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بوشهر-رزاز،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر در تشــریح مهمترین 
اقدامات این اداره کل در سال۱۴۰۰، از 
تخلیه و بارگیری ۵۰ میلیون تن کاال در 

این مدت در بنادر این استان خبرداد.
محمد شکیبی نســب درباره اهم 
اقدامات بندری و دریایی بوشــهر در 
سال گذشته، اظهار کرد: در این مدت 
۵۰ میلیون تن کاال نفتی و غیرنفتی در 

بنادر بوشــهر تخلیه و بارگیری شده 
اســت که از این میزان ۱۰ میلیون و 
۹۳۷هزار و ۹۴۰ تن مربوط به بخش 
غیر نفتی و ۳۹میلیــون و ۷۷۱هزار و 

۶۱۹ تن مربوط به بخش نفتی است.

وی اضافــه کــرد: در همین مدت 
حجم تخلیه و بارگیــری کانتینر در 
 TEU ۶۹۰ بنادر استان ۲۱۲ هزار و
بوده که از این میزان تعداد ۱۳۷ هزار 
و TEU ۲۴۰ متعلــق به کانتینر پر و 

تعداد ۷۵ هزار و TEU ۴۵۰ کانتینر 
خالی است.

سرپرســت اداره کل بنــادر و 
دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: در 
۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ تعداد شناورهای 
ورودی به بنادراســتان بوشهر هفت 
هــزار و ۸۲۵ فروند کــه از این میزان 
تعداد ۲هــزار و ۱۱۹ فرونــد مربوط 
به شــناورهای باالی هزار تن و تعداد 
پنج هزار و ۷۰۶ فروند شناورهای زیر 
هزار تن بوده اســت همچنین تعداد 
شناورهای خروجی از بنادر استان نیز 
هفت هزار و ۶۹۶ فروند که از این میزان 
۲هزار و ۵۹مربوط به شناورهای باالی 
هزار تن و تعداد پنج هزار و ۶۳۷ فروند 

آن شناورهای زیر هزار تن است.
شــکیبی نســب تصریح کرد: در 
موضــوع جابه جایی مســافر از بنادر 
اســتان نیز، حجم جابه جایی مسافر 
۲۳۸هزار ۹۳۱ نفر بود که از این تعداد 
۱۱۹ هزار ۸۸۴ نفر مربوط به مسافران 
ورودی و ۱۱۹هــزار ۴۷ نفر مربوط به 

مسافران خروجی بوده است.
وی در خصوص مهم ترین اهداف 
حوزه دریایی این اداره کل در ســال 
۱۴۰۱، عنــوان کــرد: تدوین طرح 

عملیات دریایی برای اسکله های ملکی 
در بندر بوشــهر به میزان ۱۰۰درصد، 
ساماندهی شــناورهای بدون هویت 
به میزان ۱۰۰درصــد، برگزاری مانور 
استانی جست وجو و نجات و مقابله با 
آلودگی ودرج کــد QR بر روی کلیه 
پالک شــناورها با میــزان ۳۰ درصد 
بخشــی از اهداف حوزه دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان در سال 

۱۴۰۱ است

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

۵۰ میلیون تن کاال در بنادر استان بوشهر تخلیه و بارگیری شد
شکیبی نسب تصریح 

کرد: در موضوع جابه جایی 
مسافر از بنادر استان نیز، 

حجم جابه جایی مسافر 
۲۳۸هزار ۹۳۱ نفر بود که از 

این تعداد ۱۱۹ هزار ۸۸۴ نفر 
مربوط به مسافران ورودی 

و ۱۱۹هزار ۴۷ نفر مربوط 
به مسافران خروجی بوده 

است.

شیراز-خبرنگارتوسعه ایرانی- رئیس سازمان صمت فارس از شناسایی ۷۹۵ 
صنایع راکد در این استان خبر داد و گفت: برنامه برای بازگشت این صنایع به چرخه 

تولید در دستور کار است
حمیدرضا ایزدی در یک کنفرانس خبری که در راستای سلسله نشست های 
مدیران پاسخگو به میزبانی استانداری فارس برگزار شد، به ارائه گزارشی از سازمان 
متبوع طی سال های اخیر پرداخت و گفت: ۷۱ شهرک صنعتی به مساحت حدود  ۷ 

هزار و ۴۶ هکتار و ۶ منطقه ویژه اقتصادی فعال در فارس وجود دارد. 
رئیس ســازمان صمت فارس همچنین با اشــاره به صدور ۴هزار و ۹۱ پروانه 
بهره برداری صنعتی با ۸۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان، عنوان کرد: 
۱۰۲ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند و فضای فارس را به یک فضای 

صنعتی تبدیل کرده اند. 
ایزدی با بیان اینکه هدفگذاری انجام شده که فضای اقتصاد بر اساس کشاورزی 
استان را به سمت فضای صنعتی ببریم، گفت: ۴ هزار و ۱۹۷ جواز صنعتی صادر شده 

که ۹۲ هزار و ۸۰۰ نفر پیش بینی اشتغال در این جوازها است. 
او با اشاره به گستردگی بخش معادن و ظرفیت این عرصه در استان فارس هم 
گفت: تعداد ۶۸۷ پروانه بهره برداری در استان صادر شده که ۵۳۵ واحد فعال و ۱۵۲ 

واحد غیر فعال است همچنین ۴۱۶ هزار و ۲۹۷ نفر اشتغال در بخش اصناف ایجاد 
شده که بزرگترین بخش اشتغال محسوب می شود. 

رئیس سازمان صمت فارس با بیان اینکه یکهزار و ۱۰۴ کارت بازرگانی صادر شده 
و۳۳۵ بنگاه صادراتی در استان وجود دارد، افزود: سال گذشته ۱۵۸ واحد صنعتی 
غیر فعال به چرخه تولید بازگشته که هدف وزارت صمت ۱۲۰ مورد بود که تحقق ما 

۱۵۸ واحد بود و عالوه بر آن ۲۲ واحد معدنی نیز به چرخه تولید برگردانیم. 
او با بیان اینکه ۳۵ هزار نفر نیز از صمت به جهاد کشاورزی منتقل شدند تا برای 
انجام این کار همکاری کنند، عنوان کرد: حوزه نظارتی گسترده است اما کمبود نیرو 

وجود دارد با این حال نظارت باید سیستمی و بیشتر شود. 
او در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص صنایع راکد استان هم گفت: ۷۹۵ 

واحد راکد شناسایی شده که برنامه برای بازگشت به چرخه آنها وجود دارد.
رئیس سازمان صمت فارس تصریح کرد: ما نماینده و وکیل بنگاه های اقتصادی 
هستیم، کار ما این است که مشکالت حوزه های مختلف شناسایی و مشکالت را 

حل کنیم. 
ایزدی همچنین اعالم کرد که ۱۰۱ جلسه کارگروه رفع موانع تولید در فارس 

برگزار شده و مسائل ۷۱۰ بنگاه اقتصادی بررسی شده است

شناسایی ۷۹۵ واحد راکد در فارس

رشت-خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی گیالن با تاکید بر اینکه 
روستانشــینان با اخذ تســهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی نسبت به مقاوم سازی و بازسازی مسکن 
خود اقدام کنند گفت: ۳۳۹ روستای گیالن خالی 

از سکنه است.
حامد دائمی  این اداره با تبریک سالروز افتتاح 
۱۰۰امام )ره( و تأســیس بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی گفت: تامین مسکن محرومان از دغدغه 
های امام )ره( بود و یکی از یادگارهای ارزشــی 

نظام محسوب می شود.
وی افزود: گام های بسیار خوبی از سوی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی صورت گرفته است و وظایف دیگری از 
جمله عمران و آبادانی روستاها، بازسازی مناطق جنگی 
زده و سیل زده و ... به ادارات بنیاد مسکن استان ها نیز 

واگذار شده است.
دائمی خاطرنشــان کرد: ساخت واحدهای مسکن 
مهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در گذشته به بنیاد مسکن 
سپرده شــده بود و امســال نیز نهضت ملی مسکن در 
شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به این نهاد واگذار 

شده است.
وی ادامه داد: در طرح مســکن ملی دو روش بنیاد 
ساخت و گروه ســاخت تعداد ۹۴۵ واحد در حال اجرا 
اســت  که ۷۰۰ واحد در قالب ۳ پروژه در رشت، انزلی 
و لنگرود به صورت بنیاد ساخت و ۲۴۵ واحد در قالب 
۶ پروژه در ۶ شهر لنگرود، رودسر، بندرانزلی، ماسال، 
کیاشهر و ســیاهکل بصورت گروه ســاخت احداث 

می شود.
مدیرکل بنیاد مســکن گیالن ادامه داد: در ســال 
۱۴۰۰مبلغ ۵۵۶۶ میلیون ریال به حســاب ۱۰۰امام 
در استان گیالن واریز شــد که برای کمک به ساخت، 
تعمیر، تکمیــل، تجهیز، رهن و اجــاره و خرید واحد 
مســکونی به میزان ۲۴۱۰ میلیون ریــال و کمک به 
پرداخت سهم آورده محرومین در پروژه ۶۲۷ واحدی 
انجام خیرین مسکن ساز ۳۲۰۰ میلون ریال اختصاص 

یافت.
وی تصریح کرد: واحدهای بهره مندی از تسهیالت 
طرح ویژه بهسازی مســکن روستایی در سال ۱۴۰۰، 
تعداد ۳۰۲۱ واحد با اعتباری بالــغ بر ۷۶۹۰ میلیارد 
ریال در حوزه معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی 
بوده است و سال گذشته ۹۹۲ واحد با اعتباری ۲۷۷۷ 
میلیارد ریــال برای واحدهای احداث شــده در طرح 

مسکن محرومین اختصاص یافت.

کرمانشاه - ،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشــاه خبر داد: عملیــات اجرایی فاز 
اول آبرســانی به ۳۴۹ روســتای استان با 
مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( در 

قالب آبرسانی به ۸۰ روستا آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب استان کرمانشاه، علیرضا کاکاوند 
در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی سه 
پروژه آبرسانی به روستاهای استان، ضمن 

اشاره به حرکت سازنده وزارت نیرو در حوزه محرومیت 
زدایی به نام جهاد آبرســانی، گفت: همزمان با تشکیل 
جهاد آبرســانی در وزارت نیرو با محوریت آبرســانی به 
مناطق محروم، با پیگیری های صورت گرفته قراردادی 
با سپاه پاسداران و قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( منعقد 
گردید که این قرارداد در حــال حاضر بزرگترین قرارداد 

حوزه عمرانی کشور است.
به گفته کاکاوند شرکت آبفا اســتان در دی ماه سال 
گذشته قرارداد آبرسانی به ۳۴۹ روستا در مناطق محروم 
را با قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( با اعتبار ۳۱۴ میلیارد 
تومان منعقد ساخت که کارهای مطالعات و طراحی نقشه 
های آن انجام و تحویل زمین نیز صورت گرفت، و ما امروز 
شاهد آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به ۸۰ روستا از ۳۴۹ 
روستا بودیم که امیدواریم با مشــارکت سپاه پاسداران 
اســتان تا پایان فصل بهار این پروژه ها بــه بهره برداری 
برسد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
به تشریح مفاد این قرارداد پرداخت و افزود: این قرارداد 

آبرســانی در دو فاز به قرارگاه نجف و سپاه حضرت نبی 
اکرم)ص( به عنوان معین واگذار گردید، که پروژه های 
آبرسانی ۸ شهرستان استان به قرارگاه نجف و پروژه های 
۶ شهرستان به سپاه حضرت نبی اکرم)ص( واگذار شد، 
و در فاز اول آن پروژه آبرســانی به ۸۰ روستا که در حال 
حاضر با تانکر سیار آبرسانی می شوند تعریف شده است.

کاکاوند از تنش آبی ۴۶۰ روستای استان در تابستان 
سال گذشــته خبر داد و تصریح کرد: شرکت آبفا استان 
پروژه آبرسانی به تمامی این روســتاها را در دستور کار 
خود قرار داد که ۳۴۹ روستا در قالب قرارداد با قرارگاه امام 
حسن مجتبی)ع( و مابقی از محل اعتبارات استانی تامین 
می شود، که تا پایان سال گذشته پروژه آبرسانی به ۱۸۰ 
روستا از ۴۶۰ روستا به بهره برداری رسید و مابقی پروژ 

ها در حال انجام است.
به گفته این مقام مسئول در سال ۱۴۰۰ اعتبار مصوب 
حوزه آب و فاضالب استان هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان بود 

که از این میزان ۸۸۰ میلیارد آن تخصیص پیدا کرد.

 آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی
 به ۸۰ روستای استان کرمانشاه

مدیرکل بنیاد مسکن استان:

۳۳۹ روستای گیالن خالی از سکنه است

خبرخبر

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان عنوان کرد؛

صدور بیش از ۸2 هزار جلد سند 
مالکیت روستایی در کردستان

ســنندج، خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان در 
کنفرانس خبری که به مناسبت سالروز تاسیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی برگزار شد، با اشاره به 
اعطای سند مالکیت به خانه های روستایی گفت: 
در هزار روستای استان ۸۲هزارو ۵۵۶ جلد سند 

مالکیت روستایی صادر گردیده است
 مهندس قادری گفت : در اســتان کردستان 
۱۷۲۷ سکونتگاه روستایی و شــهری داریم که 
این بنیاد در همه آنها فعالیت داشــته اســت و از 
تعداد۱۶۹۵ روســتای اســتان ۳۸۰ روستا زیر 
۲۰ خانوار بوده و ۱۳۱۵ روســتا باالی ۲۰ خانوار 
جمعیت می باشد که برای تمام روستاهای باالی 
۲۰ خانوار نقشــه طرح هادی تهیه کرده ایم و از 
این تعداد، در ۱۷۷ روســتا بازنگری طرح هادی 
انجام شــده همچنین امســال در ۱۴۷ روستا با 
اعتبار ۷ میلیارد تومان بازنگری طرح هادی انجام 

خواهیم داد.
قادری افزود: در ۵۵۱ روســتا که شــامل ۷۰ 
درصد جمعیت روستایی اســتان است حداقل 
یک فاز طرح هادی اجرا شده ، امسال هم در ۳۰۰ 
روســتا با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان اجرای طرح 

هادی خواهیم داشت
وی ادامــه داد :تا کنــون ۵۲۹۸ قطعه زمین 
روســتایی واگذار نموده و ۴۸ هزارو ۶۹۵ واحد 
مسکونی را در روستاها نوســازی و مقاوم سازی 
نموده ایم و ۸۴۱۹ واحد مســکونی روستایی را 

بیمه کرده ایم
مهندس قادری بیان داشت: از تعداد ۳۲ شهر 
استان ۲۳ شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت هستند 
که در این۲۳ شهر ۵ هزار و۶۸۴ واحد مسکونی را 
نوسازی نموده و ۴ هزار و ۵۱۱ واحد مسکن مهر 

احداث نموده ایم
قادری خاطر نشــان کرد : در اســتان ۹ شهر 
باالی ۲۵ هزار نفر جمعیت داریم که تاکنون تعداد 

۲۳۰۲ واحد مسکن محرومین احداث نموده ایم
مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان 
کردســتان بااشــاره به انجام پروژه های متفرقه 
دراســتان گفت : پروژه هایی همچون دارالقران 
سنندج، دانشگاه بین المللی علوم قرآنی، کتابخانه 
آیت اهلل خامنه ای و...  به مساحت بیش از ۵۰ هزار 
متر مربع  از جمله پروژه های انجام شده توسط این 

بنیاد  می باشند.
وی با اشــاره به طرح نهضت ملی مســکن، 
خاطرنشــان کرد:در این طرح۶ هزار نفر ثبت نام 
نموده ۳۲۱۰ نفر واریز وجه انجام داده ، برای ۱۳۷۸ 
نفر تامین زمین شده که از این میزان ۱۳۴۵ نفر 
معرفی به شهرداری جهت اخذ پروانه ساختمانی 
و ۵۲۶ نفر جهت اخذ تسهیالت به بانکهای عامل 

معرفی شده اند.
 وی بیان داشت: تعدادی از همکاران ما در قالب 
ســتادهایی هم اکنون در هرمزگان، خوزستان و 
چهارمحال و بختیاری مشغول بازسازی مناطق 

آسیب دیده از بالیای طبیعی هستند.
مهندس قادری خاطرنشان کرد: به مناسبت 
دهه مبارک حســاب ۱۰۰ حضرت امــام )ره( و 
سالروز تاسیس بنیاد مســکن پژوه هوایی نظیر 
افتتاح ۱۲ طرح هادی روســتایی با اعتبار ۱۸۰ 
میلیارد ریال، افتتاح ۴۸ هزارو۶۹۵ واحد مقاوم 
سازی شده مسکن روستایی و واگذاری ۸۸ هزارو 
۴۱۴ جلد سند مالکیت مسکن روستایی و شهری 

افتتاح و به بهره برداری می رسند.
    

 سرمازدگی باغات زردآلو 
در شهرستان شاهرود

سمنان -خبرنگارتوسعه ایرانی-۳۶۰۰هکتار 
از باغات زردآلو آسیب دید.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان شاهرود 
گفت: سرمازدگی به باغات زردآلو این شهرستان 

خسارت زد.
به گــزارش  روابــط عمومی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان سمنان، عباسعلی نهاردانی در 
جمع خبرنگاران به میزان خســارت وارد شده به 
باغات زردآلوی این شهرستان اشاره کرد و گفت: 
مجموع باغات آسیب دیده از سرما ۳ هزار و ۶۰۰ 

هکتار است.
وی با اشــاره به میزان خســارت وارد شده به 
کشاورزان شــاهرودی اظهار داشــت: مجموع 
خســارت وارده به باغداران نیز ۲ هــزار و ۲۶۰ 

میلیارد ریال است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان شاهرود 
خاطرنشان کرد: میزان آسیب به باغات بین ۳۵ تا 

۴۵ درصد است.

استانها


