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سال بیستم

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:

فرماندار بهارستان تاکید كرد؛

ضرورت تعریف پیوست پدافند غیرعامل برای
پروژههای عمرانی

بهارستان-خبرنگار آفرینش
فرماندار شهرس��تان بهارس��تان بر ضرورت تعریف پیوس��ت پدافند غیر
عامل برای پروژههای عمرانی شهرستان تاکید کرد .
به گزارش خبرنگار ما ،بیژن س��لیمانپور در نشست شورای فرعی پدافند
غیرعامل شهرس��تان بهارس��تان با بیان اینکه فرهنگ پدافند غیرعامل باید
فراگیر شود گفت :باید ایمان پیدا کنیم که برای حفظ خودمان نیاز به پدافند
غیرعامل داریم .بیش��ک پدافن��د غیرعامل صلحآمیزتری��ن ،اثربخشترین،
پایدارترین و کمهزینهترین روش دفاعی است که بسترهای امنیت و پایداری
ملی را فراهم میسازد.
وی افزود  :پدافند غیرعامل در عرصههای مختلف سیاس��ی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی نقشی کلیدی ایفا میکند و از اینرو ضروری است تمام
مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان ،صاحبنظران ،دانشگاهیان و نخبگان
برنامهریزی و طرحریزی الزم و مناس��ب را برای پیاده کردن اصول و مبانی
پدافند غیرعامل را انجام دهند.
فرماندار بهارس��تان ب��ا بیان اینکه عمده ترین ه��دف پدافند غیرعامل،
ایمنس��ازی و کاهش آسیبپذیری زیرس��اختهای موردنیاز کشور در جهت
افزای��ش دفاع ایمنی و ارتقاء امنیت اس��ت تصریح کرد :تداوم این ش��رایط
مطلوب و دس��تیابی ب��ه موفقیتهای بیش��تر نیازمند برنامهری��زی مدون و
دوراندیشانه با شناسایی چالشها در عرصههای مختلف است .
س��لیمانپور ادامه داد :نقش پدافند غیرعامل در این موقعیت حساس به
عن��وان رکن مهم مقابله با تهدیدات و حمالت در  ۲عرصه س��ختافزاری و
نرماف��زاری و تبدیل این تهدیدات به فرصت و همچنین حفظ هوش��یاری و
آمادگی کامل درپاسداری و حفاظت از مرزها تعیینکننده است.
فرماندار شهرستان بهارستان درپایان بر ضرورت تعریف پیوست پدافند
غیر عامل برای پروژههای عمرانی شهرستان تاکید کرد و خواستار برنامهریزی
شهرداریها در این زمینه شد .
مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی:

افزایش تعرفه ساخت و ساز مسکن در
آذربایجان غربی

ارومیه -یزدان پناه
مدیر مس��کن اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت 30 :هزار
واحد مسکن خالی در استان وجود دارد.
یدخت افزود :در استان در حدود  30هزار واحد خالی از سکنه
جالل تق 
وجود دارد که عمدتا این خانههای خالی ،نوساز هستند.
وی ادامه داد :مس��کن در کشور ما به عنوان یک کاالی سرمایهای است
و وسیلهای برای سوددهی شده و عدهای نیز به سرمایهگذاری در این بخش
پرداختند اما با رکود بازار مسکن بدلیل تورم نتوانستند مساکن ساخته شده
خود را بفروش برسانند و سبب افزایش تعداد خانههای خالی شده است.
تقی دخت بس��تن مالیات ب��ر خانههای خالی را راهکار مناس��بی برای
کاهش تعداد آنها ندانس��ته و تصریح کرد :بهتر است بجای بستن مالیات که
نتیجه معکوس دارد و س��بب افزایش قیمت میشود از مشوقها و تسهیالت
کمبهره استفاده شود تا عالوه بر کاهش تعداد واحدهای خالی ،زمینه خروج
بازار مس��کن از رکود نیز فراهم شود .مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی
آذربایجان غربی با بیان اینکه هزینه ساخت و ساز مسکن با توجه به افزایش
نرخ ارز و تورم در حدود  30درصد در استان نسبت به دوماه گذشته افزایش
یافته است تصریح کرد :افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت مصالح از جمله
فوالد و وس��ایل لوکس س��اختمانی و به تبع آن افزایش قیمت تمام ش��ده
س��اختمان شده است .تقیدخت با اش��اره به قیمت مسکن در استان گفت:
قیمت هر مترمربع ساختمان بدون هزینه زمین امسال هرمترمربع در حدود
یک میلیون و  300هزار تومان اس��ت که این میزان س��ال گذشته در حدود
یک میلیون در هر مترمربع بوده اس��ت .وی گفت :در بازار مسکن با افزایش
قیمت تع��داد معامالت نیز افزایش مییابد چرا که برخی افراد س��ودجو در
صدد منتفع ش��دن از ش��رایط موجود هستند .مدیر مس��کن اداره کل راه و
شهرس��ازی آذربایجان غربی تصریح کرد :اگرچه س��اخت و ساز بازار مسکن
در اس��تان راکد بود ولی امسال تعداد پروان ههای ساخت و ساز در حدود 12
یدخت با اشاره به نقش
درصد طی یک ماه گذش��ته افزایش یافته است .تق 
بازار مسکن در اشتغالزایی بیان کرد :بیش از  1000شغل مرتبط با ساختمان
وجود دارد که با رونق س��اخت و ساز مسکن زمینه اشتغال و رونق اقتصادی
در کشور فراهم میشود.

پیگیری مصوبات سفر استاندار تهران به
شهرستان رباط کریم

رباط کریم-خبرنگار آفرینش
نخستین جلسه پیگیری مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان رباط
کریم به ریاست فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،س��ید مهدی س��اداتی؛ فرمان��دار رباط کریم در
نخس��تین جلسه پیگیری مصوبات سفر اس��تاندار تهران به شهرستان رباط
کریم که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد ،ضمن آرزوی قبولی طاعات و
عبادات به مناسبت ماه خودسازی افزود :روند اجرایی نمودن مصوبات بسیار
کند و غیر قابل قبول است و باید شتاب بیشتری بگیرد.
این مقام مس��ئول اظهار داش��ت :مدیران شهرس��تان با تعامل بیشتر با
مجموعه فرمانداری و پیگیری مطالبات از مدیران استانی در جهت عملیاتی
نم��ودن این مهم گام بردارند که یک��ی از مالکهاي ارزیابی عملکرد مدیران،
تالش در اجرایی ش��دن مصوبات اس��ت.درابتدای جلس��ه محمد ارجستانی
معاون برنامهریزی و اداری مالی فرمانداری با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات
صورت گرفته از سوی ادارات پرداخت.

بازدید از مجتمع شماره  4شورای حل اختالف اهواز

اهواز-خبرنگار آفرينش
مسئول حفاظت و اطالعات شوراهای حل اختالف خوزستان از مجتمع
شماره  4شورای حل اختالف اهواز بازدید به عمل آورد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��وراهای حل اختالف خوزس��تان ،فرش��اد
هوشجون؛ مس��ئول حفاظت و اطالعات شوراهای حل اختالف خوزستان با
حضور در مجتمع مجتمع ش��ماره  4شورای حل اختالف اهواز از نزدیک در
جریان نحوه رسیدگی به پرونده ها در شعب این مجتمع قرار گرفت.
وی در ای��ن بازدید ضمن تقدی��ر از قضات،اعضاء و کارکنان این مجتمع
بر تس��ریع در رس��یدگی به پروندهها و نظم در فعالیتها تاکید کرد و گفت:
روند و کیفیت رس��یدگیها مطلوب اس��ت و اعضا باید ب��ا حفظ بیطرفی در
پروندهها قوانین و مقررات را رعایت کنند.هوش��جون در ادامه اظهار داشت :
آموزش اعضا ،رفع آس��یبها و مشکالت موجود از اهداف بازرسیهای هفتگی
یباش��د که بع��د از ارزیابی ،گزارش این
مجتمعهای ش��ورای حل اختالف م 
بازدید به معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختالف ارائه خواهد شد.

تنها در ۴۰درصد مساحت کل دریاچه ارومیه،
آب وجود دارد

ارومیه -یزدان پناه
مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت
آذربایج��ان غرب��ی گفت :بی��ش از 70
درصد آلودگیهای هوای استان ناشی از
ترافیک شهری است.
پرویز آراسته با تاکید براینکه بیش
از  70درص��د آلودگیهای جوی اس��تان
مرب��وط به ترافی��ک ش��هری و ناوگان
فرس��وده حمل نقل عمومی است اظهار
کرد :برای تامین س�لامت هوای استان
و بوی��ژه شهرس��تان ارومی��ه بای��د در
خصوص جمعآوری خودروهای فرسوده
و نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی
تدابیر جدی اتخاذ شود.
آراسته از فعالیت  8ایستگاه سنجش
آلودگی هوا در اس��تان ( 4ایس��تگاه در
ارومی��ه و  4ایس��تگاه در شهرس��تانها)
خبرداد و تصریح کرد :در شهرستانهای
میان��دواب ،مهاباد و پیرانش��هر که جزء
شهرستانهای آلوده اس��تان هستند که
در ص��ورت تامین اعتبار اقدام به احداث
ایس��تگاههای س��نجش آلودگ��ی ه��وا

خواهیم کرد.
وی ضمن ارائه گزارش��ی از آخرین
وضعی��ت دریاچ��ه ارومیه ،ت��راز فعلی
آب دریاچ��ه را  1270.84اع�لام کرد و
افزود :این رقم نس��بت به زمان مش��ابه
س��ال گذش��ته تغییر چندانی نداش��ته
اس��ت .مدیرکل حفاظت محیط زیست
آذربایج��ان غرب��ی با اش��اره ب��ه اینکه
مس��احت فعلی آبی دریاچ��ه ارومیه 2
هزار و  400کیلومت��ر مربع ( 40درصد
مس��احت کل دریاچه) اس��ت افزود :با
توجه به افزایش  19درصدی بارندگیها
در ح��وزه ّآبریز دریاچه ارومیه و افزایش
 26درصدی بارندگیهای استان در سال
ج��اری امیدواری��م با هم��کاری مردم و
نهاده��ای مختلف تراز دریاچه را به تراز
اکولوژیک آن نزدیکتر کنیم.
رد ع�دم همکاری ش�رکت آب
منطق های
وی با رد برخی اظهارات درخصوص
عدم هم��کاری ش��رکت آب منطق های
درراستای تامین حقآبه دریاچه ارومیه

خاطرنش��ان کرد :در س��ال جاری 310
میلی��ون مترمکعب از حقآب��ه دریاچه
ارومیه از س��دهای حوزه آبریز به سمت
دریاچه رهاس��ازی شده اس��ت و طبق
تفاهمنامه س��تاد احیا با وزارت نیرو در
صورت سرریز ش��دن سدها و وجود آب
مازاد در پشت سدها اقدامات الزم جهت
رهاسازی صورت خواهد گرفت.
آراسته همچنین از اتمام خط انتقال
فاضالب ش��هرک صنعتی ف��از 2ارومیه
خبر داد و خاطرنشان کرد :امیدواریم با
بهرهبرداری از این طرح مشکل فاضالب
صنعتی این شهرک حل خواهد شد.
مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت
آذربایج��ان غربی با اش��اره به اینکه 50
درصد آلودگیهای پالس��تیکی اس��تان
مربوط به بستهبندیهای غیرقابل بازیافت
م��واد غذایی ،خوراکی و ...اس��ت افزود:
جمعآوری ،بازیافت و تجزیه بیولوژیکی
زبالههای پالس��تیکی در طبیعت امری
دشوار اس��ت و باید در تولید محصوالت
پالس��تیکی تا جای ممکن تجدید نظر

ک��رد .وی اظه��ار کرد :در ح��ال حاضر
در کش��ور و ب��ه طب��ع آن اس��تان 78
درص��د پالس��تیکها در س��ایتهای دفن
عآوری میش��وند 8 ،درصد
زبال��ه جم�� 
بازیاف��ت و  12درص��د نی��ز س��وزانده
میشوند.
آراس��ته با بی��ان اینک��ه روزانه در
ارومی��ه  550ت��ن زباله تولید میش��ود
گفت :س��رانه تولی��د زباله شهرس��تان
ارومیه در مناطق شهری  710و مناطق
روس��تایی  610گ��رم ب��ه ازای هرنف��ر
اس��ت .وی ش��عار س��ال جاری اتحادیه
جهانی حفاظت محیط زیس��ت را غلبه
ب��ر آلودگی پالس��تیکی عن��وان کرد و
افزود:این ش��عار به نوع��ی یک فراخوان
عمومی برای جامعه جهانی برای حذف
آلودگیهای پالستیکی و اثرات مخرب آن
در طبیعت به عن��وان یکی از جدیترین
چالش��های نسل حاضر اس��ت .مدیرکل
حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی
با اش��اره به اینکه در عصر کنونی عمال
ح��ذف پالس��تیک از هم��ه جنبه های
زندگی غیرممکن است اظهار کرد :باید
با حذف ،ممنوعی��ت تولید و جایگزینی
محصوالت پالس��تیکی غیرض��روری تا
جای ممکن تولید پالستیک در کشور را
به حداقل برسانیم .وی با تاکید بر وجود
برخ��ی خألهای قانونی در کش��ور برای
کاهش آلودگیهای پالستیکی خاطرنشان
کرد :وجود قوانینی در راستای استفاده
مح��دود از پالس��تیک ،ب��اال رفتن رقم
بازیافت پالستیک (که در حال حاضر در
کشور  8درصد است) ،کاهش مصرف از
مبدا ،پاکسازی زبالهها از محیط زیست
و مناب��ع آبهای زیر زمینی با مش��ارکت
ک��ردم و NGOها و عدم رغبت جامعه
ب��رای مصرف محصوالت پالس��تیکی از
جمل��ه مواردی اس��ت ک��ه میتواند در
تحققق شعار سال و کاهش آلودگیهای
پالستیکی راهگشا باشد.

مدیرآبفايکوهپایه:

در تابستان با کمبود  20الی  25لیتر آب در ثانیه
مواجه هستیم

اصفهان-راعی
به گزارش خبرنگار م��ا از اصفهان؛
مرتض��ی ی��ادگاری در برنام��ه رادیویی
«ج��اری حیات» که ب��ا موضوع مصرف
بهین��ه آب در شهرس��تان کوهپای��ه
برگزارش��د ،گفت :هماکن��ون با حفر 3
حلقه چاه جدید در کوهپایه پیشبینی
میشود در تابستان سال جاری با کمبود
 20ت��ا  25لیت��ر در ثانی��ه کمبود آب
مواجه ش��ویم چراکه در حال حاضر به
غیر از تامین آب شرب  3شهر تودشک،
سجزی و کوهپایه،آب شرب  2مجتمع
یشوند
روستایی که بالغ بر  40روستا م 
را تامین میکنیم .
مدیر آبفاي این شهرس��تان با بیان
اینکه کوهپایه در محور ش��رق اصفهان
ق��رار دارد ک��ه از لحاظ مناب��ع آبی در
محدودیت شدیدی بس��ر میبرد گفت:
در س��ال گذشته تخصیص آب طرح به
شهرستان کوهپایه حدود  108لیتر در
ثانیه بوده است که هم اکنون این رقم به
 65لیتر در ثانیه کاهش یافته است این

امر بیانگر کاهش  40درصدی تخصیص
آب طرح به کوهپایه است
وی اف��زود :اگر در ماههای پیش رو
با کاهش حجم ذخیره س��د زایندهرود،
سناریوی قطع آب طرح به شهرستانها از
جمله کوهپایه در دستور کار قرار گیرد
چ��ارهای جز کاهش س��هم مجتمعهای
روس��تایی به نس��بت کاهش یافته آب
طرح را نداریم زی��را در حال حاضر 50
درص��د تولی��د آب در این شهرس��تان
صرف تامین آب شرب  40پارچه روستا
میش��ود.مدیر آبفاي شهرسان کوهپایه
گف��ت :در حال حاضر انش��عابات آب 3
ش��هر کوهپایه ،تودش��ک و سجزی بالغ
ب��ر  6ه��زار و 800فقره میباش��د که با
آحاد حدود  10هزار و 700فقره اس��ت
که بغیر از آب ط��رح از طریق دو حلقه
چاه با آبدهی  20لیتر در ثانیه آب شرب
س��اکنان این منطقه تامین میشود این
درحالیس��ت که آبدهی ای��ن چاهها در
س��الهای گذش��ته حدود  35تا  37لیتر
در ثانیه بوده است.

وی با اشاره به حفر چاههای جدید
گف��ت :ب��ه منظور تامین آب ش��رب در
فصل تابس��تان وپاییز حفر  3حلقه چاه
جدی��د در دس��تور کار ق��رار گرفت که
پیشبینی میشود با حفر این چاهها 20
لیتر در ثانیه به منابع آبی این شهرستان
افزوده شود .
کاه�ش آب ب�دون درآم�د در
شهرستان کوهپایه
یادگاری به کاهش آب بدون درآمد
در شهرس��تان کوهپایه پرداخت و اعالم
کرد:در پایان س��ال  95میزان آب بدون
درآمد کوهپایه حدود  25درصد بوده در
حالیکه این رقم در پایان سال  96به 17
درصد کاهش یافته اس��ت که این امر با
توجه به محدودیت شدید منابع آبی در
این شهرستان کویری از اهمیت بسزایی
برخورداراست.
مدیر آبفاي کوهپایه اعمال مدیریت
فش��ار را یکی از راههای کاهش مصرف
برش��مرد و تصری��ح کرد :توانس��تیم با
اعمال مدیریت فش��ار شبکه ،حدود 25

درصد مص��رف آب را کمت��ر کنیم این
در حالیس��ت که با بهرهگیری از سامانه
تلهمتری و سامانه توزیع هوشمند حدود
 7درصد تولید آب را کم کنیم و ازسویی
با تعویض کنتورهای فرس��وده حدود 5
درصد فروش آب را بیشتر کنیم که این
روی��داد بیتاثیر در درآمدزایی ش��رکت
نبوده اس��تدر ادامه این برنامه رادیویی،
زهره تش��یعی رئیس خانه فرهنگ آب
گفت :درش��رایط کنونی باید به س��مت
مدیریت تقاضا برویم که در این راس��تا
میتوانیم ب��ا برنامهریزی ،س��ازماندهی
وشناس��ایی ش��یوههای جدید راههای
مص��رف بهینه را به مردم نش��ان دهیم
تا الگوی مصرف بهینه ش��ود.وی افزود:
ب��ا توجه ب��ه محدودیت ش��دید منابع،
مدیریت تقاضا یک��ی از اصول راهبردی
اس��ت چرا که آب در دس��ترس نسبت
به س��نوات قبل کاه��ش یافته و باتوجه
به ش��رایط اقلیمی و کاه��ش بارندگی
ض��رورت اص�لاح رفت��ار در مصرف آب
امری اجتنابناپذیر میباشد.

حضور شهردار اصفهان در اجالس بینالمللی
«شهرهای خالق جهان» در لهستان

اصفهان-راعی
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،قدرتا ...نوروزی
با حضوردر برنامه رادیویی «سالم اصفهان» ضمن اعالم
این خبر فرارسیدن روز جهانی صنایع دستی را به تمام
فعاالن عرصه صنایع دس��تی تبریک گفت و اظهارکرد:
هنرمندان اصفهان در رش��تههای مختلف همواره مایه
افتخار شهر بودهاند.
وی افزود :با توجه به فرارسیدن روز جهانی صنایع
دستی ،طی هفته جاری در اجالس بینالمللی شهرهای
خالق جهان در ش��هر کراکوف لهستان شرکت خواهیم
کرد ،امیدواریم این اجالس دس��تاوردهای خوبی برای
هنرمندان عرصه صنایع دستی داشته باشد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شبکه شهرهای خالق
در س��ال  ۲۰۰۴به منظور تقوی��ت تعامالت بینالمللی
بین ش��هرها تشکیل شده اس��ت ،گفت :در حال حاضر
 ۱۸۰شهر دنیا عضو این شبکه هستند و اصفهان نیز به

عنوان یکی از ش��هرهای خالق در عرصه صنایع دستی
عضو این شبکه است.
وی ادامه داد :شهرهای عضو شبکه شهرهای خالق
برای رس��یدن به اهداف مشترک همکاریهای خوبی با
هم دارند و فعالیتهای مثبت خود را با هم به اش��تراک
میگذارن��د و در واقع بین بخ��ش خصوصی ،عمومی و
جامعه مدنی تعادلی را ایجاد میکنند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شبکه شهرهای خالق
در هفت حوزه فعال است ،گفت :شهر اصفهان در حوزه
صنای��ع دس��تی و هنرهای عامه به عنوان ش��هر خالق
در یونس��کو شناخته شده اس��ت ،بنابراین امیدواریم با
توسعه همکاریهای بینالمللی زمینهای فراهم شود تا
تجربیات شهرهای عضو شبکه شهرهای خالق در زمینه
صنایع دس��تی ،هنرهای عامه و هنرهای سنتی منتقل
شود و از خالقیت و نوآوری با رویکردهای بین رشتهای
بیشتر بهره ببریم.

نوروزی تصریح کرد :ب��رای افزایش تولید ناخالص
ش��هرهای خالق باید زنجیرهای از تالشها انجام شود،
مدیریت ش��هری اصفهان آماده است تا سهم خود را در
این عرصه به خوبی ایفا کند.
وی تصریح کرد :ش��هرداری اصفهان از یک س��و با
ایجاد اقتص��اد کارآفرینی به دنبال توس��عه کارآفرینی
ب��ه وی��ژه در خصوص صنایع خالق اس��ت و از س��وی
دیگ��ر به دنبال بازاریابی ش��هری ب��رای جذب هر چه
بیشتر گردشگر اس��ت و بیشک مجموعه این تالشها
میتوان��د صنای��ع خالق را در ش��هر اصفهان توس��عه
دهد.
ش��هردار اصفهان ش��رکت در اجالس لهس��تان را
فرصتی مغتنم برای توس��عه بازاریابی شهری در شبکه
شهرهای خالق خواند و ابراز امیدواری کرد :این حضور
برای صنایع دس��تی شهر و فعاالن این عرصه مثمرثمر
باشد.
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برگزاري دومین جلسه شورای حفاظت منابع آب
شهرستان گرگان

گرگان-قهرمان
دومین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان گرگان در سال  97با
حضور اعضا و معاون فرماندار در فرمانداری شهرستان برگزار شد.
در این جلسه ،ابراهیم دشتیان؛ معاون فرماندار شهرستان گرگان ضمن
تاکید بر مصوبات جلس��ات گذش��ته بر همکاری و تعامل همهجانبه اعضای
ش��ورای حفاظت از منابع آب جهت به تعادل رسیدن منابع آب زیرزمینی و
گذر از بحران آب تاکید کرد.
مدی��ر امور مناب��ع آب گرگان و آققال و دبیر ش��ورای حفاظت از منابع
آب شهرس��تان گرگان نیز در این جلسه گزارش��ی از آخرین وضعیت منابع
آبی شهرس��تان ارائه کرد و گفت :کش��اورزان باید ضم��ن تمدید پروانههای
بهرهب��رداری ،اخذ پروانه بهرهبرداری برای چاههای محفوره چاه به جای چاه
اقدام کرده و از بهرهبرداری قبل از تمدید یا اخذ پروانه بهرهبرداری خودداری
نمایند.
محس��ن جدیدی در ادامه درخصوص نحوه صدور اخطاریه مش��ترکین
اضافه برداش��ت و چاهه��ای غیر مرتب��ط توضیحاتی ارائه ک��رد و در ادامه
جلس��ه مقرر شد اطالعرسانی توس��ط مراکز ترویج کش��اورزی درخصوص
کاهش حداقل  20درصدی س��طح زیر کش��ت چاههای مج��از ،همکاری و
تعامل ش��وراهای اس�لامی و دهیاری در خصوص معرفی چاههای غیرمجاز
به امور منابع آب گرگان و آققال ،پیشبینی جلس��ات اطالعرسانی با حضور
نمایندگان کشاورزان و اعضای شورای حفاظت انجام پذیرد.

تولیدات محصوالت کشاورزی در آذربایجان غربی
از  ۶.۵میلیون تن گذشت

ارومیه -صدیقی
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان غربی گفت :امسال تولیدات
محصوالت کشاورزی در آذربایجان غربی از  ۶.۵میلیون تن گذشت و با توجه
به افزایش بارندگیها امسال پیشبینی میشود بیش از  ۷۲۰هزار تن گندم
در استان تولید شود.
اس��معیل کری��م زاده اظهار داش��ت :آذربایجان غربی بهعن��وان یکی از
استانهای کشاورزی بیش از  6.5میلیون تن از محصوالت کشاورزی کشور
را تولید میکند.
وی خاطرنش��ان کرد :در بس��یاری از بخشهای تولیدی مقام نخس��ت
راداریم ک��ه از این میان میتوان به تولید  35درصدی چغندر قند موردنیاز
کش��ور اشاره کرد و در تولید گندم جزو شش استان برتر هستیم که امسال
پیشبینی میشود بیش از  720هزار تن گندم در سطح استان تولید شود.
رئی��س س��ازمان جهاد کش��اورزی آذربایج��ان غربی اف��زود :همچنین
س��یب تولیدی در س��طح استان یک سوم نیاز کش��ور را تأمین میکند و از
نظر جمعیت گاومیش��ی در مقام نخس��ت قرار داریم که بهصورت س��نتی،
نیمهصنعتی و صنعتی مدیریت میش��وند ،همچنین در تولید گوشت سفید
با دارا بودن  800واحد تولیدی بیش از  85هزار تن گوش��ت تولیدی کشور
را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد :صادرات محصوالت کش��اورزی جزو برنامههای وزارت
اس��ت تا مازاد محصوالت را به کشورهای دیگر و بازارهای هدف صادر کنیم
که خوش��بختانه س��ال  96-95بهترین سال ازنظر صادرات بود که سیب در
رأس صادرات قرار داشت و توانستیم چندین برابر سالهای گذشته صادرات
داشته باشیم.
کریم زاده تصریح کرد 37 :هزار هکتار در س��ال زراعی  96زیر کش��ت
ببری را دارد
چغندرقند رفته بود که در کل محصوالت کشاورزی بیشترین آ 
و حدود  60هزار هکتار کش��ت باغات سیب اس��تان است و حدود  60هزار
هکتار دیگر مربوط به دیگر باغات است.وی تأکید کرد :کارخانجات پنجگانه
چغندرقند در اس��تان بستر را برای تولید چغندرقند فراهم کرده که ما را به
آن وامیدارد که کش��ت جایگزین چغندرقند را یافته و در بین کش��اورزان
جاری کنیم که از این میان میتوان به کشت گندم اشاره کرد.
فرماندار رباط کریم:

 15درصد شاغلین رباط کریم را بانوان
تشکیل میدهند

رباط کریم-خبرنگار آفرینش
فرمان��دار رب��اط کریم گفت ۱۵ :درصد ش��اغلین رباط کری��م را بانوان
تشکیل میدهند.
به گزارش خبرنگار ما ،سید مهدی ساداتی در جلسه شورای اداری رباط
کریم طی س��خنانی گفت :جمعیت شهرستان رباط کریم در طول  ۲۷سال
 ۱۴برابر ش��ده است ،فرصتهای س��رمایهگذاری در شهرستان رباط کریم ،به
دلیل وجود  ۲شهرک صنعتی دولتی و  ۳شهرک خصوصی و بیش از ۳۰۰۰
واحد تولیدی و صنعتی مناسب است.
وی قرار گرفتن در مس��یر  ۳آزادراه تهران -س��اوه ،تهران -قم و تهران-
جن��وب را از ظرفیتهای مناس��ب رباط کریم دانس��ت و گفت :هم جواری با
فرودگاه امام(ره) و اجرای چندین پروژه انتقال آب ،دسترس��ی آسان به بازار
و اماکن عرضه محصوالت کش��اورزی و صنعتی ،ظرفیت مناسب گردشگری
و جذب توریس��م با  ۳۴واحد گردشگری ثبت شده ،استقرار  ۲نیروگاه تولید
برق و ...از ظرفیتهای مهم این منطقه است.
فرماندار رباط کریم به فعالیت  ۱۲س��من فعال در این شهرستان اشاره
کرد و گفت ۶ :سمن رباط کریم توسط بانوان اداره میشود.
وی از اشتغال  ۳۵هزار نفری در رباط کریم خبر داد و افزود ۱۵ :درصد
شاغلین این شهرس��تان بانوان هستند و تقریبا  ۲۰کارآفرین خانم و ۵۳۰۰
خانم ش��اغل در این شهرس��تان داریم .س��اداتی با بیان این که مس��ئولیت
چندین اداره رباط کریم بر عهده بانوان است ،گفت :فضای امروز رباط کریم،
مبتنی بر همدلی و صمیمیت و ایجاد زمین ههای اشتغال است.

اهدای ویلچر به معلوالن مسجدسلیمانی
با همت خیرین

اهواز-خبرنگار آفرينش
تع��دادی از پرس��نل خی��ر و نیکوکار ش��رکت بهرهب��رداری نفت و گاز
مسجدسلیمان با همراهی تعداد دیگری از خیرین در اقدامی انسان دوستانه
و ارزش��مند تع��داد  35عدد ویلچر را خریداری و به معل��والن و افراد ناتوان
حرکتی این شهرستان اهدا کردند.
این اقدام ارزش��مند با انتشار فراخوان در شبکههای اجتماعی انجام شد
و منجر به مش��ارکت جمعی از پرس��نل خیر این شرکت و همراهی تعدادی
دیگر از خیرین س��اکن شهرس��تان و مناطق دیگر برای تأمین هزینه خرید
تعداد  35عدد ویلچر گردید.
براس��اس این گزارش ،ویلچرهای خریداری ش��ده با حضور نمایندگان
ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدس��لیمان به اداره بهزیستی و کمیته
ام��داد امام خمینی(ره) تحویل ش��د تا در اختیار اف��راد نیازمند و معلوالن
حرکتی این شهرستان قرار بگیرد.

