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اخبار
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبرداد:

ششمین نمایشگاه تخصصی  2018 RINOTEXفناوری آب ربع رشیدی تبریز

ارائه توفیقات و عملکرد فناورانه شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجان شرقی

ت بریز–ماهان فالح :ششمین نمایشگاه تخصصی
 ) )2018 )R INO TEXفناوری آب با رویکرد توسعه و
تجاری سازی فناوری در نمایشگاه بین المللی تبریز آغاز
بکار کرد به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط
ع مومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی،
ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی با هدف
بسترسازی برای اقتصاد دانش بنیان و تولید کاالی ایرانی
در  17زون تخصصی و رویداد در چهار بخش؛ ایده های
فناورانه ،توسعه و تجاری سازی فناوری ،فروش محصوالت
دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه در محل نمایشگاه
بین المللی تبریز تا دیروز در حال برگزاری بود .یکی از زون های تخصصی این نمایشگاه ،زون نوآوری و فناوری آب بود
که با توجه به تصمیم شورای سیاستگذاری و ابالغ استاندار آذربایجان شرقی به شرکت آب و فاضالب استان واگذار شد
و این زون در فضایی بالغ بر  450مترمربع برگزار و پذیرای مراجعان و مخاطبان بود .بر اساس آمار اعالم شده از طرف
دبیرخانه نمایشگاه تعداد  119طرح در این زون ثبت نام شده بود که  24طرح در قالب ایده فناورانه 82 ،طرح در قالب
توسعه و تجاری سازی و 3طرح در بخش فروش محصوالت دانش بنیان ارائه گردید .الزم به توضیح است که تعداد 2
طرح از طرح های ثبت نام شده از کشورهای خارجی ثبت نام کرده بودند  .این گزارش می افزاید؛ عالوه بر طرح های
ثبت نام شده در این زون ،نیازمندهای فناورانه بخش های مختلف شرکت آب و فاضالب استان و تعداد  63عنوان
نیازمندهای فناورانه از دستگاههای اجرایی مرتبط با زون از جمله مدیریت جهاد کشاورزی  -شرکت آب و فاضالب
روستایی  -سازمان صنعت ،معدن و تجارت  -ستاد احیاء دریاچه ارومیه  -مرکز بهداشت استان  -شرکت شهرک های
صنعتی تهیه و در این نمایشگاه معرفی شدند .شایان ذکر است ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی از 10
لغایت  14آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار گردید.

مدرس شرکت  Gppwسویس:

حضور متفاوت سازمان مدیریت پسماند و مشارکت
دانش آموزان در راهپیمایی سیزده آبان سمنان

س منان -زیاری :مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری سمنان از حضور متفاوت این سازمان در راهپیمایی
باشکوه  ۱۳آبان خبرداد .میدرضا پیوندی ضمن تبریک فرا
رسیدن روز سیزده آبان  ،گفت:سازمان مدیریت پسماند با
پرپایی ایستگاه صلواتی و طرح جمع آوری کاغذها نسبت به
سالهای گذشته به شیوه متفاوت در راهپیمایی سیزده آبان
حضور یافت .وی درادامه افزود :رفت وروب مسیر راهپیمایی در
سه نوبت با حضور  ۴۰پاکبان از ساعت ۵صبح آغاز تا ساعت ۱۳
پایان یافت و جاگذاری  ۱۰عدد سطل زباله درمسیر و شستشو
وگندزدایی سطل های زباله در مسیر راهپیمایی و جمع آوری
دو سرویس دپو پسماند بالصاحب از آنمنطقه از دیگر اقدامات سازمان مدیریت پسماند می باشد .پیوندی درخصوص اقدامات
فرهنگی_آموزشی این سازمان در راهپیمایی سیزده آبان اینگونه بیان داشت :سازمان مدیریت پسماند با برپایی ایستگاه صلواتی
در مسیر راهپیمای میزبان همشهریان غیور و دانش آموزان فهیم شهرسمنان وشهردار محترم شهرسمنانو مسیولین شهری
وشهرداری سمنان بود که دراین ایستگاه بجهت تحقق شعار حذف کیسه پالستیکی و حفظ محیط زیست  ۱۵۰۰،عدد کیسه
نان ۱۰۰۰،عدد کیسه زباله مخصوص خودرو و ۱۵۰۰کیسه کفش نمازگزار بصورت رایگان توزیع شد.این مقام مسئول عنوان
کرد:از دیگر اقدامات آموزشی فرهنگی این سازمان در راهپیمایی سیزده آبان  ،مشارکت دانش آموزان در تحویل کاغذها به
محل جمع آوری کاغذها در ایستگاه و اهداء ۴۳عدد جایزه به فعاالن همیاران طبیعت بود .مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
در پایان باقدردانی از مشارکت دانش آموزان و همشهریان سمنانی خاطر نشان کرد:با توجه به اهمییت تفکیک زباله از مبداء
یازده غرفه بازیافت در سطح شهر سمنان فعال می باشند که امید است با تفکیک زباله از مبداء و تحویل پسماند خشک به
غرفه های بازیافت این مشارکت وهمکاری که در روزسیزده آبان مشاهده شد ،بیش از پیش ازسوی دانش آموزان وشهروندان
در طول سال همچنان ادامه داشته باشد.

شهردار قم :نیازمند الگوسازی برای ترویج فرهنگ ساخت و ساز اسالمی در شهر هستیم

آمادگی شهرداری برای الگوسازی معماری اسالمی در شهر

شهردار قم گفت :برای جلوگیری از ساخت و ساز نماهای نا متعارف یا به
اصطالح رومی ،نیازمند الگوسازی معماری اسالمی برای مردم هستیم.
سیدمرتضی سقائیاننژاد با بیان اینکه نمادهایی که در شهرها وجود دارد،
نشانگر هویت آن شهر است ،اظهار کرد :هر هویتی که در مناظر خود داریم
همان در سبک زندگی مردم نیز به صورتی وجود دارد؛ بحث نفوذی که رهبری بر
آن تاکید میکنند به نوعی همین است و نماهایی که عنوان رومی در شهر دارند
برگرفته از فرهنگ غرب و یونان است.
وی با تاکید بر اینکه نفوذ و تهاجم فرهنگی به جایی رسیده که مباحث
اقتصادی نیز به آن گره خورده و موجب شده استقبال ویژه از نماهای رومی شود،
تصریح کرد :این اشکال و نماها در سبک زندگی و خلق و خوی ما اثر خواهد
گذاشت و به نوعی نمایش اشرافیت در جامعه است.
شهردار قم با اشاره به علل گسترش نماهای نامتعارف در شهرها خاطرنشان
کرد :ما آئیننامه داریم اما ساختمان زمانی که ساخته میشود در کمیسیونها مورد
نظارت قرار میگیرد که دو حالت جریمه یا تخریب دارد که اینقدر بازدارنده نیست
بلکه ما باید به دنبال فرهنگسازی و الگوسازی برای مردم باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نظام مهندسی و معاونت عمرانی استانداری و راه و
شهرسازی و کمیسیون ماده  5باید در کنار شهرداری به دنبال الگوسازی باشند،
گفت :ابعاد ساختمانهای شهر مشخص است و اگر طراحیهای اسالمی صورت
گرفت و الگوسازی شد و مردم تشویق به اجرای آنها شدند تا اقبالشان بیشتر شود

برای اولین بار در کشور؛

رونمائی از سامانه پکیج کنترل و حذف بو
توسط شرکت آبفا آذربایجان شرقی

برای اولین بار در کشور انجام شد؛

تولید ورق رنگی
«براقیت باال»
با کاربرد لوازم
خانگی در فوالد
مبارکه

اصفهان-مرادیان :برای اولین بار در کشور کارکنان توانمند
ش رکت فوالد مبارکه با همکاری شرکتهای تولیدکنندۀ لوازم
خ انگی داخلی موفق شدند ورق رنگی  High Glossمورداستفاده
در مصنوعات خانگی ازجمله یخچال ،ماشین لباسشویی و ...را با
باالترین کیفیت تولید کنند.
سیدمهدی نقوی مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه ضمن
ت أیید این خبر درخصوص مزایای استفاده از این نوع ورق ها
گفت :سرعت تولید باال ،حذف مرحلۀ رنگ کاری در خط تولید
لوازم خانگی ،افزایش کیفیت سطحی ،حذف آالیندههای گازی و
بالطبع بهبود فرایند زیست محیطی و نهایتاً کاهش قیمت تمام
ش دۀ محصول ،از مهمترین مزایای استفاده از ورقهای گالوانیزه
پیشرنگ ( )PPGIدر صنعت لوازم خانگی است؛ به نحوی که اکثر
تولیدکنندگان لوازم خانگی تمایل دارند از ورق های پیشرنگ در
تولید محصوالت خود استفاده کنند.علیرضا گندمکار رئیس واحد

شاهد تحولی در زمینه مناظر شهری و ساختمانی خواهیم بود .البته در این زمینه
نباید از نظارت در حین کار غافل شد.
سقائیاننژاد با بیان اینکه دستورالعمل ساخت توسط شهرداری صادر میشود
اما ناظر نظام مهندسی تا پایان کار نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارد ،گفت:
اگر خطاها به موقع و حین ساخت اعالم شود قبل از ورود پرونده به کمیسیون ماده
 100مشکل حل شده و از ادامه خطا جلوگیری میشود.
ش هردار قم بیان کرد :تمام مشکالت در حوزه ساخت و ساز به فرهنگ
برمیگردد؛ پیوست فرهنگی مسالهای است که مورد غفلت واقع شده و باید بیش
از پیش مورد توجه قرار گیرد .شهرداری دست نیاز به سمت نظام مهندسی و
مهندسان دراز میکند تا الگوسازی در حوزه ساخت و ساز اسالمی انجام دهیم
و جلوی نفوذ بیش از پیش فرهنگ غربی به شهری چون قم که امالقرای جهان
اسالم است گرفته شود.وی اذعان کرد :ما دستورالعمل در حوزه ساخت و ساز داریم
اما همچون بسیاری از قوانینی که اجرا نمیشود ،مورد توجه نیست و آماده هستیم
تا با همکاری دیگر نهادهای متولی حوزه ساخت و ساز اقدامی در خور در زمینه
ساخت و ساز اسالمی در شهر داشته باشیم.

مدیرعامل گاز گلستان :

تبریز – ماهان فالح :برای اولین بار در کشور سامانه
پکیج کنترل و حذف بو در شرکت آب و فاضالب استان
اجرا و با حضور استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از
مسئوالن از این طرح در محل زون نوآوری و فناوری آب
ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی رونمایی
شد .علیرضا ایمانلو ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی هدف از اجرای این
پکیج را جمع آوری و حذف گازهای آلوده در ایستگاه های
پمپاژ فاضالب اعالم و اظهار کرد که این سامانه در راستای
پروژه تحقیقاتی و با همکاری شرکت «دانش بنیان طلوع
گستر زیست فناور» اجرا شده است .در این مراسم ضمن رونمایی از طرح ،استاندارآذربایجان شرقی با تقدیر از اقدامات
انجام گرفته توسط شرکت آب و فاضالب استان در ساخت این سامانه ،خواستار توسعه و تجاری سازی آن برای سایر
مناطق شدند.

گاز طبیعی  70درصد سبد انرژی استان را
تامین می کند

محمدرحیم رحیمی باحضور در جلسه شورای اداری شهرستان گنبدکاووس گفت  :با اقدامات انجام شده برای
تامین گاز طبیعی بخشهای مختلف مصرف  ،در حال حاضر در مجموع  70درصد سبد انرژی مورد نیاز کشور و
استان گلستان از گاز طبیعی تامین می شود.وی افزود :با توجه به نقش پر رنگ گاز طبیعی درتامین انرژی استان و
وجود تاسیسات گازدر سطح شهرها و روستاها،مقوله توجه به مباحث ایمنی در مصرف این منبع انرژی  ،بسیار با
اهمیت بوده و الزم است مشترکین گرامی به آن عنایت ویژه داشته و رعایت کنند.ایشان در ادامه بر اهمیت حفاظت
از تاسیسات گازرسانی و ایمن بودن آنها تاکید کرد و گفت :پیش از انجام هرگونه حفاری در معابر شهری و روستایی
بایستی هماهنگی الزم با ادارات گاز انجام شود .رحیمی افزود :تنها در شهرستان گنبدکاووس  1800کیلومتر تاسیسات
گازرسانی وجود دارد که یک پنجم تاسیسات استان را شامل می شود و تامین ایمنی این تاسیسات و نیز استفاده درست
و ایمن از گاز در منازل و سایر مکان ها با توجه به افزایش مصرف آن بویژه در فصل سرد سال بسیار اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به اینکه  95درصد روستاهای گلستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند،
به اقدامات انجام شده برای گازرسانی به روستاهای گنبدکاووس اشاره کرد و گفت :تاکنون  139روستا از مجموع 163
روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردارند ضمن اینکه پنج روستای دیگر نیز در حال اجرا بوده و تالش می شود
در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

گالوانیزه و رنگی در تشریح چگونگی اجرای این پروژه گفت :پروژۀ
تولید آزمایشی این محصول ،به صورت پروژۀ مشترک بین شرکت
فوالد مبارکه و تولیدکنندگان لوازم خانگی انجام شد و از آنجاکه
ورق تولیدی باید ویژگی های منحصربه فردی داشته باشد ،در گام
نخست ،ذوبی با کیفیت ( DQفوالد نرم) به پروژه تخصیص داده شد
تا انعطاف پذیری الزم را حین فرم پذیری در کارخانۀ لوازم خانگی
داشته باشد .به موازات این اقدام ،مقدمات تأمین متریال اعمالی
روی ورق ازجمله رنگ مخصوص متشکل از رنگ تاپ ،پرایمر و بک
فراهم شد .در ادامه با توجه به اینکه ورقهای رنگی بسیار حساسند
و ممکن است در حین حمل ونقل و رول فورمینگ آسیب ببینند و
رنگ آنها دچار خش و خراش شود ،الزم است روی آنها فیلم محافظ
اعمال شود؛ بنابراین تأمین کنندۀ این ماده نیز از طریق واحد خرید
شناسایی و فیلم محافظ تهیه شد.
وی اظهار کرد :پارامترهای فرایندی متناسب با تولید این محصول،

با همکاری گروه فنی تولید ناحیۀ نورد سرد و کارشناسان خط ورق رنگی
به دقت تعریف و محموله ای در خط ورق رنگی با ویژگی های یادشده
تولید و در تاریخ دوم آبان ماه نود هفت به کارخانۀ نیکسان صنعت
ارسال شد .در تاریخ ششم آبان  ۹۷در حضور نمایندگان فنی شرکت
فوالد مبارکه و شرکت نیکسان ،یکی از کالفها در خط برش آن شرکت
به صورت ورق درآمد و در بخش فورمینگ شکل داده شد و بدنۀ جانبی
یخچال با آن تولید گردید که خوشبختانه شکل پذیری ،انعطاف پذیری
رنگ و خش ناپذیری رنگ ورق مطلوب اعالم شد و مورد تأیید شرکت
نیکسان صنعت قرار گرفت.
گندمکار با بیان اینکه در سفارش اول به میزان  ۲۰تن از
این نمونه ورقهای رنگی به صورت آزمایشی در کارخانه نیکسان
استفاده شده و با بازخورد مثبت مشتری مواجه شده است گفت :در
ادامۀ کار نیز مقرر شد به میزان  ۵۰۰تن دیگر از محصول فوق برای
تکمیل بازخورد ،تولید و روانۀ بازار شود.

حمايت شهرداري اصفهان از جريان فيلمسازي و راهیابی  7فیلم اصفهاني به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

اصفهان  -مرادیان :سه فیلم کوتاه به تهیه کنندگی شهرداری اصفهان
به بخش رقابتی سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه
یافت.
ر ئیس دفتر تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه سه فیلم به تهیه کنندگی
شهرداری اصفهان به بخش های اصلی رقابتی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه
تهران راه یافت ،اظهار داشت« :بین ما»« ،فنگ شویی وارونه» و «من زالم»
عنوان سه فیلم راه یافته به این جشنواره است.
مصطفی حیدری ادامه داد :در مجموع هفت فیلم از اصفهان موفق به
حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران شده که از اين تعداد سه فیلم به تهیه

کنندگی شهرداری ،سه فیلم به صورت مستقل و یک فیلم نیز با تهیه کنندگی
مشترک بین شهرداری و فیلم ساز ساخته شده است.
وي تصریح کرد« :بی سرزمین تر از باد» به صورت مستقل ساخته غالمرضا
جعفری« ،تراداد» ساخته محدثه غیوری و «وارونگی» کاری از امیرحسین ریاحی
نیز در بخش مستقل به جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت.
و ی با بیان اینکه فیلم «عافیت» به صورت مشترک از سوی دفتر
ت خصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان و حمیدرضا وفاخواه ،به جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافته است،
گفت :موضوع این آثار کودک و نوجوان است.
وي ادامه داد 36 :اثر از سال گذشته تا کنون از سوی شهرداری برای

رضا مهدیان از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب درشهرستان شاهرود خبرداد

شاهرود  -حسین بابامحمدی :رضا
مهدیان گفت :شانزدهمین نمایشگاه کتاب استان
سمنان و هفتمین نمایشگاه کتاب شهرستان

شاهرود در تاریخ ١١الی ۱٦آذر ماه برگزار خواهد
شد .سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسالمی
شاهرود گفت :هر چه دسترسی مردم به کتاب
آسانتر شود ،رغبت آنها به کتاب و کتابخوانی
نیز بیشتر میشود .مهدیان گفت :آخرین
کتابهای منتشر شده و تازههای نشر کشور در
نمایشگاه کتاب شاهرود عرضه خواهدشد .وی
افزود:به همین منظور درجهت برگزاری نمایشگاه
بزرگ کتاب ،موسسه نمایشگاههای فرهنگی
ایران ازناشران سراسر کشور برای ثبتنام در
نمایشگاههای کتاب استانی در ماه آذر دعوت به
عمل آورده است .سرپرست اداره فرهنگ وارشاد
اسالمی شاهرود گفت:بر اساس این فراخوان ٥

نمایشگاه استانی کتاب در ماه آذر در استانهای
خراسان رضوی ،فارس ،سمنان ،خراسان جنوبی
و بوشهر برگزار میشودکه ناشران سراسر کشور
میتوانند از امروز تا  ١٨آبان به پایگاه الکترونیکی
موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران مراجعه و
ثبتنام نمایند .مهدیان تصریح کرد:نمایشگاه
کتاب خراسان رضوی از تاریخ  ٢تا  ٨آذر در
مشهد ،نمایشگاه کتاب فارس از تاریخ  ٣تا  ٨آذر
در شیراز ،نمایشگاه کتاب سمنان از تاریخ  ١١تا
 ١٦آذر در شاهرود نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی
از تاریخ  ١٩تا  ٢٤آذر در بیرجند و نمایشگاه
کتاب بوشهر از تاریخ  ١٩تا  ٢٤آذر درمحل دائمی
نمایشگاه های بوشهر برگزار میشود.

جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان تهیه شده که این  3اثر نیز از میان
این مجموعه انتخاب و ارسال شده است.
ر ئیس دفتر تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری اصفهان گفت :اصفهان بعد از تهران در تعداد آثار ارسالی
بیشترین آمار را داشته است که امیدواریم این روند در سال های آتی نیز با
حمایت شهرداری تداوم داشته باشد چراکه اين مسير به استمرار نياز دارد و
نباید به این موفقیت ها بسنده کنیم.
وی اظهار داشت :فرآیند تولید فیلم ها فرآيندي کام ً
ال حرفه ای است .بنابراين
عالوه بر شهرداری باید نهادها و دستگاه های دیگر هم به جريان فیلمسازی در
اصفهان کمک کنند تا كيفيت توليدات اصفهان باز هم افزايش يابد.

افزایش قیمت شیر دالیل مختلفی دارد

رییس اتاق اصناف گیالن گفت :واحدهای صنف
گران میخرند و با اعمال سود منطقی میفروشند.
جاللالدین محمد شکریهدر خصوص افزایش
قیمت هر روزه محصوالت لبنی به خصوص شیر در
گ یالن گفت :افزایش قیمت این محصول فقط به
شیرخام مربوط نمیشود و دالیل مختلفی دارد.
و ی افزود:یکی ازدالیل افزایش قیمت شیر
ا فزایش قیمت ظروف این محصوالت و همچنین
افزایش قیمت حمل و نقل است.
شکریه ادامه داد :اتحادیههای صنفی حلقه آخر
عرضه کاالها هستند و نظارت بر آنها همواره کامال
مشخص است زیرا در فاکتور قیمت خریدار و فروش
کامال مشخص است.
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موفقیت در کشاورزی نیازمند بکارگیری
سیستمهای مختلف است

مدرس شرکت GPPWسویس گفت :برای مقابله با هر تنشی
در روند کشاورزی نمیتوان فقط یک راهحل پیشنهاد کرد بلکه برای
رسیدن به موفقیت باید سیستمهای مختلفی را به کار برد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
به نقل از فارس ،جوزبه پیکتانا در کارگاه آموزشی راهکارهای مقابله با
خسارت سرمازدگی و سایر تنشهای محیطی درباغات که در محل
معاونت آموزشی مرکز تحقیقات و آموزشی کشاورزان و منابع طبیعی
سنندج برگزار شد ،اظهار داشت :هدف عمده شرکت  GPPWاز برگزاری
این کارگاه ،افزایش سطح علمی کشاورزان و کارشناسان است.
وی افزایش عملکرد در عرصه کشاورزی را هدف نهایی خود عنوان
کرد و افزود :ارتباط کارشناسان مربوطه با کشاورزان برای رسیدن به
نتیجه مطلوب مهم است.این مدرس شرکت سویسی به دیدگاه کلی
تنشهای گیاهان گریزی زد و گفت :تنشهای محیطی ،باد و دمای
کم و زیاد در سرمازدگی محصوالت نقش دارند.پیکتانا تصریح کرد:
خود عملیات کشاورزی مانند هرس و انتقال ریشه و آفت و بیماریهای
گیاهان عملکرد میوه را تحت تاثیر قرار داده و برای گیاه تنش محسوب
میشود.
وی برای مقابله با سرمازدگی چندین روش مقابلهای را اعالم
کرد و افزود :اولین راهکار مقابله با این مهم ،مولکول شیمیایی است
که پیشماده مورد نیاز گیاهان است.این مدرس سویسی به  ۴عنصر
مهم در جلوگیری از سرمازدگی محصوالت کشاورزی پتانسیم ،کلسیم،
منگنز و فسفر اشاره کرد و گفت :این عناصر هر کدام با تاثیر نقش خود
باعث مقاومت گیاه ،تولید بیشتر ،پرورش گیاه قوی ،افزایش کیفیت
میوه و رشد و رویش گیاه خواهد شد.وی اظهار کرد :برای مقابله با هر
تنشی در روند کشاورزی نمیتوان فقط یک راهحل پیشنهاد کرد بلکه
برای رسیدن به موفقیت باید سیستمهای مختلفی را به کار برد.پیکتانا
در ادامه بیان کرد :مراکش مهمترین کشور صادرکننده توتفرنگی به
اروپا است ،اختالف دمای شب و روز ،دمای پایین و نگهداری دمای
خاک و بر کیفیت مطلوب این محصول در مراکش تاثیرگذار است.وی
عنوان کرد :از چندین جنبه تغذیهای با عناصر مختلف و جنبه فیزیکی
میتوان از سرمازدگی محصوالت جلوگیری کرد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان:

جلسه هم اندیشی همکاران معاونت پشتیبانی
برگزار شد

همکاران معاونت پشتیبانی و مسئول پشتیبانی امور اجرایی
و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن استان در این جلسه فعالیتهای
روزانه ،وظایف اداری و نقاط ضعف و قوت حوزه فعالیت خود را در
فضایی دوستانه و صمیمی بیان نمودند.آقای حسینی ،معاون پشتیبانی
بنیاد مسکن استان نیز در این جلسه ضمن تشکر از تالشهای صورت
گرفته توسط همکاران ،وظیفه همکاران معاونت پشتیبانی را همانند
قلب در بدن انسان دانستند که وظیفه پمپاژ و تزریق امکانات و برآورده
کردن نیازهای سایر حوزه ها را داراست.ایشان استفاده از خرد جمعی در
امورات و اخذ بهترین تصمیم با در نظر گرفتن قوانین و جوانب دیگر را
یک اولویت کاری دانستند و بر تشکیل منظم جلسات با هدف رسیدن
به مصوبات و حصول برنامه اجرایی از این مصوبات تاکید کردند و از
همکارانی که توانایی انجام مصوبات و برنامه های بدست آمده را ندارند
خواستند تا در حوزه های دیگر به فعالیت خود ادامه دهند و مانع تحرک
و پویایی بوجود آمده و در حال گسترش نباشند.معاون پشتیبانی بنیاد
مسکن استان با بیان اینکه آماده دریافت ایده ها و نظرات همکاران در
همه امور هستند از همکاران معاونت پشتیبانی خواستند در کارهای
محوله خود سرعت ،خالقیت و تحرک بیشتری داشته باشند چرا که
باید پاسخگوی نیازهای کل همکاران در سطح استان باشند و با توجه
به شرایط و ظرفیت های بوجود آمده ،تعلل و کاستی در انجام وظایف
بویژه در حوزه پشتیبانی قابل قبول نیست.ایشان همچنین با تاکید انجام
کارها در مدت زمان اداری با برنامه ریزی و سرعت عمل ،پیشگیری
و پیگیری را دو مولفه مهم در انجام امورات دانستند و ابراز داشتند:
همکاران با پیشگیری از خسارتهای احتمالی برای خود و سیستم
جلوگیری می کنند و با پیگیری نیز وظایف خود را تا حصول نتیجه که
منتج به ارتقاء همکار و سیستم میگردد ،دنبال میکنند.آقای حسینی با
بیان اینکه روزمره گی و بی برنامگی در معاونت پشتیبانی جایی ندارد،
آن را باعث اخالل در کل سیستم دانستند و تامین نیازها و خواسته
های قانونی سایر حوزه ها را از وظایف حوزه پشتیبانی دانستند و بر آن
تاکید کردند.ایشان در ادامه بر تقویت فرهنگ اداری از طریق امور اداری
با تشویق همکاران صاحب فکر ،خالق و موفق در حوزه کاری و مذاکره
با همکاران بی برنامه وبی تفاوت نسبت به انجام وظایف  ،تسریع همراه با
دقت در ارائه خدمات مالی مجوز دار و پیش بینی شده برای پیمانکاران
و … ،فرهنگ سازی و مدیریت بیشتر و دقیق تر و اولویت دار کردن
خریدها و هزینه ها توسط اداره خدمات و پشتیبانی ،نظارت بر کارکرد
و استفاده صحیح و بهینه از اموال در اختیار همکاران توسط جمعدار
اموال ،ایجاد و توسعه خدمات رفاهی و سالمت برای همکاران توسط
واحد رفاه ،برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و
مورد نیاز توسط واحد آموزش و نظارت بر کارکرد سامانه های خدماتی
مورد استفاده در بنیاد و تسریع در رفع مشکالت موجود در سیستمها
توسط واحد فناوری اطالعات تاکید کردند.معاون پشتیبانی بنیاد مسکن
استان در پایان از همکاران مرتبط با کمیته پایش عملکرد شعب تقدیر
و تشکر کردند و از جمع بندی نتایج حاصل از آن برای تصمیم گیری
های آتی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و پایش تحقق تعهدات
جهت پاسخگویی به عملکرد ها خبر دادند.

حضور کارکنان بسیجی گاز گلستان
در راهپیمایی با شکوه  13آبان

کارکنان بسیجی شرکت گاز استان گلستان همزمان با  13آبان
سالروز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز همگام با سایر اقشار
جامعه با حضور در راهپیمایی مردمی این روز بزرگ و تاریخی را
که به تسخیر النه جاسوسی آمریکا منتهی شد را گرامی داشتند .به
گزارش روابط عمومي ،کارکنان بسیجی شرکت گاز استان گلستان در
این حماسه ملی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل
و شعارهای مرتبط  ،انزجار خود از استکبار جهانی و حامیان زبونشان
اعالن کردند .در این حضور خیره کننده همچنین كاركنان واليتمدار و
با بصیرت گاز گلستان پیمان وفاداری ،حمایت و ایستادگی خود را با
والیت و رهبری به نمایش گذاشته و همچون گذشته زمینه های یاس
و نامیدی آمریکای زبون و حامیانش را فراهم کردند.

وی خاطرنشان کرد :با وجود 4تا 5هزار واحد
ص نفی در رشت رقابت به گونهای است که اگر
فروشگاهی یک کاال را به قیمت بیشتر بفروشد،حتما
م شتریهای خود را از دست خواهد داد ،بنابراین
صاحبان واحدهای صنفی با افزایش قیمت بیمورد
حاضر به از دست دادن مشتری هایشان نیستند.
شکریه با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش
ق یمت کاالها ،باید بر واحدهای تولیدی نظارت
بیشتری صورت گیرد ،گفت :در نظام توزیع ضریب
افزایش صورت نگرفته است ،واحدهای صنفی کاال را
گران میخرند و با سود منطقی میفروشند.
وی با بیان اینکه رب چاشنی اغلب غذاهای
ایرانی است و افزایش قیمت آن برای خانوارها مشکل

به وجود می آورد تاکید کرد :در حال حاضر قیمت
فروش رب گوجه فرنگی به طور متوسط 120هزار
ریال عرضه می شود ،برای برخی از خانوارها خرید
آن مشکل است.
ر ییس اصناف گیالن در خصوص وضعیت
احتکارهای خانگی در استان با تاکید بر اینکه مردم ما
باید در فرهنگ مصرف کاال و محصوالت تجدید نظر
کنند ،گفت :چندی پیش احتکار خانگی آشفتگی
زیادی در بازار به وجود آورد.
وی گفت :خوشبختانه در حال حاضر وضعیت
احتکار خانگی که بدترین نوع احتکار است ،بسیار
کاهش یافته و امیدواریم دیگر شاهد چنین رویدادی
نباشیم.

