
   آذربايجان غربي: مديركل بيمه سالمت آذربايجان غربي گفت: در 
حال حاضر نزديك 3 هزار بيمار خاص در استان تحت پوشش خدمات 
بيمه سالمت قرار دارند.  نادر نان بخش با بيان اينكه هم اكنون تعداد 
بيمه شدگان بيمه سالمت در استان يك ميليون و ۹۸۴ هزار نفر است 
افزود: از اين تعداد ۲ هزار و ۹۸۴ نفر از بيمه ش��دگان اين بيمه بيمار 

خاص هستند و از خدمات بيمه سالمت استفاده مي كنند. 
   كاشان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي كاشان از آغاز طرح سالمت 
نوروزي از ۲۵ اس��فند در كاش��ان خبر داد و گفت: چهار درمانگاه در 
شهرستان كاشان به صورت ش��بانه روزي در اين ايام به ارائه خدمات 
مي پردازند.  ابراهيم كوچكي افزود: مركز دياليز مستقر در بيمارستان 
اخوان شهرستان كاشان همانند روزهاي عادي عالوه بر شهروندان به 
مسافران نوروزي نيز خدمات ارائه مي دهند چرا كه موضوع دياليز امري 
مهم و يكي از امور اساسي نيازمندان به اين نوع درمان است.  وي ضمن 
اشاره به اورژانس پيش بيمارستاني و اورژانس بيمارستاني در كاشان 
گفت: در درمانگاه هاي شبانه روزي درمان بيماران سرپايي نقش بسزايي 
را دارند و بر همين اساس دو واحد درماني در كاشان و يك واحد ديگر در 

منطقه راوند كاشان شبانه روزي به ارائه خدمات مي پردازند. 
   ايالم: مديركل گمركات ايالم گفت: در س��ال جاري يك ميليارد و 
۲۴۵ ميليون دالر كاال از مرز مهران به عراق صادر شده است.  روح اهلل 
غالمي اظهار داشت: گمرك اس��تان در ايام تعطيالت نوروز با تعيين 
شيفت نوروزي در تمام قس��مت ها اعم از صادرات، واردات، مسافري و 
ترانزيت فعال است.  وي افزود: با توجه به اينكه تجار و ترخيص كاران 
از موقعيت و تعطيالت نوروزي استفاده مي كنند، صادرات كاال مقداري 
كاهش مي يابد اما به محض پايان تعطيالت از روز پنجم فروردين شاهد 
افزايش مجدد صادرات در مرز هستيم.  غالمي عنوان كرد: همچنين 
با توجه به اينكه بسياري از زائران عالقمند هستند كه در ايام نوروز در 
بين الحرمين و در عتبات عاليات به سر ببرند، اين مرز به صورت شبانه 

روز در اين ايام فعال است.

ظرفيت باالي توليد مرغ در استان هاي مختلف 
باعث شده استان هاي بسياري از جمله گلستان، 
مازندران، گي��الن  و قزوين  رتبه ه��اي برتر در 
اين زمينه را از آن خود ك��رده و عالوه بر تأمين 
نيازهاي داخلي گوشه چش��مي نيز به صادرات 
به كشورهاي همسايه از جمله عراق و افغانستان 

داشته باشند.
با وجود اينك��ه ايران ظرفيت تولي��د 3 ميليون 
تن گوش��ت مرغ را دارد اما س��االنه ۲ ميليون و 
300 هزار تن گوشت مرغ در ايران توليد و عرضه 
می ش��ود كه تأمين كننده نياز داخلی اس��ت تا 
جايی كه در سال های اخير شاهد صادرات ساالنه 
100 هزار تن از مرغ مازاد بر نياز داخلی بوده ايم. 
با اين حال وقوع آنفلوآنزاي مرغي در كنار افزايش 
قيمت نهاده هاي طيور كه پس از اجراي تحريم ها 
به وقوع پيوس��ت از جمله داليلي بود كه موجب 

افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ در بازار شد.
اواسط امسال بود كه ناگهان قيمت نهاده ها 100 
تا 300درصد افزايش پيدا كرد به طوري كه  سويا 
و ذرت نس��بت به 6 ماه گذشته باالي ۹0درصد 
افزايش قيمت يافت، جوجه يك روزه هم نسبت 
به س��ال گذش��ته 100درصد افزاي��ش قيمت 
پيداكرد ب��ه طوري كه قيمت جوج��ه از ۲۵00 

تومان سال گذشته به ۵۵00 تومان رسيد.
  خيز بلند استان هاي كشور براي تأمين مرغ 
شرايط آب و هوايي در برخي استان هاي كشور 
باعث ش��ده اين مناط��ق  در زمين��ه توليدات 
كش��اورزي، باغ��ي، دام و طي��ور و آبزي پروري 
حرف هاي بس��ياري براي گفتن داشته باشند، 
موض��وع مهمي ك��ه مي تواند نق��ش مهمي در 
زمينه رس��يدن به خودكفايي كش��ور در زمينه 

مواد غذايي باشد.
بارها مسئوالن كشور تنها راه مقابله با تحريم ها 
را تكيه به داشته هاي كش��ور دانسته و خواستار 
تقويت اين موضوع در قال��ب برنامه هاي اقتصاد 
مقاومتي شدند؛ موضوعي كه اجراي آن در برخي 
اس��تان هاي ش��مالي كش��ور از جمله گلستان، 
مازندران، گيالن  و قزوين موجب شد مرغداران 
اين استان ها باالترين رتبه جوجه ريزي و توليد 
گوشت مرغ را از آن خود كنند. معاون توليدات 
دامی وزير جه��اد كش��اورزی در اين خصوص 
مي گوي��د: »بهمن م��اه امس��ال 1۲1 ميليون 
قطعه جوجه ريزی در مرغداری های كش��ور در 
راستای تأمين گوش��ت مورد نياز جامعه انجام 
شده اس��ت.« مرتضي رضايي مي افزايد: »با اين 
ميزان جوجه ريزی ۲۲0 هزار تن گوش��ت مرغ 

توليد می ش��ود كه اين ميزان توليد در كش��ور 
سابقه نداش��ته اس��ت.« هم اكنون افزايش 1۵ 
برابری توليد گوشت مرغ در كشور موجب شده تا 
سازمان خوار و بار و كشاورزی )فائو( اعالم كند: 
در ابتدای انقالب 160 هزار تن بود كه امروز بعد 
از ۴0 سال اين ميزان به ۲/۴ ميليون تن رسيده 
است. بررسي ها نش��ان مي دهد ايران در بخش 
س��رانه مصرف گوش��ت مرغ در جهان در رتبه 
هفتم قرار دارد، از آنجا كه  يكی از شاخص های 
توسعه يافتگی مصرف مواد پروتئينی به خصوص 
پروتئين حيوانی است امروز اين ميزان ۲۸ گرم و 
با احتساب توليدات شيالتی به 3۴گرم می رسد.

  رتبه برتر توليد مرغ  در كشور
اس��تان مازندران هم با دارا بودن شرايط خاص 
آب و هواي��ی و اقليم مناس��ب، هم��واره يكی از 
بزرگ ترين توليدكنندگان گوشت مرغ در ايران 
بوده اس��ت به طوری كه بيش از ۲ هزار و ۵00 

مرغداری در اين استان فعاليت می كنند.
يك ميليون و300 هزار تن گوشت مرغ ساالنه در 
كشور توليد می شود كه سهم مازندران 11 درصد 
است. موضوعي كه موجب شده تا اين منطقه به 
بزرگ ترين توليدكننده گوش��ت مرغ در كشور 
تبديل شود. پس از مازندران، قزوين در جايگاه 

بعدي قرار مي گيرد، اين استان دارای ۴۴0 واحد 
مرغ گوش��تی به ظرفيت 10 ميليون قطعه، 70 
واحد مرغ تخمگذار به ظرفيت بيش از ۸ ميليون 
و واحد های مرغ مادر، تخمگذار و پولت در استان 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ظرفيت س��االنه 
واحد های مرغ گوشتی بيش از ۲6 ميليون قطعه 
جوجه ريزی و واحد های مرغ تخمگذار بيش از 3 

ميليون مرغ تخمگذار است.
در اين ميان ش��رايط آب و هوايي در كنار ارزان 
ب��ودن نهاده ه��اي دام و طيور موجب ش��ده تا 
گلستان در زمينه توليد مرغ تخم گذار و گوشتي 

باصرفه ترين استان در كشور به حساب آيد.
مدير امور طيور سازمان جهادكشاورزی گلستان 
در تأيي��د اين موض��وع مي گويد: »ب��ا توجه به 
ضريب تبديل خوراك طيور به گوش��ت مرغ در 
مرغداری های اس��تان هم اينك پ��رورش مرغ 
گوشتی در اين استان باصرفه تر از ديگر مناطق 

كشور است.«
غالمعلی هالكو با اش��اره به اين مهم كه اكنون 
ضريب تبديل خوراك طيور به گوش��ت مرغ در 
مرغداری های اس��تان ب��ه ازای هر ي��ك كيلو و 
۸00 گرم، يك كيلوگرم گوشت بوده، در حالی 
كه ميانگين كش��وری به ازای دو كيلو و ۹ گرم، 
يك كيلوگرم گوشت مرغ است مي افزايد:»اقليم 
مناسب، استفاده از تكنولوژی در پرورش، كمتر 
ب��ودن تلفات پ��رورش )۴ درصد درگلس��تان و 
ميانگين كش��وری ۹ درصد(، پايين بودن دوره 
پرورش )۴3 روز در گلستان و ميانگين كشوری 
۵1 روز( و ارائه تس��هيالت بانكی و س��رمايه در 
گردش از ديگر ش��اخص های پرورش طيور در 
استان است.«  به گفته كارشناسان، صنعت طيور 
گلس��تان به عنوان زنجيره توليد بخش مهمی 
از اقتصاد كش��اورزی استان را ش��امل می شود، 
واحدهای مرغداری، صادرات مرغ و فرآورده های 
آن، توسعه صنايع توليد خوراك طيور، مرغ مادر، 
جوجه يك روزه و مزارع پرورش نيمچه گوشتی 
به عنوان سرمايه مطلوبی در حوزه توليد، تجارت 

و صادرات اين صنعت است.

چند ماه قبل بود كه ناگهان برخي مشكالت از جمله باال رفتن قيمت نهاده هاي 
طيور باعث شد قيمت گوش�ت مرغ  دچار افزايش شود. در حالي كه برخي 
مسئوالن تحريم ها را علت اين مهم مي دانستند، عده اي ديگر معتقد بودند با 
تكيه بر اقتصاد مقاومتي و داشته هاي داخلي خود مي توان اين كمبودها را رفع 

كرد.  حاال خبرها از استان هاي گلستان، مازندران، گيالن و قزوين حاكي از آن 
است انجام 121 ميليون قطعه جوجه ريزی در مرغداری  ها طي  بهمن ماه باعث 
شده تا پايان امسال 220 هزار تن گوشت مرغ توليد و روانه بازار شود. موضوعي 
كه به گفته كارشناسان در طول 40 سال اخير و قبل از آن سابقه نداشته است.

افتتاح طرح هاي 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

خانه وزنه برداري 
و مجموعه ورزشي 
كاسپين در استان مازندران، سالن چند منظوره 
شهر داود آباد در اس�تان مركزي و زمين چمن 
مصنوعي روستاي مهرآباد شهرستان ميبد در 
استان يزد؛ تنها چند مورد از 500 پروژه مورد 
بهره ب�رداري قرار گرفته در س�ال 97 اس�ت. 
طرح هاي ورزشي كه قرار اس�ت با وعده وزير 
ورزش و جوانان كش�ور تا پايان اسفند ماه به 
بيش از 800 مورد برسند. پروژه هايي كه برخي 
از آنها سال ها راكد باقي مانده بودند و حاال قرار 
اس�ت يكي پس از ديگري در استان ها تكميل 
ش�وند و نش�اط بخ�ش جوان�ان باش�ند. 

    
كمتر از يك هفته تا پايان سال ۹7 باقي مانده است 
و هر روز خبرهاي مسرت بخشي در حوزه ورزش از 
جاي جاي كشور به گوش مي رسد. اخباري كه از 
افتتاح طرح هاي نيمه تمام ورزشي و حتي جديد 
در استان ها حكايت دارد. پروژه هايي كه تاكنون 
به بيش از ۵00 مورد رس��يده اند و براساس وعده 
وزير ورزش و جوانان كش��ور قرار است تعداد آنها 
تا پايان س��ال جاري به ۸00 پروژه ورزشي برسد. 
در اين خصوص مسعود سلطاني فر مي گويد: »در 
حال حاض��ر 1۲ هزار پروژه نيمه كاره در كش��ور 
وجود دارد كه برنامه داريم هم��ه پروژه هايي كه 
حداقل ۵0 درصد پيشرفت فيزيكي دارند را در دو 
سال و نيم باقيمانده از دولت تكميل و بهره برداري 
كنيم.« يكي از اي��ن طرح هاي نيم��ه كاره كه از 
زمان كلنگ زني آن بيش از 10 س��ال مي گذرد، 
پروژه زمين چمن استاندارد و سالن ورزشي چند 

منظوره شهر داودآباد است كه طي چند روز اخير 
توسط وزير ورزش و جوانان كشور افتتاح شد. براي 
اين سالن چند منظوره ورزشي كه در ابعاد ۲۴ در 
۴۸ متر مربع تكميل و ساخته شده يك ميليارد و 
۸00 ميليون تومان هزينه شده است. سلطاني فر 
با اشاره به ش��اخص هاي ورزش و س��رانه فضاي 
ورزشي استان مركزي اضافه مي كند: »اين استان 
از وضعيت مطلوبي برخوردار است كه بايد تالش 
شود زمينه شاخصه هاي ورزشي استان روز به روز 
افزايش يابد.« الزم به ذكر اس��ت كه بعد از زمين 
چمن داودآباد قرار است تاالر مسابقات شهرستان 
خمين نيز به بهره برداري برس��د. تاالر مسابقات 
خمين برای 1000 نفر ظرفيت دارد و كلنگ آن 

در اواخر دهه ۸0 بر زمين زده شده است. 

  توسعه زيرساخت هاي ورزشي در استان ها
چندي پي��ش در اس��تان مازن��دران ه��م خانه 
وزنه برداري و يك مجموعه ورزشي چندمنظوره 
به مرحله بهره برداري رسيد. وزير ورزش و جوانان 
در ارتباط با پروژه هاي نيمه تمام استان مازندران 
اضافه مي كند: »از پروژه هاي دست ساخت پيست 
دوچرخه سواري و ورزشگاه 6 هزار نفره ماهفروجك 
ساري است كه شهريور سال آينده به بهره برداري 
مي  رسند.« مضاعف بر مازندران،  در استان يزد هم 
چندين طرح به تازگي افتتاح شده اند. پروژه هايي 
كه ش��امل زمين چم��ن مصنوعي به مس��احت 
يك ه��زار و ۲60 مترمربع، اس��تخر سرپوش��يده 
خورش��يد در ميبد كه در زميني 6 ه��زار متري 
احداث شده و چندين طرح ديگر مي شود. الزم به 

ذكر است كه طي ۴0 سال اخير در زمينه ورزش 
كشور هم در خصوص سخت افزاري و هم نرم افزاري 
تغييرات بزرگي رخ داده اس��ت كه همگي نشان 
دهنده توجه ويژه متوليان به بحث ورزش و افزايش 
نشاط در بين جوانان است. در اين راستا سلطاني فر 
با تأيي��د مطالب فوق تأكيد مي كن��د: »خانه هاي 
ورزش جوان بسيار گسترش يافته و درحال حاضر 
در ورزش قهرماني تقريباً در هر رشته اي هفت تا 
10 برابر رژيم گذشته افتخار آفريني داشته ايم.« 
وي ادامه مي دهد: »به عن��وان نمونه، بزرگ ترين 
آوردگاه ورزشي جهان، بازي هاي المپيك است كه 
هر چهار سال يك بار با حضور نخبه ترين ورزشكاران 
جهان برگزار مي شود و جمهوري اسالمي ايران كه 
هشت دوره قبل و هشت دوره بعد از انقالب در اين 
بازي ها شركت كرده و در مجموع ۲0 مدال كسب 
كرده كه تنها چهار مدال آن ب��راي قبل از انقالب 
بوده اس��ت.« همچنين ورزش زنان نيز نسبت به 

گذشته افتخار آفريني هاي فراواني داشته است.
 اي��ن مقام مس��ئول اضاف��ه مي كن��د: »زنان در 
مسابقات بين المللي توانس��ته اند ۸۵0 برابر رژيم 
گذشته مدال كسب كنند.« بنابر اين نه تنها طي 
اين سال ها زيرساخت هاي ورزشي در استان هاي 
مختلف كشور با توسعه چشمگيري مواجه بوده 
است، بلكه جوانان نيز چه زن و چه مرد توانسته اند 
افتخارات بس��ياري را در سطح بين المللي كسب 
كنند. حاال هم كه قرار اس��ت طي چند سال آتي 
عالوه ب��ر كلنگ زني پروژه هاي ورزش��ي متعدد، 
1۲ هزار پروژه ورزش��ي نيمه تمام هم به مرحله 
بهره برداري برس��ند. طرح هايي كه به طور حتم 
ش��كوفا كننده استعدادهاي ورزش��ي بسياري از 

جوانان در سطح كشور هستند.

افتتاح 800 طرح ورزشي در نقاط مختلف كشور
وزير ورزش و جوانان كشور: پروژه هاي نيمه تمام ورزشي استان ها تكميل مي شود

 بررسي ها نشان مي دهد ايران در 
بخش سرانه مصرف گوشت مرغ 
در جهان در رتبه هفتم قرار دارد، 
از آنج�ا كه  يكی از ش�اخص های 
توس�عه يافتگی مص�رف م�واد 
پروتئينی به خص�وص پروتئين 
حيوانی اس�ت امروز اي�ن ميزان 
28گ�رم و با احتس�اب توليدات 

شيالتی به 34گرم می رسد
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 توليد 220 هزار تن مرغ هديه مرغداران 
استان هاي کشور  به مصرف کنندگان ايراني

اقتصاد مقاومتي جواب داد

استان هاي گلستان، مازندران، گيالن و قزوين با 121 ميليون قطعه جوجه ريزی در مرغداری  ها بازارشب عيد را به ثبات مي رسانند

88498441سرويس  شهرستان

 سال 99 پروژه آزاد راه رشت– قزوين 
تكميل مي شود     

استاندار گيالن با تأكيد بر رعايت حقوق     گيالن
مالكان در تملك اراضي آزادراه رشت- 
قزوين، ابراز اميدواري كرد كه با همراهي و همكاري مردم و مجموعه 
اس�تان اين پروژه ت�ا پايان س�ال 1399 ب�ه بهره برداري برس�د. 
مصطفي س��االري در جريان بازديد از روند آغاز عمليات اجرايي هشت 
كيلومت��ر باقيمانده آزادراه رش��ت - قزوين در جم��ع خبرنگاران گفت: 
عمليات اجرايي اين پروژه به طور رس��مي با حضور رئيس جمهوري در 
استان آغاز ش��د.  وي با بيان اينكه تكميل اين پروژه در مجموع نيازمند 
حدود ۴00 ميليارد تومان اعتبار است افزود: در اين راستا مناقصه پروژه 
انجام شد.  اس��تاندار گيالن با اشاره به س��ختي پروژه و وجود تونل ها و 
پل هاي متعدد در مسير اجرا تصريح كرد: هشت كيلومتر باقيمانده آزاد راه 
با توجه به مسافت آن بسيار پرهزينه است.  وي با بيان اينكه طبق نظرات 
كارشناسي دو پيمانكار با تجربه جهت اجرا انتخاب شدند اظهار كرد: از 
ابتداي كار مجوزهاي الزم از دس��تگاه هاي اجرايي مانند محيط زيست، 
منابع طبيعي، آب منطقه اي و ساير ادارات اخذ ش��ود زيرا بروز هرگونه 

مشكلي در اين خصوص موجب كندي اجراي پروژه مي شود.

 اهداي ۶۶ دستگاه آبگرمكن خورشيدي 
به مناطق صعب العبور دزفول  

  خوزستان طي مراسمي ۶۶ دس�تگاه آبگرمكن 
خورشيدي به صورت رايگان از سوي 
سازمان منابع طبيعي و وزارت دفاع به ساكنان مناطق صعب العبور 
و مح�روم دره كاي�د و احم�د فدال�ه دزف�ول اه�دا ش�د. 
سرپرست فرمانداري ويژه دزفول گفت: يكي از اهداف مهم انقالب اسالمي 
طي اين ۴0 سال محروميت زدايي به ويژه از مناطق صعب العبور بوده است.  
محمد حيدري افزود: امروز مناطق روستايي و صعب العبور دزفول در اولويت 
محروميت زدايي هستند، ضمن اينكه اقدامات و برنامه هاي مثبتي براي 
تأمين زيرساخت ها و توسعه زندگي در اين مناطق به ويژه در زمينه آب، برق 
و جاده طي چند سال اخير انجام شده يا در حال اجراست.  اين مسئول ادامه 
داد: مناطق كوهستاني و صعب العبور دزفول از مشكالت زيادي همچون 
راه هاي دسترسي، امكانات آموزشي، خطوط ارتباطي و ساير امكانات رفاهي 
رنج مي برند كه توصيه هاي الزم به بخشداران اين مناطق براي رسيدگي به 
مشكالت مذكور ارائه شده است.  سرپرست فرمانداري دزفول تصريح كرد: 
يكي از سياست هاي مهم دولت رسيدگي به مشكالت مناطق محروم است، 
هرچند رسيدگي به مناطق محروم و صعب العبور دزفول به دليل مشكالت 
مسافتي و شديد بودن محروميت ها، مشكل است اما اين مهم با همكاري و 

همت تمامي دستگاه هاي مربوطه در شهرستان امكانپذير خواهد بود.

برگزاري 220 جشنواره ورزش همگاني 
عشايري در لرستان 

   لرستان مديركل ورزش و جوانان لرس�تان از 
برگزاري ۲۲0 جشنواره ورزش همگاني 
داد.  خب�ر  اس�تان  اي�ن  مختل�ف  نق�اط  در  عش�ايري  و 
علي ياور عزيزپور در جش��نواره بازي هاي بومي و محل��ي »دا« گفت: با 
همكاري هيئت هاي مختلف ورزشي در حوزه ورزش همگاني و عشايري، 
در طول سال جاري ۲۲0 جشنواره در جاي جاي استان برگزار كرده ايم.  
وي با بيان اينكه 1۵0 برنامه در ايام دهه فجر و پس از آن اجرا شده است، 
تصريح كرد: يكي از سياست هاي دولت توجه به ورزش همگاني، روستايي 
و عشايري است؛ همچنين فراهم آوردن روحيه شادي و نشاط در سطح 
جامعه يكي از محورهاي اصلي فعاليت هاي دولت در وزارت ورزش و جوانان 
است.  مديركل ورزش و جوانان لرستان با تأكيد بر اينكه از برنامه هاي خوب 
دولت براي ورزش روستايي، تجهيز خانه هاي روستايي است، افزود: در هر 
روستايي اگر دهياران مكاني اختصاص دهند اين آمادگي وجود دارد كه 
خانه هاي ورزش روستايي را تجهيز كنيم.  عزيزپور با اشاره به اينكه در چند 
روز آينده نيز كمك هاي هيئت ورزش روستايي و عشايري و پكيج هاي 
ورزشي به سطح برخي ديگر از روستاهاي استان ارسال خواهد شد، گفت: 
در روستاهايي كه امكان نگهداري وسايل ورزشي نيست و باالي ۲0 خانوار 
باشند، وسايل اوليه بازي را با معرفي نامه دهيار به روستاييان اختصاص 
مي دهيم.  وي با اشاره به اينكه بايد به ورزش روستايي بيش از گذشته توجه 
شود، يادآور شد: فضاهاي خوبي در روستاها ايجاد مي شود، توجه دولت به 

ورزش روستايي جدي است و در اين موضوع سرمايه گذاري مي شود. 

 تشديد نظارت منابع طبيعي 
در عرصه هاي ملي زنجان 

مديركل منابع طبيعي استان زنجان با    زنجان
اشاره به حضور كشيك هاي نوروزي 
يگان حفاظت در عرصه هاي طبيعي و ملي از تشديد نظارت منابع 

طبيعي در عرصه هاي ملي خبرداد. 
خليل آقاجانلو گف��ت : موضوع زمين خ��واري بايد م��ورد توجه ويژه 
مسئوالن به ويژه يگان حفاظت باشد، مسئوالن شهرستان ها موظفند 
با بهره گيري از عكس هاي هوايي، نقاط بحراني را شناس��ايي و نسبت 
به استقرار كش��يك ها و نيروهاي حفاظتي اقدام كنند.  وي با اشاره به 
اعتبارات قطعي اختصاصي از محل صندوق توسعه ملي جهت اجراي 
پروژه ها از مسئوالن امر به ويژه حوزه آبخيزداري خواست تا سال آينده با 
برنامه ريزي جدي و دقيق و از نخستين روزهاي سال نسبت به عملياتي 
كردن پروژه ها اقدام كنند.  مديركل منابع طبيعي استان زنجان بر لزوم 
شناسايي ظرفيت هاي شهرستان ها براي اجراي پروژه هاي بذرپاشي 
و نهالكاري تأكيد كرد و گفت: توجه به اين مهم س��بب توسعه مناطق 
خواهد شد كه ضروري است مورد توجه قرار گيرد.  وي مسئوالن اداره 
منابع طبيعي در شهرستان ها را مكلف كرد تا نسبت به تعيين تكليف 
پروانه هاي چراي بهره برداران در اسرع وقت اقدام كنند.  آقاجانلو با اشاره 
به تمهيدات صورت گرفته براي استقرار گشت هاي نوروزي در تمامي 
عرصه هاي استان تصريح كرد: مسيرهاي گشت و تعداد نيروهاي يگان 
حفاظت در تمامي شهرستان ها به ستاد مركزي اعالم شده است.  وي با 
اشاره به حضور احتمالي سودجويان در عرصه ها و سوء استفاده از ايام 
تعطيالت نوروزي و تخريب اراضي ملي و طبيعي بر لزوم سركش��ي و 
آماده باش ۲۴ ساعته نيروهاي اين يگان در مناطق تحت پوشش اداره 

كل منابع طبيعي استان تأكيد كرد. 

 اجراي طرح آرامش بهاري 
در بقاع شاخص کهگيلويه و بويراحمد  

طرح آرامش بهاري از ۲8 اسفند ماه    كهگيلويه و بويراحمد
در بق�اع ش�اخص كهگيلوي�ه و 

بويراحمد اجرايي مي شود. 
مديركل اوقاف و امور خيريه كهگيلويه و بويراحمد در حاشيه عطرافشاني 
گلزار شهداي بقعه متبركه امام زاده جعفر)ع( شهرستان گچساران، گفت: 
طرح آرامش بهاري با پوشش 1۴ بقعه متبركه استان از ۲۸ اسفندماه ۹7 
تا 1۴ فروردين ۹۸ اجرايي مي شود.  حجت االسالم سيدنوراهلل جنتي پور با 
بيان اينكه در شهرستان گچساران بقعه متبركه حضرت بي بي حكيمه)س(، 
بقعه متبركه امام زاده جعفر)ع( و بقعه متبركه كاكا مبارك )ع( مجري طرح 
آرامش بهاري هستند، تصريح كرد: همچنين برپايي خيمه معرفت در بقاع 
هدف اجرايي خواهد شد.  مسئول روابط عمومي اوقاف و امور خيريه استان 
از بازديد و نظارت بر بقاع با محوريت بقاع مجري طرح آرامش بهاري خبر داد.  
رامين چرومي افزود: با هدف آماده سازي بقاع متبركه مجري طرح آرامش 
بهاري شهرستان گچساران، بازديدها انجام و تمهيدات الزم براي برگزاري 
هرچه بهتر هدف گذاري ها انديشيده شد.  چرامي با اشاره به عطرافشاني 
گلزار شهداي همجوار بقاع متبركه، ابراز داشت: عطرافشاني گلزار شهداي 

بقعه متبركه امام زاده جعفر)ع( شهرستان گچساران انجام گرفت. 

 هرمزگاني ها 4 ميليارد تومان 
صدقه دادند  

نيكوكاران هرمزگاني ۴ ميليارد و ۴00    هرمزگان
ميليون تومان صدقه پرداخت كردند. 
معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني )ره( هرمزگان با اعالم 
اين خبر گفت: اين ميزان پرداخت صدقه نسبت به مدت مشابه پارسال دو 
درصد افزايش يافته است.  مهرداد تاجيك تصريح كرد: 7 ميليون تومان از 
اين صدقات از طريق روش هاي نوين پرداخت شده است.  وي اظهار كرد: 
صدقه هاي جمع آوري شده در سرفصل هاي درمان، مسكن، كمك هزينه هاي 
تحصيلي دانش آموزان، دانشجويان و دستگيري از نيازمندان هزينه مي شود.  
معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني )ره( هرمزگان بيان 
كرد: مردم استان هرمزگان مي توانند وجوه نقدي خود را از طريق اپليكيشن 
ناب يا با سامانه تلفن گوياي 3۲۸۸- 076 پرداخت كنند.  تاجيك اضافه كرد: 
7۸ هزار خانوار در هرمزگان زير پوشش كميته امداد هستند كه هر خانوار 
از 1۴۸ هزار تومان تا ۴6۵ هزار تومان مقرري دريافت مي كنند.  وي بيان 
كرد: امسال مجموعاً ۸۲ ميليارد تومان براي اشتغال مددجويان كميته امداد 
هزينه شده است كه تا پايان سال بيش از ۲ هزار و ۵00 خانوار با توانمند سازي 

از زير پوشش كميته امداد استان خارج مي شوند. 

ساخت 3 ضريح در کربال به دست بوشهري ها  
مردم استان بوشهر با ساخت سه نيم ضريح     بوشهر
خيمه گاه امام حسين)ع(، ابوالفضل)ع( و 
حض�رت قاس�م )ع( ن�ام خ�ود را در كرب�ال مان�دگار و جاودان�ه كردند. 
رئيس ستاد بازس��ازي عتبات عاليات استان بوش��هر با اعالم اين خبر 
گفت: از سال ۹۲ طرح ساخت دو نيم ضريح قمر بني هاشم را پذيرفتيم و 
مقدمات ساخت آن در استان بوشهر آغاز و در سال ۹۴ همزمان با روز غدير 
رونمايي شد كه سند افتخاري براي مردم استان بوشهر است.  عبدالرضا 
مطاف با بيان اينكه تاكنون سه ضريح خيمه  گاه شهداي دشت كربال در 
بوشهر ساخته شده است افزود: از پنج ضريح خيمه گاه كربال سه ضريح 
قمر بني هاشم )ع(، امام حسين )ع( و حضرت قاسم )ع( با مشاركت مردم 
اين استان ساخته و در كربال نصب شده است.  وي با اشاره به مشاركت 
مردم در ساخت ضريح  هاي ياد شده تصريح كرد: تمام هزينه هاي ساخت 
اين ضريح ها از نذورات و هدايا مردمي اس��ت و هيچ گونه كمك دولتي 
هزينه نشده است.  رئيس ستاد بازس��ازي عتبات عاليات استان بوشهر 
افزود: بيش از هزار نفر را براي فعاليت در حرم هاي مطهر اعزام كرديم و 
730 نفر نيز در ليست اعزام هستند كه هيچ هزينه اي به اين افراد پرداخت 
نمي شود. حضور اين افراد يك ماهه اس��ت و سه روز براي زيارت آنها در 
نظر گرفته شده اس��ت.  مطاف افزود: متقاضيان فعاليت در كشور عراق 
مي توانند به دفتر ستاد مراجعه كنند كه س��هميه ما در سال ۹7 كمتر 
از ۲00 نفر بوده است و محدوديت هايي در اين زمينه وجود دارد و االن 
تعداد زيادي در صف هستند.  رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان 
بوشهر بيان كرد: برنامه هاي بازس��ازي حرم هاي اهل بيت تكميل شده 

است و اكنون برنامه هاي توسعه اي را در دستور كار داريم. 

مدير حركت هاي جهادي بسيج سازندگي قم خبر داد 
 خدمت رساني 30 گروه جهادي قم 

در ۸ استان کشور 
   قم مدير حركت هاي جهادي س�ازمان 
بسيج سازندگي استان قم از فعاليت 
خدمت رساني 30 گروه جهادي قم در هشت استان كشور همزمان 

با ايام نوروز خبر داد. 
سيدعلي سيد ميرزايي با اشاره به خدمت رساني 110 گروه جهادي قم 
در ايام نوروز ۹۸ در داخل و خارج از استان، اظهار داشت: فعاليت اين 
گروه ها از ۲۲ اسفندماه ۹7 آغاز شده و تا 1۵ فروردين سال ۹۸ ادامه 
خواهد يافت.  وي افزود: در مجموع ۸0 گروه جهادي در داخل استان 
شامل مناطق حاشيه اي شهر مقدس قم و نيز روستاها و دهستان هاي 
محروم اس��تان به خدم��ت مي پردازند و 30 گروه نيز در اس��تان هاي 
كرمانشاه، سيستان و بلوچستان، كرمان، لرستان، خوزستان، فارس، 
اصفهان و گيالن در جهت محروميت زدايي فعاليت جهادي مي كنند. 
مدير حركت هاي جهادي بسيج سازندگي استان قم همچنين گفت: از 
اردوهاي شاخص خارج از استان مي توان به فعاليت گروه جهادي ربيون 
در استان لرستان )كوهدش��ت(، گروه جهادي راهيان غدير در استان 
گيالن )لنگرود(، گروه هاي جهادي فاطميون، مناديان فتح و شهيدان 
تاري در استان كرمانشاه )منطقه زلزله زده سرپل ذهاب(، گروه جهادي 
شهيد ابراهيم هادي در استان خوزس��تان )خرمشهر(، گروه جهادي 
سالم در استان فارس، گروه جهادي طوبي در استان اصفهان )شهرضا(، 
گروه جهادي محمد رسول اهلل )ص( در استان سيستان و بلوچستان و 
نيز گروه جهادي فداييان واليت در استان كرمان )رودبار( اشاره كرد. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك


