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ارومیه-خبرنگارتوســعه ایرانی- 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
آذربایجان غربی گفــت: ۲۸۰هزار 
تن سیب در ســردخانه های استان 

موجود است.
اکبر کرامتی در جلســه بررسی 
مسائل و مشکالت کشاورزی استان 
که با حضور وزیرجهاد کشاورزی در 

سالن جلسات استانداری آذربایجان 
غربی برگزار شــد، افزود: ۲۸۰ هزار 
تن سیب در ســردخانه های استان 
موجود است که پیش بینی می شود 

۱۵۰هزار تن آن صــادر و ۱۳۰هزار 
تن برای مصــرف داخلی اختصاص 

می یابد.
وی با اشاره به اینکه یک میلیون 

اراضی قابل کشــت در استان وجود 
دارد، تصریــح کرد:  ســاالنه بیش 
از ۶.۸میلیون تن انــواع محصوالت 
کشاورزی و دامی در اســتان تولید 

می شود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجــان غربی با اشــاره به اینکه 
مســاحت باغات اســتان ۱۱۵هزار 
هکتار است، اظهار کرد: مساحت باغ 
سیب استان ۷۰هزار هکتار است که 
۶۱ هکتار از این باغات بار ده هستند 
که امسال نیز یک میلیون و ۲۷۰ تن 
محصول سیب ازاین باغات برداشت 
شــده و ۳۵۰هزار تن آن بــه عنوان 
ســیب صنعتی  روانه کارخانه جات 

استان شد.
 : د کــر ن  نشــا طــر  خا وی 
۴۷۵ســردخانه فعال در اســتان با 
ظرفیت یــک میلیون تــن ذخیره 
سازی وجود دارد که امسال ۸۰۰هزار 
تن سیب در ســردخانه های استان 

ذخیره شد.
کرامتی  با تاکید به اینکه ۳۹واحد 
سورت و بسته در استان فعال است ، 
یاد آور شد: از سال گذشته ۸۲ مرکز 

مجاز خرید بهداشتی سیب در استان 
مستقر شده است.

وی با اشــاره بــه وجــود برخی 
مشــکالت در بخش صادرات افزود: 
برخــی مواقع صدور برخــی قوانین 
و مقررات دســت صــادر کنندگان 
را می بنــدد. اســتفاده از مشــوق 
هــای صادراتی بــرای کامیون های 
یخچال دار که صــادر کنندگان را با 
 مشکل مواجه کرده اســت از جمله 

این موارد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد

ذخیره سازی ۲۸۰ هزار تن سیب در سردخانه های آذربایجان غربی

 رئیس سازمان 
 جهاد کشاورزی 
آذربایجان غربی:

۲۸۰ هزار تن سیب در 
سردخانه های استان 

موجود است که پیش بینی 
می شود ۱۵۰هزار تن آن 
صادر و ۱۳۰هزار تن برای 
مصرف داخلی اختصاص 

می یابد

همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت امیرالمومنین )ع(؛
ورودی ضلع جنوبی رواق حضرت زهرا)س( حرم رضوی افتتاح شد

تبریــز –امید محمــد زاده اصل 
النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
ســازمان جهادکشــاورزی استان 
آذربایجان شــرقی از توســعه سطح 
گلخانه های شهرســتان هریس به 

میزان ۱۰۰هکتار خبر داد.
مهندس اکبر فتحی در حاشــیه 
جلســه قــرارگاه امنیــت غذایــی 
شهرســتان هریــس در گفتگــو با 
خبرنگاران ضمن تقدیر از امام جمعه 
و فرماندار شهرســتان هریس بابت 
تشکیل و مشــارکت در جلسه حاضر 

گفت: مسائلی در خصوص اقالم اساسی و سهمیه شهرستان در زمینه برنج و شکردر شهرستان مطرح شده و مقرر گردید 
سهمیه شهرستان در این دو قلم کاال افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه شهرستان هریس استعداد و پتانســیل خوبی در زمینه توسعه گلخانه داراست که در گذشته مورد 
غفلت و بی توجهی واقع شــده اســت ادامه داد: اما در حال حاضر ۲۰ هکتار گلخانه بصورت یکجا در این شهرســتان 
ایجادگردیده و تالش می شود این میزان به ســطح ۱۰۰هکتار افزایش پیدا کند وخوشبختانه سرمایه گذار نیز در این 

زمینه وجود دارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظهار داشت: شایددر نگاه عمومی چنین تصوری در مورد شهرستان هریس 
وجود نداشته باشد ولی واقعیت این است که این شهرستان در زمینه تولید انواع محصوالت کشاورزی به ویژه در زمینه 

گوشت مرغ و تخم مرغ دارای تولید مازاد بر نیازمصرف شهرستان است.
وی گفت: برای توسعه آن نیز از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیالتی در نظر گرفته شده به شهرستان و 
ابالغ شده است که ان شاءاهلل بتوانیم در زمینه توســعه گلخانه ها و مرغداری ها و دامداری ها در خدمت سرمایه گذاران 

محترم باشیم.

رییس سازمان صمت استان اعالم کرد؛توسعه سطح گلخانه های شهرستان هریس به میزان 100هکتار

تولید 912  دستگاه انواع خودرو در قم 
خبر

خبر خبر

بررسی وضعیت تامین آب 
روستاهای بخش مرکزی قم

قم -خبرنگارتوســعه ایرانــی -همزمان با 
سالروز میالد سراسر نور حضرت امیرالمومنین 
علی)ع( مهندس بختیاری، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان قم به همراه استاندار قم و 
برخی از مدیران استانی به چند روستای بخش 
مرکزی قم در شهرســتان جعفرآباد سفر کرد 
و به بررســی وضعیت تامین آب این روســتاها 

پرداخت.
شــریف آبادگاو خونی و ســعدآباد از جمله 
روستاهایی بودند که مسئله تامین آب شرب آنها 
مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به غیرقابل 
شرب بودن آب چاه های این روستاها مقرر شد 
جلسه ای در اســتانداری با حضور نمایندگان 
شرکت آب و فاضالب و آب منطقه ای قم برگزار 
شــود و با بررســی جوانب موضوع، در صورت 
امکان آب مورد نیاز آنها از چــاه های علی آباد 

تامین شود.
روســتای صفدر دیگــر روســتایی بود که 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم از 
آن بازدید کرد و از نزدیک موضوع تامین آب آن 
را مورد بررســی قرار دارد و با توجه به افت فشار 
آب در این روستا دستورات الزم را برای بررسی، 

مطالعه و رفع این مشکل صادر کرد.

    

اطلس جامع پوشش بیمه ای 
تامین اجتماعی هرمزگان 

طراحی شد
بندرعباس-خبرنگارتوسعه ایرانی-کارگروه 
توسعه پوشش بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی 
استان هرمزگان با هدف گسترش پوشش بیمه 
ای خصوصاً بیمــه های مربوط بــه طرح بیمه 

فراگیر خانواده ایرانی، فعالیت خود را آغاز کرد.
مدیر کل تامین اجتماعی استان هرمزگان  
افزود: هدف تعیین شــده برای ایــن کارگروه 
افزایش ۶۰ درصدی در شمار انواع بیمه شدگان 
صاحبان حرف و مشــاغل آزاد، بیمه دختران 
و زنان خانه دار، بیمه دانشــجویی و بیمه های 

اختیاری است.
عباس اکبری با اشاره به اینکه هدف تعیین 
شــده برای این کارگروه افزایش ۶۰ درصدی  
در شمار انواع بیمه شــدگان صاحبان حرف و 
مشاغل آزاد بیمه دختران و زنان خانه دار، بیمه 
دانشجویی و بیمه های اختیاری است، تصریح 
کرد: این کارگروه مرکب از مدیر کل اســتان، 
معاونین، روسای شــعب مرکز استان و روسای 
ادارات امور بیمه شــدگان، وصــول حق بیمه، 
نامنویسی و حسابهای انفرادی، بازرسی، آمار و 
فناوری اطالعات، روابط عمومی و امور فرهنگی 
و ارتباطــات مردمی و خدمات نویــن بوده و به 
جهت همفکری و پیشبرد هدف تعیین شده با 

کار تیمی تشکیل شده است.
وی با اشاره به وضعیت های متفاوت هر یک 
از مناطق و شعب اســتان زمینه های گسترش 
پوشــش بیمه ای در حوزه هر یک از شــعب را 
متفاوت و خاص دانست و عنوان کرد: پیش نیاز 
تنظیم برنامــه عملیاتی این کارگــروه، تهیه و 
تدوین »اطلس جامع پوشش بیمه ای استان« 
است. این اطلس در برگیرنده کلیه مولفه های 
آماری به تفکیک هر یک از شــعب که نشانگر 
ترکیب و تعداد بیمه شــدگان و تشــریح وضع 
موجود آنها خواهد بود. مدیرکل تامی اجتماعی 
هرمــزگان اضافه کــرد: این اطلــس قابلیتها، 
ظرفیتها و پتانســیل های هر منطقه را به دقت 
بررســی کرده و برای افزایش پوشش بیمه ای 

راهکارها و تدابر خاص تعیین می کند.
اکبری خاطرنشان کرد: پس از تدوین  اطلس 
جامع پوشش بیمه ای اســتان برنامه عملیاتی 
زمانبندی شــده ی کارگروه توســعه پوشش 
بیمه ای  بــه فراخور هر بخش و حــوزه تهیه و 
تنظیم خواهد شــد. مدیرکل تامین اجتماعی 
هرمزگان با تأکید بر استفاده از پتانسیل موجود 
در کارگزاری های رســمی استان، بیان کرد: به 
منظور گســترش پوشــش بیمه ای، در برنامه 
عملیاتی کارگروه توسعه بیمه ای استان  قطعاً 
کارگزاری های ســازمان از  نقــش پر اهمیتی 

برخوردار خواهند بود.

استانها

قم -خبرنگارتوســعه ایرانی -رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت قــم گفت: از ابتدای ســال جاری تا پایان 
دی ماه، ۹۱۲ دستگاه انواع خودرو باربری و مسافربری سبک 
و سنگین شامل وانت، اتوبوس، مینی بوس، ون و همچنین 
کامیون، کامیونت و کشنده در واحدهای صنعتی فعال در 

این استان تولید و به بازار عرضه شد.
محمود ســیجانی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان 
دی ماه، ۹۱۲ دســتگاه انواع خودرو باربری و مسافربری 
سبک و سنگین شــامل وانت، اتوبوس، مینی بوس، ون و 
همچنین کامیون، کامیونت و کشنده در واحدهای صنعتی 

فعال در این استان تولید و به بازار عرضه شد.
وی بیان کرد: بر اساس تعهد انجام شده قرار بود در زمینه 
ساخت وانت، اتوبوس، مینی بوس و ون امسال ۵۰۰ دستگاه 
خودرو در قم تولید شود اما تنها طی ۱۰ ماه سپری شده از 
سال، ۷۹۶ دستگاه در این بخش تولید شد که نشان از تحقق 

بیش از ۱۰۰ درصدی برنامه ریزی انجام شده دارد.
وی افزود: در زمینه ساخت کامیون، کامیونت و کشنده 
نیز طی مدت یاد شده ۱۱۶ دستگاه خودرو در واحدهای 
صنعتی استان تولید شده اســت و این روند تا پایان سال 
برای تحقق هدفگذاری صورت گرفتــه در این بخش نیز 

ادامه می یابد.
وی با اشــاره به برنامه های ســازمان صنعت قم برای 
حمایت از سرمایه گذاران عالقه مند به فعالیت در بخش 
خودروســازی، ادامه داد: قم به دلیل داشــتن واحدهای 

صنعتی فعال در بخش قطعه سازی و سایر تجهیزات مورد 
استفاده در ساخت خودرو،  موقعیت مطلوبی برای ایجاد 

صنایع خودرو سازی پیشرفته دارد.
سیجانی گفت: اســتقرار صنایع خودروسازی در قم، 
موجب شکل گیری واحدهای متعدد تولیدی تامین کننده 
قطعات و تجهیزات مورد استفاده در این صنعت می شود که 
همین مساله عالوه بر سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی 
استان، تعداد بسیار زیادی موقعیت شغلی به وجود می آورد.

وی با اشــاره به این که در برنامه های توسعه صنعتی 
استان با نگاه به اســتانداردهای محیط زیستی به دنبال 
صنایع پیشرفته هستیم، افزود: شهرک های صنعتی قم و 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با دارا بودن زیرساخت های 
مورد نیاز و دسترسی به عمده بازارهای مصرف کشور،  آماده 
اســتقرار صنایع راهبردی همچون صنعت خودروسازی 

است.

مشهد-خبرنگارتوســعه ایرانی- همزمان با سالروز والدت با سعادت 
حضرت امیرالمومنین علی)ع( و با حضور قائم  مقام تولیت آستان قدس 
رضوی از ورودی ضلع جنوبی رواق حضــرت زهرا)س( در صحن آزادی 

حرم مطهر رضوی رونمایی شد.
مدیر عالی حرم  مطهــر رضوی با بیان اینکه ایجــاد فضاهای زیارتی 
مناسب برای زائران اولویت  اصلی آستان قدس رضوی است، اظهار کرد: 
امروز گام کوچکی برای رفاه حال زائران و مجاوران در ورودی ضلع جنوبی 
رواق حضرت زهرا)س( برداشته شد که تمام اقدامات فنی و ساختمانی 

آن ظرف مدت ۲ سال به بهره برداری کامل رسیده است. 
وی با اشاره به ویژگی ها و مزایای این پروژه افزود: این پروژه نزدیک به 
۲۰۰۰ متر مربع فضا برای استفاده زائران به ویژه در بخش های ارتباطی 
از باب الســالم به صحن آزادی، به طبقات فوقانی و طبقات زیرین رواق 

حضرت زهرا)س( را فراهم کرده است.
فیضی ادامه داد: همچنین کسانی که بستگان خود را در ضلع جنوب 
رواق حضرت زهرا)س( دفن کرده اند، مســیر مستقلی برای تردد آن ها 
تعیین شده تا به راحتی عبور و مرور کرده و برگزاری مراسم های آن ها از 

رواق حضرت زهرا)س( تفکیک شود.

وی گفت: با افتتاح این ورودی از این به بعد تمام فضای زیرســطحی 
رواق حضرت زهرا)س( فعال  خواهد بود و برنامه های ویژه بانوان به شکلی 

بهتر برگزار خواهد شد.
مدیر عالی حرم  مطهر رضوی با بیان اینکه تمام تالشــمان را خواهیم 
کرد تا با سرعت بخشــیدن به عملیات های عمرانی رفاه بیشتری برای 
زائران عزیز فراهم شود، اضافه کرد: امیدواریم طبقات فوقانی این ورودی 

که مربوط به حوزه رسانه می شود نیز در آینده نزدیک به بهره برداری کامل 
برسد تا بتوان از این معبر دل های عاشقان و محبان حضرت رضا)ع( را از 

راه دور به این آستان مقدس متصل کرد.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی نیز در حاشیه این مراسم بیان 
کرد: این ورودی در ضلع جنوبی باب الســالم به رواق حضرت زهرا)س( 
قرار دارد که بــا بهره برداری از آن نیاز زائــران را در ایام ازدحام جمعیت 

فراهم می کند.
محمد توکلی افزود: این ورودی که ساخت آن از مرداد ۹۶ آغاز شده، 
دارای زیربنایی بالغ بر ۲۳۰۰ متر مربع شــامل ۲ دستگاه پله برقی و سه 
دستگاه آسانسور است که دسترسی به رواق حضرت زهرا)س(، بهشت 
ثامن)ع( و در آینده به رواق امام خمینی)ره( و زیر صحن آزادی را فراهم 

خواهد کرد.
 وی تســهیل زیارت زائران بارگاه منور رضوی را یکی از اهداف اصلی 
احداث این ورودی عنوان کرد و گفت: به دلیل حجم باالی حضور زائران 
از ورودی باب الرضا)ع( و ورودی نواب صفوی که به این مکان مشــرف 

می شوند، این فضا مدیریت جمعیتی را به راحتی فراهم می کند.


