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یــم  مر - ن صفها ا
مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانــی- 
فرمانده انتظامی اســتان از تشکیل 
372 پرونده قاچــاق کاال به ارزش 6 
هزار و 698 میلیــارد ریال در پلیس 
امنیت اقتصادی این فرماندهی طی 

مدت 80 روزه امسال خبر داد. 
سردار« محمدرضا میرحیدری« 
در نشســت خبری با اصحاب رسانه 

ضمن تبریک سالروز والدت باسعادت 
امام هشتیم شــیعیان حضرت امام 
رضا )ع( و تقدیر و تشــکر از همکاری 
و مشــارکت خبرنگاران در انعکاس 
فعالیت ها و عملکرد پلیس اســتان 
گفت: اصالح رفتار کارکنان و افزایش 
مهارت کارکنان از جمله اولویت های 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در 
سال جاری است. وی افزود: در همین 

راستا قرارگاه جهادی تربیت و آموزش 
با قــوت ماموریــت خطیرآموزش 
کارکنان و تعالی رفتار کارکنان پلیس 
اســتان را دنبال می کنــد و قرارگاه 
جهادی صیانت نیز در جهت کاهش و 
پیشگیری از آسیب ها و خطراتی که 
پیش روی کارکنان اســت اقدامات 

خود را با قوت پیش می برد.
فرمانده انتظامی اســتان با بیان 

اینکه اقدامــات خوبی کــه در این 
قــرارگاه صورت گرفته منجر شــده 
تا آمــار جرایم و تخلفــات کارکنان 
پلیس در طی 8 ســال اخیــر روند 
کاهشی داشته و هر ساله بهتر از سال 
قبل باشد اظهار داشــت: امروز می 
توانیم به جرات ادعا کنیم که سازمان 
فراجا یکی از پاکترین سازمان از نظر 
سالمت اداری کارکنان خود است و 

این موضوع باقوت دنبال می شود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان 
در ادامه برخورد بــا قاچاق کاال را در 
زمینه اشــتغال زایی و افزایش تولید 
در کشور موثر دانست و افزود: میزان 
تشــکیل پرونده های قاچاق کاال در 
80 روز ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل 970 درصد رشد 

داشته است.
وی از تشــکیل 372 پرونــده در 
پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان 
اصفهان طی مدت مذکور خبر داد و با 
بیان اینکه ارزش مجموع پرونده های 
تشکیل شــده 6 هزار و 698 میلیارد 
ریال بودند اظهار داشــت: در همین 
رابطه 204 دســتگاه خودرو توقیف 

شده و 370 نفر هم دستگیر شدند.
سردار میرحیدری عمده کاالهای 
قاچاق توقیف شــده لــوازم خانگی 
عنوان کرد و گفت: یکــی از کارهای 
خوب همکاران من در پلیس امنیت 
اقتصاید اســتان برخورد ســخت با 
خودروهای شــوتی بود کــه در این 
رابطه 360 دستگاه از این خودروها 
توقیف شــدند کــه ایــن خودروها 
به مــدت طوالنــی در پارکینگ ها 

نگهداری می شوند.
این مقــام ارشــد انتظامی گفت: 
خودروهای شــوتی دارای عالیمی 
نظیر شیشــه دودی، انجام حرکات 

مخاطره آمیز در جاده، دودزا و داشتن 
شاسی نامتعارف و تغییر در سیستم 
موتور هســتند و از شــهروندان می 
خواهیــم که اگر مــوردی دیدند که 
خودروهای شوتی بار خود را در جایی 
خالی می کنند موضــوع را از طریق 
تماس با شماره تلفن 110 به پلیس 
اطالع دهند البته برنامه ریزی خوبی 
در این زمینه شده و از همان ورودی 
اســتان این خودروها تحت تعقیب 
قرار می گیرنــد و در جای خود با آنها 

برخورد سخت صورت می گیرد.

فرمانده انتظامی استان اعالم کرد؛

 تشکیل 372 پرونده قاچاق کاال 
به ارزش بیش از 6 هزار میلیاردریال در اصفهان

سردار میرحیدری عمده 
کاالهای قاچاق توقیف 

شده لوازم خانگی عنوان 
کرد و گفت: یکی از کارهای 

خوب همکاران من در 
پلیس امنیت اقتصاید 

استان برخورد سخت با 
خودروهای شوتی بود که 

در این رابطه 360 دستگاه از 
این خودروها توقیف شدند 

که این خودروها به مدت 
طوالنی در پارکینگ ها 

نگهداری می شوند.

ایالم-اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
ایالم از افتتاح 2۵ پروژه تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی استان در هفته جهاد کشاورزی 

خبر داد.
»آذرنوش عموزاده«اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در سال 
جاری تعداد 2۵ پروژه تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 28۵ میلیارد و 
832 میلیون ریال با اشتغال زایی مستقیم ۵9 نفر، تثبیت شغل 98 نفر و تعداد 1۵8 خانوار 

بهره مند افتتاح و به بهره برداری می رسد. وی با بیان اینکه تعداد 4 طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر 204 میلیارد و 3۵ میلیون 
ریال با اشتغالزایی 30 نفر و تعداد 30 خانوار بهره مند کلنگ زنی خواهد شد، تصریح کرد: این پروژه ها شامل احداث ایستگاه 
پمپاژ، اجرای شبکه فرعی سیستم بارانی ، حفر و تجهیز چاه آب ، برقی کردن چاه های کشاورزی ، کانال آبرسانی ، پروژه تامین 

آب عشایر ، کشتارگاه و گاوداری شیری ، کلینیک پزشکی و فروشگاه سموم کشاورزی است.

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــرکل آموزش فنی و 
حرفه ای استان کرمانشاه گفت : این اداره کل در زمینه آموزش به دانشجویان 

اتباع خارجی به خصوص عراق آمادگی کامل را دارد.
یاور محمدی بر لزوم انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه ارائه آموزش های 

مهارتی در حوزه دانش بنیان به دانشجویان و فارغ التحصیالن تاکید کرد.
به گفته مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان کرمانشاه دانشجویان 

مهارت دیده پس از پایان تحصیالت، بهتر و آگاهانه تر جذب بازار کار خواهند شد.
این اداره کل در زمینه آموزش به دانشجویان تبعه عراق آمادگی کامل را دارد که با استفاده از ظرفیت های موجود به این 
مهم نیز بپردازد کما اینکه در پارسال آموزش به اتباع خارجی تحت نظر کمیساریای عالی سازمان ملل توسط این اداره کل 

برگزار و بازخورد مناسبی در این جهت صورت گرفت .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

۲۵پروژهتولیدیوخدماتیبخشکشاورزیدرایالمافتتاحمیشود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه اعالم کرد؛

آموزشفنیوحرفهایبهدانشجویاناتباعخارجی

همدان - مریم قاسمی ،خبرنگارتوسعه ایرانی-رییس 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان 
گفت: عملیات سمپاشی بهاره درختان با هدف دفع آفات 
گیاهی و حفظ سالمت و شادابی درختان در سطح معابر، 

فضاهای سبز و بوستان های شهری همدان آغاز شد. 
حســین خانجانی اظهار داشــت: عملیات سمپاشی 
درختان همه ساله با استفاده از دســتگاه های پیشرفته 
توربوالینر و استفاده از روش های نوین دفع آفات از جمله 
تله های فرمونی و کارت زرد چسب دار به منظور کنترل و 
ردیابی و مهار و مدیریت آفات با محوریت این سازمان در 
سطح شهر همدان انجام می شــود. وی با اشاره به اینکه 
سموم مورد استفاده دارای تاییدیه سازمان حفظ نباتات با 
حداقل آلودگی زیست  محیطی و بیشترین تأثیر و پایداری 
اســت، افزود: درختان موجود در سطح شهر همدان طی 
یک نوبت سمپاشی می شــود و اجرای این عملیات که از 
بامداد امروز)شــنبه 21 خرداد( آغاز شده به مدت هفت 
روز ادامه دارد. رییس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شــهرداری همدان با تاکید بر اینکه رشد گیاهان 
تحت تاثیر عوامل محدودکننده ای مانند آفات قرار دارد و 
عدم سمپاشی برای از بین بردن آنها موجب بروز آسیب و 
خشک شدن گیاهان و درختان می شود، اظهار داشت: با 
توجه به ضرورت حفظ سالمت شهروندان، در این عملیات 
از سمومی استفاده می شــود که ضمن از بین بردن انواع 

آفات، کمترین خسارات را به محیط زیست وارد می کند.
خانجانی گفت: البته الزم است شهروندان هنگام انجام 
عملیات سمپاشی)برای مدت زمان محدود و چند ساعتی( 

از تردد در این اماکن خودداری کرده و پنجره های منازل 
خود که مشرف به معابر هستند را نیز بسته نگه دارند، ضمن 
اینکه از پارک کردن وسیله نقلیه به ویژه خودروهای حاوی 
میوه و مواد خوراکی)فروشندگان سیار( در حاشیه معابر 

محل سمپاشی نیز خودداری کنند.
وی افزود: عملیات سمپاشــی درختان براساس یک 
برنامه مدون و در مسیرهای از پیش مشخص شده انجام 
می شود و چنانچه شهروندان خواستار سمپاشی درختان 
حاشیه معابر منازل خود هســتند، می توانند مراتب را از 
طریق سامانه ارتباطی 137 شهرداری همدان به سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهری اعالم کنند.
وی با بیان اینکه تاثیر ســموم استفاده شده پس از 10 
روز مشخص می شــود، اظهار داشت: سمپاشی درختان 
برای از بین بردن آفات گیاهی انجام می شــود و کنترل و 
دفع حشرات مزاحم از قبیل )مگس و پشه( که به دلیل گرم 
شدن هوا و آلودگی محیط زیست رشد جمعیتی فزاینده 

ای دارند در حوزه کاری این سازمان نیست.

ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-معاون امور دریایی 
اداره کل بنادرودریانوردی امیرآبــاد گفت با هدف ارتقاء 
سطح ایمنی آبراهها جهت ورود و خروج شناورها ، تمامی 
عالئم کمک ناوبری موجود در بنادر امیرآباد و نکا توسط 
بخش خصوصی مورد تعمیرات اساســی و رنگ آمیزی 

قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی 
امیرآباد؛ حبیب اله طالبی بــه قوانین مصوب انجمن بین 
المللی چراغهــای دریایی IALA(( و لــزوم رعایت آن 
توسط کشورهای عضو اشاره و بر ضرورت سرویس ، تعمیر 
و نگهداری عالئم کمک ناوبری در بنادر جهت حفظ ایمنی 
دریانوردی شــناورها تأکید کرد. وی کاربرد تجهیزات و 
عالئم کمک ناوبری در عالمت گذاری مناطق مهم همچون 

لنگرگاهها و خطرات مانند کشــتی های مغروق و مناطق 
کم عمق و همچنین محدوده کانال های دسترسی بنادر 
و مسیرهای پرازدحام جهت تردد ایمن شناورها را بسیار 
حائز اهمیت دانست و گفت در این راستا تمامی عالئم کمک 
ناوبرِی بنادر امیرآباد و نکا در سریع ترین زمان ممکن توسط 
بخش خصوصی و با همکاری واحد فنی و مهندسی این اداره 
کل مورد تعمیرات دوره ای و رنگ آمیزی قرار گرفت. طالبی 
با تأکید بر حفظ ، نگهداری و سرویس دوره ای عالئم کمک 
ناوبری فیزیکی ، به عالئم کمک ناوبری مجازی موجود در 
کانال دسترسی بندر امیرآباد به عنوان بروزترین سیستم 
کمک ناوبری در دنیا اشاره کرد ، که می توان با بهره گیری 
از داده های آن بر روی رادار کشتی ها ، تردد ایمن شناورها 

را تضمین کرد.

معاون امور دریایی اداره کل بندرامیرآباد:

تمامیعالئمکمکناوبرِیبنادرامیرآباد
ونکاتعمیروبروزرسانیشد

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان:

عملیاتسمپاشیدرختانمعابروبوستانهای
شهریهمدانآغازشد

خبرخبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان:

۶۰درصدجمعیت
آذربایجانشرقیالگوی
مصرفرارعایتمیکنند

صــل  ا ه  د ا ز محمــد مید ا - یز تبر
النجق،خبرنگارتوســعه ایرانــی- مدیرعامــل 
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: 
حدود 60 درصد جمعیت استان به علت رعایت 
الگوی مصرف که 14 متر مکعب ماهانه برای هر 
خانوار در نظر گرفته شده است، ماهانه حدود 1۵ 
هزار تومان به طور متوسط هزینه ی مصرف آنها 
می شود و مابقی به علت عدم رعایت شامل جریمه 
تصاعد مصرف می شوند. محمد خانی  در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهــار کرد: باتوجــه به وضعیت 
جمعیتی استان، باید از ذخیره آب موجود به خوبی 
استفاده کرد نه اینکه کم مصرف کنیم بلکه درست 
و بهینه مصرف کنیم و از مصارف غیر ضرور چون 
شستشوی خودرو و آبیاری باغچه باید خودداری 
کنند تا جزو کم مصرف ترین ها شــده و کمکی 
برای تامین آب سایر شهروندان کنند. وی ادامه 
داد: متوســط مصرف به ازای هر فرد در هر شبانه 
روز 1۵0 لیتر تعیین شده اســت که با این مقدار 
تمامی مصارف ما تامین می شــود اما باتوجه به 
اینکه معموالً اکثر ما پرمصرف هستیم، این مقدار 
به 22۵ لیتر رسیده است. وی افزود: مسئله ی آب 
به گونه ای نیست که تنها یک سازمان بر روی آن 
کار کند، بلکه تمامی ســازمان ها و ارگان ها باید 
همکاری کنند تا استفاده ی بهینه ای از آب داشته 
باشیم. خانی خاطرنشــان کرد: طرح فاضالب ها 
را داریم که به تناســب جمعیت و چاه ها تصمیم 
گرفته می شود و 10 تصفیه خانه ی ما در حال بهره 
برداری و 9 مورد نیز حال ساخت هستند و متوسط 
پوشش فاضالب استان 60 درصد و تبریز نیز 86 
درصد اســت که رتبه دوم را در میان شــهرهای 

کشور به خود اختصاص داده است.
وی یادآور شــد: ما فعالیت های خود را برای 
برطرف کردن 14 درصد فاضالب تبریز ادامه داده 
و دو برابر می کنیم و به نحوی اقدامات خود را انجام 
می دهیم که در طول تابستان دقت و صرفه جویی 
بیشتری داشــته باشــیم تا در محالت دیگر هم 

مشکلی ایجاد نشود.
    

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
تمامیروستاهاتاسالآینده
ازنعمتگازبهرهمندمیشوند

اردبیل-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران گفت: بهره مندی از نعمت 
گاز تا پایان ســال آینده در دستور کار قرار گرفته 
و به همین منظور اســتان اردبیل جزو نخستین 
استان های کشــور خواهد بود. مجید چگینی، 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در 
حاشیه سفر به اســتان اردبیل گفت: بهره مندی 
از نعمت گاز تا پایان ســال آینده در دســتور کار 
قرار گرفته و به همین منظور استان اردبیل جزو 
نخستین اســتان های کشــور خواهد بود که به 
استان سبز نامگذاری می شود. وی افزود: در حال 
حاضر گازرسانی به 60 روستا انجام یافته و مجوز 
گازرسانی به 60 روستا نیز صادر شده که امسال 
آغاز می شود که انتظار می رود تا نیمه نخست سال 
آینده شــاهد بهره برداری از طرح های توسعه ای 
باشیم که تمهیدات و هماهنگی های الزم در این 
زمینه به عمل آمده و امید می رود شــاهد تحقق 
اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم. مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران می گوید: ضریب نفوذ گاز 
در روســتاهای اســتان باالتر از میانگین کشور 
است و انتظار می رود گازرســانی به 120 روستا 
مجموع ضریب نفوذ گازرســانی در روستاها را به 
99 درصد برساند و با تالش های انجام یافته بتوانیم 
روستاهای سردسیر استان را از نعمت گاز بهره مند 
کنیم. چگینی بیان کرد: اجرای خط جدید انتقال 
گاز به استان آغاز شــده که با اجرای این عملیات 
خط لولــه 42 اینچ گاز به گرمــی و گلخانه های 
شمال استان انتقال می یابد که به همین منظور 73 
کیلومتر مسیر گازرسانی در طول 18 ماه اجرایی 
می شود و درصدد هستیم با اقدامات به عمل آمده 
مشکالت واحدهای تولید محصوالت گلخانه ای را 

از بابت تامین گاز برطرف کنیم.
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