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شهرستان

اخبار
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:

رتبه برتر استان در بخش کشاورزی
کشور ،مرهون تالش کارکنان تعدادی
از دستگاهها از جمله آب منطقهای است

ساری – قاسمیان :به
گزارش خبرنگار عصررسانه
به نقل روابط عمومی از آب
منطقهای مازندران آقای دکتر
محمدابراهیم یخکشی با بیان
این مطلب در جشن خانوادگی کارکنان شرکت گفت:
تالش شبانهروزی کارکنان این شرکت در ایجاد و توسعه
طرحهای توسعه منابع آب و حفظ و حراست از منابع و
مجاری و تأسیسات آبی و پشتیبانی خانواده آنها از این
نیروها سبب شد تا این استان در تولید محصوالت زراعی
یکی از استانهای برتر کشور باشد.
وی این جشن و گردهماییهای خانوادگی را فرصتی
مناسب برای قدردانی از خانوادههای صنعت آب استان
برشمرد و گفت :اگر همراهی خانوادهها با پدر و مادرهایی
که در این مجموعه مشغول فعالیت هستند نبود ،قطعا ما
در ارائه خدمت به مردم و تالش برای توسعه یافتگی استان
در بخش آب با مشکل مواجه بودیم که جا دارد از زحمات
تک تک شما عزیزان حتی فرزندان گرامی که در کسب علم
ودانش تالش می کنند و این امر سبب می شود تا پدر و
مادر شاغل آنها در این زمینه دغدغه کمتری داشته باشند
تشکر و قدردانی نماییم.
ایشان با اشاره به گستردگی فعالیت آب منطقهای
مازندران و تالشهای انجام شده در زمینه مدیریت سیالب
در سال جاری گفت :معموال این جشنها در ابتدای سال با
هدف تجلیل از دانشآموزان و دانشجویان ممتاز و تجلیل از
بازنشستگان سال قبل صورت میرفت  ،اما امسال به دلیل
وقوع سیالب و خسارات ناشی از آن ،انجام این جشن را به
تأخیر انداختیم تا بتوانیم به وظایف و مأموریتهای خود در
بخش سیالب عمل کنیم که به فضل الهی اقدامات خوبی
از سوی این شرکت انجام گرفت.
مدیرعامل آب منطقهای مازندران هدف تجلیل از
دانشآموزان ممتاز را ترغیب جوانان و نوجوانان به علم و
کسب دانش و فناوری بیان کرد و تصریح نمود :اگر امروز در
زمینههای مختلف از جمله صنایع دفاعی یکی از کشورهای
برتر دنیا هستیم ،این موفقیت در سایه کسب علم و توسعه
دانش و فناوری حاصل شد که امیدواریم شتاب بیشتری در
این زمینه در کشور رقم بخورد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای ایران اسالمی به ویژه دفاع مقدس و تجلیل
از رشادتهای جانبازان عزیز از این افراد به عنوان
شجاعترین و باصالبتترین افراد آن دوران یاد کرد و
افزود :با این مراسمها و تجلیلها ،ارادت و احترام خود
را به این عزیزان اعالم داشته و عزت و اقتدار و استقالل
این سرزمین الهی را مدیون ایثارگریهای یادگاران
روزهای حماسه و ایثار میدانیم.
در این جلسه از  30نفر از همکاران بازنشسته سال 97
و  52نفر از جانبازان و آزادگان دوران وفاع مقدس و 185
نفر از دانشآموزان و دانشجویان ممتاز فرزندان کارکنان
تجلیل و قدردانی به عمل آمد .

مدیرکل گمرکات استان مرکزی:

بیش از  ۳۲۷میلیون دالر کاالی غیرنفتی
از گمرکات استان مرکزی صادر شد

مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت:در  ۴ماه نخست
امسال  ۳۲۷.۶میلیون دالر از گمرکات استان مرکزی صادرات
داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۶۷.۴
میلیون دالر بود ،رشد ارزشی منفی  ۱۱درصد و رشد وزنی
مثبت  ۱۱درصد داشته است.
اسماعیل حسینی با اشاره به میزان صادرات گمرکات
استان مرکزی در  4ماه نخست امسال اظهار داشت :در  4ماه
نخست امسال  327.6میلیون دالر از گمرکات استان مرکزی
صادرات داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که
 367.4میلیون دالر بود ،رشد ارزشی منفی  11درصد و رشد
وزنی مثبت  11درصد داشته است.
وی افزود :در این مدت بیش از  200نوع کاالی از استان
مرکزی صادر شده که بیشتر شامل مورادی مثل کاالهای
غیرنفتی ،مواد پتروشیمی ،شیشه ،گلوگیاه ،ماهیان زینتی
بوده که نزدیک به  60کشور دنیا مثل عراق ،افغانسات ،ترکیه،
ترکمنستان و غیره صادر شده است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد :وزن
مجموع صادرات استان در مدت زمان مذکور  559.7هزار
تن بوده و در مدت زمان مشابه سال گذشته نیز  506هزار
تن بوده است.

حسینی بیان کرد :ارزش هر تن کاالی صادراتی استان
 750دالر بوده که نرخ کشوری کمتر از این رقم است،
تحریمها اثر گذار بودند ،زیرا میزان صادرات استان کاهش
پیدا نکرده بلکه ارزش آنها کاهش پیدا کرده است.
وی عنوان کرد :در  4ماه نخست امسال  7هزار و 351
اظهارنامه الکترونیکی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه
که  6هزار و  879مورد بوده  7درصد رشد را نشان میدهد
که باتوجه به شرایط تحریم و خباثتهای دشمنان این آمار،
آمار بدی نیست.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی خاطرنشان کرد :در کل

کشور آمار واردات منفی و آمار صادرات برابر بوده و یکی از
عوامل موثر بر کاهش صادرات ،نداشتن بستهبندی مناسب
کاالها و صادرت فلهای است.
حسینی واردات استان نیز گفت :بیشتر کاالهای وارداتی
ماشینآالت ،مواد اولیه خطوط تولید ،مواد و جهیزات مربوط
به تولید بوده و کاالهای مصرفی نیست ،استان از  40تا 50
کشور که بیشتر کشورهای آسیای میانه و اروپا هستند،
واردات دارد .وی ادامه داد :در  4ماه نخست امسال 161
میلیون دالر واردت داشتهایم که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته که  106میلیون دالر بوده  52درصد رشد ارزش
ارزی و  66درصد رشد وزنی داشته است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد :تعداد
اظهارنامههای ثیت شده نیز یک هزار و  62مورد بوده که
در مقایسه با مدت مشابه که  627مورد بوده  69درصد رشد
داشته است.
وی افزود :در  4ماه نخست امسال  66درصد درآمد
ملی_استانی گمرکات استان که  37.1میلیادر تومان بوده
رشد داشته و ارزش افزوده آن نیز که  48.3میلیارد تومان
بوده  37درصد رشد داشته ،در نهایت مجموع درآمد گمرکات
استان در مدت زمان مذکور  85.40میلیارد تومان بوده است.

بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین از روند اجرایی پروژه احداث سد باالخانلو

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
قزوین به همراه رئیس اداره امور شعب بانک
ملی استان ضمن حضور در جمع عوامل
اجرایی زحمت کش سد باالخانلو و شنیدن
مطالبات آنها از روند اجرایی پروژه نیز بازدید
به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب

منطقه ای قزوین مهندس ملکی مدیر عامل
این شرکت در حاشیه این بازدید عنوان
داشت :ساخت سد باالخانلو در منطقه بوئین
زهرا استان قزوین به لحاظ شرایط آب و
هوایی و همچنین محدودیت منابع آب در
سالیان گذشته در دستور کار قرار گرفته و
مطالعات مربوطه از حیث مسائل مربوط به
زیست محیطی ،آبخیز داری ،فرهنگی ،فنی
و تخصصی و  ...صورت پذیرفته و در همین
راستا نیز مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح
اخذ شده است .مهندس ملکی تأمین آب
شرب با کیفیت باال را یکی از وظایف ذاتی
و مهم شرکت های آب منطقه ای برشمرد
و عنوان داشت :در حال حاضر بخش عمده
آب شرب استان از منابع آبهای زیر زمینی

تأمین می شود که با توجه به افت سطح
سفره های زیر زمینی کیفیت آب شرب
دست خوش تغییراتی شده و لذا تأمین آب
شرب از منابع آبهای سطحی در دستور کار
قرار گرفته که سد باالخانلو نیز با همین
هدف در شهرستان بوئین زهرا در حال
ساخت می باشد .وی افزود :سد باالخانلو
برای تأمین آب شرب  5شهر و  36روستا بر
روی رودخانه حاجی عرب در حال ساخت
است و در حال حاضر نیز دارای  62درصد
پیشرفت فیزیکی می باشد .و اگر اعتبارات
مورد نیاز سد به موقع تأمین و تخصیص
یابد می توانیم در سال آینده شاهد آبگیری
این سد حیاتی در منطقه باشیم .رئیس اداره
امور شعب بانک ملی استان قزوین افزود:

مدل های مالی جدید ضمن تأثیر بر تأمین
منابع مالی و تسریع در روند اجرایی پروژه
قابلیت بومی سازی را نیز دارند بطوریکه هم
دولت و هم بخش خصوصی می توانند با
همکاری و مشارکت منابع مالی پروژه ها را
تأمین نمایند .از سوی دیگر کمک بانک ها
و بخش خصوصی در تأمین اعتبارات باعث
می شود تا تغییرات تورمی و نوسانات قیمت
ها تأثیر منفی بر پیمانکاران پروژه های
اجرایی نداشته باشند .در خاتمه این جلسه
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای به همراه
نمایندگان دستگاه نظارت ،پیمانکار و مشاور
از روند اجرایی سد بازدید و از نزدیک در
جریان مشکالت و چالش های پروژه قرار
گرفت.

بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان از خلیج گرگان

در پی دستور استاندارگلستان مبنی
بر ضرورت احیای خلیج گرگان ،مدیران
روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان
از خلیج گرگان در ساحل دریای نوکنده از
توابع شهرستان بندرگز بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید ،فرماندار شهرستان بندرگز،
نماینده های ادارات کل آب منطقه ای و

محیط زیست حضور داشته و به بیان گزارشی
از وضعیت خلیج پرداختند.این بازدید به
هدف حساس نمودن مشکل خشک شدن
خلیج گرگان ،انعکاس مشکالت مربوط به
آن ،روشن نمودن افکار عمومی و آگاه نمودن
عموم مردم از تبعات ناشی از خشک شدن
این خلیج انجام شد.شایان ذکر است که خلیج

گرگان به عنوان بزرگترین خلیج دریای خزر
بوده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب
شرقی دریای خزر و حوزه شهرستان های
بندرترکمن ،بندرگز،نوکنده و بهشهر از 60
کیلومتر طول و حداکثر  12کیلومتر عرض
برخوردار بوده و دارای امتداد شرقی-غربی
می باشد .این خلیج با وسعت  ۴۰هزار هکتار

در معرض خشک شدن است و تا کنون به
دلیل عدم ورود مناسب آبهای شور و شیرین
قریب به  10هزار هکتار آن خشک شده
است و اگر احیا و نجات آن انجام نشود ،این
خلیج ظرف  4سال آینده خشک خواهد شد
و آثار زیان بار محیط زیستی آن استان را فرا
خواهد گرفت.

5

خبر کوتاه
رئیس دانشگاه صنعتی قم :

دانشگاه صنعتی قم آمادگی خود را جهت
فعالیت در حوزه بین الملل اعالم می کند

به گزارش روابط عمومی
دانشگاه :با توجه به ارتقای کمی
و کیفی دانشگاه صنعتی قم،
اقدامات اولیه جهت فعالیت این
دانشگاه در حوزه بین الملل در حال انجام است .در این
راستا دکتر احمد زاده معاون مدير کل امور دانشجويان غير
ايراني از این دانشگاه بازدید کرد.
دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم اساتید
جوان و نخبه،کارکنان هدفمند و دانشجویان خالق را از
سرمایه های این دانشگاه دانست و افزود :با توجه به شرایط
استراتژیک شهر مقدس قم به ویژه حضور طالب خارجی
و پتانسیل های قابل توجه در دانشگاه صنعتی قم ،توانایی
فعالیت در حوزه بین الملل را داریم .وی گفت :از لحاظ
علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی قم به عنوان دبیرخانه
ستاد نانوی استان انتخاب شده است  .مرکز نوآوری این
دانشگاه با دوازده طرح نوآورانه در سطح منطقه  4آموزش
عالی متمایز است .با افتتاح باشگاه توانمندی های استارت
آپ ها زمینه جهت پژوهش ،کارآفرینی و اشتغال زایی
دانشجویان فراهم شده است .رئیس دانشگاه صنعتی قم
افزود :کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه از لحاظ
فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی ارتقا یافته است.
همچنین جهت سهولت مدیریت آزمایشگاه ها و کارگاه ها و
رفاه حال دانشجویان،مجتمع سازی آزمایشگاه ها و کارگاه
ها صورت گرفته است .وی افزود :آزمایشگاه برق دانشگاه
صنعتی قم در استان نمونه و کارآمد است .همچنین
اقدامات اولیه جهت راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون نیز
صورت گرفته است  .وی از تشکیل کارگروه فضا و ساختمان
در دانشگاه خبر داد و افزود :مجتمع سازی آزمایشگاه ها
و کارگاه ها،بازسازی کتابخانه ،مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات،دانشکده فنی و مهندسی ،برق و کامپیوتر،حوزه
معاونت دانشجویی و فرهنگی،حوزه معاونت آموزشی و
پژوهشی و ...با برنامه ریزی های ِویژه و محاسبات دقیق
صورت گرفته است .دکتر رضایی نور از گسترش همکاری
دانشگاه صنعتی قم با سازمان نظام مهندسی ،فنی و حرفه
ای،جهاد دانشگاهی ،صندوق حمایت از پژوهشگران و
نوآوران خبر داد و افزود :با توجه به اجرای طرح همیار
صنعت برای اولین بار در کشور توسط دانشگاه صنعتی
قم،مهارت آموزی دانشجویان جهت ورود به بازار کار بسیار
مهم و ضروری است که با برگزاری دوره های مهارتی مختلف
بیش از  80درصد دانش آموختگان این دانشگاه جذب بازار
کار شده اند .رئیس دانشگاه صنعتی قم از ارتقای  40درصدی
بودجه عمومی دانشگاه با حمایت مسئولین استانی و کشوری
خبر داد و افزود :بودجه تملک دارایی ،تجهیز و تعمیر دانشگاه
به میزان  250درصد رشد داشته است .همچنین با تجهیز
آشپزخانه دانشگاه به وسایل طبخ جدید و بهسازی سالن
غذاخوری ،در این زمینه در گروه دانشگاه های سطح یک
قرار داریم .وی میز خدمت الکترونیکی ،انجام کلیه فرآیندها به
صورت الکترونیکی،احداث مرکز محاسبات سریع ،کسب مجوز
انتشار کتب دانشگاه  ،رشد کمی و کیفی کتابخانه دانشگاه را
از جمله دیگر فعالیت های دانشگاه طی یک سال اخیر دانست.

