
۱۲هزار و ۷۶۵ پروژه مسکن مهر 
استان بوشهر به بهره برداری می رسد

برگزاری جشنواره غذا به مناسبت 
گرامیداشت دهه فجر در گلستان

گروه شهرستان : سرپرســت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشــهر گفــت: ۱۲هزار و ۷۶۵ پروژه 
مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان بوشهر در دهه فجر امسال افتتاح می شود. به گزارش 
روابط عمومی بنیاد مســکن اســتان بوشهر، حمید حیدری بریدی- سرپرســت بنیاد مسکن استان بوشهر در 
حاشــیه مراسم افتتاح مســکن های انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشــهر با بیان اینکه بنیاد مسکن استان 
بوشهر در عرصه های مختلف حضوری فعالی دارد اظهار داشت: این نهاد در اجرای طرح های امید اجتماعی 
شــامل: زمین های مینی فوتبال روستایی، بوستان های روســتای، طرح های هادی و تأمین مسکن شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت مشــارکت دارد. وی با بیان اینکه ۵۵ زمین مینی فوتبال در روستاهای استان بوشهر 
بهره  برداری شد تصریح کرد: این زمین های ورزشی که در قالب طرح های امید اجتماعی روستایی در روستاهای باالی ۵۰۰ نفر جمعیت اجرا شده ۱۰۵ میلیارد 
ریال سرمایه  گذاری شده است. و با بهره  برداری از زمین های مینی فوتبال روستایی ۱۱۷ هزار مترمربع به سرانه ورزشی روستایی استان بوشهر افزوده شد. حیدری 
با بیان اینکه امسال عملیات اجرایی ۶۵۵ پروژه در راستای عمران و آبادانی روستاهای استان بوشهر آغاز شده است بیان کرد: این پروژه ها با ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
اجرایی شده که بخشی از این پروژه ها در دهه فجر افتتاح و به بهره  برداری شدند. وی افزود: عملیات اجرایی ۴۴۰ بوستان روستایی و ۷۸ زمین مینی فوتبال در استان 

بوشهرآغاز شده است. و در دهه فجر انقالب اسالمی ۱۲هزار و ۷۶۵ پروژه مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تکمیل و به بهره  برداری می رسد.

گروه شهرســتان : بانوان شــاغل در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان، به مناسبت 
گرامیداشــت دهه مبارک فجر و مراسم سبک زندگی ایرانی و اسالمی؛ جشــنواره غذا برگزار کردند.در این 
جشنواره که با حضور مدیریت ، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل و تعدادی از مسئولین این اداره 
کل برگزار شــد ، آقای مهندس قزل سفلو مدیر کل طی سخنانی ،  فرهنگ پخت غذاهای سنتی و در نهایت 
جمع شــدن خانواده به دور ســفره را یکی از عوامل تحکیم خانواده دانسته بر توجه بیشتر  خانواده ها به آن 
تاکید نمودند ، در ادامه  ایشــان خانواده را پایه و اساس جامعه دانسته حفظ و اهمیت دادن به آن را  موجب 
ره آوردهای مطلوب برای ارتقاء جامعه عنوان نمودند.در ادامه خانم مهندس راضیه عرب مشاور امور بانوان 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز طی سخنانی با تاکید بر پخت غذاهای سنتی در این جشنواره هدف از برگزاری این جشنواره که برای سومین 
ســال پیاپی برگزار میگردد را افزایش روحیه نشــاط و شادابی در بین کارکنان خانم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بیان نمودند . همچنین در ادامه اضافه 
کردند که در جشــنواره فعلی  بیش از 3۰ نوع غذا، کیک و شــیرینی وجود دارد و همکاران خانم شــاغل در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها ، 
مشــارکت خوبی در این جشنواره داشــتند.خانم عرب احمدی در پایان گفتند: بیش از ۵۰ کارمند در این مراسم حضور فعال داشتند که به 3 نفر از آن ها به 

قید قرعه جوایزی اهدا شد.

گــروه شهرســتان : بانک صــادرات ایران 
بزرگترین بانک بورســی کشــور در شبکه بزرگ 

خدمت رسانی به مردم است.
دکتــر اســماعیل هلل گانی مدیــر عامل بانک 
صــادرات ایــران گفــت : بانک صــادرات ایران 
بزرگترین بانک بورســی کشــور است که در تمام 
اســتانها این شبکه بزرگ در حال خدمت رسانی به 
مردم می باشــد و در ۲۷ نقطه دنیا خدمت رسانی 

انجام میشود.
وی افــزود: منابع بانک صادرات در کشــور 
۱۰۵۲ تریلیون ریال میباشــد که بــه همین اندازه 
تسهیالت در بخش های صنعت ، معدن ، کشاورزی 

، خدمــات و بازرگانی به منظــور طرح حمایت از 
تولیدکنندگان پرداخت شده است و بانک به منظور 
رونــق دادن واحدهای تولیــدی و تکمیل ظرفیت 
واحدهــا جهت خریــداران محصــوالت داخلی 
تسهیالتی به میزان ســیصد میلیون تومان به تولید 
کنندگان پرداخت میشود تا در قبال آن کاال تحویل 

خریداران قرار گیرد.
مدیر عامل بانک صادرات ایران اظهار داشت 
حدود ۱۰ درصد مانده تسهیالت پرداخت شده در 
بانک معوقه می باشد که در سر رسید گذشته است 
و رشــد مطالبات در سال جاری منفی بوده که 3/3 
درصد کاهش داشــته و غلیرغم میزان تســهیالت 

پرداختی معوقات کمتر گردیــده و در طرح بانک 
صادرات جهــت وصول مطالبات کــه اکثرا واحد 
های تولیدی هستند با بخشودگی و استمهال به آنها 
کمک میشود تا در آینده ســریعتر وصول شوند و 
مطالباتی که غیر از تولید می باشند از طریق مراجع 

قضایی پیگیر وصول آنها هستیم.
وی در مورد مطالبات تســهیالت کالن افزود: 
پرداخت تســهیالت کالن که در ســنوات گذشته 
پرداخت شــده و بصورت معوقه می باشند به جد 
دنبال وصول آنها هستیم و تا کنون بخش زیادی از 

آنها وصول گردیده  است.
دکترهلل گانــی گفت : منابــع بانک صادرات 

در اســتان چهارمحال و بختیــاری حدود ده هزار 
میلیارد ریال اســت که حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت به بخش صنعت- معــدن – تجارت و 
کشاورزی پرداخت شده و با توجه به شبکه بزرگ 
و گسترده بانک آمادگی خدمت رسانی به همه مردم 

کشور و استان را داریم.
وی افزود : بزرگترین شــبکه صندوق امانات 
بانک صادرات جهت ایجاد امنیت برای مشــتریان 
بانک صادرات و مردم استان چهارمحال و بختیاری 
امروز به بهره برداری رســید که این مکان ظرفیت 
۷ هــزار صندوق را دارد که اکنون در فاز اول آن ۲ 

هزار صندوق امانات به بهره برداری رسیده است.

گروه شهرستان : معاون راه روستایي اداره کل 
راه و شهرسازي هرمزگان از آسفالت ۸۰ درصد راه 

هاي روستایي شهرستان سیریک خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومــي اداره کل راه و 
شهرســازي هرمزگان، محمد مهــدي رضایي در 
حاشیه بهره برداري از راه روستایي بازگرد با حضور 
علي رئوفي معاون توســعه مدیریت و منابع انساني 
استانداري هرمزگان افزود: راه روستایي بازگرد که 
از محور گونمردي – خور آذیني منشعب مي شود 
۶ کیلومتــر طول دارد که براي احداث و آســفالت 
آن اعتباري بالغ بــر ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان 

هزینه شده است.
به گفتــه وي، با بهره بــرداري از این محور 
بــر برخــورداري ۱۱۱ خانوار روســتایي  عالوه 
روســتاي بازگرد از جاده آســفالته مناسب باعث 
تســهیل در تردد ترافیک عبوري و توسعه روستاي 
مذکور و افزایش ایمني اســتفاده کنندگان از مسیر 

مي شود.
رضایي همچنین به پروژه هاي افتتاح شده در 
شهرستان سیریک اشــاره کرد و ادامه داد، همزمان 
با دهــه مبارک فجر  ۶ پروژه راه روســتایي بطول 
۲۸ کیلومتــر با ارزش ریالي بالغ بــر ۱۱ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون تومان در حال بهره برداري است که با 
احداث این راهها ۶۰۴ خانوار روســتایي ساکن در 
این روســتاها از نعمت جاده آسفالته بهره مند مي 
شــوند و تاثیر شایاني در توسعه روستاهاي مذکور 

خواهد گذاشت.
و  راه  کل  اداره  روســتایي  راه  معــاون 
شهرســازي هرمزگان تصریح کرد، بــا توجه به 
اقدامات انجام شــده در دولــت تدبیر و امید ۸۰ 
درصد روســتاهاي این شهرستان از نعمت جاده 
آسفالته بهره مند شده و تنها ۱۵ روستاي فاقد راه 
آســفالته باقیمانده که یک روستاي آن باالي ۵۰ 

خانوار مي باشد. 
وي افزود: براي بهره مندي این روســتاها از 
راه مناســب آسفالته  نیاز به احداث 9۰ کیلومتر راه 
با مشــخصات راه روســتایي با اعتباري بالغ بر 3۱ 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان امي باشد.
رضایي خاطرنشــان کرد، در ســال ۱39۴ در 
شهرستان ســیریک ۱۲ پروژه احداث راه روستایي 
بطول کل ۴۵ کیلومتر در دستور کار قرار داشته که 
تاکنون 3۱ کیلومتر آن از ابتداي ســالجاري به بهره 
برداري رسیده است و مابقي نیز تا پایان سال و نیمه 

اول سال ۱39۵ انجام خواهد شد.

پرداخت تسهیالت جهت طرح حمایت از تولیدکنندگان

معاون راه روستايي اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان :

80 درصد راه هاي روستایي شهرستان سیریك آسفالت شده است

گروه شهرستان : به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر مراسمی با حضور مسئولین و کارکنان اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان  در حسینیه این اداره کل برگزار شد.در این مراسم که کارشناسان دفتر 
اموربانوان و خانوده استانداری گلستان نیز حضور داشتند ، پس از تالوت آیاتی از مالم ا.. مجید ،  نماینده ولی فقیه 
در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری طی سخنانی ، انقالب شکوهمند اسالمی ایران به رهبری امام راحل)ره( را 
یکی از انقالب های کم نظیر جهان اسالم بیان نمودند،در ادامه حجت االسالم جهانشاهی گفتند : دهه فجر،  سرآغاز 
طلوع اسالم،  خاستگاه ارزشهاي اسالمي، مقطع رهایي ملت ایران و بخشي از تاریخ ماست که گذشته را از آینده 
جدا ساخته است. همچنین در ادامه افزودند: دهه فجر انقالب آئینه اي است که خورشید اسالم در او درخشید و 
این دهه فجر باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود. این مراسم با سخنرانی آقای سید امیر میرفندرسکی کارشناس 
امور اجتماعی بهزیســتی استان گلستان پیرامون تحکیم بنیان خانواده ادامه پیدا کرد. در ادامه آقای میرفندرسکی 
گفتند:  ســالمت و بهداشــت روان برای افراد جامعه دارای اهمیت است چرا که در نهایت منجر به تعامل بیشتر 
با دیگر افراد جامعه می شود. سازگاری اجتماعی، همدلی در گذشته به دلیل نوع زندگی افراد بیشتر بوده است.
همچنین آقای میرفندرسکی با اشاره به اینکه همه ما به یک میزان در معرض آسیب های اجتماعی هستیم، اظهار 
داشتند: هر فردی با برخورداری از این مهارت ها می تواند لحظات خوبی در زندگی داشته باشد و در نهایت جامعه 
خوبی خواهیم داشت. در ادامه تاکید کردند : باید نظام تربیتی در خانواده بر پایه اصول اخالقی باشد تا آسیب های 
اجتماعی از محیط و جامعه کمتر شود.این مراسم با هم نوایی دف و نی  به نوازندگی  آقایان عسگری و خورشیدی 
کالیی از اعضاء گروه موسیقی موالنا به انتها رسید.شایان ذکر است  مراسم مذکور با همکاری اداره روابط عمومی، 

دفتر نماینگی ولیه فقیه و امور بانوان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار گردید.

گروه شهرستان : مدیرکل بانک مهراقتصاد استان همدان به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر درحضور مدیران 
ستادی و جمع خبرنگاران به تشریح  سیاستها و برنامه های این بانک پرداخت. جعفری جوزانی در ابتدای این جلسه 
ضمن تبریک ایام پیروزی انقالب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب و امام شهدا ، به ارائه گزارشی از عملکرد 
این بانک در ده ماه گذشته سال جاری پرداخت و تصریح کرد : در سال 9۴ بانک مهراقتصاد ضمن حفظ جایگاه در بازار 
پولی و مالی استان به توسعه اهداف خود چشم داشت و خوشبختانه ، هم موفق به تحقق اهداف خود شد و هم رضایت 
مشتریان خود را جلب نمود . بانک مهراقتصاد استان با ضریب نفوذ ۲3 درصدی خود بیشترین ضریب نفوذ بانکی بین 
بانک های استان  را نصیب خود کرده است .  مدیرکل بانک مهراقتصاد استان همدان در ادامه به تشریح جدیدترین 
محصول مالی این بانک به نام صمیم مهر پرداخت و در خصوص اهداف و مزایای این طرح گفت : کارشناسان حوزه 
مرکزی بانک مهراقتصاد با بازنگری سبد محصوالت و با هدف طراحی محصول منطبق بر نیاز مشتری و در نظرگرفتن لزوم 
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مشتریان بانک در پایان سال، اقدام به معرفی محصول جدیدی به نام صمیم مهر نمودند. صمیم 
مهر طرحی تسهیالتی بدون میانگین مقرون به صرفه ای برای مشتریان بانک است که به شدت مورد توجه مشتریان ما قرار گرفته 
است .  جعفری جوزانی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک در حوزه اقتصاد مقاومتی و با اشاره به تحقق ۷۰ درصدی بودجه 
۱9۸میلیارد ریالی و فرآیند پرداخت باقیمانده این بودجه تا پایان سال ، بانک مهراقتصاد را پرداخت کننده بیشترین تسهیالت از 
نظر تعداد پرونده و مبلغ در قالب اقتصادی مقاومتی دانست و عنوان کرد : این بانک در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
و ایجاد نشاط در ساختار اقتصادی کشور با تعیین بودجه های مختلف پا در عرصه اجرای اقتصاد مقاومتی گذاشته است . بانک 
مهراقتصاد عالوه بر پرداخت تسهیالت به بخش تولید ، خدمات کشاورزی و صنعت در قالب اقتصاد مقاومتی با حمایت مستقیم 

از تولید کنندگان داخلی سعی در ایفای نقشی پررنگتری در اقتصاد مقاومتی دارد . 

گرامیداشت دهه مبارک فجر در اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

بانك مهر اقتصاد بیشترین ضریب نفوذ را بین 
بانك های استان همدان کسب کرده است

7

تفاهم نامه های پژوهشی بین منابع 
طبیعی و آبخیزداری گلستان با دانشگاه 

علوم كشاورزی و منابع طبیعی 
گروه شهرستان : در راستای اجرایی شدن 
تفاهم نامه همکاری های پژوهشــی بین وزارت 
علوم ، تحقیقات و فناوری و ســازمان تحقیقات 
، آموزش و ترویج کشــاورزی مورخه ۲آذر93و 
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان و سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان گلســتان ، در مورخه۱9بهمن ماه سال 
جاری جلسه ای در محل اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری با حضور مســئولین این اداره کل 
با مسئولین و اساتید دانشــگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان تحــت عنوان »همکاری 
های پژوهشی بین دانشــگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گــرگان و اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلســتان« برگزار گردید.در آغاز این  
جلسه ، آقای مهندس قزل سفلو مدیر کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری به عنــوان میزبان،  ضمن 
عرض خیر مقدم و تبریک ایام دهه فجر ، پیرامون 
مشــکالت موجود و عدم ارتباط مناســب بین 
دانشگاه و ارگانهای اجرایی سخنانی بیان نموده 
گفتند: عدم ارتباط مناســب ، موجب آن شــده 
که فارغ التحصیالن دانشــگاه علی رغم داشتن 
اطالعات علمی مطلــوب ، فاقد تجربه کاری و 
عملی باشــند، از طرفی ارگانهای اجرایی نیز از 
سطح علمی مناسبی برخوردار نباشند.در ادامه این 
جلسه آقای دکتر معیری معاون پژوهشی دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، ارتباط موجود 
بین دانشگاه و اداره کل که از قبل هم وجود داشته 
را کافی ندانســته گفتند: ارتباط میبایست بهتر از 
قبل گردیده ، سیستماتیک شود ، قائم به شخص 
نباشد و ارتباط در حد تفاهم نامه کفایت نمیکند. 

 
برگزاری جلسه تخصصی هواشناسی 
و منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان

گروه شهرستان : در محل اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان ، جلسه 
تخصصــی هواشناســی با حضــور مدیرکل و 
کارشناســان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری 
ومدیرکل وکارشناســان اداره کل هواشناســی 
برگزار شد.در این جلســه پیرامون موضوعات 
مختلفی از جمله : مکان یابی ایستگاه های جدید 
هواشناسی در مناطق دارای پتانسیل وقوع باالی 
آتش ســوزی و ســیالب، تهیه بانک افراد موثر 
جهت ارسال پیامک های مربوط به هشدار آتش 
سوزی، آموزش پرسنل اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری در خصوص هشدارهای هواشناسی و 
هماهنگی دو دستگاه در خصوص اجرای برنامه 
هشدار سیل زیارت با تعامل شرکت آب منطقه 

ای و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آموزش و مستندسازی از اركان 
اصلی پیشرفت كشورهاست

گروه شهرستان : در هشتمین جلسه شورای 
برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
،آقای دکتر هادربادی مدیرکل دفتر ترویج سازمان 
جنگلها،مراتــع و آبخیزداری کشــور،آموزش و 
مستندسازی را از ارکان اصلی پیشرفت کشورها 
بیان نمودند.در این جلسه که با حضور مدیریت و 
کلیه روسای ستادی اداره کل برگزار شد در آغاز 
آقای مهندس قزل سفلو مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری ضمن خــوش آمدگویی به مدیرکل 
دفتر ترویج ســازمان ، طی سخنان خود اقدام به  
معرفی سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
و عملکرد این اداره کل پرداختند ، ســپس آقای 
مهندس غراوی رئیــس اداره آموزش و ترویج 
اداره کل در ارتبــاط با تفاهم نامه  دفتر آموزش 
ترویج و مشــارکت مردمی با ادارات و دستگاه 
های مرتبط وعملکرداین اداره را بیان داشتند.در 
ادامه آقای دکتــر هادربادی مدیرکل دفتر ترویج 
سازمان پیرامون رمز موفقیت کشورها را آموزش 
و مستندسازی دانسته ،آموزش را در تمامی دوران 
زندگــی امری مهم و غیرقابل انکاربیان نمودند . 
همچنین ایشــان گفتند: منابع طبیعی در تمامی 
زمینه ها با ارزش و دارای فوائد بســیار است که 
تاکنون ناشناخته مانده و باید گفت منابع طبیعی 
اساس توسعه استان است چون در تمامی زمینه 
ها نقش داشــته و موثر است . در ادامه ایشان در 
تشریح لزوم مشــارکت گفتند: مشارکت زمانی 
اتفاق می افتد که مردم درک کنند ما وجود داریم 
و نقش مهمی داریم ، مالکیت و منفعت دو نقش 
اصلی در مشارکت است که اگر اتفاق بیفتد نقش 

مشارکت با توانمند سازی بوجود میآید. 

روابط عمومی منابع طبیعی و 
آبخیزداری  گرگان حائز رتبه برتر شد

گروه شهرستان : در چند روز گذشته و در 
مراسم سومین چشنواره آثار برتر روابط عمومی 
ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور که 
در مرکز دکتر جوانشــیر کرج با حضور مهندس 
جاللی ریاســت محترم ســازمان جنگلها،مراتع 
و آبخیزداری کشــور برگــزار گردید در بخش 
تبلیغات محیطی اســتان گلستان حائز رتبه برتر 
گردید.در این جشنواره که مهندس نقیلو مدیرکل 
روابــط عمومی و امــور بین الملل ســازمان و 
سرهنگ سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان 
حضور داشــتند ، لوح تقدیری از طرف مدیرکل 
روابط عمومی وامور بین الملل سازمان به آقای 
جمشیدناصری در این خصوص اهداء گردید و از 
کارکنان روابط عمومی نیز تشکر بعمل آمد. الزم به 
ذکر است این جشنواره در بخش های برنامه های 
تلویزیونــی ، تولید کلیپ ، گزارش خبری ، چاپ 
کتاب ، تبلیغات محیطی ، تحلیل مطبوعات وحوزه 

نوآوری و خالقیت طی دو روز برگزار شد.

اولین قرارداد  این عملیات   : گروه شهرستان 
مشــارکت بخــش خصوصــی در طرح توســعه 

تاسیسات فاضالب مالرد است.
عملیات اجرایی اولین قرارداد سرمایه گذاری 
بخــش خصوصی در طرح توســعه تاسیســات 

برنامه ریزی  معــاون  بــا حضور  فاضالب مالرد 
استاندار تهران، جمعی از مدیران ارشد شهرستان 
مالرد و مدیران آبفای شــهرها و شهرکهای غرب 

تهران آغاز شد.
شــرکت مهندســی مشــاع صنعت به عنوان 

ســرمایه گذار این طرح که شامل اجرای شبکه های 
فرعــی جمــع آوری و انتقال فاضــالب و نصب 
انشــعاب های خانگی در محدوده شهرستان مالرد 
است از آذرماه ۱39۴ تا کنون ۱۸۰۶ متر حفاری و 

۱3۰۰ متر لوله گذاری انجام داده است.

گروه شهرستان : رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه 
در نشست خبری با خبرنگاران گفت: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر 
۱۲۴ پروژه بخش کشاورزی استان با اعتباری بالغ بر ۱۸۴ میلیارد ریال 
با اســتفاده از منابع اعتباری دولتی وتســهیالت بانکی به بهره برداری 

می رسد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
کرمانشــاه، دکتر خسرو شهبازی در نشست خبری که به مناسبت آغاز 
دهه مبارک فجر انقالب اســالمی در محل این ســازمان برگزار شــد 
درسخنانی ضمن تبریک فرارسیدن این ایام به تمامی ملت غیور میهن 
اســالمی و هم اســتانی های عزیز افزود: برای اجرای این ۱۲۴پروژه  
در مجموع ۱۸۴میلیارد ریال ســرمایه گذاری صورت گرفته و 3۰9 نفر 

اشتغالزایی بدنبال خواهد داشت.
شهبازی عناوین پروژه ها را واحدهای دامپروری، پرواربندی بره 
و گوساله، مرغداری، گلخانه، پرورش آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی 
بخش کشاورزی، تولید قارچ، احداث باغ، اجرای شبکه های آبیاری و 

کشت گیاهان دارویی اعالم کرد.
شــهبازی در ادامه به توفیقات بخش کشاورزی پس از پیروزی 
انقالب اشاره کرد و افزود: دراستان کرمانشاه به رغم خشکسالی های 
حادث شده در ده سال گذشته و کاهش سطح منابع آبهای موجود اعم 
از زیر زمینی و ســطحی، اقدامات و تحوالت بســیار خوبی بویژه در 

دولت تدبیر و امید دربخش کشاورزی حاصل شده است.
وی افزود: میزان تولیدات بخش کشاورزی استان کرمانشاه قبل از 
انقــالب کمتر از ۶۰۰ هزار تن بوده درحالیکه این رقم در حال حاضر 

به بیش از ۴میلیون تن رسیده است.
وی با اشــاره به برخی رویکردها و تصمیمات ارزشمند دولت 
تدبیر و امید و مســئولین استان درجهت اعتالی کشاورزی و ارتقاء 
منزلت اجتماعی کشــاورزان افــزود: رفع برخــی از موانع تولید، 
کاهش ریسک مخاطرات کشاورزی، افزایش بهره وری کشاورزی، 
توســعه مکانیزاسیون، ســاماندهی وتامین بموقع نهاده های تولید، 
ســاماندهی قیمت و خریدهــای تضمینی، اســتفاده از توان مراکز 
علمــی و تحقیقاتی بین المللی درکشــور، تامیــن منابع جهت مهار 
آبهای مرزی، بکار گیری و اســتخدام ناظرین کشــاورزی درجهت 
رفــع خالء نیروی انســانی و ایجاد خطوط  اعتباری و تســهیالتی 
جهت رونق بخش کشــاورزی از جمله اقدامــات مثبت در دولت 

تدبیر و امید بوده است.

شهبازی با اشــاره به عملکرد بخش  زراعت استان کرمانشاه در 
یکسال اخیر خاطر نشان کرد: در سال زراعی جاری بیش از ۶۶۱ هزار 
تــن گندم، ۱3۵ هزار و 3۰۰ تن جو، ۱۲۴هزار و ۱۶۲ تن ذرت، بیش 
از ۶۱۵ هزار تن چغندرقند، ۲هزار و ۷۰۰ تن کلزا، ۵۲ هزار و ۱۶۷ تن 
حبوبات، ۲۲۰ هزار و ۱۱۸ تن ســیب زمینی، ۱۲۸هزار و ۶۸۵ تن پیاز، 

و 3۱۸ هزار تن گوجه فرنگی تولید شده است.
وی ضمن تاکید بر افزایش کشــت کلزا گفت: در راستای کاهش 
محصوالت با مصرف آب باال، ســطح زیر کشــت ذرت از 3۵ هزار 
هکتار در ســال 93 به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار در ســال زراعی 
جاری کاهش یافته و به جای آن کلزا که محصولی با مصرف آبی کمتر 

است به کشاورزان جهت کشت پیشنهاد شده است.
وی ســپس به فعالیت های بخش باغبانی استان پرداخت و گفت: 
در بخش باغبانی اقدامات و فعالیت های شــاخصی در سال 9۴ انجام 
شــده که از جمله آن می توان به احداث یــک واحد صنعتی پرورش 
قــارچ دکمه ای با تولید ســاالنه ۲۲۷ هزار تن در شهرســتان صحنه، 
احداث گلخانه محصوالت خارج از فصل در ســطح ۸هزار متر مربع 
در روستای سیاه بید شهرســتان کرمانشاه، احداث یک هزار هکتار باغ 
مرکبات و خرما توســط شرکت بیســتون پارس، احداث ۱۲۰ هکتار 
باغ ســیب، هلو و انگور در پادگان ورمنجه و افزایش سطح زیر کشت 

زعفران به ۸۰ هکتار اشاره کرد.

عملیات اجرايی طرح توسعه فاضالب مالرد آغاز شد
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رئیس سازمان جهاد كشاورزی خبر داد : 

بهره برداری از 124 پروژه در استان 
كرمانشاه به مناسبت دهه فجر 

ديدار مديركل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری  با خانواده شهدا

گروه شهرســتان : در راســتای تکریم 
خانواده  شــهدا و ایثارگــران ، مدیرکل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیــاری به دیدار 

خانواده شهدا رفتند.
از مســئوالن و مدیران راه و شهرسازی 
اســتان چهارمحال و بختیاری  بــرای تکریم 
خانواده شــهدا و ایثارگران بــه دیدار خانواده 

شهدای هشت سال دفاع مقدس رفتند.
در این دیدار قاسم قاسمی  مدیرکل راه و 
شهرسازی استان با بیان اینکه اگر مسیر خدمت 
در جمهوری اســالمی در حال حاضر برای ما 
مدیران و مسئوالن باز است همه به مدد خون 
شهیدان است، اظهار کرد: باید فرهنگ بازدید 
و تکریم خانواده شهدا در میان مدیران نهادینه 

شود.
مدیرکل راه و شهرســازی استان در ادامه 
این دیدار با اشاره به اینکه اگر در بحث راه ها 
اکنون در استان  توفیقی حاصل شده به برکت 
اســتقرار نظام جمهوری اسالمی است، افزود: 
اســتقرار نظام جمهوری اســالمی هم مرهون 

خون شهیدان و مجاهدات آن هاست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در خاتمه  
گفــت: به برکت خــون این شــهیدان اکنون 
اســتان ما از بن بست خارج شده هر چند که تا 
رســیدن به نقطه مطلوب در راهسازی و ایجاد 

زیرساخت های مناسب فاصله داریم.
در ایــن دیدارها که با خانواده شــهیدان 
خلیلیان فر،فدایی و میرفروغی صورت گرفت، 
از مقام شــامخ خانواده این شــهیدان به نحو 

شایسته ای تجلیل شد.

با بهره برداری از طرحهای آبرسانی ؛ 
چوبر  نگین تالش خواهد شد

مبارک  ایام  با  همزمان   : گروه شهرستان 
دهه فجر طرحهای آبرســانی چوبــر به بهره 
برداری رسید. طی مراسمی با حضور مسئولین 
استانی و شهرســتان تالش طرحهای آبرسانی 
چوبر با اعتباری بالغ بر ۱۵میلیارد ریال به بهره 
برداری رسید.در این مراسم فرماندار شهرستان 
تالــش با اشــاره به رویکرد دولــت در بحث 
خدمات رسانی اظهار داشــت: در ایام مبارک 
دهــه فجر باید عملکرد دولــت به مردم اعالم 
گردد و شــرایط را به گونــه ای رقم بزنیم تا 
خدمات روزافزون و در شأن مردم ارائه شود.
وی ارائــه خدمات به مردمی کــه از رفاهیات 
بی بهــره بودند را از بــرکات نظام جمهوری 
اســالمی ایران دانست و گفت: دسترسی آسان 
به مســئولین و برقراری امنیــت و آرامش از 
دیگر برکات انقالب اســت که باید ارزش آن 
را دانســت و حفظ آن به مراتب سخت تر از 
انقالب است.ســپس کاظم لطفی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با خط شــکن 
نامیدن مردم چوبــر در مقابله با بیکاری اظهار 
داشــت : مردم چوبر با کشــت کیوی اقتصاد 
منطقه را رونق بخشــیدند و با داشتن شورای 
شــهر فعال و پیگیر اتفاقات ارزشــمندی در 
بحث اقتصادی و گردشــگری منطقه رخ داد.
وی در ادامــه افــزود: اعتباراتی کــه از محل 
اعتبارات حوزه شهرســتانی و استانی به طرح 
آبرســانی چوبر تخصیص یافت حاکی از نگاه 
ویژه فرماندار تالش و بخشــدار و شهردار این 
شــهر می باشــد که با همیاری اعضاء شورای 
شهر ، شرایط کار برای شرکت آب و فاضالب 
گیــالن در منطقه ایجاد شــد.مدیرعامل آبفای 
گیالن با تأکید بر تجهیز ســاختمان اداری آب 
و فاضالب در چوبــر تصریح کرد: با توجه به 
ســرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد تومانی دولت در 
این شــهر ، برای توسعه مخازن و حفر چاهها 
نیز اقدام خواهیم نمود تا چوبر نگین شهرستان 

تالش گردد.

كلیات بودجه سال 9۵ آبفاي 
هرمزگان به تصويب رسید

گــروه شهرســتان : تصویــب کلیات 
بودجه ســال 9۵ و تایید ارائه گزارش عملکرد 
هیئت مدیره و بازرس قانونی شــرکت آب و 
فاضالب هرمزگان از جمله برنامه های جلسه 
مجمع عمومی ســاالنه تصویب بودجه ســال 
9۵ این شــرکت بود. جلســه مجمع عمومي 
عادي صاحبان ســهام شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان با حضور مهنــدس پاکروح نماینده 
ریاســت مجمع و معاون هماهنگي و پشتیباني 
، مهندس قانع معاون برنامه ریزي و توســعه 
شــرکت مهندســي آب و فاضالب کشور و 
حضــور صددرصدي ســهامداران آغــاز و با 
تصویب بودجه ســال ۱39۵ در تهران به کار 
خود پایان داد. در این جلســه مهندس خادمي 
مدیر عامــل آبفاي هرمزگان ضمن تشــکر و 
قدردانــي از حضور اعضــاء مجمع وصاحبان 
ســهام ، گزارشــي از عملکرد و برنامه عمل 
هیئــت مدیره این شــرکت براي ســال مالي 
۱39۵ در جلســه مطرح و گزارش حسابرس 
مستقل و بازرس قانوني شرکت نیز به انضمام 
صورتهــاي مالي تملک دارایي ســال 93 ارائه 
گردید . بنابراین گزارش، کلیات بودجه ســال 
9۵ و گزارش عملکــرد هیئت مدیره و بازرس 
قانونی شرکت آب و فاضالب هرمزگان در سال 
9۴ مورد تاییــد قرار گرفته و به تصویب اعضاء 
مجمع عمومي رســید. گفتني اســت؛ در پایان 
جلسه مهندس پاکروح از مدیرعامل و همچنین 
اعضا هیئت مدیره شــرکت آبفاي هرمزگان به 
خاطر تالشهاي بعمل آمده در خصوص عملکرد 

مطلوب این شرکت تشکر و قدرداني نمود.

گروه شهرســتان : همزمان بــا هفتمین روز 
از ایام دهه مبارک فجر، بهــره برداری از دو طرح 
درمانــی در مراکز آموزشــی درمانــی امیرکبیر و 
امیرالمومنین )ع( اراک با حضور اســتاندار اســتان 
مرکزی و جمعی از مســئوالن حوزه ســالمت این 

استان آغاز شد. 
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اراک گفت: 
این طرح ها شــامل درمانگاه اطفال مرکز آموزشی 
درمانی امیرکبیر در چهار طبقه و امکانات تشخیصی 
و آزمایشگاهی و ارژانس 3۰ تختخوابی است که با 
مجموع ســرمایه گذاری ۴۰ میلیارد ریال در حوزه 
عمرانی و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در حوزه 

تجهیز همراه بوده است.
دکتر حســن طاهراحمــدی افزود: بــا بهره 
بــرداری از درمانگاه اطفال بــا زیربنای دو هزار و 
۴۰۰ مترمربع، ۵3 تخت بیمارســتانی در این مرکز 
درمانی افزوده شــده و تعداد تخت های بستری به 

۲3۲ عدد رسید.
وی اظهار داشــت: نیمی از این اعتبارات این 
طرح درمانی توسط خیران و بقیه از محل اعتبارات 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تامین 

شده است.

رییس دانشــگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: 
بخش های چشــم، گوش، حلق و بینی و هتلینگ 
مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر نیز در راستای بسته 
های خدمتی برنامه نظام تحول سالمت با 9 میلیارد 

ریال اعتبار بازسازی و تجهیز شده است.
وی خاطرنشان کرد: پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال اعتبار نیز برای بهســازی بخش های قلب و 
پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک هزینه 

شده است.
دکتر طاهراحمدی ادامه داد: خدمات بســتری 
در درمــان اطفال با محدودیت شــدید فضا مواجه 
بــود که با بهره برداری از درمانگاه اطفال و افزایش 
تخت هــای ویژه اطفال، NICU و نوزادان،گره از 

مشکالت این حوزه گشوده شد.
وی گفــت: بهــره بــرداری از بخش های 
ســی تی اســکن اســپیرال در فضایی به وسعت 
۴۴ مترمربــع با ۱۵ میلیارد ریــال اعتبار، دو اتاق 
عمل با وســعت ۷۲ مترمربع و ســرمایه گذاری 
۵۰ میلیــارد ریال ر و بخــش های اورژانس حاد 
و بســتری با مســاحت یک هزار و 33۰ مترمربع 
با صرف ۲۵ میلیارد ریــال اعتبار از دیگر بخش 
های بهره برداری شده در مرکز آموزشی درمانی 

امیرالمومنین )ع( اراک بود.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اراک افزود: 
با بهــره برداری از اورژانــس 3۰ تختخوابی مرکز 
آموزشــی درمانی امیرالمومنیــن )ع( بخش زیادی 
از مشــکالت بار تصادفی که قباًل به مرکز آموزشی 
درمانی ولیعصر )عج( اراک ارجاع می شد، برطرف 

می شود.
اســتاندار اســتان مرکزی نیز گفت: دهه فجر 
امسال در حوزه سالمت طرح های موفقی در استان 
داشــته و برای مثال در شهرستان زرندیه بزرگترین 
کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه به بهره برداری 

رسید.

همزمان با هفتمین روز از ايام دهه مبارک فجر؛

دو طرح درمانی در اراک با حضور استاندار مرکزی بهره برداری شد


