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اخبار

رقابت های تنیس روی میز المپیاد
کارکنان دولت به پایان رسید

رقابت های تنیس روی میز
المپیاد کارکنان دولت در دو
بخش انفرادی و تیمی با شرکت
 ۳۲بانوی کارمند به پایان رسید.
در بخش انفرادی هم
خدیجه قلی پور از پارک علم و فن آوری ،زهرا نیاقی ها از
شرکت آب و فاضالب شهری به ترتیب اول و دوم شدند و
سوم مشترک به فائزه ایراندوست از سازمان تعاون روستایی
و وحدت خمسه از دانشگاه علوم پزشکی رسید.
تیم های فوتبال امید کاسپین و سفیر آبیک در دیدار
تدارکاتی برابر هم صف آرایی می کنند
تیم فوتبال امید کاسپین که خود را برای شرکت در
بازی های دسته اول امیدهای کشور آماده می کند برابر
سفیرنوین آبیک نماینده استان در رقابت های دسته سه
کشور به میدان می رود.
این بازی امروز از ساعت  ۱۷در ورزشگاه سردار
آزادگان قزوین برگزار می شود.
تیم بسکتبال جوانان استان حریفان خود را شناخت
در پایان قرعه کشی رقابت های بسکتبال قهرمانی
جوانان کشور تیم استان در گروه  Aبه میدان می رود.
بلندقامتان استان در گروه الف با تیم های هرمزگان،
خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی و اصفهان مصاف می
کنند.
رقابت های بسکتبال قهرمانی جوانان کشور با شرکت
 ۱۰تیم در دو گروه به میزبانی گرگان برگزار می شود.
صعود دختران استان و تیم های ملی بسکتبال به
مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا
فاطمه آقازادگان قزوینی و مژگان خدادادی دو بانوی
قزوینی در ترکیب تیم های ملی بسکتبال سه نفره جوانان
و بزرگساالن به مرحله نیمه نهایی مسابقات آسیایی  ۳نفره
راه یافتند.
مسابقات آمادگی جسمانی المپیاد کارکنان دولت در
بخش آقایان با شناخت برترین ها به پایان رسید
در رده سنی زیر  ۳۰سال ،رحیم رحیم لو و جمیل
سعادت از ورزش و جوانان و یونس کیایی از آتش نشانی
عناوین برتر را کسب کردند ،در رده سنی  ۳۰تا  ۳۴سال،
میثم مردانی از آموزش و پرورش ،حسین سلطانی از آتش
نشانی و امید عسگرخانی از اداره کل زندان ها اول تا
سوم شدند.
در رده سنی  ۳۵تا  ۳۹سال ،مصطفی ثقفی از آتش
نشانی ،مجتبی زرآبادی پور از اداره کل زندان ها و سعید
سردیوند از تامین اجتماعی ،در رده سنی  ۴۰تا  ۴۴سال،
مرتضی خسروی از مدیریت درمان ،احمد مهدوی از تنظیم
مقررات رادیویی و علی گودرزوند چگینی از بنیاد شهید به
مقام های اول تا سوم دست یافتند.
رده سنی  ۴۵تا  ۴۹سال ،مجید فرمانی از فوریت های
پزشکی ،محسن یولچی خانی از مدیریت درمان و احمد
دهباشی از انتقال برق و در رده سنی باال  ۵۰سال ،احمد
اسدی منش از مدیریت و برنامه ریزی ،شهرام رحمانی از
ورزش و جوانان و علی باقر آبادی از استانداری اول تا
سوم شدند.

فرماندار تبریز:

اشتغال اصلی ترین دغدغه مسئولین می باشد

تبریز – اسد فالح :جلسه کارگروه
اشتغال شهرستان تبریز با موضوع بررسی
وضعیت جذبی تسهیالت اشتغال پایدار
روستایی ،فراگیر و اشتغال خانگی به
ریاست فرماندار تبریز برگزار شد .به
گزارش خبرنگار ما در تبریز ،فرماندار تبریز
با اشاره به درصد جذب تسهیالت فراگیر
در شهرستان گفت :بایستی تالش شود تا
برش شهرستانی جهت جذب تسهیالت
اشتغال محقق گردد .علیار راستگو افزود:
اساس اشتغال روستایی در حوزه کشاورزی
است که باید با حمایت از این حوزه شاهد
اشتغالزایی در مناطق روستایی باشیم .وی
ادامه داد :در زمینه کشاورزی با سرمایه کم،
ایجاد شغل راحت تر از دیگر حوزه هاست.
وی از دستگاه های اجرایی عضو کارگروه
خواست تا جدیت و پیگیری بیشتری در
روند پرونده های ارجاع شده با بانک های
عامل داشته باشند .وی بانک های عامل را
مکلف کرد تا نسبت به اعالم پرونده های
انصرافی یا راکد به دبیرخانه کارگروه ( اداره

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان )
سریعا اقدام تا جایگزین برای آنها معرفی
شود.
عشایر ،انسانهای بی ادعا و پرتالش در
عرصه تولید و کارآفرینی هستند
فرماندار تبریز به همراه فرمانده بسیج

عشایر استان و بخشدار مرکزی با حضور
در منطقه ییالقی شاهبالغی ،با عشایر این
منطقه دیدار و مسائل و مشکالت آنها را
مورد بررسی قرار داد .علیارراستگو در این
دیدار با اشاره به دشواری ها و سختی های
زندگی عشایری گفت :به فرموده امام

راحل ،عشایر ذخایر انقالب هستند و
مسئوالن وظیفه دارند تا حد توان در صدد
رفع مشکالت آنان برآمده و مسیر را برای
تولید ،زندگی و اشتغال آنها فراهم نمایند.
وی عشایر را انسانهای بی ادعا و پرتالش
در عرصه تولید و کارآفرینی توصیف کرد
و افزود :این قشر از جامعه بدون هیچ
اعتبار دولتی ،بخشی از نیازهای اساسی
و امنیت غذایی شهروندان را تامین می
کنند .در ادامه فرماندار تبریز اظهار داشت:
تخصیص اعتبارات دولتی برای اجرای
پروژه های عمرانی در روستاهای فاقد
دهیاری و مناطق عشایری از برکات انقالب
اسالمی است و توجه به مناطق محروم از
دغدغه های مسئولین نظام می باشد .وی
در پایان خاطرنشان کرد :حضور در میان شما
و بررسی کمبودها و رفع مشکالت حداقل
کاری است که خادمان ملت می توانند انجام
دهند .در این دیدار تعدادی از نمایندگان
عشایر نسبت به طرح مسائل و مشکالت
مبتالبه خود مطالبی را بیان کردند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی:

دو میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد

تبریز – لیال پاشائی :معاون سیاسی و امنیتی
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه خانوادههای
ایرانی مانند جوامع دیگر در معرض تغییرات ساختاری و
کارکردی قرار گرفتهاند ،اظهار داشت :باید برای مواجهه
با این تغییرات برنامهریزیهای مناسب صورت گیرد .به
گزارش خبرنگار ما در تبریز ،رحیم شهرتیفر در جلسه
کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده استان ،با اشاره
به تغییرات صورت گرفته در ساختار خانوادهها ،گفت:
در شرایط جدید اجتماعی ،نقش تربیتی و نظارتی
والدین کاهش یافته و به تدریج به نهادهای دیگر واگذار
شده است که همین امر موجب کاهش تعامل عاطفی
درون خانوادهها نیز شده است .وی با اشاره به گسترش
روزافزون استفاده از فناوری و فضای مجازی ،افزود :یکی
از تبعات این موضوع ،گسترش فضای انفرادی افراد در
درون خانوادهها و کاهش گفتوگو میان اعضای خانواده

است که تاثیر بسزایی در کاهش سازگاری و وفاق در
نهاد خانواده داشته است .شهرتیفر به تفاوت شیوههای
همسرگزینی و الگوهای ازدواج با گذشته نیز اشاره کرد
و گفت :آشنا نبودن جوانان با مهارتهای زندگی بهویژه
مهارتهای ارتباطی و ضعف مسئولیتپذیری آنان برای
ورود به عرصه زندگی موجب افزایش سن ازدواج شده
است .معاون استاندار آذربایجان شرقی در عین حال
خاطرنشان کرد :در کنار این تغییرات منفی ،ما مزیتهایی
از جمله قداست نهاد خانواده در فرهنگ ایرانی را داریم که باید
از آنها در جهت کاستن از آسیبهای اجتماعی استفاده کنیم.
وی ،از افزایش مراکز مشاوره و وجود سازمانهای مردمنهاد
فعال در حوزه خانواده بهعنوان ظرفیتهای این حوزه نام برد
و گفت :تهیه برنامهای مدون و منسجم برای تحکیم بنیان
خانواده و ساماندهی امکانات دولتی در این زمینه ضروری
است .شهرتیفر همچنین به موضوع زنان سرپرست خانوار

اشاره کرد و گفت :در حال حاضر دو میلیون زن سرپرست
خانوار در کشور وجود دارد که یک سوم از آنها تنها زندگی
میکنند و اغلب فاقد مهارت شغلی هستند .وی افزود :یکی
از سیاستهای دولت در حوزه خانواده ،بهبود کیفیت زندگی
زنان سرپرست خانوار در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
است .مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان
شرقی هم در این جلسه گفت :بر اساس قانون بودجه سال
جاری 5 ،درصد از اعتبارات هزینهای استان با مجوز شورای
برنامهریزی استان و در راستای سیاستهای کلی خانواده در
اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری قرار میگیرد.
رقیه صادقزاده افزود :تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در
آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها
و توجه به نقش سازنده زنان از جمله محورهای اولویتدار
اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری در راستای اجرای
سیاستهای کلی خانواده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:

کیفیت آب شرب زنجان نسبت به آب های معدنی موجود در بازار به مراتب بهتر است
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
زنجان در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی
این استان به کیفیت باالی آب شرب در شهر
زنجان اشاره کرده و گفت :کیفیت آب شرب
در زنجان از آب های معدنی
موجود در بازار به مراتب بهتر
است .علیرضا جزء قاسمی
اظهار داشت :تعامل و همکاری
های سازنده فی مابین شرکت
آب و فاضالب و اداره کل راه
و شهر سازی استان زنجان
تا کنون نتایج چشمگیری
با خود در پی داشته است

که تامین زیرساخت های مساکن مهر در
استان زنجان به عنوان نمونه ای بی نظیر در
کشور از جمله این موارد است .وی عرصه
همکاری بین دو دستگاه را بسیار گسترده
و وسیع دانسته و افزود :در حوزه ساماندهی
بافت های فرسوده شهری در استان نیز می
توان با همکاری سازنده برگ زرین دیگری
از خدمت برای مردم استان زنجان را رقم
زد .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
زنجان با تاکید بر اهمیت اصالح و بازسازی
شبکه توزیع آب در بافت های فرسوده شهر
های استان اعالم کرد :شرکت آب و فاضالب
در راستای سیاست های کاری خود بر بافت

های فرسوده شهری تمرکز کرده که اصالح
و بازسازی شبکه توزیع آب در هسته مرکزی
شهر زنجان از جمله این فعالیت هاست .وی
افزود :در سال گذشته بیش از  2کیلومتر
از شبکه توزیع آب در هسته مرکزی شهر
زنجان اصالح و بازسازی شده و امسال نیز
در کنار پروژه احداث پیاده راه سبزه میدان
اصالح و بازسازی شبکه در این محدوده نیز
اجرایی شد .جزء قاسمی اجرای شبکه توزیع
آب در محدوده گاوازنگ و آبرسانی به این
منطقه را از اولویت های کاری در شرکت
آبفای استان زنجان اعالم کرده و گفت :برای
اجرای این پروژه  60میلیارد ریال اعتبار الزم

است که در صورت امکان اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مطالعات اجرای طرح
آبرسانی به گاوازنگ از سوی شرکت آب و
فاضالب انجام پذیرفته گفت :این طرح در سه
فاز اجرایی تعریف شده که با تامین اعتبار
آماده عملیاتی کردن آن هستیم.

افتتاح خط تقویتی زیرساخت تأمین
انرژی گاز مهدیشهر

سمنان -مهسازیاری :در آیینی با
حضور جمشید انصاری معاون رئیسجمهوری
و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی
کشور ،استاندار سمنان و نماینده مردم
سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس ،پروژه
خط تقویتی زیرساخت تأمین انرژی گاز حوزه
شهرستان مهدیشهر و صنایع مربوطه افتتاح
شد .علیرضا شریفینژاد ،مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در این مراسم گفت :زیرساخت
ایجادشده عالوه بر پایداری جریان گاز در شهرستان مهدیشهر ،موجبات رونق تولید و صنایع
را در این شهرستان فراهم خواهد کرد و به این ترتیب بستر مناسبی ایجاد اشتغال پایدار برای
مردم منطقه فراهم میشود .وی افزود :پروژه خط تقویتی زیرساخت تأمین انرژی گاز حوزه
شهرستان مهدیشهر و صنایع مربوطه با اجرای عملیات لولهگذاری به طول تقریبی  17هزار و
 700متر به بهرهبرداری رسیده است .مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان ادامه داد :این پروژه
از بهمن سال  1395آغاز شده و در شهریورماه امسال به بهرهبرداری رسیده است .شریفینژاد
اضافه کرد 74 :میلیارد ریال برای اجرای پروژه خط تقویتی زیرساخت تأمین انرژی گاز حوزه
شهرستان مهدیشهر و صنایع مربوطه هزینه شده است.

معاونوزیرجهادکشاورزیورئیسسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور:

علت  95درصد آتش سوزی جنگل های کشور،
بی احتیاطی ،کم توجهی و رفتار تعمدی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در جلسه
مشترک با مسوولین گلستانی گفت  :علت  95درصد آتش سوزی جنگل های کشور ،بی احتیاطی،
کم توجهی و رفتار تعمدی برخی سوء استفاده کنندگان برای بهره برداری بی رویه و غیرقانونی از
زمین های جنگلی است .به گزارش پایگاه خبری اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری  ،خلیل آقایی
روز یکشنبه در جلسه مشترک با مسوولین گلستانی اظهار داشت :آتش سوزی جنگل ها ،در همه
جنگل های دنیا اتفاق می افتد اما با اجرای طرح های پیشگیرانه و استفاده از تجهیزات مناسب
میتوان این خسارت را تا حد زیادی کاهش داد .وی بیان کرد  :اگر چه در سال های اخیر ازتعداد و
حجم آتش سوزی جنگل های ایران کاسته شد اما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که همین تعداد
آتش سوزی هم در جنگل ها رخ نداده و عرصه مهم و ارزشمند منابع طبیعی در سایه اشتباهات
عمدی و سهوی انسان ها نابود نشود.رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای
طرح تنفس جنگل ها اشاره کرد و گفت  :در اولین سال اجرای این طرح  ،نتایج فراوانی نصیب جنگل
های ایران شد که امیدواری ها به احیای عرصه های نابود شده را افزایش داد.آقایی ادامه داد :برخی
ها گمان می کنند با اجرای این قانون  ،تامین چوب کشور دچار مشکل می شود اما تعرفه صفر
درصدی واردات چوب و گسترش عرصه های زراعت چوب صنعتی ،این مشکل را برطرف خواهد کرد
.معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :در حال حاضر واردات و صادرات چوب بدون هیچ محدودیت
و پرداخت تعرفه گمرکی انجام میشود تا کمبود احتمالی بازار در نتیجه ممنوعیت قطع درختان
جنگلی احساس نشود.وی گفت  :عالوه بر آن ،توسعه زراعت چوب صنعتی در زمینهای شخصی و
عرصه های منابع طبیعی یکی از اولویت های سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری است .آقایی اظهار
داشت  :در حال حاضر  30درصد چوب های مورد نیاز داخل از درختان جنگلی تامین میشود که
توسعه زراعت درختان صنعتی و واردات چوب  ،نیاز به بهره برداری از جنگل های داخلی را تا حد
زیادی کاهش خواهد داد.رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ادامه دادزراعت چوب با
صرفه و بسیار آسان تر از زراعت پر هزینه ای مانند برنج است که به عنوان نمونه با بهره برداری از
گونه مشخص چوب صنعتی در هکتار می توان به سودآوری  5میلیارد ریالی رسید.

خبر كوتاه
در پنجمین جلسه شورای مدیران روابط عمومی شهرداری و
سازمان های تابعه مطرح گردید؛

برنامه ریزی  ،خردجمعی وهمگرایی
سازمانی  ،اصول دستیابی به موفقیت

ساری – مهدی جویباری :
روابط عمومی ها از فرصت به وجود آمده
برای همگرایی و نیز ارتقاء سطح دانش
تخصصی برای انعکاس دقیق عملکرد
مدیریت شهری استفاده نمایند  .به گزارش خبرنگار مازندران و
به نقل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری  ،پنجمین
جلسه شورای مدیران روابط عمومی شهرداری ساری و سازمان های
تابعه با حضور قاسمی عضو شورای اسالمی شهر  ،رجبی مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند  ،رضازاده مدیر روابط عمومی و امور بین
الملل شهرداری مرکز استان و مدیران روابط عمومی شهرداری های
مناطق و سازمان های تابعه به میزبانی سازمان مدیریت پسماند
برگزار گردید .در این جلسه قاسمی عضو شورای اسالمی شهر ساری
 ،در سخنانی با قدردانی از اقدامات سازمان مدیریت پسماند در زمینه
اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء ،برگزاری نشست های تخصصی
را موثر دانست و اظهار داشت :عملکرد مطلوب روابط عمومی ها در
انعکاس دقیق و درست اقدامات سازمان متبوع خود  ،نقش مثبتی
در بهبود کیفیت و تسریع ارائه خدمات به شهروندان خواهد داشت.
وی افزود :برنامه ریزی  ،آسیب شناسی و ارائه طرح های نوین باید
در دستور کار روابط عمومی های شهرداری و سازمان های تابعه
قرار گیرد  .قاسمی در بخش دیگری به حمایت شورای اسالمی
شهر از برنامه ریزی ها و تامین اعتبار الزم برای اجرای این برنامه
ها تاکید کرد و ادامه داد :هدف گذاری  ،ایجاد خط مشی و داشتن
استراتژی باید در ارائه برنامه های روابط عمومی ها لحاظ گردد .این
عضو شورای اسالمی شهر در پایان خاطر نشان کرد :برای رسیدن
به هدف و پیشرفت برنامه های سازمانی باید استراتژی مناسب را
تبیین نمود .مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ادامه داد :حمایت
مدیران از روابط عمومی ها و نگاه ویژه انان به این مقوله  ،در توسعه
شهر ساری و رسیدن به اهداف مدیریت شهری سهم بسزایی خواهد
داشت .خلیلی مدیر طرح تپش سازمان مدیریت پسماند به تشریح
اقدامات این سازمان در اجرای این طرح پرداخت و گفت :در حال
حاضر روزانه شش و نیم تن پسماند خشک در کلبه های تپش جمع
آوری می گردد که این مقدار نسبت با روزهای اولیه اجرای طرح
تغییر چشمگیری داشته است .در ادامه  ،یاسر رضا زاده مدیر روابط
عمومی شهرداری ساری با قدردانی از میزبانی سازمان پسماند و
اقدامات این سازمان در زمینه اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء
 ،هدف از برگزاری از جلسات را وحدت رویه و رسیدن به اهداف
مشترک سازمان دانست و اظهار داشت :خرد جمعی ،همگرایی و
برنامه ریزی های مدون  ،اصول دستیابی به موفقیت سازمانی است.

حمایت از حضور شرکتهای خالق در
دومین نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان،
خالق و فناور کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل پارک علم و فناوری
کردستان به نقل از مرکز ارتباطات و اطالعرسانی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،دومین نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان،
خالق و فناور با هدف نمایش توانمندیهای کشور و با ظرفیت حضور
تعداد  300شرکت برتر دانشبنیان و خالق در تاریخ در تاریخ -19
 22مهرماه  1397در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران
(بوستان گفتگو) برگزار خواهد شد .شرکتهای خالق و دانشبنیان
در این نمایشگاه محصوالت خود را در زمینههای فناوریهای
فرهنگی ،انیمیشن ،بازی ،الکترونیک ،مخابرات و ارتباطات ،فناوری
اطالعات ،اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی ،کالن داده ،تجهیزات
پزشکی ،کنترل ،اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ،رباتیک ،شهر
هوشمند و حملونقل هوشمند ،کشاورزی ،شیالت ،باغداری و
دامداری ،نفت ،گاز و پتروشیمی ،تجهیزات آزمایشگاهی؛ تجهیزات
ساخت و تولید؛ مواد پیشرفته؛ داروهای پیشرفته؛ فناوریهای
فرهنگی؛ بیوتکنولوژی و غیره در معرض دید عالقهمندان به این
حوزهها قرار خواهند داد .در همین راستا دبیرخانه برنامه توسعه
زیستبوم شرکتهای خالق بهمنظور توسعه و ترویج فعالیت
شرکتهای خالق ،از حضور این شرکتها در این نمایشگاه در قالب
اجاره کانتر یا غرفه با تأمین  50درصد از هزینهها تا سقف بیست
میلیون ریال حمایت به عمل میآورد .شرکتهای خالق میتوانند
تا پایان شهریورماه و پس از هماهنگی با دبیرخانه به شماره تماس
 ،021-83532475بهمنظور ثبتنام و کسب اطالعات بیشتر به
پایگاه اینترنتی  www.dbexpo.irمراجعه کنند و پس از حضور
در نمایشگاه و ارائه مدارک مالی معتبر به دبیرخانه ،سهم حمایتی را
از دبیرخانه برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق دریافت کنند.

اتمام طرح آبرسانی  2روستای دهگالن
نیاز به تامین اعتبار دارد

مدیر شرکت آب و فاضالب دهگالن گفت :طرح آبرسانی 2
روستای خانآباد و ابراهیمآباد از توابع این شهرستان و قطع آبرسانی
سیار با تانکر به این روستاها در صورت تامین اعتبار امسال انجام
میشود .فریدون میرزایی اظهار داشت 85 :درصد طرح تامین آب
این  2روستا شامل حفر چاه ،ساخت مخزن و خط انتقال انجام شده
و پیشبینی میشود در صورت تامین اعتبار و ساخت شبکه داخلی
روستاها طرح آبرسانی امسال به اتمام برسد .وی با اشاره به اینکه
طرح انتقال آب به این  2روستا از سال  95آغاز شده است ،افزود:
تامین آب روستای خانآباد از طریق مجتمع خانآباد  -امیرآباد و
تامین آب روستای ابراهیمآباد از طریق مجتمع ابراهیمآباد  -هلیزآباد
انجام خواهد شد .مدیر شرکت آب و فاضالب دهگالن اضافه کرد:
روزانه هشت هزار لیتر آب آشامیدنی به صورت سیار با تانکر در میان
اهالی ساکن در روستاهای خانآباد و ابراهیمآباد توزیع میشود .وی با
بیان اینکه روزانه چهار هزار لیتر آب آشامیدنی در میان مردم خانآباد
با  60نفر جمعیت توزیع میشود ،یادآور شد :در روستای ابراهیمآباد
با  250نفر جمعیت روزانه  6هزار لیتر آب آشامیدنی توزیع میشود
البته چون این روستا از یک چشمه هم بهرهمند است همین میزان
نیاز اهالی را رفع میکند .آب آشامیدنی  54روستای استان کردستان
به صورت سیار و با تانکر تامین میشود که این تعداد سال قبل
 58روستا بود .استان کردستان  1697روستای دارای سکنه و 187
روستای فاقد سکنه دارد که در مجموع یک هزار روستا زیر پوشش
خدمات آبفار استان قرار دارند .براساس نتایج سرشماری عمومی
نفوس و مسکن سال  1395از کل جمعیت یک میلیون و  603هزار و
 11نفری کردستان 468 ،هزار و  778نفر در روستاها ساکن هستند.

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان
جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور
واستانداری گلستان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از امضا
تفاهم نامه مشترک میان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و
استانداری گلستان خبر داد.ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گلستان از امضاء تفاهم نامه فی ما بین سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و استانداری گلستان در زمینهانجام
عملیات آبخیزداری در تاریخ  21/5/97خبر داد.قزل سفلو افزود :این
تفاهم نامه با هدف حفظ ،احیا ء توسعه و بهره برداری مناسب از منابع
طبیعی استان و در راستای تحقق اسناد باالدستی و سند چشم
انداز در زمینه آبخیزداری،کنترل فرسایش،مدیریت رسوب ،آبخوان
داری،احیا و توسعه مراتع ،جلب مشارکت مردم و ذینفعان محلی و
استفاده از ظرفیت خیرین است.مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ
امضاء به مدت یک سال و در غالب انجام همکاری مشترک و هماهنگی
در تخصیص اعتبارات خواهد بود.

