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شهرستان

اخبار

تقدیر از عملکرد شرکت گاز استان
کردستان در زمينه توسعه و ترويج
فرهنگ اقامه نماز

ستاد اقامه نماز استان کردستان در چهارمين اجالس
استاني كه در روز سه شنبه مورخه ششم آذرماه سالجاری
به ميزباني شركت گاز استان كردستان و در سالن آمفي
تئاتر اين شركت برگزار شد از عملکرد شرکت گاز استان
در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز با اهداء تندیس
و لوح تقدير از اقدامات این شرکت تقدیر بعمل آورد .به
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان در اين
مراسم كه با حضور نماينده ولي فقيه در استان  ،معاونين
استاندار كردستان  ،رئيس ستاد اقامه نماز  ،مديران و
دبيران اقامه نماز ادارات  ،موسسات و دستگاه هاي اجرايي
برگزار گرديد از سازمان هاي برتر در زمينه ترويج و توسعه
فرهنگ اقامه نماز تقدير بعمل آمد كه شركت گاز استان
كردستان به دليل عملكرد مطلوب در زمره تقدير شدگان
قرار گرفت  .در لوح تقديري كه از طرف حجت االسالم و
المسلمين حسيني شاهرودي نماينده ولي فقيه در استان
كردستان  ،مرادنيا استاندار كردستان  ،و عظيمي مدير
ستاد اقامه نماز استان به مهندس فعله گري مدير عامل
شركت گاز استان كردستان اهداء شده است اين متن به
چشم مي خورد :نماز در همه شرايع و اديان سابقه داشته
است  .نماز در نگرش اسالمي جايگاه ويژه اي دارد ،ستون
دين و اولين عملي است كه در قيامت مورد حساب و كتاب
قرار مي گيرد  .نماز نقش بي بديل در دور نگه داشتن
نمازگزار از رذائل اخالقي ايفا مي نمايد .در ادامه اين لوح
تقدير آمده است  :خداوند در قرآن كريم نمازگزاران را
تنها گروهي دانسته است كه از صفاتي مزموم مثل طمع ،
جزع و فزع  ،بخل و حرص و آز مبرا هستند .در پايان لوح
تقدير از زحمات سازمان هاي كه در زمينه توسعه و ترويج
فرهنگ اقامه نماز كوشش مضاعف داشته اند تقدير بعمل آمده
و ذكر شده است :با عنايت به نتايج هيات ارزيابي ستاد اقامه
نماز استان كردستان  ،عملكرد آن اداره كل در زمينه توسعه
و ترويج فرهنگ اقامه نماز ( سال)1396شايسته تقدير مي
باشيد .بدينوسيله از اهتمام و تالش صادقانه جنابعالي تقدير و
تشكر نموده و از خداوند متعال مزيد توفيقات مستمر به ساحت
مقدس نماز را براي شما مسئلت مي نماييم.

نقش مؤثر آموزگاران در نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب

اصفهان – قاسم اسد :در مراسم کارگاه آموزشی
مصرف بهینه آب که با حضور اولیاء و مربیان دانش آموزان
مدارس ابتدایی شهرستان زرین شهر برگزار شد مدیر آبفا
لنجان گفت :ایران از لحاظ آب و هوایی جز کشور های
خشک ونیمه خشک محسوب می شود بطوریکه متوسط
بارندگی در کشور حدود  250و  200میلیمتر میباشد پس
در چنین شرایطی مردم باید متناسب با منابع موجود آب را
مصرف کنند
بیکیان افزود :در تابستان سال جاری به دلیل کمبود
شدید منابع آبی ،با چالش های جدی برای تامین آب شرب
مردم مواجه بودیم اما خوشبختانه توانستیم با تالش شبانه
روزی این بحران را مهار کنیم و آب شرب با وضعیت مطلوب
اعم از کمی و کیفی در اختیار مردم قرار گرفت.
وی با بیان اینکه باید مصرف سرانه خود را به میانگین
جهانی نزدیک کنند عنوان کرد :در حال حاضر میانگین
مصرف سرانه آب در دنیا بین  100تا  115لیتر در شبانه
روز است این در حالیست که هم اکنون مصرف سرانه آب
خانگی در استان حدود  154لیتر در شبانه روز می باشد پس

می طلبد مردم در مصرف آب بیش از پیش دقت کنند.
مدیر آبفا لنجان گفت :خوشبختانه بارندگی ها در فصل
پاییز مطلوب بوده است اما این دلیل نمی شود که تصور کنیم
که دیگر مشکل کمبود آب نداریم بلکه همچنان باید آب را
بهینه مصرف کرد که در این میان نقش اولیاء و مربیان بسیار
حائز اهمیت است.
بیکیان به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی
مصرف بهینه آب در جامعه پرداخت و بیان داشت :مربیان

طی آبان ماه سال جاری انجام شد ؛

و آموزگاران می توانند با آموزش راههای مصرف بهینه آب
به دانش آموزان زمینه فرهنگ صحیح آب را در جامعه فراهم
کنند که در این میان آموزش دانش آموزان مقطع ابتدایی
بسیار مهم است  .در ادامه این جلسه مدیر آموزش و پرورش
شهرستان لنجان گفت:در چند سال اخیر با اینکه کشور و
بدنبال آن استان وشهرستان بدلیل خشکسالی با کمبود
آب مواجه شدند اما با این وجود مسئوالن آبفا در استان و
شهرستان توانستند به خوبی بر مشکالت غلبه کنند و آب
مرد نیاز را در اختیار مردم قرار دهند.
شاهمرادی افزود :مسئواالن امر در چند سال اخیر
توانستند به رغم مشکالت ناشی از کم آبی ،برنامه ریزی
جامعی پیرامون مدیریت مصرف آب در دستور کار قرار دهند .
مدیر آموزش و پرورش لنجان گفت :در سالهای اخیر
آموزش و پرورش لنجان برنامه های متنوعی پیرامون مصرف
صحیح آب در مقاطع مختلف تحصیلی اجرا نموده است که در
این زمینه می توان به برنامه هایی که با همکاری و هماهنگی
آبفا ازجمله جشنواره نخستین واژه آب ،مسابقه نقاشی آب
مساوی زندگی و زنگ آب اشاره کرد.

معاون حمل و نقل اداره كل راهداري استان مازندران خبر داد:

رشد  22درصدی حمل کاال در مازندران

اجرای عملیات اصالح شبکه در شهرستان بهارستان

ساری -قاسمیان :علی نصیری ،معاون حمل و نقل
اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان مازندران
گفت  :درهشت ماهه امسال 11ميليون و 483هزار و 329
تن کاال از استان مازندران به ساير نقاط كشور جابجا شده
كه نسبت به سال قبل  22درصد رشد داشته است.
وی در ادامه تعداد بارنامه هاي مصرفي در این مدت
را  905هزارو  963فقره ذكر كرد كه نسبت به مدت مشابه
سال قبل رشد 23درصدي داشته است .معاون حمل و نقل اداره كل راهداري وحمل ونقل
جاده اي استان مازندران عمده كاال ي جابجا شده از استان در این مدت را به ترتيب
شن وماسه -جو -ذرت دامي -گازوييل -ساير فرآورده هاي لبنياتي  -انواع بنزين-بنزين
معمولي  -سيمان – سيمان كيسه اي -ام دي اف عنوان نمود.
خاطر نشان می شود 125 :شركت حمل ونقل در سطح استان مازندران فعال بوده
و اين استان داراي  7انجمن صنفي كارفرمائي شركت هاي حمل ونقل كاال ويك كانون
انجمن صنفي كارفرمائي شركت هاي حمل ونقل كاال و يك كانون انجمن صنفي كارگري
رانندگان و يك اتحاديه حمل بار و11انجمن صنفي كارگري رانندگان وسائط نقليه حمل
و نقل جاده ای كاال مي باشد.

با هدف بهسازی خطوط و شبکه های آبرسانی 160متر
از شبکه های فرسوده در گلستان جمع آوری شد .
شهرستان بهارستان ،الناز عباسی ،خبرنگارابتکار  :با
عنایت به مطالعات صورت گرفته و شناسائی مناطقی از این
شهرستان که دارای شبکه و انشعابات قدیمی و فرسوده و
عدم کارآیی الزم می باشد  .علیهذا مطابق اولویت بندی
صورت گرفته و تامین اعتبارات الزم این خطوط جمع آوری
و شبکه آبرسانی جدید و مطابق با استانداردهای الزم جایگزین می گردد .
سید محمد رضازاده ضمن تشریح عملیات اجراء شده در همین خصوص یاد آور شد
 :طی اواخر آبان ماه امسال شبکه فرسوده و قدیمی کوچه بنفشه دوم واقع در خیابان
شهید قبادی که بلحاظ شکستگی های پی در پی موجب بروز مشکالتی در امر آبرسانی به
شهروندان و مشترکین محترم می گردید  .ک ً
ال جمع آوری و بجای آن خط جدیدی به طول
 150متر و با استفاده از لوله پلی اتیلن در سایز  110میلی متری اجراء و وارد مدار بهره
برداری شد  .مدیر امور آبفای گلستان خاطرنشان ساخت  :این عملیات از محل اعتبارات
جاری و داخلی تامین اعتبار گردیده است  .و همزمان با اجرای خط آبرسانی جدید کلیه
انشعابات نیز بهسازی و تعمیر شده و تعداد  26رشته انشعابا نیز ک ً
ال تعویض گردید .

همزمان با سفر رئیس جمهورصورت گرفت:

بهره برداری و کلنگ زنی  13طرح صنعتی و معدنی در استان سمنان

سمنان  -اسماعیل نژاد :رئیس سازمان
صنعت  ،معدن و تجارت استان سمنان از افتتاح
و بهره برداری و کلنگ زنی  13طرح صنعتی و
معدنی و زیربنایی شهرک های صنعتی استان
همزمان با سفر رئیس محترم جمهور و هئیت
دولت به استان سمنان خبرداد.
بهروز اسودی با بیان این خبرگفت  ،با
سفر رئیس محترم جمهور دکتر روحانی و
اعضای هئیت دولت به استان  13 ،طرح صنعتی
و معدنی و زیربنایی شهرک های صنعتی استان
با سرمایه گذاری ریالی بیش از  3900میلیارد

ریال و ارزی  57میلیون یورو افتتاح و کلنگ
زنی می شود .
رئیس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت
استان سمنان اظهار داشت  ،بهره برداری از
طرح توسعه شرکت چوب تراشه نقطه سمنان
با ظرفیت تولید ساالنه 96هزار مترمکعب تخته
فیبر خام و سرمایه گذاری ریالی  950میلیارد
ریال و ارزی  15میلیون یورو از طرح های
قابل افتتاح در سفر ریاست محترم جمهور به
استان می باشد که با راه اندازی این مجموعه
زمینه اشتغال حدود  310نفر در استان فراهم

می شود .بهروز اسودی خاطرنشان کرد :افتتاح
واحد تولیدی صنعت پتاس آسیا در شهرستان
گرمسار با ظرفیت تولید ساالنه  140هزار تن

سولفات پتاسیم و اسید کلریدریک و با سرمایه
گذاری  153میلیارد ریال از دیگر طرح های
قابل افتتاح می باشد که با بهره برداری از این
مجموعه زمینه اشتغال حدود  100نفر در استان
فراهم می گردد.
رئیس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت
استان سمنان همچنین از افتتاح یک واحد
تولیدی دیگر در سمنان خبر داد و اظهار داشت
 :در سفر ریاست محترم جمهور و اعضای هئیت
دولت به استان واحد تولیدی سرما گستر قومس
با سرمایه گذاری  69میلیارد ریال و اشتغالزایی

حدود  20نفر به بهره برداری می رسد که در
زمینه تولید سیستم تهویه مطبوع خودرو فعالیت
خواهد نمود.بهروز اسودی با اشاره به دیگر طرح
های قابل افتتاح در استان گفت :در این سفر و
با حضور کاروان تدبیر و امید در استان عملیات
اجرایی هشت طرح صنعتی و معدنی در سطح
استان آغاز و کلنگ زنی خواهد شد که برای
راه اندازی این تعداد طرح بالغ بر  1900میلیارد
ریال سرمایه گذاری پیش بینی می شود و با بهره
برداری کامل این طرح ها زمینه اشتغال حدود
 770نفر در استان فراهم خواهد شد.

5

خبر کوتاه

برگزاری دومین همایش پیاده روی
خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه
گلستان همزمان با سراسر کشور

همزمان با سراسر کشور دومین همایش پیاده روی خانوادگی
با حضور مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ،آقای
طیار نماینده محترم مردم شریف گنبد کاووس در مجلس شورای
اسالمی ،جمعی از مدیران استانی و شهرستانی خانواده شهدای
مخابرات  ،کارکنان شاغل  ،بازنشسته  ،قراردادی ،بخش پیمانکاری
و خانواده های محترمشان با پیام «ارتباطی فراگیر» در دریاچه
مصنوعی شهرستان گنبد کاووس برگزار گردید.این همایش در
فضای صمیمی با هدف نهادینه کردن فرهنگ ورزش در بین
کارکنان و خانواده های آنان برای باال بردن انگیزه در محیط کار،
توسعه برند مخابرات و نیز ایجاد نشاط اجتماعی برگزار گردید.
مهندس شهمرادی در جمع همکاران و خانواده هایشان ضمن
تقدیر به مناسبت موفقیت های اخیر مخابرات منطقه گلستان
در سطح کشور از تالش کارکنان در جهت نیل به اهداف شرکت
مخابرات و از صبر و حوصله خانواده آنها که پشتوانه این عزیزان می
باشند تشکر و قدردانی نمود.مدیر مخابرات منطقه گلستان با بیان
اینکه استمرار برنامه های ورزشی و تفریحی برای کارکنان جزو
تاکیدات مدیران ارشد است گفت  :بامستمر نمودن اینگونه برنامه
های فرهنگی وتفریحی می توان روحیه پرنشاطی رابرای همکاران
ایجادنمود.در ادامه برنامه ها و مسابقات متنوعی از جمله مراسم
ذکر خنجر برادران ترکمن برگزار و به برندگان و کودکان حاضر در
مراسم جوایزی اهداء گردید .در پایان مراسم از کارکنان و خانواده
هایشان به صرف صبحانه پذیرایی بعمل آمد

اردوی فرهنگی ورزشی بانوان شاغل
در مخابرات منطقه گلستان در اردوگاه
نشاط برگزار شد

نظر به اهمیت و توجه ویژه به امور همکاران زحمتکش و
پرتالش بانوان شاغل در مخابرات منطقه گلستان و نیز اهمیت
این جایگاه ارزشمند به عنوان بخشی از سرمایه انسانی به تدبیر
مدیر مخابرات منطقه گلستان اردوی یک روزه ای با سفر به
اردوگاه نشاط برگزار شد.دراین اردو که به همت کمیته امور بانوان
وتصویب در شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان به مناسبت
هفته بسیج برگزار شده بود اکثریت بانوان شاغل در مخابرات
منطقه گلستان حضور داشتند.در ابتدا همکاران ضمن حضور
در برنامه صبحگاهی در مسابقات تیراندازی -تیروکمان -دارت –
طناب کشی – شرکت نموده و از طبیعت زیبا وبا طراوت اردوگاه
نشاط به نحو مطلوبی بهره مند شدند.همچنین در این مراسم نماز
جماعت با حضور امام جماعت  ،مدیر مخابرات منطقه گلستان
وهیأت همراه برگزار شد .مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه
گلستان با حضور در جمع صمیمی بانوان مخابرات گلستان ضمن
ابراز خرسندی استقبال کثیر بانوان ازبرگزاری این اردو از زحمات
و تالشهای آنان درعرصه های خدمات رسانی تشکر نموده و
موفقیت های کسب شده مخابرات منطقه گلستان را مدیون
زحمات همه همکارن اعم از بانوان وآقایان دانست و از دلسوزی
،تعهد  ،مسئولیت پذیری بانوان تقدیر وتشکر نمود .وی همگرایی و
وحدت را از رموز اصلی موفقیت دانست وگفت :مدیریت ذهن علم
امروز است و دغدغه های روزانه را ناشی از ذهن واندیشه وافکاری
دانست که در طول روز با انسان همراه است .

