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شنبه  22خرداد 1400
شماره 2951

اخبار
رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان

وجود پایانه صادرات محصوالت
کشاورزی در کردستان ضروری است

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت :با
توجه به ظرفیت استان در تولید محصوالت کشاورزی
وجود پایانه صادراتی ویژه این محصوالت در مرز باشماق
ضروری است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان کردستان ،به نقل از ایرنا ،محمد فرید سپری ،در
جلسه هماهنگی مربوط به احداث پایانه تخصصی صادرات
محصوالت کشاورزی در استان با اعالم اینکه ساالنه یک
میلیون و  ۳۰۰هزار تن محصوالت کشاورزی در این استان
تولید میشود ،اظهار داشت :تولید محصوالت باغی در این
استان به  ۴۰۰هزار تن رسیده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین محصوالت
باغی استان توت فرنگی  ،اضافه کرد :میزان تولید توت
فرنگی در استان به  ۵۷هزار تن رسیده و همچنان مقام
نخست کشور را در این زمینه داریم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود:
تنوع ارقام توت فرنگی استان زیاد بوده و بیشتر تولیدات
این محصول هم در فضای باز انجام میشود و این موارد
موجب تولید محصولی باکیفیت و دارای طعم و مزه خوب
و مشتری پسند شده است.
سپری از دیگر ظرفیتهای باغی استان را تولید
ساالنه  ۷۰هزار تن انگور سیاه و  ۷۰هزار تن سیب اعالم
کرد و گفت :برای تامین میوه شب عید همواره از دیگر
استانها خرید میکنیم و اگر محصوالت استان ساماندهی
مطلوبی شوند دیگر در چنین ایامی نیاز به خرید آن از
سایر نقاط کشور نداریم .وی یادآور شد :در تولید گردو هم
رتبه پنجم کشور را داریم و بر اساس بررسی های انجام
شده تولید امسال این محصول در استان هم به  ۲۱هزارتن
خواهد رسید .وی با اشاره به اینکه وجود پایانه صادرات
محصوالت کشاورزی در مرز باشماق نیازی ضروری است،
اظهار داشت :کیفیت محصوالت و بسته بندی مناسب از
جمله موارد مهم برای صادرات محصوالت کشاورزی است
که تجار و بازرگانان باید برای کسب بازار اقلیم کردستان
عراق به آن توجه ویژه داشته باشند .رییس سازمان جهاد
کشاورزی کردستان گفت ۲۷۵ :شرکت تعاون روستایی با
بیش از  ۱۸۳هزار نفر عضو در استان وجود دارد که ظرفیت
ارزشمندی در راستای تولید پایدار و صادرات محصوالت
کشاورزی است .کردستان یک میلیون و  ۲۲۰هزار هکتار
اراضی کشاورزی شامل  ۸۹۶هزار و  ۲۳۵هکتار اراضی دیم
معادل  ۸۸درصد و  ۱۲۱هزار اراضی آبی معادل  ۱۲درصد
دارد .کردستان سه میلیون و  ۱۹۹هزار راس دام سبک و
سنگین ۱۳ ،میلیون قطعه انواع طیور و  ۲۵۷هزار کندوی
زنبور عسل دارد و جمعیت بهره بردار کشاورزی آن ۱۱۵
هزار نفر است که این جامعه ساالنه حدود  ۲میلیون و ۴۰۰
هزار تُن محصوالت کشاورزی تولید می کنند که  ۳۲۰هزار
تُن از این میزان مربوط به محصوالت باغی و باقی مربوط
به بخش زراعت است .عمده محصول زراعی این استان
گندم با سطح زیر کشت  ۶۰۰هزار هکتار و عمده محصول
تولیدی باغی نیز توت فرنگی با حدود  ۴۸هزار تُن است.

مدیرکل بیمه سالمت مازندران اعالم کرد:

سرعت ،دقت و کاهش خطاهای نسخه نویسی و پرداخت
زودهنگام مطالبات از مزایای نسخه نویسی الکترونیک است

ساری – دهقان  :مدیرکل بیمه
سالمت مازندران اعالم کرد :سرعت ،دقت
در انجام امور ،کاهش خطاهای نسخه نویسی
و پرداخت زودهنگام مطالبات موسسات از
مزایای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی
الکترونیک می باشد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل
روابط عمومی ،دکتر رسول ظفرمند ،مدیرکل
بیمه سالمت مازندران در نشست مشترک
نمایندگان سازمان بیمه سالمت و رئیس
دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت :به
دنبال تکالیف قانونی مصرح در قانون بودجه
کشور پیرامون خدمات الکترونیکی ،سازمان
بیمه سالمت نسبت به اجرای پروژه های
الکترونیکی اقدامات در خور تحسینی ارائه
نمود .در این راستا با هماهنگی دانشگاههای
علوم پزشکی ،ارسال و رسیدگی الکترونیکی
اسناد بیمارستانی در سال  ۹۷آغاز شد
که به لطف خدا در حال حاضر در تمامی

بیمارستان های دولتی و خصوصی استان در
دست اقدام و اجرا می باشد که سرعت و دقت
در رسیدگی را به همراه داشته است.
مدیرکل بیمه سالمت مازندران
همچنین افزود :در ادامه اجرای پروژه های
الکترونیک سازمان بیمه سالمت ،پروژه
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی از
سال  97در مطب های پزشکان شهرهای
زیر  ۲۰هزار نفر آغاز شد و از سال گذشته

در مطب های تخصصی و فوق تخصصی
استان نیز ادامه یافت .وی افزود :امیدواریم
با ورود مراکز دولتی به طرح ،موضوع نسخه
نویسی و نسخه پیچی به صورت کامل در
استان اجرایی شود  .وی اعالم کرد :عالوه بر
سرعت ،دقت در انجام امور و کاهش خطاهای
نسخه نویسی  ،پرداخت زودهنگام مطالبات
موسسات نیز از مزایای طرح نسخه نویسی و
نسخه پیچی می باشد.

الزم به ذکر است  ،نشست بررسی نسخه
نویسی الکترونیک در سطوح یک ،دو و سه
بخش های خصوصی و دولتی در استان با
حضور دکتر موسوی ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،معاونین این دانشگاه
همچنین حضور دکتر محمد رضا میرزایی،
مدیرکل دفتر خدمات عمومی  ،دکتر صدر
اله عباسی ،مدیرکل سامانه ها و روشهای
الکترونیک ،دکتر مهرداد الهامی ،معاون دفتر
خدمات تخصصی ،خانم قاسمی ،کارشناس
دفتر خدمات تخصصی ،خانم ولی پور،
کارشناس اداره کل سامانه ها و روشهای
الکترونیک سازمان بیمه سالمت ،دکتر
ظفرمند ،مدیرکل بیمه سالمت مازندران
و جمعی از روسای ادارات این اداره کل در
دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد و در این راستا
نشست مشترکی نیز با معاون بهداشتی این
دانشگاه انجام شد و از چند مرکز درمانی نیز
بازدید به عمل آمد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم:

اگر همه زکات بدهند ،مشکل معیشت نیازمندان ،حل می شود
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم
از پرداخت یک میلیارد و  800میلیون تومان انواع زکات
و کفارات خبر داد و گفت :اگر همه زکات بدهند ،مشکل
معیشت نیازمندان ،حل می شود.
زکات از واجبات مالی در دین و یک عمل عبادی
اقتصادی به شمار می رود که متاسفانه در جامعه امروز کمتر
مورد توجه قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد ،سید رضا میره
ای ،معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان
قم با اشاره به اینکه زکات از واجبات مالی در دین و یک

عمل عبادی اقتصادی به شمار می رود گفت :این نهاد در
کنار خدمت رسانی به محرومان ،در اجرای این فریضه الهی
نیز اقدامات خوبی داشته است.
میره ای از استقبال خوب مؤدیان زکات در استان خبر
داد و گفت :از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر  1میلیارد و 800
میلیون تومان زکات واجب ،فطریه و کفارات جمع آوری
شده است
معاون توسعه مشارکت های مردمی استان قم با تشریح
موارد مصرف زکات ،خاطرنشان کرد :معیشت نیازمندان،
اولویت هزینه کرد زکات در سال گذشته و امسال بوده است.

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه:

رفع مشکل آب شرب سه روستای بخش کالشی شهرستان جوانرود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
کرمانشاه از رفع مشکل کمبود آب شرب سه
روستای بخش کالشی شهرستان جوانرود و
برخورداری بیش از  ۲هزار نفر از آب شرب
سالم و پایدار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و
فاضالب استان کرمانشاه ،کاکاوند مدیرعامل
شرکت آبفا استان کرمانشاه ضمن بیان این
خبر اظهار داشت :ماهیت شرکت آب و
فاضالب بر تامین آب شرب سالم و پایدار

مبتنی است ،که در همین راستا صیانت
از منابع آبی زیرزمینی و ضرورت مدیریت
یکپارچه منابع آب امری مسلم تلقی می
شود.
وی افزود :با اجرای طرح پکپارچه سازی
آبفا شهری و روستایی ،تالش برای ارتقای
سطح خدمات در استان و علی الخصوص
ساماندهی آب روستایی و تسهیل در بخش
خدمات رسانی به این قشر با جدیت هر چه
تمام تر در برنامه های کاری این شرکت قرار

گرفت.
کاکاوند خاطر نشان ساخت :در همین
راستا و در پی بازدیدی که با همراهی دکتر
لهوانی نماینده مردم شریف منطقه اورامانات
در مجلس شورای اسالمی در  ۹فروردین
ماه سال جاری از بخش کالشی به عمل
آمد تصمیماتی در خصوص رفع مشکالت
آب شرب روستاهای این بخش که به سبب
کاهش نزوالت آسمانی در سال جاری و اثرات
آن بر منابع تامین آب شهرستان رخ داده بود
و موجب کاهش و بعضا خشک شدن چشمه
های آب در منطقه شده است ،اتخاذ و مقرر
گردید تا قبل از شروع فصل تابستان مشکل
کمبود آب شرب این روستاها مرتفع گردد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان تصریح
کرد :شرایط فوق و لزوم برنامه ریزی جهت
اقدامات اساسی و جدی برای رفع سریعتر
مشکالت موجود ،شرکت آب و فاضالب را
بر آن داشت تا با بررسی و کارشناسی دقیق
منطقه تمهیدات الزم در این زمینه را اتخاذ
و اجرا نماید.
وی در ادامه گفت :از جمله این اقدامات
که در سه روستای این بخش صورت گرفت،
می توان به حفر چاه دستی به عمق  ۶متر
و تجهیز و راه اندازی آن با نصب تابلو تک
ضرب و الکتروپمپ شناور ۵/۷کیلو وات و
لوله گذاری به متراژ  ۴۰۰متر با لوله ۷۵
میلی متری و از نوع پلی اتیلن و انتقال آب
از چاه به ایستگاه پمپاژ میانی در روستای

دولتا ،همچنین لوله گذاری از چشمه
روستای مزران به متراژ  ۵هزار و  ۳۰۰متر با
لوله پلی اتیلن به سایزهای  ۹۰و  ۱۱۰میلی
متر به روستای کالش هوش اشاره نمود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
با اشاره به این مسئله که کم آبی در استان
باید به عنوان یک اصل واقعی و عینی مورد
توجه قرار گیرد تا مصرف کننده به اهمیت
واقعی آب پی ببرد بیان کرد :متاسفانه مصرف
بهینه آب و استفاده درست از این مایه حیاتی
نادیده گرفته شده که بازنگری در همه سطوح
برای اصالح فرهنگ مصرف درست ضرورتی
اجتناب ناپذیر است ،باید این نکته را مدنظر
قرار داد که بدون تحقق راهبرد مصرف پایدار،
توسعه پایدار کشور امری غیر ممکن بوده و
این مهم باید در جامعه به عنوان یک اولویت
و باور عمومی مورد توجه قرار گیرد.
الزم به ذکر است بخش کالشی شامل
 ۴۶روستا با تعداد  ۲هزار و  ۲۵۴خانوار و
جمعیتی بالغ بر ۹هزار نفر می باشد.

خبر كوتاه
مدیر عامل آبفا مازندران اعالم کرد:

به کارگیری  ۱۹۰دستگاه دیزل ژنراتور
برای مقابله با تنش آبی در مازندران

ساری – دهقان  :از ابتدای
سالجاری تاکنون  ۱۹۰دستگاه دیزل
ژنراتور برای مقابله با کمبود آب
ناشی از قطعی برق در سراسر استان
مازندران به کارگیری شد .به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ؛ مهندس برارزاده مدیر
عامل شرکت با بیان این خبر اظهار داشت :با توجه به کاهش ۴۴
درصدی بارندگی در سال آبی جاری و کمبود آب تالش کردیم
اقدامات موثری در راستای مقابله با تنش آبی انجام دهیم در
همین راستا در حوزه انرژی  ۱۹۰دستگاه دیزل ژنراتور وارد مدار
شد و ضمن تعمیر اساسی  ۳۰دستگاه الکتروپمپ و  ۲۳دستگاه
دیزل ژنراتور  ،مناقصه خرید  ۲۵۰دستگاه الکتروپمپ و قرارداد
تعمیر  ۵۰دستگاه الکتروپمپ دیگر نیز صورت گرفت  .مدیر
عامل شرکت آب و فاضالب مازندران اقدامات دیگر این حوزه
در راستای گذر از کم آبی را استاندارد سازی  ۱۴۴دستگاه انواع
تابلو برق  ،به کارگیری تجهیزات نوین اعم از تابلوهای راه انداز
اینورتر و سانت استاتر و سیستمهای کنترل خودکار دستگاهای
رادیو فرکانسی ،ساعت فرمان و  ....به منظور مدیریت مکانیزه
تولید و توزیع آب بیان کرد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

تامین ارتباطات پایدار مخابراتی
در روز انتخابات

در جلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان ،
بر تامین ارتباطات مطلوب مخابراتی در ایام انتخابات تاکید
شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری و شواری شهر و روستا در تاریخ  28خرداد ،
به نقش مخابرات در اجرای احسن انتخابات اشاره کرد و افزود:
تامین زیرساختها،تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مخابراتی
در سطح استان از ضروریات است و تمامی همکاران دست
اندرکار با تالش و همت باید همکاری های الزم را در این
زمینه داشته باشند.وی با اشاره به اینکه در انتخابات قبلی
بیش از  99درصد شعب اخذ رای قابلیت ثبت رای بصورت
الکترونیکی وجود داشت این موفقیت را مرهون تالشهای
کارشناسان مخابرات در تامین ارتباطات پایدار دانست و گفت :
درصورت بروز مشکل و یا ایجاد خرابی  ،تیم های پشتیبانی و
کشیک در تمامی حوزه ها می بایست در اسرع وقت نسبت به
رفع مشکل اقدام نمایند و همکاری الزم با نمایندگان مخابرات
مستقر در استانداری داشته و در دسترس باشند.مدیر مخابرات
منطقه گلستان با مهم بر شمردن همکاری های دوطرفه بین
مخابرات با فرمانداریها و استانداری گفت :نهایت مساعدت بر
اساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها صورت گیرد و با اجابت
درخواستهای ستاد انتخاباتی مستقر در شهرستانها به امید خدا
فرآیند انتخابات را از لحاظ پوشش ارتباط مخابراتی بصورت
مطلوب برگزار نماییم .در ادامه هر کدام از مسئوالن ذیربط به
بیان درخواستها و مشکالت خود پرداخته و خواستار رفع آنها
تا قبل از انتخابات شدند.
غالمعلی شهمرادی:

توسعه بیش از پیش مخابرات در نقاط
کم برخوردار در دستور کار قرار گرفت

دکترغالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان از
توسعه بیش از پیش مخابرات در نقاط کم برخوردار خبر داد.دکتر
غالمعلی شهمرادی در جلسه ای که دکتر احمدی مدیر سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات استان نیز حضور داشت  ،بر توسعه
مخابرات در نقاط کم برخوردار تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد با
تالش مجموعه دستگاههای اجرایی ذیربط بتوانیم زیرساختهای
مناسب را طراحی و در مناطق محروم اجرا نماییم .وی با اشاره
به برنامه های مخابرات در اجرای پروژه های usoگفت  :در
شاخص اجرای پروژه های usoابالغی از سوی وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات در استان  ،عملکرد بسیار خوبی داشتیم و در
این زمینه جزء استانهای برتر کشور محسوب می شویم.مدیر
مخابرات منطقه گلستان ارتباط رسانی به روستاها را به سبب
اینکه نیمی از جمعیت استان در نقاط روستایی اسکان دارند را
با اهمیت دانست و گفت  :توسعه مخابرات در نقاط روستایی و
کم برخوردار همیشه از الویت های مخابرات استان بوده و دراین
زمینه از تمامی ظرفیت ها و امکانات بهره برده تا بتوانیم بصورت
عادالنه به توزیع خدمات مخابراتی بپردازیم.

