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قزوین -  مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: 
تامین برق طرح های تولیدی در دست ساخت و پروژه های 
در حال توسعه صنایع فعال در شهرک های صنعتی قزوین 

در دستور کار است.
به گزارش خبرنــگار ما، رضا صفاری بــا اعالم این خبر 
افزود: به منظور تامین انرژی مورد نیاز واحدها و طرح های 
تولیدی از محل اعتبارات ســفر رئیس جمهور، پست های 
فوق توزیع برق در ۶ شهرک صنعتی استان احداث می شود.

این مسوول گفت: ۳۱۰ میلیارد ریال برای احداث پست 
برق در شهرک های صنعتی استان قزوین از محل اعتبارات 

سفر رئیس جمهور اختصاص می یابد.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان قزوین 
یادآور شد: این میزان اعتبار صرف احداث پست های فوق 
توزیع برق در شهرک های صنعتی کاسپین یک، کاسپین 
۲ )آبیک(، قزوین )کوهین(، لیا، حیدریه و آراسنج خواهد 

شد.
این مسوول خاطرنشان کرد: با تحصیص اعتبارات سفر 

رئیس جمهور و ساخت پست های توزیع برق، محدودیت 
های مربوط به تامین انرژی مــورد نیاز واحدهای تولیدی 
فعال و در دســت ساخت در شــهرک های صنعتی استان 

قزوین مرتفع خواهد شد.
صفاری با بیان اینکه جذب و رونق ســرمایه گذاری در 
بخش صنعت نیازمند فراهم ساختن زیرساخت های اولیه 
است،اظهار داشت: انرژی از مهمترین زیرساخت های اولیه 
در این رابطه است که بدون تامین آن جذب سرمایه گذار و 

فعالیت در بخش تولید ممکن نیست.

 در روز اربعین حســینی فاز اول پــروژه کتابت قرآن با 
عنوان کتابت قرآن توســط جاماندگان اربعین حســینی 
به اجرا درآمد و حدود هزار نفر از عاشقان قرآن و اهل بیت 
علیهم السالم در این برنامه که در قدمگاه صالحیه تجریش 

برگزار شد شرکت نمودند.
 دکتر اسماعیل رهدار رئیس ســتاد کتابت نور در سایه 
شمس الشــموس با بیان موارد فوق افزود برای ایجاد انس 
بیشــتر مردم با قرآن که از تاکیدات رهبــر فرزانه انقالب 
است، کتابت قرآن را از سال ۱۳87 به صورت جدی و برنامه 
ریزی شده برای اقشار مختلف مردم و خوشنویسان شروع 
کردیم چراکه اعتقاد داریم کتابت قرآن باعث ســازندگی 

روحی و معنوی انسان می شود.
دکتــر رهدار ادامــه داد: در ایــن برنامه کــه قرآن در 
صفحات سه خطی طراحی شــده ، مردم با ظاهر اجتماعی 
و تحصیالت و سن و جنسیت مختلف  ، ۳ خط از قرآن کریم 
را کتابت نموده و ثواب آن را به امام زمان )عج( اهدا نمودند 
و توصیه شد تا از امروز روزانه یک صفحه از قرآن را به نیت 

ســالمتی امام زمان )عج( قرائت کنند تــا یک ختم کامل 
قرآن نیز صورت پذیرد. مســئول برگزاری این برنامه ادامه 
داد: این قرآن دارای ۳۰۱۲ صفحه میباشــند و به معنای 
مشارکت ۳۰۱۲ نفر از اقشــار مختلف مردم در این کتابت 
است که فاز اول آن در منطقه تجریش با حدود ۱۰۰۰ نفر 
از دوستداران قرآن و اهل بیت علیهم السالم اجرا گردید و 
و ۲ فاز باقیمانده در مناسبتهای پیش رو با جامعه هدفهای 

مردمی برگزار خواهد شد.

علیرضا جبــار حمیدی ، دبیر شــورایاری تجریش نیز 
این کار را یک پــروژه فرهنگی بــزرگ در جهت فراگیری 
بیشتر قرآن در زندگی مردم دانســت و بیان کرد: از نکات 
جالب توجه در این مراسم کتابت یک دختر خانم ۱۰ ساله 
از گروه کودکان کار بعنوان اولین کاتب این مراســم بود و 
حتی خانم مســن کارتن خواب نیز یک صفحه از این قرآن 

را کتابت کردند.
حمیدی ادامه داد : شــورایاری تجریش همیشــه در 

برگزاری این مراسمات پیش قدم بوده است و ابراز امیدواری 
کرد متولیان فرهنگی منطقه نیز در ایــن برنامه ها پایکار 

باشند نه نظاره گر. 
وی ادامه داد برای هریک از شــرکت کنندگان در این 
برنامه فرهنگی ، تقدیرنامه ای از طرف ستاد کتابت نور در 
سایه شمس الشموس و شورایاری تجریش در نظر گرفته 
شــده بود که در همان روز اربعین از طریق پیام رسانهای 

اجتماعی فضای مجازی برای کاتبان ارسال گردید.
در این برنامه هیئت متوسلین به امام حسن مجتبی علیه 
السالم ، شــورایاری تجریش ،گروه جهادی امداد معلول ، 
سرای محله تجریش و گروه جهادی شمس)شهدای مدافع 
ســالمت( با ســتاد کتابت نور در سایه شــمس الشموس 

همکاری نمودند.
شایان ذکر است که کتابت جمعی قرآن با خط تحریری 
توسط ســتاد کتابت نور در سایه شــمس الشموس برای 
گروه های مختلف مردمی نظیر زائران پیاده امام رضا علیه 
الســالم ، خدام رضوی ، فرهنگیان ، دانشجویان و طالب و 
... صورت گرفته است و مصحف های کتابت شده به آستان 
های مقدس امام علی علیه السالم، امام حسین علیه السالم 
، امام رضا علیه الســالم، امام هادی و امام حسن عسکری 

علیهما السالم اهدا شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

تامین برق طرح های تولیدی شهرک های صنعتی قزوین در دستور کار است

 رئیس ستاد کتابت نور در سایه شمس الشموس:

هدف از کتابت قرآن سازندگی روحی و معنوی انسان است

خبر

شــهریار - زهــرا قــره باغی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-برداشت 
های بی رویه و غیــر اصولی از آب 
های زیرزمینی باعث افت آب های 
زیرزمینی تا عمق۲۵۰ متر شــده 
ودر نتیجه دشت شهریار خالی از 

آب شده است.
یوســف قهرمانی مدیــر امور 
آبفــای شــهریار گفــت: در حال 
حاضر امور آبفای شهریار از طریق 
۶7 حبلقه چاه آب شــرب و حجم 
4۰۵۰۰ متر مکعب مخزن ذخیره 

آب، به بیش از ۵۰۰۰۰ مشــترک 
خدمات ارائه می دهد که شــامل 

شهر شهریار و 7 روستا می باشد.
او در ادامــه افزود: هــم اکنون 
۱۳۶۲ لیتــر آب در ثانیــه از ۶7 
حلقه چاه موجود، آب شرب مردم 

شــهریاررا تامین می کند که این 
میزان آب بســیار باالتر از الگوی 
مصرف اســت و باید شــهروندان 

درمصرف آب صرفه جویی کنند.
او گفت: متاسفانه قبض صادره 
مصرفی ۲۱هزارمشــترک از ۳۱ 

هــزار مشــترک باالتــر از الگوی 
مصرف را نشــان می دهد که الزم 
است شــهروندا ن در این خصوص 
همکاری بیشــتری نماینــد تا با 

قطعی وبی آبی مواجه نشویم.
قهرمانی با اشــاره به ضرورت 
احداث مخــازن ذخیره جدید آب 
گفت : هم اکنــون۳8 حلقه چاه به 
طور مســتقیم به شبکه توزیع آب 
شهری وصل است که برای مواجه با 
شرایط بحرانی و اضطراری ،احداث 
مخازن جدید را ضروری می کند. او 
با تاکید بر ضرورت حفظ و صیانت و 
مدیریت منابع آبی گفت: برداشت 
بی رویه آب های زیرزمینی عالوه 
بر این که هزینه اســتخراج آب را 
باال می بــرد موجب فرونشســت 
۳۰ســانتی متری ساالنه زمین در 
دشت شــهریار هم شــده که این 
هشدار جدی برای مردم و متولیان 

حوزه آب و خاک است.
قهرمانی تاکید کــرد: در حال 
حاضــر ۹۰درصد آب کشــور در 
بخــش کشــاورزی مصــرف می 
شود که با شــیوه آبیاری غرقابی 
وغیراصولی بســیاری از این منابع 
ابی ارزشــمند و حیاتــی هدر می 
رود در حالــی که بخــش صنعت 
بــا مصــرف آب کمتــر ۲۰برابر 

کشــاورزی ظرفیت اشــتغالزایی 
دارد. مدیــر امور آبفای شــهریار 
افزود: هم اکنون در شهریار روزانه 
۱۵۰۰مترمکعب پســاب تصفیه 
شده تولید واز طریق شبکه جمع 
آوری می شــود و این آمادگی در 
امــور آب و فاضالب وجــود دارد 
که این پســاب با امضاء تفاهم نامه 
ای برای آبیــاری فضای ســبز و 
کشاورزی به شهرداری ها و بخش 

کشاورزی وباغات واگذار شود.
شــایان ذکــر اســت در حال 
حاضر ده هزار هکتــار باغ موجود 
درشهریار با صدها چاه عمیق مجاز 
و غیرمجازبه طور ســنتی، غرقابی 
و غیــر اصولی آبیاری می شــود و 
این مســاله یکــی از عوامل مهم 
هدر رفت منابــع حیاتی آب های 
زیرزمینی دردشــت شهریاراست 
که تاکنون برای آن فکر اساســی 

نشده است.

برداشت های بی رویه و 
غیر اصولی از آب های 

زیرزمینی باعث افت آب 
های زیرزمینی تا عمق۲۵۰ 
متر شده ودر نتیجه دشت 
شهریار خالی از آب شده 

است.

 برگزاری همایش بین المللی 
سازی آموزش عالی علوم 

پزشکی در اصفهان

 اصفهان-مریــم مومنی ،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت 
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
همایش "بین المللی سازی آموزش عالی علوم 
پزشکی" از روز سه شنبه ۲۹ شــهریورماه، به 
مدت دو روز ویژه دانشــگاه های قطب 7 کشور 
شامل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شهرکرد، 

یزد و کاشان برگزار می شود.
 به گزارش خبرنگار وبدا ، دکتر زهرا امینی 
در ارتباط با همایش دو روزه "بین المللی سازی 
آموزش عالی علوم پزشــکی" اظهار داشت:  در 
روز نخســت همایش، موضوعاتــی همچون 
"مقدمه و آشــنایی با فعالیت هــای حوزه بین 
الملل معاونت آموزشی ستاد وزارت بهداشت" 
، "دیپلماســی علمی- آموزشــی، آشــنایی با 
سازمان های بین المللی"  و " اصول مذاکرات و 
مکاتبات بین المللی در آموزش"،  با حضور 4۵ 
اســاتید صاحب نظر در حوزه بین الملل  مورد 

بحث و تبادلنظر قرار خواهد گرفت.
 وی موضوعــات مــورد بحــث در روز دوم 
همایــش را موضوعاتی چــون " بازاریابی بین 
المللی" ، "تبادالت آموزشــی بیــن المللی"،" 
همکاری های مشــترک آموزشــی در عرصه 
بین المللی"، "آموزش مجــازی بین المللی" و 
"تضمین و ارتقای کیفت در آموزش عالی بین 

المللی" عنوان کرد.
 دکتر امینی بــا بیان اینکه دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان از ســال ۹7 اقدام به پذیرش 
دانشــجو در عرصه آموزش بیــن الملل نموده 
اســت، گفت: در تمام رشــته های پزشکی و 
پیرا پزشکی پذیرش دانشــجو انجام می شود 
که بیشترین دانشــجویان از کشورهای هند، 
پاکستان، افغانســتان بوده  و طی انعقاد تفاهم 
نامه با عراق، از این کشــور نیز دانشجو پذیرش 

خواهد شد .
 مدیر توســعه آموزش بیــن الملل معاونت 
آموزشــی دانشــگاه ادامــه داد: همچنین از 
کشورهای چون سریالنکا، بنگالدش، استرالیا، 
یمن، لبنان، کانادا، انگلستان، سوریه، بحرین، 

عمان نیز پذیرش  دانشجو داشته ایم.
 دکتر امینی برگزاری این همایش را با حضور 
معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی 
و تخصصی وزارت بهداشت، مدیر کل همکاری 
های بین المللی وزارتخانه، دبیر شــورای عالی 
برنامه ریزی علوم پزشکی،  جمعی از مسئولین 
و اساتید دانشــگاه و همچنین  بیش از ۵۰ نفر 
از اساتید و کارشناســان حوزه بین الملل از 4 
دانشگاه یزد، شــهرکرد، اصفهان و کاشان بیان 
کرد.  شایان ذکر اســت این کارگاه آموزشی با 
همکاری وزارت بهداشــت و کالــج بین الملل 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران و دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان برگزار می گردد.
       

 با حضور رییس سازمان زندان های 
کشور؛

 ۱۵ زندانی نیازمند مالی
 از زندان آزاد شدند

ایالم،اکــرم چــرخ انداز،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-غالمعلــی محمدی رییس ســازمان 
زندان های کشــور از مراکز تامینــی و تربیتی 

ایالم دیدن کرد.
وی گفت: رســالت ســازمانی مــا اصالح و 
تربیت زندانیان اســت که بهترین بستر برای 
تحقق این مهم، توســعه کمی و کیفی اشتغال 
زندانیان است. محمدی با امام جمعه ایالم نیز 
دیدار داشت و از جانباز روشن دل)غریب زاده( 
تجلیل و عیادت کرد.  احسانی مدیرکل زندان 
های ایالم نیز اعالم کرد: زمینه اشــتغال برای 
۳۰درصد از محکومین استان فراهم شده است

۹۵ درصــد از دادرســی هــا بــه صورت 
الکترونیکی)ارتبــاط ویدیویی زندانی با قاضی 
پرونده( انجام می شود که میانگین کشوری 7۲ 

درصد است.
گفتنی اســت در مراســم آزادی زندانیان 
رییس کل دادگســتری اســتان نیــز حضور 

داشتند.

استانها

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل 
محیط زیست استان کرمانشاه گفت: پایگاه اطفای حریق 
چاالبه تا اردیبهشت سال آینده به بهره برداری می رسد. 

احد جلیلیان با اشاره به آخرین وضعیت پایگاه اطفای 
حریق چاالبه که پایلوت غرب کشــور هم هست، گفت: با 
توجه به نیازی که احساس می شد، احداث این پایگاه سال 

گذشته در منطقه "چاالبه" استارت خورد.
جلیلیان پیشــرفت فیزیکی کنونی پایگاه اطفا حریق 
غرب کشــور را 4۰ درصد اعالم کرد و افزود: مقرر شده با 
همکاری سازمان محیط زیســت و استانداری کرمانشاه 
اعتباراتی به این پروژه اختصاص یابد. وی معتقد اســت، 

در صورت تامین اعتبــار می توان ظرف مــدت کمتر از 
یکسال این پایکاه را به بهره برداری رساند و تا اردیبهشت 
سال آینده آماده باشــد. مدیرکل محیط زیست استان 
کرمانشاه با بیان اینکه پایگاه اطفا حریق چاالبه می تواند 
مرکزی بــرای ارائه خدمات به اســتان های همجوار هم 
باشد، خاطرنشان کرد: برای این پایگاه بخش هایی مانند 
حوضچه آب، پد بالگرد و... در نظر گرفته شده است. وی 
در ادامه اشــاره ای هم به کاهش قبول توجه آتش سوزی 
در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان کرمانشاه 
داشت و افزود: امسال برخالف سال های گذشته تنها یک 
یا دو مورد جزیی آتش ســوزی در مناطق تحت مدیریت 

محیط زیست استان داشتیم که وسعت آنها بسیار کم بود 
و تقریبا به محض شروع آتش سوزی، مهار شد. وی ادامه 
داد: خوشبختانه وسعت آتش سوزی های امسال حتی به 
یک هکتار هم نرسید. وی از آماده باش ۱8 اکیپ در سطح 
استان برای مقابله با آتش سوزی های عرصه محیط زیست 
خبر داد و عنــوان کرد: عمده این اکیپ هــا و تجهیزاتی 
که داشــتند در مناطقی که احتمال آتش سوزی در آن 
بیشتر بود از جمله پاوه، روانســر، جوانرود، سرپل ذهاب 
و... متمرکز شــد. به گفته مدیرکل محیط زیست استان 
کرمانشــاه، همکاری مردم و آموزش جوامع محلی تاثیر 

بسزایی در کاهش آتش سوزی های امسال داشته است.
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