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شهرستان

اخبار

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی در
شهرستان آق قال برگزار شد

به میزبانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
آق قال صبح روز 17اردیبهشت ماه  ،یک دوره کارگاه
آموزشی گیاهان دارویی برای بهره برداران مراتع حوزه
این شهرستان در مراتع گوبگلجه آق قال برگزار شد
در آغاز این دوره که با همکاری شرکت تعاونی چمنزار
آالگل و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری این شهرستان برگزار گردید ،مهندس
رضا اورمز رئیس اداره منابع طبیعی این شهرستان طی
سخنانی پیرامون وسعت و شرایط مراتع  ،گونه های
موجود و تاثیرات اقلیمی بر روی پوشش گیاهی مراتع این
شهرستان سخنانی بیان داشتند.در ادامه کارشناس سایت
خانم مهندس محمدزاده اهداف ایجاد سایت را بیان کرده
و گونه های دارویی و مرتعی کشت شده در سایت را به
بهره برداران معرفی نمودند ،توضیحاتی در خصوص کشت و
روشهای برداشت و نیز تاثیرات کشت این گونه ها بر بهبود
مراتع و معیشت بهره برداران و دامداران را توضیح دادند.
همچنین در پایان به ارائه چندین گونه دارویی که پس از
یک سال کشت در این سایت به مرحله تولید و بهره برداری
رسیده اند برای کشت در مراتع به بهره برداران پیشنهاد
گردید که شامل هشت گونه گیاه دارویی موثربه نامهای :
ا ِفسنطین  ،بابونه  ،آویشن  ،ختمی دارویی  ،پنیرک  ،مریم
گلی  ،زعفران و گل گاوزبان با هدف گسترش و ترویج در
کشت گونه های مذکور توسط دامداران و استفاده از علوفه
تولیدی برای تالیف دام و نیز فروش محصوالت تولیدی از
جمله عسل و فرآورده های دارویی خشک به عطاری ها و
کارخانه های داروسازی پیشنهاد شد .از پیامدهای مثبت
این طرح ممانعت از ورود دام به مرتع و امکان تجدید حیات
در مراتع عنوان شد.

مراسمات برگزار شده در حوزه منابع
طبیعی شهرستان کردکوی به مناسبت
روز زمین پاک

به مناسبت پاسداشت «روز زمین پاک»  ،کارکنان
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی برنامه
های مختلف و متنوعی انجام دادند که ا ّهم آن عبارتند
از  :برگزاری مراسمی به همین مناسبت در پارک شهر
کردکوی  ،پاکسازی محیط و حضور در مزار و ادای احترام
به شهداء گمنام .
مراسم برگزار شده در محل پارک شهر این شهرستان
با حضور فرماندار محترم و کارشناسان اداره منابع طبیعی
با مشارکت تَشَ ُکل جهان نما  ،اداره محیط زیست و میراث
فرهنگی برگزار گردید.همچنین کارکنان اداری و حفاظتی
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی با
مشارکت کارکنان اداره حفاظت محیط زیست این
شهرستان اقدام به پاکسازی طبیعت در محور جاده پارک
جنگلی امام رضا (ع) نمودند و پس از آن نیز به مزار شهدا
گمنام شهرستان کردکوی عزیمت نموده به مقام واالی
شهدا ادای احترام نمودند.

 43درصد خطوط آبرسانی روستایی استان بوشهر فرسوده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر
گفت 43 :درصد شبکه آبرسانی استان نیازمند بازسازی و
بهسازی است که در اولویت برنامهها قرار دارد.
مسعود نصوری در نشست بررسی وضعیت آب روستایی
استان با بیان اینکه بیش از  92درصد جمعیت روستایی
استان بوشهر در  455روستا زیرپوشش شبکه آبرسانی قرار
دارد افزود :مقابله با کم آبی تابستان باید مشترکان روستایی
همواره مورد توجه قرار دهند که در این راستا فرهنگ مدیریت
مصرف ترویج شده است .وی طول شبکه آبرسانی روستایی
استان بوشهر را پنج هزار و  238کیلومتر دانست و افزود43 :
درصداین شبکه آبرسانی نیازمند بازسازی و بهسازی است که
در اولویت برنامهها قرار دارد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
روستایی استان بوشهر با تاکید نقش مهم مشترکان در مقابله
با کمآبی گفت :در این راستا طرح کاهش هدررفت و ترویج

فرهنگ مدیریت مصرف آب در آبفار استان تدوین شده است.
نصوری ادامه داد :این میزان فرسودگی هدررفت
بسیار زیاد آب را به دنبال دارد که در چنین شرایطی که
آب موردنیاز این استان با مشقت بسیاری تامین می شود،

پذیرفتنی نیست .وی از مهمترین شاخصههای این شرکت را
داشتن سرمایه ارزشمند نیروی انسانی دانست و اظهار داشت:
این مهم سبب شده در تغییر و تحوالت همواره از نیروی
توانمند و شایسته برای جایگزینی برخوردار باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر
 ،شرکت آبفار استان بوشهر را شرکتی پویا و سرزنده دانست
و تصریح کرد :کارکنان آب و فاضالب روستایی استان بوشهر
سقایی آب را همواره بزرگترین افتخار خدمتی خود میدانند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر
از کاهش چالش در حوزه آب روستایی در تابستان امسال
خبرداد و بیان کرد :طی تابستانی که گذشت مدیریت مطلوب
مصرف و کنترل توزیع سبب شد تا بدون افزایش منابع تامین
آب روستاهای استان بوشهر تابستان امسال را با کمترین
چالش ممکن سپری کنیم.

شهردارشاهرود :تغییرات چهره شهری در آینده ای نزدیک

شاهرود  -حسین بابامحمدی :
مهندس محسن احمدی از برگزاری
کارگاه آموزشی قوانین توانگری و شناخت
توانمندیهای انسان از منظر علمی و تحقیقاتی
خبر داد و گفت :تغییرات چهره شهری در
آینده ای نزدیک محقق خواهد شد .مهندس
احمدی در نخستین کارگاه آموزشی قوانین
توانگری و شناخت توانمندیهای انسان
از منظر علمی و تحقیقاتی که با حضور
کلیه کارکنان شهرداری شاهرود در سالن
شقایقهای دانشگاه صنعتی برگزار شد با
بیان اینکه ،یکی از راهکارهای بهبود توانمند
سازی کارکنان در برنامه های کیفیت

زندگی برگزاری کارگاه های آموزشی در
این راستا است ،افزود :انسانها در کشورهای
توسعه یافته به رفاه اقتصادی دست یافته
اند ولی ،احساس نمی کنند که زندگیشان
از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد پس رشد
اقتصادی نمی تواند معیار بهبود کیفیت
زندگی مردم تلقی شود .وی با اشاره به
اینکه نباید فراموش کرد که اقتصاد یکی
از اجزای تشکیل دهنده شاخص کیفیت
زندگی است و در بهبود سطح زندگی می
تواند نقش موثری داشته باشد ،ابراز داشت:
اقتصاد  ،شرط کافی برای ارتقای زندگی
محسوب نمی شود و شروط دیگری نیز
برای ارتقای این شاخص در زندگی افراد
الزم است .شهردار شاهرود ضمن این
مطلب که کیفیت زندگی منعکس کننده
اختالف و فاصله بین امیدها و انتظارت یک
فرد و تجربیات فعلی او است ،اظهار داشت:
میزان رفاه جسمی ،روانی و اجتماعی که به

وسیله اشخاص درک می شود نظیر رضایت
از زندگی  ،احساس سالمت  ،دارا بودن
شغل ،داشتن همسر  ،موقعیت اجتماعی
و اقتصادی مناسب ،خالقیت  ،همکاری
با دیگران و  ...طرز تلقی و نگرش فرد را
نسبت به زندگی اجتماعی و خانوادگی تغییر
داره و در کیفیت زندگی و ارزیابی آن موثر
خواهد بود .مهندس محسن احمدی با بیان
اینکه رضایت از خویشتن  ،رضایتمندی از
زندگی است ،بیان داشت :ابعاد رضایتمندی
از زندگی بسیار متنوع است و یک بعد آن
را می توان زندگی خانوادگی دانست چرا
که رضایت فرد از همسر ،فرزندان و والدین
باعث آرامش  ،نشاط ،شادی و اعتماد به
نفس وی می شود و در صورت این احساس
فرد می تواند در جایگاه شغلی و اجتماعی
خود نیز موفق باشد .شهردارشاهرود بابیان
این مطلب که انجام کار نیک و خیرخواهانه
می تواند بسیار مفید در احساس فرد باشد،

اعالم داشت :میزان رضایت از زندگی
به مولفه های گوناگونی ارتباط دارد که
با آموزش درست می توانیم آن را ابتدا
در خانواده شهرداری و سپس در بین
شهروندان گسترش داده و در راستای میزان
رضایتمندی شهروندان کوشا باشیم.
شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه
پردازش به امور فرهنگی یکی از اولویت های
شهرداری شاهرود محسوب می شود ،عنوان
داشت :ما هیچ افقی جز خدمت صادقانه
به شهروندان نداریم و در این راه از هیچ
کوشش و تالشی دریغ نخواهیم کرد.
مهندس احمدی با بیان اینکه تغییرات
چهره شهری در آینده ای نزدیک برای شهر
رقم خواهد خورد،گفت :با تکیه بر نیت
صادقانه  ،همت و تالش قاطعانه و پشتوانه
محبت سرشار مردمی نوید روزهای زیبا در
تغییر چهره شهری و خدمات متنوع را به
شهروندان می دهیم.

مدیر کل بهزیستی مازندران در جلسه هم اندیشی با کارشناسان مسئول پیشگیری و جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی استان عنوان کرد؛

پیشگیری ،مهمترین راهبرد سازمان بهزیستی ،بعنوان متولی اصلی سالمت اجتماعی کشور

جلسه هم اندیشی با کارشناسان مسئول
پیشگیری و جمعیت همیاران سالمت روان
اجتماعی استان ما با حضور دکتر بهمن صدیق
معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
بهزیستی کشور ،دکتر آرام مدیر کل بهزیستی
مازندران ،دکتر پورفاطمی معاون امور پیشگیری
بهزیستی مازندران و نوراهلل نعمتی مدیرعامل
همیاران سالمت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ؛ دکتر آرام در
ابتدا با اشاره به اقدامات نوآورانه و گام های
ارزشمند دکتر صدیق در سازمان بهزیستی

گفت  :همیاران سالمت همواره در فعالیت های
بهزیستی و بخصوص در معاونت پیشگیری،
بازوان توانمند در اجرای برنامه ها برای پیشبرد
اهداف بوده اند .وی با اشاره به کارزار رسانه ای
مبارزه با مصرف گل که همزمان با  ۱۴استان
کشور در مازندران برگزار شد افزود  :امیدوارم
فعالیت هایی از این دست منجر به ارتقا سطح
دانش و فرهنگ مردم جامعه شود .مدیر کل
بهزیستی مازندران با بیان اینکه در برنامه
ششم توسعه سازمان بهزیستی متولی سالمت
اجتماعی در کشور است ،اصلی ترین استراتژی

این سازمان را اقدامات پیشگیرانه عنوان نمود
و افزود  :انجام فعالیتهای اثربخش در جامعه
و مشمولیت گسترده اقدامات در جهت افزایش
ضریب نفوذ خدمات از دیگر الویت های سازمان
میباشد .وی با اشاره به همکاری سایر ارگانها با
بهزیستی در فعالیت های پیشگیرانه خاطرنشان
کرد :نیروهای تخصصی و دانش محور سازمان
توانستند شرایطی را فراهم کنند تا در تصمیم
سازی ها و تصمیم گیری ها در سطح کالن
کشور موثر باشند .دکتر آرام با اشاره به انواع
گوناگون فعالیتهایی که در سازمان بهزیستی

در دست اجرا است ،گفت  :ضروریست برای
اثربخشی بیشتر و مشاهده تغییرات در جامعه
بازنگری کلی در حوزه فعالیت ها داشته باشیم.
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خبر کوتاه
مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه :

تكميل پوشش  3Gو 4G
در شهرهاي استان كرمانشاه

نشست خبري به مناسبت 27
اردیبهشت ( روز ارتباطات و روابط
عمومي) با حضور مسيبت قباديان،
مدير عامل شركت مخابرات استان
كرمانشاه و اصحاب رسانه در
سالن جلسات این شركت برگزار شد .مدیرعامل شرکت
مخابرات استان کرمانشاه با اشاره به رویدادهای سال گذشته
و حوادث زلزله سرپل ذهاب در  21آبان سال  96که تخریب
های بسیاری در پي داشت اظهار داشت :تمام خدمات و
زیرساختها را برای ایام اربعین آماده کرده بوديم و تا حد
زیادی پوشش  3Gو  4Gرا در جادههای استان و خصوصا
راههای اصلی تقویت کردیم .لذا این برنامه ها بخش زیادی از
خدمات ایام زلزله را پوشش داد و باعث شد این شرایط بحرانی
را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.
وي ادامه داد :رفع اختالالت شبکه در جریان زلزله آبان
سال  96در کمتر از  10ساعت انجام شد و تا ظهر روز بعد از
زلزله  90درصد ارتباطات مختل شده به حالت قبل بازگشت
و  10درصد مابقی نیز ظرف مدت  24ساعت به حالت عادی
بازگشت .مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه  ،دلیل
اصلی اختالالت ارتباطی را قطع برق دانست و تاکید کرد :علی
رغم آسیبی که به ساختمان مخابرات سرپل ذهاب وارد شد ،اما
تجهیزات ما کوچکترین آسیبی ندید .قبادیان با اشاره به وجود
 12سایت همراه اول برای پوشش جمعیت  45هزار نفری شهر
سرپل ذهاب ،تاکید کرد :در روزهای نخست زلزله برای حدود
 700هزار نفر پوشش شبکه داشتیم و برای این منظور هم
ظرفیت شبکههای موجود را بیش از سه برابر افزایش دادیم و
هم  19سایت پورتابل که برای ایام اربعین در نظر گرفته بودیم
را به کار گرفتیم تا ترافیک استفاده از تلفن همراه پوشش داده
شود .وی از پیگیریهایی که برای جبران خسارت زلزله انجام
شده بود یاد کرد و گفت :بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت
مخابرات ایران مقرر شد تمام سیستمهای مخابراتی سرپل
ذهاب و ثالث باباجانی با استفاده از تکنولوژیهای روز نوسازی
شود .اين مسئول از کمک دو میلیارد تومانی مخابرات به زلزله
زدگان هم خبر داد که  500میلیارد تومان آن صرف بخشش
بدهی تلفن مردم مناطق زلزله زده و مابقی صرف کمک به
 230کارمند مخابرات آسیب دیده در مناطق زلزله زده شد.
قبادیان خاطرنشان کرد :در کنار اقداماتی که برای
کمک به مناطق زلزله زده در سال گذشته انجام دادیم،
تکمیل پوشش  3Gو  4Gرا نیز در جادهها و روستاهای
استان پیگیری کردیم ،به گونهای که  72سایت همراه اول
در روستاها و جادههای استان نصب شد و پوشش  3Gو 4G
تقریبا در شهرهای استان تکمیل شده است .قبادیان درباره
مهمترین اولویتهای مخابرات در سال جاری نیز عنوان کرد:
به دلیل شرایط ارزی که برای کشور پیش آمده تالش میکنیم
عمده تجهیزات مورد نیاز ارتباطات خصوصا در حوزه انتقال
را از شرکتهای دانش بنیان داخلی تهیه کنیم که تکنولوژی
آنها بسیار به روز است .وی تقویت زیرساختهای استان هم
در زمینه همراه اول و هم سایر اپراتورها را از دیگر برنامهها
دانست و یادآوری کرد :امسال تقویت دسترسی هم در حوزه
تلفن ثابت و هم اینترنت را برای بیش از  100نقطه در استان
در نظر گرفتیم.

