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شهرستان

سه شنبه  16مهر 1398
شماره 2562

اخبار
بدنبال برگزاری اولین دوره مسابقات مهارتهای فنی و
تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور در
اصفهان صورت گرفت:

ایجاد سایت دائمی آموزشی  15هزار
مترمربعی دوره مهارت های بهره
برداری در اصفهان

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
گفت:در راستای ارتقاء دانش و مهارت های فنی
شرکت کنندگان دراولین دوره مسابقات مهارتهای
فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب و
فاضالب کشور،سایت آموزشی به مساحت  15هزار
متر مربع در مجتمع آموزشی و پژوهش اصفهان
ایجاد می شود.
مهندس هاشم امینی ایجاد سایت آموزشی را
بمنظور کسب مهارتهای نوین برای فعاالن در بخش
بهره برداری را ضروری برشمرد و اعالم کرد:بهره
برداری صحیح و مناسب از تاسیسات و تجهیزات
صنعت آب وفاضالب مستلزم برخورداری از دانش
سازمانی و آشنایی با تکنولوژی روز دنیاست بنابراین
کسب مهارتهای جدید برای فعاالن در بخش بهره
برداری ضروری است
وی ادامه داد:بعضا بدلیل عدم برخورداری از
مهارت الزم در بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات
خسارات هنگفتی به تاسیسات در صنعت تحمیل می
گردد.بر این اساس سایت آموزشی به صورت دائمی
برای ارتقای دانش بهره برداران در سطح کشور در
اصفهان دایر گردید.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
پیشنهاد تهیه دستورالعملی به منظور طراحی،اجرا
و نظارت بر تمام فعالیت های بهره برداری را عنوان
کرد و اظهار داشت :تهیه و تدوین دستورالعملی از
سوی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور در راستای
افزایش بهره وری در تمامی فعالیت های بهره برداری
از جمله طراحی،اجرا و نظارت ضروری به نظر می
رسد.
ارتباط مستقیمی با میزان مهارت بهره برداران
در صنعت آبفا دارد.
مهندس هاشم امینی به اهمیت رعایت مباحث
 HSEدر حوزه بهره برداری پرداخت و تصریح
کرد:رعایت مباحث  HSEدر حین کار باعث می
شود ایمنی مطابق با استانداردهای تعریف شده
مدنظر قرار گیرد که این مهم از وقوع بسیاری از
حوادث ناگوار جلوگیری می نماید.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره
به چالشهای موجود در حوزه بهره برداری صنعت
آب و فاضالب گفت :نهادینه نبودن ارزش آب ،نبود
دستورالعملهای جامع استاندارد ،نبود سایت های
آموزشی تخصصی ،فقدان اهمیت مباحث  HSEدر
حین انجام عملیات ،عدم توجه به مدیریت زمان در
رسیدگی به حوادث اتالف هزینه و دارایی فیزیکی
به واسطه نبود مدیریت دانش و مهارت سازمانی از
جمله چالشهای حوزه بهره برداری صنعت آبفا به
شمار میآید .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

به کار گیری تمام ظرفیت دولت و مجلس برای جلوگیری از خامفروشی

نخستین همایش بین المللی فوالد
و جشنوارۀ صنعت فوالد در چابهار از روز
پنجشنبه  ۱۱مهرماه در این شهر برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش فراهم آوردن
مقدمهای برای حضور مؤثر و مداوم عرصۀ
فوالد بهعنوان یک صنعت پیشرو و پیشتاز
در چابهار و صنعتی شدن این نگین و گنج
پنهان سواحل مکران است.
الیاس حضرتی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،در جریان
بازدید از غرفۀ فوالد مبارکه در نخستین
نمایشگاه و همایش فوالد چابهار با اشاره به
نقش فوالد مبارکه در تولید و توسعه فوالد
کشور گفت :استان اصفهان و بهطور مشخص،
فوالد مبارکه مرکز ثقل صنعت فوالد کشور
است .وی خاطرنشان کرد :دانش فنی فوالد
مبارکه میتواند برای احداث کارخانۀ ۲
میلیون تنی فوالد مکران چابهار چارهساز
باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به معضل خامفروشی در بخش سنگآهن
گفت :بنا بر تأکید مقام رهبری ،تمامی
ظرفیت دولت و مجلس برای جلوگیری از

خامفروشی به کار گرفته شده است.
به خاطر داشته باشیم کشوری که تولید
نداشته باشد نمیتواند رونق اقتصادی و تولید
ناخالص داخلی داشته باشد و این میسر
نمیشود ،مگر با رفع موانع تولید و حمایت
از تولید داخلی که این امر در کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با جدیت در

حال انجام است.
وی اظهار داشت :علیرغم همۀ
پیشبینیهای منفی سازمانهای بینالمللی از
رشد اقتصادی کشور ،ما شاهد آنیم که در
حوزههای مختلف به رشد اقتصادی بسیار
خوبی در سال جاری دست یافتهایم.
وی تصریح کرد  :بنا به فرمایش مقام

معظم رهبری ،باید با رونق تولید ،مواد خام
را در کارخانجات داخلی کشور به موادی با
ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم و سپس با
صادرات شمش و سایر محصوالت فوالدی
سود آوری و رونق اقتصادی بیشتری برای
کشورمان به بار آوریم.
در همین خصوص محمد رضا بهرامن
رئیس خانه معدن ایران اظهار داشت:با
درآمدهای نفتی نتوانستیم به رشد و
شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنیم .امروز
ساختن اقتصادی کارآمد برای کشور بر دوش
تک تک ماست.شرکت خصوصی و دولتی
فرقی نمی کند؛ باید با استفاده از ظرفیت
های ورود سرمایه گذاری داخلی و خارجی
در این راه گام برداریم.
وی با اشاره به صدور مجوز احداث
کارخانه فوالدسازی با ظرفیت  ۲میلیون
تن در منطقۀ چابهار تصریح کرد  :مسئله
خام فروشی نگرانی همه مسئولین به ویژه
شخص مقام معظم رهبری است .از این رو
باید زنجیره فوالد در کشور کامل شود تا از
این طریق اشتغال و ارزش افزوده بیشتری
برای کشور حاصل شود.

همزمان با آغاز مرحله دوم جشن عاطفهها ؛

زنگ عاطفهها در بیش از هزار مدرسه استان مرکزی نواخته شد

زنگ شور عاطفهها با حضور نماینده مردم اراک در
مجلس شورای اسالمی  ،معاون سیاسی و امنیتی استانداری
 ،مدیر کل کمیته امداد استان ،مسئوالن آموزش و پرورش
شهرستان اراک و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی
در دبیرستان عالمه حلی (استعدادهای درخشان) در اراک
نواخته شد
به گزارش سایت خبری کمیته امداد  ،قنبر موسی نژاد ،
مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی با بیان اینکه هدف
از برگزاری جشن عاطفهها در مدارس فرهنگ سازی کار
خیر  ،مشق کمک به همنوعان  ،ترویج احساس مسئولیت
و همبستگی اجتماعی است ،گفت :همزمان با سراسر کشور
زنگ شورعاطفهها در  ۱۲۰۰مدرسه استان مرکزی نواخته
شد .وی با اشاره به اینکه مرحله دوم شورعاطفهها با شعار
«با رنگ مهر رویایی بسازیم» برگزار شده است  ،گفت :

 ۶هزاردانشآموز تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی
برای ادامه تحصیل و حرکت در مسیر موفقیت چشم انتظار
همدلی وکمک خیران هستند.
وی ضمن تشکر از مردم خیر استان اظهارکرد :درمرحله
اول جشن عاطفهها که در هفتم و هشتم شهریور ماه برگزار
شد  ،بیش از سه میلیارد تومان به صورت نقدی و کاالیی
از مردم نوع دوست استان جمع آوری و بین دانش آموزان
نیازمند تحت حمایت و غیر تحت حمایت توزیع شد.
مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی در پایان ضمن
تشکر از آموزش و پرورش  ،صدا و سیما  ،سازمان دانش
آموزی،مدیران مدارس و دانش آموزان بیان کرد :تمامی
کمکهای دانش آموزی در مرحله دوم جشن عاطفه ها با
همکاری خود مدارس در اسرع وقت بین دانش آموزان کم
بضاعت توزیع می شود
سیدمهدی مقدسی ،نماینده مردم اراک ،کمیجان و
خنداب در مجلس شورای اسالمی ،امروز ،دهم مهر در مراسم
نمادین نواخته شدن زنگ شور عاطفهها در مدرسه متوسطه
اول استعدادهای درخشان عالمه حلی اراک گفت :ماه مهر
ماه ویژهای برای دانشآموزان ،والدین و معلمان است .بهروز
اکرمی ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی
هم گفت :هدف از انجام مراسم شور عاطفهها برانگیخته
شدن حس نوعدوستی و فراموش نکردن افراد نیازمند است،
شما دانشآموزان باید بیاموزید بخشش و مهربانی صفت

بسیار زیبای خداوند متعال است و آن را در زندگی فردی و
اجتماعی به کار بگیرید.
وی با بیان این نکته که نهادینه شدن سنت حسنه
احسان و نیکوکاری در سنین کودکی ما را به داشتن
نیروهای خدوم ،متعهد و کاربلد در سنین جوانی امیدوارتر
میکند ،خطاب به دانشآموزان گفت :تالش کنید از حرکت
در این مسیر که مسیری امن و الهی است خارج نشوید،
خداوند متعال قول کمک به دستان یاریگر داده است و
بیشک وعده خدا محقق میشود.
اکرمی بیان کرد :انتقال مفاهیم دینی و قرآنی میتواند
از طریق هنر به دانشآموزان آموزش داده شود تا منتج به
خروجی بهتر و مطلوبتری باشد ،دانشآموزان با مشارکت
در مراسم شور عاطفهها مشارکت در امور جمعی را آموزش
میبینند.

خبر كوتاه

دیدار مدیرعامل شرکت گاز با مدیرکل
دادگستری استان کرمانشاه

به گزارش روابط
عمومی گاز استان کرمانشاه ،
شهبازی مدیر عامل گاز
استان در روز شنبه 13
مهر ماه  98ضمن دیدار با
توسلی زاده مدیرکل جدید
دادگستری استان و تبریک
انتصاب شایسته ایشان ،مسائل و مشکالت حقوقی مبتال
به گاز استان را بازگو و تقاضا داشتند در راستای مرتفع
نمودن مشکالت موجود در بحث گازرسانی دستورات و
رهنمود های الزم را ابالغ نمایند .یادآور می گردد :دراین
دیدار شهبازی ضمن درخواست ایجاد وحدت رویه در
خصوص نحوه خدمات رسانی به ساخت و ساز های حاشیه
شهرواراضی کشاورزی ،همچنین ایجاد شعبه اختصاصی به
منظور رسیدگی به دعاوی حقوقی با پیمانکاران را تقاضا
کردند درادامه گزارش:مدیرکل دادگستری ضمن شنیدن
صحبت های مدیرعامل گاز استان  ،به منظور تسهیل
درخدمات رسانی مطلوب تر به هم استانی ها  ،قول
مساعدت و همکاری را اعالم نمودند.

راهیابی فیلم پیشکش
به سیزدهمین دوره جشنواره
فیلم کودک و نوجوان کشور بولیوی

فیلم کوتاه پیشکش به کارگردانی بختیار خلیلی
و تهیه کنندگی حوزه هنری استان کردستان می باشد
به عنوان تنها نماینده سینمای ایران به سیزدهیمن
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان بولیوی راه
یافت .
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری انقالب اسالمی
استان کردستان  ،سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم
کودک ونوجوان بولیوی به عنوان معتبرترین جشنواره
کودک ونوجوان آمریکای جنوبی  ۷الی  ۱۳اکتبر( ۱۵الی
 ۲۱مهر) در شهر الپاز بولیوی برگزار می گردد.
این فیلم تنها فیلم ایرانی در بخش رقابتی این
جشنواره می باشدکه با هدف تعامل بین دنیای کودکان و
دنیای بزرگساالن و ترویج رشد و پرورش کودکان از طریق
آثار سمعی بصری هرساله در بولیوی برگزار می گردد .
این فیلم پیش از این در جشنواره های مختلف داخلی
وخارجی نیز حشور پیدا کرده و موفقیت هایی را نیز کسب
کرده است .
خالصه داستان  :در یک روستای دور افتاده در
کردستان پسر بچه ای به دنبال راه حلی برای سر درد
مادرش است ولی اتفاقاتی غیر منتظره برای او اتفاق می
افتد.
بختیار خلیلی از فیلمسازان جوان سنندجی که تا
کنون چندین فیلم کوتاه را تولید نموده است و در جشنواره
های متعدد داخلی وخارجی ضمن حضور موفقیت های
ارزنده ای را نیز کسب نموده است  .فیلم کوتاه «امروز» از
دیگر ساخته های این هنرمند جوان و توانمند کردستانی
محسوب می گردد .

