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کنگره ملی  1455شهید خط شکن شهرستان فالورجان
به عنوان یک رویداد ملی و تاریخی

مجید مرادیان :زنده نگه داشتن یاد و خاطره آزادیخواهان  ،ایثارگران
رزمندگان راه مبارزه با ظلم و تجاوز در میان هر ملت و سرزمین
 ،مدافعان و
ِ
 ،رسمی ارزشمند و شایسته است که بر اساس فرهنگها و آداب و سنن
مختلف و با بهرهگیری از یادمانها و آیین گوناگون از جمله مراسم ویژه ،
رسانههای تصویری و مکتوب  ،نمایشگاهها  ،موزهها  ،مجسمهها و تندیسها
و  ...مورد توجه قرار میگیرد  .این مهم در تاریخ پرافتخار ملت ایران از
گذشته تا کنون در زمینههای ملی و تاریخی  ،فرهنگی و مذهبی مورد توجه
ویژه قرارداشته و روزها و هفته-هایی نیز جهت پاسداشت رویدادهای مهم
در این زمینه ها نام گرفته است.
یکی از رویدادهای مهم و تاریخی ملت بزرگ ایران که در دهههای اخیردر
تاریخ جاودانه شده است  ،دفاع همه جانبه و غیرتمندانه در مقابل هجوم
گسترده دشمن که با حمالت رژیم بعثی عراق به میهن اسالمیمان شکل
گرفت  .بطوریكه دشمن تا بن دندان مسلح  ،که از پشتیبانی ابر قدرت ها و
کشور ها و رژیم های وابسته به آنها بهرهمند بود  ،در طول هشت سال جنگ
نتوانست حتي  ،یک وجب از خاک کشورمان در اختیار بگیرد.
گرچه همه احاد و ملت بزرگ ایران اعم از اقوام و مذاهب گوناگون در
طول هشت سال دفاع مقدس با همه وجود و توان  ،نقش آفرینی نمودند
اما رشادتهای مردم سختکوش و شجاع شهرستان فالورجان از آغازین
روزهای ناامنی گروهکها در کردستان و حمله دشمن بعثی به کشورمان
در تاریخ افتخارات کشور و ملت غیورمان جاوید و ماندگار شد بطوریکه بر
اساس مستندات دفاع مقدس و بررسي آنها  ،این شهرستان در زمینه حضور
رزمندگان  ،شهدا  ،جانبازان  ،آزادگان  ،سرداران و پشتیبانیهای مختلف در
رتبهی اول کشور قرار گرفته است .از ویژگیهاي خاص رزمندگان این خطه
ميتوان از شجاعت  ،دالورمردی و صبر کم نظیر رزمندگانی که حضورشان
در هر عملیاتی  ،لرزه بر تن دشمن میانداخت نام برد .همین ویژهگی بارز
باعث شد تا به اين شهرستان نام و لقب « شهرستان شهدای خط شکن
« تعلق گیرد و بزرگترین گنگره یاد و گرامیداشت شهدای این شهرستان
به نام « کنگره  1455شهید خط شکن شهرستان فالورجان» مزين شود.
برگزاری این کنگره بزرگ ملی در شهرستان فالورجان نقطه عطفی
بود که عالوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان هشت سال
دفاع مقدس  ،انسجام و مشارکت جدی  ،همدلی و همت وصفناپذیر
همه آحاد مردم این شهرستان را در هرچه بهتر برگزار نمودن این آیین به
همراه داشت.
ساخت مجموعه بزرگ فرهنگی شهدای خط شکن
به منظور حفظ  ،نگهداری و ترویج مناسبتر دستآوردهای ارزشمند
دوران دفاع مقدس بویژه آثار شهدا و رزمندگان خط شکن وفعالیت های
فرهنگی و ورزشی ،با همت و مساعدت ویژه مسؤلین این شهرستان و با
محوریت فرماندهی سپاه ناحیه» مجموع بزرگ فرهنگی شهدای خط شکن
شهرستان فالورجان»در مساحتی بالغ بر شش هزارمترمربع و در مدت
زمان حدود یک سال احداث و در اولین روز آذرماه  97در آییني باشكوه
(کنگره شهدای خط شکن) مورد بهره برداری قرار گرفت .دبیرخانه دائمی
کنگره شهدا نیز در این مجموعه استقرار مییابد و موضوع ادامه جمع
آوری آثار شهدا ،چاپ و نشر کتاب و برگزاری برنامههای فرهنگی و غیره
را دنبال میکند .ساخت مجموعه فرهنگی شهدای خطشکن فالورجان که
دارای کاربری مرکز همایش  ،سالن همایش و سینما و غیره است  ،ظرفیتی

است که تا کنون در شهرستانی با جمعیت  ۲۵۰هزار نفر ایجاد نشده
است .ساخت مجموعه فرهنگی شهدای خط شکن فالورجان از بودجههای
سپاه پاسداران  ،خیران  ،توان و امکانات دستگاههای دولتی  ،صنایع و
شهرداریهای شهرهای مختلف شهرستان فالورجان انجام شده است.
آیین برگزاری کنگره شهدای خط شکن
شهرستان فالورجان که در  15کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد .یکی از
شهرستانهای نمونه و برجسته استان اصفهان است که قومیتهای مختلف در
آن حضور دارند و رزمندگان آن نیز چ ه در لشکر 14امام حسین (ع) و چه در
لشکر  8نجف اشرف  ،در غرب و جنوب کشور جزو شهدای خطشکن بودند.
کنگره شهدای خط شکن این شهرستان با حضور گسترده و کم نظیر آحاد
مختلف مردم بویژه رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس ومسئولین ارشد
نظامی کشور  ،به مدت هشت روز از تاریخ یکم آذرماه در شهرهای فالورجان
 ،بهاران  ،پیربکران  ،قهدریجان  ،سهروفیروزان  ،ایمانشهر  ،ابریشم  ،کلیشاد ،
سودرجان و زازران( شهر مرواریدهای سرخ) برگزار شد .
برنامه مهم کنگره
اهدای تندیس کنگره به  1455خانواده شهید شهرستان فالورجان ،
تهیه  17جلد کتاب خاطرات شهدا و یادگاران دفاع مقدس و رونمایی 10
جلد از اين آثار  ،برگزاری نمایشگاه و اجرای مانور و شبیهسازی عملیاتهای
جنگی (برگزاری رزمایش نمادین جبهه فیاضیه عملیات ثامناالئمه(ع) )
 ،اجرای و پخش آهنگ خط شکن توسط اسماعیل اله دادیان هنرمند
فالورجانی در شبکه اصفهان ازدیگر برنامه کنگره مذکور بود  .دبیرخانه این
کنگره برای جمعآوری کامل دستنوشتهها و آثار شهدا به فعالیت خود
ادامه میدهد و تا کنون نیز با تالش جهادی رزمندگان اسالم حدود پنج
هزار ساعت مصاحبه با رزمندگان و  ۹۸هزار سند از شهدا جمعآوری شد .
این آثار در دبیرخانه کنگره به ثبت رسیده است.
آمار شهدای خط شکن شهرستان به روایت سرهنگ فتحیان
فرمانده سپاه ناحیه فالورجان و دبیر کنگره :
اعزام  14هزار رزمنده به جبهههای حق علیه باطل  ،کسب رتبه نخست
اعزام به جبهه به تناسب جمعیت در کشور  .،تعداد  ۱۴۵۵شهید ۱۲۶ ،
آزاده 2۵۰۰ ،جانباز  ،حدود  14هزار نفر رزمنده  ۳۴ ،سردار شهيد ۱۲۱ ،
شهید روحانی  ۵۴ ،شهید از سادات  8 ،شهید در اسارت  8 ،شهید زن ،
 13شهید مدافع حرم  ۲۵۹ ،شهید دانشآموز ۲۰ ،شهید کارمند  ۶۸ ،شهید
ورزشکار و  ۲۱شهید بمباران  4 ،شهید انقالب و  11شهید حج

همزمان با سفر رئیس جمهورصورت گرفت:

بهره برداری و کلنگ زنی  13طرح صنعتی و معدنی
در استان سمنان

سمنان-اسماعیل نژاد :رئیس سازمان صنعت ،
معدن و تجارت استان سمنان از افتتاح و بهره برداری و
کلنگ زنی  13طرح صنعتی و معدنی و زیربنایی شهرک
های صنعتی استان همزمان با سفر رئیس محترم جمهور و
هئیت دولت به استان سمنان خبرداد .بهروز اسودی با بیان
این خبرگفت  ،با سفر رئیس محترم جمهور دکتر روحانی و
اعضای هئیت دولت به استان  13 ،طرح صنعتی و معدنی
و زیربنایی شهرک های صنعتی استان با سرمایه گذاری
ریالی بیش از  3900میلیارد ریال و ارزی  57میلیون یورو
افتتاح و کلنگ زنی می شود .رئیس سازمان صنعت  ،معدن
و تجارت استان سمنان اظهار داشت  ،بهره برداری از طرح توسعه شرکت چوب تراشه نقطه سمنان با ظرفیت تولید
ساالنه 96هزار مترمکعب تخته فیبر خام و سرمایه گذاری ریالی  950میلیارد ریال و ارزی  15میلیون یورو از طرح
های قابل افتتاح در سفر ریاست محترم جمهور به استان می باشد که با راه اندازی این مجموعه زمینه اشتغال حدود
 310نفر در استان فراهم می شود .رئیس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان سمنان همچنین از افتتاح یک واحد
تولیدی دیگر در سمنان خبر داد و اظهار داشت  :در سفر ریاست محترم جمهور و اعضای هئیت دولت به استان واحد
تولیدی سرما گستر قومس با سرمایه گذاری  69میلیارد ریال و اشتغالزایی حدود  20نفر به بهره برداری می رسد که
در زمینه تولید سیستم تهویه مطبوع خودرو فعالیت خواهد نمود.بهروز اسودی با اشاره به دیگر طرح های قابل افتتاح
در استان گفت :در این سفر و با حضور کاروان تدبیر و امید در استان عملیات اجرایی هشت طرح صنعتی و معدنی در
سطح استان آغاز و کلنگ زنی خواهد شد که برای راه اندازی این تعداد طرح بالغ بر  1900میلیارد ریال سرمایه گذاری
پیش بینی می شود و با بهره برداری کامل این طرح ها زمینه اشتغال حدود  770نفر در استان فراهم خواهد شد.

جارو بافی
صنایع دستی
فراموش شده
مازندران

بابل-نصیرائی :جاروبافی یکی از صنایع دستی کهن و با
فرهنگ دیرینه استان مازندران است که اکثر مردم شهر امیرکال
مازندران به این حرفه مشغول میباشند.
جارو یا به زبان مازندرانی سازه سالیان درازی است که در
خانههای مردم مازندران جا باز کرده است .
جارو از گیاهی به نام ارزن درست میشود که این گیاه در
مناطق کوهستانی می روید و توسط واسطه ها به این شهر جهت
تولید آورده می شود.
در زمان های قدیم این صنایع دستی رونق بیشتری داشت

بیشترین تعداد شهدای شهرستان فالورجان متعلق به عملیات خیبر
با تعداد ۱۴۶شهید بوده كه بعد از عملیات خیبر نیز بیشترین شهید را در
عملیات کربالی  5تقدیم نموده است.
فالورجان تنها شهرستانی که در یک عملیات سه فرزند از یک خانواده
در آن شهید شدند ( خانواده شهیدان کریمی) .
تعداد شهدای تک فرزند  12نفر  ،تعداد 93خانواده دو شهیدی 7 ،
خانواده سه شهیدی و  5خانواده دارای شهید پدر و فرزندی
بخشی از سخنان فرماندهان دوران دفاع مقدس در کنگره شهدای
خط شکن :
سرلشکر محمدعلی جعفری در حاشیه افتتاحیه کنگره ملی
•
سرداران و  ۱۴۰۰شهید شهرستان فالورجان :
این شهرستان نیز یکی از شهرستانهای نادری است که میشود از
نقش شهیدانش یاد کرد ،عنوان شهدای خطشکن در شهرستان فالورجان
بهخوبی و با تناسب بسیار زیاد نامگذاری شده است
* سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه  :ناکامی
دشمنان با توان نظامی رزمندگان اسالم
سردار غالمعلی حیدری جانشین سازمان پدافند غیرعامل
•
در هفتمین روز از کنگره ملی شهدای خط شکن فالورجان ویژه 52
شهید و  2سردار شهید شهر زازران  :آگاه باشیم هرگاه تفکر سازشگرایانه
مبنای عملکرد قرار بگیرد موفقیتی هم حاصل نمی شود : .شهدا به همگان
ثابت کردهاند که سازشکار نباشیم و نشان دادند به مراتب هزینه مقاومت
کمتر از سازش است چراکه آنان الگوی تاریخ شده و تفکر آنان در جهان
گسترشیافته است.
* سردار محمد باقرزاده مسئول کمیته جستوجوی مفقودین ستادکل
نیروهای مسلح :باید به مردم فالورجان تبریک گفت  /آمار شهدا و جانبازان
 ،خط شکن بودن شهیدان این دیاررا اثبات می کند.
سردار غالمرضا سلیمانی فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج)
•
استان اصفهان :ما در آغاز یک راه فرهنگی هستیم.
* سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه  :اینکه شهرستانی
تا این اندازه کوچک این همه شهید تقدیم انقالب کرده است نشان از
والیتمداری مردم این شهرستان دارد.
* سردار مجتبی فدا  :عنوان شهدای خطشکن زیبنده این شهرستان
است.
« 52الله سرخ» در شهر» مرواردیدهای سرخ»
در ادامه سلسله برنامههای گرامیداشت کنگره ملی سرداران و ۱۴55
شهید خط شکن شهرستان فالورجان،و در هفتمین روز این رویداد مهم ،
آیین ویژه یادواره و گرامیداشت تعداد  52شهید خط شکن و  2سردار شهید
شهر زازران ،شهری که باعنوان» شهرآلبالوها وشهر مرواریدهای سرخ «
معروف است ،با حضورسردار حیدری جانشین سازمان پدافند غیرعامل
کشور و استقبال کم نظیررزمندگان دوران دفاع مقدس و اقشارمختلف و
شهید پرور ،در سالن ورزشی شهدای این شهر برگزار شد.
درادامه این آیین که مجری گری آن را نظام اسالمی از مجریان توانمند
رسانه ملی به عهده داشت ،از خانواده سه شهید شهرزازران ،شهیدان زاغیان
و خانواده شهید جاوید االثر شهید فتعلی عسگریان تجلیل و پیکر یکی از
شهدای گمنام دوران دفاع مقدس و عملیات کربالی  4تشییع شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران :

شناسایی و پلمپ چهار مرکز غیرمجاز
در شهرستان ساری

ساری–دهقان :در بازرسی های کارشناسان اداره
نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراکز
شهرستان ساری طی ماه گذشته  ۴ ،مرکز غیرمجاز
شناسائی و پلمپ شد.
دکتر حامد روحانی زاده معاون درمان دانشگاه علوم
پزشکی مازندران با بیان اینکه فعالیت و مداخله در امر
درمان توسط افراد فاقد صالحیت حرفه ای و فاقد مجوز
قانونی ممنوع است افزود  :در راستای نظارت بر موسسات
درمانی و برخورد با مراکز غیر مجاز  ،در بازرسی های
کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی
مازندران از مراکز شهرستان ساری طی ماه گذشته  ۴ ،مرکز غیرمجاز شناسائی و پلمپ شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت :یک موسسه غیر مجاز ارتوپد فنی  ،یک مرکز غیر مجاز
مداخله گر در امور پزشکی و یک دفتر مامایی به دلیل انجام فعالیت غیر قانونی از جمله مراکزی بودند که با همکاری
نماینده اماکن پلمپ شدند و پرونده آنها جهت طی مراحل قانوني به مراجع قضايي ارسال شد.
دکتر روحانی زاده در پایان با تاکید بر این که هیچ کس نمی تواند بدون داشتن تخصص و مجوزهای قانونی در
حوزه درمان فعالیت کند اظهار داشت  :دخالت در کارهای تخصصی پزشکی و استفاده از دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته
درمانی توسط افراد فاقد صالحیت حرفه ای  ،سالمت شهروندان را به خطر می اندازد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مراکز
غیرمجاز و یا افراد فاقد صالحیت در حوزه درمان ،با مجموعه مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تماس
بگیرند تا با متخلفان برخورد شود.

شنیده ها حاکی از آن است که در زمان قدیم به کشورهای
همسایه شمالی فرستاده می شد.
با گسترش باغ های مرکبات و شالیزار به مراتب کشت
این گیاه کمتر شده و با آمدن جارو برقی نیاز به جاروی دستی
کاهش یافته
و رکود شدیدی در این صنایع دستی به چشم می خورد.
مغازه های زیادی در خیابان طالقانی امیرکال مشغول
فروش جارو هستند و نوجوانان نیز در تابستان برای گذراندن
اوقات فراغت به این صنعت روی آورده اند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

قرارداد احداث  ۱۳هزار واحد مسکونی در شهر جدید هشتگرد منعقد شد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد گفت :قرارداد احداث ۱۳
هزار واحد مسکونی در شهر جدید هشتگرد منعقد شده است.
مهدی هدایت در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن اجتماعات
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد برگزار شد ،اظهار داشت :احداث  49هزار
واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد جانمایی شده بود که  27هزار واحد
افتتاح شده است.رئیس هئیت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با
بیان اینکه اراضی مورد نیاز برای احداث ده هزار واحد توسط بخش خصوصی
و  3هزار واحد هم مشارکتی بوده است،گفت :قرارداد احداث  13هزار واحد
مسکونی در شهر جدید هشتگرد منعقد شده است.
وی با بیان اینکه پروژههای راکد مسکن مهر با  9تفاهمنامه به
سرمایهگذاران واگذار میشود،گفت :با این قراردادها حدود  4هزار واحد
مسکن مهر تعیین تکلیف شدند و از این مبحث اشتغال و تامین مسکن با

کیفیت و پروژههای متوقف هم سرانجام مییابد.
هدایت با بیان اینکه حدود  17هزار واحد ساخت مسکن با کیفیت
از ظرفیت وام مسکن مهر در هشتگرد وجود دارد،تصریح کرد :در حوزه

زیرساخت شهر جدید هشتگرد تصمیمات خوبی با حضور اعضای کمیسیون
عمران مجلس انجام شد و یکی از عمده دالیل عدم واگذاری مسکن مهر
نداشتن انشعابات زیر ساختی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه  36هکتار از
زمینهای اطراف مترو با تفاهمنامه عملیات آماده سازی یک سایت شهر سبز
میشود،گفت :تامین زیر ساخت پروژههایی که از سالهای قبل افتتاح شده بود
در دستور کار قرار دارد و  3300واحد از این واحدها تامین آب 1700،واحد
تامین برق و  1500واحد تامین گاز شدند.
هدایت با بیان اینکه موضوع تکمیل خدمات محلهای فازهای قدیم و
مسکن مهر در دستور کار قرار دارد،گفت 4 :پروژه مرکز محله در این زمینه
عملیاتی شده و در حال انجام است 12،پروژه محله جدید در شهر جدید در
مرحله فراخوان برای جذب سرمایه گذاری است.

اخبار
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بازدید اعضا کارگروه پدافند غیرعامل حوزه آب
و انرژی استان گلستان از انبار گرگان

با هدف آشنایی دستگاه های عضو کارگروه پدافند غیر عامل حوزه
آب و انرژی استان گلستان از نحوه تامین و توزیع فراورده های نفتی ،اعضا
این کارگروه از تاسیسات انبار نفت گرگان بازدید کردند.به گزارش روابط
عمومی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه گلستان ،در این برنامه،
بازدید کنندگان ضمن آشنایی با فرایند های پاالیش فراورده های نفتی و
ارسال آن از انبار های مادر به انبارهای تدارکاتی و نحوه رسید فراورده در
مخازن و بارگیری و ارسال آن به مقاصد مصرف ،از زیرساختها و پروژه های
پدافند غیر عامل تاسیسات از قبیل احداث دیوار های محوطه مخازن ،مقاوم
سازی دیوارهای محیطی ،باندوال مخازن ،ارتقای سامانه های آتش نشانی و
 ...بازدید کرده و با آنها آشنا شدند.

اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ
درروستاهایگلستان

مدیرعامل سازما مدیریت پسماند استان گلستان ازانعقاد تفاهم نامه
همکاری مشترک اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری و سازمان
مدیریت پسماند شهرداری های استان گلستان در زمینه اجرای طرح
تفکیک از مبدأ در روستاهای استان با هدف بهبود شرايط بهداشتي ،كاهش
آلودگي هاي ناشي از توليد زباله ،حفظ محيط زيست و صرفه جويي در
مصرف منابع طبيعي با بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه توليد خبر داد.
محسن سميعي با بیان این که دفع و بازیافت زباله ،یکی از معضالت جدی
جهان امروز ،خصوصاً در کشورهای در حال توسعه می باشد ،تفکیک زباله
از مبدأ را به عنوان یکی از بهترین راه کارهای مدیریت دفع و بازیافت زباله
برشمرد که می تواند به کاهش هزینه های تولید مواد خام و هزینه های
انسانی ،حمل و نقل ،انرژی و زمان و همچنین کاهش مخاطرات زیست
محیطی کمک نماید .وی افزود :طرح مذکور نیازمند آموزش همگانی و
استفاده از نیروهای مردمی جهت تغییر عادات و رویه ها می باشد و این
تفاهم نامه سعی دارد تا مجموعه عوامل وفاکتورهای موثر در طرح توجیهی
بازیافت و تفکیک زباله را به صورت پایلوت در  50روستا استان بر اساس
طرح توجیه پذیری مالی و اقتصادی ،اجرا نماید و در این راستا با هماهنگی
بخشداری ها و فرمانداری ها تاکنون 66روستای متقاضی شناسایی شده
است .سميعي ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومي روستائیان گلستانی در
ارتباط با توليد و دفع مواد زائد جامد در راستای هداف عالیه زیست محیطی
و ترويج روحيه صرفه جويي ،كمك به اقتصاد كالن كشور به علت بازگشت
مواد قابل بازیافت به چرخه تولید ،ايجاد زمينه های اشتغال و جذب سرمايه
گذاری بخش خصوصي ،بهبود شرايط بهداشتي ،كاهش آلودگي هاي ناشي
از توليد زباله و حفظ محيط زيست با کاهش حجم پسماندها ،صرفه جويي
در مصرف منابع طبيعي با بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه توليد،
بهينه سازي شيوه هاي جمع آوري و حمل و نقل مواد زائد جامد و نظافت
روستایی ،كاهش ميزان پسماندهاي دفنی و افزايش طول عمر مراكز دفن،
صرفه جويي در هزينه هاي جمع آوري و حمل و نقل زباله ،تشویق و ترغیب
مردم در منازل مسکونی ،ادارت ،واحدهای تجاری و مدارس جهت تفکیک
پسماندهای خشک و تر را به عنوان اهداف اصلی این طرح برشمرد و افزود :با
اجرای این طرح هزینه های جمع آوری انتقال و دفع اصولی پسماندها برای
رهیاریها کاهش یافته و درامد پایداری برای دهیاریها و روستاییان از طریق
فراهمنمودنبسترتفکیکوبازیافتمتصوربود.مدیرعاملسازمانمدیریت
پسماند در پایان موارد ذیل را به عنوان تعهدات طرفین در اجراي اين طرح
برشمرد 1-:اداره کل امور روستایی و شوراها از طریق فرمانداریها نسبت به
تعیین 50روستای واجد شرایط اجرای طرح تفکیک اقدام نمایند .2-اداره
کل امور روستایی و شوراها هماهنگی الزم را جهت برگزاری جلسات با
دهیاران و شوراهای منتخب در راستای اجرای موفق طرح انجام نماید.طرح
تفكيك پسماند از مبدا نیازمند آموزش همگانی واستفاده از نیروهای مردمی
جهت تغییرعادات و رویه ها می باشد-3.تشکیل اکیپ های آموزشگر واجد
شرایط معرفی شده توسط سازمان مدیریت پسماند استان جهت آموزش و
فرهنگ سازی به صورت چهره به چهره با گروه هدف شامل ساکنین منازل
مسکونی ،مدارس ،واحدهای اداری و تجاری و آموزشی می باشد 4-.تهیه
بسته آموزش مختص خانوار و گروه های هدف توسط سازمان مدیریت
پسماند 5-.آموزش عمومی خانوارهای روستایی توسط رابطین بهداشتی
)مراکز بهداشت) هیئت امناء مساجد و اقشار تأثیر گذار دیگر با محوریت
دهیاران و شوراها منتخب همزمان با آموزش چهره به چهره با هماهنگی
اداره کل امور روستایی و شوراها 6-.مدیریت جمع آوری و حمل و نقل
صحیح مواد خشک یازیافتی از محدوده طرح با خودروی ویژه تهیه شده
توسط دهیاری همراه با پخش آهنگ و مولودی مخصوص در زمانهای برنامه
ریزی شده و مشخص و یا درب منازل با استفاده از روش های معمولی رایج
در کشور و یا سیستم زوپتک )سامانه الکترونیکی( اجرا می گردد.

