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سموم غيراستاندارد و قاچاق بازار محصوالت كشاورزي را قبضه كرده است

بهرهبرداري از۱۱۱ميليارد ريال طرح آبرساني
در روستاهاي استان بوشهر

مديرعام�ل ش�ركت آب و فاضالب
بوشهر
روستايي استان بوشهر از بهرهبرداري
 ۹پروژه آبرساني روس�تايي در استان بوش�هر با  ۱۱۱ميليارد ريال
س�رمايهگذاري همزم�ان با ده�ه مبارك فجر امس�ال خب�ر داد.

توليد ميوه با طعم سم در قطبهاي كشاورزي كشور
گزارش يك

مريم احمدي

روحاهلل طاهريانپور در بررسي روند اجراي طرحهاي آبرساني روستايي
گفت :همزمان با اياماهلل دهه فجر  9پروژه آبرساني روستايي با اعتباري
افزون بر  111ميليارد ريال درروستاهاي اس��تان بوشهر به بهرهبرداري
ميرسد .وي از آغاز اجراي دو پروژه آبرساني روستايي در استان بوشهر
خبرداد و افزود :همزمان با بهرهبرداري از اين پروژهها ،عمليات اجرايي دو
پروژه آبرساني روستايي استان در شهرستانهاي دير و جم با اعتباري بالغ
بر  28ميليارد آغاز ميش��ود .طاهريانپور با بيان اينكه عمليات اجرايي
احداث دو دس��تگاه مخزن زميني آغاز ميش��ود ،گفت :مخازن بتني به
حجم  100مترمكعب در روستاهاي منطقه خائيز شهرستان تنگستان
با اعتباري افزون بر  3ميليارد ريال ،توسعه و نوسازي  25كيلومتر شبكه
توزيع آب آشاميدني شهر بهارستان شهرستان جم با اعتباري بالغ بر 2/5
ميليارد ريال آغاز ميشود .مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب روستايي
استان بوشهر آبرساني به روستاي كوه چر شهرستان جم را مورد اشاره قرار
داد و افزود :اين طرح با اعتباري افزون بر  10ميليارد ريال افتتاح ميشود و
در اين ايام خط انتقال مجتمع روستايي دهنو و زردكي شهرستان بوشهر
با سرمايهگذاري  24ميليارد به بهرهبرداري ميرسد .وي ادامه داد :مخزن
 3هزار مترمكعبي مجتمع آبرساني  16روستاي شهرستان دشتستان با
اعتباري افزون بر  30هزار ميليارد به بهرهبرداري ميرسد.

 3هزار هكتار از شاليزارهاي مازندران
نوسازي ميشود   
مازندران

امسال 3هزارهكتارازاراضيشاليزاري
مازندران تجهيز و نوسازي ميشود.

رئيس سازمان جهاد كش��اورزي مازندران با بيان اينكه تجهيز و نوسازي
اراضي شاليزاري مورد توجه دولت است ،گفت :براي اجراي اين طرح ۵۰
ميليارد تومان اختصاص پيدا كرد و خيزش جديدي در استان شروع شد.
دالور حيدرپور با اشاره به آغاز تجهيز و نوسازي3هزار هكتار در استان ،افزود:
در دستور كار سال جاري  3هزار هكتار قرار داد انجام شود و براي سال آينده
 ۱۰هزار هكتار اراضي شاليزاري مازندران تجهيز و نوسازي شود .وي با اعالم
اينكه از زمان آغاز طرح تجهيز و نوسازي اراضي حدود  ۵۰هكتار تاكنون
انجامشده است ،ادامه داد :يكي از مهمترين اقدامات اجراي تجهيز و نوسازي
 3هزار هكتار تا پايان ارديبهشت سال آينده انجام و به كشاورزان تحويل
داده ميشود .حيدرپور گفت :براي تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در
دو استان مازندران و گيالن  ۵۰ميليارد ريال در نظر گرفته شد .وي يكي از
فعاليتهاي مهم بخش كشاورزي براي كاهش هزينه توليد و سهولت توليد
برنج را توسعه مكانيزاسيون عنوان كرد و افزود :حدود هزار و  ۲۰۰ميليارد
ريال تسهيالت در اختيار استان و كشاورزان قرار ميگيرد .وي ادامه داد:
در دهه فجر  ۶۵پروژه عمراني در زمينههاي مختلف آبوخاك ،تأمين آب،
توليد گوشت ،ادوات كشاورزي و گل و گياه زينتي به بهرهبرداري ميرسد.

بهرهبرداري از  36طرح حوزه كشاورزي
در استان مركزي    

رئيس س�ازمان جهاد كشاورزي
مركزي
اس�تان مرك�زي از افتت�اح و
بهرهب�رداري از  ۳۶پ�روژه فني ،عمران�ي و توليدي كش�اورزي
در اي�ن اس�تان ط�ي ده�ه فج�ر س�ال ج�اري خب�ر داد.

بهرغ�م اينك�ه در چند س�ال اخي�ر باره�ا بحث اس�تفاده از س�موم
غيراستاندارد در محصوالت كش�اورزي و تهديد امنيت غذايي مردم
در بس�ياري از استانهاي كش�ور مطرح شده اس�ت اما شواهد نشان
ميدهد وزارت جهاد كش�اورزي هنوز هم اس�تراتژي درس�تي براي
كنترل استفاده از س�موم در توليدات كش�اورزي ندارد و مديريت در

غيراستاندارد و ناسالم بودن س��موم مورد استفاده در
توليدمحصوالتكشاورزيموضوعياستكهمسئوالن
كش��ور خود با صراحت به آن اذعان كردهاند و شواهد
موجود به خوبي صحت و س��قم آن را تأييد ميكند.
چندي پيش سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان
مجلس ،با انتقاد از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در
استفاده از سموم غيراستاندارد براي توليد محصوالت
كشاورزي اعالم كرد:مديريت استفاده از سموم ،در حوزه
وزارت جهاد كشاورزي است و مسئوالن اين وزارتخانه
به سالمت افراد جامعه توجه نميكنند!
بر اس��اس قانون برنامه پنج��م دو وزارتخانه جهاد
كشاورزي و بهداشت موظف ش��دند در خصوص
مقدار سموم مورد استفاده و رعايت استانداردهاي
الزم در اين زمينه نقشه راه مدون و مشخصي تنظيم
كنند اما تا به امروز عم ً
ال هيچ اقدامي در اين خصوص
صورت نگرفته است.
محمدحسين قرباني در اين خصوص گفت :بيشك

اين حوزه به ش�دت لنگ ميزند .اين مس�ئله راه را ب�راي ورود انواع
س�موم و آفتكشهاي قاچ�اق و غيراس�تاندارد باز ك�رده و حاال در
بسياري از مناطق كشور اين مواد ش�يميايي در هر گوشه و كنار شهر
و در بس�اط دوره گردها بدون هيچ نظارتي دست به دست ميشود و با
آلوده كردن زمينهاي كش�اورزي سلامت جامعه را تهديد ميكند.

نتوانس��تهايم در زمينه كنترل اس��تفاده از سموم
موفقيتهايي را كسب كنيم ،همچنين در اينكه در
حال حاضر قاچاق بسياري از سموم غيراستاندارد در
بازار وجود داشته و كشاورزان بدون علم و آگاهي اين
سموم را استفاده ميكنند نيز شكي وجود ندارد!
گويا تنها اقدام انجام شده در قبال كمكاري در بخش
مديريت اس��تفاده از س��موم در توليد محصوالت
كشاورزي ،برگزاري سه جلس��ه طرح سؤال از وزير
جهاد كش��اورزي و بهداش��ت بوده كه نتيجه قابل
قبولي نداش��ته و جوالن محصوالت آلوده به انواع
مواد شيميايي سرطانزا در بازار استانهاي مختلف
به خوبي نشان ميدهد عم ً
ال اراده قوي در مجموعه
جهاد كشاورزي براي مقابله با اين مسئله وجود ندارد!
عدم ارائه آمار دقيق از ميزان مصرف سموم آلوده از
سوي وزارت جهاد كشاورزي و بينظارتي به مراكز
فروش و عدم جمعآوري فروشندگان دورهگرد سموم
كشاورزي نيز خود گواه ديگري بر اين مدعاست.

جوالن سموم غيراستاندارد در قطبهاي
كشاورزي كشور
چند سالي ميشود كه در سايه بيتوجهي مسئوالن
سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان ،سواحل بندرلنگه،
س��ور و بندرعباس ،گچين و بس��تانو دروازه ورود
نهالهاي قاچاق ميوه و سموم غيرمجاز كشاورزي
شده و كشاورزان منطقه از سر ناآگاهي و بياطالعي و
تنهابهدليلدسترسيآسانوكمهزينهبهاينسموم،
ناخواسته محصوالت خود را به انواع آاليندهها آغشته
كرده و پس از برداشت ،ميوههاي ناسالم را روانه بازار
مصرف ميكنند .اين مسئله در استانهاي ديگر از
جملهكرمانهممشاهدهشدهوسالهاستميوههاي
اين منطقه با طعم سموم غيراس��تاندارد چيني در
كشور توزيع ميشود و قاچاقچيان سموم كشاورزي
هم كه مدتهاس��ت بدون هيچ دردسري از اين راه
ارتزاق ميكنند و سودهاي كالن به جيب ميزنند
فعاليت خود را سال به سال گسترش ميدهند! اين
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محمدرضا سوري

علي بابايي گفت :اين پروژهها با اعتباري بالغ بر ۱۳۳ميليارد ريال در حوزههاي
آب و خاك ،دام و طيور ،صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و گلخانه در ايام
دهه فجر به بهرهبرداري ميرس��د .وي افزود :اين ميزان سرمايهگذاري ۹
درصد از اعتبارات دولتي 27/5 ،درصد از تس��هيالت بانكي و  43/5درصد
از آورده شخصي تأمين شده است .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
مركزي پروژههاي حوزه آب و خاك را  ۲۲پروژه ش��امل انتقال آب با لوله،
احداث و بهسازي كانالهاي انتقال آب ،توسعه سيستمهاي نوين آبياري و
مرمت و احياي قنوات برشمرد .بابايي افزود :دو واحد توليدي نيز در حوزه
صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در دهه فجر به بهرهبرداري ميرسد.

بزرگترين واحد صنعتي غرب كشور
آماده بهرهبرداري است

همزمان با اتصال مجتمع پتروشيمي
آذربايجان غربي
مهاباد به خط لوله اتيلن غرب كشور
و دريافت خوراك از اين خط لوله ،توليد پلي اتيلن در بزرگترين
واح�د صنعت�ي آذربايج�ان غرب�ي و غ�رب كش�ور آغاز ش�د.

مديرعامل شركت پتروشيمي مهاباد گفت :توليد در واحد پلي اتيلن به
تدريج همزمان با افزوده ش��دن دريافت خوراك در اين مجتمع افزايش
خواهد يافت .محسن مجيدي افزود :مجتمع پتروشيمي مهاباد هم اكنون
در هر ساعت  15تن اتيلن با فشار  32بار از خط لوله اتيلن غرب دريافت
ميكند كه پيشبيني ميشود با توجه به وارد مدار شدن كامل پتروشيمي
كاويان و نيز راهاندازي كامل ايستگاههاي تقويت فشار ،اين ميزان به مرز
دريافت  40تن خوراك در هر ساعت افزايش پيدا كند .مجيدي ادامه داد:
پلي اتيلن توليدي اين شركت به كشورهاي مختلف صادر خواهد شد و
افزون بر بازارهاي مناسب در كشورهاي همسايه آماده ورود به بازارهاي
اروپايي نيز هستيم .مديرعامل شركت پتروش��يمي ادامه داد :مجتمع
پتروش��يمي مهاباد به صورت كامل در حال فعاليت بوده و اين مجتمع
پتروشيمي به عنوان يك طرح مهم و اس��تراتژيك در غرب كشور آماده
افتتاح رسمي است .احداث مجتمع پتروشيمي مهاباد در قالب احداث
خط انتقال اتيلن از عسلويه به غرب كشور ايجاد شده و در مسير اين خط
انتقال شش واحد پتروشيمي در مناطق محروم چون خرم آباد ،گچساران،
چهارمحال و بختياري ،كرمانشاه ،مهاباد و سنندج احداث شده است.
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پروژه  21ساله همچنان نقش زمان است!

نقش جهان اصفهان به فصل بعد ليگبرتر ميرسد

كالنشهر اصفهان يك ورزشگاه داراي حداقل استاندارد دارد .سال 70
شمسي كه كلنگ احداث ورزشگاه نقشجهان بر زمين خورد ،نويد يك
ورزشگاه مجهز با استاندارد باال را براي شهري كه روزبهروز فوتبالش در
حال رش�د بود ميداد اما اين پروژه هم در دستبهدست شدن دولتها
دچار بيمهري شد و باالخره پس از چندين سال به بهرهبرداري رسيد.
نقشجهان بيشتر از دو سه فصل شاهد مس�ابقه نبود و به بهان ه تجهيز
و س�اختن طبقه دوم و تكميل ورزش�گاه بسته ش�د .فوتبالدوستان

دو تيم مطرح اصفهاني هواداران خود را براي تشويق
در ميادين داخلي و خارجي به  30كيلومتري شهر
ميكشانند كه اين اتفاق با حواشي هم همراه بوده و
طي اين چند سال مسير طوالني ورزشگاه جان چند
فوتبالدوس��ت اصفهاني را گرفته و براي تعدادي
از آنها حادثه آفريده اس��ت .ورزشگاه نقشجهان
يكي از پروژههايي اس��ت كه دغدغ��ه چند دولت
تاكنون بوده و براس��اس برآوردهاي صورت گرفته
و برنام ه زمانبندي ش��ده بايد خيلي وقت پيش به
اتمام ميرسيد .پيش��رفت فرسايشي ساخت اين
ورزشگاه اميد اصفهانيها را نااميد كرده است .اين
نااميديها در حالي اس��ت كه اس��تاندار اصفهان

اصفهاني هم خوشحال از اينكه قرار است تنها ورزشگاه مسقف كشور در
شهرشان ساخته شود با نقشجهان وداع كردند و دوري راه فوالدشهر
را به اميد برگزاري بازي طي س�الهاي بعدي در يك ورزش�گاه مجهز
به جان خريدند .مس�ابقات به فوالدش�هر با ورزش�گاهي با فاصله 30
كيلومتري اصفهان منتقل ش�د و طي س�اليان اخير با همكاري باشگاه
ذوبآهن و به درخواست باشگاه س�پاهان اين ورزشگاه مجهز شد و به
معيارهاي استاندارد نزديك ش�د اما مشكل دوري راه قابل حل نيست.

درب��اره آخرين وضعيت ورزش��گاه نق��ش جهان
ميگويد :اين ابَر پروژه امس��ال از لحاظ فيزيكي به
اتمام رسيده و تا پايان خرداد 95افتتاح خواهد شد.
رس��ول زرگرپور ميافزايد :روزانه  350نفر در حال
آمادهسازي اين مجموعه ورزشي هستند به غير از
زمين چمن مجموعه ك��ه زمان خاصي ميخواهد
بقيه قسمتهاي مجموعه طبق زمانبندي خاص
خود پيشروي داشته است .به گفته مسئوالن ورزش
استان اصفهان مراحل ساخت ورزشگاه نقشجهان
از برنامه زمانبندي شده عقب نيست .آنها معتقدند
بايد تيمي از كارشناسان سازه ،طراحي ،عمراني و
ساير تخصصها تش��كيل و اطالعات جزئي درباره

مجموعه نقش جهان تهيه و اعالم شود.
تالش بيوقفه براي تكميل ورزشگاه
ورزشگاه نقشجهان در ماههاي گذشته روند رو به
رش��دي را طي كرده و در ح��ال حاضر فعاليتهاي
عمرانيآنبرايتكميلهرچهسريعتردنبالميشود.
اين گفته رئيس اداره فني مهندسي اداره كل ورزش
و جوانان اصفهان اس��ت كه در گفتوگو با «جوان»
ميگويد :روند ساخت ورزشگاه نقشجهان بايد در
هفتهها و ماههاي آينده با سرعت و كيفيت بيشتري
دنبال ش��ود .حسين محموديه با اش��اره به شرايط
ورزش��گاه نقشجهان اصفهان و روند س��اخت اين
ورزش��گاه ميافزايد:به گفته اس��تاندار اصفهان كه

در حالي است كه كرمان يكي از مهمترين قطبهاي
توليد انواع محصوالت جاليزي و گلخانهاي اس��ت
و س��االنه ميليونها تن خيار ،گوج��ه فرنگي ،توت
فرنگي ،هندوانه و فلفل از اين استان در سراسر كشور
توزيع ميشود .سود حاصل از فروش اين محصوالت،
كش��اورزان را وادار ميكند براي كوتاه كردن دوره
«داشت» ،بدون حساب و كتاب از سموم و كودهاي
غيراستاندارد ،ارزان و در دسترس استفاده كنند!
اين موضوع حاال در استان اصفهان هم مشكلساز
شده است .تا آنجا كه رئيس جهاد كشاورزي اصفهان
اعالم كرده استفاده نادرس��ت از سموم ،كشاورزي
اصفهان را دچار چالش كرده و سبب كاهش توليدات
كشاورزي در س��الهاي اخير شده اس��ت .رئيس
سازمانجهادكشاورزياصفهانبابياناينكهاستفاده
از كودهاي پايينتر از حد نياز گياه يكي از مسائلي
است كه كش��اورزان با آن درگير هس��تند ،گفت:
عالوه بر كمآب��ي ،در حال حاضر ب��ه دليل مصرف
نكردن كود مناسب و كافي ،ميزان توليد محصوالت
كش��اورزي در اس��تان كاهش يافته و باي��د در اين
خصوص چارهانديشي شود .قدرتاهلل قاسمي افزود:
اجراي طرح نظارتي همانند صدور برچسب كيفيت
و غيره از قاچاق سموم كشاورزي جلوگيري ميكند،
همچنين ميتوان با افزايش تعرفه س��موم پرخطر
انگيزه براي واردات اين سموم را كاهش داد!
محص�والت آل�وده پروان�ه ص�ادرات
نميگيرند!
اثرات نامطلوب اس��تفاده از س��موم كشاورزي غير
اس��تاندارد حاال پا را از افت مي��زان توليد و آلودگي
محصوالت فراتر گذاشته و به حوزه صادرات هم وارد
شده است .بنا به اعالم معاون امور زراعت وزارت جهاد
كشاورزي وضعيت نامطلوب سموم كشاورزي مانع
دريافت پروانه صادراتي محصوالت كش��اورزي هم
ميشود! موضوعي كه شايد بتواند مسئوالن را نسبت
به اين مشكل چند ساله حساستر كند!
عباس كشاورز با بيان اينكه آفتكشها و سمها در
حال حاضر در كشور وضعيت خوبي ندارند ميگويد:
آفتكشها (سموم كش��اورزي) از نظر كارآمدي،
ميزان باقيماندن و محيطزيست وضعيت نامطلوبي
دارند و اي��ن موضوع مانع درياف��ت پروانه صادراتي
محصوالت كشاورزي ميشود! نه اينكه همه سموم
تقلبي باشند اما وضعيت نامطلوبي دارند .وي با اشاره
به اينكه كودها ميتوانند از بس��ياري از مش��كالت
همچون خشكي ،سرما ،كاهش كيفيت دانه و علوفه
و كاهش ارزش تغذيهاي جلوگيري كنند ميافزايد:
رفع مشكالت مربوط به س��موم كشاورزي نيازمند
مشاركت بخش خصوصي اس��ت ،ما در حال حاضر
به واسطه ناكارآمدي آفتكشها از نظر بهداشتي و
توليدي خسارات زيادي متحمل ميشويم.

بازديدي از روند ساخت اين ورزشگاه به عمل آورده
بود ،ورزشگاه نقشجهان تا پايان خرداد سال آينده
تكميل ميش��ود .وي با بيان اينك��ه در حال حاضر
ساخت ورزش��گاه با تالش بس��يار دنبال ميشود،
ادامه ميدهد :شركت تاقديساز ،پيمانكار ورزشگاه
نقشجهان در حال حاضر ساعت آن را اجرا ميكند
و شركت فوالد مباركه زمينه تأمين منابع مالي آن را
فراهم كرده اس��ت .رئيس اداره فني مهندسي اداره
كل ورزش و جوانان اصفهان ميگويد :تالش بيوقفه
براي ساخت و تكميل ورزشگاه نقشجهان در حال
حاضر ادامه دارد و بايد كاري كرد كه اين روند ،سرعت
بيشتري به خود گيرد .محموديه تأكيد ميكند:بر
اساس دستور مسئوالن استان ،بايد اين روند قدرت
بيش��تري گرفته و پيمانكار پ��روژه در زمينه ايجاد
جبهههاي كاري مناسبتر براي توسعه روند ساخت
آن اقدامات الزم را انجام دهد.
بازيهاي آينده ليگ برتر در نقش جهان
اين روزها سؤال اصلي دوس��تداران فوتبال اصفهان
و به خصوص هواداران س��پاهان در مورد ورزشگاه
نقشجهان ،زمان دقيق بهرهبرداري از اين ابَرپروژه
هميش��ه خبرس��از نصفجهان اس��ت .در اين بين
نقل قولهاي مختلفي از س��وي مقامات مسئول و
ورزشيهاي اصفهان در مورد زمان تكميل شدن اين
ورزشگاه در رسانهها مطرح شده است .معاون اجراي
پروژههاي شركت فوالدمباركه به «جوان» ميگويد:
ما در پروژه نقشجهان هزينه كردهايم و نميگذاريم
پروژه ناتمام بماند و با اميد بهرهبرداري از ورزشگاه،
اقدام به س��رمايهگذاري در آن كردهايم؛اما در مورد
تزريق بودجه بيشتر به اين پروژه مديرعامل كارخانه
بايد تصميمگيري كند .احمد سعيدبخش ميافزايد:
برنامهريزي ما بر اين اساس است كه بازيهاي فصل
آينده ليگ برتر در ورزشگاه نقشجهان برگزار شود و
تمام برنامهريزيهاي ما در اين راستا صورت گرفته
اس��ت .نماينده مديرعامل فوالدمبارك��ه در پروژه
نقشجهان ادامه ميدهد:استاندار اصفهان در بازديد
خود از روند تكميل ورزشگاه ابراز رضايت كرده و روند
كار را خوب ارزيابي كرد ،ضمن اينكه ما به دليل تغيير
استانداردهاي  AFCمجبور شديم تغييراتي كلي
در بخشهايي از پروژه ايجاد كني��م .وي ميافزايد:
فوالدمباركه تا امروز حدود  ۱۰و نيم ميليارد تومان
بودجه به اين پروژه تزريق كرده است .سعيدبخش
اظهارمي كند :ما درگير اين پروژه هستيم و وضعيت
آن را بهتر ميداني��م ،اهالي ورزش هدف��ي را براي
تاريخ بهرهبرداري در نظر ميگيرند اما ممكن است
اتفاقهايي رخ دهد و اين زمان با تأخير مواجه شود،
اما طبق برنامهريزي ما مس��ابقات فصل آينده ليگ
برتر را در چمن ورزشگاه نقشجهان خواهيم داشت
و اينگونه كه پروژه پيش ميرود ،به محقق شدن اين
موضوع خوشبين هستيم.

افتتاح سراي تجاري ايرانيان
درآستراخان روسيه

رئيس اتاق بازرگان�ي ،صنايع ،معادن و
گيالن
كشاورزي استان گيالن از افتتاح سراي
تجاري ايرانيان تا چند ماه آينده در آس�تراخان روس�يه خبر داد.

هادي تيزهوش تابان در نشس��ت با سفير روس��يه در ايران و اعضاي اتاق و
سركنسول جديد روسيه فدراتيو در رشت با بيان اينكه سراي تجاري ايرانيان
متعلق به تمام نقاط ايران اس��ت ،افزود :اتاقهاي بازرگاني ديگر استانهاي
كش��ور در راه اندازي اين س��را اعالم آمادگي كردهاند .وي با اشاره به انعقاد
تفاهمنامه نصب مجسمه خيام در آستراخان روسيه گفت :در سفر اخير به
آستراخان روسيه ،تفاهمنامهاي در زمينه نصب مجسمه خيام منعقد شد و تا
پنج ماه ديگر اين مجسمه در آستراخان نصب ميشود .رئيس اتاق بازرگاني،
صنايع ،معادن و كش��اورزي اس��تان گيالن حجم مبادالت تجاري ايران با
روسيه را قابل قبول ندانست و ادامه داد :در صورت همكاري بيشتر روسيه در
رسيدگيبهقرنطينهمحصوالتصادراتيوكشاورزي،ميتوانحجممبادالت
كاال را افزايش داد .تيزهوش تابان نگه داشتن كاميونهاي حامل محصوالت
كشاورزي در مرز آستراخان را موجب بيكيفيت شدن اين محصوالت دانست
و اعالم كرد :انجام اقدامهاي الزم و مساعدت بيشتر طرف روسي ،ميتواند
محصوالت باكيفيت را وارد روسيه كند .آستراخان يكي از استانهاي روسيه
است كه در بخش شمالي درياي خزر قرار دارد و هيئتهاي متعدد تجاري،
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي از اين استان به گيالن و مازندران سفر ميكنند.
الكساندر ژيكلين استاندار آستراخان روسيه ارديبهشت ماه سال گذشته در
رأس هيئت عاليرتبه سياسي ،تجاري و فرهنگي به گيالن آمد و ضمن ديدار
با استاندار گيالن ،از منطقه آزاد تجاري و صنعتي انزلي و نيز چند طرح توليدي
در شهرهاي رشت و الهيجان بازديد و متقاب ً
ال از استاندار گيالن براي سفر به
آستراخان دعوت كرده بود .در اين سفر ،تفاهمنامه خواهرخواندگي شهرهاي
رشت و آستراخان نيز به امضاي شهرداران اين دو شهر رسيد.

  5050واحد مسكن مهر در سيستان و بلوچستان
به بهره برداري رسيد
 5هزار و  50واحد مسكن مهر به
سيستان و بلوچستان
مناسبت فرا رسيدن دهه مبارك
فجر با حضور احمد اصغري مهرآبادي قائم مقام وزير راه و شهرسازي
در مس�كن مهر سيس�تان و بلوچس�تان به بهرهبرداري رس�يد.

مديركل راه و شهرسازي سيستان و بلوچستان در حاشيه بهرهبرداري از
واحدهاي مسكن مهر تعاوني كاركنان سيمان سيستان در مهر شهر زاهدان
گفت :اين تعداد واحد مسكوني همزمان در شهرهاي زاهدان ،خاش ،سراوان،
زابل ،سوران ،مهرستان و شهر جديد رامشار به صورت همزمان افتتاح شده و
به بهرهبرداري رسيده است .مسعود مالكي افزود 3 :هزار و  533واحد از اين
تعداد مسكن مهر ساخته شده در شهرهاي باالي  25هزار خانوار جمعيت
بوده كه  2هزار و  504واحد آن در زاهدان 148 ،واحد در خاش 842 ،واحد
در سراوان و  39واحد در زابل اس��ت .مالكي ادامه داد 917 :واحد مسكن
مهر نيز در شهرهاي زير  25هزار نفر جمعيت بوده كه توسط بنياد مسكن
انقالب اسالمي در شهرهاي ميرجاوه ،سوران ،مهرستان و 600واحد نيز در
شهر جديد رامشار ساخته شده است.

راه اندازي مركز ملي توربينهاي بادي
در زنجان    

مديرعامل برق منطقهاي زنجان
زنجان
از را هان�دازي مرك�ز مل�ي
توربينه�اي ب�ادي در اس�تان زنج�ان خب�ر داد.

بهمن قاضيزاده با بيان اينكه انرژيهاي تجديدپذير شامل انرژي خورشيدي و
بادي و نيروگاههاي برق آبي است ،افزود :در حوزه برق آبي كه ظرفيت كشور و به
تبع آن استان زنجان محدود است حرف زيادي نداريم اما در توسعه انرژيهاي
پاككهبخشيازآنتجديدپذيرهستندنظيرانرژيخورشيديوباديظرفيت
بسيار بااليي داريم .وي افزود :مركز ملي تست توربينهاي بادي با هدف تست
عملكردهاي توربينهاي كشور و حركت در راستاي بهرهبردن از انرژيهاي
نو توسط پژوهشگاه نيرو در روستاي «علي آباد» شهرستان ابهر استان زنجان
در حال نصب است كه پيشبيني ميشود تا دو س��ال آينده راهاندازي شود.
مديرعامل شركت برق منطقهاي زنجان گفت 18 :هكتار از  63هكتار زمين
مورد نياز براي استقرار اين مركز از منابع طبيعي تحويل گرفته شده است.

اجراي طرح نهضت آسفالت
در روستاهاي خوزستان  

مديركلبنيادمسكنانقالباسالمي
خوزستان
خوزستان از اجراي نهضت آسفالت
در روس�تاهاي اين اس�تان براي اولين ب�ار طي امس�ال خبر داد.

محمد خاني نوذري گفت :در سرش��ماري س��ال  ۹۰تعداد  2هزار و ۷۲
روستاي باالي ۲۰نفر در خوزستان اعالم شد كه در همه آنها تهيه و تدوين
طرح هادي تاكنون انجام ش��ده اس��ت .وي افزود :با اجراي طرح هادي
دهياران و بخشداران جلوي هرگونه تخلف مانند ساخت و ساز غيرمجاز
و تغيير كاربري را بگيرند .همچنين خدمات گاز ،آب و برق همه بر اساس
نقشه راه در قالب اين طرح مش��خص و فقط نياز به يك استعالم است تا
نوع كاربري را به آنها اعالم كنيم .مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي
خوزستان با اشاره به انجام ۷۰درصد تهيه طرحها توسط مهندسان بومي
ادامه داد :بر اس��اس برنامههاي ابالغ ش��ده براي اجراي طرح هادي در
روستاها  ۴۰۸روستا را بايد تا پايان سال آينده تحويل ميداديم ولي اولين
استانهايي بوديم كه قبل از موعد مقرر تعهدات خود را عملي كرديم .خاني
نوذري اعالم كرد :مقرر شده بود تا سال آينده اين روستاها را تحويل دهيم
ولي خوشبختانه  ۲۹دي ماه امسال آنها را به اتمام رسانديم .وي گفت :در
يك سال اخير  ۷۱ميليارد تومان اعتبارات ملي ،استاني و مرزي ابالغ شد
كه كمكهاي بسيار خوبي براي اجراي طرح هادي روستايي شد .مديركل
بنياد مسكن انقالب اسالمي خوزستان افزود ۴۰۰:روستا از آن ۴۰۸روستا
همه فاز اول اجراي طرح هادي را گذراندهاند.

