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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران خبر داد؛

راهاندازی سراهای فناوری و نوآوری
در مرا کز دانشگاه آزاد استان مرکزی

رضـا صفائینسـب /رئیـس
دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان
مرکـزی بابیاناینکـه "راهاندازی
 ۱۶سـرای فنـاوری و نـوآوری
در واحدهـای دانشـگاهی
اسـتان تعریـف شـده اسـت"،
گفـت« :احـداث سـرای نـوآوری
الیـاف و عایـق رطوبتـی در
واحـد دانشـگاهی دلیجـان در
دسـتورکار قـرار دارد» .حسـین
کالنتـری در بازدیـد از واحـد دلیجـان و مجموعههـای صنعتـی مرتبـط بـا مرکز
رشـد ایـن واحـد دانشـگاهی و بزرگتریـن صنایـع و تولیدکننـدگان الیـاف
پلیاسـتری شـهر و در نشسـت بـا مدیـران صنایـع الیـاف و ایزوگام شهرسـتان
دلیجـان بااشـارهبه راهانـدازی سـراهای فنـاوری و نـوآوری در سـطح اسـتان
اظهـار داشـت« :راهانـدازی  16سـرای فنـاوری و نـوآوری در واحدهـای
دانشـگاهی اسـتان درنظر گرفته شـده که شـشمورد از آنها در واحد ارا ک و
مابقی در واحدهای دانشگاهی سایر شهرستانها پیشبینی شده است».
وی افزود« :سرای فناوری و نوآوری مدنظر در شهرستان دلیجان هم سرای
نـوآوری الیـاف و عایقهـای رطوبتـی بـوده کـه در دسـتورکار قـرار دارد» .رئیس
دانشـگاه آزاد اسلامی اسـتان مرکزی بیان کرد« :الزمه سرعتبخشـی به این
اقدام ،مشـارکت مدیران صنعتی دلیجان در بهسـازی و نوسـازی ساختمان
سـرا و تجهی زکـردن آزمایشـگاههای موردنیـاز برای آن اسـت» .وی ادامـه داد:
«درآمدزایی از ضروریات دانشـگاه نسـل سـوم در کنار تربیت دانشـجو و توجه
بـه پژوهـش و فناوریسـت و دانشـگاهی موفـق میشـود کـه ایـن چنـد مـورد
را بـا هـم تلفیـق کنـد ،همچنیـن بایـد توجـه داشـت کـه دریافـت شـهریه از
دانشـجو برای ارائه آموزشهای فاقد مهارت فناورانه و درآمدزایی از رسـالت
دانشـگاههای نسـل سـوم به دور است» .رئیس دانشـگاه آزاد اسالمی استان
مرکزی عنوان کرد« :از دیگر اولویتها در کنار ایجاد این سرا میتوان به ارائه
آموزشهـای تخصصـی درزمینـه الیـاف و ایجـاد آزمایشـگاه جامـع عایقهای
حرارتـی و رطوبتـی اشـاره کـرد؛ البتـه شـرط ایـن کار کمـک صنایـع و کارگاههـا
و خیـران اسـت».

دستگیری یک متهم تحتتعقیب در فارس

قاسـم توانایـی /یـک متهـم
نهادهـای
تحتتعقی ِـب
امنیتـی و انتظامـی اسـتان
کـه دارای سـوابق متعـدد
یسـت بـا هوشـیاری
کیفر 
پاسـداران گمنـام امـام
زمان(عـج) دسـتگیر شـد.
رئیـسکل دادگسـتری اسـتان
فـارس ضمـن اعلام ایـن
خبـر بابیاناینکـه ایـن متهـم
فـراری دارای سـوابق عدیـده شـرارت ،قدرتنمایـی بـا سلاحهای سـرد و
گـرم ،ضـرب جر حهـای متعـدد ،مـواد مخـدر و درگیرهـای مسـلحانه بـوده
است ،گفت« :این دستگیری با ِاشراف اطالعاتی و هماهنگی مقام قضائی
در حوزه قضایی الرسـتان و پس از درگیری مسـلحانه این شـرور با نیروهای
امنیتـی انجـام شـد» .حجتاالسالموالمسـلمین سـید کاظـم موسـوی
ضمـن تقدیـر از نیروهـای عملیاتـی پاسـداران گمنـام امـام زمان(عـج) گفت:
«در یکسـالاخیر دسـتگیری مجرمین متواری اسـتان در دسـتورکار مراجع
قضائـی ،انتظامـی و امنیتـی قـرار داشـته و تا کنـون مجرمیـن متـواری زیـادی
بهانحاءمختلف شناسـایی ،دسـتگیر یا بهصورت خودمعرف تسـلیم قانون
شـدهاند» .وی باتأ کیدبراینکـه یکـی از پایههـای اساسـی امنیـت در اسـتان
یسـت ،گفـت« :حفظ و حراسـت از امنیت
برخـورد قاطـع بـا مجرمین متوار 
جامعـه خـط قرمـز دسـتگاه قضائـی اسـتان اسـت و درهمینراسـتا مجموعه
قضائـی اسـتان فـارس در یکسـالاخیر برنامههـای منسـجمی درراسـتای
مدیریـت پروندههـای مهـم و دسـتگیری مجرمیـن متـواری داشـته اسـت».
ایـن مقـام ارشـد قضائـی اسـتان ضمن هشـدار بـه متهمان متـواری تأ کید بر
عـزم راسـخ دسـتگاه قضائـی در اجـرای عدالت درخصوص متهمیـن متواری
تصریح کرد« :دستگاه قضائی درراستای اجرای دستورالعملهای امنیتی،
دسـتگیری مجرمیـن متـواری و اجـرای عدالـت درخصـوص ایـن افـراد را در
قالـب برنامههـای همـکاری و تعاملـی مجموعـه قضائـی بـا ضابطیـن دنبـال
خواهـد کـرد».

زنگ پژوهش

پروژه توسعه جنوبی خط  ۶مترو

بهرهبرداری از  1019پروژه عمرانی
همزمان با ایاماهلل دهه مبارک فجر

معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار
ویـژه شهرسـتان ری گفـت« :توسـعه
جنوبـی خـط  ۶متـرو تهـران از ایسـتگاه
دولتآبـاد تـا میـدان شـهرری انجـام
شـده و عملیـات اجـرای تونـل
آن تـا ضلـع شـرقی حـرم حضـرت
عبدالعظیـم(ع) درحـال اقـدام اسـت و
همچنین مطالعات ادامه مسیر جهت
اتصـال بـه خـط یـک مترو تهران و ایسـتگاه جدید راهآهن شـهرری نیز صورت
گرفتـه کـه یکـی از پروژههـای مهـم و تأثیرگـذار بـرای شـهرری اسـت» .حسـین
توکلی کجانی اظهار داشـت« :مهندسـان و کارگران برای توسـعه خط  ۶مترو
در زیرزمیـن ،تلاش و پیشـرفت مناسـبی دارنـد و مدیریت شـهری منطقه ۲۰
(شهرری) در تأمین اراضی موردنیاز ،مطالبهگری از شهرداری مرکز و پیگیری
موضوعات محلی پروژه در سـالهای اخیر ،همراهی خوبی داشـته که جای
قدردانـی دارد» .فرمانـدار ری بااشـارهبه تزریـق بودجـه بـه ایـن پـروژه توسـط
شـهرداری تهران بیان داشـت« :معاونت حملونقل ترافیک تهران و شـرکت
متـرو بهعنـوان متولیـان امر احداث ،ضروری و حائزاهمیت اسـت تا عملیات
ریلگذاری و سـاخت ایسـتگاههای طول مسـیر این طرح تا میدان شـهرری
و حـرم حضـرت عبدالعظیـم(ع) ،تسـریع و دسترسـی شـهروندان ری بـه خط
متـرو تسـهیل شـود».

آغاز برنامههای قرآنی همزمان با دهه فجر

سکینه محبی

اسـتاندار هرمـزگان از افتتـاح  1019پـروژه بـا
غبـر 5 6هـزار و 751ميلياردريـال،
اعتبـاری بال 
همزمـان بـا ایـاماهلل دهـه مبـارک فجـر سـال
جـاری در اسـتان هرمـزگان ،خبـر داد .دکتـر
فریـدون همتـی بهمناسـبت فرارسـیدن
ایـاماهلل دهـه مبـارک فجـر انقلاب اسلامی با
تبریـک و گرامیداشـت این ایام ،عنـوان کرد:
«در دهه فجر سال جاری ،تعداد  1019پروژه
بـا اعتباری بالغبر 5 6هـزار و 751ميلياردريال
و بیـش از 219میلیونیـورو شـامل اعتبـارات
دولتـی و اعتبـارات سـرمایهگذاری بخـش
خصوصـی در اسـتان هرمـزگان افتتـاح
میشـود» .وی ادامـه داد« :بيشـترين
تعـداد پروژههـا در فصـل مسـکن و عمـران
شـهری و روسـتایی بـا تعـداد  318پـروژه و
بيشـترين ميـزان اعتبـار نيـز مربـوط به فصل
تهـزار
غبـر هف 
لونقـل بـا اعتبـاری بال 
حم 
و 635ميلياردريـال و 171میلیونیـورو
اسـت» .اسـتاندار هرمـزگان افـزود« :در بيـن
شهرسـتانها ،بندرعبـاس بـا تعـداد 202
پـروژه و شهرسـتان پارسـیان بـا اعتبـار هـزار
و 819میلیاردریـال و 171میلیونیـورو حائـز
بيشـترين تعـداد پـروژه و باالتريـن اعتبـار
هسـتند» .همتـی تصریـح کـرد« :در بيـن
دسـتگاههای اجرایـی اسـتان ،ادارهكل
نوسـازی ،توسـعه و تجهيـز مـدارس بـا تعداد
 120پـروژه بيشـترين تعـداد و منطقـه ویـژه
اقتصـادی صنايـع انـرژی بـر پارسـيان بـا
غبـر 171میلیونیـورو بيشـترين
اعتبـاری بال 
اعتبـار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت».
وی گفـت« :همچنیـن تعـداد  21پـروژه در
سـطح اسـتان بـا اعتبـار بيـش از 29هـزار و
505ميلياردريـال و 2772میلیونیـورو
آمـاده آغـاز عمليـات اجرایـی در دهـه فجـر
یسـت» .اسـتاندار هرمـزگان
سـال جار 
خاطرنشـان کـرد« :از ابتـدای فعالیـت
دولـت تدبيـر و اميـد تعـداد  9473پـروژه بـا
3هـزار و 351ميلياردريال
اعتبـاری بالغبر  45
در اسـتان هرمـزگان افتتـاح شـده اسـت».

همتـی در تشـریح مهمتریـن ایـن پروژههـا،
بیـان داشـت« :در بخـش آب و فاضلاب،
3هـزار و
 420پـروژه بـا اعتبـاري بالـغ بـر  4
918ميلياردريـال اعتبـار بـه بهر هبـرداری
رسـيده است که نمونه این پروژهها ،اجرای
خط انتقال آب از آبشـیرینکن بندرعباس
تـا مخـازن داماهـی بهطـول 33کیلومتـر،
سـد سـرنی و خـط انتقـال و تصفیهخانـه
فـاز اول و دوم ،افتتـاح فـاز یـک آبشـیرینکن
یکمیلیونمترمکعبـی غـرب بندرعبـاس،
آبشـیرینکن متـر 100000مکعبـی بندرعبـاس
(بهظرفيـت 40هزارمترمكعـب) و در بخـش
بـرق  1156پـروژه بـا اعتبـاری بالغبر 5 2هـزار و
741ميلياردريـال اعتبـار و تعداد شـش واحد
نیروگاهـی افتتـاح شـده اسـت کـه نمونه این
پروژههـا ،پسـت 400کیلوولـت پارسـیان،
افتتـاح فـاز اول نیـروگاه سـیکل ترکیبـی 890
مگاواتـی هنـگام بهظرفیـت 307مـگاوات
بـا حجـم سـرمایهگذاری 460میلیونیـورو
و نيـروگاه سـيكل تركيبـي گنـو بهظرفیـت
350مـگاوات اسـت».
وی اضافه کرد« :در بخش راه و شهرسـازی،
غبـر 6 5هـزار و
 1383پـروژه بـا اعتبـاری بال 
61ميلياردريال اعتبار به بهرهبرداری رسيده
اسـت کـه نمونـه ایـن پروژههـا ،احـداث و
بهر هبـرداری از بزرگراههـای اسـتان بهطـول
283کیلومتـر ،بهسـازی راههـای فرعـی و
تبدیـل به محور اصلـی بهطول  101کیلومتر،
احـداث  14دسـتگاه پـل بـزرگ در راههـای
اسـتان ،احـداث و آسـفالت 1472کیلومتـر
راه روسـتایی و 896کیلومتـر روکـش مجـدد
راههای روستایی در سطح استان و تکمیل
مجمـوع 2 5هـزار و  357واحـد مسـکن مهـر
از ابتـدای سـال  ،1392احـداث 40کیلومتـر
اتوبـان بندرلنگـه بندرخمیـر ،طراحـی،
سـاخت ،حمل ،نصب ،راهانـدازی و تحویل
جرثقیـل کانتـری سوپرپسـت پاناما کـس،
تکمیـل پـل زیارتعلـی و بزرگـراه عسـلویه
پارسـیان بندرلنگـه اسـت» .اسـتاندار
هرمـزگان اظهار داشـت« :در بخش صنعت،

معـدن و تجـارت 340 ،پـروژه بـا اعتبـاری
غبـر 79هـزار و 263ميلياردريـال اعتبـار بـه
بال 
بهرهبـرداری رسـيده اسـت ،کـه نمونـه آنهـا،
صـدور تعـداد  2644فقـره جـواز تأسـيس
صنعتـی در دولتهـای يازدهـم و دوازدهـم
بـا سـرمايه گـذاري قريـب بـه 1 45هـزار و
240ميلياردتومـان ،صـدور تعـداد 606فقـره
پروانـه بهر هبـرداری صنعتـی در دولتهـای
يازدهـم و دوازدهـم با سـرمايهگذاری 26هزار
و 470ميلياردتومـان ،صدور تعـداد  140فقره
پروانـه بهرهبـرداری معـدن در دولتهـای
يازدهم و دوازدهم با سرمايهگذاری یکهزار
و 166ميلياردتومـان ،احـداث خـط توليـد
آهـن اسـفنجی ب هشـكل بريكـت شـرکت صبا
فـوالد خليـج فـارس بـه ظرفیـت یکمیلیون
و 500هزارتـن بـا اعتبـار 7500میلیاردریـال،
احـداث کارخانـه تولیـد گندلـه آهـن شـرکت
مادکـوش بهظرفیـت 250هزارتن بـا اعتباری
غبـر 16هـزار و 440میلیاردریـال ،افزایـش
بال 
200درصـدی ظرفیـت اسـمی تولیـد قیـر
اسـتان در دولتهـای یازدهـم و دوازدهـم از
نتـن به 8.1میلیونتن اسـت».
2.76میلیو 
وی ادامـه داد« :در بخـش جهاد کشـاورزی،
 540پـروژه بـا اعتبـاری بالغبـر 2 3هـزار و
292ميلياردريـال اعتبـار بـه بهر هبـرداری
رسيده است که نمونه این پروژهها ،توسعه
سيسـتمهای نويـن آبيـاری تحـت فشـار بـه
118هزارهکتـار با رشـد 60درصـدی در دولت
يازدهـم و دوازدهـم نسـبت بـه قبـل ،توليـد
3.35ميليونتـن محصـوالت زراعـی و باغـی
بـا افزايـش 78درصـدی دولـت يازدهـم و
دوازدهـم نسـبت بـه قبـل700 ،میلیـوندالر
صـادرات محصـوالت كشـاورزی بـا افزايـش
180درصـدی دولـت يازدهـم و دوازدهـم
نسـبت بـه قبـل740 ،هکتـار گلخانههـا،
تقويـت صنـدوق حمايـت از توسـعه بخـش
كشـاورزی بـا رشـد 250درصـدی در دولـت
يازدهـم و دوازدهـم نسـبت بـه قبـل،
تشـكيل  217صنـدوق خـرد زنـان روسـتايی
بـا افزايـش 261درصـدی در دولـت يازدهـم و

دوازدهـم ،اجـرای عمليـات آبخيـزداری كـه
تـا كنـون  8000سـازه آبخيـزداری در سـطح
550هزارهكتـار احـداث و بيابـان زدايـي در
غبـر 10هزارهكتار ،توليـد 5900تن
سـطحی بال 
پـرورش ماهـي در دريـا در دولـت يازدهـم و
دوازدهم درصورتیكه در سـال  92هيچگونه
توليـدی نداشـتهايم و  32000پـرورش ميگـو
در اسـتان بـا افزايـش 841درصـدی دردولـت
يازدهـم و دوازدهـم نسـبت بـه قبـل اسـت».
همتـی افـزود« :در بخـش مدیریت شـهری و
روسـتایی سـههزار و  239پـروژه بـا اعتبـاری
غبـر 31هـزار و 199میلیاردریـال بـه
بال 
بهرهبـرداری رسـیده اسـت کـه نمونـه ایـن
پروژههـا ،احـداث میـدان میو هوترهبـار شـهر
بندرعبـاس ،احـداث تقاطـع غیرهمسـطح
جهانبـار ،تقاطـع غیرهمسـطح خواجـو
و بـازار بـزرگ ماهـی فروشـان بندرعبـاس
اسـت» .وی گفـت« :در بخـش آمـوزش
و پـرورش 795 ،پـروژه بـا اعتبـاری بالغبـر
پنجهزارمیلیاردریـال بـه بهر هبـرداری
رسـیده و در دولـت تدبیـر و امیـد 702
مدرسـه در قالـب توسـعه مـدارس شـهری
و روسـتایی احـداث شـده اسـت کـه نمونـه
ایـن پروژههـا ،احـداث مجتمـع آموزشـی
بندرعبـاس ،احـداث مجتمـع آموزشـی
شـبانهروزی دخترانـه هرمـز و هنرسـتان
شـبانهروزی پسـرانه  12كالسـه مينـاب
اسـت» .همتـی بیـان داشـت« :در بخـش
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات  289پـروژه بـا
اعتبـاری بالغبـر 10هـزار و 524میلیاردریـال
بـه بهرهبـرداری رسـیده اسـت کـه نمونه این
پروژههـا ،نصـب ،راهانـدازی و توسـعه شـبکه
نسـل  3و  4تلفـن همـراه در سـطح اسـتان،
راهانـدازی و احـداث  BTS 74نسـل دوم،
راهانـدازی و احـداث  BTS 263نسـل سـوم،
راهانـدازی و احـداث  BTS 143نسـل چهارم
و راه انـدازی و احـداث  BTS 21سـایت
اینترنـت ثابـت نسـل چهـارم و اجـرای بیـش
از 200کیلومتـر فیبـر نـوری در مناطـق کمتـر
برخـوردار اسـت».

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی:

مشهد ۱۰هزار کارتنخواب دارد
یاسر وطنپور ازغندی

اعضـای کمیتـه جمـعآوری و سـاماندهی معتـادان متجاهـر
کارتنخـواب از دو سـالن ورزشـی در مجموعـه ورزشـی ثامـن
در شهرسـتان طرقبـه شـاندیز بازدیـد کردنـد .دراینبازدیـد
کـه باحضـور معـاون دادسـتان مشـهد ،معـاون پیشـگیری
بهزیسـتی اسـتان ،نماینـده شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا
مـواد مخـدر ،مشـاور شـهردار مشـهد ،نماینـده فرمانـداری و
نماینـده ادارهکل ورزش و جوانـان اسـتان انجـام شـد ،مقـرر
شـد دو سـالن ایـن مجموعـه تـا یکشـنبه آینـده آمادهسـازی
و توسـط شـهرداری مشـهد تجهیز شـود تا به امر جمعآوری و
نگهـداری موقـت کارتنخوابها اختصاص یابد .معاون امور
توسـعه پیشـگیری بهزیستی خراسـان رضوی گفت« :این دو
سـالن ۴۰۰نفـر ظرفیـت دارد کـه بـا احتسـاب ۱۷۵۰نفـری کـه
در هشـت سـالن ورزشـی دیگـر سـاماندهی شـدهاند مجمـوع
کارتنخوابهـای جمعآوریشـده در مشـهد بـه ۲۱۵۰نفـر
خواهـد رسـید» .حسـین تنهاطلـب گفـت« :حـدود ۱۰هزارنفر
معتـاد کارتنخـواب و متجاهـر در مشـهد زندگـی میکننـد
کـه بـرای جمـعآوری و نگهـداری موقـت ایـن افـراد بایـد
امکانـات بسـیار بیشـتری مهیـا شـود» .وی بااشـارهبهاینکه
قـرارداد شـورای هماهنگـی بـا شـهرداری مشـهد درخصـوص
هزینههـای نگهـداری موقت این افراد ،پایان اردیبهشـتماه
تمـام میشـود ،گفـت« :فـاز اول مرکـز تـرک اعتیـاد اقامتـی
حسـنآباد بـا ظرفیـت ۵۰۰نفـر هفتـه آینـده افتتـاح میشـود
و امیدواریـم تـا آن موقـع دسـتکم سـه فـاز دیگـر مرکـز تـرک

ً
اعتیـاد اقامتـی حسـنآباد راهانـدازی شـود کـه جمعـا در چهـار
فـاز ۲۵۰۰نفـر در آن اقامـت خواهنـد داشـت» .تنهاطلـب
درخصـوص هزینههـای نگهـداری موقـت کارتنخوابهـا
گفت« :هزینههای نگهداری این افراد در مرا کز ورزشـی فعلی
که بهصورت موقت درنظر گرفته شده ،معادل ۲۸هزارتومان
بـهازای هـر نفـر بـرای هـرروز اسـت و توسـط شـهرداری مشـهد
تأمین میشود» .وی ادامه داد« :همینمقدار هزینه بهازای
یکـه در مرکـز حسـنآباد سـاماندهی شـوند
هـر نفـر بـرای افراد 
درنظر گرفته شـده اسـت که شـورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر اسـتان ،قول تأمین آنرا داده اسـت» .وی خاطرنشان
کـرد« :طـرح جمـعآوری و نگهـداری موقـت کارتنخوابهـا
بهمنظـور نجـات آنهـا از سـرما و عبـور از زمسـتان اسـت کـه
درنهایـت بـا پایـان ایـن طـرح در اواخـر اردیبهشـتماه ،نحـوه

ادامـه طـرح جمـعآوری و سـاماندهی آنهـا در مرا کـز تـرک
اعتیـاد اجبـاری مـاده  ۱۶کـه مرکـز حسـنآباد هـم جـزو ایـن
مرا کز اسـت توسـط شـورای هماهنگـی برنامهریـزی و اجرایی
میشـود» .وی درخصـوص نقـش بهزیسـتی در ایـن طـرح
گفـت« :در طـرح نگهـداری موقـت ،بهزیسـتی نقـش اسـتقرار
و نظـارت تیـم درمـان و مـددکاری را برعهـده دارد و در برنامـه
دائمـی مرا کـز اقامتی تـرک اعتیاد اجباری ماده  ،۱۶بهزیسـتی
نقش مدیریت ،اجرا و نظارت کامل آنها را عهدهدار است».
ً
تنهاطلـب گفـت« :مرا کـز مـاده  ۱۶ا کثـرا در مشـهد مسـتقر
ً
بودنـد و قاعدتـا معتـادان متجاهر شهرسـتانها بـه این مرا کز
عـودت داده میشـدند کـه ظرفیـت الزم وجـود نداشـت؛
امـا درحالحاضـر بـا مدیریـت شـورای هماهنگـی و همـکاری
فرمانداریهـا ،دادگسـتریها و بهزیسـتی شهرسـتانها،
درحـال تأسـیس مرا کـز مـاده  ۱۶در چنـد شهرسـتان اسـتان
هسـتیم که بهاینترتیب ،ظرفیت بیشـتری در شهرسـتانها
ایجـاد میشـود و بـار ایـن ترا کـم در مشـهد کاهـش مییابـد».
وی در بخـش دیگـری از ایـن گفتوگـو بـه طـرح جمـعآوری
کارتنخوابها در سـال گذشـته اشـاره کرد و گفت« :در سـال
 ۹۸کـه ایـن افـراد در مقاطـع زمانـی سـهماهه جمـعآوری و
سـاماندهی میشـدند بـا تغییـر مصـرف آنهـا ،دورههـای
کوتاهمـدت درمـان و کاهـش آسیبشـان طـی میشـد و پـس
از تخلیـه ظرفیـت مرا کـز ،بـار دیگـر گـروه بعـدی جمـعآوری
میشـدند؛ چـون ظرفیـت کافـی بـرای درمـان و بازتوانی همه
ایـن افـراد در یـک زمـان ،وجـود نداشـت».

شهردار رشت عنوان کرد؛

تولید آتش نسوز با علوم

مقدمـه :بعضـی اوقـات در فیلمهـا و یـا در یـک نمایـش شـعبدهبازی،
دیدهایـد کـه یکنفـر دسـت خـود را روی آتـش میگیـرد و نمیسـوزد .امـا
مگـر امـکان دارد؟ بلـه؛ ایـن امـکان وجـود دارد و آن را بـرای شـما توضیـح
میدهـم.
متـن اصلـی :مـواد الزم بـرای این کار60 :سیسـی سـولفیدکربن40 ،سیسـی
تترا کلریدکربـن .ابتـدا ایـن دو مـاده را بـا یکدیگـر مخلـوط کـرده و در کـف
دسـت خود بریزید و سـپس شـعله آتش را به کف دسـت خود نزدیک کرده
تـا آتـش بگیـرد .دسـت شـما نمیسـوزد؛ زیـرا آتـش سـرد اسـت؛ ولـی کمـی
احسـاس سـوزش داریـد .زمانـی که شـما ایـن دو ماده را بـا همدیگر مخلوط
میکنید ،ماده حاصل شـده ،دارای نقطه ذوب بسـیار پائین اسـت .دستور
کار و نتیجـه :یـک یـا دو قطـره از ایـن مخلـوط را در کـف دسـت خـود بریزیـد.
زمانـی کـه قصـد انجـام آزمایـش را داریـد ،در همـان لحظـه ایـن دو مـاده را با
همدیگـر مخلـوط کنیـد .ایـن آزمایـش را در یـک اتـاق تاریـک انجـام دهیـد.
امیررضا شیدایی /پایه ششم مدرسه ابتدایی دوره دوم شهید حسینی
شهرستانمهوالت

محسن شیراز ینژاد

استاندار هرمزگان در نشست خبری اعالم کرد؛

بهرهبرداری از  ۸۸۷پروژه عمرانی در دهه فجر

عباسـعلی کوشـکی /معـاون
هماهنگـی امـور عمرانـی
اسـتانداری مازنـدران گفـت« :در
ایام دهه فجر  ۸۸۷پروژه با اعتبار
دوهـزار و ۵۹۶میلیاردتومـان در
اسـتان بهر هبـرداری میشـود».
مهـدی رازجویـان در گفتوگـو بـا
خبرنـگاران بابیاناینکـه در ایـام
مبـارک دهـه فجـر  ۸۸۷پـروژه
غبـر دوهـزار ۵۹۶میلیاردتومـان در مازنـدران بـه بهر هبـرداری
بـا اعتبـاری بال 
خواهـد رسـید ،افـزود« :هـدف دولـت بهاتمامرسـاندن پروژههـای
نیمهتمـام در سـطح اسـتان بـوده اسـت و در ایـام دهـه فجـر امسـال ۷۲
پـروژه عمرانـی در اسـتان مازنـدران کلنگزنـی میشـود؛ زیـرا هـدف دولـت
بهاتمامرسـاندن پروژههـای نیمهتمـام اسـت» .معـاون اسـتاندار مازنـدران
ادامـه داد« :اعتبـارات براسـاس شـاخصههای جمعیتـی توزیـع میشـود
امـا ازآنجا کـه مازنـدران یـک اسـتان ملـی و گردشـگرپذیر اسـت ،نیـاز دارد
سـهمبری بیشـتری از اعتبارات ملی داشـته باشـد» .رازجویان بابیاناینکه
کشـور در شـرایط جنـگ اقتصـادی قـرار دارد ،افـزود« :مشـکالت اقتصـادی
و عـدم تخصیـص اعتبـارات باعـث طوالنیشـدن پروژههـای عمرانـی
میشـود» .وی ادامـه داد« :از مجمـوع پروژههایـی کـه در ایـام دهـه فجـر
در مازنـدران بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید ۱۲۹ ،پـروژه ،اشـتغالزایی
۲۸۰۰نفـر را درپـی خواهـد داشـت» .رازجویـان بابیاناینکـه مهمتریـن
پروژههای اسـتان مازندران در حوزههای پزشـکی ،راه ،کشـاورزی ،صنایع،
مسـکن ،دانشـگاهی ،فرهنگـی ،گازرسـانی ،بنـادر و … خواهـد بـود ،افـزود:
«شـهرداریهای اسـتان ۵۹میلیاردتومـان طـرح را در دهـه فجـر امسـال
افتتـاح خواهنـد کـرد» .رازجویـان بابیاناینکـه دسـتگاههای اجرایـی بایـد
در شـأن و لیاقـت مـردم خدمترسـانی کننـد ،افـزود« :جـا دارد باتوج هبـه
شـرایط اقتصـادی و تحریمهـای ظالمانـه کـه یـک جنگ اقتصـادی را ایجاد
کرده اسـت ،مسـئولین دسـتگاههای اجرایی و مدیران شـبانهروز و جهادی
بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد».

شهرستان ری

شهرداریها از موضوع توسعه شهر ،دور افتادهاند
ابراهیمنیازمند

شـهردار رشـت در جلسـه شـهرداران اسـتان گیلان بـا
اسـتاندار کـه بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شـد ،بااشـارهبه
یکـی از اهـداف ایـن جلسـات کـه برنامهریـزی بـرای ایجـاد
درآمدهای پایدار برای شهرداریهاسـت ،خاطرنشـان کرد:
«درحالحاضـر شـهرداریها تنهـا میتواننـد بـه تعهـدات
ابتدایـی خـود بپردازنـد و از وظیفـه اصلـی خـود کـه توسـعه
شـهر اسـت ،دور شـدهاند» .سـید محمـد احمـدی درادامـه
بـه اهمیـت موضـوع شـیوهنامه نسقسـازان پرداخـت و
ضـرورت برگـزاری جلسـهای بـرای هماهنگـی و پیگیـری
موضـوع را متذکـر شـد و افـزود« :بـا وجـود حـدود ۸۰۰هکتـار
بافـت فرسـوده شـهر رشـت ،تلاش داریـم بـا اسـتفاده
از ظرفیـت مـاده  ۹و در سـایه همدلـی و تعامـل بـا همـه

دسـتگاهها و قـوا ایـن مشـکل حـل شـود» .شـهردار رشـت
درخصـوص مطالبـات بیـش از ۵۰۰میلیـاردی شـهرداری از

دسـتگاههای مختلف و مشـکالت قانونی که برای پیگیری
قضائـی ایـن مطالبات برای شـهرداری وجـود دارد نیز گفت:
«این مشـکالت برای همه شهرداریهاسـت و نیاز اسـت در
قالـب جلسـاتی بـا دسـتگاههای مذکـور تدابیـری اندیشـیده
شـود» .وی بااشـارهبه اعتبـارات محـدود سـتاد بحـران
شـهرداری رشـت نیـز گفـت« :همـواره از اسـتان اعتباراتـی
بهاینمنظـور بـه شـهرداریها اختصـاص مییافـت امـا
امسـال از ایـن اعتبـارات محـروم بودیـم کـه اینمـورد نیـز
مسـتلزم توجـه ویـژه اسـت» .موضـوع شفافسـازی فرمـول
پرداختیهـای سـازمان امـور مالیاتـی بـه شـهرداریهای
مختلـف و اختصـاص قیـر بـرای روکـش فرسـوده آسـفالت
مناطـق ،از دیگـر خواسـتههای شـهردار رشـت از اسـتاندار
گیلان بـرای رسـیدگی بـود».

نشسـت شـورای توسـعه فرهنـگ قرآنـی شهرسـتان ری با تصویـب طر حهای
کمیتههـای «آمـوزش»« ،فضـای مجـازی» و «سـبک زندگـی» برگـزار و مقـرر
شـد کـه برنامـه هـای آموزشـی از دهـه مبـارک فجر آغاز شـود .عباس سـلیمی؛
رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان ری درایننشست بااشارهبه
فرازهایی از بیانیه گام دوم انقالب که از سوی مقام معظم رهبری صادر شد،
اظهار داشت« :در کنار وظایفی که این شورا بر عهده ما گذاشته است ،باید
تلاش کنیـم تـا برخی از جلوههای قرآنی را به زیبایی در جامعه بیان کنیم».
وی افـزود« :نشسـت هماهنگـی اجـرای ایـن طـرح بـزرگ ،همزمـان بـا دهـه
مبـارک فجـر برگـزار مـی شـود و از ظرفیـت عتبـات عالیـات بـه صـورت مشـترک
بـرای تمـام کشـور اسـتفاده خواهـد شـد» .در ادامـه حجتاالسلام کنگرلـو؛
رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی شهرسـتان ری و مسـئول کمیتـه آمـوزش،
حجتاالسلام سـیدی؛ رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان ری و
مسـئول کمیتـه سـبک زندگـی و معتـز آقایـی ازسـوی کمیتـه فضـای مجـازی
شـورای توسـعه فرهنـگ قرآنـی بـه تشـریح برنامههـای خـود پرداختند.

بازدید شبانه شهردار از ایستگاه آتشنشانی کهریزک

شـهردار کهریـزک شـبانه و بهطـور سـرزده از ایسـتگاه شـماره  ۲آتشنشـانی
شـهرداری کهریـزک بازدیـد کـرد .علـی یحییپـور؛ شـهردار کهریـزک بـا حضـور
سرزده در ایستگاه شماره  ۲آتشنشانی واقع در محله قاسمآباد با نیروهای
ایـن ایسـتگاه دیـدار کـرد و از نزدیـک از فرصتهـا و معضلات موجـود در ایـن
ایسـتگاه اطلاع کسـب کـرد .وی ضمـن قدردانـی از زحمـات و تلاش شـبانه
روزی نیروهـای پرتلاش آتشنشـانی گفـت« :ایسـتگاههای آتشنشـانی
شـهرداری کهریـزک باتوجهبـه همجـواری ایـن شـهر بـا مناطـق صنعتـی و باال
بـودن حـوادث جـادهای در ارائـه خدمـات امـداد و نجـات و اطفـای حریـق ،از
امتیـاز بسـیار مطلوبـی برخـوردار اسـت که این امـر حا کی از در اختیار داشـتن
تجهیزات مناسب و نیروهای پرتالش این مجموعه امدادیست» .شهردار
کهریـزک افـزود« :راهانـدازی ایسـتگاه سـوم آتشنشـانی شـهرداری کهریـزک
در محلـه تبائیـن فرصتـی بـرای ارتقـای ضریـب امنیـت شـهر و ارائـه خدمـات
مطلوبتـر بـه شـهروندان محسـوب شـده و فشـار کاری نیروهـای سـایر
ایسـتگاههای آتشنشـانی را نیـز کاهـش خواهـد داد».

«اقتصاد ری»؛ نخستین مجله تخصصی شهرستان

نخسـتین مجلـه تخصصـی شهرسـتان ری بـه نـام «اقتصـاد ری» بـا موافقـت
هیئتنظارت بر مطبوعات کشور مجوز انتشار گرفت .بهگزارش روابطعمومی
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ اعضـای هیئتنظـارت بـر
مطبوعات کشور در جلسه ششم بهمنماه خود با درخواست انتشار ماهنامه
تخصصـی تحلیلی «اقتصـاد ری» به صاحبامتیـازی و مدیرمسـئولی «روحاله
حسـینزاده» موافقـت کردنـد .ایـن ماهنامـه اولیـن ماهنامـه شهرسـتان ری
است که در قالب مجله منتشر خواهد شد و ضمن نگاه به مسائل اجتماعی
و فرهنگـی ایـن شهرسـتان ،در زمینههـای اقتصادی از جمله تولید ،اشـتغال،
صنعـت ،کشـاورزی ،گردشـگری و صنایـع دانشبنیـان بـه تبیین توانمنـدی و
ظرفیتهـای منطقـهای ازیکسـو و ازسـویدیگر بـه نقـاط ضعـف و مشـکالت
فـراروی ایـن حوزههـا خواهـد پرداخـت .قـرار اسـت نخسـتین شـماره ماهنامـه
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی «اقتصـاد ری» بـهزودی در کیوسـکهای
مطبوعاتـی پایتخـت و اسـتان تهـران در دسـترس عالقهمنـدان قـرار گیـرد.

ایالم
سمیه آذرمهر

تأمین 70درصد نیازمندیهای پاالیشگاه گاز
از تأمینکنندگان داخلی

مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام در حاشـیه بازدیـد از بیسـت و پنجمیـن
نمایشـگاه بینالمللـی نفـت ،گاز ،پاالیـش و پتروشـیمی ،گفـت« :درراسـتای
حمایت از تولید کاالی داخلی در سـال گذشـته۷۰ ،درصد از نیازمندیهای
پاالیشـگاه گاز اسـتان از تامین کنندگان داخلی تامین می شـود که ۲۰درصد
آنهـا از شـرکت هـای دانشبنیـان تهیـه شـده اسـت» .روحاهلل نوریـان افـزود:
«نیازهای پاالیشـگاه گاز ایالم در بخش مولوکوالرسـیو که توسـط شرکتهای
ی تأمیـن میشـد ،طـی سـال گذشـته توسـط یـک شـرکت دانشبنیان
اروپایـ 
مرتفع شـد و از عهد ه تسـتهای کیفی برآمد و در حال حاضر ،در واحدهای
نمزدایـی مـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت» .وی اظهـار داشـت« :در
پاالیشـگاه ایلام بـا تعمیـرات پیشـگیرانه و بازرسـیهای دورهای و تعمیـرات
اساسی توانستیم در فصل سرد سال بهصورت پایدار ،کل مجموعه پاالیش
و انتقـال در خدمـت مـردم و صنایـع باشـیم».

آغاز اجرای طرح «آب امید»

بوفاضالب ایالم از آغاز اجرای طرح «آب امید» خبر داد
مدیرعامل شرکت آ 
و گفت« :در این طرح ۲۰درصد مشـترکان این اسـتان از آب رایگان برخوردار
خواهند شـد» .نوراهلل تیموری بابیاناینکه دولت در طرح آب امید تشـویق
مشـترکان بـه رعایـت الگـوی مصـرف بهینـه را دنبـال میکنـد تـا مصـرف
درسـت آب نهادینـه شـود ،افـزود« :در ایـن طـرح نیـز مشـترکان به سـه دسـته
خوشمصرف ،کممصرف و پرمصرف تقسیم میشوند» .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب ایالم اظهار داشـت« :برایناسـاس صورتحسـاب مشترکانی که
تـا یکسـوم الگـوی مصـرف تعیینشـده آب مصـرف کنند ،مشـمول تخفیف
۱۰۰درصـدی خواهـد شـد» .مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب ایلام گفـت:
«برایناسـاس مقـرر شـد؛ هـر مشـترک ا گـر تـا یکسـوم الگـوی مصـرف آب
مصرف کند ،صورت حسابش مشمول تخفیف۱۰۰درصدی شود؛ البته این
موضـوع شـامل سـکونتگاههای غیـر دائـم ،باغ ویالها و سـاختمان های غیر
مسـکونی نخواهد شـد».

افتتاح  44پروژه تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان ایالم گفـت« :در دهه فجر سـالجاری
تعـداد  ۴۴پـروژه تولیـدی و خدماتـی بخـش کشـاورزی بـا اعتبـاری بالـغ بـر
۹۱۷میلیـارد و ۶۳۰میلیونریـال بـه بهرهبـرداری میرسـد» .وی افـزود« :بـا
افتتـاح ایـن پروژههـا زمینـه اشـتغالزایی ۱۴۲۱نفـر و تعـداد  ۱۹۲۱خانـوار فراهـم
میشـود» .مدیـر سـازمان جهادکشـاورزی ایلام اظهـار داشـت« :همچنیـن
غبـر ۱۵۷میلیارد
تعـداد هشـت پـروژه شـاخص بخـش کشـاورزی بـا اعتبـاری بال 
و ۸۰۰میلیونریـال بـا اشـتغالزایی ۵۶نفـر و تعـداد  ۱۴۰خانـوار بهرهمنـد نیـز
کلنگزنی خواهد شد» .اقدسی ادامه داد« :این طر حها شامل احداث کانال
هـای انتقـال آب کشـاورزی سـایت باغبـات پرواربنـدی بـره ،گاوداری شـیری،
پـرورش گوسـفند ،مجتمـع گلخانـهای ،خـورا ک دام و طیـور ،سـردخانه ،طرح
آبخیـزداری ،انتقـال آب عشـایر و فـرآوری انجمـاد محصـول باقلا و … اسـت».

