
  البرز: معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در 
خصوص آخرين وضعيت پروژه ادامه آزادراه همت، گفت: مشكالت مالي و 
بحث تملكات دو مشكلي بود كه گريبان اين پروژه را گرفته بود، مشكالت 
مالي حل شده ولي بحث تملكات كامالً مرتفع نشده است. جعفر قزوينيان  
افزود: مجري وعده داده اواخر آبان يك الين از اين پروژه افتتاح شود. در 
حال حاضر اقدامات انفجاري براي حل مشكالت حجيم سنگي انجام و 

عمليات آسفالت نيز در حال انجام است. 
  كرمانشاه: مدير اداره جهاد كشاورزي كنگاور، از اجراي طرح كشت 
گياهان دارويي و خوراكي در س��طح ۵۰ هكتار از مراتع اين شهرستان 
خبر داد. محمد ملكي نس��ب گفت: توليد گياهان دارويي خود به منزله 
به كارگيري و فعال سازي ظرفيت هاي نهفته در كشور و استفاده از توان 
سرزميني است. ايران رويشگاه اصلي بسياري از گونه هاي دارويي با ارزش 
مي باشد كه سازگاري مناسبي با محيط داشته و عملكرد و مواد مؤثره نسبتاً 

بااليي دارند و از نظر درآمد و اشتغال مقرون به صرفه هستند. 
  ايالم: اس��تاندار ايالم گف��ت: احداث پتروش��يمي در بخش هليالن 
شهرستان چرداول زمينه ساز توسعه پايدار و اشتغال در اين منطقه محروم 
از استان خواهد بود. قاسم سليماني دشتكي با اشاره به اينكه بايد در مدت 
يك ماه آينده برنامه هاي مدوني براي احداث پتروشيمي در هليالن ترسيم 
و تدوين شود، افزود: بحث شهرستان شدن هليالن، ايجاد پتروشيمي در 
اين منطقه و پايلوت قرار گرفتن اين منطقه توسط بنياد مستضعفان براي 
محروميت زدايي سه ضلع مثلث توسعه هليالن را تشكيل مي دهد تا در 

آينده نه چندان دور چهره اين منطقه رو به رشد تغيير خواهد كرد. 
  يزد: فرماندار ابركوه با اشاره به اينكه فردا همزمان با سفر رئيس جمهوري 
به يزد با حضور وزيران نيرو، ورزش و جوانان و همچنين نماينده وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي س��ه پروژه در اين شهرستان افتتاح 
مي شود، گفت: اين پروژه ها شامل سالن ورزشي روستاي »ده عرب«، پست 
برق ۲۳۰ كيلو ولت و طرح توسعه بيمارستان خاتم االنبياء )ص( مي شود. 
محمد كاظمي اضافه كرد: عالوه بر افتتاح پروژه ها مس��ائل و مشكالت 
شهرستان بررسي مي شود و وزير نيرو به عنوان نماينده رئيس جمهوري 
با شركت در نشست شوراي اداري مسائل و مشكالت ابركوه را به عنوان 

شهرستان كمتر توسعه يافته استان يزد بررسي مي كند. 
  خراسان شمالي: مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
خراسان شمالي با اشاره به اينكه روس��تاييان خراسان شمالي نبايد نگران 
تأمين نفت زمستان باشند، گفت: نفت سفيد به اندازه كافي در استان ذخيره 
شده است. مجتبي شكوري افزود: ۱۲ هزار و ۶۹۴ خانوار روستايي استان در 
زمستان از نفت سفيد براي گرمايش منازل خود استفاده مي كنند كه كاالبرگ 
را دريافت كرده اند و اكنون اين ماده سوختني در مخازن فروشندگي هاي 

روستاها ذخيره شده است و مشكلي در تأمين آن وجود ندارد.

رئيس كميته امداد      زنجان
امام خميني )ره( 
از برنامه ريزي براي ايجاد ۴۵۰۰ شغل در استان 
داد.  خب�ر  س�ال جاري  ط�ي  زنج�ان 
سيدمرتضي بختياري كه به زنجان سفر كرده بود 
با اشاره به اينكه ايجاد اش��تغال مهم ترين برنامه 
كميته امداد است، گفت: آمار حاكي از آن است 
كه اين نهاد در سال گذشته موفق به ايجاد ۲۵۰۰ 
شغل براي مددجويان در اين اس��تان شده و در 
همين راستا براي امسال هم ايجاد ۴۵۰۰ شغل در 
نظر گرفته شده است.  وي با يادآوري اينكه امسال 
براي ايجاد اين تعداد ش��غل ۱۳۱ ميليارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده و پارسال نيز ۳۱ ميليارد 
تومان اعتبار در اين راستا هزينه شد، افزود: يكي 
از اقداماتي كه اين نهاد در راستاي ايجاد اشتغال 
براي مددجويان در نظر گرفته، تخصيص اعتبار 
براي كارآفرينان است كه سقف آن ۵۰۰ ميليون 
تومان بوده و ش��رط برخورداري از آن، اش��تغال 

۱۰ نفر در مجموعه مذكور اس��ت.  رئيس كميته 
امداد امام خميني )ره( با اشاره به اينكه يك سوم 
اشتغال ايجاد شده در كشور، مربوط به اين نهاد 
است، ادامه داد: بي ترديد مهم تر از ايجاد اشتغال، 

استمرار و تداوم اشتغال ايجاد شده و پايداري آن 
است، به همين خاطر معتقديم براي اينكه اشتغال  
ايجاد شده از پايداري و تداوم الزم برخوردار باشد، 
بايد نس��بت به نظارت هاي مستمر در اين زمينه 

اقدامات الزم صورت گيرد. 
بختي��اري در ادامه از بهره برداري هش��ت مركز 
نيكوكاري در استان زنجان خبر داد و با بيان اينكه 
همه اين مراك��ز امروز به بهره برداري مي رس��د، 
تصريح كرد: يك��ي از كارهاي ارزش��مند، ايجاد 
مراكز نيكوكاري در كش��ور اس��ت كه در همين 
راس��تا برنامه ري��زي ب��راي ايجاد ۳ه��زار مركز 
انجام شده اس��ت. امسال قرار اس��ت ۱۱۰ مركز 
نيكوكاري در كشور افتتاح ش��ود كه تا به امروز 
۶۰ مركز راه اندازي ش��ده اس��ت.  رئيس كميته 
امدادامام خميني )ره( همچنين از اجراي طرح 
»دوب��اره زندگي« خبر داد و با بي��ان اينكه ۱۶۰ 
زوج با اج��راي اين طرح زندگي مش��ترك خود 
را آغ��از كرده اند، خاطرنش��ان كرد: ب��ا توجه به 
اينكه ۷۰ درصد مددجويان كميته امداد را زنان 
سرپرست خانواده تش��كيل مي دهند، به همين 
خاطر معتقديم ارائه خدمات به بانوان بايد توسط 

خانم ها صورت گيرد. 
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 اختصاص 10 هكتار زمين براي توسعه 
خانه آخرت اروميه اي ها 

   آذربايجان غربي با توجه ب�ه كمبود زمين ب�راي دفن 
اموات در اروميه نزديك به ۱۰ هكتار از 
اراضي منابع ملي براي توسعه آرامستان براي احداث قبور در نظر 
گرفته شده تا در سال هاي آينده با چالش دفن اموات مواجه نشويم. 
حجت االس��الم اميرعباس عابديني مديرعامل سازمان آرامستان هاي 
شهرداري اروميه با اش��اره به كمبود زمين براي خاكسپاري اموات در 
قبرستان اروميه در سال هاي آينده گفت: به همين منظور نزديك به ۱۰ 
هكتار از اراضي منابع ملي براي توسعه آرامستان براي احداث قبور در نظر 
گرفته شده تا با چالش دفن اموات مواجه نشويم.  وي با بيان اينكه عالوه 
بر آن، خانواده هاي بي بضاعت و افراد تحت پوش��ش بهزيستي، كميته 
امداد و نهادهاي حمايت��ي به صورت رايگان در باغ رضوان آرامس��تان 
دفن مي ش��وند، افزود: قطعه عمومي آرامس��تان باغ رض��وان اروميه 
قطعه ۶۴ است كه افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، اعضاي 
خانواده هاي بي بضاعت و مجهول الهويت بدون دريافت يك ريال در آن 
به خاك سپرده مي شوند. به گفته وي در حال حاضر باغ رضوان اروميه 
جزو سرسبزترين آرامستان هاي كش��ور است، و در حال حاضر وسعت 

باغ رضوان از ۵۶ هكتار به ۷۴ هكتار رسيده است. 

 بسيج سازندگي خراسان جنوبي
 ۲۶0 هزار طيور روستايي را واكسن زد 

بسيج س�ازندگي خراس�ان جنوبي با     خراسان جنوبي
هدف بازگشت رونق به روستاها، طرح 
واكسيناس�يون طيور بومي را با بيش از ۲۶۰ ه�زار قطعه طيور در 
روس�تاهاي خراس�ان جنوبي به ص�ورت راي�گان اجراي�ي كرد. 
  مهدي هنري،  رئيس بسيج سازندگي خراسان جنوبي با اشاره به اينكه 
به منظور جلوگيري از مهاجرت روستاييان در استان، اين سازمان ۲۶۰ 
هزار قطعه طيور روستايي را واكس��ن زد، گفت: اين طرح به مناسبت 
گراميداشت هفته بسيج از ۱۴ آبان ماه با همكاري گروه هاي جهادي آغاز 
و تا پايان هفته بسيج با همكاري شبكه دامپزشكي واكسيناسيون بيش 
از ۸۰ درصد از طيور بومي روس��تاها به اتمام خواهد رسيد.  وي افزود: 
عالوه بر آن سازمان بسيج سازندگي در راستاي حمايت از طرح اشتغال 
معيشتي توزيع جوجه بومي اصالح  نژاد شده در سطح روستاهاي استان 
را در دستور كار قرار داده است.   رئيس بسيج سازندگي خراسان جنوبي 
ادامه داد: بسيج سازندگي در راستاي پش��تيباني، رصد و پايش طرح 
نس��بت به انعقاد تفاهمنامه با اداره كل دامپزشكي در خصوص اجراي 
طرح واكسيناسيون طيور بومي با هدف كاهش وقوع بيماري نيوكاسل 
در استان و محدود كردن ويروس در گردش بين طيور بومي و صنعتي 
اقدام كرده اس��ت.  هنري با اشاره به اينكه در راس��تاي طرح اشتغال 
معيشتي جوجه بومي، با گذشت ۱۰ ماه از شروع طرح بيش از ۱۵۰ هزار 
قطعه جوجه بومي در بين روستاييان توزيع شده و خانوارهاي بسياري 
در زمينه توليد تخم مرغ به خودكفايي رس��يده اند.  به گفته وي، براي 
تكميل زنجيره توزيع دستگاه جوجه كش۲۰۰ تايي كه توسط يكي از 
هم استاني ها اختراع شده بود در برخي از روستا توزيع شد، همچنين 

رايزني براي اخذ مجوز بسته بندي تخم مرغ محلي انجام شده است. 

 در گفت وگوي »جوان« 
با كارشناس محيط زيست مطرح شد

 آفرودسواري در مناطق جنگلي 
و كويري كشور بايد قانون مند شود

روزبه روز بر شمار كس�اني كه به 
آفرودسواري عالقه مند مي شوند 
افزوده مي شود. ورزشي كه همين 
تابستان گذشته موجي از نگراني 
را بي�ن دوس�ت داران و فع�االن 
محيط زيس�ت ايجاد كرد، چراكه 
اغلب كس�اني كه يك خودرو دو 
ديفرانسيلي داشتند بدون اطالع 
از زيس�تگاه هاي جاندران به دل 
طبيعت زدند و خساراتي هم به محيط زيست وارد كردند. حاال هم كه 
زمستان در راه است دوباره بيم آن مي رود كه تب و تاب آفرودسواري 
در زمستان داغ شود. به همين خاطر به سراغ حميدرضا ميرزاده، 
كارش�ناس محيط زيس�ت رفتيم تا درباره اين ورزش و مشكالتي 
كه براي محيط زيس�ت به همراه دارد گفت وگويي داش�ته باشيم. 

    
تابستان امس�ال خبرهاي متعددي در خصوص خسارات 
ناشي از آفرودسواري در دل مناطق بكر و طبيعي منتشر 

شد، فكر مي كنيد اين ماجرا در زمستان هم تكرار شود؟
بله، با توجه ب��ه اينكه مدتي اس��ت تب آفرودس��واري در جنگل هاي 
هيركاني شمال و همچنين مناطق كويري جنوب ايران داغ شده است، 
به نظر مي رسد عالقه مندان به اين ورزش در زمستان تصميم بگيرند 
با خودروهايشان راهي طبيعت شوند. البته از همين حاال هم تورهاي 
آفرودسواري زمس��تاني براي عالقه مندان به ورزش در روزهاي برفي 

اعالم آمادگي كرده اند. 
اغلب دوس�ت داران و كارشناس�ان محيط زيست نسبت 
به ادامه آفرودس�واري در مناطق جنگل�ي و كويري ابراز 
ناراحتي مي كنن�د و معتقدند كه اي�ن ورزش بايد ممنوع 

شود، نظر شما در اين باره چيست؟
من هم از يك جنبه با ادامه چنين ورزش��ي مخالف و از جنبه اي ديگر 
موافق آن هستم. از اين جنبه مخالف هستم كه قرار نيست هركسي كه 
يك خودرو دو ديفرانسيلي دارد به دل طبيعت برود و از هرعرصه اي كه 
خواست عبور كند و در نهايت اسم اين كار را هم طبيعت گردي بذارد. 
افرادي كه چنين كاري انجام مي دهند اغلب باعث بازشدن مسيرهاي 
جديد مي ش��وند كه همين موضوع مشكالت بس��ياري را براي مردم 
بومي اين نواحي ب��ه همراه دارد. همچنين چني��ن كاري باعث از بين 
رفتن ذخاير ارزشمند خاك و پوشش گياهي مي شود كه در كنار تمام 
اين موارد آرامش طبيعت نيز بر هم زده مي شود و حيات جانداران در 

معرض خطر قرار مي گيرد. 
با تمام اين تفاسير باز هم موافق ادامه يافتن چنين ورزشي 

در دل طبيعت هستيد؟
بله، با همه اين صحبت ه��ا باز هم موافق ادامه پي��دا كردن اين ورزش 
هستم، به هرحال آفرودسواري طرفداران بس��ياري دارد و نمي توانيم 
جلوي م��ردم را ب��راي رفتن ب��ه دل طبيع��ت بگيريم. ام��ا بايد براي 
آفرودسوارها مس��يرهاي مجاز و ممنوعه تعيين و قوانيني را هم براي 
آنها وضع كنيم. البته اين كار نيز مس��تلزم همراهي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست، وزارت ميراث فرهنگي و فدراسيون اتومبيلراني با يكديگر 
است. در كنار تمام خساراتي كه اين ورزش هم ممكن است براي طبيعت 
به همراه داشته باشد، اين را هم بايد به ياد داشته باشيم كه برخالف تصور 
عموم آفرودسوارها مي توانند كمك بزرگي هم به محيط زيست كنند. 
به طوري كه خيلي از مواقع كه محيط زيست به واسطه آتش سوزي در 
خطر است اين آفرودسوارها هستند كه با عبور از مسيرهاي صعب العبور 

با خودروهايشان مي توانند به كمك درختان و جانداران بيايند. 

 صنعت كشاورزي چهارمحال و بختياري
روي ريل توسعه و پيشرفت

اگر بخواهيم از چهارمحال و بختي�اري به عنوان يكي از قطب هاي 
كش�اورزي ايران نام ببريم، حرفي به گزاف نگفته ايم. اس�تاني كه 
در توليد 1۰ محصول كشاورزي در كشور پيشتاز است و نزديك به 
۲۰ درصد توليدات كشاورزي ايران در اين منطقه كشت و برداشت 
مي شود.  نياز نيست راه دوري برويم. همين قدر بدانيم كه در چند 
دهه اخير چهارمحال وبختياري رتبه نخست تا دهم توليد محصوالتي 
نظير بادام، ماهيان س�ردآبي، عس�ل و قارچ را در كش�ور به خود 
اختصاص داده است و حاال به فكر افزايش توليد گندم خود است. 

    
حدود پنج ماه پيش يعني همزمان با هفته جهادكشاورزي بود كه ۴۹ طرح 
كشاورزي در چهارمحال و بختياري به بهره برداري رسيد.  در آن زمان اعالم 
شد اين طرح ها شامل ۲۱ طرح آب و خاك، ۱۲ طرح در بخش دام و طيور، 
۲ طرح صنايع فرآوري و بسته بندي، پنج طرح شيالت و آبزيان و ۹ طرح 
بهبود توليدات گياهي است.  اين اقدامات نشان مي داد كه اين استان عزم 
خود را براي توسعه صنعت كش��اورزي و صنايع وابسته به آن جزم كرده 
است و حاال مسئوالن استاني خبر مي دهند كه ۱۲۰۰ تن ميوه براي شب 
عيد ذخيره سازي كرده اند و با اختصاص ۶۰ هكتار ديگر از اراضي استان به 
كشت گندم، تاكنون ۳۷ هزار هكتار گندم كشت شده است.  در شرايطي 
گندم چهارمحال و بختياري توانسته از نظر كيفيت و ارزش غذايي به يكي از 
بهترين گندم هاي توليدي كشور تبديل شود كه امسال هم بيش از ۴ هزار و 

۵۰۰ تن بذر اصالح شده در بين كشاورزان اين استان توزيع شده است. 
  كشاورزي با سيستم مدرن

با اينكه بس��ياري از باغات چهارمحال و بختياري در ش��رايط بس��يار 
خوبي قرار داشته و توانسته اند در توليد محصول، رتبه يك كشور را به 
خود اختصاص دهند با اين حال  رئيس جهادكش��اورزي چهارمحال و 
بختياري اعالم كرده كه طرح بازس��ازي باغات در اين استان اجرايي و 
از باغداران حمايت هاي الزم صورت مي گي��رد.  ذبيح اهلل غريب با بيان 
اينكه ۵۰ درصد هزينه هاي طرح بازس��ازي و نوسازي باغات در استان 
به صورت يارانه اي پرداخت مي شود، گفت: »شهرستان سامان به لحاظ 
وجود باغات و توليدات محصوالت باغي مناسب در سطح كشور شناخته 
شده اما در گذشته يكسري باغات شايد سطح عملكردشان پايين بوده 
است.«  وي با بيان اينكه جهادكشاورزي در راستاي افزايش بهره وري 
مناسب و صرفه جويي در آب اقداماتي را انجام داده است، افزود: »اولويت 
ما افزايش درآمد كشاورز و افزايش بهره وري است كه بيش از ۷۲ درصد 
اراضي شهرستان سامان به سامانه آبياري  نوين مجهز شده كه بهره وري 

را باال برده كه اين يك از پتانسيل هاي خوب است .«
 رئيس سازمان جهادكشاورزي چهارمحال و بختياري با اشاره به بازسازي 
و نوسازي باغات بيان كرد: »برحسب نوع محصول و استراتژي هايي  كه 
تعريف و تدوين كرده ايم مثاًل گردوهايي كه در اس��تان عملكرد خوبي 
نداشته اند با رقم هاي مناسب بازسازي شده و ۵۰درصد عمليات بازسازي 
را به صورت يارانه جهادكش��اورزي ب��راي ترويج اين ط��رح پرداخت 
مي كند.« در همين رابطه روز گذش��ته بود كه اس��تاندار چهارمحال و 
بختياري از ذخيره سازي يك هزار و ۲۰۰ تن ميوه براي بازار شب عيد 
خبر داد.  اقبال عباس��ي با بيان اينكه اين ميزان ميوه ش��امل ۸۰۰ تن 
پرتقال و ۴۰۰ تن سيب درختي است، به مهر گفت: »مشكل در تأمين 
نيست اما در توزيع مش��كل وجود دارد و بايد از هم اكنون برنامه ريزي 
شبكه توزيع صورت گيرد و تصميمات اخذ ش��ده عملياتي شود.« در 
كنار توليد محصوالت كشاورزي نبايد فراموش كنيم كه ساالنه ۲۰ هزار 
تن ماهي سردآبي نيز در چهار محال و بختياري توليد مي شود و توليد 
ماهي در قفس اين استان معادل توليد سه استان شمالي كشور است.  با 
اين تفاسير سرمايه گذاران زيادي به فكر ورود به چهارمحال و بختياري 
هستند و به گفته مسئوالن استاني، موفقيت طرح هاي فوق هم به خاطر 

حمايت شركت هاي سرمايه گذاري بزرگ است.

حوريه ملكيمیترا شهبازي

رب انار بادرود اصفهان ثبت ملي شد
مش�اور رئيس      اصفهان
سازمان ميراث 
فرهنگي كش�ور در امور بانوان و خانواده از 
ثبت ملي رب انار به نام شهرستان بادرود در 

استان اصفهان خبرداد. 
فريبا رحمان پور مشاور رئيس سازمان ميراث 
فرهنگ��ي كش��ور در افتتاحيه س��يزدهمين 
جش��نواره انار بادرود گفت: با توج��ه به اينكه 
بادرود، مهد انار نادري است و محصوالت جانبي 

انار مانند رب، سركه و... در اين منطقه توليد مي شود، رب انار بادرود ثبت ملي مي شود.  وي افزود: مردم 
منطقه كويري بادرود با طبع بلندشان كه هم در بين مردان و هم زنان اين منطقه رسوخ كرده، توانسته اند 
عالوه بر بخش كشاورزي، در حوزه صنايع دستي هم فعاليت كنند. وی تصريح كرد: حضور زنان در صنايع 

دستي و خلق آثار هنري عالوه بر ايجاد اشتغال مي تواند از لحاظ اقتصادي هم مؤثر باشد.

دولت 1۲00 كيلو زعفران تايبادي ها را تضميني خريدند   
در پ�ي اجرايي      خراسان رضوي
ط�رح  ش�دن 
خريد تضميني زعفران در خراسان رضوي 
تاكنون بيش از يك هزار و ۲۰۰ كيلوگرم از 
اي�ن محص�ول از زعف�ران  كاران تايبادي 

خريداري شده است. 
جليل رحيم��ي جهان آبادي نماين��ده مردم 
تايباد، باخرز، صالح آباد و تربت جام در مجلس 
ش��وراي اس��المي با اش��اره به خريد بيش از 

۱۲۰۰كيلوگرم زعفران از زعفران كاران تايبادي گفت: اين مهم موجب شده تا قيمت زعفران روند 
صعودي به خود بگيرد.  وي با اش��اره به ديگر طرح های اقتصادي در اين اس��تان افزود: پتروشيمي 
خليج فارس تايباد با اعتباري بالغ بر ۳۰۰ ميليارد تومان و اشتغال يك هزار نفر راه اندازي و به زودي 
وارد فاز اجرايي مي شود و تأمين سوخت افغانستان در اين منطقه انجام مي شود.  نماينده مردم تايباد، 
باخرز، صالح آباد و تربت جام در مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به اينكه پتروشيمي خليج فارس 
تايباد با اعتباري بالغ بر ۳۰۰ ميليارد تومان و اشتغال يك هزار نفر راه اندازي و به زودي وارد فاز اجرايي 

مي شود، گفت: با آغاز به كار اين مركز سوخت مورد نياز افغانستان در اين منطقه تأمين مي شود. 

افزايش 400 درصدي سطح زير كشت كلزا در چهارمحال و بختياري
زير  س�طح      چهارمحال وبختياري
كش�ت كلزا 
در اس�تان چهارمحال وبختياري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰۰ درصد 

افزايش داشته است. 
محس��ن مهدوي مدير زراعت س��ازمان جهاد 
كش��اورزي چهارمح��ال و بختي��اري گف��ت: 
كاشت كلزا در يك هزار و ۱۰۰ هكتار از اراضي 
استان پايان يافت.  وي افزود: اين ميزان سطح 

زيركشت نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته حدود ۴۰۰درصد افزايش داشته است.  مدير زراعت 
سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري با بيان اينكه پيش بيني مي شود در سال زراعي جاري 
۲۰ هزار تن كلزا برداشت شود. خاطرنشان كرد: تاريخ كاشت به موقع، كشت مكانيزه و وضعيت سبز 

مطلوب از نقاط قوت اين محصول در سال جاري است. 

خوزستان 1۶ هزار معلم كم دارد  
در حال حاضر     خوزستان
خوزس�تان از 
وجود ۲ هزار مدرسه فرسوده و خطرآفرين 

و كمبود ۱۶ هزار نفري معلم رنج مي برد. 
كورش م��ودت مدي��ركل آم��وزش و پرورش 
خوزس��تان با بيان اينكه وجود ۲ هزار مدرسه 
فرس��وده وكمب��ود ۱۶ ه��زار معل��م از جمله 
چالش هاي جدي آموزشي در اين استان است 
گفت: عالوه بر اين ها در خوزستان به ۱۰ هزار 
كالس درس جديد نياز دارد.  وي با اشاره به مش��كالت برخي از شهرستان هاي استان از جمله ايذه 
افزود: شهرستان ايذه داراي ۵۵۰ مدرسه سنگي و خطرآفرين است كه براي ساخت اين مدارس به ۱۱۰ 
ميليارد تومان اعتبار نياز است.  وي با بيان اينكه ۶ هزار فضاي آموزشي در سراسر استان وجود دارد، 
توضيح داد: از اين تعداد بالغ بر ۲ هزار در قالب ۱۰ هزار كالس درس تخريبي هستند كه اين فضاها نياز 
به بازساري و نوسازي دارند.  مديركل آموزش و پرورش خوزستان خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط 
اقليمي حاكم بر استان خوزستان، كالس هاي درس در سراسر استان نياز به ۱۰ هزار كولر و سيستم 

سرمايشي دارند. همچنين ۵ هزار آب سردكن نيز مي بايست در سراسر مدارس استان توزيع شود. 

 پنجمين همايش فن بازار ملي سالمت 
در زاهدان آغاز به كار كرد  

    سيستان وبلوچستان  پنجمين همايش فن بازار ملي 
س�المت با حضور قائ�م مقام 
وزي�ر بهداش�ت در بن�در چابه�ار آغ�از ب�ه كار ك�رد. 
سيدمحمد هاشمي شهري، رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در 
حاشيه همايش فن بازار ملي سالمت گفت: از دانشگاه هاي پزشكي 
سراسر كشور دعوت به عمل آمد تا به همراه شركت هاي دانش بنيان 
سالمت محور كه در شهرستان هاي مختلف زير نظر دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي فعاليت مي كنند در پنجمين همايش فن بازار ملي 
سالمت در بندر چابهار حضور داشته باشند.  وي افزود: اين همايش در 
شش بخش از جمله نمايشگاه شركت هاي دانش بنيان برگزار مي شود 
و در كنار آن نشست هاي تخصصي و مشاوره اي نيز برگزار مي شود.  
وي با اشاره به موقعيت خاص و استراتژيك بندر چابهار تصريح كرد: 
گرچه استان سيس��تان و بلوچستان در گذش��ته دروازه تهديدات 
سالمت در مرزهاي جنوب شرقي كشور بوده اما االن با افتخار اعالم 

مي كنيم اين مرزها به دروازه سالمتي منطقه تبديل شده است. 

 نخستين مدرسه الكترونيكي آموزش 
از راه دور در اردبيل افتتاح شد     

با ه�دف دس�تيابي ب�ه اهداف     اردبيل
آموزش�ي نخس�تين مدرس�ه 
الكترونيكي آموزش از راه دور اس�تان اردبيل افتتاح ش�د. 
احمد ناصري مديركل آموزش و پرورش اس��تان اردبيل در مراسم 
بازگشايي اولين مدرسه الكترونيكي آموزش از راه دور استان اردبيل 
گفت: اين مدرس��ه الكترونيكي آموزش از راه دور استان در راستاي 
تحقق اهداف آموزشي و ارائه شيوه هاي نوين آموزشي آغاز به كار كرد.  
وي افزود به منظور پاسخگويي به نيازهاي افرادي كه امكان پيگيري 
آموزش هاي خود به صورت نيمه حضوري با رويكرد الكترونيكي را 
دارند، اين مدرسه افتتاح شد.  مديركل آموزش و پرورش استان اردبيل 
راه اندازي چنين مدارسي را در راس��تاي تالش براي تأمين عدالت 
آموزشي در بين اقشار مختلف دانست و يادآور شد: از جمله مهم ترين 
مواردي كه در افتتاح چني��ن مراكزي مورد تأكيد ق��رار مي گيرد، 
بهره مندي از سرويس هاي آموزش مجازي به صورت بر خط و آفالين 

به منظور كيفيت بخشي به رويكردهاي شاخص آموزشي است. 

 خانواده هاي ۲معلول ايالمي 
كمك هزينه ساخت مسكن مي گيرند

مديركل اداره بهزستي استان ايالم     ايالم
از كمك هزينه س�اخت مسكن 
براي خانوارهاي داراي دو فرزند معلول دراين  استان خبر داد. 
زهرا همتي مديركل اداره بهزس��تي اس��تان ايالم با اشاره به اينكه 
خانوارهاي داراي دو فرزند معلول در ايالم با كمك بنياد مستضعفان 
و بنياد مسكن انقالب اسالمي كمك هزينه ساخت مسكن دريافت 
مي كنند، گفت: اين مبلغ براي خانوارهاي تحت پوشش در مناطق 
روستايي ۳۶ ميليون تومان و مناطق شهري ۶۰ ميليون تومان است.  
وي ادامه داد:  از ابتداي اجراي اين طرح تاكنون ۵۴ خانوار در مناطق 
شهري و ۴۳ خانوار مناطق روستايي كمك هزينه ساخت مسكن 
دريافت كرده اند.  وي افزود: در سال جاري نيز سهميه كمك هزينه 
ساخت مسكن ۹۰ خانوار روستايي و شهري در نظر گرفته شده كه 
در صورت درخواست متقاضي اين تعداد افزايش خواهد يافت.  همتی 
گفت: در راستاي كمك هزينه خانه دار شدن خانوارهاي دو معلول 

استان سال گذشته ۱۸۰ ميليون تومان اعتبار جذب شده است. 

 مشاركت 7 هزار ميليارد توماني خيران
 در حوزه سالمت كشور

 بوشهر صاحب بزرگ ترين شهرك 
شيالتي كشور مي شود

مجم�ع  بير د    خراسان شمالي
خيران سالمت 
كشور از كمك 7 هزار ميليارد توماني خيران در 
حوزه سالمت طي سال هاي گذشته خبر داد. 
دكتر حسينعلي شهرياري دبيرمجمع خيران 
سالمت كش��ور در ديدار با اس��تاندار خراسان 
ش��مالي در بجنورد گفت: در سال هاي گذشته 
خيران حوزه سالمت در اس��تان هاي مختلف 
كش��ور ۷ هزار ميليارد تومان به حوزه سالمت 
كمك كردند.  وي با اشاره به فعاليت خوب بانوان 
در اين رابطه گفت: مش��اركت ۵۳ خير بانو در 
فعاليت هاي مجمع خيران سالمت، نويد بخش 
فعاليت و حضور چشمگير بانوان كشورمان در 
كارهاي خير است.  وي با اشاره به اينكه دانشگاه 
علوم پزشكي خراسان شمالي هميشه همراه و 
همكار اين مجمع بوده است، ادامه داد: در اين 
سفر به خراسان شمالي قول مي دهيم با توجه به 
محروميت اين استان، براي جذب منابع خيران 
جديد از ساير اس��تان ها تالش و پيگيري شود.  
محمدعلي شجاعي استاندار خراسان شمالي در 
اين ديدار گفت: فلسفه فعاليت خيران كمك به 

مناطق محروم است و انتظار مي رود با توجه ويژه 
مجمع، منابع خيران به سمت استان هاي كمتر 
برخوردار سوق داده شود.  وي افزود: استانداري 
خراسان ش��مالي آماده انعقاد تفاهمنامه با اين 
مجمع براي اجراي پروژه هاي بهداشتي و درماني 
در نقاط مختلف اس��تان است.  شجاعي با بيان 
اينكه مجمع خيران سالمت كشور هر اعتباري 
در نظر بگيرد، اس��تانداري نيز آماده اس��ت به 
همان مي��زان اعتبار ب��راي پروژه ها اختصاص 
دهد، ادامه داد: كمك خيران سالمت، نگاه كالن 
كش��وري را مي طلبد.  نماينده عالي دولت در 
خراسان شمالي با اشاره به اينكه اين استان جزو 
استان هايي بوده كه سهم كمي از منابع مجمع 
خيران سالمت داشته است، تصريح كرد: با توجه 
به نقاط محروم، خواس��تار توجه و فعاليت ويژه 
اين مجمع در خراسان شمالي هستيم.  شجاعي 
با اشاره به اينكه پول خير بايد در نقطه اي هزينه 
شود كه انسان هاي محروم و بي پول از امكانات 
بهداش��ت و درمان بهره مند ش��وند، افزود: در 
استاني هستيم كه هنوز يكي از شهرستان هاي 

آن بيمارستان ندارد.

ساخت بزرگ ترين     بوشهر
شهرك شيالتي 
كشور در بوشهر به مساحت ۲ هزار و ۶۳۵ هكتار 
در اراضي ساحلي اين استان در حال اجراست كه 
به زودي تكميل و آماده بهره برداري مي ش�ود. 
عبدالكريم گراوند استاندار بوشهر با اشاره به اينكه 
بزرگ ترين ش��هرك شيالتي كش��ور در استان 
بوشهر س��اخته مي ش��ود، گفت: هم اكنون اين 
طرح بزرگ شيالتي كشور در ۲ هزار و ۶۳۵ هكتار 
در اراضي ساحلي اين اس��تان در حال اجراست 
و ۲۲ بيل مكانيكي در ح��ال فعاليت و عمليات 
اجرايي آن هس��تند.  وي در خصوص طرح هاي 
در حال اجرا در اين استان افزود: بيمارستان ۱۰۰ 
تختخوابي هسته اي بوشهر كه روند اجرايي آن رو 
به پايان است و با افتتاح آن ۱۰۰ تخت به ظرفيت 
تخت هاي بيمارستاني افزوده مي شود.  استاندار 
بوشهر با اشاره به اجراي طرح گلخانه اي در استان 
تصريح كرد: هدف گذاري امسال براي توسعه طرح 
گلخانه اي در استان بوشهر ۳۰۰ هكتار است، در 
حالي كه س��ال قبل بخش عمده اي از طرح هاي 
گلخانه اي مورد بهره برداري قرار گرفت.  گراوند 

با اشاره به حل مش��كل آب در استان بوشهر هم 
گفت: در راس��تاي حل مشكالت آب آشاميدني 
استان به ظرفيت ۹۰ هزار متر مكعب توليد آب 
شيرين از تأسيسات يا به بهره برداري رسيده، يا 
در حال اجرا و انتخاب س��رمايه گذار است كه با 
تكميل آنها مشكالت آب استان برطرف مي شود.  
وي افزود: عمليات س��اخت پنج سد مخزني در 
استان بوش��هر آغاز ش��ده كه اين پروژه ها بدون 
وقفه در حال اجراست و برخي از اين سدها امسال 
آبگيري مي شوند.  وي يكي از ظرفيت هاي استان 
بوشهر را توليد خرما دانست و تصريح كرد: بيش از 
۱۵۰ هزار تن ساالنه در استان بوشهر خرما توليد 
مي شود كه در اين راستا ساخت سردخانه ها در 
نخيالت مورد توجه قرار گرفته اس��ت.  استاندار 
بوشهر ظرفيت سردخانه هاي باغات استان را ۲۸ 
هزار تن اعالم كرد و گف��ت: در دوره دوم از دولت 
تدبير و اميد ۱۸ هزار تن به ظرفيت سردخانه هاي 
استان افزوده شده است.  عبدالكريم گراوند افزود: 
در دهه فجر امسال بزرگ ترين قطعه طرح آبياري 
نوين در نخلس��تان هاي دشتس��تان در منطقه 

سعدآباد افتتاح مي شود. 


