
با هدف جلوگيري      مركزي
از فروريخت��ن 
اماكن ناايمن بازار تاريخي اراك مرمت مي شوند. 
عزت اهلل ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي در حاش��يه بازديد از بازار تاريخي 
اراك با بيان اينكه اين شهر به لحاظ ميراث فرهنگي، 
وضعيت فوق الع��اده باالي��ي دارد و ردپاي بخش 
عظيمي از فرهنگ اسالمي، شيعي و انقالبي در اراك 
ديده مي شود، افزود: راس��ته بازار اراك، به معناي 
خاص معماري، به لحاظ وسعت و تنوع كاربري ها 
بهترين وضعيت را دارد و در نوع خود بي نظير است 
و از بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي ارزش��مند 
كشور به شمار مي رود كه حفظ و مرمت آن نيازمند 
همكاري دستگاه هاي مختلف اس��ت.  وي با بيان 
اينكه اولويت هاي مرمتي اين ب��ازار تاريخي اراك 
مشخص شده است، ادامه داد: فضاها و اماكني كه 
جنبه تخريبي دارند بايد در اولويت مرمت قرار گيرد 

تا با كمك بازاريان اقدامات مؤثري را انجام دهيم، 
چراكه اين اثر تاريخي جايگاه ويژه اي دارد، توجه 
خاص مي خواهد و انواع معماري ها، نماس��ازي ها، 
كاروانس��راها و حجره هاي اين بناي تاريخي، لزوم 

حفظ آنرا چند برابر كرده است.  اين مسئول فرهنگي 
كشور با اشاره به مدرسه علميه سپهداري تصريح 
كرد: مرحوم حاج عبدالكريم حائري يزدي ۱۶ سال 
در اين حوزه مشغول به درس و بحث بودند و حجره 

طلبگي حضرت امام راحل نيز در اين مدرسه واقع 
شده، در نتيجه جايگاه ويژه علمي و انقالبي دارد. 
بناي اين مدرسه مشكالتي دارد كه مورد بررسي 
قرار گرفت و درصدد رفع آن برمي آييم.  ضرغامي با 
اشاره به اينكه در اين سفر، حمام چهار فصل اراك 
نيز مورد بازديد قرار گرفت، گفت: مشابه اين حمام 
در نقطه اي ديگر از ايران وجود نداش��ته باشد. اين 
مجموعه كه ۱۶۰۰ مترمربع وسعت داشته و داراي 
معماري بس��يار خاصي اس��ت توسط شخصيت 
اس��تثنايي به نام حاج محمد ابراهيم خوانساري 
ساخته ش��ده اس��ت. در اين مجموعه براي ارامنه 
نيز يك حمام س��اخته ش��ده كه در جاي ديگر به 
مانند آن ديده نشده است.  وي افزود: در اين حمام 
بهترين كاشيكاري ها با معماري خوب انجام شده 
است و اينكه مسلمانان به فكر حمام ارامنه بوده اند و 
حمامي ويژه آنها احداث كرده اند، از برجستگي هاي 

ميراث فرهنگي ناملموس به شمار مي رود.

اماكنناايمنبازارتاريخياراكمرمتميشوند

سجاد مرسلي

اجراي طرح ويژه نظارت بر داروخانه هاي آذربايجان غربي
با هدف جلوگيري      آذربايجان غربي
احتكار، گراني و 
عرض�ه خ�ارج از ش�بكه دارو از س�وي برخي 
داروخانه ها، طرح ويژه نظارت بر داروخانه هاي 
اس�تان آذربايجان غرب�ي اج�را مي ش�ود. 
رضا نج��ف زاده مديركل تعزي��رات حكومتي 
آذربايجان غربي از اجراي طرح ويژه بازرسي و 
نظارت بر داروخانه هاي سراسر استان خبرداد 
و افزود: در راستاي سياس��ت هاي دولت و به 
دنبال گزارش هاي واصله در خصوص احتكار، گراني و عرضه خارج از ش��بكه دارو از س��وي برخي 
داروخانه ها و به منظور جلوگيري از افزايش مشكالت بيماران در زمينه تهيه دارو از امروز ۱۲ آذرماه 
اقدام به اجراي طرح ويژه نظارت بر اين واحد ها در جهت ايجاد هماهنگي در خدمت رساني به مردم 
و پيشگيري از نابس��اماني در عرضه دارو و برخورد قاطع و بازدارنده با تخلفات مربوط به اين حوزه با 
هماهنگي دستگاه هاي نظارتي اجرا مي شود.  وي از شهروندان درخواست كرد: در صورت مشاهده 
هرگونه تخلفات مربوط به اين حوزه موضوع را از طريق تلفن ۱۳۵ به سازمان تعزيرات حكومتي يا از 

طريق تلفن ۱۹۰ دانشگاه علوم پزشكي استان گزارش كنند.

برگزاري هفدهمين جشنواره تالوت هاي مجلسي در قائمشهر
هفدهمي���ن     مازندران
ره  جش���نوا
تالوت هاي مجلسي با حضور قاريان برجسته 
ش�د.  آغ�از  قائمش�هر  در  مازن�دران 
حجت االسالم اسماعيل رمضاني رئيس اداره امور 
قرآن و عترت اداره كل تبليغات اسالمي مازندران 
در حاشيه آغاز هفدهمين جشنواره تالوت هاي 
مجلسي با اشاره به اينكه پس از رقابت ۱۱۷ قاري 
مرحله مقدماتي، ۱۲ قاري به مرحله نيمه نهايي 
راه يافتند، افزود: پس از برگزاري مرحله نخست رقابت ها در ۲۲ شهرستان و ۹ منطقه، ۷ نفر از قاريان 
ممتاز براي رقابت در مرحله نهايي انتخاب شدند.  وي ادامه داد: در پايان رقابت ها، قاريان ممتاز عادل 
تقي پور، محمد طاها شمس، مهدي شاليكار، ياسين محمدي، مجتبي خانجاني، سعيد تركمان دهنوي 
و محمدحسين آهنگري براي رقابت در اختتاميه هفدهمين جشنواره ملي تالوت هاي مجلسي مازندران 
انتخاب شدند.  اين مسئول با اعالم اينكه اختتاميه هفدهمين جشنواره ملي تالوت هاي مجلسي استان به 
ميزباني شهرستان قائم شهر در حال اجراست، افزود: با توجه به حساسيت باالي اين جشنواره سعي كرديم 

از قضاوت داوران بين المللي و كشوري در اين دوره از رقابت ها بهره مند شويم.

آبرساني به روستاها از سوی قرارگاه امام حسن مجتبي)ع(
هم�كاري  ب�ا      كرمان
قرارگاه آبرساني 
امام حس�ن مجتب�ي)ع( س�پاه آب ش�رب 
۶۶۹روستاي اس�تان كرمان تأمين مي شود. 
عليرضا عبديان مديرعامل شركت آب و فاضالب 
كرمان گفت: آب ش��رب ۶۶۹ روستاي استان با 
همكاري قرارگاه آبرساني امام حسن مجتبي)ع( 
در مجم��وع ب��ا اعتب��اري ب��ه ارزش يك هزارو 
۱۶۰ميليارد تومان طي ۳۰ ماه تأمين مي شود.  

وي افزود: قرارداد آبرساني با اين قرارگاه از زمستان سال گذشته با موضوع جهاد آبرساني به روستاهاي داراي 
تنش آبي يا فاقد شبكه كشور منعقد شد و عمليات جهادي آبرساني به دور افتاده ترين نقاط كرمان در دستور 
كار مسئوالن قرار گرفت.  اين مسئول ادامه داد: تاكنون ۸۰ كيلومتر خط انتقال، ۱۴۵ كيلومتر شبكه توزيع، 
هفت باب مخزن با يك هزارو ۴۰۰ متر مكعب ظرفيت و حفاري ۱۱ حلقه چاه انجام شده است.  عبديان 
گفت: دو قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه ثاراهلل كرمان و قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( معين هايي 

هستند كه از سوي قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( براي انجام اين پروژه در استان كرمان تعيين شده اند.

 آغاز پروژه هاي عمراني 
در ۴۱ محله شيراز به همت سپاه

 رودخانه كارون خوزستان 
احيا مي شود

قرارگاه محروميت      فارس
 زداي�ي احمدبن 
موسي)ع( سپاه فارس پروژه هاي عمراني در 
۴۱محله ش�يراز را با هدف محروميت زدايي 

كلنگ زني كرد. 
سردار يداهلل بوعلي فرمانده سپاه فجر فارس در آيين 
بهره برداري از پروژه هاي عمراني و محروميت زدايي 
سپاه فجر فارس كه با حضور سردار سالمي، برگزار 
شد، گفت: آنچه كه در استان انجام شده، محصول 
و بازده كاري مشترك ميان دستگاه هاي مختلف 
اس��ت تا با همكاري، گ��ره اي از مش��كالت مردم 
برداشته شود.  وي افزود: بهره برداري از پروژه هاي 
آبرساني به ۱۱۰ روستا، ۲۴۰ پروژه عمراني و غير 
عمراني از قرارگاه احمدبن موسي)ع(، ۴۸۰ پروژه 
مهندسي، بهره برداري از ژماشين آالت مهندسي 
بسيج سازندگي از جمله اين برنامه هاست.  به گفته 
فرمانده سپاه فجر فارس، ۳۷۲روستاي فارس در 
طرح جهاد آبرساني قرار گرفت كه جمعيتي بالغ بر 
۳۰۴ هزار نفر را در بردارد و ۱۹۵كيلومتر را پوشش 
داده اس��ت.  س��ردار بوعلي با بيان اينكه آبرساني 
كش��اورزي، مراكز بهداش��تي درماني، احداث و 
مرمت منزل محرومان، س��اخت حم��ام و ايجاد 
كارگاه اشتغال، جزو طرح هاي عمراني است كه به 

بهره برداري رسيد، افزود: در حوزه ورزشي، احداث 
۹ س��الن ورزش��ي، مجتمع فرهنگي ورزشي امام 
مهدي)عج( در ش��يراز، مجتمع اقامتي تفريحي 
حضرت احمدبن موسي در مشهد مقدس، ۲۲ سوله 
صالحين و حوزه مقاومت از جمله اين طرح هاست.  
وي ادامه داد: بنا به تدبير استاندار، قرارگاه صيانت از 
سومين حرم با همكاري تمام دستگاه هاي همكار در 
قرارگاه احمدبن موسي تشكيل شده و در كنار آن، 
كميسيون محروميت زدايي در شوراي شهر شيراز 
راه اندازي شده تا در نهايت با تجميع دستاوردهاي 
اين قرارگاه ها، به تصميم گي��ري در مورد اقدامات 
مدنظر انجام شود.  فرمانده س��پاه فجر با يادآوري 
اينكه آس��فالت و زيرس��ازي راه هاي روستاهاي 
اطراف شيراز هم جزو پروژه هاي افتتاح شده است، 
خاطرنشان كرد: با تدابير قرارگاه احمدبن موسي)ع( 
و قرارگاه ش��هرداري، پروژه ه��اي عمراني در ۴۱ 
محله شيراز با اعتباري بالغ بر ۵۰۰ميليارد تومان 
كلنگ زني شد.  سردار بوعلي گفت: طرح هايي نظير 
طرح نذر رهايي، طرح توكاد تأمين وسايل كمك 
آموزش براي دانش آموزان نيازمند، برگزاري باشكوه 
نهضت كمك مؤمنانه و حضور در كنار كادر بهداشت 
و درمان در قالب طرح شهيد سليماني نمونه هاي 

درخشان ديگري از افتخار آفريني است.

با اصالح شبكه     خوزستان
و  فاض���الب 
تكميل كانال هاي انتقال آب هاي سطحي در 
خوزس�تان رودخانه كارون احيا مي ش�ود. 
صادق خليليان، اس��تاندار خوزس��تان با اشاره 
به احياي رودخانه كارون گفت: اصالح ش��بكه 
فاضالب و تكمي��ل كانال هاي انتق��ال آب هاي 
سطحي در حال انجام است در پي آن ۱۹نقطه 
از ۲۴ نقط��ه فاضالبي ك��ه وارد اي��ن رودخانه 
مي شد، مسدود خواهد ش��د.   وي افزود: افزون 
بر تصفيه خانه ه��اي فاضالب اهواز و ش��ادگان 
اين مهم در شهرس��تان هاي آبادان، خرمشهر، 
ماهشهر، مسجدسليمان و بندر امام خميني)ره( 
نيز در حال انجام اس��ت و به تدريج بهره برداري 
خواهد شد و فاضالب تصفيه شده حاصل از آن 
به صنعت و كشاورزي اختصاص مي يابد.  نماينده 
دولت در خوزستان در خصوص ابر پروژه غدير هم 
اعالم كرد: اين ابرپروژه در سه مرحله انجام شده 
است كه مرحله نخست آن آب را از كرخه دريافت 
مي كرد، سال گذشته در چارچوب مصوبات دولت 
۳۴ هزار ميليارد تومان به خوزستان براي اجراي 
طرح هاي مختلف اختصاص يافت و بخش  مياني 
ابرپروژه غدير اجرا شد تا آب را از دز به شهرهاي 

استان منتقل كنيم.  خليليان با بيان اينكه دليل 
عدم وجود تنش آب ش��رب امسال اجراي طرح 
غدير است، افزود: درجه شوري آب كرخه ۱۸۰۰ 
است در حالي كه اين شاخص در دز حدود ۶۰۰ 
است كه اس��تاندارد آب بين المللي است از سال 
گذشته آب شرب يك هزارو ۵۰۰ روستا نيز پايدار 
شد يا داراي آب جديد شدند.  وي تصريح كرد: يك 
هزار روستاي ديگر باقي مانده كه فعاليت هاي الزم 
براي آبدار كردن آنها در حال انجام است؛ ضمن 
اينكه ساير شهرها تحت پوشش چند طرح تأمين 
آب قرار دارند. اس��تاندار خوزستان با بيان اينكه 
كارهاي بزرگي در چارچوب مصوبات سفر هيئت 
دولت انجام شده است، افزود: پروژه هاي راه هاي 
اصلي استان فعال شده است و همين امر موجب 
توسعه صنعت استان خواهد شد.  خليليان با اشاره 
به تكميل بيمارستان ۲۲۰ تختخوابه علوي آبادان 
گفت: اين بيمارس��تان در مصوبات سفر هيئت 
دولت وجود داشت و در بحث گردشگري سالمت 
اهميت بسياري دارد.  وي با اشاره به راه آهن دو 
خطه اهواز - انديمش��ك، افزود: پروژه دو خطه 
كردن راه  آهن اهواز به انديمشك پنج سال زمين 
مانده بود كه در چارچوب مصوبات سفر هيئت 

دولت انجام مي شود.

   اصفهان: ماشاءاهلل گلي نوش آبادي، جانباز ۷۰ درصد دوران جنگ 
تحميلي پس از چهار دهه رنج و صبوري به همرزمان شهيدش پيوست. 

   مركزي: علي چگيني عضو شوراي اسالمي شهر اراك گفت: اجراي 
پروژه دره گردو براي جبران نقايصي كه در زمينه هاي گردشگري، رفاهي 
و تفريحي اراك با آن مواجه هستيم، در اولويت برنامه هاي شوراي ششم 
اين كالن شهر قرار گرفته است.  وي افزود: حدود ۱۰۸ هكتار از زمين هاي 
محدوده اين پروژه متعلق به اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي است 
كه ۸۶ هكتار آن كاربري فضاي سبز دارد و به صورت رايگان به شهرداري 
واگذار شده است، همچنين مقرر شده بود ۲۱ هكتار باقي مانده در ورودي 

دره با قيمت كارشناسي در تملك مجموعه شهرداري قرار گيرد. 
   بوشهر: رقيه زنگنه نژاد مديركل امور بانوان استانداري بوشهر در جلسه 
قرارگاه جواني جمعيت گفت: شهرداري ها و دهياري ها، مطابق قانون بايد ۳۰ 
درصد از اعتبارات فرهنگي و اجتماعي خود را به بحث جمعيت و فرزندآوري 
اختصاص دهند.  وي با بيان اينكه ميانگين فاصله بين ازدواج و فرزندآوري 
سه سال و چهار ماه اس��ت كه فاصله زماني خوبي نيست، افزود: ميانگين 
سن ازدواج در استان بوشهر براي بانوان ۲۵ سال است و وقتي چهارسال از 
فرزندآوري پيشگيري كند و بعد از اين مدت تازه وارد پروسه فرزندآوري شود 
ديگر فرصت صاحب فرزندشدن را از دست داده است و در نهايت در صورتي 

كه درگير ناباروری هاي اوليه و ثانويه نشود مي تواند يك فرزند بياورد. 
   خراسان جنوبي: عباس جرجاني رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبي با اشاره به اجراي طرح تحول زمين شناسي در استان افزود: اين 
كار يك كار بسيار بزرگي بود كه مي توان حداقل پتانسيل هايي كه شناسايي 
نشده را در يك مساحت ۱۵ هزار كيلومتري در چهار شهرستان قاين، سربيشه، 
خوسف و بيرجند شناسايي كنيم و بدانيم كه در منطقه خراسان جنوبي در اين 

۱۵ هزار كيلومتر چه پتانسيل هاي معدني وجود دارد. 
   اردبيل: ياسر عبداللهي عابد معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
اردبيل با اش��اره به برنامه ريزي براي احياي ۸۰ واحد توليدي راكد طي 
سال جاري در استان و احياي ۵۳ واحد از آنها تاكنون از تالش براي احياي 

همه اين واحدها تا پايان امسال خبر داد. 
   قم: در راستاي رزمايش نهضت سراسري كمك مؤمنانه »گامي به سوي 
جامعه مهدوي« طي مراسمي اهداي ۶۲۶ سري جهيزيه به زوج هاي جوان 
تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و با مشاركت سپاه استان قم در 

مسجد مقدس جمكران برگزار شد. 
   آذربايجان غربي: پيمان آرامون مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي 
آذربايجان غربي در بازديد از پايانه رازي از سرمايه گذاري بالغ بر ۳۰۰ ميليارد 
توماني در ساخت پايانه مرزي رازي خبرداد.  وي افزود: پايانه مرزي رازي در 
سال ۸۶ به عنوان مرز رسمي تأييد و از سال ۱۳۹۰ فعاليت در آن آغاز شد كه هم 
اكنون عمليات اجرايي محوطه آن با ۸۱ درصد پيشرفت فيزيكي در حال انجام 
بوده و سالن هاي تجاري و مسافري اين مرز صددرصد پيشرفت فيزيكي دارد. 

   لرستان: در سفر رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به لرستان، 
اولين مركز مانيتورينگ و پايش برخط آنالين مناطق حفاظت ش��ده و 

تاالب هاي اين استان به بهره برداري رسيد.

 توجه به طرح جهش توليد با كشت 
گياهان دارويي در خراسان شمالي

در طرح جهش توليد، بحث كش�ت     خراسان شمالي
گياهان دارويي، علوفه اي، حبوبات 
و دانه هاي روغني در خراسان شمالي مد نظر است كه درصد قابل 

توجهي در آذر كشت خواهد شد. 
محمد محمدزاده رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با اشاره به 
توليد يك ميليون و ۵۰۰ هزار تن محصوالت زراعي در استان، گفت: سهم 
استان خراسان شمالي از توليد ناخالص داخلي شش دهم درصد است.  وي 
ادامه داد: خراسان شمالي ۲ ميليون و ۸۴۳ هزار هكتار اراضي كشاورزي، 
۳۹۳ هزار هكتار اراضي آبي، ۱۴۹ هزارو ۵۸۳ هكتار اراضي ديم و ۱۵۶ هزار 
هكتار اراضي باغي دارد.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با 
اشاره به اهميت الگوي كشت، گفت: امسال ۴۸ هزارو ۵۱۵ هكتار اراضي 
آبي براي گندم و ۳۰ هزارو ۲۲۸ هكتار جو آبي در نظر گرفته شده است.  
وي افزود: در طرح جهش توليد، بحث كش��ت گياهان دارويي، علوفه اي، 
حبوبات و دانه هاي روغني مد نظر است كه درصد قابل توجهي را در آذر 
امسال كشت خواهيم كرد.  وي با اش��اره به اينكه ميزان بارش در استان 
نسبت به سال گذش��ته حدود ۱۰ ميلي متر افزايش داشته، بيان كرد: در 

استان هفت سد و ۴۴ هزار حلقه چاه در حال بهره برداري است. 

 افتتاح خانه محرومان و راه روستايي 
با حضور سردار فدوي در قزوين 

بسيج سازندگي در تمام استان هاي كش�ور در حال خدمات رساني 
به روستاها و مناطق كم برخوردار است كه در همين راستا در استان 
قزوين ۱۴۶ پروژه آب شرب در ۹۶ روستا در كنار ۱۱ پروژه راه روستايي 
كه حدود ۵۰ درصد آنها به بهره برداري رس�يده و همچنين ساخت 
۴۰۰ واحد مسكوني براي مددجويان كميته امداد در دستور كار قرار 
دارد.  با آماده شدن تعدادي از پروژه هاي عمراني و محروميت زدايي 
بسيج سازندگي، جانش�ين فرمانده كل سپاه پاس�داران به استان 
قزوين رفت تا در مراس�م بهره برداري از آنها حضور داش�ته باشد. 

    
بسيج سازندگي در مس��ائل مختلفي از جمله نوس��ازي مدارس، آب 
روستايي، پل و مأموريت هاي مناطق صعب العبور روستايي و كوهستاني 

و همچنين رفع محروميت از حاشيه شهرها ورود پيدا كرده است. 
بر همين اساس پنج شنبه گذشته و همزمان با سفر جانشين فرمانده كل 
سپاه به قزوين تعدادي از پروژه هاي عمراني و محروميت زدايي بسيج 

سازندگي در روستاهاي اين استان افتتاح و به بهره برداري رسيد. 
سردار علي فدوي قبل از هر چيز پروژه راه روس��تايي كهوان آبيك را 
افتتاح كرد.  طول اين راه روستايي يك ونيم كيلومتر است كه در مدت 

يك ماه تمام كارهاي آن انجام شد. 
در حال حاضر ۷۵ خانوار در روس��تاي كهوان ساكن هستند كه براي 
هموار شدن مسير رفت و آمدشان با عرض ۵/۵ متر، بيش از يك هزارو 

۲۰۰ تن آسفالت مصرف و ۳۰ ميليارد ريال اعتبار صرف شده است. 
جانشين سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مراسم افتتاح راه روستايي 
كهوان آبيك كه توسط بسيج س��ازندگي سپاه س��اخته شده، گفت: 
»خداوند به همه عالم ش��يريني حكومت براساس دستورهاي خود را 

خواهد چشاند اما شرط آن اين است كه همه بخواهند«. 
سردار فدوي با بيان اينكه بخش اعظم عبادت انسان مربوط به خدمت 
به مردم است بيان كرد: »يكي از دغدغه هاي ما اين است كه در آستانه 
چهل وچهارمين سال پيروزي انقالب اس��المي نبايد برخي از كارها و 

خدمات انجام نشده باشد.«
وي تأكيد كرد: »يكي از بزرگ ترين پروژه هاي كشور كه هم اكنون در 
حال انجام است، آبرساني به روستاهاست كه با همراهي سپاه و كمك 

مردم پيش مي رود.«
اين فرمانده با بي��ان اينكه هر موضوعي كه در انقالب اس��المي وجود 
داشته باشد دغدغه سپاه است و در كيفيت خدمت به مردم نبايد تعلل 
ش��ود، اضافه كرد: »رفع گرفتاري مردم را وظيفه خود مي دانيم و تا به 
سرانجام رسيدن آن در عرصه هستيم. اقتصاد و معيشت يك موضوع 
دائمي همه مردم است و اگر با نگاه ديني و اخروي به خدمت به مردم 

نگاه مي كرديم تا به امروز مردم با اين مشكالت روبه رو نمي شدند.«
بعد از آن جانشين فرمانده كل سپاه ۲۰ خانه محروم كه تكميل شده 
و آم��اده بهره برداري بودن��د را تحويل ولي نعمتان كميت��ه امداد امام 

خميني)ره( داد. 
اين خانه ها بر اساس تفاهمنامه اي كه بين سازمان بسيج سازندگي و 

كميته امداد امام خميني)ره( به امضا رسيده ساخته شده اند. 
تفاهمنامه اي كه سازمان بسيج س��ازندگي متعهد شده در سال جاري 

۱۰۰ واحد ۵۰ متري براي محرومان بنا كند. 
   پروژه هاي آبرساني بسيج 

جانشين سپاه پاسداران انقالب اسالمي در ادامه حضورش در قزوين از 
پروژه مجتمع بسيج آبرساني قاقازان به طول ۴۸ كيلومتر بازديد كرد. 
اين پروژه مي تواند ۲۳ روس��تاي منطقه را پوشش داده و نياز آبي آنها 

را تأمين كند. 
در كنار اين اقدامات و با تالش جهادگران بس��يجي استان قزوين قرار 
است پنج مجتمع آبرساني در استان قزوين در ۹۶ روستا و به طول ۲۴۲ 
كيلومتر اجرا شود. اين پروژه ۴۷ مخزن و پنج حلقه چاه دارد.  بازديد از 
مخزن آب در حال ساخت روستاي طزركش و حضور در يادواره شهداي 

شهر اقباليه از ديگر برنامه هاي سفر سردار فدوي در قزوين بود. 
   با افتخار انجام امور را مي پذيريم

فرمانده سپاه صاحب االمر)عج( استان قزوين در آئين افتتاح پروژه راه 
روستايي روس��تاي كهوان آبيك كه با حضور جانشين سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي انجام ش��د، گفت: »قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( در 

قزوين مسئوليت اجراي ۲۴ پروژه را بر عهده دارد.«
سردار رس��تمعلي رفيعي آتاني با بيان اينكه از اين ۲۴ پروژه، اجراي 
۱۱مورد به بسيج سازندگي سپرده شده، افزود: »با همت جهادگران 
س��ازندگي اس��تان ۹ پروژه زودتر از موعد انجام و آماده بهره برداري 
است و حاال با افتخار عنوان مي كنيم فرهنگ خدمت بي منت به مردم 
عمومي ش��ده و مطالبه مردم از مس��ئوالن نيز در حوزه هاي مختلف 
منطقي اس��ت.« وي با بيان اينكه اگر در دور دست ها كاري بر زمين 
مانده را مي پذيريم تا به سرانجام برسانيم، اضافه كرد: »ما رقيب هيچ 
پيمانكار يا بخش خصوصي نيستيم. بسيج مثل هميشه پيشقراول و 
فدايي ملت است و آمادگي داريم سخت ترين كارها را به بهترين شكل 

و كيفيت ارائه دهيم.«
   اجراي ۱۴۶ پروژه آب روستايي 

مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه صاحب االمر)عج( قزوين با بيان 
اينكه اين سازمان در سطح كشور در كنار مردم است و هركجا كه كار 
روي زمين مانده يا دشواري باشد و مردم در شرايط سخت قرار بگيرند 
جهادگران بسيجي سازندگي ورود پيدا مي كنند، گفت: »در سال جاري 
در حوزه مسكن محرومان، تفاهمنامه اي ملي و استاني با كميته حضرت 
امام)ره( انعقاد شد تا به دنبال ساخت و مرمت منازل مسكوني اين بخش 

از جامعه باشيم.«
سرهنگ اميرعلي حسينياني بيان كرد: »همچنين در حوزه آب شرب با 
وزارت نيرو و آب كشاورزي با جهاد كشاورزي نيز تفاهمنامه هاي مختلفي 

در جهت رفع محروميت و حل مشكالت مردم منعقد شده است.«
به گفته اين مس��ئول هم اكنون در ۹۶ روس��تا ۱۴۶ پروژه آب ش��رب 
روستايي در قالب پنج مجتمع و الباقي پروژه ها به صورت تك روستايي 
در حال انجام است. همچنين ۱۱ پروژه راه روس��تايي وجود دارد كه 
بيش از ۵۰ درصد آنها به بهره برداري رس��يده و باقيمانده هم تا پايان 

سال جاري افتتاح مي شوند. 
حسينياني تأكيد كرد: »براي ساخت ۴۰۰ واحد مسكوني مددجويان، 
تفاهمنامه اي با كميته امداد منعقد ش��ده كه ساخت ۱۰۰ واحد آغاز 

شده و از اين تعداد ۲۰ واحد به بهره برداري رسيده است.«
وي با تأكيد بر اينكه در ح��وزه اقتصاد مقاومتي و اش��تغال اقدامات 
مؤثري انجام شده است عنوان كرد: »در حوزه انرژي و پنل خورشيدي 
۳ هزار واحد با هماهنگ��ي نهادهاي همكار در دس��تور كار قرار دارد 
كه در طول س��ال عملياتي خواهد شد. در حوزه اش��تغال هم بالغ بر 
۲۲۲ميليارد تومان وام قرض الحس��نه چهاردرصدي در خدمت افراد 

فاقد شغل قرار گرفت.«

پرورش ماهي در سدها و بندهاي 
خراسان جنوبي

براي استفاده بهينه از آب هاي موجود و افزايش ميزان توليد آبزيان 
و تغذيه آب براي كش�اورزي، پرورش ماهي از اهميت باال و خوبي 
برخوردار است كه در خراسان جنوبي در دستور كار قرار گرفته است. 
مهدي سورگي مدير شيالت سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي 
با بيان اينكه مديريت امور شيالت به صورت مستقيم فعاليتي در بخش 
پرورش ماهي در س��د و  بند ها ندارد، چرا كه س��دها و  بند ها زير نظر 
سازمان آب منطقه اي قرار دارد، گفت: به همين دليل نياز به قرارداد به 
صورت اجاره اي است و از طريق واگذاري بچه ماهي به متقاضياني كه با 

اداره آب منطقه اي قرارداد دارند، اين اقدام انجام مي شود. 
به گفته اين مسئول، در استان هشت سد و آب بندان زير پرورش ماهيان 
گرم آبي است كه در شهرستان هاي درميان، قائنات، سرايان، سربيشه 
و طبس قرار دارند.  مدير شيالت و امور آبزيان سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان جنوبي با تأكيد بر اينكه براي استفاده بهينه از آب هاي موجود 
و افزايش ميزان توليد آبزيان و تغذيه آب براي كشاورزي، پرورش ماهي 
از اهميت خوبي برخوردار است، بيان كرد: با توجه به اينكه خريد بچه 
ماهي و غذاي مورد نياز پرورش ماهي توس��ط بخش خصوصي انجام 
مي شود، مديريت شيالت نظارت بر خريد و توزيع و پرورش ماهيان را 

دارد و هيچ قرارداد فروش آبزيان با پرورش دهندگان را ندارد. 
اين مسئول در مورد وضعيت پرورش ماهي تيالپيا در استان اعالم كرد: 
تعداد ۲۳ اس��تخر داراي پروانه پرورش ماهي تيالپيا از س��ازمان نظام 
مهندسي داريم كه در سال هاي اخير به دليل ممنوعيت پرورش ماهي 
تيالپيا توسط سازمان محيط زيست اس��تان، هيچ گونه پرورش ماهي 
تيالپيا در استان انجام نشده است.  در همين راستا مدير عامل شركت 
آب منطقه اي خراسان جنوبي هم با بيان اينكه آب منطقه اي با توجه به 
آب سدها در دو سد قاين و درميان با بخش خصوصي براي پرورش ماهي 
قرارداد منعقد كرده، گفت: اين قرارداد براي پرورش ماهي در سدهاي 
كشاورزي اس��ت و حجم آب آنها نيز بايد مناسب باشد.  به گفته سعيد 
سروري پرورش ماهي در سدهاي كشاورزي به نفع بخش خصوصي و 

كشاورزان است و توجيه اقتصادي خوبي براي بهره برداران دارد.

 احداث ۴۵ واحد مرغداري 
در سيب سوران 

مدير جهاد كشاورزي شهرستان سيب سوران گفت: ۴۵ واحد 
مرغداري جديد با ظرفيت ساليانه ۹۰۰ هزار قطعه جوجه ريزي و 
توليد ۹ هزارتن گوشت مرغ در اين منطقه در حال احداث است. 
 محمد حنيف سپاهي، مدير جهاد كشاورزي شهرستان سيب سوران 
با بيان اينكه از سال گذشته، س��اخت ۴۵ واحد مرغداري جديد با 
ظرفيت س��اليانه ۹۰۰ هزار قطعه جوجه ريزي و توليد ۹ هزارتن 
گوشت مرغ در حوزه شهرستان سيب سوران شروع و تاكنون شش 
واحد به بهره برداري رسيده و بقيه واحدها با پيشرفت فيزيكي ۵ تا 
۹۵ در حال اجراست، گفت: با حذف ممنوعيت توسعه واحدهاي 
مرغداري، سيب و سوران جهش بسيار مطلوبي در راستاي افزايش 
ضريب خوداتكايي به توليد گوشت مرغ داشته است.  وي تصريح 
كرد: ۳۰ گلخانه جديد نيز در شهرستان احداث و سطح زيركشت 

محصوالت گلخانه به ۵۰ هكتار افزايش يافته است. 

شروع ريل گذاري قطار شهري كرمانشاه 
در هفته جاري 

عمليات ريل گذاري پروژه قطار شهري كرمانشاه در اين هفته 
آغاز مي شود. 

بهمن اميري مقدم استاندار كرمانشاه در نشست شوراي برنامه ريزي 
استان به ركود چندين ساله پروژه قطار ش��هري اشاره كرد و افزود: 
در سفر اخير رئيس جمهور، اين پروژه مطرح شد و رئيس جمهور بر 
تكميل آن به شكل ويژه تأكيد كردند.  وي ادامه داد: با پيگيري ها و 
تأمين مالي ۱۲۰۰ ميليارد توماني كه در سفر استاني دكتر رئيسي 
صورت گرفت، اين هفته عمليات ريل گذاري اي��ن پروژه مهم آغاز 
مي شود و اين پيگيري ها را تا اتمام طرح ادامه خواهيم داد.  وي با اشاره 
تالش شهردار كرمانشاه و انعقاد قرارداد حفر ۲۳۰۰ متر تونل فاز دوم 
قطار شهري كرمانشاه گفت: در فاز دوم هم كه از ميدان آزادي تا ميدان 
فردوسي ادامه دارد، ۱۸۰۰ متر تونل حفر شده و حفر ۲۳۰۰متر ديگر 

هم به زودي آغاز و در يك قرارداد دو ساله تكميل مي شود.

 افتتاح فاز يك بيمارستان هاجر 
در دهه فجر 

فاز يك طرح الحاقي بيمارستان هاجر شهركرد در دهه فجر 
سال جاري افتتاح مي شود. 

غالمعلي حيدري استاندار چهارمحال و بختياري در حاشيه تجليل 
از پرستاران بيمارس��تان هاجر با اش��اره به طرح الحاقي نيمه تمام 
توسعه اين بيمارستان افزود: با بهره برداري از اين طرح ۲۳۰ تخت 
بيمارستاني به ظرفيت تخت هاي بيمارستاني استان اضافه مي شود.  
وي ادامه داد: در سفر رياس��ت جمهوري به چهارمحال و بختياري 
اعتباري بالغ بر ۱۴۰۰ ميلي��ارد تومان به ۲۲ط��رح  نيمه تمام در 
حوزه بهداشت و درمان اختصاص يافته است.  حيدري گفت: اتمام 
پروژه هاي نيمه تمام در حوزه بهداشت و درمان كمك بزرگي به ارتقاي 
خدمات در اين حوزه مي كند.  وي خاطرنشان كرد: با تزريق اعتباري 
كه به پروژه هاي راكد و نيمه تمام در اس��تان صورت گرفته اس��ت، 

بسياري از پروژه هاي حوزه بهداشت و درمان در استان فعال شد.

    چهارمحال وبختياري     كرمانشاه    سيستان و بلوچستان 

ثبت خاطرات ۱۴۵ فرمانده لرستاني دفاع مقدس 
مصاحبه تاريخ     لرستان
شفاهي 8 سال 
دفاع مقدس با ۱۴۵ نفر از فرماندهان استان 
لرس�تان انجام ش�ده تا به زودي در قالب 
كتاب در اختيار نس�ل جوان ق�رار  بگيرد. 
محسن رشيدي مديركل حفظ آثار دفاع مقدس 
لرستان با اشاره به نقش اين استان در دوران دفاع 
مقدس و تقديم بيش از ۶ هزارو ۳۰۰ شهيد در 
جريان انقالب و دفاع مقدس و دفاع از امنيت و 
حرم، افزود: بيان حوادث و تحوالت در ۸ سال جنگ تحميلي يكي از مهم ترين برنامه هايي است كه در 
اجراي اين طرح در دستور كار قرار گرفته و فرماندهان دوران دفاع مقدس در اين برنامه، خاطرات و همه 
اقدامات اين دوران را بيان مي كنند.  اين مسئول ادامه داد: برهمين اساس تاكنون مصاحبه تاريخ شفاهي از 
۱۴۵ نفر از فرماندهان انجام شده كه همه اين مصاحبه ها در قالب كتاب منتشر و در اختيار نسل جوان قرار 
مي گيرد.  رشيدي گفت: ايستادگي و مقاومت مهم ترين رمز دوران دفاع مقدس بود كه تالش مي شود تا در 

اين برنامه ها اين دو مؤلفه مهم را كه عامل اصلي پيروزي ايران شد، به نسل هاي بعدي انتقال داده شود.
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