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شهرستان

اخبار

گاز ؛ سوخت اصلی  126واحد
گلخانه ای استان

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت 126 :واحد
گلخانه ای در استان از گاز به عنوان سوخت اصلی خود
استفاده می کنند .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان قزوین ،اسماعیل مفرد بوشهری با بیان مطلب فوق
افزود :گازرسانی به واحدهای تولیدی از اولویت های شرکت
گاز می باشد و در همین راستا تا کنون  126واحد گلخانه ای
در سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند واین
امکان برای سایر سرمایه گذاران در این حوزه نیز فراهم می
باشد .وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال
رونق تولید توسط مقام معظم رهبری ،از برنامه ریزی صورت
گرفته توسط شرکت گاز استان برای گازرسانی به  250واحد
تولیدی و صنعتی در سال جاری خبر داد و گفت :استفاده
واحدهای صنعتی از گاز طبیعی نه تنها صرفه جویی های
اقتصادی فراوان برای صاحبان صنایع دارد ،بلکه در سطح
ملی نیز موجب ایجاد مزیت های اقتصادی و زیست محیطی
بسیار خواهد شد .مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در
ادامه با اشاره به طرح شهرک گلخانه ای که در سفر رئیس
جمهور محترم به قزوین کلنگ آن زده شد گفت :برای
تحویل گاز به این شهرک گلخانه ای بزرگ شرکت گاز استان
اقدامات الزم جهت اخذ مجوز برداشت گاز از خط اصلی
انتقال گاز  20اینچ شهر صنعتی خرمدشت را انجام داده است
و در صورت صدور مجوز الزم ،این شرکت آمادگی الزم برای
تحویل گاز به این مجتمع عظیم گلخانه ای را دارد .وی افزود:
با توجه به مقررات شرکت ملی گاز ایران متولیان شهرک
مذکور می بایست برنامه ریزی الزم برای انجام لوله گذاری از
محل خط انتقال تا شهرک مذکور و همچنین شبکه گذاری
داخلی واحدهای داخل شهرک را انجام دهند تا امکان تحویل
گاز به این مجتمع فراهم شود .بوشهری در پایان از بهره مند
بودن  3470واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان خبر
داد و میزان گاز تحویل شده به این واحدها را حدود یک
میلیارد و  428میلیون متر مکعب در سال  1397اعالم کرد.
بهمراه مدیران کل دستگاه های خدمات رسان انجام شد ؛

مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران:

روابط عمومی ،مغز ّ
متفکر و چشم بینای آموزش و پرورش است

ساری – قاسمیان :مدیر کل آموزش و پرورش استان
مازندران در گردهمایی قطبی کارشناسان روابط عمومی
آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق غرب مازندران در
شهرستان محمودآباد ،گفت :روابط عمومی ،مغز متف ّکر و
چشم بینای آموزش و پرورش در انجام رسالت خطیر این
مقدس است.
نهاد ّ
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از اداره اطالع رسانی
و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران« ،عسکری نیکزاد»
با بیان این مطلب افزود :روابط عمومی باید جامع برنامههای
آموزش و پرورش و به عنوان یک فکر خالق و منتقد در کنار
مدیران باشد تا بتواند رسالت خطیر خود را در جهت پیشبرد
برنامه های سازمانی به درستی به انجام برساند.
وی تصریح کرد  :روابط عمومی نباید فقط به دنبال
انعکاس خبری که اتفاق افتاده باشد بلکه اتفاقی را که باید
بیفتد را تبیین و مطالبهگری کند.
نیکزاد با اشاره به اتهاماتی که این روزها برخی مغرضان
به آموزش و پرورش در خصوص سند  2030می زنند خاطر
نشان کرد  :حتی یک مورد از نشانههای اجرای مفادی از سند
 2030در آموزش و پرورش استان مازندران اتفاق نیفتاده
است.

تقدیر از بازنشستگان شرکت آب وفاضالب استا ن مرکزی در مراسم روز کارگر

در مراسمی که به همت دفتر روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
به منظور گرامیداشت و بزرگداشت 11
اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر
برگزار شد از همکار بازنشسته این شرکت
طی یک سال گذشته با اهداء لوح تقدیر و
هدیه قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب
وفاضالب استان مرکزی طی این مراسم
مهندس حسین امیری معاون برنامه
ریزی ومنابع انسانی شرکت ضمن تقدیر
از همکاران بازنشسته گفت :بازنشسته ها
سرمایه های شرکت هستند و طی سالیان
دراز با امکانات موجود  ،خالصانه و متعهدانه

بهترین خدمات را به مردم ارائه نموده اند.
وی با اشاره به لزوم استقرار مدیریت
دانش در شرکت اظهار داشت :ثبت
تجربیات و دانش بازنشستگان در تمام
واحدهای کاری این امکان را فراهم می آورد
از تجربه های بدست آمده به عنوان دانش
سازمانی در انجام امور استفاده نماییم.

بوشهر-خبرنگار عصررسانه  :مدیر
عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
گفت :فرسودگی خطوط آبرسانی از مهمترین
چالشها در استان بوشهر است.
عبدالحمید حمزه پور در نشست با
مسئوالن شهرستان دیر اظهار داشت :در
راستای رفع مشکالت آب شرب در نقاط
مختلف استان بوشهر اقدامات خوبی تاکنون

صورت گرفته است.
وی با اشاره به هدررفت باالی آب در
شبکههای آبرسانی بیان کرد :هدر رفت
آب به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی از
مهمترین مشکالت شبکه آبرسانی در استان
است که برای جلوگیری از این مشکل باید
چاره سازی کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر ادامه داد :شبکه آب ورودی به استان
نیازمند تعمیر و نگهداری این خطوط هستیم
اما با افزایش سه تا پنج برابری تجهیزات،
عم ً
ال مشکالت فراوانی در این بخش داریم.
حمزه پور افزود :با توجه به اینکه استان
منابع آب مورد نیاز خود را از خارج استان
تأمین میکند ۱۰۰ ،هزار مترمکعب آب از
طریق آب شیرین کن در دست اقدام داریم تا

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در مرکز سامد استانداری گلستان

به منظور پاسخگویی تلفنی وارتباط مستقیم با هم استانی ها ،مهندس
غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان روز سه شنبه  24اردیبهشت
ماه از ساعت  10صبح الی  12در مرکز سامانه پاسخگویی سامد استانداری
حضور می یابد .سامانه ارتباط مردم و دولت مستقر در استانداری گلستان
با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان پاسخگوی سواالت مردم بوده و هم
استانی ها می توانند با شماره گیری تلفن  111وگرفتن کد  2با مدیر مخابرات
گلستان ارتباط برقرار نموده و مسائل ومشکالت خود را اعالم نمایند .مهندس

غالمعلی شهمرادی با اشاره به این مطلب که یکی از اهداف مهم مخابرات
در سال  98که در صدر هدفهای در نظرگرفته شده نیز قراردارد  ،افزایش
رضایت مندی مشتریان می باشد که برای تحقق آن و رسیدن به حصول نتایج
مطلوب نیاز به شناسایی انتظارات آنان است.مدیر مخابرات منطقه گلستان
تاکید کرد عالوه بر کانالهای ارتباطی مختلف مردم با مخابرات  ،ارتباط مستقیم
با مشتریان از برنامه های ما می باشد که بتوانیم از نزدیک مشکالت را بررسی
و رفع نماییم.

بتوانیم برخی از مشکالت مردم برطرف شود.
وی گفت :همخوانی نداشتن تعرفه آب
و هزینهها با هم باعث شده تا آب به صورت
ارزان به دست مشتری برسد و این موضوع
باعث افزایش مصرف آب میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر نیز در این نشست خواستار رفع
مشکل کمآبی شد و اظهار داشت :خط انتقال
آب در شهر بردستان از زیر خانههای مردم
عبور و همین امر مشکل ساز شده است.
حمزه پور بیان کرد :هرچند کیفیت آب
شهرستان دیر نسبت به هفته گذشته بهتر
شده اما هنوز مردم در برخی مناطق شهری و
روستایی با کمبود آب روبرو هستند.
وی گفت :شناسایی و برنامه ریزی برای
انشعابهای غیرمجاز ،همکاری در خرید لوله

خبر کوتاه
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز

صدور مجوز گلخانه های کوچک
مقیاس توسط جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان کردستان ،معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان سقز اظهار داشت :نظر به سیاستهای وزارت
جهاد کشاورزی در خصوص گسترش کشتهای گلخانه
ای ،صدور مجوز برای گلخانه های کوچک مقیاس تا
سقف  300متر مربع در داخل محدودۀ روستاها ،شهرها و
شهرکهای مسکونی ،بدون نیاز به انجام استعالمات و تغییر
کاربری زمین به سبک معمول ،میسر شده است .محمد
نافع عالیی نیا گفت :متقاضیان فعالیت در این رشته می
توانند برای کسب اطالعات بیشتر و مدارک مورد نیاز و
چگونگی روند کار به مراکز جهاد کشاورزی یا واحد باغبانی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سقز مراجعه نمایند.
وی اذعان کرد :در محدوده بودن زمین پیشنهادی ،تعیین
تکلیف مالکیت زمین به سبب ارائه سند ،اعم از افرازی
و مشاعی و اجاره نامه و ،...ارائه تعهد مبنی بر بالمعارض
بودن زمین و  ...از مهمترین شرایط موجود بوده ،و پس از
اخذ پروانه تاسیس امکان استفاده از تسهیالت مناسب نیز
وجود خواهد داشت .معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان سقز در ادامه تاکید کرد :با توجه به اشتغالزایی
این طرحها و تاثیر آنها در افزایش تولید ،و از همه مهمتر
وجود حداقل بروکراسی در مسیر ایجاد آنها ،انتظار می
رود تا افراد واجد شرایط از این فرصت استفاده مطلوب
را بنمایند.

اجرای سیستم فوم دوزینگ مخازن
تعادلی مرکز انتقال نفت شازند

فرسودگی خطوط آبرسانی از مهمترین چالشها در استان بوشهر است

بازدید سرپرست استانداری گلستان از
خسارات وارد شده ناشی از رانش زمین
در مینودشت و گالیکش

سرپرست استانداری گلستان بهمراه مدیران دستگاه
های خدمات رسان از خسارات وارد شده ناشی از رانش
زمین در مینودشت و گالیکش بازدید بعمل آوردند.به
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
گلستان ،سرپرست استانداری گلستان گفت  :خوشبختانه با
تالش های صورت گرفته تالش کردیم هیچ شهر و روستای
از خدمات آب  ،برق و گاز بی بهره نباشد و اتصاالت در
سریعترین زمان ممکن برقرار شد.میر محمد غراوی خاطر
نشان کرد :در زمینه جبران خسارات مردمی مشکلی وجود
ندارد اما در زمینه راه ها ،تاسیسات زیربنایی و شبکه های
آب ،برق و گاز منتظر تامین اعتبار دولت از طریق مواد ۱۰
و  ۱۲و ابالغ آن به استان هستیم.

وی با بیان اینکه برخی آموزش و پرورش را متهم می
کنند که فقط به سراغ آموزش رفته و دانشآموزان را در
مسائل تربیتی رها کرده است گفت  :این یک برداشت بسیار
غلط و توهمی بیش نیست .یکی از اولویتهای مهم ما تربیت
صحیح دانشآموزان است.
نیکزاد تأکید کرد :آموزش و پرورش این استان با
بهرهگیری از همه ظرفیتهای انسانی خود در جهت تربیت
دینی دانش آموزان در حوزه پرورشی تالشی جدی و مستمر
دارد.
وی از مسئولین روابط عمومی آموزش و پرورش

شهرستان ها و مناطق خواست تا رویداد های فرهنگی و
مذهبی مدارس استان را با قدرت و همه توان در رسانه ها
انعکاس دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران در بخش
دیگری از سخنانش خود به غفلت روابط عمومیها در بهرهگیری
از ظرفیتهای خبرگزاری پانا در انعکاس رویدادهای آموزش
و پرورش اشاره و بر بکارگیری و استفاده از توانمندیهای
خبرنگاران پانا تأکید کرد .
وی خبرگزاری پانا را یک فرصت استثنایی برای آموزش
و پرورش خواند و تصریح کرد :امروز به جز نهاد مقدس
آموزش و پرورش هیچ دستگاه دیگری در کشور یک چنین
فرصتی را در حوزه اطالع رسانی ندارد.
شایان ذکر است در این مراسم کارشناسان روابط عمومی
به ارائه دیدگاه های خود در زمینه پویا کردن این کارشناسی
پرداختند.
در حاشیه این گردهمایی از خبرنگاران فعال خبرگزاری
پانا شهرستان محمودآباد با اهدای هدایایی تجلیل شد و
خبرنگاران پانا نیز به پاس قدردانی از حمایتهای کارشناس
روابط عمومی آموزش و پرورش محمودآباد از وی تجلیل و
قدردانی کردند.
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برای متقاضیان جدید ،سرعت بخشی در
اجرای خط انتقال به روستای دمیگز ،نصب
ایستگاه پمپاژ در برخی مناطق روستایی و
هماهنگی در توزیع آب شهری و روستایی
ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر اظهار داشت :بیش از  ۸۰درصد از
نیازهای آبی استان بوشهر از خارج از این
استان تأمین میشود که با وجود خشکسالی،
چالشهای فراوانی را برای تأمین آب برای
استان ایجاد کرده است.
حمزه پور ادامه داد :شرایط خاص
اقلیمی استان بوشهر که نرخ فرسایش
تجهیزات را باال میبرد میطلبد که وزارت
نیرو با نگاهی خاص به استان بوشهر در زمینه
تخصیص اعتبارات گام بردارد.

رئیس واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک منطقه
مرکزی از افزایش ضریب ایمنی در هنگام بروز حوادث
احتمالي خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران منطقه مرکزی ،ابوالفضل ابراهیمی،
رئیس واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک این منطقه گفت:
اجرای پروژه آب آتشنشانی و سیستم فوم دوزینگ مخازن
تعادلی مرکز انتقال نفت شازند با هدف افزایش ایمنی در
حوادث آتش سوزی و افزایش قابلیت اطمینان عملیات بهره
برداری با موفقیت انجام شد .ابراهیمی با تاکید بر فعالیت
سه ماهه متخصصین واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک
منطقه مرکزی  ،تصریح کرد :جلوگیری از خسارت های غیر
قابل جبران و آسیب های مالی و جانی هنگام بروز حوادث
و استمرار عملیات انتقال فراورده از مهمترین اهداف این
عملیات است  .وی با اشاره به همکاری واحدهای HSE
و تعمیرات عمومی منطقه مرکزی در اجرای موفقیت آمیز
این پروژه ،ادامه داد :با توجه به دستورالعمل های وزارت
نفت در خصوص سیستم های اطفاء و اعالن حریق مراکز
نفتی ،پروژه اجرای سیستم آب آتشنشانی مخازن تعادلی
 40میلیون لیتری فرآورده مرکز انتقال نفت شازند در
دستور کار این واحد قرار گرفت.

