
چهارشنبه  19  شهریور 1399 |  20 محرم 1442 | شماره 20470 8 

بهره برداری از گازرسانی به شهر مرزی 
نودشه توسط وزیر محترم نفت

کرمانشاه - به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
کرمانشاه: شهبازی مدیرعامل شرکت گازاستان عنوان 
نمود : درراستای خدمت رسانی به مردم استان ، بهره 
برداری از گازرسانی به شهر مرزی نودشه و آغاز عملیات 
اجرایی و بهره برداری از151 روستا و واحد صنعتی در روز 
دوشنبه مورخ  17 شهریور ماه 99 توسط جناب آقای 
مهندس زنگنه وزیرمحترم نفت ازطریق ویدیوکنفرانس 
بازوند  باحضورمهندس  نودشه  شهرمرزی  درمحل 
استان  محترم  نمایندگان  کرمانشاه،  محترم  استاندار 
درمجلس شورای اسالمی ، امام جمعه محترم شهرستان 
پاوه ، فرماندارمحترم شهرستان پاوه و سایر مقامات شهر 

نودشه انجام گردید. 
وی گفت: گازرسانی به شهر نودشه با اجرای 33500 متر 
خط تغذیه و انجام 13400 متر شبکه داخلی با اعتبار بالغ بر 
180 میلیارد ریال برخورداری  1229 خانوار شهری را از نعمت 
گازطبیعی فراهم نموده است. ایشان عنوان نمود: در راستای 
اقدامات بعمل آمده توسط شرکت گاز استان بهره برداری از 81 
روستا و آغاز عملیات اجرایی 9 روستا بااعتبار 484 میلیارد ریال 
زمینه برخورداری  3062 خانوار روستایی از گازطبیعی فراهم 
شده است. در ادامه ایشان اضافه نمود: درراستای فرمایشات مقام 
معظم رهبری به منظور کمک به اقتصاد کشور ورونق تولید بهره 
برداری از 22 واحد صنعتی و آغاز عملیات اجرایی 39 واحد 

صنعتی با اعتبار 36 میلیارد ریال انجام گردید.

اصالح شبکه آبرسانی در خیابان پرتردد 
شهید مصطفی خمینی شهرستان شهریار

و  آب  امور  مدیر  پندار:  میرزایی  فریبا   - شهریار 
فاضالب شهریار از اجرای طرح اصالح شبکه آبرسانی 
در بخشی از خیابان شهید مصطفی خمینی شهر شهریار 

خبر داد. 
محسن احمدی با اعالم این خبر اظهار داشت: طی هفته 
گذشته بر اساس گزارشات واصله مردمی مبنی بر قطع آب در 
بخشی از محدوده منطقه کرشته شهریار، بررسی های چند 
جانبه برای رفع این مشکل بعمل آمد و در ادامه مشخص شد، 
شبکه توزیع قدیمی موجود با ریشه درختان مسدود و شبکه را 
دچار گرفتگی کرده و این موضوع منجر به قطع آب شرب در 

این منطقه شده است.
او در ادامه گفت: با اعالم قبلی قطع آب در بخشی از منطقه 
مقرر شد، این طرح در شب نخست ماه محرم و در یکی از خیابان 
های اصلی و پر تردد شهر اجرایی شود و به همین منظور طی 
برنامه ریزی بعمل آمده از نیمه شب روز جمعه عملیات حفاری 

آغاز و در بامداد روز شنبه عملیات لوله گذاری به پایان رسید .
احمدی افزود : اجرای عملیات اصالح شبکه با لوله 200 
پلی اتیلن به متراژ حدود 200 متر و همچنین 2 فقره سه راه 
گیری و نصب دو فقره شیر در خیابان شهید مصطفی خمینی و 
در شرایط سخت و ترافیک بامدادی انجام شد. مدیر امور آب و 
فاضالب شهریار در پایان، ضمن عذرخواهی ازشهروندان محدوده 
خیابان شهید مصطفی خمینی )کرشته( بعلت قطع و یا افت 
فشار آب و همچنین همراهی در مشکالت حین اجرای طرح 
اصالح شبکه، از همکاری و مساعدت مجموعه مدیریت ستادی، 
شورای اسالمی شهر، شهرداری و پلیس راهور شهرستان شهریار 

در صدور به موقع مجوزهای الزم  تقدیر و تشکر کرد. 

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
انجام شد ؛

تهیه و توزیع 500 بسته مواد غذایی خشك 
میان خانواده های كم بضاعت

اهواز- رحمان محمدی: به همت شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان تعداد 500 بسته مواد غذایی و 
بهداشتی برای توزیع میان خانواده های کم بضاعت این 

شهرستان تهیه تحویل گردید .
در راستای عمل به اوامر مقام معظم رهبری در خصوص 
همیاری و مشارکت در تأمین معیشت شهروندان نیازمند و در 
جهت ایفای نقش در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی شهرهای 
حوزه ی عملیاتی این شرکت ، تعداد 500 بسته مواد غذایی 
بهداشتی تهیه شده جهت توزیع میان خانواده های کم بضاعت 
با همکاری سپاه پاسداران - دفتر امام جمعه - کمیته امداد و 

بهزیستی تحویل گردید .
این بسته ها شامل : مرغ - برنج - روغن مایع - رب گوجه 
- ماکارونی - لوبیا - عدس - پروتئین گیاهی - قند - مایع 
دستشویی - مایع سفید کننده و ماسک 3 الیه معمولی می 
باشد . شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش از این 
و در فاز نخست از این رزمایش انسان دوستانه که نشأت گرفته 
از حفظ کرامات انسانی و رعایت شئونات شهروندی است تعداد 
2340 بسته مواد غذایی و بهداشتی را تهیه و جهت توزیع در 
اختیار نمایندگان سپاه پاسداران دفاتر ائمه جمعه - کمیته امداد 
- بهزیستی شهرستان های مسجدسلیمان - اللی - هفتکل و 

اندیکا قرار داد .

تولید ۱۶ میلیون لیتر بنزین به طور روزانه 
در شركت پاالیش نفت شازند 

اراک - مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی 
)ره( شازند از تولید روزانه 1۶ میلیون لیتر بنزین در این 

شرکت پاالیشی خبر داد.
غالمحسین رمضان پور با اشاره به اقدامات تولیدی جهت 
مبارزه با شیوع کرونا در شرکت پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره( 
اظهار داشت: این پاالیشگاه در راستای انجام مسئولیت اجتماعی 
خود اقدام به تهیه و توزیع کیسه های پارچه ای خرید نان کرد و 
گام مهمی در جهت سالمت شهروندان و حفظ محیط زیست 
برداشت و در گام اول 10 هزار عدد کیسه تهیه و در سطح 
شهرستان شازند توزیع کرد. رمضان پور افزود: پاالیشگاه شازند 
حوضچه های  ایزوالسیون  همچون  بزرگی  پروژه های  تاکنون 
آب، سهیم شدن در ساخت سد کمال صالح، رفع آلودگی از 
هفت هزار تن خاک، توسعه فضای سبز به میزان ۷5 هکتار و 
آبیاری قطره ای فضای سبز به جهت مصرف بهینه آب را انجام 
داده است که همگی در راستای حفظ محیط زیست و سالمت 
جامعه هستند.. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
شازند با اشاره به اینکه طی سال گذشته 610 میلیون لیتر بنزین 
سوپر در این پاالیشگاه تولید شده است گفت: 530 میلیون لیتر 
نفت سفید یورو چهار نیز در این شرکت تولید و مجموعاً 20 
درصد نیاز سوخت کشور را تأمین کرده که بخش عمده آن در 

استان های تهران، البرز و مرکزی به مصرف رسیده است. 

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

زلزله رامیان به بناهای تاریخی گلستان 
آسیب وارد نکرد

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   - گرگان 
دستی گلستان گفت: در پی زلزله 5.1 ریشتری رامیان، آسیبی به 
بناهای تاریخی گلستان وارد نشده است.احمد تجری در گفتگو 
باخبرنگاران اظهارکرد: در پی وقوع زلزله 5.1 ریشتری با مرکز 
شهرستان رامیان با توجه به شدت زلزله و اهمیت بناهای تاریخی 
واقع در شهرستان رامیان، بررسی ابنیه تاریخی در دستور کار 
قرار گرفت.وی افزود: از اوایل امروز )دوشنبه( کارشناسان میراث 
فرهنگی ابنیه تاریخی این منطقه را بررسی کرده که خوشبختانه، 
بناهای  به  آسیبی  که  است  آن  از  حاکی  رسیده  گزارش های 
تاریخی وارد نشده است.گفتنی است ساعت دو و چهار دقیقه 
بامداد دوشنبه زلزله ای به بزرگی 5.1 ریشتر در عرض جغرافیایی 
3۷.02 و طول جغرافیایی 55.10 و در عمق 9 کیلومتری از سطح 

زمین به مرکز شهرستان رامیان، استان گلستان را لرزاند.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

۷ آیین عزاداری محرم گلستان در 
فهرست میراث ناملموس كشور قرار دارد

گرگان- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی گلستان گفت: تاکنون هفت اثر از مواریث فرهنگی 
ناملموس مرتبط با آیین های محرم از گلستان در فهرست 

ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.
احمد تجری اظهارکرد: تاکنون هفت اثر از مواریث فرهنگی 
ناملموس مرتبط با آئین ها و مراسم محرم از این استان در فهرست 
ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است. وی گفت: 
آئین و مراسم طوق بندان گرگان، مراسم عزاداری بنی اسد در 
شهرستان بندرگز، مراسم چهل منبر در شهرستان گرگان، آئین 
مذهبی حسن حسین شهرستان گالیکش از جمله این میراث 
ناملموس به ثبت رسیده است.تجری اضافه کرد: همچنین مراسم 
سینه زنی کمر به کمر رامیان، آئین دسته چوبی بافت قدیم 
گرگان و آئین نخل پا روستای باالجاده کردکوی هم از آئین های 
عزاداری مردم گلستان در ایام محرم ثبت ملی شده است.وی 
تصریح کرد: گلستان ظرفیت های بسیار در حوزه گردشگری 
ایام ماه محرم و صفر دارد که سعی ما  مذهبی مخصوصاً در 

معرفی هرچه بهتر این قابلیت در سطح ملی و بین المللی است.

برگزاري مجمع عمومي انتخابات شركت 
خدماتي شهرك صنعتي كاسپین

صنعتی  های  شهرك  شركت  مدیرعامل   - قزوین 
شرکت  انتخابات  دوره  چهارمين  گفت:  قزوین  استان 
خدماتی شهرك صنعتي كاسپين با رعايت كليه پروتكل 
هاي بهداشتي و با انتخاب اعضاء هيئت مديره و بررسي 
صورتهاي مالي 1398 و تصويب بودجه 1399برگزار شد. 

بنابرگزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان 
قزوين " حميد رضا خانپور" در نشست مجمع عمومي قبل از 
برگزاري انتخابات اظهار داشت: خوشبختانه واگذاري شهركهاي 
صنعتي به بخش خصوصي اين فرصت را براي واحدهاي توليدي 
فراهم نموده كه اجراي طرح ها و برنامه هاي مناسب جهت ارتقاء 
و نگهداري شهركهاي صنعتي خصوصاً در بحث مبلمان شهري و 

زيرساختها پيش از پيش فعالتر عمل نمايند. 
در  توليدكنندگان  و  پرشور صنعتگران  گفت: حضور  وي 
انتخابات اعضاء هيئت مديره شهرك صنعتي كاسپين نشان 
از شكوفايي و رونق توليد داشته وتشکیل هیئت مدیره های 
شرکتهای خدماتی گامی مهم در جهت اجرای اصل 44 قانون 
این  بود.  خواهد  دولت  بخش  گری  تصدی  کاهش  و  اساسی 
شهرک  در  مستقر  صنعتگران  گسترده  حضور  با  كه  مراسم 
صنعتی كاسپين و با رعايت كامل پروتكل بهداشتي برگزار شد، 
پس از معرفی هشت نفر از کاندیدهای عضویت درهیئت مدیره  
پس از برگزاري انتخابات 5 نفر كه باالترين راي را كسب كرده 
به عنوان اعضای اصلی هيئت مديره شركت خدماتي شهرك 

صنعتي كاسپين به مدت دو سال انتخاب شدند.

اخبار ایراناخبار ایران تولید گندله در فوالد مباركه از ۷00 هزار تن در ماه گذشت
با  تولید،  جهش  سال  مرادیان: در  یحیی   – اصفهان 
عنایت خداوند متعال و تالش و همت مداوم کارکنان ناحیۀ 
آهن سازی و پس از دست یابی به رکوردهای روزانۀ پی درپی، 
با ثبت رکورد 700 هزار   و   1۶5  تن گندله در مردادماه برگ 

زرین دیگری به افتخارات فوالد مبارکه افزوده شد.
مدیر ناحیۀ آهن سازی شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر 
و ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این ناحیه گفت: رکورد قبلی 
691 هزار  و  640 تن بود که اکنون پس از  چهار  سال  افزایش 
یافت. داریوش رشیدی کسب این موفقیت را غرورآفرین خواند 
و گفت: این موفقیت در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا و 
تحریم های ظالمانه با برنامه ریزی چندماهه و در سایۀ خودباوری 
و تالش کارکنان ناحیۀ آهن سازی، حمایت واحدهای پشتیبانی و 
خرید مواد اولیه و مساعدت مدیریت ارشد شرکت به دست آمد 
که در نوع خود کم نظیر و شایستۀ قدردانی است. در پی کسب 
این موفقیت بزرگ، برخی از رؤسا و کارکنان ناحیۀ آهن سازی در 

خصوص چگونگی کسب این موفقیت ارزشمند این چنین گفتند:
رضا اسماعیل پور رئیس واحد گندله سازی:

 واحد گندله سازی در سال جهش تولید و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی مربوط به شیوع بیماری کرونا، برای اولین بار در تاریخ 
بهره برداری خود از مرز ۷00 هزار تن تولید عبور کرد. رکورد قبلی 
این واحد در شهریور سال 95 و به میزان 691 هزار   و   640 تن به 
دست آمده بود. این موفقیت با حمایت مدیریت ناحیه، تدابیر دفتر 
فنی تولید و برنامه ریزی تولید ناحیۀ آهن سازی، همت نیروهای 

تولید واحدهای گندله سازی و انباشت و برداشت به عنوان سربازان 
خط مقدم جبهۀ صنعت و پشتیبانی نیروهای تعمیرات و نظافت 
صنعتی واحد گندله سازی، دفتر فنی تعمیرات ناحیۀ آهن سازی 
پروژه های  انجام  رسید.  ثبت  به  پشتیبانی  و  فنی  خدمات  و 
سرمایه گذاری شامل طراحی، نصب و راه اندازی سرندهای غلتکی 
زیر چهار عدد از دیسک های واحد و سرند جدید الیۀ محافظ انتهای 
کوره که با حمایت واحدهای مهندسی کارخانه و توسعۀ آهن سازی 
انجام شده بود در ثبت این رکورد نقش بسزایی داشت. ثبت این 

رکورد  غرورآفرین  را  به همۀ همکاران فوالد مبارکه و ذی نفعان 
تبریک عرض می کنم.

خشایار پاسیار، رئیس تولید واحد گندله سازی:
 بار دیگر تالش مدیریت و کارکنان سایر بخش های مرتبط 
ثمر  به  ناحیه  این  همکاران  دست  به  گندله سازی  واحد  با 
نشست و کارکنان پرتالش تولید واحد گندله سازی توانستند با 
به کارگیری دانش فنی، افزایش بهره وری، مراقبت از خطوط تولید 
و به حداقل رساندن زمان های آماده سازی از یک طرف و رعایت 

دستورالعمل های تولید، انجام تولید کیفی و با تناژ حداکثری به 
این رکورد غرورآفرین دست یابند. گفتنی است در مردادماه 99 دو 
بار رکورد تولید روزانۀ واحد گندله سازی ارتقا یافت و پس از حدود 
هفت سال از 23 هزار   و  450 تن در 11 مهرماه 92 به ترتیب به 
رکوردهای 23 هزار   و   580 تن در 6 مرداد و 23 هزار   و   660 
تن در 1۷ مرداد سال 99 مصادف با شب عید مبارک غدیر   رسید.

مهران اسماعیلیان سرپرست شیفت تولید واحد 
گندله سازی:

 از ابتدای سال 99 علی رغم شرایط سخت موجود، کارکنان 
کارکنان  یافتند.  دست  پی درپی  رکوردهای  به  مبارکه  فوالد 
و  پشتیبانی  واحدهای  همکاری  با  گندله سازی  واحد  بلندهمت 
نواحی  کارکنان  همۀ  دوشادوش  ناحیه،  در  مستقر  پیمانکاران 
دیگر توانستند با راهبرد   درست   مدیریت واحد در حوزۀ تولید، 
علی رغم شرایط خاص مواجهه با ویروس کرونا که محدودیت های 
زیادی ایجاد کرده، به این رکورد دست یابند. ثبت این رکورد نشان 
خودباوری و ایمان به نیروهای جوان در مدیریت فوالد مبارکه است.

غالمرضا مؤذنی سراپراتور   اتاق کنترل واحد گندله سازی:
 واحد گندله سازی با در نظر گرفتن نام گذاری سال جهش تولید 
با همت تیم های توانمند تولید و تعمیرات خود و همکاری واحدهای 
پشتیبان موفق به کسب این رکورد شد. در این زمینه هیچ یک از 
مشکالت همچون شیوع بیماری کرونا و تحریم مانع استمرار تولید 
و کسب رکوردهای جدید نبود و همکاران با همت مثال زدنی خود 

بار دیگر توانستند فعل خواستن را صرف کنند. 

بر  تاکید  با  آب  منابع  حوزه  کارشناس  یک   - همدان 
با کم آبی در  با سازگاری  ضرورت اجرای اقدامات مرتبط 
اجرایی  دستگاه های  انسجام  ضرورت  از   همدان  استان 

مرتبط با این مقوله سخن گفت.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای همدان، مرتضی احمدی 
رحمت کارشناس حوزه منابع آب در یادداشتی در باب سازگاری 
با کم آبی در استان همدان نوشت: سازگاری با کم آبی به عنوان 
راهکاری برای مدیریت مصرف بهینه آب در دسترس ، در شورای 
عالی آب و هیئت دولت مصوب شده است. متناظر آن شورای 
حفاظت از منابع آب استانها مسئول تحقق این امر در هریک از 
استانها شده است.  احمدی رحمت افزود: در استان همدان نیز 

جلساتی کارگروه سازگاری با کم آبی و شورای حفاظت از منابع 
آب پس از ابالغ مصوبه هیئت دولت در این زمینه تشکیل شده 
است.  وی یادآور شد: استان همدان متکی به منابع آب زیرزمینی 
است و در طی سالیان گذشته به طور متوسط ساالنه بیش از 80 
درصد از محل منابع آب زیرزمینی بهره برداری شده است. از طرفی 
سالیان متمادی بخش کشاورزی محور توسعه استان بوده است و 
لذا وابستگی اقتصادی استان با فاصله زیاد نسبت به سایر بخش 
ها نظیر صنت و گردشگری و ...  با بخش کشاورزی بوده است.  
این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: بدیهی است که مصرف 
آب عمده استان نیز در بخش کشاورزی باشد. طی سالیان گذشته 
همواره حدود 90 درصد کل آب مصرفی استان در بخش کشاورزی 
بوده است. از مطالب فوق به روشنی بر می آید که عمده مصرف 

آب استان از محل منابع آب زیرزمینی است و نیز عمده مصرف در 
بخش کشاورزی اتفاق می افتد.

 احمدی رحمت تاکید کرد: هر اقدام اساسی به منظور مدیریت 
مصرف آب می بایست با تمرکز خاص بر مصارف بخش کشاورزی از 
محل منابع آب زیرزمینی معطوف شود. پس از ابالغ میزان آب قابل 
برنامه ریزی دشت های استان که بیانگر حجم آب قابل بهره برداری 
بخش های مختلف مصرف است به گونه ای است که تامین آن در 
آینده دچار مخاطره نشود. وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای سهم 
ابالغی بخش کشاورزی در هر دشت را با احصا تعداد و میزان بهره 
برداری منابع آب موجود در هر دشت و شهرستان  تفکیک کرده 
است لذا در حال حاضر در هر شهرستان و در هر دشت میزان آب 
قابل برنامه ریزی برای مصارف کشاورزی در دسترس است و حجم 

آن به سازمان جهادکشاورزی استان نیز اعالم شده است. 
پیوسته و  به صورت  اقدامات  از  ای  بیان کرد: مجموعه  وی 
همزمان می بایست برای نیل به آب قابل برنامه ریزی که متضمن 
حفظ و بهره برداری بلند مدت از منابع آب در بخش کشاورزی 
جهاد  سازمان  و  ای  منطقه  آب  شرکت  سوی  از  ویژه  به  است 
ارگان ها،  و  دستگاه ها  سایر  حمایت  با  البته  و  استان  کشاورزی 
دستگاه  ها،  فرمانداری  و  استانداری  مجلس،  محترم  نمایندگان 

قضایی و انتظامی و سازمان برنامه و بودجه استان صورت پذیرد. 
احمدی رحمت تصریح کرد:در بخش وظایف شرکت آب منطقه 
ای، جلوگیری و مقابله با بهره برداری های غیرمجاز اعم از چاههای 
غیرمجاز، بهره برداری بیش از مجوز چاههای مجاز، اصالح و تعدیل 

پروانه ها به صورت همزمان و پیوسته انجام می گیرد.

کرج- محمد رنجبرکهن: مصطفی سعیدی سیرایی با 
اشاره به اینکه هفته تعاون زمان مناسبی برای ارائه اقدامات 
و دستاوردهای تعاونی به مردم است اظهار داشت: استان 
البرز یکی از اولین استان هایی بود که در سطح کشور مرکز 

فناوری حوزه تعاون را تشکیل داد
وی گفت: راه اندازی این مرکز در راستای توسعه تعاونی های 
دانش محور و دانش بنیان در دستور کار استان قرار گرفت تا به 

عنوان یک مرکز شتاب دهنده به توسعه کمی و کیفی تعاونی های 
دانش بنیان کمک کند. این مسئول با بیان اینکه طی یک سال 
گذشته فعالیت های مطلوبی در زمینه تعاونی اعتبار در استان 
انجام شده و این حوزه رشد مناسبی را داشته است، عنوان کرد: 
استان البرز به لحاظ رشد تعاونی های فعال، رتبه سوم کشوری 
را داراست. مدیرعامل تعاونی اعتبار شهرداری کرج همچنین به 
راه اندازی میز )vip( را از دیگر اقدامات تعاونی اعتبار در استان 

ذکر کرد و افزود: به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز 
تشکیل میز وی آی پی برای پیگیری مسائل ومشکالت تعاونی ها 
و تسهیل تعاونگران در حوزه هایی از جمله تامین اجتماعی، مالیات 
سعیدی  گفته  به  است.  پیگیری  حال  در  بانکی  فعالیت های  و 
سیرایی در پانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر از 10 تعاونگر 
برتر استان البرز در بخش های تولید، توزیع، اعتبار، صنعت، توسعه، 
عمران، مسکن، خدمات، سهام عدالت، کشاورزی و صنایع دستی از 

شهرستان کرج و اشتهارد تجلیل شد.  گفتنی است تعاونی اعتبار 
کارکنان شهرداری کرج از بین 1100 تعاونی فعال در  استان البرز 

موفق به کسب رتبه نخست در حوزه اعتبار شده است.

درپانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر البرز:
تعاونی اعتبارکارکنان شهرداری کرج رتبه نخست را کسب کرد

یک کارشناس حوزه منابع آب در نوشتاری تشریح کرد:
سازگاری با کم آبی در استان همدان

رشت –  علی حیدری: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن، علی اصغر عباسی، گفت: » استان 

گیالن دارای یکصد باب جایگاه CNG می باشد وبازدیدکمی 
مشترک توسط کارشناسان این شرکت به همراه شرکت 
گاز ، سازمان صنعت معدن و تجارت و تعزیرات به صورت 

نامحسوس هر ماهه و موردی انجام می شود .« 
انجام  تعهدبه  راستای  در  بازدیدها  این  اینکه  بیان  با  وی 
مسئولیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی انجام می شود گفت 
: »این بازدیدها  با هدف حفظ و حراست از حقوق بیت المال و 
جلوگیری از هرگونه کم فروشی از جایگاههایCNG استان صورت 

می گیرد و منطبق بر استانداردهای فنی و عملیاتی است . « 
مدیر منطقه گیالن گفت  : » کمیت میزان فروش سوخت 
طبیعی ، بررسی و آزمون نازل های CNG توسط دستگاههای 

دقیق برای جلوگیری از هرگونه کم فروشی ودر نهایت رضایتمندی 
مراجعین از اهم مواردی است که مورد ارزیابی بازرسان پخش 
 » است.  استاندارد  اداره  و  گیالن  منطقه  نفتی  های   فرآورده 
وی افزود : » به منظور حفظ بیت المال و در راستای جلوگیری 
از هرگونه مغایرت درمیزان فروش جایگاهها و مصرف ثبت شده 
بررسی  برای  استان  گاز  ، شرکت  اندازه گیری  ایستگاههای  در 
 دقیق تر نسبت به تعویض ادوات اندازه گیری اقدام می نماید. «  

مدیر منطقه گیالن گفت : » در پایان این بازدید ها تمامی موارد 
ارزیابی شده و نواقص موجود به مالکان و بهره برداران اعالم می 
و  کنند  اقدام  نواقص  آن  رفع  به  نسبت  وقت  اسرع  در  تا  شود 
درصورت عدم رفع نواقص نسبت به تعلیق و معرفی بهره براداران 

خاطی به مراجع ذیصالح اقدام خواهد شد . « وی در ادامه گفت 
: » اکنون 100 باب جایگاه CNG در استان گیالن فعال است 
که با 241 دیسپنسر و 481 نازل فعال به طور متوسط بالغ بر 
یک میلیون متر مکعب CNG  به صورت روزانه در سطح استان 

عرضه می شود  . « 
بندی  رتبه  حیث  از  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  منطقه  مدیر 
جایگاههای CNG در کل کشور ، استان گیالن در رده ششم قرار 
دارد گفت : » کنترل و بازرسی به موقع شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن از جایگاههای CNG به صورت مستمر 
وپایدار منجر شده که این شرکت سهم به سزایی در حفظ و صیانت 

از حقوق بیت المال را داشته باشد . «

بازدید کمی از یکصد باب جایگاه CNG )سوخت طبیعی ( استان گیالن انجام شد 

هرمزگان در حالت تهدید به خطر و هشدار جدی قرار دارد 

آماده باش بخش های کووید ۱۹ در بیمارستان های استان
بندرعباس – کیوان حسین پور: دکتر فرشیدی تصریح 
کرد: استان در حالت وضعیت پایدار و یک ثبات نسبی است؛ 
نمی توانیم بگوییم که اکنون وضعیت استان سفید شده 
است و همه بازگشایی ها صورت گیرد خصوصا که االن که 
بحث بازگشایی مدارس مطرح است که یک دغدغه خاطر 
بسیار شدید برای ما، نظام آموزشی کشور و در نهایت برای 

خانواده ها است.
نحوه  بتوانیم  باید  موجود  شرایط  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
همزیستی مسالمت آمیز با کرونا را فرا بگیریم، گفت: در کنکور اخیر 

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بسیار خوب توسط آموزش و 
پرورش و سازمان سنجش کشور شاهد یک مدیریت بسیار خوب 
بودیم. دکتر فرشیدی اذعان کرد: اجرای برنامه کنکور یک نمونه 
بسیار موفق و خوب از اراده انجام کار بر اساس دستورالعمل های 
بهداشتی بود. وی بیان کرد: در مراسم سوگواری تاسوعا و عاشورای 
حسینی شاهد رعایت ۷0 درصدی دستورالعمل های بهداشتی 
توسط مردم در هیئت های عزاداری بودیم. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان ابراز کرد: برخی از هیئت هایی که در حاشیه 
شهرها قرار داشتند به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

تذکرات الزم به آنها داده شد. دکتر فرشیدی اظهار کرد: طبق 
آخرین بررسی های بهداشت و درمان استان در شهر های اصلی 
هرمزگان استفاده از ماسک به خوبی صورت می گیرد و این امر 
نشان از رعایت بسیار خوب پروتکل ها توسط مردم است. وی بیان 
کرد: اگر درصد استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری فیزیکی 
در زمستان امسال توسط مردم به خوبی رعایت شود می توانیم با 
وجود آنفلوانزا مشکالت کمتری داشته باشیم. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان با اشاره به آماده باش بخش های کووید 19 در 
بیمارستان های استان عنوان کرد: تعدادی از بخش های کووید 

که در زمان پیک بیماری فعال بود و اکنون بنا به شرایط موجود 
و کاهش بار بیماری به حالت تعطیلی در آمده است برای وضعیت 
بحران آماده خدمت رسانی است. دکتر فرشیدی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر هرمزگان در حالت تهدید به خطر  و هشدار جدی 
قرار دارد و این موضوع بر می گردد به رفتار تک تک ما که این 

وضعیت را به کدام سمت پیش ببریم.

پرورش  و  اداره کل آموزش  معاون سواد آموزی  قم - 
قم از شعار سال سواد آموزی در دنیا با عنوان »آموزش و 

یادگیری سواد در بحران کووید 19 و بعد از آن خبر داد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان قم، محمد رضا قاسمی نیا با اشاره به تقدیر نامه سازمان 
ICDL ایران در خصوص اظهار کرد: همه ساله روز 8 سپتامبر به 
عنوان روز سواد آموزی در سطح دنیا مطرح است و مورد توجه مردم 

جهان  محافل علمی و سیاسی قرار می گیرد.
از  تقدیر  در خصوص  ایران   ICDL سازمان  نامه  تقدیر  متن 

نهضت سواد آموزی قم به شرح زیر است:
بسمه تعالی

8 سپتامبر برابر با 18 شهریور ماه از سوی سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد ” یونسکو” به عنوان روز جهانی مبارزه با 
بی سوادی نامگذاری شده است. این نامگذاری به دلیل توجه دادن 
هر چه بیشتر کشورها به مسئله سواد و سواد آموزی می باشد. هم 
اکنون همه کشورها جهت دستیابی به توسعه همه جانبه و بویژه 
توسعه پایدار تالش می کنند. محور اصلی توسعه، نیروی انسانی یا 
به عبارت بهتر سرمایه انسانی است. بر اساس نظریه سرمایه نئی 
افراد در یک سازمان به مثابه دارانی می باشند و تنها چیزی که 
می تواند این دارانی را تبدیل به سرمایه نماید، آموزش است در 
هزاره سوم سه موضوع باعث تغییرات وسیعی در سطح جوامع و 
کشورها شده است که عبارتند از اقتصاد دانش بنیان، پدیده جهانی 
شدن و فناوری اطالعات و ارتباطات این فناوری دگرگونی عظیمی 
در ارتباطات، داد و ستد، اقتصاد، فرهنگ و روابط افراد و کشورها 
به وجود آورده است، به طوری که زندگی همه افراد بشر را تحت 
تاثیر قرار داده است. در استفاده از این فناوری انتخاب وجود ندارد 
بلکه همه ناگزیر به استفاده از آن با انزوا می باشیم. از طرف دیگر 

فناوری اطالعات به مثابه شمشیر دولبه است که بایستی بر آن 
مسلط باشیم تا بتوانیم از مزایای آن به نحو احسن استفاده و از 
موارد منفی آن پرهیز نمائیم با توجه به تغییرات زیر بنائی به وجود 
آمده در سطح دنیا و اضافه شدن انواع سواد به مفهوم سنتی سواد 
تا  بر آن داشت  را  ایران   ICDL بنیاد بود،  که خواندن و نوشتن 
پیشنهاد اضافه نمودن آموزش مفاهیم فناوری اطالعات و ارتباطات 
در محتوای آموزشی مختص سواد آموزان را به مدت 60 ساعت 
به سازمان نهضت سواد آموزی ارائه نماید. اکنون که چند سالی از 
اجرای این طرح می گذرد نتایج مثبت و پر بار آن قابل مشاهده و 
اندازه گیری می باشد. در بازدید از تعدادی از کالس ها در معیت 
مسئولین سازمان نهضت سواد آموزی در سال های گذشته، سواد 
آموزان ضمن اظهار عالقه به فراگیری مهارتهای فناوری اطالعات 
و ارتباطات یکی از دالیل اشتیاق به یادگیری را دغدغه تربیت 
فرزندان خود و آسیب های فضای مجازی عنوان می کردند. آنان 
خواستار آموزش های تکمیلی جهت نظارت بیشتر و دقیق تر بر 
رفتارهای فرزندان خود در فضای مجازی بودند. با شیوع ویروس 
کرونا حدود یک میلیارد دانش آموز و دانشجو از حضور در کالس 
های درس محروم شدند و دست اندرکاران آموزش به فکر استفاده 

بیشتر و بهتر از ظرفیت آموزش مجازی و شبکه های اجتماعی 
افتادند. به همین دلیل یونسکو سال جاری را آموزش و یادگیری 
سواد در بحران کووید 19 و بعد از آن ” نامگذاری نموده است. 
این فناوری می تواند به توسعه سواد و یادگیری در همه گیری 
این بیماری کمک شایانی نماید. اینجانب ضمن تشکر از مسئولین 
محترم آموزش و پرورش استان قم بویژه حجت السالم و المسلمین 
جناب آقای قاسمی نیا معاون محترم سواد آموزی استان و کلیه 
همکارانشان، جناب آقای ایپکچی مدیر و کارکنان مرکز دارالفنون 
و سوادآموزان، این روز را به همه عزیزان تبریک عرض می نمایم. 
ان شاهلل همه ما بتوانیم با خدمت صادقانه در راه پیشرفت و آبادانی 
ایران اسالمی قدم برداشته و در پیشگاه خداوند متعال و شهیدان 

سرفراز و رو سفید باشیم.
علی رضا سلطانی فرد - مدیر بنیاد ICDL ایران

به گفته معاون نهضت سواد آموزی استان قم سطح آموزش 
مهارت های ICDL هم راستا با سطح سواد در استان قم در جایگاه 
بسیار مطلوبی قرار دارد و کوشیده می شود هماهنگ با آموزش 
های مجازی و حضوری آموزش های عملی این مهارت ها نیز به 

سواد آموزان با کیفیت ارائه شود.

تقدیر سازمان ICDL ایران از نهضت سواد آموزی قم
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