
در ح�ال حاض�ر      مازندران
بافت هاي فرسوده 
و س�كونتگاه غيررس�مي در يك چهارم سطح 
مازندران ق�رار دارند كه بايد نوس�ازي ش�وند. 
محمد آئيني، معاون وزير راه و شهرسازي، در بازديد از 
بافت فرسوده شهر زيراب شهرستان سوادكوه، هدف 
از اين سفر را برگزاري ستاد بازآفريني استان مازندران 
و مرور موانع و مشكالت و گرفتن تصميمات مشترك 
در راستاي پيشبرد طرح هاي بازآفريني برشمرد.  وي 
با بيان اينكه ستاد بازآفريني شهري يا استان متشكل 
از بيش از ۲۰ دستگاه است كه هر كدام وظيفه خود 
را بايد در حوزه هاي بافت هاي فرس��وده، تاريخي و 
سكونتگاه هاي غيررسمي يا حاشيه اي انجام دهند، 
افزود: در ح��ال حاضر يك چهارم س��طح مازندران 
شامل همين محدوده هاس��ت.  اين مسئول يكي از 
مهم ترين مباحث مورد توجه در دولت سيزدهم را 
نوسازي و مقاوم س��ازي عنوان و دليل اهميت آن را 

زندگي مردم در اين بناه��ا و درخطر بودن جان آنها 
اعالم كرد و افزود: امس��ال به مناسبت ۵ دي ماه كه 
روز زلزله بم و روز ايمني اس��ت، سفيران نوسازي از 
شهر بم طي روزهاي س��وم، چهارم و پنجم دي در 

استان هاي سراسر كشور در قالب سه گروه حضور 
مي يابند، گروهي آثار تلخ زلزله بم را براي مردم بازگو 
كرده و آنها را دعوت به مشاركت در نوسازي بناهاي 
ناپايدار خود مي كنند.  آئيني با اشاره به تصويب بسته 

تشويقي شوراي عالي شهرس��ازي و معماري ادامه 
داد: اين بسته در تمامي ش��هرها اجرا خواهد شد.  
وي گفت:  هر خانه اي با ه��ر متراژي امكان گرفتن 
پروانه س��اختماني دارد و نياز به رعايت حد نصاب 
تفكيك براي واحدهاي كمتر از ۵۰ متر نخواهد بود 
و تشويق براي واحدهاي باالي ۵۰ متر، سطح اشغال 
بنا ۶۰ درصد به عالوه دو خواهد بود و تس��هيالتي 
در پاركينگ براي آنها لحاظ ش��ده و اين مربوط به 
پالك هاي ريزدانه اي است كه هيچ امكان تجميع 
با واحدهاي همجوار ندارند.  اين مس��ئول دس��ته 
س��وم را مربوط به مواردي اعالم ك��رد كه در عمق 
بافت ها تجميع مي كنند و به حداقل نصاب تفكيك 
مي رس��ند، افزود: ب��راي مثال اگر در ش��هر زيراب 
حدنصاب تفكيك ۱۵۰ متر است و دو ۷۵متري با هم 
تجميع كنند، يك طبقه تراكم تشويقي و ۲۵صدم نيز 
در پاركينگ تخفيف داده خواهد شد و تراس و بالكن 

هم جز تراكم ساختماني محسوب نخواهند شد. 

يك چهارم شهرهاي مازندران نيازمند نوسازي هستند

ايجاد 150 طرح اشتغالزايي خرد و خانگي درگرمي
۱۵۰ط����رح      اردبيل
اشتغالزايي خرد 
و خانگي در مناطق مختلف روستايي و شهري در 
شهرستان گرمي با حمايت بنياد بركت ايجاد شد. 
حسين مواليي، فرماندار شهرستان گرمي گفت: 
۱۵۰طرح اشتغالزايي خرد و خانگي در مناطق 
مختلف روستايي و شهري، شهرستان گرمي با 
اعتبار ۱۰ ميليارد تومان و اشتغالزايي مستقيم 
براي ۳۰۰ نفر با حمايت بنياد بركت در س��ال 
گذشته ايجاد شد.  وي با بيان اينكه تداوم پشتيباني ها مي تواند در محروميت زدايي و رونق اقتصادي و 
كارآفريني مفيد واقع شود، افزود: براي سال جاري نيز ۲۰۰ طرح اشتغالزايي با اعتبار حدود ۲۰ ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده است كه توسط بنياد بركت با اولويت مناطق محروم روستايي بررسي و روند اعطاي 
وام انجام خواهد شد.  نماينده دولت در شهرستان گرمي تصريح كرد: با توجه به تسهيالت آساني كه بنياد 
بركت براي توسعه مشاغل خرد، خانگي  و كارگاه هاي كوچك اعطا مي كند و با هماهنگي ها و رايزني هايي 
كه صورت گرفته ميزان كلي تسهيالت در سال هاي آتي افزايش پيدا مي كند.  مواليي افزود: با افزايش 

مشاركت هاي مردمي مي توان محروميت را در مناطق كم برخوردار كاهش داد.

ساخت ۷۲ مسكن حمايتي در روستاهاي فنوج
۷۲من��زل     سيستان و بلوچستان
مسكوني به 
همت گ�روه جهادي منتظران خورش�يد و 
مشاركت كميته امداد امام خميني )ره( در 
روس�تاهاي كم برخ�وردار و صع�ب العبور 

شهرستان فنوج ساخته شد. 
حاج رضا اسماعيلي،دبير هماهنگ  كننده جبهه 
جهادي منتظران خورشيد گفت: اين گروه جهادي 
توانست با مشاركت كميته امداد امام خميني )ره( 
در روستاهاي محروم  و صعب العبور شهرستان فنوج ۷۲ باب منزل مسكوني براي خانواده هاي نيازمند احداث 
كند. وي افزود: براي ساخت و  تكميل اين تعداد منزل محرومين، ۷ ميليارد تومان اعتبار جمع آوري و هزينه 
شده است.  اين مسئول ادامه داد: ساخت فضاي آموزشي براي كودكان در مناطق محروم، ساخت حسينيه، 
ايجاد فضاي ورزشي براي جوانان و ساخت سرويس بهداشتي از ديگر خدمات گروه جبهه جهادي منتظران 
خورشيد در شهرستان فنوج است.  مهدي عبادي، مديركل كميته امداد امام خميني )ره( سيستان و بلوچستان 
هم گفت: اين نهاد در سال جاري براي ايجاد اشتغال محرومين هزار و ۳۵۰ ميلياردتومان اعتبار مصوب دارد كه 

تاكنون بيش ۶۸۰ ميليار تومان آن محقق شده و تبديل به فرصت اشتغال و درآمدزايي شده است.

برگزاري نمايشگاه مشاغل خانگي و اقتصاد مقاومتي در قم
به همت بس�يج      قم
سازندگي سپاه 
امام علي بن ابيطالب )ع( قم، نمايشگاه مشاغل 
خانگي و اقتصاد مقاومتي در اين شهر برگزار شد. 
علي ايراندوست، مسئول بسيج سازندگي سپاه 
امام علي بن ابيطالب )ع( قم با اش��اره به برگزاري 
نمايشگاه مشاغل خانگي و اقتصاد مقاومتي در اين 
شهر افزود: اين نمايشگاه با بيش از ۱۷۰ غرفه برپا 
شده و فعاليت خود را تا ۱۱ آذرماه ادامه مي دهد.  

وي ادامه داد: افرادي كه در اين نمايشگاه داراي غرفه هستند با حمايت صندوق هاي قرض الحسنه مردمي 
بسيج و استفاده از تسهيالت كم بهره بسيج سازندگي اقدام به راه اندازي كسب و كار خود كردند.  اين مسئول 
با بيان اينكه بيش از ۲۳۰ صندوق قرض الحسنه مردمي بسيج در استان قم فعاليت دارند، افزود: وام هاي 
اشتغالزايي بسيج سازندگي و تسهيالت از محل تبصره ۱۶ از سوی اين صندوق ها بين متقاضيان توزيع 
مي شود و افراد با دريافت گواهي آموزش از اين صندوق ها مي توانند به كسب و كارهاي مورد عالقه خود ورود 
كنند.  ايراندوست ادامه داد: نمايشگاه مشاغل خانگي و اقتصاد مقاومتي قم فرصت مناسبي براي ارائه و عرضه 

محصوالت فعاالن كه در اين نمايشگاه حضور دارند، مي باشد. 

 تفاهمنامه كميته امداد و فراجا 
با هدف كاهش آسيب هاي اجتماعي

 بهره برداري از 16پروژه عمرانی لرستان 
تا پايان سال جاري

ب�ا ه�دف كاهش     كرمان
محروميت زدايی و 
كاهش آسيب هاي اجتماعي، كميته امداد استان 
كرمان با فراجا تفاهمنامه همكاري امضا كردند. 
ناصر عسگرنژاد، مديركل كميته امداد كرمان در 
مراسم امضاي تفاهمنامه كاهش محروميت زدايی 
و كاهش آس��يب هاي اجتماعي ب��ا فراجا گفت: 
مهم ترين مسائلي كه بين كميته امداد و نيروي 
انتظامي مش��ترك اس��ت، توجه به محرومين، 
محروميت زدايي و كم كردن آسيب هاي اجتماعي 
و همچنين جلوگيري از بروز آس��يب هايي است 
كه به  نوعي اجتماع را تحت تأثي��ر قرار مي دهد 
كه در اين زمينه همكاري و همفكري خوبي بين 
اين دو مجموعه صورت گرفته است.  وي با اشاره 
به حمايت كميته امداد از ۴۰ ه��زار دانش آموز و 
۴ هزار دانشجو در سطح اس��تان افزود:  اين قشر 
از جامعه هدف از س��رمايه هاي اين نهاد هستند 
كه تمام تالش ما اين اس��ت دچار آس��يب هاي 
اجتماعي نشوند.  اين مسئول بر خدمات رساني به 
سربازان به  ويژه سربازان متأهل كه از سوي نيروي 
انتظامي معرفي مي شوند و داراي مشكل هستند، 
افزود:  بايد به صورت ويژه به اين قش��ر و خانواده 

آنها خدمت رساني كرد.  عس��گر ژاد بر استفاده از 
ظرفيت كاركنان خدوم نيروي انتظامي در بحث 
هر پليس يك حامي اشاره كرد و ادامه داد: حدود 
۶۸۰ نفر از كاركنان نيروي انتظامي استان حمايت 
حدود ۹۱۱ نفر از ايتام تحت حمايت كميته امداد 
را بر عهده  دارند.  وي به اجراي طرح س��رباز ماهر 
نيز اش��اره كرد و افزود: خيلي از سربازان در طول 
خدمت آموزش ها و مهارت هايي را فرامي گيرند 
كه پس از اتمام خدمت در صورت مراجعه به اين 
نهاد مي توانند از تسهيالت اشتغال بهره مند شوند.  
اين مسئول بر همكاري مشترك نيروي انتظامي 
و كميته امداد در بحث پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي، جرائم رايانه اي و سرقت صندوق هاي 
صدقات تأكيد و تصريح كرد: دستگيري اين افراد 
ابتداي كار اس��ت و بايد ريش��ه يابي شود كه چرا 
فرد دست به س��رقت زده و با مشاوره و راهنمايي 
پيگير مشكالت آنها ش��ويم تا ديگر شاهد تكرار 
اين آسيب از سوي فرد نباشيم.  عسگرنژاد به ديگر 
همكاري ها با نيروي انتظامي اشاره كرد و افزود:  
نيروي انتظامي در زمينه رفع آسيب ها، جمع آوري 
زكات، توزيع كمك هاي مؤمنانه همكاري خوبي با 

كميته امداد دارد كه قابل تقدير است.

۱6پ�روژه بزرگ     لرستان
داراي پيشرفت 
۸۵ تا ۹۰ درصدي مصوبات سفر رئيس جمهور به 
اين استان تا پايان سال به بهره برداري مي رسد. 
فرهاد زيويار، استاندار لرستان در جلسه پيگيري 
مصوبات س��فر رئيس جمهور به اس��تان گفت: 
آذرماه س��ال گذش��ته در همين اي��ام در حال 
برگزاري جلس��ات پيش س��فر هيئت دولت به 
استان لرس��تان بوديم و در ۱۹ آذر سال گذشته 
سفر رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت به استان 
لرستان انجام پذيرفت.   وي با اشاره به اينكه تقريباً 
يك سال از اين سفر سپري شده است، افزود: در 
اين س��فر ۱۷۵طرح و پروژه تصويب شد كه در 
يك سال در اجراي مصوبات در معدل بالغ بر ۵۵ 
درصد پيشرفت فيزيكي انجام شده و حدود ۱۳ 
مورد نيز تكميل صددرصدي داشته اند.   نماينده 
دولت در اس��تان ادامه داد: از پروژه هاي مصوب 
سفر بالغ بر ۱۶مورد جزو پروژه هاي بزرگ استان 
محسوب مي ش��وند كه بالغ بر ۸۵ تا ۹۰ درصد 
پيشرفت دارند؛ پيش بيني مي كنيم اين موارد تا 
پايان سال ۴۰۱ به نتيجه برسند.  زيويار تصريح 
كرد: با توجه به اينكه در آس��تانه س��فر معاون 

رئيس جمهور به استان لرستان هستيم و ممكن 
است اين موضوع پيش زمينه اي براي سفر دور 
دوم هيئت دولت به استان باشد به همين علت 
دست اندركاران و مديران دستگاه هاي اجرايي، 
گزارشي ارائه كردند كه طبق همين گزارش اكثر 
پروژه ها پيشرفت مطلوبي داشتند.  وي با اشاره 
به اجراي دو ابرپروژه كه رئيس جمهور به مردم 
لرستان وعده دادند، گفت: در زمينه ساخت سد 
معشوره و اجراي محور راه آهن دورود- خرم آباد- 
پلدختر – انديمشك به  رغم تمام محدوديت ها و 
مشكالتي كه در بحث فروش نفت و تحريم هايي 
كه به صورت ظالمانه به كشور تحميل شده اند، 
دولت مصمم به اجراي دو ابر پروژه س��اخت سد 
معشوره و ساخت محور راه آهن درود - خرم آباد 
- پلدختر - انديمشك اس��ت.  استاندار لرستان 
تصريح كرد: درصدد هستيم با تخصيص اعتبار 
موردنظر به پروژه راه آهن كه ابالغ شده و رقم آن 
۱۰برابر اعتبارات بودجه اي استان است، موضوع 
را به جد پيگيري كنيم.  زيويار با اشاره به وضعيت 
ساخت س��د معش��وره گفت: اين پروژه در حال 
اجراس��ت و مجري آن قول داده فراز بند سد به 

زودي تكميل شود. 

   يزد: محسن حرازي زاده يزدي، مديرعامل هالل احمر يزد با اشاره 
به آموزش امداد و نجات در قالب طرح دادرس براي دانش آموزان گفت: 
مانور سراس��ري زلزله و ايمني با مش��اركت ۱۰۸كانون دانش آموزي 

هالل احمر و ۴ هزار و ۲۰۰ نفر از اعضا اين كانون ها برگزار شد. 
   گلستان: ولي اهلل شهابي، دبير هشتمين جش��نواره رسانه اي ابوذر در 
گلستان گفت: اصحاب رسانه مي توانند تا تاريخ ۲۰ آذر آثار خود را به دبيرخانه 
جشنواره ابوذر ارسال كنند.  وي افزود: از محورهاي اين جشنواره »توليد، 
دانش بنيان و اشتغال آفريني«، جهاد تبيين، پيوند رسانه و صنعت، مقابله با 
آسيب هاي اجتماعي، دستاوردهاي انقالب اسالمي، بسيج و حوزه هاي اقدام، 
مكتب شهيد سليماني، بيانيه گام دوم، خانواده، جامعه و فرزندآوري، سبك 
زندگي ايراني اسالمي، تقريب موانع و راهكارها و اميد و نشاط  آفريني است. 

   كردستان: آزاد حكمت، مدير مخابرات منطقه كردستان گفت: هشت طرح 
مخابراتي در شهرستان بانه با هدف تقويت زيرساخت هاي ارتباطي اجرا شد. 

   سيس�تان و بلوچس�تان: عطاال��ه رئيس��ي، مدي��ركل ش��يالت 
بلوچس��تان گفت: هزار لنج و هزار و ۵۰۰ فرون��د قايق صيد و  سيستان و 
صيادي با ۲۵ هزار نفر صياد دائمي و فصلي در قالب ۳۴ تعاوني صيادي در 
حوزه اين اداره كل فعاليت دارند كه حدود  هزار لنج و قايق در حوزه شهرستان 

كنارك فعاليت و ساالنه بيش از ۱۱۰ هزار تن ماهي صيد مي كنند. 
   لرستان: شيرزاد نجفي، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان 

از شروع عمليات كاشت نهال در پنج نهالستان استان خبر داد. 
   خوزستان: فتح اهلل ابوعلي، مديركل شيالت خوزستان از رهاسازي 
حدود ۸ ميليون قطعه بچه ماهي در تاالب ه��ا، رودخانه ها و بركه هاي 

استان از ابتداي امسال تاكنون خبر داد. 
   چهارمحال و بختياري: س��عيد اس��دي، رئيس اداره مهندس��ي و 
حدنگاري اراضي كشاورزي چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه سند 
تك برگ كاداستر اراضي كشاورزي داراي موقعيت مكاني و جغرافيايي ثابت 

است، گفت: بنابراين تعرضي به اراضي ملي صورت نمي گيرد. 
   ايالم: روح اهلل پارس��ي، مدير فرهنگي جهاددانشگاهي واحد ايالم از 
اجراي مرحله مقدماتي هفتمين دوره مسابقات ملي پايان نامه سه دقيقه اي 
به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي و با همكاري جهاددانشگاهي 
استان خبر داد.  وي افزود: دانش آموختگاني كه از ابتداي مهر ۹۷ تا پايان 
شهريور ۱۴۰۱ از پايان نامه خود دفاع كرده باشند و همچنين دانشجوياني 
كه پروپوزال پايان نامه خود را تا پيش از پايان مهلت ثبت نام مرحله مقدماتي 

به تصويب رسانده اند، مي توانند در اين مسابقات شركت كنند. 
   قزوين: مرتضي اميري، مسئول سازمان فضاي مجازي بسيج قزوين 
گفت: در بخش مردمي جشنواره توليد محتواي ديجيتال استان ۲۴۹ اثر 
به دبيرخانه جشنواره رسيد و در بخش تخصصي اين رويداد نيز ۲۹تيم 

با هم به رقابت پرداختند.

البرز به ساخت ۷هزار كالس درس نياز دارد
در حال حاضر آموزش و پرورش استان البرز     البرز
با كمبود ۷هزار كالس درس مواجه است. 
محمدرضا اسپرورين، رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز البرز با اشاره به اينكه 
ارتقاي كيفي فرآيند تعليم و تربيت نياز به توسعه فضاي آموزشي مناسب و 
ايمن دارد، افزود: اكنون مهم ترين مشكل استان البرز كمبود فضاي آموزشي، 
فرسودگي و مقاوم نبودن تعدادي از مدارس، ناكافي بودن كالس هاي درس 
و تجهيزات آموزشگاهي است.  وي با بيان اينكه جمعيت بيش از نيم ميليوني 
دانش آموزان البرز با جمعيت كل چند استان كشور برابري مي كند، تصريح 
كرد: براساس آمار اعالم شده هر ساله ش��اهد رشد جمعيت دانش آموزي 
۱۲هزار نفري در البرز هستيم.  اين مسئول با بيان اينكه براي تأمين نيازهاي 
آموزشي جمعيت جديد دانش آموزي البرز ساالنه بايد ۴۰۰ كالس درس 
ساخته شود، افزود: س��اخت اين تعداد كالس درس در هر سال تحصيلي 
به علت كمبود اعتبارات دولتي و كاف��ي نبودن كمك هاي خيرين محقق 
نمي ش��ود و به ناچار دانش آموزان در فضاي نامناسب آموزشي به تحصيل 
مي پردازند.  اس��پرورين ادامه داد: در كنار نياز به توجه خاص مس��ئوالن 
كشوري در تخصيص اعتبارات الزم به كمك خداپسندانه مردم اين استان 
در كمك هاي نقدي از طريق سامانه پرداخت طراحي شده كه به زودي در 
مجمع خيرين مدرسه ساز اس��تان رونمايي مي شود، براي ساخت كالس 
و تجهيز مدارس به امكانات مورد ني��از دارد.  وي اولين پيامد منفي كمبود 
كالس درس را تراكم دانش آموزي در كالس ها اعالم كرد و افزود: اين مهم 
در كاهش كيفيت آموزشي اثر مستقيم دارد ضمن آنكه ساخت هر متر مربع 

فضاي آموزشي نيازمند تأمين يك ميليارد تومان اعتبار است. 
رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز البرز به راه اندازي نهضت مدرسه سازي 
در البرز اش��اره كرد و ادامه داد: با حمايت دولت س��يزدهم و استاندار البرز 
ساخت ۲۰۰مدرسه در افق سه ساله براي البرز كليد خورده است.  اسپرورين 
مهم ترين مشكل ساخت مدرس��ه در البرز را نبود زمين مناسب به ويژه در 
نواحي چهارگانه آموزش و پرورش كرج ذكر كرد.  اين مسئول گفت: جمعيت 
۵۲۰ هزار نفري دانش آموزي البرز در ۱۳ هزار و ۲۴۸ كالس مش��غول به 
تحصيل هستند، يعني ۸۰ درصد مدارس استان داراي كالس هاي با تراكم 
باالي ۳۰ نفر است، در حالي كه ميانگين كشوري ۲۷ نفر است.  اسپرورين 
با اش��اره به اينكه براي جبران كمبود فضاي آموزشي البرز كارهاي زيادي 
شده است، اما كافي نيست، خاطرنشان كرد: در زمينه كمبودها بايد حركت 
جدي كرد تا سرانه فضاي آموزشي متناسب با جمعيت باالي دانش آموزي 
البرز ارتقا يابد.  وي گفت: هميشه رشد جمعيت دانش آموزي در البرز دو برابر 
ميانگين كشوري بوده است و اين موضوع موجب شده كه استان باالترين 

تراكم دانش آموزي در كالس هاي درس را داشته باشد.

نظارت بر ساخت و ساز هاي يزد با كمك پهپاد
با هدف نظارت بر س�اخت وسازها در      يزد
ش�هر يزد پهپادها به كمك مي آيند. 
محمد مهدي نيكونژاد، رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي اسالمي 
شهر يزد با اشاره به استفاده از پهپاد ها براي نظارت بر ساخت وساز هاي 
غيرمجاز در سطح اين شهرستان افزود: با توجه به گستردگي و پراكندگي 
ساختمان سازي در سطح شهر و همچنين پرهزينه بودن رصد تخلفات 
ساختماني به صورت سنتي و فيزيكي، نياز به بررسي و كنترل هوشمند 
ساخت و س��ازها به صورت هوايي و با اس��تفاده از پهپاد است كه در اين 
روش با كمترين هزينه و پايين ترين درصد خطا و البته بيشترين كيفيت، 
تمامی ساخت و سازها به صورت هوشمند رصد می شود كه اگر بتوان اين 
رصد را به صورت ماهانه انجام داد، مي تواند به همكاران حوزه شهرسازي 
در شناسايي و گزارش تخلفات ساختماني كمك مؤثري كند.  وي افزود: 
به  كارگيري تجهيزات نوين س��خت افزاري و نرم افزاري و دسترس��ي به 
سامانه هاي شهرسازي و نقشه هاي هوايي در هنگام انجام مأموريت ها و 
همچنين نظارت تصويري و مانيتورينگ تخلفات ساختماني، شهرداري 
مي تواند با سرعت بيشتر به سمت هوشمند س��ازي حركت كنند كه در 

نتيجه باعث شفاف شدن آرا كميسيون ماده۱۰۰ خواهد شد.

 همكاري دستگاه هاي فرهنگي 
با مجمع رهروان امر به معروف بوشهر

مع�اون سياس�ي، امنيت�ي و اجتماعي     بوشهر 
استاندار بوشهرگفت  دستگاه هاي دولتي 
اين استان مرتبط با بخش فرهنگي وآموزشي بايد با مجمع رهروان امر به 
معروف اس�تان بوش�هر هم�كاري و حمايت الزم را داش�ته باش�ند. 
اكبر پورات، معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي اس��تاندار بوشهر در 
نشس��ت با مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر اس��تان گفت: 
اكنون جمهوري اس��المي ايران در حوزه قدرت دفاع��ي و بازدارندگي 
نيروي دريايي، تحت تدابي��ر و راهنمايي ه��اي حكيمانه رهبر معظم 
انقالب به عنوان نقطه اعتماد و اطمينان ملت اي��ران، لنگرگاه ثبات و 
امنيت پاي��دار در منطقه و حتي در اقيانوس هند و س��اير اقيانوس ها و 
حوزه دريايي بين المللي است.  وي افزود: در حال حاضر وضعيت ساحل 
بوشهر از اوضاع مناسبي از لحاظ بهداشتي برخوردار نيست و بايد تمامي 

دستگاه ها همكاري كنند تا اين موضوع برطرف شود. 
اين مسئول با اش��اره به فعاليت هاي مؤثر مجمع رهروان امر به معروف و 
نهي از منكر استان تصريح كرد: اين مجمع كه در آن بسياري از دلسوزان 
انقالب در جبهه فرهنگي در آن به صورت جهادي مشغول فعاليت هستند، 
تمام تالش آنان پيگيري دغدغه ها و مطالبات مردمي است كه در اين راستا 
دستگاه هاي دولتي مرتبط با بخش فرهنگي و آموزشي بايد در اين زمينه با 

اين مجمع همكاري و حمايت الزم را داشته باشند. 
پورات با اشاره به اينكه استاندار بوشهر از دلسوزان نظام، انقالب و دغدغه مند 
استان است، يادآور شد: وي با دارابودن مشاورين متعهد و متخصص، ايده 
و طرح هاي مناسبي در راستاي توسعه استان تبيين و برنامه ريزي كرده و 
در راستاي اس��تفاده از ظرفيت بانوان در بخش هاي مديريتي نيز تأكيد و 
دغدغه بسيار دارند كه در دستور كار قرار دارد.  اين مسئول با بيان اينكه بايد 
در حوزه هاي فرهنگي و آموزشي در استان بوشهر تدابير و برنامه ريزي هاي 
انديشيده شود، گفت: تمامي دستگاه هاي اجرايي استان در حوزه فرهنگي و 
آموزشي بايد اعتبارات خود را در اين زمينه به نحو شايسته اي براي تقويت و 
توسعه فضاي فرهنگي و آموزشي استان به  كارگيرند.  پورات افزود: اميدواريم 
اين مجمع بتواند با بهره گيري از منويات و دغدغه هاي رهبر فرزانه انقالب 
در حوزه امر به معروف و نهي از منكر و با رعايت جنبه شرعي و قانوني و با 
جذب و جلب آحاد مردم و مسئوالن در سطح جامعه اثرگذار باشد.  وي با 
بيان اينكه استان در بخش امنيتي و انتظامي در وضعيت بسيار مطلوبي در 
بين استان هاي كشور برخوردار است، خاطر نشان كرد: در اين راستا با تدابير 
استاندار به  عنوان رئيس شوراي تأمين و همچنين در سايه وحدت كه در بين 
تمامي مسئوالن استان حاكم است، مرزهاي استان در امنيت و آرامش كامل 
قرار دارد،  به گونه اي كه با تالش هاي صورت گرفته در راستاي توسعه استان، 
شاهد حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در استان هستيم. در همين 

راستا از مردم و نيروهاي مسلح در استان تشكر و قدرداني مي كنم. 

 راه اندازي بخش مراقبت هاي ويژه 
در بيمارستان شهيد بهشتي

بخش مراقبت هاي ويژه بيمارس�تان     خراسان رضوي
امداد شهيد بهشتي اين شهرستان با 
۱۰ تخ�ت ICU، همزمان ب�ا روز پرس�تار به بهره برداري رس�يد. 
دكتر محمد ساالري، سرپرست دانش��گاه علوم پزشكي سبزوار در آيين 
بهره برداري از بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امداد شهيد بهشتي اين 
شهرستان افزود: براي راه اندازي و خريد تجهيزات مورد نياز اين مجموعه 
بيش از ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال با مشاركت دانشگاه و خيران سالمت 
هزينه شده است.  وي ادامه داد: بيمارستان امداد شهيد بهشتي سبزوار با 
قدمتي بيش از نيم قرن با ۱۲۰ تخت بستري عالوه بر ارائه خدمات بخش 
سوانح و تصادفات، خدمات درماني مختلفي را به بيماران شهرستانهاي 
غرب خراس��ان رضوي ارائه مي دهد.  سرپرست دانش��گاه علوم پزشكي 
سبزوار گفت: با استانداردسازي بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امداد، 
سطح كيفي و كمي خدمات در اين مركز ارتقا يافته است.   ساالري افزود: 
بيش از هزار و ۱۰۰تخت بيمارستاني در بيمارستان ها و مراكز درماني زير 
پوشش دانشگاه علوم پزشكي سبزوار وجود دارد.  وي ادامه داد: ۳۷ مركز 
بهداش��تي و درماني، ۱۹۴ خانه بهداشت و شش بيمارستان زير پوشش 
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار به جمعيت شهرستان هاي سبزوار، جوين، 
جغتاي، خوشاب، شش��تمد و داورزن در غرب خراسان رضوي خدمات 

بهداشتي و درماني ارائه مي كنند.

  ۶۶۳ پرستار اصفهاني 
حامي فرزندان ايتام شدند

در حال حاضر 663 پرستار، حمايت از     اصفهان
فرزندان ايتام و محسنين تحت پوشش 
كميته امداد ام�ام خميني )ره( اس�تان اصفهان را بر عه�ده دارند. 
نبي اهلل اهلل دادي، قائم مق��ام كميته امداد امام خمين��ی)ره( اصفهان  
با تبريك ميالد حضرت زينب كبري )س( و روز پرس��تار گفت: ۶۶۳ 
نفر از پرستاران اين استان در كنار مس��ئوليت هاي اجتماعي خود، از 
فرزندان ايتام و خانواده هاي بي سرپرس��ت تحت پوشش اين نهاد نيز 
حمايت مادي و معنوي مي كنند.  وي با قدرداني از زحمات طاقت فرسا 
و تالش هاي زينب گونه پرستاراني كه همواره جان خود را براي سالمت 
بيماران اهدا مي كنند، ادامه داد: پرستاران كساني هستند كه زندگي 
خود را وقف خدمت به مردم در س��خت ترين ش��رايط مي كنند و اين 
تعداد از پرستاران اصفهاني در كنار وظايف مهم خود، حمايت از ۷۶۱ 
فرزند يتيم و نيازمند را ني��ز برعهده گرفته اند.  اين مس��ئول با اعالم 
اينكه در حال حاضر ۵ هزار و ۳۰۰ فرزند تحت حمايت سرانه پاييني 
دريافت مي كنند، افزود: آنچه اكنون مدنظر است، افزايش سرانه ايتام 
و محسنين و فرزندان جديدي است كه وارد چرخه حمايت مي شوند.  
اهلل دادي با اشاره به تعداد ۲۷ هزار و ۶۴۳ فرزند تحت پوشش اين نهاد 
گفت: با وجود تالش بي وقفه خادمان ايتام و نيازمندان هنوز ۲۷۶ فرزند، 
چشم انتظار حمايت حاميان نيكوكار هستند كه اميدواريم با مشاركت 

خيران بتوانيم تلخي هاي زندگي آنها را كمرنگ تر كنيم. 

 راه اندازي گروه هاي فرهنگي و هنري 
در مناطق محروم 

در راس�تاي اج�راي برنامه ه�اي فرهنگ�ي و هن�ري در 
مناط�ق مح�روم گروه ه�اي جه�ادي راه اندازي مي ش�ود. 
علي فرخنده، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي در نشست 
هم انديشي راه اندازي گروه هاي جهادي فرهنگي و هنري استان با اشاره به 
راهبردهاي فرهنگي تقويت سالمت و آرامش اجتماعي، ابالغي رياست 
محترم جمهوري گفت: اميدآفريني در س��طح جامعه، توجه جدي به 
مسائل فرهنگي، تربيتي، سبك زندگي ايراني- اسالمي و نشاط اجتماعي 
در برنامه ريزي ها بايد مدنظر دستگاه هاي فرهنگي استان قرار گيرد.  وي با 
تأكيد بر مردم سازي فعاليت هاي فرهنگي افزود: جنس انقالب مردم محور 
بوده و مي طلبد برنامه هاي اجرايي در حوزه هاي مختلف به ويژه فرهنگي 
و اجتماعي مردم پايه باشد.  اين مسئول افزود: با عنايت به روحيه مردمي 
هنرمندان استان و در راستاي مس��ئوليت اجتماعي فعاالن فرهنگي، 

نيازمند ساماندهي گروه هاي جهادي در اين عرصه مهم هستيم.

 40 درصد مدارس زنجان 
نيازمند نوسازي 

در حال حاضر بيش از ۴۰ درصد مدارس استان زنجان نيازمند 
مقاوم سازي هستند. 

علي اس��ماعيلي، مديركل آموزش و پرورش زنجان گفت: در استان 
۳۰۰مدرسه خيرساز وجود دارد كه دانش آموزان زيادي در اين مدارس 
تحصيل می كنند.  وي با بيان اينكه بيش از ۴۰ درصد مدارس استان 
زنجان نيازمند مقاوم سازي است، افزود: بايد اين مدارس نوسازي شود. 
اين مسئول با بيان اينكه عمده تراكم مدارس فرسوده در نواحي يك و دو 
زنجان، خدابنده، ابهر، سلطانيه، ماهنشان و خرمدره است، تصريح كرد: 
توجه به نوسازي مدارس باعث ارتقاي تعليم و تربيت شود.  اسماعيلي 
ادامه داد: تا پايان سال جاري بر تعداد مدارس خيرساز در استان افزوده 
مي شود.  وي با بيان اينكه در زنجان استقبال خيرين از ساخت مدرسه 
بسيار عالي است، افزود: بايد بر اين امر اذعان داشت كه توجه به توسعه 

فضاهاي آموزشي توسعه علم و دانش را به دنبال دارد.

 بازگشت 1۷ واحد صنعتي دزفول 
به چرخه توليد 

۱۷واحد صنعتي راكد دزفول با ارائه تسهيالت و حمايت هاي 
دولت�ي ط�ي دو س�ال اخير ب�ه چرخ�ه توليد بازگش�تند. 
محمد غالمي، رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول 
گفت: براي حمايت از واحدهاي راكد، ۱۰۰ ميليارد ريال تسهيالت ارائه 
شد كه اين تسهيالت منجر به بازگشت ۱۷ واحد صنعتي به توليد شد.  
وي افزود: ۳۲۲ واحد صنعتي در شهرستان دزفول وجود دارد كه از 
اين تعداد ۳۰۰ واحد فعال و ۲۲ واحد راكد هستند.  اين مسئول گفت: 
اميدواريم اين واحدهاي راكد نيز با ارائه تسهيالت ويژه به چرخه توليد 
بازگردند.  غالمي افزود: پنج واح��د توليدي صنعتي در دزفول آماده 
بهره برداري است كه زمينه اشتغال ۶۴۲ نفر را فراهم مي كنند.  رئيس 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول ادامه داد: چهار شهرك 
صنعتي با ۳۲۰ هكتار وسعت در شهرستان دزفول وجود دارد كه با 

توجه به بحث اشتغال نيازاست تا از آنها حمايت شود. 

     خوزستان    زنجان     خراسان جنوبي

بازديد 9۷00 دانش آموز كردستاني از يادمان ها 
س  س����ا ا بر    كردستان
برنامه ريزي هاي 
به عمل آمده ۸ هزار دانش آموز كردستاني از 
يادمان های ش�مال غرب و هزار و ۷۰۰ نفر از 

جنوب كشور بازديد مي كنند. 
حجت اهلل نريماني، معاون پرورشي و فرهنگي 
آموزش و پ��رورش كردس��تان با بي��ان اينكه 
ارتقاي شاخص هاي فرهنگي و معنوي در بين 
دانش آموزان از راهبرده��اي آموزش و پرورش 
است، افزود: پيرو منويات رهبر معظم انقالب و به منظور پاسداشت رشادت هاي رزمندگان هشت سال دفاع 
مقدس طي دو دهه اخير اردوهاي راهيان نور دانش آموزي راه افتاد.  اين مسئول ادامه داد: در همين راستا 
و براساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده تا پايان ترم تحصيلي جاري ۹ هزار و ۷۰۰ دانش آموز كردستاني 
از يادمان هاي دفاع مقدس در شمال غرب و جنوب كشور بازديد مي كنند.  نريماني گفت: تاكنون ۴هزار 
نفر از دانش آموزان استان به مناطق عملياتي شمال غرب اعزام شده اند و ۴ هزار نفر ديگر نيز تا پايان ترم 
تحصيلي جاري از اين مناطق ديدن مي كنند.  وي افزود: تا پايان ترم تحصيلي جاري هزار و ۷۰۰ دانش آموز 

دختر و پسر كردستاني عازم يادمان هاي جنوب كشور مي شوند.
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