
هرمزگان به عنوان يكي از با ظرفيت ترين استان هاي 
ايران در زمينه هاي مختلف ش��ناخته مي ش��ود. 
منطقه اي در جنوب ايران كه به خاطر دسترس��ي 
به خليج فارس و درياي عمان چه در خشكي و چه 
دريا حرف هاي زيادي ب��راي گفتن دارد. بر همين 
اساس و براي رفع مشكالت و نيازهاي اين استان 
سرمايه گذاري هاي مختلفي در زمينه هاي گوناگون 
صورت گرفته كه طي چند روز اخير و با حضور برخي 
وزرا و معاون اول رئيس جمهور تع��دادي از آنها به 

بهره برداري رسيدند. 
   بزرگ ترين آب شيرين كن ايران در هرمزگان

به جرئت مي توان گفت آب شيرين كن بندرعباس 
از جمله پروژه هاي بزرگي اس��ت ك��ه مي تواند 
براي كل ايران از اهميت ويژه اي برخوردار باشد. 
پروژه اي كه روز گذش��ته فاز نخست آن با حضور 
معاون اول رئيس جمهور به بهره برداري رس��يد.  
دكتر اس��حاق جهانگيري كه به هرمزگان س��فر 
كرده بود در دومين روز از سفرش، فاز اول پروژه 
آب شيرين كن يک صد هزار متر مكعبي با ظرفيت 
20 هزار مترمكعب را مورد بهره برداري قرار داد و 
از تأسيسات و بخش هاي مختلف آن بازديد كرد.  
هدف از احداث كارخانه آب شيرين كن بندرعباس 
كه بزرگ ترين آب ش��يرين كن كش��ور به شمار 
مي آيد، توليد بخشي از آب آشاميدني مورد نياز 
استان هرمزگان از آب خليج فارس است. در اين 
كارخانه آب شور خليج فارس از طريق فرايندي 
تحت عنوان اسمز معكوس كه يكي از جديدترين 
فناوري هاي روز دنيا در زمينه تصفيه آب به شمار 
مي رود، شيرين مي ش��ود.  در حال حاضر ساالنه 

23 ميليون مترمكعب منابع آب شرب استان از 
طريق تأسيسات نمک زدايي تأمين مي شود كه از 
اين طريق 22 درصد از نياز آبي استان هرمزگان 
و 78 درصد مابقي از طريق منابع س��طحي و زير 

سطحي تأمين مي شود. 
   عبور از بحران كم آبي

با توج��ه به مش��كالت هرم��زگان در زمينه كم 
آبي و خشكس��الي هاي اخير، وزير نيرو هم راهي 
اين اس��تان ش��د تا از نزديک موضوع را بررسي 
و به راه��كار مناس��ب در آين زمينه بينديش��د.  
رضا اردكانيان در نشست ش��وراي اداري استان 
هرمزگان كه با حضور فع��االن اقتصادي برگزار 
شده بود با بيان اينكه با مديريت صورت  گرفته، 
از شرايط نامناسب آبي در تابستان عبور كرديم 
كه برنامه ريزي و مصرف صحيح آب در اين حوزه 
گره گشاس��ت.  وي از بهره ب��رداري از پروژه هاي 
مختلفي در ح��وزه آب و برق با اعتب��ار يک هزار 
و 480 ميليارد تومان در س��طح استان خبر داد.  
اردكانيان، طرح تأمين آب بندرعباس از سدهاي 
شميل و نيان و طرح نوس��ازي خط اول آبرساني 
بندرعب��اس از ميناب و آب ش��يرين كن يک صد 
هزار مترمكعبي و مجتمع هاي آبرس��اني دژگان 
را از جمله طرح هاي افتتاح��ي اعالم كرد و ادامه 
داد: »واحد گازي هرمز به ظرفيت ۱۶0 مگاوات، 
فاز اول پروژه نمک زداي��ي از آب دريا و تهيه آب 
ش��يرين براي بندرعباس از ديگ��ر طرح هاي در 
حال اجرا در استان هرمزگان است.« اين مسئول 
تأكيد كرد: »يكي از بزرگ تري��ن طرح هايي كه 
عمليات اجرايي آن يک ماه آينده آغاز مي شود، 

نيروگاه يک هزار و 400 مگاواتي سيريک است كه 
با خط اعتباري فدراسيون روسيه با اعتبار ۱200 
ميليون دالر ساخته مي شود. همچنين دو واحد 
نيروگاهي ديگر به ظرفيت ۶27 مگاوات تا دو سال 
آينده وارد مدار مي شود.« وي همچنين با اظهار 
نارضايتي از رشد مصرف دو و نيم برابري متوسط 
كش��وري برق در هرمزگان، خواس��تار مديريت 
مص��رف مديران توزي��ع برق، ب��رق منطقه اي و 
مديريت نيروگاهي در اس��تان ش��د تا هرمزگان 
به اس��تاني الگو در اين بخش تبديل ش��ود.  وي 
خاطرنشان كرد: »در استان هاي مرزي و هرمزگان 
بواسطه دسترسي به منابع آب دريا، در برنامه اي 
تدارك ديده  ش��ده، در پهنه اي به وس��عت ۱00 
كيلومتر برنامه تأمين آب ش��رب از دريا را داريم 
تا دغدغه مردم مرتفع ش��ود كه در همين راستا 
طرح هاي آب شيرين كن و نمک زدايي از آب دريا 
براي مصارف مردم بندرعباس و روستاهاي طول 
مس��ير و كرمان و يزد را داريم كه فشار بر منابع 
را كاهش مي دهد.« اردكاني��ان بر رعايت الگوي 
مناسب كش��ت براي كش��اورزي هم تأكيدكرد 
و افزود: در س��اير مصارف نيز بايس��تي به ارزش 
اقتصادي آب توجه ش��ود.  وزير نيرو با اش��اره به 
اينكه كميته استاني كار گروه ملي سازگاري باكم 
آبي در هرمزگان برنامه اي را تدارك ديده كه در 
كارگروه ملي به بحث گذاشته شده است، گفت: 
»سرمايه گذاري هاي انجام شده موجب تأمين آب 
پايدار براي مصارف شرب و صنعت و ساير بخش ها 
و حفظ محيط زيست و استفاده از پساب تصفيه 
شده و جلب سرمايه گذاران شده است. هرمزگان 

در بخش تأمين آب و انرژي از وضعيت مناسبي 
برخوردار مي باشد و اشتغال پايدار نيز در اين حوزه 

ساخت و زمان بهره برداري ايجاد مي شود.«
   منطقه ويژه پارسيان آماده سرمايه گذاري

 فعاليت و رونق خوبي در اس��تان هرمزگان وجود 
دارد و اين استان پذيراي سرمايه گذاران داخلي و 
خارجي است.    فريدون همتي استاندار هرمزگان 
با اعالم اين خبر و با بيان اينكه در سال 95 ميزان 
صادرات غيرنفتي اس��تان هرمزگان يک ميليارد 
و ۱00 ميليون دالر بود، گفت: »ب��ا اقداماتي كه 
در س��ال 9۶ صورت گرفت اين رقم ب��ه بيش از 
2 ميليارد دالر رس��يد و در هش��ت ماهه نخست 
سال جاري نيز از يک ميليارد دالر صادرات عبور 
كرده ايم.« وي ادامه داد: »استان هرمزگان توانسته 
در جذب منابع تس��هيالت صندوق توسعه ملي 
براي اشتغالزايي روس��تايي رتبه نخست كشور را 
كسب كند.« استاندار هرمزگان با انتقاد از اينكه 
با نوس��انات ارزي ميل فعاالن عرص��ه صيادي به 
صادرات آبزيان اس��ت و همين امر موجب شده تا 
مجبور به عرضه آبزيان يخ زده به بازار بندرعباس 
شويم، افزود: »سال گذشته حدود 22 هزار شغل 
در هرمزگان ايجاد شد و براي سال جاري ايجاد 30 
هزار شغل در هرمزگان هدف گذاري شده است.« 
همتي با بيان اينكه ف��از اول بن��در منطقه ويژه 
پارسيان به زودي آماده بهره برداري خواهد شد، 
تصريح كرد: »متقاضيان جهت سرمايه گذاري در 
زمينه هاي پتروشيمي، فوالد و پودر آلومينا در اين 

منطقه اعالم آمادگي داشته اند.«
   آب شيرين كن ها و مسائل زيست محيطي

البت��ه عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اس��المي ه��م خواس��تار اس��تفاده از ظرفي��ت 
نيروه��اي بومي و مان��دگار اس��تان در صنايع و 
بنگاه هاي اقتصادي هرمزگان شد.  احمد مرادي 
ك��ه در مراس��م بهره ب��رداري از بزرگ ترين آب 
شيرين كن كشور حاضر ش��ده بود با بيان اينكه 
يكي از دغدغه هاي استان هرمزگان عدم برگشت 
درآمدهاي مازاد مالياتي به هرمزگان است، گفت: 
»اميدوارم با دس��تور معاون اول رئيس جمهور و 
بازگشت اين درآمد ارزشمند به هرمزگان هديه اي 
گرانبها به مردم هرمزگان داده باشيد.« وي افزود: 
»آب ش��يرين كن يک  ميليون مترمكعبي امروز 
دغدغه مردم هرم��زگان اس��ت و آن  هم نگراني 
مسائل زيست محيطي اس��ت، گرچه كارشناس 
نيس��تم اما اميدوارم اين نگراني از مردم برطرف 
ش��ود تا س��ال هاي آينده، آيندگان به ما نفرين 
نكنند. اين آب از بندرعباس به س��يرجان و يزد 
منتقل ش��ود و هيچ كس حق مخالفت ندارد اما 
انصاف بايد رعايت شود كه مردم را اطمينان دهيم 
كه از اين آب استفاده كنند و مردم هرمزگان تشنه 

نشوند كه آب به استان ديگري برود. 
 در كنار پروژه هاي فوق هرمزگان شاهد سه پروژه 
بزرگ ديگر هم بود. گازرساني به صنايع و نيروگاه 
غدير در منطقه ويژه اقتص��ادي صنايع معدني و 
فلزي خليج فارس، احداث جاده و ديوار پيرامون 
سايت توسعه منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني 
و فلزي خلي��ج فارس و نيروگاه س��يكل تركيبي 
هرمز در منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج 
فارس كه حتماً بعدها حرف هاي زيادي در مورد 
تأثيرات مثبت و مزاياي آنها براي هرمزگان و ايران 

بيشتر خواهيم شنيد. 

تأمين كل انرژي ايران با انرژي پاك 
 يك سوم كشور ظرفيت تجهيز 

به پنل خورشيدي را دارد
انرژي خورشيدي به عنوان يكي از منابع انرژي پاك و تجديد پذير در 
دنيا معرفي مي شود كه به گفته كارشناسان حدود يك سوم كشور ما 
ظرفيت بهره وري از آن  را دارد. از همين رو مدتي است كه پنل هاي 
خورشيدي در مناطق مختلفي چون سيستان و بلوچستان، كرمان، 
يزد و چند استان ديگر در حال نصب و گسترش هستند. اتفاقي كه 
به دنبال آن اميد است در هيچ فصلي با كمبود برق مواجه نشويم و 
امكان صادرات و درآمدزايي را هم براي استان هاي ايران فراهم  كند. 

    
هر روز خبرهاي خوشي در خصوص گسترش انرژي هاي پاك در كشور به 
گوش مي رسد. به رغم اينكه توربين هاي بادي نيز توليد كننده برق پاك 
هستند، اما اين روزها نام پنل هاي خورشيدي است كه در صدر اخبار قرار 
گرفته است. چرا كه در تمام نقاط ايران نمي توان از توربين هاي بادي بهره 
برد، اما مي توان به گفته متوليان در بيش تر نقاط كشور از ظرفيت تأمين 
برق به واسطه انرژي خورشيدي استفاده كرد. در اين خصوص دبير ستاد 
توس��عه فناوري حوزه انرژي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
مي گويد: »يک سوم خاك ايران پوش��يده شده از كوير است كه با نصب 
پنل هاي خورشيدي مجهز توانايي بهره برداري از انرژي خورشيدي در 
آنها فراهم مي شود. مي توان از پتانسيل و ظرفيت موجود در كويرها براي 
تأمين انرژي بهره برد.« كامبيز مهدي زاده فرساد تأكيد مي كند: »براي 
اس��تفاده از انرژي خورشيدي الزم اس��ت يک جنبش خورشيدي بين 
نهادهاي دولتي به وجود بيايد.« البته اكنون مدتي است كه در استان هاي 
مختلف همچون سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد و چند استان ديگر 
توجه هايي به نصب و راه اندازي پنل هاي خورشيدي مي شود. در اين راستا 
مي توان به استان سيستان و بلوچستان اشاره كرد كه طي سال هاي اخير 
تأمين انرژي به واسطه پنل هاي خورشيدي در آن اهميت يافته است. در 
اين خصوص احمدعلي كيخا نماينده مردم سيستان در مجلس مي گويد: 
»موقعيت جغرافيايي ايران و به ويژه سيس��تان وبلوچستان كه در اين 
زمينه از شرايط بسيار مطلوبي نسبت به ديگر نقاط كشور برخوردار است، 
از اين رو ايجاب مي كند كه همپاي دنيا به س��مت انرژي هاي نو حركت 
كند.« عليرضا ن��ورا، معاون هماهنگي امور اقتصادي و منابع اس��تاندار 
سيستان و بلوچستان نيز تأكيد مي كند: »در منطقه ميل نادر كه يكي 
از نقاط مستعد براي ايجاد نيروگاه توليد انرژي خورشيدي و بادي است، 
بيش از 20 هزار هكتار اراضي داريم كه ۱2 هزار هكتار آن به اين موضوع 

اختصاص مي يابد.« البته اين مساحت به مرور نيز افزايش مي يابد. 
   ورود سرمايه گذاران تسهيل شود

همان طور كه گفته شد، استان هاي ديگري غير از سيستان و بلوچستان 
به ظرفيت ايجاد انرژي هاي نو به خصوص به انرژي خورشيدي دسترسي 
دارند. در اين راستا مي توان به استان اردبيل اشاره كرد كه اكنون بخشي 
از نياز به روشنايي ادارات آن نيز به واسطه پنل هاي خوردشيدي تأمين 
مي ش��ود. پنل هايي كه به طور قطع نياز به تابش مس��تقيم خورشيد 
ندارند و با همان نور اندك روز هم ش��ارژ مي ش��وند. استان كرمان نيز 
به دليل وسعت و موقعيت كويري آن به عنوان يكي از مناطق مناسب 
براي توسعه و نصب پنل هاي خورشيدي شناخته مي شود. در خصوص 
استان سمنان هم كه از اين ظرفيت برخوردار است، حسن آل بويه، مدير 
عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان با اشاره به آغاز احداث 
نيروگاه ۱0 مگاواتي خورشيدي در منطقه ويژه اقتصادي مي گويد: »اين 
پروژه جزو نخستين پروژه هايي است كه احداث خواهد شد؛ زمين اين 
طرح واگذار و مجوز آن صادر و عمليات اجرايي آغاز ش��د.« در استان 
همدان نيز جمشيدي، معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع 
نيروي برق استان از فعاليت 5 نيروگاه خورشيدي با ظرفيت 39 مگاوات 
و سرمايه گذاري بخش خصوصي خبر مي دهد. بنابر اين روشن است كه 
اغلب استان هاي كشور ظرفيت نصب چنين تكنولوژي و بهره برداري از 
آن را دارند. شيوه اي از تأمين انرژي كه بايد با كمک بخش خصوصي و 
ورود سرمايه گذاران به آن بخش راه  اندازي شوند. از اين رو در صورتي 
كه اين طرح ه��ا مورد حمايت متولي��ان قرار گيرند،  ن��ه تنها مي توان 
معضل خاموشي هاي برق را كاهش داد، بلكه فرصتي براي صادرات و 

اشتغالزايي هم شناخته مي شوند.

چند روزي اس�ت كه هرمزگان ش�اهد اتفاقات بس�يار خوش�ايندي 
اس�ت كه مي تواند جهت و س�مت و س�وي اش�تغال و اقتص�اد آن را 
متحول كن�د. وزراي�ي از وزارتخانه هاي مختلف به اين اس�تان س�فر 
كرده اند ت�ا با افتتاح پروژه اي مختلف، پرونده بس�ياري از مش�كالت 
استان را براي هميش�ه ببندند. پروژه هايي مانند گازرساني به صنايع 

و ني�روگاه غدي�ر، ني�روگاه س�يكل تركيبي هرم�ز، اح�داث جاده و 
ديوار پيرامون س�ايت توس�عه منطقه ويژه اقتص�ادي صنايع معدني 
و فلزي خلي�ج فارس و بهره ب�رداري از فاز نخس�ت بزرگ ترين پروژه 
آب شيرين كن كش�ور در بندرعباس كه گل سرس�بد همه آنهاست و 
روز گذشته و با حضور معاون اول رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. 

ميترا شهبازي

21 آب�ان س�ال 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
گذش�ته بود كه 
وقوع زلزله 7/3 
ريش�تري در كرمانش�اه موجب ش�د تا به 9 
شهرستان و يك هزار و 932 روستاي استان 
كرمانش�اه خس�ارت وارد ش�ود.  از آنج�ا كه 
تعدادي از اين واحدها متعل�ق به مددجويان 
كميته امداد بود ل�ذا پس از آوارب�رداري كار 
ساخت و ساز و تعميرات واحدها در دستور كار 
قرار گرفت و اقدامات خوبي در اين زمينه انجام 
شد.  س�رانجام روز گذش�ته بود كه مديركل 
كميته امداد استان كرمانشاه از تحويل 2 هزار 
واح�د مس�كوني روس�تايي ب�ه مددجويان 
زلزله زده خبر داد.  موضوعي كه موجب شد تا 
يك�ي از مهم تري�ن دغدغه ه�اي مددجويان 
آس�يب ديده از اي�ن زمين لرزه مرتفع ش�ود. 

    
آبان س��ال گذش��ته بود كه وقوع زلزله در استان 
كرمانشاه به هزار و 950 روستا در 9 شهرستان از 
زلزله آسيب رساند و سبب وارد شدن آسيب به ۱0 
هزار واحد مس��كوني مددجويي شد.  پس از وقوع 
اين اتفاق بالفاصله گروه هاي امدادي مختلف براي 
ياري رساندن به آسيب ديدگان وارد منطقه شدند و 
توانستند اقدامات خوبي را در اين زمينه انجام دهند.  
آبان ماه امسال بود كه رئيس كميته امداد امام)ره( 
در آيين افتتاح منازل مددجويان كميته امداد امام 
خميني)ره( در روستاي »گورسفيد« گيالنغرب، 
در اين خصوص گفت: »اولوي��ت كميته امداد در 
پرداخت كمک هاي بالعوض مناطق زلزله زده بوده 
اما با توجه به مس��اعدت دولت در تأمين اعتبار و 
تأمين تس��هيالت الزم براي 2 ه��زار و 700 واحد 
مس��كوني نيازمند مقاوم س��ازي ويژه مددجويان 

اين روند كمک رساني ادامه دارد و تالش مي شود 
تا پايان سال نيز اين واحدها احداث شوند.« سيد 
پرويز فتاح افزود: »كار احداث 500 واحد مسكوني 
ديگر ويژه مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( 

تا اواخر خرداد سال آينده به اتمام مي رسد.«
   تحويل 2 هزار واحد مسكوني روستايي 

از آنجا ك��ه كار تعمي��رات و س��اخت خانه هاي 
مددجويان كميته امداد به صورت ويژه در دستور 
كار مديران اين سازمان قرار داشت لذا اين مهم 
موجب ش��د تا در يک برنامه مدون اين اقدامات 
به طور مؤثر انجام پذيرد.  روز گذش��ته مديركل 
كميته امداد استان كرمانش��اه از تحويل 2 هزار 
واحد مسكوني روستايي به مددجويان زلزله زده 
خبر داد.  حسين خدرويسي گفت: »در زلزله آبان 
ماه سال گذشته كرمانشاه هزار و 950 روستا در 

9 شهرستان آسيب ديد و سبب وارد شدن آسيب 
به ۱0 هزار واحد مسكوني مددجويي شد.« وي با 
بيان اينكه ۱2 ميليارد تومان به مناطق زلزله زده 
كرمانش��اه اختصاص يافت، افزود: »2400 واحد 
مسكوني در زلزله سال قبل آسيب ديد و تخريب 3 
هزار واحد آسيب ديده ديگر نيز در دستور كار قرار 
گرفت.« اين مس��ئول با بيان اينكه 2500 واحد 
مسكوني مددجويي در سفر رئيس كميته امداد 
امام خميني)ره( در مناطق زلزله زده كرمانش��اه 
احداث ش��د و به بهره برداري رسيد، گفت: »35 
ميليارد تومان براي تكميل واحدهاي مسكوني 
مددجويي در مناطق زلزله زده تخصيص يافت.«

مديركل كميته امداد امام خميني)ره( اس��تان 
كرمانشاه از تحويل 2 هزار واحد مسكوني روستايي 
در مناطق زلزله زده تا پايان اسفندماه خبر داد و 

افزود: »اي��ن واحدها در حال حاض��ر در مرحله 
نازك كاري قرار دارند.« به گفته وي 35 ميليارد 
تومان ديگر ب��راي تكميل واحدهاي مس��كوني 

مددجويي در مناطق زلزله زده نياز است. 
   تخريب 6 هزار واحد مسكن مددجويان

بر اساس آخرين آمارهاي ميداني بيش از ۶ هزار 
واحد مسكن مددجويي در اس��تان كرمانشاه در 
زلزله اخير غرب كش��ور بين ۱0 ت��ا ۱00 درصد 
آسيب ديد.  اواخر ارديبهشت ماه بود كه مديركل 
كميته امداد امام خميني)ره( استان كرمانشاه با 
تأييد اين موضوع، از اح��داث 2 هزار و 700 واحد 
مس��كن براي مددجويان زلزله زده كميته امداد 
در اس��تان خبر داد و گفت: »300 واحد آن طي 
هفته آينده تحويل مي شود.« خدرويسي با اشاره 
به اينكه بايد 5 هزار و 322 واحد منزل مسكوني 
براي مددجويان آسيب ديده از زلزله ساخته شود، 
افزود: »در اين راستا با تفاهمي كه با بنياد مسكن 
و حمايت بي دريغ استاندار داشتيم براي ۱0 هزار 
نفر مددجوي خس��ارت ديده پرونده تشكيل و به 
بنياد مس��كن و بانک معرفي ش��دند.« مديركل 
كميته امداد امام خميني)ره( اس��تان كرمانشاه 
خاطرنشان كرد: »در حال حاضر كار ساخت و ساز 
2 هزار و 700 واحد را ش��روع كرديم و قرار است 
طي هفته آينده 300 واحد آن ب��ا حضور فتاح و 
مسئوالن استاني به مددجويان تحويل داده شود.« 
وي ابراز داشت: »همچنين از طرف كميته امداد 
به مددجويان مبلغ ۱2 ميليون تومان تسهيالت 
بالعوض پرداخت ش��د كه با 5 ميليون دولت هر 
خانوار ح��دود ۱7 ميليون تس��هيالت بالعوض 
درياف��ت كردند.« اي��ن در حالي اس��ت كه براي 
مددجويان دو نفره ۶0 متر زيربنا و سه نفره به باال 

85 متر زيربنا در نظر گرفته شد.

رفع مشكل مددجويان زلزله زده كرمانشاه، با ساخت 2 هزار واحد مسكوني امداد
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بهره برداري از بزرگ ترين آب شيرين كن ايران در هرمزگان
 با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزرای نيرو و كار

 پروژه هاي گازرساني به صنايع، نيروگاه غدير و  نيروگاه سيكل تركيبي هرمز افتتاح شد

  زنجان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان گفت: طرح تحول 
سالمت در حوزه درمان، بهداشت و آموزش براي استان زنجان بسيار خوب 
بوده و طي سه سال گذشته90 ميليارد تومان تنها در حوزه درمان هزينه 
شده اس��ت. پرويز قزلباش افزود: مقرر شد دانشگاه علوم پزشكي استان 
زنجان 22۶ پروژه بهداشتي و درماني با اعتباري بالغ  بر 8۱ ميليارد تومان را 
با اولويت مناطق محروم و شهرهاي باالي 20 هزار نفر جمعيت اجرا كند. 

  خراسان رضوي: رئيس جهاد كش��اورزي تربت حيدريه گفت: با 
آغاز فصل كشت پاييزه در س��ال زراعي جاري 4 هزار و 500 هكتار از 
مزارع سطح بخش رخ به صورت مكانيزه زير كشت گندم آبي رفته است. 
محمدرضا عباس پور با بيان اينكه براي حمايت از گندم  كاران اين منطقه 
يک هزار و 300 تن انواع كود شيميايي تهيه و به  كشاورزان تحويل داده 
شده است، افزود: ميانگين توليد گندم در سال زراعي جاري در بخش 

رخ، 5 تن در هر هكتار بوده است. 
  سيستان و بلوچستان: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري سيستان و بلوچستان گفت: جاده اي باستاني در مسير زاهدان 
- كرمان كشف شد. عليرضا جاللزايي افزود: اين جاده در مسير شهر نصرت 
آباد زاهدان به شهرستان فهرج استان كرمان قرار دارد . اين جاده  سنگفرش 
و از الشه سنگ ساخته شده و مالت آن احتماالً ساروج باشد . در اطراف اين 
جاده آثاري نيم دايره مانند ديده مي شود كه ممكن است استراحتگاه يا 
كاروان سراهايي در طول مسير بوده باشد . از اين جاده براي عبور درشكه و 
احشام استفاده مي شده است . در حال حاضر پژوهش ها براي تعيين قدمت 

اين جاده و همچنين اقدامات الزم براي ثبت آن ادامه دارد. 

ساماندهي 126متكدي در گلستان    
بر اس�اس گزارش ارائه ش�ده از سوي     گلستان
معاونت خدمات ش�هري شهرداري در 
اين جلسه طي 8 ماه گذشته از س�ال جاري 126 متكدي در نقاط 

مختلف شهري جمع آوري و ساماندهي شدند. 
رئيس كميسيون خدمات، فضاي سبز و زيست شهري شوراي اسالمي 
شهر گرگان با اعالم اين خبرگفت: از اين تعداد ۶4 نفر زن و 5۶ نفر مرد 
بودند كه دو مورد به بهزيستي، ۶ مورد به كميته امداد، 4 مورد به مراجع 
قضايي و 2 مورد به بيمارستان ارجاع شدند و ۱7 مورد تحويل به خانواده، 
85 مورد تعهد كتبي و 2 مورد به عنوان در راه مانده مورد ساماندهي قرار 
گرفتند.  محمدابراهيم جرجاني با اشاره به اينكه شهرداري گرگان برابر 
مصوبه شوراي عالي اداري يک دستگاه ساختمان دو طبقه به مساحت 
435 مترمربع واقع در جرجان هجدهم براي اسكان موقت متكديان با نام 
مددسراي اميد خريداري كرده است، افزود: جمع آوري متكديان داخل 
شهر و ساماندهي و ارجاع آنها به سازمان ها و ادارات ذيربط، تأمين وعده 
غذايي و پوشاك متكدياني كه شب ها در اين مكان نگهداري مي شوند و 
تشكيل پرونده و تكميل پرسشنامه براي كليه متكديان پس از اسكان 
موقت در مددس��را از جمله اقدامات انجام ش��ده اين مركز مي باش��د.  
جرجاني خاطر نشان كرد: شناسايي و جمع آوري كودكان كار خياباني 
زير ۱8سال از طرح شهر و ارجاع آنها به خانواده و دستگاه هاي مرتبط 
و دفتر اتباع خارجي و مراجع قضايي، شناس��ايي، بهسازي و پاكسازي 
مكان هاي آلوده و جمع آوري متكديان و افراد بي خانمان از آن مكان ها 
و تهيه ليست مشخصات فردي متكديان و كودكان خياباني به صورت 
مصور و مستند و ارجاع به ادارات و سازمان هاي ذيربط بخش ديگري از 

فعاليت هاي اين مركز ساماندهي متكديان مي باشد.

 روند روبه رشد مرمت و حفاظت
 از ابنيه تاريخي شهر مراغه    

رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي     آذربايجان شرقي
و گردشگري شهرس�تان ويژه مراغه از 
روند رو به رشد مرمت و حفاظت ابنيه تاريخي اين شهرستان خبر داد. 
»يعقوب طالبي« به پروژه هاي مرمت آثار و ابنيه تاريخي اين شهرستان 
در سال گذشته اش��اره كرد و گفت: طي دو س��ال گذشته اجراي پنج 
پروژه مرمتي و ساماندهي بناهاي تاريخي مراغه در دستور كار اداره كل 
ميراث فرهنگي استان قرار گرفته كه تاكنون بخش عمده اي از آنها به 
پايان رسيده و بخش ديگر در حال انجام است.  وي در ادامه به بخشي 
از پروژه هاي مرمتي و بازسازي دو سال اخير اش��اره كرد و افزود: طي 
دو سال اخير عمليات مرمت و بازس��ازي مسجد ضرير، مناسب سازي 
پوش��ش گنبد كبود، مرمت و بازسازي حس��ينيه قديمي حاج غفار و 
پي گيري و حفاري باستان شناسي در محدوده برج هاي تاريخي مراغه 
آغاز و در حال تداوم است، همچنين در اين راستا عمليات مقاوم سازي، 
مرمت و بهره برداري از نمازخانه كليساي هوانس به اتمام رسيد.  رئيس 
اداره ميراث فرهنگي مراغه، ادامه داد: در سال جاري تكميل و تحويل 
پوشش فلزي گنبد كبود مراغه و بازسازي بخش هاي فرو ريخته هره 
آجري، مرمت و حفاظت از مقبره آق��االر و مقبره صدر كبير، تكميل و 
بهره برداري از حسينيه حاج غفار و محوطه آن و ساماندهي مسير بازار 
در بافت تاريخي و از جمله برنامه هايي است كه در دستور كار اداره كل 
استان قرار گرفته است.  طالبي در پايان سخنان خود، خاطر نشان كرد: 
در ادامه پروژه هاي مرمتي اين شهرستان، به ادامه بازسازي نمازخانه 
كليساي هوانس و بهره برداري نهائي از آن و همچنين ادامه بازسازي، 

اتمام مرمت و بهره برداري از مسجد ضرير خواهيم پرداخت. 

 شهرستان ساوه دهه فجر امسال 
ميزبان اجالس شهداي كارگري است    

فرماندار شهرستان س�اوه از برگزاري     مركزي
اجالس ش�هداي كارگري كنگره 62۰۰ 
شهيد استان مركزي به ميزباني اين شهرستان همزمان با دهه فجر 

سال جاري خبر داد. 
محمد بهاروند اظهار داشت: مقرر است اجالس شهداي كارگري هفدهم 
بهمن ماه سال جاري و همزمان با دهه فجر انقالب اسالمي به ميزباني 
شهر ساوه برگزار شود.  فرماندار شهرستان ساوه افزود: كنگره بزرگداشت 
۶200 شهيد دفاع مقدس اس��تان مركزي ارديبهشت ماه سال آينده 
برگزار مي شود كه مي طلبد شرايط و تمهيدات الزم براي برگزاري هر چه 
مطلوب تر اجالس شهداي كارگري اين كنگره از سوي مسئوالن مربوطه 
شهرستاني ساوه انديشيده شود.  وي ادامه داد: با توجه به اينكه شهرستان 
ساوه در استان مركزي ميزبان بيشترين تعداد جمعيت كارگري است، به 
همين سبب اجالس شهداي كارگري مقرر شد به ميزباني اين شهرستان 
برگزار شود.  فرماندار شهرستان ساوه يادآور شد كه دستگاه هاي اجرايي 
مسئول در برگزاري اجالس شهداي كارگري با برنامه ريزي و در تعأمل 
و همكاري با يكديگر، زمينه برگزاري مطلوب و با كيفيت اين مراس��م 
را فراهم كنند.  در اين جلس��ه همچنين علي رس��ولي، فرمانده ناحيه 
مقاومت بسيج ساوه اظهار داشت: استان مركزي 2۶5 شهيد كارگر به 
نظام اسالمي تقديم كرده كه از اين تعداد، 58 شهيد متعلق به شهرستان 
ساوه هستند و در همين راستا اجالس شهداي كارگري مقرر است به 
ميزباني ساوه برگزار شود.  وي عنوان كرد: در همين رابطه كميته هايي در 
شهرستان ساماندهي شده كه از جمله آنها بايد به كميته اجرايي، كميته 
مالي، كميته فرهنگي و هنري، كميته تربيت بدني، كميته اطالع رساني، 

كميته امور بانوان، كميته آمار و اطالعات و... اشاره كرد. 

 ايجاد 1۴۰۰ فرصت شغلي 
براي مددجويان اردبيلي    

امسال تسهيالت اشتغالزايي به خانوار     اردبیل
زير پوشش پرداخت شده و يك هزار 
و ۴21 فرص�ت ش�غلي ب�راي مددجوي�ان اردبيل�ي ايجاد ش�د. 
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان اردبيل گفت: طبق آمار 
به دست آمده در هشت ماهه امسال بيش از 2۱ ميليارد تومان تسهيالت 
اشتغالزايي به خانوار زير پوشش پرداخت شده و يک هزار و 42۱ فرصت 
شغلي در استان ايجاد شده اس��ت.  منصور سيفي افزود: به دنبال ايجاد 
اشتغال مولد هستيم تا بتوانيم براي افراد جوياي كار شغل مناسب ايجاد 
كنيم و با اجراي طرح خوداتكايي و توانمندسازي خانوار زيرپوشش به 
تمامي اهداف خود در راستاي خارج كردن از چرخه حمايتي جامه عمل 
بپوشانيم كه اين موضوع براي ما بسيار مهم و اساسي است.  معاون اشتغال 
و خودكفايي كميته امداد استان اردبيل تصريح كرد: ۱۶0 ميليارد ريال 
تسهيالت اشتغالزايي در اختيار مددجويان قرار گرفته و بيش از يک هزار 
با دريافت تسهيالت اشتغال وارد بازار كار شوند تا مسير خود اتكايي خانوار 
زير پوشش هموار شود و بيش از 57 ميليارد ريال تسهيالت اشتغالزايي 

نيز از طريق صندوق امداد واليت پرداخت شده است.

 اشتغال نيروهاي بومي 
اولويت سازمان منطقه ويژه پارس   

مديرعام�ل س�ازمان منطق�ه وي�ژه     بوشهر
اقتصادي انرژي پارس از اولويت اصلي 
و اش�تغال نيروهاي بومي شهرس�تان عس�لويه در صناي�ع گاز و 
پتروش�يمي مس�تقر در س�ازمان منطقه وي�ژه پارس خب�ر داد. 
سيد پيروز موسوي گفت: جوانان عس��لويه و خانواده هاي آنان كه در 
همسايگي ما زندگي مي كنند و امنيت تأسيسات صنعت نفت را تأمين 
مي كنند نبايد دغدغه اشتغال داشته باشند از اين رو اشتغال اين جوانان 
در صدر اولويت هاي سازمان است.  وي با بيان اينكه بكارگيري نيروهاي 
بومي عسلويه در ش��ركت  هاي مس��تقر منطقه رصد و راستي  آزمايي 
مي شود افزود: اكنون تمركز بر توس��عه اشتغال در عسلويه، نخل تقي، 
بيدخون و ديگر مناطق و روستاهاي اين شهرستان است.  مدير عامل 
س��ازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با اشاره به بكارگيري ۶0 
نفر از جوانان عس��لويه در شركت پتروشيمي بوش��هر، پااليشگاه هاي 
مجتمع گاز پارس جنوب��ي ادامه داد: همه تالش ما اين اس��ت كه در 
موضوع بكارگيري نيروهاي بومي عسلويه تحول ايجاد كنيم.  موسوي 
اظهار داش��ت: برنامه هايي براي آموزش هاي فني و مهارت آموزي در 
حال تدوين است كه تمركز اصلي آن اشتغال و كارآفريني در خدمات 
است زيرا اين بخش افزون بر گردش مالي چشمگير از ظرفيت بااليي 
در توسعه اشتغال منطقه برخودار است.  امام جمعه اهل سنت عسلويه 
و از اعضاي شوراي روحانيت شهرستان نيز گفت: اين منطقه از لحاظ 
امنيت در موقعيت بسيار ممتازي است و اين امر جز با همراهي مردم 
ميسر نبوده اس��ت كه اميدواريم دغدغه  مردم در موضوع اشتغال نيز 
بيش از پيش مورد توجه مسئوالن صنعت نفت قرار گيرد.  شيخ ابراهيم 
محمدي تأكيد كرد: ديدگاه ها و و دغدغه هاي مسئوالن صنعت نفت با 
مردم عسلويه بسيار نزديک است و اميدواريم با اطالع رساني به موقع در 

اين زمينه، پاسخگوي مطالبات مردم باشيم. 
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