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 ، ه د ا ز محمــد میــد  ا - یز تبر
یرانی-رئیــس  خبرنگارتوســعه ا
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی گفــت: با تالش 
دســتگاه های اجرایی استان در پنج 
ماهه ســال جاری، در پــروژه های 
مرتبط با رشــد 8 درصدی، رشــد 
تولید ناخالص داخلی اســتان مثبت 

بوده است.
  محمد فرشــکاران در گفت وگو 
با خبرنــگاران با اشــاره بــه مزیت 

هــای اقتصادی اســتان اظهار کرد: 
بارزترین ویژگی اقتصاد استان تکیه 
بر توانمندی هــا و فعالیت های موثر 
بخش خصوصی اســت که هر موقع 
در عرصه های اقتصــادی، صنعتی، 
معدنی و کشاورزی ورود پیدا کرده، 

بسیاری از مشکالت حل شده است.
 وی افــزود: اینجا دیــار مردمان 
غیور، ســخت کــوش، کارآفرین و 
اقتصادی اســت که در طــول تاریخ 
آذربایجان را تبدیل به قطب و مرکز 

صنعت و تجارت ایران زمین و فراتر 
از آن کشورهای همسایه کرده اند.

 فرشــکاران مدعــی شــد: اگر 
اســتراتژی حین عملیات داشــته 
باشیم و با بهبود فضای کسب و کار و 
رفع موانع موجود بهره وری را ارتقاء 
دهیم، آذربایجان شرقی در سه سال 
آینده مــی تواند تبدیل به بهشــت 

سرمایه گذاری کشور شود.
 رئیــس ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریزی آذربایجان شــرقی بر 

هدف گــذاری نرخ رشــد اقتصادی 
استان و تحقق آن از طریق بهره وری 
و تامیــن منابع مالی پایــدار، ایجاد 
اشتغال، توســعه تولید دانش بنیان،  
تکمیــل زنجیــره تولیــد، عدالت 
اجتماعــی و برابــری، فعالســازی 
واحدهای تولیدی، توجه به آمایش 
ســرزمین و توســعه صادرات اشاره 

کرد.
 10 سال تعلل و حذف ردیف های 

اعتباری پروژه های ملی استان!

 وی متذکر شــد: در 10 ســال 
گذشــته برنامه ریــزی، هماهنگی 
و بویــژه پیگیری هــای الزم جهت 
افزایــش درصد اعتبارات اســتان و 
دریافت ســهم حقه اســتان از سبد 
بودجه کشــور آنگونه که باید و شاید 
صورت نگرفتــه و روند اجرای پروژه 
های مهم و اســتراتژیک اســتان در 
بخش هایــی مثــل آب و راه خیلی 

طوالنی شده است.
 فرشکاران ابراز داشــت: در این 
مدت به دلیل عــدم پیگیری جذب 
اعتبــارات پروژه های ملــی، اعتبار 
برخی از ردیف هــا در قانون بودجه 
طی چند سال با روند کاهشی رو برو 

و در نهایت حذف شده است.
 تــالش در جهــت جبــران کم 

کاری های گذشته!
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریــزی آذربایجان شــرقی در عین 
حال خاطرنشان ســاخت: مدیریت 
ارشد استان و بویژه شخص استاندار 
نهایت تالش و پیگیــری های الزم 
را در جهت جبران کــم کاری های 
گذشته انجام می دهد تا با حل گام به 
گام مشکالت، وضعیت شاخص های 
کالن اقتصادی بهبود یابد و مســیر 

توسعه استان هموارتر شود.
 رشد مثبت تولید ناخالص داخلی 

استان در 5 ماهه سال
 وی بــر لــزوم توجه بــه ایجاد 
بازارهای استان با کشورهای همسایه 

در جهت خروج از رکــود واحدهای 
تولیدی و بــازآوری ارزش افزوده به 
استان تاکید و تصریح کرد: با تالش 
دستگاه های اجرایی استان در پنج 
ماهه ســال جاری، در پــروژه های 
مرتبط با رشــد 8 درصدی، رشــد 
تولید ناخالص داخلی اســتان مثبت 

بوده است.
 فرشکاران مدعی شد: میزان رشد 
تولید ناخالص داخلی در این مدت که 
با تالش و کوشش جهادی استاندار 
و تیم مدیریتی اســتان محقق شده 
نشان دهنده مســیر صحیح حرکت 
های توسعه ای استان بوده و به حول 
و قوه الهی به توسعه پایدار، افزایش 
ثروت و درآمد ســرانه استان منتهی 

خواهد شد.

رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی 

آذربایجان شرقی گفت: با 
تالش دستگاه های اجرایی 

استان در پنج ماهه سال 
جاری، در پروژه های 

مرتبط با رشد 8 درصدی، 
رشد تولید ناخالص داخلی 

استان مثبت بوده است.

    آماده سازی فضای شهری 
 قزوین به مناسبت
 بازگشایی مدارس

قزوین-مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری قزوین گفت: برای تسهیل در تردد 
خودرو ها و عابــران پیاده، اقدامــات اجرایی 
ستاد مهر به مناســبت بازگشایی مدارس آغاز 

شده است.
مجتبی جانی سرپرست ســازمان حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: هر ساله 
قبل از بازگشــایی مدارس اقدامات متنوعی از 
قبیل خط کشی طولی و عرضی معابر و نوسازی 
چراغ های راهنمایی در دســتورکار ســازمان 

قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: در این راســتا به مناســبت 
بازگشایی مدارس اقداماتی از قبیل خط کشی 
طولی شــبکه معابر، رنگ آمیزی گذرگاه های 
عرضی عابرپیاده، رنگ آمیزی ســرعتکاه های 
معابر سطح شهر و نوســازی تعمیر و نگهداری 
چراغ های راهنمایی سطح شهر در قالب ستاد 
مهر انجام می شود. جانی افزود: هدف از انجام 
این اقدامات آماده ســازی فضای شهری برای 
تســهیل در تردد خودرو ها و عابــران پیاده و 
همچنین افزایش ضریب ایمنــی این تردد ها 
در ایام سال تحصیلی اســت، زیرا در این ایام با 
افزایش حجم تردد و ترافیک در معابر شــهری 
روبرو می شویم. سرپرست سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری قزوین اضافه کرد: انجام این 
اقدامات کمک شایانی به انتظام بخشی به تردد 

خودرو ها و عابران پیاده می کند.
جانی گفــت: اجرای طرح عابریــار، تجهیز 
۳0مدرسه منتخب از طرف آموزش و پرورش به 
تجهیزات پلیس مدرسه، تهیه موشن گرافیک با 
موضوعات ترافیکی، چاپ اقالم کمک آموزشی 
و توزیع در بین دانش آمــوزان، نصب بنر های 
فرهنگی در فیکســچر ها و فضای تبلیغاتی از 
دیگر اقدامات گنجانده شده در قالب ستاد مهر 

به شمار می رود.
       

  پیام مدیرکل بهزیستی
 استان اصفهان به مناسبت روز 

جهانی زبان اشاره

 اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانــی-روز جهانی زبان های اشــاره فرصت 
مناسبی است که با گرامیداشت همه زبان های 
اشــاره به تفاوت های جالب توجه موجود میان 
ناشنوایان در سراســر دنیا ادای احترام کرد و 

آگاهی عمومی درباره آن ها را افزایش داد.
همزمان بــا  فرارســیدن روز جهانی زبان 
اشــاره  دکتر ولی اله نصر  مدیرکل بهزیســتی 
اســتان اصفهان در پیامی، ایــن روز را به همه 
ی ناشــنوایان عزیز تبریک گفت. متن پیام به 
این شرح اســت: مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد ۲۳ سپتامبر را به عنوان روز جهانی زبان 
اشاره اعالم کرده است تا آگاهی از اهمیت زبان 
اشــاره در تحقق کامل حقوق بشر افراد ناشنوا 
را افزایــش دهد. پیشــنهاد این روز از ســوی 
فدراســیون جهانی ناشــنوایان که متشکل از 
1۳5 انجمن ملی ناشنوایان است مطرح شد و 
با حمایت ۹۷ کشور عضو سازمان ملل متحد و 
اجماع در 1۹ دسامبر ۲01۷ به تصویب رسید.

روز جهانی زبان های اشاره فرصت مناسبی 
است که با گرامیداشت همه زبان های اشاره به 
تفاوت های جالب توجه موجود میان ناشنوایان 
در سراســر دنیــا ادای احترام کــرد و آگاهی 

عمومی درباره آن ها را افزایش داد.
اینجانب این روز را بــه توانخواهانی که در 
ظاهر  اصوات عالم را شــنیدار نمی کنند اما با 
گوش دل ندای پــروردگار را دریافته و به آن با 
توانایی ها و استعدادهای شگرف خود پاسخ می 
دهند تبریک عرض نمــوده و از درگاه احد بی 

همتا سربلندی و عزت آنها را خواستارم.
 

استانها
طی  5 ماه نخست سال  جاری صورت گرفت؛

رشد مثبت تولید ناخالص داخلی آذربایجان شرقی 

 ساری-خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون راهداری سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در سفریک روزه به 
استان مازندران اظهار داشت : ارتقای ایمنی اولویت اصلی 

جاده های مازندران است.
رضا اکبــری ضمن بازدیــد از محورهــای مواصالتی 
سوادکوه شمالی،قائمشهر،بابلســر و فریدونکنار از پروژه 
های تعریض محــور بابل  شیرگاه،بابل-کیاکال،بابلســر- 
بهنمیر )منطقه پدافند هوایــی (و پل ولیعصر فریدونکنار، 

بررسی روند پیشــرفت پروژه ها و حل مشکالت اجرایی ، 
تسریع در تکمیل پروژ ه های در دست ساخت را خواستار 

شد.
وی خاطرنشــان کرد: بدون شــک توجه به بهسازی و 
ایمن ســازی محورهای مازندران کــه در زیربخش های 
متعدد صنعت حمل و نقل جاده ای تاثیرگذار است، نتایجی 
همچون توسعه گردشگری و اقتصاد محلی و افزایش نشاط 

اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

وی بــه اقدامات انجام شــده برای آمادگــی راهداری 
زمســتانی ، ایمنی راه های اســتان را بررسی کرد و گفت: 
باید تدابیــر الزم برای هماهنگی و اجــرای بهینه عملیات 
راهداری و ایمنی کامل در سفرهای جاده ای در فصل پاییز 
و به ویژه زمستان برنامه ریزی شده و هر چه سریع تر نمک 

و شن مورد نیاز تهیه گردد .
معاون راهــداری همچنیــن در خصــوص تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز و تعمیر اساســی ماشــین 

آالت سبک و ســنگین اســتان هماهنگی های الزم انجام 
شده است.

حســن جهانیان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای مازندران در این بازدید گفت: اقدامات ویژه ای در زمینه 
ارتقای ایمنی راههای ارتباطی،از جمله عملیات راهداری 
و ایمن ســازی محورها در فصل تابستان به منظور افزایش 
تأمین ایمنی محورها برای مســافرین تابستانی به استان 

صورت پذیرفت.

نــی- یرا   کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ا
مدیرکل دامپزشــکی اســتان کرمانشــاه با اشاره به 
مشکالت بهداشتی کشتارغیرمجاز، گفت: جلوگیری از 
کشتارغیرمجاز دام نباید به معیشت مردم گره زده شود.

علیرضــا حیدری بــه متولیــان چند دســتگاه در 
امرکشــتارغیرمجاز دام اشــاره و اظهار کــرد: در روند 
جلوگیــری از این فعالیت عالوه بر ادارات دامپزشــکی 
دستگاه های اجرایی در استان کرمانشاه متولی هستند 
که در صورت همــکاری همه این دســتگاه ها می توان 
از کشــتارهای غیر مجاز جلوگیری کــرد. وی افزود: با 
توجه به روند دیرینه متخلفین در کشتار غیرمجاز یکی 
از مشــکالت بارز در هنگام ورود به این مسئله پیوند و 

پیوست هایی است با معیشت مردم می دهند در حالی که 
این امر نباید به گسترش این تخلف دامن بزند.

مدیرکل دامپزشــکی استان کرمانشــاه با اشاره به 

اینکه کشــتارهای غیر مجاز آفت مناطق کوهستانی و 
زاگرس نشین اســت، تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل 
مؤثر در کشــتارهای غیر مجاز در خارج از کشتارگاه ها 
بحث فرهنگی حاکم بر این منطقه اســت که در استان 
کرمانشــاه به دالیل مختلف با شدت بیشتری در برخی 
از نواحی به چشــم می خورد. حیدری با اشاره به اینکه 
برخورد با کشتار غیرمجاز باید اولویت استان کرمانشاه 
باشد، خاطر نشان کرد: همکاری دستگاه های متولی و 
همچنین اولویت مندی مقابله با این نوع کشــتار تنها 
راه برچیده شدن آنها اســت و تا زمانی که این مسئله به 
مطالبه تبدیل نشود باید شاهد استمرار کشتار غیرمجاز 
در اســتان کرمانشــاه بود. وی ادامه داد: امروز کشتار 

غیرمجاز دام در قســمت های مختلف استان کرمانشاه 
به معضل فرهنگی و بهداشــتی تبدیل شده که عمل به 
شرح وظایف تمامی دستگاه های مرتبط عامل اصلی در 

جلوگیری از این تخلف خواهد بود.
مدیرکل دامپزشــکی استان کرمانشــاه با تاکید بر 
کالنشهر بودن کرمانشــاه و لزوم رعایت شرایط مربوط 
به یک کالنشــهر، عنوان کرد: امــروز می بینیم که دام 
به عنوان یک ابزار مورد ســو اســتفاده افــراد متخلف 
قرار گرفته و در بســیاری از مناطق حاشیه شهر شاهد 

نگهداری دام در منازل هستیم.
حیدری متذکر شد: باید دسترسی افراد متخلف در 
امر کشتار غیرمجاز به دام را سخت کرده به گونه ای که 
اجازه نگهدار دام و کشتار از آنها سلب شود و این تنها از 
طریق اجرا قوانین به دور از هرگونه مالحظه و بر حسب 
وظایفی که برای هریک از ارگان ها تعریف شــده میسر 

خواهد بود.

معاون راهداری کشور :

ارتقای ایمنی اولویت اصلی جاده های مازندران است

مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه:

  جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام نباید به معیشت مردم گره زده شود

خبر

 شــیراز -  توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر عامل 
شرکت آبفا فارس گفت: برای پیشبرد اهداف توسعه ای 

در حوزه آب و فاضالب، منتظر اعتبارات دولتی
نمی مانیم.

علی جان صادقپور در جلسه ای با فرماندار شهرستان 
و اعضای شورای اسالمی شهر اوز، ضمن بررسی مسائل 
مربوط به آبرســانی شهری و روســتایی این شهرستان، 
گفت: برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود در حوزه ی آب 

و فاضالب، نباید متکی به اعتبارات دولتی باشیم.
صادق پور، با اشاره به این موضوع که خیرین آبرسان 
همواره در شهرســتان های جنوب اســتان فارس منشأ 
خدمات عــام المنفعه و اقدامات خداپســندانه بوده اند، 

گفت: ما در شهرستان های جنوبی، به ویژه شهرستان اوز 
همواره شاهد حضور پررنگ خیرین مهرورز و نیکوکار در 

عرصه ی آبرسانی به مردم بوده ایم.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر نیز خیرین نیکوکار 
و مردم بخشــنده ی شهرســتان اوز همواره بدون چشم 
داشــت در احداث و اجرای طرح های آبرسانی مشارکت 
داشــته اند که البته از این مردم بلند طبع همین انتظار 

را داریم.
مدیر عمل شرکت آبفا استان فارس در ادامه با اشاره به 
اینکه کمبود منابع مالی شــرایط را به گونه ای رقم زده 
اســت که دیگر برای اجرای طرح های آبرسانی منتظر و 

متکی به اعتبارات دولتی نباشیم.

صادق پور، شرکت آبفا اســتان فارس را پیشقدم در 
ارائه ی خدمات موثر آب و فاضالب در استان فارس عنوان 
نمود و گفت: به همراهی مســئولین محلی برای پیشبرد 
مطلوب امور نیازمندیم و در صورت تأمین اعتبارات مورد 
نیاز آماده ی اجرای طرح ها و پروژه های جدید آبرسانی 

در شهرستان اوز هستیم.
در این جلسه که محمدی فرماندار و جهانگیر عطوفت 
شعار مدیر امور آبفا شهرستان اوز و همچنین تنی چند از 
اعضای شورای اسالمی شــهر اوز، آخرین وضعیت منابع 
آب و روند آبرســانی به مردم شــهرها و روستاهای این 
شهرستان و همچنین مســائل و مشکالت موجود در این 

حوزه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل آبفا فارس:

برای پیشبرد اهداف توسعه ای منتظر اعتبارات نمی مانیم


