
  چهارمحال و بختي�اري: مدير امور مدارس وابس��ته و كارورزي 
دانشگاه فرهنگيان كش��ور گفت: در س��ال تحصيلي جاري ۱۶ هزار و 
۶۰۰ دانشجو معلم در اين دانشگاه مشغول گذراندن دوره هاي كارورزي 
هستند. محمدجواد برهاني افزود: اين دانشجو معلمان در بيش از ۳ هزار 
مدرسه دوره هاي  كارورزي را زير نظر استاد راهنما، مدير و معلم راهنما 
مي گذرانند. دوره كارورزي به عنوان يكي از اركان تربيت معلم است كه از 
ترم پنج برنامه كارورزي دانشجو معلمان آغاز و تا ترم هشت ادامه دارد. 

  قم: مديركل آموزش وپرورش قم گفت: شش فضاي آموزشي جديد 
تا پايان سال توسط خيران مدرسه ساز در سطح استان به بهره برداري 
خواهد رسيد. حميدرضا شيخ االسالم افزود: با اين  وجود همچنان تراكم 
دانش آموزي در استان ادامه داش��ته و بايد در مسير افزايش فضاهاي 
آموزشي گام هاي بلندتري برداشته ش��ود. وي ابراز كرد: براي افزايش 
فضاهاي آموزشي استان و موافقت استاندار قم قرار بود ۹ زمين با كاربري 
آموزشي در اختيار آموزش وپرورش قرار بگيرد اما هنوز اين اراضي به اين 

اداره كل واگذار نشده است. 
  كهگيلويه و بويراحمد: سرپرست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
گچساران گفت: كاشت ۱۶ هزار اصله نهال در عرصه هاي منابع طبيعي 
اين شهرستان آغاز شد. منصور عباسي افزود: در اين طرح ۵۳ هكتار از 
منابع ملي اين شهرستان نهال كاري مي شود و اين نهال ها از گونه بادام 
و كنار است كه با آب و هواي منطقه سازگاري دارند. وي با تأكيد بر لزوم 
فرهنگ س��ازي براي حفظ منابع طبيعي گفت: با توجه به توپوگرافي 
منطقه در هر هكتار حدود ۳۰۰ گوده حفر و گونه هاي سازگار با منطقه 

همچون بادام و كنار كاشته خواهد شد. 
  سيستان و بلوچستان: سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان 
زهك با اشاره به تجهيز و تعمير ۱۵ واحد آموزشي در شهرستان زهك به 
همت بنياد علوي گفت: اين واحدهاي آموزشي از ابتداي امسال تاكنون 
به همت بنياد علوي تعمير و تجهيز شده است. س��نجراني با اشاره به 
رنگ آميزي، ساخت و تعمير سرويس هاي بهداشتي از جمله مواردي 
بود كه در اين مدارس انجام شده است، افزود: تجهيز برخي مدارس به 
دستگاه هاي گرمايشي و سرمايش��ي و ملزومات آموزشي بخصوص در 

نقاط مرزي، كمك زيادي به دانش آموزان كرده است. 
  گيالن: معاون صيد و بنادر ماهيگيري گيالن گفت: از ابتداي فصل 
صيد امسال تاكنون ۳۳۶ تن ماهي استخواني به ارزش ۱۵۳ميليارد ريال 
در تور صيادان گيالني افتاد. اكبر ايلدرم افزود: ۱۹2 تن از اين ماهيان 
كفال، ۱۱۱ تن س��فيد و 2۳ تن ديگر گونه ها بود. وي با اشاره به اينكه 
ميزان صيد با شرايط آب و هوايي ارتباط مستقيم دارد، اضافه كرد: در ۵۵ 
روزي كه از شروع فصل صيد گذشته است ۱2 روز درياي خزر طوفاني 
بود كه موجب كاهش ۵7 درصدي صيد ماهيان استخواني در مقايسه با 
مدت مشابه پارسال شد. اميدواريم در زمان باقيمانده تا پايان فصل صيد 
با مهاجرت ماهيان سفيد به آب هاي ساحلي كاهش صيد جبران شود. 

اصالح نژادي در     فارس
مرغ ه�اي بومي 
فارس موجب شده است تا اين طيور نسبت به 
چهار دهه قبل از افزايش س�ه برابري تعداد 

تخم برخوردار شوند. 
 علي رس��تگار مدير ام��ور طيور، زنبور عس��ل و 
كرم ابريش��م جهاد كش��اورزي فارس گفت: تا 
چهاردهه قبل مرغ هاي بومي ساالنه ۶8 عدد تخم 
مي گذاشتند كه اين رقم امروزه به 2۱۰ عدد در 
سال رسيده است و اين افزايش با مطالعه و اجراي 
برنامه هاي اصالح نژاد صورت گرفت.  وي افزود: 
با شناسايي پتانسيل ژنتيكي در گله هاي مادري 
از توده هاي طيور بومي استان زمينه هاي اجراي 

برنامه هاي به نژادي فراهم شد. 
مدير امور طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم جهاد 
كشاورزي فارس ادامه داد: در اجراي اين طرح، 

همزمان مناطقي ك��ه اختالط ن��ژادي در آنان 
صورت نگرفت��ه بود انتخاب و از ه��ر ناحيه تخم 
مرغ هايي جم��ع آوري و به ايس��تگاه دامپروري 

دانشكده كشاورزي منتقل شد و نهايتاً در همان 
سال از مرغ هاي موجود در گله مذكور، تخم مرغ 
نطفه دار تهيه و س��پس گله ايي مختلط از مرغ و 

خروس هاي بومي، در مزرعه ايي واقع در روستاي 
شمس آباد مرودشت ايجاد شد. 

به گفته رستگار، اهداف تعيين شده اصالح نژادي 
طيور بيشتر براساس حفظ ژنتيك مرغ بومي و 
جلوگيري از انقراض آنها و رفع نياز بازار مصرف 

كنندگان و بهره برداران روستايي است. 
وي، نتايج تكثير مرغ بومي را به دو بخش نتايج 
اصالح نژادي و نتاي��ج منطبق با رون��ق توليد و 

همسو با اهداف اقتصاد مقاومتي تقسيم كرد. 
اين مقام مسئول ادامه داد: از نتايج مثبت اجراي 
برنامه هاي اصالح نژاد، افزايش وزن هرعدد تخم 
مرغ از ۳۹ گرم ب��ه ۵۵ گرم، كاهش س��ن بلوغ 
جنسي از ۱72 روز به ۱۵۵ روز، افزايش وزن بلوغ 
جنس��ي از ۱2۶4 گرم به ۱۶7۵ گرم و افزايش 
ميانگين درصد تخم گذاري از 42 درصد به ۵۹ 

درصد دانست.

اصالح نژاد، تخم گذاري مرغ هاي بومي فارس را 3 برابر كرد
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 ايجاد 6 هزار هكتار گلخانه 
در سيستان و بلوچستان 

رئيس س�ازمان جهاد كش�اورزي     سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچس�تان از توسعه ۶ 
هزار و ۸۰۰ هكتاري گلخانه هاي استان طي پنج سال آينده خبر داد. 
غالم حيدر زورقي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان 
با اشاره به اينكه ۶ هزار و 8۰۰ هكتار گلخانه  جديد طي پنج سال آينده 
در استان احداث مي ش��ود گفت: هم اينك براي 248 هكتار گلخانه در 
سيستان و بلوچستان مجوز صادر شده است. وي اضافه كرد: با توجه به 
محدوديت منابع آبي، اهميت مديريت آب و افزايش توليدات توس��عه 
گلخانه از مهم ترين سياست هاي بخش كشاورزي اين استان است. حيدر 
زورقي با اشاره به اينكه كشت در هر هكتار گلخانه معادل كشت ۱۶ هكتار 
در فضاي باز است، گفت: شرايط اقليمي جنوب استان بهترين موقعيت را 
براي توسعه گلخانه ها دارد و در اين راستا سرمايه گذاراني هم به منطقه 
آمده اند كه با ش��يرين كردن آب دريا اقدام به ايجاد گلخانه در منطقه 
خواهند كرد. وي با اشاره به اعتبارات اختصاص داده شده براي توسعه 
گلخانه ها اضافه كرد: براي توسعه گلخانه در سيستان و بلوچستان 47۵ 
ميليارد تومان اختصاص داده اس��ت كه بيشترين ميزان اعتبار در نظر 
گرفته شده براي توسعه گلخانه ها در سطح كل كشور به حساب مي آيد. 

قزوين، رتبه نخست پوشش بيمه باغ ها  
استان قزوين در س�ال زراعي جاري     قزوين
رتبه نخس�ت ضريب پوشش بيمه اي 

باغ ها در كشور را به خود اختصاص داده است. 
علي كالنتري، مدير صندوق بيمه محصوالت كشاورزي استان قزوين 
با اشاره به اينكه استان قزوين در سال زراعي جاري رتبه نخست ضريب 
پوشش بيمه اي باغ ها در كشور را به خود اختصاص داده است، گفت: در 
س��ال زراعي جاري ۱4 هزار و ۵۰۰ هكتار از باغ هاي استان قزوين زير 
پوشش بيمه قرار گرفته اس��ت. وي با بيان اينكه باغداراني كه اقدام به 
بيمه محصول و باغ خود نكرده اند تا دي ماه امسال براي اين كار فرصت 
دارند، يادآور شد: سال گذش��ته 22 هزار هكتار از باغ هاي استان زير 
پوشش بيمه قرار گرفت. كالنتري ادامه داد: پرداخت به موقع غرامت 
خسارت هاي وارد به باغداران قزويني در كسب رتبه نخست اين استان 

به لحاظ ضريب پوشش بيمه مؤثر بوده است.
 اين مسئول گفت: سال گذشته 4۱۰ ميليارد ريال غرامت خسارت به 
كشاورزان قزويني از سوي اين صندوق پرداخت شده كه ۳2۰ ميليارد 
ريال آن مربوط به بخش باغ ها بود. وي در پايان با بيان اينكه در س��ال 
زراعي جاري ۱۶ هزار و ۵۰۰ هكتار از اراضي زراعي استان قزوين نيز زير 
پوشش بيمه قرار گرفته بود، افزود: محصوالت بيمه شده شامل گندم 
ديم و آبي، جو ديم و آبي و كلزا آبي اس��ت. گفتني است استان قزوين 
داراي 48۹ هزار هكتار اراضي كشاورزي است كه از اين رقم حدود 7۵ 

هزار هكتار باغ و ساير زمين هاي زراعي است.

 وزير وعده داده بود ديگر هيچ كالس درسي 
با بخاري نفتي گرم نشود
 بخاري هاي نفتي را 

به كالس هاي هيزمي بفرستيد
قبل از شروع سال تحصيلي بود كه وزير آموزش و پرورش و معاونانش، 
هر جا مي نشستند از حل معضالت مدارس و رفع كمبودها بخصوص 
تأمين سيس�تم گرمايشي و سرمايش�ي آنها صحبت مي كردند. به 
طوري كه چندين بار عنوان ش�د تا فرا رس�يدن فصل س�رما هيچ 
مدرس�ه اي وجود نخواهد داش�ت ك�ه بخواهد كالس هاي�ش را با 
بخاري هاي نفتي گرم كند. هر چند در آن زمان هم خوب معلوم بود 
كه اين حرف ها شعاري هستند و با گذشت زمان به دست فراموشي 
سپرده مي ش�وند. اما حاال بايد به ش�خص وزير آموزش و پرورش و 
مديران و زير مجموعه اش گفت، لطفاً بعد از جمع آوري بخاري هاي 
نفتي، آنها را به كالس هايي بفرستيد كه هنوز يا هيچ وسيله گرمايشي 
ندارند يا دانش آموزانش به وس�يله هيزم خودشان را گرم مي كنند. 

    
طي روزهاي اخير تصوي��ري از اتاقكي حدود چه��ار متري در فضاي 
مجازي منتشر شده كه اگر بچه هاي داخل آن را دانش آموز بخوانيم، به 

اين اتاقك هم بايد بگوييم كالس درس. 
كالس درس��ي بدون تخته و ميز و نيمكت كه دانش آموزانش بر روي 
يك موكت پوسيده نشس��ته اند و در حال درس خواندن هستند. نكته 
مهم تر در اين عكس گرم كردن اين كالس با هيزم است.  در زير عكس 
عنوان شده كه اين مدرس��ه در ايذه، يكي از شهرستان هاي خوزستان 
قرار دارد.  با پيگيري هاي خبرنگار »جوان« مشخص شد اين شهرستان 
سال هاس��ت كه از وجود مش��كالت و معضالت و كمبودهاي زيادي 
رنج مي برد و هر چند مس��ئوالني هم به اين منطقه س��فر و قول هايي 
داده اند اما تاكنون هيچ كار مثبت��ي در جهت رفع گرفتاري ها و تأمين 
نيازهايشان صورت نگرفته است. الزم به ذكر است كه جاده هاي اكثر 
روستاهاي شهرستان ايذه آنقدر اسف بار است كه مسئوالن محترم سوار 
بر هلي كوپتر به اين مناطق مي روند تا مبادا رنج جاده و مشكالت آن، تن 

نحيفشان را برنجاند و آنها را در ساماندهي اين مهم وادارد. 
   نيش عقرب هم مسئوالن را تكان نداد

اواسط تابستان هم عكس��ي از يكي از روستاهاي ايذه منتشر شده بود 
كه نشان مي داد دانش آموزان مدرسه روستاي بُِنه اران دهدز در كنار 
عقرب ها درس مي خوانن��د.  در آن عكس ح��دود ۳۰ عقرب بزرگ و 
كوچك به چشم مي خورد كه روي تخته سياه چسبيده بودند و زير آن 
نوشته ش��ده بود، »معلم كالس، هر عقربي را كه داخل كالس ديده را 
گرفته و به تخته چسبانده است.« در آن زمان اين عكس حواشي زيادي 
را به وجود آورد و مطالب زيادي پيرامون آن در فضاي مجازي دست به 
دست شد. مطالبي در مورد امن نبودن اين مكان براي دانش آموزان و 
معلمان و علل بي توجهي مديران استاني به اين امر. اما اين مطالب هم 
نتوانستند تلنگري به آقايان وارد كنند و هيچ اتفاقي در رفتار و تصميم 
مديران و مسئوالن نيفتاد.  شايد كم لطفي باشد كه نگوييم وزير آموزش 
و پرورش در اواسط مهرماه با اش��اره به كمبودها و مشكالت فضاهاي 

آموزشي گفته بود كه »مديران در حل مشكالت ضعيف هستند!«
 اين جمله طاليي نش��ان مي داد آقاي وزير خ��وب مي داند درد اصلي 
كجاس��ت، اما چرا هيچ اقدامي ب��راي بركناري اي��ن مديران ضعيف 
نمي كند، جاي تأم��ل دارد.  البته وقت��ي ده ها قول و وع��ده از طرف 
مسئوالن رده باال داده مي ش��ود و هيچ وقت به عمل نمي رسد. ، حتماً 
مديران ميان��ي و رده پاييني خوب فهميده اند اي��ن گونه انتقادها هم 
فقط براي متعادل كردن اوضاع است و هيچ وقت نه از آنها انتظار كاري 

می رود و نه گزارش عملكردي و نه بازخواستي. 
در كنار چهارديواري هايي كه آنها را مدرسه يا كالس درس مي نامند، 
روستاهاي ايذه از نظر وضعيت بهداش��تي و نرسيدن گاز و برق و آب و 

تلفن هم رنج مي برند. 
هر چند نماينده قبلي اين مردم در مجلس شوراي اسالمي هيچ كاري 
براي آنها نكرد. ولي حاال چنين به نظر مي رسد با نزديك شدن به زمان 
انتخابات دوباره مجلس، فرصت خوبي است تا مسئوالن و كانديداها به 
اين روستاها سفري كرده و چند عكس يادگاري با بدبختي ها و مدارس 
ويرانه و مشكالت مردم بگيرند. حتماً اگر براي ساكنان آبي نداشته باشد 

براي آنها نان خواهد داشت!

به همت ستاد اجرايي فرمان امام صورت گرفت
 پرداخت 270 ميليارد ريال خسارت
 به سيل زدگان خورستان و لرستان

به همت س�تاد اجرايي فرمان امام، مال�كان بيش از 5 ه�زار منزل 
مسكوني خسارت ديده سيل سال جاري در استان هاي خوزستان و 
لرستان از طريق بيمه بركت 27۰ ميليارد ريال خسارت دريافت كردند. 
در ادامه فعاليت هاي حمايتي س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت امام)ره( 
در مناطق كمتر توس��عه  يافته از طريق بنياد برك��ت، به مالكان منازل 
مسكوني روستايي كه در استان هاي خوزستان و لرستان تحت پوشش 
بيمه آتش سوزي بيمه بركت قرار داشتند و منازل شان در حادثه سيل 
ابتداي س��ال جاري دچار آسيب يا ويراني ش��ده بود، در مجموع 27۰ 
ميليارد ريال خسارت پرداخت شد.  براساس اين گزارش، ستاد اجرايي 
فرمان امام 2۱8۰ روستا در استان هاي خوزستان و لرستان تحت پوشش 
بيمه آتش سوزي شامل آتش س��وزي، س��يل، زلزله، صاعقه، انفجار و 
خسارات ناش��ي از ضايعات برف و باران قرار داده بود كه با اتمام فرآيند 

كارشناسي، خسارات آسيب ديدگان پرداخت شد. 
با حمايت بيمه اي از روستاهاي اين دو استان توسط ستاد اجرايي فرمان 
امام، ۱4۳ هزار منزل در استان خوزس��تان و 7۵ هزار منزل در استان 

لرستان تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفتند. 
شركت بيمه بركت به عنوان طرف قرارداد با ستاد اجرايي فرمان امام، 
براي جبران خس��ارات ناشي از سيل به منازل مس��كوني روستايي در 
استان هاي خوزستان و لرس��تان 27۰ ميليارد ريال خسارت پرداخت 
كرده كه سهم هر استان به ترتيب ۱22 و ۱48 ميليارد ريال بوده است. 
گفتني است، با وقوع سيل در استان هاي خوزستان و لرستان و با دستور 
محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( فرآيند تعيين 
ميزان و پرداخت خسارت به 2۱8 هزار منزل مسكوني روستايي تحت 
پوشش بيمه بركت آغاز و تا به امروز از اين طريق تمام خسارات به طور 
كامل به روستاييان پرداخت شده است.   س��تاد اجرايي فرمان امام به 
منظور محروميت زدايي، ارتقاي سطح زندگي، برقراري عدالت اجتماعي 
و توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم و كم برخوردار تا 
به امروز 4 هزار روستا را در پنج استان محروم كشور تحت پوشش بيمه 
آتش سوزي بركت قرار داده و درصدد است در سال ۹8 اين خدمات را در 

مناطق محروم چه به لحاظ كمي و چه كيفي افزايش دهد.

محمدرضا هادیلو

راه آهن بيرجند به شبكه سراسري مي پيوندد   
قرارداد اتصال     سيستان و بلوچستان
ريلي بيرجند 
به شبكه سراسري با بخش خصوصي منعقد 
ش�ده اس�ت كه با انجام آن كريدور ش�رق 

محقق خواهدشد. 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرس��ازي با اشاره 
به انعقاد قرارداد اتصال ريلي بيرجند به ش��بكه 
سراس��ري با بخش خصوصي گفت: تمام مسير 
۶۳۰ كيلومتري اين پ��روژه را كه بزرگ ترين و 

طوالني ترين خط آهن كشور است؛ با هلي كوپتر از شمال تا جنوب استان بازديد كردم.  وي ادامه داد: توسعه 
بندر شهيد بهشتي به عنوان يكي از بنادر مهم اقيانوسي و استراتژيك كشور از جمله پروژه هاي مهم در دست 
اجرا در استان سيستان و بلوچستان است.  به گفته اين مقام، هم اكنون عمليات اجرايي فرودگاه جديد 
چابهار آغاز شد.  وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: احداث دو شهر جديد در برنامه است كه عمليات 

اجرايي شهر جديد »تيس« در سواحل مكران در استان سيستان و بلوچستان آغاز شد.

89 درصد روستاهاي ايالم از نعمت گاز برخوردار شدند
م�ل  عا ير مد     ايالم
گاز  ش�ركت 
استان ايالم از برخورداري ۹۹ درصد جمعيت 
شهري و ۸۹ درصد جمعيت روستايي استان 

از نعمت گاز طبيعي خبر داد. 
عباس ش��مس اللهي، مدير عامل ش��ركت گاز 
اس��تان ايالم با بيان اينكه ۹۹ درصد جمعيت 
شهري و 8۹ درصد جمعيت روستايي استان از 
نعمت گاز طبيعي برخوردار شدند گفت: عمليات 

گازرساني براي 2۶ شهر و 24 شهر استان انجام شده است. وي با اشاره به مناطقي كه هنوز از نعمت گاز 
برخوردار نشده اند اضافه كرد: تنها گازرساني به دو شهر »پهله« و »ميمه« به دليل شرايط توپوگرافي منطقه 
هنوز به انجام نرسيده كه پيمانكاران در اين دو شهر نيز در حال اجرا هستند. شمس اللهي يادآور شد: از 
۶۰۰ روستاي استان 4۰2 روستا گازرساني شده اند كه تا پايان امسال ميزان بهره مندي جمعيت روستايي 
به ۹۵ درصد خواهد رسيد. مدير عامل شركت گاز استان ايالم از حذف قبض كاغذي به عنوان يكي از 
موفقيت هاي شركت گاز نام برد و گفت: شركت گاز استان ايالم به عنوان اولين استان كشور از مهرماه 

امسال اين طرح را به طور كامل اجرا كرد و هم اكنون هيچ گونه قبض كاغذي در استان صادر نمي شود.

10 بناي تاريخي شهرستان تايباد نيازمند مرمت 
1۰ بناي تاريخي      خراسان رضوي
ن  س�تا شهر
تايب�اد در دو بخش مرك�زي و ميان واليت 
اس�ت.  بازس�ازي  و  مرم�ت  نيازمن�د 
عبدالرحيم تاج محم��دي رئيس اداره ميراث 
فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي تايباد 
گفت: ساختمان هنگ مرزي، حسينه آقا در 
شهر تايباد، هشتي شجاع الملك در روستاي 
محس��ن آباد، مزار خواجه عبدالخالق در شهر 

كاريز، حمام قديمي فرمان آباد، قلعه تاريخي كرات، حوض انبار و حمام استاي، حوض انبار قلعه كنه 
ريزه و حوض انبار مشهدريزه جزو بناهاي نيازمند مرمت اين شهرستان است.  وي افزود: تاكنون ۱۱7 
اثر تاريخي در شهرستان تايباد شناسايي شده است. كه از اين تعداد 4۶ اثر در فهرست آثار ملي كشور 
به ثبت رسيده است.  تاج محمدي يادآور شد: مزار موالنا زين الدين ابوبكر تايبادي، ميل كرات، رباط 

تاريخي عباس آباد و مزار شاهزاده قاسم در شهر مشهد ريزه از مهم ترين آثار تاريخي تايباد است. 

نهال كاري 2۴0هكتار از كانون هاي فرسايش بادي ريگان 
اداره  رئي�س     كرمان
منابع طبيعي و 
آبخيزداري ريگان از آغاز عمليات كاش�ت 
نه�ال در س�طح 2۴۰ هكت�ار از اراض�ي 

شهرستان خبر داد. 
مجيد اميري زاده، رئي��س اداره منابع طبيعي و 
آبخيزداري ريگان با اش��اره ب��ه اينكه به منظور 
جلوگيري از تخريب هر چه بيش��تر زمين ها و 
كانون هاي بحراني فرس��ايش بادي شهرستان 
كويري ريگان در شرق استان كرمان عمليات كاشت نهال در سطح 24۰ هكتار از اراضي اين شهرستان 
آغاز شده است، گفت: با كاشت نهال در اين ميزان اراضي 2۰روستاي منطقه از هجوم شن هاي روان در 
امان خواهند ماند. وي افزود: تاكنون گرد و غبار در شهرستان ريگان ۱۶روستا را خالي از سكنه و بيش از 
۱۰۰روستا  را در محاصره شن هاي روان قرار داده ا ست. اميري زاده ادامه داد: عالوه بر آغاز اين نهال كاري 
قبالً با مشاركت جوامع محلي كشت نهال نيز در 7۰۰ هكتار از كانون هاي بحران فرسايش بادي نيز با رشد 
7۰ درصدي نيز انجام گرفته كه كمك شاياني به جلوگيري از حركت شن هاي روان كرده است. امين باقري، 
فرماندار ريگان نيز گفت: با كشت نهال در اين شهرستان مي توانيم از هجوم شن هاي روان در امان بمانيم. 

 فروش گاز به واحدهاي صنعتي بوشهر
 2 برابر شد 

مديرعامل ش�ركت گاز اس�تان      بوشهر
بوشهر از ميزان افزايش دو برابري 
فروش گاز در واحدهاي صنايع بزرگ اس�تان بوشهر خبرداد. 
مسلم رحماني مديرعامل شركت گاز بوشهر با اشاره به افزايش 
دو برابري فروش گاز به صنايع اين استان گفت: از ابتداي دولت 
يازدهم تاكنون ميزان فروش گاز به واحدهاي صنعتي بوشهر از 
7 ميليارد مترمكعب به ۱4 ميليارد مترمكعب در سال رسيده و 
بيش��ترين مصرف در بخش پتروشيمي هاست كه ارزش افزوده 
بسيار بااليي دارد.  وي افزود: در اين حوزه از محل مصوبه شوراي 
اقتصاد در دو س��ال اخير از 2۰۵ واحد صنعتي كه براي اس��تان 
تعريف شده بود ۹۰ درصد به ش��بكه متصل و مابقي هم تا پايان 
امسال به اتمام خواهد رسيد.  مديرعامل شركت گاز استان بوشهر 
ادامه داد: ش��هرهاي ديلم و امام حسن)ع( اس��تان بوشهر۱۰۰ 
درصد به شبكه گازرساني متصل و در همه معابر و محالت اجرا و 
در بخش روستايي تاكنون ۱۹ روستا بهره مند شده اند.  رحماني 
يادآور شد: به هشت روستاي باقيمانده اين شهرستان با جمعيت 
باالي 2۰ خانوار نيز گازرساني انجام و تا قبل از اتمام دولت ۱۰۰ 

درصد روستاهاي آن گازرساني مي شود. 

 هفتمين كاروان بهداشتي 
به مدارس شبانه روزي هرمزگان رفت

مدي�ركل آم�وزش و پ�رورش      هرمزگان
هرم�زگان از اع�زام هفتمي�ن 
كاروان بهداشتي به مدارس شبانه روزي 1۳ منطقه اين استان 
در راس�تاي ط�رح ارتق�ای س�المت نوجوان�ي خب�ر داد. 
موسي دادي زاده سرخايي مديركل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره 
اعزام هفتمين كاروان توزيع ملزومات بهداشتي مدارس شبانه روزي 
دختر و پس��ر اس��تان هرمزگان در راس��تاي طرح ارتقای سالمت 
نوجواني به شهرستان هاي بشاگرد، ميناب، رودان، جاسك، سيريك، 
حاجي آباد، بندرلنگه، بندر خمير و مناطق رودخانه سندرك و فين 
گفت: دانش آموزان مدارس شبانه روزي عالوه بر مشكالتي كه ساير 
نوجوانان با آن مواجه هستند به دليل دوري از خانه و خانواده نياز به 
توجه بيشتري دارند، لذا در طرح ارتقای سالمت نوجواني دانش آموزان 
آموزش هاي الزم در خصوص سبك زندگي سالم، بلوغ، خود مراقبتي 
و مهارت هاي زندگي را فرا مي گيرند و مراقبت هاي مختلف را دريافت 
مي نمايند.  وي افزود: ۳ هزار و 2۰۰ بسته بهداشتي و لوازم شخصي 
شامل حوله، مسواك، خميردندان، شامپو، صابون و ملزومات مورد 
نياز دختران ويژه مدارس شبانه روزي استان توسط اداره سالمت و 

تندرستي اين اداره كل تهيه و در مدارس مجري طرح توزيع شد. 

 200هكتار از  بيابان هاي سمنان 
درختكاري شد

درختكاري  در عرصه هاي بياباني     سمنان
سمنان در وس�عت 2۰۰ هكتار 
همزمان با سراس�ر كش�ور با كاش�ت درختاني مانند تاغ و 

آتريپلكس آغاز شد. 
معصومه منظمي رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان 
سمنان با اش��اره به انجام درختكاري در 2۰۰ هكتار از عرصه هاي 
بياباني اين اس��تان گفت: جنگل كاري مش��اركتي با هدف احيا، 
غني سازي و ترميم رويشگاه هاي جنگلي و مرتعي، براي اولين بار 
به غير از هفته منابع طبيعي و روز درختكاري، همزمان با سراسر 
كشور در منطقه شرق حاجي آباد اعال در شهرستان سمنان با حضور 
مسئوالن و سازمان هاي مردم نهاد و همياران طبيعت شروع شد.  
وي افزود: درختان تاغ دو سال اول كاشت براي سازگاري با محيط 
نيازمند مراقبت و آبياري هستند كه اين نگهداري با كمك پيمانكار 
انجام مي شود.  رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان 
سمنان با بيان اينكه نهال هاي تاغ و آتريپلكس آماده كشت در داخل 
استان تهيه شده است، خاطرنشان كرد: براي كاشت و تهيه نهال در 
2۰۰ هكتار از عرصه هاي بياباني اين شهرستان در حدود ۳ ميليارد 

و ۵۰۰ ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.

 پرداخت تسهيالت ۴۵ ميليون توماني 
به واحدهاي تجاري سيل زده لرستان

 اشتغالزايي 180 نفره با راه اندازي
 20معدن راكد در كرمانشاه

واحدهاي تجاري      لرستان
لرستان كه براثر 
جاري شدن سيل تخريب شدند تسهيالت 
۴5 ميلي�ون توماني س�رمايه اي مي گيرند. 
غالم حسين خاني مديركل بنياد مسكن اصفهان، 
كه به مناطق سيل زده در لرستان سفركرده بود، 
با اش��اره به اين  كه در شهرس��تان پل دختر دو 
اس��تان اصفهان و اردبيل به عنوان اس��تان هاي 
معين در حال فعاليت هستند و مسئوليت ساخت 
و ساز شهر پل دختر و ۱۳ روستاي بخش مركزي 
لرس��تان بر عهده بنياد مس��كن اصفهان است، 
گفت: واحدهاي تجاري لرستان كه براثر جاري 
شدن سيل تخريب شدند، تسهيالت 4۵ ميليون 
توماني سرمايه اي مي گيرند.  وي با بيان اين كه 
در منطقه اي كه اصفهان استان معين آن است، 
4۶۰۰ واحد خس��ارت ديده بود، اف��زود: از اين 
تعداد ۳888 واحد تعمي��ري بوده كه كار آنها با 
كمك هاي مردم، بسيج و خيران به اتمام رسيده  
است.  خاني با اشاره به اين كه 7۱2 واحد احداثي 
در اين منطقه داريم، عنوان كرد: مراحل ساخت 

۹۵ درصد از اين واحدها آغاز شده  است.  مديركل 
بنياد مسكن لرستان تأكيد كرد: با حضور خيران 
عالوه  بر وام و تس��هيالت پرداختي، هر واحد تا 
2۰ ميليون تومان كمك هاي مردمي را دريافت 
مي كند.  خاني با اش��اره به اين ك��ه افرادي كه 
واحدهاي آنها يك طبقه ب��وده اكنون در حال 
س��اخت واحدهاي دو طبقه هس��تند، گفت: با 
توجه به اين كه اسكلت تمام واحدهاي احداثي 
به صورت دو طبقه اجرا مي شود، پيشنهاد ما اين 
است كه طبقه همكف را تمام كنند كه بتوانند از 
آن اس��تفاده كنند و در آينده طبقه باال را كامل 
كنند، چرا كه هم براي پيل��وت و هم طبقه باال 
به آنها وام داده مي شود.  اين مسئول با اشاره به 
اعطاي تسهيالت بالعوض و همچنين مشاركت 
خيران در كمك به س��اخت واحدهاي تخريب 
شده، افزود: براي س��اخت هر واحد شهري ۹۵ 
ميليون تومان تس��هيالت بالع��وض پرداخت 
شده و همچنين در زمينه هاي ديگر مانند توزيع 
رايگان سيمان، نقشه كشي رايگان، عدم پرداخت 

عوارض و... در ساخت واحدها كمك مي شود. 

ام�ور  مع�اون      كرمانشاه
معادن سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس�تان كرمانشاه از 
فعال شدن 2۰ معدن راكد استان با اشتغالزايي 

براي بيش از1۸۰ نفر خبر داد. 
عزت اهلل حاصل��ي معاون امور معادن س��ازمان 
صنعت، معدت و تجارت كرمانش��اه با اشاره به 
فعاليت دوباره، 2۰ معدن تعطيل ش��ده در اين 
استان طي هشت ماه امسال گفت: در اين مدت 
پنج مورد صدور پروان��ه بهره برداري از معادن با 
س��رمايه گذاري 4۹ ميليارد ريال و اشتغالزايي 
4۵ نفر داشتيم.  به گفته وي عمده اين معادن 
شامل س��نگ الش��ه، مخلوط كوهي و سنگ 
تزئيني هس��تند.  معاون امور معادن س��ازمان 
صمت استان كرمانشاه از صدور 8۶ فقره مجوز 
طرح توسعه واحدهاي معدني استان در هشت 
ماهه امسال هم خبر داد و گفت: سرمايه گذاري 
اين طرح هاي توس��عه ۱4۵۶ ميلي��ارد ريال و 
اش��تغالزايي آنها ۹۹۶ نفر است.  حاصلي تعداد 
پروانه هاي بهره برداري صادر شده براي صنايع 

معدني در استان ش��امل دانه بندي هاي شن و 
ماسه، بتن آماده، محصوالت بتني و... را نيز يازده 
فقره با اش��تغالزايي ۱۱۹ نفر و سرمايه گذاري 
728 ميليارد ري��ال اعالم ك��رد.  وي افزود: در 
سال جاري تعهد داشتيم 2۰ معدن راكد استان 
را فعال كنيم كه اين كار در هشت ماهه اول سال 
به سرانجام رسيد.  به گفته معاون معادن سازمان 
صمت استان، در اين مدت 2۰ معدن راكد استان 
با اشتغالزايي بيش از ۱8۰ نفر و سرمايه گذاري 
44۰ ميليارد ري��ال به چرخه توليد برگش��ته 
اس��ت.  حاصلي تأكيد كرد: در اي��ن مدت پنج 
مورد گواهي كش��ف، پنج مورد پروانه اكتشاف 
و ۱4 مجوز برداش��ت از معادن استان نيز صادر 
شده است.  وي از وجود پنج پهنه معدني سنقر، 
هرسين، گيالنغرب، مياني و اسالم آباد غرب هم 
در كرمانشاه ياد كرد و ادامه داد: به جز پهنه سنقر 
كه تا اواخر آذرماه آزاد مي شود، ساير پهنه هاي 
استان اكنون آزاد و آماده جذب سرمايه گذاران 
است و متقاضيان مي توانند درخواست خود را به 

اين منظور در سامانه مربوطه ثبت كنند. 


