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طرح ملی قطب دامپروری مهدیشهر 
2700میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

رئیس جهادکشاورزی اســتان سمنان گفت: برای 
اجرایی شدن طرح ملی قطب دامپروری مهدیشهر 
۲۷۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت.محمدرضا 
قاســمی در گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد: طرح 
مطالعاتی این پروژه انجــام و افق های پیش روی 
طرح کامال مشخص شده است.وی با اشاره به اینکه 
این طرح از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان 
بود افزود: در ابتدا این طرح به صورت کلی مطرح 
شــد و اعتباری برای آن پیش بینی نشده بود اما با 
توجه به اهمیت موضوع، این طرح به صورت جدی 
پیگیری شد و در گام اول ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار 
بــه آن تخصیص یافت که در ادامه طرح مطالعاتی 
آن توســط جهاددانشگاهی اســتان سمنان انجام 
شد.رئیس جهادکشاورزی اســتان سمنان با بیان 
اینکه در این طرح مطالعاتی ابعاد دام در شهرستان 
مهدیشهر با تکیه بر نژاد سنگسری مورد توجه قرار 
گرفته ادامه داد: در حوزه تولید قرار است که پنج 
مجتمع تولیدی در قطب ایجاد شــود.وی از توجه 
به دو زنجیره ارزش گوشــت قرمز و شــیر بر پایه 
دام سنگســری در مطالعات ایــن طرح خبر داد و 
گفت: عــالوه بر این در طــرح مطالعاتی توجه به 
بازاریابی به خصوص در استان های همجوار به طور 
ویژه مورد توجه قرار گرفته است.قاســمی با اشاره 
به گســتردگی این طرح ملی خاطرنشان کرد: در 
مجموع برای اجرایی شــدن این طرح به دو هزار و 
۷۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که در صددیم 
که در دور ســفر دوم رئیس جمهور زمینه اجرایی 
شدن طرح فراهم شود.وی با اشاره به نیاز این طرح 
ملی به اعتبارات باال ادامه داد: به دنبال استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری و 
تامین منابع مالی در این طرح ملی هستیم.رئیس 
جهادکشاورزی استان سمنان در پاسخ به پرسش 
ایســنا در ارتباط با گالیه برخی دامداران در دیگر 
اســتان ها در خصوص عدم پرداخت به موقع وجه 
دام های خریداری شــده گفت: در زمان خرید دام 
ها از سوی امور دام جهادکشــاورزی، اعتبار الزم 
وجود نداشــت لذا همان موقــع بحث تهاتر طلب 
دامداران با نهاده  های دامی که از قضا قیمت نهاده 
نیز کمتر از قیمت بازار بود؛ مطرح شد لذا در همان 
ایام حدود ۹۰درصد وجه دام های خریداری شده 
در همین قالب به دامداران استان پرداخت شد.وی 
در خصوص پرداخت ۱۰ درصد باقیمانده نیز گفت: 
آن دســته از دامداران که ضمانت نامه ها را تحویل 

دادند ۱۰ درصد باقیمانده را نیز دریافت کردند.

خبر

همزمان با ایام اهلل دهه فجر 
 بهره برداری از 105 پروژه توزیع برق

 در گلستان
گرگان-لقمان میرزاعلی: مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق گلســتان گفت : ۱۰۵ پروژه توزیع برق در استان 
گلستان با اعتباري بالغ بر ۲۱۵ میلیاردو ۶۰۵ میلیون 
تومان در دهه فجر سال جاري به بهره برداري مي رسد. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
گلستان«سید احمد موسوی« مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق گلستان با اعالم این خبر گفت: از اهم این 
پروژه ها مي توان به توسعه و احداث شهري و روستایي، 
تبدیل شبکه هاي ســیم به کابل خودنگهدار، اصالح و 
بهینه سازي شبکه روستایي و شهري ،ایجاد قدرت مانور 
،تعویض کنتورهاي مکانیکي به دیجیتالي ،توسعه فیدر 
، بهسازي شبکه روســتایي )طرح بهارستان( و اصالح 
شبکه اشاره کرد.موســوی افزود: کاهش خاموشي ها، 
رفع حریم شبکه هاي توزیع برق، رفع افت ولتاژ، تامین 
روشنایي مورد نیاز، جهت افزایش رفاه عمومي و توسعه 
زیرســاخت هاي اساسي شــبکه از مزایاي اجراي این 
طرح ها به شمار مي آید.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان اضافه کرد : بیش از ۳۹ هزار خانوار از این 

پروژه ها قابل افتتاح بهره مند خواهند شد. 

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان شد.

اصفهان - - معصومه قاســمی: طی حکمی از ســوی 
امیرحسین نادری مدیرعامل تاصیکو مهدی کوهی به 
عنوان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان منصوب شــد.  در 
این حکم آمده اســت: نظر به تعهد و سوابق ارزشمند 
جنابعالی، به عنوان مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان 
منصوب می شــوید تا با هماهنگی سایر اعضاء محترم 
هیأت مدیره ضمن رعایت جوانب شــرعی و قانونی و 
اســتفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در راستای 
تحقق اهداف شرکت اهتمام ورزید.امید است با اتکال 
بــه خداوند متعال و در ســایه عنایات حضرت بقیه ا... 
االعظم )ارواحنا له الفداء( با روحیه انقالبی، پاکدستی، 
فساد ستیزی و اهتمام به مفاد »عهدنامه مدیران دولت 
مردمی« و تحقق »عدالت و پیشــرفت« و رفع »فقر و 
تبعیض« و به کارگیری تمام اســتعداد و توان خود در 
پیشبرد اهداف و برنامه ها  با رعایت اصل صرفه جوئی، 
ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی و اثر بخشی، بازدهی 
حداکثری منابع  وسرمایه های شرکت، به لحاظ حفظ 
منافع واصــل  امانت داری، مصالح کلیه ســهامداران 
خصوصاً کارگران و بیمه شــدگان عزیز در جهت نیل 
به پیشــرفت روز افزون و تعالی نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران موفــق و مؤید باشــید. مهدی کوهی 
دارای مدرک تحصیلی کارشناســی ارشــد مدیریت 
دولتی_مدیریت تحول که مدیر عاملی شرکت های پترو 
عمران مکران، هلدینگ توسعه معادن روی ایران، فوالد 
شــرق کاوه، پترو غدیر و رئیس هیات مدیره هلدینگ 
کالسیمین، بازرگانی صنعت روی، سرمایه گذاری صنایع 
و معادن کوثر، توســعه و تجهیز معادن، خط لوله گاز 
مکران، پترو اوره آمونیاک چابهار، فوالد ســبزوار را در 

سابقه کاری خود دارد.

خبر

همزمان بــا افتتاح متمرکز یک هزار و ۱۰۰ 
مدرسه در سراسر کشــور به مناسبت دهه 
فجر انقالب اسالمی، ۲۰ پروژه آموزشی نیز 

در گیالن به بهره برداری رسید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس گیالن، در ایام دهه 
فجر انقالب اسالمی یک هزار و ۱۰۰ فضای 
آموزشی کشور با دســتور و با حضور دکتر 
رئیســی رئیس  محترم جمهــور به صورت 
ویدئوکنفرانسی به بهره برداری رسید که از 
این تعداد ۲۰ پروژه با ۱۰۲ کالس درس با 
زیربنای ۹۹۱۱ مترمربع و هزینه کرد بیش 
از ۱۱۷ میلیــارد تومان در اســتان گیالن 
نیز با حضور دکتر اســداهلل عباسی نماینده 
عالــی دولــت در گیالن، مهنــدس دقیق 
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان، دکتر احمدی سنگری رئیس مجمع 
نمایندگان اســتان و جمعی دیگر مسووالن 

استانی در رشت به بهره برداری رسید.
دکتر عباســی اســتاندار گیــالن در آئین 
بهره برداری از پروژه های آموزشــی با بیان 
اینکه این افتتاحیــه ها در دهه فجر منجر 
به ایجاد امید و انگیزه در بین اقشار مختلف 
جامعه به ویژه قشر دانش آموزان می شود، 
اظهار کرد: بنده به عنوان خدمت گذار شما 
در اســتان گیالن بسیار خرســندم که دو 
واحد آموزشــی در شهر رشــت و  با حضور 
دانش آموزان به بهره برداری رســیده است 
زیــرا احداث واحد آموزشــی منجر به رفع 

بسیاری از مشکالت در جامعه می شود.
وی بــا تاکید بــر لزوم توجه به نوســازی، 
توســعه و احداث واحدهای آموزشــی در 
استان گفت: برنامه راهبردی دولت مردمی 
و انقالبی ســیزدهم کمک و توسعه به نظام 
آموزشی اســت از این رو هرگونه هزینه در 
ایــن زمینه در واقع ســرمایه گذاری برای 
آینده کشور اســت.دکتر اسداهلل عباسی با 
تاکید بر لزوم توجه به نوســازی، توسعه و 
احداث واحدهای آموزشی در استان گیالن 
گفت: افتتاح هر مدرســه در واقع تربیت و 

آموزش آیندگان این نظام  است.
 وی ادامه داد: دشمن سعی داشته است تا 
به قشــر فرهنگی و دانش آموزان نفوذ کند 

ولی نوجوانان و جوانان این مرز و بوم نشان 
دادند که پیونــد قلبی میان مردم و انقالب 

در جریان است.
اســتاندار گیــالن در ادامه نقــش خیرین 
مدرسه ســاز در توســعه نظام آموزشی در 
گیالن و کشــور را بســیار موثر دانســت و 
افــزود: خداوند به خیریــن توفیق خدمت 
به نظام آموزشــی را اعطا کرده و با احداث 
هر مدرسه ای، لبخند به لبان دانش آموزان 
آمــده و آینده ســازان این نظــام، تربیت 

می شوند.
 به گفتــه نماینده عالی دولــت در گیالن 
برنامــه راهبردی نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی و دولت مردمــی و انقالبی کمک 
و توســعه به نظام آموزشی می باشد از این 
رو هرگونه هزینه در راســتای ارتقای نظام 
آموزشی در واقع سرمایه گذاری برای آینده 

کشور است.
در ادامــه مهنــدس علی دقیــق مدیرکل 
نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس گیالن 
با بیــان مطالبی ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره امام امت و شــهدای گرانقدر گفت: 
توسعه همه جانبه کشور با توسعه فضاهای 

آموزشی امکان پذیر است.
وی با اشــاره به مشــارکت ارزشمند خیر 

نیک اندیش ســرکار خانم پتکی در احداث 
مدرســه ۱4 کالســه رقیه حجتــی به نام 
مادر گرامیشــان افزود: خیرین مدرسه ساز 
در گیالن تاکنــون یک هزار و ۵۹۸ کالس 
درس در این اســتان بــرای تحصیل آینده 

سازان احداث کرده اند.
وی بــا بیــان اینکــه ۱۰۲ کالس درس با 
زیربنــای ۹ هزار ۹۱۱ متر مربع در ایام اهلل 
دهه مبارک فجر به بهره برداری می رســد، 
افــزود: برای افتتاح این پروژه بیش از ۱۱۷ 

میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
دقیق با اشــاره به اینکه یــک هزار و ۵۹۸ 
کالس درس در ۳۸۱ فضای آموزشی توسط 
خیرین اســتان ســاخته شده است، تصریح 
کرد: طی چهار ســال گذشــته ۶۰ درصد 
فضاهای آموزشــی در اســتان با مشارکت 

خیرین احداث شده است.
 حضور اســتاندار گیــان در جمع 
روزی  خانه شــبانه  فرزندان  صمیمی 

مژدهی رشت در روز پدر
همزمان با سالروز والدت باسعادت امام علی 
)ع( و روز پدر و مقارن با ایام اهلل دهه فجر، 
دکتر اســداهلل عباسی اســتاندار گیالن به 
اتفاق سیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل 
بهزیستی گیالن،دکتر حمیدرضا امام پناهی 
فرماندار رشت و سایر مسئولین بهزیستی با 
حضور در خانه شبانه روزی مژدهی رشت، 
با فرزنــدان این مرکز دیــدار و در فضایی 

صمیمی گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی گیالن؛ 
دکتر اســداهلل عباسی استاندار گیالن عصر 
روز پانزدهم بهمن ماه، همزمان با ســالروز 
والدت با ســعادت مــوالی متقیــان امام 
علــی)ع( و روز پدر و ایــام اهلل دهه مبارک 

فجر انقالب اســالمی، پس از ورود به خانه 
شــبانه روزی مژدهی رشــت از بخش های 
مختلف نگهداری فرزندان این مرکز بازدید 
کرد.وی در نشســتی صمیمی با کودکان، 
نوجوانان و جوانــان حاضر در محل، ضمن 
تبریک ایــام پرفضیلت ماه رجب و پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، برای همه  آینده 
ســازان این مرز و بــوم آرزوی موفقیت و 

بهروزی کرد.
نماینده عالی دولت در گیالن در حاشــیه 
ایــن بازدیــد در گفت و گو بــا خبرنگاران 
ضمن تبریک والدت حضرت امیرالمومنین 
علی)ع( و روز پدر و مرد و نیز گرامیداشت 
دهه فجر انقالب اسالمی با بیان اینکه توجه 
و رســیدگی به ایتام سیره حضرت علی)ع( 
بود؛ افزود: این کــودکان از نظر عاطفی از 
نعمت پدر محروم هســتند از این روی به 
مناســبت روز پدر به آن ها سرکشی کردیم 
که دســت کم بتوانیم بخشــی از نیازهای 
معنــوی و نیز مــادی همچــون نیازهای 

ورزشی و آموزشی آن  ها را برآورده کنیم.
دکتر عباســی اظهار داشت: امیر المومنین 
)ع( مــوالی متقیان به ایتــام توجه خاصی 
داشــتند و ما هم تالش مــی کنیم به هر 
شکلی در حمایت از بهزیستی و یا موسسات 

خیریه به آن ها رسیدگی و توجه کنیم .
 اســتاندار گیالن با قدردانی از تالش پرسنل 
ایــن مرکز بیان کرد: این افراد خدمات ارزنده 
ای را به کسانی که دچار محرومیت هایی شده 
انــد، انجام می دهند و ما نیز اهتمام داریم تا 
هر آنچه از دست مان بر می آید ، انجام دهیم. 
دکتر عباسی همچنین در گفتگو با مسئوالن 
و مدیران پرورشگاه مژدهی رشت، بر ضرورت 
رسیدگی به مایحتاج و برنامه ریزی برای آینده  
فرزندان نگهداری شده در این مرکز تاکید و 
برای تداوم پیگیری امورات در این پرورشگاه 

اعالم آمادگی کرد.
همچنین اســتاندار گیالن دستور پرداخت 
کمــک به خانــه شــبانه روزی مژدهی را 
صــادر و به هر یک از یتیمان و کودکان بی 
سرپرســت وکارکنان پرورشگاه هدیه ای به 

یمن میالد امام علی)ع( تقدیم کرد.
در پایان ایــن دیدار ســیدمهدی خدمت 
بیــن دانا مدیــرکل بهزیســتی گیالن نیز 
ضمن قدردانی از حضور صمیمانه استاندار 
گیالن در مرکز خانه شــبانه روزی مژدهی 
رشــت، توصیه ها و راهکارهــای وی را از 
نــکات کلیدی جهت حمایت و پشــتیبانی 
از فرزندان تحت پوشش بهزیستی برشمرد 
و بر اجرای صحیح دســتورالعمل و موازین 
قانونی و ســازمانی در راستای رسیدگی به 

جامعه هدف بهزیستی تاکید کرد.

توسط استاندار گیان  و  همزمان با دهه فجر انجام می گیرد؛ 

بهره برداری از ۲۰ پروژه آموزشی جدید در گیالن


