پنجشنبه 26اسفند 1395

www.Afarinesh-daily.com

خبــر

شماره  5518سال نوزدهم

مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی:

استاندار زنجان:

مشارکتهای اجتماعی و فرهنگی در استان
زنجان نهادینه شده است

زنجان -سمیه مصطفوی
اسدا ...درویش امیری در نشس��ت خبری خود ،با اشاره به نقش اصحاب
رسانه در ایجاد تعامل بین مسئولین و مردم اظهار کرد :در سایه این همدلی
و اتحاد استانی ،مسئولین ملی نیز نگاه ویژهای به استان زنجان داشتهاند.
وی در ادامه با اشاره به  220مرکز سالمت در استان زنجان افزود :وزارت
بهداش��ت و درمان نیمی از اعتب��ارات ساخت این مراکز را میپردازد ولی در
سای��ه همدلی استان زنجان بیش از  75درص��د از هزینهها وزارت بهداشت
پرداخت نموده است.
استاندار زنج��ان با بیان اینکه باید از تمام ظرفیته��ا برای ارتقاء استان
استف��اده نم��ود ،خاطرنش��ان ک��رد :در نیمه س��ال  95در ح��وزه اشتغال،
سرمایهگ��ذاری خارج��ی و داخلی و حمای��ت از سرمایهگ��ذاران در بخش
خصوصی اقدامات خوبی صورت گرفته است.
درویش امیری با اشاره به اینکه استان زنجان موفق به کس��ب رتبه اول
کش��وری مشارکتهای اجتماعی شده است ،اف��زود :مشارکتهای اجتماعی و
فرهنگی در استان زنجان نهادینه شده است.
وی ب��ه حض��ور فعال  NGOو سمنه��ا در استان اشاره ک��رد و گفت:
 297تش��کل مدن��ی و اجتماع��ی و خیریهه��ا در سط��ح است��ان فع��ال
هستند.
استان��دار با بیان اینکه بزرگترین کلینی��ک دیالیز کشور با مشارکتهای
مردمی در زنجان به بهرهبرداری رسیده است ،تصریح کرد :مشارکت در قالب
حمایت از بیماران سرآمد سایر بخشها و فعالیتها میباشد.
دروی��ش امیری با بیان اینکه از ظرفیت سمنها و انجمنهای خیریه باید
در جه��ت مبارزه با اعتیاد هم استفاده شود ،تصریح کرد :خوشبختانه استان
زنجان به ویژه شهرستانهای طارم ،ماهنشان و ایجرود عاری از هرگونه معتاد
متجاهر هستند.
استاندار زنجان با اشاره ب��ه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمه��وری و پنجمین دوره انتخاب��ات شوراهای شهر و روست��ا افزود :تمام
دستگاههای اجرائی باید در چهارچوب قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه در  18بند منشور انتخاباتی وظایف تمامی دستگاههای
اجرائی مشخص شده است ،افزود :تکالیف ،مس��ئولیتها و مشارکت احزاب و
گروهه��ا در این منشور قی��د شده است و استان��داران ،فرمانداران و شورای
نگهبان به عنوان مجریان انتخابات تمام بندهای این منشور را اجرا خواهند
نمود.
استان��دار زنجان با بیان اینکه با پای��ان یافتن انتخابات باید شاهد اتمام
رقابتها نیز باشیم ،گفت :پس از انتخابات باید شاهد همبستگی و اتحاد ملی
امت ایران باشیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع اشتغال مهمترین فاکتور در دولت تدبیر و
امید ب��وده است ،خاطرنشان کرد :بحث اشتغال و رونق اقتصادی در اولویت
و دست��ور کار دولت یازدهم قرار گرفت که طی آن کارگروه تس��هیل و رفع
موانع تولید در استانها تشکیل شد.استاندار زنجان با بیان اینکه  985پرونده
در کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان ق��رار گرفته بود ،افزود958 :
متقاض��ی در واحدهای صنعتی ،معدنی ،کشاورزی و خدمات مورد رسیدگی
قرار گرفتهاند.درویش امیری به  524مصوبه موجود در این کارگروهها اشاره
کرد و گفت 421 :مصوبه اجرائی و 24جلس��ه در طی  11ماه گذشته برگزار
ش��د.وی طرح رونق اقتصادی را از ابتک��ارات دولت یازدهم برشمرد و عنوان
کرد :از  848طرح معرفی شده به بانکها 345 ،پرونده متقاضی مورد پذیرش
بانکها قرار گرفتند و از تسهیالت طرح رونق اقتصادی استفاده نمودند.
استاندار زنجان به  264میلیارد تومان تس��هیالت سامانه وزارت صنعت،
معدن وتجارت اش��اره کرد و گفت 64 :میلیارد تومان در بخش کشاورزی و
 200میلیارد تومان در بخش صنعت تسهیالت پرداخت شده است.
درویش امیری ادامه داد :با تشکیل شورای هماهنگی بانکها  306میلیارد
تومان خارج از سامانه وزارت صنعت و معدن تسهیالت پرداخته شده است.
وی ب��ا بیان اینکه در طی  10ماه گذشته  4030شغل جدید در استان
ایجاد شده است ،افزود 2000 :شغل نیز در مرحله عقد قرار داد بین کارفرما
و تامین اجتماعی هستند.
استان��دار زنجان با اشاره به حجم سرمایهگذاریها در استان زنجان گفت:
حج��م سرمایهگذاری استان از سال  86ت��ا  154 ،92میلیون دالر بوده که
این میزان از پایان سال  92تا پایان بهمن  95به  385میلیون دالر افزایش
یافته است.
درویش امیری با بیان اینکه محصوالت استان با مارک جمهوری اسالمی
ب��ه  35کشور صادرمیشود ،تصریح ک��رد :واردات استان عمدتا مواد اولیه و
در جه��ت افزایش سرمایهگذاری و اشتغال است که از  32کشور وارد استان
میشود.
وی تصری��ح ک��رد :از  ۶۹۰میلیارد تومان درآمد است��ان ۲۶ ،درصد آن
توسط مالیات صنوف تامین شده و  ۲۷درصد توسط مالیات کارمندان دولت
و حقوقبگی��ران دریافت میشود و وصول درآم��د استان مبتنی بر عملکرد
اس��ت و وصول مالی��ات مبتنی بر درآمد است که براس��اس اسناد و مدارک
خواهد بود.

افتتاح و كلنگزنی طرحهای عمرانی جهادگران
اسالمشهری در مناطق محروم کرمانشاه

اسالمشهر  -محمدرضا عباسی
مصطفی محمودی؛ مسئول گروه جهادی معبری به آسمان اسالمشهر،
اظهار كرد :با حضور مسئولین قرارگاههای کوثر و کربال خاتماالنبیا و جمعی از
مسئولین استان کرمانشاه ،طرحهای عمرانی گروه جهادی معبری به آسمان
افتتاح و كلنگزن��ی شد.محمودی بیان کرد :در روزهای پایانی سال اقتصاد
مقاومت��ی اقدام و عمل (سال  )1395و درراست��ای تحقق فرمان رهبري به
همت قرارگاه جهادی معبری به آسمان اسالمشهر در مناطق محروم استان
کرمانشاه در روستای گرگاون ،مس��جد امام حسن(ع) که توسط جهادگران
بس��یجی شهرستان اسالمشهر و با پشتیبانی قرارگ��اه سازندگی قرب کوثر
احداث گردیده بود ،افتتاح و در اختیار اهالی منطقه قرار گرفت.
وی افزود :همچنین در ای��ن مراسم کلنگ احداث یک باب مدرسه سه
کالسه به نام جهادگر مدافع حرم شهید حاج محمود شفیعی بنیانگذار گروه
جهادی معب��ری به آسمان برزمین زده شد ،تا به ی��اری خداوند با عملیات
جهادگران بسیجی تا 6ماهه آینده احداث ،تکمیل و در مهر سال1396افتتاح
و مورد بهرهبرداری دانشآموزان محروم این منطقه قرار گیرد.

ن
چهار انتصاب در شرکت برق منطقهای خوزستا 

اهواز-خبرنگار آفرينش
توسط رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
اعضای دو کارگروه ،یک کمیته و یک رییس اداره منصوب شدند.
محم��ود دشتبزرگ طی احک��ام جداگانهای اعض��ای کارگروه خرید و
اج��رای پوشش عایقی و زنجیره مقرهه��ای سلیکونی ،طرح و برنامه ،کمیته
سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو رییس اداره جدید خدمات این شرکت
را منصوب کرد.

اجراي طرح تثبیت شنهای روان در  ۱۲هزار
و  ۵۰۰هکتار از منطقه بوراالن ماکو
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در استان

برگزاری دورههای آموزشی توجیه کارکنان اعزامی
به خارج کشور در شرکت گاز استان گلستان

گرگان  -قهرمان
به هم��ت واحدهای حراست و آموزش گازگلس��تان دورههای آموزشی
توجی��ه کارکن��ان اعزامی به خ��ارج کشور وی��ژه کارکن��ان در محل سالن
اجتماعات شرکت برگزار شد.رئیس حراست شرکت گاز استان گلس��تان در
این خص��وص گفت:در این دوره آموزشی ،کارکنان گاز گلس��تان با مباحث
مرب��وط به سفره��ا و ماموریتهای خارج از کش��ور و توصیههای الزم در این
زمینه آشنا شدند وی تصریح کرد:در این دوره حس��ین رموزی مدرس و از
اساتید سازمان حراست صنعت نفت مطالب مهمی را ارائه نمود.
سی��د عم��اد بابا زاده اظهار داش��ت :در ادامه همچنی��ن نکات آموزشی
کارب��ردی و خاص و همچنین چالشهایی پی��ش رو که افراد زیادی در طول
سفر با آن مواجه خواهند شد مطرح گردیده و بیان شد.

برگزاری همایش روز ملی آب در ادارات منابع
آب شهرستانهای گرگان ،کردکوی ،آزادشهر،
رامیان و گمیشان

ارومیه -یزدانپناه
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
آذربایج��ان غرب��ی گفت :ط��رح تثبیت
شنه��ای روان و سامانده��ی منطق��ه
ب��وراالن به مس��احت  ۱۲ه��زار و ۵۰۰
هکتار ب��ا حمایت سازم��ان جنگلها و
مراتع و آبخیزداری کشور اجرا میشود.
رحم��ان وه��ابزاده ب��ا اش��اره به
حوزههای آبخیز استان آذربایجان غربی
اظه��ار کرد :در است��ان  27حوزه ّ آبخیز
ب��زرگ به مس��احت  3میلی��ون و 300
هزار هکتار وجود دارد که مجموعه این

حوزهها در محدوده  4حوزه آبریز اصلی
واقع شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
آذربایج��ان غربی مس��احت حوزه آبریز
دریاچ��ه ارومی��ه را  53درص��د شامل
یک میلیون و  749ه��زار هکتار خواند
و گف��ت 37 :درصد از حوزه آبریز استان
را حوزه آبخیز ارس تشکیل میدهد که
مس��احت آن برابر ب��ا  1میلیون و 221
هزار هکتار است.
وی افزود :حوزه آبریز زاب  9درصد
و ح��وزه آبریز سفی��د رود یک درصد از

حوزههای آبخیز استان آذربایجان غربی
را تشکیل میدهند.
وهابزاده خاطرنشان کرد :اقدامات
مطالعاتی  32.2درصد از مس��احت کل
حوزهه��ای آبخی��ز است��ان شامل 976
ه��زار و  782هکت��ار انجام ش��ده و در
 19.7درصد مس��احت ک��ل حوزههای
آبخی��ز استان به مس��احت  597هزار و
 687هکتار عملیات آبخیزداری صورت
گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
آذربایج��ان غرب��ی تصری��ح ک��رد :در

شمالیتری��ن نقطه استان به نام بوراالن
ماک��و ب��ه سب��ب مشخص��ات خ��اص
جغرافیای��ی منطق��ه و بهرهبرداریهای
بیروی��ه در دامنه کوه آرارات مشرف به
خاک ای��ران پدیده شنهای روان ایجاد
شده است.
وی اظه��ار ک��رد :ط��رح تثبی��ت
شنه��ای روان و سامانده��ی منطق��ه
ب��وراالن به مس��احت  12ه��زار و 500
هکتار ب��ا حمای��ت سازم��ان جنگلها
و مرات��ع و آبخی��زداری کش��ور اج��را
میشود.

گرگان  -قهرمان
ب��ه مناسبت روز مل��ی آب و ترویج فرهنگ صحی��ح مدیریت مصرف و
درراست��ای اجرای ط��رح دانشآموزی نج��ات آب همای��ش و کارگاههایی
ب��ا حضور مدیران شرک��ت آب منطقهای استان و مدی��ران آموزش پرورش
شهرستانه��ا در مدارس آموزش و پرورش شهرستانه��ای گرگان ،کردکوی،
آزادشهر ،رامیان و گمیشان برگزار گردید.
در ای��ن همایشها مدیران آبفا و آبفار نیز به دعوت شرکت آب منطقهای
گلس��تان حضور داشتند.در این همایشها ابتدا نشس��تهای توجیهی ،اجرای
طرحه��ای فرهنگی به وی��ژه طرح دانشآم��وزی نجات آب ب��رای معلمان
برگ��زار شد و سپس درخص��وص نقش و اهمی��ت آب در زندگی بشریت و
ل��زوم صرفهجوی��ی آب در همه بخشها و به ویژه در بخ��ش کشاورزی برای
دانشآم��وزان سخن گفت��ه شد.گفتنی است روز مل��ی آب ،روزی است که
بایس��ت برای باال بردن سطح آگاهی مردم نس��بت به چالشها و کمبودهای
بخ��ش آب از آن بهره الزم را برد .آموزش و آگاهیبخشی مس��ائل آب نقش
مهمی در باال بردن مشارکت اجتماعی مردم در صرفهجویی آب دارد .مردم
در بخشهای��ی مشارکت باالتری دارند که نس��بت ب��ه آن موضوع ،آگاهی و
اطالعات کاملتری داشت��ه باشند و از عواقب عدم مشارکت آن مطلع شوند.
لذا روز ملی آب فرصت مغتنمی در آگاهیبخشی مقوله آب است.

غرس 2000اصله نهال در اسالمشهر

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان:

لزوم توجه به مشارکتهای مردمی در
رفع نواقص آموزشی

زنجان -سمیه مصطفوی
معاون سیاسی امنیت��ی استاندار زنجان گفت:برای
رف��ع نواق��ص موج��ود در آم��وزش و پ��رورش بای��د
مشارکتهای مردمی را جذب کنیم.
سیدبیوک موسوی در جلس��ه ش��ورای آموزش و
پرورش است��ان ،اظهار کرد :آموزش و پرورش به لحاظ
اعتباری وضعیت خوبی ن��دارد و با وجود سرانه ناچیز،
مدارس ب��رای تعمی��ر و تجهیز نیازمند توج��ه ویژه و
مشارکتهای همه بخشها هستند.
وی ب��ا بیان اینکه ب��رای رفع نواق��ص موجود در
آموزش و پرورش بای��د مشارکتهای مردمی را جذب
کنی��م ،افزود :ارتقای شاخصه��ای موجود باید با سال
 84مقایس��ه و منعکس شود؛ چراکه در غیر این صورت
در حق��وق معلمان و زحمتکشان سیس��تم آموزش و
پرورش اجحاف میشود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان خاطرنشان
کرد :هر حوزهای باید فعالیتهای مثبت خود را منعکس
و اطالعرسان��ی کند تا م��ردم با کارک��رد سازمانهای
مختلف آشنا شوند.
موس��وی در ادامه گف��ت :البته بای��د از آمارسازی
اجتناب کنیم و آمارهای واقعی ارائه دهیم.
این مس��ئول ب��ا تاکید ب��ر اینکه در س��ال آینده
مدی��ران و متخصصان باید نح��وه ارائه آمار را بیاموزند،

تصریح کرد :آموزش و پرورش رتبههای ارزشمندی در
همه حوزهها کسب کردهاند ،البته نقصهایی نیز داشته
و انعک��اس ندادن اقدامات مثبت یکی از این نقصها به
شمار میرود.
موس��وی با بی��ان اینکه ب��ه منظ��ور رعایت نکات
بهداشت��ی باید مح��ل آبخ��وری مدارس ب��ا سرویس
بهداست��ی مجزا باشد و همچنی��ن فراهم کردن صابون
مایع جزء ملزومات سرویسهای بهداشتی است ،افزود:
تا ح��د امکان م��دارس در سرویسه��ای بهداشتی از
صاب��ون مایع استفاده میکنند ول��ی در مواردی شاهد
این موضوع هس��تیم که سروی��س بهداشتی لولهکشی
صابون مایع ندارد.
مدیرک��ل آم��وزش و پرورش استان زنج��ان نیز با
تاکید بر اینکه آموزش و پرورش دنبال تحول بنیادین
است ،گفت :از وضعیت فعلی راضی نیستیم و در پی آن
هستیم که سند تحول بنیادین تدوین شود.
مرتض��ی تمجی��دی اف��زود :تدوین سن��د تحول
بنیادین  6پیشنیاز دارد ک��ه برنامه درسی ،پژوهش و
ارزیابی ،تربیت معلم ،منابع مالی ،تامین فضا و مدیریت
راهب��ردی را شامل میشود؛ در واقع یکی از موضوعاتی
که همیش��ه آموزش و پرورش را رن��ج میدهد کمبود
فضای مناسب برای تحصیل است.
در حال حاضر نیز  2200آموزشگاه در قالب 1700

مدرسه مشغول تعلیم و تربیت هستند و برخی مدارس
به صورت دو شیفته فعالیت میکنند.
ریی��س اداره م��دارس غیردولت��ی و توسع��ه
مشارکتهای مردمی ادارهکل آموزش و پرورش استان
زنجان نیز گفت :کسب بیش از  298رتبه ،عنوان و مقام
برت��ر کشوری در سه سال گذشت��ه ،همچنین پذیرش
 26مقاله دانشآموزی در مرحله نهایی مسابقات جهانی
ریاضیات در یونان و قب��رس از دستاوردهای آموزش و
پرورش استان به شمار میرود .علی بیات افزود :افتتاح و
بهرهبرداری از کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان زنجان با
اعتباری بالغ بر  10میلیارد ریال و جذب سرمایهگذار به
مبل��غ  130میلیارد تومان جهت تکمیل مرکز آموزشی
ـ رفاهی شماره دو زنجان با زیربنای  8000مترمربع از
دستاوردهای حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
آموزش و پرورش استان زنجان محسوب میشود.
وی تصری��ح کرد :خوشبختان��ه در طول سالهای
گذشته ،حوزه معاونت آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش
و پ��رورش است��ان زنجان نیز به افزای��ش  14درصدی
پوشش تحصیلی نوآموزان پیشدبس��تانی ،افزایش 33
درص��دی پوشش تحصیل��ی نوآموزان پیشدبس��تانی
مناط��ق مح��روم و روستای��ی و پوش��ش  66درصدی
معلمان ابتدای��ی شرکتکننده در ط��رح درسپژوهی
دست یافته است.

فعالیتبیشاز 180غرفهدرنمایشگاههایبهارهدماوندورودهن
دماوند -صادقعلی
مس��ئول اجرایی نمایشگاه بهاره شهرستان دماوند
از فعالیت  185غرف��ه در نمایشگاههای بهاره دماوند و
رودهن خبر داد.
مس��عود محمودی در گفتگو با آفرینش با اشاره به
گشایش نمایشگ��اه بهاره در شهرهای دماوند و رودهن
اظهار ک��رد :نمایشگاه بهاره در دماون��د با  44غرفه در
بل��وار شاهد و  145غرف��ه در شهر رودهن مقابل پارک
پرچم این شهر برپا شده است.
وی ب��ا بیان اینکه امک��ان افزایش غرفه وجود دارد

زی��را استقبال برای ثبت نام غرفه ها بس��یار زیاد است،
گف��ت :پوشاک ،مواد غذایی ،آجیل و خشکبار و میوه از
جمل��ه اجناس و کاالهایی است ک��ه در نمایشگاههای
بهاره عرضه میشود.
محم��ودی تصریح کرد:اق�لام و اجناس موجود در
نمایشگاهه��ای بهاره  10الی  20درصد زیر قیمت بازار
عرضه میشود.
وی ادامه داد :اولویت ما برای ثبتنام غرفهداران از
کاسبان خود شهرستان ب��وده است ،اما اگر افرادی که
از کاسبان بومی مراجعه نکردهاند ،از کاسبان شهرهای

دیگر هم ثبتنام شده است.
مس��ئول اجرایی نمایشگاه بهاره شهرستان دماوند
اف��زود :شهروندان میتوانن��د از ساعت  9صبح الی 22
ش��ب از این نمایشگاهها دیدن کنن��د و مایحتاج خود
را تأمین نمایند.
محمودی اضافه ک��رد :با هدف حمایت از تولیدات
داخل��ی و ک��االی ایران��ی ،در نمایشگاه بهاره امس��ال
چندی��ن غرف��هدار از تولیدکنندگ��ان پوش��اک حضور
داشته ،همچنی��ن چند غرفه در زمینه صنایع دستی و
گیاهان داروئی فعالیت میکنند.

 706واحد تولیدی و صنعتی هرمزگان تسهیالت رونق تولید دریافت کردند
بندرعباس -شهین صادقی
ریی��س سازمان صنع��ت ،معدن و
تج��ارت هرمزگ��ان گفت185 :جلس��ه
کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید در
استان برگزار شده است که ماحصل آن
یکهزار و  818مصوب��ه بوده است که از
این میزان یکهزار و  375مصوبه تاکنون
اجرا ش��ده و  443مصوبه در دست اجرا

و پیگیری است.
خلی��ل قاسمی  افزود :در ابتدا مقرر
بود به  304واحد تسهیالت رونق تولید
پرداخت شود اما در حال حاضر به 706
پرونده متقاضی جه��ت خروج از رکود،
تس��هیالت رون��ق تولید ب��ه مبلغ 244
میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی پرون��ده ه��ای در مرحله انعقاد

قرارداد را  41پرونده اعالم کرد و افزود:
باالترین تسهیالت در مرکز استان بوده
ک��ه  19فقره سرمای��ه در گردش و 12
فقره سرمایه ثابت پرداخت شده است.
قاسم��ی ادام��ه داد :بیشتری��ن
تس��هیالت  18فقره سرمایه در گردش
و  7فق��ره سرمایه ثابت در حوزه صنایع
معدنی بوده اس��ت.وی با اشاره به نتایج

حاص��ل از بازدی��د گروه رون��ق تولید از
صنایع دریافت کننده تس��هیالت اظهار
داش��ت :طی بررسیهای انجام شده برای
 165نف��ر ایجاد اشتغ��ال جدید صورت
گرفت��ه و ب��رای  877نف��ر نی��ز ،تثبت
اشتغال انجام شده است.
وی رشد تولید را  47درصد و رشد
اشتغال را  19درصد عنوان کرد.

اسالمشهر  -محمدرضا عباسی
با حضور فرماندهی سپاه سیدالشهداء استان تهران و جمعی از مسئولین
شهرستان اسالمشهر ،تعداد 2000اصله نهال به یاد شهدای بس��یجی استان
درمح��ل اردوگاه بزرگ سپاه در اسالمشهر غرس ش��د.در این مراسم که به
مناسبت بزرگداشت هفته درختکاری و درراستای توسعه فضای سبز اردوگاه
فرهنگ��ی ،آموزشی و تفریحی در حال احداث سپاه استان تهران انجام شد،
همزم��ان با روز شهید 2هزار اصله نهال بدست فرمانده سپاه استان تهران و
جمعی از پدران شهدا و مسئولین به نام شهدا کاشته شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

امسال ۶۱۴هزارتن گندم پاییزه در آذربایجان
غربی تولید میشود

ارومیه -یزدان پناه
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت :تولید گندم پاییزه با توجه
ب��ه وضعیت آب و هوای��ی و شرایط اقلیمی استان در ح��دود  ۶۱۴هزار تن
برآورد میشود.اسمعیل کریمزاده در اولین نشس��ت ستاد برنامه ریزی برای
مبارزه به موقع با آفت سن غالت در ارومیه افزود :امسال شاهد افزایش ۴.۵
درصدی سطح زیرکشت گندم پایی��زه در سطح استان بودیم.وی ادامه داد:
برنامه ابالغی کشت برای سال زراعی جاری در حدود  ۳۶۴هزار هکتار بوده
ک��ه اراض��ی زیرکشت گندم آبی  ۸۳هزار و  ۳۰۰هکت��ار و دیم  ۲۶۲هزار و
 ۶۰۰هکتار است.کریمزاده اظهار داشت :بارندگی در سال جاری بس��یار کم
ب��وده و ب��ه موقع نیز رخ ن��داده است و این امر می��زان تولید گندم در سال
ج��اری را تحت تاثیر قرار میده��د.وی با اشاره به اینکه کشاورزان مبارزه به
موقع ب��ا آفت سن غالت را جدی بگیرند ،افزود :سال گذشته گندم تولیدی
است��ان مرغوبترین گن��دم با خاصیت نانوایی در ط��ی سالهای قبلتر از آن
بود.کریم زاده ادام��ه داد :با توجه به عملکرد خوب سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجان غربی در سالهای اخیر در مهار آفت سن غالت ،امیدواریم امسال
نیز درصد خسارت این آفت در استان با حمایتهای استانداری و فرمانداریهای
شهرستانها و همکاری عوامل مربوط ب��ه حداقل برسد.رئیس سازمان جهاد
کش��اورزی آذربایجان غربی میزان اعتبار ص��رف شده برای مبارزه علیه این
آف��ت در استان را در سال گذشته  ۲هزار و  ۸۰۰میلیارد ریال عنوان کرد و
مس��اعدت بیشتر مسئوالن استانداری و همکاری عوامل مربوط برای مبارزه
ب��ه موقع با این آفت بوم��ی منطقه را خواستار شد.وی بی��ان کرد :عملیات
مب��ارزه همگانی با سن مادری همه سال��ه با همکاری و همیاری استانداری،
فرمانداریها و کارشناس مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها ،شرکتهای فنی و
مهندسی ،کلینیکهای گیاه پزشکی ،شوراهای اسالمی روستاها ،مددکاران و
کش��اورزان پیشرو در شهرستانها صورت میگیرد.کریمزاده اضافه کرد :برای
افزایش آگاهی کشاورزان و اطالعرسانی در این زمینه از حضور و نفوذ دهیار
و شوراه��ا در مناطق روستایی و برنامهه��ای آموزشی ترویجی باید استفاده
شود.

افزایش  27درصدی ترابری مسافر در بنادر
غرب هرمزگان

بندرعباس  -شهین صادقی
مدی��ر اداره بنادر و دریانوردی لنگه از ترابری بالغ بر  230هزار مس��افر
در بنادر غرب هرمزگان با رشد  27درصدی در یازده ماهه سال جاری خبر
داد.محم��ود صابری اظهار داش��ت :از ابتدای سال جاری تا کنون در مجموع
 9میلی��ون و  874ه��زار و  796تن کاالی نفت��ی و غیرنفتی در بنادر غرب
هرمزگ��ان تخلیه و بارگیری شد.وی افزود :از مجموع عملیات انجام شده در
بنادر غرب هرمزگان ،یک میلیون و  627هزار و  406تن مربوط به کاالهای
غیرنفتی و  8میلیون و  247هزار و  390تن اختصاص به کاالهای نفتی دارد.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون929 ،
 TEUکانتین��ر پر در بن��ادر و دریانوردی بندرلنگه تخلی��ه و بارگیری شده
است که در این بخش افزایش چشمگیر  179درصدی به ثبت رسید.
صاب��ری همچنین  میزان جابجایی مس��افر را مثبت اعالم کرد و گفت:
از آغاز سال جاری تا ابتدای اسفند ماه ،بیش از  235هزار مس��افر در بنادر
غرب هرمزگان جابجا شدند که رشد  27درصدی نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به ثبت رسیده است.

