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88498441سرويس  شهرستان

   سيستان وبلوچستان براي نخستين 
بار يك محموله 
ترانزيتي از بن�در شهيدبهش�تي چابهار در 
راستاي توافق س�ه جانبه هند، افغانستان و 
اي�ران ب�ه هندوس�تان فرس�تاده ش�د. 
بهروز آقايي مديركل بنادر و دريانوردي سيستان 
و بلوچستان گفت: كشتي كانتينربر هيزل تعداد 
۳۰ دستگاه كانتينر يخچالي و ۹ دستگاه كانتينر 
معمولي كه همه آنها حاوي محموله هاي ترانزيتي 
از مبدأ كش��ور افغانس��تان به مقصد بنادر موندرا 
و ناواش��يوا بودند بارگيري و به همراه ۲۸ دستگاه 
كانتينر خالي به هند ارسال ش��د.  وي افزود: ۱۴ 
كشتي اختصاصي در دو س��ال اخير براي حمل 
كاالي اساسي افغانس��تان به بندر شهيدبهشتي 
چابهار وارد شده كه تنها پنج كشتي حامل گندم 
اهدايي دولت هندوستان به اين كشور امسال وارد 
اين بندر شده اس��ت.  مديركل بنادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچس��تان ادامه داد: با وجود دو بندر 

شهيد بهشتي و شهيد كالنتري امكان پهلوگيري، 
تخليه و بارگيري كش��تي هاي اقيان��وس پيما و 
همچنين رونق ترانزيت و صادرات در جنوب شرق 
كشور فراهم شده كه با ايجاد دو اسكله جديد در فاز 
دوم طرح توسعه عمليات تخليه و بارگيري در اين 

بندر استراتژيك با رشد چشمگيري همراه خواهد 
ش��د.  آقايي تصريح كرد: بندر چابهار در سواحل 
زيباي َمكران به عنوان يكي از بنادر مهم كشور و 
بزرگ ترين بندر اقيانوسي ايران در خارج از تنگه 
هرمز از موقعيت بسيار خوب راهبردي در يك چهار 

راه جهاني برخوردار است كه مي تواند موجب توسعه 
تجارت و حمل ونقل جنوب شرق كشور شود.  وي 
با بيان اينكه بندر چابهار يك فرصت طاليي براي 
كش��ور افغانس��تان در زمينه صادرات و ترانزيت 
كاال محسوب مي شود، خاطرنش��ان كرد: يكي از 
اهداف ساخت بندر شهيد بهشتي چابهار و هزينه 
بيش از يك ميليارد دالري دولت توس��عه محور 
شرق و توسعه روابط تجاري، اقتصادي و بازرگاني 
ميان ملت هاس��ت.  مديركل بن��ادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به مشكالت 
موجود در مرزهاي مشترك افغانستان و پاكستان 
)تورخم و چمن( و تمايل تجار افغانستاني به ارسال 
محموله هاي صادراتي خود )شامل تره بار، خشكبار 
و مواد معدني( به س��اير كش��ورها از طريق بندر 
چابهار، راه اندازي مسير ترانزيتي چابهار - ميلك 
فرصت بسيار مغتنمي براي سيستان وبلوچستان 
به منظور استفاده از ظرفيت هاي ترانزيتي مسير 

چابهار - ميلك خواهد بود.

ارسال نخستين محموله ترانزيتي از بندرچابهار به هند

بهره برداري از ۷۰ طرح عمراني در كاشان
۷۰ طرح عمراني     كاشان
در دست اجرا، با 
اعتباري افزون بر 3 هزار ميليارد ريال در مناطق 
پنج گانه شهر كاشان به بهره برداري مي رسد. 
سعيد ابريش��مي راد شهردار كاش��ان حاشيه 
بازدي��د از ۷۰ طرح عمراني گف��ت: اجراي اين 
طرح ها در شرايطي صورت مي گيرد كه در زمان 
شيوع بيماري كرونا اين مجموعه كمتر از يك 
ميليارد ريال درآمد و بيش از ۲۱۰ ميليارد ريال 

هزينه داشت.  وي افزود: شهرداري كاشان به علت بيماري كوويد ۱۹ در اين شهر از ۱۸ اسفند پارسال تا 
۲۶فروردين امسال هيچ دريافت درآمدي نداشت.  شهردار كاشان همچنين به موضوع بدهي دستگاه هاي 
دولتي به شهرداري كاشان اشاره كرد و افزود: بخشي از بدهي ها مربوط به عوارض نوسازي است كه اداره ها 
پرداخت نمي كنند و در مجموع تا پايان پارسال، در سامانه سمان نزديك به ۸۰۰ ميليارد ريال ثبت شده 
است.  ابريشمي راد گفت: عوارض هاي نوسازي، اصناف و خودرو از جمله درآمد هاي پايدار شهرداري ها به 

شمار مي رود و نزديك به ۴۰۰ ميليارد ريال بدهي هاي مردم مربوط به عوارض نوسازي است. 

پنجمين جشنواره رسانه اي ابوذر استان قم برگزار شد
آيين اختتاميه     قم
پنجمي����ن 
جشنواره رسانه اي ابوذر استان قم در سالن 

همايش شهرداري برگزار شد. 
س��يد جواد اش��رفي دبير پنجمين جشنواره 
رس��انه اي ابوذر اس��تان قم در آيين اختتاميه 
اين جشنواره رسانه اي گفت: تاريخ اختتاميه 
جشنواره رسانه اي ابوذر استان قم در دي ماه 
تعيين شده بود اما به دليل شهادت سردار حاج 

قاسم سليماني اين امر به تعويق افتاد و در ادامه با توجه به شيوع كرونا باالخره با شش ماه تأخير اين 
مراسم عصر سه شنبه ۱۰ تيرماه برگزار شد.  وي افزود: ۱۱۰ نفر از اصحاب رسانه استان قم با ۴۷۰ اثر 
در هشت بخش اصلي و چهار بخش ويژه اين جش��نواره شركت كردند كه در نهايت موجب برگزاري 
بسيار حرفه اي و خوب جشنواره ابوذر در استان قم شد.  دبير جش��نواره ابوذر استان قم ادامه داد: در 
برخي قسمت ها نواقصي داشتيم كه اين امر طبيعي است و ما سعي بر اين داريم تا در دوره هاي بعدي 

اين نواقص را نيز رفع كنيم و جشنواره ابوذر استان قم را به بهترين نحو ممكن برگزار كنيم. 

مجتمع بومگردي ورسك، پايلوت گردشگري دانش آموزي كشور
مجتمع بومگردي     مازندران
ورسك سوادكوه 
با كمك و همراهي اداره كل نوس�ازي مدارس 
مازندران به پايلوت گردش�گري دانش آموزي 

كشور تبديل شد. 
عليرضا س��عدي پور مديركل آموزش وپرورش 
مازندران در حاش��يه بازديد از مركز بومگردي 
ورس��ك س��وادكوه گفت: مجتمع گردشگري 
دانش آموزي ورسك، پايلوت گردشگري كشور 

شد و فضا هاي ديگر موجود در استان نيز فرصتي است كه بايد استفاده شود.  وي افزود: مازندران ظرفيت هاي 
فراواني براي بومگردي دارد و مي توان در نقاط مختلف آن مجتمع هاي بومگردي راه اندازي كرد.  مديركل 
آموزش وپرورش مازندران با بيان اينكه اين طرح با اعتباري بيش از ۶۵۰ ميليون تومان از سوي اداره كل 
نوسازي مدارس مازندران در آبان ماه پارسال آغاز شد، ادامه داد: در حال حاضر سه ساختمان اين مجتمع 
در حال بهسازي و آماده سازي براي تكميل پروژه است و فاز نخست مجتمع بومگردي دانش آموزي ورسك 

نيمه تيرماه امسال همزمان با افتتاحيه طرح تابستانه اوقات فراغت به بهره برداري مي رسد.

ناوگان حمل ونقل عمومي يزد 4 سال جوان شد
رئيس كميسيون     يزد
عم�ران ش�وراي 
اسالمي شهر يزد از خريد اتوبوس هاي جديد خبر داد. 
محسن عباسي هرفته رئيس كميسيون عمران 
شوراي اسالمي ش��هر يزد گفت: طي سه سال 
اخير ۳۹ دس��تگاه اتوبوس جديد براي ناوگان 
حمل و نق��ل عمومي يزد خريداري ش��ده كه 
۲۹ دس��تگاه آن در س��ال ۹۷ و بقيه به تازگي 
وارد شهر شده است.  وي افزود: با خريداري ۳۹ 
دستگاه جديد در سه سال اخير، عمر ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري يزد كاهش يافت و چهار 
سال جوان شد.  عباسي هرفته با اشاره به اينكه در حال حاضر متوسط عمر ناوگان حمل و نقل عمومي 
يزد ۹ سال است، عنوان كرد: اين عدد در طول ۲۵ سال گذشته بي سابقه است.  عضو شوراي اسالمي 
شهر يزد ادامه داد: براي خريد اتوبوس هاي جديد حدود ۵۰۰ ميليارد ريال هزينه شده است.  عباسي 
هرفته يادآور شد: عالوه بر خريد اتوبوس هاي جديد، با تعويض ۵۰ اتوبوس فرسوده، عمر ناوگان بخش 

خصوصي نيز شش سال جوان شد و بعد از ۲۱ سال به ۱۲ سال رسيد.

 ساخت دستگاه مكانيزه پيله كش ابريشم
 در اصفهان

نخبگان جوان اصفهاني موفق به      اصفهان
طراح�ي و س�اخت دس�تگاه 

مكانيزه پيله كش ابريشم شدند. 
مهدي حقيري مجري طرح ساخت دس��تگاه مكانيزه پيله كش 
با اشاره به اينكه اين دس��تگاه، به طول دو و عرض يك متر با ۱۵ 
ميليون تومان هزينه طراحي و س��اخته شده گفت: اين دستگاه 
داراي مخزن آب گرم، كالف پيچ و خطوط انتقال است كه توان 
تبديل روزانه ۱۰ كيلو پيله را به چهار كيلو و نيم نخ ابريشم دارد. 
وي با بيان اينكه دستگاه پيله كش ابريشم پيش از اين بصورت 
سنتي، روزانه پنج كيلو پيله به دو كيلو نخ ابريشم در كشور تبديل 
مي كرد، افزود: با ساخت اين دس��تگاه مكانيزه، ميزان توليد نخ 
ابريشم در روز به دو برابر افزايش يافته اس��ت.  پژمان اكراميان 
مس��ئول هماهنگي ايجاد زنجيره ابريشم كش��ور، نيز هدف از 
طراحي وساخت اين دستگاه را فراهم شدن كار آفريني آسان و 
خانوادگي و تبديل پيله به نخ ابريشم در روستا هاي توليد پيله و 

حذف واسطه ها و سودآوري درروستا هاست.

صدور 1۷ مجوز فعاليت طرح هاي 
گردشگري در استان مركزي 

1۷ موافقت اصولي و مجوز فعاليت      مركزي
براي طرح هاي گردشگري استان 

مركزي در سه ماه نخست امسال صادر شد. 
حسن مرزبان سرپرس��ت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان مركزي گفت: ۱۳ مورد از اين مجوزها موافقت 
اصولي و چهار مجوز ايجاد تاسيسات گردشگري را شامل مي شود.  
وي افزود: ۷۵۰ ميليارد ريال براي اين مجوزها سرمايه گذاري شده 
كه در قياس با مدت مشابه قبل اين شاخص افزايش دارد.  سرپرست 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي 
ادامه داد: دو طرح مهم اقامتي شامل يك هتل سه ستاره در شهر اراك 
و يك مجتمع گردشگري و اقامتي كاروانسراي دودهك در شهرستان 
دليجان آماده بهره برداري است.  مرزبان افزود: اين مجوزها براي توسعه 
زيرساخت ها و احداث تاسيسات گردشگري شامل مجتمع ها، هتل ها، 
سفره خانه هاي سنتي، اقامتگاه هاي بومگردي، تأسيسات اقامتي و 
پذيرايي واقع در مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي، خانه مسافرها، 

متل ها و مراكز تفريحي سرگرمي گردشگري صادر شده است.

اجراي طرح تشديد پايش سالمت كارگران 
در واحدهاي توليدي البرز

با قرارگرفت�ن دوباره البرز در     البرز
وضعيت قرم�ز كرون�ا، طرح 
تش�ديد پايش س�المت كارگ�ران در واحده�اي توليدي و 

كارخانه هاي اين استان آغاز شد. 
سرهنگ پاس��دار مهران طيران رئيس س��ازمان بسيج كارگران 
استان البرز با اشاره به اجراي طرح تشديد پايش سالمت كارگران 
در واحدهاي توليدي البرز گفت: بر همين اساس تيم هاي بازرسي 
با همكاري اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان فعاليت دوباره خ��ود را براي غربالگري و 
پايش كارگران كارخانه ها و واحدهاي توليدي استان آغاز كردند.  
وي افزود: قرارگاه پدافند زيستي استان كه از ابتداي شيوع كرونا 
راه اندازي شداكنون دامنه فعاليت خود را براي پيشگيري و مقابله با 
كرونا گسترش داده است.  رئيس سازمان بسيج كارگران البرز ادامه 
داد: همچنين تيم هاي بازرسي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان براي اجراي پروتكل هاي بهداشتي در واحدهاي توليدي 

فعال شده اند و بسيج كارگري نيز با آنها همكاري مي كند.

 ساخت 8 شهرك گلخانه اي بزرگ و مدرن 
در استان هاي كشور

 صادرات 500 ميليون دالر كاال 
از مرزهاي كرمانشاه

در ح�ال حاضر     اردبيل
8ش����هرك 
گلخانه اي به مساحت 285 هكتار در كشور 
در حال اجراست كه امسال شاهد تكميل و 
ب�ود.  خواهي�م  آنه�ا  از  بهره ب�رداري 
منص��وري مدي��ر عامل ش��ركت ش��هرك هاي 
كش��اورزي وزارت جهاد كش��اورزي در مراس��م 
كلنگ زن��ي اح��داث گلخانه هوش��مند آرينا در 
پارس آباد از س��اخت ۸ ش��هرك گلخان��ه اي به 
مساحت ۲۸۵ هكتار در كش��ور خبر داد و گفت: 
در يك سال اخير توسعه شهرك هاي گلخانه اي 
آن هم به شكل گس��ترده در اس��تان اردبيل در 
دس��تور كار قرار گرفته تا همزم��ان با طرح هاي 
توسعه اي در كش��ور اين امر تحققي عيني يابد. 
وي با بيان اينكه در يك مديريت جهادي توسعه 
ش��هرك هاي گلخانه اي با حضور سرمايه گذاران 
بخش خصوصي م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: ظرفيت توليد اين مجموعه ها 
۶۰۰ ه��زار تا يك ميليون تن اس��ت ك��ه زمينه 
صادرات به كشورهاي منطقه را نيز با تنوع توليد 
فراهم مي آورد.  مديرعامل ش��ركت شهرك هاي 

كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه در 
پاياب سد خدآفرين و با رفع معارض طرح توسعه 
گلخانه با مشاركت سرمايه گذاران مورد توجه قرار 
گرفته است، افزود: ۷۰۰ هكتار از اراضي قرار است 
در اين محدوده به سرمايه گذاران واگذار شود كه 
۳۰۰ هكتار آن در مرحله ساخت بوده و ۷۹ هكتار 
نيز به بهره برداري رسيده است.  منصوري گفت: 
ظرفيت اشتغال در اين مجموعه ۳۰ هزار نفر تا فاز 
نهايي است كه توليد محصوالت آن با توان رقابتي 
داخلي تقويت خواهد شد.  وي سرمايه گذاري ۶ 
هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني را در اين حوزه يادآور 
شد و افزود: با ارتقاي ضريب بهره وري چالش مهمي 
كه در كشور در بخش بيكاري وجود دارد، رفع شده 
و زنجيره توليد و ارزش محصوالت متنوع بخش 
كشاورزي تقويت خواهد شد.  مديرعامل شركت 
شهرك هاي كش��اورزي وزارت جهاد كشاورزي 
ادامه داد: بايد تأمين زيرس��اخت ها به ويژه گاز، 
برق و آبرس��اني به اين مجموعه ها مورد پيگيري 
مسئوالن استاني قرار گيرد و صاحبان اين طرح ها 
از تسهيالت بانكي با فرآيند اداري كوتاه و تضمين و 

وثيقه هاي مناسب بتوانند بيشتر استفاده كنند.

   كرمانشاه ناظ�ر گمركات 
استان كرمانشاه 
از صادرات5۰۰ميلي�ون دالر كاال از مرزهای 
كرمانش�اه در س�ه ماهه امس�ال خب�ر داد. 
خليل حيدري ناظر گمركات استان كرمانشاه 
با بيان اينكه در سه ماهه امسال ۵۰۰ هزار دالر 
كاال از مرزهاي اس��تان كرمانش��اه صادر شده، 
گفت: وزن كااله��اي صادراتي نيز يك ميليون 
و ۲۵۶ هزار تن بوده اس��ت.  وي افزود: صادرات 
سه ماهه امسال استان نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته از نظر وزني هشت درصد و از نظر 
ارزش��ي ۱۸ درصد كاهش داش��ته است.  ناظر 
گمركات استان كرمانش��اه شيوع كرونا و بسته 
شدن برخي از مرزهاي اس��تان را عاملي براي 
كاهش صادرات دانست و يادآور شد: بخشي از 
كاهش ارزش صادرات نيز مربوط به اصالح ارزش 
پايه كاالهاي صادراتي بوده است.  حيدري تأكيد 
كرد: از سوي ديگر هر سال بخش عمده صادرات 
كاالها مربوط به محصوالت كش��اورزي بود كه 
عمدتاً نيز از مرز خسروي به عراق صادر مي شد 
و اوج صادرات اين محصوالت را نيز از تيرماه تا 

پايان مهر و معادل روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ كاميون 
داشتيم، اما اكنون به دليل ش��رايط كرونا اين 
مرز از سوي طرف عراقي بسته است.  وي افزود: 
شيوع كرونا و خصوصاً بس��ته بودن مرز سومار 
صادرات محصوالتي مانند كاشي و سراميك را 
نيز با مشكل مواجه كرده، بگونه اي كه صادرات 
اين كااله��ا از ۲۰۰ تا ۳۰۰ كامي��ون در روز در 
ش��رايط عادي هم اكنون به ۶۰ تا ۷۰ كاميون 
رسيده اس��ت.  ناظر گمركات استان كرمانشاه 
ميزان كاالهاي وارد شده از مرزهاي استان در 
پنج ماهه امسال را نيز ۵ ميليون و ۲۶۱ هزار تن 
به ارزش ۷ ميليون و ۲۵۷ هزار دالر اعالم كرد و 
افزود: در اين بخش نيز از بعد وزني ۲۷ درصد و 
از بعد ارزشي ۴۶ درصد كاهش داشتيم.  در ادامه 
جلسه محس��ن دارابي رئيس س��ازمان صمت 
اس��تان كرمانش��اه نيز بر لزوم بازگش��ايي مرز 
سومار تأكيد كرد و گفت: اين مرز نزديك به ۴۰ 
تا ۴۵ درصد صادرات استان را بر عهده دارد.  وي 
همچنين از پيگيري جدي براي تعين تكليف 
ساماندهي صادرات چهار قلم كاالي كشاورزي 

اصلي استان هم خبر داد. 

  مازندران: مدير جهاد كشاورزي ساري از جوجه ريزي ۴ ميليون و ۱۹۹ 
هزار قطعه اي در سه ماه نخست امسال در اين شهرستان خبر داد.  رضا پور 
فالح گفت: پايين آوردن ريسك توليد، بازاررساني يكپارچه و برندسازي 
در قالب زنجيره صورت مي گيرد.  وي بر لزوم ثبت نام واحدهاي مرغداري 
استان در سامانه سماصط تأكيد كرد و افزود: مزاياي نظارت بر عملكرد 
توليد گوشت و اصالح فضاي كسب و كار در صنعت طيور، مديريت بر توليد 
تنظيم بازار گوشت و مرغ و جوجه يك روزه، ساماندهي واحدهاي غيرمجاز، 

ايجاد تعادل و تقاضا از اهداف اجراي اين سامانه است. 
  سيستان و بلوچس�تان: احمد علي موهبتي استاندار سيستان 
و بلوچس��تان در ديدار با معاوني��ن و مديران وزارت تع��اون كار و رفاه 
اجتماعي، گفت: با پيگيري به عمل آمده، كلنگ احداث خانه اميد زاهدان 
طي دو هفته آينده در سفر هيئتي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 

صندوق بازنشستگي كشور به استان، به زمين خواهد خورد. 
   اسالمشهر:  معاون درآمد و امور مشتركان آبفاي جنوب غربي استان 
تهران گفت: در راستاي شناس��ايي و جمع آوري انشعابات فاقد كنتور و 
داراي كنتور خراب، به روز رساني و نوسازي انشعابات آب آشاميدني، تعمير 
و تعويض و به روز رساني كنتورهاي معيوب و قديمي در اين معاونت در 
دستور كار قرار گرفته و در حال انجام مي باشد.  وحيد شريفي افزود: تعداد 
۱۱۵۰ فقره كنتور خراب، فرسوده و قديمي تعويض گرديده و به جاي آن 

كنتور جديد و سالم و مطابق با استاندردهاي الزم نصب شده است. 
  خوزستان: رئيس اداره منابع آب ش��ادگان از شناسايي و تخريب 
۷۵ هكتار حوضچه پرورش ماهي غيرمجاز در حوضه رودخانه جراحي 
خبر داد.  عبدالمحمد بش��يري گفت: در اين راستا ۷۵ هكتار حوضچه 
پرورش ماهي در دو روستاي نهر بن عربيد و بريجع در شهرستان شادگان 
شناسايي و تخريب شدند. بدين ترتيب، از برداشت آب از منابع آبي در 
حوضه رودخانه جراحي به ميزان ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار مترمكعب در 

سال جلوگيري خواهد شد. 
  چهارمحال و بختياري: مدي��ركل ورزش و جوانان چهارمحال و 
بختياري با بيان اينكه ب��رآورد اوليه براي احداث پيس��ت اتومبيلراني 
در ش��هركرد حدود ۵ ميليارد تومان تخمين زده ش��ده اس��ت، گفت: 
نامه نگاري هاي اوليه براي تخصيص بودجه انجام ش��ده است.  حميد 
كريمي با بيان اينكه برآورد اوليه براي احداث پيس��ت اتومبيلراني در 
ش��هركرد حدود ۵ ميليارد تومان تخمين زده شده است، افزود: مكان 
در نظر گرفته شده براي احداث پيست اتومبيلراني در مجموعه المپيك 
واقع در غرب شهركرد در جوار پيست موتورسواري است و مجري اجراي 

اين پروژه اداره كل راه و شهرسازي است. 
  آذربايجان غربي: معاون بهره برداري و توسعه شركت آب و فاضالب 
خوي از تصفيه نزديك به ۳ ميليون متر مكعب فاضالب در شهر خوي 
طي سال جاري خبرداد.  ابراهيم اصغرنژاد با اشاره به عملكرد شركت در 
زمينه تصفيه و اليروبي فاصالب در سه ماه نخست سال جاري تصريح 
كرد: در سه ماهه نخست سال جاري بيش از ۲۵ كيلومتر شبكه فاضالب 

را شستشو و اليروبي شده است.

 راه اندازي خط كانتينري يخچالي 
ميان گناوه و كويت

خط كانتينري يخچالي مي�ان ايران و     بوشهر
كشور كويت از طريق بندرگناوه با ارسال 
اولين محموله محصوالت غذايي كشاورزي فعاليت خود را آغاز كرد. 
داود بهادري رئيس اداره بندر و دريان��وردي گناوه گفت: اولين محموله 
اين خط كشتيراني توسط ش��ناور لندينگ كرافت »آراباختر« به ميزان 
۱۶۰ تن ش��امل انواع مواد غذايي و ميوه و تره بار در قالب هشت كانتينر 
يخچالي به مقصد كشور بارگيري و صادر شد.  وي افزود: اين كشتي ظرفيت 
جابه جايي هشت كانتينر يخچالي با ظرفيت ناخالص ۴۹۷ تن دارد و در 
زمينه صادرات محصوالت كشاورزي و دامداري فعاليت مي كند.  بهادري 
ادامه داد: باتوجه به سياست گذاري ها در زمينه فعاليت همه بنادر تابعه و 
بهره گيري از تأسيسات و زيرساخت هاي ايجاد شده در آنها، برنامه ريزي 
الزم براي ايجاد خط كانتينري ميان بندر گناوه و كشور كويت انجام شد.  
رئيس اداره بندر ودريان��وردي گناوه گفت: ص��ادرات كاال از اين بندر با 
توجه به فاصله كوتاه ۱۴۰ مايلي تا كويت، مي تواند براي صادركنندگان 
هزينه هاي كمتري به دنبال داشته باشد.  وي به موقعيت مهم راهبردي 
و جغرافيايي اين شهرستان ساحلي اشاره كرد و افزود: جاده هاي مناسب 
دسترسي به شهرستان، موقعيت فعلي بندر، تجهيزات مناسب و حمايت 
فرماندار و مسئوالن شهرستان و همكاري گمرك از مزيت هاي نسبي اين 
شهرستان است كه باعث ترغيب و تشويق تجار و بازرگانان به اين منطقه 
شده  است.  رئيس اداره بندر و دريانوردي گناوه ادامه داد: در صورت رفع 
محدوديت هاي كرونايي در كش��ور كويت، گناوه به عنوان يكي از بنادر 
صادراتي در استان بوشهر و كشور ش��ناخته خواهد شد.  بهادري گفت: 
اميدواريم با بهره گيري از تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي موجود اين 
شهرستان صادرات كاالهاي بيشتري به كشورهاي همسايه صورت گيرد.  
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر و در پسكرانه خليج فارس واقع و 

يكي از بنادر فعال تجاري در كشور است. 

ساختمان دادگاه بخش جازموريان  افتتاح شد
رئيس كل دادگس�تري كرم�ان از افتتاح     كرمان
ساختمان دادگاه بخش جازموريان خبر داد. 
يداهلل موحد رئيس كل دادگس��تري كرم��ان در آيين افتت��اح دادگاه 
جازموريان گفت: با وجود زيرمجموعه هاي قضاي��ي در نقاط مختلف 
اس��تان به ويژه مناطق محروم، بايد زمينه اي فراهم شود تا اگر فردي 
مورد ظلم قرار گرفت، با اميد به احقاق حق خود به دادگاه مراجعه كرده 
و اين مرجع را پناهگاهي براي حمايت قانوني از خود بداند.  وي بس��ط 
عدالت به ويژه در مناطق محروم را از اولويت هاي قوه قضاييه برشمرد و 
خاطرنشان كرد: در دوره كنوني رياست قوه قضاييه توجه فوق العاده اي 
به مناطق دور دست و محروم شده و توفيقات بسيار خوبي حاصل شده 
تا واحدهاي قضايي براي دسترسي مردم ايجاد شده و قضات جديدي 
جذب شوند و مردم بهتر هر چه بهتر و س��ريع تر به حقوق خود دست 
يابند.  نماينده عالي قوه قضاييه در استان كرمان با اشاره به اين مطلب كه 
دادگاه بخش جازموريان به دليل نياز موجود منطقه و درخواست هاي 
مردمي پيگيري و راه اندازي ش��ده اس��ت، گفت: اگر چ��ه راه ا ندازي و 
تاسيس اين واحد قضايي كار بسيار دش��واري بوده و مشكالت زيادي 
در مسير تأمين قاضي، تأمين كادر اداري و... وجود داشته اما به منظور 
پاسخگويي مناسب به درخواست هاي مردمي اين واحد قضايي ايجاد و 
تجهيز شده است.  موحد راه اندازي دادگاه بخش جازموريان را اقدامي 
ماندگار براي مردم صبور، س��خت كوش و نجيب اين منطقه دانست و 
خاطرنشان كرد: افزايش قضات و توسعه خدمات قضايي در جازموريان 
در جلب رضايت مندي مردم، توسعه امنيت و ارتقاي احساس امنيت در 
جامعه تأثير بسزايي داشته است.  رئيس كل دادگستري استان كرمان 
در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ساختمان دادگاه جازموريان در 
زميني به مساحت ۶ هزار مترمربع و با زيربناي ۳۵۰ مترمربع در مدت 
زمان يكسال احداث شده است.  براساس اين گزارش، در سفر روز جاري 
رئيس كل دادگستري اس��تان كرمان به جنوب استان، نخستين دفتر 

خدمات الكترونيك قضايي در جازموريان نيز افتتاح شد. 

مديرعامل پااليشگاه گاز ايالم خبر داد
 انعقاد 1۰ پروژه پژوهشي و طرح اينترنشيپ 

با دانشگاه هاي ايالم  
مديرعامل پااليشگاه گاز ايالم از انعقاد     ايالم
بي�ش از 1۰ پ�روژه پژوهش�ي و طرح 

اينترنشيپ با دانشگاه هاي استان خبرداد. 
دكتر روح اهلل نوريان مديرعامل پااليش��گاه گاز ايالم در ديدار با رئيس 
دانشگاه پيام نور ايالم، گقت: هم اكنون در حوزه پژوهش و فناوري اين 
شركت، ۱۹ پروژه پژوهشي و هش��ت طرح اينترنشيپ جاري و در حال 
انجام اس��ت كه در اين بين بيش از ۱۰ مورد قرارداد پروژه پژوهشي به 
ارزش ۸۵۰۰ ميليون ريال با دانش��گاه هاي استان و منطقه منعقد شده 
است.  دكتر »احسان نورالهي«، رئيس پژوهش و فناوري شركت پااليش 
گاز ايالم نيز با اش��اره به اينك��ه فعاليت هاي حوزه پژوه��ش و فناوري 
پااليشگاه گاز ايالم با همكاري مستمر قريب به ۸۰ نفر از پرسنل شركت 
و اساتيد دانشگاه در پنج س��ال گذش��ته منجر به انعقاد قريب به ۲۵۰ 
قرارداد پروژه پژوهشي، طرح اينترنشيپ و پايان نامه تحصيالت تكميلي 
شده است، افزود: به منظور بهبود كيفيت نتايج و دستاوردهاي پروژه هاي 
پژوهشي از توان علمي اساتيد دانشگاه ها براي نظارت پروژه ها استفاده 
مي شود.  وي ادامه داد: هم اكنون در حوزه پژوهش و فناوري اين شركت، 
۱۹ پروژه پژوهشي و ۸ طرح اينترنشيپ جاري و در حال انجام است كه در 
اين بين بيش از ۱۰ مورد قرارداد پروژه پژوهشي به ارزش ۸۵۰۰ ميليون 
ريال با دانشگاه هاي اس��تان و منطقه منعقد شده است.  دكتر »احسان 
نورالهي«، رئيس پژوهش و فناوري ش��ركت پاالي��ش گاز ايالم ضمن 
تشريح ساختار شوراي پژوهشي و فعاليت هاي انجام شده در پااليشگاه 
گاز ايالم، گفت: اه��م زمينه هاي همكاري با دانش��گاه ها در قالب انجام 
پروژه هاي پژوهش��ي، طرح هاي اينترنشيپ و حمايت از پايان نامه هاي 
تحصيالت تكميلي است.  وي افزود: ايده هاي خالقانه در حوزه پژوهش 
و فناوري در ش��وراي پژوهش و كميته هاي تخصصي مربوطه با جديت 
مورد بررسي قرار مي گيرند تا در تعامل سازنده با پژوهشگران و پيشنهاد 
دهندگان، پروژه هاي كاربردي و مسئله محور تعريف و اجرا شود.  وي با 
اشاره به اينكه فعاليت هاي حوزه پژوهش و فناوري پااليشگاه گاز ايالم با 
همكاري مستمر قريب به ۸۰ نفر از پرسنل شركت و اساتيد دانشگاه در 
پنج سال گذشته منجربه انعقاد قريب به ۲۵۰ قرارداد پروژه پژوهشي، 
طرح اينترنشيپ و پايان نامه تحصيالت تكميلي شده است، ادامه داد: به 
منظور بهبود كيفيت نتايج و دستاوردهاي پروژه هاي پژوهشي از توان 

علمي اساتيد دانشگاه ها براي نظارت پروژه ها استفاده مي شود. 

 اجراي طرح »هوشمندسازي كشاورزي«
 براي نخستين بار در گيالن 

مسئول س�ازمان بس�يج مهندسين     گيالن
كشاورزي سپاه قدس گيالن با اشاره 
به آغ�از نهضت سراس�ري جهش تولي�د در عرصه كش�اورزي و 
دامپروري گفت: طرح »هوشمندسازي« كشاورزي براي نخستين 

بار در گيالن اجرا مي شود. 
مرتضي مرادي مسئول س��ازمان بسيج  مهندسين كش��اورزي سپاه 
قدس گيالن با اشاره به اجراي طرح »هوشمندسازي كشاورزي« براي 
نخستين بار در اس��تان گفت:  نهضت سراسري جهش توليد در عرصه 
دامپروري و كش��اورزي با رمز يا امام رضا)ع( همزمان با سراسر كشور 
در گيالن آغاز ش��د.  وي با تش��ريح اهداف اجراي نهضت جهش توليد 
در عرصه دامپروري و كش��اورزي افزود: كمك به خودكفايي در توليد 
محصوالت راهبردي مانند برنج، گندم، ذرت، كلزا و جو از جمله اهداف 
اين طرح است.  مسئول سازمان بسيج مهندسين كشاورزي سپاه قدس 
گيالن با تأكيد بر اينكه در استان گيالن نهضت جهش توليد با هدف ويژه 
حمايت از محصول برنج اجرا مي شود تصريح كرد: در حوزه دامپروري 
كمك به توليد گوشت قرمز مرغوب، واكسيناسيون دام سبك و سنگين 
و پالك بندي دام ها از جمله اقدام پيش بيني شده در راستاي اجرای اين 
طرح است.  مرادي با اشاره به امضاي تفاهمنامه ميان سپاه قدس گيالن 
و سازمان جهاد كشاورزي گيالن خاطرنش��ان كرد: اين تفاهمنامه در 
راستاي اجراي طرح هوشمندسازي كشاورزي منعقد شده است.  وي با 
اعالم اينكه طرح هوشمندسازي كشاورزي براي نخستين بار در استان 
گيالن اجرا مي شود، افزود:  اجراي اين طرح سبب تحقق جهش توليد و 

برداشتن گام دوم در حوزه كشاورزي مي شود. 

 بهره مندي كارفرمايان هرمزگاني 
از طرح پرداخت يارانه دستمزد

مديركل تع�اون، كار و رفاه اجتماعي     هرمزگان
هرمزگان با اشاره به اينكه هرمزگان به 
عنوان يك از استان هاي پايلوت، مشمول استفاده از مزاياي طرح 
پرداخت يارانه دستمزد شد، گفت: كارفرماياني كه نيرو كار شغل 
اولي جذب كنند مي توانن�د از مزاياي اين طرح بهره مند ش�وند. 
هادي ابراهيمي مديركل تع��اون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان گفت: 
دولت به كارفرماياني كه ش��غل  اولي هاي بين س��نين ۲۰ تا ۳۵ سال 
كه فاقد سابقه بيمه  پردازي براي مدت س��ه ماه يا بيشتر باشند، را در 
واحدهاي خود جذب كنند، به مدت يكسال به ميزان ۳۰ درصد حداقل 
مزد ش��وراي عالي كار به عنوان يارانه دستمزد به آنها تعلق مي گيرد تا 
هزينه هاي اش��تغال براي آنان نيز كاهش يابد.  وي افزود: اجراي طرح 
پرداخت يارانه دستمزد به عنوان يكي از برنامه ها و سياست هاي دولت 
در حوزه اشتغال است كه اين طرح با هدف توانمندسازي و اشتغالزايي 
پايدار در استان هاي كمتر برخوردار در نظر گرفته شده است.  مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان خاطرنشان كرد: كاهش هزينه هاي 
بكارگيري نيروي كار براي كارفرما به منظور پايداري توليد و اشتغال، 
افزايش فرصت اش��تغال براي فارغ التحصيالن دانشگاهي در بازار كار، 
حمايت از ارتقاي توليد داخل��ي و رقابت پذيري در بنگاه هاي اقتصادي 
در راس��تاي تحقق اقتصاد مقاومتي و ارتقاي س��طح س��رمايه انساني 
كارگاه هاي فعال بخش خصوصي و تعاون��ي در مناطق كم برخوردار از 
مهم ترين اهداف اجراي اين طرح عنوان ش��ده است.  ابراهيمي عنوان 
كرد: سقف بهره مندي هر كارگاه براي استفاده از نيروي كار شغل اولي 

معادل حداكثر ۵۰ درصد نيروي كار موجود است.


