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س�ايت پرورش ميگو در ش�هرها و روس�تاهاي 
س�احلي بوش�هر با توليد 36 هزارو 800 تن در 

سايت هاي استان در حال فعاليت هستند. 
عقيل اميني سرپرس��ت اداره كل ش��يالت بوشهر 
با بيان اينك��ه فعاليت هاي پرورش آبزي��ان يكي از 
مهم ترين مزيت هاي بخش ش��يالت استان است، 
افزود: در اين راس��تا بيش از 50 هزار هكتار اراضي 
س��احلي براي اين مهم شناسايي ش��ده است. وي 
ادامه داد: بوشهر ظرفيت هاي كم نظيرآبزي پروري 
در زمينه پرورش ميگو و ماهي به  ويژه ظرفيت هاي 
پرورش ساير آبزيان نظير انواع جلبك، خيار دريايي، 
البستر، آرتيميا و ساير محصوالت آبزيان دارد. اين 
مسئول با اش��اره به اينكه امس��ال 6/4 هزار هكتار 
اراضي س��احلي به پرورش ميگ��و اختصاص يافته 
اس��ت گفت: اين س��ايت هاي پرورش ميگو در نوار 
ساحلي خليج فارس و بيش��تر در روستاهاي استان 
مستقر است. اميني با اشاره به برداشت بيش از ۳6 

هزارتن ميگو از اراضي پرورشي گفت: برداشت اين 
آبزي از حوضچه هاي پرورش��ي تاكنون نس��بت به 
سال گذش��ته حدود ۳0 درصد افزايش يافته است. 
وي افزود: همجواري با خليج  فارس، دسترس��ي به 
آب هاي آزاد، وجود اس��كله هاي متعدد ش��يالت، 

فراهم بودن زمينه هاي صادرات، وجود شهرك هاي 
صنعتي وابسته به شيالت و اراضي مستعد پرورش 
ميگو و توسعه روزافزون آن، صنايع فرآوري به عنوان 
مهم ترين محورهاي توسعه اس��تان بوشهر مطرح 
است. سرپرس��ت اداره كل شيالت بوش��هر با اشاره 

به اينكه برداشت ميگو پرورشي از استخر پرورشي 
در سايت دوازده گانه استان رو به پايان است، تصريح 
كرد: براساس آمارها تاكنون ۳6 هزارو 800 تن ميگو 
از استخرها در س��ايت هاي پرورش ميگو برداشت 
شده است كه نسبت به سال قبل تاكنون ۳0 درصد 
افزايش يافته اس��ت. اميني اين ميزان برداشت را از 
سطح 6 هزارو 2۳9 هكتار اراضي پرورش ميگو اعالم 
كرد و گفت: 200 اس��تخر پرورش ميگو ديگر براي 
برداشت محصول باقيمانده كه با برداشت آنها ميزان 
توليد ميگو پرورشي افزايش مي يابد. وي افزود: حوزه 
پرورش آبزيان يكي از بخش هاي كم هزينه براي ايجاد 
اشتغال و سرمايه گذاري است و مي تواند عالوه  بر آمار 
فعلي، اشتغال را به چند برابر افزايش دهد. سرپرست 
اداره كل شيالت بوشهر افزود: سرمايه گذاري در حوزه 
آبزي پروري در سواحل استان بوشهر از نظر اقتصادي 
با صرفه ترين فعاليت محسوب مي شود به گونه اي كه 
اكنون اين استان قطب توليد ميگو پرورشي در كشور 

معرفي شده است. 
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سجاد مرسلي

ساخت اتاق تميز در خراسان شمالي 
با هدف سلول     خراسان شمالي 
و ژن درمان�ي 
در خراس�ان ش�مالي پروژه ات�اق تميز در 
اس�تان خراسان شمالي س�اخته مي شود. 
دكت��ر اميرعلي قهرماني مع��اون تحقيقات و 
فناوري دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
با اش��اره به اينكه اين مركز علمي براي اولين 
بار در اين منطقه به دنبال راه اندازي اتاق تميز 
است، گفت: قرار بر اين است بعد از راه اندازي 
اين اتاق، سلول درماني و ژن درماني انجام شود. وي افزود: براي اجراي اين پروژه بودجه ۱5 ميليارد 
توماني در نظر گرفته شده كه تاكنون 5 ميليارد تومان از آن اختصاص داده شده است. اين مسئول 
ادامه داد: عالوه بر اين قرار است اعتباري ۷ ميليارد توماني نيز با دستور معاونت تحقيقات فناوري 
وزارت بهداشت در روزهاي آتي اختصاص يابد و س��اخت اين پروژه تا ماه آينده آغاز خواهد شود. 
قهرماني با بيان اينكه در حال حاضر شهر مش��هد اتاق تميز دارد، اما گريد B را ندارد، ادامه داد: در 

تالش هستيم در اين استان گريد B را راه اندازي كنيم كه سلول درماني در آن انجام شود. 

اجراي رويداد ملي توليد محتواي ديجيتال بسيج 
مرحله اس�تاني     سيستان وبلوچستان 
چهارمين رويداد 
سراس�ري توليد محتواي ديجيتال بس�يج در 

استان سيستان وبلوچستان برگزار مي شود. 
س��ردار عوضعلي فقيري، معاون هماهنگ كننده 
سپاه سلمان سيستان و بلوچستان در نشست خبري 
چهارمين رويداد توليد محتواي ديجيتال بس��يج 
گفت: امسال بسيج در راستاي ايجاد نهضت توليد 
محتواي مردمي ديجيتال، شناسايي استعدادها و 
ظرفيت هاي مردمي توليد محتوا، حمايت از محصوالت تخصصي ديجيتال و ارزيابي توان رزم تيم هاي توليد محتوا 
مردم پايه اقدام به برنامه ريزي و برگزاري چهارمين رويداد ملي توليد محتواي ديجيتال كرده است. وي افزود: در 
دوره گذشته بالغ بر50 تيم در رويداد ها استان ما شركت كردند كه برترين ها به تهران اعزام شده و ماحصل اين 
رويداد ها در غالب تيم ها تخصصي سازماندهي شدند و از محصوالت هايشان به صورت مستقيم حمايت شده است. 
اين مسئول با اشاره به اهداف كلي رويداد ادامه داد: شناسايي استعداد ها و ظرفيت ها توانمند مردمي، حمايت از 

محصوالت برگزيده و حركت به سمت نهضت توليد محتوا ديجيتال از اهداف اين دوره مي باشد. 

استاندارد سازي سيستم گرمايشي ۷۰۲ كالس در گلستان 
سيس�تم 

گرمايش�ي ۷02 
كالس درس گلس�تان در طول يك سال گذشته 
استانداردسازي شده و با رسيدن گاز به مدارس 

ديگر، مشكل آنها هم رفع خواهد شد. 
وحيد فراهي مديركل نوسازي مدارس گلستان با بيان 
اينكه طي يك سال گذشته سيستم گرمايشي ۷02 
كالس درس استان استانداردس��ازي و براي آن ۳۱ 
ميليارد تومان هزينه شده گفت: هم اكنون كالسي با 

سيستم گرمايشي غيراستاندارد در مدارسي كه زير ساخت هاي آب و برق و گاز آنها اجرا شده، نداريم و براي مدارس 
باقي مانده هم اگر هر مدرسه گازكشي شود امكان آن را داريم كه بتوانيم سيستم آن را استانداردسازي كنيم. به 
گفته وي روند استانداردسازي سيستم هاي گرمايش مدارس ادامه داشته و هيچيك از مدارس استان بخاري نفتي 
ندارند. فراهي در خصوص تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي براي مدارس گفت كه اعتبار اين سرفصل امسال پنج 
برابر شده است. مديركل نوسازي و تجهيز مدارس گلستان بيان كرد: 85 ميليارد تومان خريد تجهيزات انجام شده 

كه بخش قابل توجهي از آن مربوط به هنرستان هاست و شامل ماشين آالت و تجهيزات فني و كامپيوتر است. 

بهره برداري از ۸۰۰ هكتار 
كشت گلخانه اي 

توزيع يك ميليون و 4۰۰ هزار بسته معيشتي 
به نيابت از شهداي قم 

با به بهره برداري     چهار محال وبختياري 
 800 رس�يدن 
هكت�ار كش�ت گلخان�ه اي در چهارمح�ال 
وبختياري اين استان به يكي از مهم ترين توليد 
كنندگان اينگونه محصوالت تبديل مي شود. 
ابراهيم ش��يباني مدير باغباني جهادكشاورزي 
چهارمحال و بختياري با اشاره به ترسيم ايجاد افق 
500 هكتاري گلخانه ها گفت: ۳2 مجتمع 800 
هكتاري تا سال آينده به بهره برداري مي رسد كه 
اين مهم موجب مي شود تا از برنامه ريزي ها فراتر 
برويم. وي اف��زود: هم اكن��ون نزديك 69 واحد 
يعني 42 هكتار گلخانه در دس��ت ساخت است 
كه تا پايان سال سطوح گلخانه استان چهارمحال 
و بختياري به ۱00 هكتار مي رسد. اين مسئول 
ادامه داد: يكي از برنامه هاي اولويت دار سازمان 
جهاد كشاورزي توسعه گلخانه ها براي افزايش 
بهره وري، ايجاد اش��تغال، توليد خارج از فصل و 
بهره وري بهتر از آب اس��ت كه نسبت به فضاي 
باز ۱0 تا ۱2 درصد با كاه��ش مصرف آب و 8 تا 
۱0 برابر فضا كمتر استفاده مي شود. شيباني با 
بيان اينك��ه با هر هكتار گلخان��ه ۱5 نفر به طور 
مستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار مي شوند، 
افزود: در سال ۱400، ۳0 هكتار توسعه در سطح 

گلخانه هاي استان صورت گرفت و از ابتداي سال 
تاكنون ۱8 هكتار به بهره برداري رس��يده بدين 
معنا كه مجموع گلخانه هاي استان به 5۳ هكتار 
رس��يده اس��ت. وي ادامه داد: نزديك 69 واحد 
يعني 42 هكتار گلخانه در دست ساخت است كه 
تا پايان سال سطوح گلخانه استان به ۱00 هكتار 
مي رس��د. توس��عه گلخانه ها با برنامه پرداخت 
تسهيالت بانكي پيش مي رود، در سال گذشته 
و از ابتداي س��ال تاكنون تس��هيالت پرداختي 
از تبص��ره ۱8 محل تس��هيالت ۱400 بوده كه 
پرداخت ش��ده اس��ت. مدير امور باغباني جهاد 
كش��اورزي چهارمحال و بختياري گفت: ۱60 
فقره پرونده در 60 هكتار به بانك معرفي ش��د 
كه مبلغ آن 400 ميليارد تومان است. ۷0 فقره 
پرونده با مبل��غ 200 ميليارد تومان متقاضياني 
بودند ك��ه موفق به دريافت وام ش��دند، در حال 
حاضر نزديك به ۱00 هكتار پرونده براي ارجاع 
به بانك آماده اس��ت كه منتظر ابالغ تسهيالت 
هستيم، نياز تسهيالت در اين زمينه حدود هزار 
ميليارد تومان اس��ت. ش��يراني ادامه داد: عمده 
محصوالت توليد شده در اس��تان غالباً سبزي و 
سيفي بوده و پس از آن گل شاخه بريده با كيفيت 

باال با ۱2 هكتار مي رسد. 

راس�تاي  در     قم 
برگزاري كنگره 
ملي شهداي قم بيش از يك ميليون و 400 هزار 
ش�د.  توزي�ع  معيش�تي  بس�ته 
علي اكبر خوشگفتار مقدم رئيس ستاد كنگره ملي 
شهداي استان قم در نشست خبري اجالسيه پاياني 
با بيان اينكه فعاليت هاي دومين كنگره از س��ال 
۱۳98 با تشكيل ۱۷ كميته آغاز شد، گفت: عالوه 
بر شرح وظايفي كه براي هر كميته تعريف شده اما 
بخش عمده فعاليت هاي كنگره توسط مردم رقم 
خورده و شاهد اين بوديم كه در سطح شهر، مردم 
به صورت خودجوش در مساجد يادواره هاي شهدا 
را برگزار كردند. وي با تش��ريح برنامه هاي صورت 
گرفته در راستاي كنگره طي سال هاي اخير، افزود: 
طي اين مدت 200 نوع كتاب با محوريت ش��هدا 
تهيه و چاپ ش��ده اس��ت كه با همكاري اداره كل 
كتابخانه هاي عمومي اس��تان مقرر شد پنج مورد 
از آنها به خط بريل براي روش��ندالن نوشته شود. 
اين مس��ئول ادامه داد: با همكاري اس��تانداري و 
اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي قم، يك فيلم 
سينمايي با نگارش جواد افشار با محوريت عمليات 
كربالي4 س��اخته خواهد ش��د كه در حال حاضر 
مراحل پيش تولي��د را طي مي كن��د و همچنين 

فيلم سينمايي ش��هيد زين الدين محصول جديد 
س��ازمان هنري رس��انه اي اوج اس��ت كه ساخته 
خواهد شد. خوش��گفتار مقدم گفت: برنامه هاي 
هنري و رس��انه اي ديگري مانند ساخت 60 فيلم 
مستند توس��ط كنگره از مدت ها قبل دنبال شده 
كه 20 مستند از آن آماده شده است، عالوه بر اين 
سمفوني خط شكنان با موضوع شهداي قم در حال 
تمرين است كه به زودي ويديو نهايي آن در اختيار 
رس��انه ها قرار خواهد گرفت. وي خاطرنشان كرد: 
تا كنون2 هزارو ۱50 يادواره ش��هيد در قم برگزار 
شده اس��ت، در اين يادواره ها س��عي كرديم تمام 
ش��هدا را ياد كنيم، براي مثال براي 565 ش��هيد 
ارتش پنج يادواره برگزار شد كه در اجالسيه پاياني 
امير موس��وي فرمانده كل ارتش حضور پيدا كرد. 
رئيس ستاد كنگره ملي شهداي استان قم با اشاره 
به فعاليت هاي كنگره در قالب كمك  به نيازمندان 
ادامه داد: يك ميليون و 400 هزار بسته معيشتي به 
نيابت از شهدا ميان نيازمندان توزيع شده و 2 هزارو 
800 جهيزي��ه مزين به نام ش��هدا تحويل زوج ها 
مي شود.  به گفته خوشگفتار مقدم، اجالسيه پاياني 
با پيام رهبر معظم انقالب اس��المي و س��خنراني 
سردار حسين سالمي فرمانده كل سپاه در مسجد 

جمكران برگزار خواهد شد. 

  گلستان: كامبيز بيك محمد رئيس اداره مخابرات شهرستان آق قال 
رفع خرابي ناشي از سرقت هاي مكرر كابل ها به متراژ 4 هزار متر را اولين 
قدم براي برقراري ارتباط پايدار در روستاي پيرواش دانست و برقراري 
ارتباطات به صورت راديويي و به موازات آن تبديل فيبرنوري هوايي به 
خاكي را از اقدامات ديگر اعالم كرد. وي راه اندازي چهار س��ايت همراه 
و ارتقا شش سايت همراه اول از 2Gبه 4G توسعه اينترنت پرظرفيت 
در چهار مركز و توس��عه تلفن ثابت نزديك به ۳00 مشترك و يك هزار 
مشترك پرسرعت در شهرستان آق قال را از ديگر اقدامات مخابرات اين 

شهرستان اعالم كرد. 
  اصفهان: علي محمدي كيا، فرماندار تي��ران و كرون گفت: نهضت 
ملي مسكن در اين شهرستان با اختصاص زمين دولتي 50 هكتاري آغاز 
مي شود. وي افزود: 5 هزار نفر در سامانه طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام 
كرده اند كه بخش عمده اي از آن متعلق به بخش كرون و رضوانشهر بود 
و با پيش بيني زمين و بهره گيري از مازاد زمين هاي دولتي براي اين دو 

شهر نيز شاهد احداث مسكن خواهيم بود. 
  همدان: مه��دي جهانگيري رئيس اداره ام��ور فناوري هاي مكانيزه 
سازمان جهاد كشاورزي همدان از برداشت چغندر قند توسط كمباين تمام 
اتوماتيك خبرداد و گفت: سطح زير كشت چغندر قند در استان حدود 8 
هزار هكتار است كه برداشت آن به صورت تمام اتوماتيك انجام مي شود. 

  سيس�تان و بلوچس�تان: راحت دهمرده مدي��ركل ثبت احوال 
سيستان وبلوچستان گفت: سامانه سهيم به منظور تحقق نظام هويت 
هوشمند و تمام الكترونيك و ارتقا س��طح خدمات سازمان ثبت احوال 

استان راه اندازي شده است. 
  فارس: مجتبي دهقان پور رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس گفت: 
امسال براي توسعه گونه هاي گياهان دارويي مزيت دار به توليدكنندگان 
استان، يك ميلياردو 550 ميليون تومان كمك هاي بالعوض پرداخت شد. 
  خوزستان: محمد حسني نس��ب مدير امور باغباني سازمان جهاد 
كشاورزي خوزس��تان گفت: در راستاي كش��ت پايلوت، 8 هزار نهال 
گل محمدي براي چهار شهرستان در استان تأمين شد كه با همكاري 

كشاورزان به صورت ميانه كاري ميان نخيالت كشت شد. 
  خراسان رضوي: دكتر محمدحسن درخشان مدير توسعه شبكه و 
ارتقاي سالمت دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بيان اينكه در برنامه پزشك 
خانواده حدود ۳00 پزشك شاغل داريم و 20 پزشك ديگر نيز معرفي 
كرده ايم تا ش��روع به كار كنند. گفت: به ازاي هر 4 هزار نفر يك پزشك 

خانواده تعريف شده كه مستقر هستند. 
  س�منان: محمد طاهريان مديركل كتابخانه هاي عمومي سمنان 
گفت: پويش اهداي كتاب به دانش آموزان مناطق محروم استان با عنوان  
»كتاب براي همه« توسط اتحاديه انجمن اسالمي دانش آموزان و اداره 
كل كتابخانه هاي عمومي اجرايي شده است. وي افزود: براي اهداي كتاب 
افراد مي توانند تا 28 آبان به دفاتر انجمن اسالمي مدارس سراسر استان 

سمنان مراجعه كنند. 
  كردستان: فرزام بيدارپور، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
كردستان با تأكيد بر اهميت پيشگيري از معلوليت ها و تقدم آن بر درمان 

گفت: ساالنه حدود 98 درصد كودكان استان غربالگري مي شوند. 
  خراسان جنوبي: اسداهلل حاتمي، مديركل حفاظت محيط زيست 
خراسان جنوبي گفت: براساس پايش هاي انجام شده در سه ماهه دوم 
سال، 9 واحد صنعتي استان در فهرست صنايع آالينده مشمول پرداخت 

عوارض سبز قرار گرفتند. 

س�ال ها بود كه كش�اورزان از خشكس�الي و باران ه�اي بي موقع و 
سيالب ها مي ناليدند كه خسارات زيادي به محصوالت آنها وارد كرده 
و هر س�ال متضرر مي ش�وند. به همين خاطر بحث بيمه محصوالت 
كشاورزي و باغي به عنوان يك راهكار براي جبران خسارات مطرح 
شد. در همين راستا صندوق بيمه محصوالت كشاورزي با هدف حمايت 
از كشاورزان ايجاد شد تا فعاالن اين عرصه متناسب با حق بيمه اي كه 
پرداخت مي كنند از خدم�ات بيمه اي اين صندوق بهره مند ش�وند. 
اما حاال عدم پرداخت غرامت بيمه اي محصوالت كش�اورزي موجب 
انتقاد كشاورزان و باغداران لرستاني شده و متوليان نيز با وعده هاي 
بي عمل، اين بار پايان آذر ماه را براي پرداخت ها مش�خص كرده اند. 
اين در حاليس�ت كه كش�اورزان حق بيمه خود را به ص�ورت كامل 
واريز كرده اند اما حدود يك سال است كه هيچ دريافتي نداشته اند. 

        
ايران كشور حادثه خيزي اس��ت و حوادث غير مترقبه بيش از هر چيز 
ديگري به زمين هاي زراعي و باغات آسيب مي رسانند. وقوع يك سيل 
چند س��اعته، مي تواند زمين هاي كش��اورزي را مدت هاي طوالني از 
چرخه توليد خارج كند. به همين خاطر هميش��ه كشاورزان به دنبال 
يك حامي مي گشتند تا در شرايط سخت آنها را تنها نگذاشته و حداقل 
بخشي از خسارات وارد ش��ده را جبران كند. بر همين اساس، صندوق 
بيمه محصوالت كشاورزي گزينه خوبي بود كه با ايجاد و شروع به كار 
آن مي شد با دلگرمي بيش��تري كار ها را پيش برد.  با اينكه كشاورزان 
در تمام ايران از بيمه محصوالتشان استقبال خوبي داشتند اما عملكرد 
اين صندوق آنها را دلسرد كرده و در سال زراعي گذشته صندوق بيمه 
محصوالت كشاورزي لرستان نتوانس��ته رضايت كشاورزان و باغداران 
بيمه شده را جلب كند، موضوعي كه موجب انتقاد كشاورزان اين استان 
از خروجي اين صندوق شده است. به گفته كشاورزان لرستاني مسئوالن 
براي پرداخت غرامت بيمه اي وعده سر خرمن مي دهند و در همين رابطه 
يكي از كشاورزاني كه سال هاست در پلدختر مشغول به فعاليت است، 
مي گويد: »من در روستاي »تنگه فني« كار مي كنم و به رغم پرداخت 
حق بيمه محصوالت كش��اورزي، هنوز موفق به گرفتن غرامت در اين 

زمينه از صندوق بيمه محصوالت كشاورزي استان نشده ام.«
وي به شدت از تأخير در پرداخت غرامت ها از طرف بيمه انتقاد كرده و ادامه 
مي دهد: »مسئوالن مربوطه براي پرداخت غرامت محصوالت كشاورزي، 
هر روز يك حرفي مي زنن��د و امروز و فردا مي كنن��د. ولي هيچ خبري از 

پرداخت غرامت محصوالت كشاورزي نيست.«
بقيه كشاورزان هم با ناراحتي با بيان اينكه ما در مزارع خود هم كشت آبي و 
هم ديم داريم و در دفترچه بيمه هاي محصوالت كشاورزي نيز اين موضوع 
ذكر ش��ده، تأكيد مي كنند با وجود پرداخت حق بيمه، همچنان غرامت 

محصوالت كشاورزي را نمي دهند. 
   11 ماه در انتظار پرداخت خسارت ها

در روستاي رومشكا هم وضع اصاًل خوب نيست و كشاورزان اين منطقه با 
گذشت يك سال هنوز نتوانسته اند غرامت هايشان را دريافت كنند. 

يكي از آنها مي گويد: »كشاورزان اين شهرستان محصوالت خود را بيمه 
كرده اند اما از سال گذشته چيزي به آنها پرداخت نشده و همچنان منتظر 

هستيم.«
باغداران و زارعان لرستاني بايد كم كم كارهاي سال آينده را شروع كنند 
و براي اين كار نيازمند دريافت پول هايي هس��تند كه روي آن حساب باز 
كرده اند. چون هزينه ها به شدت باال رفته و از خريد بذر و كود و آفت كش ها 
گرفته تا تأمي��ن آب و ديگر اقدامات همه به پول احتي��اج دارند. به گفته 
كشاورزان رومش��كاني، حدود ۱۱ ماه است كه به رغم مراجعه به صندوق 
بيمه محصوالت كشاورزي، هنوز موفق نشده اند غرامت محصوالت خود 

را دريافت كنند. 
  دولت اعتباري به صندوق نداده

در ميان انتقاد كشاورزان لرس��تاني از تأخير در پرداخت غرامت هاي 
بيمه اي حاال مسئوالن وعده پايان آذرماه را براي انجام اين كار داده اند 
كه گوي��ي اعتمادي ب��ه آن نيس��ت. در همين رابط��ه مدير صندوق 
بيمه محصوالت كشاورزي لرس��تان با بيان اينكه تأخير در پرداخت 
غرامت هاي بيمه اي محصوالت كش��اورزي در اس��تان طي امس��ال 
دو دلي��ل دارد، مي گويد: »يكي از اين داليل تغيير در روش بررس��ي 
خسارت هاست. قباًل روش بررسي خسارت ها به صورت سنتي بود، اما 
امسال اين امر به صورت ماهواره اي و مزرعه به مزرعه انجام شده است. 
مهم ترين دليل ديگر در تأخير پرداخت غرامت هاي صندوق بيمه، عدم 
تأمين اعتبار از سوي دولت است.« فتح اهلل رفيعي با اشاره به اينكه بايد 
در كل كشور بيش از 5 هزار ميليارد تومان غرامت پرداخت شود ادامه 
مي دهد: »متأسفانه دولت تا االن اعتباري به صندوق نداده است.« وي 
با بيان اينكه در كل كش��ور واريزي نداشته ايم، وعده پرداخت غرامت 
محصوالت كش��اورزي را تا پايان آذر ماه اعالم مي كند. اما نكته حائز 
اهميت اين اس��ت كه اگر هر چقدر اين پرداخت ها طوالني تر ش��ود 
كار كش��اورزان هم زمين مانده و ضربه بزرگي به توليدات سال آينده 

مي خورد. 
...................................................................................................................................

اعزام ۲ هزار دانش آموز زنجاني 
به اردوي راهيان نور 

اع�زام دانش آموزان زنجان�ي به اردوي      زنجان 
راهيان نور از ۹ آذرماه آغاز و در مجموع 

بيش از 2 هزار نفر در اين اردوها حضور خواهند داشت. 
حسين ميرزايي معاون فرهنگي و پرورشي اداره كل آموزش وپرورش استان 
زنجان در جلسه كار گروه بسيج در محل استانداري زنجان، با بيان اينكه در 
سال 98 براي آخرين بار راهيان نور دانش آموزي به صورت حضوري برگزار 
شد، گفت: در طول اين دو سال اردوي راهيان نور دانش آموزي تعطيل نشد 
و به صورت غير حضوري برگزار مي ش��د. معاون فرهنگي و پرورشي اداره 
كل آموزش وپرورش استان زنجان، بر لزوم حمايت دستگاه ها در برگزاري 
اردوي راهيان نور دانش آم��وزي تأكيد كرد و گفت: ب��رآورد هزينه هاي 
راهيان نور دانش آموزي استان زنجان انجام  شده است. ميرزايي به برگزاري 
اردوهاي راهيان پيش��رفت براي دانش آموزان تأكيد كرد و بيان داشت: 
برنامه ريزي ها براي برگزاري دوره هاي بعدي اردوي راهيان پيشرفت در 
حال انجام است. وي به برگزاري جلسات هماهنگي برگزاري راهيان نور 
دانش آموزي در زنجان تأكيد كرد و ابراز داشت: اعزام دانش آموزان زنجاني 
به اردوي راهيان نور از 9 آذرماه آغاز شده و در دو دوره به اردوي راهيان نور 
اعزام خواهند شد. معاون فرهنگي و پرورش��ي اداره كل آموزش وپرورش 
استان زنجان تصريح كرد: در مجموع بيش از 2 هزار نفر از دانش آموزان به 

اردوي راهيان نور اعزام مي شوند.

معرفي طبس به عنوان چهارمين
 قطب گردشگري مذهبي

خراسان جنوبي عالوه بر پيگيري براي     خراسان جنوبی
معرفي طبس به عنوان چهارمين قطب 
گردش�گري مذهبي ايران، در زمينه گردش�گري طبيعي نيز ثبت 

جهاني ژئو سايت هاي اين شهرستان را در برنامه دارد. 
        

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي 
از پيگيري براي معرفي طبس به عنوان چهارمين قطب گردش��گري 

مذهبي در كشور خبرداد. 
هادي شاهوردي با اش��اره به اينكه نگاه استان به شهرستان طبس در 
رابطه با ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ويژه است، افزود: 
طبس در هر سه حوزه حرفي براي گفتن دارد و در زمينه گردشگري 
طبيعي هم اكنون ثبت جهاني ژئو س��ايت هاي شهرستان را در برنامه 

داريم. 
وي با بيان اينكه سه اثر شهرس��تان در حال ثبت جهاني است، افزود: 
وجود كاروانسراها نشان از پتانسيل باالي شهرس��تان را دارد و وجود 
امامزاده حسين بن موسي الكاظم)ع( باعث شده تا شهرستان طبس 

قطب گردشگري خراسان جنوبي باشد. 
شاهوردي معرفي طبس به عنوان چهارمين قطب گردشگري مذهبي 
كشور را يكي از برنامه هاي استان اعالم كرده و تصريح كرد: كمتر استاني 
در كش��ور وجود دارد كه چهار اثر ثبت جهاني و چهار اثر در حال ثبت 
دارد اما خراسان جنوبي در اين زمينه رشد مناسبي داشته ضمن اينكه 

پرونده قلعه هاي استان هم براي ثبت در حال تكميل است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه در جهت توس��عه گردش��گري و صنايع دس��تي 
سياستگذاري هاي خوبي توسط وزارتخانه ش��كل گرفته است، ادامه 
داد: تسهيالت مناس��بي از تبصره ۱8 پرداخت شده است ضمن اينكه 
از محل تبصره ۱6 هم اعتبار مناسبي دريافت كرديم كه كمك كننده 

حوزه هاي فعال است. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي 
از پرداخت تسهيالت با سود چهاردرصد در شهرستان ها براي صنايع 

دستي خبرداد. 
ش��اهوردي خطاب به رئيس جديد ميراث فرهنگي و صنايع دستي و 
گردشگري طبس گفت: توسعه حوزه گردشگري و صنايع دستي، جذب 
توريسم و گردش��گر، فعال كردن رشته هاي مزيت دار صنايع دستي از 

مهم ترين برنامه ها در دستور كار براي شهرستان طبس باشد. 
وي با بيان اينكه در بحث راه اندازي بازارچه صنايع دستي در شهرستان 
طبس استارت كار خورده و با فوريت در حال انجام است، گفت: براي 
مركز آموزش هم اعتبارات تخصيص پيدا مي كند تا شاهد اتفاقات خوبي 

در اين زمينه باشيم. 
ش��اهوردي در رابطه با اعتب��ارات تخصيص يافته به صنايع دس��تي، 
گردشگري و ميراث فرهنگي طبس گفت: از محل منابع ملي سه برابر 
اعتبار شهرستاني كه وعده داده بوديم اختصاص داده شده كه نسبت به 
سال گذشته درصد رشد داشته كه از اعتبار سفر رياست جمهور هم به 
اين مبلغ اضافه مي شود كه در حوزه هاي زيرساختي ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي و گردشگري قدم هاي خوبي برداشته شود. 

واگذاري ۱۷۴ واحد مسكوني
 نهضت ملي مسكن در مهريز

در  مس�كن  مل�ي  نهض�ت  مس�كوني  واح�د   1۷4
شهرس�تان مهري�ز ب�ه متقاضي�ان واگ�ذار مي ش�ود. 
محمدرضا عظيمي زاده مديرعامل سازمان همياري شهرداري هاي يزد 
گفت: ۱۷ طرح فعال در سطح شهرهاي يزد، مهريز اشكذر و  زارچ توسط 
سازمان همياري شهرداري هاي استان در حال اجراست كه پروژه 200 
واحدي فاطميه در بلوار مدرس يزد تحويل مردم شده است و ۱۷4 واحد 
مسكن ملي نيز به زودي به متقاضيان در شهرستان مهريز داده مي شود. 

وي با اش��اره به كارگزاري سازمان در اس��تان براي مشاركت در ساخت 
واحدهاي مسكوني طرح نهضت ملي مسكن به عنوان تنها سازمان همياري 
شهرداري ها در كشور، افزود: با توجه به پتانس��يل ها و توانايي هاي فني 
موجود در اين سازمان و همچنين برخورداري از نيروهاي جوان متخصص و 
متعهد تمام تالش خود را در استان براي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 

كه يكي از آنها ساخت مسكن با كيفيت  است، انجام خواهيم داد. 

كمربندي جنوبي اسالمشهر 
به زودي تكميل مي شود

كمربن�دي جنوبي اسالمش�هر به طول 6 كيلومت�ر به زودي 
تكميل و به بهره برداري مي رسد. 

حسين حبيبي فرماندار اسالمشهر در خصوص احداث و تكميل 6 كيلومتر 
از كمربندي جنوبي اين شهرستان گفت: كيلومتر ۱4 الي 20 كه از شهر 
صالحيه آغاز و به بلوار حضرت معصومه)س( متصل خواهد شد، به زودي 
تكميل و به بهره برداري مي رسد و ساكنان بهارستان و اسالمشهر امكان 
استفاده از اين محور را خواهند داشت. وي با اشاره به مباحث مطرح شده 
در خصوص اختالفات بين شهرداري اسالمشهر و شركت راه آهن جهت 
اجراي كمربندي شمالي گفت: با توجه به عدم همكاري مجموعه راه آهن 
با مديريت شهري، مقرر ش��د تا پيگيري الزم جهت رفع اين اختالفات 
صورت گيرد. اين مسئول افزود: اجراي طرح تعريض جاده كماليه به واوان، 
جاده علي آباد به حسين آباد، تعريض و آسفالت جاده روستاي ايرين و جاده 

ده عباس به حرم امام از ديگر مصوبات است. 

صدور ۱۰ هزار سند براي 
بافت فرسوده بندرعباس

10 هزار سند واحد مسكوني در بافت فرس�وده هرمزگان تا 
پايان سال صادر و به صاحبان آن تحويل داده مي شود. 

عباس كمالي مديركل راه و شهرسازي هرمزگان با اشاره به صدور و تحويل 
۱0 هزار سند واحد مسكوني در بافت فرسوده، گفت: بيش از 2 هزار سند 
واحدهاي مسكوني در محله چاهستاني هاي بندرعباس هم آماده واگذاري 
به صاحبان آن است. وي با اشاره به اينكه 4۳ درصد شهر بندرعباس در 
بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي اسكان دارند، تصريح كرد: 
محله چاهستاني ها، آيت اهلل غفاري شهناز قديم، شهرك توحيد شغو، چه 
چهكور، كمربندي، 2هزار، اسالم آباد، حسين آباد و طال بند از جمله اين 
محله هاست. اين مس��ئول ادامه داد: محدوده قانوني بندرعباس ۷ هزار 
هكتار مساحت دارد كه هزارو ۳۷2 هكتار آن بافت فرسوده مياني است و 
بيش تر شامل محالت اوليه شكل گيري اين شهر هستند كه در واقع رشد 

شهري در طول ساليان از اين نقاط شروع و گسترش يافته است. 

    هرمزگان     اسالمشهر     يزد 

اجراي 3۱۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسيج در زنجان 
به مناسبت هفته     زنجان 
بسيج 3 هزارو 

100 برنامه در استان زنجان اجرا مي شود. 
س��ردار جهانبخ��ش كرم��ي فرمان��ده س��پاه 
انصارالمهدي)عج( استان زنجان گفت: برنامه هاي 
هفته بسيج با اجراي ۳ هزارو ۱00 برنامه در استان 
و در قالب ۱69 عنوان، با شعار »بسيج خدمتگزار 
ملت اس��ت« آغاز خواهد ش��د. وي افزود: يكي از 
مهم ترين برنامه ها، ديدار بسيجيان سراسر كشور 
با فرمانده معظم كل قوا، مقام معظم رهبري خواهد بود كه فرمايشات ايشان به صورت مستقيم از شبكه هاي 
سراسري پخش خواهد شد و پيش بيني مي شود 80 هزار بسيجي در نقاط مختلف استان و 5 ميليون بسيجي 
در كل كشور به صورت زنده از فرمايشات ايشان بهره مند شوند. اين مسئول به پروژه هاي عمراني اشاره كرد و 
ادامه داد: در مجموع پروژه هاي عمراني بسيج و سپاه، يك هزارو ۳94 پروژه است كه ۱46 پروژه افتتاح خواهد 
شد و بقيه در مرحله اجراست. س��ردار كرمي با بيان اينكه اردوهاي راهيان نور دانش آموزي از 9 آذرماه آغاز 

خواهد شد، گفت: پيش بيني شده كه بيش از 2 هزار نفر به مناطق عملياتي جنوب كشور اعزام شوند. 
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يك سال است كشاورزان غرامت نگرفته اند

صندوق بيمه محصوالت كشاورزي
 بدون اعتبارات دولتي

    گلستان 


