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حمايتبسيجسازندگيالبرز
از واحدهاي توليدي خرد و خانگي
بالتكليفي اهالی روستاي سوخته «النيز»
در ميان وعدههاي مسئوالن

روس�تاي النيز در  ۵۵كيلومتري جاده چالوس و از توابع آس�ارا -
شهرستانك با حدود  40خانوار در منطقهاي ب ِكر با طبيعتي زيبا قرار
دارد .ساكنان النيز به دامداري و باغداري مشغولند و مهمترين كار
آنها دفاع و حفاظت از طبيعت اس�ت .اما متأسفانه با شروع پروژه
س�اخت آزادراه تهران  -شمال از سال  ۷۶ش�كل روستاي النيز و
توازن طبيعي آن بهم ريخت .به طوريكه بخشي از باغات از بين رفت
و راه روستايي تخريب شد و اين اواخر نيز تعداد زيادي از خانهها در
حادثه مهيب آتشسوزي به خاكستر تبديل شد .براي اطالع از وضع
روستا و مشكالت و معضالتي كه ساكنانش با آن مواجه هستند با
خانم طاهره عبدالهي ،عضو شوراي روستاي النيز گفتوگو کردهايم:

عبداللهی عضو شوراي روستاي النيز با بيان اينكه از سال ۷۶و با شروع طرح
پروژه آزادراه تهران به شمال كشور ،اين روستا به جهت اينكه در معرض
پروژه بود ،بسياري از طبيعت بكر و سبزش تخريب شد ،ميگويد« :فرياد
اهالي روس��تا همچون صداي بلند اما خاموش در وانفساي وعده و وعيد
مسوالن خاموش ماند».
«يك سال اقدامات اوليه از جمله خريد چند قطعه باغ واحداث راه كارگاهي
توسط آزادراه همچنين رها شدن طرح در سالهاي متمادي  76تا  94و
بالطبع بالتكليفي روستا و روستایيان نسبت به عاقبت محل سكونتشان
تأثيرات منفي از جمله مهاجرت برخي از خانوادهها را در پيداشت».
خانم عبدالهي ادامه ميدهد « :سال ۹۴شروعي دوباره با قيمتگذاري حداقلي
باغات ميوه و منابع درآمدي روستا و سوق دادن اجباري اهالي به مناطق شهري
بود .مهاجرت برخي از روستایيان با درآمد حداقلي و آسيبهاي پيدا و پنهان
آنها همراه بود و آنان كه ماندن هم با عدم امنيت مالي و آسايشي و خسارتهاي
ناشي از تخريبها و ساخت و سازها و انفجارها و گرد و خاك حاصل از سنگ
شكن مواجه بودند .تبديل راه امن روستا به راه كارگاهي با تردد صدها ماشين
سنگين در شبانهروز و بستن قرار داد حداقلي و ناعادالنه بين شوراي وقت و
شركت آزادراه بر سر احداث كارگاه در مكاني منتسب به روستا ،به مدت پنج
سال و عدم تعهد به قرار داد ،زندگي را روز بهروز سختتر كرد».
عضو شوراي روستاي النيز با تأكيد بر اينكه سر و صداي نابهنجار و آلودگي
صوتي ناشي از تردد وسايل نقليه در ورودي و خروجي تونلها و عدم تدبير و
تعرض افراد غير بومي به باغات
ساخت ديوار صوتي به همراه دستاندازي و
ِ
و اموال اهالي از ديگر معضالت تحميلي ساخت بزرگراه بود ،ميگويد« :همه
اينها به يك طرف كه به يكباره آتش س��وزي مهيبي در يازدهم تيرماه
سالجاري و سوختن و خاكستر ش��دن كامل  ۷۰درصد منازل روستا به
همراه وسايل زندگي ،اين تراژدي را غمناكتر كرد».
عبدالهي با بيان اينكه رفت و آمد دو هفتهاي مسئوالن و وعده وعيدهاي
آنها به اهدای چادر و دو ،سه شب شام و چند قلم وسيله مثل يخچال و گاز
و پتو ،ختم شد ،ادامه ميدهد« :مسئوالن فكر كردند اين يعني مرحمي
بر دردي كه سالها مردم را آزار داده بود .به هرحال جلسهاي در تاريخ ۲۸
تيرماه با حضور بخشدار و دهيار وقت و نماينده آزادراه برگزار شد و قرار شد
در 4بند مكتوب آزادراه به تعهدات خود به شرح -۱:اهدای كانتينر به تعداد
كافي-۲تخريب و تخليه منازل سوخته -۳تقبل بخشي از هزينه ساخت و
 -۴ساخت كامل مسجد عمل كنند.
در اينزمينه بعد از پيگيرهاي فراوان اعضاي شوراي روستا ،معاون استاندار و
فرماندار كرج با همراهي بخشدار و شركت سازنده اتوبان تهران شمال براي
پيگيري موضوع آتش سوزي روستاي النيز و مشكالتي كه شركت سازنده
اتوبان تهران شمال براي ساكنين اين روستا به وجود آورده ،بازديدي از اين
منطقه داشتند و از نزديك به درد دل اهالي و مسئولين روستا گوش دادند».
به گفته عضو شوراي روستاي النيز ،در آن زمان يكي از ساكنين روستا گفت
از زماني كه شركت سازنده بزرگراه شمال به اينجا آمده و كارها را شروع
كرده تمام باغات و ميوه جات را از بين برده .وقتي ما ميوه باغات را به بازار
ميبرديم پر از خاك بود و بازاريان از خريد آن خودداري ميكردند .مديران
اين پروژه ،جادهاي كه خودمان درست كرده بوديم را از بين بردند و حاال
وقتي باران ميبارد ،جاده زير آب ميماند.
وي با اشاره به آتشسوزي روستا ميگويد« :تا االن براي آتشسوزي علت
مشخصي عنوان نشده و گفتند خانههاي سوخته را آواربرداري كنيد تا ظرف
يكي دوماه ساختمان شما را آماده كنيم .بابت همين آتش سوزي از طرف
بنيادمسكن،هاللاحمر،كميتهامدادامامخميني(ره)واستانداريقولهاي
مساعد دادند كه به اهالي كمك كنند .متأسفانه تاكنون به قولهاي داده
شده عمل نشده و ضمن اينكه از سال  ۷۲به ريههاي ساكنان خاك دادند و
دريغ از اينكه دو كاميون آسفالت در مسير حركت كاميونها بريزند».
عضو شوراي روستاي النيز با بيان اينكه انتطار اهالي از مسئوالن جديد در
دولت سيزدهم اين است كه با احقاق حقوق روستا ،به خصوص از شركت
آزادراه و همچنين ديگر مساعدتهاي الزم ،در ِ
رفع نيازمنديهاي
جهت ِ
س��اكنين اقدام كنند ،تصريح ميكند« :مس��ئوالن بايد به ايجاد عدالت
اجتماعيُ ،حسن نظر ،اميدواري و رضايتمندي و دل گرمي اهالي اهتمام
بورزند و شو ِر ا ِحياي روستا و كارآفريني و درآمدزايي را در وجود روستایيان
قوام بخشند .آنچه كه امروز النيز از آن رنج ميبرد خانههاي ويران شده است.
منازل از دست رفته و نجات از بيسر
مساعدتِ حداكثري در ساخت وساز
ِ
پناهي ،تأمين آسفالت راه روستايي ،اصالح و تعمير معابر ،ساخت و نصب
پل عابر براي تردد به آنسوي رودخانه و آرامستان ،ساخت امكاناتي براي
دفع استاندارد پسماند ،تخليه سطح روستا از آغلها و انبار علوفه و انتقال به
محل كارشناسي شده ،ساخت مسجد سوخته ،ايجاد ديوار صوتي در مسير
آزادراه مشرف به روستا ،ترميم كارشناسي شده ديوارههاي رودخانهها و الزام
شركت آزادراه تهران شمال به اعاده حقوق مردم ،درخواستهايي است كه
بايد به آنها توجه و دركمترين زمان برآورده شوند».

راهاندازي مجمع توانمند مشورتي
حوزه شهري در اراك
ش�هردار اراك از راهان�دازي مجم�ع
مركزي
توانمند مش�ورتي با حضور نخبگان،
صاحبان نفوذ و فكر در شهر اراك خبر داد.

عليرضا كريمي ش��هردار اراك در نشس��ت با اعضاي مجمع وحدت و
انديشه اسالمي استان مركزي از راهاندازي مجمع توانمند مشورتي با
حضور نخبگان ،صاحبان نفوذ و فكر در اين ش��هر خبرداد و گفت :اين
مجمع به منظور افزايش تعامل شهروندان با مجموعه مديريت شهري و
افزايش درآمد شهرداري راهاندازي ميشود .وي افزود :شهرداري نهادي
بسيار گسترده با حجم انبوهي از وظايف اس��ت ،اما سراغ هر قرارداد و
پروژه ميرويم متوجه ميش��ويم براي آن هيچ اتفاقي نيفتاده اس��ت.
ش��هردار اراك تصريح كرد :از امور مربوط به آرامستان تا حمل و نقل و
ايجاد امكانات رفاهي براي شهروندان و فضاي سبز و جمعآوري پسماند
كارهاي زيادي بر زمين مانده كه بايد به همه اين امور رسيدگي شود.

ب�ه گفته رئيس
البرز
بسيجسازندگي
البرز ،از جمله برنامههاي اين سازمان از سال
گذش�ته تاكنون تقويت واحدهاي توليدي
خرد و خانگي است.

مهران طيران رئيس بسيج س��ازندگي البرز در
مراسم افتتاح نمايش��گاه دستاوردهاي مشاغل
خرد ،خانگي و كوچك و توليدات پوشاك كرج
با بيان اينكه ،براس��اس مباحث كارشناس��ي و
مش��اورههاي اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
جهاد دانشگاهي و س��اير ادارات مرتبط ،قطب
پوشاك شدن اس��تان البرز در نظر گرفته شده،
گفت :از جمله برنامههاي اين س��ازمان از سال
گذشته تاكنون تقويت واحدهاي توليدي خرد
و خانگي است .وي افزود :استان البرز به لحاظ
بومي يك استان شهرنشين محسوب ميشود
و جمعيت روس��تايي آن نس��بت ب��ه جمعيت
شهرنشين كمتر است و بخشی اعظم جمعيت
در مناطق حاشيهنشين ساكن هستند .طيران
خاطرنشان كرد :بر اين اساس استان البرز از لحاظ
جغرافيايجمعيتوجغرافيايسرزمينيمستعد
ايجاد كارگاههاي پوشاك و قطب پوشاك است.
وي گفت :از سال گذشته تاكنون ،ايجاد نزديك

به  ۳۷واحد اشتغالزايي به ويژه در حوزه پوشاك
در دستور كار بسيج سازندگي البرز قرار گرفت.
وي اظهار كرد :براين اساس با اعتباري كه برنامه
و بودجه اختصاص دادند ،بخش��ي از كارگاهها
تجهيز ش��دند و ظرفيتها و اماك��ن موجود در
بسيج و سپاه را براي ايجاد قطب پوشاك ،بسيج
كرديم .رئيس بس��يج سازندگي اس��تان البرز
افزود :نمايشگاه توليدات پوشاك دستاوردهاي
مش��اغل خرد ،خانگي و كوچك در مرحله دوم
افتتاح هستند كه بخش واحدها شكل گرفتند و
توليد ميكنند ،بنابراين از اين پس ،فضايي را در
حوزه كسب وكار براي بحث بازاريابي و فروش و
اشتغال پايدار نيز ،فراهم ميكنيم .طيران ادامه
داد ۲۳ :واحد توليدي در اين نمايشگاه شركت
دارند كه محصوالت توليدي خ��ود را به عموم
مردم عرضه ميكنند .وي گفت :اميد است در
مدتي كه اين نمايش��گاه پابرجاست با دعوت از
بازرگانان و افرادي كه در حوزه بازاريابي فعاليت
دارند و همچنين مراكزي كه در حوزه صادرات
پوشاك هستند ،دعوت كنيم هم از توان توليد
مجموعه استان و شهرس��تان آگاه شوند و هم
زمينه ايجاد انعقاد قرارداد شود تا در جهت توسعه
این كار گام بردارند.
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فرسايش ساالنه ۱۸۴ميليون تن خاك
در خراسانرضوي
ميزان فرس�ايش
خراسان رضوي
خاك در خراسان
رضوي ساالنه ۱۸۴ميليون تن است كه ميانگين
اين فرسايش بين ۹تا ۲۴تن در هر هكتار است.

جعفر جوادي مدير آب و خاك س��ازمان جهاد
كش��اورزي خراس��انرضوي گفت :هماكنون
باالترين رقم فرسايش خاك كه بر اثر باد و آب
در دنيا ايجاد ميش��ود متعلق به ايران است و
در كش��ور هم به اس��تانهاي خراسانرضوي
و كرمان تعلق دارد .وي با اش��اره ب��ه تأثيرات
فرسايشهاي ناشي از باد بر خاك افزود۸۰۰ :
هزار هكتار از كانونهاي بحراني خراسانرضوي
به خصوص در شهرهاي جنوبي استان از جمله
شهرس��تانهاي گناباد و بجس��تان در معرض
فرسايشهاي بادي قرار دارد .مدير آب و خاك
سازمان جهاد كشاورزي خراسانرضوي ادامه
داد :در حال حاضر وضعيت برخي دش��تهاي
اس��تان كه خاكش در معرض فرس��ايش بادي
قرار دارد ،بسيار بحراني است و اگر تا پنج سال
آينده اين موضوع تح��ت كنترل و مراقبت قرار
نگيرد ،ش��اهد عواقب نامطلوب��ي خواهيم بود.
جوادي گفت :همچنين روانآبها در پيدايش
ش خاك تأثيرگذار بوده و اثرات نامطلوبي
فرساي 

بر دشتهاي استان بر جاي گذاشته است .آتش
ك به دليل وجود ميكرو ارگانيسمهاي
زدن خا 
مفيد يكي ديگر از رفتارهاي نادرستي است كه
موجب بروز آلودگي و نابودي خاك ميش��ود.
ماشينآالت كشاورزي و افزايش رطوبت خاك
نيز موجب بالاس��تفاده ش��دن خاك شده و در
نتيجه خاك كاربرد خود را از دس��ت ميدهد.
وي با اشاره به كمبود مواد آلي در خاك استان
گفت :خراسانرضوي يكي از استانهايي است
كه خاكهاي آن با كمبود مواد آلي مواجه است
و اين موضوع بر عملكرد كشاورزي استان تأثير
نامطلوبي ميگذارد .براي افزايش مواد آلي در
خاك به كشاورزان توصيه ميشود بقاياي گياهي
را به خاك بازگردانده و كودهاي حيواني را نيز
به خاك اضافه كنند .مدير آب و خاك سازمان
جهاد كشاورزي خراسانرضوي افزود :ميانگين
 PHخاك خراسانرضوي حدود 7/9بوده كه
اين مي��زان براي خاك باالس��ت و موجب بروز
مشكالت زيادي براي خاك ميش��ود .راهكار
رفع اين مسئله استفاده از مواد آلي ،گوگرد در
خاك اس��ت .جوادي ادامه داد :مشكل بعدي
شوري خاك اس��ت كه در همه شهرستانهاي
خراسانرضوي اين موضوع ديده ميشود.

بچهدار شدن  ۲۰۰زوج درمركز درمان ناباروري هرمزگان

اجراي پويش بذركاري در جنگل گيان نهاوند

رضا اعاليي كارشناس مركز درمان ناباروري دانشگاه
علومپزشكيهرمزگانبااشارهبهاينكهتاكنونبيش
از  ۱۶۴۰بيمار به اين مركز مراجعه كردهاند و ۲۰۰
نفر پس از عمل جراحي باردار شدهاند ،گفت :بسته
حمايتي دولتي شامل زوجهايي ميشوند كه سن خانم كمتر از  ۴۲سال باشد ،حداقل يكي از زوجين تابعيت
ايراني داشته و داري بيمه پايه باشد .وي با بيان اينكه از افرادي كه بيمه پايه دارند تنها  ۱۰درصد هزينه درمان
در اين مركز دريافت ميشود ،افزود ۹۰:درصد از هزينههاي زوجين نابارور در اين مركز به صورت بسته حمايتي
از سوي دولت پرداخت ميشود .كارشناس مركز درمان ناباروري دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان تصريح كرد:
حدود  ۳۵تا  ۴۰درصد از بيماران با مراجعه به اين مركز بچهدار شدهاند و  ۹۸درصد خدمات درمان ناباروري با
جديدترين روشهاي علمي در مركز درمان ناباروري دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان انجام ميشود.

اس��فنديار خزاي��ي مدي��ركل مناب��ع طبيعي و
آبخيزداري اس��تان همدان با اشاره به تأمين بذر
مورد نياز براي اجراي پويش بذركاري در جنگل
گياننهاوندگفت:اينطرحباهدفاحياوزادآوريجنگلهاياستانهايزاگرسنشيندرمنطقهجنگلگيان
نهاوند آغاز خواهد شد .وي افزود :در اجراي اين طرح تالش ميشود تا از گونههاي جنگلي سازگار با شرايط
اقليمي و آب وهوايي استان استفاده شود .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان با بيان اينكه اين
پويش مردمي از ساعت ۱۰صبح امروز به صورت همزمان در یازده استان زاگرسي كشور آغاز خواهد شد ،افزود:
اين پويش در استان همدان با حضور دكتر منصور معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشور و با مشاركت دوستداران محيطزيست با هدف حفظ و احيای جنگلها و مراتع اجرا خواهد شد.

مديـــ�ركل
همدان
منابعطبيعي و
آبخيزداري اس�تان همدان از اجراي پويش
مردمي بذركاري احياي جنگلهاي زاگرس
همزمان با یازده اس�تان زاگرسي كشور در
منطقهجنگلگيانشهرستاننهاوندخبرداد.

كارشناس مركز
هرمزگان
درمان ناباروري
دانش�گاه علوم پزش�كي هرمزگان گفت:
تاكنون  ۲۰۰زوج نابارور در اين مركز با انجام
اقدام�ات پزش�كي بچ�هدار ش�د هاند.

آذربايجانشرقي

بوشهر

راهاندازي سامانه امداد هوشمند
در آذربايجانشرقي

ب�ه منظ�ور تس�ريع در ارائ�ه خدم�ات مطل�وب ب�ه
مددجوي�ان تح�ت حماي�ت كميت�ه ام�داد ،س�امانه
ام�داد هوش�مند در آذربايجانش�رقي راهان�دازيش�د.

غالمعليمالمهديسرپرستكميتهامدادامامخميني(ره)آذربايجانشرقي
گفت :سامانه امداد هوشمند با هدف بهبود خدمات و تسريع در پاسخگويي
به مددجويان در اين استان راهاندازي شده است .وي افزود :صحتسنجي و
به روزرساني اطالعات فردي ،پااليش اطالعات مددجويان ،كاهش مراجعه
حضوري به امداد و رايگان بودن ثبت درخواست خدمات ،بخشي از مزاياي
اين سامانه است .سرپرست كميته امداد آذربايجانشرقي با درخواست از
همه خانوارهاي تحت حمايت براي همراه داشتن شماره تلفن و كدپستي
به نام خود هنگام مراجعه مددكاران ،تصريح كرد :مددجوياني كه دسترسي
به اينترنت دارند ميتوانند با مراجعه به آدرس  soha. emdad. irنسبت
به تكميل اطالعات خواسته شده اقدام كنند.

يزد

توليد كمپوست خانگي بهدست زنان
در كنگان

با همكاري واحد زنان روستايي جهاد كش�اورزي طرح توليد
كمپوستخانگيدرروستاهايشهرستانكنگانبوشهراجراشد.

مصطفي فرامرزي مدير جهاد كشاورزي كنگان گفت :با اجراي
طرح توليد كمپوس��ت خانگي  20نف��ر از زنان روس��تايي اين
شهرستان آموزشهاي عملي در زمينه توليد كمپوست خانگي
را فرا گرفتند .وي اف��زود :در اين طرح از ك��ود دامي و ضايعات
كش��اورزي و خانگي براي توليد كمپوست اس��تفاده ميشود و
با برنامهريزيهاي انجام ش��ده محصول توليدي در باغچههاي
سالمت زنان روستايي و زنجيره توسعه گياهان دارویي شهرستان
مصرف ميشود .مدير جهاد كش��اورزي كنگان ادامه داد :توليد
و مصرف كوده��اي ارگانيك باع��ث كاهش مص��رف كودهاي
شيميايي ،افزايش موادآلي و بهبود حاصلخيزي خاك ،حفظ و
احيای محيطزيست و كاهش هزينهها ميشود.

توليد  ۲ميليون مگاوات ساعت انرژي
در نيروگاه يزد

ن
انرژيتوليديمولدهاينيروگاهسيكلتركيبييزدتاپايانآبا 
سالجاري از مرز ۲ميليون و ۳۸۱هزار مگاوات ساعت گذشت.

سيد محمدحسن جمالالديني مديرعامل شركت مديريت توليد
برق يزد گفت :در هش��ت ماهه نخست سالجاري مولدهاي بخش
گازي و بلوك سيكل تركيبي نيروگاه يزد ،جمعاً به ميزان  ۲ميليون
 ۳۸۱هزار و  ۵۴۱مگاوات ساعت انرژي برق توليد و به شبكه سراسري
تزريق كردهاند .وي افزود :انرژي توليدي در بخش مولدهاي گازي به
ميزان  ۳۳۵هزار و  ۳۴۶مگاوات و انرژي توليد شده در بخش بلوك
سيكل تركيبي معادل  ۲ميليون و  ۴۶هزار و  ۱۹۵مگاوات بوده است.
مديرعامل ش��ركت مديريت توليد برق يزد ادامه داد :تا پايان آبان
سالجاري به ميزان ۷۲درصد از پيشبيني توليد نيروگاه ،محقق
شده است و اميد است با انجام به موقع تعميرات مولدها ،توليد برق
پايدار را در پيك زمستان داشته باشيم.

اولين شهرك شيالت اردبيل در پارسآباد مغان راهاندازي ميشود

به گفت�ه مديركل
اردبيل
ش�يالت اردبي�ل
اولين شهرك شيالت اين استان با هدف توسعه
توليدآبزياندرپارسآبادمغانراهاندازيميشود.

سيفاهلل تيزر و مديركل شيالت اردبيل در بازديد
از طرحهاي توسعه آبزي پروري در پارسآبادمغان
گفت :در شهرستان پارسآباد ظرفيت توليد يك
هزارو  ۵۰۰تن انواع ماهيان گرمآبي وجود دارد كه
عمليات برداشت در چند روز اخير شروع شده است.
وي افزود :در اين شهرس��تان تالش بر اين است تا
با افزايش ظرفيت توليد ماهي��ان گرمآبي بتوانيم
امكان تأمين نياز كشور و حتي صادراتي را فراهم
كنيم .مديركل شيالت استان اردبيل ادامه داد :در
اين شهرستان  ۲۷مزرعه پرورش ماهيان گرم آبي
وجود دارد كه ظرفيت توليد و استحصال آنها يك
هزار و  ۵۰۰تن است .تيزرو گفت :در تالش هستيم
تا با مشاركت بخش خصوصي و س��رمايهگذاران

شهرك شيالت را در اين شهرستان راهاندازي كنيم
تا امكان توليد آبزيان از گونه كپور ،آمور و كلهگنده
در اين شهرستان فراه م آيد .وي افزود :تنوع توليد
محصوالت آبزي در اين شهرستان به حدي است كه

بهرهبرداري از نيروگاه خورشيدي شهرك صنعتي شرق سمنان

نيـــ�ر و گا ه
سمنان
خورش�ـيدي
۱۰۰كيلوواتييكواحدتوليديواقعدرشهرك
صنعتي شرق استان سمنان بهرهبرداري شد.

س��يدمحمد حس��ينينژاد سرپرست شركت
توزيع برق استان سمنان در آيين بهرهبرداري
از نيروگاه خورش��يدي  ۱۰۰كيلوواتي گفت:
صفحههاي خورشيدي شركت الياف سراميك
سپيد بر روي سقف سوله انبارهاي اين شركت
نصب و مساحتي در حدود يك هزار متر مربع را به خود اختصاص داده است .وي افزود :متوسط انرژي
توليدي س��االنه اين صفحهها  ۱۷۵هزار كيلووات ساعت است .سرپرست شركت توزيع برق استان
س��منان تصريح كرد :با بهرهبرداري از اين نيروگاه خورشيدي ،فقدان آاليندگي دياكسيدكربن به
ميزان  ۱۲۳تن در سال ،صرفهجويي  ۴۹هزار متر مكعب مصرف گاز طبيعي در سال ،صرفهجويي به
مقدار ساالنه  ۳۸هزار و  ۵۰۰ليتر در مصرف آب و جلوگيري از انتشار آاليندههاي محلي به ميزان يك
هزار و  ۵۰كيلو در سال ،صورت ميگيرد .حسينينژاد گفت :در حال حاضر  ۵۸نيروگاه خورشيدي
محدود به ظرفيت انشعاب زير  ۲۰۰كيلووات در استان نصب است.

امكان صادرات محصوالت آبزي پروري نيز از طريق
گمرك بيلهسوار و مناطق مرزي وجود دارد كه قطعاً
در اين زمينه طرحهاي توسعهاي مورد توجه قرار
خواهد گرفت .مديركل شيالت اردبيل تصريح كرد:

در استان  ۵۰۰واحد پرورش ماهي اعم از استخر و
منابع آب گرم آبي و سردآبي وجود دارد كه امكان
توليد و استحصال آبزيان را تا حد زيادي باال برده
است .تيزرو گفت :با وجود گسترش شهركهاي
گلخانهاي و وجود آبهاي غني در شمال استان به
راحتي ميتوان توليد آبزيان متنوع را انجام داده و در
كنار آن به تقويت توليد و سرمايهگذاريها در اين
بخش كمك كنيم .وي افزود :عالوه بر حمايت از
توليدكنندگان ماهيان خاوياري سعي داريم تا توليد
آبزيان زينتي نيز در اين شهرستان به عنوان مشاغل
خانگي مورد توجه قرار گيرد تا شرايط بهتري را در
اين فرآيند شاهد باشيم .مديركل شيالت اردبيل
ادامه داد :در حال حاضر  ۱۰ه��زار و  ۴۰۰تن انواع
آبزيان در اس��تان توليد ميش��ود كه نيمي از اين
توليدات از گونه آبزيان گرمآبي است كه در استخرها
و مراكز پرورش ماهيان شمال استان توليد و روانه
بازار مصرف ميشود.

ساخت 80واحد صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در ساري

مدي�ر جه�اد
مازندران
كش�ا و ر ز ي
س�اري از احداث  ۸۰واحد صناي�ع تبديلي و
تكميليكشاورزيدرچهارشهركويكناحيه
صنعت�ي اي�ن شهرس�تان خب�رداد.

رضا پورفالح مدير جهاد كشاورزي ساري با بيان
اينكه چهار شهرك و يك ناحيه صنعتي در اين
شهرستان وجود دارد ،از ساخت  ۸۰واحد صنايع
تبديلي و تكميل��ي كش��اورزي در اين مناطق
خبرداد و گفت :تاكنون 17واحد صنعتي داراي پروانه بهرهبرداري و ۶۳واحد داراي جواز تأسيس در بخش
كشاورزي در اين نواحي احداث شد .وي افزود ۲۴ :واحد صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با اشتغالزايي
مستقيم  ۲۵۵نفر در حال توليد هستند .مديرجهاد كشاورزي ساري تصريح كرد :چهار اولويت صنايع
تبديلي باغي ،شيالتي ،دامي و زراعي است كه در بخش باغي شامل فرآوري ،سورت و بستهبندي ميوه ،چاي
و نگهداري در سردخانه ،در بخش شيالت ،كنسرو ماهي ،فرآوردههاي گوشتي ماهي و توليد پودر ماهي و
ساير آبزيان ،در بخش دامي ،توليد فرآوردههاي لبني ،انواع كشتارگاه و توليد فرآوردههاي گوشتي و غذاي
آماده و در بخش زراعي شاليكوبي و بستهبندي برنج ،تهية خوراك آمادة دام و طيور و روغنكشي است.

پروژه آبرساني به  702روستاي خوزستان
در مراحل پاياني
به گفت�ه مدي�ر عامل ش�ركت آب و
خوزستان
فاضلاب خوزس�تان آبرس�اني ب�ه
702روستاي داراي تنش آبي در خوزستان در مراحل پاياني قرار دارد.

محمدرضا كرمينژاد مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب خوزستان گفت:
آبرساني به  702روستاي داراي تنش آبي در خوزستان در مراحل پاياني قرار
دارد و برنامه ما زير پوشش قراردادن و اتصال روستاها به خطوط فاضالب
است .وي افزود :با بازسازي تصفيهخانه موجود و ساخت تصفيهخانههاي
جديد در تالش هس��تيم كه هم كيفيت و هم كميت آب شرب در استان
افزايش يابد .مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان ادامه داد :عمده
مجتمعهاي آبرساني روستايي دشت آزادگان به خط آبرساني غدير متصل
و در شهرهاي آبادان ،خرمشهر و ش��ادگان نيز اقدامات مؤثري انجام شده
است .كرمينژاد با اش��اره به اينكه س��اخت و نصب 100هزار متر مكعب
آبشيرينكن در شهرهاي آبادان و خرمشهر در دستور كار قرار دارد ،گفت:
ساخت و نصب آب تصفيهكن به ظرفيت 22هزار متر مكعب در شبانهروز
در آبادان توسط يك سرمايهگذار كه در مرحله انعقاد قرارداد ميباشد .وي
افزود :نصب دو مجتمع آبشيرينكن به ظرفيت 15هزار و  500متر مكعب
در خرمشهر و جزيره مينو و ساخت آبشيرينكن به ظرفيت  48هزار متر
مكعب با استفاده از تهاتر نفت در آبادان و خرمشهر از جمله طرحهاي ساخت
آبشيركن در اين دو شهرستان است.

 93هزار واحد مسكوني در گلستان
ساخته ميشود
مديركل راه و شهرس�ازي گلستان با
گلستان
اشاره به ابالغ س�هميه اين استان در
طرح نهضت ملي مسكن از ساخت  93هزار و  933واحد مسكوني
در مدت چهار سال خبر داد.

حسين محبوبي مديركل راه و شهرسازي گلستان گفت :از طرح دولت
براي ساخت  4ميليون واحد مسكن در طول چهار سال در كشور ،سهميه
جديد استان براي توليد  93هزار و  933هزار واحد ابالغ شد .وي افزود:
از اين تعداد  61هزار و  902واحد مسكن ش��هري است كه به يكهزار
و 858هكتار زمين نياز دارد و  28هزار واحد مسكن روستايي است كه
تأمين زمين و ساخت آن بر عهده بنياد مس��كن انقالب اسالمي است.
مديركل راه و شهرسازي گلستان ادامه داد :سهميه ساالنه مسكن شهري
گلستان  15هزار و  476واحد در سال است كه  5هزار و  377واحد آن در
گرگان 2 ،هزار و  354واحد در گنبدكاووس و بقيه در 27شهر ديگر استان
ساخته ميشود .محبوبي گفت :از مسكن شهري 15هزار و  476واحد به
گروههاي كمدرآمد 3 ،هزار و  849واحد به گروههاي با درآمد متوسط به
پايين 3 ،هزار و  849واحد به گروههاي با درآمد متوسط به باال11 ،هزار
و  607واحد به تفاهمنامه با س��ازمانها و نهادها و  11هزار و 607واحد
به بازآفريني شهري ،بافتهاي فرسوده و حاشيه نشيني شهري مربوط
اس��ت .وي افزود 4 :هزار و  31واحد مسكن ش��هري استيجاري هم در
شهرهاي استان مربوط است كه صاحبان زمينهاي شهري ميتوانند با
ساخت مسكن براي اجاره از اين سهميه استفاده كنند.

خراسانش�مالي :رئيس اداره جنگلداري اداره كل منابع طبيعي
خراسانشمالي گفت :با اجراي طرح جنگلكاري تاكنون بيش از ۳۰۰
هكتار از عرصه جنگلي با مش��اركت مردم حفاظت و احيا شده است.
مهدي قديمي افزود :اين طرح با رويكرد اقتصادي در منطقه كاستان
در شهرستان مانه و سملقان و شارلق و چشمهخان در شهرستان گرمه
اجرا شده است.
سيستان وبلوچستان :دكتر جليل نجاتي رئيس مركز بهداشت
زاهدان با بيان اينكه روند انجام واكسيناسيون كرونا در شهر زاهدان در
مراكز تجميعي ،پايگاههاي سالمت شهري ،خانههاي بهداشت و نيز با
حضور تيمهاي سيار در مناطق حاشيه شهر بدون هيچگونه كمبودي
براي گروههاي مختلف سني ( ۱۲س��ال به باال) همچنان ادامه دارد،
گفت :در حال حاضر  ۹مركز تجميعي واكسيناس��يون شامل :واليت،
۲۲بهمن ،شهيد بختهاي ،استقالل ،ذوالفقار ،شهدای شاهوزهي ،سراج،
فرهيختگان و شهيد لطيفي پذيراي مراجعين ميباشند.
سمنان :مديركل ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي استان
سمنان از برنامهريزي براي تبديل خانههاي تاريخي سمنان با مشاركت
شهرداري و شوراي شهر سمنان به فروش��گاه و كارگاه صنايعدستي
خبرداد .حميدرضا دوس��تمحمدي افزود :ايجاد بازارچههاي موقت
صنايعدس��تي گامي بلند در زمينه ايجاد فرصت براي حضور مشاغل
خانگي و هنرمندان است.
كردستان :راغب الفت مديركل امور روس��تايي استان كردستان
گفت :در راستاي خدمت به مردم روس��تا و سكونتگاههاي روستايي
و هدايت منابع اعتباري كوچك به سمت پروژههاي عمراني؛ پروژهاي
تحت عنوان «هر روس��تا يك پروژه» تعريف شده اس��ت .وي افزود:
براساس اين پروژه تا پايان س��الجاري در همه روس��تاها يك پروژه
خدماتي يا عمراني توسط دهياريها تعريف و اجرا ميشود.
لرستان :مدير شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه لرستان
از ارس��ال بيش از  ۴۱ميليون و  ۳۰۰هزار ليتر نفت گاز در هشتماهه
گذشته به نيروگاه مولد خرمآباد خبرداد و گفت :تأمين سوخت نيروگاه
مولد برق در دستور كار اين شركت قرار دارد و مطابق با برنامهريزيهاي
انجام شده ،براي سوخترساني مطلوب و بيوقفه به اين نيروگاه آمادگي
كامل داريم .پيمان بهرامي تصريح كرد :با توجه به شروع فصل سرما
و پيشگيري از بروز مشكالت احتمالي جلس��هاي با مسئوالن نيروگاه
برگزار و مسائل ،برنامهها و چالشهاي فعاليت نيروگاه و تأمين و توزيع
فرآوردههاي نفتي مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و تأكيد شد تأمين
پايدار سوخت نيروگاه جزو برنامههاي اصلي اين شركت قرار بگيرد.
بوش�هر :جواد رس��تمي ش��هردار بندرگناوه در بررسي و تكميل
پروژهها با اش��اره به اينكه پروژههاي عمراني از برنامههاي اولويتدار
اين شهرداري خواهد بود ،گفت :قطعاً پروژههاي جديد براي شهرداري
تعريف خواهد ش��د اما به معناي اين نيس��ت كه پروژههاي نيمه كاره
شهرداران گذش��ته ناتمام باقي بماند بلكه اين پروژهها و كارها كه در
حقيقت كار براي مردم است ،بايد تكميل شوند.

