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شهرستان
دکترروحانی درسفربه شاهرود اعالم کرد:

اخبار

فرودگاه شاهرود بین المللی می شود

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

گازرسانی به همه روستاهای باالی
 20خانواراستانکرمانشاهطیدوسالآینده

مدیرعامل شرکت گاز استان
کرمانشاه مهمترین برنامه شرکت
گاز استان کرمانشاه طی دو
سال آینده را گازرسانی به همه
روستاهای باقیمانده باالی 20
خانوار استان عنوان کرد .به گزارش
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه ،سیروس شهبازی
با بیان این مطلب اظهار کرد :با اجرای این برنامه ضریب نفوذ
گازرسانی روستایی استان از  61درصد فعلی به باالی 90
درصد می رسد .مهندس شهبازی گفت :در بخش صنعتی نیز
برنامه شرکت ،گازرسانی به همه واحدهای صنعتی متقاضی
استفاده از گاز است .مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه
با بیان این که ارزش واقعی گاز طبیعی زمانی است که به
عنوان خوراک و یا سوخت در واحدهای تولیدی و صنعتی
مورد استفاده قرار گیرد و زمینه رشد فعالیتهای تولیدی و
ایجاد اشتغال را فراهم کند ،اظهار کرد :در این زمینه اقدامات
بسیار خوبی در زمینه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی
استان انجام گرفته و بیش از دو هزار واحد صنعتی بزرگ و
کوچک به شبکه گازرسانی متصل شدهاند که از مهمترین آنها
میتوان به دو کارخانه بزرگ تولید سیمان ،سه واحد بزرگ
پتروشیمی و نیروگاههای تولید برق اشاره کرد .وی افزود :به
همین منظور اقدامات مهمی ازجمله؛ استقرار استانداردهای
مدیریتی در حوزههای کیفیت (ایزو  ،)9001بررسی رضایت
و شکایات مشتریان (ایزو  1002و  ، )10004ایمنی و محیط
زیست ( )HSE-MSو مدیریت انرژی (ایزو  )50001در
مجموعه شرکت گاز استان اجرایی شده است و خوشبختانه در
همه این حوزهها ،موفق به دریافت گواهینامه های مربوطه شده
ایم .مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان ،راهاندازی
سیستم قرائت و چاپ همزمان قبوض گازبها  ،استقرار سیستم
اطالعات جغرافیایی  ،GISارایه خدمات مرتبط با مشترکین
در دفاتر پیشخوان ،راهاندازی میز خدمت و راهاندازی سیستم
مکانیزه امداد گاز استان را ازمهمترین اقدامات انجام گرفته در
راستای افزایش کیفیت خدمت رسانی در شرکت گاز استان
کرمانشاه عنوان کرد.

کشت نخود انتظاری در  12هزار هکتار
اراضی کردستان آغاز شد

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:
کشت نخود انتظاری (پاییزه) در سطح  12هزار هکتار از اراضی
زراعی دیم این استان آغاز شده است .به گزارش روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ،محمدصالح احمدی
اظهار داشت :کشت محصول نخود برای حداقل  100هزار
هکتار اراضی استان برنامه ریزی شده بود که جهاد کشاورزی
در نظر دارد با انجام اقدامات ترویجی کشت انتظاری را حداقل
در  12هزار هکتار انجام دهد.
وی افزود :به علت تغییرات اقلیمی ،آب و هوایی و کاهش
بارش های بهاره برای بهره گیری بذر محصول از بارش های
پاییزه و زمستانه ،زودرس کردن محصول ،کوتاهی دوره رشد
در محصول نخود ،کشت مرسوم نخود از فصل بهار به پاییز
(موسوم به کشت انتظاری) انتقال یافته است .احمدی با بیان
اینکه کشت انتظاری همزمان با اولین بارش شروع و تا آخر آذر
ماه نیز ادامه دارد ،تاکید کرد :راندمان تولید کشت انتظاری به
نسبت کشت سه برابر بیشتر از کشت بهاره است به صورتی
که کشاورزان در هر هکتار  750کیلوگرم محصول برداشت
می کنند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان با
بیان اینکه شهرستان های کامیاران ،دیواندره ،سقز و دهگالن
هر سال بیشترین میزان کشت محصول نخود را به خود
اختصاص می دهند ،گفت :جهاد کشاورزی  100تن از ارقام
پربازده نخود ویژه کشت انتظاری داخلی شامل منصور و عادل
و ارقام خارجی یارانه دار شامل آزکان ،آراد و آراز را تامین
کرده است .به گزارش ایرنا ،تحقیقات کشاورزی نشان می
دهد انجام کشت انتظاری به جای کشت بهاره دیم به دلیل
فراهم بودن بارش های زمستانه و طول دوره رویشی بیشتر،
بسیار مناسب بوده و افزایش عملکرد محصول از حداقل  50تا
حداکثر  70درصد را بدنبال دارد .این نوع کشت زمانی انجام
می شود که احساس کنیم بعد از کشت سرما از راه می رسد؛
بذور نخود در این روش در خاک به صورت انتظار (زندانی)
باقی می مانند و پس از گرم شدن هوا در اواخر زمستان جوانه
می زنند و به رشد خود ادامه می دهند .متوسط عملکرد نخود
بهاره  450کیلوگرم در هکتار است که در کشت انتظاری به
میانگین  750کیلوگرم در هکتار می رسد.

شاهرود  -بابامحمدی :دکتر حسن روحانی:آمریکا باید
بداند سراسر این سرزمین مردم ما با ملت های منطقه و جهان
روابط فرهنگی شان روابط اقتصادی شان و روابط سیاسی
شان را حفظ خواهد کرد ،ارتباطات مان را با همسایگانمان با
کشورهای اسالمی و با جهان توسعه خواهیم داد.
آمریکا تالش میکند اروپا را از ایران جدا کند آمریکا
تالش میکند و چین را از ایران جدا کند آمریکا تالش
میکند هندوستان را از ایران جدا کند آمریکا تالش میکند
همسایگان ایران را از ایران جدا کند ایران هراسی را در منطقه
تاریک می کند.
دشمن هیچ ملتی از همسایگان ما نیستیم و نخواهیم بود
آمریکا نمی تواند بین ما و کشورهای همسایه ما و کشورهای
اسالمی تفرقه نزاع و دشمنی ایجاد کند ما روابطمان را با
جهان روز به روز گسترش خواهیم داد.
آمریکا این بار حداقل در زمینه ناموفق بوده است اولین
عدم موفقیت آمریکا آن است که در این مبارزه با ملت ایران
و با قدرت ایران کشورهای جهان و سیاستمداران جهان از
آمریکا حمایت نکردند جز یکی دو کشور کوچک و یک رژیم
منحوس صهیونیستی هیچ کشوری در دنیا از آمریکا حمایت

نکرد همه تحریم آمریکا را محکوم کردند.
آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل شکست خورد،
آمریکا در سازمان ملل و شورای امنیت شکست خورد آمریکا
در دادگاه بین المللی الهه شکست خورد.
مردم ما بدانند در عرض دو سه ماه آمریکا را در شورای
امنیت سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل در دادگاه
الهه از ملت ایران شکست خورد.
ما نمیگذاریم دشمنان ما ایران را به شکست بکشاند.

ایران سرزمین مقدس سرزمین موالیم علی بن موسی
الرضا سزمین ولی عصر امام زمان ،سرزمین قرآن است.
مردان این سرزمین را در ارتباط با دنیا روز به روز قوی
تر خواهیم ساخت.
روابطمان را با دنیا توسعه خواهیم داد ،صادرات را توسعه
خواهیم داد.
مردم در هفته آتی و هفتههای آتی شاهد خواهند بود
که بودجه کشور را به مجلس شورای اسالمی تقدیم می کنیم،
انشااهلل در بیست و پنجم آذرماه امسال دولت بودجه سال
آینده را تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد کرد.
رئیس جمهور در ادامه سخنرانی خود از بین المللی
شدن فرودگاه شاهرود خبر داد و وزارت راه را موظف به
اجرائی شدن مصوبه کرد.
وی همچنین اضافه کرد:حقوق تمامی کارمندان و
بازنشستگان سال آینده  ۲۰درصد افزایش خواهد یافت.
روحانی ادامه داد:مسئله آب ملی است و بحث استانی
نباید مطرح شود.
از نظر دولت مشکلی برای انتقال آب از دریای خزر به
استان سمنان وجود ندارد.

مهندس يزدي زاده در ديدار فرماندهان بسيج شرکت:

مهمترين هدف ذوب آهن اصفهان ،افزايش توليد است

اصفهان – قاسم اسد :به مناسبت
هفته بسیج ،فرماندهان حوزه مقامت بسيج
شهيد تندگويان ذوب آهن اصفهان با مهندس
يزدي زاده مدير عامل شرکت ديدار و گفتگو
نمودند .در اين ديدار مهندس يزدي زاده ضمن
تبریک هفته بسیج و گرامیداشت رشادت های
بسیجیان در عرصه های مختلف  ،اهميت

جايگاه و نقش بسيج در دوران دفاع مقدس
و دوران كنوني و نبرد اقتصادي موجود را یاد
آور شد و گفت  :حضرت امام راحل (ره) و مقام
معظم رهبري ،بسیج را به عنوان شجره طيبه،
مدرسه عشق و نهاد تضمين كننده آرامش و
امنيت كشور دانسته اند و افراد بسيجي بايد
به شغل خود و بسيجي بودن خود افتخار كنند
و همواره به فكر انجام رسالت هاي خطير آن
باشند  .مهندس يزدي زاده با اشاره به شرايط
اقتصادي امروز كشور و شرايط جاري شركت
يادآور شد :مهمترين هدف شرکت افزايش
توليد و رسيدن به توليد مطلوب  4ميليون
تن است و ما بايد با پشتوانه همكاران خود و
با كمك خداوند متعال و به كارگيري صرفه
جويي و بهره گيري از اصول اقتصاد مقاومتي ،
اهداف عاليه كارخانه را به ثمر برسانيم .

حمایت جدی بسیجیان ذوب آهن
از مدیریت عالی شرکت
بسيجيان ذوب آهن همراه با انجام
وظايف كاري خود رسالت بسيجي خود را نيز
انجام مي دهند .در این دیدار سرهنگ اميدي
فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان
شركت نيز ضمن بیان این مطلب با ارایه
گزارشی از وظايف كاري بسيج و عملكرد آن
در بخش هاي مختلف ،آمادگي بسيجيان و
فرماندهان را براي انجام وظايف توأمان خود
در بعد كاري و ابعاد نظامي و فرهنگي در
شرايط موجود اعالم نمود .
مجيد مراديان معاون روابط عمومي
شركت و مسئول روابط عمومي بسيج نيز
با اشاره به عملکرد مثبت بسیج در زمینه
مسئوليت هاي اجتماعي  ،بخشی از اقدامات

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای
بوشهرازآبگیری حدود  ۷۴میلیون مترمکعبی
سد رئیسعلی دلواری استان بوشهر طی  ۶۵روز
اول سال آبی جاری خبر داد  .شاهپور رجایی
اظهار داشت :سد رئیسعلی دلواری تنها سد
بزرگ استان بوشهر است که نقش مهمی در
تامین آب مورد نیاز کشاورزان و به ویژه نخل
داران شهرستان دشتستان دارد و با کاهش
بارش در سالهای اخیر با کاهش ذخیره روبرو

بوده است و در سالهای اخیر تعداد دوره های
آبیاری نخلها سال به سال کمتر شده است.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
خاطرنشان کرد :در واقعه سیالبی هفته اول
آذرماه نزدیک به  ۵۸میلیون متر مکعب سیالب
وارد مخزن سد رئیسعلی دلواری شده است.
خروجی روزانه سد رییسعلی دلواری کمتر از
 ۶۰هزار متر مکعب و صرفا جهت مالحظات
زیست محیطی و حقابه رودخانه شاپور می

باشد .رجایی با اشاره به خالی بودن ۷۹
درصد از حجم مخزن سد رییسعلی دلواری
یادآور شد :حداقل حقابه های شرب ،زیست
محیطی و باغات تحت پوشش این سد به
ترتیب چهار ۳۰ ،و  ۱۴۵میلیون متر مکعب
است .مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه
ای بوشهر ادامه داد :به عبارت دیگر حداقل
حجم ذخیره سه اولویت اول حقابه های
پایین دست (شرب ،زیست محیطی و باغات

عام المنفعه بسيج در زمينه هاي كمك رساني
به زلزله زدگان ،ساخت و تعمیر اساسی  7باب
منزل مسکونی ،جمع آوری و توزيع كمك
هاي كاركنان بين نيازمندان مناطق محروم،
مساعدت در برپایی موكب هاي اربعين در
عراق و غيره را بیان نمود و افزود  :بايد اقدامات
و كمك هاي ذوب آهن اصفهان به كشور و
خصوصا منطقه لنجان يادآوري و ثبت گردد .
وي از همكاران و بسيجيان شرکت درخواست
نمود كه در فضاي حقيقي و فضاي مجازي به
دفاع از خط اول جبهه صنعت كشور بپردازند.
وي همچنين يادآور شد كه در «مجموعه
فرهنگی شهدای خط شکن شهرستان
فالورجان» سالن اصلی این مجموعه به نام:
شهداي ذوب آهن اصفهان»ساخته و نامگذاري
شد.

79درصد مخزن سد رئیسعلی دلواری دشتستان استان بوشهر خالی است

بعالوه حجم پایداری و تعادلی ) معادل ۳۰۰
میلیون مترمکعب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

هزینه گمرکی برای صادرکنندگان کاهش یابد

ساری -قاسمیان :رئیس سازمان جهاد کشاورزی
مازندران گفت :در ترانزیت محصول دچار مشکل
هستیم و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی مازندران
برای انجام صادرات به خارج کشور کانتینر مناسبی
برای بارگیری به کشور مقصد ندارند .به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی سازمان
جهاد کشاورزی مازندران ،عزیزاهلل شهیدیفر در افتتاح
جشنواره ملی مرکبات و اقوام عشایر که در نمایشگاه
قائمشهر برگزار شد با بیان اینکه معتقدم کشاورزی

دهمین جلسه شورای حفاظت از منابع
آب شهرستان رامیان برگزار شد

دهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رامیان با حضور
فرماندار شهرستان و دیگر اعضا در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.به
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ،مهندس ساالری فرماندار
شهرستان رامیان در این جلسه اظهار کرد :موضوع آب برای همه بسیار مهم
است و کمبود آب هم اکنون قابل لمس است و باید در حفظ و صیانت از منابع
آبی تالش بیشتری نمائیم.مهندس ساالری با بیان این که ،عموما آب شرب
روستاهای ما از محل آب زیرزمینی تامین می شود .افزود :محدودیت آب موجب
محدودیت کشت و محدودیت کشت موجب محدودیت درآمد کشاورزان می
شود .در همین راستا آمادگی داریم ،در خصوص رعایت الگوی مصرف ،مبلغ
باشیم و با روستائیان و کشاورزان در این خصوص وارد گفتگو شویم.فرماندار
شهرستان رامیان در ادامه بیان کرد :در بحث الیروبی آب بندان ها در شهرستان
جلسات با نماینده مجلس و جهاد مطرح شده است که با تامین اعتبارات و
پس از تامین نظرات کارشناسی امور آب کار انجام شود.مدیر اداره منابع آب
شهرستان های آزادشهر و رامیان نیز در این جلسه گفت :میزان متوسط بارندگی
سال آبی گذشته ،در شهرستان رامیان حدود  629میلی متر بوده است که در
مقایسه با دوره مشابه درازمدت  8/3درصد کاهش را نشان می دهد.

مازندران در حال پیشرفت است ،گفت :مازندران به
عنوان تولیدکننده برتر  22محصول کشاورزی مسیر
زیادی را طی کرد تا شاهد صادرات محصوالت کشاورزی
باشیم .وی ادامه داد :علیرغم نگرانیهایی که در ارقام و
تنوع محصول زراعی و باغی وجود دارد ،گامهای خوبی
در این زمینه برداشته شد و در سالهای آینده تنوع
ارقام باغبانی که خطرپذیری پایین و بازارپسندی
بیشتری دارند را شاهد هستیم .رئیس سازمان جهاد
کشاورزی مازندران با بیان اینکه تبادالت ارزی و قیمت
دالر سبب شد تا محصوالت کشاورزی مازندران جایگاه
واقعی خود را پیدا کند ،افزود :جزو صادرکنندگان برنج،
گوشت سفید ،ماهیان خاویاری ،گرمابی و سردابی در
دنیا مطرح شدیم .این مسؤول اظهار کرد :طبق آمار

رسمی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،مرکز آمار
ایران و اقتصاد و دارایی اعالم شده است  70هزار تن
محصوالت باغی شامل کیوی ،نارنگی و پرتقال تامسون
به کشورهای خارجی صادر شد که  100درصد نارنگی
و پرتقال و  70درصد کیوی آن از محصوالت مازندران
بوده است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران
بیان کرد :روزانه بیش از  500تن پرتقال از مازندران
به کشورهای حاشیه خلیج فارس ،هندوستان ،روسیه
و کشورهای حاشیه دریای خزر صادر می شود .این
مسؤول خاطرنشان کرد :در ترانزیت محصول دچار
مشکل هستیم و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی
مازندران برای انجام صادرات به خارج کشور کانتینر
مناسبی برای بارگیری به کشور مقصد ندارند.
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خبر کوتاه
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

 78درصدبرداشتسفرههایآبزیرزمینی
توسطچاههایمجازانجاممیشود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت 13 :درصد
برداشت سفره های آب زیرزمینی از طریق چاه های غیر مجاز و
مابقی توسط چاه های مجاز در استان انجام می شود.به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ،مهندس علی نظری
در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز گلستان اظهار
کرد :از  16هزار و 300حلقه چاه غیر مجاز در استان تاکنون 2هزار
و  530حلقه چاه مسدود المنفعه شده است و در سال جاری نیز
 4هزار حلقه چاه تعیین تکلیف می شوند.مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای گلستان بیان کرد :حدود  12هزار چاه غیر مجاز در
استان عمقی کمتر از  20متر دارند و سیاست ما این است که ابتدا
چاه های عمیق که هر کدام از آن ها با حدود  20چاه کم عمق
از لحاظ آبدهی برابری می کند را تعیین تکلیف نمائیم.مهندس
نظری با بیان این که  32گروه گشت و بازرسی در استان شبانه
روز کنترل چاه های غیر مجاز و مجاز را انجام می دهند ،گفت:
چاه های مجاز نیز اگر بیش برداشت انجام دهند از منظر قانون
غیر مجاز محسوب می شوند و از کشاورزان و بهره برداران عزیز
تقاضا داریم به جهت رعایت قانون و مصرف بهینه آب پروانه بهره
برداری را مالک عمل قرار دهند.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
استان در ادامه تصریح کرد :ما تامین کننده آب هستیم و تولید
آب نداریم و در شرایط کنونی به دلیل تغییر اقلیم ،خشکسالی و
افزایش دما با مشکل کمبود آب رو به رو هستیم و باید بهره روی
از آب را افزایش دهیم .در شرایط کنونی مدیریت عرضه و مصرف
باید با هم صورت گیرد.

برگزاریمراسمافتتاحیهدوازدهمیندوره
مسابقاتوالیبالوزارتنیرودرگرگان

مراسم افتتاحیه مسابقات والیبال وزارت نیرو با حضور دبیر
شورای ورزش وزارت نیرو  ،رئیس انجمن والیبال وزارت نیرو  ،مشاور
استاندار در امور اهل سنت ،نمایندگان مردم گلستان در مجلس
شورای اسالمی ،مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و مدیران
عامل صنعت آب و برق گلستان و ورزشکاران در سالن شهید گرزین
گرگان برگزار شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ضمن
خیر مقدم به مهمانان گفت  :مسابقات والیبال وزارت نیرو از دهم
تا پانزدهم آذرماه در گرگان برگزار می شود و بر اساس قرعه کشی
صورت گرفته شده  ،گروهبندی مسابقات والیبال مشخص شد.علی
اکبر نصیری ادامه داد  :بر اساس قرعه کشی  ،تیمهای حاضر در
مسابقات والیبال برادران وزارت نیرو ،مقرر شد  ۱۶تیم حاضر
در این دوره رقابتها ،بازیهای خود را در  ۴گروه  ۴تیمی در دو
نوبت صبح برگزار کنند.وی ادامه داد  :مراسم قرعه کشی مسابقات
والیبال برادران وزارت نیرو جمعه شب با حضور مالک حسین زاده
دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو و همچنین داریوش عوض
پور رئیس انجمن والیبال وزارت نیرو و دیگر اعضای این انجمن و
همچنین مربیان و سرپرستان فنی تیمهای حاضر در مسابقات ،
مدیران عامل صنعت اب و برق و اصحاب قلم برگزار شد و تیمها
حریفان خود را در مرحله مقدماتی شناختند.وی گذری هم بر
کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق گلستان در جشنواره شهید
رجایی زد و گفت  :به حول قوه الهی و با پشتکار همکاران توزیع
نیروی برق گلستان این شرکت توانست در بین ۵۵شرکت برق
منطقه ای و توزیع در سراسر کشور رتبه اول را کسب نمود.نصیری
ادامه داد  :این شرکت توانست در سالجاری در اقامه نماز رتبه اول
همچنین و بر اساس شاخص ها و معیار های موجود توانستیم در
 ۲سال پیاپی رتبه برتر جشنواره شهید رجایی در بین دستگاههای
اجرایی استان کسب نماییم که از افتخارات شرکت می باشد.

