
  خراسانجنوبي: معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان جنوبي از توليد ۱۳ هزار و ۷۰۰ عدد تخم شترمرغ در هشت ماه 
گذشته در واحد هاي پرورش شترمرغ تخم گذار استان خبر داد. محمود 
اشرفي گل توليد ساالنه جوجه توليدي در واحد هاي پرورش شترمرغ استان 
را ۱۲ هزار و ۴۰۰ قطعه عنوان كرد و گفت: يك شترمرغ در سال حدود ۶۰ 
عدد تخم مي گذارد كه تقريباً ۴۰ عدد تبديل به جوجه مي شود. گفتني است 

از پوسته تخم شترمرغ براي صنايع دستي نيز استفاده مي شود. 
  كرمانشاه:اس��تاندار كرمانشاه با اش��اره به اينكه هدف گذاري سال 
گذشته صادرات ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالري از مرز هاي استان بود، 
گفت: خوشبختانه توانستيم ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر صادرات داشته 
باشيم و اگر زيرساخت هاي ما در مرز ها و بازارچه هاي مرزي آماده بود به 
راحتي مي توانستيم صادرات اس��تان را تا ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر 
افزايش دهيم. هوش��نگ بازوند بر لزوم اصالح و تس��هيل برخي قوانين 
تأكيد كرد و افزود: در شرايط تحريم نمي توان با قوانيني كه براي شرايط 
عادي وضع شده اند كار را پيش برد. وي ادامه داد: متأسفانه گاهي برخي 
مسئوالن كشوري رفع مشكالت موجود در مرز هاي استان ها را به خود 

استان ها واگذار مي كنند. 
   مركزي: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي گفت: 
۵۸ هزار و ۹۹۴ حلقه الستيك سنگين و نيمه سنگين امسال با نرخ مصوب 
دولتي در نقاط مختلف اين استان توزيع شده است. محمدرضا حاجي پور 
افزود: ۲۱ هزار و ۱۷۶ حلقه الستيك از مجموع ۵۸ هزار و ۹۹۴ حلقه در 
سايز ۲۴- ۱۲، ۱۰ هزار و ۲۹۲ حلقه سايز ۳۸۵ و ۲۷ هزار و ۵۲۶ حلقه سايز 
۳۱۵ است كه در نقاط مختلف استان مركزي توزيع شد. توزيع الستيك در 
اين استان با نرخ مصوب دولتي امسال از سوي ۲۹ نمايندگي، شهرداري ها و 

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان جذب و توزيع شد. 
   خراسانرضوي: آخرين ايستگاه خط  ۲  قطار شهري مشهد با هزينه 
۱۵۰ميليارد تومان با حضور سردار نظري فرمانده سپاه امام رضا)ع( و 
جمعي از مسئوالن كالنشهر مش��هد به بهره برداري رسيد. مديرعامل 
شركت قطارشهري مشهد گفت: ايستگاه كوهسنگي ۱۳۵متر طول، ۲۰ 
متر عرض و ۲۳ متر عمق دارد و سازه اي است كه حتي تير و ستون آن 
نيز شيشه اي است. كيانوش كيامرز افزود: با بهره برداري از اين ايستگاه، 
تمام ايستگاه هاي خط دوم قطارشهري مشهد از بلوار طبرسي تا ميدان 
شهيد كاوه در اين كالنشهر فعال هستند؛ ضمن آنكه همه تجهيزات اين 
ايستگاه مانند سامانه هاي اطفا و اعالم حريق، مخابرات و پله برقي آن نيز 

تكميل شده اند. 
  سيستانوبلوچستان: با افتتاح يك مدرس��ه خيري در روستاي 
عش��ايري گرداك بخش مركزي قصرقند، آخرين مدرس��ه كپري اين 
شهرستان برچيده شد. معاون پش��تيباني آموزش و پرورش قصرقند با 
بيان اين مطلب گفت: اين مدرسه يك كالسه در يكي از دور افتاده ترين 
روستاهاي قصرقند احداث شده است. الل بخش هوتي افزود: هم اكنون 
چهار مدرسه خيري ديگر در شهرستان قصرقند در دست احداث است كه 

در دهه فجر امسال به بهره داري مي رسد.

بااحداثش�هرك    قزوين
تخصصيشيريني
س�نتيدرقزوينزمين�هرونقتوليد،اش�تغالو
درآمدهايفعاالناينحرفهدراستانمهياميشود.
مرتضي عليخاني مدير كل دفتر جذب و حمايت 
از س��رمايه گذاري اس��تانداري قزوين گفت: در 
شرايطي كه شيريني سنتي قزوين با استفاده از 
مواد اوليه مرغوب مانند پسته، بادام، هل، زعفران 
و گالب طبيعي و اصيل استفاده مي كند و پسته 
قزوين به آن طعم و رنگ خاصي بخشيده به دليل 
غفلت از برنامه هاي تبليغاتي همچنان گمنام مانده 
و بسياري از مردم كش��ور نيز با آن آشنا نيستند، 
موضوع مهمي كه مي طلبد تادر قزوين ش��هرك 
تخصصي شيريني سنتي احداث شود.  وي افزود: 
موقعيت جغرافياي��ي قزوين به دلي��ل نزديكي 
به پايتخت و قرار گرفتن در مس��ير چند اس��تان 

مهم كشور بسيار مناسب و استراتژيك است و با 
استفاده از ظرفيتي كه در آثار تاريخي و ثبت بيش 
از ۱۲۰۰ اثر شاخص داريم مي توانيم قزوين را به 

جهان معرفي كنيم.  مديركل دفتر جذب و حمايت 
از سرمايه گذاري استانداري قزوين تصريح كرد: 
يكي از طرح هاي مناسب در اين عرصه كه كارهاي 

مطالعاتي آن به پايان رس��يده احداث ش��هرك 
تخصصي شيريني در مبادي ورودي و كنار اتوبان 
است تا بتوانيم ضمن برند سازي شيريني سنتي 
به اقتصاد و اشتغال فعاالن اين بخش كمك كنيم.  
عليخاني با اش��اره به اين مهم ك��ه اميدواريم در 
ايام دهه فجر كلنگ س��اخت ش��هرك شيريني 
در قزوين آغاز ش��ود، افزود: با حمايت ش��ركت 
ش��هرك هاي صنعتي استان، خوش��ه صنعتي 
شيريني سنتي قزوين فعال ش��ده و خانم دكتر 
چگيني به عنوان كارگزار خوشه صنعتي با نگاه 
علم��ي و كارشناس��ي روي موضوع خ��وب كار 
كرده اند كه اميدواريم با همكاري اتحاديه قنادان 
بتوان به اهداف پيش بيني شده دست يافت.  به 
گفته وي، برگزاري جش��نواره ش��يريني سنتي 
قزوين در بهمن ماه امسال فرصت مناسبي براي 

معرفي اين محصول ارزشمند است.

قزوينصاحبشهركتخصصيشيرينيسنتيميشود
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88498441سرويس  شهرستان

 37 نقطه فاقد ديد و پرخطر 
آذربايجان غربي ايمن شد 

مديركلراهداريوحملونقلجادهاي    آذربايجان غربي
آذربايجانغرب�يازخاكب�رداريو
ايمنس�ازي37نقطهفاقددي�دوپرخط�ردراس�تانخبرداد.
ارسالن شكري مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي 
از شن ريزي موضعي تس��طيح و رگالژ ۴ هزار راه روس��تايي خاكي و 
شوسه خبر داد و گفت: در اس��تان حدود ۳۷ نقطه فاقد ديد و پرخطر 
خاكبرداري و خاك ريزي و ايمن شدند.  وي با اشاره به بارش ها و سيلي 
كه بهار امسال در سطح استان جاري شد، افزود: در كنار خدمات رساني 
به هم استاني هاي عزيز، همكاران اين مجموعه در يكي از شهرستان هاي 
استان لرستان حدود دو ماه با يك اكيپ كامل مستقر شدند و به نحو 
احسن وظايف محوله را انجام دادند.  شكري با اشاره به اعزام پل فلزي 
به مناطق سيل زده استان ايالم ادامه داد: يك اكيپ كامل راهداري و 
راهسازي نيز به اين استان اعزام شد و در كنار ساير ادارات و نهادهاي 
امداد رسان عالوه بر اينكه بحث مهار سيل در باال دست و پايين دست 
پل ها و سازه هاي آبي انجام مي شد، راهداران از كمك رساني براي مهار 

سيل در روستاها و آب بند هاي استان نيز غفلت نداشتند. 

 توزيع3 هزار تن نهاده دامي 
بين 7۵ هزار بهره بردار در کردستان

ادارهاموردامسازمانجهادكشاورزي    كردستان
كردستان3هزارتننهادهداميمورد
نيازازجملهجووسبوسرابينتمامدامداراناستانتوزيعكرد.
محمود ظهرابي مدير امور دام س��ازمان جهاد كشاورزي استان كردستان 
با اش��اره به اينكه ۳ هزار تن نهاده دامي بين ۷۵ ه��زار بهره بردار دام توزيع 
ش��د، گفت: هم اكنون ۲۰ تعاوني توزيع نهاده هاي دام و طيور اين استان 
دستور توزيع ۵۰۰ تن جو و ۲ هزار و ۵۰۰ تن سبوس را در دستور كار خود 
قرار داده اند.  وي با بيان اينكه پيش��تر توزيع اين نهاده ها تنها بين اعضاي 
تعاوني هاي توزيع عرضه مي شد، افزود: سازمان جهاد كشاورزي به منظور 
حمايت از تمام توليد كنندگان در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و 
شعار سال محدوديت عرضه نهاده ها را برداشته و اين محصوالت را بين تمام 
دامداران توزيع مي كند.  مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزي كردستان با 
بيان اينكه از ابتداي سال تاكنون ۴۵ هزار و ۴۶۱ تن انواع نهاده هاي دامي در 
اين استان توزيع شده است، ادامه داد: اين ميزان شامل نهاده هايي مانند ذرت، 
سويا، جو، سبوس داخل و خارج استاني و كنسانتره غذايي است.  ظهرابي 
يادآور شد: در اين مدت يك هزار و ۹۴۴ تن ذرت، يك هزار و ۲۲۴ تن سويا، ۵ 
هزار و ۲۱۷ تن جو، ۲۲ هزار و ۸۶ تن سبوس داخل استاني، ۸۵۷ تن سبوس 

خارج استاني و ۱۴ هزار و ۱۳۳ تن كنسانتره غذايي توزيع شده است.

 تعيين حريم فقط 36 درصد از رودخانه ها
در 4۵سال گذشته 

وقتيسيلهايبهاريچنديناستانرادرهمريختوويرانيهايي
برجايگذاش�توهموطنانزياديرابيخانمانكرد،صحبتهادر
موردعللبهوجودآمدناينسيالبهاشروعشدونكتهمشترك
درهمهاس�تانهااينبودكهس�اختوس�ازدرحري�مرودخانهها
اولينعاملبهوج�ودآمدنس�يالبهابودهاند.مخاطراتناش�ي
ازاينعدمتوجهبهحريمهاآنق�درزيادبودكهبارهااعالمش�دنه
تنهابايدحريمرودخانههامش�خصوازتجاوزب�هآنهاجلوگيري
شودبلكهساختوس�ازهايقبليهمتخريبوراهعبورآبهاباز
ش�ودتاديگرش�اهدچنيناتفاقاتناگوارينباش�يم.وليحاالبه
راحتيبايدبش�نويمتنها36درصدازحريمرودخانههايكش�ور
تعيينش�دهوباقيآنهابهدس�تمتجاوزانس�پردهش�دهاست.

    
شايد اگر سيل مهيب ماه هاي اول سال به وقوع نمي پيوست كسي وقتش 
را براي صحبت كردن در مورد اصطالحات و مباحثي مثل بستر رودخانه، 
حريم كيفي و حريم كّمي رودخانه تلف نمي كرد.  به گفته كارشناسان 
بس��تر قانوني رودخانه به آن بخش از »پهنه س��يالبي« رودخانه گفته 
مي شود كه طي فرآيند فني و قانوني مشخص و پهنه سيل گير سيالب 
براي دوره بازگشت ۲۵ ساله است.  حريم كّمي رودخانه هم پهنه اي با 
عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بس��تر قانوني رودخانه اس��ت كه براي 
دسترس��ي و انتفاع كامل از بس��تر رودخانه در نظر گرفته شده است. 
بر همين اس��اس در تعريف حريم كيفي رودخانه  هم بايد ۱۵۰ متر از 
مرز بستر رودخانه در طرفين اين عرصه آبي را در نظر داشت كه جهت 
حفاظت كيفي منابع آب تعيين مي شود.  حاال با دانستن اين تعاريف و 
نگاهي به رودخانه هاي كشور در هر شهر و روستايي كه باشند به خوبي 

مي توانيم حريم ها را شناخته و ميزان تجاوز به آنها را مشاهده كنيم. 
   تصرفحريمرودخانهها

در قانون عنوان شده كه بس��تر و حريم رودخانه ها جزو منابع و اموال 
»ملي« محسوب مي شود و كسي نمي تواند تملك قانوني بر آن داشته 
باشد.  قانوني كه بارها و بارها در موردش حرف زده شده است اما كسي 
جرئت عمل به آن و جلوگيري از س��اخت و س��ازها در اين محدوده را 
ندارد.  چند روز پيش بود كه رئيس كارگروه محيط زيست هيئت ويژه 
گزارش ملي س��يالب ها با بيان اينكه طي ۴۵ س��ال تنها ۳۶ درصد از 
حرايم رودخانه ها تعيين شده است، گفته بود: »عدم شناسايي حريم 
رودخانه ها موجب شده اس��ت كه در محل سيل ساخت و ساز صورت 
گيرد و خس��ارات زيادي به مردم وارد شود.« دكتر رضا مكنون با بيان 
اينكه سيل امسال درس خوبي به ما داد، به ايسنا گفت: »شروع سيل 
از بارش هاي آسماني اس��ت كه در حيطه اختيارات ما نيست، ولي بر 
روي زمين ما اقداماتي انجام داديم كه به شدت بخشيدن سرعت سيل 
كمك كرديم، نمونه آن خالي كردن جنگل ها از پوش��ش درختان در 
ارتفاعات است.« هميشه بسته ش��دن يا تجاوز به حريم رودخانه ها از 
طرف زمين خواران نيست و با بررسي س��يل هاي اخير مي توان شاهد 
بي تدبيري هايي از طرف مس��ئوالن بود كه فاجعه به بار آوردند.  وقتي 
مسير رودخانه ها تصرف مي شود تا به جاده سازي اختصاص يابد فاجعه 
س��يل دروازه قرآن ش��يراز را به بار مي آورد يا در آق قالي گلس��تان و 
سيالخور لرستان ساخت و ساز در مسير سيل موجب شد كه با جاري 
شدن آب خسارات زيادي به اين مناطق وارد شود.  اگر دولت از همان 
ابتدا جلوي ورود به اين حريم ها را مي گرفت، می توانس��ت بعد از بروز 
سيل ها اعالم كند از هيچ خانه و خيابان و بنايي كه در حريم رودخانه ها، 
س��اخته و ايجاد ش��ده، حمايت نمی كند و  هيچ تعهدي در قبال آنها 
نخواهد داش��ت.  به هر حال اگر تاكنون فقط ۳۶ درصد از رودخانه ها 
حريمشان تعيين شده بيانگر اين است، دولت هيچ تالشي در اين مسير 

نداشته و بعد از سيل هم ثابت شد، هنوز هم برنامه اي ندارد.

 ايجاد 700 شغل در نساجي قائمشهر 
با سرمايه گذاري ستاد اجرايي فرمان امام)ره(

س�تاداجراييفرمانام�ام)ره(آمادگ�يداردت�احداكثرظرف
ش�شماهآيندهتمامفازهايكارخانهبزرگنس�اجيقائمش�هر
راراهان�دازينمايدك�هچيزيحدود7۰۰ش�غلايج�ادميكند.
محمد مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان امام كه به مازندران سفر كرده 
بود در مراسم احياي كارخانه نساجي قائمشهر با حضور استاندار، نماينده 
ولي فقيه و مسئوالن استاني گفت: در ۱۵ ماه گذشته توانستيم نزديك 
به ۲۰ هزار طرح را به نتيجه برسانيم.  وي افزود: ما آمادگي داريم حداكثر 
ظرف ش��ش ماه آينده تمام فازهاي اين كارخانه كه چيزي حدود ۷۰۰ 
ش��غل ايجاد مي كند را راه اندازي كنيم كه اين مسئله كنترل و نظارت 
آقاي استاندار را مي طلبد.  مخبر با تأكيد بر اينكه همه سعی و تالشمان 
براي مردم است و دشمن بعد از مايوس شدن از تقابل در حوزه نظامي و 
امنيتي و سياسي به بخش اقتصادي روي آورده است و تمام فشار را روي 
آن گذاشته است، تأكيد كرد: در اين بخش ضعف داريم و علت آن هم اين 
است كه اين بخش را به دست مردم نداده ايم و اگر آن را به مردم واگذار 
می كرديم همان طور كه جنگ و مردم، جنگ و مسائل امنيتي را به اين 
شكل اداره كرديم، اقتصاد را هم به همين شكل مي توانستيم اداره كنيم.  
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام افزود: در مازندران تقريباً ۵۸۰۰ 
طرح را كه ۱۴۰۰ طرح آن بازآفرين و احياس��ت را افتتاح و در مجموع 
هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان در بخش هايي چون سيل زدگان و بخش هاي 
عمراني س��رمايه گذاري كرده ايم.  مخبر خاطرنشان كرد: در اين استان 
۱۴۳۰ پروژه زيربنايي راه انداختيم كه شامل ۳۵۰ كالس درس، ۱۴۰ 
مس��جد، ۹۰ پروژه زيربنايي مثل كتابخانه و خانه عالم و ساخت ۱۱۵۰ 
مسكن محرومان مي شود.  وي ادامه داد: طبق اعالم استاندار، احياي فاز 
اول نساجي مازندران نياز به ۱۷۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري داشت كه 
انجام داديم، در ادامه نيز براي فازهاي بعدي هم آمادگي داريم تا طبق آمار 

اعالمي دولت ورود كنيم و براي مردم اشتغال ايجاد كنيم. 
   نساجيفراترازيككارخانهاست

در ادامه مراسم نماينده ولي فقيه در استان مازندران با اشاره به عنايات رهبر 
معظم انقالب به نساجي قائمشهر گفت: اميد است كه روند احياي نساجي 
مازندران با ورود جهادي ستاد اجرايي فرمان امام رونق پرشتابي پيدا كند.  
حجت االسالم معلمي افزود: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( كه يادگار 
امام راحل است منشاء خير و بركت براي ايجاد فرصت اشتغال و توليد است و 
اميدواريم كه خداوند متعال بر توفيقات آن بيفزايد.  حسين زادگان استاندار 
مازندران نيز در ادامه اين مراسم با تقدير از عملكرد و نگاه ويژه ستاد اجرايي 
فرمان امام به مازندران گفت: اين ستاد اولين نهادي بود كه شايد مستقيماً 
هم با بحث سيل مرتبط نبود و مسئوليتي نداشت ولي بيشترين خدمات را 

به سيل زدگان ارائه داد كه از اين بابت هم جاي سپاسگزاري دارد. 
وي اف��زود: خدمات س��تاد اجرايي فرمان ام��ام)ره( در بح��ث راه اندازي 
كارخانجات و پروژه هاي عمراني، مدرسه س��ازي و بهداش��ت و درمان و 
حمايت از خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و معلوالن و مدرسه سازي و 
مسجد سازي و ايجاد قرارگاه هاي جهادي يك مدل مديريتي جديد بدون 
بروكراسي هاي زائد و فاسد اس��ت كه اثرات مؤثرش به مردم بر مي گردد 
و اين موضوع كمتر در رس��انه ها و بخش هاي مختلف مطرح شده است.  
استاندار مازندران با اشاره به تأكيد رهبر انقالب بر احياي نساجي مازندران 
خاطرنش��ان كرد: امكان نداشت رهبر معظم انقالب مس��ئولي از استان 
مازندران چه در حوزه هاي اجرايي و چه از نمايندگان مجلس خبرگان ببينند 
و در مورد اينكه تكليف نساجي مازندران باالخره چه شد سؤال نكنند.  وي با 
اشاره به اينكه اين نشان دهنده اين است كه واقعاً موضوع نساجي فراتر از يك 
كارخانه است، گفت: نساجي قائمشهر و نساجي مازندران بخشي از تاريخ و 
هويت مردم قائمشهر شده است و نمي توانيد قائمشهر را بدون نساجي فرض 

كنيد و لذا امروز براي ما يك روز تاريخي است. 

محمدرضا هاديلو

بهره برداري از 7 طرح بهداشتي و درماني در خراسان رضوي 
7ط����رح    خراسان رضوی
بهداش�تيو
درمانيب�احضوروزيربهداش�ت،درمانو
آموزشپزشكيدرشهرستانهايسبزوار،
جوين،جغتاي،خوشابوداورزندرغرب
خراس�انرضويب�هبهرهبرداريرس�يد.
دكتر عليرضا مسلم رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
سبزوار با اشاره به بهره برداري از ۷ طرح بهداشتي 
و درماني در خراسان رضوي به دست دكتر سعيد 

نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: محل زيست پزشك مركز خدمات جامع سالمت 
جغتاي، خانه بهداشت احمدآباد ملك ، مركز خدمات جامع سالمت شهري كوشك، دو محل زيست 
پزشك مركز خدمات جامع سالمت خوشاب و مركز خدمات جامع سالمت محمدآباد راه اندازي شد.  
وي افزود: همچنين مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزي حكم آباد با زيربناي هزار مترمربع و پايگاه 

اورژانس جاده اي چشام داورزن با مشاركت خيران با حضور وزير بهداشت به بهره برداري رسيد. 

جهاد محروميت زدايي در ۱۵6 روستاي لرستان آغاز شد
مديركلكميته     لرستان
ام�ام ام�داد
خميني)ره(لرستانازشروعاقدامجهادي
ايننهاددر1۵6روستابهمنظورتوانمندسازي
ومحروميتزداي�يروس�تاييانخب�رداد.
 جاس��م محمدي فارس��اني، مديركل كميته 
امداد امام خميني)ره( لرس��تان با اش��اره به 
اينكه كميته امداد امام خميني )ره( لرستان 
در ۱۵۶ روستا اس��تان طرح محروميت زدايي 

اجرا مي كند، گفت: نيازسنجي از ۱۵۶ روستا با ضريب محروميت ۸ و ۹ در مناطق روستايي اليگودرز، 
سپيدشت، معموالن و خرم آباد انجام شده است. وي با تأكيد بر اينكه برنامه محروميت زدايي براي همه 
خانواده هاي نيازمند ساكن در روستاهاي منتخب آغاز شده، افزود: در گام نخست خدمات آموزش، 
مشاوره و راهنمايي، برگزاري كارگاه هاي آموزشي سبك زندگي، ارائه خدمات تكميلي بهداشتي و 
درماني، بيماريابي و غربالگري، تأمين سبدهاي تكميلي غذايي و بهداشتي در سه مرحله توزيع لوازم 
اوليه زندگي شامل منبع ذخيره آب، زيرانداز و روانداز مناسب، وسايل سرمايشي و گرمايشي، ظروف 

آشپزخانه به نيازمندان ساكن اعطا مي شود. 

قم رتبه نخست »کاهش تلفات جاده اي« کشور را کسب کرد 
طيهفتماهه     قم
س�ال نخست
جاري)درمقايسهبامدتمشابهسال97(در
مجموعراههايبرونشهريوروستايي،رشد
منفي1۵/6درصدتلفاتجادهايموجبشدتا
قمدربيناستانهايكشوررتبهنخستكاهش
تلفاتجاده�ايراب�هخوداختص�اصدهد.
ابوالفضل جمالي مديركل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان قم گفت: براساس آمار بدست آمده 

از سايت سازمان پزشكي قانوني كشور، رتبه نخست كشوري در امر كاهش تلفات جاده اي به استان قم تعلق 
گرفت.  وي افزود: با عنايت به آمار مقايسه اي بازه زماني هفت ماهه نخست  سال هاي ۹۷ و ۹۸، ميزان تلفات 
جاده اي در استان قم از رشد منفي ۱۵/۶ درصد برخوردار بوده است.  مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
استان قم تصريح كرد: با توجه به آمار دريافتي از ديگر استان هاي كشور و مقايسه ميزان تلفات جاده اي آنها، 

استان قم در امر كاهش تلفات )اعم از مصدوم و فوتي( شاهد بيشترين ميزان كاهش بوده است. 

زنبورداران ۱72 تن عسل در مانه و سملقان برداشت کردند  
زنبوردارانمانهو    خراسان شمالي
س�ملقانپاييز
امسال17۲هزارو191كيلوگرمعسلاز1۴هزار
و67۴كندوياينشهرستانبرداشتكردند.
هادي قهرمانيان، مديرجهاد كشاورزي مانه و 
سملقان شمار زنبورستان هاي اين شهرستان 
را ۲۱۳ مورد عنوان كرد و اف��زود: زنبورداران 
مانه و سملقان پاييز امسال ۱۷۲ هزار و ۱۹۱ 
كيلوگرم عسل از ۱۴ هزار و ۶۷۴ كندوي اين 
شهرستان برداش��ت كردند. وي با اش��اره به اينكه با توجه به محدود بودن مراتع و خشكسالي هاي 
سال هاي اخير، سعي شده تا اطالعات علمي زنبورداران افزايش يافته و آنان عالوه بر توليد عسل، به 
توليد ديگر فرآورده هاي زنبور عسل نيز توجه كنند، اظهار داشت: بر همين اساس امسال زنبورداران 
اين شهرستان عالوه بر برداشت عسل مقدار ۲ هزار و ۹۹۴ كيلوگرم گرده گل، ۲۰۰ كيلوگرم بره موم، 
۳ هزار و ۷۶۴ كيلوگرم موم و ۱۸۳ كيلوگرم ژله برداشت كرده اند كه از نظر سوددهي با عسل توليدي 
آنان رقابت مي كند. وي افزود: عسل توليد شده در اين شهرستان عالوه بر تأمين بخشي از نياز استان، 

در استان هاي تهران، البرز و خراسان رضوي نيز عرضه مي شود.

 سرمايه گذاري 2۵00 ميليارد ريالي
 براي اجراي طرح آب شيرين کن بوشهر

مديرعاملشركتآبوفاضالب     بوشهر
استانبوشهرازسرمايهگذاري
طرحآبش�يرينكن3۵هزارمترمكعبيبوشهربااعتباري
بال�غب�ر۲۵۰۰ميلي�اردري�الدربوش�هرخب�رداد.
عبدالحميد حمزه پور مديرعامل شركت آب وفاضالب بوشهر با اشاره به 
سرمايه گذاري ۲۵۰۰ ميليارد ريالي براي اجراي طرح آب شيرين كن 
بوشهر گفت: با اجراي طرح هاي آبرساني جيره بندي آب در محالت 
جنوبي شهر بوشهر برطرف شد و تالش مي شود با تكميل پروژه هاي 
آبرساني اين مهم در نقاط مختلف شهر بوشهر نيز محقق شود.  وي به 
اجراي طرح فاضالب در بافت تاريخي بوشهر اشاره كرد و افزود: ۳۵ 
كيلومتر شبكه فاضالب در بافت تاريخي بوشهر در حال اجراست كه 
نقش مهمي در بهبود وضعيت سالمتي و زيرساخت هاي عمراني در 
اين منطقه دارد.  مديرعامل شركت آب وفاضالب بوشهر از افزايش 
ظرفيت آب شيرين كن ۱۰ هزار متر مكعبي بوشهر خبرداد و تصريح 
كرد: ظرفيت آب شيرين كن بوشهر ۱۰ هزار مترمكعب در يك سال 
گذشته افزايش يافته و به ۲۰ هزار متر مكعب رسيده است.  به گفته، 
حمزه پور بيش از ۳۵ كيلومتر شبكه دفع فاضالب در اين بافت در حال 

اجراست كه پيش بيني مي شود تا پايان امسال تكميل شود. 

مدارس بشرويه خراسان جنوبي 
اسپيلت دار شدند

استانداردس�ازي ه�دف ب�ا     خراسان جنوبي
و گرمايش�ي سيس�تمهاي
سرمايشيمدارس،83دستگاهاسپليتبااعتبار1۰ميلياردريال
در19واحدآموزش�يروستاييشهرستانبشرويهتوزيعشد.
محمدعلي واقعي، مديركل آموزش و پرورش خراس��ان جنوبي 
با اش��اره به اينكه طرح استانداردس��ازي سيس��تم گرمايشي و 
سرمايشي مدارس استان و تجهيز مدارس به سيستم گرمايش 
مركزي به ويژه مدارس��ي كه علمك گاز تا درب مدارس اس��ت، 
گفت: سيستم هاي گرمايش��ي و سرمايشي مدارس ۸۳ دستگاه 
اس��پليت در ۱۹ واحد آموزش��ي روستايي شهرس��تان بشرويه 
توزيع ش��د.  وي افزود: پس از نصب و راه اندازي اين دستگاه ها، 
بخاري هاي نفتي كاربراتوري موجود در اين ۱۹ آموزش��گاه نيز 
جمع آوري شده و ديگر در بشرويه از بخاري نفتي كاربراتوري براي 
گرمايش كالس هاي درس استفاده نمي شود.  مديركل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبي ادامه داد: تمامي زير ساخت هاي الزم در 
زمينه نصب و راه اندازي از شهريورماه و در قالب پروژه مهر فراهم 
آمده كه با نصب دستگاه ها در كوتاه ترين زمان ممكن، سيستم 

گرمايشي قابل بهره برداري است.

 اجراي طرح کاداستر در 26۸ هزار هكتار 
از منابع طبيعي کرمانشاه

مديركلمنابعطبيعيكرمانشاه    كرمانشاه
ازاجرايطرحكاداستراراضي
در۲68ه�زارهكت�ارازمناب�عطبيعياس�تانخب�رداد.
انشاء اهلل كوالني مديركل منابع طبيعي كرمانشاه با اشاره به اجراي 
طرح كاداستر در ۲۶۸ هزار هكتار از منابع طبيعي اين استان گفت: 
طرح كاداستر اراضي ملي به عنوان تك برگ كردن اسناد دفترچه اي 
اراضي ملي از سال ۹۷ از محل اعتبارت صندوق توسعه ملي آغاز شد.  
وي افزود: در همين راستا سال قبل در س��طح ۲۵۰ هزار هكتار از 
اراضي قرارداد با شركت هاي مشاوره اي منعقد و در حال انجام است.  
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه تصريح كرد: 
همچنين امسال از محل صندوق توسعه ملي دو قرارداد با شركت هاي 
مشاوره اي اخذ و يك قرارداد نيز در سامانه ستاد ثبت شده كه پس از 
درخواست شركت مشاوره اي منعقد خواهد شد.  كوالني خاطرنشان 
كرد: اين دو قرارداد در سطح ۲۰۸ هزار هكتار و قرارداد سوم در صورت 
عملياتي شدن در مساحت ۶۰ هزار هكتار از اراضي استان اجرايي 
خواهد شد.  وي با بيان اينكه قرارداد سوم به محض مشخص شدن 
شركت مشاوره اي، عملياتي مي شود، بيان داشت: طرح كاداستر طي 

دو سال اخير در سطح كشور اجرايي شده است. 

 صادرات 500 كانتينر كاالي ايراني 
از بندر كاسپين به چين 

 ۱500 واحد مسكوني در سمنان
 افتتاح يا كلنگ زني شد

۵۰۰كانتينرانواع      گيالن
كااليايرانيدر
سهماههنخستامس�الازمجتمعبندري
كاس�پينمنطقهآزادانزلياستانگيالنبه

مقصدكشورچينصادرشد.
امين افقي معاون اموربندري و حوزه خزر سازمان 
منطقه آزاد انزلي با اشاره به اينكه وجود انبارهاي 
سرپوش��يده يا رو باز، احداث مخازن و سيلوهاي 
متنوع، آبخور باال و پس��كرانه مناس��ب از جمله 
مهم ترين مزيت هاي مجتمع بندري كاس��پين 
گفت: در سه ماهه امسال ۵۰۰ كانتينر كاالهاي 
مختلف تجاري ساخت داخل شامل انواع مصالح 
س��اختماني، مواد غذايي، فرش، خشكبار، مواد 
پتروش��يمي و ظروف از طريق امكانات مجتمع 
بندري كاسپين به كشور چين صادر شده است.  
وي اف��زود: در ص��ورت اتصال مجتم��ع بندري 
كاس��پين به خط ريل سراس��ري از طريق اتمام 
پروژه راه آهن گيالن - بندرانزلي تا پايان س��ال 
آينده، بسترهاي الزم براي اتصال بزرگ ترين بندر 
ايران در درياي خزر به بنادر بزرگ كشور در جنوب 

فراهم مي ش��ود.  معاون اموربندري و حوزه خزر 
سازمان منطقه آزاد انزلي تصريح كرد: با اتصال 
راه آهن گيالن به سواحل درياي خزر منطقه آزاد 
انزلي به محل تالقي كريدور چين - قزاقستان - 
ايران با كريدور نستراك )شمال - جنوب( تبديل 
مي شود.  افقي همچنين از تبديل مجتمع بندري 
كاسپين به يكي از مبادي اصلي تأمين مواد اوليه 
واحدهاي توليدي و كاالهاي اساس��ي مورد نياز 
كشورمان خبرداد و گفت: اين موفقيت هاي ياد 
شده در سايه اعمال مشوق ها و مزيت هاي رقابتي 
خاص توسط سازمان منطقه آزاد انزلي به دست 
آمده است.  وي خاطرنشان كرد: راه اندازي كريدور 
چين - قزاقس��تان - ايران با محوريت س��ازمان 
منطقه آزاد انزلي مزيت هاي بسيار زيادي را براي 
كش��ورمان در حوزه مبادالت فراهم كرده است.  
به گفته اين مسئول، كاهش هزينه و مدت زمان 
الزم براي ترانزيت و حمل و نقل كاالها را از جمله 
كاركردهاي مثبت كريدور چين - قزاقس��تان - 
ايران در مقايسه با مسير تجاري موجود بين ايران 

و چين است. 

باه��دفارتقاي     سمنان
مسكنبهخصوص
برايجوانانيكهزارو۵۰۰واحدمسكونيدر
قالبچندپروژهدراس�تانس�منانافتتاحيا

كلنگزنيميشود.
جواد حق ش��ناس معاون مسكن ش��هري بنياد 
مسكن انقالب اسالمي كه به سمنان سفر كرده 
است، گفت: از س��وي اين بنياد يك هزار و ۵۰۰ 
واحد مسكوني براي متقاضيان كه عموماً جوان 
هستند افتتاح يا كلنگ زني مي شود.  وي با بيان 
اينكه از مي��ان يك هزار و ۵۰۰ واحد مس��كوني 
قابل ساخت و كلنگ زني در استان سمنان، ۱۲۰ 
واحد مسكوني روزگذشته كلنگ زني شد، افزود: 
كلنگ زني مجتمع ۲۴ واحدي شاهرود، كلنگ زني 
مجتمع ۵۷ واحدي گرمسار و مجتمع مسكوني 
۱۲ واحدي دامغان در زمره اين پروژه ها هستند 
و مابقي آنها پس از ثب��ت نام و حضور متقاضيان 
كلنگ زني خواهد شد.  معاون بنياد مسكن كشور 
درباره برنامه اقدام ملي، تأكيد كرد: اين برنامه يك 
اقدام ملي و عظيم از سوي دولت است كه در آن 

۴۰۰ هزار واحد مسكوني براي متقاضيان ساخته 
مي شود.  حق شناس با تأكيد بر اينكه ۱۳۸ هزار 
واحد مسكوني از ۴۰۰ هزار واحد مسكوني متعهد 
شده از سوي دولت، توسط بنياد مسكن ساخته 
مي شود، ابراز داش��ت: ۱۰۰ هزار واحد مسكوني 
در شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت و ۳۸ هزار 
واحد مسكوني باقيمانده در شهرهاي باالي ۱۰۰ 
هزار نفر جمعيت ساخته مي شود.  اين درحالي 
است كه مرداد ماه سال جاري نيز حسين دهقان 
مديركل راه و شهرسازي اس��تان سمنان اعالم 
كرد: ۲ هزار و ۳۳۷ واحد مس��كوني در استان به 
منظور رونق در ساخت و ساز و بازار مسكن ساخته 
مي ش��ود.  وي با بيان اينكه ساخت مسكن يك 
طرح ملي است، افزود: در كشور ۱۰۰ هزار واحد 
مسكوني ساخته مي شود كه سهم استان سمنان 
از اين تعداد ۲ هزار و ۳۳۷ واحد است.  مديركل راه 
و شهرسازي استان سمنان ادامه داد: ساخت ۴۰۰ 
واحد مسكوني از مجموع تعهد استان براي ساخت 
مسكن بر عهده راه و شهرسازي و ساخت يك هزار 

و ۸۰۰ واحد بر عهده مردم است. 


