معاون وزیرکار :ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱

معــاون وزیــر کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه صــدور مجــوز بــرای مشــاغل خانگــی تســهیل شــده تــا کســانی کــه متقاضــی هســتند بتواننــد بــه راحتــی مجــوز
بگیرنــد ،گفــت :در حــال حاضــر زمــان صــدور مجــوز یــک روز بیشــتر زمــان نخواهــد بــرد.
علیحســین رعیتــی صبــح امــروز در اختتامیــه جشــنواره ملــی حلــوا ارده ســنتی زرقــان بــا بیــان اینکــه در ســالی کــه بــه نــام تولیــد و اشــتغال نامگــذاری شــده تــاش بــر ایــن
بــوده کــه زمینــه رونــق تولیــد و اشــتغال ایجــاد شــود ،اظهارداشــت :صــدور مجــوز کســب و کار و تســهیل آن از جملــه اقدامــات اســت کــه وزارت کار در حــال انجــام آن اســت.
وی بــا بیــان اینکــه صــدور مجــوز بــرای مشــاغل خانگــی تســهیل شــده تــا کســانی کــه متقاضــی هســتند بتواننــد بــه راحتــی مجــوز بگیرنــد ،گفــت :در حــال حاضــر زمــان صــدور
مجــوز یــک روز بیشــتر زمــان نخواهــد بــرد ،بوروکراســی و فراینــد اداری تولیدکننــدگان را آزار مـیداد امــا در حــوزه وزارت کار ایــن موانــع بــه حداقــل رســیده اســت.

پژوهشگاه دفاع مقدس راه پرافتخار شهید سلیمانی را
تبدیل به گفتمان میکند

رئیــس پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع مقــدس
گفــت :هــدف پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع
مقــدس شــهید ســلیمانی ایــن اســت کــه راه
پرافتخــار شــهید ســلیمانی عزیــز را احیــا و
تبدیــل بــه گفتمــان کنــد.
بــه نقــل از پایــگاه اطالعرســانی امــام جمعــه
قزویــن ،سرلشــکر پاســدار یحیــی رحیمصفــوی
در دیــدار بــا نماینــده ولیفقیــه در اســتان
قزویــن اظهــار داشــت :نیروهــای مســلح بــا عمــل
بــه قــرآن موجــب عــزت و اقتــدار نظامــی کشــور
و تشــکیل مقاومــت اســامی در منطقــه شــدند.
وی اضافــه کــرد :خــدای متعــال زمانــی کــه
مــا را بــه قــرآن دعــوت میکنــد میفرمایــد
بنــدگان مــن قــرآن را آن گونــه تــاوت کننــد
کــه حــق تــاوت محســوب میشــود یعنــی بــه
صــورت گــذرا از آیــات قــرآن عبــور نکننــد ،بــه
آیــات توجــه کننــد ،پیــام قــرآن را فــرا بگیرنــد،
بــا قــرآن انــس بگیرنــد و بــه قــرآن عمــل کننــد.
دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل
قــوا ادامــه داد :بایــد همــان گونــه بــه آیــات قــرآن
عمــل کنیــم کــه نیروهــای مســلح بــه آیــه 60
ِــدوا ل َ ُهــم َمــا
ســوره مبارکــه انفــال یعنــی « َوأَع ّ
اسـت ََطعتُم ِمــن ُقـ َّوةٍ» عمــل کردنــد و نتیجــه هــم
گرفتنــد و موجــب عــزت و اقتــدار نظامــی کشــور
شــدند و مقاومــت اســامی در منطقــه پــا گرفــت.
سرلشــکر رحیمصفــوی بــا گرامیداشــت یــاد
و خاطــر شــهدای اســتان ،بیــان کــرد :هــدف
پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع مقــدس شــهید
ســلیمانی ایــن اســت کــه راه پرافتخــار شــهید

ســلیمانی عزیــز را احیــا و تبدیــل بــه گفتمــان
کنــد.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان و امــام جمعــه
شــهر قزویــن نیــز در ایــن دیــدار عنــوان کــرد:
خداونــد در قــرآن میفرمایــد شــما کــه قــرآن
را بــه حــق تــاوت میکنیــد بایــد در تقــوا نیــز
حقیقــت تقــوا را داشــته باشــید ،تقــوا عقــل مــا
را دانــا و اراده مــا را توانــا میکنــد ،مــا بــرای
موفقیــت نیازمنــد عقــل روشــن و اراده قدرتمنــد
و توانــا هســتیم.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان قزویــن بیــان کــرد:
خداونــد در آیــه پایانــی ســوره حــج میفرمایــد
در راه خــدا آنگونــه کــه حــق جهــاد اســت
بکوشــید ،ماننــد همــان دورانــی کــه در مبــارزات
انقالبــی در شــرایط ســخت و مشــقتبار و خــوف
و خطــر پــای کار بودیــد.
وی خاطرنشــان کــرد :خداونــد در آیــه  2ســوره
مبــارک انفــال نیــز میفرمایــد مؤمنــان حقیقــی
همانهــا هســتند کــه چــون ذکــری از خــدا
شــود ،دلهــای آنــان ترســان و لــرزان شــود و
چــون آیــات خــدا را بــر آنهــا تــاوت کننــد بــر
مقــام ایمانشــان بیفزایــد و بــه خــدای خــود در
هــر کاری تــوکل میکننــد.
عابدینــی افــزود :قــرآن میگویــد مؤمنــان واقعــی
همانهــا هســتند کــه حــق تــاوت ،حــق تقــوا
و حــق جهــاد را ادا کردنــد ،بــه همیــن خاطــر
خداونــد آنهــا را در ضیافــت قــرآن خویــش
میپذیــرد و آیــات قــرآن دل آنهــا را مــی لرزانــد
و جــان آنهــا را جــا میدهــد.

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری گفــت :آنچــه مهــم
و قانونــی اســت ظرفیــت پذیــرش بــرای رشــتههای
پزشــکی در ســال  ۱۴۰۱اســت کــه بایــد  ۲۰درصــد
افزایــش پیــدا کنــد.
محمدعلــی زلفــیگل ظهــر امــروز ،در جمــع
ت گرفتــه در
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اقدامــات صــور 
خصــوص پیشــگیری از مشــکالت احتمالــی درکنکــور
سراســری 1401اظهارداشــت :تــاش شــده آزمونهــا
بــه صــورت سیســتماتیکتر و منطقیتــر برگــزار
شــود کــه دغدغــه داوطلبــان تــا جایــی کــه امــکان
دارد نســبت بــه کنکــور کاهــش پیــدا کنــد.
وی افزود:شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دربــاره نحوه
تاثیــر ســوابق تحصیلــی مصوباتــی را دارد کــه در حال
بررســی و نهایــی شــدن اســت کــه اگــر ابالغ شــود ،در
ســالهای آینــده عــاوه بــر کنکــور ســوابق تحصیلــی
دانشــجویان نیــز بــه جــای تاثیــر مثبــت تاثیــر قطعی
در نتایــج آزمــون خواهــد داشــت.
زلفــیگل بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ســهمیه
جدیــدی بــرای کنکــور اعــام نشــده اســت افــزود:

اگــر دانشــگاهی طالــب باشــد کــه در هــر رشــتهای
کــه بخواهــد ،افزایــش ظرفیــت داشــته باشــد ،ایــن
کار حتمــا صــورت میگیــرد امــا تــاش داریــم کــه
طبــق اعــام نیــاز دانشــگاهها دانشــجو بپذیریــم
چراکــه موضــوع در اختیــار دادن خوابــگاه و امکانــات
رفاهــی از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و اگــر
برخــاف تعــداد نیــاز دانشــگاهها دانشــجو بپذیریــم،
دانشــگاهها حتمــا در خدماتدهــی دچــار مشــکل
خواهنــد شــد بنابرایــن مــا خــود را موظــف میدانیــم
ظرفیتــی کــه دانشــگاهها اعــام میکننــد را رعایــت
کنیــم.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری خاطرنشــان کــرد:
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دربــاره رشــتههای
پزشــکی مصوبـهای دارد کــه بایــد پذیــرش بــرای ایــن
رشــتهها  20درصــد افزایــش پیــدا کنــد .البتــه کــه
ایــن  20درصــد بــه نفــع مناطــق محــروم اســت بــا
ایــن حــال آنچــه مهــم و قانونــی میباشــد ،ایــن اســت
کــه ظرفیــت پذیــرش بــرای رشــتههای پزشــکی در
ســال  1401بایــد  20درصــد افزایــش پیداکنــد

سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی
گلســتان از آغــاز خریــد تضمینــی دانــه روغنــی
کلــزا در اســتان خبــر داد.محمدرضــا افشــار
گفــت :عملیــات خریــد تضمینــی دانــه روغنــی
کلــزا در اســتان در چهــار مرکــز شــرکت ســویا
بیــن ،شــرکت خاوردشــت ،مرکــز تعاونــی
روســتایی مســکن قلیــچ بندرترکمــن و تعاونــی
روســتایی گنبــدکاووس آغــاز شــد.او گفــت:
قیمــت پایــه خریــد تضمینــی دانــه روغنــی کلــزا
در ســال زراعــی جــاری  ۱۵۰هــزار ریــال بــرای
هــر کیلوگــرم اعــام شــده اســت و ایــن قیمــت
بــر اســاس پایــه خریــد بــا  ۲درصــد ناخالصــی
و  ۱۰درصــد رطوبــت اســت.به گفتــه علــی

موســی خانــی رئیــس اداره پنبــه و دانههــای
روغنــی جهادکشــاورزی گلســتان گفــت :در
 ۴۲هــزار هکتــار از مــزارع اســتان کلــزا کشــت
شــده اســت و پیــش بینــی میشــود  ۸۰هــزار
تــن محصــول تولیــد شــود.بیش از  ۲۰ســال
اســت کــه بزرگتریــن تولیدکننــده کلــزای کشــور
محســوب میشــود و رتبــه نخســت تولیــد دانــه
روغنــی کلــزا را در کشــور دارد.کلــزا محصولــی
اســت کــه از دانــه آن روغنــی مفیــد و گیاهــی بــه
دســت میآیــد و از کنجالــه آن بــرای خــوراک
دام اســتفاده میشــود.

افزایش  ۲۰درصدی پذیرش در رشتههای پزشکی کنکور

آغازخریدتضمینیدانهروغنیکلزادرگلستان

گلستان/آذری

بازدید سفرا و نمایندگان کشورهای عضو اکو از
بندرامیرآباد

همزمــان بــا برگــزاری دویســت و شــصت و
چهارمیــن نشســت شــورای نماینــدگان دائــم
کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اکــو و رویــداد
بیــن المللــی گردشــگری ایــن ســازمان در ســاری ،
ســفرا و نماینــدگان کشــورهای عضــو بــا حضــور در
بندرامیرآبــاد از ظرفیــت هــا و توانمندیهــای ایــن
بنــدر بازدیــد کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
بنادرودریانــوردی امیرآبــاد؛ صبــح روز چهارشــنبه
 21اردیبهشــت مــاه  ، 1401ســفرا و نماینــدگان
کشــورهای قزاقســتان  ،ازبکســتان  ،ترکمنســتان
 ،قرقیزســتان  ،ایــران  ،افغانســتان  ،ترکیــه ،
جمهــوری آذربایجــان و پاکســتان و دبیــرکل
ســازمان اکــو از قابلیــت هــای بنــدری و لجســتیکی
بندرامیرآبــاد دیــدن کردنــد.
مدیــرکل بنادرودریانــوردی امیرآبــاد در ایــن
بازدیــد بــا بیــان اینکــه رویــداد بینالمللــی
گردشــگری اکــو در ســال  ۲۰۲۲بــه میزبانــی
اســتان مازنــدران در کنــار تقویــت روابــط فرهنگــی
و گردشــگری مــی توانــد روابــط اقتصــادی بیــن
کشــورهای عضــو را نیــز تســهیل و تســریع ببخشــد
گفــت بندرامیرآبــاد بــا توانمنــدی هــای کــم نظیــر
خــود در شــمال کشــور  ،حلقــه طالیــی همــکاری
و همگرایــی اقتصــادی کشــورهای عضــو اکــو بــا
کشــور ایــران بــه ویــژه اســتان مازنــدران بــه شــمار
مــی آیــد.
ســعیدی پــور بــه قرارگیــری بندرامیرآبــاد در
کریــدور بیــن المللــی شــمال – جنــوب و صرفــه
اقتصــادی بیــش از  30درصــدی در هزینــه و
مــدت زمــان حمــل کاال از ایــن بنــدر اشــاره
کــرد و افــزود حضــور بیــش از  40پایانــه عملیاتــی
و کارخانــه تولیــدی در مناطــق پنجگانــه اراضــی
پســکرانه  ،فرصتــی مناســب را جهــت ترانزیــت کاال
و ارتقــاء بخشــیدن روابــط تجــاری بــا کشــورهای
منطقــه فراهــم کــرده اســت.
وی در ادامــه بــه عملکــرد عملیاتــی بندرامیرآبــاد
در ســال جــاری پرداخــت و بــه پرســش حاضــران
در خصــوص فعالیــت هــای بنــدری و دریایــی
پاســخ داد.
ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی اکــو متشــکل
از کشــورهای جمهــوری اســامی ایــران ،
افغانســتان  ،آذربایجــان  ،قزاقســتان  ،قرقیزســتان
 ،تاجیکســتان  ،ترکمنســتان و ازبکســتان در
ســال  1985توســط ایــران ،ترکیــه و پاکســتان
بــا هــدف توســعه اقتصــادی پایــدار کشــورهای
عضــو  ،حــذف تدریجــی موانــع تجــاری و پیشــبرد
تجــارت بیــن منطقــه ای  ،همگرایــی تدریجــی

اقتصــاد کشــورهای عضــو بــا اقتصــاد جهانــی ،
توســعه حمــل و نقــل و پیونــد زیربنــای ارتباطــی
کشــورهای عضــو بــا یکدیگــر و همــکاری ســودمند
متقابــل بــا ســازمانهای منطقــه ای و بیــن المللــی
پایــه گــذاری شــد.
در پایــان ایــن نشســت تمامــی حاضریــن ضمــن
بازدیــد از اســکله هــا و منطقــه عملیاتــی بنــدر ،
از یکــی از کارخانجــات تولیــدی واقــع در اراضــی
منطقــه ویــژه دیــدن کردنــد و بــا فرآینــد تولیــد
آن آشــنا شــدند.
ســفیر کشور بالروس در ایران تاکید کرد؛
اســتفاده از ظرفیتهــای بنــدر امیرآبــاد جهــت
ترازیــت کاال بــه کشــورهای آســیایی
ســفیر فوقالعــاده و تاماالختیــار جمهــوری
بــاروس در ایــران گفــت بــاروس ضمــن تمایــل
زیــاد بــه همــکاری تجــاری بــا ایــران عالقمنــد
اســت از ظرفیــت هــای حمــل و نقــل ترکیبــی
بنــدر امیرآبــاد جهــت ترانزیــت کاال بــه کشــورهای
آســیایی بــه ویــژه چیــن و هنــد بهــره ببــرد.
دمیتــری کالتســوف در بازدیــد از بنــدر امیرآبــاد
 ،از تمایــل جمهــوری بــاروس جهــت همــکاری
هــای تجــاری بــا ایــران و اســتفاده از ظرفیتهــا
و توانمنــدی هــای بزرگتریــن بنــدر حاشــیه دریــای
خــزر خبــر داد و بهــره گیــری از ظرفیــت هــای
راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران و حمــل و نقــل
ترکیبــی بندرامیرآبــاد جهــت تجــارت انــواع کاال بــا
کشــورهای آســیایی تأکیــد کــرد.
وی بــه نقــاط مشــترک زیــاد دو کشــور ایــران و
بــاروس در تجــارت بیــن الملــل اشــاره و تصریــح
کــرد امکانــات و زیرســاختهای بنــدر امیرآبــاد
قابــل توجــه و تحســین برانگیــز بــوده و توســعه
همکاریهــای تجــاری بیــن دو کشــور از اهمیــت
ویــژهای بــرای بــاروس برخــوردار اســت.
کالتســوف در پایــان از آمادگــی ارتقــاء ســطح
مبــادالت تجــاری دو کشــور و مهیــا کــردن زمینــه
حضــور و ســرمایه گــذاری شــرکتهای ایرانــی در
بــاروس خبــر داد.
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی امیرآبــاد نیــز در
ایــن دیــدار گفــت بندرامیرآبــاد بــا دارا بــودن بیــش
از  40پایانــه عملیاتــی و کارخانــه تولیــدی و تنهــا
بنــدر متصــل بــه کریــدور بیــن المللــی شــمال -
جنــوب در شــمال کشــور و بــا اســتفاده از خدمــات
ریلــی  ،از آمادگــی کامــل جهــت همــکاری بــا
ســرمایه گــذران و بازرگانــان بالروســی برخــوردار
اســت.

مازندران /جعفری گرجی

نیاز آبخیزداری گلستان به ۲۲۰۰میلیارد تومان اعتبار

لطفــی ،مدیــرکل منابــع طبیعــی گلســتان
گفــت :تکمیــل پروژ ههــای آبخیــزداری کــه
در دســت اجــرا قــرار دارد دســت کــم ۲۲۰۰
میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد.
عبدالرحیــم لطفــی اظهــار کــرد :حــدود یــک
میلیــون و  ۴۰۰هــزار هکتــار از مناطــق
اســتان ســیل خیــز اســت بنابرایــن بــرای رفــع
آن نیازمنــد اقدامــات آبخیــزداری هســتیم.
مدیــرکل منابــع طبیعــی گلســتان اضافــه
کــرد :تــا بــه امــروز مطالعــات آبخیــزداری
یــک میلیــون و صــد هــزار هکتــار از مســاحت
اســتان انجــام شــده و بــرای  ۶۵۰هــزار هکتــار
از وســعت اســتان اقدامــات آبخیــزداری بــه
اتمــام رســیده کــه بایــد نگهــداری شــود.وی
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در ســال گذشــته
 ۶۰میلیــارد تومــان اعتبــار بــه طر حهــای
آبخیــزداری اســتان اختصــاص یافــت ،افــزود:
بــه نــرخ ســال  ۱۴۰۰طر حهــای آبخیــزداری
گلســتان نیازمنــد هــزار و  ۸۰۰میلیــارد
تومــان اعتبــار اســت و بــه نــرخ ســال ۱۴۰۱
ایــن اعتبــار بــه دوهــزار و  ۲۰۰میلیــارد
تومــان میرســد.لطفی افــزود :در ســفر
رییــس جمهــور بــه گلســتان مبلــغ ۵۰۰
میلیــارد تومــان بــرای طر حهــای آبخیــزداری
بــه گلســتان اختصــاص یافــت و پیــش بینــی
مــا ایــن اســت کــه بــا طر حهــا و پیشــنهادهای

ارائــه شــده در ایــن ســفر ،مبلــغ  ۱۶۰میلیــارد
تومــان در ســال  ۱۴۰۱در اختیــار اســتان
قــرار داده شــود.
وی ضمــن اشــاره بــه منطقــه کویــری شــمال
اســتان و کویــر ترکمنســتان ،گفــت :ایــن
مناطــق بیابانــی در کنــار کویــر مرکــزی ایــران
بــه اقلیــم مــا فشــار وارد میکنــد بــه همیــن
خاطــر  ۳۱۷هــزار هکتــار از وســعت اســتان
طبــق مطالعــات کشــوری در معــرض بیابانــی
شــدن قــرار دارد.لطفــی ادامــه داد ۱۲۰ :هــزار
هکتــار از مناطقــی کــه در معــرض بیابانــی
شــدن قــرار دارد ،منشــا گــرد و غبــار اســت و
عــاوه بــر گــردو غبــار از طــرف ترکمنســتان
منشــا داخلــی هــم دارد کــه ســه هــزار هکتــار
از ایــن وســعت وضعیــت بحرانــی دارد و شــبیه
شــنهای روان اســتان خوزســتان را در آن
شــاهد هســتیم.
وی در خاتمــه یــادآور شــد :مــا در ســال
 ۱۴۰۰چندیــن مــورد بــا پدیــده ریزگردهــا
مواجــه بودیــم و ایــن مســئله تهدیــدی بــرای
منابــع طبیعــی اســتان مــا اســت و چــار های
جــز ایــن نداریــم کــه بــا جدیــت طر حهــای
بیابــان زدایــی و آبخیــزداری در اســتان را
پیگیــری کنیــم.
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استانها

دریافت  ۱۵هزار نامه مردمی در ششمین سفر استانی رئیس جمهور
و هیات دولت به استان بوشهر

مدیــرکل مدیریــت عملکــرد ،بازرســی و امــور حقوقــی
اســتانداری بوشــهر گفــت :در ششــمین ســفر اســتانی
رئیــس جمهــور و هیــات دولــت بــه اســتان بوشــهر ۱۵
هــزار نامــه مردمــی دریافــت و در ســامانه ســامد ثبــت
شــد کــه بــه همــه آنهــا رســیدگی شــده اســت.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومی اســتانداری بوشــهر،
محمدحســین ســتوده افــزود ۱۴ :هــزار و  ۸۵۴نامــه
حــاوی درخواسـتهای مختلــف ۸۵ ،مورد شــکایت۲۷ ،
مــورد انتقــاد و  ۲۲مــورد ارائــه ایــده و نظــر بــوده اســت
کــه  ۳۷درصــد از مجمــوع نامــه هــا پاســخ مثبــت و ۴۰
درصــد آنهــا نیــز مشــاوره و راهــکار دریافــت کردهانــد و
 ۱۲درصــد مــوارد نیــز در دســت بررســی و اقــدام اســت.

وی اظهــار داشــت :تاکنــون پنــج میلیــارد تومــان بــه
صــورت بالعــوض بــه  ۲هــزار و  ۵۱۰نفــر پرداخت شــده
اســت کــه بــرای تحقــق آن عــاوه بــر راســتی آزمایــی
از دســتگاههایی ماننــد کمیتــه امــداد ،بانکهــا و دیگــر
نهادهــا کمــک گرفتــه شــده اســت.
ســتوده یــادآور شــد :همچنیــن  ۱۴میلیــارد تومــان
نیــز بــه صــورت تســهیالت قرضالحســنه  ۱۵میلیــون
تومانــی بــه  ۹۳۳نفــر تعلــق گرفتــه اســت و ایــن
تســهیالت هنــوز از ســوی پنــج بانــک عامــل تعییــن
شــده در حــال پرداخــت اســت

بوشهر/سیدحسینجعفری

روزانه  85داور رقابتهای کاراته وان ایران را قضاوت میکنند

بــه گفتــه سرپرســت کمیتــه داوران فدراســیون کاراتــه،
روزانه  85داور مرحله دوم سومین دوره رقابت های کاراته
وان ایــران بــه میزبانــی کرمانشــاه را قضــاوت مــی کننــد.
جمشــید زنــد در حاشــیه برپایــی ایــن رقابتهــا بــا
اشــاره بــه گذشــت چهــار روز از آغــاز رقابتهــای
مرحلــه دوم کاراتــه وان در کرمانشــاه ،اظهــار کــرد:
روزانــه  85داور قضــاوت ایــن مســابقات را برعهــده دارند.
وی اضافــه کــرد :باتوجــه بــه اینکــه ایــن مســابقات در
ســطح بســیار خوبــی در حــال برگــزاری اســت ،بنابراین
ســطح داوری آن هم باید در خور شــان مســابقات باشــد.
سرپرســت کمیتــه داوران فدراســیون کاراتــه بــه
حضــور داورانــی بــا ســطح بــاال در ایــن مســابقات
اشــاره کــرد و گفــت 15 :داور جهانــی ،بیــش از 20
داور آســیایی و داوران ممتــازی از سراســر کشــور و

کرمانشــاه ایــن رقابــت هــا را قضــاوت مــی کننــد.
وی بــه رقابــت هــای برگــزار شــده در بخــش کاتــا و
کومیتــه رده هــای ســنی نونهــاالن ،نوجوانــان ،جوانــان
و امیــد بخــش آقایــان درایــن رقابــت هــا اشــاره و
اعــام کــرد :درایــن رقابــت هــا کمتریــن اعتراضــات
را نســبت بــه قضــاوت داوران داشــتیم و شــاهد
بهتریــن عملکــرد داوران بودیــم و امیدواریــم کــه ایــن
رونــد تــا آخریــن روز مســابقات ادامــه پیــدا کنــد.
زنــد اظهارکــرد :هــم در مرحلــه اول رقابــت هــا بــه
میزبانــی تهــران و هــم در مرحلــه دوم بــه میزبانــی
کرمانشــاه عملکــرد داوران را خــوب ارزیابــی مــی کنــم
و بــه آنهــا نمــره قبولــی مــی دهــم.

کرمانشاه  /الهه فرهادی

تخصیص قریب به  4هزار تن ذرت به گاوداران فارس

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان فــارس از تامیــن ،تخصیــص
و توزیــع قریــب بــه  4هــزار تــن ذرت دان ـهای
بــه گاوداران ایــن اســتان خبــر داد.
عبدالمجیــد رنجبــر بــا اشــاره بــه
پیگیر یهــای مســتمر اســتانی بــرای جــذب
ســهمیه نهاد ههــای دامــی گفــت :در ایــن
تخصیــص بیــش از  1985تــن ذرت دانــه ای
بــه واحــد هــای پــرورش گاو شــیری روســتایی
و نیمــه صنعتــی اختصــاص یافتــه اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه
مقادیــر تخصیصــی بــرای بــازه زمانــی یــک
مــاه تعییــن و مشــخص شــده اســت ،اظهــار
کــرد :در ایــن مرحلــه بیــش از  1927تــن
از نهــاد هی مذکــور بــه واحــد هــای پــروار
بنــدی گوســاله اســتان فــارس تعلــق یافتــه
اســت.
رنجبــر بــا بیــان اینکــه فراینــد توزیــع نهــاده
دامــی از طریــق ســامانه بــر خــط بــازارگاه
انجــام میشــود ،ابــراز کــرد :ســهمیه ذرت
دانــه ای گاوداران پــس از بارگــذاری در

ســامانه مذکــور بــه وســیله اتحادیههــای
اســتانی خریــداری و در بیــن گاوداران
توزیــع میشــود.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان فــارس از رایزنیهــای
الزم و پیگیــری هــا بــرای تامیــن نهــاده
مــورد نیــاز دامــداران دام ســبک و گاوداران
صنعتــی خبــر داد و افــزود :ایــن ســهمیهها
بــه زودی تخصیــص و اعــام میشــود.

فارس /عباس ستایشگو

توجه ویژه به محالت کم برخوردار یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری

گلستان/آذری

ســید عبــاس موســوی نــژاد در جلســه
هماهنگــی برنامــه هــای اوقــات فراغــت
بــرای کــودکان و نوجوانــان در محــات کــم
برخــوردار کــه بــا حضــور مدیــرکل کانــون
پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان اســتان
و دفاتــر تســهیلگری امــوزش و مشــارکت و
توســعه محلــی بوشــهر و برازجــان در دفتــر
امــور اجتماعــی برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر
برنامــه ریــزی و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت
هــای موجــود در راســتای ســاماندهی
اوقــات فراغــت کــودکان و نوجوانــان اســتان
بیــان داشــت :توجــه ویــژه بــه محــات کــم
برخــوردار یکــی از تاکیــدات مقــام معظــم
رهبــری بــوده کــه از وظایــف اصلــی ســازمان

اجتماعــی کشــور و دفاتــر امــور اجتماعــی و
فرهنگــی در اســتانداری هــا مــی باشــد.
وی افــزود :در همیــن راســتا بــا اســتفاده از
ظرفیــت موجــود دفاتــر تســهیلگری و توســعه
محــات بوشــهر و برازجــان در حــوزه هــای
نیــروی انســانی ،فضــای آموزشــی و نفــوذ
فرهنگــی میــان جامعــه هــدف ،بــا مشــارکت
کانــون پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان
اســتان و بــا نظــارت دفتــر امــور اجتماعــی و
فرهنگــی اســتانداری دو پایــگاه موقــت کانــون
پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان در ایــن
محــات مســقر مــی گــردد.

بوشهر /سید حسین جعفری

