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رشــت - مرجان گودرزی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری گیالن گفت: از یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از جنگل های هیرکانی کشور 

نزدیک ۵۷۰ هزار هکتار در حوزه استان گیالن است.
میرحامد اختری در نشســت با سرپرست خبرگزاری 
جمهوری اسالمی گیالن عنوان کرد: حدود یک میلیون 
هکتار منابع ملی از جملــه جنگل های هیرکانی در حوزه 
اســتان گیالن داریم که اقدامات خیلی موثر و خوبی در 

حفاظت از این منابع و جنگل ها انجام شده و می شود.
وی با بیان اینکه جنگل های هیرکانی تنها در سه استان 
کشور و بخش محدودی هم در اردبیل، خراسان شمالی و 

سمنان است، اظهار کرد: این مهم وظایف ما را در گیالن 
به دلیل برخورداری از جنگلهای هیرکانی نسبت به منابع 

طبیعی سایر استان ها بیشتر می کند.
اختری با تاکید بر اینکه نســبت به هــر اقدام عمرانی 
در گیالن کــه منجر به آســیب منابع ملــی به خصوص 
جنگل های هیرکانی شــود به شدت حســاس هستیم، 
افزود: در این موارد بــه دلیل ارزیابی هــای تخصصی و 
حساسیت موضوع عموما زمان طوالنی می برد که نظرمان 
را به صورت مثبت برای انجام پروژه ای عمرانی ارائه دهیم 
و با درصد باالیی از این طرح های عمرانی عموما موافقت 
نمی شــود.  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن 

بیان داشت: البته در اجرای مواردی از طرح های عمرانی 
توسعه ای همانند رفع مشکل ترافیک یک شهر و احداث 
کمربندی اگر بنا باشــد تعدادی درخت قطع شود، چاره 
ای جز پذیرش نیست، اما اقدامات جایگزین مد نظر قرار 

می گیرد تا کاهش جنگل اتفاق نیافتند.
اختری در ادامه با بیان اینکه بر اساس آمار فائو موردی 
از کاهش جنگل های هیرکانی گزارش نشده است، اظهار 
داشــت: حتی افزایش جنگل های هیرکانی را نیز داشته 
ایم زیرا موضوع جنــگل کاری و غنی ســازی ها آن را در 
دســتور کار داریم. وی با تاکید بر اینکــه هرگونه کاهش 
جنگل های هیرکانی تکذیب می شود، خاطر نشان کرد: 

اگر چه تخریب، قطع و قاچاق داریم، اما با ســاز و کارهای 
مختلف ، جنگل کاری و اقدامــات فرهنگی و عملیاتی به 
گونه ای عمل می شــود که هیچ گونه کاهشی در جنگل 

های هیرکانی در گیالن نداشته و نداریم.

سنندج- خبرنگارتوسعه ایرانی- معاون تعاون اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در حال حاضر 
یک هزار و ۸۹۵ تعاونی فعال در استان وجود دارد که برای 

۱۷ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
علی اصغر عباسی اظهار داشت: این تعداد تعاونی حدود 
۱۸۴ هزار نفر عضو دارند و منجر به اشــتغالزایی برای ۱۷ 
هزار نفر در مناطق مختلف اســتان شده اند. وی با اشاره به 
اینکه در ســال جاری هم ۲۰ تعاونی جدید تشکیل شده 

که برای ۱۵۵ نفر فرصت شــغلی ایجاد کرده است، افزود: 
در ســال ۱۴۰۰ نیز ۳۲ مورد تعاونی جدید با ۴۴۸ فرصت 
شغلی ایجاد شــد. معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کردستان اضافه کرد: سیاست این اداره در سال 
جاری تشــکیل تعاونی های بزرگ مقیــاس، تعاونی های 
فراگیر، توســعه و عمران شهرســتان ها و ســهامی عام و 
همچنین حمایت از تعاونی های بــزرگ مقیاس و صیانت 
از اشتغال موجود در استان است. عباسی ادامه داد: انعقاد 

تفاهم نامه های همکاری مشترک با ادارات و سازمان ها در 
جهت پشتیبانی از توســعه تعاونی ها از دیگر فعالیت های 
اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان است. حداقل 
و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نســبت سرمایه، نوع 
فعالیت، فرصت شــغلی و رعایت اصل عدم تمرکز و سهم 
متغیر اســت اما تعداد اعضا به موجب ماده ۶ قانون بخش 
تعاون، نباید کمتر از هفت نفر باشد و این تعداد باید در زمان 
فعالیت شرکت تعاونی نیز حفظ شــود. استان کردستان 

طبق سرشماری ســال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر 
جمعیت دارد که در ۱۰ شهرستان، ۳۲ شهر، ۳۱ بخش، ۸۶ 

دهستان و یک هزار و ۶۹۷ روستا زندگی می کنند.

مدیرکل منابع طبیعی:

  ۳۱ درصد جنگل های هیرکانی کشور، منابع ملی گیالن هستند

  ۱۷ هزار نفر در تعاونی های کردستان مشغول به فعالیت هستند

خبر

خبر

شیراز - توانایی ،خبرنگارتوسعه 
ایرانی -اســتاندار فارس در سفر به 
تهران و دیدار با مقامات ارشد دولت 
و شرکت های سرمایه گذاری بخش 
خصوصی به پیگیــری تقویت امور 
زیربنایی، سرمایه گذاری و عمرانی 

استان پرداخت و در رابطه با رضایت 
بخش بودن روند توسعه و پیشرفت 
استان گفت: مسیر رشد و شکوفایی 
همه جانبه ی استان فارس هموارتر 

شده است.
دکتــر محمدهــادی ایمانیــه 

دراین ســفر در دیدار با مدیرعامل 
شــرکت انرژی غدیــر، در رابطه با 
رفع مشکل برق آلومینیوم جنوب و 
سرمایه گذاری این شرکت در انتقال 
نیروگاه برق شیراز و احداث نیروگاه 
خورشیدی در بوانات و آباده گفت و 

گو کرد. نماینده دولت در فارس در 
دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی، 
تســریع در اتمام ۶ فــاز از آزاد راه 
شیراز -  اصفهان را خواستار شد که 
تصمیات الزم در ایــن زمینه اتخاذ 
شــد. همچنین موضوع به مناقصه 

گذاشــتن ۴ قطعه دیگر از راه آهن 
شیراز به بوشهر نیز مورد توافق قرار 
گرفت. فعال شدن مجدد احداث راه 
آهن گل گهر به شــیراز و ادامه آن 
به اهواز موضــوع دیگر مورد بحث و 
تبادل نظر بود. همچنین با توافق در 
خصوص احــداث کمربندی جدید 
شــیراز عملیات اجرایی آن پس از 
جذب ســرمایه گذار و طی مراحل 

قانونی آغاز خواهد شد.
در جلســه هیات امنا، بازسازی 
بافــت ۳۶۰ هکتاری اطــراف حرم 
حضرت شاهچراغ )ع( ضمن تصویب 
اعطاء تســهیالت به ســاکنین این 
بافت در راســتای بازسازی، ترمیم 
و مرمت منازل مســکونی و احداث 
موسســات خیریه، بوم گردی و زائر 
ســرا، برلزوم حفظ و نگهداری آثار 

تاریخی تاکید شد..
دکتــر ایمانیــه در دیــدار بــا 
معاون وزیــر صمــت و مدیرعامل 
شــرکت ایمیدرو، خواستار تسریع 
در اکتشــافات معادن و مشــارکت 
ایمیــدرو در انتقــال آب از خلیج 
فارس و تکمیــل راه اقلید به ابرکوه 
شد که مورد تایید و تصویب مقامات 
ارشــد وزارت صنعت معدن تجارت 

قرار گرفــت. همچنیــن در دیدار 
اســتاندار فارس و روسای دانشگاه 
های شیراز و صنعتی ، رئیس پارک 
علم و فناوری، رئیس مرکز استنادی 
جهان اســالم و رئیس شرکت گاز 
استان با وزرای علوم و نفت، حمایت 
از توســعه طرح هــای تحقیقاتی 
مرتبط بــا نفت،گاز، پتروشــیمی و 
شیمی در مراکز علمی استان مورد 
بحــث و تبادل نظر قــرار گرفت که 
برآینــد آن تصویــب حمایت های 

مالی در یک دوره دوساله بود.

استاندار فارس در سفر به 
تهران و دیدار با مقامات ارشد 

دولت و شرکت های سرمایه 
گذاری بخش خصوصی به 

پیگیری تقویت امور زیربنایی، 
سرمایه گذاری و عمرانی 

استان پرداخت و در رابطه 
با رضایت بخش بودن روند 
توسعه و پیشرفت استان 

گفت: مسیر رشد و شکوفایی 
همه جانبه ی استان فارس 

هموارتر شده است.

تا ۱۵ روز دیگرانجام می شود؛
  اتمام ایمن سازی جاده آق قال 

تا سه راهی انبارالوم 

 گرگان -مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-معاون مهندســی و ســاخت اداره کل 
راه و شهرسازی گلســتان گفت: عملیات ایمن 
ســازی جاده آق قال تا ســه راهــی انبارالوم تا 
حدود ۱۵ روز دیگربه پایان می رســد. داوودی 
گفت:عملیات شانه سازی و بهسازی حدود ۱۰ 
کیلومتر از جاده الین شرقی شهر آق قال تا سه 
راهی انبارالوم از خرداد امسال آغاز شده است.
او با بیان اینکه تاکنــون ۶ کیلومتر از این جاده 
به طور کامل ایمن ســازی و تســت شده است 
افزود:۴ کیلومتر باقی مانده نیز تا ۱۵ روز دیگر 

به طور کامل بهسازی می شود.
معاون مهندســی و ســاخت  اداره کل راه 
و شهرســازی  گلســتان گفت:در این عملیات 
اجرایی، همسطح با جاده به عرض ۲ و نیم متر با 

مصالح استاندارد شانه سازی می شود.
داوودی می گوید:همچنیــن عملیــات 
بهسازی الین غربی این مســیر نیزبه طول ۴ و 

نیم کیلومتر انجام شده است.
او افزود:برنامه ریزی شده است پس از اتمام 
الین شــرقی، عملیات ایمن سازی مابقی الین 

غربی این جاده هر ۵۰۰ مترانجام شود.
بیکی معــاون  راهــداری  و حمــل و نقل 
گلســتان نیز گفت:به منظــور افزایش ایمنی 
راه ها، از ســه راهی انبارالوم تا شــهر انبارالوم 
۳ کیلومتر از این جاده شــانه ســازی شده و ۲ 
کیلومتر باقی مانده نیــز در آینده انجام خواهد 

شد.
در حال حاضــر اهالی روســتا های بخش 
وشمگیر و برخی از روســتا های گنبدکاووس 
از این محور که فاصله ۲ شهرســتان را کوتاه تر 

کرده است تردد می کنند.
ایمن سازی این جاده یکی از مطالبات مردم 
بوده چرا که دراین جاده طی چند ماه گذشــته 
چندین تصــادف دلخراش صــورت گرفته که 
منجر به فوت تعدادی از هم اســتانی ها شــده 

است.
       

 سرپرست شرکت گاز استان اعالم 
کرد؛

 اجرای عملیات گازرسانی
 به ۱۷۸ روستای کرمانشاه

کرمانشاه -  فردین کبودی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه 
گفت: عملیات گازرســانی به ۱۷۸ روســتای 
اســتان کرمانشــاه در حال انجام اســت و با 
گازرسانی به ریجاب ضریب نفوذ به ۹۱ درصد 

می رسد.
ناصر حســینی اظهار داشــت: امسال ۶۶۰ 
میلیارد تومان اعتبار بــرای اجرای طرح های 
در دست اجرا در شــرکت گاز اختصاص یافته 
است و برای اتمام کار گازرسانی به شهر ریجاب 
تالش می شــود. وی با بیان اینکه شرکت گاز 
استان با گازرسانی به ۳۰ شهر و ۱۸۷۵ روستا 
در حال تکمیل گازرسانی به مناطق مختلف در 
سطح استان اســت عنوان کرد: اکنون ضریب 
نفوذ جمعیت شــهری ۹۹.۶ درصد و جمعیت 
روستایی ۸۶.۱ درصد است که با پایان عملیات 
گازرسانی به شهر ریجاب ضریب نفوذ شهری در 
پایان سال به ۹۹.۹ درصد و در روستاها به ۹۱ 
درصد خواهد رسید. حسینی با اشاره به اینکه 
هم اکنون عملیات گازرسانی به ۱۷۸ روستای 
استان در حال انجام اســت گفت: ۷۴ وستا در 
مرحله پیمان سپاری و ۲۱۳ روستا نیز در دست 
طراحی اســت که برای پیمان ســپاری و آغاز 
عملیات اجرایی در ســال آینده آماده می شود. 
وی افزود: در بخــش صنایع نیز تاکنون ۲۹۶۰ 
واحد صنعتی از نعمت گاز برخوردار شده اند و 
۱۱۴ واحد دیگر در دست اقدام است و شرایط 
فراهم شــده که واحدهای صنعتی در کمترین 
زمان ممکن از نعمــت گاز برخوردار شــوند. 
حســینی گفت: با توجه به اینکــه برنامه های 
تعمیراتی و نگهداری شبکه در حال اجرا است، 
مشکلی برای خدمت رســانی به مردم در ایام 
سرد سال وجود ندارد و شــرکت گاز همچون 
گذشته آماده اســت که گاز پایدار و ایمن را در 

تمام شرایط در اختیار مردم قرار دهد.

استانها

 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
سرپرست سازمان جهاددانشــگاهی آذربایجان شرقی، 
به فعالیت این نهاد در زمینه درمان ناباروری اشــاره کرد 
و گفت: در زمینه درمــان ناباروری مرکز درمان ناباروری 
جهاددانشــگاهی یکی از مراکز فعال در استان است که 

سعی در توسعه این مرکز هستیم.
مهندس علی اصغر فاتحی فر، در نشســت مشترک با 
مدیریت بانک تجارت استان ضمن معرفی توانمندی ها 
و فعالیت های این نهاد، زمینه های همکاری مشــترک را 
تشــریح و بر لزوم تداوم همکاری این دو سازمان تأکید 

کرد.
وی ضمن تاکید بــر لزوم حمایت جهاددانشــگاهی 
آذربایجان شــرقی از طــرح های و پروژه هــای علمی و 
شــرکت های دانش بنیان گفــت: عالقمنــد همکاری 
با دانشــگاه های اســتان هســتیم تا پروزه های علمی 

دانشجویان و دانشگاهها به محصول تبدیل شوند.
فاتحی فر، همچنین بــه فعالیت این نهــاد در زمینه 
درمان ناباروری اشــاره کرد و افــزود: در زمینه درمان 
ناباروری مرکز درمان ناباروری جهاددانشــگاهی استان 
یکی از مراکز فعال در اســتان اســت که سعی در توسعه 

این مرکز هستیم.
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی 
یکی از مشکالت اساســی جامعه امروزی را بحث فرزند 
آوری اعالم کرد و گفت: همه سازمانها و موسسات باید در 
رفع و حل این مشکل تالش و همت مضاعف به کار گیرند.

وی در خاتمه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی این 
سازمان اشــاره کرد و گفت: آماده همکاری در این زمینه 

ها نیز هستیم.
دکتر حسین زاده، مدیر شعب بانک تجارت آذربایجان 
شــرقی نیز در این نشســت ضمن اعــالم آمادگی بانک 

تجارت جهــت همکاری با ســازمان جهاددانشــگاهی 
اســتان، گفت: در زمینه حمایت از طــرح های مختلف 

جهاددانشگاهی آماده همکاری هستیم.
وی تکریم ارباب رجوع را از اولویت های اساسی بانک 
تجارت عنوان کرد و گفت: مشــتریان ولی نعمتان بانک 
هستند و در این زمینه موظف به تکریم مشتریان هستیم.

حســین زاده، با اشــاره به تالش های خوب و ارزنده 
جهاددانشگاهی استان در حمایت از خانواده های نابارور 
ابراز امیدواری کرد که همکاری های خوبی در این زمینه 

در استان شکل بگیرد.

 اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-به 
مناســبت گرامیداشــت روز ملی صادرات در مراسمی 
با حضور رئیس جمهــور از صادرکننــدگان نمونه ملی 

تقدیر شد.
به گــزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانــی اصفهان 
شرکت های اشــکان شــیمی اصفهان، گلنور، مجتمع 
صنعتی ســپاهان باتری، مجتمع تولیدی فوالد ســپید 

فراب کویر، صنایع چینی زرین و شــهر فــرش ایرانیان 
از اســتان اصفهان موفق به دریافت تندیس صادرکننده 

نمونه کشور شدند.

بیست و ششــمین همایش روز ملی صادرات با شعار 
صادرات غیرنفتی، محور توسعه، با حضور آیت اهلل رئیسی، 
رئیــس جمهور، ســیدرضا فاطمی امیــن، وزیر صمت، 

علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان 
توسعه تجارت، محسن رضایی معاون اقتصادی ریاست 
جمهوری، صادرکنندگان برتر ۱۴۰۱ و ســایر مسئوالن 
کشوری در سالن اجالس سران برگزار شد. در این مراسم 
از ۵۷ صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور 
تقدیر شد. این شرکت ها از میان ۶۱۲ شرکت در ۶۹ گروه 

کاالیی انتخاب شده اند.

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی استان:

فعالیت های مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی توسعه می یابد

 استاندار:

  استاندار فارس: مسیر رشد و شکوفایی  فارس هموارتر شده است

شرکت های برتر استان اصفهان در جمع 
صادرکنندگان نمونه ملی


