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اخبار

از بین شرکت های بخش آب کشور؛

بخش خبر سازمان آب و برق خوزستان
در کشور اول شد

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان رتبه نخست شرکت
های آب منطقه ای را در بخش خبر کسب کرد.در همایش سراسری
مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق کشور که  22اردیبهشت در
تبریز برگزار شد ،مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان لوح
تقدیر «رتبه نخست خبر» را از مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت نیرو دریافت کرد.در این مراسم از «حمید ثریانی» سردبیر شبکه
خبری سازمان آب و برق خوزستان به عنوان «خبرنگار برتر» در بخش
آب کشور تقدیر و لوح تقدیر مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو به وی
اعطا شد«.رضا علیجانی» مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
در ادامه با تقدیر از زحمات همکاران این بخش« ،حمیدرضا علیپور»،
«محمدرضا نجیب» و «غالمرضا فرتاشی» افزود :در سال  1396تعداد
 838خبر در سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های طرف قرارداد
تولید شده که نسبت به سال قبل از آن از  106درصد رشد برخوردار بوده
است.بخش خبر سازمان آب و برق خوزستان در ارزیابی سال گذشته
روابط عمومی وزارت نیرو نیز ،از بین شرکت های صنعت آب و برق کشور
موفق به کسب رتبه برتر شده بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اعالم کرد؛

تكميلپوشش3Gو4Gدرشهرهاياستانكرمانشاه

نشست خبري به مناسبت  27اردیبهشت ( روز ارتباطات و روابط
عمومي) با حضور مسيبت قباديان ،مدير عامل شركت مخابرات استان
كرمانشاه و اصحاب رسانه در سالن جلسات این شركت برگزار شد.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه با اشاره به رویدادهای
سال گذشته و حوادث زلزله سرپل ذهاب در  21آبان سال  96که تخریب
های بسیاری در پي داشت اظهار داشت :تمام خدمات و زیرساختها را
برای ایام اربعین آماده کرده بوديم و تا حد زیادی پوشش  3Gو 4G
را در جادههای استان و خصوصا راههای اصلی تقویت کردیم .لذا این
برنامه ها بخش زیادی از خدمات ایام زلزله را پوشش داد و باعث شد این
شرایط بحرانی را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.وي ادامه داد :رفع
اختالالت شبکه در جریان زلزله آبان سال  96در کمتر از  10ساعت
انجام شد و تا ظهر روز بعد از زلزله  90درصد ارتباطات مختل شده
به حالت قبل بازگشت و  10درصد مابقی نیز ظرف مدت  24ساعت
به حالت عادی بازگشت.مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه ،
دلیل اصلی اختالالت ارتباطی را قطع برق دانست و تاکید کرد :علی رغم
آسیبی که به ساختمان مخابرات سرپل ذهاب وارد شد ،اما تجهیزات ما
کوچکترین آسیبی ندید .اين مسئول از کمک دو میلیارد تومانی مخابرات
به زلزله زدگان هم خبر داد که  500میلیارد تومان آن صرف بخشش
بدهی تلفن مردم مناطق زلزله زده و مابقی صرف کمک به  230کارمند
مخابرات آسیب دیده در مناطق زلزله زده شد.قبادیان خاطرنشان کرد:
در کنار اقداماتی که برای کمک به مناطق زلزله زده در سال گذشته
انجام دادیم ،تکمیل پوشش  3Gو  4Gرا نیز در جادهها و روستاهای
استان پیگیری کردیم ،به گونهای که  72سایت همراه اول در روستاها
و جادههای استان نصب شد و پوشش  3Gو  4Gتقریبا در شهرهای
استان تکمیل شده است.قبادیان درباره مهمترین اولویتهای مخابرات
در سال جاری نیز عنوان کرد :به دلیل شرایط ارزی که برای کشور پیش
آمده تالش میکنیم عمده تجهیزات مورد نیاز ارتباطات خصوصا در حوزه
انتقال را از شرکتهای دانش بنیان داخلی تهیه کنیم که تکنولوژی آنها
بسیار به روز است.مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه هدف از این
اقدامات را دسترسی بهتر مشترکین هم در حوزه تلفن ثابت و هم موبایل و
کمک به اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.قبادیان سپس به انتقاداتی که درباره
پوشش تلفن همراه در مناطق مختلف استان مطرح است اشاره و اظهار
کرد :اکنون  98درصد جادههای اصلی استان پوشش تلفن همراه دارد و
دو درصد مابقی نیز که بر اساس استانداردها طبیعی است ،عمدتا ناشی از
توپولوژی و شرایط خود مناطق است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت خراسان رضوی خبر داد:

افزایش  572درصدی صادرات سیب از استان
در فروردین سال 97

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :صادرات سیب تازه از استان در فروردین امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  572درصد افزایش داشته است.
محمدعلی امیرفخریان اظهارداشت :در این مدت ،محصول سیب به رتبه
دوم اقالم عمده صادراتی استان بعد از صادرات زعفران در بسته بندی
بیش از  30گرمی رسیده است.وی افزود :در مدت ذکر شده  23هزار
تن سیب به ارزش بیش از  9میلیون دالر به کشورهای هدف استان
صادر شده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل  5هزار تن به
ارزش یک میلیون و  405هزار دالر بوده است.امیرفخریان تصریح کرد :در
همین مدت صادرات زعفران در بسته بندی بیش از  30گرم با افزایش
 16درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم  10.7میلیون دالر
رسیده و رتبه اول اقالم صادراتی استان را به خود اختصاص داده است.
وی گفت :بعد از زعفران ،سیب تازه ،سایر روغن های سبک ،کف پوش
های منگوله باف ،سیب زمینی تازه ،پیاز و موسیر ،اقالم عمده صادراتی
استان می باشند.

گلستان از سرمایه گذاری مپنا در پروژه ای
بزرگ صنعتی استان استقبال و حمایت می کند

استاندار گلستان در دیدار با دکتر علی آبادی مدیر عامل گروه
هلدینگ مپنا اظهار کرد :استان گلستان با توجه به ظرفیت ها و قابلیت
های موجود از حضور ،سرمایه گذاری و اجرای پروژه های بزرگ صنعتی
همچون فوالد و پتروشیمی و طرح های آب و برق استقبال و حمایت
می کند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گلستان؛ دکتر سید
مناف هاشمی در این دیدار که دوشنبه  10اردیبهشت ماه با دکتر علی
آبادی مدیر عامل گروه هلدينگ مپنا كه یکی از بزرگترين هلدينگ هاي
سرمايه گذاري و پيمانكاري در زمينه هاي آب و نيرو و صنعت در كشور
است ،تصریح کرد :قابلیت های استان گلستان و ظرفیت های سرزمینی
آن بگونه ای است که به سرمایه گذارانی نظیر مپنا امکان حضور در عرصه
های مختلف را می دهد و دستگاه های اجرایی استان آمادگی همکاری
در همه زمینه ها را دارند.همچنین دكتر علي آبادي ضمن موافقت با
بررسي موضوع سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ استان گلستان توسط
گروه مپنا تقاضاي مساعدت استاندار در زمينه وصول مطالبات آن شركت
از دولت براي اجراي پروژه هاي جديد را خواستار شد.گفتنی است مقرر
شد جلسات مشاركت كارشناسي برا ي اجراي توافقات توسط معارنين و
مديران مرتبط آن شركت و مديران استاني در هفته هاي اينده تاحصول
نتيجه تشكيل شود.

جلسه بررسی مشکالت طرح برقی سازی و ارتقاء
مسیر راه آهن اینچه برون گرمسار برگزار شد

جلسه بررسی مشکالت طرح برقی سازی و ارتقاء مسیر راه آهن اینچه
برونگرمسارباحضورآقایغراویمعاونامورعمرانی،پیشقدمرئیسسازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان  ،حسام مدیر کل دفتر فنی استانداری  ،نصیری
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ،قربانی مدیر کل راه آهن شمال
شرق 2و مدیران طرح های برقی سازی را ه آهن کشور درمحل سالن جلسات
معاونت عمرانی برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی استانداری گلستان ،
این پروژه بزرگ ملی با اعتباری بالغ بر 2/1میلیارد یورویی و سرمایه گذاری
کشور روسیه اجرا خواهد شد طراحی مهندسی طرح توسط شرکت روسی(
)RZDIوابسته به راه آهن ملی روسیه انجام شده و بزودی کلنگ زنی خواهد
گردید.مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
در حاشیه این جلسه از آمادگی این شرکت جهت تحقق این مهم براساس
قوانین و در صورت تامین اعتبارات الزم خبرداد.این پروژه بخش مهمی از طرح
کالن توسعه کریدور شمال جنوب در کشور است.با اجرای این طرح با طول
مسیر 495کیلومتر ظرفیت بار ساالنه مسیر به 9الی 10میلیون تن در سال
و سرعت قطار ها به 120الی 160کیلومتر در ساعت افزایش خواهد یافت.

در دیدار با اعضای هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات آذربایجان شرقی:

شهرستان

فرماندار تبریز :رسانه ها رکن اصلی دموکراسی هستند

تبریز  -لیال پاشائی :فرماندار تبریز در دیدار با اعضای هیات مدیره
و بازرسان خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم
اصحاب رسانه درآگاهی مردم جامعه ،اظهار کرد :مطبوعات رکن اصلی
دموکراسی محسوب می شوند و خبرنگاران بعنوان رابط بین مردم و
مسئولین می باشند که با حفظ منافع ملی در جوامع بدنبال آگاه سازی
مردم از عملکرد مسئولین ودستگاههای اجرائی هستند .به گزارش خبرنگار
ما در تبریز ،علیار راستگو قلم خبرنگاران را عامل مهم جذب مخاطبان
عنوان کرد و افزود :آموزش صحیح خبرنویسی اساس کار خبرنگاری است
و دراین راستا فرمانداری تبریز آماده همکاری با خانه مطبوعات استان
آذربایجان شرقی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران
با حضور اساتید مجرب از سراسر کشور می باشد .فرماندار تبریز با اشاره

به اینکه ،آگاه سازی واطالع رسانی در جامعه هزینه دارد ،افزود :ارتباط
صمیمی و مستمر اصحاب رسانه با مدیران دستگاههای اجرائی و نیروهای
امنیتی باعث انعکاس شفاف و دقیق عملکردها و نحوه خدمات رسانی
مسئولین خواهد بود .وی در خصوص جایگاه و مشکالت خانه مطبوعات
نیز گفت :حرفه خبرنگاری یک شغل فرهنگی است و فعاالن فرهیخته
این حرفه ،نقش خطیر اطالع رسانی و آگاه سازی جامعه را برعهده دارند که
باید مشکالت آنان نیز بطور جد پیگیری و برطرف شود .فرماندار تبریز اضافه
کرد :بدنبال ارتباط مستمر و صمیمی با تمامی خبرنگاران می باشیم و در
این خصوص نیز از کلیه مدیران شهرستان خواهم خواست تا با ایجاد بستری
مناسب برای انعکاس و شفاف سازی عملکرد و خدمات خود بدنبال ارتباط
بیشتر با اصحاب رسانه باشند.

با اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی و سامانه های کنترل؛

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی رتبه نخست کشوری کسب کرد
تبریز  -فالح :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در ارزیابی
انرژی سال  1395شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توانست رتبه اول
در اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی و سامانه های کنترل در بین
شرکت های آب و فاضالب شهری را کسب کند .به گزارش خبرنگار ما در
تبریز ،شاهین پاکروح معاون راهبری ونظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور با ارسال لوح تقدیر به ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب آذربایجان شرقی ،ضمن تبریک کسب عنوان رتبه اول اجرای برنامه
های مدیریت مصرف انرژی و سامانه های کنترل توسط شرکت آب و فاضالب
آذربایجان شرقی از تالش های وی و کارکنان زحمتکش شرکت آب و فاضالب
استان تشکر و قدردانی کرد .در قسمتی از این لوح آمده است :
جناب آقای مهندس ایمانلو

درراستای اقدامات موثر در مبارزه با
قاچاق کاال و ارز؛

مدیرشرکت
ملی پخش
فرآورده های نفتی
منطقه آذربایجان
شرقی لوح سپاس
دریافت کرد

تبریز  -ماهان فالح :معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار با اهدای لوح سپاس از تالش های ارزنده و پیگیری مدیر
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی
جهت اقدامات موثر در مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تقدیر و
تشکر کرد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی،
رحیم شهرتی فرمعاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار با
اهدای لوح سپاس از تالش های ارزنده و پیگیری ابوالفضل روح
اللهی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان
شرقی و کارکنان در راستای اقدامات موثر در مبارزه با امر قاچاق
کاال و ارز و ارتقای کمی و کیفی فعالیت های کمیسیون برنامه

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان شرقی
با توجه به تالش های ارزشمند آن شرکت در راستای بهبود راندمان انرژی
تاسیسات آب و فاضالب تحت پوشش و بر اساس ارزیابی حوزه معاونت راهبری
و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،در سال 1395
امور انرژی شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان شرقی در بین شرکت
های آب و فاضالب شهری موفق به احراز « رتبه اول « در اجرای برنامه های
مدیریت مصرف انرژی گردیده است ،لذا بدینوسیله از تالش های صادقانه و بی
دریغ همکاران آن شرکت تقدیر و تشکر می گردد .امید است در پرتو عنایات
حضرت حق تعالی ،با بهره گیری از تجارب موجود و بکارگیری دانش روز شاهد
پیشرفت روزافزون صنعت آب و فاضالب کشور باشیم .
شاهین پاکروح معاون راهبری ونظارت بر بهره برداری

ریزی ،هماهنگی و نظارت بر قاچاق کاال و ارز استان تقدیر و تشکر
کرد .این گزارش حاکی است؛ کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و
عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی با هماهنگی و برنامه ریزی
مدیریت و مسئولین منطقه  ۴جلسه برگزار کرد که یک مورد آن با
حضور اعضای کارگروه استانهای آذربایجان شرقی و غربی در ستاد
این منطقه برگزار شد .الزم به ذکر است اجرای گشت های مشترک
هفتگی و بازدید از مصرف کنندگان سوخت ،پیگیری اتصال سیستم
مصرف کنندگان نفتگاز به گاز طبیعی و برنامه ریزی جهت اجرای
عملیاتی طرح بارنامه برخط نفتکشها و طرح توزیع الکترونیکی
فرآورده از طریق زیرساخت بانکی از جمله اقداماتی است که در
تعامل با سازمانها و نهادی مرتبط در حال پیگیری و اجرا می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری مطرح کرد

اقتصادی کردن مراتع ،راهی برای حفاظت از عرصههای منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر
اینکه مرتع فقط برای تولید علوفه و چرای دام نیست ،گفت :میتوان با ُقرق و
اقتصادی کردن مراتع ،درآمدهای هنگفتی را نصیب بهرهبرداران محلی کرد.
علی محمدیمقدم در گردهمایی تدوین برنامههای راهبردی آموزش،
ترویج و مشارکتهای مردمی منابع طبیعی با حضور مدیرکل دفتر ترویج،
آموزش و مشارکتهای مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری و رؤسای آموزش و
ترویج ترویج مشارکتهای مردمی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه
 85درصد اراضی چهارمحال و بختیاری ملی هستند ،اظهار کرد :رویکرد منابع
طبیعی و آبخیزداری استان از سال  1394اقتصادی کردن عرصههای منابع با
کمک جوامع محلی است و در همین راستا اقدامات بسیار خوبی در راستای
فرهنگسازی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی از مردم از روی آز و برخی از سوی نیاز
به عرصههای منابع طبیعی خسارت وارد میکنند ،عنوان کرد :از طریق
مراجع قضایی با کسانی که از روی آز به عرصههای منابعطبیعی خسارت
وارد میکنند برخورد میکنیم و در همین راستا  15هکتار از اراضی ملی
چهارمحال و بختیاری که توسط سودجویان تصرف شده بود به دولت بازگشت

و همچنین در برخورد با قاچاقچیان چوب حدود  350هزار کیلو چوب و 44
هزار کیلو ذغال کشف شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد:
بهعلت تدابیر شدید حفاظتی تولید ذغال در استان کاهش داشته است و
سودجویان اقدام به قاچاق چوب به استانهای مجاور برای تهیه ذغال میکنند.

محمدیمقدم تهیه سوخت و زراعت دیم را دو عامل اصلی آسیب توسط
جوامع محلی به عرصههای منابع طبیعی عنوان کرد و افزود :این مسئله
بهعلت تعداد باالی روستاهای محروم در چهارمحال و بختیاری است که مردم
 360روستا از روی فقر و ناچاری دست به تخریب عرصههای منابع طبیعی و
قطع درختان میزنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اجرای دو
پروژه بینالمللی جایکا و منارید را در حفظ منابع طبیعی و منتفع شدن
جوامع محلی از عرصههای طبیعی مؤثر دانست و گفت :هماکنون جوامع
محلی در حفاظت از عرصههای منابع طبیعی ،اطفای حریق ،جلوگیری از
تصرفات غیرمجاز و تولید بذر و نهال گیاهان دارویی و خوراکی حضور مؤثری
دارند.
محمدیمقدم با تأکید بر اینکه مرتع فقط برای تولید علوفه و چرای دام
نیست ،خاطرنشان کرد :میتوان با ُقرق و اقتصادی کردن مراتع ،درآمدهای
هنگفتی را نصیب بهرهبرداران محلی کرد و همچنین میتوان با تغییر الگوی
سوخت جنگلنشینان و کاشت درختانی همچون انجیر ،بادام ،بنه و سنجد
بهرهبرداران محلی را منتفع و از جنگلها محافظت کرد.

در جشنواره توانمندیهای صنعت آبفای کشور؛

استاندارکرمانشاه خبرداد:

طرح پژوهشی شرکت آب و فاضالب قم از سوی هیئت
داوران جشنواره توانمندیهای بهرهبرداری و نگهداری در
صنعت آب و فاضالب کشور به عنوان طرح برگزیده سال 97
انتخاب شد.مراسم اختتامیه سومین جشنواره و نمایشگاه
توانمندیهای بهرهبرداری و نگهداری در صنعت آب و
فاضالب کشور با حضور ستار محمودی قائممقام وزیر نیرو
در محل نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب تهران برگزار
شد.در این مراسم از طرحهای پژوهشی برگزیده صنعت آب
و فاضالب کشور با اهدا لوح و تندیس تجلیل شد که از طرح
«پلی آلومینیوم کلراید جامد» که توسط کارشناس شرکت
آب و فاضالب قم ابداع شده ،با حضور مسئوالن کشوری با اهدا تندیس و لوح تقدیر ،قدردانی شد.
در این لوح تقدیر که به امضا معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور رسیده،
آمده است :خانواده عظیم صنعت آب و فاضالب کشور بر خود میبالد که با همت متخصصان خود توانسته است
ظرفیتهای گرانسنگی را ایجاد و موجبات شکوفایی و بالندگی این حوزه را فراهم کند.
شاهین پاکروح در ادامه این لوح تقدیر ،ضمن قدردانی از تالشهای مجدانه شرکت آب و فاضالب قم در
ارائه پروژههای بهرهبرداری و ارتقا طرحهای پژوهشی مرتبط با بهرهبرداری در مقیاس صنعتی و نیمهصنعتی اظهار
داشته است :نظر به اینکه طرح ««پلی آلومینیوم کلراید جامد» از سوی هیئت داوران سومین جشنواره و نمایشگاه
توانمندیهای بهرهبرداری و نگهداری در صنعت آب و فاضالب کشور به عنوان طرح برگزیده سال  1397انتخاب شده
است ،لوح تقدیر و تندیس جشنواره به آن شرکت اهدا میشود.

استاندارکرمانشاه به منظور بررسی و بازديد از روند
بازسازی مناطق زلزله زده به شهرستان گیالنغرب سفر كرد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل
استانداري؛ مهندس بازوند ابتدا سه واحد از خانه های احداثی
در روستاهای زلزله زده زاغه علی کرم ،جوب دندانه وشنقال
خالدی در دهستانهای چله  ،حومه و دیره را به صورت نمادين
به نمایندگی از  31واحد تکمیل شده ،افتتاح كرد .وي سپس
به بیمارستان الزهرا گیالنغرب رفت تا مشکالت این بیمارستان
را ازنزدیک مورد بررسی قرار دهد .وی در ادامه از روند احداث
طرح گردشگری و پارک شهر گیالنغرب بر روی دایک سراب
بازدید کرد و اظهار داشت :ايجاد نشاط و شادابي مردم براي ما بسيار حائز اهميت است و چنانچه شهرداري گيالنغرب درصد
از اعتبارات اجراي اين طرح را بپردازد ما بقيه اعتبار آن را تامين خواهيم كرد .استاندار کرمانشاه همچنين روند بازسازی مناطق
زلزله زده شهرستان در دهستان دیره را از نزدیک مورد پيگيري قرار داد .مهندس بازوند در اين بازديد گفت :امیدواریم احداث
واحدهاي مسكوني در روستاها مطابق برنامه زمان بندی در مناطق زلزله زده به اتمام برسد.استاندار كرمانشاه تصريح كرد:
براساس تصمیمات جدید اتخاذ شده بمنظور تسریع در روند تکمیل ساخت وسازها مقرر شده کسانی که به مرحله تکمیل
سقف برسند کل تسهیالت باقیمانده آنها یکچا آزادخواهد شد .مهندس بازوند از روند تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس
شهرستان گیالنغرب هم بازدید و به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کرد .اختصاص  26میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز
بیمارستان الزهراء ،کمک به احداث طرح گردشگری وپارک شهر و تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس از دیگر دستاوردهای
سفر استاندار به شهرستان گیالنغرب بود.

از سوی استاندار مازندران،

در چهارمحال و بختیاری شکل گرفت

طرح پژوهشی آبفای قم
برگزیده کشور شد

دکتر یخکشی به عنوان مدیرمعین اقتصاد مقاومتی
شهرستان های جویبار و سیمرغ انتخاب شد

ساری  -دهقان  :آقای مهندس محمد اسالمی
استاندار مازندران و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در استان طی ابالغی ،آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی را
بعنوان مدیر معین اقتصاد مقاومتی شهرستان های جویبار
و سیمرغ منصوب نمود.
در این حکم ضمن اشاره به محورها و اقدامات اولویت
دار استان از جمله معیشت اقتصادی مردم شهرستان ،ایجاد
اشتغال ،توجه به تولید و توسعه بازار ،حفظ محیط زیست،
ساماندهی پسماند ،تامین و توسعه منابع آب ،توجه به
زیرساخت های حمل و نقل ،ارتباطات ،آموزش و بهداشت و
درمان ،توسعه امنیت و کنترل آسیب های اجتماعی و اهتمام به فرهنگ و هنر ،نظارت و پیگیری جهت انجام هرگونه
اصالحات الزم ارجاعی از سوی ستاد فرماندهی ،نظارت بر اجرای دقیق مصوبات ،حمایت ،هدایت و پشتیبانی از برنامه
های محوری شهرستان ،هماهنگی ،نظارت بر انتخاب پروژه های مردمی کردن اقتصاد ،همکاری در بررسی و تصویب
برنامه عملیاتی تدوین شده ،احصا و دسته بندی آن دسته از مشکالت و مسائل بازدارنده پروژه های اقتصاد مقاومتی
و القاء نگرش تحول گرا بین مدیران شهرستانی را از عمده ترین وظایف محوله برشمرد و اظهار امیدواری کرد :تا در
چارچوب نظام یکپارچه ،پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ملی و استانی و مصوبات ،سلسله مراتب ارکان ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی کشور و استان اقدامات جهادی بعمل آید.

اختصاص بیش از  220میلیارد ریال برای کمک به
توسعه شهرستان گیالنغرب

 33درصد دانش آموزان ابتدایی در جشنواره
جابر رقابت کردند

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش
چهارمحال وبختیاری گفت 33 :درصد دانش آموزان مقطع
ابتدایی استان در هشتیمن جشنواره علمی و پژوهشی جابر
بن حیان با هم رقابت کردند.فرج اهلل اعرابی در آیین افتتاح
مرحله استانی هشتمین جشنواره جابربن حیان در دبستان
الهام شهرکرد در گفت و گو با ایرنا افزود :این جشنواره در
 3مرحله آموزشگاهی ،شهرستانی و استانی برگزار شد که
بیش از  33درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی با جمعیتی
بیش از  29هزار و 800دانش آموز با یکدیگر رقابت کردند.
به گفته وی ،این جشنواره در سه محور پروژه های دانش
آموزی آزمایش در قالب طراحی و ساخت ،نمایش علمی و تحقیق دانش آموزی برای دانش آموزان مقطع چهارم ،پنجم
و ششم ابتدایی برگزار شد.وی افزود :در مرحله آموزشگاهی  5هزار و 500طرح به جشنواره ارائه شد که از این تعداد 2
هزار و 80طرح به مرحله شهرستانی و  186طرح به مرحله استانی راه پیدا کردند.اعرابی اظهار کرد :از طرح های انتخابی
در مرحله استانی  6طرح انتخاب و به مرحله کشور این جشنواره ارسال می شود که سال گذشته نیز  6طرح از استان
به مرحله کشوری ارسال شد که  6طرح مورد تقدیر قرار گرفت.وی افزایش روحیه مشارکت پذیری دانش آموزان و
خودباوری و همچنین انجام تحقیق و پژوهش را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.به گفته وی ،نمایشگاه دست
ساخته ها و تحقیق های دانش آموزان به مدت یک هفته در دبستان الهام شهرکرد برای بازدید دانش آموزان برپاست.

