
۶۷ واحـــد     مركزي
توليـــدي و 
صنعتي امسال در شهرك ها و نواحي صنعتي 
اسـتان مرکزی بـه بهره بـرداري رسـيد و 

يك هزار فرصت شغلي ايجاد کرد. 
مصطفي آمره مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان مركزي با اش��اره به راه اندازي 
67 واحد توليدي و صنعتي گفت: شهرك هاي 
صنعتي خيرآباد با ۱۲ واحد، زاويه با ۱۰ واحد 
و خمين با هش��ت واحد به ترتيب بيش��ترين 
پذيرنده واحدهاي توليدي بهره برداري ش��ده 
در س��ال جاري بوده اند.  وي افزود: بيش��ترين 
ميزان اشتغالزايي در سال جاري نيز در شهرك 
صنعتي مامونيه با ۱۸۰ فرصت و پس از آن در 
ش��هرك هاي صنعتي خيرآباد اراك و زاويه با 
۱۳۲ فرصت و شهرك صنعتي خمين با ۱۲۲ 
فرصت ايجاد شده اس��ت.  مديرعامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استان مركزي بيان كرد: 
شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي دشمنان 
عليه جمهوري اس��امي ايران نه تنها از شتاب 
رون��ق توليد در ش��هرك ها و نواح��ي صنعتي 
اس��تان مركزي كم نكرده، بلكه باعث شده كه 

۵۴ واحد صنعتي اين استان كه در گذشته به 
داليل مختلف تعطيل شده بودند به چرخه كار 
و فعاليت بازگشته و ميزان قابل توجهي اشتغال 
جديد در اي��ن فرآيند ايجاد ش��ود.  آمره ادامه 
داد: بيش از ۹۰۰ ميلي��ارد ريال طرح  مختلف 
زيرس��اختي از قبيل راه، آبرساني، برق رساني، 
گازرساني، آسفات و روش��نايي معابر و تقويت 
شبكه برق رساني به شهرك هاي بزرگ استان 
مركزي از سوي شركت شهرك هاي صنعتي اين 
استان در دست اجراست كه تا پايان سال بيش 

از نيمي از آنها به بهره برداري مي رسند. 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان 
مركزي گفت: ۲۴6 واحد صنعتي در شهرك ها 
و نواحي صنعتي استان مركزي در حالت تعطيل 
قرار دارند كه با راه ان��دازي واحد عارضه يابي و 
فن بازار منطقه اي حل مش��كات اين واحدها 
در دس��تور كار اين ش��ركت ق��رار دارد.  آمره 
افزود: با توجه به اينكه اس��تان مركزي يكي از 
صنعتي ترين مناطق كشور به شمار مي رود لذا 
اين مهم موجب شده تا براي رونق اقتصادي و 
ايجاد اشتغال در اين زمينه برنامه هاي عمومی 

را در نظر گرفته و به مرور اجرايي كنيم. 

ن  و معـــــا    بوشهر
برنامه ريـزي و 
امور اقتصـادي آب و فاضالب کشـور از آغاز 
عمليات ساخت آب شيرين کن ها در بوشهر به 
ظرفيت ۴۳ هزار مترمكعب در سال خبر داد. 

مس��عود خش��ايي معاون برنامه ري��زي و امور 
اقتصادي آب و فاضاب كشور در سفر به بوشهر 
با اش��اره به آغاز ساخت آب ش��يرين كن هاي 
جديد ب��ه ظرفيت ۴۳ ه��زار مت��ر مكعب در 
اين اس��تان گفت: اكنون در روس��تاي استان 
بوش��هر ۸ هزار ميليارد ريال پروژه آب رساني 
در دست اجراس��ت.  وي افزود: در حال حاضر 
همه شهرهاي استان بوشهر از خدمات آبرساني 
ش��ركت آب و فاضاب بهره مند هستند و ۳۰ 
درصد جمعيت شهرهاي اين استان از خدمات 
فاضاب اس��تفاده مي كنند كه اين مهم روبه 
افزايش است.  عبدالحميد حمزه پور مديرعامل 
شركت آب و فاضاب استان بوشهر نيز گفت: 
در يكسال گذشته ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار 
براي اجراي طرح هاي آبرساني پرداخت شده 
كه نسبت به گذشته رشد س��ه برابري داشته 
اس��ت.  وي افزود: با توجه به اجراي طرح هاي 

نوسازي و توسعه شبكه آبرساني در شهرهاي 
مختلف استان امروز براي نخستين بار مناطق 
جنوبي شهري بوشهر با جمعيت ۸۰ هزار نفر از 

جيره بندي آب خارج شدند. 
مديرعامل شركت آب و فاضاب استان بوشهر 
ادامه داد: در كمتر از يكسال ظرفيت توليد آب از 
آب شيرين كن از ۱۰ هزار مترمكعب به دو برابر 
افزايش يافت كه نقشي مهم در جبران كمبود 

آب شيرين و بهداشتی اين شهر داشته  است. 
حمزه پور گفت: سه س��ايت آب شيرين كن در 
شهرهاي مختلف استان بوشهر با ظرفيت هاي 
مختل��ف و با اعتب��ار ۳۰۰ ميلي��ارد تومان در 
دست اجراست.  وي ادامه داد: در اجراي شبكه 
فاضاب بافت تاريخي بوشهر ۹۰ ميليارد تومان 
تخصيص يافت ك��ه عاوه بر هزين��ه كرد اين 
اعتبار ۳۰ ميليارد توم��ان ديون به پيمانكاران 
ايجاد ش��ده  اس��ت.  مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضاب استان بوشهر با بيان اينكه ۸۰ درصد 
آب آشاميدني اس��تان بوشهر از ديگر استان ها 
تأمين مي شود، تصريح كرد: با تكميل طرح هاي 
آب ش��يرين كن زمينه تأمين آب مورد نياز در 

استان فراهم مي شود. 

تنديس شهيد قاسم سليماني در اهواز رونمايي شد
تنديس سپهبد     خوزستان
شهيد حاج قاسم 
سـليماني در سـه راه فرودگاه شـهر اهواز 

رونمايي شد. 
موسي شاعري ش��هردار اهواز در مراسم رونمايي 
از تنديس حاج قاس��م س��ليماني در اهواز گفت: 
شهر اهواز اولين ميزبان پيكر مطهر شهيد قاسم 
سليماني و همرزمانش بود، شهر اهواز اولين شهر 
ايران است كه نام يك اتوبان و بلوار بزرگ را به نام 

اين شهيد بزرگوار و همچنين ابومهدي مهندس مزين كرد و امروز مفتخريم كه از اولين تنديس اين شهيد 
در كشور پرده برداري مي كنيم و امروز خوشحاليم كه با استفاده از ظرفيت هاي درون استان، اين تنديس 
زيبا توسط هنرمندان درون استان ساخته شده است.  غامرضا شريعتي استاندار خورستان نيز در اين 
مراسم گفت: به واسطه خدمات سردار در زمان جنگ و سيل اخير به استان خوزستان و برگزاري تشيع با 

شكوه پيكر آن بزرگوار تاش شد كه اولين استاني باشيم كه از تنديس شهيد رونمايي مي شود. 
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88498441سرويس  شهرستان

 بيمه زراعت چوب در چهارمحال و بختياري
اطمينان از توليد، حمايت از زارعين 

هميشه بيمه به عنوان مهم ترين دغدغه کشاورزان در عرصه هاي 
مختلف مطرح بوده اسـت. سـرما، خشكسـالي، آفت و حوادث 
غيرمترقبه، عواملي هستند که باغات و زمين هاي زراعي را تهديد 
مي کنند و هر کـدام از آنهـا مي توانند در کمتريـن زمان ممكن، 
دسترنج يكسال فعاليت و تالش و سـرمايه صدها کشاورز را هدر 
بدهد. اما حاال اتفاق خوبي در چهارمحال و بختياري رخ داده و آن 
هم اينكه رئيس اداره فني جنگلداري و جنگل کاري منابع طبيعي 
اين اسـتان از بيمه طرح هاي زراعت چوب و صنوبـرکاري در اين 
استان خبر داده است. کاري که با باال بردن اعتماد در بين فعاالن اين 
عرصه، مي تواند باعث افزايش کاشت و حفاظت از اين درختان شود. 

    
برداشت ميليون ها متر مكعب چوب از جنگل هاي كشور طي دهه هاي 
اخير باعث شد تا مسئوالن احساس كنند كه حفاظت از جنگل ها نياز به 
برنامه اي جامع و مدون دارد. البته با توجه به گستردگي ميزان جنگل ها 
در ايران، هر طرحي كه در رابطه با حفاظت از اين منابع مطرح مي شود 
به بودجه كاني احتي��اج دارد.  با اين حال تاكن��ون طرحي كه بتواند 
جنگل ها را همراه با ماحظ��ات اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي آنها 
حفظ كند هم در سازمان ها و نهادهاي مرتبط به چشم نخورده است. 

   اطمينان از توليد و حمايت از زارعين
بحث تنفس جنگل ها، طرحي است كه با تمام انتقادهايي كه بر آن وارد 

شده، مي تواند تا حدودي به داد درختان بي پناه برسد. 
بر همين اساس و با توجه به طرح تنفس جنگل هاي شمال و برنامه ريزي 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور براي ممانعت و توقف 
طرح هاي بهره برداري و برداش��تن چوب از اين جنگل ها، نقش توسعه 
زراعت چوب به منظور تأمين چوب مورد نياز قاب��ل توجه و از اهميت 
بااليي برخوردار است. كاري كه موجب شده تا در چهار محال و بختياري 
تصميمات خوبي اتخاذ شود. در همين رابطه، رئيس اداره فني جنگلداري 
و جنگل كاري منابع طبيعي اس��تان از بيمه طرح هاي زراعت چوب و 
صنوبركاري خبر داده است.  علي حسين اميني با بيان اينكه در اين راستا 
و با توجه به اهميت موضوع و سياست هاي اجرايي و حمايت هاي صندوق 
بيمه كشاورزي در بخش منابع طبيعي و آبخيزداري، طرح »بيمه منابع 
طبيعي و زراعت چوب« در راستاي اطمينان از توليد و حمايت از زارعين 
صنوبر در اين استان اجرا مي شود، به ايسنا گفته: »مجريان طرح هاي 
جنگل كاري اقتصادي يك تا سه سال در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و 
بهره وري جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و مجريان طرح هاي صنوبركاري 
كه قلمستان آنها زير سه سال سن دارد، مي توانند نسبت به بيمه مزارع و 

طرح هاي جنگل كاري خود مبادرت كنند.«
وي ساير موارد تحت پوشش اين طرح را عاوه بر زراعت چوب در حوزه 
منابع طبيعي، شامل مرتع )قشاقي و يياقي(، عمليات اصاحي مراتع و 
عمليات بيولوژيك آبخيزداري بيان كرد و ادامه داد: »در اين موارد عوامل 
خطر در بيمه عمومي شامل سرما و يخبندان، سيل، طوفان و در بيمه 
تكميلي عاوه بر عوامل خطر عمومي عامل خطر خشكسالي نيز تحت 
پوشش خواهد بود.«  اميني با بيان اينكه در اين طرح حدود 6۵ درصد 
از حق بيمه مربوطه از س��وي دولت به صورت يارانه پرداخت مي شود، 
خاطرنشان كرد: »مجريان مي توانند با مراجعه به ادارات منابع طبيعي و 
آبخيزداري در شهرستان هاي تابعه و ارائه طرح خود از مزاياي اين طرح 
بهره مند و نس��بت به بيمه آن اقدام كنند.«  طرح تنفس جنگل كه به 
عنوان يكي از پر سرو صدا ترين طرح هاي اجرايي در اين زمينه مطرح 
بوده، حاال مي تواند با حمايت از فعاالن اين عرصه، بسياري از نگراني هاي 
آنان را رفع كند. مبناي طرح جنگلداري احياي جنگل است و براساس 
آن برداشت اصولي و با مجوز از جنگل به موازات حفاظت و جنگل كاري 
با مقياس بزرگ تر مي باشد كه مجريان طرح هاي جنگلداري هزينه هاي 
كاني را جهت حفاظت و احياي جنگل متحمل مي شوند. ارتباط انسان 
با جنگل تنها محدود به طرح هاي جنگلداري نيست و دست اندازي ها و 
دخالت هاي انساني بسياري همچون قاچاق، جنگل خواري افراد سودجو، 
چراي دام و هزاران مورد ديگر در جنگل صورت مي گيرد كه بس��ياري 
از آنها به رغم ديده نشدن، ضرر و زياني جبران  ناپذير به اين منابع وارد 
مي كنند، در واقع در اين بين تنها دخالتي كه اصولي و متكي بر موازين 
علمي است و تنها فعاليتي كه ضامن بقاي جنگل است، وجود طرح هاي 
جنگلداري و بهره برداري است و اگر حمايت ها از آن گسترش يابد حتماً 

روزهاي خوشي در انتظار جنگل هاي ايران خواهد بود. 

 سايت موزه »ميدان امام)ره(« همدان 
ساخته شد

مدير منطقه يك شهرداري همدان از ساخت     همدان
سايت موزه ميدان امام)ره( همدان خبر داد. 
مس��عود دهباني صابر مدير منطقه يك ش��هرداري همدان از احداث 
س��ايت موزه ميدان امام )ره( خبر داد و گفت: اين س��ايت با س��ازه اي 
۳۰۰ متر مربعي و با مس��احت ۱۱۰۰ متر مربع انجام مي شود.  وي با 
اشاره به محوطه سازي گنجنامه گفت: عاوه بر پياده رو سازي، تمامي 
سرويس هاي بهداشتي اين مجموعه نيز در حال نوسازي است و تجهيز 
سرويس هاي بهداش��تي پارك هاي منطقه از جمله پارك الله و پارك 
مدرس نيز در دست اقدام اس��ت.  مدير منطقه يك شهرداري همدان 
به جداره سازي و تعويض تابلوهاي تبليغاتي مغازه ها در پياده راه بوعلي 
اشاره كرد و افزود: تكميل تاالر همايش هاي قرآني نيز از اقدامات انجام 

شده بود اين پروژه طي ماه هاي آينده تكميل خواهد شد. 

 كوه هاي رنگي زنجان– ماهنشان 
ثبت ملي شدند

آالدغالر يـا کوه هاي رنگـي زنجان-     زنجان
ماهنشان در استان زنجان که از اعجاز 
بي نظير طبيعت اسـت در فهرسـت ميـراث ملي به ثبت رسـيد. 
امير ارجمند، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
زنجان گفت: با تصويب شوراي ثبت وزارت ميراث فرهنگي، آالداغار يا 
كوه هاي رنگي زنجان- ماهنشان كه يك پديده طبيعي زيبا متعلق به ۱۵ 
ميليون سال قبل است در فهرس��ت ميراث طبيعي ثبت شد.  وي افزود: 
آالدغار نام محلي كوه ها و تپه هاي رنگي اس��ت كه بخش اعظم آن در 
استان زنجان قرار گرفته است و در اطراف اين كوه ها روستاهايي وجود دارد 
كه زيبايي اين منطقه را دوچندان نموده است.  مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي اس��تان زنجان در مورد چگونگي ايجاد اين 
كوه ها، گفت: ۱۵ ميليون سال قبل در پروسه تشكيل كوه ها و حوضچه هاي 
قاره اي اين منطقه رسوبات آهني وجود داشته كه در واقع مي توان گفت هر 

يك از رنگ هاي آن نشانگر وجود يك ماده معدني خاص است. 

رضا نقيلو – كارشناس كشاورزي

هديه رهبر انقالب به زوج هاي جوان سيستان و بلوچستان
ي  ۵ سـر ۸ ۰    سيستان و بلوچستان
يـه  جهـــيز
اهدايي رهبر معظم انقـالب بين زوج هاي جوان 
شـد.  توزيـع  بلوچسـتانی  و  سيسـتان 
شهرام اسكندري معاون محروميت زدايي قرارگاه 
منطقه اي قدس نيروي زميني سپاه جنوب شرق 
كشور با اشاره به توزيع ۵۸۰ سري جهيزيه هديه 
رهبر انقاب به زوج هاي جوان در سيس��تان و 
بلوچس��تان، گفت: همچنين هزار س��ري اقام 

منزل بين كپرنشينان و س��يل زدگان جنوب سيستان و بلوچستان توزيع ش��د.  وي افزود: تاكنون 
مجموعه قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه جنوب شرق و سپاه سلمان سيستان و بلوچستان ۴ هزار و 
۸۹۱ سري جهيزيه در سطح اين استان توزيع كرده است.  معاون محروميت زدايي قرارگاه منطقه اي 
قدس نيروي زميني سپاه جنوب شرق كشور گفت: اقام توزيع شده بين ۱۱تا ۱۸ قلم و شامل يخچال، 

ماشين لباسشويي، فرش، لوازم آشپزخانه و اجاق گاز است. 

 آغاز ساخت ۲۳۰۰ واحد 
در طرح اقدام ملي مسكن تبريز

عمليات اجرايي ساخت ۲ هزار و     آذربايجان شرقي
۳۰۰ واحد در قالـب طرح اقدام 
ملـي مسـكن در شهرسـتان سـهند تبريـز آغـاز شـد. 
عباس مصطفوي مديرعامل ش��ركت عمران شهر جديد سهند 
با بيان آغاز س��اخت ۲۳۰۰ واحد در طرح اقدام ملي مس��كن و 
اينكه عمليات اجراي��ي اين واحدها در فازهاي ۲ و ۴ اين ش��هر 
اجرا مي ش��ود، گفت: در مرحله اول اين طرح 6 هزار و ۵۰۰ نفر 
نام نويسي كرده بودند كه از اين تعداد صاحيت ۳ هزار و 6۰۰ نفر 
تأييد و واجد شرايط شناخته شدند.  وي سهميه اين شهر از طرح 
اقدام ملي توليد و عرضه را ۱7 هزار واحد مسكن اعام كرد و افزود: 
زمين ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسكن در اين طرح آماده شده 
و مراحل كسب مجوزهاي الزم براي آماده سازي زمين مورد نياز 

ساير واحدها از كميسيون ماده پنج انجام مي شود. 

 ظرفيت سينماهاي قم
 ۲ برابر مي شود

با بهره برداري از پنج سـينماي     قم
جديد که در حال تجهيز است، ۲ 
هزار و 1۹۰ صندلي به ظرفيت سينمايي استان افزوده مي شود. 
محمدكاظم رضواني رئيس اداره سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسامي قم با بيان اين كه در دو سال گذشته تعداد صندلي هاي سينما 
در قم دو برابر شده است، گفت: تعداد صندلي سينماهاي استان از ۹۰۰ 
صندلي در سال ۹6 به يك هزار و ۸۵۰ صندلي در سال ۹۸ افزايش يافته 
 است.  وي با بيان اينكه تعداد سينماهاي استان از سه سينما در سال 
۹6 به شش سينما تا پايان سال ۹7 افزايش يافته  است، خاطرنشان 
كرد: سينما ونوس با دو سالن با ظرفيت هاي ۸۰ و ۲۲۰ صندلي، سينما 
تربيت با يك سالن به ظرفيت ۴۰۰ صندلي، سينما آيه با يك سالن 
به ظرفيت ۱۱۰ صندلي، سينما كانون با يك سالن به ظرفيت ۲۲۰ 

صندلي و سينما آوينه از سينماهاي فعال موجود در قم هستند. 

 ثبت روستاي سوالر شهرضا 
به عنوان پايتخت قرآني ايران 

    اصفهان از آنجا که ۸۰ حافظ کل قرآن در 
روسـتاهاي بخـش مرکـزی 
شهرستان شهرضا سكونت دارند، لذا درصدد ثبت روستاي 

سوالر به عنوان پايتخت قرآني ايران هستيم. 
حسين بهزاد فر بخشدار مركزي شهرستان شهرضا با بيان اينكه 
درصدد ثبت روستاي سوالر به عنوان پايتخت قرآني ايران هستيم. 
گفت: در ح��ال حاضر ۸۰ حافظ كل قرآن در روس��تاهاي بخش 
مركزی اين شهرستان وجود دارند. وي ابراز داشت: نياز به قرآن در 
كنار ساير نيازهاي اجتماعي و فرهنگي يكي از اولويت هاي زندگي 
امروز به شمار مي رود و تمسك به قرآن تنها راه نجات جامعه است؛ 
بايد بصيرت را از آموزه هاي قرآن كريم آموخت.  بخشدار مركزي 
شهرستان شهرضا افزود: تاش ما اين است كه زمينه الزم براي 

توسعه اين كار فرهنگي ادامه داشته باشد. 

 ساخت آب شيرین كن هاي جدید در بوشهر 
با ظرفيت ۴۳ هزار مترمكعب در سال

 ۶۷ واحد توليدي و صنعتي در استان مركزي 
به بهره برداري رسيد

 تالش بنياد مستضعفان براي محروميت زدايی
 با ساخت سد سرني هرمزگان 

معاون بنياد مسـتضعفان سـاخت و     هرمزگان
بهره بـرداري از سـد ۷۰ ميليـون 
مترمكعبي سرني در ميناب را يكي از گام هاي بزرگ اين بنياد براي 
تأميـن آب مـورد نيـاز مناطق محـروم هرمـزگان اعـالم کرد. 
منوچهر خواجه دلويي معاون بنياد مستضعفان با تشريح جزئيات ساخت سد 
سرني در منطقه ميناب و بندرعباس به مشخصات فني اين پروژه سد سرني 
اشاره كرد و گفت: سد مخزني سرني با هدف تأمين آب شرب مناطق محروم 
ميناب و بندرعباس در استان هرمزگان توسط يكي از شركت هاي زيرمجموعه 
بنياد مستضعفان ساخته شد.  وي ادامه داد: احداث اين سد در شرايطي بود 
كه مردم اين مناطق با مشكات شديدي در تأمين آب شرب مواجه بودند و 
يكي از اهداف بنياد مستضعفان براي ورود به اين پروژه، بسترسازي براي رفع 
محروميت در اين منطقه و ايجاد زيرساخت براي ممانعت از مهاجرت از اين 
مناطق بوده است.  معاون توسعه ساختمان و انرژي بنياد مستضعفان افزود: تا 
پيش از بهره برداري از اين سد، تأمين آب شرب اين مناطق نيازمند استفاده 
از آب شيرين كن هايي بود كه هزينه شيرين سازي هر متر مكعب آب، بين ۸۰ 
سنت تا يك دالر تمام مي شد و در حال حاضر اين سد كه توانايي ذخيره سازي 
بيش از 7۰ ميليون متر مكعب آب را دارد، عاوه بر حل مشكل ساكنان اين 
مناطق كه عمدتاً جزو مناطق محروم و كم برخوردار هستند، صرفه جويي قابل 
توجهي را به دنبال خواهد داشت.  وي گفت: با احداث اين سد عاوه بر ممانعت 
از وقوع س��ياب ها به دنبال بارش هاي فصلي، از سرازير شدن آب حاصل از 

بارش هاي فصلي به دريا و هدر رفت آب جلوگيري مي شود. 
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بنياد بركت 91 هزار شغل در 41 شهرستان 
سيستان و بلوچستان ايجاد كرد

بنيـاد برکـت سـتاد اجرايـي فرمـان حضـرت امـام)ره( 
بيـش از 1۹ هـزار شـغل را در مناطق محروم اسـتان سيسـتان 
و بلوچسـتان ايجـاد کـرده يـا در دسـت راه انـدازي دارد. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت با اعام اينكه اين بنياد 
تاكنون در قالب مدل اقتصادي »س��حاب« يا همان طرح س��رمايه گذاري 
حمايتي اشتغال بركت ۵۹۲۰ طرح اشتغالزايي را در ۱۴ شهرستان استان 
سيستان و بلوچستان با حجم س��رمايه گذاري ۵ هزار و ۳۲7 ميليارد ريال 
اجرايي كرده يا در دست اقدام دارد، گفت: اين تعداد طرح ايجاد اشتغال براي 
۱7 هزار و 7۵7 متقاضي را به دنبال داشته است.  رضا راضي زاده ادامه داد: 
همچنين در مدل اقتصادي »آفتاب« )آيين نامه  فقرزدايي و توان افزايي بركت( 
احداث يك واحد توليد، فرآوري و بسته بندي خرما در شهرستان سراوان در 
دست اقدام است. براي راه اندازي اين طرح، ۸۴ ميليارد ريال سرمايه گذاري 

پيش بيني شده و منجربه ايجاد ۲6۰ فرصت شغلي خواهد شد. 
وي با اشاره به مشاركت اقتصادي بنياد بركت با چهار بنگاه و واحد توليدي 
در شهرهاي زاهدان و زابل عنوان كرد: مشاركت با اين بنگاه هاي اقتصادي در 
قالب طرح اشتغالزايي بنگاه محور و با حجم سرمايه گذاري ۱7۰ ميليارد ريالي 
انجام گرفته كه ۹۸۰ اشتغال را در پي داشته است.  معاون توسعه كارآفريني 
اجتماع محور بنياد بركت درباره طرح هاي تس��هيات  مح��ور اين بنياد در 
سيستان و بلوچستان نيز گفت: در قالب راه اندازي طرح هاي اقتصادي خرد 
با اعطاي تسهيات ارزان قيمت، ش��ش طرح نهايي شده كه منجر به ايجاد 
۱67 فرصت شغلي شده است. براي اجراي اين تعداد طرح، ۹۵ ميليارد ريال 
سرمايه  اختصاص يافته است.  وي در خصوص اقدامات بنياد بركت در حوزه 
ايجاد فرصت هاي كسب و كار در شهرستان زابل اظهار داشت: تعداد طرح هاي 
اشتغالزايي اجتماع محور در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته زابل تا دهه 
فجر امسال به ۹۰۰ طرح رسيده كه ايجاد ۲7۰۰ فرصت شغلي را به دنبال 
داشته اس��ت.  راضي زاده اضافه كرد: اين ۹۰۰ طرح طي دو سال اخير ايجاد 
شده و ۲66 طرح ديگر هم در ش��رف راه اندازي است.  به گفته اين مسئول 
6۱ روستاي شهرستان زابل تحت پوشش فعاليت هاي اشتغالزايي اين بنياد 
قرار دارند.  راضي زاده ادامه داد: ۹۰۰ طرح اشتغالزايي بنياد بركت در مناطق 
محروم شهرستان زابل در قالب مدل هاي اقتصادي اجتماع محور »سحاب« 
و »آسمان« )آيين نامه سرمايه گذاري مردمي و اشتغال نيروي انساني( ايجاد 
و براي راه اندازي آنها 7۲ ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.  وي با اشاره به 
حضور و فعاليت هفت تسهيل گر بنياد بركت در زابل و روستاهاي تابعه اين 
شهرستان گفت: از ۹۰۰ طرح اش��تغالزايي بنياد بركت در زابل، ۱۰۸ طرح 
مربوط به سال گذشته و 7۹۲ طرح نيز در سال ۹۸ اجرا شده است.  راضي زاده 
خاطرنشان كرد: ۲7۰۰ شغل ايجاد شده توسط بنياد بركت در روستاهاي 
محروم شهرس��تان زابل عمدتاً در رسته هاي ش��غلي پرورش دام سبك و 
سنگين، مشاغل فني و خدماتي، پرورش مرغ، صنايع دستي، فرش دستباف، 
توليدي پوشاك، پرورش بلدرچين و زنبورداري است.  گفتني است، بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام تاكنون در مجموع 7 هزار و ۲۸7 طرح شامل 
توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، سامت و ساير خدمات را با 
حجم سرمايه گذاري 7 هزار و 7۰۰ ميليارد ريال در مناطق محروم و روستايي 

استان سيستان و بلوچستان به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

امسـال 1۸۰ هكتـار     خراسان رضوي
گلخانـه جديـد در 
استان خراسان رضوي به زير کشت گلخانه اي رفته است. 
سيدهاش��م نقيبي مدير امور باغباني سازمان جهاد 
كشاورزي خراسان رضوي گفت: برنامه هدف گذاري 
امس��ال ايج��اد ۲۴۵ هكت��ار گلخان��ه جدي��د در 
خراس��ان رضوي بود كه تاكن��ون ۱۸۰ هكتار آن به 
صورت قطعي اجرا و به بهره برداري رس��يده اس��ت.  
وي افزود: ۳۸۸ هكت��ار گلخانه و محيط هاي كنترل 
شده تا انتهاي پارسال در خراسان رضوي اجرا و فعال 

بود. اين رقم نسبت به س��ال ۱۳۹۲ و آغاز كار دولت 
تدبير كه ۱۱۸ هكتار بود حدود سه برابر بيشتر شده 
اس��ت.  مدير امور باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي 
خراس��ان رضوي رتبه سال ۱۳۹۳ اين اس��تان را در 
زمينه سطح زير كش��ت گلخانه جايگاه دهم كشور 
اعام و بيان كرد: با توجه به افزايش سطح در اين بخش 
هم اكنون خراسان رضوي ششمين استان كشور در 
زمينه كشت گلخانه اي محصوالت كشاورزي است.  
نقيبي همچنين گفت: ۹۵۰ ميليارد ريال تسهيات 
يارانه اي امس��ال براي توسعه كش��ت گلخانه اي در 

خراسان رضوي تخصيص يافته است. توصيه مي شود 
صاحبان چاه هاي كش��اورزي و منابع آب به ويژه در 
دشت هاي مشهد، چناران، فريمان، تربت جام، نيشابور، 
فيروزه، تربت حيدريه و س��بزوار از اين تس��هيات 
استفاده كنند.  وي بدون اش��اره به ميزان تسهيات 
پرداخت شده در اس��تان افزود: تاكنون درصد قابل 
توجهي از اين ميزان تسهيات به كشاورزان پرداخت 
شده است.  اين كارشناس همچنين به مزاياي كشت 
گلخانه اي اشاره كرد و گفت: هر هكتار گلخانه براي 
۱۰ نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ايجاد مي كند 

و برداش��ت محصول در آن طي همه ايام سال انجام 
مي شود.  مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان رضوي راه اندازي هر هكتار گلخانه را نيازمند 
۱۲۰ ميليارد تا ۳۰۰ ميليارد ريال س��رمايه گذاري 
اعام و بيان كرد: بر اساس برنامه ريزي تا پايان سال 
۱۴۰۵ و نيز مطابق برنامه شش ساله، ساخت ۲ هزار و 
۳۰۰ هكتار گلخانه  در خراسان رضوي در دستور كار 
قرار گرفته است.  به گفته نقيبي تاكنون ساخت ۴۳۵ 
هكتار كش��ت گلخانه اي در همين قالب محقق و در 

خراسان رضوي اجرايي شده است. 

1۸۰ هكتار گلخانه جديد در خراسان رضوي راه اندازي شد
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