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معاون توسعه آموزش و پرورش آذربایجان 
 غربی گفت: این استان 4500 مدرسه کمبود 

دارد.
بهرام صمدی در ارومیه اظهار داشــت: یکی از 
بزرگ ترین چالشــی که آموزش و پرورش اســتان 
با آن روبه رو اســت کمبود فضاهای آموزشی است 
و میانگین ســرانه آموزشی در استان 4/05 بوده و 
نسبت به میانگین کشوری که 5/2 است، در وضعیت 

خوبی قرار ندارد.
وی گفــت: آذربایجان  غربی در زمینه کودکان 

بازمانده از تحصیل در وضعیت خوبی قرار ندارد.
صمدی با بیان اینکه برای رسیدن به میانگین 
کشوری در شاخص فضا، نیازمند یک هزار میلیارد 
ریال اعتبار هســتیم، اضافه کرد: از نظر شــاخص 
سرانه فضای آموزشی آذربایجان  غربی در رتبه 28 

کشوری قرار دارد.
معاون توسعه و پشــتیبانی آموزش و پرورش 
آذربایجــان  غربی گفت: دولت تــوان پرداخت این 
اعتبــار برای ایجاد مدارس مورد نیاز را ندارد و باید 

خیران به یاری آموزش و پرورش بیایند.
به گزارش فــارس، از مجموع 18 هزار کالس 
موجود در اســتان 6 هــزار و 100 کالس نیازمند 
مقاوم سازی و پنج هزار و 600 کالس نیازمند تخریب 

و بازسازی است.

ساری - خبرنگار کیهان:
 یگان حفاظت محیط زیست مازندران اعالم کرد 
که بزرگ ترین کارگاه زغال گیــری از درختان تاغ 
استان های همســایه را در یکی از روستاهای ساری 

پلمب کرده است.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست مازندران، 
فرمانده این یگان گفته است که در این کارگاه غیرمجاز چوب 
درختچه های تاغ قاچاق شده از استان های سمنان و خراسان 

سوزانده و تبدیل به زغال می شد.
سرهنگ حسینعلی خورشیدی افزود که در بازرسی از 
داخل این کارگاه که در روستای »خوشاب« در شهرستان 
ســاری فعال بود حدود 30 استر چوب تاغ و یک تن زغال 

آماده فروش کشف شد. 
پرونــده این کارگاه زغال گیری از درختچه تاغ در قالب 
کاالهای قاچاق به دســتگاه قضایی بــرای برخورد قانونی 

ارسال شده است. 

تاغ، از درختچه های مقاوم نسبت به خشکی است که با 
هدف تثبیت شــن های روان، احیای اراضی تخریب شده و 
کاهش خســارات ناشی از فرسایش بادی با تامین هزینه از 
بودجه کشور و بیت المال در بیابان های کشور کاشته می شود.
براســاس اعالم اداره کل منابع طبیعی استان سمنان، 
بیش از 600 هزار هکتار از اراضی این استان طی چند دهه 
گذشته تاغ کاری شده، ولی بخشی زیادی از تاغ های کاشته 
شده توسط قاچاقچیان بریده و برای تبدیل کردن به زغال به 
استان های همجوار از جمله تهران و مازندران انتقال می یابد.
نهال تاغ برای تبدیل شدن به درختچه، هفت سال زمان 
نیاز دارد ولی به گفته مسئوالن استان سمنان، قاچاقچیان 
و افراد سودجو حتی پیش از این زمان درختچه ها را بریده 

و قاچاق می کنند.
بنا بر آمار موجود، در مجموع ســاالنه حدود 20 تا 25 
هزار کیلوگرم چوب از تاغزارها و عرصه بیابانی کشور قاچاق 

می شود.

چهار طرح بهداشــتی و درمانی کاشان به 
ارزش 17 میلیارد و 500 میلیون ریال در آیینی 

به بهره برداری رسید.
این طرح ها شــامل مرکز خدمات جامع سالمت 
روســتای آزران و خانه های بهداشــت سه روستای 
ورکان، ویدوج و پنداس می باشد. برای ساخت و تجهیز 
مرکز خدمات جامع سالمت روستای آزران با زیربنای 
450 مترمربع نزدیک به هفت میلیارد ریال از ســوی 
فردی نیکوکار با هدف تامین و ارتقای سطح سالمت 
جســمی، روانی و بهداشتی مردم منطقه هزینه شده 
است. خدمات پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، پرستاری، 
مراقبان ســالمت زن و مرد، مشــاوره سالمت روان و 
تغذیه، واکسیناســیون و سالمت محیط و کار در این 
واحد بهداشتی درمانی ارائه خواهد شد. برای ساخت 
هر یک از سه خانه بهداشت روستایی با زیر بنای 193 
مترمربع نیز مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون ریال از 
محل اعتبارهای دانشگاه و کمک خیرین سالمت ساز 

اختصاص یافت.

عرضه  خوزستان  دامپزشکی  مدیرکل 
آبزیان حرام گوشــت در استان را ممنوع 
اعالم کرد و گفت: عرضه کنندگان این گونه 
آبزیان تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. 

مصطفــی کنارکوهی اظهار داشــت: فروش 
آبزیان حرام گوشت ممنوع بوده و افرادی که اقدام 
به فروش این گونه از آبزیان می کنند ابتدا از سوی 
بازرسان دامپزشکی تذکر کتبی دریافت کرده و در 
صورت تکرار به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی افــزود: تاکنون چند فروشــنده اینگونه 
آبزیان به مراجع قضایی معرفی و با آنها برخورد 

قانونی شده است.

کنارکوهــی گفت: هیچ گونــه مجوزی برای 
فروش آبزیان حرام گوشــت در اســتان صادر 

نشده است. 
فروشندگان  دامپزشکی خوزستان  مدیرکل 
دوره گرد حاشــیه خیابان ها و میدان ها را یکی 
از عوامل عرضه آبزیان حرام گوشــت در آبادان 
و برخی از شهرســتان های خوزســتان عنوان 
کرد و اظهار داشــت: در کنار دامپزشــکی سایر 
ارگان ها و نهادها نیز باید نســبت به جمع آوری 
عرضه کنندگان ماهی و آبزیان از سطح خیابان ها 

با این تخلف برخورد کنند.
این گزارش حاکی است حجت االسالم علی 

ابراهیمی پور امام جمعه آبادان هفته گذشته نسبت 
به عرضه آبزیان حرام گوشت در بازار آبادان انتقاد 
کرده و جلوگیری از عرضه اینگونه آبزیان حرام 
گوشت و برخورد جدی با خاطیان در این زمینه 

را خواستار شد.
این گزارش حاکی است از سطح شهر آبادان 
و نیز بازار ماهی فروشــان حاکیســت: برخی 
فروشندگان انواع آبزیان حرام گوشت از جمله 
خرچنگ و البســتر را با این توجیه که مصرف 
اینگونه آبزیان  اشــکال شرعی نداشته و بعضا 
دارای خواص درمانی نیز می باشــند به فروش 

می رسانند.

20 هزار مسکن در اصفهان 
احداث می شود

20 هزار واحد مسکونی در شــهر جدید بهارستان احداث 
می شود.

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت:  این20 هزار واحد مسکونی 
تا پایان سال 99 به بهره برداری می رسد.

محمدرضا احمدی افزود:200 هزار واحد مســکونی تا سال 99 در 
شهرهای جدید ساخته می شود که بهارستان 10 درصد از کل سهمیه 

کشور را دارد.
وی همچنین از آزاد سازی 76 هکتار از اراضی در این شهر خبرداد 

و گفت: ارزش مالی این آزاد سازی ها 150 میلیارد تومان بوده است.
شــهرجدید بهارستان یکی از شــهرهای برنامه  ریزی  شده اقماری 
است که در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان، در مسیر جاده 

اصفهان- شیراز قرار گرفته  است.

همدان- خبرنگار کیهان:
 استاندار همدان گفت: منابع محدود بودجه ای داریم که 
نمی توانیم آن را بین دو هزار پروژه تقسیم کنیم که حاصلی 
نداشته باشد براین اساس منابع را بر روی کارهای مشخصی 

متمرکز می کنیم تا مردم نیز حاصل آن را ببینند.
سید سعید شاهرخی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: 
همه دستگاه های دولتی باید حمایت خود را از صادرات یک میلیارد 
دالری امسال به ویژه در بخش های دانش بنیان مالک عمل قرار دهند. 
استاندار همدان افزود: اقدامات موثری برای انتقال پساب فاضالب 
در منطقه اقتصادی جهان آباد انجام شده و مصرف آب استان از 1870 

لیتر در ثانیه به 1600 لیتر در ثانیه کاهش یافته است.
وی از افتتاح 277 پروژه خانه بهداشت خبر داد و افزود: تکمیل 

44 پروژه باقی مانده را امسال دنبال می کنیم.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
همــدان نیز اظهار کرد: بیش از نیمی از اعتبار موزه های کشــور به 

همدان اختصاص یافته است.
علی مالمیر با بیان اینکه امســال تعداد پروژه  ها در حوزه مرمت 
148 پــروژه بود گفت: حدود 50 پروژه نیز در حوزه زیرســاخت در 

حال انجام است.

آبزی پروری سازمان  معاون توســعه 
شــیالت ایران گفت: 200 میلیون قطعه 
ماهیان زینتی ســاالنه در کشور تولید 
می شود که استان های مرکزی و اصفهان 
رتبه نخست را در زمینه پرورش و تولید 

این ماهیان دارند.
عبدالحی افزود: 90 درصد تولیدات ماهیان 
گرمابی کشور در استان های خوزستان، گیالن، 
مازندران و گلستان تولید می شود و 18 استان 
کشور نیز در زمینه تولید ماهیان خاویاری در 

کشور حضور فعال دارند.
وی افزایش تولید میگو به بیش از 40 هزار 
تن در کشــور را از برنامه های سازمان شیالت 
ایران در ســال جاری دانســت و گفت: تولید 
این محصول در چهار اســتان جنوبی و استان 
گلستان روند افزایش داشته است. معاون توسعه 
آبزی پروری سازمان شیالت ایران یادآور شد: 
جمهوری اسالمی ایران در زمینه تولید میگو 
رتبه دهم و در زمینــه تولید ماهیان گرمابی 
رتبه پنجم تا ششم جهان را به خود اختصاص 

داده است.
عبدالحی گفت: افزایش تولید 324 هزار تن 
محصوالت آبزی در برنامه ششم توسعه کشور 
پیش بینی شده است که 84 درصد آن در هفت 
استان ســاحلی و افزایش تولید بین یکهزار تا 
هشت هزار تن در هشــت استان غیرساحلی 

انجام می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: 
اجرای  قیر  دولتی  محدود سهمیه  اختصاص 
پروژه های راهسازی استان را کند کرده است.

عباس پورسالن اظهار داشت: قیمت اغلب مصالح 
مورد نیاز برای اجرای پروژه های راهسازی در سال 
جاری تحت تاثیر نوسانات قیمت در بازار و همچنین 

سیاست گذاری های اقتصادی قرار گرفته است. 
وی گفت: این مقام مســئول در اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان تاکید کرد: متاسفانه در سال 
جاری قیر مورد نیاز پروژه های ما تامین نشده است. 
پورسالن بیان داشت: دولت با رویکرد حمایتی 
سهمیه قیر را به صورت حواله ای در اختیار پروژه های 
راه با قیمت دبی پایه اختصاص داده  اما سهمیه های 
تعیین شده جوابگوی حجم فعالیت های عمرانی در 

راهسازی استان نیست. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: 
این روند باعث کند شدن پروژه های راهسازی شده 
است در صورتی که کارخانه های مختلف تولید قیر 

فعال هستند. 
وی اختالفــات ناشــی از بدهــکاری دولت به 
کارخانجــات تولید قیر را دلیل تاخیر در اختصاص 
ســهمیه آن به پروژه ها اعالم کرد و گفت: نوسانات 
به وجود آمده در قیمت تهیه و تولید قیر یکی دیگر 
از دالیل کند شــدن فعالیت راهسازی در استان و 

دیگر نقاط کشور است. 
وی با اشاره به اینکه نوسانات به وجود آمده باعث 
شده تا خیلی از پیمانکاران تمایلی به ادامه کار در 
پروژه ها نداشته باشند، گفت: تمام تالش ما این است 
که از تمامی ظرفیت های قانونی برای گره گشــایی 

مشکالت پیمانکاران استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: 
این شرکت با ساخت بیش از یک هزار و 700 قلم از قطعات و 
لوازم فنی مورد نیاز به خودکفایی 80 درصدی در ساخت و تعمیر 

قطعات مورد نیاز صنعت نفت دست یافته است. 
هوشــنگ صیدالی اظهار داشت: از سال 1384 تاکنون بسیاری از 
قطعات مورد نیاز از سوی متخصصان داخلی ساخته و تعمیر می شود.

وی بیان کرد: این شــرکت هم اکنون مسئولیت تولید صیانتی از 
15 میدان نفتی فعال را با استفاده از 775 حلقه چاه برعهده  دارد.

صیدالی اظهار داشــت: تعمیر و تجهیز قطعات اساسی مورد نیاز 
صنعت نفت با هدف مقابله با تحریم ها و جلوگیری از کاهش تولید نفت 

در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام می شود.
وی با  اشــاره به جایگاه مهم شرکت نفت گچساران در تولید نفت 

کشور گفت: این شرکت به توانایی ساخت پیچیده ترین قطعات مورد 
نیاز این صنعت دست یافته است.

صیدالی تصریح کــرد: متخصصان داخلی ایــن صنعت به دنبال 
داخلی سازی محصوالت و قطع کامل وابستگی به خارج هستند.

وی بیان کرد: متخصصان داخلی این شرکت قطعه های مورد نیاز 
صنعت نفت را پس از تحریم شرکت های خارجی، طراحی و ساخته اند.

سرپرســت اداره کل مسکن و شهرســازی استان سمنان، 
گفت: حکم اولیه محکومیت یک پیمانکار مسکن مهر در شهر  
شــاهرودکه حدود 400 واحد مسکونی مورد نیاز مردم را هنوز 

تکمیل نکرده، صادر شده است. 
 حسین دهقان در پاسخ به مشکالت شهروندان شاهرودی که عمدتاً 
پیرامون طوالنی شدن واگذاری مسکن مهر و مشکالت پروژه 560 واحدی 
شرکت صنعت ساختمانی سنگسر در شهرک کوثر شاهرود است، افزود: 
شرکت صنعت ســاختمانی سنگسر دو پروژه با مسکن و شهرسازی در 

شاهرود داشته است.
وی تصریح کرد: 352 واحد مســکونی در یک پروژه به این شرکت 

واگذار شده و پروژه دیگر شامل 560 واحد مسکونی بوده است.
وی اضافه کرد: این شــرکت تعــدادی از این واحدها را تحویل داده 
و حدود 400 واحد از مجموع 912 واحدی که توســط شرکت صنعت 

ساختمانی سنگسر بر عهده داشته، تکمیل نشده و باقیمانده است.
وی تصریــح کرد: به این دلیل که پیمانکار به تعهداتش عمل نکرد 
مراجــع قضایی حکم اولیه بــرای یکی از پروژه هایــش صادر و تعیین 

خسارت کرد.
سرپرســت اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان اضافه کرد: 

طی روزهای آینده با تأیید نهایی، حکم اجرایی می شود.
وی در ادامه داد، گفت: تمام تالشمان را می کنیم تا پروژه های مسکن 

مهر را هر چه زودتر تکمیل و واحدها را تحویل مردم دهیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با  اشاره 
به واگذاری کشت و صنعت مغان و اصرار 
دولت مبنی بــر قانونی بودن فروش آن، 
اظهار کرد: پیگیر تصویب تحقیق و تفحص 
درخصوص قیمت  گذاری این مجتمع بزرگ 

تولیدی هستیم.
صدیف بــدری افزود: با وجود قانونی بودن 
کلیات واگذاری کشت و صنعت مغان ولی در 
قیمت گذاری این مرکز تولیدی شائبه وجود دارد 
و از این رو یکی از ابزارهای رسیدگی به وضعیت 
قیمت گذاری، تحقیق و تفحص در مجلس است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: کمیسیون 
اقتصــادی مجلس کلیــات تحقیق و تفحص 
درخصوص قیمت گذاری کشت و صنعت مغان 
را تصویب کرده و برای رسیدگی و رای گیری 

مرکز  انقالب  و  دادســتان عمومی 
اســتان خوزســتان خبر منتشره در 
خبرگزاری ها مبنی بر اینکه مدیر عامل 
شرکت هفت تپه متواری است را تکذیب 
کرد و گفت: نامبرده متواری نیست و در 
شورای  زیرمجموعه  کارگروه  جلسات 
تامین که به منظور بررسی و مشکالت 
هفت تپه تشکیل می شود در دادستانی 
مستمر  استان خوزستان حضور  مرکز 

دارد. 
عباس حسینی پویاگفت: مدیر عامل شرکت 
هفت تپه در خصوص حل مشکالت کارگران و 
پرداخت حقوق معوقه آن ها و همچنین تامین 
منابع مالی برای تعمیر و تجهیز کارخانه تعامل 
خوبی دارد و قول مساعد داده است طی چند 
روز آینــده یک ماه معوقه دیگــر کارگران را 
پرداخت نماید تا کارگران با دلگرمی و روحیه 

مضاعف فصل برداشت نیشکر را از مزارع شروع 
نمایند.

این مقام قضایی در استان خوزستان اظهار 
کرد: همچنین جلساتی به منظور حل مشکالت 
تعدادی از بازنشستگان تشکیل شده است که 
نتیجه آن متعاقبا به اطالع کارگران بازنشسته 

خواهد رسید.
وی بــا تاکید بر اینکه آرامش در شــرکت 
حکم فرما اســت و کارگران با همدلی مشغول 
کار هستند، افزود: در صورت مساعد بودن هوا 
برداشــت نیشکر از مزارع از هفته آینده شروع 

می شود. 
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان 
خوزستان همچنین گفت: هفته آینده با تشکیل 
جلســه کارگروهی در دادستانی در خصوص 
مشکل نی بران و بازنشستگان بررسی های الزم 

صورت می گیرد.

عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی 
برکت ایرانشهر با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام )ره( آغاز شد.
مدیرعامل بنیاد برکت در خصوص ساخت این بیمارستان 
گفت: ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(50 درصد از منابع 
مالی مورد نیاز ســاخت بیمارســتان 540 تخت خوابی برکت 
ایرانشــهر را تأمین و پس از تکمیل آن طی 3 سال، به عنوان 
هدیه  مقام معظم رهبری به مردم استان سیستان و بلوچستان 

تقدیم خواهد کرد.
ســعید جعفری خاطرنشان کرد: هر ســاله مردم زیادی از 
مناطق محروم سیستان و بلوچستان برای دسترسی به امکانات 
درمانی مجبور به عزیمت به اســتان های از جمله کرمان، یزد، 
خراسان رضوی و ... هستند که مشکالتی را برای آن ها به وجود 
می آورد و بهره برداری از بیمارستان برکت ایرانشهر، می تواند از 
سفر مردم محروم این مناطق به استان های همجوار برای دریافت 

خدمات درمانی به طور چشمگیری بکاهد.
وی اظهــار امیــدواری کرد که با احــداث و بهره برداری از 

بیمارستان 540 تخت خوابی برکت
ایرانشهر، شاخص های بهداشــتی و درمانی جنوب استان 

سیستان و بلوچستان ارتقای قابل توجهی یابد.
گفتنی است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از طریق 
بنیاد برکت ســاخت 11 بیمارستان و 4 مرکز درمان سرطان 
را با ظرفیت 2 هزار و پانصد تخت در سراســر کشور در دست 
اقدام دارد که از این تعداد، تاکنون 8 بیمارستان به بهره برداری 

رسیده است.

کرج - خبرنگار کیهان:
شــهردار کرج گفت: وجود معارضین و کمبود نقدینگی 

مهم ترین موانع تکمیل به موقع پروژه بزرگراه همت است.
علی اصغر کمالی زاده به همراه اعضای شورای اسالمی شهر در بازدید 
از پروژه پل بیلقــان و ادامه بزرگراه همت اظهار کرد: رفع معارضین 
این پروژه در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار گرفته تا شاهد 

تکمیل به موقع آن باشیم.
وی تصریح کرد: این پروژه طبق زمان بندی اعالم شــده در حال 
اجراست و برای سرعت بخشی به روند تکمیل نیاز به تزریق منابع مالی 

و اختصاص اعتبار مناسب داریم.
این مســئول افزود: از مسئوالن راه و شهرسازی، منابع طبیعی و 
محیط زیست درخواست می شود، برای حل مشکالت این پروژه ها با 

جدیت بیشتری اقدام کنند و یاری دهنده شهرداری باشند.
به گفته شهردار کرج، براساس برنامه ریزی های انجام شده بنا بود 
این پروژه در ســال آینده به بهره برداری برسد اما با وضعیت موجود 

زمان دقیقی برای اتمام این پروژه نمی  توان ارائه داد.
کمالــی زاده بیان کــرد: با این اوصاف امید اســت با رفع موانع 
پیش رو و تخصیص اعتبار مناســب این پروژه تا پایان سال 99 به 

بهره برداری برسد.
وی با بیان این که این پروژه ملی است و مسئوالن کالن باید توجه 
بیشــتری برای تخصیص اعتبارات موردنیاز داشته باشند، بیان کرد: 
امتداد این طرح به سمت جاده چالوس و احداث کنارگذر شمالی شهر 
کرج بخشی از گره های ترافیکی مبادی ورودی استان البرز و کالنشهر 

کرج را تعدیل خواهد کرد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
دزفول گفت: مسجد جامع تاریخی شهرستان دزفول به علت 
نشت فاضالب آســیب  دیده است و نیاز فوری به تخصیص 

بودجه و مرمت دارد.
»حجت اله آریایی نیا« با بیان این که مســجد جامع دزفول یکی 
از قدیمی ترین مساجد استان خوزستان است که بارها مرمت شده 
است افزود: مشکل اصلی آسیب بخشی از این مسجد، نشت فاضالب 

از کوچه ضلع جنوب شرقی آن است.
رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول تصریح کرد: بارندگی ها برای ما 
مشکل ساز شد و با وجود این که سال گذشته بام این مسجد ایزوگام 
شده بود، اما به این دلیل که کسی به صورت مستمر در آنجا حضور 
ندارد که مراقبت  کند، قســمت هایی نشت پیدا کرده و چند آجر از 
سقف فرو افتاده است. آریایی  نیا در خصوص نشست ستون های ضلع 
شــرقی این مسجد، عنوان کرد: این نشست به دلیل نشت فاضالب 

است که سازمان آبفای دزفول باید پاسخگوی آن باشد.
وی با بیان این که برنامه فاضالب شهری دزفول باید جامع باشد 
تصریح کرد: سال های قبل مقداری برای برنامه فاضالب هزینه کردند، 
اما حدود دو سال است که دیگر اقدامی در این زمینه صورت نگرفته 
است. گفتنی است اولین مسجدی که در دزفول ساخته شده است، 
مسجد جامع این شهر است که در سبک معماری دوره ساسانی بین 

قرن های سوم و چهارم هجری قمری ساخته شده است.
این مســجد تاریخی در سال 1316 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.

آموزش و پرورش بابل متولی ندارد
حــدود دو مــاه پیش رئیس آمــوزش و پرورش بابل با فشــار و 
دخالت های نابجای برخی مجبور به استعفا شد و از آن مدت تاکنون 
بزرگترین آموزش و پرورش شمال کشور توسط معاون مدیرکل اداره 
می شود. با عنایت به نزدیکی امتحانات آیا این اداره با حدود 80 هزار 
دانش آموز، 50 هزار معلم و 500 مدرسه نیاز به رئیس مستقل و بومی 
ندارد. اگر در دورترین مدرسه این شهرستان حادثه ای اتفاق بیافتد چه 

کس یا کسانی پاسخگو خواهند بود؟!
بابل- علی کفایی مهر

خشکسالی در سرهنگچه
روســتای محروم ســرهنگچه از توابع بخش مرکزی شهرستان 
اردســتان )اصفهان( دارای چند رشــته قنات چند صدساله است که 
به علت نباریدن نزوالت آسمانی تماما خشک شده اند و خشکسالی و 
زندگی بسیاری را فلج کرده است.محرومیت مالی و معیشتی، بهداشتی و 
فقر اقتصادی، محرومیت طبیعی )خشکسالی 20 ساله( کام همه را تلخ 
کرده است. اهالی روستای مذکور مجبورند با این مشکالت دست و پنجه 
نرم کنند. شغل اکثر اهالی روستا کشاورزی بوده که مع االسف قطب 
کشاورزی به طور کامل فلج شده است. از مقامات عالی و دولتمردان 
بلندپایه مملکتی انتظار می رود برای نجات این مردم دردمند محتاج 
از طریق کمک های بالعوض ارائه کمک مالی حتی صندوق های خیریه 

حمایت و تدابیری اندیشیده شود.
اهالی روستای سرهنگچه

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیر هماهنگی ترویج کشــاورزی جهاد 
کشاورزی مازندران گفت: 9 تولیدکننده برتر 

کشاورزی از مازندران نمونه ملی شدند.
مجید بهادری افزود: در ســی و ســومین دوره 
معرفی نمونه های بخش کشــاورزی کشور، استان 
مازندران توانسته رتبه چهارم را در تعداد نمونه های 

بخش کشاورزی کشوری به خود اختصاص دهد.
وی ادامــه داد: مجید تنکابنی از بابل به عنوان 
مرتع دار نمونه، زینب سیدین از چالوس به عنوان زن 
کارآفرین نمونه روستایی، یزدان تجار از چالوس به 
عنوان نمونه صیادی پره شمال، علیرضا کروجی از 
ساری به عنوان پرورش دهنده ماهیان خاویاری در 
منطقه ساحلی احمد سمامی از عباس آباد به عنوان 
پرورش دهنده ماهیان خاویاری در قفس دریا، سید 
رضا ذاکری تبار از میاندورود به عنوان تولیدکننده 
نمونه برنج پرمحصول، مهدی جاللی اطربی از نکا 
به عنوان تولیدکننده نمونه محصوالت گواهی شده و 
خلیل پیغمبرزاده از محمودآباد به عنوان تولیدکننده 
برنج محلی به عنوان نمونه های ملی انتخاب شدند.

 محیط زیست مازندران قرق شکنی برای 
شکار پرندگان در این استان را ممنوع کرد.

رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران 
گفــت که از این پس محیط زیســت با افرادی که 
قرق شکنی کنند، به صورت جدی برخورد می کند.
کوروس ربیعی یکی از مجازات های قرق شکنی 
را ابطال پروانه شکار اعالم کرد و هشدار داد: مجوز 
شــکارچیان دارای پروانه شــکار در صورت انجام 

قرق شکنی باطل می شود.
وی دلیل ممنوع شــدن قرق شکنی را برقراری 
امنیت پروازی بــرای پرندگان بخصوص گونه های 

تحت حفاظت برشمرد.
ربیعی گفت: در فصل شکار سال جاری محیط 
بانان به طور ویژه کارکرد شــکارچیان دارای پروانه 
شــکار را رصد می کنند و با هر اقدام غیرقانونی از 

جمله قرق شکنی با آنها برخورد خواهد شد.
اگر چه قرق شــکنی یک ســنت قدیمی برای 
ترساندن و بیرون راندن پرندگان مهاجر از مزارع و 
تاالب ها با هدف آماده کردن زمین جهت کشاورزی 
اســت، ولی این سنت در سال های اخیر به اقدامی 

برای قتل عام پرندگان زمستان گذران تبدیل شد.
قرق شکنی همه ساله در روزهای پایانی حضور 
پرندگان مهاجر در تاالب ها و دامگاه ها اجرا می شود. 
در این روش اهالی روستاهای همجوار تاالب ها، آب 
بندان ها و زمین های غرقابی دارای پرندگان مهاجر 
دســتکم به مدت یک هفته محل زندگی پرندگان 

صدور حکم محکومیت پیمانکار 
مسکن مهر در شاهرود

پس از 10 ماه تعطیلی
پروازهای فرودگاه یاسوج
 از سر گرفته خواهد شد

استاندار همدان تاکید کرد

اختصاص منابع محدود بودجه 
برای طرح های مشخص 

شرکت نفت گچساران در ساخت و تعمیر 80 درصد قطعات خودکفا شد

نماینده مردم اردبیل در مجلس:

تحقیق و تفحص از قیمت  گذاری کشت و صنعت مغان پیگیری می شود

از نمایندگان مجلس این مسئله در صحن علنی 
مجلس مطرح خواهد شد.

وی درخصــوص درآمد حاصــل از فروش 

کشت و صنعت مغان نیز گفت: پیش پرداخت از 
بابت فروش کشت و صنعت به خزانه دولت واریز 
می شــود ولی قبل از درج آگهی صحبت هایی 

با اســتاندار اردبیل انجام شده تا مابقی درآمد 
حاصــل از فــروش این مجتمــع صنعتی در 
پروژه های زیرساختی استان به صورت تهاتری 

هزینه شود.
وی تصریــح کرد: این امــکان وجود دارد 
کــه درآمد حاصل از فروش کشــت و صنعت 
هر ســاله در قالب بودجه استان لحاظ شود و 
اســتاندار اردبیل نیز قول پیگیری برای تحقق 

این مسئله را داده اند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شــورای 
اسالمی بیان داشــت: تالش می کنیم تا پس 
از واگذاری قطعی کشت و صنعت مغان مبلغ 
حاصل از فروش ایــن مجتمع بزرگ صنعتی 
در پروژه های زیرســاختی از جمله ســاخت 
بزرگراه های منطقه مغــان، راه آهن و... هزینه 

شود.

آذربایجان  غربی
 4500 مدرسه کم دارد

دادستان خوزستان:

مدیرعامل شرکت هفت تپه متواری نیست
بهره برداری از چهار طرح 
بهداشتی درمانی در کاشان

9 تولیدکننده مازندرانی 
نمونه ملی شدند

استان های مرکزی و اصفهان 
رتبه نخست تولید ماهیان 

زینتی را دارند

فروشندگان آبزیان حرام گوشت در خوزستان تحت پیگرد قرارمی گیرند

قرق شکنی برای شکار پرندگان در مازندران ممنوع شد

را امن نگه می دارند تا بیشترین تعداد پرندگان در 
آنجا جمع شوند. پس از این تمهیدات ، در یک روز 
خاص به صورت دست جمعی به شکار آنها می روند.

در سال های اخیر برای اجرای این سنت عالوه  بر 
شکارچیان منطقه، حتی از افرادی خارج از منطقه 
و استان های دیگر نیز برای حضور در قرق شکنی و 

شکار پرندگان دعوت می شود.

قرق شکنی بیشــتر در ماه های بهمن و اسفند 
انجام می شود. 

بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقدند که 
طرح قرق شکنی مهم ترین علت شکست پروژه حفظ 
و احیای »درنای سیبری« در شمال ایران بوده است 
برای اینکه تمامی نمونه های پرورش یافته این گونه 

در زمان قرق شکنی تلف شدند.

آغاز ساخت بیمارستان
 540 تخت خوابی برکت در ایرانشهر

شهردار کرج:
برای تکمیل پروژه امتداد بزرگراه همت 

نیاز به اعتبار است

نشست ستون های 
مسجدجامع تاریخی دزفول

کمبود قیر اجرای پروژه های راهسازی خوزستان را تاغ های بیابان های سمنان در کوره زغال گیری مازندران
کند کرده است

پرواز فرودگاه یاسوج پس از 10 ماه تعطیلی از سرگرفته خواهد 
شد. به گفته رئیس فرودگاه یاسوج پروازهای این فرودگاه پس از 
وقفه ای چند ماهه از روز جمعه 21 دی ماه از سرگرفته خواهد شد.

پس از اینکه هواپیمای تهران یاســوج در تاریخ 29 بهمن ماه ســال 
گذشته در ارتفاعات دنا ســقوط کرد شرکت هواپیمایی آتا چند روزی 
مسافران را جابجا می کرد تا اینکه این شرکت از پرواز هواپیماهای خود 
به فرودگاه یاسوج سر باز زد و اکنون شرکت هواپیمایی ماهان پروازهای 

خود را از یاسوج به تهران و بالعکس برقرار خواهد کرد.


