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خ�اك  كن�ار  در 
مرغ�وب ازجمله 
داليلي است كه سبب شده تا استان البرز به يكي 
از قطب هاي مهم پرورش گل تبديل شود؛ اين در 
حالي است كه برگزاري هرساله جشنواره هاي 
گل و گياه در مناطق مختلف اين استان خصوصًا 
منطقه گچسر در جاده چالوس سبب شده تا در 
زمينه س�رمايه گذاري در اين زمينه اقدامات 
خوبي انجام گرفته شود.  رونق سال به سال اين 
موضوع موجب ش�د تا مدير باغباني سازمان 
جهاد كشاورزي استان البرز روز گذشته اعالم 
كند: »با توجه به اينكه ساالنه در استان البرز 
27 ميلي�ون گل ش�اخه بري�ده در 58 هكتار 
فضاي باز و 17 ميليون شاخه گل در 29 هكتار 
فض�اي گلخانه توليد مي ش�ود، ل�ذا اين مهم 
مي تواند اين منطقه را در چند سال اخير به يكي 
از قطب هاي پرورش گل كش�ور تبديل كند.«

    
البرز ازجمله اس��تان هاي مهم كش��ور به شمار 
مي رود كه توانسته در چند سال اخير در زمينه 
توليد انواع گل و گياه اقدامات خوبي را انجام دهد؛ 
موضوعي كه سبب شده تا در حال حاضر ساالنه 
44 ميليون ش��اخه گل رس��يده در اين استان 
توليد و به بازار عرضه شود.  مدير باغباني سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان البرز در اين خصوص 
مي گويد: »بيش از 3 درصد گل شاخه بريده، 12 
درصد از گل هاي گلدان��ي و 21 درصد درخت و 
درختچه هاي زينتي كشور در استان البرز توليد 
مي شود.« كيانفر وريج كاظمي مي افزايد: »بخش 
زيادي از 44 ميليون شاخه گلي كه در البرز توليد 
مي شود، گل رز بوده و نياز استان هاي همجوار را 
تأمين مي كند.« وي در خصوص توليد گل هاي 
گلداني در البرز نيز بيان مي كند:»23 و نيم هكتار 

از گلخانه هاي توليد گل استان  به تكثير گل هاي 
گلداني اختصاص دارد  و ساالنه در آن حدود 10 
ميليون گلدان توليد مي شود كه عمده آنها از نوع 
پامچال و سينره است.« به گفته وي، حدود 152 
هكتار از اراضي كش��اورزي اس��تان نيز در حال 
حاضر به توليد و تكثي��ر درخت  و درختچه هاي 
زينتي اختصاص دارد  كه در آن 47 ميليون اصله 

درخت و درختچه توليد مي شود. 
   البرز قطب توليد گل هاي الله 

در ميان تنوعي از انواع گل هايي كه در استان البرز 
توليد مي شود، گل الله از شهرت خاصي برخوردار 
است؛ موضوعي كه سبب ش��ده تا اختصاص 42 
هكتار از زمين هاي البرز به كاشت و توليد بيش از 
20 ميليون شاخه الله با بيشترين تنوع اين استان 
را به يك��ي از بزرگ ترين قطب هاي الله كش��ور 
تبديل كند.  رئيس جهاد كشاورزي البرز در اين 
خصوص به »جوان« مي گويد: »شرايط خوب آب 

و هوايي در كنار خاك حاصلخيز منطقه موجب 
شده تا منطقه گچسر به يكي از قطب هاي توليد 

الله در كشور تبديل شود.«
سيد مجيد موس��وي مي افزايد: »درحال حاضر 
بيش از 50 درصد گل هاي الله كشور در استان 
البرز و منطقه گچسر توليد شده كه اين موضوع 

يك امتياز خوب براي استان به شمار مي رود.«
اي��ن كارش��ناس كش��اورزي ادام��ه مي دهد: 
» هم اكن��ون در اين اس��تان 42 هكتار س��طح 
زيركشت گل الله داريم كه بيش از 600 هزار از 
اين نوع گل در منطقه گچسر توليد مي شود.« به 
گفته اين مقام، قرار است امسال منطقه گچسر به 
عنوان خانه الله در استان البرز به ثبت برسد كه 
در اين زمينه اقدام مؤثري درحال انجام است.  اين 
در حالي است كه هم اكنون روستاي گرماب به 
عنوان مهم ترين و متنوع ترين توليد انواع الله به 

عنوان برند اين گل در كشور شناخته مي شود. 

   الله ايراني دوباره اوج مي گيرد
بي توجهي به شناس��اندن گل هاي الله توليدي 
كشور در سطح بين الملل موجب شده تا در حال 
حاضر به ج��اي ايران، هلند به س��رزمين الله ها 
مشهور باشد در حالي كه بيشتر گل هاي موجود 
در اين كش��ور وارداتي بوده و اص��والً مختص به 
كشورمان است.  مسئول باغ الله گچسر با تأييد 
اين موضوع به »جوان« مي گويد: »برعكس آنچه 
در بين مردم معروف شده اس��ت، پياز گل الله 
اصالتاً براي ايران ب��وده و از طريق كوه هاي البرز 
و تركيه به اروپا برده ش��ده اس��ت.« جهانبخش 
غالمي مي افزايد: »بسياري از گل هايي كه در اين 
باغ الله گچسر وجود دارد از نسل گل هاي بومي 
منطقه است و تنها بخش كوچكي از آن را براي 
آنكه نسلشان را افزايش دهيم از هلند وارد و پياز 
مادر را به آن اضافه كرديم.« وي ادامه مي دهد: 
»در ميان گل هايي ك��ه در اين ب��اغ به نمايش 
گذاشته شده است تنها گل هاي الله با رنگ هاي 
نادر مانند گل پر كه مثل گل هاي رز و محمدي 
پرهاي زيادي دارند وارداتي هس��تند كه سعي 
داريم روي پيازچه آنها كار كني��م تا بتوانيم هر 

ساله بذر آن را توليد كنيم.«
   باغ گل عامل اشتغال و درآمدزايي 

آمارهاي سازمان جهاد كشاورزي استان البرز نشان 
مي دهد، توليد 44ميليون ش��اخه گل الله و بالغ 
بر80 ميليون شاخه از انواع ديگر در سطحي حدود 
385 هكتار در استان موجب شده تا اين صنعت 
بيش از يكصد ميليارد توم��ان درآمد براي مردم 
منطقه ايجاد كند.  جهانبخش غالمي كارشناس 
ارش��د گل ها و گياهان تزئين��ي در اين خصوص 
مي گويد: »با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري 
در خصوص اقتصاد مقاومتي و اتكا به داشته هاي 
داخلي كش��ور موضوع پرورش انواع گل و گياه در 

استان مي تواند در راستاي اين مهم باشد.«

   بوشهر: فرمانده انتظامي استان بوشهر گفت: 2 ميليون عدد مواد محترقه 
و آتش زا در استان  كشف شده كه نسبت به سال قبل رشد 70 درصدي دارد. 
سردار خليل واعظي افزود: حمل و نگهداري مواد محترقه غيرمجاز از ديد ما 
جرم است و برخورد جدي صورت مي گيرد. فرمانده انتظامي استان بوشهر از 
افزايش گشت ها و مقرهاي پليس در استان بوشهر در طرح نوروزي خبرداد 
و تصريح كرد: عالوه بر ايستگاه ها و مقرهاي ثابت پليس، 90 ايستگاه و مقر 
سيار در استان بوشهر بر اين مجموعه اضافه مي شود و اين در حالي است كه 
مشاركت مردم در طرح نوروزي مورد توجه است. وي شعار امسال پليس در 
طرح نوروزي را »آرامش بهاري با نظم و امنيت« دانست و تصريح كرد: شعار 
حوزه ترافيكي در طرح نوروزي پليس »پرهيز از خطر آرامش در سفر« است 

كه در اين راستا همايشي با حضور دستگاه هاي مختلف برگزار مي شود. 
   هرمزگان: سرپرست اداره كل بهزيستي هرمزگان گفت: طرح غربالگري 
شنوايي كودكان سه تا پنج سال براي نخس��تين بار در 15 مهدكودك زير 
پوشش اين نهاد در بندرعباس آغاز شد. غالمحسين رنجبر افزود: در قالب اين 
طرح 300 كودك در بندرعباس تا پايان ارديبهشت ماه 97 غربالگري شنوايي 
مي شوند. وي ادامه داد: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است طرح 
غربالگري شنوايي از سال آينده در همه مهدهاي كودك شهري و روستايي 
هرمزگان اجرا ش��ود. اين مقام مس��ئول اظهار كرد: پيش از اين غربالگري 
شنوايي براي نوزادان اجباري بود اما اكنون اين طرح براي كودكان سه تا پنج 
سال كه سن طاليي تشخيص بيماري هاي شنوايي است، نيز اجرا مي  شود. 

    مركزي: سرپرست اداره كل محيط زيست استان مركزي گفت: شهر 
اراك از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه 63 روز را با وضعيت هواي ناسالم 
سپري كرد و تيرماه و شهريور بيشترين تعداد روزهاي آلوده را داشتند. رضا 
ميرزايي از كاهش 32 درصدي روزهاي آلوده سال جاري در اراك نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار داشت: شهر اراك امسال تا پايان بهمن 
ماه 251 روز را با شرايط سالم و 20 روز را در شرايط پاك سپري كرده است. 
وي افزود: در يازده ماه اول سال 96 تنها 63 روز ناسالم براي گروه هاي حساس 
در اراك ثبت شده است كه اين شرايط در مدت مشابه سال قبل 94 روز بوده 
است. سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان مركزي بيان كرد: 
بيشترين روزهاي ناسالم كالنشهر اراك با هشت روز ناسالم در ماه هاي تير و 

شهريور و كم ترين روزهاي ناسالم در ماه هاي خرداد و مرداد بوده است. 
    اصفهان: ارديبهشت ماه 97 همزمان با هفته نكوداشت اصفهان و آغاز 
سومين نمايش��گاه تخصصي حمل و نقل پاك با رويكرد معرفي خودرو و 
موتورهاي برقي، دوچرخه و انواع پاكرو، اج��راي فاز دوم طرح »بفرماييد 
دوچرخه« و طرح »بفرماييد موتوربرقي« نيز آغاز مي ش��ود. نمايش��گاه 
تخصصي حمل و نقل پاك اصفهان در حالي با هدف فرهنگسازي استفاده از 
وسايل نقليه پاك در ميان مردم اصفهان، برگزار خواهد شد كه پيش از اين فاز 
نخست طرح بفرماييد دوچرخه با هدف فروش تسهيالتي دوچرخه در اين 
كالنشهر اجرا شده و با استقبال مطلوب شهروندان روبه رو شده بود. اين طرح 
همزمان با نمايشگاه تخصصي حمل و نقل وارد فاز دوم خود شده و همزمان 

با اين رويداد، طرح بفرماييد موتوربرقي نيز اجرا مي شود.

قانون جامع حدن��گار )كاداس��تر( در بهمن ماه 
1393 در مجلس ش��وراي اس��المي به تصويب 
رسيد و براي اجرا به دس��تگاه قضايي ابالغ شد. 
بر اساس اين قانون سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور مكلف شد تا ظرف مهلت پنج سال، تمامي 
اس��ناد مالكيت دفترچه اي را به اس��ناد مالكيت 
كاداستري تبديل كند، نوعي نقشه برداري ثبتي 
كه ارزش حقوقي داشته و بر اساس آن مرزهاي 
اراضي تعيين و سند مالكيت صادر مي شود. از اين 
رو يكي از اهداف اصلي اين ط��رح تعيين حريم 
و حدود اراضي به منظ��ور مقابله با زمين خواري 
تعريف ش��د. ضمن اينكه يكپارچه سازي، ايجاد 
بانك اطالعات كش��اورزي و اراضي باغي، حفظ 
كاربري اراضي كشاورزي و جلوگيري از ساخت و 

سازهاي بي رويه و به طور كلي توسعه كشاورزي، 
توليد، بهره برداري و اس��تفاده بهينه از منابع آب 
و خ��اك به عنوان ديگ��ر اهداف مه��م اين طرح 
ملي عنوان ش��ده اس��ت. طرحي كه حاال بنا به 
گفته مسئوالن اس��تان ها نه تنها توانسته تا حد 
قاب��ل توجهي اه��داف ذكر ش��ده را محقق كند 
بلكه مزايايي چون كاه��ش اختالفات حقوقي و 
اقتصادي شدن كش��اورزي در برخي استان ها را 

نيز به دنبال داشته است. 
   يزد، پيشرو در اجراي طرح كاداستر 

پس از ابالغ قانون كاداس��تر، در ي��زد به عنوان 
استان پيش��رو در اجراي اين طرح ملي در كشور 
وارد عمل ش��د و طبق تعهدات مقرر ش��د 260 
هزار هكت��ار از اراضي طبيعي و ملي اين اس��تان 

بالفاصله شناس��ايي و تعيين حد شود. مساحتي 
كه حاال طبق گزارش هاي اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري يزد از 740 هزار هكتار گذش��ته و 
توانسته امتياز مطلوبي را در كارنامه اين اداره كل 
ثبت كند. مديركل مناب��ع طبيعي و آبخيزداري 
يزد در اين خصوص مي گوي��د: از آنجا كه اجراي 
كامل طرح حدنگار، پديده زمين خواري و تجاوز 
به اراضي ملي را به صفر مي رس��اند و بسياري از 
مش��كالت در اين زمينه رفع مي شود درصدديم 
همچنان با جديت اجراي اين طرح را تا رسيدن به 

اهداف آن پيش ببريم. 
محمدرضا آخوندي با اشاره به رشد 300 درصدي 
اجراي طرح كاداس��تر در يزد مي افزايد: در طي 
سه سال از انجام اين طرح در استان، گام مؤثري 

براي مقابله با زمين خواري برداش��ته ش��ده و به 
منظور حفظ، احيا و توس��عه اراضي ملي نزديك 
به 700 فقره پرونده قضاي��ي در محاكم قضايي 
در خصوص تعرض و تصرف اراضي ملي در اقصي 
نقاط مختلف استان تشكيل شده است. در كنار 
موفقيت اجراي طرح كاداستر در صيانت از اراضي 
مل��ي و جانماي��ي92 درصد از اراضي ش��هري و 
34درصد از اراضي روستايي يزد در بانك كاداستر، 
طي روزهاي اخير اخباري از  اجراي طرح كاداستر 
بافت  هاي روستايي يزد با پهپاد براي اولين بار در 

كشور منتشر شده است. 
بنابه گفته مديركل ثبت اس��ناد و امالك استان 
يزد تاكنون 11 هزار هكتار از بافت  هاي روستاهاي 
شهرهاي هرات، مروست،  بافق، بهاباد، اشكذر، تفت 
و يزد براي اولين بار در كشور با استفاده از فناوري 
پهپاد رصد و در بانك كاداستر جانمايي شده است. 
علي كريمي با اشاره به جانمايي 11 هزار هكتار در 
بانك كاداستر استان افزود: 20 درصد از محدوده 
طرح هادي از ادارات بنياد مسكن اخذ و در بانك 
كاداستر جانمايي شده و تمام محدوده هاي طرح 
هادي باقيمانده استان نيز تا پايان شش ماهه اول 
سال آينده در بانك كاداستر جانمايي شود. ضمن 
اينكه براي روستايياني كه خود اقدام به اخذ سند 
كاداستري كرده   اند نيز تسهيالت ويژه اي در نظر 

گرفته شده است. 
    كاداستر، مقابله با زمين خواري

 از آنج��ا كه در طرح كاداس��تر مح��دوده تمامي 
اراضي كشور اعم از شهري، اراضي ملي، مزروعي 
و روستايي به وس��يله سيس��تم هاي ماهواره اي 
تعيين و براي آنها سند صادر مي شود، بنا به گفته 
مسئوالن س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور 
اجراي اين قانون در اس��تان هاي خوزستان، يزد، 
خراسان شمالي، گلس��تان و لرس��تان با تعيين 
مح��دوده اراضي و ام��الك تا حد قاب��ل توجهي 
توانسته دست زمين خواران را از اراضي ملي كوتاه 
كند. مسئله اي كه طي س��ال هاي اخير در زمره 
اصلي ترين مشكالت مربوط به حوزه محيط زيست 
و منابع طبيعي كش��ور قرار گرفت��ه و هزينه هاي 
اقتصادي و اجتماعي بس��ياري به كشور تحميل 
كرده اس��ت. ضمن اينكه در راستاي اجراي طرح 
كاداستر بحث يكپارچه سازي زمين هاي كشاورزي 
نيز در بسياري استان ها از جمله يزد در دستور كار 

قرار گرفته و نتايج مثبتي بر جا گذاشته است. 
 بنا به گفته مديركل دفت��ر يكپارچگي و بهره وري 
سازمان امور اراضي كشور بررسي ها نشان داده در 
برخي استان ها تجميع و يكپارچه سازي اراضي خرد 
موجب اقتصادي شدن كشاورزي، افزايش بهره وري 
و جلوگيري از مهاجرت شده است. وضعيتي كه به 

تأييد مسئوالن استان يزد هم رسيده است. 
محس��ن مأموري��ان با اش��اره ب��ه اينك��ه دفتر 
يكپارچه س��ازي حدود يك س��ال است تأسيس 
شده و به دنبال تدوين  آيين نامه اجرايي هستيم 
تا اين سياست را در سراسر  كش��ور اجرا كنيم از 
تداوم اجراي طرح يكپارچه سازي به عنوان يكي از 

پارامترهاي طرح جامع حدنگار خبر مي دهد. 
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 يزد  پيشرو در اجراي طرح صيانت 
از اراضي ملي و بافت هاي روستايي

مقابله با زمين خواري در استان ها با اجراي طرح »كاداستر« نمره قبولي گرفت

البرز، قطب پرورش و توليد گل كشور مي شود

صدوركارت آمايش براي اتباع خارجي 
سيستان و بلوچستان        

مديركل اداره اتباع و مهاجران خارجي    سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان از صدوركارت 
آمايش براي 7 ه�زار نفر ازاتباع خارجي س�اكن اس�تان خب�ر داد. 
عليرضا شهركي افزود: كارت هاي آمايش اتباع خارجي به معناي مجوز 
يك ساله اقامت و تردد يك ساله اين اتباع در ايران است و مشمول اتباعي 
مي شود كه همسر آنها ايراني اس��ت و به فرزندان حاصل از اين ازدواج 
نيز كارت آمايش داده مي ش��ود.  وي ادامه داد: حضور اتباع بيگانه اگر 
غيرقانوني باشد، اثرات منفي آن صد چندان خواهد شد. شهركي افزود: 
عالوه بر اين افراد، تجار و سرمايه گذاران خارجي، متخصصيني كه نياز به 
تخصص آنان است، گردشگران و دانشجويان غير ايراني نيز مشكلي براي 
تردد و اقامت در استان ندارند. مديركل اداره اتباع و مهاجران خارجي 
سيستان و بلوچستان با اشاره به مشكالت متعدد ناشي از اقامت اتباع 
خارجي غيرمجاز در سطح اس��تان افزود: بر اساس قانون افغانستان هر 
زن ايراني كه با تبعه افغانستان ازدواج كند، فرزندانش تبعه افغانستان 
مي شوند و بعد از 18 سالگي مي توانند تبعه ايران شوند و اگر اين ازدواج 
بدون كسب مجوز از اداره اتباع خارجي صورت بگيرد فرزندان حاصل از 
اين ازدواج از بسياري از خدمات اجتماعي مانند بيمه بي بهره مي شوند. 

 ساخت 85 كيلومتر از راه هاي روستايي 
در گلستان 

مديركل راه و شهرس�ازي گلستان از    گلستان
اجراي عمليات ساخت 85 كيلومتر از 

راه هاي روستايي در استان خبر داد. 
حسين محبوبي گفت: براي ساخت 85 كيلومتر راه روستايي در استان 
گلستان از اعتبارات سال 96 قرارداد منعقد و عمليات اجرايي پروژه ها 
آغاز گرديده اس��ت.  مديركل راه و شهرسازي اس��تان گلستان افزود: 
برآورد اوليه اجراي اين پروژه ها بالغ بر 80 ميليارد ريال است كه از محل 
اعتبارات ملي و استاني در نظر گرفته شده است.  وي ادامه داد: با عنايت 
به عدم برخورداري مردم شرق استان از راه آسفالته بيش از 70 درصد 
اين پروژه ها در حوزه شهرستان هاي مراوه تپه و بخش داشلي برون گنبد 
اجرايي مي شود كه ش��امل اجراي 22 كيلومتر آسفالت و 63كيلومتر 
زير سازي و پخش بيس در راه هاي روستايي با پيشرفت فيزيكي30درصد 
مي باشد.  اين مقام مسئول در خاتمه افزود: استان گلستان داراي 3 هزارو 
500 كيلومتر راه روستايي است كه از اين مقدار 2 هزار و 600 كيلومتر 
حدود ) 81 درصد ( آسفالت و مابقي نيز خاكي و شوسه است كه با توجه 
به محدوديت اعتباري دولتي انتظار است با استفاده از ظرفيت طرح هاي 
مشاركتي و خيرخواهانه، بخشي از راه هاي خاكي و شوسه استان آسفالت 

و مردم منطقه از راه مناسب آسفالته برخوردار شوند.

 نخستين قطار متروي كرج
 سال 1400روي ريل مي رود       

   البرز شهردار كرج از آغاز عمليات طراحي و ساخت 
قطارهاي مورد نياز متروي ك�رج خبر داد. 
 اصغر نصيري با اشاره به تصويب فاينانس ساخت واگن هاي مورد نياز 
متروي كالنشهرهاي كش��ور از جمله كرج در شوراي اقتصاد گفت: بر 
اساس مطالعات صورت گرفته توسط وزارت كشور، پيش بيني شد كه 
براي تأمين نيازهاي حمل ونقل درون شهري در 9 كالنشهر )تهران- 
مشهد- ش��يراز- اصفهان- تبريز- قم- كرمانشاه- اهواز- كرج( نياز به 
فعاليت حدود 3 هزار و 500 واگن به صورت روزانه اس��ت.  وي افزود: 
از اين ميزان تقاضا، تنها حدود هزار و 500 واگن در حمل ونقل درون 
شهري )مترو( در حال فعاليت است و نياز به تأمين 2 هزار واگن در افق 
چهار سال آينده است .  نصيري همچنين به مصوبه شوراي اقتصاد در 
سال 95 اشاره كرد و گفت: بر اس��اس اين مصوبه و با هدف تأمين نياز 
كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از سوي وزارت كشور 
به عنوان كارفرماي پروژه تأمين 2 هزار واگن مترو  و سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران )ايدرو( ، به عنوان مجري و مديريت پيمان تأمين 
و ساخت اين پروژه تعيين شدند.  شهردار كرج افزود: هدف طرح مطابق 
مصوبه شوراي اقتصاد عبارتست از تجميع طرف عرضه و شكل گيري 
زنجيره هاي توليدي در صنايع داخلي به منظور تأمين واگن قطار شهري 
و حومه اي )مترو( براي بهره برداران كالن شهرهاي ياد شده  كه موجب 

رونق اقتصادي بسيار زيادي در كشور خواهد شد. 
وي افزود:  توس��عه حمل و نقل ايدرو  در اين طرح به سرمايه گذاري و 
فاينانس شركت هاي خارجي ، رعايت قانون حداكثر استفاده از ساخت 
داخل و اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود داخلي و انتقال دانش فني به 
كشور تأكيد شده است.  بنابه گفته شهردار كرج، بر اساس اين قرارداد، 
ضمانت محصول پس از تحويل واگن ها، خدمات پس از فروش و آموزش 
كادر فني بهره برداري به صورت ادواري و به مدت 20 سال، بخشي از 
تعهدات سازمان گسترش خواهد بود.  شهردار كرج برنامه زمان بندي 
اين پروژه را پنج سال اعالم كرد و افزود: به علت يكسان بودن طراحي 
ناوگان متروي كرج و تهران ، واگن هاي اين دو ش��هر مش��ابه بوده، لذا 
اولويت صورت گرفته با توجه به حجم مسافر و اهميت طرح به اين دو 
شهر داده شده است و با پيگيري هاي صورت گرفته در وزارت كشور و 
سازمان همياري ، سهم شهر كرج قطعي و مطابق با برنامه زمان بندي 
خواهد بود.  وي ابراز اميدواري كرد: با توجه به ش��روع مجدد عمليات 
اجرايي احداث خط 2 متروي داخلي شهر كرج پس از وقفه سه ساله ، 
ظرف مدت حداكثر سه سال شاهد بهره برداري كامل از فاز اول اين طرح 

با بهره گيري از مدرن ترين ناوگان حمل و نقل زيرزميني باشيم . 

صادرات فرآورده هاي دامي آذربايجان شرقي 
به 20 كشور دنيا 

اس�تان  دامپزش�كي  مدي�ركل     آذربايجان شرقي
آذربايجان ش�رقي از صادرات دام و 
فرآورده ه�اي دام�ي اس�تان ب�ه 20 كش�ور دني�ا خب�ر داد. 
اميرحسين بهداد گفت: تا پايان بهمن ماه س��ال جاري، 69 فقره گواهي 
بهداشتي براي صادرات انواع فرآورده هاي خام دامي نظارت شده توسط 
كارشناسان اين اداره براي صادرات به كشورهاي مقصد صادر شده است.  
وي افزود: با نظارت هاي بهداشتي اداره كل دامپزشكي آذربايجان شرقي، 
بيش از 911 تن پودر گوش��ت، 56 ت��ن پا و پنجه مرغ، 69 تن عس��ل و 
216 تن شير خشك پيرو صدور گواهي هاي بهداشتي مربوطه به مقصد 
كشورهاي تركيه، گرجستان، ويتنام، تايوان، چين، عمان، مالزي، لبنان، 
عراق، هنگ كنگ و افغانس��تان صادر شده اس��ت.  مديركل دامپزشكي 
آذربايجان شرقي با اشاره به نظارت بهداشتي كارشناسان اين اداره كل بر 
ترانزيت خودروهاي حامل دام و فرآورده هاي دامي اظهار داشت: در همين 
مدت بر ترانزيت بيش از 253 تن انواع فرآورده هاي خام دامي خوراكي و 
غير خوراكي و 156 هزار و 850 جلد انواع پوست خام و فرآوري شده نظارت 
شده است.  وي افزود: بر اين اساس 5 هزار و 600 قطعه ماهي قزل آالي زنده، 
72 هزار قطعه جوجه يك روزه و 50 رأس گاو به مقصد كشورهاي جمهوري 
آذربايجان، ارمنستان و افغانستان صادر شده است.  بهداد خاطرنشان كرد: 
كشورهاي پاكستان، ايتاليا، كانادا، هلند، آلمان، دانمارك و قبرس نيز مقصد 

صادرات دام كوچك و انواع پوست خام و فرآوري شده بوده اند. 

 خروج ۶0 روستاي استان زنجان 
از بحران آب   

با اجراي 200 پروژه در زمينه آبرساني      زنجان
در سطح روستاهاي استان زنجان طي 
سال آينده 60 روستاي اين اس�تان از بحران آب خارج مي شوند. 
مدير عامل شركت آب و فاضالب روس��تايي استان زنجان با اعالم اين 
خبر گفت: با توجه به فرس��ودگي و عدم وجود تأسيسات آبرساني در 
برخي از روستاها و با پيگيري هاي صورت گرفته از محل اعتبارات ملي 
و استاني، در بيش از 200 روستاي استان از ابتداي سال آينده عمليات 
عمراني احداث و بازسازي تأسيسات آبرساني آغاز مي گردد. رضا كابلي 
با اشاره به تداوم خشكسالي و كاهش منابع آب هاي زيرزميني و سطحي 
افزود: با انجام اين طرح هاي آبرساني بيش از 60 روستا از بحران تأمين 
آب خارج خواهد شد. وي با اشاره به افزايش اعتبارات ملي شركت آبفار 
استان گفت: با تالش هاي صورت گرفته جهت ايجاد تأسيسات آبرساني، 
اعتبارات ملي آبفار استان زنجان از مبلغ 105 ميليارد و 774 ميليون 

ريال به مبلغ 296 ميليارد و 896 ميليون ريال افزايش پيدا كرد. 

با گذشت سه سال از تصويب قانون جامع حدنگار )كاداستر( در مجلس 
شوراي اسالمي و ابالغ آن به مسئوالن استان ها، گزارش هاي سازمان 
ثبت اس�ناد و امالك كش�ور و س�ازمان منابع طبيعي و آبخيزداري بر 
اجراي مطلوب اين طرح در بس�ياري از اس�تان ها و تحقق اهداف آن 
به ويژه كوتاه كردن دس�ت زمين خ�واران از اراضي مل�ي و بافت هاي 
روس�تايي دالل�ت دارد. قانوني ك�ه اگرچه در ابت�دا ب�ا مخالفت ها و 

موانعي روبه رو بود اما بنا به تأييد مس�ئوالن كش�ور در جهت مقابله با 
زمين خواري، حفظ كاربري اراضي كش�اورزي و جلوگيري از س�اخت 
و س�ازهاي بي رويه و اقتصادي ش�دن كشاورزي در بس�ياري مناطق 
كش�ور گام مؤثری برداش�ته اس�ت. در اين ميان يزد به عنوان استان 
پيش�رو در اجراي مطلوب طرح كاداس�تر توانس�ته نمره قابل قبولي 
در حفاظ�ت از اراضي و بافت ه�اي ملي و روس�تايي به دس�ت آورد. 

مريم احمدي
   گزارش يك

تج�ارت  و  مع�دن  صنع�ت،  مدي�ركل 
آذربايجان غرب�ي از ص�ادرات 143 ه�زار تن 
س�يب به ارزش 48 ميلي�ون دالر از گمركات 

استان خبر داد. 
جعفرصادق اس��كندري گفت: خريد و صادرات 
واحدهاي تبديلي استان در حوزه صنايع تبديلي 
س��يب افزايش قابل قبولي داش��ته اس��ت و در 
سال جاري تاكنون بيش از 22 هزار تن كنسانتره 

سيب و 5 هزار تن آبميوه به كشورهاي مختلف از 
گمرك هاي استان صادر شده است.   وي با اشاره 
به ميزان صادرات استان در 11 ماهه سال جاري، 
افزود: در ط��ول س��ال جاري 437 ميليون دالر 
صادرات انواع كاال صورت گرفته است كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد 
10درصدي و از لحاظ وزن��ي 30 درصد كاهش 
داشته است و اين نشان از بهبود ارزش كاالهاي 

صادراتي استان است.  اسكندري افزود: تاكنون 
بيش از 22هزار تن كنسانتره سيب و 5 هزار تن 
آبميوه به كشورهاي مختلف از گمرك هاي استان 
صادر شده است.  مديركل صنعت، معدن و تجارت 
آذربايجان غربي با اشاره به اجراي طرح نظارت و 
پايش بر ارائ��ه كاال و خدم��ات از 15 بهمن ماه تا 
پايان فروردين 97 خاطرنشان كرد: از آغاز طرح 
تاكنون 15 هزار مورد بازرس��ي از مراكز مختلف 

عرضه كاال و خدمات در سطح استان انجام گرفته 
است و 500 فقره پرونده تخلف نيز در اين رابطه 
تش��كيل و به اداره كل تعزيرات حكومتي استان 
ارسال شده اس��ت.  وي خاطرنش��ان كرد: 141 
بازرس امر نظارت بر مراكز عرضه كاال و خدمات 
را بر عهده دارند كه تاكنون 263 گشت مشترك با 
همراهي دانشگاه علوم پزشكي و اداره كل تعزيرات 

حكومتي و اتاق اصناف داشته ايم. 

صادرات 143 هزار تن سيب از گمركات آذربايجان غربي   
     آذربايجان غربي

88498441سرويس  شهرستان

 ايجاد بازارچه دائمي صنايع دستي 
در اسالمشهر   

در راس�تاي حماي�ت از هنرمن�دان و     اسالمشهر
توليدات هنرمندان و صنايع دستي، با 
تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران، بازارچه دائمي 
صنايع دس�تي در شهرس�تان اسالمش�هر، راه اندازي مي ش�ود. 
فرماندار شهرس��تان اسالمش��هر با اعالم اين خبر گفت: صنايع دستي 
به عنوان يك ظرفيت بالقوه در سطح روس��تاها و شهرها مي تواند نقش 
بسيار مهمي در توسعه جوامع شهري و روس��تايي ايفا كنند و عالوه بر 
آن در جهت ايجاد اش��تغال و تأمين معاش افراد مختلف جامعه بسيار 
اثرگذار است.  امير اهلل حقيقي افزود: با توجه به اينكه بسياري از ظرفيت ها 
و اس��تعدادهاي هنرمندان افراد مختلف جامعه و جاذبه هاي روس��تاها 
ناشناخته است، نمايشگاه توانمندي هاي روستائيان و عشاير يك فرصت 
مناسبي براي معرفي و شناس��اندن اين ظرفيت ها و توانمندي ها بوده و 
در جهت جذب گردش��گر و رونق اقتصادي اين مناطق بسيار اثربخش 
خواهد ب��ود.  حقيقي ادامه داد: با نگاه ويژه معاونت توس��عه روس��تايي 
نهاد رياست جمهوري، در طي سال هاي اخير اقدامات خوبي در جهت 
شناساندن ظرفيت ها و توانمندي هاي روستاييان شده و تا حدود زيادي 
زمينه رونق اقتصادي را در روستاها به وجود آورده است.  وي تأكيد كرد: 
توانمندي هاي ارائه ش��ده در اين نمايش��گاه يك هزارم توانمندي هاي 
روستاييان اس��ت كه با ظرفيت هاي موجود در روس��تاها، چشم انداز و 
آينده درخشاني براي اين مناطق پيش بيني مي شود. فرماندار شهرستان 
اسالمشهر افزود: نماها و چشم اندازهايي كه از منازل روستايي و چادرهايي 
عشايري در اين نمايشگاه ايجاد شده نظر هر بيننده اي را به خود جلب 
مي كند و اجراي برنامه هاي موسيقي محلي، نمايش هاي آييني، صنايع 
دستي و معرفي جاذبه هاي گردش��گري نظر هر مراجعه كننده اي را به 
خود جلب مي كند.  حقيقي با اشاره به نقش روستاها در رونق اقتصادي 
كشور، تأكيد كرد: اگر روستاها خالي از سكنه شوند، مهاجرت افراد ساكن 
در روستا به شهرها باعث بروز مسائل و مش��كالت اجتماعي زيادي در 
شهرها شده و عالوه بر آن مش��اغل كاذب زيادي از قبيل دست فروشي 
و سيگارفروش��ي در كنار خيابان ه��ا افزايش مي ياب��د.  وي تأكيد كرد: 
شهرس��تان اسالمش��هر با آثار تاريخي و جاذبه ه��اي مختلف طبيعي، 
فرهنگي و... در كنار داش��تن مراكز و صنايع توليدي كوچك و بزرگ و 
توليدات كشاورزي، در صنايع دستي و توليدات مختلفي از قبيل توليد 
كفش و صنايع تبديلي چوب، به عنوان قطب اقتصادي اس��تان تهران و 
كشور شناخته  شده است.  فرماندار شهرستان اسالمشهر با اشاره به ارائه 
بسته هاي تشويقي براي احياي صنايع دستي و روستاها، تأكيد كرد: دولت 
در تالش است تا با اعطاي تسهيالت بانكي كم بهره بانكي به روستاييان و 
رفع موانع و مشكالت توليد محصوالت روستايي، شرايط را فراهم كند تا 
ضمن جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها، زمينه ايجاد اشتغال 

مولد و پايدار و رونق اقتصادي در روستا را نيز به وجود آورد. 


