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وطن

وطن امروز شماره 1274

گلستان

راهداران در حال آمادگی
برای راهداری نوروزی هستند

مدی��ر راه��داری راه و شهرس��ازی اس��تان
گلس��تان گفت :طی مكاتبات و هماهنگیهای
انجام شده با ادارات تابعه شهرستانی ،راهداران و
ماشینآالت راهداری استان در حال آمادهسازی
برای خدمات نوروزی هس��تند .به گزارش روابط
عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان،
مهندس «عادل مصدقی» در جلس��ه هماهنگی
با دس��تگاههای مرتبط برای خدمات نوروزی به
مسافران افزود :با ش��روع طرح راهداری نوروزی
 93این نیروها درگیر مستقیم عملیات راهداری
در سطح راهها میشوند .به گفته وی ،بر حسب
تاكی��دات مهن��دس رس��تمی ،مدی��ركل راه و
شهرس��ازی گلس��تان باید برای تعامل با مسافر
و ج��ذب و اقامت آنها اقدام��ات ضروری صورت
گیرد كه شناس��ایی نقاط ضعف دس��تگاههای
خدماترسان در سالهای گذشته و تبدیل آنها
به نقاط مثبت برای ارائه خدمات بهتر ،بهعنوان
راهكار پیشنهاد شده اس��ت .مصدقی ادامه داد:
اداره كل راه و شهرس��ازی ب��ر حس��ب وظیفه،
هماهنگیهای الزم را با دستگاههای امدادرسان
اس��تان انجام داده و طی جلس��ات مشترك به
پیمانكاران ابالغ ش��ده كه از  15اسفند هرگونه
عملیات عمرانی در س��طح راهها را متوقف كنند
و همچنین جلسات مش��تركی را روسای ادارات
شهرستانها با فرماندهان پلیسراه راههای حوزه
استحفاظی برای هماهنگی بیشتر برگزار كردهاند.

همایش بررسی آسیبهای ناشی از
مصرف مواد مخدر صنعتی در گلستان

همایش بررسی آس��یبهای ناشی از مصرف
م��واد مخ��در صنعت��ی و س��نتی و راهکارهای
پیشگیری از وقوع جرم با همکاری نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانش��گاه علوم پزش��كی
گلستان برگزار شد .این همایش با حضور معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،مدیر دانشجویی
و همچنین ع��ده کثیری از دانش��جویان برگزار
شد .در ابتدا حجتاالسالم حقی ،معاون محترم
پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب
استان ضمن اشاره به نکاتی درباره رعایت اخالق
حرفهای خصوصا در رش��تههای علوم پزشکی به
ارائه مثالهای عین��ی پرداخت و پس از آن کیا،
سرپرس��ت اداره بهزیستی بندر ترکمن ،عالوه بر
بیان توضیحاتی جهت ش��ناخت مواد صنعتی و
سنتی ،علل و چگونگی گرایش به مصرف مواد را
نیز بیان کرد.
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سهلانگاری مسؤوالن محیط زیست در جلوگیری از نابودی طبیعت زاگرس

بیماری مرگباریکه جان بلوطها را میگیرد

در حالی روند بیماری زوال بلوط در لرستان
همچن��ان ادامه دارد که مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری اس��تان لرس��تان گف��ت :نزدیک
ب��ه  270هکت��ار از جنگلهای بلوط لرس��تان
درگیر بیماری خشکیدگی درختان بلوط شده
اس��ت .به گزارش مهر ،مهرداد بهاروند پیش از
خطبهه��ای نماز جمعه پلدختر اظهار داش��ت:
لرس��تان از نظر مس��احت منابع طبیعی مقام
سوم کش��ور و در بین  11استان زاگرسنشین
رتب��ه دوم را در اختی��ار دارد .وی با بیان اینکه
 12درصد آبهای جاری کل کشور از لرستان
سرچش��مه میگیرد ،عنوان ک��رد :بیش از 77
درصد مساحت استان را منابع طبیعی ،جنگل
و مرت��ع به خود اختصاص داده اس��ت .بهاروند
روند تخریب در منابع طبیعی استان لرستان را
نگرانکننده خواند و گفت :روند تخریب منابع
طبیعی در استان به سرعت در حال پیشروی است.
وی ادامه داد :بخش��ی از چالشها و محدودیتها در
این زمینه مربوط به تشکیالت اداری است که ساالنه
 20نیرو از این اداره بازنشسته و از سوی دیگر ورودی
نیرو اندک اس��ت چرا که هرگونه تغییر در س��اختار
پرس��نل نیازمند مجوزهای قانونی است .وی افزود:
همچنین تجهیزات و امکان��ات حفاظت و نگهداری
منابع طبیعی باید به روز باشد که نبود این مهم نیز
ی��ک چالش فراروی این اداره اس��ت .مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری اس��تان لرس��تان با بیان اینکه
بخشی از تخریبهای منابع طبیعی ناشی از عوامل

طبیعی و انسانی است ،تصریح کرد :خشکسالیهای
یک دهه اخیر در لرس��تان موجب خسارت جدی به
منابع طبیعی ش��ده است .بهاروند ادامه داد :از طرف
دیگ��ر پدیده گرد و غبار نی��ز از دیگر دالیل تخریب
منابع طبیعی در استان است بهطوری که  90درصد
این پدیده از کشور همسایه به ایران سرایت میکند.
وی وج��ود آفات و ام��راض در عرصههای جنگلی را
یکی از مشکالت جدی در استان برشمرد و گفت :در
سال  1385آثار یک بیماری ناشناخته در بخشهایی
از اس��تان فارس مشاهده و بعد از گذشت  6ماه این
بیماری به جنگلهای اس��تان ایالم نیز سرایت کرد.

آموزش نیروی انسانی ملی حفاری همگام با دانش روز
در آیینی با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی
كش��ور ،امام جمعه موقت اهواز ،رئیس دانشگاه علمی ـ
كاربردی واحد خوزستان ،معاونین سیاسی ـ اجتماعی و
توسعه و پشتیبانی استانداری خوزستان ،فرماندار اهواز،
مدیرعامل شركت ملی حفاری ایران و جمعی از مسؤوالن
و مقامات كش��وری و استانی و متخصصان صنعت نفت
و حف��اری ،مرکز آموزش علمی ـ کاربردی حفاری ایران
افتتاح شد .مدیرعامل شركت ملی حفاری ایران در آیین
افتتاحیه مركز آموزش علمی ـ كاربردی حفاری ایران از
حركت رو به رش��د صنعت حفاری در سه دهه گذشته
خبر داد و گفت :در س��ی س��ال گذش��ته با چالشهای
مختلف��ی روب��هرو بودیم ك��ه با تالش ،سختكوش��ی و

خالقیت ناممكنها را ممكن ساخته و جلوههایی روشن
از توانمندیهای ایرانی به منصه ظهور رس��یده اس��ت.
مهندس حمیدرضا گلپایگانی خاطرنش��ان كرد :از بدو
تاسیس شركت ،توجه به آموزش در سرفصل برنامههای
شركت قرار گرفت و بر همین اساس آموزشگاه تكنولوژی
حفاری تاسیس شد .وی اكثریت تیم مدیریت شركت را
دانشآموخته همین آموزشگاه عنوان كرد و گفت :برای
اینكه بتوانیم جایگاه خ��ود را در منطقه پیدا كنیم نیاز
به س��رمایهگذاری روی نیروی انسانی داریم و اولین گام
ارتقای سطح آموزش كاركنان است .وی نیاز امروز صنعت
حفاری را ارتقای سطح علمی و استانداردسازی فعالیتها
همگام با فناوریهای نوین عنوان کرد.

بهاروند با بیان اینکه این بیماری در گونه بلوط بخش
زی��ادی از جنگلهای ای�لام را درگیر کرده اس��ت،
گفت :این بیماری در س��ال  1387به استان لرستان
س��رایت و گس��ترش یافت به طوری که  270هزار
هکتار عرصه منابع طبیعی و جنگلهای بلوط استان
دچار بیماری شده اس��ت .مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان لرستان گفت :متاسفانه شهرستان
پلدختر به عنوان نخستین شهرستان باالترین رتبه
درباره خش��کیدگی بلوط را در بین شهرس��تانهای
اس��تان به خ��ود اختصاص داد .وی اف��زود :به گفته
پژوهشگران عوامل تخریب از جمله خشکسالی ،گرد

و غبار و آتشس��وزی دالیل فرضی و اولیه برای
شیوع این بیماری اعالم شده است .بهاروند در
بخش دیگری از سخنان خود به آتشسوزی در
جنگلهای استان اشاره کرد و گفت :در بیش از
 93درصد از آتشسوزیها طی دو سال گذشته
در استان لرس��تان عامل انسانی در آن دخالت
داشته است .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان لرستان به آمار باالی فرسایش خاک در
اس��تان نیز اش��اره کرد و گف��ت :تبدیل اراضی
جنگلی ب��ه اراضی کش��اورزی و کمبازده یکی
از عوامل عامل فرس��ایش خاک در این اس��تان
محس��وب میش��ود .بهاروند اف��زود :همچنین
اجرای پروژهه��ای عمرانی ب��دون برنامهریزی
متاسفانه یکی از عوامل تخریب منابع طبیعی در
استان لرستان است که پیمانکاران این پروژهها
تنها به منافع شخصی خود توجه میکنند .وی
یکی دیگر از مش��کالت در زمینه تخریبهای منابع
طبیعی را ناش��ی از عملکرد برخی عشایر کوچرو در
استان لرس��تان دانست و گفت :وجود عشایر کوچرو
با کوچ زودهنگام و داش��تن بیش از  2میلیون واحد
دامی در اس��تان موجب خس��ارات فراوان به عرصه
منابع طبیعی شده اس��ت .مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان لرستان حفاظت ،حمایت و تعامل
بین دس��تگاهها و مش��ارکت مردم را از راهکارهای
برونرف��ت از وضعیت کنونی و توج��ه به این ثروت
خدادادی دانس��ت و خواستار مش��ارکت مردم برای
حفظ و احیای عرصههای طبیعی شد.

بیآبی برخی مدارس هرمزگان به وزیر نیرو گزارش شد
استاندار هرمزگان با بیان اینکه عدم برخورداری
برخی مدارس از آب آشامیدنی سالم زیبنده نیست،
گفت :این موضوع را با وزیر نیز در میان گذاشتهام که
وی آزردهخاطر شد .جاسم جادری در نشست شورای
آموزش و پرورش با بیان اینکه مبحث آموزش ،بحث
اساسی هر کشوری است ،اظهار کرد :اگر همه ما همه
وقتم��ان را هم برای این امر مه��م یعنی آموزش و
پرورش بگذاریم ،کم اس��ت .وی با بیان اینکه اساس
پیشرفت کش��ور به توسعه آموزش و پرورش وابسته
اس��ت ،گفت :نقش این مجموعه در تامین و تربیت
نیروی انسانی جامعه نقش زیربنایی و غیرقابل انکار
اس��ت .اس��تاندار هرمزگان تاکید کرد :تمام عوامل

ذیربط باید در امر س��وادآموزی مشارکتی جدیتر
از قبل داش��ته باشند چرا که حتی یک بیسواد هم
زیاد اس��ت .وی خواس��تار توجه بیشتر به سالمت و
بهداش��ت مدارس و دانشآموزان شد و تصریح کرد:
ب��دون اطالع اس��تاندار ،هیچکس حق ن��دارد آب و
ب��رق مدارس را قطع کند .جادری گفت :این زیبنده
نیست برخی مدارس استان در بعضی مناطق از آب
آشامیدنی سالم و بهداشتی بیبهره باشند .استاندار
هرمزگان با بیان اینکه ای��ن مهم را در دیدار با وزیر
نیرو مطرح کرده و وی نیز آزردهخاطر شده است ،بر
پیگیری جدی مصوبات و طرح نتایج آن در جلس��ه
آینده تاکید کرد.

بانک

پرداخت سود به سهامداران گروه نفت
و گاز پارسيان در شعب بانک صادرات

س��هم سود سهامداران شرکت گروه نفت و گاز
پارسيان از طريق شعب بانک صادرات ايران پرداخت
میشود .به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران،
براساس قرارداد منعقده بين اين بانک و شرکت گروه
نفت و گاز پارس��يان سهم س��ود نقدي سهامداران
حقيقي اي��ن ش��رکت از طريق همه ش��عب بانک
صادرات ايران از روز شنبه  ١٧اسفند ماه سال جاري
قابل پرداخت است .در اين رابطه سهامداران حقيقي
شرکت يادشده میتوانند با ارائه مدارک هويتي نظير
کارت ملي ،شناسنامه و برگه سهام مربوطه به شعب
اين بانک مراجعه و سود متعلقه خود را دريافت کنند.

همکاری بانک تجارت و بانک
قرضالحسنه مهر در ارائه خدمات

جلسه مشترک بانکهای تجارت و قرضالحسنه
مهر ایران جهت افزایش هماهنگی در اطالعرسانی
خدمات مش��ترک هر دو بانک برگزار شد .در جلسه
مشترک که با حضور مس��ؤوالن بانکهای تجارت
و قرضالحس��نه مهر ایران برگزار شد ،نکاتی درباره
چگونگی اجرای تفاهمنامه دو بان��ک در حوزه ارائه
خدم��ات مرب��وط به وصول چ��ک و واری��ز وجه به
حسابهای مشتریان هر دو بانک مطرح و مقرر شد
تاباتشکیلکارگروهمشترک،ضمنتسریعوتسهیل
ارائه این خدمات در شعب ،برنامههای اطالعرسانی و
تبلیغاتی در رسانهها و مطبوعات وهمه شعب دوبانک
با برنامهریزی و هماهنگی بیشتری ادامه یابد .گفتنی
استبانکهایتجارتوقرضالحسنهمهرایرانآذرماه
سالجاریتوافقکردنددرراستایخدمترسانیبهتر
به مش��تریان ،امکان واریز وجوه به حساب و وصول
چکهای مش��تریان دو بانک را در شعب یکدیگر به
صورت آنی و متقابل به انجام رسانند.
ارتباطات

انتخاب برترین عرضهکننده
خدمات ارتباطی سال کشور

 3تندی��س زری��ن پنجمی��ن دوره جش��نواره
س��تارههای فناوری ایران ،به ایرانس��ل اه��دا و این
س��رویسدهنده خدم��ات ارتباطی کش��ور ،از نظر
نوآوری ،محبوبیت و ضری��ب نفوذ ،به عنوان اپراتور
برتر خدمات ارتباطی س��ال  92انتخ��اب و برترین
عرضهکننده خدمات ارتباطی س��ال کش��ور ،برای
ششمین سال متوالی شد .در این مراسم با رای هیات
داوران به س��بب پوشش گس��ترده و عرضه شبکه
اینترنت همراه کشور و عرضه خدمات نوین ،ایرانسل،
برترین ارائهکننده خدمات مخابراتی سال  92شد.

