
   قزوين: قزوين كانديداي ميزباني هشتمين جشنواره كشوري توليد 
محتواي الكترونيكي شد.  قائم مقام دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش بااع��ام اين خبر گفت: با توج��ه به توانمندي 
اس��تان قزوين در برنامه ريزي و اجراي جشنواره هاي استاني و كشوري، 
مراسم اختتاميه هشتمين جش��نواره توليد محتواي الكترونيكي به اين 
استان واگذار مي شود.  وي افزود: يكي از سياست هاي سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي براي اس��تفاده از فناوري هاي نوين و امكانات كاس هاي 
هوشمند، توليد محتواي آموزشي مناسب و مورد نياز دانش آموزان است. 
  هرمزگان: رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي 
و فني ايران از در دست اجرا بودن پنج پروژه بزرگ با اعتبار 233 ميليون 

دالر در هرمزگان از محل تسهيات بانك 
توسعه اس��امي خبر داد و گفت: از جمله 
اين پروژه ها آبرساني از سد جگين از سوي 
شركت آب منطقه اي هرمزگان، گسترش 
كارگاه كشتي سازي بندرعباس و سد سرني 
اس��ت.  محمد خزاعي در نشست شوراي 
اداري هرمزگان كه با حضور علي طيب نيا 

وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، افزود: افزون بر 4 ميليارد دالر 
پروژه عمراني در هرمزگان با سرمايه گذاري خارجي به اشكال مختلف از 

جمله فاينانس يا سرمايه گذاري مستقيم خارجي در حال اجراست. 
  بوشهر: استاندار بوشهر از ايجاد و توسعه زنجيره كامل پرورش ماهي 
در قفس شامل توليد مولد، پرورش ماهي، عمل آوري و بسته بندي در 
مناطق مختلف استان بوشهر خبر داد.  مصطفي ساالري با بيان اينكه 
يكي از پروژه هاي مهم در اين ستاد توس��عه طرح هاي پرورش ماهي 
در قفس است، گفت: در سفر وزير جهاد كش��اورزي به استان بوشهر 
مشكات اجراي پرورش ماهي در قفس بررسي و راهكارهاي الزم براي 
تسريع اجراي اين پروژه ارائه مي شود.  وي با بيان اينكه موافقتنامه هاي 
اصولي پرورش ماهي در قفس در استان بوشهر صادر شده است، افزود: 
سرمايه گذاران در اين بخش بايد تخصص الزم در اين عرصه را داشته 

باشند تا خدمات الزم براي تسريع اجراي اين پروژه ها فراهم شود. 

م���ردم گناوه 
ميترا شهبازي
   گزارش2

س���ال هاست 
منتظر افتت��اح 
فرودگاه گناوه در ش�مالي ترين نقطه اس�تان 
بوشهر هستند؛ فرودگاهي كه به دليل موقعيت 
راهب�ردي، تج�اري وگردش�گري، وج�ود 
تأسيسات و ش�ركت هاي مهم نفتي، نزديك 
بودن به بزرگ ترين پايانه ص�ادرات نفتي در 
جزيره خ�ارك، مخ�ازن ذخي�ره 10 ميليون 
بشكه اي نفت خام، نيروگاه سيكل تركيبي و 
همچنين برنامه و طرح هاي مهمي كه قرار است 
در آينده نزديك در مناطق ش�مالي اس�تان 
بوش�هر از جمله پروژه پتروش�يمي، دهكده 
گردش�گري و منطقه ويژه اقتصادي در ديلم 
اجرايي ش�ود، از اهميت بسزايي براي افتتاح 
برخ�وردار اس�ت. ام�ا با اي�ن حال ب�ه گفته 
نمايندگان مجلس، دولت نه تنها براي افتتاح 
آن برنام�ه  اي ن�دارد، بلكه مس�ئوالن آن را 
فرس�وده اعالم كرده  و قصد محص�ور كردن 
فرودگاه را دارند. فرودگاهي كه احياي آن در 
دولت قبلي در دس�تور كار ق�رار گرفته بود. 

    
احيا و فعاليت فرودگاه گناوه كه زمين آن بيش 
از 45 س��ال پيش خريداري ش��ده، ب��ا توجه به 
ظرفيت ه��اي اقتص��ادي و موقعي��ت راهبردي 
در شمال اس��تان بوش��هر، مي تواند توسعه اين 
منطق��ه را در جذب س��رمايه گذاري هاي كان 
داخل��ي و خارج��ي، توس��عه آم��وزش عالي و 
گردشگري به همراه داشته باشد. در خصوص اين 
ظرفيت ها مي توان به موقعيت راهبردي تجاري 
و گردشگري، وجود تأسيسات و شركت هاي مهم 
نفتي، نزديك بودن به بزرگ ترين پايانه صادرات 
نفتي در جزيره خارك، مخازن ذخيره 10 ميليون 
بش��كه اي نفت خام، نيروگاه س��يكل تركيبي و 

همچنين طرح هاي مهمي كه قرار است در آينده 
نزديك به  بهره برداري برسند، اشاره كرد.  با اين 
حال به  رغم تمام آنچه تاكنون گفته شد، اجراي 
اين طرح براي سال هاي زيادي مورد بي توجهي 
مسئوالن قرار گرفته است. البته در دولت قبلي، 
مسئوالن با اش��اره به اهميت و ضرورت اجراي 
اين طرح، روح ت��ازه اي در آن دميدند. در همين 
راستا نيز قرار بود، عمليات اجرايي فرودگاه گناوه 
به عنوان دومين فرودگاه بوش��هر آغاز شود.  بر 
همين اساس در 29 ش��هريور 91 مديركل وقت 
راه و شهرسازي استان بوشهر با اشاره به اهميت 
بهره برداري از ف��رودگاه گناوه گف��ت: »احياي 
فرودگاه گناوه هم اكنون در دس��تور كار وزارت 
راه و شهرس��ازي اس��ت و اين فرودگاه از طريق 
حوزه ساخت فرودگاه ها در حال پيگيري است.« 
عباس محمدي، مديركل پيشين فرودگاه هاي 
استان بوشهر نيز در همان سال با اشاره به اينكه 
 مذاكراتي در خص��وص احياي ف��رودگاه انجام 

گرفته است گفت: »قرار اس��ت اجراي اين طرح 
از طريق س��رمايه گذاران بخش خصوصي مبني 
بر س��رمايه گذاري در بخش هت��ل فرودگاهي و 

گردشگري هوايي در اين فرودگاه انجام شود.«
  احداث فرودگاه دوباره به كما رفت

درس��ت زماني كه قرار بود مسئوالن براي احياي 
فرودگاه گناوه با زمين 143 هكتاري برنامه ريزي 
كنند، در دولت فعلي مسئوالن، احداث فرودگاهي 
ديگر را در شهرستان تنگستان در دستور كارشان 
قرار دادند. آنها با اين توجيه كه س��اختمان هاي 
فرودگاه گناوه فرسوده است، از ادامه عمليات سر 
باز زدند. حاال سؤال اين است كه چرا فرودگاه گناوه 
به رغم داشتن زمين و موقعيت راهبردي بايد به 
دستور مسئوالن فعلي بدون استفاده، حصار كشي 
شود؟ عاوه بر اين بايد اعتباري دوباره براي احداث 

فرودگاهي ديگر در منطقه دلوار هزينه شود؟
در اين راستا دهقان منشادي، مديركل فرودگاه 
بوشهر با اين ادعا كه ادامه عمليات فرودگاه گناوه 

توجيه اقتصادي ندارد، مي گويد: » اين فرودگاه 
داراي س��اختمان هاي فرس��وده اي است كه به 
دليل نزديكي با فرودگاه بوشهر احياي آن توجيه 
اقتصادي ندارد. بنابراين به دنبال اين هستيم كه 

دور آن را با ديواركشي محصور كنيم.«
برخاف اظهارنظر منش��ادي، مديركل فرودگاه 
بوش��هر كه معتقد اس��ت فرودگاه گناوه توجيه 
اقتصادي ندارد، حجت االسام عبدالحميد خدري، 
نماينده مردم بوش��هر، گن��اوه و ديلم در مجلس 
مي گويد: »عاوه بر ظرفيت و قابليت هاي منطقه، 
باتوجه به اينكه قراراست چندين طرح اقتصادي از 
جمله پتروشيمي و منطقه ويژه اقتصادي در شمال 
استان بوشهر اجرايي شود، احداث فرودگاه گناوه 
توجيه پذير است و نياز به پيگيري دارد.«  سيدعلي 
پاك نژاد، فرماندارگناوه نيز در اين راستا مي گويد: 
»راه ان��دازي فرودگاه در اين شهرس��تان تجاري 
و گردش��گرپذير كه س��ند زمين آن صادر شده و 
سال هاست باتكليف مانده، مي تواند به پيشرفت و 
توسعه شمال استان بوشهر كمك بسياري كند.« 

حاال به  رغ��م تأكيدات مس��ئوالن براي ضرورت 
ادامه اجراي پروژه فرودگاهي گناوه، دولت هيچ 
برنامه اي براي ادامه آن ندارد و طي پيگيري هاي 
خبرنگار»جوان« هيچ كدام از نمايندگان استان 
بوشهر اعم از محمدباقر سعادت، نماينده مردم 
دشتستان و سيدكمال الدين شهرياري نماينده 
مردم دشتي در مجلس شوراي اسامي از ادامه 
اين پ��روژه اطاعي ندارند. در همين راس��تا كه 
انتظار مي رفت دولتمردان براي رونق اقتصادي 
و اشتغالزايي بوش��هري ها اين پروژه 40 ساله را 
پيگيري كنند، سكينه الماسي نماينده مردم دير 
و كنگان در مجلس شوراي اسامي به »جوان« 
مي گويد: »در هيچ كدام از مصوبات دولت، اسمي 
از فرودگاه گناوه آورده نشده و مسلماً برنامه اي 

هم براي آن نيست.«

كش�اورزان خوزس�تاني باره�ا تجرب�ه تلخ 
ناب�ودي حاص�ل دس�ترنج و ت�اش بي وقفه 
خود را به چش�م ديده ان�د كه آني ب�ه داليل 
مختلف به باد رفته است، خشكسالي، سياب، 
ممنوعيت كش�ت به دليل مش�كات تأمين 
آب مورد نياز با توج�ه به بحران آب در حوضه 
رودخانه هاي كارون، كرخ�ه، جراحي و زهره 
و اخيراً پدي�ده دل آزار گ�رد و غبار همچنان 
دس�ت و دل كش�اورزان را مي لرزان�د. زمين 
كش�اورزي كه ت�ا هفت�ه پيش سرس�بز بود، 
امروز طوف�ان زده اس�ت طوف�ان زده خاك!
كش��اورزي خوزس��تان با بحران هاي متعددي 
همراه اس��ت، كمبود كود يا ع��دم تخصيص آب 
مورد نياز در زمان كش��ت، خشكس��الي، سيل و 
پديده گرد و غبار كه سال هاي اخير مزيد بر علت 
شده تا هر ساله بخشي از توليدات كشاورزان در 
اين وضعيت نابود ش��ود و اين تكرار رمقي براي 
كشاورزان نگذاشته، انگيزه فعاليت را از بسياري 
گرفته و باعث شده اس��ت با فروش زمين عطاي 
كش��اورزي را به لقايش ببخش��ند. در اين ميان 
بي مهري صندوق بيمه كشاورزي هم تير خاص 

را به كشاورزي استان زده است. 
حاج كاظ��م در حالي كه چفيه خ��ود را از گرد و 
خاك مي تكاند اشاره اي به زمين هاي زراعي اش 

مي كند و مي گويد: تمام اين زمين ها سال گذشته 
با همه محصول زير س��يل رفت و امسال هم اين 
طوفان گرد و خ��اك اميدي براي محصول خوب 
برايمان باقي نگذاشت. وي مي افزايد: گردوغبار 
سال هاس��ت خس��ارت زيادي به محصوالت ما 
وارد مي كند اما مي گويند جزو تعهدات صندوق 
بيمه كشاورزي نيس��ت و غرامتي به آن پرداخت 
نمي شود. خسارت سيل و خشكسالي هم كه هنوز 
پرداخت نش��ده، مانده ايم با اين وضعيت پايبند 
زمين و عشقمان به كش��ت و زرع باشيم يا نه به 

دنبال منبع درآمد ديگري جز كشاورزي برويم. 
  كشاورزي خوزستان رو به افول

خوزستان بيش از 2 ميليون هكتار زمين مستعد 
كش��اورزي دارد كه به دليل كمبود آب، تنها يك 
ميليون هكتار از اين سطح كشت مي شود. با اين 
وجود توليد 14 ميليون تن محصول كشاورزي، 
خوزستان را به يكي از قطب هاي كشاورزي كشور 
تبديل كرده اس��ت اما به رغم تمام تمهيداتي كه 
براي افزايش كشت محصوالت كشاورزي در استان 
انجام مي شود، وضعيت موجود و خساراتي كه در 
سال هاي اخير به صورت گس��ترده به زمين هاي 
كشاورزي وارد شده - در حالي كه از سوي صندوق 
بيمه توس��عه كش��اورزي به نحو مطلوبي جبران 
نمي شود- اين سؤال را در ذهن متبادر مي كند كه 

آيا كشاورزي خوزستان رو به افول خواهد رفت؟
محمد قاسمي نژاد، معاون توليدات گياهي جهاد 
كش��اورزي خوزس��تان در گفت وگو با »جوان« 
در اهواز، خسارات چش��مگير حوادث طبيعي به 
محصوالت كشاورزي اس��تان را تأييد مي كند و 
مي گويد: امسال كشت غات استان اعم از گندم، 
جو و سبزيجات به دليل س��رمازدگي 10 تا 15 
درصد آسيب ديد و از س��وي ديگر طوفان اخير 
گرد و غبار نيز خسارت قابل توجهي به محصوالت 

كشاورزي استان وارد كرد. 
   زخم ريزگردها بر توليدات كشاورزي خوزستان

قاسمي با بيان اينكه گرد و غبار فرآيند فتوسنتز 
گياهان را مختل و مسدود شدن روزنه ها را سبب 
مي ش��ود، مي افزايد: متأس��فانه گرد و غبار اخير 
كه حتي باعث سوختگي برگ ها شده، محصول 
كشاورزي بسياري را از بين برده و نگراني هايي را 
در حوزه كشاورزي استان ايجاد كرده است. وي 
مي گويد: كاهش توليدات كشاورزي و بي كيفيتي 
محصول از تبعات منفي و آثار مخرب ريزگردها 
مي باش��د به طوري كه مي توان گفت؛ 10 تا 15 
درصد از توليدات كشاورزي استان بر اثر ريزگردها 

كاهش يافته است. 
30 هزار هكتار از اراضي خوزستان را كانون هاي 
بحراني ريزدگردها تش��كيل مي دهد و براساس 

برآوردهاي انجام ش��ده، س��االنه 90 روز گرد و 
غباري ب��ا مان��دگاري دو روز در اس��تان به ثبت 
رسيده اس��ت كه تبعات س��وء آن بر محصوالت 

كشاورزي محرز است. 
  بيمه اي كه هواي كشاورزان را ندارد

از سويي هاش��م بالدي، مديركل مديريت بحران 
خوزس��تان مي گوي��د: صندوق بيمه كش��اورزي 
هنوز ريزگردها را جزو تعه��دات خود نپذيرفته و 
خس��ارت ريزگردها به محصوالت كش��اورزان را 
متقبل نمي ش��ود.  وي با اش��اره به پيگيري هايي 
كه در اين راس��تا و با توجه به شرايط جوي استان 
صورت گرفته، مي افزاي��د: طي مكاتباتي با وزارت 
جهاد كشاورزي درخواست خوزستان براي تصويب 
ريزگردها جزو تعهدات صندوق بيمه كش��اورزي 
مطرح شد اما به رغم اينكه سازمان مديريت كشور 
پديده ريزگردها را جزو عوامل بحران تأييد مي كند 
و اين موضوع به وزارت جهاد اعام شده اما همچنان 

تمهيدي در اين خصوص اعمال نشده است. 
بالدي همچني��ن با انتق��اد از وضعيت تخصيص 
اعتبار و پرداخت خس��ارات بخش كش��اورزي به 
سيل س��ال گذش��ته اش��اره مي كند و مي گويد: 
براساس برآوردهاي صورت گرفته، 481 ميليارد 
تومان خس��ارت، تنها ناش��ي از حوادث طبيعي 
س��يل، طوفان، تگ��رگ و آب ماندگ��ي به بخش 
كشاورزي خوزستان در سال گذشته وارد شد اما 
رقم اعتبارات در نظر گرفته شده براي پرداخت به 
كشاورزان خسارت ديده ناچيز است و با اين وجود 
هنوز اين اعتبار به خوزستان پرداخت نشده است. 
اين در حالي است كه مسعود اسدي، رئيس نظام 
صنفي كش��اورزي خوزس��تان عملكرد صندوق 
بيمه محصوالت كشاورزي را باعث بي اعتمادي 
كشاورزان و ريزش بيمه شده ها مي داند و مي گويد: 
در چند سال گذشته كيفيت فعاليت صندوق بيمه 
محصوالت كشاورزي در عمل به تعهدات خود و 
توجه به كش��اورزان و همچنين س��طح تعهدات 
پايين تر آمده است. وي با تأكيد بر ضرورت تغيير 
س��اختار صن��دوق بيمه محصوالت كش��اورزي 
تصريح مي كند: خس��اراتي كه به كشاورزان وارد 
مي ش��ود بايد به نح��و مطلوبي جبران ش��ود اما 
متأسفانه شاهد هس��تيم كه اين صندوق بيشتر 

حكم يك صندوق اعانه براي كشاورزان را دارد. 
حاج كاظم با چشماني پر از نگراني به زمين زراعي 
خ��ود و محصوالتي كه در هجوم گ��رد و غبار جز 
س��ايه اي از آنها ديده نمي شود، خيره شده است؛ 
دس��تي به پيشاني خود مي كش��د جاي آن عرق 
جبيني كه ماه ها براي كشت محصول خود به زمين 
ريخته اكنون اليه اي از خاك نشسته است. خاكي 
كه آمده تا در نابودي حاصل زحمت حاج كاظم و 

تمام كشاورزان منطقه نقش داشته باشد. 
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در حال حاضر گاز طبيعي يكي از مهم ترين س�وخت هاي مصرفي 
دركشور به شمار مي رود و قيمت پايين تر، ايمني بيشتر و آلودگي 
كمتر موجب ش�ده اس�ت بيش�تر مناطق از اين نعمت برخوردار 
ش�وند، با اين وجود برخي بي توجهي ها موجب ش�ده تا هنوز هم 
مناطقي وجود داش�ته باش�ند ك�ه از ضريب گازرس�اني كمتري 
برخوردار باشند كه به عنوان نمونه مي توان از روستاهاي خراسان 
جنوبي نام برد.  به گفته مديرعامل شركت گاز خراسان  جنوبي در 
حالي كه در حال حاضر۹۰ درصد خانوارهاي شهري از گاز طبيعي 
برخوردارند ام�ا اين ميزان در مناطق روس�تايي چيزي حدود 3۰ 
درصد اس�ت كه بايد اين اختاف هرچه زودتر كاه�ش پيدا كند. 

    
آمارها نشان مي دهد در سال هاي اخير بعضي بي توجهي ها به نيازهاي 
مهم روستاييان در برخي از مناطق مهم كش��ور سبب شده است روند 
مهاجرت از روستاها فزوني پيدا كند، كه اين موضوع در درازمدت مي تواند 
تأثير مهمي روي توليدات دامي وكشاورزي داشته باشد، لذا در چند سال 
اخير مسئوالن سعي كردند تا با فراهم كردن نيازهاي روستاييان آنها را به 
ماندن دراين مناطق تشويق كنند كه به عنوان نمونه مي توان از خدماتي 
همچون آب و برق رساني و اين اواخر انتقال گاز به روستاها نام برد.  در 
حالي كه در حال حاضر گازرساني به مناطق مختلف كشور روند مثبتي 
دارد اما هنوز استان ها و خصوصاً روستاهايي وجود دارند كه از اين لحاظ 
دچار مشكل هستند كه به عنوان نمونه مي توان از روستاهاي خراسان 
جنوبي نام برد.  مديرعامل شركت گاز خراسان  جنوبي دراين خصوص به 
»جوان« مي گويد: »با وجود اينكه در سال هاي اخير سعي شده تا بيشتر 
شهرها و روس��تاها در اين منطقه از نعمت گاز برخوردار شوند اما هنوز 
نتوانستيم به نقطه مطلوب برسيم.« فرشيد دشتي مي افزايد: »در حال 
حاضر90 درصد خانوارهاي شهري از گاز طبيعي استفاده مي كنند اما 
اين ميزان در مناطق روستايي چيزي حدود 30 درصد است كه بايد اين 

اختاف هرچه زودتر كاهش پيدا كند.«
  سرعت گرفتن گازرساني به روستاها  

دوري و سختي راه روس��تايي در كنار باال بودن هزينه سوخت رساني و 
جلوگيري از نابودي گياهان و درختاني كه به عنوان سوخت در روستاهاي 
خراسان جنوبي مورد استفاده قرار مي گيرند سبب شده است گازرساني به 
اين مناطق از اهميت بيشتري برخوردار باشد.  به گفته مديرعامل شركت 
گاز خراسان جنوبي، درحال حاضر ساكنان 1۷0 روستا در اين منطقه 
كه 31 درصد خانوار روستايي را تشكيل مي دهند از نعمت گاز طبيعي 
برخوردارند.  دشتي در خصوص علت توسعه پيدا نكردن روند گازرساني 
به روس��تاها مي گويد: »باال بودن هزينه ها در كن��ار كاهش بودجه هاي 
عمراني سبب شده است نتوانيم اقدام قابل توجهي در اين زمينه انجام 
دهيم.« وي ادامه مي دهد: »با تمام اين مش��كات براي گازرس��اني به 
روس��تاها برنامه ريزي هاي خوبي شده اس��ت كه اميدواريم به زودي به 
انجام برسد.« بررسي ها نش��ان مي دهد با توجه به اهميت اين موضوع 
در سطح كان در حال حاضر براي توسعه شبكه گازرساني در خراسان 
جنوبي به ويژه مناطق روستايي هزار و 81۷ كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع 
روستايي تاكنون اجرا شده است.  مديرعامل شركت گازخراسان جنوبي، 
در خصوص آخرين گازرساني ها به روستاها مي گويد: »تا آخر بهمن ماه 
عمليات گازرساني به 29 روس��تا به اتمام خواهد رسيد.« دشتي با بيان 
اينكه براي اين پروژه ها تاكنون 240 كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع اجرا 
شده است، مي افزايد: »احداث و نصب 9 ايستگاه تقليل فشار و نصب 3 
هزار و ۷50 انشعاب از جمله مشخصات ديگر اين پروژه است.«  وي ادامه 
مي دهد: »عاوه بر اين اقدامات، عمليات اجرايي گازرساني به 23 روستاي 
ديگر خراسان جنوبي با اعتباري بالغ بر120 ميليارد ريال آغازشده است.« 
بايد منتظر ماند و ديد آيا اين قول ها عملي خواهد شد و ضريب گازرساني 

به روستاييان افزايش خواهد يافت يا خير؟!

 CHP بهره برداري از نخستين نيروگاه حرارتي
در گرمي  

فرماندار شهرستان گرمي از بهره برداري     اردبيل 
 CHP از نخس�تين ني�روگاه حرارتي
اس�تان در شهرس�تان گرم�ي ت�ا پاي�ان امس�ال خب�ر داد. 
ابراهيم امامي در بازديد از نخستين نيروگاه حرارتي CHP در گرمي 
گفت: با توجه به اينكه نخستين نيروگاه حرارتي CHP استان توسط 
سرمايه گذار بخش خصوصي در دست احداث است، پيش بيني مي شود 
تا پايان امسال اين نيروگاه در شهرس��تان گرمي به بهره برداري برسد.  
وي افزود: خوشبختانه اين نيروگاه در حال حاضر 98 درصد پيشرفت 
فيزيكي دارد و تاكنون 12 ميليارد تومان اعتبار براي تكميل اين نيروگاه 
اختصاص يافته كه اميدواريم پس از بهره برداري از اين نيروگاه ش��اهد 
رشد و توسعه منطقه در حوزه برق باشيم و به اهداف مورد نظر در راستاي 
تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و منويات مقام معظم رهبري جامه 
عمل بپوشانيم.  فرماندار شهرس��تان گرمي گفت: اين نيروگاه با هدف 
توليد هفت مگاوات برق احداث مي شود كه براي اين طرح يكهزار متر 
مربع زمين در بخش انگوت در نظر گرفته شده و به طور حتم مي تواند 
با تأمين برق مورد نياز در زمينه هاي مختلف تحول عظيمي در منطقه 
ايجاد كند و ما را در رسيدن به اهداف مورد نظر رهنمون سازد.  امامي 
بيان كرد: با احداث نيروگاه حرارتي و تكميل پس��ت نصيرلوي گرمي 
عاوه بر رفع افت ولتاژ و تأمين نياز برقي بزرگ ترين كارخانه شيرآالت 
بهداشتي خاورميانه و نياز گرمي به برق صنعتي براي توسعه كارخانجات 
مرتفع مي شود كه به طور حتم از اين طريق شاهد بهبود وضعيت جامعه 
و رش��د و توس��عه منطقه خواهيم بود.  امامي تصريح كرد: براي خريد 
تضميني برق توليدي نيروگاه هاي بخش خصوصي توسط شركت توانير 
قراردادي منعقد شده و برق توليدي نيروگاه حرارتي گرمي نيز پس از 
تكميل به صورت تضميني خريده و وارد مدار مي ش��ود كه هم اكنون 

برنامه ريزي هاي الزم در اين زمينه انجام شده است. 

 سرمايه گذاري 70 هزار ميليارد ريالي 
در بخش كشاورزي منطقه آزاد ارس  

قائم مقام مديرعامل منطقه آزاد ارس در    آذربايجان شرقي
مركز خدا آفرين از سرمايه گذاري 70 هزار 
ميليارد ريالي در بخش كشاورزي محدوده قلي بيگلو اين منطقه خبر داد. 
جعفر ملكي در جمع اهالي خداآفرين با اشاره به اراضي 24 هزار هكتاري 
كش��اورزي و حاصلخيز در محدوده قلي بيگلو گفت: اي��ن محدوده با 
كاربري كشاورزي و صنايع تبديلي به كشت و صنعت خوشه صبا وابسته 
به شركت آب بران واگذار شده است.  وي افزود: شركت سرمايه گذار با 
استفاده از تكنولوژي نوين براي افزايش بهره وري در بخش كشاورزي و 
بهره مندي از مزيت هاي اقتصادي اين صنعت نسبت به كشت و راه اندازي 
صنايع تبديلي در اراضي مستعد و حاصلخيز محدوده قلي بيگلو در مرز 
ايران و آذربايج��ان اقدام خواهد كرد.  ملكي با بي��ان اينكه منطقه آزاد 
ارس براي بهبود زيرساخت هاي اين محدوده در حوزه هاي گردشگري، 
تفريحي، ورزشي، خدماتي و رفاهي عزم جدي دارد، گفت: پروژه هاي 
عمراني و خدماتي همچون مجتمع خدماتي - رفاهي بين راهي كمپ 
عشايري و طوعلي، پارك ساحلي و ساماندهي سايت قايقراني و ميدان 
جانانلو بيانگر عزم و اراده س��ازمان منطقه آزاد ارس براي توس��عه خدا 
آفرين است.  وي توجه به مشكات مدارس و ارتقاي كيفيت آموزشي 
در داخل محدوده را يكي از دغدغه هاي اصلي و مهم منطقه آزاد ارس 
در حوزه فرهنگي و آموزشي دانست و گفت: امسال عاوه بر كمك هاي 
مالي كه به طور معمول هر س��ال براي مدارس صورت مي گيرد، اعتبار 
الزم براي راه اندازي سيستم آموزشي هوشمند در مدارس داخل محدوده 
خداآفرين تخصيص يافته و اكنون بيشتر مدارس اين محدوده هوشمند 

شده و بقيه نيز در حال هوشمندسازي است. 

54 باب جايگاه نفتي دراستان زنجان فعال شد  
با آغاز عمليات اجرايي جايگاه عرضه    زنجان
فرآورده ه�اي نفت�ي در شهرس�تان 
خرم�دره 54 ب�اب جاي�گاه نفت�ي دراس�تان زنجان فعال ش�د. 
در مراسم افتتاح اين جايگاه استاندار زنجان ضمن تشكر از سرمايه گذار، 
طرح لزوم ارتقاي جايگاه و تجهي��ز CNG در جايگاه را نيز در آينده از 
اولويت ها ي اين پروژه برشمرد.  با توجه به موقعيت شهرستان خرمدره 
و توس��عه و پيش��رفت صنايع و افزايش روز افزون جمعيت شهرستان 
سال هاست كمبود حداقل يك باب جايگاه در داخل شهر و در موقعيتي 
قابل دس��ترس براي همش��هريان احس��اس مي ش��د كه در نهايت با 
پيگيري هاي س��رمايه گذار و تعامل، همكاري و همراهي شركت ملي 
پخش اين عمليات آغاز شد. برآورد بودجه اين پروژه كه با سرمايه گذاري 
ش��خصي بوده به مبلغ 2 ميليارد و 600 ميليون تخمين زده شده و در 
زميني به مساحت 2 هزار متر مربع با سه سكو و هفت تلمبه و 14 نازل 
عرضه بنزين ساخته مي شود كه با س��اخت و افتتاح اين جايگاه تعداد 
جايگاه هاي شهرستان خرمدره به پنج جايگاه و استان به 54 باب خواهد 
رسيد. الزم به ذكر است متوسط فروش روزانه بنزين در استان 850 هزار 
ليتر و نفتگاز 940 هزار ليتر است كه از اين مقدار به ترتيب 240 هزار 
ليتر در بنزين و 330 هزار ليتر در نفتگاز در ناحيه ابهر مصرف مي گردد. 

فرودگاه استراتژيك گناوه، افتتاح نشده، فرسوده و محصور شد!
درحالي مسئوالن براي ساخت فرودگاه دوم بوشهر هزينه مي  كنند كه فرودگاه قديمي گناوه را با اين توجيه كه اهميت اقتصادي ندارد، ديواركشي مي نمايند

بي مهري صندوق بيمه كشاورزي دل كشاورزان خوزستاني را لرزاند
حكايت تلخ ريزگردها و باز شدن زخم هاي كشاورزان غبار زده 

محمدرضا سوري 

مدير عامل گاز گلستان از پيشرفت 2۰درصدي 
گاز رس�اني به ش�هرك صنعتي گلس�تان در 
شهرس�تان گاليك�ش اس�تان خب�ر داد.  
صفرعلي جمال ليواني در بازديد از عمليات اجرايي 
گازرس��اني به شهرك صنعتي گلس��تان واقع در 
شهرس��تان گاليكش گفت:اگر مش��كلي در اين 

خصوص مشاهده شود در اسرع وقت مورد بررسي 
و پيگيري قرار مي گيرد تا هرچه سريع تر گاز اين 
پروژه صنعتي به اتمام برسد.   وي افزود: خوشبختانه 
پروژه مذكور يكي از پروژه هاي مهم شهرس��تان 
گاليكش است كه درحال حاضرعمليات اجرايي 
آن 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.  جمال 

ليواني ادامه داد:براي اين پروژه صنعتي افزون بر 
3 هزار و 3۷2 متر ش��بكه اجرا خواهد شد و يك 
ايستگاه تقليل فشار  TBS با ظرفيت 10 هزار متر 
مكعب گاز نيز در نظر گرفته شده است كه اميدواريم 
در زمان تعيين ش��ده نصب و راه اندازي شود. وي 
افزود:بر اس��اس برآورد انجام شده هزينه اجرايي 

وكااليي اين پروژه حدود 6 ميليارد ريال تعيين شده 
كه با فراهم بودن تمامي شرايط، در سه ماهه اول 
سال 96 شاهد اتمام عمليات اجرايي آن خواهيم 
بود.   مديرعامل گاز گلس��تان اعام كرد: درحال 
حاضر درسطح استان گلستان تعداد 22 شهرك 

صنعتي از نعمت گازطبيعي بهره مند هستند.

گازرساني به شهرك صنعتي گاليكش
   گلستان

معصومه صالحي
   گزارش يك

 اصفهان پايتخت شهر دوستدار كودك در ايران 
معرفي شد 

نماينده يونيسف در ايران از ظرفيت هاي     اصفهان
اصفهان به عنوان شهر دوستدار كودك و 
فراهم شدن زمينه هاي اجرايي آن براي نخستين بار در ايران خبر داد. 
ويل پاركس گفت: بررس��ي زمينه ها و ظرفيت هاي اصفهان به عنوان 
شهر دوستدار كودك از موضوعات جلسه با شهردار اصفهان بود كه قرار 
شد زمينه هاي اجرايي آن براي نخستين بار در ايران در اصفهان انجام 
شود.  نماينده يونيس��ف در ايران تأكيد كرد: با بازديد از شهر اصفهان 
توصيه هاي الزم براي بهتر ش��دن تاش هاي شهرداري به منظور ارائه 
برنامه هاي بهتر براي كودكان ارائه مي ش��ود.  وي اف��زود: كمك هاي 
يونيسف در زمينه شهر دوستدار كودك بيشتر در زمينه كمك هاي فني 
و تكنيكي است كه به طور مثال در اختيار قرار دادن جديدترين كتاب ها 
مي تواند از آن جمله باشد.  پاركس تأكيد كرد: اصفهان در زمينه شهر 
دوستدار كودك ظرفيت هاي الزم براي رهبري شهرهاي ديگر كشور و 
حتي جهان را داراست كه مي تواند شهرهاي ديگر را نيز به دنبال خود 
بكش��د.  احمد آزرم نيا، معاون امور بين الملل مركز اطاع رساني و امور 
بين الملل وزارت كشور نيز در اين خصوص گفت: تصميم وزارت كشور 
اين است كه اصفهان را به عنوان پايلوت شهر دوستدار كودك در كشور 
شناخته و اقدامات صورت گرفته در اين شهر را به ديگر شهرهاي كشور 
تسري دهد.  وي ادامه داد: سند پروژه همكاري با مجموعه يونيسف در 
حوزه هاي مربوط به آموزش كودكان در زمان مديريت بحران، كاهش 
تصادفات كودكان در جاده ها و ايجاد فضاهاي دوستدار مادر و كودك 

امضا شده تا همكاري هاي خود را در اين زمينه ها گسترش دهيم. 

ايجاد 237 فرصت شغلي توسط سپاه ناحيه اراك 
237 فرص�ت ش�غلي مس�تقيم در    مركزي
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي مورد 
نظر مقام معظم رهبري با راهبري سپاه ناحيه اين شهرستان ايجاد شد. 
فرمانده س��پاه ناحيه اراك با اع��ام اين خبر گف��ت: 4۷ ميليارد ريال 
تسهيات صنايع تبديلي و بسته بندي امسال براي اشتغالزايي در سپاه 
ناحيه اراك در نظر گرفته شد كه تا پايان بهمن ماه جاري به متقاضيان 
پرداخت مي شود.  محمدرضا رضايي افزود: ميزان اشتغالزايي مستقيم 
اين ميزان تس��هيات 23۷ فرصت و اشتغالزايي غيرمستقيم نيز بيش 
از 500 فرصت برآورد مي ش��ود ك��ه متقاضيان از ابتداي س��ال آينده 
فعاليت خود را آغاز مي كنند.  فرمانده سپاه ناحيه اراك گفت: تسهيات 
اشتغالزايي س��پاه ناحيه اراك در بخش هاي پرورش دام هاي سبك و 
سنگين، توليد قارچ، پرورش مرغ بومي، بلدرچين، كشت و برداشت و 
بسته بندي زعفران، زنبور عسل، گياهان دارويي، محصوالت گلخانه اي و 

صنايع تبديلي كوچك پرداخت شده است. 


