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شهرستان

اخبار

بازديد از موزه های گرگان در روز
پارالمپيك براي معلوالن و جانبازان
رايگان است

بازديد از موزه ها در روز پارالمپيك براي معلوالن و
جانبازان رايگان است .به گزارش روابط عمومی معاونت میراث
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گلستان سارا اخوت معاون ميراث فرهنگي این اداره کل
در این خصوص گفت:با توجه به درخواست رئیس کمیته ملی
پارالمپیک ؛ به مناسبت روز ملی پارالمپیک بازدید از موزه ها
و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش سازمان و اداره کل
میراث فرهنگی  ,صنایع دستی و گردشگری استان گلستان،
برای جانبازان و معلوالن رایگان است.وي اشاره كرد :جانبازان
و معلوالن در روز سه شنبه  24مهر ماه به همراه یک نفر از
اعضای خانواده می توانند از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی
تحت پوشش این اداره کل به صورت رایگان بازدید کنند.

برگزاری چهارمین اجالس نماز
در استان بوشهر

رئیس کمیته اطالعرسانی چهارمین اجالس نماز استان
بوشهراز برگزاری چهارمین اجالس نماز در نیمه نخست
آذرماه در استان بوشهر خبر داد .اسماعیل کاظمی در دومین
جلسه هماهنگی برگزاری چهارمین اجالس استانی نماز با
بیان اینکه این اجالس با هدف ترویج فرهنگ نماز و شناسایی
روشهای دعوت به نماز برگزار میشود اظهار داشت :برای
هر چه با شکوه برگزار شدن چهارمین اجالس استانی نماز
 3کمیته تخصصی تشکیل شده است .وی ،با بیان اینکه
کمیتههای سهگانه برگزاری اجالس نماز استان بوشهرنقش
مهمی در برگزاری با شکوه این اجالس دارند گفت :کمیتههای
اطالع رسانی و تبلیغات ،پشتیبانی و اجرایی ،علمی و ارزیابی
در برپایی با شکوه چهارمین اجالس نماز بوشهر نقش مهمی
دارد .رئیس کمیته اطالع رسانی چهارمین اجالس نماز استان
بوشهر ،محورها و موضوعات این اجالس را برشمرد و گفت:
راههای دعوت به نماز در خانواده و همساالن ،در مهدکودکها،
مدارس ،دانشگاهها و در فضای مجازی و رسانه از محورهای
چهارمین اجالس نماز است .کاظمی ،شیوهها و مهارتهای
دعوت به نماز در ادارات و روشها و مهارتهای مبلغان دینی
و روحانیون در دعوت به نماز را از دیگر محورها و موضوعات
اجالس سراسری نماز دانست و افزود :عالقمندان میتوانند
آثار خود را در قالب ایدهها و نجربیات موفق ،علمی و پژوهشی،
ادبی و هنری ،محصوالت نرمافزاری و سخت افزاری تا  15آبان
ماه ارسال کنند .وی با بیان اینکه بیست و هفتمین اجالس
سراسری نماز در استان سمنان برگزار میشود افزود :در بیست
و ششمین اجالس سراسری نماز در استان هرمزگان سال
گذشته استان بوشهر به مقام برتر دست یافت و از استاندار
بوشهر در زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز تجلیل شد .مدیر
ستاد اقامه نماز استان بوشهرنیز با تاکید بر مشارکت هنرمندان
و دانشجویان در اجالس استانی نماز بوشهر افزود :دستگاههای
فرهنگی به ویژه حوزههای علمیه ،صدا و سیما و دانشجویان
در ارائه آثار خود به دبیرخانه چهارمین اجالس نماز استان
بوشهر همکاری کنند.
حجت االسالم عباس خشنود با بیان اینکه آثار برگزیده
به اجالس سراسری نماز ارسال میشود تصریح کرد:در این
اجالس ضمن تجلیل از آثار برتر از دستگاههای برتر اجرایی
استان بوشهر در امر ترویج فرهنگ فریضه الهی نماز تجلیل
میشود.

دکتر کرباسیان :

صنعت فوالد در دنیا و مخصوصا در ایران؛
یکی از عوامل توسعه و پیشرفت است

اصفهان – قاسم اسد  :دکتر کرباسیان در مراسم
تودیع و معارفه مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان  ،با اشاره به
نقش مدیریت در اداره و کسب موفقیت واحدها و با اشاره به
نقش همراهی هیئت مدیره ها ،مدیران و کارکنان سازمانها
با مدیران عامل شرکتها گفت  :از جانب خود و وزیر صنعت،
معدن و تجارت از زحمات دکتر بهرام سبحانی در فوالد
مبارکه قدردانی میکنم.
وی در ادامه افزود دکتر سبحانی در طول خدمت
خود ،در زمینه های مختلف توسعۀ صنعت فوالد ،تکمیل
زنجیرۀ فوالد ،توسعۀ صادرات ،ارتقای بهره وری نیروی انسانی
و مسئولیتهای اجتماعی کارهای ماندگاری انجام داد که
شایستۀ قدردانی است.
ایشان ضمن قدردانی از قبول مسئولیت مهندس
عظیمیان در فوالد مبارکه اظهار امیدواری کرد :برای ادامۀ
کسب موفقیتهای درخشان در فوالد مبارکه ،تمامی معاونان،
مدیران و کارکنان فوالد مبارکه همانند ادوار قبل ،از این پس
نیز با مدیرعامل جدید شرکت همکاری الزم را داشته باشند
تا فوالد مبارکه همچنان برای کشور منشأ خیر و برکت باشد.
دکتر کرباسیان با تأکید بر اینکه صنعت فوالد در دنیا
یکی از عوامل توسعه و پیشرفت است و به طور مشخص در
ایران ،فوالد مبارکه نقش به سزایی در این حوزه داشته و

دارد ،افزود ۴۳ :درصد از  ۲هزار میلیارد دالر تجارت جهانی،
مربوط به صنعت فوالد است .خوشبختانه در  ۶ماه گذشته
در حوزههای مختلف زیرمجموعۀ معدن و صنایع معدنی
کشور ازجمله تولید کنسانتره با رشد  ۱۷درصدی ،در تولید
گندله با رشد  ۳۸درصدی ،در تولید آهن اسفنجی با رشد ۱۹
درصدی ،در تولید شمش فوالد با رشد  ۱۴درصدی و در تولید
انواع محصوالت گرم و سرد و صادرات به رشد فزایندهای
دست یافتهایم.
وی اظهار امیدواری کرد با همت تمامی فوالدسازان
کشور تا افق  ۱۴۰۴هدف صنعت فوالد کشور برای تولید ۵۵
میلیون تن محقق شود.

هیچ کاری متوقف نخواهد شد
و همۀ برنامه های شرکت در تولید و توسعه
باید با قدرت و سالمت بیشتر اجرایی شود
در ادامۀ این مراسم ،مهندس عظیمیان ،مدیرعامل
جدید فوالد مبارکه ،طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از
حضور در فوالد مبارکه و فرصت بهدستآمده برای خدمت
به صنعت فوالد کشور گفت :از اینکه در این موقعیت فرصت
خدمت دست داده است ،خداوند را شاکرم و امیدوارم بتوانم
با قدردانی از این فرصت ،به نحو شایسته پاسخگوی این
اعتماد باشم .مهندس عظیمیان رشد و بالندگی فوالد مبارکه
را حاصل حمایت و همکاری تمامی مسئوالن کشور از بدو
احداث تاکنون و تالش تمامی مدیران عامل و کارکنان در
تمامی ادوار شرکت دانست و گفت :در ادامۀ راه مدیران قبلی
این شرکت بزرگ ،امیدوارم در سایۀ تالش مضاعف و همکاری
بیشتر همۀ همکاران خود در شرکت بتوانیم فوالد مبارکه را
به جایگاه باالتری در سطوح بینالمللی برسانیم .مدیرعامل
فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از همۀ میهمانان
حاضر در این جلسۀ باشکوه قدردانی کرد .شایسته است
همۀ مسئوالن کشور ،مدیران و کارکنان شرکت و به طور
کلی تمامی کسانی که به نوعی در فوالد مبارکه ایفای نقش
میکنند ،قدر این صنعت ارزشمند و دستاوردهای آن را بدانند.

با اعتباری بالغ بر  860میلیارد ریال ؛

ایستگاه تقلیل فشار  200هزار متر مکعبی گاز در شهرستان ساری افتتاح شد

ساری – قاسمیان :با حضور مدیران
کل ادارات استان  ،فرماندار و مدیرعامل
شرکت گاز استان مازندران ایستگاه تقلیل
فشار  CGS200هزار متر مکعبی شهید
جاویداالثر سید جواد اشرفی با اعتباری بالغ
بر  860میلیارد ریال در تنگه لته شهرستان
ساری افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران ،
در این مراسم « جعفر احمدپور « با اشاره
به اینکه در راستای تقویت فشار و جلوگیری
از افت فشار گاز در بخش مرکزی استان
این ایستگاه پیش بینی شده است  ،گفت:
ایستگاه  CGSاز خط انتقال گاز  42اینچ
دامغان -کیاسر -ساری -نکا انشعاب گرفته
است .وی خاطرنشان کرد :ساخت و بهره
برداری این ایستگاه با چنین وسعتی تماما
از تولیدات داخلی کشور بوده است .احمدپور
با بیان این که ما از نظر اصالح الگوی مصرف
بسیار کند عمل می کنیم یادآور شد :در
کشورهای صنعتی ،گاز طبیعی به عنوان

یک عنصر استراتژیک مطرح بوده و باید در
مصرف بهینه این سوخت پاک برنامه ریزی
و مشارکت همگانی داشت.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران
با اشاره به این که استان از نظر توزیع گاز
در کشور سرآمد است و ساالنه  7میلیارد
مترمکعب گاز مصرف می کند گفت :هم
اکنون  96درصد جمعیت استان مازندران
در قالب یک میلیون و  334هزار مشترک از
نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران
ادامه داد :در حال حاضر  19هزار و 951
کیلومتر شبکه گازرسانی و  754هزار و 175
کیلومتر انشعاب در سطح استان اجرایی

شده است .احمدپور در زمینه ایستگاه
تقویت فشار گاز تنگه لته ساری افزود:
اتفاقی که امروز در این زمینه افتاده است
سبب تحول جدی در گازرسانی به منطقه
شده و موجب برونرفت یکی از چالشهای
عظیم این بخش شده است.
وی اظهار داشت :همواره ازسالهای
پیش در استان از لحاظ گاز دچار مشکل
بودهایم ولی با افتتاح این ایستگاه دیگر
شاهد مشکلی در بخش گازرسانی به
روستاهای منطقه نخواهیم بود.
احمدپور بیان داشت :با توجه به
تمهیدات شرکت ملی گاز ایران و شرکت
مهندسی و توسعه گاز با اجرا و افتتاح خط

 42اینچ دامغان -کیاسر به ساری و نکا
مشکل افت فشار و یا قطع گاز در شمال
کشور را تا حدود زیادی حل کرده است
و انشا ا ...ما در فصل سرما همانند سال
های گذشته با مشکل افت فشار گاز مواجه
نخواهیم بود .وی افزود :هرچند مردم و
مشترکین عزیز باید همواره در مصرف این
انرژی پاک نهایت صرفه جویی را داشته
باشند تا شرکت گاز استان بتواندهمانند
سالهای قبل از مشکالت و بحرانها سربلند
بیرون بیاید .احمدپور با بیان اینکه میزان
گاز مصرفی مشترکان خانگی در نیمه اول
سال جاری  776میلیون متر مکعب و در
بخش تجاری  97میلیون متر مکعب بوده
است بیان داشت :این میزان نسبت به مدت
مشابه سال گذشته در مجموع  8.2درصد
رشد داشته است .وی ادامه داد :همچنین
در ماه جاری روزانه به طور متوسط در بخش
خانگی  335هزار مترمکعب در روز و در
بخش تجاری  42هزار مترمکعب گاز مصرف
شده است.

5

خبر کوتاه

سرپرست  HSEگاز گلستان بر استفاده
از شيلنگهاي مرغوب استاندار تاكيد كرد

به گزارش روابط عمومي،قربانعلی منوچهریان دراین
رابطه افزود:مشتركين گرامي توجه داشته باشند حداالمكان
سعي كنند جهت گرم كردن خانه ازوسايل گازسوز پرمصرف
وپرخطروغيراستاندارد استفاده نكنند .وی ادامه داد :رعايت
نكات ايمني در خصوص استفاده از شيلنگهاي مناسب براي
اتصال وسايل گاز سوز به لوله كشي گاز از اهميت ويژه و
حساسي بر خوردار مي باشد وچنانچه اين موارد ناديده گرفته
شده و يا كم اهميت شمرده شوند در نهايت باعث بروز اتفاقات
ناگوار خواهند بود.مهندس منوچهریان همچنین درخصوص
نصب صحيح وسايل گاز سوز گفت:از نكات مهمي كه در حين
نصب وسايل گازسوز بايد به آن بسيار توجه شود استفاده از
شيلنگهاي فشار قوی نخدارتقويت شده در برابر مواد نفتی و
گازی می باشد که فاسد نشده واز بین نمی رود و در هنگام
نصب حتما دو سر شیلنگ با بست فلزی مناسب محکم بسته
شود .وی تصریح کرد:شيلنگ گاز هرگز نبايد در معرض
حرارت اجاق گاز و ساير وسايل گازسوز قرار داشته باشند.
شيلنگهاي الستيكي را بايد هر چند ماه يكبار مورد بازديد
قرار داد تا اطمينان حاصل شود كه شيلنگهاي مورد استفاده
سوراخ نشده و ترك بر نداشته و از محل بست بريده نشده
باشند .منوچهریان با تاكيد بر اینکه از شيلنگهاي طويل براي
رسانيدن گاز به نقاط مختلف ساختمان استفاده نكنيداافزود:
طول شیلنگ گاز نباید حداکثر از  150سانتی متر بیشتر باشد،
استفاده از شیلنگ های بلند برای رساندن گاز به نقاط مختلف
منزل بسیار خطرناک است و باید از این کار خودداری کرد .

کارگاه آموزشی تغذیه درگاز گلستان
برگزارشد

با هماهنگی واحد آموزش و امور  HSEشرکت گاز
استان گلستان کارگاه آموزشی تغذیه با حضور دکتر توکلی
پزشک معتمد صنعت نفت گلستان  ،مدیرعامل و جمعی از
کارکنان گاز گلستان در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار
شد  .به گزارش روابط عمومی در ابتدای این همایش مهندس
رحیمی مدیرعامل گاز گلستان ضمن تقدیر از متولیان برگزاری
این کارگاه آموزشی ،بر اهمیت مقوله تغذیه مناسب و تاثیر آن
بر سالمت جسمی و روانی و جدیت در انجام آن تاکید کرد .وی
افزود:برگزاری اینگونه کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با
بهره گیری از دانش و تجربیات اساتید متخصص و آگاه از
ضروریات بحث سالمت پرسنل سازمانهااست که خوشبختانه
واحدهای متصدی در طول سال در چند نوبت این دوره ها را
برای کارکنان شرکت برنامه ریزی و اجرا می نمایند.در ادامه
دکتر توکلی پزشک معتمد صنعت نفت گلستان  ،برمواظبت
ومراقبت برای دارا بودن نعمت سالمت و داشتن زندگی
مطلوب و شاد که تغذیه مفید و مناسب یکی از آنها می باشد
و همچنین مبادرت مستمر به امر ورزش تأکید کردند .وی با
بیان اینکه تغذیه و رعایت دستورات بهداشتی در حین خوردن
و آشامیدن ،یکی از مهمترین عوامل سالمت می باشد افزود:
اگرمردم عزیز در نحوه خوردن غذا ومیزان آن دقت نمایند
وبدانند که چه غذایی را باید خورد وچه غذای را نباید خورد و
میزان آن چه مقدا ر باشد  ،بی تردید از بسیاری از بیماری ها
که آنها را تهدید می کند دور می شوند.

