4

شهرستان

یکشنبه  23مرداد 1401
شماره 3223

اخبار
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:

اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده
و جوانی جمعیت ،مهم ترین وظایف و
اولویت شبكه های بهداشتی است

قزوین – حسن زاده
 معصومه احدی زاده،کارشناس باروری سالم
و جوانی جمعیت مرکز
بهداشت شهید بلندیان
شهرستان قزوین ،اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده
و جوانی جمعیت را به عنوان مهم ترین وظایف و اولویت
شبکه های بهداشتی دانست و گفت :با توجه به اینکه در
راستای دستیابی به اهداف سیاست های کلی جمعیت،
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰
به کلیه ادارات ،سازمان ها ،دستگاه های اجرایی و دانشگاه
های علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شده است ،بر همین
اساس برای بررسی آگاهی و تسلط کارکنان مرکز بهداشت
شهید بلندیان شهرستان قزوین ،نسبت به قانون حمایت
از خانواده و جوانی جمعیت ،روز  ۱۲مرداد  ۱۴۰۱آزمونی
در خصوص محتوای قانون حمایت از خانواده و جمعیت
بین کلیه کارشناس مسؤوالن این مرکز و با حضور دکتر
علیرضا مهرعلیان ،رئیس مرکز بهداشت و ملیحه جوادی
مقدم ،مسؤول بهداشت خانواد و جمعیت این مرکز با رعایت
پروتکل های بهداشتی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت
شهرستان قزوین برگزار شد.

انتصاب کورش روحانی
به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان نکا

ساری – دهقان  :به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل روابط
عمومی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری مازندران -ساری ،طی
حکمی از طرف دکتر اسحاق عطایی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
مازندران -ساری ،جناب آقای کورش روحانی به عنوان
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا
منصوب شد .در بخشی از این حکم آمده است :جناب آقای
کورش روحانی با سالم و احترام ؛ نظر به سوابق ارزشمند
جنابعالی ،به موجب این ابالغ با حفظ پست سازمانی
به سمت « سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان نکا» منصوب می گردید .امید است با استعانت
از خداوند متعال و استفاده از کلیه ظرفیتها ،استعدادها و
نیروهای متخصص در راستای تحقق اهداف و برنامه های
اداره کل به ویژه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی گام
های موثری بردارید .توفیق روزافزون شما را در راه تحقق
برنامه ها و انجام امور محوله آرزومندم .اسحاق عطایی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری الزم
به ذکر است که جناب آقای کورش روحانی پیش از این
معاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا بوده
است .روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
مازندران -ساری

مدیرعامل شرکت آبمنطقهای مازندران:

روند اجرای طرحهای آبرسانی و شبکههای آبیاری
در استان شتاب گرفته است

ساری – دهقان  :مدیرعامل شرکت
آبمنطقهای مازندران گفت :با نگاه ویژه دولت
به رفع مشکالت حوزه آبرسانی و شبکههای
آبیاری طی یک سال گذشته روند اجرای
طرحهای مرتبط در مازندران شتاب بیشتری
گرفته است .به گزارش خبرنگار مازندران
به نقل روابط عمومی شرکت آب منطقهای
مازندران ،محمدابراهیم یخکشی اظهار کرد:
وزارت نیرو با توجه ویژهای که بر موضوع تأمین
آب آشامیدنی به ویژه برای روستاها دارد ،تا
کنون اقدامات گستردهای را در بخش آبرسانی
و اجرا و بهسازی شبکههای آبیاری آغاز کرده و
شتاب بخشیده که این نگاه برای مازندران نیز
به شکلی ویژه دنبال شده است .وی با اشاره به
تشکیل مرکز جهاد آبرسانی در وزارت نیرو با
دستور وزیر ،افزود :یکی از مهمترین اقدامات
انجام شده در مازندران طی یک سال اخیر،
تکمیل پروژه مهم خط انتقال آب آشامیدنی
شهرهای گروه الف تا بابلسر و بهرهبرداری از
طرح در شهرهای بابل ،امیرکال ،هادیشهر و

بابلسر است که پس از سالها انتظار با تخصیص
اعتبارات مورد نیاز به مرحله بهرهبرداری رسید.
این مسئول خاطرنشان کرد :دریافت ردیف ماده
 ۲۳برای اجرای مجتمع آبرسانی به شهرهای

ساری و میاندورود و  ۲۰۰روستای پاییندست
با اختصاص  ۱۰هزار میلیارد ریال نیز از دیگر
گامهای مهم برداشته شده برای تأمین آب
آشامیدنی مازندران است که طی یک سال اخیر

برداشته شد .مدیرعامل شرکت آبمنطقهای
مازندران از منعقد شدن قرارداد عملیات اجرایی
طرحهای اضطراری آبرسانی نکا و بهشهر
و چند نقطه دیگر استان مانند سوادکوه و
خرمآباد نیز خبر داد و گفت :در سفر رئیس
جمهور و اعضای هیئت دولت به مازندران نیز
ماده  ۲۳طرح آبرسانی به شهرهای آمل ،نور و
محمودآباد با اعتبار حدود  ۲۰هزار میلیارد ریال
به تصویب رسید .یخکشی درباره افزایش توجه
دولت به شبکههای آبیاری و زهکشی نیز گفت:
طرح تکمیل شبکههای آبیاری و اختصاص
منابع مالی مورد نیاز نیز در سفر رئیسجمهور
محترم به مازندران تصویب شد .وی افزود :طی
یک سال اخیر عملیات اجرایی چند پروژه از
جمله طرحهای اضطراری انتقال آب از شبکه
البرز به سیاهرود آغاز شد .با اجرای بیش از ۱۰
کیلومتر زهکشی درجه  ۱و  ۲و همچنین اجرای
 ۲۵۰۰متر کانال درجه  ۱و  ۲نیز روند آبیاری
به  ۳۵۰هکتار زمین کشاورزی ساماندهی و
تسهیل شده است.

فرشچی ؛ در مراسم گرامیداشت «هفته حمایت از صنایع کوچک» اعالم نمود :

تأمین زمین یکی از چالشهای توسعه شهرکهای صنعتی تقاضا محور استان خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
گفت  :در ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی در استان
چالشهایی از جمله تامین زمین در مشهد ،ایجاد شهرک
جدید ،فرسودگی شهرکهای خدماتی و افزایش هزینههای
انشعابات وجود دارد ؛ ضمن اینکه هزینه هرکیلو وات برق
چندین برابر قیمت زمین است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان
خراسان رضوی ؛ «جعفر فرشچی» ضمن گرامیداشت <<هفته
حمایت ازصنایع کوچک>>  ،با اشاره به چالشهای موجود در
ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی اظهار نمود  :رسالت شرکت
شهرکهای صنعتی ایران در دو محور ایجاد و توسعه شهرکها
و نواحی صنعتی استان و توانمندی صنایع کوچک است.
وی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر
حل و فصل سریع مسائل مرتبط با صنایع کوچک و متوسط
که عامل اصلی ایجاد تحرک و اشتغال است ؛ خاطر نشان
کرد  :ایجاد شهرکهای جدید بدون هدف گذاری صحیح ،
هزینه ساز و دارای مشکالت متعددی برای ما و دستگاههای
خدماترسان بوده و باید با کمک دستگاههای اجرایی استان

برای ایجاد شهرکها قوانینی تدوین شود تا این شهرکها
در شهرستانهای تقاضا محور و مستعد در زمینه رفع موانع
تخصیص زمین شرکتهای دانش بنیان و اشتغال آفرین ایجاد
شوند که در همین راستا فورا اجرا شهرک صنعتی شماره ۵
مشهد و توسعه شهرکهای کاویان و مشهد (کالت) را در دستور
کار خود قرار دادیم.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
تصریح کرد :باید درصدی از مالیات برارزش افزوده واحدهای
صنعتی به شرکتهای خدماتی به منظور نوسازی تاسیسات و
مدیریت این شهرکها تخصیص یابد.
وی باتوجه به اینکه توسعه صنعت دانش بنیان استان یکی
از ارکان اساسی حمایت از صنایع کوچک میباشد  ،بیان نمود
 :در راستای تحقق شعار سال جاری و بیانیه گام دوم انقالب
کارهای خوبی در شناسایی واحدهای مستعد دانشبنیان و ...در
استان آغاز شده و امیدواریم این واحدها با کمک دستگاههای
مربوطه به سمت دانشبنیان هدایت شوند.
فرشچی طوسی در انتها با گرامیداشت مقام صاحبان
صنایع کوچک که بحق سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی

هستند  ،درخصوص تأمین موانع مالی واحدهای تولیدی ؛
عنوان کرد  :مشکل اصلی فعالسازی واحدهای راکد در تامین
سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت است و چگونگی استفاده از
آن موضوع میباشد که باید به صورت خاص در استان پیگیری
شده و از ظرفیت کمیسیون حمایت قضایی و بانکهای استان
برای حل مشکالت قضایی و مالی واحدهای راکد استفاده نموده
و همچنین پایش واحدهای راکد در استان بعنوان یک اولویت
اصلی ادامه دارد.

استفاده از تلفن ثابت ارزان ترین راه برای برقراری تماس تلفنی

مدیر مخابرات منطقه گلستان به
استفاده از تلفن ثابت بعنوان ارزان ترین راه
برقراری تماس تلفنی توصیه داشت .دکتر
غالمعلی شهمرادی که در جلسه ارزیابی
خدمات ادارات مخابرات شهرستان ها
سخن می گفت با اشاره به وضعیت دایری

تا پایان سال جاری اهالی  ۷۵روستای
شهرستان کرمانشاه از نعمت آب شرب
پایدار بهره مند می شوند

مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان کرمانشاه
خبر داد :تا پایان سال جاری
اهالی  ۷۵روستای شهرستان
کرمانشاه در قالب طرح
جهاد آبرسانی از نعمت آب شرب پایدار بهره مند می
شوند .به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان کرمانشاه« ،رضا داودی» در حاشیه مراسم افتتاح
پروژه آبرسانی به روستای توه لطیف بخش ماهیدشت
شهرستان کرمانشاه به تنش آبی در  ۶۰۰روستای استان
اشاره کرد و گفت :شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه
به منظور رفاه حال مشترکین و کاهش تبعات خشکسالی
و تنش آبی موجود پروژه های آبرسانی به روستاهای فوق
را در دستور کار خود دارد .به گفته داودی اجرای بخشی
از پروژه های آبرسانی روستایی استان توسط شرکت
آبفا انجام می شود و اجرای بخش دیگر آن در قالب
طرح جهاد آبرسانی طی قرارداد  ۳۰ماهه به قرارگاه امام
حسن مجتبی(ع) واگذار شده است .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان کرمانشاه افزود :تعهد طرح جهاد
آبرسانی در کل کشور  ۱۰هزار روستا است که این میزان
در استان کرمانشاه  ۳۴۹روستا بوده که توسط قرارگاه
نجف اشرف و سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت نبی
اکرم(ص) به عنوان معین طرح در  ۱۴شهرستان استان
کرمانشاه به اجرا درآمد .وی از آغاز طرح جهاد آبرسانی به
بیش از  ۱۰۰روستای شهرستان کرمانشاه در سال جاری
خبر داد و گفت :طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان
سال جاری پروژه آبرسانی به  ۷۵روستای شهرستان به
بهره برداری خواهد رسید.
امضای تفاهمنامه با دانشگاه پیام نور شفت

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

تلفن ثابت اجرای عملیات های توسعه
ای در مناطق فاقد امکانات را در دستور
کار مخابرات شهرستان ها قرار داد و بر
تسریع فعالیت های توسعه ای تاکید کرد.
وی استفاده از تلفن ثابت را ارزان ترین راه
برای برقراری تماس تلفنی دانست و گفت

خبر كوتاه

 :عالوه بر این مورد  ،تلفن ثابت بستری
برای دسترسی به اینترنت است و خدمات
و سرویس های قابل ارائه بر روی تلفن
ثابت بسیار متنوع است و اگر مردم استان
می خواهند از محصوالت و سرویس های
مخابراتی بهره مند شوند می بایست انتیاز

تلفن ثابت در اختیار داشته باشند .مدیر
مخابرات منطقه گلستان رفع خرابی ها در
اسرع وقت را خواستار شد و گفت  :خدمات
پس از فروش و پشتیبانی مناسب الویت
بوده و توجه به آن موجب رضایت مندی
حداکثری مردم خواهد شد .

توسعه زیست بوم نوآوری
در شهرستان شفت

رئیس پارک علم و
فناوری استان گیالن با
همراهی رئیس دانشگاه
پیام نور استان با حضور در
فرمانداری شهرستان شفت
با سرپرست فرمانداری این شهرستان دیدار و گفتگو
کردند .دکتر علی باستی رئیس پارک علم و فناوری
استان گیالن صبح امروز (پنجشنبه  ۲۰مرداد ) ۱۴۰۱
با همراهی مهرداد توکلی رئیس دانشگاه پیام نور استان
گیالن با حضور در فرمانداری شهرستان شفت با مهدی
نقدی سرپرست فرمانداری شفت دیدار و در خصوص
تاسیس مرکز رشد و واحد فناوری پیام نور گفتگو کردند
 .در همین راستا تفاهمنامه ای بین پارک علم و فناوری
گیالن و دانشگاه پیام نور شهرستان شفت امضا شد تا
با همکاری فرماندار این شهرستان مرکز رشد واحدهای
فناور در شفت راه اندازی شود.

