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بندرعباس- شهین صادقی
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی هرمزگان از رشد 
 8.8 درص��دی ص��ادرات بخش کش��اورزی نس��بت به 

سال گذشته خبر داد. 
عب��اس موی��دی در چهارمین نشس��ت ش��ورای 
هماهنگی بخش کش��اورزی که با حض��ور محمدجواد 
عس��کری رئیس کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای 
اس��امی و جمعی از اعضای کمیس��یون برگزار ش��د ، 
اظهار کرد: بخش کش��اورزی هرمزگان دارای 95 هزار 
بهره بردار اس��ت ک��ه در قالب 80 ه��زار هکتار زمین ، 
حدود 2.7 از سهم تولیدی کشور در بخش  زراعی را به 

خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه اس��تان هرمزگان از نظر تولیدات 
باغی در س��طح مطلوبی ق��رار دارد ، افزود : باغداران ما 
در 80 هزار هکتار س��طح 2 میلیون 980 تن محصول 

تولید می کنند، و در تولیدات باغی 3.7 محصوالت باغی 
کشور را استان هرمزگان تامین می کند .

رئیس س��ازمان جهادکش��اورزی هرمزگان با بیان 
اینک��ه دوازده رق��م از محص��والت کش��اورزی و باغی 
هرمزگان دارای رتبه اول تا سوم در تولید کشور هستند 
گریزی به بخش ش��یات زد و گفت : استان هرمزگان 

از لحاظ تولیدات در بخش آبزیان رتبه نخست کشوری 
را در اختی��ار دارد و توس��عه این بخ��ش نیاز به عزمی 
ملی دارد.مویدی عنوان  کرد : در دولت سیزدهم رویکرد 
مناس��بی برای افزایش س��طح صادرات در پیش گرفته 
شد و با حمایت های اس��تاندار هرمزگان شاهد افزایش 
س��طح صادرات بودیم به نوعی ک��ه در صادرات بخش 
کش��اورزی نسبت به سال گذش��ته 8.8 درصد افزایش 
را شاهد بودیم و 511 هزار تن از محصوالت کشاورزی 

را صادر کردیم.
وی تصری��ح  کرد : در حوزه صنایع تبدیلی اس��تان 
هرم��زگان عملک��رد خوبی را از خود به جای گذاش��ته 
اس��ت و در حال حاضر  با 192 واحد صنعتی اشتغالی 
بالغ بر 5 هزار 135 نفر به صورت مس��تقیم و 2 هزار و 
500 نفر به صورت غیرمستقیم با جذب یک میلیون و  

460 هزار تن مواد اولیه ایجاد کرده است.

شهریار-برزگر
 نشس��ت تخصص��ی پای��ش و رفع 
چال��ش ه��ای روب��روی پ��روژه تقاطع 
غیرهمس��طح میدان بس��یج ب��ا هدف 
بررسی و نگرش کامل به طرح کلی این 
پ��روژه بزرگ با حضور عم��وزاده معاون 
فن��ی و عمران��ی ش��هرداری ش��هریار ، 
مجری پروژه و کارشناسان برگزار شد .

ب��ه گ��زارش مدیری��ت ارتباطات و 
امور بین الملل ش��هرداری ش��هریار، در 
 ای��ن جلس��ه مصطفی عم��وزاده معاون 
فن��ی و عمرانی ب��ا تاکید ب��ر اجرای به 
موقع این پ��روژه طبق برنامه زمانبندی 
ش��ده و اح��داث آن بر اس��اس تمامی 
اصول استاندارد و بروز گفت:از آنجاییکه 
رفع چالش های ترافیکی مس��یر میدان 
بسیج ، خیابان کش��اورز و بلوار کشاورز 

به س��مت رباط کریم نیاز به اجرای این 
پروژه بزرگ دارد لذا با توجه به ضرورت 
تکمیل آن ، این پروژه باید تا پایان سال 
ب��ه اتمام برس��د و تنها ت��اش و همت 
مضاعف خواهد توانست در پایان رسیدن 

پروژه موثر باشد.

مع��اون فنی و عمرانی با بیان اینکه 
حجم ب��االی خودروهای عبوری در این 
نقطه از س��طح ش��هر هم��واره در این 
سال ها مشکات ترافیکی را مرتفع نموده 
گفت:شهردار  شهریار بدلیل حساسیتی 
ک��ه برای این پروژه دارد ، قول مس��اعد 

برای تزریق به موق��ع اعتبارات عمرانی 
 را در خص��وص این پ��روژه طبق قوانین 
داده اس��ت لذا س��رعت در اج��رای کار 
با انج��ام تم��ام اس��تانداردهای الزم از 
ضروریاتی اس��ت که م��د نظر مجموعه 

مدیریت شهری است.
در ادام��ه این جلس��ه مهندس��ین 
مش��اور و ط��راح این پ��روژه تمرکز در 
اصاحیه هندس��ی ، نقش��ه ها به همراه 
بررس��ی مجدد طرح ترافی��ک و تغییر 
برخ��ی از س��ازه ها با توجه به مس��ائل 
مهندس��ی و تضمین اعتبارات به موقع 

درخواست نموده اند.
گفتنی اس��ت در پایان این جلس��ه 
نیز بازدیدی از کارگاه های عمرانی این 
پروژه توس��ط معاون وعمرانی شهرداری 

شهریار انجام گرفت.

معاون امور صنایع س��ازمان صمت هرمزگان گفت: 
15 واحد صنعتی با سرمایه بیش از 346میلیارد ریال از 

ابتدای سال تاکنون به چرخه تولید بازگشتند.
 ب��ه گ��زارش مهر، ای��وب رحیم��ی بیان داش��ت: 
یکی از مهم ترین برنامه های سازمان صمت استان، احیا 
واحدهای راکد و غیرفعال اس��ت که تاش می ش��ود با 
استفاده از ظرفیت های موجود، این واحدهای راکد احیا 

و به چرخه تولید بازگردند.
وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی مذکور س��الیان 
گذشته به دلیل مشکاتی نظیر فرسودگی ماشین آالت، 
نبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی و س��رمایه در گردش 
و مش��کات فنی تولید و مدیریتی از چرخه تولید کنار 

رفته بودند.معاون امور صنایع سازمان صمت استان ادامه 
داد:با شناسایی این واحدها و عارضه یابی مشکات آنها 
حمایت های الزم در این خصوص انجام و این واحدهای 

 تولی��دی به چرخه تولید بازگش��تند که در این راس��تا
373 فرصت شغلی در استان هرمزگان احیا شد.

رحیم��ی بیان ک��رد: کمک به تأمین م��واد اولیه و 
تأمین س��رمایه در گ��ردش با ارائه تس��هیات بانکی و 
جذب س��رمایه گذاران جدید از جمله فعالیت هایی بوده 
که موجب بازگش��ت این واحدها به چرخه تولید شده 

است.
معاون امور صنایع سازمان صمت استان هرمزگان 
ی��ادآوری کرد:بانک ها، اداره کل ام��ور مالیاتی؛ تأمین 
اجتماعی، دادگس��تری اس��تان و س��ایر دس��تگاه های 
خدمات رس��ان نقش مهمی در احی��ا واحدهای تعطیل 

و راکد استان داشتند.

اراک-خبرنگار آفرینش
محم��د جوانبخ��ت ، در س��فر یک 
روزه به اس��تان مرکزی، از روند اجرای 
 پ��روژه رینگ کمربند جنوبی انتقال آب

 س��د کمال صالح به شهر اراک، تصفیه 
خان��ه آب اراک و مجموع��ه ورزش��ی 
ش��رکت آب منطقه ای مرک��زی، پروژه 
آبرسانی مجتمع امیرکبیر و تصفیه خانه 
فاضاب اراک بازدید و با اس��تاندار این 

استان دیدار و گفت و گو کرد.
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت 
محم��د  مرک��زی،  ای  منطق��ه  آب 
جوانبخت ضمن بازدی��د از روند اجرای 
 پ��روژه رینگ کمربند جنوبی انتقال آب 
س��د کمال صالح به ش��هر اراک گفت:با 
توجه ب��ه آمار و ارق��ام موجود، کیفیت 
آب شهر اراک از شرایط خوبی برخوردار 
اس��ت، و با تکمیل این رینگ ش��هری 
 کیفیت متوازنی در ش��هر ایجاد خواهد

 شد.
وی بر جایگزینی پس��اب با مصارف 
آب ش��رب ب��رای صنعت تأکی��د کرد و 
افزود:با توجه به شرایط موجود، مدیریت 
مناب��ع آب امری مهم و حیاتی اس��ت و 
بازچرخان��ی آب و مدیریت مصارف آب 
کش��اورزی در ای��ن امر نقش بس��زایی 

دارند.
جوانبخت با تأکی��د براینکه وزارت 
نیرو به دنبال این اس��ت که ذینفعان و 
بهره برداران را در منافع حاصل از نصب 

کنتورها و مدیریت آبخوان ها سهیم کند، 
تصریح کرد: متاس��فانه درصد زیادی از 
کشاورزان اقدام به نصب کنتور هوشمند 
 نک��رده ان��د و تنه��ا ح��دود 25 درصد 
چاه های کشور به کنتور مجهز هستند، 
البته روند نصب کنتور در استان مرکزی 

از شرایط خوبی برخوردار است.
معاون وزیر نیرو ب��ا تاکید بر اینکه 
آب کشور ممکن است مشکات زیادی 
داش��ته باش��د، اما اقتصاد آب در ایران 
جایگاه خود را ندارد، تصریح کرد:اصاح 
تعرفه ها و قیمت آب می تواند به اقتصاد 
آب در کش��ور کمک کن��د.وزارت نیرو 
درص��دد اج��رای برنامه های مناس��بی 
 در این راس��تا اس��ت.مصرف کنندگان 
کم مص��رف می توانند تخفی��ف بگیرند 
و برنامه ها بیش��تر معط��وف به مصرف 

کنندگان پرمصرف است.

افزای��ش تخصیص  اس��ت؛  گفتنی 
اعتب��ارات مص��وب طرح های آبرس��انی 
به ش��هر اراک و طرح آبرس��انی به شهر 
تفرش، انتقال پس��اب تصفیه خانه شهر 
اراک به صنایع بزرگ شهرستانهای اراک 
و شازند، صدور مجوز حفر دو حلقه چاه 
به منظور تأمی��ن آب مورد نیاز مجتمع 
امیرکبیر )36 روس��تای واقع در شمال 
ش��هر اراک(، تأمین اعتبار جهت اجرای 
تصفی��ه خانه فاضاب ش��هر کمیجان و 
تأمی��ن اعتبار جهت اصاح ش��بکه آب 
روستایی به میزان حدود 30 کیلومتر از 

جمله دستاوردهای این سفر بود.
 وضعی�ت وخی�م س�دهای 

استان مرکزی
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای 
مرکزی در جلس��ه مع��اون آب و آبفای 
وزیر نیرو و مدیرعامل ش��رکت مدیریت 

مناب��ع آب ایران با مدی��ران صنعت آب 
اس��تان گفت:میانگین بارندگی اس��تان 
مرک��زی 260 میل��ی متر اس��ت که از 
ابتدای س��ال آب��ی )اول مهرماه 1401( 
تاکنون حدود 50 میلی متر بارندگی در 

استان داشتیم.
ع��زت ال��ه آم��ری ب��ا اش��اره ب��ه 
 وضعیت دو س��د بزرگ اس��تان افزود:از

 270 میلیون مترمکعب ظرفیت مخزن 
 س��د س��اوه 46 میلیون مترمکعب و از

ظرفی��ت  مترمکع��ب  میلی��ون   95   
س��د کمال صال��ح ح��دود 36 میلیون 

مترمکعب پر است.
وی تصریح کرد:تمامی دش��ت های 
استان مرکزی ممنوعه هستند و انسداد 
300 حلقه چاه غیرمجاز فرم 5 باقیمانده 
در اس��تان نیز طی امسال و سال آینده 

انجام خواهد شد.
آمری خاطرنشان کرد:ظرفیت سازی 
خوبی جهت تأمین آب شرب شهرها در 
اس��تان صورت گرفته اس��ت بطوری که 
برای اکث��ر ش��هرها طرح ه��ای انتقال 
ح��وزه ای را اجرا کرده ایم و تنها پروژه 
باقیمانده طرح آبرسانی به شهر ساوه از 

خط انتقال سد کوچری می باشد.
وی همچنین گفت:در حال تنظیم 
سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه جهت 
مدیریت و تأمین آب ش��رب در شرایط 
بحرانی با همکاری شرکت آب و فاضاب 

هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان :

افزایش ۸.۸ درصدی صادرات بخش  کشاورزی 
هرمزگان

برگزاری جلسه بررسی مشکالت پروژه تقاطع 
غیرهمسطح میدان بسیج و جهاد شهریار

معاون امور صنایع سازمان صمت هرمزگان:

بازگشت ۱۵ واحد راکد صنعتی هرمزگان به چرخه تولید

میز خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:

مصرف روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب گاز در گلستان
گرگان-قهرمان

علی طالبی مدیرعامل ش��رکت گاز استان گلس��تان با بیان مطلب فوق 
از مصرف روزانه بین 10 تا 11 میلیون مترمکعب گاز توس��ط مردم ش��ریف 

استان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان گلس��تان ،وی با اشاره به 
این نکته که 100 درصد خانوار شهری و حدود 99 درصد خانوار روس��تایی 
اس��تان از نعم��ت گاز طبیعی برخوردار هس��تند گفت: تابس����تان امسال 
برای پیش��گیری از بروز مش��کات احتمالی در فصل سرما، برنامه اورهال و 
یا تعمیرات اساسی در تمام ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان انجام شده و 
ش��بکه ها و شیرآالتی و تجهیزات گازرسانی نیز که سال گذشته با مشکاتی 

مواجه شده بودند، تعویض و یا مورد تعمیر اساسی قرار گرفتند.
طالبی ادامه داد: برای تقویت فشار و بهبود پایدار جریان گاز ش��هرهای 
اس��تان، ظرفیت ایس��تگاه ها و خطوط تقویتی گازرسانی در شهرستان های 

گنبد، کاله، رامیان و زرین گل علی آبادکتول را نیز افزایش دادیم.
 وی بابی��ان اینک��ه پیش بین��ی می ش��ود در س��ردترین روزهای س��ال 
مصرف گاز اس��تان همانند س��ال گذش��ته به بی��ش از 14 ت��ا 15 میلیون 
 مترمکعب در روز برسد افزود:در این خصوص تمهیدات الزم برای تأمین گاز 
بخش خانگی که در اولویت مصرف هستند ن اندیشیده شده و هماهنگی های 
الزم برای س��وخت جایگزین صنایع انجام ش��ده و در شرایط بحران احتمالی 

صنایع استان از سوخت دوم استفاده کنند.

افتتاح نخستین هنرستان دخترانه کاردانش 
بهیاری هرمزگان

بندرعباس- شهین صادقی
ب��ا حضور معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش نخس��تین  
هنرس��تان دختران��ه کاردانش بهیاری حض��رت زین��ب )س( هرمزگان در 

بندرعباس افتتاح شد.
مدی��رکل آموزش و پرورش هرمزگان در آئین افتتاحیه این هنرس��تان 
گفت : با هماهنگی و همکاری دانش��گاه علوم پزش��کی هرمزگان در شورای 
آم��وزش و پرورش و حمایت اس��تاندار هنرس��تان کاردان��ش بهیاری برای 
نخس��تین بار در اس��تان راه اندازی ش��د؛  ب��ه دنبال راه اندازی هنرس��تان 
پس��رانه در بندرعباس و همچنین گسترش این گونه فضاهای آموزشی سایر 

شهرستانهای استان هستیم.
 محم��د قوی��دل اف��زود : تجهی��ز این هنرس��تان ب��ا اعتب��اری بالغ بر 
10 میلیارد ریال با مش��ارکت دانش��گاه علوم پزش��کی و اداره کل آموزش و 

پرورش استان انجام شده است.
وی افزود :در مرحله نخس��ت دانش آموزان در آزمون کتبی و مصاحبه 
ش��رکت کردند و 15 نفر در س��ال نخست جذب ش��دند و مشغول تحصیل 
هستند سعی داریم در سال آینده تعداد این دانش آموزان را افزایش دهیم.

معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پ��رورش گفت:آموزش های 
فنی و حرفه یک آموزش تقاضا محور اس��ت و بر اس��اس نیاز شغلی و نیروی 
انس��انی متخصص توس��عه پیدا می کند که قطعا پیشرفت و تحول کشور را 

به همراه خواهد داشت.
 مهدی کاظمی بیان کرد : هنرس��تانهای کار و دانش و فنی و حرفه ای

 با نگاه جلب مشارکت دستگاه های مختلف و توسعه اشتغال و بازار کار تاسیس 
می شوند.لذا در این راستا نیازمند مشارکت صاحبان حرفه های شغلی برای 
آموزش و توسعه مجموعه های آموزشی است؛ یکی از دستگاه های پیشرو در 

این راستا وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی هستند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان:

ارائه بیش از 4 هزار نفر خدمت به افراد کارتن 
خواب در گرمخانه شهرداری گرگان

گرگان-قهرمان 
 مع��اون محیط زیس��ت و خدمات ش��هری ش��هرداری گ��رگان از ارائه 
4031 نف��ر خدمت ب��ه افراد بی س��رپناه )کارتن خ��واب( در گرمخانه این 

شهرداری طی یک مدت یکسال خبر داد
احمد ساالری با اعام این خبر گفت:گرمخانه شهرداری گرگان از زمان 
ش��روع فعالیت از آذر ماه 1400 تا پایان آبان ماه 1401 به ازای 4031 نفر 

شب به افراد کارتن خواب و بی خانمان خدمات رسانی انجام داده است.
ساالری افزود:ورودی های گرمخانه در فصل سرما افزایش داشته که در 
همین راس��تا 279 نفر خدمت به افراد کارتن خواب در گرمخانه ش��هرداری 

ارائه شده است
وی ادامه داد: به طور متوسط در هر شبانه روز 8 نفر در گرمخانه پذیرش 

می شوند و تعداد 5 نفر در هر شب به صورت ثابت مراجعه می کنند.
معاون محیط زیس��ت و خدمات شهری ش��هرداری گرگان گفت:ساعت 
پذیرش در گرمخانه از س��اعت 19 الی 8 صبح می باش��د که در مدت اقامت 
خدمات بهداش��تی، اس��تحمام و یک وعده غذای گرم ب��ه مددجویان داده 

می شود.
س��االری تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر اف��راد کارتن خواب، معتاد 
بوده و البسه آنها بسیار آلوده و در اکثر موارد نیاز به تعویض دارد، شهرداری 

گرگان در حد توان خود اقدام به تحویل لباس نو به این افراد می نماید.
وی از ش��هروندان، خّیران و س��ازمان های مردم نهاد خواست در صورت 
تمای��ل و تمّک��ن مالی می توانن��د در این کار خیر با ش��هرداری همکاری و

 

 البسه نو را به افراد نیازمند هدیه نمایند.
س��االری با توجه به ش��روع فصل سرما ش��هروندان در صورت مشاهده 
 اف��راد کارتن خواب با س��امانه تلفنی 137 تماس حاصل نمایند تا نس��بت 

به جمع آوری و انتقال آنها به گرمخانه اقدامات اقدام الزم صورت پذیرد.

رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات مکانیک منطقه خلیج فارس:

تعویض چک ولو توربین ۲۰۳ مرکز انتقال نفت 
قطب آباد

بندرعباس-شهین صادقی
چک ولو 16 اینچ کاس 900 توربین 203 مرکز انتقال نفت قطب آباد 

با موفقیت تعویض شد.
رئیس مهندس��ی نگه��داری و تعمیرات مکانیک منطق��ه خلیج فارس 
گفت:چک ول��و خروجی  توربوپمپ 203 مرکز انتق��ال نفت قطب به دلیل 
عدم عملکرد مناس��ب که مانع برگشت سیال خروجی به داخل پمپ می شد 

تعویض شد.
محمدرضایی بیان کرد:با توجه به حساس��یت کار و بر اساس درخواست 
صورت گرفته برای عملیات های انجام شده ، خط 26اینچ چهارساعت توقف 
برنامه ریزی ش��د که این عملیات تعویض ولو 16اینچ  به مدت32نفرس��اعت 

به طول انجامید.
 وی ادام��ه داد :ب��ا توجه ب��ه توقف خ��ط فرصت را غنیمت ش��مرده و 
صافی های اصلی ورودی شماره 101 و 102مرکز انتقال نفت بندرعباس نیز 

تعویض شد که 12نفرساعت کار به طول انجامید.

تریبون         

شهردار تبریز:

ساماندهی وانت بارهای شهری کلید می خورد
تبریز-توفیقی

 ش��هردار تبری��ز با تاکید ب��ر اهمیت و ض��رورت س��اماندهی و نظارت 
بر فعالیت بی ضابطه وانت بارها در س��طح شهر گفت:برای مدیریت و کنترل 
این معضل ش��هری، برنامه ریزی های راهبردی در دستور کار شهرداری قرار 

گرفته است.
"یعقوب هوش��یار" با اعام این خبر افزود: ایجاد راهبندان و ترافیک در 
برخی مناطق و خیابان های اصلی و نیز بر هم زدن آس��ایش ش��هروندان از 
تبعات منفی فعالیت وانت بارها در تبریز به ش��مار می رود و مدیریت شهری 
برای حل این معضل، مطالعات علمی و اصولی در راستای حل این مشکل و 

مدیریت بهینه آن را آغاز کرده است.
وی افزود:البته در این مسئله، به هیچ وجه معتقد به انجام اقدامات شتاب 
زده و هیجانی در حوزه نظارت و کنترل وانت بارها نیستیم؛ بلکه قصد داریم 
با اجرای طرح مطالعاتی که فاز نخست آن به اتمام رسیده، تصمیمی منطقی 
و موثر در راس��تای کاهش معضات شهری ناشی از فعالیت بی ضابطه وانت 

بارها اتخاذ کنیم.
شهردار تبریز در عین حال از انجام مراحل جانمایی و استقرار وانت بارها 
در قالب طرح مطالعاتی ساماندهی این مشاغل طی هفته های آینده خبر داد 
و ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، عاوه بر حل معضات و مش��کات 
 ترافیک��ی در برخی مناطق ش��هری، زمینه برای کس��ب و کار و معیش��ت 

بی دغدغه این مشاغل نیز فراهم شود.

افزایش خدمات با ایجاد کسب و کارهای جدید 
و درآمدهای پایدار در شهرداری اسالمشهر 

اسالمشهر-بهاره عشقی صابر 
رئیس س��ازمان ساماندهی مش��اغل ش��هری و فرآورده های کشاورزی 
ش��هرداری اسامش��هر از افزایش خدمات با ایجاد کسب و کارهای جدید و 

درآمدهای پایدار در سازمان مشاغل شهری خبرداد.
  س��ید فرزاد کاظمی رئیس س��ازمان س��اماندهی مش��اغل ش��هری و

 فرآورده های کش��اورزی شهرداری اسامشهر اظهار کرد:در راستای افزایش 
خدمات بیش��تر به شهروندان با ایجاد کسب و کارهای جدید منابع درآمدی 

پایدار هم برای سازمان به وجود آمده است.
کاظمی با اش��اره به پیش بینی احداث 4 بازارچه محلی جدید در سطح 
مناطق مختلف ش��هر افزود:با توجه به نیازها و درخواس��ت های ش��هروندان 
و ارائ��ه خدمات بهینه و مطلوب به همش��هریان، با موافقت و کس��ب مجوز 
احداث 2 بازارچه از ش��ورای اسامی شهر،بازارچه دائمی عرضه مواد غذایی 
و پروتئین��ی و یک بازارچه غیرثابت و همچنین2بازارچه ثابت دیگرتوس��ط 
مدیریت سرمایه گذاری ش��هرداری اسامشهر، با مشارکت و سرمایه گذاری 
بخ��ش خصوصی در نقاط مختلف ش��هر اح��داث و مورد بهره ب��رداری قرار 

می گیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به نیازهای شهروندان و به منظور رفع کمبود ها 
و کاستی ها و ایجاد دسترسی آسان شهروندان به مراکز خدماتی و فروشگاهی 
چهار بازارچه دائمی ارائه محصوالت و فرآورده های پروتئینی و کش��اورزی 
و مواد غذایی در نقاط مختلف ش��هر از جمله در ش��هرک امام حسین)ع(در 
منطقه 6، ش��هرک الهیه در منطقه1 و شهرک واوان در منطقه 3 شهرداری 
اسامشهر با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با سازمان ساماندهی 
 مش��اغل ش��هری و مدیریت سرمایه گذاری ش��هرداری اسامشهر احداث و

 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اسامشهر با اشاره به 
اینکه به زودی عملیات اجرایی و احداث این بازارچه ها آغاز می ش��ود، تاکید 
کرد: در طی 6ماهه نخست سال جاری با تاکیدات شهردار و برنامه ریزی های 
انجام ش��ده، درآمدهای این س��ازمان که از طریق سازماندهی بازارچه های 
تحت پوش��ش سازمان و کانکس های س��طح شهر، کیوسک های مطبوعاتی، 
مرکز عرضه دام زنده و س��ایر موارد تامین و جذب می ش��ود، بیش از 2 برابر 

افزایش یافته است.
وی با ارائه گزارش��ی از فعالیت های انجام ش��ده در س��ازمان ساماندهی 
مش��اغل شهرداری اسامشهر در طی سال جاری، ادامه داد:با توجه به اینکه 
مرکز عرضه دام زنده ش��هرداری اسامشهر در جوار محل ورودی آرامستان 
دارالسام در طی س��الیان گذشته احداث و راه اندازی شده، در سال جاری 
در راس��تای رفع کاس��تی ها و نواقص این مجموعه بر اساس بودجه سازمان، 
س��اخت مخ��زن جمع آوری فاضاب این مرکز با نص��ب مخزن پلی اتیلن و 
تکمیل س��قف غرفه های مرکز عرضه دام و بهسازی و زیباسازی بصری این 
مجموع��ه با اعتب��اری قریب به 2 میلیارد ریال انج��ام و زمینه ارائه خدمات 

بیشتر و جلب رضایت شهروندان به وجود آمده است.
 آغ�از فعالی�ت مج�دد مرک�ز س�اماندهی کارگ�ران فصلی 

اسالمشهر
کاظمی با اعام خبر آغاز فعالیت مجدد مرکز ساماندهی کارگران فصلی 
اسامشهر، گفت:با توجه به مشکات و مسائل پیش آمده و  استقرار مدیریت 
جدید از سوی انجمن صنفی کارگران فصلی ساختمانی، مباحث سازماندهی 
کارگران و بیمه و تامین ش��غل آنها آغاز ش��ده که انتظار می رود با همکاری 
همه دس��تگاه های متولی ضمن رعایت شأن و منزلت کارگران شاهد بهبود 

وضعیت این عزیزان باشیم.
وی تصری��ح ک��رد: س��اماندهی کارگران س��اختمانی و فصل��ی یکی از 
مهمترین برنامه های مجموعه مدیریت شهری و سازمان ساماندهی مشاغل 
ش��هرداری اسامشهر اس��ت که با اجرای صحیح و دقیق برنامه های در نظر 
گرفته ش��ده عاوه بر جلوگیری از تجمع این کارگران در نقاط مختلف شهر 
و رف��ع معضات اجتماع��ی و بصری در جامعه، با همکاری س��ازمان تامین 
اجتماعی و اتاق اصناف و س��ایر دس��تگاه ها ضمن ارائه آم��وزش های الزم 
و ارتقاء س��طح دانش فنی و مهارتی کارگ��ران، زمینه ای به وجود می آید تا 
مشکل ش��هروندان برای تامین نیروی انس��انی مورد نیاز برای فعالیت های 

ساختمانی و عمرانی برطرف شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

۱۰ راس »مارال« از اردبیل به آذربایجان شرقی 
انتقال یافت

مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان ش��رقی گف��ت: به منظور 
 افزایش پویایی طرح احیای نس��ل مارال منطقه حفاظت ش��ده ارس��باران، 

10 راس »مارال« از منطقه فندقلوی اردبیل به آینالو انتقال یافت.
به گزارش مهر، ش��هنام اش��تری با بیان اینکه این تعداد شامل 6 رأس 
مارال ماده و چهار رأس مارال نر است، افزود: مطالعات احیای مارال به عنوان 
یکی از گونه های جانوری منقرض شده از سال 1371 با هدف افزایش تنوع 
ژنتیک��ی مارال تحت تیمار در محدوده طرح احیای گونه مذکور در آینالوی 

منطقه حفاظت شده ارسباران انجام شده است.
وی با اش��اره به اینکه منطقه کوهس��تانی و سرسبز آینالو از توابع بخش 
خداآفرین شهرستان کلیبر است، اظهار داشت: حفظ هتروزیگوتی و جلوگیری 
از ه��م خون��ی در طرح های احی��ای گونه های حیات وح��ش از مهمترین و 
ضروری ترین اقدامات برای تأمین تنوع ژنی نمونه های تحت تیمار بوده که از 

ابتدای طرح تاکنون در چندین نوبت این کار انجام شده است.

معاون وزیر نیرو:

اصالح اقتصاد آب در دستور کار وزارت نیرو 
قرار دارد


