
شهرستانها4 سه شنبه  15 آبان 1397  شماره 4882 
شھرستان ھا10 سه شنبه  15 آبان 1397  شماره41181 

دو دستگاه پل خرپايى براى مواقع بحرانى در 
استان قزوين ساخته شد

ــتان  ــدارى و حمل و نقل جاده اى اس مديركل راه
ــتگاه  ــتاى پدافند غيرعامل دو دس  قزوين گفت: در راس
پل خرپايى جهت استفاده در مواقع بحرانى، وقوع سيل و 

آب بردگى پل ها در قزوين ساخته شد.
ــين پيرنون در جلسه كارگروه تخصصى پدافند  افش
ــت:عمليات آماده سازى و مونتاژ 2  غير عامل  اظهارداش
ــر 2 ميليارد ريال  ــتگاه پل خرپايى با اعتبارى بالغ ب دس
ــدارى و حمل و نقل ــين آالت اداره كل راه  در اداره ماش
 جاده اى استان به پايان رسيده و براى استفاده در مواقع 

بحرانى آماده بهره بردارى شده است.
پيرنون در خصوص مشخصات پل هاى خرپايى گفت: 
اين 2 دستگاه پل خرپايى به طول 30 و 45 مترى حدود 
ــاخته شده و  120 تن وزن دارند و با 2 ميليارد تومان س
در قطعات 9 مترى به وزن تقربى 15 تن با اتصال پيچى 
ــكن و انتقال تا محل استفاده با  جهت بارگيرى با كمرش

عرض مفيد 5 متر قابل استفاده است.
ــتان  ــدارى و حمل و نقل جاده اى اس مديركل راه
تصريح كرد: اين پل ها داراى قابليت حمل و مونتاژ سريع 
در محل به منظور برقرارى ارتباط و بهره بردارى از محور 

در كمترين زمان ممكن است.

شهردارى قزوين از ايده هاى خالقانه در 
 حوزه فرهنگى،ورزشى و هنرى حمايت

 مى كند
و  ــى  ــازمان فرهنگى،اجتماع ــانى،رئيس س درافش
ــهردارى قزوين از ــن گفت:ش ــهردارى قزوي ــى ش  ورزش
  ايده هاى خالقانه در حوزه مختلف فرهنگى هنرى حمايت
 مى كند. محمد درافشانى در مراسم تجليل از برگزيدگان 
جشنواره بانوان مينودرى كه به مناسبت هفته فرهنگى 
ــاهد حضور پررنگ و  ــد،افزود:امروزه ش  قزوين برگزار ش
ــف  مختل ــاى  ه ــه  عرص در  ــوان  بان ــذار  گ ــر  تاثي

ورزشى،فرهنگى،هنرى و ... هستيم.
ــنهادات و طرح هاى  ــت تا پيش وى از بانوان خواس
ــى و هنرى  خود را در حوزه هاى مختلف فرهنگى،ورزش
به سازمان فرهنگى،اجتماعى و ورزشى شهردارى قزوين 
ــهردارى  ــانى با بيان اين مطلب كه ش ارائه دهند. درافش
ــد و خالقانه در حوزه فرهنگى  قزوين از طرح هاى جدي
هنرى حمايت مى كند،گفت: سازمان فرهنگى،اجتماعى 
و ورزشى شهردارى قزوين از صاحبان ايده ها براى اجرايى 

كردن آنها با مشاركت سازمان دعوت بعمل مى آورد.
ــه فرهنگى  ــبت هفت ــت،به مناس ــه ذكر اس الزم ب
ــابقه بانوان مينودرى با 6 عنوان  ــنواره و مس قزوين،جش
متفاوت آشپزى، خياطى، چرم دوزى، طراحى، موسيقى و 
زبان انگليسى بين هنرجويان مراكز آموزشى فرهنگسرا ها 
و خانه هاى فرهنگ سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شهردارى قزوين برگزار شد.

ثمره اصالح نژاد دام در بستك به بار نشست
مدير جهادكشاورزى بستك گفت: در راستاى افزايش 
ــروژه اصالح نژاد 130  ــره ورى و عملكرد توليد دام، پ به
ــبك (بز داشتى) و 100 راس دام سنگين در  راس دام س
ــد كه نتايج آن اكنون حاصل  سطح شهرستان انجام ش

شده و رضايت دامداران بستكى را در پى داشته است.
ــه داد : در اين عمليات براى ــيدى ادام  عادل خورش
ــن و براى دام هاى  ــپرم نژاد آلپاي ــبك از اس  دام هاى س
سنگين از اسپرم نژاد هليشتين كه داراى مزاياى بيشترى 
 نسبت به ديگر نژادهاست با توجه به شرايط منطقه استفاده 

شده است.
ــان كرد: مهم ترين مزاياى استفاده از  وى خاطرنش
روش تلقيح مصنوعى عملكرد باال، كاهش هزينه نگهدارى 
ــو زايى و افزايش  ــازى زايش، چندقل دام نر، همزمان س

راندمان توليد است.
ــرح پس از  ــرد: در اين ط ــح ك ــيدى  تصري خورش
ــايى دامدار و انتخاب گله نسبت به پالك كوبى و  شناس
ــخصات، ركورد بردارى وزن مادر انجام گرديده  ثبت مش
و تغذيه آنها نيز زير نظر كارشناسان اين مديريت صورت 

گرفته است.

توليد ورق رنگى «براقيت باال» با كاربرد لوازم 
خانگى در فوالد مباركه اصفهان

ــركت  ــور كاركنان توانمند ش براى اولين بار در كش
ــركتهاى توليدكنندة لوازم  ــوالد مباركه با همكارى ش ف
 High Gloss ــدند ورق رنگى خانگى داخلى موفق ش
مورداستفاده در مصنوعات خانگى ازجمله يخچال، ماشين 

لباسشويى و... را با باالترين كيفيت توليد كنند.
سيدمهدى نقوى مدير ناحية نورد سرد فوالد مباركه 
ــتفاده از  ــوص مزاياى اس ــد اين خبر درخص ضمن تأيي
ــرعت توليد باال، حذف مرحلة  ــن نوع ورق ها گفت: س اي
ــگ كارى در خط توليد لوازم خانگى، افزايش كيفيت  رن
سطحى، حذف آالينده هاى گازى و بالطبع بهبود فرايند 
زيست محيطى و نهايتاً كاهش قيمت تمام شدة محصول، 
از مهمترين مزاياى استفاده از ورقهاى گالوانيزه پيشرنگ 
ــت؛ به نحوى كه  ــت لوازم خانگى اس (PPGI) در صنع
اكثر توليدكنندگان لوازم خانگى تمايل دارند از ورق هاى 

پيشرنگ در توليد محصوالت خود استفاده كنند.

ديدار  رئيس  موسسه تحقيقات بين المللى 
تاسماهيان درياى خزر با رياست سازمان 

جهاد كشاورزى گيالن
ــه تحقيقات ــس موسس ــم فالحى؛ريي ــر مري  دكت
ــماهيان درياى خزر به همراه معاونين و   بين المللى تاس
ــازمان جهاد  ــران خود با مهندس درجانى؛رييس س مدي

كشاورزى گيالن ديدار و گفتگو كردند.
ــم دكترفالحى به معرفى  ــركار خان در اين ديدار س
ــماهيان درياى خزر  ــه تحقيقات بين المللى تاس موسس
پرداختند و خاطر نشان كردند:اين موسسه تالش دارد به 
عنوان يك مركز مرجع تاسماهيان جهان شرايطى را براى 
ــمندان فراهم آورده تا با ارايه و اجراى  محققين و انديش
ــى كاربردى به راهكارهاى علمى در  پروژه هاى تحقيقات

جهت حفظ و بازسازى ذخاير تاسماهيان بپردازد.
در ادامه مهندس درجانى ضمن قدردانى از زحمات و 
خدمات موسسه تحقيقات بين المللى تاسماهيان،خواستار 
ــتر موسسه با سازمان  همكارى و هماهنگى هرچه بيش

جهاد كشاورزى شد,

اخبار

ــت شركت  در بازديد سرپرس ــهرك هاى صنعتى استان يـاســوج ش
ــت 1 بر  ــهرك دهدش كهگيلويه و بويراحمد از ش
ــكالت، حمايت ويژه از واحدهاى  رفع موانع و مش
صنعتى كوچك و تكميل طرح هاى نيمه تمام در 

شهركهاى صنعتى تاكيد شد.
ــركت شهركهاى  به گزارش روابط عمومى ش
صنعتى كهگيلويه و بويراحمد،سيد هاشم موسوى، 
ــهرك هاى صنعتى استان  ــركت ش ــت ش سرپرس
كهگيلويه و بويراحمد در اين بازديد ضمن بررسى 

ــهرك  ــات زير بنايى دراين ش ــاختها و امكان زيرس
ــه با تعدادى از مديران واحدهاى  صنعتى در جلس
ــى مسائل و مشكالت حوزه توليد  توليدى به بررس
ــهرك پرداخت.  وى در اين جلسه با اشاره  اين ش
ــاى توليدى  ــژه از واحده ــرورت حمايت وي به ض
ــدازى و به ظرفيت  ــت: كمك به راه ان موجود گف
ــك و تكميل  ــى كوچ ــاى صنعت ــانى واحده  رس
ــن مهمتري از  را  ــام  تم ــه  نيم ــاى  ه ــرح   ط

  برنامه هاى اين شركت در سال 97 خواهد بود كه با 
ــد كه  ــاى الزم تالش خواهد ش ــزى ه ــه ري برنام

ــدى بصورت  ــكالت واحدهاى تولي ــائل و مش مس
ويژه پيگيرى نمائيم . موسوى در ادامه بر حمايت 
ــاالن صنعتى  ــرمايه گذاران و فع ــرى از س حداكث
ــهرك هاى صنعتى  ــركت ش تأكيد كرد و گفت: ش
ــتاى برنامه هاى  ــد در راس ــه و بويراحم كهگيلوي
ــرايط كنونى، پا به پاى صنعتگران  سازمانى در ش
ــكالت آنها در اولويت  ــت مى كند و رفع مش حرك

كارى قراردارد. 
ــاى  ــت واحده ــه اى وضعي ــش لحظ وى پاي
ــركت،  ــى را از مهم ترين برنامه هاى اين ش صنعت

ــكالت واحدها به  ــائل و مش اعالم كرد و گفت: مس
صورت روزانه بررسى و رصد و تدابيرالزم به منظور 

رفع آنها اتخاذ مى شود. 
وى با تاكيد بر ضرورت رفع موانع و مشكالت 
ــهرك هاى  ــاخت هاى ش ــعه زيرس ــود و توس موج
ــى كامل داريم  ــت: پيگيرى و آمادگ ــى، گف صنعت
ــائل و معضالت اين حوزه را از طريق تعامل و  مس
ــتگاهها، نهاد ها درگير و بانكهاى  هم افزائى با دس
ــب نياز با طرح در كارگروه رفع موانع  عامل و حس
ــتان مرتفع و در خصوص موارد  توليددر سطح اس

ــتان از طريق كارگروه  ــطح شهرس قابل حل در س
ــرمايه گذارى شهرستانى با حمايت  اقتصادى و س

فرمانداران محترم برطرف نمائيم.
موسوى در ادامه افزود: نبايد اجازه داد دشمن 
ــاس و نااميدى  ــاى فضاى ي ــه با الق ــن عرص در اي
ــاد كند و در اين زمينه به طور حتم با  التهاب ايج

الطاف الهى بر مشكالت غلبه خواهيم كرد.
ــد واحد توليدى و  ــان اين برنامه از چن در پاي
صنعتى تعاونى 3771 محصوالت سلولزى، پوشال 

كولر حيدرى و ... بازديد شد.

راه اندازى و به ظرفيت رسانى واحدهاى صنعتى كوچك و تكميل طرح هاى نيمه تمام از اهم 
برنامه هاى شركت شهركهاى صنعتى كهكگيلويه و بويراحمد در سال جارى

به گزارش دفتر روابط عمومى ــركتگـيــالن ــوزش همگانى ش   و آم
  آب و فاضالب استان گيالن، اهم اقدامات معاونت
ــال 97  ــركت از ابتداى س ــردارى اين ش ــره ب   به

تا كنون تشريح شد.
ــركت  ــور معاون بهره بردارى ش  مازيار غالمپ
ــده  ــتان گيالن اقدامات انجام ش آب وفاضالب اس
حوزه خود، از ابتداى سال جارى تا كنون راچنين 
 تشريح كرد: با حمايت مديرعامل شركت و همراهى 
ــى و توسعه و مالى پشتيبانى  معاونت هاى مهندس
ــوازم و مواد  ــتگاه ها، ل ــت تامين و تجهيز دس جه
ــگاه فاضالب ، از  ــورد نياز براى آزمايش مصرفى م
ــال 1397 بخش ميكروبى فاضالب  اول مهر ماه س
آزمايشگاه مركزى آب و فاضالب گيالن مورد افتتاح 
 و بهره بردارى قرار گرفت كه به اين ترتيب  انجام
ــر روى نمونه هاى خام  ــاى ميكروبى ب ــون ه  آزم
ــده  ــآب خروجى تصفيه ش ــهرى و پس فاضالب ش

ــتاى  ــد.  وى در ادامه افزود: در راس امكان پذير ش
ــرورى دو  ــانى در مواقع ض ــوان آبرس ــش ت افزاي
ــتگاه ديزل ژنراتور براى شهرهاى الهيجان از  دس
ــر از محل عمرانى  ــل اعتبارات بحران و پره س مح
ــد و يك دستگاه ديزل ژنراتور  خريدارى و نصب ش
ــه چاه فلمن  ــازى قرار گرفت كه ب ــز مورد بازس ني

لوشان انتقال يافت. 
ــنج هاى  ــور با ذكر اين نكته كه دبى س غالمپ
ــرق گيالن شامل چهار  ــايت هاى خط انتقال ش س
ــاماندهى  ــال و مخزن تازه آباد س ــه خط انتق نقط
شدند افزود:چهار شهر رشت، الهيجان، رضوانشهر 
ــرار گرفتند و  ــش تله مترى ق ــن تحت پوش و فوم

ــتر امن APNبه مركز كنترل معاونت بهره  در بس
ــدند، همچنين فاز اول تله مترى  بردارى متصل ش
ــره بردارى  ــد. معاون به ــهر فومن نيز انجام ش ش
آبفاى گيالن افزود: طى ششماهه اول سال 1397 
ــوزه ى بهره  ــده  كاركنان ح با تالش هاى انجام ش
بردارى و به منظور تأمين نيازمندى هاى مشتركين 
ــاه و 3 دهنه  ــداد 10 حلقه چ ــتان، تع ــطح اس س
ــازى تأسيسات قرار  ــمه مورد بهسازى و بازس چش
ــزان 181 ليتر بر  ــه اين ترتيب به مي گرفت كه ب

ثانيه به ظرفيت تأمين آب استان افزوده شد.
ــى آب تصريح كرد:  ــورد بهبود كيف وى در م
ــتگاه فيلتر تصفيه خانه هاى آب استان  هشت دس

ــود كيفيت آب  ــت و بهب ــش كمي ــدف افزاي با ه
ــرار گرفتند  ــازى ق ــازى و بازس توليدى مورد بهس
ــطح رضايتمندى  كه اين اقدام عالوه بر افزايش س
ــهرهاى برخوردار ازكيفيت آب اين  ــهروندان ش  ش
تصفيه خانه ها موجب افزايش توليد آب به ميزان 

حداقل 15 ليتر در ثانيه نيز شد. 
ــاره به اقدامات كاهش آب بدون  غالمپور با اش
ــر برثانيه اعالم  ــد ميزان آن را  04/122 ليت درآم
ــش ماهه اول سال با انجام پاره  كرد و گفت: در ش
ــامل:افزايش دقت محاسبه مصرف  اى عمليات ش
ــر برثانيه،  ــزان5/13 ليت ــتركين خاص به مي مش
ــرف آب تحويلى به  ــبه مص ــش دقت محاس افزاي

ــرريز  آبفار به ميزان10ليتر برثانيه، جلوگيرى از س
ــر برثانيه،  ــزان25/24 ليت ــه مي ــتان ب مخازن اس
ــه ميزان5/32  ــت مخفى خطوط انتقال ب رفع نش
ــبكه به  ــت مخفى خطوط ش ليتر برثانيه، رفع نش
ــايى 1000 فقره  ــه، شناس ــزان38 ليتر برثاني مي
ــعاب مجاز  ــعاب غير مجاز و تبديل آن به انش انش
ــايى و تعويض  به ميزان 35/3 ليتر برثانيه، شناس
ــزان 44/0 ليتر  ــره كنتور كم كار به مي 1000 فق
ــر برثانيه كاهش آب  ــم 04/122ليت برثانيه به رق

بدون درآمد دست پيدا كنيم. 
معاون بهره بردارى آبفاى گيالن درمورد اقدامات 
انجام شده در بخش فاضالب نيز گفت: 4 كيلومتراز 
شبكه موجود فاضالب اصالح شد و 150كيلومتر از 
 آن مورد اليروبى قرار گرفت وهمچنين  1700عدد

ــدو دو دستگاه پمپ  ــازى ش ــطح س  آدم رو همس
ــه تصفيه خانه  ــراى ورود فاضالب ب ــچ نيز ب 4 اين

فاضالب الهيجان نصب شد.

بيش از 122 ليتر برثانيه كاهش آب بدون درآمد

میثاق نامه حرکت جھادی جھت تحقق 
یت ھای ویژه برای عبور از پیک بار مامور

آئين ميثاق نامه حركت جهادى به  ــق ماموريت هاى ويژه سـمـنـان منظور تحق
ــال 1398، با حضور مديرعامل ،  براى عبور از بار پيك س
ــركت توزيع  ــاى هيات مديره ، معاونين و مديران ش اعض

نيروى برق استان سمنان انجام شد .
مديرعامل شركت توزيع برق استان در اين آئين بيان 
داشت : به منظور تحقق برنامه هاى ابالغى مقام عالى وزارت 
نيرو براى عبور از بار پيك سال 98، ماموريت هاى ويژه اى 
ــركت ابالغ گرديده تا به  ــوى شركت توانير به اين ش از س
نحو شايسته اجرائى و انجام شوند. سيدمحمد موسوى زاده 
ــاره به اين كه مديريت سمت تقاضا و مصرف بسيار  با اش
حائز اهميت است گفت: در استان مى بايد تالش كنيم تا 
ذينفعان و دستگاه هاى  اجرايى بيش از پيش با ما همسو 
ــوند و تعامل در اين زمينه براى عبور از اوج بار مصرف  ش
ــتان سال آينده يك ضرورت است . وى با عنوان اين  تابس
كه تعادل بين تقاضا و مصرف با مشاركت مردم تحقق پيدا 
ــه به اجراى برنامه هاى ترويجى و  مى كند افزود : با توج
فرهنگى شركت، زمينه براى مشاركت پذيرى مشتركين 
ــت و با جديت و همكارى مى توانيم در  و ادارات آماده اس
تحقق مطلوب ماموريت ها، نقش خود را به نحو ارزنده اى 
ــوى زاده با تاكيد بر اين كه طرح  ايفا كنيم. مهندس موس
ــمت تقاضا ، طرح  هاى ويژه ملى ، برنامه هاى مديريت س
هاى بهينه سازى ، راهبرى و نگهدارى شبكه و همچنين 
بهره ورى اقتصادى به عنوان ماموريت هاى ويژه براى اين 
شركت هستند يادآور شد: براساس هر برنامه و ريز برنامه ها،  
مجريان مرتبط در شركت تعيين گرديده تا گزارش هاى 
هفتگى خود را تنظيم نموده و با هدف گذارى صورت گرفته 

بتوانيم به نتايج ارزشمندى دسترسى پيدا كنيم .

و گذر ۳راھی آدران  آغاز عملیات اجرایی پل ر
یال اعتبار با۱۰۰میلیارد ر

رئيس شوراى شهر گلستان از آغاز  ــه بـهارستـان ــات اجرايى پل رو گذر س عملي
راهى آدران با100ميليارد ريال اعتبار خبر داد.

ــنى با اعالم خبر  ــزارش خبرنگار ما ، على حس به گ
ــه راهى آدران در جمع  آغاز عمليات اجرايى پل رو گذر س
خبرنگاران اظهار داشت: طى جلسه شوراى شهر گلستان 
كه مملو از مصوبات عمرانى و خدماتى بود كه اين مصوبات 
مى تواند تحوالت چشمگيرى را در سطح شهر بوجود بياورد 
ــوراى شهر به همراه شهردار   خوشبختانه همه اعضاى ش
محوريت جلسه را بر روى آغاز دور دوم پروژه هاى اساسى 
ــتان قرار دادند.  وى آغاز پروژه روگذر آدران را  ــهر گلس ش
ــوراى شهر بيان كرد و  يكى از مهمترين مصوبات امروز ش
ــه طبق برنامه ريزى صورت گرفته  گفت: با توجه به اينك
زير گذر آدران به اتمام رسيده بود ما وعده آغاز روگذر آن 
را به مردم شريف شهر گلستان داده بوديم. حسنى افزود: 
ــهر، آغاز پروژه روگذر آدران به  ــه امروز شوراى ش در جلس
تصويب اعضاى شوراى شهر رسيد و طى روزهاى آتى نيز 
ــوى شهردارى عمليات اجرايى آن آغاز مى شود. وى  از س
اعتبار تخصيص يافته بر روى اين پروژه را 100ميليارد ريال 
برشمرد و بيان داشت: با آغاز و بهره بردارى از اين پروژه در 
واقع ترافيك براى هميشه از محور اصلى گلستان تا آدران 
ــهر  ــوراى ش و بالعكس خداحافظى خواهد كرد. رئيس ش
گلستان در ادامه تصويب بودجه مناسب براى آغاز نهضت 
ــفالت و همچنين تاكيد بر اتمام هرچه سريعتر پروژه  آس
هدايت آبهاى سطحى برشمرد و گفت: بودجه مناسبى در 
جهت آسفالت و جدولگذارى كليه معابر نياز بر آسفالت در 
شوراى شهر به تصويب رسيده كه اميدواريم تا پايان سال 

كوچه و خيابانى بى نصيب از اين خدمات نباشد.

یر صنعت ، و مصوبه  دستور ویژه وز
و برای تامین مواد اولیه ذوب آھن ایمیدر

ــدن و تجارت در  وزير صنعت ، مع حاشيه بازديد از غرفه ذوب آهن در اصـفـهـان
نمايشگاه كانمين 2018 گفت: ذوب آهن افتخار صنعت 
ــور و به عنوان صنعت مادر مورد حمايت جدى  فوالد كش

 ما است.
دكتر رضا رحمانى افزود: ذوب آهن اخيراً مسير خوب 
ــروع كرده است كه اميدوارم در اين راه به  و جديدى را ش

دستاوردهاى شايانى دست يابد. 
ــن افتتاح اين  ــدن و تجارت در آيي وزير صنعت، مع
ــگاه از اجراى نقشه راه معدن در آينده نزديك خبر  نمايش
ــاليانه معادن بسيار  ــتخراج س داد و تاكيد كرد: ميزان اس
ــت و بايد آن را به 400 ميليون تن و  صادرات 8  ناچيز اس
ميليارد دالرى اين بخش را تا 2 سال آينده به 12 ميليارد 
دالر برسانيم  و از خام فروشى فاصله بگيريم. دكتر جعفر 
ــرقينى معاون امور معادن و صنايع معدنى وزير صمت  س
ــركت با اشاره به مصوبه اخير  نيز با حضور در غرفه اين ش
هيأت عامل ايميدرو در خصوص تأمين مواد اوليه ذوب آهن 
ــتور ويژه اى براى تأمين مواد اوليه  گفت: وزير صمت دس
ــوده و هيأت عامل ايميدرو  ــورد نياز ذوب آهن صادر نم م
ــه ذوب آهن اخيراً مصوبه اى را  ــم براى تأمين مواد اولي ه
گذراندند و اين روند ادامه خواهد داشت.  وى افزود : براى 
صادرات سنگ آهن محدوديت هاى خاصى هست از جمله 
ــال بعد عوارض 5درصد امسال مى شود  عوارض كه در س
 8درصد، همچنين عالوه بر عوارض بحث عدم استفاده از 
معافيت هاى مالياتى نيز هست. جعفر سرقينى با تاكيد بر 
كمك ايميدرو به ذوب آهن، گفت:ايميدرو قرار است سنگ 
آهن بيشترى در اختيار ذوب آهن بگذارد و اولين گام را نيز 

در اين خصوص برداشته است.  

اتمام عملیات توسعه شبکه در شھرستان 
اسالمشھر ( چھاردانگه )  

ــن و ارتقاء ميزان آب  با هدف تامي آشاميدنى شهروندان و مشتركين ، آبفاى تهران
ــعه شبكه در شهر چهاردانگه  عمليات لوله گذارى و توس

انجام و به اتمام رسيد . 
ــركت آب و فاضالب  به گزارش روابط عمومى ش
ــهر  ــران مدير امور آبفاى ش ــتان ته جنوب غربى اس
ــت : با  ــالم اين خبر اظهار داش ــه ضمن اع چهاردانگ
ــهرى و مراكز صنعتى و  ــعه محدوده ش عنايت به توس
ــم باالى جمعيتى  ــهر چهاردانگه و تراك تجارى در ش
ــالهاى قبل ، عليهذا در همين  ــهر نسبت به س اين ش
ــى موجود و تامين و  ــوص و به منظور افزايش دب خص
ــاميدنى شهروندان و مشتركين  توزيع مطلوب آب آش
در مناطق توسعه يافته ، موضوع عمليات لوله گذارى و 
توسعه شبكه در بخشى از مناطق اين شهر در دستور 
كار قرار گرفت و مطابق اولويت يندى صورت گرفته و 

برنامه زمانبندى شده انجام و به اتمام رسيد . 
ــريح عمليات انجام شده  محسن آذرى ضمن تش
در اين خصوص گفت : اين عمليات از محل اعتبارات 
ــال و با  ــهريور ماه امس ــى از اواخر ش ــارى و داخل ج
ــايزهاى 110 و  ــتفاده از لوله هاى پلى اتيلن در س اس
ــى مترى به منظور تامين و توزيع مطلوب و  160 ميل
ــطح شهر انجام شد . كه  يكسان آب آشاميدنى در س
ــذارى در خيابانهاى يادگار  ــى آن 460 متر لوله گ ط
ــين آباد و همچنين  ــهيد مفتح شهرك حس امام و ش
540 متر در خيابان جانبازان تقاطع خيابانهاى افشين 
ــا به طول 1000 متر  ــكندرى جمع و مجتمع هاى اس
مطابق برنامه ريزى صورت گرفته عملياتى و به اتمام 

رسيده و در مدار توزيع قرار گرفت  

ساختن شھر تاب آور با خواندن و نوشتن 
محقق می شود

شهردار اصفهان گفت: امسال شعار  جهانى براى روز شهرها،"شهرهاى اصـفـهـان
تاب آور و پايدار" است و ساخت چنين شهرهايى با خواندن 

و نوشتن محقق خواهد شد. 
ــنبه در افتتاحيه  ــر چهارش ــدرت اهللا نوروزى عص ق
ــگاه كتاب اصفهان با بيان اينكه بنابر  سيزدهمين نمايش
ــهرهاى جهان است و  ــازمان ملل امروز، روز ش مصوبه س
شعار اين روز "شهر بهتر، زندگى بهتر" انتخاب شده است، 
اظهار داشت: شعار اين مناسبت جهانى در سال 2018 از 
سوى سازمان ملل "شهرهاى تاب آور و پايدار" نامگذارى 
ــده است. وى ادامه داد: ساختن شهر تاب آور با خواندن  ش
و نوشتن شدنى است و در قرآن هم بر خواندن و نوشتن با 
دو عنوان "يقرا" و "قلم" تاكيد شده است. شهردار اصفهان 
با بيان اينكه نمايشگاه كتاب مظهر هر دو اينهاست، افزود: 
نمايشگاه كتاب تجلى گاه به ظهور رساندن انسانهايى است 
كه توان نوشتن دارند. وى تصريح كرد: اميدوارم سيزدهمين 
نمايشگاه كتاب با تعداد باالى عناوين عرضه شده و ناشران، 
جامعه را به وجد آورده و جوانان و كسانى كه اهل خواندن 
هستند را به اين سو جلب كند و افراد كتابخوان بيشترى 
به جامعه تحويل دهد. نوروزى با اشاره به اينكه هنر عرضه 
ــتن و خواندن است، اظهار  شده در نمايشگاه كتاب، نوش
داشت: مشكل جامعه ما نخواندن و ننوشتن است و اينجا 
بايد محلى براى ارج نهادن به كسانى باشد كه هم ميخوانند 
و هم مى نويسند تا همه اصحاب اهل مطالعه از اين فرصت 
استفاده كنند. وى اضافه كرد: اميدواريم ناشران و متوليان 
ــى ها هم  امر برگزارى به گونه اى تدبير كنند تا كتابفروش
از نمايشگاه استقبال كنند تا نمايشگاه محلى براى افزايش 

سرانه مطالعه و نيز رونق كسب و كار حوزه كتاب باشد.

۲۸۰افغان مقیم بوشھر از خدمات 
سوادآموزی بھره مند شده اند

كل  اداره  ــوادآموزى  س ــاون  مع ــهر بـوشـهـر ــتان بوش آموزش و پرورش اس
ــواد آموزى  ــت: 280 پناهنده افغان در كالس هاى س گف

استان بوشهر شركت كردند.
ــوادآموزى  غالمرضا دانش فر در بازديد از كالس س
ــه 13 آبان شهر بوشهر اظهار  پناهندگان افغان در مدرس
داشت: توسعه سوادآموزى را براى اقشار مختلف بى بهره 
از سواد در دستور كار داريم. وى با بيان اينكه در صورت 
ــش قرار دادن تعداد  ــتر قادر به تحت پوش حمايت بيش
ــرى از پناهندگان افغان خواهيم بود اضافه كرد: در  زيادت
سال جارى بيش از 280 نفر از پناهندگان افغان در كالس 

سوادآموزى در استان تحت پوشش قرار گرفته اند.
معاون سوادآموزى اداره كل آموزش و پرورش استان 
ــترين تعداد نفرات اتباع ثبت نام شده  بوشهر افزود: بيش
مربوط به دشتستان و سپس شهرستان هاى بوشهر و دير 
است كه اكنون در كالس هاى سوادآموزى شركت دارند.

دانش فر به چگونگى ايجاد مراكز يادگيرى محلى ويژه 
ــتان پرداخت و گفت: در سال جارى  اتباع خارجى در اس
براى  برطرف كردن بى سوادى و آموزش پناهندگان افغان 
ايجاد دو مركز يادگيرى محلى در شهرستان هاى بوشهر 

و دشتستان در دستور كار قرار گرفته است.
ــاى خوبى براى ايجاد مركز  وى ادامه داد: فعاليت ه
يادگيرى محلى در شهرستان بوشهر انجام گرفته و انتظار 
داريم در دشتستان نيز براى ايجاد مركز يادگيرى محلى 

همكارى و تالش هاى جدى صورت بگيرد.
معاون سوادآموزى اداره كل آموزش و پرورش استان 
بوشهر يكى از كاركردهاى مهم مراكز يادگيرى محلى در 

آموزش مهارت به سوادآموزان اتباع خارجى دانست.  

میزبانی کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی 
از زائران پیاده بارگاه رضوی

ــركت گاز  رئيس روابط عمومى ش خراسان رضوى از راه اندازى موكب مـشـهـد
"امام رئوف" توسط كاركنان اين شركت در سه روز پايانى 
ــران پياده بارگاه  ــال با هدف ميزبانى از زائ ماه صفر امس

رضوى در مشهد خبر داد.
 سيداحمدعلوى با اعالم اين خبر اظهار كرد: همزمان 
ــرم محمد مصطفى(ص)،  ــا ايام رحلت حضرت نبى اك ب
شهادت امام حسن مجتبى(ع) و امام رضا(ع) كاركنان و 
خانواده هاى كاركنان شركت گاز استان، ميزبان 130 نفر 

از زائران پياده بارگاه امام هشتم خواهند بود.
ــهد در  ــاره به حجم باالى ورود زائر به مش وى با اش
ــانى و هزينه هاى اين  ــام نيروى انس ــن ايام افزود: تم اي
ــخصى كاركنان و خانواده هاى  موكب از محل نذورات ش
كاركنان شركت گاز تامين شده است. علوى خاطرنشان 
ــركت گاز  ــاى كاركنان ش ــان و خانواده ه ــرد: كاركن  ك
ــان رضوى در اين مدت وظيفه خدمت رسانى به   خراس
ــكان در يكى از  ــتم را پس از اس 130 زائر پياده امام هش
ــهد به عهده خواهند داشت. به گفته علوى؛  مدارس مش
مراسم استقبال از كاروان ، برپايى نمازهاى يوميه، توزيع 
كتب ادعيه و زيارت، اجراى برنامه هاى فرهنگى، تشكيل 
حلقه هاى معرفتى، پذيرايى روزانه صبحانه، نهار و شام، 
توزيع ميان وعده و خدمات پزشكى از جمله برنامه هاى 
شركت گاز خراسان رضوى در موكب "امام رئوف" خواهد 
ــتان، خدمت به زائران ــركت گاز اس ــخنگوى ش  بود. س
 امام هشتم(ع) را يك وظيفه همگانى براى مجاوران اين 
امام رئوف عنوان كرد و گفت: به مدد خداوند متعال و در 
سايه ولى نعمت همه ايرانيان امام رضا(ع)، ان شاا... با تمام 

ظرفيت و توان در خدمت زائران خواهيم بود.

آمادگی صدا و سیمای مرکز اصفھان برای 
ویج فرھنگ ایمن و بھینه  مصرف گاز  تر

ــى  ــركت ط ــن ش ــل اي مديرعام ديدارى با مديركل صدا وسيماى اصـفـهـان
ــانه ها در ــا تاكيد بر نقش موثر رس ــز اصفهان، ب  مرك
ــازى مشتركين در زمينه مصرف بهينه و ايمن  آگاه س
ــمندانه و آگاهانه  گاز طبيعى و همچنين مصرف هوش
ــى در زمينه ى  ــانه ملى نقش بى بديل ــت: رس آن گف

فرهنگ سازى دارد.
ــيد مصطفى علوى، با اشاره به اينكه بيشترين  س
ــى از گازگرفتگى در  ــزان مصرف گاز وحوادث ناش مي
فصول سرد بويژه در زمستان رخ مى دهد بيان داشت: 
شركت گاز استان اصفهان،همچون سال هاى گذشته 
ــيما؛ توليد و پخش  ــيل صدا و س ــتفاده از پتانس با اس
ــه نكات ايمنى در  ــه هاى مختلف اجتماعى، ارائ برنام
ــام هاى  ــن، پي ــى، انيميش ــتندهاى گزارش قالب مس
 صوتى و اخبار به منظور اطالع رسانى فراگير اقدام به 
ــه گاز طبيعى  ــن و بهين ــازى مصرف ايم ــگ س فرهن
ــرد: در اين فصول ميزان  خواهد نمود. وى، تصريح ك
ــود و از طرفى  مصرف گاز در بخش خانگى زياد مى ش
ــى، تامين  ــمندانه و صرفه جوي ــا مصرف هوش بايد ب
ــراى جلوگيرى از  ــش صنعت ب ــروگاه ها و بخ گاز ني
ــرد. مهندس علوى، بيان  ــى هوا نيز صورت پذي آلودگ
ــتان اصفهان به عنوان يكى از  ــت: شركت گاز اس  داش
دستگاه هاى پيشگام در آموزش نكات ايمنى و اصالح 
الگوى مصرف با اجراى طرح ها و پروژه هاى زيربنايى، 
ــتاى ترويج فرهنگ مصرف ايمن و  گام موثرى در راس
بهينه گاز برداشته است و اطالع رسانى اين اقدامات از 
طريق صدا و سيما با توجه به فراگير بودن اين رسانه 

براى افزايش آگاهى مردم، الزامى است.

 


