دریچه
در اردبیل صورت گرفت:

پرداخت  95درصدی قبوض گازبها
بهصورتغیرحضوری

پرداخت و جذب  ۸۵درصد تسهیالت اشتغالزایی روستایی

کاهش  ۷میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار

کرمانشاه -فریده محمدی :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از جذب و پرداخت ۸۵درصد تسهیالت اشتغالزایی
روستایی خبر داد  .حسن عزیزی اظهار داشت ۹ :هزار و ۸۳۲طرح اشتغال روستایی برای دریافت تسهیالت اشتغال روستایی ثبت نام
کردهاند که از این تعداد یک هزار و   ۹۶۳طرح به بانک معرفی شده است.وی با بیان اینکه ممکن است از سوی یک شرکت چند طرح
درخواست شود  ،افزود :تسهیالت اشتغال روستایی از ۵۰۰میلیون ریال تا ۶۰میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت خواهد شد .مدیرکل
تعاون،کارورفاهاجتماعیاستانکرمانشاهخاطرنشانکرد:بیشترینطرحهادرزمینهکشاورزیاستوازایننظرجهادکشاورزینسبت
بهدیگرانپیشتازاست.ویبابیاناینکهفضاییرقابتیمیانفرماندارانایجادشدهاست،گفت:ازابتدایسال ۱۷۶۰میلیاردریالتسهیالت
اشتغال روستایی به استان ابالغ شده که از این میزان ۸۵درصد جذب و به متقاضیان پرداخت شده است.

کرج -نسل فردا :رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشــندگان اتومبیل کرج از کاهش نسبی قیمت خودروهای گران
قیمت خبر داد و گفت :در بین ماشینهای گران قیمت ،حتی تا 100میلیون تومان هم کاهش قیمت داشتهایم .حمید کریمی با
اشاره به وضعیت بازار خرید و فروش خودرو از کاهش نسبی قیمت خودروهای گران قیمت خبر داد و گفت :در بین ماشینهای
گرانقیمت ،حتی تا  100میلیون تومان هم کاهش قیمت داشتهایم که البته افزایش قبلی و کاهش فعلی قیمت همگی رابطه
مستقیم با نوسانات ارزی دارد .وی افزود :البته در میان خودروهای داخلی هم کاهش قیمت داشتهایم؛ به طوری که در برخی
محصوالتتاهفتمیلیونتومانهمافتقیمتوجودداردکهالبتهاینکاهشقیمتدرانواعخودروثمرهکاهشتقاضابرایخرید
است.
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اردبیل -مینا مرادزاده
news@ naslefarda.net

مدیرعاملاینشرکتگازاستاناردبیلگفت:اینروزها
همه به دنبال سریعترین ،راحت ترین و درعین حال
پرداختامنقبوضهستندوشرکتگازاستاناردبیل
زیرساختهایالزمبدینمنظورراطراحیوباهمکاری
بانکهای عامل خدمات مناسبی را ارائه می دهد .فیروز
خدایی با اشــاره به اينكه پرداخت غیرحضوری زمان
کمتریراازمشترکمیگیرد،اظهارداشت:مشترکین
با صرف کمترین زمان ممکن و از طریق دستگاههای
خودپرداز ( ،)ATMتلفن بانک ،خود دریافت ،دستگاه
 ،POS ،web kioskاینترنت بانک و  ...در سريعترين
زمانممکن،میتوانندقبوضراپرداختکنند.بهگفته
وی ،با این روش  ،عالوه بر تسریع پرداخت قبوض گازبها
در حداقل زمان وجوه پرداختی بدون وقفه به حساب
خزانهواریزوازبدهیمشترکینکسرمیشود.اینمقام
مسئول با اشاره به اينكه در شش ماهه نخست سال97
پرداخت  95درصد از قبوض گاز مصرفی مشترکین
بهصورت غیرحضوری بوده ،گفت :در بین روشهای
مختلف پرداخت غیرحضوری بیشــترین تراکنش
غیرحضوری و پرداخت قبوض گاز مصرفی از طریق
دستگاه posاست.
نایب رئیس شورای اسالمی فوالدشهر:

فوالدشهر  -ساناز قریشوندی
news@ naslefarda.net

نایبرئیسشورایاسالمیفوالدشهرگفت:هماکنون
به دلیل وجود شــرکت عمران و شــهرداری ضعف
مدیریتی در بخش فوالدشهر وجود دارد و سبب شده
خدمترسانیتضعیفشودوماازبدوشروعدورهپنجم
به دنبال تعامل،هم افزایی و همگرایی بودیم که با این
روشمشکالتیازشهرحلشودوخدماتیبهمردمارائه
شود و طی جلسه ای که با مدیرعامل شرکت عمران
داشتیم گفته شــد تنها راه برون رفت از این معضل
تعریف هدف مشترک اســت .علی محمدلیموچی
افزود :طی جلساتی که با مسئوالن مربوطه داشتیم
و طبق قانون اگر شرکت عمران نخواهد وظایف خود
را انجام دهد باید شهر را ترک کند .عالوه براین طبق
قانون شــهرهای جدید در ماده  20،21،22تکلیف
شــرکت عمران که یک شرکت وابســته به دولت و
شرکت سازنده شهر جدید است به صراحت بیان شده
که پس از استقرار  10هزار نفر جمعیت،شهرداری و
شورای اسالمی در آن شهر تشکیل می شود و وظیفه
شرکت عمران به پایان می رسد.وی بیان کرد  :یکی از
سیاست های شهرداری در برنامه های خود با توجه به
افق جمعیت 350هزار نفری در 15سال آینده احداث
پایانه مسافربری برای بخش فوالدشهراست.لیموچی
ادامه داد :از اولویتهای شورای اسالمی ،توسعه پارک
پرنیان و ارائه خدمات به مردم در این مکان تفریحی که
یکی ازظرفیت های فوالدشهر بوده وبا تالش شهردار
و استقبال سرمایهگذاران درشــهر اقداماتی انجام و
طرح هایی هم در دســتورکار قرارگرفته است .نایب
رئیس شورای اسالمی فوالدشهر با اشاره به پساب و
نارضایتی مردم در این خصوص توضیح داد :بهعنوان
اولین گام شورای دوره پنجم رفع این مشکل را با توجه
به وضعیت مالی شهرداری در دستورکار قرار دادیم.
خوشبختانهباتأمیناعتباروپرداختمطالباتپیمانکار
پروژه با آب بهداشــتی و مناسب نسبت به گسترش
وآبیاری فضای سبز تهیه می شــود .همچنین رفع
نقاط بحرانی در زمینه دفع آب های سطحی در میدان
معلم و امام علی(ع) ،آســفالت و لکه گیری محالت
از اقدامات مجموعه شــورای اســامی و شهرداری
است.
با حضور کودکان مهدهای سراسر استان
برگزار شد:

همایش سه سالههای حسینی به
مناسبت روز جهانی کودک
تبریز  -مریم عبدالعلی زاده
news@ nasl-efarda.net

همزمان با روز جهانی کودک ،همایش سه ساله های
حســینی با حضور کودکان مهدهای سراسر استان
برگزار شد .محسن ارشــد زاده مدیر کل بهزیستی
استان در این مراسم با اشاره به برگزاری این همایش
برای دومین ســال متوالی ،کودکان را آینده سازان
کشور دانســت و بر لزوم آموزش مطالب مذهبی بر
کودکان درمهد های کودک تاکید کرد .رئیس دفتر
نماینده ولی فقیه نیز با تسلیت ایام شهادت حضرت
سیدالشهدا با اشــاره به اینکه کودکان سرمایه های
آینده نظام جمهوری اسالمی ایران هستند ،بر لزوم
آشــنایی کودکان با فضای های متناســب را خاطر
نشــان کرد و افزود :روح پاک کودکان آماده دریافت
مطالب دینی است.حجت االسالم والمسلمین فقیه
همچنین نقش مهم مادران در سرنوشــت کودکان
را یادآور شده و ضمن قدردانی از زحمات مدیرکل و
آنان
کارکنان بهزیستی مسئولیت آنان را در تربیت 
یاد آور شد.
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حمل کاالی بدون بارنامه ،عمده تخلف

Provinces

رانندگان استان مرکزی

رسیدگی به تخلف  69راننده
و شرکت حمل و نقل استان

طی  6ماه گذشته در شهر قدس اجرایی شد

زیرسازیوآسفالت معابرشهرقدس
شهرقدس – سحرمصطفوی آرام  :زیرسازی و آســفالت بیش از  130هزار متر
aaramm69@gmail.com
مربع با تناژ 28891در معابر شهر قدس بوده
شهردار قدس از اجرای عملیات زیرسازی و ایم  که از موارد انجام شده میتوان به آسفالت
آسفالت بیش از  130هزار مترمربع از معابر مکانیزه بلوار شــهدای اصناف (معادن) ،فاز
شهر قدس طی  6ماه نخســت سال جاری  4و  5خیابان امامــزاده ،کوچههای خیابان
خبر داد .به گزارش مدیریت ارتباطات و امور جمهوری20 ،متری خیابان ولیعصر کوچه
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس ،هویزه ،میدان نبوت ،خیابان  9دی ،خیابان
مسعود مختاری با تأکید بر لزوم زیرسازی و وحدت و ...اشــاره کرد .وی ادامه دارد :البته
آسفالت کوچه ها و خیابان های سطح شهر بهسازی ،لکه گیری و روکش آسفالت معابر
اظهار داشت :ارتقای کیفیت آسفالت معابر سطح شهر نیز از نظر شهرداری دور نمانده
شهری از جمله شاخصه های رضایتمندی است و شــهرداری به منظور خدمترسانی
از عملکرد شــهرداری ها و از عوامل مؤثر و بیشتر به بهســازی و لکهگیری کوچه ها و
دخیلدرکیفیتزندگیشهروندانمحسوب خیابان های ســطح شــهر در قالب اجرای
میشــود .بنابراین الزم است شهرداری این نهضت بهسازی و آسفالت معابر شهر قدس
موضوعرابهعنوانیکیازاولویتهایاقدامات نیز کرده است .مختاری با اشــاره به تداوم
خود قرار دهد و در جهت رفع مشــکالت و عملیات آسفالت ریزی و بهسازی پیاده روها
نظارت بر کیفیت آسفالت معابر شهری کمر و معابر در راستای خدمات رسانی مطلوب به
همت ببندد .وی افزود :شهر قدس به عنوان شهروندان افزود :شــهروندان نیز می توانند
یکیازمتراکمترینوپرجمعیتترینشهرها مشکالت آسفالت معابر و نیاز به لکه گیری
که روزانه شــاهد تردد هزاران وسیله نقلیه خیابان های محل سکونت خود را به اطالع
شخصی و عمومی است نیاز به توجه جدی شهرداریبرسانندتارسیدگیبهدرخواستها
به موضوع بهسازی و آســفالت معابر دارد و بنا به اولویت در فهرست برنامههای جاری
باید از استانداردهای مطلوب برخوردار باشد شهرداریقرارگیردومابتوانیمبافراهمکردن
و بتواند به نیازهای حمل و نقلی شهروندان شرایط شاهد ارتقای کیفیت آسفالت معابر
ساکن شهر پاسخ مناســبی دهد .شهردار شهرقدسباشیم.
اصالح هندســی ،تجهیز و
قدس خاطرنشان کرد :شهرداری قدس ،در
ایمنســازی تقاطــع بلوار
همین راستا و به منظور تسهیل و بهبود در
ترددورفاهحالشهروندانبانیازسنجیدقیق ولیعصر(عج)
در سطح شــهر اقدام به زیرسازی و سپس شهردار قدس ضمن تأکید بر اهمیت توجه به
آسفالت معابر مورد نظر کرده است که در  6رعایت مسائل ایمنی در تقاطع های معابر ،از
ماه نخست سال جاری شاهد اجرای عملیات اصالح هندسی ،تجهیز و ایمن سازی تقاطع
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان:

پروژه برج امید با اعتبار  70میلیارد تومانی
تکمیل می شود

لرستان/پری نوری

ghods.lorestan@yahoo.com

برای تکمیل پــروژه برج امید اســتانداری،
 70میلیارد تومان الزم است؛ در حال حاضر
اســتانداری با نداشــتن این اعتبار مستاجر
دانشگاه علوم پزشــکی باقی می ماند.معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری  لرستان در
نشستخبریبااصحابرسانهبابیانسخنانی
در رابطه با وضعیت فعلی برج امید ،گفت :اگر
تصمیم گیرنده این طرح بودم ،احداث چندین
ساختمان کوچک را به احداث این برج ترجیح

میدادم؛ زیرا پدافند عامل آنها رعایت می شد؛
اگر یکی از ساختمانها دچار آسیب می شد
از ساختمانهای دیگر استفاده می شد.احمد
مرادپور با بیان اینکه در حال حاضر استانداری
مستاجردانشگاهعلومپزشکیاست،افزود:این
پروژه دارای دو قرار  17و  35میلیارد تومانی
اســت؛ این قراردادها در حال تکمیل شدن
هستند با این حال کارهای باقی مانده این برج
با حدود 70میلیارد تومان تکمیل خواهد شد.
وی در رابطه با منابع تامین اعتبار این پروژه،
تصریح کرد :مســئولین وقت تعهد داده اند

اراک -رضوان داودی جم
News.arak93@gmail.com

عکس :نسل فردا

طبق قانون شرکت عمران فوالدشهر
باید این شهر را ترک کند
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استانها

کوتاه از استانها

بلوار ولیعصر(عج) خبر داد .مسعود مختاری تقاطع ،طراحــی و اجرای جزایــر میانی در
ضمن تأکید بــر ضرورت توجــه به رعایت چهار طرف بلوار ،زیرســازی آسفالت وسط
مســائل ایمنی در تقاطع ها گفت :تقاطعها تقاطع ،اصالح خروجی بلوار ولیعصر و اصالح
از جمله بخشهای ضروری در شبکه معابر ورودی و خروجی خیابان کاج و ...انجام شده
شهری هســتند که با هدف کنترل ترافیک است.وی خاطرنشان کرد :اگرچه در طراحی
به وجود میآیند؛ به همین منظــور باید از تقاطعها ،بیشتر تردد خودروها در نظر گرفته
نظر رعایت اصول ایمنــی ،تجهیز و تقویت می شوند ،ولی در این تقاطع با طراحی بلوک
شوند؛ زیرا تقاطعها از بیشترین درجه ریسك  عابر پیاده و گذرگاه ویژه معلولین و جانبازان
برای تصادفات برخوردارند و به عنوان یکی سعی شده بستر مناسبی به منظور توجه به
از پرخطرترین نقاط در شبكه معابر به شمار مسائلایمنیوسهولتترددمعلولینجسمی
می روند .شهردار قدس با اشاره به بهسازی و حرکتی نیز در نظر گرفته شــود .مختاری
و اصالح هندسی انجام شــده در این تقاطع ضمن تأکید بر نقش مؤثر عالئم ترافیکی در
افزود :عملیات بهســازی و اصالح هندسی تأمین ایمنی شهروندان ،به تمهیداتی که در
پروژه تقاطع بلــوار ولیعصر(عج) با اقداماتی راستای آمادهســازی ،تجهیز و ایمن سازی
از جمله جمــع آوری جــداول رفیوژ میانی تقاطع در دست اقدام است ،اشاره کرد و افزود:

اقداماتیازجملهعملیاتحفاریوفونداسیون
براینصبپایهچراغهایراهنمایی،خطکشی
عابرپیاده،جانماییونصبتابلوهایراهنمای
مسیر،نصبچشمگربهایقبلازتقاطعبرای
انعکاس نور در شب برای دید بهتر مسیر و...
به مرحله اجرا رســیده است.شهردار قدس  
در پایان با اشاره به نصب چراغ عابر پیاده در
این تقاطع گفت :با توجه به اینکه چراغهای
راهنماییبهعنوانابزاراصلیکنترلومدیریت
تقاطعها و نظمدهنده به ترافیک محسوب
میشوند،درهمهتقاطعهایسطحشهر،چراغ
راهنماییوچشمکزنتعبیهشدهاست؛ولی
برایاولینباردرشهرقدساقدامبهتجهیزاین
تقاطع به چراغ عابر پیاده با ایجاد و نصب چهار
چراغ عابر پیاده پایه کوتاه خواهیم کرد.

کنند؛ کما اینکه برخی از این پروژه ها با صفر
ریال به آنها واگذار خواهد شد.
پروژه ای که طــول عمر آن
میگذرد ،از حالت اجرایی خود
خارجخواهدشد
وی با بیان اینکه پــروژه ای که طول عمر آن
می گذرد از حالت اجرایی خود خارج خواهد
شد ،افزود :ترمینال برون استانی در شأن یک
ترمینال برون استانی نیست؛ بیشتر کاربری
یک ترمینال درون استانی را دارد؛ ولی پایانه
مسافربری کنونی نسبت به گذشته خیلی از
موانع آن رفع شده و همت شهرداری و شورای
ترافیک را می طلبد کــه در رفع نواقص این
ترمینال تالش بیشتری داشته باشند.مرادپور
با اشاره به اینکه اســتاندار برج دوقلو را جزو
پروژههایکلیدیقراردادهگفت:اینپروژهیک
سال به حالت راکد بود تا اینکه استاندار پیگیر
حلمشکالتآنبینشهرداریوسرمایهگذار
شدند و در حال حاضر یک پیمانکار نمای این
پروژه را شروع کرده وبه زودی دو پیمانکاردیگر
کارهای ساخت این پروژه را آغاز خواهند کرد و
بحث پیش فروش این پروژه تا هفته آینده حل
خواهد شد تا شهروندان بتوانند واحد های این
مجتمع را پیش خرید کنند.این مقام استانی
با بیان اینکه حدود اختیارات و اعتبارات هر
پروژه در اوایل ســال تعیین می شود گفت:
این افکار درستی نیست ":ما به انتخاب خود
هر پروژهای مدنظرمان است اعتبار بیشتری

اختصاص خواهیم داد " البته می توان برخی
از پروژه ها را در اولویت قرار داد .وی در رابطه
با روند پیشــرفت زیر گذر بهارستان گفت:
این پروژه به خاطر اینکه در مرکز استان و در
بحث عمرانی بود ،استانداری به آن ورود پیدا
کرد و خوشبختانه پیشرفت فیزیکی خوبی
داشــته؛ ولی به خاطر مشکالتی که در چند
ماه اخیر گریبان گیر کشور شده است ،موجب
شده برنامه طبق زمان تعیین شده پیش نرود.
مرادپوردرادامهتصریحکرد:درچندروزاخیربا
پیمانکاران این پروژه نشستی برگزار شد که در
تشریحانجامپروژهبیانکردندفقطبرایتخلیه
یک بونکر سیمان برای این پروژه با چندین
اسکورت پلیس انجام شده اکنون در شرایط
ســختی قرار داریم؛ به خاطر این مشکالت
است که پروژه در زمان تعیین شده اتمام نشده
است؛ به زودی این پروژه به بهرهبرداری خواهد
رسید .وی اعتبار مصوب شــده این پروژه را
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درصد ذکر کرد و افزود :مشــکالت آبهای
سطحی در این پروژه پیشبینی نشده؛ البته
حل این مشــکل در حال بررسی است.وی
افزود :معتقدم اگر روی منطقه که همان یک
طرح گردشگری برنامهریزی شود ،نه تنها این
منطقه بلکه تمام لرستان را تغذیه کند؛ برای
اجرای این طرح باید خود شهروندان سلسله
به پای کار آیند و این منطقه را ســاماندهی
کنند.

که این ساختمان از محل فروش ساختمان
استانداری احداث شــود و برای احداث این
پروژه اعتباری از برنامه و بودجه درخواســت
نشــود؛ ولی با این حال دکتر خادمی از بدو
ورودش پیگیر شــده تا بتواند اعتباری برای
این ساختمان از برنامه و بودجه کشور کسب
کند .مرادپور در رابطه با نگهــداری راه های
روستایی عنوان داشت :استان دارای شش هزار
 298کیلومتر راه روستایی است که با توجه
به منابع محدود دولت ســازمان راهداری در
نگهداری این راه ها بسیار موفق بوده است.وی
در خصوص تصرفات راه های روستایی افزود:
باید فرهنگسازی شود تا خود مردم حریم این
راه ها را حفظ کنند؛ زیرا نگهبانی این مساحت
عظیمکارغیرممکنیاست.مرادپوراعتبارالزم
برای به اتمام رسیدن کل پروژه های نیمه تمام
لرستان را قبل از گرانی ارز هشت هزار میلیارد
تومان در مدت زمان 15سال ذکر کرد و گفت:
اگر این پروژه ها به بهرهبرداری میرســیدند
اکنون چیزی به نام بیکاری در کشــور نبود.
وی ادامه داد :سیاست دولت به خاطر منابع
محدودشایناستکهاینپروژههارابهبخش
خصوصی (کسانی که اهلیت این طرح ها را
دارند) واگذار کند .این مسئول استانی اضافه
کرد :افرادی که عالقه به سرمایه گذاری در این
پروژههارادارندمیتوانندبهاستانداریمراجعه
کنند تا لیست این پروژه به آنها ارائه داده شود و
میتوانندطبقعالقهمندیخودپروژهانتخاب

رایا جان

زندگیماراتبدیلبهداستانیشادوزیبا
کردی.قصهخواندنتوعشق
بیپایانتراهرگزفراموشنخواهیمکرد.

تولدتمبارک

نبی اهلل جان

باورکنماههاستزیباترینجمالترابرایامروز
کنارگذاشتهاماماامروزهمهجمالتفرار
کردهاندهمینطوربیوزنوبیهواآمدهامبگویم
درمیانتماممردمدنیاتودنیایمنشدی.
آغازباهمبودنمانمبارک

از طرف مامان لیدا و بابا حمیدرضا

اعظم جان

از طرف همسرت عارفه

بهترینآهنگزندگیمنتپشقلبتوستوقشنگترینروزم،روزپیوندباتو.

سالگرد ازدواجمون مبارک

از طرف همسرت علیرضا

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
مرکزی از رسیدگی به حمل کاالی بدون بارنامه  
که عمده تخلف رانندگان حمل و نقل جاده ای
استان در نیمه نخست امســال است ،خبر داد و
گفت :حمل و نقل هر نوع کاالی برون شــهری
بدون اخذ بارنامه ممنوع بوده و تخلف محسوب
می شود؛ اما برخی از رانندگان بدون توجه به این
قانون اقدام به حمل کاال می کنند.علی زندی فر
با اشاره به تخلف رانندگان و شرکتهای حمل
و نقل گفت :جرایم این رانندگان و شــرکتها با
دقت رسیدگی می شود .وی با تاکید بر اینکه از
ابتدای سال تاکنون برای  69شرکت حمل کاال
و مسافر و راننده از سوی کمیسیونهای استانی
به تخلفات شرکتها و رانندگان حمل و نقل کاال
و مسافر استان رأی صادر شده است تصریح کرد:
نظارتهاازبروزتخلفاتاحتمالیکهممکناست
توسط بعضی از رانندگان یا شرکت های حمل بار
و مسافر صورت گیرد ،جلوگیری می کند.زندی
فر ادامه داد :از تعداد  69رأی ،تعداد  36رأی برای
رانندگان حمل و نقل جاده ای کاال و مسافرصادر
شده است که عمده تخلف آنها حرکت رانندگان
بدون بارنامه بوده اســت .وی ادامــه داد :کارت
هوشــمند هفت راننده متخلف نیز لغو موقت
شــد و  29راننده نیز تذکر کتبی گرفتند .وی با
بیان اینکه مابقی تخلفات مربوط به شرکتهای
حمل و نقل کاال و مسافر بود گفت :عمده تخلفات
شــرکتهای حمل کاال و مسافر نیز مغایرت در
مندرجات بارنامه و عدم رعایت تعرفه نرخ کرایه
است.اینمقاممسئولاضافهکرد:ازتعداد 33رأی
صادرهشرکتهایمتخلفازمقرراتحملونقل
جادهای ،پروانه فعالیت چهار شرکت لغو موقت
شــد .مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان خاطرنشان کرد 14:شرکت نیز به جریمه
نقدی متناسب با نوع و میزان تخلفات محکوم
شدند و مابقی شرکتها شامل تذکر کتبی و یا
تبرئهشدند.

واکسینه شدن تمام جمعیت
دامی استان علیه تب برفکی

ايالم –کوثر موسوي
mosavi.kavsar@yahoo.com

مدیرکل دامپزشکی اســتان ایالم گفت :تمام
جمعیت دامی سبک و ســنگین استان تا پایان
آذرمــاه علیه تــب برفکی و بهصــورت رایگان
واکسینه خواهند شد .وهاب پیرانی  در نشست
خبری با اصحاب رسانه  اظهار داشت :مطبوعات
و خبرنگاران نقــش بســزایی در تاثیرگذاری،
اطالع رســانی ،آگاه ســازی ،آمــوزش و تنویر
افکار عمومــی دارند و آیینه تمــام نمای مردم
هســتند.وی به امرار معاش   ۲۰هــزار خانوار
اســتان

از طریق پرورش دام و طیور در ســطح
اشاره کرد.

کشاورزی
گلخانه یک هکتاری سازمان موقوفات ملک احداث میشود
مشهد  -آقاجانی :مدیرعامل سازمان موقوفات
ملک آســتان قدس رضوی گفــت :گلخانه یک
هکتاری این ســازمان طی ســال جاری احداث
میشود.حمیدرضا قاســمی مدیرعامل سازمان
موقوفات ملک آستان قدس رضوی در گفت و گو با
خبرنگارآستاننیوزبیانکرد:طبقبرنامهریزیهای
صــورت گرفته کلنگ گلخانه یــک هکتاری این
سازمان در پاییز سال جاری زده میشود .وی ادامه
داد :در حال حاضر این پروژه در حال آمادهســازی
و احداث فونداســیون است .قاســمی درباره نوع
محصوالتی که در این گلخانه کشت خواهد شد ،گفت :این گلخانه به کشــت صیفیجاتی شامل گوجهفرنگی ،خیار و
سبزیجات خارج از فصل اختصاص داده خواهد شد .وی ادامه داد :این گلخانه در اراضی باغ رضوی 4سازمان موقوفات ملک
در شهرستان چناران احداث خواهد شد .قاسمی استفاده بهینه از منابع آب و خاک و نیز افزایش تولید را از جمله اهداف
سازمان موقوفات ملک از احداث این گلخانه عنوان کرد .وی ادامه داد :با احداث گلخانه یک هکتاری سازمان موقوفات ملک
حداقل حدود 50درصد در مصارف آب صرفهجویی داشته که این امر افزایش راندمان تولید را در بر خواهد داشت.قاسمی
اعتبار این طرح را حدود 15میلیارد ریال عنوان کرد و افزود :بخش بیشتر این مبلغ از محل اعتبارات دولتی تامین خواهد
شد.

