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شهرستان
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل :

اخبار
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

 ۴۰۰هکتار از اراضی کشاورزی قزوین به
زیر کشت مستقیم حبوبات رفت

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
گفت :از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون  ۴۰۰هکتار از
اراضی کشاورزی استان به زیر کشت مستقیم حبوبات رفته
است.
تورج بنیادی اظهار کرد :از ابتدای سال زراعی جاری
تاکنون  ۴۰۰هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت
مستقیم حبوبات (نخود و عدس دیم) رفته است که در
صورت فراهم بودن شرایط جوی این میزان اراضی کشت
مستقیم حبوبات به  ۷۰۰هکتار خواهد رسید.
وی افزود :این میزان اراضی کشت شده نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته که  ۱۵۰هکتار بوده تقریبا  ۳رشد
برابری داشته اشت.
بنیادی تصریح کرد  :هم اکنون اراضی کشاورزی
شهرستانهای قزوین ،تاکستان ،آبیک و آوج به زیر کشت
مستقیم حبوبات رفته است.
وی یاد آور شد  :بیشترین سطح زیر کشت مربوط به
شهرستان قزوین با بیش از  ۳۰۰هکتار است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان
قزوین؛ مهار کردن آبها در اراضی شیبدار ،کنترل
فرسایش خاک ،افزایش ماده آلی (کربن آلی) ،کنترل
تلفیقی آفات و بیماریها و علفهای هرز و در نهایت
کاهش هزینه های تولید کشاورزان از مهمترین
مزایای کشت مستقیم (بدون شخم) حبوبات ذکر
کرد.
بنیادی خاطر نشان کرد  :کشت مستقیم بصورت
انتظاری با مساعد شدن شرایط جوی تا بهمن ماه سال
جاری ادامه خواهد داشت.

برودت هوا مصرف گاز را در اردبیل افزایش داد

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از
مصرف بیش از  1.9میلیارد متر مکعب گاز
طبیعی در استان اردبیل در  9ماهه امسال
خبر داد و گفت  :این میزان مصرف گاز در
استان  6درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته رشد داشته است.
فیروز خدایی در جلسه بررسی میزان
مصرف گاز در اردبیل اظهار داشت :در  9ماهه
نخست امسال بیش از  1.9میلیارد مترمکعب
گاز طبیعی در استان اردبیل به مصرف رسیده
که با توجه به کوهستانی بودن و برودت هوا
در استان اردبیل و با شروع فصل زمستان،
مصرف گاز مشترکان خانگی در روزهای اخیر
نسبت به روزهای پیش از آن افزایش یافته
است .وی با بیان اینکه در  9ماهه امسال این
میزان مصرف در بخشهای خانگی ،تجاری و
صنعتی استان بوده است ،افزود :از کل گاز
مصرف شده در استان ،یک هزار و  61میلیون
متر مکعب مربوط به مصرف خانگی و صنعتی

و  859میلیون متر مکعب گاز نیز از سوی
نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف شده
است .مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل
بیان کرد :این میزان مصرف گاز طبیعی
در استان  6درصد نسبت به مدت مشابه

سال گذشته رشد داشته که بخش خانگی
و صنعتی با  44میلیون متر مکعب رشد و
بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با 61
میلیون متر مکعب رشد مصرف گاز نسبت
به سال گذشته مواجه بوده است .خدایی با

تاکید بر صرفهجویی در مصرف گاز توسط
مردم استان اردبیل تصریح کرد :شهروندان
میتوانند در مواقع بروز حوادث مربوط به گاز
طبیعی و مشکالت فنی با واحد امداد شرکت
گاز استان اردبیل در هر ساعت از شبانهروز
با شمارهگیری  194تماس بگیرند و موارد را
مطرح کنند تا رسیدگیهای الزم و به موقع
انجام شود .وی گفت :با رعایت نکات بسیار
ساده همچون رعایت دمای رفاه بین  18تا
 21درجه سانتیگراد ،پوشیدن لباس گرم در
فصل زمستان ،استفاده از پردههای ضخیم و
وسایل گازسوز استاندارد متناسب با فضای
محیط ،شاهد کاهش چشمگیر مصرف گاز
طبیعی خواهیم بود .مدیرعامل شرکت گاز
استان اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر
بیش از  450هزار مشترک گاز طبیعی در
استان داریم ،اظهار کرد :رعایت مصرف بهینه
زمینهساز خدماترسانی مطلوب این شرکت
به تمامی مشترکان خواهد شد.

فوالد مبارکه پیشگام صنایع کشور

مهندس زهرا سعیدی نماینده مردم
شهرستان مبارکه در مجلس شورای
اسالمی در جریان برگزاری اولین جشنواره
و نمایشگاه ملی فوالد ایران ضمن بازدید از
غرفه گرده فوالد مبارکه و دیدار با مهندس
عظیمیان مدیر عامل این شرکت گفت :فوالد

مبارکه همواره در موضوع توسعه و تعالی
پیشگام سایر صنایع کشور بوده و هست.
وی برپایی این نمایشگاه را نقطه عطفی
برای استفاده حداکثری از توان داخلی و
توانمندسازی هرچه بیشتر سازندگان و
تامین کنندگان کشور خواند و افزود :یکی از

بزرگترین مباحث مطرح کشور توسعه فضای
کسب و کار است که خوشبختانه مدیریت
فوالد مبارکه با این رویکرد شرایطی فراهم
آورده است تا از ظرفیت ها و استعدادهای
نخبگان کشور در حوزه صنعت فوالد بیش
از پیش بهره مند گردیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران:

 400مبلغ دینی در مدارس مازندران فعالیت می کنند

ساری – قاسمیان :مدیرکل آموزش
وپرورش مازندران در جلسه شورای قرآن ،عترت
و نماز با محوریت بررسی راهکارهای اجرایی
مصوبات ستاد همکاری های کشور در مشهد
مقدس و تحلیل و ارائه پیشنهادات کاربردی در
راستای عملیاتی نمودن پیام مقام معظم رهبری
که در سالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش
مازندران برگزار شد ،از فعالیت  400مبلغ دینی
در بخش خواهران و برادران در مدارس مازندران
خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و
پرورش مازندران؛ «عسکری نیکزاد» در جلسه
شورای قرآن ،عترت و نماز گفت :اصل و رسالت
درآموزش و پرورش این است که بتوانیم به

کمال برسیم و باید طوری برنامه ریزی کنیم
تا سند تحول بنیادین که خروجی اش حیاط
طیبه است ،اجرایی و قابل دستیابی باشد .وی
با بیان اینکه حوزه علمیه میتواند کمکحال و
یاریرسان آموزش و پرورش در بخش تربیتی
باشد ،افزود :باید همه دستگاههای فرهنگی،
حاکمیت و حوزه های علمیه در کنار اصحاب
تعلیم و تربیت در جهت توسعه تربیت دینی
دانش آموزان همکاری و مشارکت نمایند و از
اقدامات جزیره ای خودداری کنند .مدیرکل
آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه 18
درصد سند تحول بنیادین مربوط به فعالیت های
پرورشی است ،اظهار داشت :در بخش آموزش
خانواده ،باید با حضور مبلغان و سخنوران
توانمند ،به تبیین اهمیت امر اقامه نماز برای

اولیای دانش آموزان بپردازیم و در راستای
همسانسازی فضای تربیتی در خانواده و مدرسه
گامی اثرگذار برداریم .نیکزاد با بیان اینکه دوران
تحصیلی ،بهترین فرصت جهت پرورش دانش
آموزان متدین و مقید به ارزش های اسالمی
است خاطرنشان کرد :همگان باید تالش کنند
تا اعتبارات بخش فرهنگی به آموزش و پرورش
بیشتر تخصیص یابد تا بتواند در جهت کاهش
آسیبها و توانمندسازی دانش آموزان در برابر
تهاجم فرهنگی اقدامات موثری انجام دهند.
این مسئول با اشاره به اینکه انتخاب روشها در
ترویج نماز بین نوجوانان بسیار مهم است ،بیان
داشت :ایجاد همافزایی بیشتر بین حوزه علمیه
و آموزش و پرورش باعث خدمترسانی بهتر به
دانش آموزان می شود که شرط همافزایی رفاه و

شرط رفاه مواجه صادقانه است .مدیرکل آموزش
و پرورش مازندران با بیان اینکه نماز ابتداییترین
راه تربیتی برای مقابله با انحرافات اجنماعی و
آسیب های موجود است گفت :دستگاه تعلیم
و تربیت با اجرای برنامه های متنوع و اثرگذار
شامل مسابقات قرآن ،عترت و نماز و محافل
قرآنی و کاروان نماز سهم بسزایی را در متخلق
شدن آینده سازان ایران اسالمی ایفا مینماید که
جای بسی تقدیر و تشکر از متولیان امور تربیتی
در حوزه آموزش و پرورش دارد .معاون پرورشی
آموزش و پرورش مازندران نیز در این نشست
گفت :اگر همکاری بین حوزه علمیه و آموزش و
پرورش نباشد قطعاً آسیبهای بیشتری و پیچیده
تری نصیب ما می شود« .محمد شعبانی» با
بیان اینکه یک مربی پرورشی خوب می تواند

تحول عظیمی در مدرسه ایجاد کند تصریح کرد:
باید به دانش آموزان بیاموزیم که خواندن نماز
چه آثار مثبتی دارد و نخواندن نماز چه آسیب و
ضرری می تواند برساند .معاون پرورشی آموزش
و پرورش مازندران با بیان اینکه  4هزار مدرسه
در استان مشغول به فعالیت هستند که برخی
از مدارس خالی از مبلغ دینی هستند افزود :در
بعضی از مدارس استان همزمان  3مبلغ مشغول
فعالیت هستند ،درحالی که در برخی مدارس
مبلغ و امام جماعت حضور ندارند که این یک
آسیب جدی بهشمار می رود.
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خبر کوتاه

مسئول اطالع رسانی سازمان بسیج
هنرمندان استان سمنان از آغاز فراخوان
جشنواره سرود بسیج خبرداد

شاهرود-حسینبابامحمدی:مسئول
اطالع رسانی سازمان بسیج هنرمندان
استان سمنان از آغاز فراخوان
جشنواره سرود بسیج تا  ۱۰بهمن
ماه خبر داد .عباس اعتماد اظهار کرد:
یکی از وجوه انقالب اسالمی ایران در
مقایسه با جنبشهای به خاک و خون کشیده شده حکومت
نظام ستم شاهی وجه فرهنگی و هنری است .وی افزود:
وضعیت جنگ امروز ما با سی سال پیش از بسیاری جهات فرق
کرده است؛ اهمیت خاک ریزهای اعتقاد ،فرهنگی و هنری از
خاکریزهای نظامی بیشتر شده است؛ فضای مجازی ،شبکههای
اجتماعی میدان رزم بسیار گستردهای شده اند که در آن ترانه
و موسیقی ،فیلم و کلیپ ،عکس و نقاشی و داستان جای توپ،
گلوله ،خمپاره ،فشنگ ،نارنجک و  ...را گرفته است .مسئول
بسیج هنرمندان شاهرود خاطر نشان کرد :بسیج هیچ گاه و
در هیچ نبردی جا خالی نکرده است؛ در این جنگ فرهنگی و
هنری و اعتقادی نیز با تمام قوا و با لشکری میلیونی و با ذوقی
سرشار از عشق و امید وارد میدان شده است و این بار عزم
خود را جزم کرده است تا با سر دادن آواز حق ،عرصهی سرود
و موسیقی را از لوث فریادهای شیاطین انس و جن پاک نماید.
وی با اشاره برگزاری جشنواره سرود بسیج به همت سازمان
بسیج هنرمندان و دانش آموزی محورهای موضوعی جشنواره
را در هشت عنوان برشمرد و گفت :بسیج ،ارزشها و آرمانهای
انقالب اسالمی؛ چهل سالگی انقالب؛ استکبار ستیزی؛ قرآن و
عترت؛ بصیرت و والیت؛ فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس؛ سیره
فاطمی و نماز عناوین محورهای جشنواره سرود است .اعتماد
با بیان شرایط و مقررات عمومی جشنواره اظهار کرد :تکمیل
فرمهای مربوطه جهت شرکت در جشنواره الزامی بوده و در
صورت عدم تکمیل ،آثار ارسالی حذف و کنار گذاشته خواهد
شد ،آثار رسیده به دبیرخانه در دو بخش برادران و خواهران به
صورت مجزا داوری خواهد شد و از گروههای منتخب اول ،دوم
و سوم برادر و خواهر نیز به صورت مجزا با اهدای لوح تقدیر و
جایزه نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد و آثار ارسالی میبایست
تا مهلت مقرر درج شده در فراخوان با فرمت  mp۳توسط
سرپرست گروه به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد .وی ادامه
داد :تالش گردد نفرات شرکت کننده در جشنواره بسیجی
بوده و از توان شبکه هنری بسیج استفاده شود و بهرهی آن
به کلیهی اعضای شبکه برسد و دغدغههای بسیج لحاظ شود
و شرایط سنی اعضا گروههای شرکت کننده  ۱۳تا  ۱۷سال
است .مسئول اطالع رسانی سازمان بسیج هنرمندان استان
سمنان به شرایط اختصاصی جشنواره هم اشاره کرد و افزود:
تعداد نفرات هر گروه حداکثر  ۱۵نفر به همراه یک سرپرست
و یک نفر مربی یا رهبر و هر گروه میتواند برای حضور در
جشنواره حداکثر  ۲اثر ارسال نماید و گروهها امکان استفاده
از سازها و آالت موسیقی به صورت زنده در اجرا را نخواهند
داشت ،لیکن همراهی موسیقی به صورت پخش سی دی
صوتی با اجرای زنده هم آوایان بالمانع است و در بخش برادران
تکخوانی و رهبری گروه به صورت جداگانه امتیاز داده میشود.
وی ادامه داد :برای گروههای منتخب در بخش برادران در ایام
اهلل دهه فجر اجرای میدانی پیش بینی گردیده است که به
گروهها جهت هر اجرا کمک هزینه تعلق خواهد گرفت و در
بخش خواهران تکخوانی به صورت  ۲نفر باال انجام میشود و
امتیاز جداگانهای ندارد و جزء موارد گروهی حساب میشود
و رعایت حجاب اسالمی در بخش اجرای صحنهای الزامی
میباشد .اعتماد به شاخصهای انتخاب و ارزیابی سرودها
اشاره کرد وگفت :موزون بودن ترکیب صداها و یکدستی
گروه هنگام خواندن ،هماهنگی گروه به لحاظ رعایت ریتم و
کوک دقیق ،نوآوری و خالقیت در تمامی موارد ،تلفیق درست
شعر و موسیقی در آهنگ سازی ،رعایت اصول و آداب اجرای
صحنه ای ،تنظیم ملودی مناسب اثر و حجم ،رنگ و وسعت
صدا از شاخصهای ارزیابی میباشد .وی جوایز این جشنواره
را نیز بیان کرد و افزود :جایزه گروه اول ،تندیس جشنواره،
لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  ۷.۰۰۰.۰۰۰ریال ،جایزه
گروه دوم تندیس جشنواره ،لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ
 ۵.۰۰۰.۰۰۰ریال و جایزه گروه سوم تندیس جشنواره ،لوح
تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال میباشد.
مسئول اطالع رسانی سازمان بسیج هنرمندان استان
تصریح کرد :تقدیر گروه ویژه جایزه بهترین تکخوان
جشنواره در بخش برادران ،لوح تقدیر و جایزه نقدی به
مبلغ  ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال ،جایزه بهترین هدایتگر و مربی
گروه لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال
است .وی با بیان اینکه آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اثر
تا  ۱۰بهمن  ۱۳۹۷خواهد بود گفت :داوری آثار رسیده به
دبیرخانه  ۱۲بهمن  ۱۳۹۷و زمان برگزاری جشنواره استانی
(گروههای منتخب) برادران  ۲۵بهمن و خواهران  ۲۶بهمن
 ۱۳۹۷میباشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان:

مشکل خشکه کاری برنج در گلستان
حل شد

علیآبادکتول -رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان
گفت :تحقیقات در خصوص خشکه کاری برنج در گلستان
به پایان رسیده و مشکالت آن حل شده و در مرحله
اجراست.مختار مهاجر در دهمین جلسه شورای اداری
شهرستان علی آبادکتول اظهار کرد :ضریب میکانیزاسیون
گلستان پیش از پیروزی انقالب هشت دهم درصد به ازای
هر هکتار بود که بعد از انقالب با یک رشد  ۶تا هفت
برابری به  ۳.۸درصد رسید.وی افزود :با انجام دو تا سه
کشت در سال و تنوع زراعی قدرت عملیات و بهره وری
را با میکانیزاسیون در استان باال برده ایم.رئیس سازمان
جهادکشاورزی گلستان ادامه داد :تا پیش از پیروزی انقالب
 ۱۸هزار تن برنج کاری در نسق های گلستان انجام می شد
که این رقم هم اکنون به  ۷۱هزار تن رسیده است.وی با
بیان این که سال گذشته  ۴۰۰تن شلتوک برنج به ارزش
دو زار و  ۲۰۰میلیون تومان در گلستان تولید شد ،اضافه
کرد :با وجود ممنوعیت کشت شالی و محدودیت منابع
آبی نمی توانیم سطح کشت را افزایش دهیم اما با برخورد
علمی تالش کرده ایم در بخش کشاورزی توسعه داشته
باشیم.مهاجر تصریح کرد :تالش کردیم با بهره از منابع آبی
و پتانسیل های موجود در استان خشکه کاری شالی در
استان را افزایش دهیم.وی گفت :تحقیقات خشکه کاری
برنج در گلستان به پایان رسیده و در مرحله اجراست و در
شهرهای گنبدکاووس ،علی آباد ،کردکوی و گرگان قابلیت
انجام خشکه کاری برنج وجود دارد.مهاجر خاطرنشان کرد:
با توجه به امنیت غذایی مهم برنج ،نمی توانیم کشت آن
را حذف کنیم از اینرو با امضاء استاندار گلستان درخواست
برداشتن ممنوعیت کشت شالی و بازنگری در آن را
خواستار شده ایم.

