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 ۲هزار هكتار از مزارع چاي گيالن
احيا ميشود

رئيس سازمان چاي كشور با اشاره به
گيالن
وجود  ۶هزار هكتار اراضي رها ش�ده
چاي ،در استان گيالن گفت :در يك برنامه پنج ساله اقدام به احياي
 ۲هزار هكتار مزرع ه چای خواهيم كرد.

حبيب جهانساز رئيس سازمان چاي كشور با بيان اينكه قبل از جريان اصالح
ساختار در سال  ،۷۹بالغ بر  ۳۴هزار هكتار اراضي زيركشت چاي با توليد ۶۰
هزار تن در استان گيالن و مازندران داشتيم ،گفت :به واسطه عدم هماهنگي
دولت با بخش خصوصي ،واردات چاي ارزان قيمت و دپوي چاي توليد سنواتي
و رهاسازي آن در بازار ،صرفه اقتصادي چاي براي چايكار و كارخانه چاي از
بين رفت .وي با اش��اره به فعاليت  ۷۰كارخانه چاي و س��طح زيركشتي ۱۶
هزار هكتاري و توليد  ۱۵هزار تني ،افزود :توسعه شهرها ،اجراي طرح هادي
و ويالسازي از جمله عوامل تغيير كاربري و كاهش سطح باغات چاي است،
زيرا عدم به صرفه بودن و رغبت كشاورز را براي توليد از بين برده است .رئيس
سازمان چاي كشور رويكرد سازمان چاي را ارتقاي كمي و كيفي توليد برگ
سبز چاي ،توليد چاي خش��ك و تنظيم بازار دانست و تصريح كرد :حفاظت
از كاربريهاي كش��اورزي و جلوگيري از تغيير كاربري برعهده امور اراضي
است .جهانساز ،با بيان اينكه  ۷۳درصد بهرهبرداران باغات چاي زير  ۵هزار
مترمربع اراضي دارند ،گفت 99/2:باغات چاي ما زير حد اقتصادي بوده و نظام
بهرهبرداري بيشتر خردهمالكي و مبتني بر فعاليت خانوادگي است .در واقع
كشاورزي در گيالن بيشتر خانوادگي بوده و كشاورزان چند پيشهاي بودند .وي
با تأكيد بر لزوم جلوگيري از واردات چاي ارزان قيمت با هدف افزايش قيمت
برگ سبز چاي داخلي ،افزود :در حال حاضر براي احياي باغات رها شده در
هر هكتار  ۲۵ميليون تومان تسهيالت پرداخت ميكنيم كه سال گذشته ۵۳
ميليارد تومان پرداخت شده و امسال نيز تا ۶۰ميليارد تومان پرداخت خواهيم
كرد .رئيس سازمان چاي گيالن ،با اشاره به وجود ۶هزار هكتار اراضي رها شده
چاي ،خاطرنشان كرد :طي يك برنامه پنج ساله اقدام به احياي  ۲هزار هكتار
در سال خواهيم كرد و لذا سال گذشته  ۴۰۰هكتار احيا شده است .جهانساز
از افزايش  ۴۵درصدي قيمت برگ سبز چاي در سال گذشته خبرداد و گفت:
توانستيم ۹۴درصد بهاي برگ سبز چاي را به چايكاران پرداخت كنيم.

طرح فيبرنوري
مسير خورهه به محالت اجرا شد

مدير مخابرات منطقه مركزي از اجراي
مركزي
پروژه فيبرنوري مسير خوره به محالت
از مح�ل ط�رح خدم�ات اجب�اري روس�تايي خب�رداد.

مهندس عليرضا لطفي ،مدير مخابرات منطقه مركزي در خصوص آخرين
وضعيت ارتباطي شهرس��تان محالت ،گفت :از مجم��وع  30800پورت
اينترنت منصوبه در شهر محالت 26500پورت در حال كار است كه ظرفيت
كافي براي تأمين در خواستهاي جديد نيز فراهم است و همچنين در بخش
تلفن ثابت با ضريب نفوذ  %49در شهر محالت وضعيت مطلوب است .وي
افزود :در بخش ارتباطات روستايي از مجموع 35روستاي شهرستان محالت
 33روستا داراي تلفن خانگي و 21روستا داراي اينترنت مخابرات و 17نقطه
داراي پوشش شبكه همراه اول است و ضريب نفوذ تلفن ثابت در اين بخش
 %82ميباشد .مدير مخابرات منطقه مركزي با اشاره به طرحهاي اجرا شده
و یا در دست اجرا در شهرستان محالت تصريح كرد :طرح شبكه فيبرنوري
مسير خورهه به دودهك به طول 13كيلومتر با هزينهاي بالغ بر 10ميليارد
تومان راهاندازي شده است و همچنين طرح شبكه فيبرنوري مسير خورهه
به محالت به طول  40كيلومتر با اعتباري بالغ بر  25ميليارد تومان در حال
اجراست كه  24كيلومتر آن اجرا شده است و  13كيلومتر باقيمانده نيز با
سختي مسير اجرا ،در حال انجام است .مهندس لطفي در ادامه با اشاره به
تعامل و همكاري مطلوب مخابرات و شهرداري در شهرستان محالت گفت:
ارائه خدمات مطلوب تلفن همراه به مشتركين مستلزم توسعه و نگهداري
آنتنها و ايستگاههاي بيتياس است كه تعامل شهرداري با مخابرات در اين
موضوع بسيار مهم و تأثيرگذار است و اميدواريم با گسترش همكاري بيشتر
دو سازمان ،زمينه افزايش ارائه خدمات مطلوبتر به مردم فراهم شود.

شهرداري مشهد رتبه برتر سومين جايزه ملي
انرژيهاي تجديدپذير ايران

شهرداري مشهدمقدس در ششمين
خراسان رضوي
كنفرانس بينالمللي و سومين جايزه
ملي انرژيهاي تجديدپذير ايران در بين تمامي دستگاههاي دولتي
و نهاده�اي عموم�ي غيردولت�ي ،رتب�ه برت�ر را كس�ب ك�رد.

ب رئيس كميسيون
سيدكمالالدين شاهچراغي ،مديركل پشتيباني و ناي 
بهينهسازي مصرف انرژي شهرداري كه ب ه عنوان نماينده مديريت شهري
مشهد در اين كنفرانس شركت و جايزه اين جشنواره را دريافت كرده است،
هيئت وزيران كه در آن وزارتخانهها ،مؤسـسات و

گفت :با توجه به تصويب
شركتهاي دولتـي و نهادهاي عمومي غير دولتي ،به تأمين 20درصد برق
مصرفي ساختمانهاي خود از انرژيهاي تجديدپذير الزام شدهاند .وي افزود:
موقعيت جغرافيايي مناسب شهر مشهد كه منجربه بهرهمندي از سطح
مطلوبي از انرژي خورشيدي به عنوان يكي از انواع انرژيهاي تجديدپذير
ميشود ،مورد توجه شهرداري مشهد واقع شد و  21نيروگاه خورشيدي به
ظرفيت  555كيلووات و توليد انرژي ساليانه  888مگاوات ساعت احداث و
مورد بهرهبرداري قرار گرفته است .وي افزود :نكته بسيار مهمي كه در احداث
اين نيروگاهها در نظر گرفته شده ،استفاده از حداكثر توان توليد ايراني از
جمله اينورترها و پنلهاي خورشيدي ساخت داخل بوده كه احداث اين
پروژه را نسبت به ساير پروژههاي مشابه كام ً
ال متمايز ميكند.

 ۱۱هزار هكتار از باغات سيب آذربايجانغربي
تحتپوششآبيارينوين

مدير آب و خاك و امور فني مهندس�ي
آذربايجانغربي
سازمانجهادكشاورزيآذربايجانغربي
گفت ۱۱ :هزار و  ۵۰۰هكتار از باغات سيب استان تحت پوشش آبياري
نوين قرار گرفته است.

مازيار آرين مدير آب و خاك و امور فني مهندس��ي سازمان جهاد كشاورزي
آذربايجانغربي در خصوص اينكه برخی وجود باغات سيب درختي را به دليل
پر آببر بودن از يكي از گزينههاي علل خشك شدن درياچه اروميه قلمداد
ميكنند،گفت:تغييراتاقليميواستمرارخشكساليمتعاقبآنباعثكاهش
بارندگيها در طي سالهاي اخير در كشور شده است كه با كنترل و كاهش
برداشت منابع آب سطحي و زيرزميني و مديريت بهينه آب و توجه بيشتر به
مديريت مصرف به جاي تأكيد بر مديريت عرضه آب ميتوان از بروز بحران كم
آبي جلوگيري كرد .وي افزود :در حال حاضر  ۶۰هزار و  ۴۶۵هكتار باغ سيب
بارور در استان وجود دارد كه برابر آمار تقريباً ۱۱هزار و ۵۰۰هكتار باغ سيب از
سال  ۱۳۷۴تحت پوشش سامانههاي نوين آبياري قرار گرفته است.

 ۵۰درصد اراضي ديم لرستان تا پايان امسال
بهصورتحفاظتيكشتميشود
عض�و هيئ�ت
لرستان
علم�ي گ�روه
علوم و مهندس�ي خاك دانش�گاه لرستان
گفت :تا پايان س�ال ۵۰ ،درصد اراضي ديم
اس�تان به صورت حفاظتي كش�ت ش�وند.

افسانه عالينژاديان عضو هيئت علمي گروه علوم
و مهندسي خاك دانش��گاه لرستان با بيان اينكه
در شرايط بحران آب در كشور ،كمبود و كاهش
بارندگيها و تغيير اقليم ،براي حفظ منابع آب و
خاك الزم است كش��اورزي حفاظتي با سرعت
بيشتري در اين اس��تان گس��ترش يابد ،گفت:
در حال حاض��ر حدود  ۲۰هزار هكت��ار از اراضي
لرستان به وس��يله ادوات كش��اورزي بهصورت
حفاظتي كشت ميشوند كه از اين مقدار حدود
 ۷۵۰۰هكتار به صورت كش��ت مس��تقيم انجام
ميش��ود .وي كش��اورزي حفاظت��ي را يكي از
مهمترين برنامهه��ا در خصوص اج��راي پروژه
ايكاردا در لرستان دانست و با بيان اينكه تا پايان
س��ال  ۵۰، ۱۴۰۰درصد اراضي ديم اس��تان به
صورت حفاظتي كشت شوند ،افزود :استفاده از
كشاورزي حفاظتي با توجه به مزاياي اين شيوه و
نقش آن در حفاظت از محيطزيست ،آب ،خاك و
هوا ،تداوم توليد پايدار و همچنين صرفه اقتصادي،

به كشاورزان توصيه ميشود .عضو هيئت علمي
گروه علوم و مهندس��ي خاك دانش��گاه لرستان
تصريح كرد :همانطور كه گفته ش��د اين شيوه
بر س��ه اصل كم خاكورزي ،تناوب محصوالت و
پوشش آلي استوار است كه بسته به اقليم منطقه،
نوع گياه ،نوع خاك روشهاي مديريتي متفاوتي
را طلب ميكند .عالي نژاديان ادامه داد :اين روش
كشاورزي بر پايه حفاظت از خاك ،آب و گياه بنا
ش��ده و يكي از راههاي مؤثر براي ب��رون رفت از
بحران خشكسالي ،مديريت آب و جبران مواد آلي
خاك براي اقتصادي كردن كشاورزي است .وي
افزود :از مزاياي ديگر اين روش كشاورزي ،كاهش
فشردگي خاك ،افزايش ضريب نگهداري رطوبت
در خاك ،افزايش مواد آلي خ��اك ،جلوگيري از
فرس��ايش ،كاهش تبخير ،پيش��گيري از به هم
خوردن ساختمان خاك و همچنين اصالح آن،
افزايش كارآيي مص��رف آب ،تنظيم  pHو EC
و در نهايت حماي��ت از جانداران ريز و درش��ت
خاكزي اس��ت .عضو هيئت علمي گروه علوم و
مهندسي خاك دانشگاه لرس��تان تصريح كرد:
در اين شيوه كش��اورزي ،اختالط خاك از قبيل
بهم زدن مكانيكي خاك به حداقل ممكن كاهش
مييابد يا از آن جلوگيري ميشود.
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اجرای طرح محله اسالمي
در مناطق مختلف استان اردبيل
با همراه�ي ائمه
اردبيل
جماعاتوهيئت
امناي مساجد طرح محله اسلامي در مناطق
مختلفاستاناردبيلاجراييوعملياتيمیشود.

حجتاالسالم اكبر تاريخي معاون سازمان بسيج
مساجدومحالتاستاناردبيلگفت:بسيجمساجد
و محالت در تالش اس��ت تا با محوريت مسجد و
پايگاههاي بسيج در محالت مختلف فعاليتهاي
مناس��ب فرهنگي ،كارآفريني ،ارائه مش��اورهها و
طرحهاي روشنگري و بصيرتافزايي را اجرايي كند.
وي افزود :از تمام ظرفيتهاي محالت و مس��اجد
اس��تفاده ميكنيم تا در كنار برگ��زاري دورههاي
مختلف آموزش��ي و همچنين ارائه مش��اورههاي
حقوقي ،پزشكي ،بهداش��تي و حتي آموزشهاي
رايگان تحصيلي براي دانشآموزان محالت مختلف
در راستاي اجراي طرح كمك مؤمنانه و غربالگري
كرونا به ياري هموطنان و خانوادهها بشتابيم .معاون
سازمان بسيج مساجد و محالت استان اردبيل ادامه
داد :در يك سال گذشته تالش كرديم تا با استفاده
از ظرفيت مساجد و پايگاههاي بسيج در محالت با
همراهي خوب ائمه جمعه و جماعات و هيئت امناي
مساجد ظرفيتهاي خوبي را در حوزههاي مختلف
ايجاد كنيم ت��ا در حركت جه��ادي بتوان بخش

عظيمي از نارس��اييها را در بخشهاي فرهنگي،
آموزشي و حتي كارآفريني رفع كرد .حجتاالسالم
تاريخي گفت :تالش كرديم ت��ا از ظرفيت فضاي
مجازي در جهت روشنگري اس��تفاده كرده و به
نوعي به تقويت پروژههاي اقتصاد مقاومتي و بسيج
س��ازندگي كمك كني��م .وي در بخش ديگري
از س��خنان خود افزود :در قالب طرح هر مسجد
يك حقوقدان از ظرفيت حقوقدان در جهت ارائه
مشاورههاي رايگان براي گروههاي مختلف جامعه
اعم از شهري و روستايي استفاده كرده و در كنار
آن طرح همگام با كشاورز را نيز با همكاري جامعه
مهندسان اجرايي كرديم .حجتاالسالم تاريخي
انعطاف كار بسيج را يكي از مزيتها و ظرفيتهاي
خوب بيان كرد و ادامه داد :بسيج آمادگي حضور در
عرصههاي مختلف را دارد و در پيشبرد اهداف نظام
اسالمي در حوزههاي مختلف حتي دفع تهديدها
ميتواند به شكل جهادي و انقالبي عمل كند .وي
گفت :در  ۴۰آيتم كاري و در  ۱۷حوزه تخصصي
كارهاي مهم و مطالبه مردمي را در محالت مختلف
با محوريت مساجد پيگيري ميكنيم تا بتوانيم
مشكالت محالت را احصا كرده و با همكاري خود
اهالي در قالب حركتهاي جهادي نسبت به حل
آنها آستين باال بزنيم.

برگزاري اردوی جهادي پزشكي در روستاي «پيربز»

شيراز ميزبان نخستين رويداد شتاب امنيت فضاي مجازي

مرتضي اصالني مسئول گروه جهادي دانشگاه
علوم پزشكي بجنورد گفت :گروه جهادي بسيج
دانش��جويي دانشگاه علوم پزش��كي بجنورد با
همكاري معاونت فرهنگي اين دانشگاه و بسيج جامعه پزشكي به مناسبت هفته بسيج خدمات خود را در
روستاي پيزبز بجنورد ارائه دادند .وي افزود :در اين برنامه هشت دانشجو حضور داشتند كه مجموعاً به
 ۲۵۰نفر خدمات مختلف پزشكي ارائه دادند .مسئول گروه جهادي دانشگاه علوم پزشكي بجنورد ويزيت
رايگان متخصص داخلي ،متخصص زنان و زايمان ،مامايي و مشاوره روانشناسي را از جمله موارد خدمات
دانست و ادامه داد :همچنين بين مردم منطقه داروهاي مورد نياز به صورت رايگان توزيع شد .اصالني
گفت :بهداشت دهان و دندان و حوزه فرهنگي و تربيني از موضوعات اصلي فعاليت آموزشي بود.

حبيب دانشمنش ،رئيس واحد استاني فارس
از برگزاري نخستين رويداد شتاب امنيت فضاي
مجازي به همت مركز آموزش علمي كاربردي
فرماندهي انتظامي استان فارس در اول ديماه
به صورت حضوري و مج��ازي خبر داد .وي با
بيان اينكه براي نخستين بار است كه در استان فارس اين رويداد برگزار ميشود ،افزود :اعطاي جوايز
به تيمهاي برگزيده اول تا سوم و استقرار در مجتمع كار آفريني و نوآوري (كارنو) دانشگاه جامع علمي
كاربردي واحد استان فارس ،معرفي به صندوقهاي سرمايهگذاري و مراكز رشد از جمله فرصتهاي
ارزشمند در اين رويداد است .رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان فارس ادامه داد :اين
رويداد در محورهاي مش��اركت عمومي در امنيت فضاي مجازي ،آسيبهاي فضاي مجازي ،فضاي
مجازي و نسل جوان و نرم افزارهاي كاربردي خدمات قضايي برگزار ميشود.

مس�ئول گروه
خراسان شمالي
جهاديدانشگاه
علوم پزشكي بجنورد از برگزاري اردو جهادي
پزشكي در روستاي «پيربز» بجنورد خبرداد و
گف�ت ۲۵۰ :نف�ر از اهال�ي منطق�ه از خدمات
دانشجويان استفاده كردند.

خراسانجنوبي

نخستين رويداد
فارس
ش�تاب امني�ت
فضايمجازيازسويمركزآموزشعلميكاربردي
فرماندهي انتظامي استان فارس برگزار ميشود.

اصفهان

گمرك افغانستان در مرز يزدان
خراسانجنوبي مستقر ميشود

به گفته مدي�ركل دفتر هماهنگ�ي امور اقتصادي اس�تاندار
خراسانجنوبيظرفيك هفتهآيندهافغانستانگمركخودرا
درمرزيزدانبرايرونقمبادالتتجاريباايرانمستقرميكند.

حسين موهبتي ،مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استاندار
خراس��انجنوبي گفت :هفته گذشته با والي ش��يندن افغانستان
جلسهاي داشتيم كه مقرر شد طرف افغاني گمرك خود را ظرف يك
هفته آينده در مرز يزدان مستقر كند .وي افزود :با اين اقدام مبادالت
در آن مرز از حالت خرده فروش��ي به حالت ترانش��يت و كاميوني
تغيير مييابد .مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار
خراسانجنوبي با اشاره به اينكه قديميترين بازارچه مرزي استان
يزدان است ،تصريح كرد :در دو ماه گذشته بيش از  2هزار تن كاال به
صورت خرده فروشي با افغانستان صادر كرديم و در روزهاي اخير
تمام كاالهايي كه دپو شده بود در يزدان را صادر كرديم.

همدان

توزيع يك ميليون بسته معيشتي
در بين نيازمندان اصفهاني

به گفته معاون هماهنگكننده س�پاه صاح�ب الزمان(عج)
اس�تان اصفهان بيش از يك ميليون بس�ته معيش�تي طي
يك س�ال وني�م گذش�ته در اس�تان اصفهان توزيع ش�د.

س��رهنگ مرتضي عمومهدي معاون هماهنگكننده سپاه صاحب
الزمان(عج) استان اصفهان با اش��اره به حضور بسيج در عرصههاي
مختلف نظير ضدعفوني كردن معابر عمومي ،كمك به بيمارستانها
و مراكز درماني و كمك در راهاندازي بيمارستان صحرايي به واسطه
شيوع ويروس كرونا گفت :تأمين بستههاي معيشتي نيز يكي ديگر از
اقدامات بسيجيان با شيوع ويروس كرونا بود .وي با بيان اينكه طي يك
سال ونيم اخير بيش از يك ميليون بسته معيشتي در استان اصفهان
و در شهرستانهاي مختلف توزيع شده است ،افزود :اين بستههاي
معيشتي به واسطه بسيج ميان نيازمندان و آسيبديدگان ناشي از
شيوع ويروس كرونا توزيع شدند و اين اتفاق به صورت ويژه انجام شد.

شناسايي  ۱۵۰تغييركاربري غيرمجاز
در همدان

ب�ه گفت�ه فرمان�ده ي�گان حفاظ�ت اراض�ي كش�اورزي
هم�دان از ابت�داي امس�ال تاكن�ون ه�زار و  ۱۵۰تغيي�ر
كارب�ري غيرمجاز در اين اس�تان شناس�ايي ش�ده اس�ت.

سرهنگ جواد كرمي فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي همدان
از برخورد قاطع با تغيير كاربري و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي
كشاورزي اين استان خبرداد و گفت :از ابتداي امسال تاكنون هزار و
 150تغيير كاربري غيرمجاز شناسايي شده است .وي با تشريح نقش
خاك در امنيت غذايي كشور افزود :خاك چنان مهم است كه با تغيير
كاربري هر هكتار از اراضي ،امنيت غذاي��ي  20نفر به خطر ميافتد.
فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي استان همدان ادامه داد :نزديك
به هزار و 150تغيير كاربري غيرمجاز شناسايي شده ،براي چندين مورد
توقف عمليات صورت گرفته است تا با مراجعه به امور اراضي شهرستان
مربوطه مشخص شود كه تغييرات ادامه يابد يا تخريب انجام شود.

ايجاد  450هزارتن ظرفيت سردخانهاي نگهداری سيبزميني در همدان

مديــ�ر صنايع
همدان
تبديلي و غذايي
س�ازمان جهادكش�اورزي هم�دان از ايج�اد
۴۵۰هزار تن ظرفيت سردخانهاي براي نگهداري
و حفظ محصول سيبزميني با هدف جلوگيري
از تخريب این محصول در سطح استان خبرداد.

حس��ن محمدي مدير صنايع تبديل��ي و غذايي
سازمان جهادكشاورزي همدان گفت :اين استان تا
سال  ۸۸تنها داراي هشت تا ۹سردخانه با ظرفيت
 ۳۰هزار تن بود كه بيشتر براي نگهداري ميوه مورد
اس��تفاده قرار ميگرفت و س��يبزميني توليدي
همدان بيشتر در انبارهاي متروكه نگهداري ميشد
ن دليلطبقتحقيقات ۲۵تا ۳۰درصداز
كهبههمي 
سيبزميني توليدي استان به دليل نبود سردخانه
به صورت ضايعات از چرخه مصرف خارج ميشد.
وي افزود :سيبزمينيهاي انبار شده در انبارهاي
متروكه هم كه بعد از چند ماه وارد بازار ميشدند و

به دست مصرف كننده ميرسيد فاقد كيفيت براي
مشتري بود .مدير صنايع تبديلي و غذايي سازمان
جهادكشاورزي همدان خاطر نشان كرد :هم اكنون
اين استان داراي  ۸۴واحد س��ردخانه با ظرفيت

تجهيز 300هكتاراز اراضي كشاورزي مهاباد بهآبياري تحت فشار

تاكن�ون ۳۰۰
كردستان
هكتار از اراضي
كش�اورزي شهرس�تان مهاباد به سيستم
آبياري تحت فش�ار تجهيز ش�ده اس�ت.

جالل محم��ودزاده نماينده م��ردم مهاباد در
مجلس شوراي اس�لامي گفت :هم اكنون از
 ۱۲هزار هكتار اراضي كش��اورزي نزديك به
 ۶هزار هكتار در ح��ال مجهز كردن به آبياري
تحت فشار است و تنها  ۳۰۰هكتار آن به اتمام
رسيده است .وي افزود :طبق مصوبه ستاد احياي درياچه اروميه براساس ميزان پيشرفت پروژههاي
آبياري تحت فشار و از محل صرفهجويي مصرف آب ،حقآبه كشاورزي كاهش يابد كه در عمل اين
اتفاق نيافته است .نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اس�لامي ادامه داد :با وجود اينكه ميزان
صرفهجويي مصرف آب از محل اجراي پروژههاي آبياري تحت پوش��ش ب��ه كمتر از  ۲ميليون متر
مكعب ميرسد و اين در حالي است كه ميزان حقآبه طي ساليان گذشته از  ۱۴۵ميليون مترمكعب
به ۸۵ميليون متر مكعب رسيده است .محمودزاده تأكيد كرد :كاهش ميزان حقآبه بخش كشاورزي
مهاباد بدون توجه به اتمام پروژههاي آبياري تحت پوشش و ميزان پيشرفت آنها را قبول نداريم.

 ۴۵۰هزار تن است .مدير صنايع تبديلي و غذايي
س��ازمان جهادكش��اورزي همدان با بيان اينكه
س��يبزميني به عنوان يكي از محصوالت مهم
استان س��اليانه داراي  ۹۵۰هزار تن توليد است،

گفت :بخشي از سيبزميني توليدي استانهاي
لرس��تان ،زنجان ،كرمانش��اه و كردستان توسط
كشاورزان پيشرو اس��تان همدان توليد و كشت
شده و براي انبارداري و نگهداري در سردخانه در
فصل برداشت به همدان حمل ميشود .محمدي
با بيان اينكه ايجاد س��ردخانه در امنيت غذايي
از نقش مهمي برخ��وردار ب��وده و وزارت جهاد
كشاورزي وظيفه تأمين دسترسي امنيت غذايي
كافي و مغذي م��ردم در تمام ايام س��ال را دارد،
خاطرنشان كرد :در دهه  ۸۰و سنوات گذشته در
اس��تان همدان به دليل نداشتن زيرساختهاي
سردخانه سيبزميني در فروردين و ارديبهشت
به ناچار مجبور به معدوم كردن و خارج كردن از
چرخه مصرف بخشي از س��يبزميني بوديم كه
هزينه بااليي از نظر منابع آبي ،نيروي انس��اني و
سطح زير كشت خاكي و ماش��ينآالت براي آن
هزينه شده بود.

جلوگيري ازتعطيليبزرگترينكارخانهتوليد مخازن  CNGكشور

كارخانه داخلي
البرز
تولي�د مخازن
 CNGساوجبالغ كه به دليل معوقات بانكي
در آس�تانه تعطيلي قرار داش�ت با حمايت
امامجمعه اين شهرستان و دستگاه قضايي
اس�تان البرز ب�ه چرخ�ه توليد بازگش�ت.

حجتاالسالم و المسلمين روحاهلل مختاري امام
جمعه س��اوجبالغ درباره جلوگيري از تعطيلي
بزرگترين كارخانه مخازن  CNGاين منطقه
گفت :با توجه به شعار سال كه رفع موانع توليد است ،تالش ميكنيم كه اين فرمان را اجرايي كنيم .وي درباره
تواناييها و خالقيتهاي توليد كنندگان ايراني اين منطقه افزود :مشكالت زيادي در كارخانهها وجود دارد كه
گاهي مدير كارخانه يا كارگران به من مراجعه ميكنند و گاهي مسئوالن شهرستان مشكالت كارخانهها را با
بنده مطرح ميكردند .گاهي هم رسانهها به موضوع و مشكالت كارخانههاي بزرگ ورود پيدا ميكردند و بعد
از اطالع ما از رسانه ،سعي ميكردم مشكل مورد نظر را حل كنم؛ موارد متعددي به اين شكل مطلع شدم كه
يكي از آنها بزرگترين كارخانه مخازن CNGاست .امام جمعه ساوجبالغ ادامه داد :در حال حاضر دو خط
توليد در كارخانه مشغول به كار است كه اميدوار هستيم خط توليد سوم هم به زودي راهاندازي شود.

فعالیت  381صندوق قرضالحسنه
با سرمایه 39میلیارد تومان در قزوين
به گفته رئيس سازمان بسيج سازندگي
قزوين
قزوين صندوقهاي قرضالحس�نه و
تعاونيهاي اشتغالزا با حضور رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور
در روستاي آقاباباي افتتاح شدند.

سرهنگ اميرعلي حسينيايي رئيس س��ازمان بسيج سازندگي قزوين
گفت :آيين افتتاح صندوقهاي قرضالحس��نه و تعاونيهاي اشتغالزا
با حضور س��ردار محمد زهرايي ،رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور
ق
در روستاي آقابابا در استان قزوين برگزار شد .وي افزود ۳۸۱ :صندو 
و بالغ بر هزار و  ۴۹۹گروه تشكيل شده اس��ت و در مجموع  ۱۹هزار و
 ۸۱۴نفر عضو صندوقها هس��تند و تاكنون  ۱۰هزار و  ۸۲۶تسهيالت
پرداخت شده است .در مجموع  ۱۸ميليارد تومان وام پرداخت شده است
و ميزان جذب خيرين نيز  ۳۱۰ميليون تومان بوده است .رئيس سازمان
بسيج سازندگي قزوين خاطرنشان كرد :مجموع كل موجودي حساب
صندوقهاي قرضالحسنه  ۳۹ميليارد تومان است که طي تسهيالت
پرداخت شده اين صندوقها  ۳۴۲۴شغل و تعداد  ۲۳تعاوني نيز ايجاد
شده است .حسينيايي تصريح كرد :برخي از عناوين و اشتغال ايجاد شده
و مورد حمايت در صندوقهاي قرضالحس��نه شامل داربستي كردن
باغات انگور ،پرورش قارچ خوراكي ،پرورش ماكيان ،پرورش ش��ترمرغ
و مرغ بوم��ي ،محصوالت گلخانهاي ،پرورش آبزي��ان ،گياهان دارويي،
پرورش زنبور عسل ،پرورش دام سبك و سنگين بستهبندي روغنگيري،
دانههاي روغني ،اس��انسگيري ،رب و عصاره ترشي و شوريجات مربا،
شربت ،فرآوري ،لبنيات ،خشك كردن محصوالت كشاورزي ،بستهبندي،
روغنگيري ،صنايع دستي ،قاليبافي ،شيريني سنتي و باقلوا ،فرآوري
انگور ،فرآوري زيتون ،توليدكفش و مش��اغل خرد و خانگي موجود در
روستاست .وي گفت :با همكاري مشترك بسيج سازندگي استان قزوين
و صندوق كارآفريني اميد براي حمايت از صندوقهاي قرضالحس��نه
اشتغالزايي بسيج سازندگي به  ۲۰صندوق برتر در سطح استان جمعاً
مبلغ  ۲۵ميليارد ريال تس��هيالت قرضالحس��نه پرداخت شده است.
رئيس سازمان بسيج سازندگي استان قزوين افزود :همچنين نمايشگاه
توانمنديها و توليدات صندوقهاي قرضالحسنه و تعاونيهاي اشتغالزا
در عرصههاي اقتصاد مقاومتي در روستاي آقابابا برپا شد.

لرستان :رئيس اداره جنگلداري و جنگلكاري منابع طبيعي لرستان
گفت :در استان لرستان بيش از  ۵۵۰هزار هكتار از جنگلهاي بلوط دچار
خشكيدگي يا در معرض خشكيدگي قرار گرفته است .احسان سهرابي با
بيان اينكه با ادامه روند كاهش بارندگي در سال گذشته باز هم نشانههايي
از زوال بلوط و خشكيدگي در اين ناحيه پيدا شده است ،افزود :با توجه
به پيكره نحيف ناحيه رويشي زاگرس ،كوچکترين تغييرات محيطي
منجربه تأثيرات مستقيم بر زوال و نيستي آن ميشود.
البرز :مدير اشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
استان البرز از افزايش تعداد بيمهشدههاي اجباري به  ۳۲۰هزار نفر و
كاهش نرخ بيكاري در البرز خبرداد .ابراهيم شادمهر افزود :نرخ مشاركت
در استان در تابستان  ۱۴۰۰حدود  ۴۰درصد و نرخ بيكاري 9/1درصد
بوده است كه براي اولين بار از زمان استان شدن البرز به نرخ تك رقمي
رسيدهايم .وي تصريح كرد :تقاضا و سفارشها به كارخانههاي صنعتي در
ايام كرونا در البرز بيشتر هم شده است و كارخانهها در حوزه مواد غذايي و
توليد قطعات خودرو همواره تقاضاي نيرو داشتهاند.
ب منطقهاي زنجان گفت :از ابتداي اين
زنجان :مديرعامل شركت آ 
ل  ۴۰۹۰حلقه چاه غيرمجاز پر شده كه با عمليات
طرح تا آبانماه امسا 
انسداد اين تعداد ،از هدر رفت آب به حجم حدود  ۲۱۹ميليون مترمكعب
صرفهجويي شده است .اسماعيل افش��اري افزود :با انسداد اين چاهها،
از اضافه برداش��ت  ۴۲۱حلقه چاه مجاز جلوگيري ش��ده و حجم آب
صرفهجويي شده با عمليات جلوگيري از اضافهبرداشتهاي اين چاهها
حدود  ۴۸ميليون مترمكعب بوده است.
ايالم :مديرعامل شركت آب منطقهاي استان ايالم از تكميل طرح
تصفيهخانه ايوان تا پايان امس��ال خبرداد .علي پوراحمد افزود :طرح
تصفيهخانه اين شهرستان س��ال  1395كلنگزني شده است اما به
دليل عدم اختصاص منابع مالي به موقع اين پروژه با كندي مواجه شد.
به گفته وي با بهرهبرداري از اين طرح عالوه بر شهر ايوان آب شرب ۳۲
روستاي اين شهرستان نيز تأمين خواهد شد.
گلستان :مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان از تعديل
روش��نايي و خاموش نمودن  ۱۱هزار و ۸۹۱چراغ روش��نايي معابر با
هدف كاهش مصرف برق طي دوماهه پاييز خبرداد .علياكبر نصيري
افزود :خاموشي چراغهاي معابر به صورت يك درميان و در معابر اصلي
شهري و جادهها اجرا ميشود و چراغهاي روشنايي محالت شامل اين
طرح نميباشد .با اجراي اين طرح حدود هزار و  ۷۹۳كيلو وات در بار
شبكه صرفهجويي ميشود.
بوش�هر :فرمان��دار شهرس��تان بندرديلم اس��تان بوش��هر گفت:
مس��ئوليتهاي اجتماعي حلقه مغفول صنعت نفت در شمال استان
بوشهر است .احمد دشتي افزود :اين شهرستان با دارا بودن تأسيسات
مهم و راهبردي نف��ت و گاز از قطبهاي نفتي مناطق نفتخيز جنوب
كشور به ش��مار ميآيد و مس��ئوالن كش��وري بايد نگاه ويژه و خاصي
به اين منطقه داش��ته باش��ند .به گفته وي ،در شهرستان ديلم بهرغم
اينكه تأسيسات نفتي زيادي شامل بيش از ۲۷۰حلقه چاه ،تلمبهخانه
گوره  -مخازن ۱۰ميليون بشكهاي پتروامي ،فالت قاره بهرگان ،انتقال
گاز ( ) NGLو دكلهاي نفتي در آن مستقر است و به عنوان مبدأ خط
انتقال نفت گوره به جاسك بهش��مار ميآيد اما مردم بايد از اين منابع
عظيم منفعتي هم ببرند.
سيس�تان و بلوچس�تان :فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه
زاهدان با اشاره به اينكه ،يكي از رهاوردهاي اقدام جهادي ،خوشحالي
محرومان است ،گفت :طي يكس��ال گذشته  ۲۰واحد مسكوني اقشار
ضعيف در شهرس��تان زاهدان م��ورد مرمت و بازس��ازي و  ۱۵واحد
مس��كوني با اعتبار يك ميليارد و  ۳۰۰ميليون تومان براي محرومان
ساخته شده است .س��رهنگ محمد نخعي همچنين از بازسازي ۲۰
باب مدرسه در طرح بسيج سازندگي طي اين مدت خبرداد و افزود :دو
بابخانه عالم نيز با اعتباري بالغ بر ۲۰۰ميليون تومان در حاشيه شهر
زاهدان احداث شده است.

