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  رئیس شورای شهر اهواز تأکید کرد: ضرورت 
اجرای هرچه زودتر طرح تفصیلی در اهواز

پرداخت 10 درصد سهم شهرداری از 
اراضی ملی

محمد آئینی معاون طرح بازآفرینی شهری و معاون 
شهرســازی وزیر راه و شهرسازی به همراه هئیت 
مدیره ســازمان ملی زمین و مســکن با مدیر کل 
راه و شهرسازی اســتان، مجتبی یوسفی نماینده 
مجلس شورای اســالمی در اهواز، حجت االسالم 
موســی پور قائم مقام شهردار، سیاوش محمودی 
رئیس و زارع زاده نائب رئیس شــورای شهر اهواز 
دیدار کردند.رئیس شــورای شــهر در این دیدار 
اظهار کرد: در این بازدید و جلســه ای که برگزار 
شد در خصوص مسائل شــهری و موضوعات فی 
ما بین شــهرداری، راه و شهرسازی و شورای شهر 
بحث و تبادل نظر شــد.وی افزود: طرح بازآفرینی 
شــهر اهواز از موضوعات مطرح شده در این دیدار 
بود که از معاون وزیر درخواست داشتیم تا سهمیه 
قیر رایگان مختص طــرح بازآفرینی و بافت های 
فرســوده در اهواز را افزایش دهند.رئیس شورای 
اسالمی شهر اهواز گفت: با توجه به مسئله حاشیه 
نشینی و بافت فرسوده و کم برخوردار که در اهواز 
داریم درخواســت کردیم سال آینده سهمیه اهواز 
را افزایــش دهند و اعــالم کردیم که آماده جذب 
سهمیه هســتیم و این ظرفیت در اهواز نیز وجود 
دارد.محمودی بیــان کرد: در خصوص 2 هزار تن 
قیری که از سال گذشته دریافت شده اعالم کردیم 
کار در مناطق مختلف اهواز شروع شده، در بافت 
فرسوده کار انجام شده و مراحل روکش و آسفالت 
نیز در حال انجام اســت.وی با تاکیــد بر اجرای 
طرح تفصیلی اهواز در این بازدید عنوان کرد: این 
طرح باید هرچه ســریعتر توسط راه و شهرسازی 
آماده شــود و امروز ضرورت اهواز کنترل یکی از 
ابزارهای ســاخت و ساز اســت، که باید این طرح 
هرچه ســریعتر با ابالغ راه و شهرسازی به مشاور 
انجام شود.وی ادامه داد: همراهی و همکاری بین 
شهرداری، مشــاور و راه و شهرسازی در خصوص 
اجرای زودتر طــرح تفصیلی خصوص باید صورت 
بگیرد.رئیس شورای اســالمی شهر اهواز با اشاره 
به سهم 10 درصد شهرداری از اراضی ملی، عنوان 
کرد: بنا بر گزارشــی که شــهرداری داده بیش از 
10 ســال است که سهم شهرداری پرداخت نشده 
اســت و بنا شــد راه و شهرســازی با اعالمی که 
معاون ســازمان ملی زمین و مســکن داشتند راه 
و شهرســازی استان، مشــاوری را بگیرند و آن را 
دریافت نمایند که باید زمین ها را بررسی کنند و 
اعالم آمادگــی کردند تمامی حق 10 درصد های 

سهم شهرداری را به شهرداری واگذار کنند.

استاندار زنجان: با گذر از پیچ سخت 
اقتصادی در کشور اتفاقات خوبی رخ 

خواهد داد
اســتاندار زنجان با اشــاره به اینکه با گذر از پیچ 
سخت اقتصادی کشــور می توان به اتفاقات خوب 
امیــدوار بود، گفت: باید تــالش کرد از این محل 
برنامه ریزی الزم بــه ویژه فرزندآوری و ازدواج را 
افزایش همچنین اقدامــات فرهنگی را نیز لحاظ 
کرد. بــه گزارش خبرنگار ، محســن افشــارچی 
شــامگاه شنبه در جلسه شــورای هماهنگی ثبت 
احوال اســتان با اشــاره به اینکه افزایش امید به 
زندگی بــه عوامل مختلفی بســتگی دارد، افزود: 
کاهش آمادر ازدواج خطری اســت که  کشــور را 
تهدید می کنــد و هر چند این مســاله هم تابع 

شرایط به ویژه وضعیت اقتصادی است.
وی با بیان اینکه داشتن فرزند بیشتر از هر جهت 
مثبت اســت، ادامــه داد: تجربه نشــان می دهد 
ازدواج در سن مناسب تر می تواند شرایط بهتری 
را بوجود آورد هر چند نمی توان مشکالت را انکار 
کرد.افشــارچی با اشاره به اینکه اعتماد به خداوند 
نکتــه مهمی اســت و در تمامــی ارکان به ویژه 
تشکیل زندگی اهمیت ویژه ای دارد، اظهار داشت: 
هر چند در خصوص ازدواج مشکالتی وجود دارد 
امــا اتکا به خداوند آثار خوبی دارد و به نوعی مایه 
افزایش رزق و روزی است.استاندار زنجان با اشاره 
به موضوع پایگاه اطالعات جمعیت کشــور افزود: 
ارتباط سببی و نسبی حرفهای زیادی برای گفتن 
دارد و تحقق پروژه مربوطه نتایجی از قبیل گراف 
به دنبال دارد در این میان و محوری ترین متصل 
کننده خدمات به ســایر دســتگاهها ثبت احوال 
است.وی با اشاره به اینکه تولید گراف مربوطه می 
تواند به دریافت اطالعات دستگاههای مختلف به 
ویژه در حوزه اقتصادی منتهی شود، اظهار داشت: 
تحقق نهایی این مهم اتفاق مثبتی است که طبق 
گزارش ها زنجان در انجام این کار جزو پنج استان 
کشــور است.اســتاندار زنجان با بیان اینکه ثبت 
احــوال با اتصال به درگاه دولت خدمات بهتری را 
ارائه کرده است، خاطر نشان کرد : تالش می شود 
احداث ســاختمان اداری ثبت احوال استان نیز با 

همکاری ها، زودتر به اتمام برسد.

خبر

شهردار کرمانشاه:
 ایثار و شجاعت ویژگی برجسته 

و بارز آتش نشانان است
شــهردار کرمانشــاه با اشاره به نیاز شــرایط جسمی و 
روحی ویژه برای آتش نشــان شــدن، گفت: شجاعت و 
ایثار 2 مشــخصه برجسته و بارز آتش نشانان است.نادر 
نوروزی شهردار کالنشهر کرمانشاه در مراسم تجلیل از 
آتش نشانان نمونه که با حضور معاونت عمرانی استاندار، 
فرماندهی ســپاه حضرت نبی اکــرم )ص( و جمعی از 
مسئولین اســتانی برگزار شد، اظهار داشت: آتش نشان 
شدن شرایط ویژه جسمانی و روحی می خواهد. وی افزود: 
ایثار و شــجاعت که 2 مشخصه بارز آتش نشانان است 
از آمادگی جسمانی و اعتقاد انسانی سرچشمه می گیرد.

شهردار کالنشهر کرمانشاه با اشاره به غلبه روحیه ایثار 
و مادی گرایی در آتش نشــانان، تصریح کــرد: توان و 
آمادگی آتش نشانان، آرامش بخش شهروندان است. وی 
خاطرنشان کرد: اگر از اجر اخروی تالش های آتش نشانان 
بگذریم، اثرگذاری اقدامات آنان در خارج کردن اضطراب 
و اســترس از حادثه دیدگان قابل چشم پوشی نیست.

نوروزی ادامه داد: تأمین رفاهیات برای آتش نشــانان در 
دیگر جوامع انسانی همواره مورد تاکید بوده و در کشور ما 
نیز همواره سعی بر این بوده رفاهیات آتش نشانان تأمین 
شود. وی با تاکید بر استمرار اقدامات پیشگیرانه مجموعه 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی، از توجه ویژه به مبحث 
آموزش در حوزه خدمات ایمنی و اطفا حریق سخن گفت 
و از تأسیس یک مرکز آموزشی برای مجموعه آتش نشانی 
و خدمات ایمنی در کرمانشاه و در آینده ای نزدیک خبر 
داد.شهردار کرمانشاه همچنین در پایان از آمادگی نسبی 
مجموعه آتش نشــانی کرمانشاه برای گذر از بحران های 
احتمالی با کمترین خسارت جانی و مالی برای شهروندان 

خبر داد.

کرمانشاه هشتمین استان سالمند ایران 
شد

معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمانشاه  با بیان اینکه 
استان کرمانشاه هشتمین استان سالمند کشور است و 
رشد جامعه سالمندی بسیار باال است گفت: بیش از 2۴ 
هزار سالمند در کرمانشاه خدمات متنوعی را از بهزیستی 

دریافت می کنند. 
نیلوفر اختیاری با اشــاره به اینکــه از 6 تا 12 مهر ماه 
هفته سالمند نامگذاری شــده است اظهار داشت: سند 
ملی سالمندان مصوبه سال 96 است و هدف آن ارتقای 
سطح فرهنگی جامعه، توانمندسازی سالمندان، حفظ و 
ارتقای سالمت جسمی و روانی و ارتقای سرمایه اجتماعی 
و حمایت اجتماعی، توسعه زیرساخت مورد نیاز در امور 
سالمندی و امنیت مالی و نظام حمایت از سالمندان است. 
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه هشتمین استان سالمند 
کشــور است و رشد جامعه ســالمندی بسیار باال است 
عنوان کرد: بیش از 2۴ هزار سالمند در کرمانشاه خدمات 
متنوعی را از بهزیستی دریافت می کنند که 12۴5 نفر 
در مراکز شــبانه روزی و 399 نفر در مراکز روزانه حضور 
دارند و ۴۴۴ نفر نیز خدمات ویزیت در منزل را دریافت 
می کنند و تعدادی نیز مستمری بگیر هستند.اختیاری 
با اشــاره به اینکه پنج مرکز شبانه روزی برای نگهداری 
سالمندان بی سرپرست در استان وجود دارد گفت: هفت 
مرکز روزانه سالمندان نیز وجود دارد که خدمات فرهنگی 
از جمله برنامه های گروهی، ورزشی، تفریحی و فیزیوتراپی 
و پرستاری ارائه می شود. وی با بیان اینکه فرایند پذیرش 
سالمندان دو تا سه هفته زمان نیاز دارد افزود: رایزنی با 
دستگاه قضایی انجام شده که خانواده های دارای فرزند 
پسر محدودیت بیشتری برای واگذاری والدین به مراکز 
سالمندان داشته باشند.معاون توانبخشی بهزیستی استان 
کرمانشاه با اشاره به اینکه چنانچه سالمندی مشکل حاد 
داشته باشد به طور حتم و حتی با نبود ظرفیت، پذیرش 
می شــود گفت: ســالمندانی که ضرورت کمتری برای 
نگهداری در مراکز بهزیستی دارند، در اولویت قرار ندارند.

اختیاری افزود: خدمات توانبخشی ازجمله فیزیوتراپی، 
کاردرمانی وگفتاردرمانی در مراکز و وســایل بهداشتی 

وحق پرستاری به سالمندان درمنزل ارائه می شود.

حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران  در نیمه نخست 
سال موفق شدند

حفر و تکمیل 45 حلقه چاه های نفت و 
گاز در مناطق  خشکی و دریایی کشور 

حفارمردان ســختکوش شــرکت ملی حفاری ایران در 
تالش شبانه روزی در نیمه نخست سال جاری موفق به 
حفر و تکمیل ۴5 حلقه چاه های نفت  و گاز در مناطق 
خشکی و دریایی کشور شدند که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 9 حلقه بیشتر است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی حفــاری ایران، 
مسعود افشار معاون مدیرعامل شرکت در عملیات حفاری 
در این باره توضیح داد: از این تعداد چاه سه حلقه توسعه 
ای، چهار حلقه اکتشافی و 3۸ حلقه تعمیری بوده است  

وی افزود: از شمار چاه های حفر شده 3۴ حلقه در گستره 
عملیاتی  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شش حلقه 
در شرکت نفت فالت قاره، یک حلقه در شرکت مهندسی 
و توســعه نفت، یک حلقه در قالب پروژه و سه حلقه در 
اجرای طرح های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 

حفاری و تکمیل گردید. 
افشار  اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه  
39 هــزار  و 690 متــر حفاری با کاربســت دکل های 
خشــکی و دریایی ناوگان شرکت به ثبت رسید که این 
رقم نیز هفت هزار و 129 متر در قیاس با شش ماه اول 

سال قبل افزایش نشان می دهد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات 
حفاری با بیان اینکه  این شــرکت ۷2 دستگاه حفاری 
خشــکی و دریایی در تملک  دارد که تعدادی در برنامه 
بازسازی و نوسازی و یا جایگزین می باشند، گفت : هم 
اکنون 9 دکل حفاری خشــکی در حــال جابجایی در 

مناطق عملیاتی است.

خبر

فرمانــدار زیرکوه گفت: برای تکمیل مجتمع 
بارگاهی زرشــک در این شهرستان حدود ۴ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که با برآوردها 

امید داریم سال آینده به بهره برداری برسد.
محمدرضا غیرتی در گفت وگو با ایسنا به اشاره 
به سطح زیر کشت زرشک در این شهرستان، 
اظهار کرد: در شهرســتان زیرکوه 50 درصد 
باغات شهرســتان شــامل 3500 هکتار زیر 

کشت زرشک است.
وی با بیان اینکه ســاالنه حدود بیش از چهار 
هزار تن زرشک از این سطح برداشت می شود، 
تصریح کرد: زرشک محصولی است که فصل 
برداشت آن اوایل پاییز است و زمان برداشت 
ایــن محصول بــا باران های پاییــزی مواجه 

می شود.
غیرتی ادامه داد: یکی از مشــکالتی که برای 
زرشک کاران وجود دارد بارگاه زرشک است و 
در این راستا تدبیری که اندیشیده شده ارائه 
تسهیالتی برای احداث بارگاه زرشک است، اما 
احداث بارگاه زرشک در مقیاس خرد و اندک 

انجام می شود.
وی افزود: تاکنــون حمایتی از این حیث که 
بارگاه های زرشــک متمرکز ایجاد شود اتفاق 
نیفتاده، اما در سال جاری دولت بر آن شده که 
تسهیالتی را برای ایجاد مجتمع های بارگاهی 
زرشک تخصیص دهد و تاکنون توانستیم در 
یک نقطه زمین هایی را واگذار کنیم و آن هم 
در روستای افین است که بیشترین سطح زیر 

کشت را در استان دارد.
غیرتــی با بیان اینکه بــرای احداث مجتمع 
بارگاهی زرشک پرونده ها تقریبا تکمیل شده و 
در دست اقدام است و اگر تسهیالت اعالم شود 
به کشاورزان ابالغ خواهد شد، ادامه داد: برای 
احداث این مجتمع ها به کشاورزان زمین هایی 
را ارائه دادیم که هنوز به بهره برداری نرسیده 
که درخواســت وام آن داده شــده و در حال 
انجام است؛ اگر مجتمع بارگاهی زرشک ایجاد 
شود هر کشاورز برای خشک کردن محصول 

خود از بارندگی در امان می ماند.
فرماندار زیرکوه با اشاره به ساز و کار بازاریابی و 
فروش، تصریح کرد: برداشت محصول زرشک 
از اوایل مهرماه آغاز می شود و تا پایان آبان ماه 
به طول می انجامد بنابراین یک دوره برداشت 
تقریبا دو ماهه را سپری می کند و از آن جایی 
که اکثر کشــاورزان شهرستان تک محصول 
هستند و درآمد آن ها وابسته به تولید زرشک 
است باید دولت تمهیداتی را پیش بینی کند 
که کشاورز مجبور نشو محصول خود را به هر 

قیمت بفروشد.

غیرتی اظهــار کــرد: همه ســاله دولت به 
صورت مقطعی نسبت به خرید زرشک اقدام 
می کند،  اما این امر به گونه ای نیست که همه 
کشاورزان را  شامل شــود و تنها در برهه ای 
ممکن است ورود پیدا کنند؛ به همین دلیل 
تعدادی از کشاورزان خرده مالک مجبور شدند 
محصوالت خود را ارزان بفروشــند چراکه به 

درآمد آن نیاز داشتند.
وی افزود: برای زرشک بازار مشخصی وجود 
ندارد که کشاورز با اطمینان محصول خود را 
بفروشد و ساز و کار خرید تضمینی نیز برای 
این محصول تعریف نشده تا کشاورز احساس 

امنیت کرده و ضرر نکند.
فرماندار زیرکوه با بیان اینکه زرشک محصولی 
اســت که کمتر دچار آسیب و آفت می شود 
و  در ســال زراعی جاری خطر زنگ زرشک 
را داشــتیم که با تمهیدات جهاد کشاورزی 
از پیشــرفت آن جلوگیری شــد، اما با وجود 
اینکه در تولید زرشک نیاز به سم و آفت کش 
نداریم نیاز به کود داریم که به اندازه کافی در  

دسترس است.
 معرفی یک محصول مغفول مانده

غیرتی در خصوص برگزاری جشــنواره ملی 
زرشــک در مهرمــاه، ادامــه داد: نکته اول 
در خصــوص این جشــنواره این اســت که 
جشــنواره ای برای اولین بار مختص زرشک 
برگزار می شــود که ملجایی برای معرفی این 

محصول است و توجه مسئوالن به این حوزه 
جلب خواهد شــد تا دست اندرکاران متوجه 
خــاص بــودن و منحصر  به فــرد بودن این 

محصول شوند.
وی با بیان اینکه عــده زیادی از مردم از این 
طریــق امرار معاش می کنند و زرشــک یک 
محصول منحصر به فرد و اســتراتژیک است 
که می تواند فرآورده های متعددی را داشــته 
باشد، تصریح کرد: اگر این محصول شناخته 
شــود بسیار مفید واقع خواهد شد؛ نکته دوم 
این اســت که الزمه برون داد بهتر جشنواره 
این است که از مســئوالن طراز اول کشور و 
دست اندرکاران تاثیرگذار سطح ملی در این 
جشــنواره حضور پیدا کنند تــا محصول در 

سطح جامعه معرفی شود.
 خام فروشی؛  قیمت و کیفیت سه رکن 

قابل توجه
فرماندار زیرکوه با بیان اینکه یکی از آفات این 
است که کشاورز مجبور است محصول خود را 
در فصل تولید به قیمت ارزان و حتی نسیه به 
دالالن بفروشد و بازار زرشک عمال در دست 
دالالن اســت، اظهار کرد: به ندرت زرشک را 
نقد خریداری می کنند و همین باعث می شود 
درامدهــا کفاف هزینه هــا را ندهد؛ از طرفی 
درخواست داریم شرکت تعاونی روستایی همه 
ساله به صورت مقطعی ورود پیدا نکرده و برای 

خرید فکر اساسی برداشته شود.

غیرتی با بیان اینکه ابتدا باید زرشــک کاران 
بیمــه و از طریق ارگان هــای دولتی حمایت 
شــوند، افزود: الزم است برنامه های ترویجی 
برای کشــاورزان ارائه شود تا کشاورز آرامش 

خاطر داشته و نگرانی فروش نداشته باشد.
وی با بیان اینکه برای احداث تاالرهای زرشک 
نیاز به دریافت وام هــای بلندمدت داریم و از 
طرفی اگر این محصول بخواهد ارزش واقعی 
خود را نشــان دهد الزم اســت روی کیفیت 
کار شود، اظهار کرد: تاکنون اقدام عملیاتی و 
فناورانه برای خشک کردن محصول زرشک 
انجام نشــده و همه موارد سنتی انجام شده؛ 
حتی صنایع بسته بندی و فرآوری در استان 
به ندرت وجود دارد. فرماندار  زیرکوه با ییان 
اینکه خام فروشــی از مشــکالت مهم است، 
افزود: زرشک باید به صورت میوه عرضه شود 
که امیدواریم با برگزاری این قبیل جشنواره ها 
این محصول به ارزش واقعی خود برسد و سود 

دالالن به جیب کشاورز برود.
غیرتی با بیان اینکه اکنون قیمت زرشــک را 
دالل تعیین می کند و کشــاورز اختیاری در 
تعیین قیمت ندارد، تصریح کرد: در دو سال 
اخیر قیمت زرشــک با وجود تورم ها افزایش 
پیدا نکرده و از طرفی در شهرستان زیرکووه 
هیچ ســردخانه ای برای نگهداری زرشــک و 
سپس فروش آن در زمان مناسب نداریم که 

امیدواریم تمهیداتی اندیشیده شود.

اولین جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی 

مجتمعبارگاهیزرشکدرزیرکوهافتتاحمیشود

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اردبیل از تدوین ســند 
جامع طرح های توســعه ای با هدف ســاماندهی و نظامند 
کردن طرح های بخش آب در اســتان اردبیــل خبر داد و 
گفت: با توجه به ظرفیت محدود منابع آب نسبت به تمرکز 
جمعیــت و ظرفیت پایین تصفیه در مرکز اســتان باید به 
دنبال انتقال آب برای برطرف شــدن کمبود آب در اردبیل 

باشیم. 
به گــزارش خبرنــگار  از شــرکت آب منطقه ای اســتان 
اردبیل، علی حیدری اناری روز یکشــنبه در جلسه شورای 
برنامه ریزی شــرکت آب منطقــه ای اردبیــل اظهار کرد: 
برون سپاری خدمات غیرحاکمیتی، یکپارچه سازی سامانه ها 
و چابک ســازی فرایندها از موضوعاتی اســت که به دنبال 

عملیاتی سازی آن در چهارچوب قانون هستیم.
وی اظهار کرد: نظام مند کردن و شــفاف ســازی خدمات، 
برنامه ریــزی جهت مدیریت و کاهــش هزینه ها و حفظ و 
حراســت از اموال و امالک بیت المال بایــد مدنظر تمامی 

سطوح مدیریتی این شرکت قرار گیرد.
حیــدری اناری با تاکیــد بر پیگیــری و تکمیل طرح های 
توســعه منابع آب در اســتان گفت: پیگیری تکمیل طرح 
پایاب خداآفرین و اخذ ردیف اجرایی برای مرمت و بهسازی 
شبکه مغان، تکمیل ســدها و شبکه های در حال احداث و 
آغاز عملیات اجرایی چند ســد در اســتان جزو برنامه های 

اولویت دار شرکت آب در این بخش است.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای اردبیل آینده نگری و آینده 
پژوهــی را از مولفه های مهم جهــت هرگونه برنامه ریزی و 
تصمیم گیری ها دانســت و گفت: تالش می شود سهم آینده 

پژوهی در برنامه ریزی ها افزایش  یابد.
وی برنامــه تخصیص آب برای رونق و شــکوفایی صنعت و 
همچنین احداث سدهای معیشتی در استان را مورد اشاره 
قــرار داد و افزود: موافقت با تخصیص منابع آب برای بخش 
صنعت از طرف شــرکت آب منطقه ای اردبیل به ســازمان 
صنعت معدن وتجارت و تامین آب برای احداث 110 ســد 

معیشتی نیز به جهاد کشاورزی استان ابالغ شده است.
حیدری اناری با اشــاره به همکاری مناسب سازمان جهاد 
کشــاورزی و شــرکت آب و فاضالب استان در اجرای سند 
ســازگاری با کم آبــی گفت: تحویل حجمی آب، تشــکیل 
تعاونی های آب بران و اجرای الگوی کشت از سوی سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان، اصالح شــبکه های آبرسانی و 
جلوگیری از پرت آب در شبکه های آبرسانی از سوی شرکت 
آب و فاضالب اســتان از جمله تعهدات این 2 مجموعه در 
این ســند است که اقدامات خوبی در این راستا انجام یافته 
اســت.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان اردبیل 
ضرورت انتقال آب برای حل مشــکل کمبود آب آشامیدنی 
اردبیل را یادآور شــد و گفت: با توجــه به ظرفیت محدود 
منابع آب نسبت به تمرکز جمعیت و ظرفیت پایین تصفیه 
در مرکز استان باید به دنبال انتقال آب برای برطرف شدن 
کمبود آب در اردبیل باشیم.تاکنون 10 سد مخزنی بزرگ و 
۴2 سد مخزنی کوچک در استان اردبیل احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل:

اجرای طرح انتقال آب برای جبران کمبود منابع آب اردبیل ضروری است

 سرپرســت جهاددانشــگاهی فــارس خواســتار همراهی 
جهادگــران همکار برای تداوم فعالیت هــا و ارتقای جایگاه 
ســازمانی این واحد در کشور شــد و گفت: نیازمند تعریف 

یک چشم انداز برای 10 سال آینده هستیم.
دکتر امیرحسین استقالل در جمع کارکنان جهاددانشگاهی 
فارس، بیان کرد: پس از 5 سال، مجددا توفیق خدمتگذاری 
در واحد جهاددانشگاهی فارس پیدا کردم؛ البته هیچگاه هم 

فراموش نکردیم که خانه اصلی ما کجاست.
استقالل به برنامه های تیم جدید مدیریتی جهاددانشگاهی 
هم اشــاره و با بیان اینکه فرایندهای پیش بینی شــده با 
روند ســابق متفاوت است، گفت: تیم جدید، با نگاه دیگری 
به دنبال تحول آفرینی و با نیازســنجی به دنبال باز کردن 

گره ها هستند.
او با بیان اینکه امروز با توجه به گذشــت زمان و مقتضیات 
موجود نیاز بــه تولی گری در مباحــث نوآورانه و فناورانه 
داریم و جهاددانشــگاهی باید حلقه متولی این مهم باشد، 
خاطرنشــان کرد: تمــام تالش مدیریــت جدید حرکت به 

سمت پژوهش، فرهنگ و آموزش نوآورانه است.
اســتقالل ابراز امیدواری کرد که با نگاهی نو شاهد ارتقای 

جهاددانشــگاهی در کل جامعه به ویژه جامعه دانشــگاهی 
کشور باشیم.او با بیان اینکه در واحد فارس نیز برنامه هایی 
پیش بینی شــده اســت، از تالش مدیران سابق این واحد 
قدردانی و اضافه کرد: امید است در آینده با کارنامه ای قابل 
قبول، مســئولیت را تحویل دهیم.استقالل با بیان اینکه در 
واحد آموزش جهاددانشــگاهی استان همکاران تالش گری 

داریم که جزو زحمتکش ترین ها هســتند، گفت: دوره های 
جدیدی برای ارائه و فرآیندهای تخصصی تر در این معاونت 

کلیدی، تعریف و دنبال خواهد شد.
رئیس خبرگزاری دانشــجویان ایران)ایسنا( منطقه فارس، 
همچنین با بیان اینکه در حوزه فرهنگی اقدامات خوبی در 
حال پیگیری اســت، گفت: برنامه حضورمان در دانشگاه ها 
جدی اســت و دفاتر جهادانشــگاهی بــه زودی در مراکز 

آموزش عالی به ویژه دانشگاه های مادر راه اندازی می شود.
او عنوان کرد: در حوزه پشــتیبانی نیز فرایند بودجه ریزی 
مبتنــی بر عملکرد دنبال خواهد شــد؛ ردیابی فعالیت ها از 

مهمترین مزیت اجرای این مهم خواهد بود.
سرپرست جهاددانشــگاهی فارس با تاکید بر این نکته که 
به دنبال ســرمایه گذار در حوزه های درمانی برای گسترش 
بخش های درمانی جهاددانشــگاهی هســتیم، تصریح کرد: 

الزم است در این حوزه وارد عرصه های جدید شویم.
اســتقالل خواســتار همراهی همه کارکنان بــرای تداوم 
فعالیت هــای جهاد و ارتقاء جایگاه ســازمانی این واحد در 
کشور شد و گفت: نیازمند تعریف یک چشم انداز برای 10 

سال آینده هستیم.

سرپرست جهاددانشگاهی فارس تاکید کرد:

لزوم تعریف چشم انداز ۱۰ ساله برای جهاددانشگاهی فارس

سازمان آگهی ها

روزانهم
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