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شهرستان

چهارشنبه  18مهر 1397
شماره 2333

اخبار

دست های مهربان
به یاری کودکان می شتابد

همزمان با هفته کودک ،کودکان و اعضای کانون
غنچه های هالل احمر در پنجمین طرح دست های مهربان
هالل با اهدای اسباب بازی ها ،کتاب های سالم و نقاشی
های خود با همنوعان در مناطق کم برخوردار ،دوستان
هم سن و سال خویش را در شادی و بازی های کودکانه
سهیم می کنند.به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل
احمر گلستان؛دکتر محمد علی هروی با اعالم این خبر
گفت :همزمان با هفته کودک پنجمین دوره طرح دست
های مهربان هالل با شعار آینده را باید ساخت؛ با هدف
ترویج مهربانی ونوع دوستی در سنین پایه در گلستان
اجرا می گردد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان
تصریح کرد :در این طرح کودکان اسباب بازی،کتاب سالم
و یا نقاشی وکاردستی های خود را به ایستگاه های محل
استقرار جوانان واقع در میادین شهر و یا شعب جمعیت
هالل احمر استان تحویل خواهند داد.وی در ادامه افزود:
مهد های کودک همیار و مراکز پیش دبستانی که در آنها
کانون غنچه های هالل احمر فعال هستند؛ هدایای را جمع
آوری خواهند کرد و در اختیار شعب جمعیت هالل احمر
برای ارسال به مناطق کم برخوردار قرار خواهند داد.دکتر
محمد علی هروی ضمن اشاره به اجرای طرح همزمان با
هفته کودک گفت :این طرح در گلستان از  ۱۶لغایت ۱۹
مهرماه در تمامی شهرستان ها انجام خواهد شد.گفتنی
است عالقه مندان با مراجعه به صفحه اینستاگرام جمعیت
هالل احمر گلستان به آدرس  golestan.rcsمیتوانند
از ایستگاه های سیار و ثابت دست های مهربان آگاه شوند.

بهره برداری از پروژه های بنیادمسکن
استان گلستان به مناسبت روز روستا
با  ۲۴میلیارد و  ۹۶۷میلیون تومان اعتبار

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گلستان ،مهندس زمانی نژاد ،مدیرکل بنیاد مسکن
استان از افتتاح و بهره برداری از پروژه های بنیاد مسکن استان
به مناسبت روز روستا و با اعتبار  ۲۴میلیارد و  ۹۶۷میلیون
تومان خبر داد.ایشان ابراز داشت :با توجه به نامگذاری ۱۵
مهرماه بعنوان روز روستا بنیاد مسکن استان نیز بعنوان یکی
از مهمترین متولیان روستاها  ،همه ساله با برگزاری مراسم و
بهره برداری از پروژه های خود و واگذاری آن به مردم شریف
استان ،این روز را گرامی داشته و بر عمران و آبادانی روستاهای
استان تاکید می کند.ایشان در ادامه از افتتاح  ۲۹طرح
هادی روستایی در با اعتبار  ۴میلیارد و  ۱۸۵میلیون تومان
و همچنین افتتاح یک هزار و  ۱۷۸واحد مسکونی روستایی با
اعتبار  ۲۰میلیارد و  ۷۸۲میلیون تومان در سطح روستاهای
استان خبر داد.مدیرکل بنیاد مسکن استان واگذاری تعدادی
از واحدهای مسکونی خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول،
واگذاری اسناد مالکیت روستایی ،واگذاری واحدهای مسکونی
اقشار کم درآمد و … را نیز از برنامه های این روز دانستند
که بصورت متمرکز در روستای کفشگیری شهرستان گرگان
برگزار خواهد شد.

محمد اسالمی استاندار مازندران:

بازگشت مردم به زندگی عادی ،مهم ترین
ماموریت استان در مناطق سیل زده است

ساری – قاسمیان :استاندار مازندران با اشاره به شرایط
مناطق سیلزده تاکید کرد که مسئوالن باید مشکالت اساسی
نظیر آب ،برق و گاز را در کوتاه ترین زمان ممکن در این
مناطق برطرف کنند تا مردم به زندگی عای خودشان بازگردند.
محمد اسالمی در جمع اعضای شورای هماهنگی مدیریت
بحران استان در رامسر که با حضور دکتر نوبخت رئیس
سازمان برنامه و بودجه برگزار شد ،افزود :مردم در مناطق
حادثه دیده ،باید هر چه زودتر به زندگی عادی بازگردند و
احداث و مرمت جاده ها و پل ها ،نکات ایمن سازی ،زیرساخت
های آب و برق و گاز هم باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام
شود .وی گفت :تامین اعتبار برای مساعدت دیگر ماموریت
اساسی است که باید پیگیری های الزم در این خصوص
صورت گیرد .استاندار مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت
شریان های اصلی افزود :عملیات عمرانی در زیرساخت ها و
جاده ها به خصوص روستاهای دور افتاده باید در اسرع وقت
انجام گیرد .استاندار گفت :پل ها در شمار زیرساخت هایی
هستند که در کوتاه ترین زمان باید پیمانکاران قوی برای

ساخت آن ها شروع به کار کنند زیرا شریان های اصلی تردد
محسوب می شوند و باید شبانه روزی و در سه شیفت عملیات
عمرانی انجام شود .اسالمی تصریح کرد :تمامی مفروضات و
محاسبات قبلی در خصوص پل ها اعتبار ندارد و طبق دبی
جدید آب باید مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد و برآوردهای
الزم برای مسئولین استان ارسال شود.

ارسال  129هزار تن گندم از گلستان
به  7استان دیگر

در  6ماههی اول سال جاری  119هزار و  729تن گندم از استان گلستان برای تأمین
نیاز مصرفی به  7استان کشور از طریق سامانهی حمل ریلی ارسال شد.که از این مقدار،
بیش از  8هزار تن گندم به استان البرز ،حدود  10هزار تن به استان تهران و حدود  20هزار
تن به خراسان جنوبی ارسال شده است.در راستای مدیریت ذخیرهسازی و توزیع مناسب
گندم در کشور ،بر اساس برنامههای حمل شرکت بازرگانی دولتی ایران ،گندم مصرفی
استانهای خراسان رضوی به مقدار  19هزار تن ،سمنان به مقدار  9هزار تن و قم به مقدار
 3هزار تن از مازاد گندم استان گلستان و انتقال با شبکهی ریل تأمین شده است.که 49
هزار تن گندم نیز در همین مقطع زمانی به استان مجاور ،یعنی استان مازندران ارسال شده
است.در استان گلستان امسال  930هزار تن گندم با نرخ تضمینی از گندمکاران خریداری
شد که براساس برنامههای حمل ،بخشی از آن که مازاد بر نیاز مصرفی استان است به
استانهای همجوار و نیازمند گندم که توان تولیدی کمتری نسبت به مقدار مصرف سالیانه
دارند ارسال میشود.

استاندار مازندارن هچنین با اشاره به تخریب برخی
منازل خطاب به مسئوالن شهرستانها گفت :به منظور رفاه
حال خسارت دیدگان تمهیدات الزم جهت اسکان این افراد
در پالژهای دولتی ،نهادها و سازمان ها فراهم شود و تامین
غذا و نیازهای اولیه این افراد هم لحاظ شود.
وی گفت :در فرمت بررسی ها و نظارت ها حجم خسارت
به باغات کشاورزی و مزارع را نیز مورد ارزیابی قرار دهید و
کسی از قلم نیفتد .اسالمی با اشاره به تامین نیازهای مردمی
تصریح کرد :بر اساس فرم های پر شده به خسارت دیدگان
وام های بالعوض و تسهیالت با بهره  4درصد پرداخت می
شود و منابع مالی بنیاد برای تامین این تسهیالن تامین می
شود .اسالمی افزود :بدون فوت وقت ماشین های مکانیکی
(بلدوزر) به منظور الیروبی و دیواره کشی تمام رودخانه ها در
مناطق حادثه دیده شروع به کار کنند تا امنیت روانی مردم
تامین و این کریدورها ایمن سازی شوند .استاندار مازندران هر
گونه تصرف حریم رودخانه را از دالیل بروز این حوادث خواند
و مجوزهای داده شده در این حریم را غیر قانونی دانست.

شرکت گاز استان کردستان لوح تقدير مديريت انرژي از
طرف استاندار كردستان رادريافت كرد

از سوي استاندار استان كردستان لوح تقدير در زمينه صرفه جويي و مشاركت در طرح
كاهش مصرف انرژي برق به مهندس فعله گري مدير عامل شرکت گاز استان کردستان اهداء
گرديد .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز کردستان؛ در متن تقدیر نامه « مهندس بهمن مراد
نيا استاندار كردستان خطاب به مهندس « احمد فعله گری»  ،مدیرعامل شرکت گاز استان
کردستان آورده است  :بدينوسيله از تالش هاي ارزشمند جنابعالي و مجموعه همكاران محترم
آن شركت در صرفه جويي و مشاركت در طرح كاهش مصرف انرژي برق در تابستان  97كه
همگام و هم راستا با ساير ادارات استان  ،راهكارهاي مديريت مصرف را به خوبي انجام داده و
گام مؤثر برداشته ايد ،تشكر و قدرداني مي نمايم .در ادامه این لوح تقدیر آمده است :استمرار و
تالش صادقانه آن مجموعه در به كارگيري الگو و راهكارهاي مديريت در ساير موضوعات  ،درخت
اميدي است كه به بار مي نشيند و آينده اي روشن را براي توسعه استان به ارمغان مي آورد .
الزم به ذکر است شرکت گاز استان کردستان تا کنون موفق شده در جشنواره های مختلف که
در سطح استانی  ،وزارتی و ملی برگزار گردیده  ،حائز رتبه های برتر شود .

تقديرمدیر کل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری کشور
از مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران
ساری – قاسمیان :فرهاد
صالحیان،مدیر کل دفترایمنی و ترافیک
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
کشور با ارسال لوح سپاسی از احمد آفرین
محمدزاده ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای مازندران تقدیر و تشکر كرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل
از روابط عمومي اداره كل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان مازندران  ،فرهاد

صالحیان ،مدیر کل دفترایمنی و ترافیک
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
کشور با ارسال لوح سپاسی از احمد آفرین
محمدزاده ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای مازندران به منظور عملکرد مطلوب
و اقدامات در خور توجه ایمنی این اداره کل
در پنج ماهه ابتدای سال جاری که منجر
به کاهش فوتی های حوادث رانندگی و
تصادفات ترافیکی در راههای برون شهری و

روستایی شده  ،تقدیر و تشکر كرد .در بخشی
از این لوح تقدیر آمده است،بدینوسیله از
آن مدیریت محترم و همکاران آن مجموعه
که بهبود وضعیت ایمنی را در اولویت کاری
قرار داده و با برنامه ریزی و اجرای تدابیر و
اقدامات متناسب مبتنی بر تحلیل دقیق و
آسیب شناسی عوامل موثر بر ایمنی به این
موفقیت نائل گردیده اید تقدیر و تشکر می
گردد.

خبر كوتاه
در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی ؛

برگزاری شورای حفاظت از منابع آب
شهرستان رودان

نشست شورای حفاظت از منابع آب رودان با
حضورکلیه اعضاء در بخش رودخانه این شهرستان برگزار
گردید .در این جلسه مدیر امورآب رودان ضمن ارائه
گزارشی از وضعیت دشت های این شهرستان بر ضرورت
حفاظت از منابع آب تاکید نمود و خواستار همکاری
تمامی اعضا در این راستا شد .در ادامه نیز مدیر جهاد
کشاورزی بخش رودخانه بر لزوم آموزش به کشاورزان در
زمینه خشکسالی و مصرف بهینه آب تاکید نمودند .وی به
اجرای الگو کشت مناسب در بخش رودخانه اشاره نموده
و استفاده از این طرح برای تمامی شهرستان را مناسب و
مقرون به صرفه دانستند .سپس معاون آموزش و پرورش
نیز همکاری خود را جهت فرهنگ سازی دانش آموزان و
ایراد همیار آب اعالم نمود .در پایان بخشدارمحترم بخش
رودخانه خواستار پیگیری بیشتر اعضا شد و به برخورد
قانونی با متصرفین حریم و بستر رودخانه تاکید کردند.
درنشستهماندیشیآبمنطقهایوجهادکشاورزیمطرحشد:

لزوم بسترسازی الزم برای تغییر
کشتهای روباز به گلخانهای

در نشست هماندیشی مدیرعامل شرکت آب
منطقهای هرمزگان و مدیرکل جهاد کشاورزی استان بر
لزوم بسترسازیهای الزم در راستای تغییر کشتهای روباز
و پرمصرف در آب به کشتهای گلخانهای تأکید شد.
در این نشست که با حضور جمعی از معاونین و
کارشناسان حوزه آب و کشاورزی تشکیل شد مدیرعامل
شرکت آب منطقهای هرمزگان عنوان کرد :با توجه به
تغییرات اقلیمی و کاهش قابلتوجه نزوالت جوی در
سالیان گذشته همچنین پیشبینیهایگفتهشدهالزام تغییر
روند مصرف آب در بخش کشاورزی بیشازپیش محرز
است .هوشنگ مالئی در ادامه افزود :پیشبینیها از ادامه
روند کمبارشی در سالهای آتی خبر میدهد که در این
میان اتخاذ تصمیمات و راهبردهای اساسی بهویژه در بخش
کشاورزی در دستور کار شرکت آب منطقهای قرار دارد.
وی با اشاره به تغییر کشت روباز به گلخانهای و تأثیر
آن بر روند مصرف آب اظهار کرد :بهمنظور استفاده بهینه
از منابع آبی موجود و کاهش تلفات آب و حفظ و نگهداری
تغییر روش آبیاری ،یکی از راهکارهای اصلی مدیریت
مصرف آب در راستای افزایش راندمان آبیاری است.
این مقام مسئول یادآور شد :تغییر سیستم آبیاری از
سنتیبه روشهای مدرن آبیاری و سایر روشهای تکمیلی
نظیر تسطیح لیزری در حفظ منابع آبی و کاهش خسارات
ناشی از خشکسالیتأثیر بسزایی دارد و این موضوع بهعنوان
یک سیاست ،در حال پیگیری و اجرا است.
مدیرعامل شرکت آبمنطقهای هرمزگان عنوان
کرد:ساخت و احداث سازههایگلخانهایهزینههایی را به
کشاورزان و متقاضیان تحمیل میکند بنابراین با استفاده
از شرایط اقلیمی و هماهنگیهای الزم با دیگر دستگاههای
مربوطه بخشی از این هزینهها را پوشش بدهیم.

