
محمدرضا افشاري

4 بازارچه جديد در شهرستان اسالمشهر 
راس�تاي  در      اسالمشهر
ايجاد كس�ب 
وكارهاي جديد و با درآم�دي پايدار چهار 
بازارچ�ه محل�ي جدي�د در شهرس�تان 

اسالمشهر ايجاد مي شود. 
سيد فرزاد كاظمي رئيس س��ازمان ساماندهي 
مش��اغل ش��هري و فرآورده ه��اي كش��اورزي 
شهرداري اسالمشهر گفت: در راستاي افزايش 
خدمات بيشتر به ش��هروندان با ايجاد كسب و 

كارهاي جديد منابع درآمدي پايدار هم براي س��ازمان به وجود آمده است. وي با اشاره به احداث چهار 
بازارچه محلي جديد در سطح مناطق مختلف شهر افزود: با توجه به نيازها و درخواست هاي شهروندان و 
ارائه خدمات بهينه و مطلوب به همشهريان، با موافقت و كسب مجوز احداث دو بازارچه از شوراي اسالمي 
شهر، بازارچه دائمي عرضه مواد غذايي و پروتئيني و يك بازارچه غيرثابت و همچنين دو بازارچه ثابت ديگر 
توسط مديريت سرمايه گذاري شهرداري، با مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در نقاط مختلف 
شهر احداث و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. اين مسئول ادامه داد: با راه اندازي اين مركز عالوه بر حفظ 
حرمت و شخصيت كارگران زحمتكش و دسترسي آسان شهروندان به نيروي انساني ماهر و متخصص، 
زمينه بروز و فعاليت برخي از افراد سودجو و فرصت طلب در پوشش كارگران فصلي جلوگيري مي شود. 

مدد جويان ندامتگاه چابهار توانمند مي شوند 
راس�تاي  در     سيستان وبلوچستان 
ي  ا ج�ر ا
مسئوليت اجتماعي دور دوم مهارت آموزي 
و توانمند س�ازي مددجوي�ان ندامت�گاه 

چابهار آغاز شد. 
طاهره شهركي معاون فرهنگي، اجتماعي و 
گردشگري سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: 
دور دوم مه��ارت آم��وزي و توانمند س��ازي 
مددجويان ندامت��گاه چابهار متش��كل از ۸ 

كارگاه تخصصي راه اندازي ش��د.  وي افزود: مونتاژ عينك، تراش سنگ هاي قيمتي، تعمير و نصب 
كولرهاي گازي، س��رويس كار خودرو و موتورهاي بنزيني قايق، كارگاه برق ساختمان و صنعتي، 
كارگاه پارچه س��ازي و منجوق دوزي، كارگاه س��وزن دوزي، كارگاه برگ��زاري دوره هاي تئوري، 

مشاوره اي و مددكاري اجتماعي از جمله اين كارگاه ها  است.  
وي ادامه داد: اين اقدامات با هدف آموزش توليد محور و تعليم زندانيان و نيز ايجاد فضاي كسب و 
كار و درآمدزايي براي خانواده هاي آنان در قبال ارائه خدمات به صاحبان صنايع خرد فعال در محل 
كارگاه و پس از آزادي صورت گرفت.  اين مس��ئول اجراي اين مهم را تربيت زندانيان و متخصص 
كردن آنان به منظور تأمين نيروي انس��اني ماهر پس از آزادي و ايجاد مشاغل پايدار و فرصت هاي 

برابر شغلي اعالم كرد. 

۲هزار هكتار گلخانه جديد
  در فارس ساخته مي شود

آبرساني به 34 روستاي استان مركزي
 با تكميل مجتمع اميركبير 

با هدف مديريت      فارس 
و  آب�ي  مناب�ع 
باالبردن راندم�ان توليد محص�والت غذايي 
۲هزار هكتار گلخانه جديد در اس�تان فارس 

ساخته مي شود. 
مجتبي دهقان پور رئيس جهاد كشاورزي فارس 
با بيان اينكه توس��عه كش��ت گلخانه اي يكي از 
برنامه هاي مقابله با مشكالت ناشي از خشكسالي 
است. وي افزود: س��هميه ۲ هزار هكتاري براي 
توسعه گلخانه ها در س��ال جاري از سوي وزارت 
جهاد كشاورزي به اين استان ابالغ شده و در حال 
حاضر هزار هكتار از اين طرح از ۱۵ تا صددرصد 
پيشرفت فيزيكي دارد. اين مقام مسئول با بيان 
اينكه از ابتداي س��ال جاري تاكن��ون طرح ۴۳ 
هكتار گلخانه سبزي و صيفي و ۲۲ هكتار سايبان 
كشاورزي باغ ها در فارس به بهره برداري رسيده 
است، افزود: تاكنون ۳۲۲ طرح، به مساحت ۳۰۷ 
هكتار، براي گرفتن تسهيالت به ميزان ۲۲ هزارو 
۲۳۱ ميليارد ري��ال عمدتاً به بانك كش��اورزي 
معرفي شده اند. دهقان پور با اش��اره به اينكه تا 
پايان سال گذش��ته ۶۰۷ هكتار گلخانه و ۲۲۰ 
هكتار س��ايبان باغ در فارس احداث شده است، 
خاطرنش��ان كرد: در گلخانه هاي استان عمدتاً 
محصوالت س��بزي و صيفي مانند خيار، فلفل 
دلمه رنگي، گوجه فرنگي و ساير سبزيجات برگي 

همچون فلفل تند توليد مي ش��ود. وي تصريح 
كرد: توليد نش��اء و نهال، گل و گياهان زينتي، 
گياهان داروي��ي، پاپايا، ميوه هاي هس��ته دار و 
مركبات از ديگر محصوالت توليدي اين استان 
در فضاي كنترل شده است. رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي فارس با اشاره به اينكه افزايش بهره وري 
و صرفه جويي در مصرف آب، استفاده بهينه از 
نهاده هاي توليد، كاهش ريسك توليد و افزايش 
۱۰ تا ۱۲ برابري توليدات در گلخانه نسبت به 
فضاي باز از مزاي��اي توليد در فضاي گلخانه اي 
است، افزود: امكان كنترل ش��رايط محيطي و 
توليد محصوالت خارج از فصل و افزايش مدت 
زمان برداشت محصوالت، از ديگر مزاياي كشت 
در فضاي گلخانه اي است. دهقان پور همچنين 
به افزايش بازدهي اقتصادي نسبت به فضاي باز، 
، اش��تغالزايي پايدار، فعال شدن صنايع مرتبط 
جانبي نظير كارخانجات و كارگاه هاي ساخت 
قطعات فلزي و پوشش هاي پالستيكي و افزايش 
ضريب امنيت غذايي و سالمت جامعه نيز اشاره 
كرد. وي ادامه داد: متقاضي��ان احداث گلخانه 
پس از دريافت پروانه تأس��يس از سازمان نظام 
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مي توانند 
در سامانه يكپارچه تس��هيالت اعتباري وزارت 
جهاد كشاورزي درخواس��ت خود براي گرفتن 

تسهيالت بانكي را ثبت كنند. 

مجتمع اميركبير     مركزي 
با هدف آبرسانی  
به 34 روس�تاي اس�تان مركزي ب�ه زودي 

تكميل و به بهره برداري مي رسد. 
دكتر محم��د جوانبخت معاون وزي��ر نيرو در 
امور آب و آبفا در سفر به استان مركزي گفت: 
تصفيه خانه فاضالب شهر اراك بيش از ۱۱۰۰ 
ليتر پس��اب توليد مي كند كه ضرورت دارد از 
اين ظرفيت براي تأمين آب در بخش صنعت، 
فضاي سبز و كش��اورزي براي محصوالت غير 
مثمر اس��تفاده ش��ود. وي با تأكيد بر تسريع 
در روند اجراي اس��تريم چهارم فاز س��وم اين 
تصفيه خانه افزود: تكميل اين تصفيه خانه در 
حفظ محيط زيست و سالمت شهروندان نقش 
بسزايي دارد و اميدواريم با بهره برداري از اين 
پروژه هاي زيست محيطي، مردم شهرستان از 
اثرات ارزشمند آن بهره مند باشند. اين مسئول 
ادامه داد: ب��ا برنامه ريزي مناس��ب مي توانيم 
زمينه استفاده از پساب و جايگزيني آن به جاي 
آب خام را در حوزه هاي مختلف استان فراهم 
آوريم. جوانبخت با اشاره به اولويت وزارت نيرو 
بر تس��ريع تكميل طرح هاي آبرس��اني گفت: 
برخورداري شهرك هاي شمالي شهر اراك از 
آب سد كمال صالح از جمله موضوعات اصلي 
در اين حوزه مي باش��د و با برنامه ريزي انجام 

ش��ده اعتبارات اين طرح ها تأمي��ن و با اجرا و 
تكميل رينگ جنوبي شهر شهرك هاي شمالي 
نيز از آب س��د كمال صال��ح بهره مند خواهند 
شد. مهندس حشمت اله عباس��ي مديرعامل 
شركت آب و فاضالب اس��تان مركزي با اشاره 
به ارتقاي استريم چهارم فاز سوم تصفيه خانه 
فاضالب شهر اراك گفت: در حال حاضر بالغ بر 
۱۰۰ هزار مترمكعب فاضالب وارد تصفيه خانه 
فاضالب مي شود كه باالتر از ظرفيت طراحي 
است و به همين علت ش��ركت آب و فاضالب 
اس��تان مركزي احداث اس��تريم چه��ارم فاز 
س��وم را در دس��تور كار قرار داده اس��ت. وي 
افزود: تاكنون اين پروژه ۷۵ درصد پيش��رفت 
فيزيكي داشته و براي اجراي كامل فاز چهارم 
تصفيه خانه فاضالب ش��هر اراك ۴۰ ميليارد 
تومان اعتبار مورد نياز است. اين مسئول ادامه 
داد: پساب خروجي تصفيه خانه فاضالب اراك 
۱۱۰۰ ليتر مي باشد كه ۱۰۰ ليتر از آن براي 
كش��اورزي و يك هزار ليتر از اين پساب براي 
تغذيه تاالب ميقان استفاده مي شود. عباسي 
تسريح كرد: در حال حاضر اين تصفيه خانه با 
ظرفيت تصفيه جمعيتي در حدود ۴۷۰ هزار 
نفر در شبانه روز در س��ه فاز با فرآيند تصفيه 
برك��ه تثبيت و لج��ن فعال متع��ارف در حال 

بهره برداري مي باشد. 

اقدام بزرگ ناحيه مقاومت امام حسين)ع( 
با كاشت و توسعه گياهان دارويي 

اقدامات نيروي مقاومت بسيج در مناطق مختلف كشور هميشگي 
است و شايد هفته بسيج فقط بهانه اي باشد براي برگزاري يك جشن 
بزرگ و ملي خدمات رساني در جاي جاي خاك مقدس اين سرزمين. 
بر همين اساس ناحيه مقاومت بسيج امام حس�ين)ع( اصفهان نيز 
در كنار تمام اقداماتي كه در سال جاري داش�ته برنامه هاي ويژه اي 
هم براي اين هفته در دس�تور كار دارد و به گفته فرمانده اين ناحيه 
كاش�ت و توس�عه گياهان دارويي يكي از كارهاي بزرگي است كه با 
همت و محوريت اين پايگاه بس�يج در اصفهان انجام ش�ده اس�ت. 

    
سرهنگ پاسدار محس��ن حاجي عرب با گراميداشت هفته بسيج گفت: 
اين هفته يادآور رش��ادت ها، دالوري ها و شجاعت هاي دلير مردان غيور 
ايران اسالمي در س��نگرها و عرصه هاي مختلف اس��ت و بسيجي بودن 
افتخاري اس��ت كه در انقالب اس��المي و در آس��تانه عصر ظهور نصيب 
مديران و رهروان امامين انقالب اسالمي ش��ده و همه بايد قدردان اين 

نعمت و افتخار باشند. 
وي با بيان اينكه اين ناحيه برنامه هاي متعدد و متنوعي براي بزرگداشت 
هفته بسيج در نظر گرفته كه بخشي از آنها اجرايي شده و بخشي در حال 
انجام اس��ت، مش��اركت در رزمايش جهادي فاطمي و برگزاري يادواره 
ش��هدا در محالت را از جمله كارها عنوان كرد و ادامه داد: برگزاري دوره 
توانمندس��ازي گروه هاي جهادي با عنوان رس��م جهاد، رس��م خدمت، 
راه اندازي كارگاه هاي توليدي و كس��ب وكارهاي خانگي در قالب هفت 
كارگاه خياط��ي، زنبورداري، صنايع دس��تي، برگزاري نمايش��گاه هاي 
اقتصاد مقاومتي در سطح حوزه ها و عرضه محصوالت و همچنين اجراي 
طرح جهاد روشنايي و كاشت و توسعه گياهان دارويي با همت و محوريت 
ناحيه مقاومت امام حس��ين)ع( انجام ش��ده و رضايت مردم را به دنبال 

داشته است. 
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج امام حسين)ع( آس��فالت پايگاه روستاي 
هرمدان، برگ��زاري اردوهاي جهادي و ويزيت رايگان پزش��ك عمومي، 
مامايي و دندانپزشكي را از ديگر فعاليت هاي اين ناحيه عنوان كرد و گفت: 
اجراي طرح تذكر لساني در سطح معابر عمومي و پارك ها، ادارات و اصناف 
و برگزاري مراسم جشن، و طرح پاتوق هاي فرهنگي و اجتماعي در محالت 

در بخش اجتماعي ناحيه صورت گرفته است. 
وي اضافه ك��رد: كارگاه هاي مش��اوره فردي و س��بك زندگي، تحكيم 
خانواده، پيش��گيري از طالق، پيگيري از اعتياد در كنار كارگاه مشاوره 
فردي و آموزش و همچنين طرح درمان اعتياد خانگي نيز در اين بخش 

برگزار شد. 
   از آزادسازي زندانيان تا خدمات رايگان دندانپزشكي

ناحيه مقاومت بس��يج امام حس��ين)ع( اصفهان از ابتداي سال تاكنون 
برنامه هاي متنوعي را در دس��تور كار داش��ته كه حاجي عرب گريزي به 
آنها زده و گفت: رويداد فرهنگي امريكا بدون نقاب، آزادس��ازي زندانيان 
جرائم غير عمدهاي در ماه مبارك رمض��ان، اجراي طرح لبخند كرامت 
)معاينه و درمان رايگان دندانپزشكي(، اجراي طرح و برنامه سعي و صفا 
در تابستان سال ۱۴۰۱ در پايگاه هاي مقاومت ويژه جوانان و نوجوانان، 
اجراي طرح هاي فرهنگي، ورزشي و اردوهاي تفريحي و اجراي سرودهاي 
پاتوقي و تئاتر خياباني در راستاي نشاط آفريني اجتماعي از جمله برنامه ها 

و فعاليت هاي اين ناحيه از ابتداي سال جاري تاكنون بوده است. 
فرمانده ناحيه مقاومت امام حس��ين)ع( تأكيد كرد: برگزاري سرودهاي 
پاتوقي در برنامه هاي فرهنگي محله محور و مسابقات قرآني هفته بسيج 
در كنار فعاليت گروه هاي جهادي در سطح منطقه در بخش هاي پزشكي 

و خدمات رساني فرهنگي طي چند روز آينده انجام خواهد شد. 
وي تصريح كرد: برپايي نشست هاي سبك زندگي اسالمي، تربيت فرزند 
و مشاوره تحصيلي، مسابقات بومي محلي در سطح محالت و روستاها، 
سركشي از خانواده هاي شهدا، ايثارگران و بسيجيان شاخص و همچنين 
توزيع كمك هاي مؤمنانه بين اقش��ار كم درآم��د از ديگر برنامه هاي اين 

ناحيه است. 
حاجي عرب غبارروب��ي و تجديد ميثاق با ش��هدا و برگ��زاري اردوهاي 
فرهنگي و زيارتي براي بسيجيان را از ديگر طرح هاي هفته بسيج عنوان 
كرد و گفت: حضور حلقه هاي صالحين در نمازجمعه ش��هر بهارستان، 
برگزاري كالس هاي سواد رسانه اي در محالت و مدارس مختلف، حضور 
راويان دفاع مقدس و جبهه مقاومت سوريه در مساجد و محالت در كنار 
برگزاري نمايشگاه هاي مختلف با موضوعاتي همچون حجاب و عفاف و 
اقتصاد مقاومتي نيز در ليست برنامه هايي است كه تعدادي از آنها انجام و 

بخشي هم اجرا خواهد شد. 
فرمانده سپاه ناحيه امام حسين)ع( تصريح كرد: برپايي جشنواره سرود، 
نمايش فيلم و تئاتر، جشن ويژه مادران و فرزندان، نمايشگاه هاي غذاهاي 
سنتي و برگزاري ميز خدمت در مصالي نماز جمعه از جمله اقدامات اين 

ناحيه در سال جاري است. 
وي با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده ناحي��ه امام حس��ين)ع( در حوزه 
اجتماعي، فرهنگي و خدمات رس��اني افزود: احداث و تكميل مس��كن 
محرومان در روستاهاي ش��يدان، كرچگان و كالرتان، برگزاري جلسات 
شوراها و مجامع جهادي و همچنين رزمايش جهادگران فاطمي در كنار 
حمايت و پش��تيباني از گروه هاي جهادي در اين بخش دنبال و اجرايي 
شده است. به گفته سرهنگ حاجي عرب، اجراي طرح خدمت مؤمنانه از 
قربان تا غدير، تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي به تعداد يك هزارو ۵۰۰ 
بسته ش��امل مرغ، برنج، ماكاروني، روغن و حبوبات، تهيه و توزيع غذاي 
گرم، لوازم التحرير، تبلت، جهيزيه و سيسموني از ابتداي سال تاكنون و در 

مناسبت هاي مختلف انجام شده است. 

احداث مجموعه هاي گلخانه اي
 براي ايجاد كسب و كارهاي كوچك 

مجموعه  اي از گلخانه هاي پيش�رفته با هدف ايجاد كسب و كارهاي 
كوچك در استان هاي مختلف كشور احداث مي شود كه براي تأمين 
تجهيزات اوليه آنها كمك هايي مثل س�ازه گلخانه در اختيار واحدها 

قرار مي گيرد. 
محمدجعفر صديق دامغاني زاده، رئيس پارك فناوري اطالعات و ارتباطات 
كشور كه در جلسه توس��عه اقتصاد ديجيتال استان زنجان حضور داشت 
با اش��اره به بحث وام ۵ ميليارد توماني براي ش��تاب دهنده ها گفت: براي 
س��رمايه گذاري در اين حوزه بايد موضوعاتي مثل ريسك سرمايه گذاري 
در پرداخت تسهيالت نيز مورد توجه قرار گيرد كه توافقاتي در اين زمينه 

انجام شده است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه پرداخ��ت تس��هيالت از طري��ق بانك ه��ا در فرآيند 
سرمايه گذاري براي شتاب دهنده ها زمان بر است، اظهار كرد: تالش داريم 
تا بخشي از منابع مالي آن را از طرق ديگر تأمين كنيم تا كار را شروع كنند و 

هدف اين است كه كار سريع تر پيش رود. 
رئيس پارك فناوري اطالعات و ارتباطات با تأكيد بر اينكه بايد روي مدل هاي 
تأمين مالي كار شود، بيان كرد: براي خريد محصوالت توليدي شركت هاي 

پارك ها بايد مذاكراتي را با بخش هاي مختلف از جمله صنايع انجام شود. 
وي با اش��اره به بازديد از بزرگ ترين گلخانه كش��ور در اس��تان زنجان و 
اطمينان بخشي از موفقيت اين گلخانه، ابراز كرد: در اين گلخانه ها توليدات 
به دست خود توليدكنندگان به فروش مي رسد و اين يك كار موفقيت آميز 
است.  به گفته صديق دامغاني زاده مجموعه  اي از گلخانه  ها با هدف ايجاد 
كسب وكارهاي كوچك احداث مي شود كه براي تجهيز اوليه آنها سازه هاي 

گلخانه در اختيار واحدها قرار مي گيرد. 
اين مسئول به احداث يك مجموعه گلخانه ۶۰ آزمايشگاهي اشاره كرد و 
افزود: در حال حاضر ۵ گلخانه را انتخاب كرديم كه تجهيزات مورد نياز آن 
را تأمين و در واحد به امانت مي گذاريم و چنانچه كار موفقيت آميز بود، با 

پرداخت تسهيالت، اين طرح را توسعه مي بخشيم. 
صديق دامغاني زاده تصري��ح كرد: در حال ايجاد ش��بكه اي از گلخانه هاي 
هوشمند هستيم كه در آنها فقط به اقداماتي مثل نصب سنسور بسنده نشده 
بلكه مجموعه اي فعاليت ها مثل تأمين نشاء، گياه پزشكي، آزمايشگاه و ساير 
موارد را پيش بيني كرديم و در واقع در اي��ن مجموعه نرم افزارهاي كالن، 
مالكيت و مديريت ايجاد و خدمات را از واحدهاي مستقر دريافت مي كنيم. 
وي ادامه داد: مجموعه به اين صورت خواهد ب��ود كه ۸ يونيت ۶۴ متري 
اتوماسيون شده مستقر شود و اين مجموعه به يك زمين ۵۰۰ متري نياز 
دارد، سرمايه مربوط به زمين و س��ازه را ما تأمين مي كنيم و اگر گلخانه را 
براي كسب وكار خانه اي در اختيار يك خانواده قرار دهيم ساالنه بين ۸۰ تا 

۱۰۰ ميليون تومان مي تواند درآمد داشته باشد. 
رئيس پارك فناوري اطالع��ات و ارتباطات تأكيد كرد: ب��راي ايجاد يك 
فرآيند صحيح بايد يك نرم افزار حاوي اطالعاتي مثل نحوه و ميزان كشت 
محصوالت آبي و ديم، متوسط بهره وري، مصرف انرژي و ساير موارد داشته 

باشيم تا بتوانيم به مديريت استان كمك كنيم. 

مشكالت 4۰ واحد توليدي و صنعتي گيالن حل شد
مش�كالت 4۰     گيالن 
واحد توليدي 
و صنعتي گيالن به همت بسيج كارگري در 

قالب ميز خدمت جهادي حل شد. 
سرهنگ عباس اس��كندري مس��ئول سازمان 
بسيج كارگري گيالن در حاش��يه ميز خدمت 
جهادي مدي��ران متولي اش��تغال اس��تان كه 
به مناس��بت هفته بسيج در ش��هرك صنعتي 
س��پيدرود رش��ت برگزار ش��د، گفت: در اين 
جلسه مش��كالت ۴۰ واحد توليدي و صنعتي بررسي و حل ش��د.  وي افزود: از نتايج و پيامدهاي ميز 
خدمت جهادي تخصصي كمك به تثبيت اش��تغال در واحدهاي توليدي، كمك به گس��ترش و ايجاد 
اشتغال، كاهش نرخ بيكاري، افزايش امنيت شغلي، كاهش آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه 
كارگري و كارفرمايي و ايجاد انگيزه براي س��رمايه گذاري مطمئن است.  تيمور پورحيدري، مديركل 
صنعت، معدن و تجارت گي��الن هم گفت: به صورت ميداني با همه ظرفيت حضور داريم تا مش��كالت 
واحدهاي توليدي اس��تان را رفع كنيم.  وي با بيان اينكه عمده مشكالت واحدهاي توليدي و صنعتي 
استان در راستاي تسهيالت بانكي است، افزود: هماهنگي هاي الزم انجام شده است تا مشكالت برخي 

از واحدهاي صنعتي در كارگروه رفع موانع توليد بررس��ي ش��ود. 

طرح هاي آبرساني در بوشهر اجرا مي شود
با هدف تأمين     بوشهر 
آب م�ورد نياز 
مردم بوش�هر، پروژه هاي آب شيرين كن در 
نقاط مختلف شهري و روستايي استان انجام 

مي شود. 
ابوالحس��ن عال��ي مديرعام��ل ش��ركت آب 
وفاضالب بوشهر در نشست با مسئوالن اجرايي 
اس��تان به روند اجراي طرح هاي آبرساني در 
شهرها و روس��تاها پرداخت و افزود: با توجه 
به اينكه بيشترين منابع آب آشاميدني بوشهر در ديگر استان ها قرار دارد، طرح هاي آب شيرين كن 

تدوين و اجرايي شد.
 وي با اشاره به تسريع طرح هاي آبرس��اني افزود: اكنون طرح هاي آبرساني در بخش هاي مختلف با 
سرمايه گذاري يك هزار ميليارد تومان در حال اجراست. اين مسئول ادامه داد: پروژه هاي آبرساني 
با اعتبارات در بخش هاي محروميت زدايي، شهرهاي مواجه با تنش آبي، اعتبارات استاني، داخلي و 

سرمايه گذاري بخش خصوصي در حال اجراست. 
عالي تصريح كرد: تا سال گذشته حدود۴۰هزار مترمكعب آب از طرح هاي آب شيرين كن استان در 
شبانه روز توليد مي شد كه امسال اين ميزان افزايش يافته و تا پايان امسال با وارد مدارشدن سايت هاي 

جديد آب شيرين كن ۱۰۰ هزار متر مكعب به اين ظرفيت افزوده مي شود. 
وي اجرای طرح هاي آب ش��يرين كن ۳۵هزار و ۱۷هزار متر مكعب و خط انتقال را مورد اشاره 
قرارداد و افزود: بخشي از آب  ش��يرين  كن ۱۷هزارمتر مكعب واردمدار توليد شده و فاز بعدي تا 

پايان امسال به بهره برداري مي رسد. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي بوشهر ادامه داد: سد دشت پلنگ، دالكي، خاييز، باغان، اخند 

و باهوش شش از جمله سدهايي است كه در حال ساخت است. 
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آغاز طرح مديريت آفات در ۶۱ هزار هكتار از مزارع البرز
اجراي طرح مديريت تلفيقي آفات در بيش از ۶1 هزارو ۶۰۰ هكتار     البرز  

مزارع و باغات استان البرز آغاز شد. 
عليرضا بدري مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي البرز با اشاره به اجراي طرح مديريت تلفيقي 
آفات در بيش از ۶۱ هزارو ۶۰۰ هكتار مزارع و باغات استان، افزود: مديريت تلفيقي آفات هر ساله با 
هدف استفاده از مجموعه  روش هاي مكانيكي، بيولوژيكي و شيميايي در كنترل آفات و در راستاي 
كاهش مصرف سموم شيميايي و توليد محصول سالم اجرا مي شود. وي ادامه داد: واحد پيش آگاهي 
و شبكه هاي مراقبت مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي البرز با اجراي برنامه هاي پيش 
آگاهي آفات كليدي نظير كرم س��يب، كرم خراط، كرم آلو، مينوز گوجه فرنگي، بيدكلم، نسبت به 
صدور ۴۱ مورد اطالعيه پيش آگاهي آفات باغي اقدام كرده است. اين مسئول گفت: مديريت حفظ 
نباتات سازمان عالوه بر اجراي برنامه هاي پيش آگاهي آفات كليدي، با توزيع بيش از ۱۷۶ هزار كارت 
و رول زرد و آبي، ۲ هزارو ۵۰۱ فرمون و ۲هزار و ۲۰ تله شكار حشرات به صورت فعاالنه در راستاي 

توليد محصول سالم حركت كرده است. 

   هرمزگان: سرهنگ پاسدار حسن  پيروي منش جانشين فرمانده ناحيه 
مقاومت سپاه بشاگرد گفت: به مناسبت هفته بسيج سه تيم پزشكي بسيج 
به مناطق محروم بشاگرد اعزام شدند. وي با بيان اينكه اين گروه ها شامل 
سه پزشك عمومي، دو بهورز، يك ماما و سه داروساز بودند، افزود: به ۵۰۰ 
نفر از اهالي روس��تاهاي گوروي، كارگنجي و پاكوه سياه خدمات دارويي و 

پزشكي رايگان ارائه شد. 
   آذربايجان ش�رقي: احمد حم��زه زاده مدي��ر كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان شرقي گفت: به  منظور ساماند هي 
ورودي هاي بازار تاريخي تبريز، سردر چهار طاقي باشماقچي بازار تبريز به 
همت شهرداري منطقه ۸ با همكاري اين اداره كل و انجام مناقصه و انتخاب 
پيمانكار، انجام خواهد ش��د كه عالوه بر س��اماندهي و زيباسازي ورودي 

باشماقچي بازار، بر ارزش تاريخي اين بازار افزوده خواهد شد. 
   بوشهر: رسول زارعي مديركل امور اقتصادي و دارايي استان بوشهر 
از اجرا طرح هاي مختلف از محل تسهيالت تبصره ۱۸ خبرداد و افزود: در 
يكسال گذش��ته، ۱۱۲۱ طرح در حوزه هاي مختلف شامل نفت و صنايع 
وابسته، صنعت، كشاورزي، گردشگري، شركت هاي دانش بنيان، حمل 
ونقل و راهداري جاده اي، كسب وكارهاي خانگي و خدمات به ارزش ۲۶ 

هزارو ۳۸۸ ميليارد ريال به تصويب كارگروه استاني رسيده است. 
   مركزي: محمود باراني رئيس هيئت مديره تعاوني توليدكنندگان پسته 
استان مركزي از راه اندازي و فعاليت مركز تحقيقات پسته در شهرستان 
زرنديه خبر داد.  وي افزود: اين مركز كه قرار است با عنوان باغ تحقيقاتي 
يا باغ مادري پسته احداث شود و با كاركردهايي در حوزه آموزش، توليد و 
تكثير نهال پسته، انجام تحقيقات و آموزش پيوند درخت پسته، مبارزه با 

آفات پسته و ترويج ارقام فعاليت كند. 
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