4

شهرستان

چهارشنبه  26شهریور 1399
شماره 2779

اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی طرح آجر
به آجر در اداره کل نوسازی مدارس
استان مرکزی

جلسه هم اندیشی « طرح آجر به آجر « با حضور
معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس استان
مرکزی  ،رئیس اداره مشارکت های مردمی آموزش
و پرورش استان مرکزی  ،مدیرعامل مجمع خیرین
مدرسه ساز استان ،معاون فنی اداره کل نوسازی و
مدیر روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان
مرکزی برگزار شد  .دراین جلسه مقرر شد که واحد
ارزیابی عملکرد عضو کارگروه  ،در جلسات بازدید از
مناطق حضور یافته و زمینه ارزیابی عملکرد رؤسای
آموزش و پرورش سطح استان در طرح آجر به آجر
فراهم شود  .همچنین زمینه نصب بیلبرد تبلیغاتی
طرح «آجر به آجر «در تمامی شهرستانهای استان
فراهم شود و سر درب کلیه مدارس استان بنر این
طرح نصب شود  .تعیین تکلیف زمین در منطقه حاج
بلوک ساوه جهت احداث دو فضای خیریه از دیگر
مصوبات کارگروه فوق الذکر بود همچنین مقرر شد
کلیپ کوتاه از مدارس منتخب خیری جهت تکریم
ایشان تهیه و برای خیرین ارسال گردید
والزم به ذکر است که ابالغ مدیر روابط عمومی
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به عنوان
عضو کارگروه نیز مصوب شد .
استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

رونقگردشگریسببتوسعهاستانمیشود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :ایجاد اشتغال و
توسعه استان با رونق صنعت گردشگری میسر می شود و
در این راستا گردشگری حوزه مهم و ویژه ای است.
حسین کالنتری بعدازظهر سه شنبه در نشست
کارگروه آموزش ،پژوهش و فناوری استان افزود :حوزههایی
مانند نفت و گاز ،پتروشیمی ،گیاهان دارویی و طرحهای
گلخانهای میتواند منجر به توسعه استان شود.
وی با بیان اینکه برای اجرای  ۹طرح جهش تولید
حوزه گردشگری ،با سازمان برنامه و بودجه قرار داد
منعقد کردیم ،گفت :سازمان برنامه و بودجه باید بر اجرای
مصوبات این کارگروه نظارت داشته باشد.
استاندار بر پیشرفت همه جانبه استان بر مبنای
کار علمی و پژوهشی تاکید کرد و گفت :نیروهای عملی
و اجرایی خوبی در استان داریم که با تعامل ایجاد شده
میتوانیم گام بلندی برای توسعه استان برداریم.
کالنتری افزود :در استان  ۱۳طرح نیمه تمام در
حوزه پژوهش احمد وجود دارد و ما باید تالش کنیم که
پژوهشها و رسالههای دانشجویی عرصه اجرا داشته و در
کتابخانه ها خاک نخورند .وی اظهار داشت :طرحهای
پژوهشی در استان باید متناسب با دغدغههای توسعهای
تدوین شده و تغییر و پیشرفت کارها را به دنبال داشته
باشد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری در نشست با مدیران شرکت های حفاظتی:

حفاظت وظیفه ذاتی و اصلی ماست و تعطیل بردار نیست

ساری – دهقان  :به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
مازندران -ساری ،دکتر اسحاق عطایی
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری مازندران -ساری ،در نشست
با مدیران شرکت های حفاظتی ضمن
بیان خیرمقدم و قبولی عزاداری گفت:
تشکر می کنم از زحمات دوستان در
بخش حفاظت که با وجود مشکالت
اعتباری همت به خرج می دهند تا
حفاظت از عرصه ها به خوبی انجام شود.
عطایی اظهار کرد :با تمام این مشکالت،
قرارداد از طریق آگهی مزایده منعقد
شده است و طرفین باید به آن متعهد
باشند .
وی افزود :حفاظت وظیفه ذاتی و
اصلی ماست و تعطیل بردار نیست و بعد
از پایان ساعت اداری ،تازه کار حفاظت
شروع می شود.
ایشان در ادامه اضافه کرد:

طرف قراردادمان مستقیماً شخص
مدیرعامل شرکت می باشد.هر اتفاقی

که در آن طرح و حوزه ی جنگلی
بیافتد ایشان باید پاسخ گو باشد.به

وجود آوردن حداقل امکانات اولیه
برای نگهبانی ها و ایست و بازرسی
ها و کنترل قاچاق با نظارت دقیق
کلیه نیروهای حفاظتی انجام شود.
پرداخت حقوق به موقع صورت گیرد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری مازندران -ساری تاکید
کرد :جابجایی نیروهای حفاظتی
حتما باید با هماهنگی فرمانده یگان
حفاظت اداره کل انجام شود..
دکتراسحاق عطایی تصریح کرد:
پوشیدن لباس فرم برای کلیه نیروها،
ایجاد انگیزه نیروها و تشویق برای
کشفیات در قالب اضافه کار ،برقراری
نظم و انضباط و آموزش نیروهای
حفاظتی از موارد مهمی است که باید
انجام شود.
در ادامه جلسه ،رئیس اداره حراست
و مجریان شرکت های حفاظتی به ارائه
نقطه نظرات و مسائل پیرامون جلسه
پرداختند.

مدیرکل راهداری همدان؛

اولویت راهداری همدان شناسایی و رفع نقاط حادثه خیر است

همدان -شهناز محمدی :مدیر کل راهداری
استان همدان گفت :شناسایی و رفع نقاط حادثه
خیر از اولویتهای راهداری استان است که باید هر
چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد.
مصطفی پناهنده در نشستی که به دنبال
سفر یک روزه معاون راهداری کشور و بازدید از
محورهای مواصالتی استان همدان انجام شد گفت:
شناسایی و رفع نقاط حادثه خیر از اولویتهای
راهداری استان است.

وی در ادامه ،به موانع و مشکالتی که در مسیر
خدمت این اداره کل قرار دارد اشاره کرد و افزود:
شناسایی نقاط حادثه خیر ،حفظ حریم و اصالح
ابنیه جادهای ،حفط راهها ،تجهیز عالئم جادهای و
اصالح آنها از اولویتهای کاری اداره کل و نیازمند
اعتبارات خاص است.
پناهنده ادامه داد :بیشتر پلهایی که عدم
عبور آب از آ نها باعث تخریب را هها میشود با
افزودن باکسها مهار شده و عبور آب براحتی
از سیل و تحریب جاده جلو گیری میشود به
همین منظور مقرر شده این پلها شناسایی و
در اسرع وقت با کمترین هزینه نسبت به اصالح
آ نها اقدام شود.
وی با اشاره به تخصصی بودن امور راهداری
بکار گیری نیروهای جوان و آموزش آنها برای
راهداری جادهای را ضروری خواند و گفت :برای
حفظ شرایط راهها نیازمند نیروهای زبده و تعلیم
دیده که جایگزین بازنشستگان این حرفه باشند
هستیم .

 220کیلومتر از راههای استان باید اصالح
روکش و مناسب سازی شود که از این مقدار 16
کیلومتر در دست کار قرار گرفته که  12/3کیلومتر
را به اتمام رسانده ایم.
همچنین  64کیلومتر روکش ماسه آسفالتی
در دستور کار بوده است که  44/5کیلومتر آن
انجام شده است 30 ،کیلومتر از الیه حفاظتی 151
کیلومتر راههای استان لکه گیری شده است.
و  52کیلومتر درزگیری انجام گرفت است.
پناهنده از شناسایی  70نقطه حادثه خیز در
استان خبر داد و گفت :از این مناطق  3نقطه را
اصالح و دو نقطه را ایمن سازی کرده ایم  53نقطه
در دست اقدام و یا ایمن سازی شده است .
 13نقطه را در برنامههای آینده سازمان در
دست اقدام قرار خواهیم داد.
 53نقطه در حال حاضر در دست اقدام است.
 17مقطع جهت ایمن سازی کامل نیاز به 16
میلیارد تومان اعتبار داشته که به محض دریافت و
جذب اعتبارات در دستور کار قرار خواهد گرفت .

خبر كوتاه
مدیر کل شیالت گلستان خبر داد:

تولید ساالنه  ۷۸میلیون قطعه بچه ماهی
در گلستان

مدیر کل شیالت گلستان از تولید ساالنه ۷۸
میلیون بچه ماهی در استان خبر داد و گفت :از سال
 ۹۲تاکنون تولید بچه ماهی در گلستان  ۱۰۳درصد
افزایش یافته است.
سید جواد قدس علوی اظهار کرد :شرایط استان
برای تولید ماهیان گرمابی مساعد است و ساالنه بیش
از حدود  ۱۸هزار تن ماهی گرمابی در استان تولید
میشود.
وی با بیان اینکه طی سالهای  ۹۲تا  ۹۸حدود
شش هزار تن به ظرفیت تولید ماهیان گرمابی استان
اضافه شده است ،افزود :تولید ماهیان گرمابی استان
طی سالهای  ۹۲تا  ۹۸حدود  ۴۲درصد افزایش
داشته و از  ۱۷هزار و  ۶۰۵تن در سال  ۹۲به ۱۸
هزار و  ۳۵۴تن در سال  ۹۸رسیده است.
مدیرکل شیالت استان گلستان به ظرفیتهای
استان در تولید ماهیان سردابی هم اشاره کرد و ادامه
داد :تولید ماهیان سردابی استان هم طی سالهای
 ۹۲تا  ۹۸با  ۸۲درصد افزایش از  ۵۲۳تن در سال ۹۲
به  ۹۵۲تن در سال گذشته رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در راستای پایداری صید
و صیادی ،تکثیر ماهیان خاویاری و استخوانی به
عنوان یک راهبرد در مجموعه شیالت استان گلستان
انتخاب و انجام شده است ،توضیح داد :طی سالهای
دولت یازدهم و دوازدهم ظرفیت تولید بچه ماهی در
استان بیش از  ۱۰۳درصد افزایش یافته است.
قدس علوی اضافه کرد :ظرفیت تولید بچه ماهی
استان از  ۳۸میلیون و پنج هزار قطعه در سال ۹۲
به  ۷۸میلیون قطعه در سال  ۹۸افزایش یافته است
که سهم قابل توجهی در توجه به ذخایر آبزیان در
دریای خزر و بازسازی و حمایت از این ذخایر انجام
شده است.
وی به تکثیر ماهیان زینتی در استان هم اشاره
و تصریح کرد :تکثیر ماهیان زینتی یکی از نیازهای
اجتماعی و فرهنگی جامعه است و طی سالهای
فعالیت دولت تدبیر و امید میزان تولید و تکثیر آن با
 ۱۱درصد رشد از دو هزار و  ۸۷۳قطعه در سال ۹۲
به سه هزار و  ۲۴۰قطعه در سال گذشته رسیده است.
وی از اجرای طرح سه ساله نهضت جهش تولید
ماهی در گلستان در قالب قرارگاه امنیت غذایی شهید
ساجدی سپاه نینوا گلستان به تعداد هزار و  ۶۸استخر
با استفاده از آب چاههای کشاورزی مجاز خبر داد و
گفت :در راستای اجرای این طرح دو هزار و  ۱۳۶تن
ماهی در کنار چاههای مجاز استان تولید میشود و
برای هزار و  ۶۸نفر اشتغال ایجاد میشود.

