
  چهارمحال و بختياري: رئيس دانشگاه شهركرد گفت: هشت طرح 
پژوهشي با موضوع رونق توليد به دبيرخانه هفته پژوهش استان ارسال شده 
است كه از اين تعداد سه طرح منتخب به جشنواره ملي معرفي مي شود. 
سعيد كريمي افزود: اين طرح هاي تحقيقاتي در راستاي شعار سال مبني بر 
رونق توليد و اتكاء بر ظرفيت هاي داخلي كشور، تهيه شده كه براي حمايت 
از اين طرح ها جش��نواره اي به همين نام در س��طح ملي برگزار مي شود. 
كريمي، تسهيل اشتغال، ارزآوري و رفع موانع توليد را از شاخص هاي تهيه 
طرح هاي پژوهشي رونق توليد اعالم كرد و ادامه داد: در هفته پژوهش و 

فناوري امسال از ۹ پژوهشگر برتر استان تجليل مي شود. 
  اردبيل: استاندار اردبيل از راه اندازي خط توليد صندلي خودرو سواري در 
كارخانه كاميون سازي مشگين شهر خبر داد. اكبر بهنامجو در حاشيه بازديد از 
روند فعاليت كارخانه كاميون سازي مشگين شهر گفت: ظرفيت توليد نيازهاي 
ديگر خودرو سواري از جمله صندلي در اين واحد ايجاد شده و در حال حاضر 
صندلي خودروي س��مند براي كارخانه خودروسازي تبريز مونتاژ و ارسال 
مي شود. وي افزود: بر اساس برنامه ريزي انجام شده تا راه اندازي كارخانه و 

تكميل ظرفيت آن تعداد شاغالن آن به ۵۰۰ نفر خواهد رسيد. 
  خراسان رضوي: دبير ستاد ازدواج دانشجويي كشور گفت: تاكنون بيش 
از ۵ هزار و ۵۰۰ زوج دانش��جو براي شركت در بيست و سومين دوره ازدواج 
دانشجويي ثبت نام كرده اند. مهدي غالمي مقدم افزود: دانشجويان شركت 
كننده در اين طرح ملي ۶۳ درصد در مقطع كارشناسي، ۲۲ درصد در مقطع 
كارشناسي ارشد و ۹ درصد در مقطع دكتري مشغول تحصيل هستند. وي 
ادامه داد: بيست و سومين دوره مراسم ازدواج دانشجويي موسوم به طرح ملي 
همسفر تا بهشت از دي تا اسفند ماه سال جاري در مشهد برگزار خواهد شد. 

   مركزي: معاون ميراث فرهنگي اداره  كل ميراث  فرهنگي، گردشگري 
و صنايع  دستي اس��تان مركزي گفت: پوشش حفاظتي براي هفت بنا و 
محوطه تاريخي اين استان با هدف جلوگيري از خسارت در هنگام بارش 
باران انجام شد. محس��ن كريمي اين بناها و محوطه ها را شامل امامزاده 
فضل و يحيي محالت، تپه سرسختي شازند، محوطه تاريخي ذلف آباد، 
مجموعه تاريخي بازار اراك، خانه حاج آقا محسن اراكي و درمانگاه دهنو 
خنداب عنوان كرد. وي ادامه داد: سازه هاي قديمي به دليل مصالحي كه در 
آنها استفاده شده در معرض خطر هستند و بايد تدابير الزم براي استحكام 

آنها و كاهش خسارت هاي ناشي از بارندگي انجام شود. 
   كرمانشاه: مدير اداره منابع طبيعي و آبخيزداري گيالنغرب گفت: با 
اجراي طرح بسيج همگاني نهضت سبز، ۳۰۰ هكتار از منابع طبيعي منطقه 
»مله ني« با حضور دوست داران طبيعت و انجمن هاي مردم نهاد بذركاري 
شد. جبار ولي پور مدير اداره منابع طبيعي و آبخيزداري گيالنغرب گفت: 
در اين طرح بيش از ۱۲ هزار بذر درختان بلوط، بادام تلخ و گالبي وحشي در 
منطقه مله ني كاشته شد. جبار ولي پور با اشاره به اينكه امسال ۱۱۰ هكتار 
از مراتع مشجر شهرستان گيالنغرب در نتيجه ۵۰ فقره آتش سوزي دچار 
خسارت شد، افزود: براي جبران اين خسارت ها كه آتش سوزي در مراتع به 
وجود آورد در قالب طرح جنگالنه ۱۰۰ هكتار ديگر از منابع طبيعي با بيش 

از ۴۰ هزار بذر بلوط، بنه و زالزالك ترميم شده است.

   البرز در البرز ۲۴ هزار 
هكت�ار كان�ون 
ريزگرد بيابان�ی وج�ود دارد كه ب�ا توجه به 
برداشت بي رويه از منابع آبي شاهد پيشرفت 
عرصه هاي بياباني به سمت مناطق مسكوني، 
كش�اورزي ي�ا صنعت�ي الب�رز هس�تيم. 
حامد فرضي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
البرز با اش��اره به اينكه ۲۴هزار هكتار كانون ريز 
گرد در اين استان وجود دارد، گفت: در سال هاي 
قبل اقدامات بسيار بزرگي براي بيابان زدايي در 
سطح ۱۲ هزار هكتار از عرصه هاي بياباني استان 
صورت گرف��ت.  وي افزود: با توجه به برداش��ت 
بي رويه از منابع آبي شاهد پيشرفت عرصه هاي 
بياباني به س��مت مناطق مسكوني، كشاورزي يا 
صنعتي البرز هس��تيم.  مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري البرز با اش��اره به فراخوان عمومي 

براي كاشت ۱۴ ميليون نهال در كل كشور ادامه 
داد: طرح نهال كاري همگاني با حضور آحاد مردم 
اجرايي مي ش��ود.  فرضي گفت: در اين قالب اين 

شاهد جنگل كاري در كرج، نظرآباد، ساوجبالغ 
و اش��تهارد هس��تيم.  مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري البرز ب��ا اجراي پروژه ب��ذركاري در 

اس��تان افزود: پروژه بذركاري در ۲۰۰ هكتار در 
طالقان از اوايل هفته جاري آغاز شده و بادامك از 
جمله بذرهايي است كه در اين شهرستان كاشته 
مي ش��ود.  وي ادامه داد: يك پروژه صد هكتاري 
نهال كاري ني��ز حدفاصل ش��هرهاي نظرآباد تا 
اش��تهارد خواهيم داش��ت كه حفر چاه و انتقال 
نهال به عرصه آنجا انجام شده و در فاز بعدي ۷۲ 
هكتار به اي��ن عرصه افزوده مي ش��ود.  مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري البرز با بيان اينكه از 
گونه هاي بومي، س��ازگار و كم نياز به منابع آبي 
در اين عرصه ۱۷۲ هكتار استفاده مي شود، گفت: 
در اين عرصه در كل ۳۵ هزار اصله نهال كاش��ته 
خواهد ش��د.  فرضي تأكيد ك��رد: در اين عرصه 
۱۷۲ هكتاري عالوه برگونه ه��اي بياباني مانند 
آتريپلكس، قره داغ و تاغ، گونه هاي مثمر از جمله 

عناب، سنجد، بادام و انار نيز كشت مي شود.

خطر پيشرفت عرصه هاي بياباني در مناطق مسكوني البرز

11 |  1441 ربیع الثان��ی   10  |  1398 آذر   16 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5810 ش��نبه 

88498441سرويس  شهرستان

 مددجويان قزويني كميته امداد
 صاحب خانه مي شوند 

با انجام تفاهمنام�ه اي كه بين كميته     قزوين
امداد و استانداري به امضاء رسيد همه 
مددجويان فاق�د خانه كميته ام�داد در قزوين تا دو س�ال آينده 

صاحب مسكن مي شوند. 
س��يدمرتضي بختياري رئيس كميته امداد كش��ور در مراسم تجليل 
از خيران ستاد ديه استان در دادگس��تري گفت: با امضاي تفاهمنامه 
با اس��تانداري قزوين مقرر شد تا در مدت يك س��ال، تعداد ۷۴۰ واحد 
مسكوني براي مددجويان فاقد مسكن ساخته شود كه با اين كار بخش 
مهمي از مشكالت مددجويان برطرف مي شود.  وي افزود: اگر مددجويي 
در استان بدون مس��كن باقي بماند در مدت دو س��ال آينده نيازش را 
تأمين كرده و آنها را نيز صاحبخانه مي كنيم؛ اميدواريم تا دوسال آينده 
مددجوي تحت پوشش كميته و بهزيستي فاقد مسكن نداشته باشيم.  
رئيس كميته امداد كشور ادامه داد: شما خيران كه موجب آزادي زندانيان 
مي شويد زمينه سامان يافتن زندگي يك نيازمند را فراهم مي سازيد و 
مشكل طلبكاران را هم حل مي كنيد و با اين كار آسيب هاي اجتماعي هم 
كاهش مي يابد.  بختياري تصريح كرد: كار خيران در واقع تأسي از موالي 
متقيان است كه در نيمه هاي شب عالوه بر عبادت، به ياري نيازمندان 
مي شتافت.  رئيس كميته امداد كشور خاطرنشان كرد: خيران بسياري 
در عرصه هاي بهداشت و درمان، آزادي زندانيان، مدرسه سازي، ساخت 
مسجد و اجراي طرح هاي عمراني در مناطق محروم مشاركت دارند كه 
مي توانند الگوي ما در كمك به نيازمندان باش��ند.  بختياري گفت: ۷۶ 
زنداني جرائم غيرعمد در استان قزوين در روزهاي آينده با تأمين كمك 
۲ ميليارد توماني آزاد مي شوند و ما پرداخت ۵۰۰ ميليون تومان آن را 
مي پذيريم.  وي افزود: از رئيس كل دادگستري استان قزوين درخواست 

داريم تا امروز دستور آزادي تمامي ۷۶ نفر را صادر كند.

زنان،  اولين محافظان محيط زيست
سال هاس�ت كه در مورد نقش زنان و به خصوص روستانش�ينان و 
الزمه حضور آنها در عرصه ه�اي مختلف به خص�وص حفاظت از 
محيط زيست صحبت مي شود. هميشه اعالم مي شود نقش زنان به 
عنوان نيمي از جامعه، در توسعه و پيشرفت جوامع و محافظت از 
منابع طبيعي و محيط زيست بسيار بيش از يك نيمه است. اما در 
عمل اصاًل آنها در اين بازي حضور ندارند چون نمي دانند چه نقشي 
در آن داشته و جايگاهشان كجاست. اصل ماجرا اين است كه زنان 
را بايد جزو نخستين بازندگان تخريب و آلوده شدن محيط زيست 
يا برندگان حفاظت از آن بدانيم. قشري كه مي توانند در كنار مجري 
بودن، نقش معلم و مربي و تربيت كننده نسل بعدي با آگاهي الزم 
در مورد اهميت وجود محيط زيست و منابع موجود در آن باشند. 

    
وقتي از حفاظت از محيط زيس��ت صحبت مي ش��ود چنين برداشت 
مي شود كه زنان بايد در كوه و دشت و مراتع حضور داشته و به مراقبت از 
آنها بپردازند. اما حقيقت اين است كه اگر هر كس بتواند از همان محيط 
زندگي خود حفاظت و مراقبت كرده و آن را پاكيزه نگه دارد، همه چيز 

به بهترين شكل ممكن پيش مي رود. 
بايد يك واقعيت را پذيرفت و آن هم اينكه زنان به خاطر زن بودنشان 
خيلي بيشتر و بهتر از مردان از محيط زيس��ت پيرامونشان محافظت 
مي كنند. نگاه ديگري هم وجود دارد كه معتقد اس��ت زنان به س��بب 
تجربه هايي كه در زمينه استفاده از منابع طبيعي و مديريت مربوط به 

آن دارند، در حفظ محيط زيست بسيار تأثيرگذارترند. 
   مباحث كالن ربطي به زنان ندارد

مباحثي چون حفاظت از گونه هاي مختل��ف پرندگان و جانوران، رفع 
آلودگي محيط زيستي كه توس��ط كارخانجات بزرگ و فاضالب هاي 
شهري ايجاد مي شود و همچنين جلوگيري از ايجاد آلودگي شيميايي 
در جنگل ها از جمله مس��ائلي اس��ت كه در برنامه حفاظت��ي زنان از 

محيط زيست تعريف نمي شود. 
مسئوليت اين قشر از جامعه از همان خانه و در سطحي بسيار مهمتر 
آغاز مي شود. شايد سهل و آسان باش��د وقتي عنوان مي شود »بانوان 
با كنترل مصرف مواد ش��يميايي، ش��وينده ها، مواد پالستيكي و مواد 
غذايي بسته بندي مي توانند از آلودگي هاي زيست محيطي جلوگيري 
كنند« ولي همين كارها هم در حال حاضر به درستي انجام نمي شود 
و محيط زيست از همين جا صدمات زيادي مي خورد.  مصرف بيش از 
حد مواد شيميايي، اسراف در مصرف آب تصفيه شده، رها سازي مواد 
پالستيكي در طبيعت و فرهنگ سازي براي جلوگيري از تخريب منابع 
طبيعي، موضوعي است كه اگر آموزش و اجراي آن از درون خانواده ها 
شروع شود، به شدت و سرعت باال وضعيت كنوني را بهبود مي بخشد. 

مسئله اي كه توسط خانم ها به راحتي انجام پذير است. 
   آمارهاي تكان دهنده از درون خانه ها

مروري بر ميزان هدر رفت مواد غذايي در كشور و مقايسه آن با آمارهاي 
جهاني بيش از هر چيز به اهميت جايگاه زنان و آموزش آنها براي حضور 

در اين ميدان صحه مي گذارد. 
بر اساس امار جهاني يك سوم غذاي توليد شده از مزرعه تا سفره هدر 
مي رود در حالي كه براي اين ميزان غذا ۲۷/۵ ميليارد متر مكعب آب 
مصرف شده است، بنابر اين در اين روند غذا هدر مي رود، منابع آبي تلف 

مي شود و پسماند توليد شده نيز به محيط زيست آسيب مي رساند. 
آمارهاي فائو )س��ازمان بين المللي غذا( از ضايعات غذا در ايران نشان 
مي دهد مردم ايران معادل ۶۰ درصد درآمد نفتي كشور و به اندازه ۱۰ 

كشور اروپايي مواد غذايي به سطل زباله مي ريزند. 
آمارها مي گويند س��االنه ۱۳۰ ميليون تن مواد غذايي در ايران توليد 
مي شود كه ۳۵ ميليون تن آن هدر مي رود. در اين ميان زنان مي توانند 
مانع اين ميزان هدر رفت غذا شوند؛ اين موارد در تعاليم ديني و فرهنگي 
ما نيز آمده اما در نقطه اي در ميان راه آنها را از دس��ت داده ايم، امروزه 
دنيا روي اين تعاليم تأكيد دارد و پويش هاي جهاني براي جلوگيري از 

اسراف غذا شكل گرفته است. 
هر چند حرف زدن در مورد نقش خانم ها در حفاظت از محيط زيست 
راحت است اما نبايد فراموش كرد كه در كمال تأسف هم اكنون بخش 

عمده اي از زنان جامعه از نقش خود در اين زمينه آگاهي ندارند. 
اين عدم آگاهي، خودش مشكلي فراتر از مشكالت ديگر است چون در 
اين حالت معموالً ناخواسته آسيب هاي جبران ناپذيري به محيط زيست 
وارد مي شود.  به همين خاطر و با توجه به اهميت روز افزون پيشگيري از 
تخريب و آلودگي محيط زيست و نيز افزايش آگاهي هاي زيست محيطي، 
بايد از تمام امكانات آموزشي براي باالبردن سطح اطالعات جامعه هدف 
استفاده شود كه رسانه ها، مساجد، س��ازمان هاي غير دولتي و مراكز 

آموزش رسمي كشور در صدر آنها هستند.

غرق شدن پرورش دهندگان ماهي خوزستان 
در دريای مشكالت 

پرورش ماهي در استان خوزستان جزو مشاغلي است كه هزاران 
نفر از س�اكنان اين منطق�ه از اي�ران از طريق آن به ام�رار معاش 
مي پردازند. كاري كه به صورت يك تخصص درآمده و طي سال هاي 
اخير با گسترش آن پاي طرح هايي همچون پرورش ماهي در قفس 
هم به آن باز ش�د تا جذب بيكاران، نرخ بيكاري را در خوزس�تان 
كاهش دهد. با اين حال مشكالت ريز و درش�تي كه در مسير اين 
پرورش دهندگان ماهي به وجود آمده است، آن قدر زياد شده كه 
ادامه راه را براي آنها س�خت كرده است. موانعي مثل دستور براي 
جلوگيري از آبگيري مزارع پرورش ماهي، خشكسالي هاي اخير، 
شور بودن زمين ها و حاال درخواست بانك ها براي بازپس گيري هر 
چه س�ريع تر وام هايي كه به فعاالن اين عرصه پرداخت كرده اند. 

    
س��ال گذش��ته بود كه براي تمام فع��االن پرورش ماهي خوزس��تان 
اخطاريه هايي صادر شد مبني بر اينكه مزارع استان نبايد آبگيري كنند 
و در صورت تخلف از اين دستور به مراجع ذيربط ارجاع داده مي شوند. 
در آن زمان استدالل مسئوالن شيالت، كشاورزي و آبفاي منطقه اين 
بود كه تأمين آب شرب مردم در اولويت است حتي اگر به قيمت از بين 
رفتن اشتغال باش��د. با اين تصميم يك نفر و دو نفر بيكار نمي شدند. 
زيرا در مزارع پرورش ماهيان گرمابي خوزستان مجموعاً ۴۳۰۰ نفر به 
صورت مستقيم مش��غول به كار بوده و همين تعداد هم به صورت غير 
مستقيم به امرار معاش مي پردازند. در مورد سطح مزارع هم بايد گفت 
۱۶ هزار هكتار سطح زير كشت وجود دارد كه ۶۳ هزار تن ماهي در سال 
توليد مي كردند و ۱8 هزار تن آن صادر مي ش��د. اما با محدوديت هاي 
ايجاد ش��ده اين ميزان اش��تغال و بازار از بين مي رفت.  مثل هميشه 
و به لطف خداون��د، بع��د از بارش هايي كه صورت گرف��ت ۶۲ درصد 
مزارع مجدداً توانس��تند آبگيري كنند. اما ۳۷ درصد مزارع نتوانستند 
به روزهاي قبل و توليد خ��ود بازگردند.  اين فعاالن عرصه ش��يالت، 

درخواست خسارت كردند كه جواب درستي دريافت نكردند. 
   پساب ها بالي جان آبزيان خرمشهر

خرمشهر داراي دو مجتمع پرورش ماهي با وسعت ۵ هزار هكتار است 
كه ساالنه بيش از ۲۰ هزار تن ماهي گرمابي توليد مي كنند.  با اين حال 
اين شهرستان هنوز بازار ماهي ندارد و فعاالن اين عرصه بايد شهرهاي 
ديگر را براي فروش توليدات خود انتخاب كنند.  ناگفته نماند پساب ها 
كه در تمام نقاط ايران چون بختك روي محيط زيست خوابيده اند، در 
خرمشهر هم گلوي پرورش دهندگان ماهي و آبزيان را چسبيده اند.  در 
همين رابطه خرداد ماه سال جاري بود كه رئيس شيالت خرمشهر پساب  
كشاورزي را از عوامل جدي در تهديد صنعت آبزي پروري اين شهرستان 
عنوان كرد و گفت: »پساب  كش��اورزي موجب عدم توسعه واحدهاي 
پرورش ماهيان گرمابي در اين منطقه شده و اين معضل تهديد جدي 
براي اين بخش از توليد است.«  حاال درد قيمت بهاي آب هم به مشكالت 
قبلي پرورش دهندگان خرمشهر اضافه شده است. براساس قانون، آب 
بهاي تعيين شده توسط س��ازمان آب و برق خوزس��تان طبق قانون و 
محاسبات فرمولي، معادل پنج درصد ارزش محصول توليد شده براي 
پرورش دهندگان ماهي است در حالي كه قانون محاسبه براي پرورش 
دهندگان ماهي در خرمشهر كه از آب رودخانه با كيفيت پايين بهره مند 
هستند بايد يك درصد محاسبه شود. با توجه به اينكه خرمشهر فاصله 
زيادي از سدهاي باالدست دارد و آب رهاسازي شده از چند شهرستان 
عبور مي كند، كيفيت الزم را ندارد. همچنين خشكسالي ها و شور شدن 
آبها ميزان توليد را به شدت پايين آورده و در اين اوضاع و احوال بانك ها 

هم خواستار بازپس گيري وام هايشان از فعاالن اين عرصه شده اند.

سجاد مرسليرفعت بیات – استاد دانشگاه

استاندارد سازي 100هزار كالس درس از سوي وزارت نفت  
براساس مصوبه     گيالن
هيئ�ت دولت 
1۰۰ هزار كالس درس از محل منابع وزارت 
نف�ت استاندارس�ازي خواهن�د ش�د. 
مهراهلل رخشاني مهر رئيس س��ازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس كشور در سفر به استان 
گيالن گفت: سرانه آموزشي، ۱۰ استان زير خط 
ميانگين هستند كه استان گيالن نزديك به اين 
ميانگين است.  وي با تأكيد بر لزوم استاندارسازي 

كالس هاي درس، افزود: در هيئت دولت مصوب شده تا ۱۰۰ هزار كالس درس از منابع وزارت نفت به صورت 
كامل استاندارد سازي شوند.  رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور ادامه داد: با جمع آوري 
بخاري هاي نفتي و با اين كمك دولت، مي توان بخش��ي از اين اعتبارات را صرف تجهيز هنرستان ها كرد.  
رخش��اني مهر با تأكيد بر لزوم تكميل پروژه هاي نيمه تمام، تصريح كرد: براساس سند بنيادين آموزش و 
پرورش، همانند گذشته ديگر مدارس كوچك ساخته نمي شود بلكه مجتمع براي دانش آموزان با تمامي 
امكانات از قبيل كالس هاي درس، آزمايشگاه، سالن هاي ورزشي، استخر و ساير امكانات ساخته خواهد شد.

هيئات مذهبي قوي ترين پايگاه جذب جوانان به مساجد
مديركل تبليغات      يزد
اسالمي استان 
يزد از هيئات مذهبي به عنوان قوي ترين پايگاه 
جذب جوانان به مساجد ياد كرد و گفت: از اين 
اس�ت.  ش�ده  غفل�ت  عظي�م  ظرفي�ت 
حجت االسالم عليرضا نجيمي مديركل تبليغات 
اسالمي استان يزد در سفر به شهرستان تفت و 
ديدار با اعضاي شوراي هيئات مذهبي و كانون 
مداحان اين شهرستان با اشاره به ظرفيت هاي 

خوب فرهنگي و تبليغي موجود در شهرستان تفت گفت: بايد قدر اين ظرفيت ها را بدانيم چرا كه عدم 
استفاده آگاهانه و هنرمندانه از اين ظرفيت ها مي تواند آسيب هايي را در آينده به همراه داشته باشد.  وي 
افزود: بافت يكپارچه و سنتي روستاها به رغم مهاجرت هاي صورت گرفته هنوز در ايام تعطيل به ويژه در 
مناسبت ها فرصت مناسبي براي فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي است كه بايد براي آن برنامه داشته باشيم.  
مديركل تبليغات اسالمي استان يزد هيئات عزاداري سنتي را از سرمايه هاي عظيم شهرستان تفت دانست 
و ادامه داد: تغيير در سبك عزاداري سنتي هيئات به رغم معدود ويژگي هاي مثبت در آن گاهي آسيب هايي 

را هم به همراه دارد كه بايد مسئوالن هيئات نسبت به رفع اين آسيب ها اهتمام داشته باشند.

احياي اراضي خراسان جنوبي با مشاركت بنياد بركت
ب�ا مش�اركت      خراسان جنوبي
بني�اد بركت، 
مراحل كاشت و احياي۲5۰۰ هكتار از اراضي 
مي ش�ود.  اجراي�ي  خراس�ان جنوبي 
محمد صادق معتمديان، استاندار خراسان جنوبي 
با اشاره به كاشت و احياي ۲۵۰۰ هكتار از اراضي 
بياباني اين استان با مشاركت بنياد بركت گفت: 
با توجه به شرايط اقليمي منطقه، خراسان جنوبي 
در زمينه كاشت درخت، نيازمند توجه بيشتري 

است.  وي از نهضت ملي كاشت نهال در استان خبر داد و افزود: اداره كل منابع طبيعي متعهد شده با ايجاد 
و احداث نهالستان در مناطق مستعد استان، نسبت به توليد ۵ ميليون اصله نهال تا پايان دولت دوازدهم 
اقدام كند.  استاندار خراسان جنوبي با بيان اينكه با زحمات اداره كل منابع طبيعي توليد ۲ ميليون اصله 
نهال تا پايان سال تحقق پيدا مي كند، تصريح كرد: توجه به مراتع استان نيز در اولويت برنامه ها قرار 
دارد.   معتمديان خاطرنشان كرد: در راستاي اجراي طرح هاب منطقه اي شتر، بنا داريم در ۲۰ هزار 

هكتار از بيابان هاي مستعد استان گونه هايي مانند خارشتر بكاريم. 

۲ هزار شغل گلخانه اي در همدان ايجاد شد
ام�ور  مدي�ر     همدان
باغباني سازمان 
جهادكشاورزي همدان با اشاره به ساخت ۷۰ 
هكتار گلخانه در اين اس�تان از ايجاد ۲ هزار 
ش�غل ب�راي م�رم اي�ن منطق�ه خب�رداد. 
حجت اهلل شهبازي مدير امور باغباني سازمان 
جهادكش��اورزي همدان با بيان اينكه ساالنه 
ش��ش هكتار گلخانه در ۱۵ س��ال گذشته در 
استان ايجاد شده است، گفت: با افزوده شدن 
۷۰ هكتار، سطح گلخانه هاي استان به ۱۷۷ هكتار خواهد رسيد كه نزديك به ۲ هزار شغل در استان 
ايجاد خواهد شد.  وي افزود: تا پايان سال گذشته سطح گلخانه هاي استان همدان ۱۰۷ هكتار بوده كه 
براي ۱۲۰۰ نفر اشتغالزايي مستقيم داشته است.  مدير امور باغباني سازمان جهادكشاورزي همدان 
ادامه داد: از ۷۰ هكتار گلخانه پيش بيني ش��ده براي امسال تاكنون ۳۰ هكتار محقق شده و چيزي 
حدود ۶۰ هكتار براي عقد قرارداد در بانك هاي عامل اس��تان وجود دارد.  شهبازي با اشاره به اينكه 
تا پايان سال ۹۷ توليدات گلخانه اي استان همدان ۳۷ هزار تن بوده است، خاطرنشان كرد: با ايجاد 

ظرفيت جديد گلخانه اي در استان ميزان توليد محصوالت گلخانه اي به ۶۷ هزار تن خواهد رسيد. 

 خط هوايي جاسك به تهران
 و بالعكس آغاز به كار كرد

خط هوايي پرواز جاسك به تهران      هرمزگان
و بالعك�س همزم�ان ب�ا انجام 
نخستين پرواز مسافري از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه 
ش�هداي هفت�م آذر شهرس�تان جاس�ك راه اندازي ش�د. 
خط هوايي پرواز جاس��ك به تهران و بالعك��س همزمان با انجام 
نخس��تين پرواز مس��افري از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه 
شهداي هفتم آذر شهرستان جاسك، با حضور استاندار هرمزگان، 
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اس��المي ايران و معاون 
هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي معاون اول رئيس جمهور، 
افتتاح شد.  اين خط هوايي در راستاي برنامه هاي توسعه سواحل 
مكران و با پيگيري هاي مس��تمر اس��تاندار هرمزگان راه اندازي 
شد. پرواز بندرجاس��ك - تهران و برعكس هفته ای دو مرتبه، در 
روزهاي يك شنبه و پنج شنبه انجام مي شود.  شهرستان جاسك 
هزار نفر جمعيت، ۳۰۰ كيلومتر نوار ساحلي و ۱۰۰ اثر  داراي ۶۰ 
طبيعي و تاريخي است. يك سوم تجارت جهاني از آب هاي مشرف 
شهرستان جاسك انجام مي شود و موقعيت آن به دليل قرارگيري 

در نزديكي سه تنگه مهم بسيار راهبردي است.

 كاشت ۳۴۵ هزار اصله نهال 
در خوزستان  

۳۴5 هزار اصله نهال در س�طح      خوزستان
خوزستان به صورت نمادين در 

منطقه غيزانيه كاشته شد. 
عليرضا جمشيدي مديركل منابع طبيعي خوزستان گفت: طرح 
نهال كاري توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري براي كشور 
در نظر گرفته شده است كه در قالب آن ۱۴ ميليون اصله نهال در 
سراسر كشور كشت مي شود و در اين زمينه سهم استان ۳۴۵ هزار 
اصله نهال است.  وي با بيان اينكه نهال كاري در خوزستان، در منطقه 
غيزانيه به عنوان بخش��ي از اين طرح به صورت نمادين اجرا شد، 
افزود: در قالب اين طرح در شهرستان اهواز يك برنامه مشاركتي 
براي نهال كاري در سطح ۲۰ هكتار از اراضي حاشيه اي محور اهواز 
– غيزانيه تدارك ديده شد كه اين طرح با همكاري انجمن داروسازان 
استان خوزستان و با هزينه اين انجمن انجام شد.  مديركل منابع 
طبيعي خوزستان تصريح كرد: اين انجمن قرار است با همكاري و 
مشاركت با اداره كل منابع طبيعي استان، به مدت سه سال نسبت به 
كاشت، مراقب و نگهداري از نهال هاي كشت شده اقدام و هزينه هاي 

الزم در اين زمينه را نيز تأمين كند. 

 8 نقطه پرحادثه  جاده اي استان مركزي
 ترميم شد 

مع�اون راه�داري اداره كل     مركزي
راهداري و حمل و نقل اس�تان 
مركزي گفت: هشت نقطه پرحادثه  در محورهاي مواصالتي 

استان مركزي رفع شد. 
عليرضا اختري معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل و نقل 
استان مركزي با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده براي رفع نقاط 
خطرساز در محورها گفت: در شهرستان اراك در انتهاي محدوده 
پليس راه توره نصب حفاظ، ايمن سازي و آشكار سازي در تقاطع 
خنداب انجام گرفت ك��ه تاكنون ۴۰ درصد پيش��رفت فيزيكي 
پروژه حاصل شده است.  وي افزود: در محور دليجان- اصفهان در 
محدوده رباط ترك حفاظ و ايمن سازي و آشكار سازي نصب شده 
است كه تا كنون ۷۰ درصد پيشرفت گزارش شده است.  اختری، 
ايمن سازي و آشكارس��ازي در انتهاي محور س��اوه- همدان در 
منطقه نوبران با ۶۰ درصد، رفع نقطه پرحادثه  غرق آباد با ۶۰ درصد 
پيشرفت فيزيكي و نصب حفاظ و ايمن سازي و آشكارسازي ۴۰ 
درصد پيشرفت فيزيكي در محورساوه- تهران را از ديگر اقدامات 

انجام شده برای رفع نقاط پرحادثه  برشمرد. 

دانشجويان تحت پوشش كميته امداد قم 
شاغل مي شوند

 3200 خانه سيل زده در لرستان
 بازسازي شد

از آنجا كه بسياري      قم
ش�ركت هاي  از 
برجسته قم از كميته امداد درخواست معرفي 
نيرو مي كنند، لذا دانشجويان تحت پوشش 
مي توانند با مراجعه به اين نهاد، مهارت هاي 
الزم براي ورود به بازار كار را دريافت كنند. 
اكبر ميرش��كار مدي��ركل كميته ام��داد امام 
خميني)ره( قم در همايش دانشجوي انقالبي، 
اقتصاد مقاومتي گفت: بسياري از شركت هاي 
برجسته استان به كميته امداد درخواست نيرو 
در رش��ته هاي مختلف مي دهند و دانشجويان 
تحت پوشش بعد از فارغ التحصيلي مي توانند به 
كميته امداد مراجعه كرده و از اين طريق معرفي 
و استخدام ش��وند.  وي افزود: امروزه دولت در 
حال چابك سازي خود و كاهش ميزان استخدام 
نيروي جديد است و افراد متقاضي شغل بايد به 
جاي مشاغل دولتي، به دنبال كسب مهارت هاي 
مورد نياز جامعه باش��ند، لذا دانشجويان تحت 
پوشش مي توانند به كميته امداد مراجعه كرده 
و در كنار تحصي��ل، مهارت هاي مورد نياز بازار 

كار را فرابگيرند. اين مس��ئول با اشاره به اينكه 
تبصره ۱۴ كه براي تس��هيالت دانشجويان در 
نظر گرفته شده اس��ت، كافي نيست، تصريح 
كرد: چرا كه تنها ۳۰درصد هزينه هاي تحصيل 
از محل اعتبارات اين تبصره به دانش��جو داده 
مي شود.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
قم ادامه داد: با اين وجود هر چند در اين تبصره 
دانشجوياني كه در دانشگاه هاي آزاد و شبانه و 
پيام نور تحصيل مي كنند از تسهيالتي برخوردار 
مي ش��وند، اما هيچ م��اده قانوني ب��راي ارائه 
تسهيالت به دانشجويان دانشگاه هاي سراسري 
كه هزينه هاي خاص خود را دارند، وجود ندارد 
و اندك هزينه اي از محل اعتبارات كميته امداد 
به اين دانشجويان پرداخت مي شود.  ميرشكار با 
بيان اينكه اكنون حدود ۷۰هزار دانشجو و ۴۰۰ 
هزار دانش آموز در سراسر كشور عضو خانواده 
بزرگ كميته امداد هستند، گفت: در اين ميان 
در استان قم ۴ هزار دانش آموز و ۷۰۰ دانشجو 
از تس��هيالت كميته امداد ام��ام خميني )ره( 

برخوردار هستند.

تاكن���ون كار     لرستان
بازسازي ۳ هزار و 
۲۰۰ واحد مسكوني در مناطق سيل زده لرستان 
به اتمام رسيده و مابقي واحدهاي آسيب ديده 
ني�ز در مراح�ل مختل�ف س�اخت هس�تند. 
 عزيزاهلل مهديان معاون بنياد مسكن كشور در 
حاشيه بازديد از مناطق س��يل زده شهرستان 
پلدختر گفت: روند بازسازي قريب به ۱۲ هزار 
و ۹۰۰ واحد مسكوني تخريب شده در جريان 
سيل امس��ال در لرس��تان در حال انجام است.  
وي افزود: از اين تعداد كار بازس��ازي ۳ هزار و 
۲۰۰ واحد مس��كوني به اتمام رسيده و مابقي 
در مراحل مختلف ساخت هستند.  معاون بنياد 
مسكن كشور خاطرنشان كرد: اسكلت بيش از 8 
هزار و 8۰۰ واحد انجام شده و سقف و ديوارهاي 
بالغ بر ۷ هزار واحد مسكوني در حال اجراست.  
مهديان ادامه داد: براساس وعده هاي داده شده، 
كار بازسازي واحدهاي مسكوني تخريب شده 
در جريان سيل امسال در لرستان تا پايان سال 

همزمان با ديگر نقاط كشور به اتمام مي رسد. 

وي با اشاره به لرستان كه داراي بيشترين تعداد 
واحدهاي مسكوني خسارت ديده از سيل است، 
تأكيد كرد: از سويي اين استان در حوزه بازسازي 
نيز پيشرو و جلوتر از ديگر استان هاي سيل زده 
است.  معاون بنياد مسكن كشور در بخش ديگري 
از س��خنان خود گفت: در زمينه ايمن س��ازي 
مناطق شهري و روس��تايي در پل دختر، بنياد 
مسكن انقالب اسالمي كار ديواره سازي رودخانه 
شهر پل دختر و دو روستاي چم مهر و بازديد را 
عهده دار شده است.  مهديان افزود: بر اين اساس 
كار ديواره سازي رودخانه شهر پل دختر تا پايان 
امسال به طور كامل به اتمام مي رسد.  وي با اشاره 
به وجود برخي مشكالت در خصوص آزادسازي 
مسير اظهار كرد : با حل و فصل بخش عمده اي 
از مشكالت ياد شده كار در حال انجام بوده و از 
پيشرفت فيزيكي ۶۰ درصدي برخوردار است.  
معاون بنياد مسكن كشور ادامه داد: روند احداث 
يك پل در پل دختر نيز در حال انجام بوده و در 
اولين فرصت با نصب عرشه هاي آن، دسترسي از 

اين طريق برقرار مي شود. 


