
   خراسان جنوبي: مديرصندوق بيمه محصوالت كشاورزي استان 
گفت: همزمان با آغاز س��ال زراعي 98- 99 فصل بيمه گري محصوالت 
زراعي، باغي و دامي در خراسان جنوبي آغاز شده است. جواد غنچه افزود: 
در اين فصل حدود 20 نوع محصول زراعي و باغي بيمه مي شوند كه گندم، 
جو و كلزا از محصوالت زراعي و زرشك، زعفران، پسته عناب، بادام و زيتون 

و خرما از جمله محصوالت باغي قابل بيمه شدن هستند.  
   سيستان و بلوچس�تان: مدير باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي 
سيستان و بلوچستان با اشاره به زير كش��ت رفتن 100 هكتار از اراضي 
دشت سيستان براي توليد گياهان دارويي گفت: اين طرح در راستاي تغيير 
الگوي كشت و كشاورزي اقتصادي انجام شده است. اردشير شهركي افزود: 
تاكنون چهار تن بذر و شش دستگاه خطي براي كشت گياهان دارويي به 
صورت رايگان در اختيار بهره برداران قرار گرفته است. گفتني است با اتمام 
طرح انتقال آب با لوله به دشت سيستان و تأمين آب پايدار، سطح زير كشت 

گياهان دارويي در اين استان به 2 هزار هكتار افزايش پيدا مي كند. 
   اصفهان: مديرجهاد كشاورزي خوانسار با اشاره به آغاز زمان برداشت 
زعفران از 15 هكتار مزارع شهرستان خوانس��ار گفت: متوسط عملكرد 
برداشت زعفران در اين شهرستان 9 كيلو در هكتار است و انتظار مي رود 
امسال حدود 70 كيلو زعفران خشك با كيفيت در منطقه خوانسار برداشت 
و به بازارهاي مصرف داخلي و خارجي عرضه شود. محمدرضا مجيدي افزود: 
روستاهاي كهرت، ارجنك، ويس��ت و رحمت آباد از مناطق عمده كشت 
زعفران در شهرستان خوانسار هستند و كش��ت و برداشت اين محصول 

زمينه اشتغال 30 نفر را به صورت فصلي در اين منطقه فراهم كرده است.

   مركزي ۷۶۹ خانواده داراي 
سرپرست زنداني 
اس�تان مركزي در س�ال جاري از حمايت هاي 
كميته امداد امام خميني)ره( بهره مند شدند. 
 قنب��ر موس��ي نژاد مدي��ركل كميته ام��داد امام 
خميني)ره( استان مركزي با اشاره به برخورداري 
769 خانواده زنداني از حمايت هاي اين س��ازمان 
گفت: پرداخت كمك هزينه زندگي، اعطاي وام هاي 
قرض الحسنه اشتغال، اهداي جهيزيه، ارائه خدمات 
مشاوره، مددكاري و حقوقي از خدمات كميته امداد 
استان براي خانواده زندانيان است.  وي با اشاره به 
اينكه 78 خانواده زندانيان زيرپوشش در سال جاري 
با رس��يدن به توانمندس��ازي يا آزادي سرپرست 
خان��وار از حمايت اي��ن نهاد خارج ش��دند، افزود: 
حمايت  از خانواده هاي زنداني با هدف جلوگيري 
از آس��يب هاي اجتماعي انجام مي شود.  مديركل 
كميته ام��داد ام��ام خميني)ره( اس��تان مركزي 
توانمندس��ازي و فراهم كردن زمينه اش��تغال را 
بهترين ابزار در كاهش آسيب هاي اجتماعي عنوان 

كرد و ادامه داد: مشكل معيش��ت و تأمين مخارج 
زندگي از مهم ترين مشكالت خانواده هاي زنداني 
اس��ت.   موس��ي نژاد، گفت: كميته امداد با هدف 
جلوگيري از بروز آس��يب در زندگ��ي مددجويان 
زيرپوش��ش از اين خانواده ها تا زمان زنداني بودن 

سرپرس��ت خانواده حمايت مي كند.  به گفته وي، 
اساس��ي ترين اولويت و چش��م انداز كميته امداد 
توس��عه توانمن��دي مددجويان تح��ت حمايت و 
تشويق به كارآفريني است و از برنامه هاي اين نهاد 
براي خانواده هاي زيرپوش��ش و از جمله خانواده 

زندانيان برگزاري دوره هاي آموزش��ي و پرداخت 
تسهيالت قرض الحس��نه اش��تغال براي ورود به 
بازار كار و فعاليت اس��ت.  مدي��ركل كميته امداد 
امام خميني )ره( اس��تان مركزي با اشاره به اينكه 
توانمندسازي مهارتي و ايجاد زمينه اشتغال بهترين 
ابزار در كاهش آسيب هاي اجتماعي است، تصريح 
كرد: اساسي ترين اولويت و چشم انداز كميته امداد 
امام )ره( توسعه توانمندي مددجويان تحت حمايت 
و تشويق به كارآفريني اس��ت.  موسي نژاد گفت: از 
برنامه هاي اين نهاد براي خانواده هاي تحت حمايت 
و از جمله خان��واده زندانيان برگ��زاري دوره هاي 
آموزشي و پرداخت تسهيالت قرض الحسنه اشتغال 
براي ورود به بازار كار و فعاليت است.  به گفته اين 
مسئول تاكنون، 166 خانواده زنداني تحت حمايت 
به دليل توانمندي و آزادي سرپرس��ت خانواده از 
زندان سال گذشته از چرخه حمايتي خارج شدند.  
81 هزار و 816 نفر در قالب ۴۴ هزار و 82۴ خانوار 
از خدم��ات حمايت��ي كميته امداد حض��رت امام 

خميني )ره( استان مركزي بهره مند هستند. 

حمايت كميته امداد از خانواده هاي 769 زنداني در استان مركزي
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 فعاليت 10 هزار قاليباف 
در 100 كارگاه قاليبافي سمنان 

   سمنان رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان سمنان از ۱۰ هزار و ۴۰۰ بافنده 
فع�ال در ۱۰۰ كارگاه قاليباف�ي در س�طح اس�تان خب�ر داد. 
بهروز اسودي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان ضمن بيان اينكه 
بيش از 10 هزار و ۴00 بافنده فعال در100 كارگاه قاليباقي در سطح استان 
فعاليت دارند، گفت: در نيمسال اول 98 اداره كل صمت يك هزار و 22۴ مورد 
بازرسي از اين كارگاه ها باهدف جلوگيري از ضايع نشدن حق مشموالن واقعي 
بيمه قاليبافي انجام گرفت.  وي بابيان اينكه در شش ماهه اول سال جاري 32 
اخطار به مشموالن غيرفعال و نيمه فعال متقاضي براي گرفتن بيمه قاليبافان 
صادرشده است، افزود: در بازرسي هاي به  عمل آمده از كارگاه هاي قاليبافي 
سطح استان، مراحل قانوني قطع بيمه براي 18 مشمول به دليل محرز شدن 
عدم استمرار و فعاليت در امر قاليبافي يا انجام نشدن مراحل قانوني آن، صورت 
پذيرفته است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان تأكيد كرد: در 

اين استان هشت مجتمع قاليبافي فعاليت دارند.

 افزايش 5 برابري ظرفيت 
سردخانه هاي نگهداري خرما در بوشهر  

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت     بوشهر
اس�تان بوش�هر از توس�عه ظرفي�ت 
سردخانه هاي نگهداري خرما تا پنج برابر در استان بوشهر خبر داد. 
سيدحسين حسيني، رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بوشهر با اش��اره به برگزاري ميز ملي خرما در بوش��هر گفت: ظرفيت 
سردخانه هاي نگهداري خرما در استان بوش��هر پنج برابر شده است. 
وي اضافه كرد: در گذشته ظرفيت س��ردخانه اي براي نگهداري خرما 
5 هزار تن ب��وده كه با اقدامات صورت گرفته ظرفيت ذخيره س��ازي و 
نگهداري خرما به 25 هزار تن افزايش  يافته اس��ت. اين مسئول افزود: 
ميز ملي خرما روز پنج شنبه 23 آبان ماه با حضور قائم مقام وزير صمت 
در بوشهر برگزار مي شود و مسائل و مشكالت مرتبط با صادرات خرما و 
همچنين ديگر مشكالت اين حوزه و راه كارهاي مناسب قابل پيگيري 
تصميم گيري و مطرح خواهد شد. حسيني با اشاره به برگزاری دومين 
جشنواره، نمايش��گاه خرما از 21 تا 2۴ آبان ماه در استان بوشهر ادامه 
داد: صادرات خرماي بوشهر 3۴ درصد افزايش داشته است. وي اضافه 
كرد: حدود ۴7 درصد از ظرفيت نمايش��گاه واحدهاي فعال در توليد، 
بسته بندي و فرآوري خرما از خارج استان هستند كه در اين نمايشگاه 
شركت خواهند داشت. حس��يني تصريح كرد: در س��ال 97 صادرات 
خرما نسبت به گذشته افزايش خوبي داشته است به گونه اي كه حدود 
3۴درصد از نظر ارزشي رشد داشته و 19 درصد از لحاظ وزني به عبارتي 

337ميليون دالر خرما از ايران به كشورهاي مختلف بوده است.

 ساخت 10۹۳ واحد مسكوني
 براي سيل زدگان خوزستان  

مديركل بنياد مسكن استان فارس از     فارس
مش�اركت بنياد مس�كن اس�تان در 
ساخت ۱۰۹۳ واحد مسكوني براي سيل زدگان خوزستان خبر داد. 
عطا اهلل زماني، مديركل بنياد مسكن استان فارس با اشاره به اينكه يك هزار 
و 93 واحد مسكوني آسيب ديده از سيل فروردين ماه امسال در شهرستان 
شوشتر استان خوزستان با مشاركت ستاد معين بنياد مسكن فارس در 
حال ساخت است، گفت: ستاد معين بنياد مسكن استان فارس كار ارزيابي 
واحدهاي آس��يب ديده از سيل در بخش ش��عيبيه شهرستان شوشتر را 
از روزهاي اول ب��روز اين حادثه آغاز كرد و هم��ه مراحل ارزيابي و تعيين 
خسارت، زمينه سازي براي اعطاي تسهيالت و وام هاي احداث و تعمير و 
همچنين كمك هاي بالعوض و مشاركت در احداث واحدهاي آسيب ديده 
در شوشتر را انجام داده است. وي با بيان اينكه 282 واحد شهري و 811 
واحد روستايي در شهرستان شوشتر بر اثر حادثه سيل نياز به احداث مجدد 
دارند، افزود: اعطاي تسهيالت براي احداث اين واحد ها در حال انجام است 

و تا پايان امسال همه واحد هاي احداثي به بهره برداري مي رسند. 

 حفاري عميق ترين و اولين چاه جهت دار 
در خوزستان  

رئي�س اداره عمليات ويژه ش�ركت ملي     خوزستان
حفاري ايران از حفاري عميق ترين و اولين 
چاه جهت دار در س�ازند كژدمي ميدان نفت�ي آزادگان جنوبي خبر داد. 
قربانعلي كاظمي، رئيس اداره عمليات ويژه ش��ركت ملي حفاري ايران 
با اشاره به اينكه عميق ترين و اولين چاه جهت دار در خوزستان حفاري 
مي شود، گفت: حفاري چاه شماره 166 در حفره هشت ويك دوم از عمق 
2 هزار و 735 متري نقطه انحراف )KOP( آغاز و با باال بردن زاويه تا 61 
درجه و حفظ زاويه و جهت چاه منطبق با برنامه پيش بيني شده تا عمق ۴ 
هزار و 197 متري نقطه پاشنه گذاري جداري 9 و پنج هشتم ادامه دارد. 
وي افزود: طول حفره باز اين چاه 2 هزار و ۴32 متر است كه حفاري آن با 
توجه به اين مشخصه در نوع خود كم نظير تلقي مي شود. كاظمي در زمينه 
مهم ترين شاخص هاي عملكردي اين بخش در سال جاري اضافه كرد: ارائه 
تمامي خدمات مورد نياز پروژه هاي كليد در دست EPC و EPD از جمله 
پروژه هاي 10+20 حلقه چاه در ميدان نفتي آزادگان جنوبي، آذر، نفت 
شهر، دارخوين و هشت حلقه چاه اكتشافي از شمار فعاليت هاي برجسته 

اين واحد در هفت ماه گذشته محسوب مي شود. 

 احيای درختان شمشاد 
منطقه جنگلي سوادكوه 

مديركل منابع طبيع�ي و آبخيزداري     مازندران
مازندران- س�اري از احي�ای ۴ هزار 
مترمربع شمش�اد در مناط�ق جنگلي الجيم س�وادكوه خبر داد. 
سيدمحس��ن موس��وي تاكامي، مديركل منابع طبيع��ي و آبخيزداري 
مازندران با اشاره به احيای شمشادهاي مناطق جنگلي الجيم سوادكوه 
گفت: تنها راه مقابله با انقراض شمشاد ها توليد قلمه و بذرگيري بوده و 
چند روز گذشته ۴ هزار مترمربع درخت شمشاد با هدف احيای دوباره 
آنها در مناطق جنگلي الجيم س��وادكوه بازكاشت ش��د. وي با اشاره به 
وجود 79۴ هزارهكتار جنگل و 387 هزارهكتار مرتع در اين استان افزود: 
۴3 هزارهكتار درختان شمشاد ش��مال كشور و 16 هزارهكتار شمشاد 
مازندران به دليل بيماري شب پره و باليت )سوختگي( آلوده شده است.

 وزير ارتباطات ۳۷۴ طرح مخابراتي 
يزد را افتتاح كرد  

سرپرس�ت مخابرات ي�زد از افتتاح و     يزد
بهره برداري ۳۵۴ طرح مخابراتي و ۲۰ 
سايت تلفن همراه با حضور وزير ارتباطات در اين استان خبر داد. 
محمدرضا زارع سرپرس��ت مخابرات منطقه يزد با اش��اره به اينكه وزير 
ارتباطات 37۴ ط��رح مخابراتي به صورت ويدئو كنفرانس و به دس��تور 
رئيس جمهور كه به يزد سفر كرده است، افتتاح كرد، گفت: به دنبال سفر 
رئيس جمهور به همراه وزرا و معاونان به استان يزد، 35۴ طرح مخابراتي 
با س��رمايه گذاري بيش از 817 ميليارد ريال و 20 سايت تلفن همراه با 
سرمايه گذاري 5۴0 ميليارد ريال با حضور آذري جهرمي وزير ارتباطات 
افتتاح شد.  وي طرح هاي مخابراتي استان را شامل اجري تانوما، فيبرنوري، 
كافو نوري و تجهيزات فيبرنوري در 285 نقطه، افزايش ظرفيت و پهناي 
باند اينترنت و نصب روتر در 67 نقطه، ايجاد نيروگاه خورش��يدي و اجرا 

سيل بند در مسير فيبرنوري در چهار نقطه از استان بيان كرد. 

 توليد ساالنه ۴ ميليارد ُدز واكسن 
در مؤسسه رازي البرز  

معاون برنامه ريزي و پشتيباني مؤسسه     البرز
تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي از 
توليد ساالنه بيش از ۴ ميليارد ُدز واكسن در اين مؤسسه خبر داد. 
مجتبي محرمي، معاون برنامه ريزي و پش��تيباني مؤسسه تحقيقات 
واكسن و سرم سازي رازي با اش��اره به اينكه اين مؤسسه ساالنه بيش 
از ۴ ميليارد ُدز واكسن توليد مي كند، گفت: مؤسسه رازي بيش از 90 
درصد واكسن هاي دامي و بيش از 30 درصد واكسن هاي مورد نياز طيور 
را تأمين مي كند. وي با اش��اره به اينكه واكسن هاي ضروري و مؤثر در 
حوزه انساني را مؤسسه رازي تأمين مي كنند، افزود: اين مؤسسه 12 
آزمايشگاه تخصصي و يك آزمايشگاه رفرانس بين المللي »آبله« دارد. 
معاون برنامه ريزي و پشتيباني مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي 
رازي با بيان اينكه بار اصلي تحقيقات دامپزشكي بر عهده مؤسسه رازي 
اس��ت، ادامه داد: در حوزه فرآوري هاي بيولوژيك��ي نيز اين مجموعه 
فعاليت هاي ارزنده اي دارد. وي در بخش ديگري با اشاره به ورود ساالنه 
بيش از 10 ميليارد ُدز واكسن به كشور، گفت: مؤسسه رازي در بهترين 
شرايط توانسته س��االنه بيش از ۴ ميليارد ُدز واكسن توليد كند و اگر 

اعمال برخي فشارها نباشد قدرت توليد واكسن بيشتر وجود دارد. 

توسعه اقتصاد روستاها با مشاغل زنانه
وقتي قرار است در مورد اشتغال روستايي و بخصوص اشتغال زنان در 
اين مناطق صحبت كنيم، هرگز نبايد اذهان را به كشاورزي و دامداري 
و مشاغل رايجي كه در روستاهاس��ت، محدود كنيم. در نگاهي فراتر 
مي توان اشتغال روستايي را بخش بزرگي از اقتصاد كالن كشور در نظر 
داشت و به همين دليل، قاچاق كاال به هر صورت و با ورود هر كااليي كه 

باشد اولين ضربه خود را به مشاغل روستايي وارد مي كند. 
امروزه ثابت شده كه توسعه روستايي به معني توسعه كشاورزي نيست. با 
اينكه صنعت كشاورزي و صنايع وابسته به آن نقش به سزايي در شكوفايي 
و رونق اقتصاد دارند اما بايد به عنوان زير مجموعه توسعه روستايي تلقي 
شود. به همين خاطر نبايد براي اش��تغالزايي در روستاها، تنها بر توسعه 
كشاورزي متمركز شد.  بنابراين بدون وجود يك راهبرد كالن توسعه و 
داشتن برنامه اي مدون براي اقتصاد، نمي توان توفيق چنداني در توسعه 
روستايي و توسعه كارآفريني در اين مناطق به دست آورد.  با اين تفاصيل 
متأسفانه طي سال هاي اخير نوسانات نرخ ارز و از آن مهم تر قاچاق كاال 
به عنوان موانع توسعه اشتغال روستايي مطرح شده اند و به دليل آن كه 
مشكل اشتغال در روست��اها به خوبي برطرف نشده است، نسل جوان و 

تحصيل كرده، درآمد و اشتغال خود را در شهرها جست وجو مي كنند. 
اكثر مسئوالن وقتي از قاچاق كاال صحبت مي كنند تمام اقدامات خود را 
به ارائه آمار و ارقام و معرفي مبادي ورود كاال و ميزان آن ختم مي كنند. 
اين در حالي است كه همين قاچاق كاال و ورود بي حساب و كتاب اقالم 
مختلف به كش��ور چنان ضربه اي به روس��تاها وارد كرده كه عوارض 
و خس��اراتش چندين برابر خشكسالي اس��ت.  وقتي روستانشين به 
پيشرفت و ارتقا فكر مي كند، حتماً روستا هم به دنبال يافتن جايگاهش 
در راهبرد توسعه اقتصادي كشور است تا بداند براي رسيدن به اهداف 

اصلي و اولويت هايش بايد در چه زمينه هايي تمركز داشته باشند. 
به عقيده اكثر كارشناس��ان بهترين راهبرد توس��عه روستايي، ديگر 
تركيبي از رويكرد ساختارهاي سلسله مراتبي پايدار و بهره برداري بيش 
از حد از زمين و منابع طبيعي نيست. خوب است به اين مسئله توجه 
داشته باشيم كه در كشورهاي پيش��رفته دنيا، كنترل و محدودسازي 
كشاورزي و استفاده از جنگل ها و مراتع در دستور كار قرار گرفته است و 
ترجيح مي دهند محصوالت مورد نياز در اين راستا را از كشور هاي ديگر 

تأمين كنند تا محيط زيست زنده و سالم و درستي داشته باشند. 
درست است كه در ايران و بخصوص در شهرستان ها همه از مسكن و 
تأمين نيازها و امكانات اجتماعي صحبت مي كنند اما توسعه روستايي 
تنها از طريق گسترش زيرساخت هاي عمراني و ارائه خدمات اجتماعي 
به نتيجه نمي رسد. بلكه نيازمند اشتغالزايي درآمدزا براي روستاييان و 

تسريع توسعه فرهنگي آنان در مقابل جذابيت هاي شهرهاست. 
حال اگر از اشتغال پايدار و درآمدزا در روستاها صحبت مي كنيم بايد به 
مشاغل خانگي و حضور زنان در اين عرصه توجه ويژه اي شود. مشاغلي 
كه مي توانند نقش بسيار تأثير گذاري در اقتصاد كل كشور داشته باشند 
اما با اولي��ن ورود كاالهاي قاچاق هم به صورت غير مس��تقيم ضربات 
مهلكي بر پيكره شان وارد شده و به شدت تحت تأثير قرار گرفته و از بين 
مي روند.   صنايع فرهنگي از جمله صنايع ريشه دار در مناطق روستايي 
هستند و به جرأت مي توان گفت محصوالت آن بيشتر بر صنايع دستي 
متمركزند و در اين ميان، اين زنان هستند كه به عنوان مديران اين بخش 
تمام امور را به دست دارند. از آنجايي كه روستاييان به صورت نسبي و 
فصلي وقت آزاد زيادي در اختيار دارند، اغلب در رشته اي از صنايع دستي 
وارد شده و آن را به صورت حرفه اي دنبال مي كنند.   نكته حائز اهميت 
اينكه مواد اوليه مورد نياز صنايع دس��تي، به وفور در مناطق روستايي 
موجود است. ضمن آنكه نيازمند دانش فوق العاده يا فناوري سطح بااليي 
نيست. اين صنايع، زمينه اشتغال مناسبي براي زنان محسوب مي شود و 
از يك طرف، آنان را از فضاي خانه دور نمي كند و از طرف ديگر، با شرايط 
جسماني و روحي آنان سازگاري بيشتري دارد. نهايت اينكه حركت آنها 
چرخ هاي اقتصاد را به حركت در آورده و در كنار توسعه روستاها، با ايجاد 

مشاغل پايدار و درآمدزا اقتصاد كل كشور متحول مي شود.

رفعت بیات – استاد دانشگاه

عمليات آب رساني به 266 روستاي استان يزد آغاز شد
ت  عملي����ا     يزد
چ���ه  ر يكپا
تأمين منابع مالي و اجراي طرح آب رساني 
به ۲۶۶ روستاي استان يزد در قالب پويش 
»ال�ف ب اي�ران« در ارتب�اط تصوي�ري با 
رئيس جمهور و با حضور وزير نيرو آغاز شد. 
محمد فاتحي« مدير عامل شركت آب و فاضالب 
روستايي اس��تان يزد با اش��اره به اينكه با دستور 
رئيس جمهور، عمليات آب رساني به 266 روستاي 

استان يزد آغاز شد، گفت: حجم عملياتي اين طرح شامل 21 باب مخزن ذخيره آب شرب، 190 كيلومتر خط 
انتقال و 11 باب ايستگاه پمپاژ است.  وي افزود: اين طرح با اعتبار كل 3550 ميليارد ريال، 221 روستا و شهر نير 
از شهرستان تفت، ۴3 روستا از شهرستان مهريز و يك روستا از شهرستان ميبد را تحت پوشش قرار مي دهد.  
فاتحي ادامه داد: همچنين مجتمع آب رساني به روستاهاي ساغند و مغستان در شهرستان اردكان به بهره برداري 
رسيد كه اين طرح نيز شامل 25 كيلومتر خط انتقال، سه باب مخزن ذخيره آب و سه باب ايستگاه پمپاژ است. 

توليد 1۷ گونه جنگلي در نهالستان هاي چهارمحال و بختياري   
در حال حاضر     چهارمحال و بختياري
گون���ه   ۱۷
جنگلي در دو نهالستان در شهرستان هاي 
ش�هركرد و لردگان با هدف غني س�ازي و 
توس�عه جنگل ه�ا، در اس�تان چهارمحال 

وبختياري توليد مي شود. 
علي حس��ين اميني رئيس اداره جنگل داري و 
جنگل كاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
چهارمحال و بختياري با اشاره به توليد 17 گونه 

جنگلي در نهالستان هاي اين استان گفت: اين گونه ها شامل داغداغان، انجير، زبان گنجشك، بادام كوهي، 
بادام تلخ، بلوط، بنه، زالزالك، گالبي وحشي و گونه هاي چوبده همچون صنوبر و... است كه حدوداً 8۴ 
درصد مساحت اين استان را عرصه هاي منابع طبيعي تشكيل مي دهد.   وي افزود: با توجه به اهميت حفظ 
عرصه هاي منابع طبيعي و جنگل، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اقدامات و برنامه هايي در 
قالب طرح مديريت بوم سازگان زاگرس از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي را در طول سال دنبال مي كند 

كه يكي از اين اقدامات جنگل كاري شامل غني سازي و توسعه جنگل هاست.

آب زاينده رود امروز به جريان مي افتد
زاينده رود براي     اصفهان
كش�ت پايي�زه 
كشاورزان بامداد امروز بازگشايي مي شود. 
حسن ساس��اني معاون حفاظت و بهره برداري 
شركت آب منطقه اي اصفهان با اعالم بازگشايي 
دريچه هاي س��د زاين��ده رود ب��راي توزيع آب 
كش��اورزي در شبكه هاي غرب و ش��رق استان 
گفت: زم��ان توزيع آب كش��اورزي بامداد امروز 
آبان ماه( خواهد بود.  وي افزود: مجموع ميزان   21(

حجم توزيع آب براي كشت پاييزه كشاورزان شرق و غرب استان اصفهان 120 ميليون متر مكعب از سد 
زاينده رود است.  معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي استان اصفهان با اشاره به تأمين آب 
نوبت اول براي كشت به هنگام پاييزه در مدت 20 روز تصريح كرد: دبي آب خروجي از بامداد بيست و يكم به 
75 مترمكعب برثانيه افزايش مي يابد.  ساساني اعالم كرد: ميزان ذخيره كنوني سد زاينده رود ۴26 ميليون 

متر مكعب است و ميزان حجم ورودي به اين سد 13و خروجي آن 2۴ مترمكعب بر ثانيه است.

ايالمي ها در مشهد صاحب زائر سرا مي شوند   
امام جمعه ايالم     ايالم
از اختصاص ۱/۲ 
ميلي�ارد تومان براي س�اخت زائرس�راي 

ايالمي ها در مشهد خبر داد. 
حجت االسالم اهلل نور كريمي تبار امام جمعه ايالم 
با اش��اره به اختصاص مبلغ يك ميليارد و 200 
ميليون توماني اس��تاندار ايالم به زائرسراي اين 
استان در مشهد گفت: اين بيشترين كمكي بوده 
كه تا به حال براي ساخت زائرسرا انجام شده است، 
اما الزم است در ادامه موج كمك هاي مردمي را در جهت تكميل اين زائرسرا ايجاد كنيم.  وي افزود: اين 
زائرسرا در آينده اي نزديك موقعيت خوبي براي اهالي استان ايالم فراهم مي كند و تا به حال هر كمكي به اين 
زائرسرا شده كمك دولتي بوده است.  امام جمعه ايالم ادامه داد: كمك هاي مردمي تنها مشاركت مالي نيست 
و مي توانند در قالب تهيه مصالح ساختماني تجهيزات و ديگر وسايل ياري رسان تكميل اين امر خداپسندانه 
باشند.  وي گفت: آغاز جمع آوري كمك هاي مردمي همزمان با ميالد پيغمبر اكرم)ص( و امام صادق)ع( 

خواهد بود كه مردم شريف استان ايالم مي توانند در اين امر خير و معنوي مشاركت نمايند.

 كاروان قرآني »مناديان وحدت«
 در گلستان راه اندازي شد   

همزمان با هفته وحدت، كاروان      گلستان
قرآني مناديان وحدت با حضور 
بيش از ۴۰ نفر از قاريان و حافظان برجسته در گلستان راه اندازي شد، 
كه قرار است ۱۹ ويژه برنامه در مناطق مختلف استان برگزار كنند. 
 حجت االسالم نوراهلل ولي نژاد مديركل تبليغات اسالمي گلستان با 
اشاره به راه اندازي كاروان قرآني »مناديان وحدت« با حضور قاريان 
و حافظان ممتاز در استان گفت: كاروان مناديان وحدت 19 ويژه 
برنامه در سراسر استان خواهد داشت كه اجراي اين برنامه ها تا 2۴ 
آبان ماه ادامه دارد.  وي افزود: برپايي محافل ويژه بانوان، استفاده 
كامل از ظرفيت قرآني استان گلستان و بهره مندي از حضور ۴0 نفر 
از قاريان و حافظان برجسته اهل سنت و شيعه و اجراي گروه هاي 
تواشيح و مديحه سرايي ممتاز استان گلستان، ارائه سبك زندگي 
قرآني مبتني بر بيانيه گام دوم انقالب و غيره نيز در قالب برنامه هاي 

كاروان قرآني مناديان وحدت پيش بيني شده است. 

آغاز همايش 10 هزار نفري بسيجيان 
لرستاني در ماه آينده     

فرمانده سپاه ناحيه خرم آباد از      لرستان
برگزاري هماي�ش ۱۰ هزارنفري 
بس�يجيان اي�ن شهرس�تان در م�اه آين�ده خب�ر داد. 
ماشااهلل بازگير فرمانده س��پاه ناحيه خرم آباد در شوراي اداري اين 
شهرستان گفت: خرم آباد با تقديم ۴22 شهيد به انقالب نقش مهمي 
را در زمينه ايثارگری ايفا كرده است لذا به همين دليل 30 آبان ماه 
مراسم يادبودي براي اين شهداي واالمقام در حسينيه ثاراهلل برگزار 
مي شود.  وي تصريح كرد: اين همايش بسيجيان با حضور 10 هزار 
بسيجي پنجم آذرماه در ورزشگاه تختي خرم آباد برگزار خواهد شد.  
فرمانده سپاه ناحيه خرم آباد با بيان اينكه طرح كرامت را در خرم آباد 
اجرا مي كنيم، افزود: اين طرح در هفت محله حاشيه نشين و محروم 
خرم آباد كه نياز به خدمات دارند اجرا مي ش��ود و همه ادارات پاي 
كار هستند.  بازگير ادامه داد: اين طرح شش مرحله متفاوت دارد و 

قرارگاه خاتم به عنوان پشتيبان آن تعيين شده است.

هفتمين محفل بزرگ انس با قرآن و عترت 
در تبريز برگزار مي شود 

همزمان با هفته وحدت و ميالد    آذربايجان شرقي
حض�رت پيامب�ر)ص( و امام 
صادق)ع( هفتمين محفل بزرگ قرآن�ي چهره هاي ممتاز و 
بين المللي ق�رآن كري�م ام�روز در تبريز برگزار مي ش�ود. 
پويا منفردخطيبي، مدير دارالقرآن السابقون تبريز گفت: برگزاري 
محافل قرآني با حضور استادان و ش��خصيت هاي طراز اول قرآني 
باعث تقويت مجالس و محافل قرآني شده و باعث گرايش و ترغيب 
افراد به فعاليت هاي ديني و قرآني مي شود.  وي افزود: در اين محفل 
با شكوه قرآني استاد حامد عليزاده نفر اول مسابقات بين المللي مالزي 
و وحيد حسن زاده از قاريان ممتاز ملي به اجراي برنامه هاي قرآني 
مي پردازند.  فعال قرآني و فرهنگي ادامه داد: اين محفل بزرگ قرآني 
يادبود شهداي قرآني شهيد جبهه مقاومت »وحيد فرهنگي واال« و 
شهيد حادثه منا »محمدرضا جاللي« است و از پدران اين دو شهيد 

واالمقام در اين محفل قرآني تجليل مي شود.

 ۳۰۰ پروژه اشتغالزايي 
در خراسان رضوي اجرايي مي شود

 مجهزترين آزمايشگاه عسل
 در اردبيل راه اندازي شد

در ح�ال حاضر     خراسان رضوي
مطالع�ات براي 
به سرانجام رساندن ۳۰۰ پروژه اشتغالزايي 
در خراسان رضوي در حال انجام است، كه در 
صورت نهايي شدن، تحول عظيمي در حوزه 
اش�تغال اس�تان پدي�د خواه�د آم�د. 
علي اكبر لبافي دبير نهاد مردمي اقتصاد مقاومتي 
خراس��ان رضوي با اش��اره به اينكه300 پروژه 
اشتغالزايي در خراسان رضوي در آستانه اجرايي 
شدن اس��ت، گفت: در صورت نهايي شدن آنها 
تحول عظيمي در حوزه اش��تغال اس��تان پديد 
خواهد آمد.  وي افزود: در حال حاضر معين هاي 
اقتصادي براي اجراي طرح هاي توس��عه اي در 
بيش از 500 روستاي اين استان در حال فعاليت 
هستند.  وي با اش��اره به اينكه به دنبال توسعه 
اقدامات در شهرستان ها هس��تيم ادامه داد: بر 
اين باوريم كه همگرايي ايجاد شده ميان اركان 
مختلف و ورود معين هاي اقتصادي به اين عرصه 
مي تواند تحوالت خوبي را در خراس��ان رضوي 
ايجاد كند.  دبير نه��اد مردمي اقتصاد مقاومتي 

خراسان رضوي تصريح كرد: طرح مثلث توسعه 
اقتصادي فرهنگي استان همگام با قراردادهاي 
سرمايه گذاري در حال اجراست و براي رسيدن 
به اهداف پيش رو بايد از سرمايه گذاران و فعاالن 
بخش خصوصي حمايت ش��ود.  لبافي افزود: در 
اين راستا س��امانه اي الكترونيكي طراحي شده 
است تا مردم بتوانند اقدامات معين هاي اقتصاد 
مقاومتي در قالب الگوي مثلث توسعه اقتصادي 
فرهنگي را رصد كنند.  فرماندار تايباد نيز در اين 
نشس��ت گفت: با توجه به ظرفيت هاي موجود 
در تايباد هم اكنون 38 روستاي اين شهرستان 
زيرپوش��ش طرح هاي پيش��نهادي معين هاي 
اقتصادي قرار گرفته اند و نياز است مسئوالن در 
برنامه هاي س��رمايه گذاران با بخش خصوصي 
نهايت همكاري و تعأمل را داشته باشند.  محسن 
سياح افزود: استفاده از ظرفيت هاي مرز دوغارون 
و فعاالن بخش خصوصي در اين گذرگاه رسمي 
و حوزه بخش كشاورزي اين شهرستان مي تواند 
نقش به سزايي در ايجاد اشتغال پايدار در مناطق و 

روستاهاي مرزي داشته باشد. 

مجه���زترين     اردبيل
آزمايش���گاه 
عيارسنجي عسل منطبق بر آخرين تجهيزات 
و فني با همكاري دانشگاه محقق اردبيلي در 

استان اردبيل راه اندازي شد. 
هاشم عاليي مديركل استاندارد اردبيل با اشاره به 
اينكه مجهزترين آزمايشگاه عسل در اين استان 
راه اندازي شد، گفت: با توجه به اينكه اردبيل قطب 
توليد عسل است، لذا با همكاري رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلي و شكل گيري كميته فني در اين 
دانشگاه آزمايشگاه عسل فعاليت خود را آغاز كرد 
و با دريافت استانداردهاي مورد نظر در عرضه اين 
محصول و صادرات آن مشكالت و موانع احتمالي 
رفع خواهد شد.  وي با اشاره به اينكه پيش از اين 
اعطاي استاندارد به عسل صنعتي اجباري بوده 
اما در دو سال اخير اين امر به استاندارد تشويقي 
تبديل شده ولي همچنان روي استاندارد و ارتقاي 
كيفي اين محصول به عنوان برند استان اردبيل 
حساس بوده و دقت بيشتري داريم، افزود: پيش 
از اين دو آزمايش��گاه در حوزه عسل فعال بوده و 

آزمايشگاه س��وم نيز با همكاري دانشگاه محقق 
اردبيلي به شكل مجهز افتتاح مي شود كه تمام 
اقدامات اين كار نيز به انجام رسيده است.  مديركل 
اس��تاندارد اس��تان اردبيل گفت: عالوه بر عسل 
در بخش صناي��ع غذايي، مصالح س��اختماني، 
رنگ و رزين و... آزمايش��گاه مجه��زي را داريم 
به طوري ك��ه هم اكنون با اش��تغالزايي 130نفر 
از فارغ التحصيالن دانش��گاهي ش��اهد فعاليت 
آزمايشگاه همكار در حوزه استاندارد هستيم.    28
عاليي افزود: در كنار تسريع در روند كارها و صدور 
مجوزها تالش مي كنيم تا ب��ه محض ترخيص 
ماش��ين آالت اس��تاندارد آنها را به سرعت مورد 
تأييد قرار داده و به سرعت  گرفتن چرخه توليد نيز 
كمك كنيم.  وي ادامه داد: در استان اردبيل 370 
واحد صنعتي تحت پوشش استاندارد هستند كه 
بيشترين اين واحدها مربوط به مصالح ساختماني، 
صنايع غذايي و س��لولزي بوده اس��ت.  به گفته، 
مديركل استاندارد استان اردبيل در اين واحدها 
بيش از 650 محصول و فرآورده توليد مي شود كه 

مشمول استانداردهاي اجباري هستند. 


