گلستان در دهه فجر

خیلی کوتاه

بهره برداري از  5پروژه آب رساني روستايي استان

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب روستايي استان گلستان
گف��ت :با به��ره برداري از  5پروژه آبرس��اني روس��تايي در دهه
فجر امس��ال  ،بالغ بر  3هزار و  200نفر در روس��تاهای اس��تان
گلس��تان از نعم��ت آب ش��رب س��الم و بهداش��تی به��ره مند

می گردند.
به گزارش روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي
اس��تان گلستان  ،علیرضا خواس��تار با اعالم اين خبر افزود :اين
تعداد پروژه ها در  2شهرس��تان و  5روس��تاي اس��تان به بهره

برداري خواهد رسيد.براي انجام اين پروژه ها ،حفر و لوله گذاری
 2حلق��ه چاه عمی��ق 1 ،باب مخزن ذخيره ب��ا حجم  100متر
مكعب 3.8 ،كيلومتر خط انتقال و  20.15كيلومتر شبكه توزيع
احداث شده است

تحوالت مثبت میراثفرهنگی کرمانشاه در دولت تدبیر و امید
مدی�رکل می�راث فرهنگی ،صنایع دس�تی و
گردش�گری استان کرمانش�اه گفت :از زمان روی
کار آم�دن دول�ت تدبیر و امی�د اداره کل میراث
فرهنگی اس�تان ش�اهد تحوالت و پیشرفتهای
مثبتی بوده است.

به گزارش ایس��نا ،به نقل از روابط عمومی اداره
کل می��راث فرهنگی کرمانش��اه ،مهندس علی فعله
گ��ری پیرامون ش��اخص ترین اقدامات انجام ش��ده
توس��ط مدیریت این اداره کل در یک سال گذشته،
اظهارک��رد :اگ��ر بخواهیم به ش��اخصها نگاه کنیم
ع�لاوه بر تدوین برنامه چهار س��اله ،پیگیری صدور
ویزای  15روزه در فرودگاه ش��هید اشرفی اصفهانی
کرمانشاه برای توسعه گردشگری خارجی بخشی از
این موارد است.
وی ادام��ه داد :برنام��ه ری��زی ب��رای افزایش
درآمده��ای اداره کل که با توجه به دس��تور رئیس
س��ازمان کلیه دستگاهها موظف شدند طی یک بازه
زمانی مناس��ب به یک ادره کل درآمد هزینه تبدیل
ش��وند از دیگر اقدامات ما بوده که موفق ش��دیم با
تدابیری که با همفکری ش��ورای معاونین انجام شد
درآمدهای اداره کل را یک رش��د افزایش��ی ش��دید
بدهی��م و رتبه اس��تان را از  15کش��ور ب��ه چهارم
کش��وری ،آن هم بعد از اس��تانهای خراسان رضوی،
فارس و اصفهان ارتقاء دهیم.

فعل��ه گری تصری��ح کرد :البته ب��ا برنامه ریزی
که برای منظم کردن بلیت فروش��یها انجام ش��ده
در آین��ده نزدی��ک گیت نفرش��مار در بیس��تون و
تاق بس��تان نس��ب خواهد ش��د و با تدبیری که در
معب��د آناهیتا به کار رفت و تنه��ا یک ورودی برای
گردشگران ایجاد شد همچنین با تغییر پرسنل تکیه
بیگلر بیگی و تکیه معاون الملک همچنان شاهد این
روند افزایشی در آینده خواهیم بود.
وی خاطرنش��ان کرد :با دستور ریاست سازمان

کلیه درآمدهای استانها به آنها عودت داده میشود
و این منجر به یک تحول و ایجاد انگیزه در پرس��نل
خواهد شد.
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی ،صنایع دس��تی و
گردشگری استان کرمانشاه مهمترین اقدام این اداره
کل در یکسال گذشته را کار حقوقی و قضایی عنوان
ک��رد و گفت :اداره کل پی��ش از این ضربات جبران
ناپذیری از جانب پیگیریهای نادرست قضایی خورده
بود .اما خوشبختانه در یک سال گذشته با اقداماتی

تاکید برضرورت ساماندهی فعالیتهای خانه مطبوعات البرز
ک�رج منوچهرعبادی کمیته پیشکس��وتان مطبوعات و
رس��انه های گروهی استان البرز با حضورجمعی ازاصحاب رسانه
ومطبوعات عصرروز دوش��نبه  93/11/6با دع��وت قبلی ازاعضاء
درمحل روزنامه جام جم تشکیل شد.
دراین جلس��ه ابتدا ض��رورت س��اماندهی فعالیتهای جاری
درخانه مطبوعات وکمیته های فع��ال آن مورد تایید قرارگرفت
وهمچنی��ن ضمن انتقاد ازبرخی تک رویها درحوزه های مختلف
که منجربه عدم انسجام کافی دربین اصحاب رسانه های مختلف
ومطبوعات ودیگرنش��ریات استان خواهد ش��د بحث وگفت وگو
شد وبراهمیت نظم س��نجی به عملکرد کمیته ها وهدایت خانه
به سمت تاثیرگذاری بیشتر حوزه های خبری اجتماعی ورفاهی
اصحاب رسانه اصراروابرام گردید
درای��ن جلس��ه همچنین به��ره گیری از تجارب ارزش��مند
رس��انه و مطبوعات استان در راستای معرفی و بررسی مشکالت،
معض�لات و نیازها درحوزه های خدمات��ی ،ورزش وجوانان ،رفاه
اجتماعی ،فرهنگی و هنری واقتصادی تاکید ش��د ومقرر گردید
از این پس درهریک از نشس��ت های پیشکس��وتان حداقل دو
با حضور مهندس ظهيري مديرعامل ش�ركت
گاز  ،مهن�دس برج�ي ،مدي�ركل حفاظت محيط
زيست استان گيالن ،جمعي از معاونين و روساي
دو س�ازمان تفاه�م نام�ه هم�كاري بي�ن اين دو
سازمان در راس�تاي اجراي پروژه هاي گازرساني
منعقد شد.

مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان گي�لان دراين
جلسه اظهار داشت :وزارت نفت مصمم شده تا طرح
گازرس��اني به كليه روس��تاهاي باالي  20خانوار را
در قال��ب پروژه بند ق ،طي س��الهاي  94تا  96به
اتمام برساند.
مهندس ظهيري گفت :در اين راس��تا ش��ركت
گاز گي�لان برخود وظيف��ه مي داند تا با پيش��قدم
ش��دن در اي��ن طرح گازرس��اني به  400روس��تا را
در ف��از اول اجراي طرح ف��وق در برنامه كاري خود
قرار دهد.
وي در ادامه افزود :در س��ه س��ال آينده 900
روس��تاي گيالن مش��مول اين طرح ق��رار خواهند
گرفت وتقريباً  100هزار خانوار روس��تایی در قالب
این طرح گاز دار خواهند شد.

ک��ه صورت گرف��ت در بی��ش از  70پرونده حقوقی
و قضای��ی ب��ا رایزنی با قوه قضاییه و دادگس��تری و
دادستانی شهر کرمانشاه و شهرستانها به نفع اداره
کل رای صادر شده است.
وی ادامه داد :در برخی از پروندهها شخصا برای
دفاع از ح��وزه میراث فرهنگی و دفاع از پروندههای
حقوقی اداره کل حاضر میش��وم .ما االن چهار نفر
پرس��نل در واحد حقوقی داریم که همه حقوق دان
و با تجربه هستند.
فعله گری یادآور ش��د :در مقابل این  ۷۰پرونده
ما تنها چهار م��ورد محکومیت گرفتهایم که آن هم
اجتناب ناپذیر بوده اس��ت و به طل��ب پیمانکار که
البته چندان چشمگیر هم نبوده مربوط است.
حل مش��کل س��رمایه گذاران ایرانی و خارجی،
جذب  25درصد از یارانه پرداختی کش��ور در س��ال
مالی  ،92تملک تعدادی از بناهای تاریخی از جمله
دو بنای��ی که در معبد آناهیتا ب��ود و زمینهایی در
شهرس��تان قصرش��یرین با قیمت مناس��ب ،برنامه
ری��زی برای جذب چهارمیلیون گردش��گر داخلی و
خارجی به استان در سال  ،94برگزاری سمینار کم
نظیر توس��عه توریسم مذهبی در کشورهای اسالمی
با حضور اس��اتید برجسته دانش��گاه ای ام یو قبرس
شمالی از دیگر اقداماتی ارزشمندی بود که به گفته
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

موضوع مهم مبتال به در ش��هر کرج و یا اس��تان مورد تحقیق و
بررس��ی و با مس��تندات الزم و اخذ پاس��خهای مسئوالن ذیربط
جمع بندی و جهت درج در رس��انه های محلی اس��تان به چاپ
برس��د در این کمیته با نظرجمعی از اعضا مقرر ش��د درجلسات
آینده به تناس��ب موضوعات مورد بحث از مس��ئوالن ذیربط نیز
جهت کس��ب اطالع��ات الزم وانعکاس عملکرد ح��وزه مر بوطه
دعوت به عمل آید.
در پای��ان این نشس��ت همگی پیشکس��وتان عرصه رس��انه
ای ک��رج ضم��ن محکوم ک��ردن هتک حرمت س��احت مقدس
پیامبرگرامی اس�لام (ص) توس��ط یک نش��ریه فرانسوی وعدم
ممانع��ت دولت فرانس��ه از چاپ آن به بهان��ه آزادی بیان اظهار
داش��تند که اینگون��ه آزادی ها که هرکس بتواند به مقدس��ات
و باوره��ای دینی و مذهبی اقوام مختل��ف اهانت کند به نظر ما
آزادی نیس��ت و بلکه به باور ما یک ضد آزادی تلقی می ش��ود
و اظهار امیدواری کردند که دولت فرانس��ه هرچه زودتر به پاس
این بی حرمتی از ملت های مسلمان جهان به ویژه مردم انقالبی
ایران اسالمی عذرخواهی کند .

گلستان  2برابر نرم جهانی ،آب مصرف میکند
اس�تاندار گلس�تان ،ش�الیکاری را یکی از معضالت مهم
حوزه آب اس�تان عنوان کرد و گفت :در این اس�تان دو برابر
نرم جهانی ،آب مصرف می شود.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای اس��تان
گلستان ،حسن صادقلو در مراسم اختتامیه چهارمین و افتتاحیه
پنجمین دوره جش��نواره ملی دانش آموزی نجات آب موسوم به
داناب اظهار داش��ت :یک هکتار ش��الیکاری حداقل به  15هزار
مترمکعب آب نیاز دارد ،به عبارتی برای یک هکتار شالی ،حداقل
 15میلیون لیتر آب مصرف می شود.
وی افزود :اگر این  15میلیون لیتر آب به آب معدنی تبدیل
ش��وند و بط��ری آن  1000تومان به فروش رون��د 15 ،میلیارد
تومان درآمد کسب می شود.
استاندار گلستان حجم ذخایر آبی استان و حتی کشور را برای
نسل های آینده ،هش��داردهنده دانست و خاطرنشان کرد :استان
گلستان در سال  1420به  7میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد.
صادقل��و ادامه داد :ذخایر آبی گلس��تان در حال حاضر 2.5
میلیارد متر مکعب اس��ت که نیمی از آن سطحی و نصف دیگر،

زیرزمینی است.
وی با بیان اینکه استان گلستان برای دستیابی به منابع آبی
افق  4.5 ،1420میلیارد مترمکعب آب کم دارد ،تاکید کرد :اگر
این میزان آب ،تامین نش��ود ،کش��اورزی و صنعت استان از بین
رفته و بیکاری افزایش می یابد.
استاندار گلستان با بیان اینکه نجات آب به مدیریت مصرف
بس��تگی دارد ،مهمتری��ن مس��ئله در مدیری��ت آب را آموزش
همگانی دانست و افزود :متاسفانه به دلیل فقدان فرهنگ مصرف
از گذشته تا کنون ،دچار مشکل شده ایم.
صادقل��و خطاب به دانش آموزان خاطرنش��ان کرد :اس��تان
گلس��تان در  27س��ال آینده باید منابع آب مورد نیاز خود را به
س��طح مورد نیاز برس��اند ،دورانی که مربوط به آینده شماست،
بنابراین باید از حق قانونی خود دفاع کنید.
وی با تاکید بر اینکه باید از دانش آموزان برای حل مشکالت
اس��تفاده شود ،اظهار کرد :بسیاری از موراد در جامعه ما با همت
شما دانش آموزان ،فرهنگ سازی شده است؛ لذا در زمینه نجات
آب هم باید فرهنگ سازی کنید.

انعقاد تفاهمنامه همكاري بين شركت گاز و حفاظت محيط زيست گيالن
يكي از مهم ترين اهداف گازرساني به
روستاها ارائه سوخت پاك است
وي گازرس��اني به روس��تاها را مهم ترين عامل
پاكيزگي اس��تان برش��مرد و افزود :مهم ترين اصلي
ك��ه در اجراي پروژه هاي گازرس��اني در نظر گرفته
شده  ،ارائه سوخت پاك به روستاييان است.
مديرعامل شركت گاز گيالن استفاده از شوارع
ع��ام را مه��م ترين اص��ل در اجراي گازرس��اني به
روستاها دانس��ت و تصريح كرد :شركت گاز گيالن
در اج��راي اين عملي��ات با اس��تفاده از طرح هاي
مهندس��ي متنوع  ،كمترين تخريب و آس��يب ها را
به محيط زيست داشته و خواهد داشت.
وي با اش��اره به رعايت تمامي الزامات  HSEاز
سوي كارشناس��ان و متخصصان اين شركت اذعان
داش��ت :مديريت و كارشناسان ش��ركت گاز گيالن
سعي دارند تا با رعايت تمامي الزامات فوق  ،ضمن

همكاري با كارشناس��ان محيط زيست ،به بهترين
وجه ممكن در راستاي توسعه پايدار گام بردارند.
مهن��دس ظهيري تع��داد جايگاهه��اي CNG
استان را  85جايگاه برشمرد و خاطرنشان كرد :شركت
گاز استان گيالن يك سوم سوخت ناوگان حمل و نقل
اس��تان را از طريق ارائه گاز طبيعي به صورت CNG
تامين مي نمايد ،ش��ايان ذكر اس��ت كه در راس��تاي
توسعه گازرس��اني به روس��تاها  ،اين شركت در نظر
دارد براي روس��تاهايي كه قابلیت گازرساني از طريق
شبكه هاي انتقال گاز براي آنها ميسر نيست  ،با ايجاد
جايگاههاي  CNGويژه عمليات توزيع و انتقال گاز
را از طريق تانكر هاي  CNGبه انجام رساند.

اداره کل بنادر و دریانوردی اس�تان خوزس�تان با کس�ب
باالترین امتیاز در حوزه مراکز عرضه کننده خدمات لجستیکی
و در بخش ح�وزه های مراکز جابجایی کش�ور ،به عنوان بندر
هاب غالت و پیش�رو در ترانزیت مواد نفتی در کشور ،تندیس
طالیی دومین دوره ی جایزه ملی لجستیک را کسب نمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان
خوزس��تان ،در پی مش��ارکت فعال این اداره کل در دومین دوره
جایزه ملی لجستیک کشور که همزمان با ششمین کنفرانس ملی
و چهارمین کنفرانس بین المللی لجس��تیک و سومین نمایشگاه
بین المللی لجس��تیک ،زنجیره تامی��ن و توزیع که طی روزهای
 5و  6بهمن ماه  93در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار
گردید ،تندیس طالیی جایزه ملی لجستیک کشور به جهت کسب

خواند و گفت :ش��ركت ملي نفت و شركت ملي گاز
ايران در نظر دارند تا با تبديل سوخت موتورسيكلت
هاي بنزيني به برقي و ارتقاء کارایی موتورخانه ها در
راس��تاي مصرف بهينه  ،آاليندگي هوا را به حداقل
برسانند .وي دربخش ديگري از سخنانش در راستاي
كاه��ش آاليندگي س��وخت ه��اي فس��يلي و ايجاد
تمهيدات مناس��ب در بخش پدافند غيرعامل اظهار
داش��ت :شركت گاز اس��تان جهت سوخت رساني به
نيروگاهه��اي برق به مقياس كوچك آمادگي الزم را
داشته و تاكنون حدود  50مورد مجوز تامين سوخت
جهت اي��ن نوع نيروگاهها براي اش��خاص حقيقي و
حقوقي صادر نموده ،اما متاس��فانه تاكنون هيچكدام
از اين پروژه ها به بهره برداري نرسيده است.
مهندس ظهيري تصريح كرد :شركت گاز استان
گي�لان مطابق دس��تورالعمل ابالغ��ي و برنامههاي
ديس��پچينگ ملي ،گازرس��اني به نيروگاههاي برق

كاهش آاليندگي يكي از شاخص هاي اصلي
مديرعامل شركت گاز استان گيالن بحث كاهش
آاليندگي را يكي از شاخص هاي اصلي شوراي اقتصاد

کسب تندیس طالیی جایزه ملی لجستیک کشور
باالترین امتیاز در حوزه مراکز عرضه کننده خدمات لجس��تیکی
به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) اختصاص یافت.
شایان ذکر است این جایزه با هدف تشویق و هدایت واحد های
خدماتی و صنفی در مسیر تعالی فعالیت های لجستیکی کشور و
نیز نهادینه کردن فرهنگ لجستیک محور پس از انجام ارزیابی های
میدانی توسط هیأت ارزیابی به سازمان های فعال و موفق در زمینه
لجستیک اعطا می گردد .یادآور می شود که اولین دوره جایزه ملی
لجستیک نیز در آذر ماه سال  1391و در محل سالن همایش های
بین المللی برج میالد برگزار شده بود که در آن مراسم نیز از فعالین
برتر در حوزه های لجس��تیک و زنجیره تامین در دو گروه اشخاص
حقیقی و حقوقی و با حضور وزیر صنایع ،معادن و تجارت و س��ایر
مقامات کشوری تجلیل و تشکر به عمل آمده بود.

افتتاح پروژههای شهری در دهه پر برکت فجر
یزد میرجلیلی پروژههای مختلف شهری که برای افتتاح
در دهه مبارک فجر به مرحله بهره برداری رسیده است از سوی
شهرداری یزد اعالم شد.
 10مورد پارکین��گ درون محله ای 10 ،هزار مترمربع بدنه
س��ازی در بلوار امامزاده و  ، ...س��اماندهی پارک و فضای سبز در
خیاب��ان فهادان( پارک الله عباس��ی ) و کفس��ازی گذر و کوچه
امیری خیابان فهادان و کوچه منارگلی خیابان امام (ره) در ناحیه
تاریخی شهر یزد آماده بهره برداری در دهه فجر می باشد.
همچنی��ن اجرای آبنمای موزیکال  ،ی��ک میلیون مترمربع
آسفالت در سطح شهر از جمله زیرسازی و آسفالت انتهای بلوار
عالمه جعفری (ره) ش��رقی ،بلوار خاتم و خیابان شهدای حسن
آباد ،فاز یک پارک حس��ن آباد ،پل هوایی عابر پیاه و تابلو متغیر

ﺖ
ﻧﻮﺑ

ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ

ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ  :ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻰ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻟﺬﺍ

ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/11/11ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ  93/11/21ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  -ﻛﺮﻣﺎﻥ  -ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ

ﺑﻠﻮﺍﺭ  22ﺑﻬﻤﻦ  -ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

-ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  1/821/000/000 :ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﺍﻟﻒ  ،ﺏ  ،ﺝ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  10ﻣﻮﺭﺥ 93/12/2-ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﺍﻟﻒ ﻭ ﺏ ﻭ ﺝ  :ﺳﺎﻋﺖ  11ﻣﻮﺭﺥ 93/12/2

ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ  3ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . )-ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ (.

استان را كماكان در برنامه خود دارد.
پ��س از آن مدي��ركل حفاظت محيط زيس��ت
اس��تان گيالن ضمن قدردان��ي از مديريت عامل و
كارشناسان شركت گاز گيالن در راستاي هماهنگي
ه��اي بعم��ل آمده جه��ت برگ��زاري جلس��ه فوق
خاطرنش��ان كرد :اهميت تغيي��ر فرآيند از يك نوع
آالينده به محصول پاك از سياستهاي ذاتي سازمان
محيط زيست كشور است.
مهن��دس محمد برجي با اش��اره ب��ه اصل 50
قانون اساسي در خصوص الزامات حفاظت از محيط
زيست خاطرنشان كرد :براساس اين اصل وارد كردن
هرنوع آلودگي به محيط زيست ممنوع و حفاظت از
آن بر عهده همه آحاد جامعه است و كليه سازمانهاي
اجرايي نيز بايد تمامي فعاليت هاي خود رادر راستاي
حفاظت محيط زيست انجام دهند.
وي اف��زود :با وجود اينكه مي��زان آالينده هاي
كش��ورهاي در حال توس��عه  ،چون اي��ران كمتر از
كشورهاي صنعتي و پيشرفته است اما توان بازسازي
محيط هاي تخريب ش��ده سنگين و هزينههاي آن
بسيار گران و غيرقابل جبران است.

شهرستانها
"| پنجشنبه |  9بهمن | 1393
| شماره | 3829

اخبار
افتتاح  50پروژه مخابرات یزد همزمان

با دهه فجر
یزد میرجلیلی مدیر عامل شرکت مخابرات استان
ی��زد از راه اندازی  50پروژه مخابراتی اس��تان همزمان با
دهه مبارک فجر خبر داد.
مهدی مقوم با اعالم این خبر افزود :همزمان با س��ی
و شش��مین س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی  50پروژه
مخابرات��ی در زمین��ه تلفن ثابت ،تلفن هم��راه و دیتا در
س��طح اس��تان با اعتباری بالغ بر  170میلی��ارد ریال به
بهرهبرداری می رسد.
مهن��دس مقوم اظهار داش��ت :این پروژه ها ش��امل
توسعه ظرفیت سوئیچ در  5مرکز تلفن ،ایجاد ظرفیت 4
هزار و  656شماره تلفن در  7سیستم کافو نوری ،توسعه
و بهس��ازی ش��بکه کابل در  9مرکز ،اجرای  25کیلومتر
فیبر نوری ،تاس��یس  19س��امانه  BTSتلف��ن همراه و
اجرای رادیوهای سایت های  G3در شهر یزد است.
وی تاس��یس و توس��عه تجهیزات اینترنت پرسرعت
خانگ��ی و تجاری در اس��تان به می��زان  17هزار و 932
پورت و احداث  3باب ساختمان فنی را از دیگر پروژههای
قابل بهره برداری در دهه فجر برشمرد.
قهرمانی والیبالیست های نوجوان

نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر استان
تی��م والیبال نوجوان��ان نفت مسجدس��لیمان موفق
به کس��ب عن��وان قهرمانی مس��ابقات لیگ برتر اس��تان
خوزستان شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدس��لیمان  ،نوجوانان والیبالیست عضو تیم نفت
توانس��تند با شکس��ت رقبا  ،قهرمان دور رفت مس��ابقات
لیگ برتر استان خوزستان شوند .
نفت مسجدس��لیمان در این رقابت ها که در تاریخ 2
و  3بهمن در ش��هر اهواز برگزار شد توانست بر تیم های
نفت م��ارون– هیأت والیبال ایذه و هیأت والیبال بهبهان
غلبه نمایند و قاطعانه قهرمان شود .
جنس انقالب،جنس نوربود
رئی��س س��تاد گرامیداش��ت دهه فجر شهرس��تان
مهدیش��هر گفت:جن��س انق�لاب جنس نور ب��ود واما م
خمینی (ره)ظلمات وتاریکی را به نورتبدیل کرد.
به گزارش کمیته ارتباطات واطالع رس��انی س��تاد
گرامیداش��ت دهه فجر شهرس��تان مهدیش��هر،حضرت
حجت االس�لام والمس��لمین محمد بارانی امام جمعه و
رئیس س��تاد گرامیداش��ت دهه فجر شهرس��تان مهدی
ش��هر درنشس��ت خبری با اصحاب رس��انه ومطبوعات با
اشاره به اینکه پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی ایران
دستاوردهای مختلفی را به همراه داشته است خاطرنشان
کرد:یکی از این دس��تاوردها تربیت نسل جوان و انقالبی
درمقابل مستکبران غرب می باشد.
باران��ی معرف��ی جنس انقالب به نس��ل ج��وان را از
اه��داف برگزاری گرامیداش��ت ایام اهلل ده��ه فجر عنوان
نم��ود و تصریح کرد:با وجود هجمه های تهاجم فرهنگی،
برتمام جوانان الزم است که بابیداری نسبت به شناسایی
دشمنان این نظام اهتمام ورزیده و آگاه باشند.
جشنواره اي با عطر و بوي زيتون
جش��نواره زيتون در رودبار برگزار شد .در اين مراسم
كه با حضور باغداران زيتون و مسئوالن برگزار شد .رئيس
سازمان جهاد كشاورزي گيالن گفت :در دنيا بيش از 10
ميليون هكتار زمين به كش��ت درخت زيتون اخحتصاص
پيدا ك��رده كه اين آمار در ايران و گيالن به ترتيب بيش
از  103و  8هزار هكتار مي باشد.
عليرضا شعبان نژاد افزود :پيش بيني مي شد امسال
وضعيت زيتون در گيالن مناس��ب نباش��د اما با كارهاي
انج��ام گرفته و همكاري باغداران توانس��تيم بيش از 16
هزار ت��ن زيتون خوب و مرغوب برداش��ت كنيم كه اين
آمار نس��بت به سال گذشته  15الي 20درصد رشد كرده
است .وي با بيان اينكه  70درصد گردش ماالي در رودبار
به واس��طه نعمت زيتون در اين شهرس��تان اس��ت خاطر
نش��ان كرد شرايط مناسب آب و هوايي و حضور  23هزار
بهره بردار س��بب ش��ده رودبار به عنوان ش��هر زيتون در
كشور شناخته شود.
پروژه های آبفای شهری گیالن

ﻭﻝ
ﺍ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺏ93/19 – 52/

استان کرمانشاه در یکسال گذشته انجام است.
فعله گری برنامه ریزی برای ساماندهی ،مرمت
و واگ��ذاری بناهای تاریخی را یکی دیگر از اقدامات
مهم این اداره کل در یک سال گذشته عنوان کرد و
گفت :در این راستا در فاصله یک سال گذشته خانه
س��وری به عنوان مکان بنیاد ایران شناس��ی شاخه
کرمانش��اه و منزل رنده کش مشهور به خانه خواجه
باروخ به عنوان خانه هنرمندان در نظر گرفته ش��ده
اس��ت .همچنین محل قبلی معاونت صنایع دس��تی
را در خیاب��ان دبیر اعظ��م تخلیه ک��رده و اتحادیه
سراس��ری هنرمندان صنایع دس��تی استان در آنجا
مستقر شدند که در واقع خانه صنایع دستی استان
محسوب میشود.
وی افزود :الزم به ذکر اس��ت مقدمات واگذاری
کاروانس��رای بیس��تون در حال فراهم شدن است و
برنامه واگذاری سایر خانههای تاریخی نیز در دستور
کار ما است.
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی ،صنایع دس��تی و
گردش��گری استان کرمانشاه در خاتمه اظهارکرد :از
زمان ش��روع ب��ه کار دولت تدبیر و امی��د و به ویژه
یک سال گذشته شاهد تحوالت مثبتی در اداره کل
میراث فرهنگی اس��تان بودهایم که منجر به ارتقاي
س��طح اداره کل به یک س��طح قابل قبول در میان
ادارات کل کشور شده است.

11

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ

خبری ( )VMSاز دیگر پروژه هایی اس��ت که توس��ط مجموعه
شهرداری یزد جهت افتتاح در دهه فجر آماده شده است.
ش��ایان ذکر اینکه دسترس��ی بلوار ش��هدای گمنام و پایانه
مس��افربری به جاده کنار گذر ،اصالح هندس��ی میدان شهدای
محراب ،بهره ب��رداری از بلوار والیت ،درزگیری آس��فالت معابر
س��طح ش��هر و کفس��ازی پارکها و معابر هم در دهه فجر مورد
افتتاح قرار خواهد گرفت.
گفتنی اس��ت نور پردازی رف��وژ میانی بلواره��ای امامزاده
جعفر ،جمهوری اس�لامی ،ش��هید صدوقی (ره) ش��مالی  ،سید
محمد پاکنژاد و همچنین س��اخت تندیس ش��هید س��ید رضا و
س��ید محمد پاکنژاد از جمله پروژه های دیگر ش��هرداری برای
بهره برداری در دهه فجر می باشد.

جشن تکمیل ایمن سازی پاکبانان عليه بيماري
هپاتيت Bو سالمندان علیه بیماری آنفلوانزا
روابط عمومي دانش�گاه علوم پزشكي سمنان؛جشن ایمن سازی پاکبانان علیه بیماری هپاتیت
Bو سالمندان ساکن آسایشگاه ها علیه بیماری آنفلوانزا ،به وسیله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداش�تی درمانی استان س�منان ،سه ش�نبه هفتم بهمن ماه  93با حضور استاندار سمنان ،هیئت
رئیس�ه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،معاون سیاس�ی امنیتی استانداری ،شهردار سمنان،
فرماندار شهرس�تان سمنان ،و جمعی از مدیران استانی ،شهرستانی و دانشگاهی در سالن زكرياي
رازي دانشكده دندانپزشكي برگزار شد.

دكتر مهدی شادنوش رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در این مراسم اظهار داشت536 :
پاکبان و  432س��المند س��اکن در آسایشگاه های سالمندان شهرس��تان های سمنان ،دامغان ،گرمسار،
مهدیشهر و سرخه در این طرح شرکت دارند .وی با اشاره به هزینه  800میلیون ریالی اجرای ایمنسازی
پاکبانان و سالمندان ساکن آسایشگاه های سالمندی شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ،افزود :این هزینه سرمایه گذاری و پیشگیری است.
دكتر شادنوش رئيس دانشگاه همچنين گفت :در قالب این طرح ،پاکبانان این شهرستان ها عالوه بر
بیماری هپاتیت ، Bدر برابر بیماری کُزار و دیفتری نیز واکسینه شدند .در ادامه این مراسم با واکسیناسیون
دو نفر از پاکبانان علیه بیماری هپاتیت  ، Bدیفتری و کزاز و یک نفر از س��المندان علیه بیماری آنفلوانزا
واکسینه شدند و با این اقدام واکسیناسیون پاکبانان و سالمندان آسایشگاه ها تکمیل شد.

در دهه فجرسال  93به بهره برداری می رسد
مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم  16پروژه قابل افتتاح
و بهره برداری این ش��رکت در دهه فجر ،هزینه کرد این
پروژه ها را بالغ بر  580میلیارد ریال عنوان کرد.
کاظم لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
آبفای گیالن با اش��اره به هزین��ه کرد اعتبارات در اجرای
ای��ن پروژه ها گف��ت :جهت اجرای 16پروژه آبرس��انی و
و توس��عه ش��بکه آب و همچنین اصالح و توسعه شبکه
فاضالب در سطح استان بیش از  583.884میلیون ریال
از محل اعتبارات ملی ،استانی و داخلی هزینه گردید.
مهندس لطفي با اش��اره به طرح آبرسانی به صومعه
س��را افزود :خط انتقال آب از چاههای ماکلوان و احداث
مخ��زن  5000مترمکعب��ی ش��هر صومعه س��را از محل
اعتبارات ملی هزینه گردید که در ایام دهه فجر افتتاح و
به بهره برداری خواهد رسید.
وی همچنین اف��زود :عملیات اجرای��ی تصفیه خانه
فاضالب ش��هر آس��تارا همزمان با دهه فجر آغاز و پروژه
تأمین آب ش��رب و جمع آوری فاضالب بهداشتی مسکن
مهر الهیجان نیز در این ایام افتتاح خواهد شد.
هفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان

در بهمن ماه
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان سمنان
از برگزاری هفتمین جش��نواره موس��یقی این اس��تان در
شهرستان هاي سمنان و گرمسار خبر داد.
نعمتاهلل قنبری در نشس��ت مطبوعاتي با خبرنگاران
با بيان اينكه اين جش��نواره در  5بخ��ش مختلف برگزار
مي ش��ود ،اف��زود :بخش اج��رای رقابتی ،اج��رای بخش
ویژه ش��امل اجرای گروهها ،کارگاههای آموزشی ،اجرای
گروهه��ای محلی و بومی و نیز تجلیل از پیشکس��وتان از
جمله بخش��هاي متنوع هفتمين جش��نواره موسيقي در
استان س��منان اس��ت .معاون هنری اداره کل فرهنگ و
ارش��اد استان از  129اجرای موس��یقی در این جشنواره
خب��ر داد و گفت :طی ای��ن جش��نواره در بخش رقابتي
 77اجرا ،در بخ��ش اجراهی گروهی  42اجرا و در بخش
موسيقي محلي و بومي نيز  10اجرا برگزار می شود.

