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شهرستان

سه شنبه  15آبان 1397
شماره 2351

اخبار
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان خبر داد :

کسب مدال نقره مسابقات آزاد مهارت
روسیه ( اورسیا ) در رشته تاسیسات
الکتریکی توسط نخبه مهارتی کردستانی

سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای
استان کردستان از کسب مدال نقره مسابقات آزاد مهارت (
اورسیا ) توسط رضا رزوان جوان نخبه مهارتی کردستانی خبر
داد  .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه
ای استان کردستان ؛ سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش
فنی و حرفه ای استان کردستان از کسب مدال نقره مسابقات
آزاد مهارت ( اورسیا ) توسط رضا رزوان جوان نخبه مهارتی
کردستانی خبر داد  .سید جمیل احمدی با اعالم این خبر
اظهار داشت  :مسابقات آزاد مهارت روسیه از تاریخ  2تا  6آبان
ماه سال جاری در شهر یکاترینبورگ روسیه و با حضور 473
رقابت کننده و  540کارشناس از کشورهای ایران ،روسیه،
بالروس ،برزیل ،سوئیس ،انگلستان ،هند ،قزاقستان ،مغولستان
و عربستان در  22رشته برگزار شد .احمدی افزود :در این دوره
از رقابت ها رضا رزوان به عنوان رقابت کننده کشورمان در
رشته تأسیسات الکتریکی به همراه کارشناس رشته ،فاروق
محمدامینی از استان فرهنگی کردستان حضور یافتند  .وی
تصریح کرد :رقابت در این رشته بین  18شرکت کننده و طی
مدت  3روز ( 18ساعت) انجام شد که خوشبختانه این جوان
برومند کردستانی توانست مدال نقره این دوره از مسابقات را در
رشته تاسیسات الکتریکی کسب نماید .احمدی در خاتمه گفت:
در پایان این مسابقات برای تمامی شرکت کنندگان پاسپورت
مهارتی صادر و همچنین به برگزیدگان مدال اعطا شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

امنیت در تمام حوزهها مهمترین مسئله کشور است

تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
گفت :پدافند غیرعامل یعنی جلوگیری از بحران و مدیریت اصولی
آن است و نبود توجه کافی به پدافند غیرعامل می تواند آسیب های
جدی به زیرساخت های کشور وارد کند .به گزارش خبرنگار ما در
تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه درآذربایجان
شرقی ،حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در
دیدار اعضای شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه تحقق
برنامهها و راهبردهای پدافند غیرعامل در گرو شناسایی دقیق
تهدیدها و کسب آمادگی برای مقابله با آنها است ،گفت :امنیت در
تمام حوزهها ،مهمترین مسئله کشور است بهویژه در حوزه فناوری
اطالعات که امروزه حیات هر کشوری وابسته به آن است .امام
جمعه تبریز افزود :هرچه پدافند عامل را تقویت کنیم به طور کامل
تضمین کننده تحقق دفاع کامل یک کشور نیست و باید در کنار
آن روی پدافند غیرعامل نیز سرمایه گذاری کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی و آموزش ارکان مقابله با
تهدیدات دشمنان محسوب میشود ،گفت :آموزش و فرهنگسازی

برای اولین بار در کشور؛

رونمائی از سامانه پکیج کنترل و حذف بو توسط شرکت آبفا آذربایجان شرقی
تبریز – ماهان فالح :برای اولین بار
در کشور سامانه پکیج کنترل و حذف بو
در شرکت آب و فاضالب استان اجرا و با
حضور استاندار آذربایجان شرقی و جمعی
از مسئوالن از این طرح در محل زون
نوآوری و فناوری آب ششمین نمایشگاه
نوآوری و فناوری ربع رشیدی رونمایی

تولید  3هزار تن ماهی
در دریاچه پشت سدهای استان ایالم

ایالم _ مسعود هواسی  :رضا سلیمانی مدیر شیالت و
آبزیان سازمان با اعالم این خبر گفت :با توجه به سیاست های
وزارت جهاد کشاورزی و نیز برنامه های مهم دبیرخانه اقتصاد
مقاومتی مبنی بر اولویت کشت گلخانه ای و پرورش ماهی در
قفس لذا در راستای اهداف مذکور مدیریت شیالت ایالم این
مهم را در دستور کار قرار داده است .سلیمانی افزود :مطالعات
آبزی پروری سد سیمره در شهرستان بدره توسط پژوهشکده
آبزی پروری جنوب کشور با اعتبار  1400میلیون ریال در
سال گذشته انجام و با توجه به گزارش مشاور مبنی بر قابلیت
توسعه پرورش ماهی در قفس در سد سیمره مدیریت شیالت
نسبت واگذاری طرح مذکور به متقاضیان اقدام کرد .وی بیان
داشت :مرحله اول به تعداد  20نفر از صیادان بومی منطقه به
ظرفیت  1000تن در قالب تسهیالت و نیز به یک نفر سرمایه
گذار بومی در شهرستان بدره با ظرفیت  2000تن با هزینه
شخصی اقدام کرد .مدیریت شیالت سازمان خاطرنشان نمود:
در مجموع تا حال حاضر عملیات احداث قفس ها به ظرفیت
 3000تن به اتمام و یک مرحله تولید ماهیان گرم آبی در نیمه
اول سال به ظرفیت  600تن وارد بازار گردیده است .سلیمانی
بیان داشت :در نیمه دوم سال جاری مراحل رها سازی گونه
قزل آال در حال برنامه ریزی می باشد که در مجموع تسهیالتی
به میزان  20میلیارد ریال با اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم
 200نفر پرداخت شده که مطالعه سایر سدهای استان در
صورت تامین اعتبارات عمرانی به منظور توسعه این فعالیت در
دست اقدام می باشد.

نیازمند نقشه راه است .حجت االسالم والمسلمین آل هاشم
فرهنگسازی و آموزش پدافند غیرعامل را دو رکن اصلی برای
مقابله با تهدیدات دشمنان برشمرد و گفت :برای اشاعه فرهنگ
خود مراقبتی و همچنین آموزش آن در جامعه نیازمند عزم
جدی هستیم .نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان
اینکه آموزش و فرهنگسازی باید به معنای واقعی در دستور

کار دولتمردان و نهادهای عضو ستاد پدافند غیرعامل قرار گیرد،
افزود :با ارتقای خود مراقبتی و پدافند غیرعامل میتوانیم در برابر
تهدیدات دشمنان بایستیم .امام جمعه تبریز داشتن نقشه راه را در
مقوله پدافند غیرعامل بسیار مهم دانست و تصریح کرد :حفاظت
از سرمایههای انسانی کشور یکی از اهداف اصلی پدافند غیرعامل
محسوب میشود .وی در ادامه و با بیان اینکه برای مهار کینهتوزی
دشمنان در ابعاد مختلف جنگ سایبری ،امکانات نهادهای مختلف
اجرایی بسیج شود ،تأکید کرد :رویارویی استکبار جهانی پس از
ناامیدیهای فراوان ،از رویکرد نظامی به رویکرد هیجانی و سایبری
تغییر یافته و لذا شکل ایستادگی و مقابله ما نیز باید به همین نسبت
تغییر کند .حجت االسالم والمسلمین آل هاشم تیزهوشی و درایت
آحاد مردم و مسئوالن ،در کنار برنامهریزی ،آموزش و ترویج پدافند
غیرعامل را از عوامل مؤثر در مقابله با دشمنان دانست و بیان کرد:
پدافند غیرعامل یکی از رکنهای توسعه در کشور محسوب میشود
که بهجز همراهی مردم و مسئوالن و داشتن اهتمام و احساس
مسئولیت ،محقق نمی شود.

شد .علیرضا ایمانلو ،رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی هدف از اجرای این پکیج
را جمع آوری و حذف گازهای آلوده در
ایستگاه های پمپاژ فاضالب اعالم و اظهار
کرد که این سامانه در راستای پروژه
تحقیقاتی و با همکاری شرکت «دانش

بنیان طلوع گستر زیست فناور» اجرا
شده است .در این مراسم ضمن رونمایی
از طرح ،استاندارآذربایجان شرقی با تقدیر
از اقدامات انجام گرفته توسط شرکت آب
و فاضالب استان در ساخت این سامانه،
خواستار توسعه و تجاری سازی آن برای
سایر مناطق شدند.

ششمین نمایشگاه تخصصی  2018 RINOTEXفناوری آب ربع رشیدی تبریز

ارائه توفیقات و عملکرد فناورانه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

تبریز – ماهان فالح :ششمین نمایشگاه
تخصصی ) )2018 )RINO TEXفناوری
آب با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری
در نمایشگاه بین المللی تبریز آغاز بکار کرد به
گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی ،ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری
ربع رشیدی با هدف بسترسازی برای اقتصاد
دانش بنیان و تولید کاالی ایرانی در  17زون
تخصصی و رویداد در چهار بخش؛ ایده های
فناورانه ،توسعه و تجاری سازی فناوری ،فروش
محصوالت دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه

در محل نمایشگاه بین المللی تبریز تا دیروز در
حال برگزاری بود .یکی از زون های تخصصی
این نمایشگاه ،زون نوآوری و فناوری آب بود
که با توجه به تصمیم شورای سیاستگذاری و
ابالغ استاندار آذربایجان شرقی به شرکت آب
و فاضالب استان واگذار شد و این زون در
فضایی بالغ بر  450مترمربع برگزار و پذیرای
مراجعان و مخاطبان بود .بر اساس آمار اعالم
شده از طرف دبیرخانه نمایشگاه تعداد 119
طرح در این زون ثبت نام شده بود که 24
طرح در قالب ایده فناورانه 82 ،طرح در قالب
توسعه و تجاری سازی و 3طرح در بخش فروش

محصوالت دانش بنیان ارائه گردید .الزم به
توضیح است که تعداد  2طرح از طرح های ثبت
نام شده از کشورهای خارجی ثبت نام کرده
بودند  .این گزارش می افزاید؛ عالوه بر طرح
های ثبت نام شده در این زون ،نیازمندهای
فناورانه بخش های مختلف شرکت آب و
فاضالب استان و تعداد  63عنوان نیازمندهای
فناورانه از دستگاههای اجرایی مرتبط با زون از
جمله مدیریت جهاد کشاورزی  -شرکت آب
و فاضالب روستایی  -سازمان صنعت ،معدن
و تجارت  -ستاد احیاء دریاچه ارومیه  -مرکز
بهداشت استان  -شرکت شهرک های صنعتی

تهیه و در این نمایشگاه معرفی شدند .شایان
ذکر است ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری
ربع رشیدی از  10لغایت  14آبان ماه در محل
دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار
گردید.

برگزاری کالسهای فرهنگی در اداره کل و شعبات بنیاد مسکن استان گلستان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
گلستان ،آقای میرکریمی ،دبیر شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن استان از برگزاری جلسات فرهنگی در اداره کل و
شعبات بنیاد مسکن استان خبر داد.ایشان با بیان اینکه نماز جماعت

هر روز بصورت جماعت در اداره کل و  ۷شعبه بنیاد در سطح استان
برگزار می گردد ،ابراز داشت :رساله آموزشی احکام بصورت روزانه
و در بین دو نماز ظهر و عصر در اداره کل توسط حجت االسالم
والمسلمین حاج آقا قریشی ،قائم مقام محترم نماینده ولی فقیه

و در شعبات نیز توسط امامان جماعت تدریس می شود و کتاب
انسان شناسی قرآنی نیز روزهای ۵شنبه بعد از قرائت هفتگی زیارت
عاشورا توسط آقا دکتر حکیمی ،استاد حوزه و دانشگاه برای همکاران
تدریس می شود.

خبر كوتاه

رزمایش پدافند غیرعامل
در بنادر عسلویه و کنگان
استان بوشهر برگزار شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از
برگزاری مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در
بنادر کنگان و عسلویه با هدف شناسایی نقاط ضعف
و قوت ،تقویت ساختارها  ،تجهیزات و نیروی انسانی
متخصص خبر داد.
سیاوش ارجمندزاده در حاشیه این مانور گفت:
از مهمترین اهداف برگزاری این مانور میتوان به
ارتقای آمادگی نیروها در راستای مقابله با اهداف
دشمنان اشاره کرد.
وی اظهار داشت :این رزمایش و تمرین در
حوضچه بنادر عسلویه و کنگان با هدف ارتقاء
آمادگی نیروها در راستای مقابله با اهداف دشمنان
برگزار شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نام
مانور را پیشگیری از اقدامات خرابکارانه دو لنج
باری همزمان در دو بندر کنگان و عسلویه اعالم
کرد و افزود :هدف از اجرای مانور آشنایی مفهومی
با منشا تهدیدات پدافند غیرعامل و بررسی و تقویت
ارتباطات دستگا ههای همکار و عضو کارگروه تخصصی
مخاطرات دریایی است.
وی به سناریو این رزمایش پرداخت و با بیان
اینکه شناور بیگانه برای خرابکاری وارد بنادر عسلویه
و کنگان شده بودند گفت :پس از اطال عرسانی از
نفوذ شناور بیگانه ،مرکز فرعی جستوجو و نجات
دریایی بنادر عسلویه و کنگان وارد عرصه شدند و
نیروهای آتش نشانی در بنادر یاد شده به حالت آماده
باش در آمده و نیروهای یگان حفاظت با همکاری
نیروی انتظامی و مرزبانی نسبت به تعطیلی عملیات
اسکله ،متفرق کردن خودروهای مستقر در اسکله و
یا در حال تخلیه و بارگیری و همچنین کارگران و یا
افراد مستقر در اسکله پرداخت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از اعزام
سه تیم تجسس متشکل از شناور دریابانی ،گلف ندسا
و شناور ناجی  2برای شناسایی شناور بیگانه مذکور
به دریا خبرداد و بیان کرد :در این مانور پس از اعالم
اخطار دریابانی به شناور خرابکار و عدم تبعیت از
دستور فرمانده دریایی،با فراخوان دیگر شناورهای
کمکی دریابانی و ندسا ،در حوضچه ،موتورلنج
خرابکار را متوقف کرده که پس از ورود نیروهای
امنیتی و نظامی به لنج و بازرسی از آن ،صحت خبر
اولیه دریافت شده ،محرز میشود.
ارجمندزاده با بیان اینکه در مانور مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل ،شناور خرابکار بیگانه در
موج شکن بنادر کنگان و عسلویه پهلو داده میشود
افزود :با دستگیری و تحت مراقبت قرار گرفتن افراد
خرابکار مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل،
همزمان در دو بندر کنگان و عسلویه پایان یافت.
وی شناسایی نقاط ضعف و قوت ،تقویت
ساختارها  ،تجهیزات و نیروی انسانی متخصص را از
اهداف برگزاری مانور یاد شده دانست.

