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طرح جهش توليد در ديمزارهاي زنجان
اجرا ميشود
نبود صنايع تبديلي ،آفتي ويرانگر
در جان كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد

خام فروش�ي بالیي اس�ت كه به جان منابع و معادن و محصوالت
ايراني افتاده .اتفاقي كه بيش از هر چيز گريبان توليدات كشاورزي
را گرفته و با برداش�ت هر محصول ،ابتدا بخش�ي از آن هدر رفته
و باقيمانده هم يا س�هم دالل ميش�ود يا بايد ب�ا كمترين قيمت
ممكن به بازاري عرضه ش�ود ك�ه مصرف كنندهاش هم�ه چيز را
گران ميخ�رد .در اين ميان جاي خالي صنعت ف�رآوري به خوبي
مشخص بوده و با اينكه مسئوالن امر وعدههاي زيادي در رابطه با
ايجاد آن ميدهند اما در عمل كاري صورت نميگيرد .كهگيلويه و
بويراحمد از جمله استانهايي است كه چوب نبود صنايع تبديلي
و ف�رآوري را ميخورد و در ح�ال حاضر به خاطر ج�اي خالي اين
صناي�ع ،محصوالت عم�دهاش مثل س�يب ،انگور ،گ�ردو و حتي
عسل ،ابتدا از اس�تان خارج و بعد به نام ديگر به فروش ميرسد.

اکنون صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي يكي از مهمترين
و شايد اولين اولويت براي اين بخش به شمار ميآيند .صنايع تبديلي
و فرآوري ميتوانند محص��والت زراعي ،باغي ،ش��يالتي ،دام و طيور،
جنگل و مرت��ع را عملآوري كنند .وقتي اين اتف��اق بيفتند عم ً
ال يك
محصول با ارزش افزوده ،س��ود بيش��تري به توليد كننده رس��انده و
نيازهاي بيشتري از مصرف كننده را تأمين ميكند .ضمن اينكه ايجاد
و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و صنايع روستايي يكي از
بهترين روشهاي توسعه اشتغال و افزايش درآمدهاي غير كشاورزي
در مناطق روستايي است.
خام فروشي تنها انتخاب كشاورزان
وقتي از رشد در توليد محصوالت كشاورزي سخن به ميان ميآيد ،حتماً
بايد برنامهريزي دقيقي براي استفاده بهينه از اين محصوالت ارائه شود.
ابتداي سالجاري بود كه اعالم شد آمارها بيانگر افزايش 40درصدي
در توليدات كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد است.
بر همين اساس ميزان توليد گل رز از  ۶ميليون و ۵۰۰هزار شاخه به ۲۱
ميليون و  ۳۷۰هزار شاخه ،گوشت قرمز از ۱۳هزار و  ۵۰۰به ۱۵هزار و
 ۶۰۲تن ،گوشت مرغ از  7هزار به ۱۳هزار و ۵۰۰تن و دانههاي روغني
كلزا از  ۳۱۵به بيش از  10هزار ت��ن در كهگيلويه و بويراحمد افزايش
يافته است .در مجموع حاال ميزان توليد محصوالت كشاورزي استان
ساليانه به ۹۷۳هزار تن رسيده كه تنها يك گام تا رسيدن به عدد يك
ميليون تن فاصله دارد .با اين تفاس��ير و در ش��رايطي كه كهگيلويه و
بويراحمد با توليد محصوالت متنوع در بخش كشاورزي روبهروست،
صنايع تبديلي و فرآوري آن همچنان در ابتداي راه قرار داشته و كماكان
خام فروشي اولين گزينه براي آن است .تابستان و پاييز فصل برداشت
اكثر محصوالت است و درست زمانيكه همه چيز به بار رسيده و كشاورز
به برداشت و فروش و س��ود فكر ميكند ،دوباره ميشنويم ،كهگيلويه
و بويراحمد با توليد س��االنه بي��ش از  ۱۰۰هزار تن ان��واع محصوالت
كشاورزي با كمبود صنايع تبديلي روبهرو است.
به عنوان مثال ،سيب يكي از محصوالت باغي در اين استان كه به خاطر
كيفيت بااليش طرفداران زي��ادي دارد .با اين حال براي نگهداري اين
محصول مشكالت زيادي از جمله سردخانه وجود دارد.
به گفته معاون اقتصادي اس��تانداري كهگيلويه و بويراحمد ،در حال
حاضر ظرفيت سردخانههاي استان  ۱۷هزار تن و ميزان سيب توليدي
نيز  ۱۳۰هزار تن است كه در راستاي افزايش ظرفيت سردخانه ميوه
سه سردخانه احداث خواهد شد.
حشمتاهلل صميمي با تأكيد بر اينكه اين سردخانهها در شهرستان دنا
و بويراحمد ساخته خواهد شد و با راهاندازي آنها  ۱۰هزار تن به ظرفيت
سردخانهاي استان اضافه ميشود ،ميگويد« :يكي از مناطق مهم توليد
سيب در استان ،دهستان كاكان در شهرستان بويراحمد است كه سيب
توليدي در اين منطقه بس��يار با كيفيت بوده و در راس��تاي كمك به
باغداران سردخانهاي  3هزار تني در اين دهستان احداث ميشود».
به نام كهگيلويه و بويراحمد به كام ديگران
يكي از بزرگترين مشكالت كهگيلويه و بويراحمد اين است كه بسياري
از محصوالت زراعي و باغي آن با نام ديگر استانها به فروش ميرسد.
موضوعي كه رئيس جهاد كشاورزي استان آن را به عنوان درد كشاورزان
اعالم كرده و معتقد اس��ت ،ايجاد صنايع تبديل��ي ميتواند با حفظ و
نگهداري محصوالت و تغيير و تبديل آنها امكانمصرفش��ان در طي
سال را فراهم كند .الياس تاجالديني با تأكيد بر اينكه ايجاد و گسترش
صنايع تبديلي داراي اثرات بسيار اقتصادي همچون ايجاد ارزش افزوده
براي محصوالت اس��ت ،ادامه ميدهد« :تغيير در تركيب محصوالت
صادراتي ،رهايي از صادرات تك محصولي ،حركت در راستاي صنعتي
شدن ،كاهش واردات محصوالت مشابه خارجي و ايجاد اشتغال و درآمد
در مناطق شهري و روستايي از اثرات ايجاد صنايع تبديلي است».
در كنار ايجاد صنايع تبديلي نبايد از مكانيزه كردن و تجهيز زمينهاي
كشاورزي به سيستمهاي نوين كاشت ،داش��ت و برداشت غافل شد.
مكانيزاس��يون عمدهترين مس��ير گ��ذر از كش��اورزي كارگرمحور و
خودمعيشتي به سوي كشاورزي صنعتي است كه در اين مسير افزايش
توليد و كسب سود بيشتر از ديگر مزايا محسوب ميشود به طوري كه
افزايش توليدات كشاورزي با افزايش سطح زير كشت و حجم توليد در
واحد سطح امكانپذير ميشود.
مهدي پورحس��ن ،دانش آموخته كارشناس��ي رش��ته كش��اورزي با
بيان اينكه مرس��وم ش��دن آبياري قطرهاي و باراني يكي از نشانههاي
كش��اورزي نوين در كهگيلويه و بويراحمد است ،ميگويد« :كم شدن
زحمت كشاورز ،كاهش هزينه تمام شده محصول و پايدار بودن درآمد
از مزيتهاي اين نوع آبياري است .ضمن اينكه استفاده از ماشينهاي
كشاورزي در سالهاي اخير منجربه كاهش دوره برداشت و كاهش نياز
به كار و تالش بيشتر از توان بهرهبرداران شده است».
وي با اشاره به اينكه با آبي ش��دن زمينهاي كشاورزي امكان دو دوره
كشت در مناطق مختلف فراهم شده اس��ت ،تصريح ميكند« :تبديل
مزارع ديم به آبي منج ر به افزايش درآمد كشاورزان ميشود».
به گفته رئيس سازمان جهاد كش��اورزي كهگيلويه و بويراحمد ،طي
سالهاي اخير  ۲هزار و  ۱۰۰هكتار شبكه آبياري و زهكشي در استان
انجام ش��ده در حالي كه تا قب��ل از آن يكهزار و  ۲۰۰هكتار ش��بكه
آبياري و زهكشي در استان انجام شده بود .اين مسئول ادامه ميدهد:
«همچنين طرحهاي آبياري نوين در ۱۵هزار هكتار از زمين كشاورزي
استان اجرا شده و مجموع مساحت آبياري نوين در اراضي كشاورزي
كهگيلويه و بويراحمد به بيش از  ۳۶هزار هكتار رسيده است».
با تواهميت كشاورزي در كهگيلويه و بويراحمد و تأمين نيازهاي اين
بخش وقتي بيشتر مشخص ميش��ود كه بدانيم ،اين بخش با پوشش
جمعيت  ۵۰ه��زار خانواري مهمتري��ن حوزه درآمدي مردم اس��تان
محسوب ميشود .بدون شك افزايش توليد در اين حوزه نقش مهمي
در بهبود وضعيت معيشتي جمعيت قابل توجهي از مردم دارد.

ب�ا امضــ�اي
زنجان
تفاهمنامه ميان
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و وزارت
جهاد كشاورزي 200هزار هكتار از اراضي ديم
استان زنجان در س�ال زراعي پيشرو وارد
طرح جه�ش توليد در ديمزارها ميش�وند.

جواد وفابخش معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي
گفت :در پي تفاهم س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت
امام(ره) و وزارت جهاد كشاورزي براي جهش توليد
در ديمزارهاي كشور ،طرح جهش توليد در ديمزارها
در سال زراعي جاري به ش��كل آزمايشي در شش
استان كشور اجرا شد كه هدف اصلي اجراي طرح،
اصالح الگوي كش��ت ،پايداري توليد ،بهرهگيري از
ارقام جديد تحقيقاتي ،افزايش درآمد كشاورزان و در
مجموع دستيابي به محصول بيشتر در واحد سطح
بود .وي افزود :گياهاني ك��ه در طرح جهش توليد
استفاده و ترويج و توس��عه بر روي آنها تمركز شده
ش��امل گندم ،جو ،گياهان علوفهاي ديم ،حبوبات
و دانههاي روغني اس��ت .معاون زراعت وزير جهاد
كشاورزي تصريح كرد :اين طرح به صورت پايلوت در
استانهاي آذربايجانشرقي ،خوزستان ،كرمانشاه،
كردستان ،گلس��تان و همدان اجرا شده و تالش بر
اين است تا از سال آينده با بررسي نواقص اين طرح
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مشاركت 3700كارگربسيجي
خراسانرضوي در شيفت ايثار
 ۳هزارو  ۷۰۰نفر
خراسان رضوي
كارگر بسيجي
خراسانرضوي با مشاركت در طرح شيفت
ايثار دس�ت مزد اضافه كاري خود را صرف
خريد سبدهاي معيشتي نيازمندان كردند.

در سطح بيشتري از كشور عملياتي شود .وفابخش
با اشاره به اينكه طرح جهش توليد در ديمزارها در
سال اول در  650هزار هكتار اجرا شده است ،گفت:
در سالهاي آينده اين طرح به بيش از  2/5ميليون
هكتار در كشور توسعه مييابد .معاون هماهنگي
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) نيز از پشتيباني
مالي پنج س��اله براي اين طرح خبرداد و گفت :اين
طرح تأييديه مقام معظم رهب��ري را با خود همراه
دارد و تالش ميكنيم به بهتري��ن نحو با همكاري
وزارت جهاد كشاورزي به سرانجام مطلوب برسانيم.
مصطفي سيدهاشمي ،با بيان اينكه پيشبيني كرده
بوديم كه براي س��ال  1399بيش از  217ميليارد
تومان براي پشتيباني از اين طرح جهش توليد در
ديمزارها هزينه ش��ود ،افزود :ب��ا صرفهجوييهاي
مناس��ب 173 ،ميليارد هزينه ش��ده اس��ت كه در
سالهاي آينده هم تالش ميكنيم اين پشتيباني
براي اجراي موفقتر آن تداوم يابد .جواد تاراس��ي
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان نيز در
اينرابطهگفت:هدفاصلياجرايطرحجهشتوليد
در ديمزارهاي كشور ،اصالح الگوي كشت ،پايداري
توليد ،بهرهگيري از ارقام جديد تحقيقاتي ،افزايش
درآمد كشاورزان و در مجموع دستيابي به محصول
بيشتر در واحد سطح را در پيخواهد داشت.

مه��دي يزدان��ي مس��ئول بس��يج كارگ��ري
خراسانرضوي بااش��اره به اجراي طرح شيفت
ايثار با هدف كم��ك به محرومان اين اس��تان
گفت 3 :هزارو  700نفر كارگر بسيجي با حضور
داوطلبانه در شيفت ايثار دست مزد اضافهكاري
خود را صرف تهيه سبدهاي معيشتي محرومان
كردند .وي به ديگر اقدامات انجام گرفته اشاره
كرد و افزود :در راستاي فرامين رهبر انقالب در
رفع مانعزدايي و كمك به رونق توليد ،از ابتداي
سال «طرح شهيد كريمي» با هدف مانعزداييها
و كمك به رونق توليد در حال اجراست .مسئول
بس��يج كارگري خراس��انرضوي ادامه داد :در
شش ماهه اول سال با اس��تفاده از همين طرح
 21واحد توليدي را كه مش��كل برق داش��تند
را در اس��تان برطرف كردهايم .تع��دادي از اين
توليديها توليدكننده اكس��يژن بودند كه در
موج پنجم كرونا براي تأمين اكسيژن مايع دچار
مشكل بودند برطرف ش��د ،اين  21توليدي با

رصد «طرح ش��هيد كريمي» انجام شده است.
يزداني تصريح كرد :نتيجه اين طرح تثبيت 3
هزارو  900اشتغال در سطح استان و ايجاد50
اش��تغال جديد در صنعت و توليد بوده اس��ت.
وي همچنين اف��زود :در راس��تاي كمكهاي
مؤمنانه در بح��ران كرونا يك ميلي��ارد و 376
ميليون تومان كاال تهيه ش��د كه منجربه تهيه
 2هزار و  90س��بد معيش��تي در س��طح شهر
مشهد و شهرستانها ش��ده است .اين مسئول
ادامه داد :هم اكنون «طرح ش��هيد برونس��ي»
در راستاي ترويج و حمايت از كاالي ايراني در
حال اجراست؛ اين طرح با هدف روحيه همدلي
و افزايش كارايي كارگران در واحدهاي توليدي
اس��ت .يزداني گفت :در راستاي «طرح شهيد
سليماني» دو مركز واكسيناسيون در دو شهرك
صنعتي طوس و كالت مشهد داريم كه مشغول
واكسيناس��يون كارگران هس��تند .وي افزود:
تأمين اكس��يژن مورد نياز بيماران كرونايي در
منزل يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته است و
در مراكزي كه با همكاري بسيج جامعه پزشكي
در دو مركز درمان موقت نخريسي و چمن ايجاد
ش��ده بخش صنعت و كارخانج��ات در تأمين
اكسيژن آنها كمك ميكنند.

آغاز طرح شور عاطفهها در گلستان

 ۱۵۸كيلومتر از خطوط ريلي لرستان بازسازي شد

عيس��ي بابايي مدي��ركل كميته ام��داد امام
خميني(ره) گلستان با اشاره به در حال اجرا
بودن جشن ش��ورعاطفهها در اس��تان گفت:
 ۳۵۰پايگاه براي جمعآوري كمكها تعريف شده كه از  ۲۰شهريور تا  ۱۱مهرماه فعال هستند .وي
افزود :از مجموعه پايگاه هاي ۳۰۰ ،پايگاه مربوط به مراكز نيكوكاري داراي مجوز و  ۲۰اداره و دفاتر
كميته امداد در سطح استان هستند و همچنين پايگاههايي را به صورت موقت در روزهاي  ۲۵ ،۲۴و
 ۲۶شهريورماه در سطح شهرها و مصليها برپا خواهيم كرد .مديركل كميته امداد امام خميني(ره)
گلستان ادامه داد ۱۷ :هزار دانشآموز نيازمند در استان تحت پوشش كميته امداد قرار گرفته و عالوه
بر آن هزار و  ۲۰۰دانشجو مددجو داريم كه ماهيانه به آنها كمك ميكنيم.

فخرالدين پيروزفر مديركل راهآهن لرستان با
اشاره به اينكه حوزه استحفاظي خطوط ريلي
اين استان  ۱۵۸كيلومتر است گفت :محدوده
راهآهن لرستان از مرز ورودي كه بين ايستگاه
سميه و مؤمنآباد است ،تا خروجي كه منطقه
اداره كل راهآهن زاگرس (انديمشك) بين تنگ پنج و هفت خطوط بازسازي و نوسازي شده است .وي
افزود :بازسازي و نوسازي اين خطوط از محل اعتبارات عمراني راهآهن كشور و درآمدهاي راهآهن استان
هزينههاي صرف شده براي اين موضوع تأمين شده است .مديركل راهآهن لرستان ادامه داد :تنها يكي دو
مورد نظير خروجي ايستگاه بيشه مانده بود كه توانستيم آن را بازسازي كنيم و در مجموع هماكنون تمام
منطقه بازسازي و اورهال است .پيروزفر گفت :نوسازي و بازسازي اين پروژه از نيمه دوم دهه  ۹۰آغاز و در
بهار امسال نيز هزار متر از سمت ايستگاه بيشه به سمت سپيددشت به پايان رسيده است.

مديـــ�ركل
لرستان
ر ا هآ هــ�ن
لرستان از بازسازي  ۱۵۸كيلومتر از خطوط
ريل�ي در اي�ن اس�تان خب�رداد.

ب�ه مناس�بت
گلستان
فر ا ر س�يد ن
سال تحصيلي جديد و با هدف تأمين لوازم
التحرير و لوازم تحصيلي براي دانشآموزان
خانوادههاي نيازمند جشن شور عاطفهها در
سراسر استان گلس�تان در حال اجراست.

گيالن

يزد

رفع تصرف از 308هكتار
اراضي ملي يزد

رئيسكلدادگسترييزدازاجرايحكمقطعيرفعتصرفازبيش
از 308هكتار از اراضي ملي اين استان در سالجاري خبر داد.

غالمعلي دهش��يري ،رئيس كل دادگس��تري ي��زد گفت۳۰۸ :
هكتار و  ۴هزار و  ۳۴۹متر مربع اراضي رفع تصرف ش��ده كه از
اين ميزان  ۱۲۹هكتار و  ۹ه��زار و  ۳۳۹مترمربع مربوط به راه و
شهرسازي و  ۱۷۸هكتار و  ۵هزار و  ۱۰متر مربع مربوط به منابع
طبيعي است .وي افزود :ميزان رفع تصرف از اراضي ملي در پنج
ماهه اول سال گذشته بيش از  ۲۱۳هكتار بوده كه در پنج ماهه
امسال با تالشهاي انجام شده  ۳۰درصد رشد داشته و به بيش از
۳۰۸هكتار افزايش يافت .اين مقام قضایي ادامه داد :ارزش رفع
اراضي تصرف شده بيش از  ۶هزار و  ۳۱۲ميليارد ريال ميباشد
كه از اين ميزان ارزش اراضي مسكن و شهرسازي قريب  ۶هزار و
 ۳۰۰ميليارد ريال بوده و بقيه مربوط به منابع طبيعي است.

سربازان گيالني
واكسن كرونا زدند

به گفته فرمانده سپاه قدس گيالن تاكنون بخش قابل توجهاي
از س�ربازان اين نهاد عليه ويروس كرونا واكسينه شدهاند.

سردار محمد عبداهللپور فرمانده سپاه قدس گيالن بااشاره به روند
اجرايطرحشهيدسليمانيدرايناستانگفت:طرحشهيدسليماني
با همكاري دانشگاه علوم پزشكي گيالن و سپاه قدس گيالن در اين
استان در حال انجام بوده و روند واكسيناسيون به بهترين نحو در
اين استان در حال اجراست .وي با تأكيد بر آمادگي سپاه قدس در
واكسينه كردن صددرصدي مردم ،افزود :سپاه اين آمادگي را دارد
تا در صورت تزريق واكسن به گيالن با همكاري گروههاي جهادي
و بسيج تمامي مردم را در سريعترين زمان ممكن واكسينه كند.
فرمانده سپاه قدس گيالن تصريح كرد :با اعالم ستاد ملي مبارزه با
كرونا واكسينه شدن سربازان در كشور آغاز شده و تاكنون پخش قابل
توجهاي از سربازان سپاه قدس گيالن واكسينه شدهاند.

آغاز طرحهاي آبرساني
به مناطق شهري و روستايي هرمزگان

 ۲۱طرح آبرساني در  10شهرس�تان و  ۵۰۰روستاي هرمزگان
در حال اجراست.

فريدون همتي اس��تاندار هرمزگان با اش��اره به  21طرح آبرس��اني به
510شهر و روستاي اين استان گفت :آبرساني به روستاهاي غرب جاسك
و سيريك ،اجراي خط انتقال از تصفيهخانه به شهر ميناب ،رويدر ،جناح
بستك،پارسيانوروستاهايقشممهمترينطرحهايدردستاجراست.
وي با اشاره به مصوبه اختصاص آب براي كشت محصول در  ۵۰درصد از
زمينهاي دشت شمالي ميناب افزود :با توجه به بارندگيهاي اخير مقرر
شده است آب مورد نياز براي كشت  100درصدي اين زمينها در فصل
پاييز و براساس الگوي كشت اعالمي از سوي سازمان جهاد كشاورزي
اختصاص يابد .اس��تاندار هرمزگان ادامه داد :قرارداد خريد تضميني
۱۴هزارمترمكعب آب ،براي تقويت ظرفيت آبرساني به روستاهاي قشم
منعقد شده است و تا پايان امسال به بهرهبرداري ميرسد.

به گفته مديركل راه
مركزي
و شهرسازي استان
مركزي عمليات ساخت ۱۸هزار واحد مسكن اقدام
مليدرايناستانآغازوباپيشرفتخوبيادامهدارد.

در تحويل اراضي مورد نياز ،بستر عمليات اجرايي را
مهيا كند .مديركل راه و شهرسازي استان مركزي در
خصوص تأمين مسكن براي كاركنان دستگاههاي
اجرايي نيز اعالم كرد :چندين تفاهمنامه براي اين

فعاليت  7هزار بسيجي آذربایجان غربی در مقابله با كرونا

فرمانده سپاه
آذربايجانغربي
ش�ـــهد ا ي
آذربايجانغربي از فعاليت  7هزار بسيجي
در حوزه مقابله با كرونا در اين استان خبرداد.

سردار سرتيپ دوم پاسدار حبيب شهسواري
فرمانده سپاه شهداي آذربايجانغربي با اشاره
به فعاليت بسيجيان در حوزه مقابله با كرونا در
اين استان گفت :در اين حوزه با آموزش  7هزار
نفر ،رتبه دوم كش��وري براي آذربايجانغربي
كسب شده است .وي با اشاره به برگزاري رزمايش دفاع بيولوژيك و مشاركت  ۹۶هزار بسيجي در اين
زمينه افزود :در اين راستا  ۱۵ميليون ليتر محلول ضدعفوني كننده براي گندزدايي در سراسر استان
توسط بسيجيان استفاده شد .فرمانده سپاه شهداي آذربايجانغربي به راهاندازي بيمارستان صحرايي
در مجتمع شهيد كاظمي اروميه و ايجاد نقاهتگاه براي استراحت بيماران با  ۲هزار تخت اشاره كرد و
ادامه داد :يك واحد توليدي دوخت البسه را به توليد ماسك تغيير كاربري دادهايم كه زيرنظر دانشگاه
علوم پزشكي ،ماسك توليد و در استان هنوز هم توزيع ميشود .سردار شهسواري گفت :عالوه بر اين
تعداد در دوران شيوع ويروس كرونا ،افراد زيادي به صورت گمنام در حال خدمترساني هستند.

پانزدهمين مرحله از رزمايش همدلي
البرز
و كمكهاي مؤمنانه از روز گذشته با
توزي�ع  ۴۰ه�زار بس�ته معيش�تي در اس�تان الب�رز آغاز ش�د.

مهران طيران رئيس بسيج س��ازندگي البرز گفت :پانزدهمين مرحله
از مواسات و همدلي و كمكهاي مؤمنانه با محوريت طرح شهيد حاج
قاسم سليماني كه از روز گذشته در اين استان آغاز شده است تا پايان
هفته دفاع مقدس ادامه دارد .وي با بيان اينكه در اين رزمايش نزديك
 ۴۰هزار بسته معيش��تي بين افراد كمبرخوردار توزيع ميشود ،افزود:
لوازمالتحرير  ۱۰هزار بسته ،پوشاك يك هزار و  ۸۰۰دست و  ۷۵هزار
پرس غذاي گرم با رعايت پروتكلهاي بهداشتي بين نيازمندان و جامعه
هدف توزيع ميشود .رئيس بسيج سازندگي استان البرز ادامه داد :در
كنار اقداماتي كه در اين طرح در حوزه مراقبت ،واكسيناسيون و نظارت
كه در حال انجام است ،توس��ط تيمهاي سيار امدادرسان با استفاده از
ظرفيت يگان موتوري سپاه و بس��يج و آحاد مردمي شكل گرفته و به
صورت قرارگاههاي محلي با محوريت مسجد انجام ميشود.
طيران با اشاره به ساير اقدامات هم گفت :در بحث آزادسازي زندانيان
جرائم غيرعمد با برنامهريزي از سوي سازمان زندانها و خيرين انجام
شده  ۲۰نفر از زندانيان آزاد و به كانون خانواده برگردند.
وي با بيان اينكه در حوزه اشتغال نيز ،سه كارگاه در هفته چهار مقدس
به بهرهبرداري ميرسد ،افزود :بر اين اساس با افتتاح دو كارگاه توليدي
پوشاك و يك كارگاه صنايع دستي ،زمينه اشتغال  ۱۰۰نفر به صورت
پايدار فراهم خواهد شد .رئيس بسيج س��ازندگي استان البرز تصريح
كرد :جهادگران بس��يج سازندگي سپاه اس��تان البرز در حوزه مسكن
محرومين سه خانه به صورت كامل ساخته و  ۲۵مسكن را نیز مرمت
كردند كه اين روند تا پايان سال ادامه خواهد داشت.
طيران با اشاره به اينكه در اين دوره عالوه بر ظرفيتهاي سپاه و بسيج،
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) پاي كار آمدند و بخش عمدهاي از
كمكها توسط ستاد انجام ميشود ،گفت :همچنين مراكز نيكوكاري
كميته امداد امام خميني(ره) هم در اين مرحله نقش پررنگي دارند و
ساير نهادها مانند اوقاف ،كانون مسجد و آستان قدسرضوي برنامههايي
در خصوص رزمايش كمكهاي مؤمنانه به انجام ميرسانند.
وي افزود :تالش ما اين است كه اين برنامهها تا پايان سال در فاصلههاي
زماني و موقعيتهاي مشخص انجام ش��ود و بتوانيم در خدمت مردم
شهيدپرور استان البرز باشيم .رئيس بسيج سازندگي استان البرز ادامه
داد :تمام شعب بسيج سازندگي ،پايگاههاي مقاومت ،حوزههاي مقاومت
و نواحي مقاومت اين آمادگي را دارند كه كمكهاي مردم را جمعآوري
و در كوتاهترين زمان به دست نيازمندان برسانند.

هرمزگان

ساخت  ۱۸هزار واحد مسكن اقدام ملي در استان مركزي

احمد مرزب��ان مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان
مركزي در نشست شوراي مسكن استان مركزي،
گفت :عمليات ساخت  ۱۸هزار واحد مسكن اقدام
ملي در اين استان با پيشرفت قابل توجهي ادامه دارد.
وي با بيان اينكه فرآيند الحاق به محدوده در تمامي
شهرهاي استان مركزي در راستاي اجراي طرح اقدام
ملي مسكن انجام شده و در خصوص تأمين زمين
ساخت مسكن براي واجدان شرايط در سالهاي آتي
نيز مشكلي وجود ندارد ،افزود ۳۰ :هزار متقاضي در
سامانه طرح اقدام ملي مسكن استان ثبت نام كردند
كه  ۱۶هزار نفر آنان مداركشان را بارگذاري كرده و
براساس اولويت پااليش ميشوند و انتظار است كه
اداره اوقاف وامور خيريه اس��تان مركزي با تسريع

پانزدهمين مرحله رزمايش
كمكهاي مؤمنانه در البرز آغاز شد

مهم در حال پيگيري است و براساس فهرستي كه به
ارگانها ارسال شده بايد سهم كاركنان دولت تعيين
تكليف ش��ود .مرزبان افزود :نخستين طرح بزرگ
مسكوني  ۲۴هكتاري با عنوان سردار سليماني در

ش��هر اراك و در انتهاي خيابان هپكو با پيش��رفت
فيزيكي  ۸۵درصد در حال انجام اس��ت و عمليات
زيرس��ازي ،جدولگذاري و ش��بكه آب و فاضالب
اين طرح به اتمام رسيده است .وي ادامه داد :طرح
 ۶۴۰واحدي نيروهاي مس��لح نيز در دست انجام
است كه  ۱۴۴واحد مسكوني آن پيشرفت فيزيكي
قابل توجهي دارد .مديركل راه و شهرسازي استان
مركزي با اشاره به اينكه  ۲۰قرارداد با ستاد اجرايي
فرمان امام(ره) براي طرح اقدام ملي مسكن استان
منعقد شده است ،گفت :در اين راستا براي يكهزار
و  ۳۲۰واحد مسكوني پروانه صادر شده و در آينده
نزديك عمليات اجراي��ي دو طرح ديگ��ر نيز آغاز
ميشود .مرزبان تصريح كرد ۶۰۰ :واحد مسكوني
در قالب طرح اقدام ملي توس��ط بنياد مس��كن در
كوي كوثر در حال ساخت است و همچنين پروانه
۳۸۴واحد مسكوني ديگر در كوي علوي و ۴۸۴واحد
نيز در شهرك فجر ساوه صادر شده است.

شهركصنعتيبيلوصاحبتصفيهخانهميشود

عمليات اجرايي
كردستان
اح�داث تصفيه
خانهشهركصنعتيبيلوواقعدرمريوانآغازشد.

احمد خس��روي مديرعامل شركت شهركهاي
صنعتي كردستان از آغاز عمليات اجرايي ساخت
تصفيهخانهشهركصنعتيبيلودرمریوانخبرداد
و گفت :اين پروژه بعد از گرفتن تأييديههاي الزم در
سازمانصنايعكوچكوشهركهايصنعتيايران
به عنوان يكي از طرحهاي عمراني اولويتدار در
سطح كشور و استان قرار داده شد .وي با اشاره به اينكه در دو سال اخير پيگير اصالحيههاي فني مربوط به اين
پروژه در شهرك صنعتي بيلو بوديم ،افزود :با توجه به نيمه فعال بودن واحدهاي توليدي مستقر در اين شهرك
و اصالحيههاي متعدد فني ،كسب اطالعات الزم در ارتباط با دبي واقعي خروجي فاضالبهاي صنعتي زمانبر
بود .مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي كردستان با بيان اينكه اين پروژه با اعتبار  ۸۹ميليارد ريال به
پيمانكار واگذار شده است ،تصريح كرد :اميدواريم روند كار به شكلي پيش برود كه در سريعترين زمان ممكن
پروژه به مرحله بهرهبرداري برسد .خسروي با اشاره به وضعيت شهرك صنعتي بيلو گفت :در اين شهرك با
مساحت  ۳۰هكتار تاكنون شش واحد توليدي در آن به مرحله بهرهبرداري رسيدهاند.

تهران :مدير آموزش و پرورش پيشواي ورامين گفت :به همت خيرين،
ساخت مدرسه ابتدايي فرزندان امام علي(ع) ويژه دانشآموزان استثنايي
در دستور كار قرار داشت كه مهرماه اين مدرسه در شهرستان پيشوا افتتاح
خواهد شد .سعيد تاجيك افزود :اين مدرسه ظرفيت پذيرش دانشآموزان
مقطع ابتدايي را دارد و در تالش��يم تا از بهترين و مجهزترين امكانات در
اين مدرسه اس��تفاده كنيم .وي ادامه داد :اين مدرسه در پيشوا خيابان
دستجردي كوچه شهيد محور قرار دارد و والدين محترم اين دانشآموزان
ميتوانند براي ثبت نام به اين مدرسه مراجعه كنند.
خوزستان :مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از كشت
دو گونه (واريته) جديد نيشكر در ايستگاه شماره يك مؤسسه تحقيقات
توسعه نيشكر پس از طي مراحل قرنطينه خبرداد .عبدعلي ناصري گفت:
اين دو گونه نيشكر «چابهار» و «قصرقند» نام دارند كه فروردين ماه امسال
درمنطقهسيستانشناساييوبهمؤسسهتحقيقاتتوسعهنيشكربهمنظور
طي كردن مراحل كشت تجاري ،منتقل شده بود .به گفته وي« ،سازگاري
با كم آبي» و «مقاومت در برابر شوري» دو ويژگي گونههاي جديد است كه
با شرايط آب و هوايي خوزستان نيز سازگاري دارد.
مازندران :رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات مازندران گفت :براساس
برنامهريزيهاي صورت گرفته ۲۸۰خادم موكبدار مازندراني در قالب ۸موكب
بهمناسبت اربعين  ۱۴۰۰از  ۲۸شهريور تا  ۱۰مهر ماه به كربال اعزام ميشوند.
محمدحس��ن اصغري افزود :س��هم موكبهاي مازندران در اربعين امسال
خدماتدهي براي يكهزار نفر در بحث تغذيه و  ۲هزار نفر اسكان در روز است.
كرمانشاه :به گفته مديرعامل شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه،
نيمه دوم امس��ال حدود  ۲۰حلقه چاه با ظرفيت نزديك به  ۶۰۰ليتر در
ثانيه به كمك تأمين آب شهر كرمانشاه ميآيد .عليرضا كاكاوند اورهال
تصفيهخانه شهيد نظري را نيز از ديگر اقدامات انجام شده براي كمك به
رفع مشكل كمبود آب شهر كرمانشاه عنوان كرد.
همدان :معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل حفاظت محيطزيست
استان همدان گفت :شش پاسگاه محيطباني استان همدان به پنلهاي
خورشيديمجهزشدند .احمدجهانيافزود:ششدستگاهپنلخورشيدي
از محل اهدايي صندوق ملي محيطزيس��ت براي نصب در پاسگاههاي
محيطباني اس��تان همدان در مناطق حفاظت شده لشگر در ،خانگرمز،
ملوسان ،نشر ،آلمابالغ و گلپرآباد آماده و تجهيز شد و از اين پس در هنگام
قطعي برق ،پاسگاههاي محيطباني دچار مشكل نخواهند شد.
لرستان :مديركل بنيادمسكن لرستان گفت ۷۴ :پروژه آسفالتي در
قالب طرح هادي روستايي در استان انجام ميشود .مسعود رضايي افزود:
انجام اين پروژهها را با همافزايي ،تعامل و كار مشترك با دهياريهاي استان
آغاز كرديم كه اعتبار در نظر گرفته شده براي اين مهم را  ۶۰درصد بنياد
مسكن و  ۴۰درصد دهياريها تأمين خواهند كرد.
گلستان :معاون حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي گلستان
گفت :در حال حاضر كه در اواخر س��ال آبي قرار داريم ،مجموعاً تنها ۱۶
درصد ظرفيت س��دهاي اس��تان آب دارد .جواد تيموري افزود :افزايش
بيرويه دماي هوا و كاهش بارشه��ا و روان آبها و مصارف ،باعث خالي
شدن  ۸۴درصد ظرفيت سدهاي گلستان شده است.
كهگيلويه و بويراحمد :مديرعامل شركت گاز استان كهگيلويه و
بويراحمد گفت :طرح گازرساني به ۲۳روستا در مناطق لوداب ،بويراحمد و
بخش مركزي شهرستان مارگون در دست اجراست .رحمن خادم افزود:
از اين تعداد  ۱۶روس��تا در بخش لوداب و هفت روستا در بخش مركزي
شهرستان مارگون قرار دارند.
اصفهان :مديركارآفريني و اشتغال اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
استان اصفهان با بيان اينكه امسال سهم استان اصفهان براي توسعه مشاغل
خانگي  ۷۷ميليارد تومان است ،گفت :سقف پرداخت اين اعتبارات ۱۰۰
ميليون تومان است و افرادي كه از طريق جهاد دانشگاهي شناسايي ،آموزش
و توانمند ش��دهاند در اولويت دريافت اين تسهيالت قرار خواهند گرفت.
حسين باقري خوراسگاني افزود :طبيعتاً ش��رايط ايجاد مشاغل خانگي
سهلتر از مشاغل صنفي و صنعتي است ،از سوي ديگر افرادي ميتوانند وارد
اين حوزه شوند كه توانايي حضور در مشاغل صنفي را ندارند.

