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 همدان-مریــم قاسمی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی همدان از افزایش ۵۵ 

درصدی نرخ سرویس مدارس در شهر همدان خبر داد.
محمود حضرتی  با اعالم این خبــر، اظهار کرد: ۲۰۰ 
راننده برای سرویس مدارس ثبت نام کرده اند و ۵۶ نفر نیز 

تشکیل پرونده داده و در حال بررسی هستند.
وی اظهار کرد: مــدارس می توانند بــرای ثبت نام به 
ســایت ســپند مراجعه کنند به طوریکه در سایت، شش 
شرکت تاکسیرانی معرفی شده اســت و می توانند با آنها 

هماهنگ شوند.
حضرتی بیان کرد: بــا توجه به اینکه طی ســال های 
گذشته مدارس به صورت مجازی بودند و سرویس مدارس 
فعالیتی نداشــتند، امسال اســتقبال رانندگان نسبت به 

سال های گذشته کاهش یافته است.
مدیرعامل شــرکت تاکســیرانی همدان خاطرنشان 
کرد: ۱۲ اکیپ بازرسی تاکسیرانی و شش اکیپ بازرسی 
شرکت های حمل ونقل بررسی های الزم را انجام می دهند 

و خودروهایی که صالحیت دارند، انتخاب  می شوند.
وی با اشاره به اینکه نرخ ســرویس مدارس ۵۵ درصد 
نسبت به سال های گذشــته افزایش داشته است، افزود: 
نرخ سرویس مدارس از یک تا سه کیلومتر برای خودروی 
سواری)رفت و برگشت( ۲۷۵ هزار تومان، برای ون ها ۲۴۰ 

هزار تومان و برای مینی بوس ها ۱۹۵ هزار تومان است.
مدیرعامل سازمان تاکســیرانی همدان ادامه داد: نرخ 
سرویس مدارس از سه تا شش کیلومتر برای خودروهای 
ســواری ۳۲۰ هزار تومان، ون هــا ۲۹۰ هــزار تومان و 

مینی بوس ها ۲۲۰ هزار تومان است.
وی با بیــان اینکه نرخ ســرویس مدارس از شــش تا 
۹ کیلومتــر برای خودروهای ســواری ۳۸۵ هزار تومان، 
برای ون ها ۳۴۰ هزار تومان و بــرای مینی بوس ها ۲۶۰ 
هزار تومان اســت، اضافه کرد: از ۹ تــا ۱۲ کیلومتر برای 
خودروهای ســواری ۴۴۰ هزار تومان، ون ها ۳۷۰ هزار 

تومان و مینی بوس ها ۲۷۵ هزار تومان است.
حضرتی با بیان اینکه مازاد بر این مســافت ها ۵۰ هزار 
تومان بــر قیمت ها افزوده می شــود، یادآور شــد: اولیاء 
اعتراضی نسبت به قیمت ها ندارند، این رانندگان هستند 
که به قیمت هــا معترض هســتند و می گوینــد هزینه 
ســرویس مدارس با هزینه هــای جانبی آنها متناســب 

نیست.

رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-  معاون 
امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 
به راه اندازی مسیر ترانزیتی خودرو از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به کشورهای حوزه خزر گفت: برای نخستین 
بار، ۳۵۰ دستگاه خودروی ســواری توسط چهار شناور از 

مجتمع بندری کاسپین ترانزیت شد.
امین افقی  اظهار کرد: بــا توجه به اهمیت کریدورهای 
تجاری عبوری از ایــران و اســتفاده از ظرفیت های این 
کریدورها برای توســعه تجارت با کشــورهای همسایه و 
ترانزیت کاال از مسیر ایران به کشــورهای دیگر، سازمان 
منطقه آزاد انزلی این مهم را جهت توســعه دیپلماســی 

لجستیکی کشور در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیــان اینکه در این راســتا برای نخســتین بار، 
ترانزیت خودرو، با اســتفاده از حمل و نقل ترکیبی از بندر 

کاســپین منطقه آزاد انزلی راه اندازی شد و در نخستین 
مرحله ۳۵۰ دســتگاه انــواع خودروی ســواری به بنادر 
کشورهای روسیه و قزاقســتان توسط چهار فروند کشتی 

تجاری ترانزیت شد.
معاون امور بندری و حوزه خزر ســازمان منطقه آزاد 

انزلی خاطرنشــان کرد: بی شک این مســیر ترانزیتی که 
کشورهای کشورهای حاشیه خلیج فارس را به کشورهای 
حاشیه خزر متصل می کند، الگوی مناسبی در فعال سازی 
داالن های تجاری کریدور بین المللی شــمال - جنوب با 
اســتفاده از مزیت های قانونی، جغرافیایی و لجســتیکی 

منطقه آزاد انزلی است.
افقی با بیــان اینکه این ســازمان با توســعه و  تکمیل 
زیرساخت های لجستیکی و فعالسازی کریدورهای عبوری 
مانند کریدور شمال - حنوب و کریدور چین - قزاقستان 
- ایــران به شــاهراه ترانزیت و هاب داد و ســتد کاالهای 
اســتراتژیک حوزه کاسپین تبدیل شــود، گفت: عالوه بر 
ترانزیت خودرو، در هفته هــای اخیر محموله های مصالح 
ساختمانی، مواد پتروشیمی، مواد غذایی شامل میله گرد، 
پلی اتیلن، قیر، کاشی، گچ، خرما و بونکر های ساخت ایران 

نیز از بندر کاسپبن به کشورهای حاشیه خزر صادر شد.
دبیر شورای لجستیک ســازمان منطقه آزاد انزلی در 
ادامه به مزیت ها، ظرفیت ها و مشــوق هــای منطقه آزاد 
انزلی برای رونق فضای کســب و کار و رشد شاخص های 
اقتصادی اشــاره و اضافه کــرد: اســتفاده از حمل و نقل 
ترکیبی و ظرفیت های لجســتکی بنادر منطقه آزاد انزلی 
با بهره مندی از ۲۱ پست اسکله فعال، امکانات و تاسیسات 
بندری پســکرانه، می تواند در فعالســازی کریدورهای 
عبوری کشورمان نقش به سزایی داشته باشد که با اتصال 
بندر کاســپین به راه آهن سراســری در آینده نزدیک و 
همچنین تکمیل اســکله رو-رو در حال ســاخت در بندر 
کاسپین، این ظرفیت می تواند بیش از گذشته در کاهش 
زمان و هزینه های حمــل کاال از مســیر مجتمع بندری 

کاسپین تاثیرگذار باشد.

  افزایش ۵۵ درصدی نرخ سرویس مدارس در همدان

با حمل ۳۵۰ خودروی سواری؛

خط ترانزیت خودرو از خلیج فارس به کشورهای حوزه خزر در بندر کاسپین راه اندازی شد

خبر

نــی،   گرگان-مهنازمحمدزما
یرانی-رئیــس  خبرنگارتوســعه ا
سازمان جهاد کشاورزی گلستان از 
حرکت کشاورزی اســتان به سمت 
دانش بنیان شــدن خبر داد و گفت: 
کشــاورزی دانش بنیان از نیازهای 

اساسی کشور و راهی مطمئن برای 
تضمین امینت غذایی است.

محمد برزعلی با اشــاره به میزان 
تولید بســیار خوب و عملکرد قابل 
توجــه بخش کشــاورزی اســتان 
گلستان در سال زراعی جاری اظهار 

کرد: خوشبختانه اســتان گلستان، 
صدرنشین استان های تولید کننده 
کشور اســت و در تولید ۱۵محصول 
جایگاه ویژه ای در میان استان های 

کشور دارد.
وی با بیان اینکه استان گلستان 

در چند محصــول مهــم رتبه اول 
تا ســوم و در محصول اســتراتژیک 
گنــدم در رتبه دوم تولید ایســتاده 
اســت، افزود: با توجه به اینکه سال 
۱۴۰۱ از ســوی رهبر فرزانه انقالب 
به نام »تولید، دانش بنیان و اشتغال 

آفرین« نامگذاری شــده ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان گلستان 
توجه ویژه ای به این مهم داشــته و 
دانش بنیان کردن برنامه ها در بخش 

کشاورزی بسیار مورد تاکید است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
گلســتان، کشــاورزی دانش بنیان 
را از نیازهای اساســی کشور و راهی 
مطمئن برای تضمین امینت غذایی 
دانســت و با اشــاره به راهکارهای 
اســتفاده بهینــه آب در بخــش 
کشاورزی، یادآور شد: تغییر الگوی 
کشت، توســعه ســامانه های نوین 
آبیاری و افزایش کشــت ها به سمت 
کشت پاییزه از راهکارهای استفاده 

بهینه آب در بخش کشاورزی است.
برزعلی با بیــان اینکه امســال 
۳۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
گلستان زیر کشت گندم رفته بود که 
از این سطح بیش از یک میلیون تُن 
محصول برداشت شد، تصریح کرد: 
استان گلســتان عالوه بر کسب رتبه 
دوم تولید محصول راهبردی گندم، 
رتبه نخســت کیفیت گندم را هم به 

خود اختصاص داده است.
وی با اشــاره به اینکه در استان 
گلســتان با ۶۵۰ هزار هکتار اراضی 
کشاورزی و باغی، ساالنه حدود پنج 

و نیم میلیون تُن انــواع محصوالت 
تولید می شود، با اشاره به آغاز فصل 
برداشــت زیتون در اســتان یادآور 
شد: براساس پیش بینی انجام شده 
امســال ۱۵ هزار تن زیتون از سطح 
۵ هزار و ۵۰۰ هکتــار باغ های بارده 
اســتان برداشت می شــود که ۵۰ 

درصد بیشتر از سال گذشته است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
گلســتان با بیان اینکه قیمت خرید 
زیتون توافقی اســت، خاطرنشــان 
کرد: قیمت خرید نســبت به ســال 
گذشته با رشــد قابل توجهی همراه 
بوده اســت، همچنین در راســتای 
حمایــت از کارخانه هــای فرآوری 
زیتون ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
در قالب ســرمایه در گردش به این 

واحدها اختصاص می یابد.

خبرنگارتوسعه ایرانی-
رئیس سازمان جهاد 

کشاورزی گلستان از 
حرکت کشاورزی استان 

به سمت دانش بنیان شدن 
خبر داد و گفت: کشاورزی 

دانش بنیان از نیازهای 
اساسی کشور و راهی 

مطمئن برای تضمین امینت 
غذایی است.

معاون اجرایی سپاه صاحب االمر 
استان مطرح کرد؛

برگزاری یادواره »آبروی 
محله« در قزوین به مناسبت 

هفته دفاع مقدس

قزوین-مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانــی- معــاون اجرایی ســپاه صاحب االمر 
اســتان قزوین گفت: به مناســبت هفته دفاع 
مقدس، برگزاری بیــش از ۱۸۰ یادواره محله 
محور در دســتور کار قــرار دارد. قریب به ۶۰ 
برنامه »آبروی محله« با میزبانی خانواده شهدا 
و اهالی محلــه برگزار می شــود همچنین ۶۰ 
نشست سیاســی بصیرتی برنامه ریزی شده تا 
زمینه را جهت تبیین روح مقاومت و ایستادگی 

در قشر جوان و نوجوان نهادینه کند.
ســرهنگ حمزه برین   اظهار کــرد: اتصال 
دفاع مقدس به فرهنگ عاشــورا و اهداف امام 

حسین)ع( آن را ماندگار کرده است.
وی گفت: امروزه نه تنهــا فرهنگ مقاومت 
و ایســتادگِی ملت ایران در حوزه جنگ سخت 
تا کشورهای دوردست صادرشــده است بلکه 
در حوزه هــای مختلف جنگ نــرم اقتصادی، 

فرهنگی و پژوهشی نیز میدان داری می کند
معاون اجرایــی ســپاه صاحب االمر)عج( 
اســتان قزوین تصریح کرد: از افتخارات ایران 
اسالمی است که شهادت و ایثارگری منحصر به 
حوزه جنگ سخت نیســت و جهادگران عرصه 
ســالمت در مبارزه با کرونا بــرای نجات جان 
مردم جان فشانی کرده و به فیض شهادت  نائل 
شــدند و ما به کادر درمان مجاهد و جان فشان 
خود افتخار می کنیم.  وی افــزود: هفته دفاع 
مقــدس فرصت تجلیــل از ایثارگرانی اســت 
که به ندای امام خود لبیــک گفته و در عرصه 
دفاع از این مرزوبوم خوش درخشــیدند. برین 
خاطرنشان کرد: امسال چهل و دومین سالروز 
هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم تا با مرور 
نام و یاد رزمنــدگان پرافتخار اســتان قزوین 
حماسه های آن سال ها را برای جامعه یادآوری 
کنیم و سپاه هم در کنار سایر نیروهای نظامی 
و انتظامی در قالب ۹۰۰ پایگاه مقاومت مسجد 
محور افتخارات دوران دفاع مقدس را به تصویر 

کشیده و تبیین خواهد کرد.
وی گفت: طی ۱۰ روز به مناســبت سالروز 
آغاز هفته دفاع مقدس بالغ بر ۲۷۰ فعالیت در 
قالب ۶۷ عنوان برنامه اجرا می شود، که در گام 
اول به احترام ایثارگران، تجلیل از رزمندگان و 

پیشکسوتان اجرا خواهد شد.
       

 رتبه برتراداره کل تعاون،کارو رفاه    
 اجتماعی آذربایجان شرقی
 در جشنواره شهید رجائی

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-
در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی ، اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی  
دســتگاه برگزیده و رتبه خدمــات برتر در بین 
دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی را 

کسب کرد 
در آیین معرفی و تجلیل از دستگاههای برتر 
استان آذربایجان شــرقی در بیست و پنجمین 
جشــنواره شــهید رجایی، اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی توانســت به 
عنوان دســتگاه برگزیده  و رتبه خدمات برتر در 
استقرار و نهادینه سازی مولفه ها و برنامه تحول 
اداری را در بین دستگاههای ا جرایی استان کسب 
نماید.  در مراسم ویژه ای که در راستای تجلیل از 
دستگاههای برتر جشنواره شهید رجایی در محل 
استانداری آذربایجان شــرقی برگزار شد از اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
در کسب رتبه خدمات برتر و دستگاه برگزیده از 
مدیر کل ساعی این اداره کل تجلیل و لوح تقدیر 
و تندیس ویژه بیست و پنجمین جشنواره شهید 
رجایی به حسین فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی اهدا شد.  در بخشی 
از این لوح تقدیر آمده است : جناب آقای حسین 
فتحی مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی بدیــن وســیله از اقدامات و 
تالشهای ارزنده جناب عالی و همکاران تالشگر آن 
اداره کل در کسب دستگاه برگزیده و رتبه خدمات 
برتردراستقرار و نهادینه سازی مولفه ها و برنامه 
تحول اداری  در بین دستگاه های اجرایی استان 

آذربایجان شرقی تشکر و قدر دانی می نمایم

استانها

نــی- یرا رتوســعه ا نشاه-کبودی،خبرنگا  کرما
سرشماری کندوها و کلونی های زنبور عسل از ۱۶ مهرماه 

الی ۲۸ مهرماه در استان کرمانشاه انجام خواهد شد.
جلسه هماهنگی سرشــماری کندوها و کلونی های 
زنبور عســل با حضور معاون بهبود تولیدات دامی ،مدیر 
حوزه ریاســت و مدیر ترویج ســازمان ، کارشناســان 
موضوعــی و اتحادیــه زنبور داران اســتان کرمانشــاه 
سرشماری کندوها و کلونی های زنبور عسل از ۱۶ مهرماه 

الی ۲۸ مهرماه در استان کرمانشاه انجام خواهد شد.
جلسه هماهنگی سرشــماری کندوها و کلونی های 

زنبور عســل با حضور معاون بهبود تولیدات دامی ،مدیر 
حوزه ریاســت و مدیر ترویج ســازمان ، کارشناســان 
موضوعی و اتحادیه زنبور داران استان کرمانشاه در سالن 
شماره یک ســازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمانشاه 
برگزار شد. در ابتدای این جلســه معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان گزارشــی از روند سرشــماری کندوها و 

کلونی های زنبور عسل در استان کرمانشاه را ارائه داد.
مدیر حوزه ریاست ســازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشاه با اشــاره به اهمیت موضوع سر شماری زنبور 
عسل در اســتان افزود: پس از دو ســال وقفه در امر سر 

شماری کندو های زنبور عســل به دلیل بیماری کرونا، 
ضرورت دارد؛ امســال جهت حصول نتیجه مطلوب در 
امر سر شماری کندوها اطالع رســانی وسیعی به جامعه 

مخاطب و بهره برداران این حوزه بعمل آید.
در ادامه  پس از اظهار نظر اعضاء حاضر در این جلسه 
و اتخاذ تصمیمات الزم مقرر شــد سرشماری کندوها و 
کلونی های زنبور عســل از ۱۶ مهرماه لغایت ۲۸ مهرماه 
در استان کرمانشاه عملیاتی شــود. گفتنی است استان 
کرمانشاه هفتمین استان تولید کننده عسل در کشور به 

حساب می آید.

      جلسه هماهنگی سرشماری کلونی های  زنبور عسل درکرمانشاه برگزار شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

کشاورزیگلستاندانشبنیانمیشود


