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شهرستان

اخبار

 48هزار رقبه در کرمانشاه وجود دارد

مدیرکل اوقاف و امور
خیریه استان کرمانشاه به
وجود  48هزار رقبه در این
استان اشاره کرد و گفت42 :
هزار رقبه از این تعداد در
شهرستان کرمانشاه است .به گزارش روابط عمومی اداره
کل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه ،حجتاالسالم
آیتاهلل عباسیان در همایش مهر تحصیلی که در سالن
زیتون برگزار شد ،اظهار داشت :استان کرمانشاه از نظر
وقف درصد باالیی داد .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
کرمانشاه به  48هزار رقبه در این استان اشاره کرد و گفت:
 42هزار رقبه از این تعداد در شهرستان کرمانشاه است
و مابقی مربوط به دیگر شهرستانها است .وی به درآمد
باالیی رقبهها برای استان اشاره و بیان کرد :واقف هر آنچه
از وقف خود را بخواهد هزینه کند ،اداره اوقاف و امور خیریه
این کار را انجام میدهد .عباسیان به توزیع هشت هزار
دست مانتو و شلوار برای دانشآموز دختر نیازمند استان
اشاره و بیان کرد :هشت هزار کیف نیز بین دانشآموزان
نیازمند استان توزیع می شود.

همزمان با حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه در ذوب آهن اصفهان:

تولید انبوه ریل ملی آغاز شد

تولید انبوه ریل ملی در ذوب آهن اصفهان که نقش
مهمی در خودکفایی صنعت ریلی کشور دارد  21 ،شهریورماه
همزمان با حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه در ذوب آهن
اصفهان آغاز شد .
بر اساس قرارداد فروش ریل بین ذوب آهن اصفهان و
راه آهن جمهوری اسالمی  40 ،هزار تن ریل  U33تولید
می شود تا در خط آهن کشور مورد استفاده قرار گیرد .
ضمن اینکه قرارداد جدید برای تحویل  25تا  30هزارتن ریل
 ( UIC60جهت خطوط بسیار پرسرعت ) نیز بزودی بین

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین معاونت پیشگیری دادگستری و سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان

یکیازقدیمیترینپستهایفوقتوزیعاصفهاندرمنطقهمبارکه

پست  63/20کیلوولت قند نقشجهان
بهینهسازی شد

با هزینه ای بالغ بر  10میلیارد ریال و با هدف افزایش
پایداری شبکه فوق توزیع و کاهش خطاهای شبکه ،پست
 63/20کیلوولت نقشجهان یکی از قدیمی ترین پستهای فوق
توزیع اصفهان در منطقه صنعتی مبارکه بهینه سازی شد .به
گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان این پست با
هدف تأمین انرژی مصرفی کارخانه قند نقشجهان  ،شهرک
صنعتی مبارکه و سایر صنایع منطقه مبارکه و همچنین
تأمین برق شهرستان مبارکه و روستاهای همجوار در سال
 1353مورد بهرهبرداری قرار گرفت .بنابراین گزارش با توجه
به فرسوده بودن تابلوهای کنترل و حفاظت ،تجهیزات سوییچ
یارد و ساختمان ایستگاه با پیگیری واحد بهینهسازی معاونت
بهرهبرداری و کارشناسان امور انتقال نیروی غرب  ،پروژه
بهینهسازی ایستگاه مذکورکلید خورد .این گزارش حاکیست:
با توجه به بار باالی ایستگاه مقرر شد بهینهسازی در دو مرحله
اجرا گردد که فاز اول پروژه از دیماه سال  1395آغاز و تا
پایان سال با انجام اصالحات ساختمانی و تعویض تابلوهای
حفاظت و کنترل ترانس  2انجام شد .فاز دوم پروژه نیز از
فروردینماه سال  1396شروع و با تعویض تابلوهای حفاظت
و کنترل ترانس  1و بهینهسازی تجهیزات فشارقوی و انجام
اصالحات مداری در خردادماه به بهرهبرداری رسید .نصب و راه
اندازی برقگیرهای شبکه  63کیلوولت،اجرای شبکه زمین به
طور کامل  ،نصب تجهیزات اندازه گیری و بهینه سازی کوبیکل
های  20کیلوولت از اهم فعالیتهای به روز رسانی پست مذکور
بوده است .در پایان گفتنی است  :شرکت مهندسن دانشمند به
عنوان مشاور و شرکت رهپا نیروی صفاهان نیز پیمانکار پروژه
بوده و این پروژه در طی  10ماه انجام گرفته است.

ذوب آهن اصفهان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور منعقد می شود .
گفتنی است فعاالن بازار سرمایه به منظور آشنایی
نزدیک با فعالیت ها  ،دستاوردها و پروژه های ذوب
آهن اصفهان در این شرکت حضور یافتند و ضمن
بازدید از بخش هاي مختلف خط تولید از جمله كوره
بلند شماره  ، 3خط توليد ريل ملي در نورد ، 650
فوالدسازي  ،كك سازي و  ..با مسئولین ذوب آهن نیز
دیدار و گفتگو کردند.

علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
هرمزگان از انعقاد تفاهمنامه همکاری با
معاونت فرهنگی سپاه امام سجاد (ع) به
منظور کاهش نرخ آسیب طالق  ،آموزش
عمومی خانواده ها  ،بسط و گسترش
فرهنگ صلح و سازش و ....در قالب طرح
مصلحین خانواده خبرداد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع

جرم دادگستری کل استان هرمزگان اظهار
داشت :آسیب طالق درمیان چهار آسیب
مبتالبه کشور قرار داشته که در چند سال
اخیر با رشد فزاینده ای روبرو بوده و دغدغه
عمده مسئولین اجتماعی کشور می باشد.
وی همچنین افزود :علیرغم تالشهای
گسترده مسئولین مختلف استانی در
سالیان اخیر این آسیب مهم در استان
هرمزگان نیز جوالن میدهد  ،بصورتی که
تعداد بسیاری از پرونده های محاکم حقوقی
و خانواده را به خود اختصاص داده است .
وی در ادامه بیان داشت :هرچند نرخ
طالق در هرمزگان نسبت به نرخ کشوری در
وضعیت مطلوب تری قرار دارد  ،لکن حتی
این میزان طالق نیز برای مردم هرمزگان
که عموما دارای اعتقادات مذهبی قوی می
باشند زیبنده نیست .وی از اقدامات مناسب

معاونت پیشگیری دادگستری هرمزگان را
تاسیس و راه اندازی شش مرکز خصوصی
مشاوره خانواده در بندر عباس عنوان کرد و
گفت  :با تشریک مساعی و انعقاد تفاهمنامه
با معاونت فرهنگی سپاه امام سجاد(ع)
استان هرمزگان و استفاده از ظرفیت بومی
و سنتی استان ،طرح مصلحین خانواده در
کلیه شهرستانهای استان به منظور گسترش
سازش بین متقاضیان طالق ،آموزش
خانواده های در معرض آسیب و کاهش نرخ
پرونده های طالق در دادگستری اجرایی
خواهد شد .وی همچنین اضافه نمود :با
تشکیل هسته های سه نفره از روحانیون
 ،ریش سفیدان و معتمدین در محله های
مختلف شهرهای استان ،متقاضیان طالق
جهت صلح و سازش به این هسته ها ارجاع
و سپس در صورت سازش یا عدم سازش به

مشاورین روان شناس ،مددکاران اجتماعی
و همچنین کالسهای آموزش مهارتهای
زندگی (طرح امید) ارجاع می گردند.
وی از چهار شهر میناب  ،رودان ،
حاجی آباد و بندر خمیر به عنوان چهار
شهر مبنا در استان جهت اجرای آزمایشی
طرح نام برد و اظهار داشت در صورت توفیق
در اجرا  ،این طرح در تمامی شهرستانهای
استان اجرا خواهد شد.
این مقام قضایی همچنین ابراز
امیدواری کرد با اجرای دقیق این طرح که
در راستای برنامه های اداره کل فرهنگی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه و مورد تاکید رئیس کل محترم
دادگستری استان هرمزگان می باشد تا
حدود زیادی از ورودی پرونده های طالق به
محاکم قضایی استان جلوگیری گردد.

برگزاری دوره توانمند سازی جوامع محلی در گالیکش

مسئول آموزش ،ترویج و مشارکت
های مردمی اداره منابع طبیعی شهرستان
گالیکش در تماس با پایگاه اطالع رسانی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
درخصوص برگزاری این دوره گفت :دوره
توانمند سازی جوامع محلی با هماهنگی
وهمکاری اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشکری و اداره جهاد کشاورزی
 ،به منظور ایجاد جوامع محلی توانمند
و توسعه روستا با محوریت حفاظت از
منابع طبیعی و محیط زیست برگزار
گردیده است.آقای حسن فرامرزی هدف
از برگزاری این دوره ها را توسعه روستا،
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ،اقدام و

عمل و حفاظت از منابع طبیعی می
باشد .در این دوره ها مواردی از جمله
تغییر الگوی کشت (شامل کشت گیاهان
دارویی و تبدیل اراضی شبیدار به باغ های
مثمر) ،جلوگیری از آتش زدن پسماندهای
کشاورزی ،مسئله تغییر اقلیم و بحران
آب و کشت محصوالتی که نیاز آبی کم و
درآمد بیشتری دارند شامل کشت گیاهان
به لیمو ،گالبی ،سیب ،زعفران و گل
محمدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ایشان خاطر نشان کرد با توجه به قرار
گرفتن پارک ملی گلستان به عنوان یکی
از پایلوت های حفاظتی ثبت جنگل های
هیرکانی در یونسکو ،اهمیت این موضوع

برای این جوامع تشریح گردید و نقش آن
در جذب گردشگر مطرح شد .در ادامه
وی افزود :با وجود گردوکاری در حاشیه
این روستا که مساحتی حدود  150هکتار
می باشد این مسئله یک فرصت مناسب
برای روستاییان این منطقه می باشد که
اداره منابع طبیعی آمادگی دارد مدیریت
آن را به جوامع محلی واگذار کند  ،در
این راستا از مردم این روستا خواسته شد
هر چه سریعتر تعاونی روستایی خود را
به ثبت برسانند.کارشناس جهادکشاورزی
در این دوره اعالم نمود افرادی که قصد
کشت گیاهان دارویی و همچنین تبدیل
زمین های زراعی خود به باغ را دارند می

توانند به اداره جهاد کشاورزی واحد تنگراه
مراجعه کنند ،در مواردی که درخواست
آنها با یارانه همراه باشد به صورت رایگان
در اختیار آنها قرار گرفت و در دیگر
موارد نیز راهنمایی ها الزم انجام خواهد
شد .در پایان دوره کارشناس اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت:
در صورت مشارکت پررنگ روستاییان در
این روستا فروش محصوالت صنایع دستی
با ارتباطات با فروشگاهای بزرگ در تهران
راحتر خواهد بود .خانم کوهساری در ادامه
افزود :این اداره جهت همکاری و آموزش
افراد عالقمند به صنایع دستی آمادگی
کامل دارد.

5

خبر کوتاه

مشکل آب روستای جوالدر هستیجان
دراستان مرکزی مرتفع شد

با انجام عملیات اجرایی در قنات این روستا  ،تولید آب
از  1.5لیتر در ثانیه به  5لیتر در ثانیه افزایش پیدا کرد و آب
مورد نیاز مردم روستا تامین شد .به گزارش آبفار مرکزی و
به نقل از اصالنی مدیر آبفار دلیجان این روستای شهرستان
دلیجان با جمعیتی بالغ بر  300نفر با مشکل کمبود آب مواجه
بوده و در برخی موارد برای تامین آب مورد نظر اهالی آن ،
آبرسانی به صورت سیار و با تانکرصورت می گرفت .اصالنی
افزود :توسعه این قنات با  70متر عملیات حفاری با هزینه ای
بالغ بر  250میلیون ریال انجام شد و مشکل کمبود آب روستا
به صورت کامل حل شد.

سرپرست امور توزیع برق غرق آباد
معارفه شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر امور توزیع برق غرق آباد
با حضور جمعی از مسووالن ادارات و مدیران شرکت توزیع
برق استان مرکزی برگزارشد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان مرکزی در این مراسم گفت :تامین برق مطمئن و
توزیع آن ،بدون همت متخصصان صنعت برق  ،تالش های
شبانه روزی کارکنان ،مدیران و همراهی مردم استان به نتیجه
شایسته نخواهد رسید .مهندس محمد اله داد بابیان اینکه
افزایش رضایتمندی مشترکان از استراتژیهای شرکت توزیع
نیروی برق استان مرکزی است ،افزود :این شرکت با ترسیم
چشم انداز تامین برق پایدار باکیفیت اقتصادی به صورت
هوشمند و غیرحضوری در راستای افزایش رضایتمندی
ذینفعان و ارتقای کیفیت خدمات تحویلی می کوشد .در
پایان این مراسم »،ضمن تشکر از زحمات مهندس «سیدعلی
ابراهیمی» مدیر پیشین امور توزیع برق غرق آباد ،مهندس
ستار محامدی به عنوان سرپرست جدید امورتوزیع برق این
شهر معرفی شد.

رئیسادارهفرهنگوارشاداسالمشهربا
خانوادههایمعظمشهدادیداروگفتگوکرد

همزمان با دهه والیت و امامت سید حسن حسینی رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر به همراه
رئیس اداره کتابخانه های عمومی و تنی چند از کارشناسان
اداره با خانواده های معظم شهدا دیدار و گفتگو کرد .به گزارش
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر  ،در این
بازدید و سرکشی ضمن مالقات با مادر شهید برزگر و مادر
شهید قلعه نوعی از رشادتهای آن شهیدان تجلیل و از زحمات
پدر و مادر شهید قدردانی شد  .سید حسن حسینی در دیدار
با مادران شهید گفت  :ملت ایران مدیون و مرهون فداکاری،
رشادت ،شهامت و پایمردی این عزیزان سربلند هستند و امروز
یکی از وظایف مسئوالن رسیدگی به خانواده شهدا بخصوص
پدران و مادران این عزیزان که اغلب دوران کهنسالی را طی
می کند می باشد  .گفتنی است  :در ادامه این دیدار سید
حسن حسینی به همراه جمع حاضر جهت تجدید میثاق با
شهدای جنگ تحمیلی در مزار شهدای امام زاده عقیل (ع)
حاضر و با اهداء گل یاد و خاطره آنان را گرامی داشت .

