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خبر كوتاه
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

شرایط حریق در جنگل ها و مراتع
گلستان مهیاتر از سال های گذشته است

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری گلستان ،ابوطالب قزلسفلو
در مراسم روز جنگلبان ضمن تقدیر و تشکر از
این قشر ،اظهار کرد“ :اکنون در بحث حفاظت
حدود هزار نفر در سطح استان با اداره کل
منابع طبیعی گلستان همکاری می کنند”.وی
با اشاره به اینکه موضوع حفاظت جزو وظایف
ابتدایی سازمان است ،افزود :سرجنگلبانان در
خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی قرار دارند
که هر نوع سیاست و برنامه ای در استان
تعریف شود اجرای آن بر عهده این قشر است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با
بیان اینکه افکار عمومی هم یک فرصت است و
هم یک تهدید ،گفت :در برخی از اوقات از افکار
عمومی می توان به عنوان یک ظرفیت استفاده
کرد اما در برخی جاها که ایراد وجود دارد می
تواند یک تهدید باشد.وی ادامه داد :با توجه به
بازدیدهایی که طی روز های گذشته از سوی
مسئوالن کشوری در بخش تصرفات و ساخت و
سازها انجام شد نشان می دهد ما باید جدی تر
از گذشته و بدون تعارف در حوزه منابع طبیعی
ورود پیدا کنیم.قزلسفلو اظهار کرد :باتوجه به
زحماتی که مجموعه همکاران دارند وضعیت
قابل قبولی به وجود آمده اما در بخش حفاظت
از مراتع نسبت به شرایط کشور وضعیت رضایت
بخش نیست و برای رسیدن به نقطه مطلوب
باید از ظرفیت های یکدیگر استفاده کرد.وی
یادآور شد :امسال علی رغم اینکه همه زمینه ها
و بستر برای حریق سنگین و متعدد در استان
فراهم بود کارهایی در گذشته صورت گرفت
که باعث شد از این اتفاق جلوگیری شود.وی
با اشاره به اینکه هرچند فرهنگسازی دیربازده و
زمان بر است اما با اقدامات پیشگیرانه و آگاهی
سازی انجام شده در کاهش حریق جنگل ها
و مراتع استان موفق بودیم ،افزود :با برنامه
ریزی های انجام شده توانستیم از ظرفیت
رئیس کل دادگستری ،دادستان ها ،استانداری
و فرمانداری های استان برای فرهنگسازی در
این حوزه کمک گیریم.مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری گلستان آتش زدن کاه و کلش
محصوالت کشاورزی را جرم اعالم کرد و گفت:
با اعالم این خبر برابر مقررات با متخلفان برخورد
قاطع می شود.وی خاطرنشان کرد :با بارندگی
های امسال و رویش گیاهان شرایط حریق در
جنگل ها و مراتع استان مهیاتر از سال های
گذشته است که با این وضعیت تالش داریم
در زمان وقوع حادثه از آمادگی الزم برخوردار
باشیم.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان از  43فقره آتش سوزی
در چهارماه نخست امسال در عرصه های منابع
طبیعی استان خبر داد و گفت :این رقم نسبت
به سال گذشته با  3.5برابر کاهش مواجه بوده
است.به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری گلستان ،سرهنگ حبیب
بزی در مراسم روز جنگلبان ،از  43فقره آتش
سوزی در چهارماه نخست امسال در عرصه های
منابع طبیعی استان خبر داد و اظهار کرد“ :این
آتش سوزی ها دو هکتار درجنگل طبیعی ،یک
هکتار در جنگل دست کاشت و ما بقی در مرتع
صورت گرفت که نسبت به سال گذشته 3.5
برابر کاهش داشتیم”.وی افزود “ :تعداد آتش
سوزی ها سال گذشته نسبت به مدت مشابه
امسال  159فقره بود که  272هکتار جنگل
طبیعی ،دست کاشت و مرتع طعمه حریق
شدند”.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان از احتمال افزایش حریق
درعرصعه منابع طبیعی گلستان خبر داد و
گفت“ :امسال با توجه به شرایط آب و هوا
و پوشش گیاهی خوبی که در سطح استان
داریم احتمال افزایش حریق وجود دارد که
در همین راستا اقداماتی را در دستور کار خود
قرار داده ایم”.وی خاطرنشان کرد“ :به منظور
جلوگیری از سرایت آتش از مزارع کشاورزی
به جنگل ها ،بیش از یک هزار کیلومتر
آتش بر در مرز بین مزارع و جنگل ها ایجاد
شد”.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان خاطرنشان کرد“ :مرمت
 75کیلومتر از جاده ها را به منظور دسترسی
به مناطق در معرض خطر آتش سوزی را در
دستور کار قرار دادیم که تاکنون کار مرمت
بیش از  20کیلومتر به پایان رسیده است”.

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.

شماره 2787

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

نمایشگاه تخصصی بومیسازی قطعات ،تجهیزات و مواد فرصتی مناسب
برای شناخت و حمایت از صنایع داخلی است

علی محمدی ،مدیرعامل فوالد خوزستان
اظهار داشت :شرکت فوالد خوزستان یک بنگاه
اقتصادی مادر است که استمرار فعالیتهایش به
بقای صنایع داخلی کوچک کمک میکند؛ فعالیت
مستمر تامینکنندگان و سازندگان قطعات،
تجهیزات و مواد اولیه از ارکان اساسی چرخه
اقتصادی کشور به شمار میآید و در دسترس بودن
صنایع در داخل باعث امنیت خاطر شرکتهای
بزرگ میشود.
وی افزود :با این رویکرد فوالد خوزستان
دومین قطب فوالدسازی کشور ،تامین مواد،
قطعات و تجهیزات را با اتکاء به صنایع داخل و
بومیسازی آن دنبال میکند؛ هر کجا احساس
کنیم ،تجهیزات مرغوب و متناسب با استاندارد
مورد نظر در داخل کشور تولید میشود ،بدون شک
از آن تولیدکنندگان حمایت کرده و اولویت تامین
را از این شرکتها در نظر میگیریم .محمدی
اذعان داشت :تحریمهای چند سال اخیر در ظاهر،
کار تامین قطعات و تجهیزات و مواد مرتبط با فوالد
را سخت کرده است ،اما در عمل عکس این تصور
شکل واقعی به خود گرفته و زمینهی خودباوری،
اعتماد متقابل و جلوگیری از خروج میلیونها
دالر ارز از کشور را ایجاد کرده است .وی ادامه
داد :هدف از برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی
بومیسازی گروه فوالد خوزستان ،شناسایی
توانمندی تامینکنندگان و تولیدکنندگان داخلی،

همافزایی دانش فنی و توسعه صنایع کوچک است.
علی محمدی تاکید کرد :سیاست این شرکت در
سالهای اخیر بر مبنای تکمیل زنجیرهای ارزش
هدفگذاری شده است و به همین منظور اقدام
به خرید سهام معادن در باالدست و پیگیر خرید
سهام شرکتهای تولیدکننده محصول نهایی در
پایین دست هستیم؛ شرکت فوالد اکسین در
جهت تکمیل زنجیرهای ارزش در پایین دست
همواره مورد توجه فوالد خوزستان بوده است
و با تملک این شرکت در آینده گام اساسی به
منظور رسیدن به هدف مدنظر برمیداریم .مدیر
عامل فوالد خوزستان گفت :خرید سهام معادن،
مشارکت در ساخت شرکت فوالد اندیمشک،

تملک  ۶۷درصدی شرکت فوالد شادگان ،پیگیری
تملک سهام فوالد اکسین ،مشارکت در طرحهای
پژوهشی ،شرکت در پروژه بومیسازی الکترود
گرافیتی از مهمترین برنامههایی جاری شرکت
به شمار میآید؛ این اقدامات یقینا فعال شدن
صنایع کوچک را بهمراه خواهد داشت .وی
افزود :این مجموعه بزرگ صنعتی در چهار دهه
فعالیت ،همواره تامین تجهیزات مورد نیازش را
به تولیدکنندگان داخل کشور اختصاص داده
است و اعتقاد گروه فوالد خوزستان حمایت همه
جانبهی صنعتگران داخلی است؛ چرا که معتقدیم
با تکیه به دانش فنی جوانان ،عالوه بر حفظ ارز
کشور به شکوفایی و توسعه صنعت و همچنین

اشتغالزایی کمک نمودهایم؛ لذا در سالی که
از سوی مقام معظم رهبری به سال رونق تولید
نامگذاری شده است ،اهمیت این موضوع دوچندان
است؛ در همین راستا گروه فوالد خوزستان آمادگی
خود را جهت حمایت از تولیدکنندگان و تامین
کنندگان داخلی اعالم میدارد و اولویت خرید را
به محصوالت ،تجهیزات ،قطعات و مواد ساخت
داخل میدهد .محمدی افزود :استان خوزستان
نگین صنعت کشور است و پتانسیلهای بسیاری
از قبیل :دسترسی به آبهای آزاد ،انرژی ،مناطق
آزاد تجاری ،بندرگاه و البته جوانان متخصص دارد
و این شرکت سعی دارد با استفاده از ظرفیتهای
موجود گام بلندی در جهت رونق تولید بردارد؛
بنابراین نمایشگاه تخصصی بومیسازی فرصت
مناسبی برای شناسایی تولیدکنندگان توانمند
داخلی در تامین نیازهای شرکتهای فوالدی
است .مدیر عامل فوالد خوزستان در پایان سخنان
خود اظهار داشت :امیدواریم با حضور قدرتمند
تولیدکنندگان ،سازندگان و صنایع داخلی استان
در نمایشگاه تخصصی بومیسازی شاهد رشد و
شکوفایی هرچه بیشتر صنعت فوالد در آینده
باشیم .گزارش خبرنگار ما حاکی است؛ نمایشگاه
تخصصی بومی سازی قطعات ،تجهیزات و مواد
گروه فوالد خوزستان  ۲۳لغایت  ۲۵مردادماه ،۹۸
از ساعت  ۱۸الی  ۲۳در محل دائمی نمایشگاه های
بین المللی اهواز دایر می باشد.

همزمان با هفته دولت امسال؛

 14پروژه عمرانی برق رسانی در شهرستان شاهرود افتتاح خواهند شد

به مناسبت هفته دولت امسال 14 ،پروژه عمرانی برق رسانی در
حوزه صنعت توزیع برق شهرستان شاهرود  ،با مبلغ  46میلیارد و 149
میلیون ریال افتتاح می شوند.مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود با بیان
این خبر گفت :دو پروژه تامین برق روستای تجور و متقاضیان مسیر گلزار
شهدای روستای قلعه باال بیارجمند با مبلغ  13میلیارد و  620میلیون
ریال در هفته دولت افتتاح خواهند شد.جمال فرخ زاده با اشاره به این که
چهار پروژه نصب  13ایستگاه هوائی توزیع برق باقدرت دو هزار و 480
کیلوولت آمپر و توسعه چهارهزار و  295متر شبکه توزیع برق با اعتبار 17
میلیارد و  391میلیون ریال افتتاح می گردند افزود :پروژه بهینه سازی
سه هزار و  820متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و اصالح  9دستگاه
پست هوائی با هزینه شش میلیارد و  866میلیون ریال مورد بهره برداری

واقع می شود.وی با اشاره به این که در زمینه احداث چهار هزار و
 200متر شبکه فشار متوسط هوائی و زمینی و نصب پست هوائی به
قدرت  25کیلوولت آمپر به مبلغ پنج میلیارد و  750میلیون ریال،
چهار پروژه افتتاح می شود یادآور شد :پروژه برقراری یک هزار و 226
متر شبکه روشنائی معابر بااعتبار یک میلیارد و  915میلیون ریال  ،از
دیگر پروژه های آماده بهره برداری در هفته دولت به شمار می رود.
وی با ابراز این که پروژه تقویت و اصالح شبکه و سرخط های جدید از
پست عمومی روستای رضا آباد بیارجمند با هزینه  346میلیون ریال
بهره برداری خواهد شد اضافه کرد :پروژه بهسازی شبکه فشار ضعیف
سیمی به کابل خودنگهدار در روستای تاش به مبلغ  261میلیون ریال
نیز بهره برداری می گردد.

جلسه بررسی چالشهای حوزه آب و فاضالب
شهرستان لنگرود باحضور معاون منابع انسانی و
پشتیبانی و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،نماینده
مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسالمی،
فرماندار و مدیران عامل شرکت های آب و فاضالب
شهری و روستایی در محل امور آبفای لنگرود،
مشکالت آب و فاضالب این شهرستان مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.سید محسن حسینی رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به
اینکه تزریق مناسب اعتبارات بر سرعت اجرای
پروژه ها خواهد افزود اظهار داشت :اولویت بندی
پروژه ها در اجرا با توجه به اعتبارات تخصیصی

بر اهمیت اصالح شبکه توزیع آب شهری در ارتقاء
کیفیت آب این حوزه اشاره کرد و همچنین افزود:
باید با ارائه راهکارهای مناسب از حجم ورودی
فاضالب به رودخانه ها نیز کاسته شود.در ادامه
رضا گیاهی معاون منابع انسانی و پشتیبانی
شرکت مهندسی آبفای کشور تصریح کرد :نصب
پکیج در نقاطی که فاضالب به رودخانه می ریزد
به منظور جلوگیری از ورود فاضالب به رودخانه
ها ،باید مورد بررسی قرار گیرد تا پس از جمع
بندی و تأئید ریاست مجمع جهت تأمین اعتبار
مورد نیاز تصویب و به مرحله اجرا درآید.مسعود
خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
شرکت مهندسی آبفای کشور نیز با بیان اینکه

تالش مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور بر خدمات رسانی مناسب به مشترکین
در ایام تابستان بوده است تصریح کرد :تداوم
و مطلوبیت ارائه خدمات موجب دلگرمی مردم
به اقدامات دولت در راستای رفع مشکالت این
حوزه خواهد بود .گفتنی است وارد مدار شدن
مخزن آب  5هزار مترمکعبی منطقه دیوشل
جهت بهبود خدمات آبرسانی به روستاهای
لنگرود و تحویل و تحول شهر چاف و چمخاله از
آب و فاضالب روستایی به آب و فاضالب شهری
و همچنین تکمیل رینگ دور شهر لنگرود از
دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهينه كاوي از سامانه  TMMSو  WEB GISشركت گاز
استان سمنان توسط كارشناسان شركت گاز استان گلستان

به گزارش روابط عمومی؛ اسماعیل سعیدی معاون امور بهره
برداری شركت گاز استان سمنان از بازديد كارشناسان واحد
خدمات عمده و فروش و مهندسي شركت گاز استان گلستان خبر
داد و گفت :اين بازديد در راستاي بهينه كاوي از دستاوردهاي
سامانه  TMMSو  WEB GISصورت پذيرفت .وي افزود:
هدف از اين بازديد بهينه كاوي و تبادل تجربيات در خصوص
سامانه  TMMSو  GISبر اساس اقدامات انجام پذيرفته در
شركت گاز استان سمنان مي باشد.معاون امور بهره برداری

شركت گاز استان سمنان با اشاره به مزاياي مجموعه نرم افزار
جامع  GISو  TMMSگفت :اين نرم افزارها عالوه بر تسهيل در
فرايندهاي كاري و امكان اندازه گيري ،پايش شاخص هاي برنامه
استراتژيك شركت ،باعث ايجاد تسريع در خدمات امدادرساني و
تعميرات در كوتاهترين زمان ممكن گرديده و در پی آن منجر
به افزايش بهره وري و رضايتمندي مشتركين داشته است.گفتني
است تاكنون بيش از  764نفر ساعت از دستاوردهاي حوزه هاي
نت و  GISبهينه كاوي نموده اند.

بازدید اصحاب رسانه به همراه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
گلستان اصحاب رسانه در تور یک روزه از پروژه های آبخیزداری
ونهالستان شهرستان علیآباد کتول در دهنه محمدآباد بازدید کردند.در
این بازدید ابوطالب قزلسفلو اجرای طرح های آبخیزداری و منابع طبیعی
را یکی از مهم ترین فعالیت های اداره کل منابع طبیعی استان دانست و
اظهار کرد :اعتبار این پروژه ها از محل ارز صندوق توسعه ملی و اعتبارات
استانی تامین می شود.وی با اشاره به اینکه سال گذشته از محل این
اعتبارات  17میلیارد و  200میلیون تومان اعتبار برای استان مصوب
شد ،افزود :این اعتبار برای  15زیر حوزه در شهرستان های استان در
بخش های جنگلکاری  ،اصالح و احیای مراتع و کاداستر و فعالیت های
آموزشی و ترویجی در زمینه حفظ منابع طبیعی تخصیص یافت.مدیر کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با بیان اینکه از محل اعتبارات
استانی حدود  7میلیارد تومان به این طرح ها اختصاص داده شد ،گفت:
در مجموع بیش از  20میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار به این طرح
ها اختصاص داده شد.وی یادآور شد :با توجه به عنایتی که رهبر معظم
انقالب داشتند اعتبارات این بخش نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه
بود که مبلغ  30میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای
اجرای طرح های آبخیزداری ،اصالح و احیا جنگل ها و مراتع ،تسهیل
گری و کاداستر در نظر گرفته شد.قزلسفلو اظهار کرد :طی تفاهم نامه
ای که استاندار گلستان و ریاست سازمان جنگل ها و مراتع باهم داشتند
مبلغ  15میلیارد تومان برای طرح آبخیزداری مصوب کردند.مدیر کل

منابع طبیعی و آبخیز داری استان گلستان مجموع اعتبارات مصوب اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سال گذشته را  44میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت :این اعتبار از منابع استانی و ملی تامین شد که از این
مقدار حدود  48درصد آن جزو اعتبارات استانی و  60درصد هم جزو
اعتبارات ملی بوده است.همچنین وی در خصوص کاهش حریق جنگل
ها و مراتع در سال  ،98گفت :سال گذشته  159مورد حریق داشتیم که
در پنج ماهه امسال به  43مورد کاهش یافت .در سال  272 ،97هکتار در
عرصه های جنگلی و مرتعی خسارت دیدند که این میزان امسال به 42
هکتار کاهش یافته است.وی افزود :در مناطق که درختان ان ها به دلیل
آتش سوزی سوخته و یا به دلیل ورود دام از بین رفته اند درختکاری با
گونه های مختلف از جمله سوزنی برگ ها صورت گرفته است ،که باعث
احیاء منطقه شده است.وی در ادامه افزود  :طی  6سال اخیر  365هکتار
از اراضی جنگلی و چهار هزار و  442هکتار اراضی مرتعی استان با حکم
قضائی خلع ید شد.قزلسفلو با اشاره به اینکه این اداره کل طبق قانون
ضابط قضائی است و در بحث خلع ید مستقیما می تواند ورود پیدا کند،
اظهار کرد :در همین راستا  149مورد رفع تصرف داشته ایم.وی یادآور
شد :از سال گذشته تا کنون از  133هکتار منابع ملی که بنیاد علوی
سند داشت با کمک اداره ثبت ،اسناد و دادگستری  70هکتار به منابع
طبیعی برگردانده شد که  66هکتار دیگر آن نیز با همکاری اداره ثبت و
دادگستری در حال پیگیری است.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری
استان گلستان با اشاره به اینکه ارزش ریالی این زمین ها بیش از سه هزار

میلیارد تومان است ،گفت :این مبلغ حدود پنج برابر اعتبارات استانی است.
وی افزود :ورود دام به داخل جنگل برابر قانون جرم محسوب می شود و
مجازات درپی دارد .اما افرادی که پروانه چرا و دامداری مستمر دارند می
توانند در نقاطی که به آنان اعالم می شود دام خود را رها سازی کنند.
وی افزود :با توجه به اینکه استان  862هکتار مرتع دارد که از این مقدار
 750هکتار مراتع قشالقی و  112هکتار مرتع ییالقی است و به ازای هر
روز چرای غیر مجاز افراد متخلف که دارای پروانه نیستند و دام خود را
در جنگل و مراتع رها سازی می کنند 90 ،هزار تومان به ازای هر راس
دام جریمه در نظر گرفته شده است.قزلسفلو سیل را یکی از مشکالت
مهم استان خواند و گفت :در همین راستا جهت کاهش خسارات ناشی
از سیل طرحهای مختلفی در استان دنبال میشود.وی خاطرنشان کرد:
در سیل اخیر  13و نیم میلیارد تومان خسارت به مراتع و جنگل ها وارد
شده است که دو میلیارد و  300میلیون تومان آن در حوزه طرح های
آبخیزداری بوده است.مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان گفت :در سال
 1393در حوزه محمدآباد سیل عظیمی اتفاق افتاد که یک کیلومتر از
جاده با مشکل مواجه شد.در ادامه خبرنگاران از نهالستان پاریزان واقع
در دهنه محمد آباد علی آباد کتول دیدن کردند که در این بازدید علی
احمدی اظهار کرد :نهال هایی که برای احیای جنگل ها و مراتع استان
استفاده می شود از دو نهالستان دولتی و خصوصی در قرق و کالله تهیه
می شود که این ها نقش بسیار مهمی در تولید گونه های مختلف جنگلی
برعهده دارند.

شهردار خرم آباد:خرم آباد را به شهری خرم  ،آباد و در خور زیستن تبدیل خواهیم کرد

خبرنگاران پا به پای مدیریت شهری در بحرانها حضور داشته اند.
آیین نکوداشت روز خبرنگار به همت روابط عمومی و امور بین الملل
شهرداری و در محل سالن جلسات کانون پرورشی فکری کودکان و
نوجوانان خرم آباد برگزار گردید .شهردار خرم آباد در آغاز این مراسم
با تجلیل از مقام شامخ خبرنگاران خصوصا شهید صارمی و دیگر شهدای
خبرنگار گفت:شهید صارمی ها تا آخرین لحظات عمرشان به رسالت دینی
و کاری خود عمل نمودند و ما نیز امیدواریم با الگوبرداری از این بزرگان
بتوانیم به وظایف خود در قبال کشور  ،شهر و شهروندان عزیز عمل کنیم
دکتر رشیدی افزود :خبرنگاران ما در بحرانهای مختلف مانند سیالب
اخیر  ،پا به پای مسئولین و نیروهای شهرداری حضور داشتند و توانستند

با انعکاس کمبودها و همچنین تالشهای نیروهای شهرداری نقش موثری
را در جلب توجه دولتمردان محترم ایفا نمایند.دکتر رشیدی خبرنگاری
را از جمله مشاغل سخت و زیان آور خواند و اظهار داشت :خبرنگاران از
زحمتکش ترین و مفید ترین اقشار جامعه هستند ولی از لحاظ درآمد و
مزایایی چون مسکن  ،بیمه و امنیت شغلی در سطح کم درآمدترین
ترین کارکنان دستگاههای دولتی هم نیستند.وی در ادامه با اشاره
به عزم مدیریت شهری خرم آباد در راستای برقراری تعامل مثبت با
جامعه خبرنگاران و رسانه ها تصریح کرد:تمام سعی ما بر این است
که با بهره گیری از نظرات  ،مطالب  ،انتقادات و پیشنهادات اهالی قلم
هرچه سریعتر مسیر توسعه را پیومده و با قدرت بر مشکالت چیره

وضعیت آب شرب روستاهای شهرستان
لنگرود بررسی شد

در جلسه ای با حضور مهندس گیاهی معاون
منابع انسانی و پشتیبانی و مهندس خشایی
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور ،وضعیت آب
آشامیدنی روستاهای شهرستان لنگرود بررسی
شد.در این جلسه که با حضور نماینده شهرستان
لنگرود در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن
برگزار شد ،آخرین وضعیت آبرسانی به روستاهای
شهرستان لنگرود به ویژه روستاهای دارای تنش
آبی مورد بررسی قرار گرفت.محب علی رنج ور
مدیرعامل شرکت آبفار گیالن در خصوص این
جلسه گفت :به منظور افزایش ضریب تاب آوری
و کاهش تنش های ناشی از افزایش مصارف آب
شرب در شبکه مجتمع آبرسانی شهید خوش
سیرت که وظیفه تامین ،ذخیره ،انتقال و توزیع
آب  200روستای شهرستان های آستانه اشرفیه،
الهیجان و لنگرود را بر عهده دارد  ،جلسه ای
با حضور دو تن از معاونین شرکت مهندسی
آبفای کشور در شهرستان لنگرود برگزار شد.وی
با اشاره به اینکه راهکارهای الزم جهت افزایش
ظرفیت تولید و انتقال آب مجتمع شهید خوش
سیرت مورد بحث و گفتگو قرار گرفته ،افزود:
این مجتمع بعنوان بزرگترین مجتمع آبرسانی
روستایی گیالن ،در قالب طرح جامع آبرسانی
به هزار روستای استان احداث شده است.رنج ور
با بیان اینکه از سال  94به دلیل بهره مندی
از اعتبارات متمرکز ملی و صندوق توسعه ملی
جهت تکمیل اجرای طرح جامع آبرسانی به هزار
روستای گیالن شاهد جهش قابل مالحظه ای
در پیشرفت فیزیکی این طرح بوده ایم ،گفت :در
صورت تکمیل و بهره برداری کامل از این طرح
 200هزار نفر از جمعیت ساکن در شهرستان
های آستانه اشرفیه ،الهیجان و لنگرود از آن
بهره مند می شوند.

استاندار کردستان:
رسالت بزرگ رسانه ،ایجاد نشاط و
امید آفرینی در جامعه است

مدیرعامل آبفای گیالن:تزریق مناسب اعتبارات بر سرعت اجرای پروژه ها خواهد افزود
صورت می پذیرد .وی همچنین افزود :با توجه به
شروع عملیات اجرایی فاضالب شهر لنگرود طی
سنوات گذشته به منظور رفع مشکل فاضالب این
شهر در راستای طرح اصلی و روشهای اضطراری
در بعضی از نقاط شهر برای جلوگیری از ورود
فاضالب به رودخانه ها در جهت حفظ محیط
زیست اقدام خواهد شد.سپس مهرداد الهوتی
نماینده مردم شریف لنگرود در مجلس شورای
اسالمی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در
حوزه آب و فاضالب با بیان مشکالت این شهرستان
بر تسریع در روند اجرای رینگ دور شهر تأکید
کرد و خواستاراجرای  11.5کیلومتر خط انتقال در
حوزه روستایی و تکمیل پروژه آبرسانی واپه شد.وی

اخبار

شویم تا خرم اباد را به جایگاه واقعی خود برسانیم.شهردار مرکز استان
در پایان افق پیش روی خرم آباد را به رغم تمامی مشکالت ؛ روشن
و امیدبخش توصیف کرد وگفت :هدف ما این است که هرچه سریعتر
آثار سیل را از چهره شهر بزداییم و من به شما قول می دهم به یاری
صاحبنظران  ،اصحاب قلم و مدیریت ارشد استان  ،خرم آباد را همانند
نامش به شهری خرم  ،آباد و در خور زیستن تبدیل نماییم.گفتنی
است در مراسم امروز رییس و اعضای شورای اسالمی شهر خرم آباد
نیز حضور داشتند.استقبال و حضور پرشور خبرنگاران و اصحاب
رسانه مرکز استان و همچنین رضایت آنان از برگزاری آیین نکوداشت
از ویژگیهای مراسم امروز بود.

استاندار کردستان گفت:رسالت بزرگ
رسانه ،ایجاد نشاط و امید آفرینی در جامعه
است .بهمن مرادنیا در آیین گرامیداشت
روزخبرنگار که با حضور جمعی از مسئوالن
و اصحاب رسانه استان در سالن پیامبر اعظم
استانداری برگزار شد ،تصریح کرد :تعامل و
همدلی مدیران و رسانهها گام اول در جهت
توسعه استان وجذب سرمایه گذار است.وی با
اشاره به اینکه برخی رسانهها و خبرنگاران به
صورت هدفمند ،مدیران استان را نقد و تخریب
میکنند ،افزود :متاسفانه بسیاری از اقدامات
انجام شده در استان توسط برخی رسانهها
دیده و گزارش نمیشود.استاندار کردستان بیان
داشت:وقتی استان و مدیران آن ناکارمد نشان
داده شوند ،نمیتوان انتظار سرمایهگذاری در
استان را داشته باشیم.مرادنیا در ادامه سخنانش
به بازنگری و ساماندهی وضعیت رسانهها و
رسیدگی به مطالبات آنها اشاره کرد و یادآور
شد :برای کمک به خبرنگاران ،صندوق خانه
مطبوعات با کمک بالعوض  ۲۰۰میلیون تومانی
ایجاد خواهد شد.مرادنیا درپایان سخنانش
خاطرنشان کرد :ازهفته آینده پیگیر دریافت
مجوز یک نشریه ملی در کردستان با توزیع و
گستره کشوری خواهیم بود.مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی کردستان نیز در ادامه این نشست
با بیان اینکه ما هنوز رسانه ای سراسری در
استان نداریم ،گفت:مطرح شدن کردستان در
سطح کشور درگرو وجود رسانهای سراسری
است.جالل قلعه شاخانی با نامناسب توصیف
کردن وضعیت اقتصاد روزنامهها و نشریات محلی
افزود :اقتصاد رسانه یکی از بحثهای کلیدی
در عرصه فعالیت رسانههاست که رسانههای
استان در این بخش از وضعیت مطلوبی
برخوردار نیستند.وی با اشاره به اینکه در
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از تعداد،
تکثر و تنوع نشریات دفاع میکنیم ،تصریح
کرد:معتقدیم هر فرد با داشتن شرایط حداقلی
میتواند مجوز راهاندازی یک نشریه را دریافت
کند ،چراکه معتقدم تمام جریانهای فکری
باید تریبونی برای بیان مباحث خود داشته
باشند.وی در مورد بیمه خبرنگاری نیز یادآور
شد :تعیین تکلیف وضعیت بیمه خبرنگاران
وظیفه خود رسانههاست اما خبرنگاران فاقد
بیمه از طریق صندوق حمایت از هنرمندان
و خبرنگاران میتوانند خود را بیمه کنند.
رئیس خانه مطبوعات استان کردستان نیز
در این نشست به ارائه آمار رسانههای گروهی
فعال در استان پرداخت و گفت ۱۵۰ :رسانه
با  ۱۸۰نفر فعال رسانهای در سطح استان
کردستان فعالیت دارند که از این تعداد ۱۴۰
نفر تحت پوشش خانه مطبوعات هستند.کاظم
ایمانزاده به رشد کمی رسانههای گروهی
و نشریات محلی استان کردستان در طول
دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود :با
وجود رشد کمی از لحاظ رشد کیفی موفقیت
چشمگیری نداشتهایم و همچنان دچار کمبود
مخاطب در این عرصه هستیم.وی بیان داشت:
کاهش تیراژ ،مخاطبان مطبوعات و رسانههای
الکترونیکی عالوه بر مشکالت و بحرانهای
اقتصادی موجود ناشی از ناتوانی رسانههای
گروهی در تأمین خوراک مخاطبان است.
ایمانزاده با بیان اینکه خانه مطبوعات در استان
نهاد صنفی به تمام معنا نبوده و وابسته به اداره
کل فرهنگ و ارشاد است ،خاطرنشان کرد:در
حال حاضر خانه مطبوعات قدرت اجرایی ندارد و
برای عملکردی بهتر باید به نهادی کام ً
ال صنفی
تبدیل شده و مدیریت آن به دست فعاالن این
عرصه سپرده شود .گفتنی است در این نشست،
نبود امنیت شغلی ،عدم انتقاد پذیری برخی از
مدیران ،هزینههای گزاف چاپ و نشر ،استفاده
از ظرفیت نخبگان کرد در عرصه اطالع رسانی و
مشکالت صنفی و بیمهای از مهمترین مواردی
بود که خبرنگاران به آن پرداختند.

