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اخبار

اجرای  25کیلومتر عملیات شبکه گذاری
در گیالن

رشت -زینب قلیپور :حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز
استان گیالن از اجرای  25کلیومتر عملیات شبکه گذاری در آبانماه
سال جاری در استان خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
با اعالم این خبر اظهار داشت 88 :درصد این عملیات در روستاهای
استان و در قالب بند«ق» صورت گرفته و با اجرای آن مجموع
طول شبکه گاز در استان به  20هزار و  433کلیومتر افزایش
یافته است.مهندس اکبر در ادامه از نصب  1361انشعاب جدید
گاز در آبان ماه خبر داد و گفت :با نصب این تعداد انشعاب مجموع
انشعابات گاز استان به  577هزار عدد رسیده است.وی با اشاره
به گازرسانی گسترده به سراسر نقاط استان گفت :وجود بیش از
 20هزار کیلومترشبکه و  577هزار انشعاب گاز در استان ،وظیفه
همکارانم را در جهت پایش و نگهداری تاسیسات گاز خطیرتر از
گذشته می سازد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان با
بیان اینکه برای رسیدن گاز به منازل مردم تالش های فراوانی
صورت گرفته و می گیرد ،از کلیه مشترکین گاز درخواست نمود تا
با مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی عالوه بر حفظ این نعمت الهی
برای نسل های آینده ،در جهت کاهش هزینه های گازبها و کمک
به اقتصاد خانوار کوشا باشند

تامین آب جدید روستای بژی
از توابع بخش ننور شهرستان بانه

هاوری نصیری مدیر اداره امور آبفار بانه از تامین جدید
آبرسانی به روستای بژی از توابع بخش ننور شهرستان بانه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و
فاضالب روستایی کردستان :در این پروژه که به صورت امانی
انجام گرفت یک دهنه چشمه به صورت کامل بهسازی گردید و
نیز خط انتقالی به طول  200متر لوله پلیاتیلن  75اجرا گردید که
هزینه تمام شده این پروژه  450میلیون ریال بوده است و تعداد
خانوارهای بهرهمند از این آب برابر  51و معادل  204نفر میباشند.

نشست قشر بسیج کارمندان شرکت آب و
فاضالب روستایی کردستان با مدیرعامل شرکت

کارمندان بسیجی شرکت آب و فاضالب روستایی کردستان
با مدیرعامل شرکت در هفته بسیج نشست صمیمی برگزار کردند.
در این نشست صمیمی مفاخری مدیرعامل شرکت آبفار
به نقش بسیج در فرهنگسازی مدریت آب اشاره کرد و گفت:
بسیجیان همچنان که در هشت سال دفاع مقدس فرهنگ ایثار و
قناعت را ترویج دادند هماکنون میتوانند در زمینه مدیریت مصرف
آب در جامعه اثرگذار باشند.ایشان افزودند :بسیجی باید یک الگوی
فرهنگی و اقتصادی و دارای تفکر بسیجی باشد و در راستای ترویج
فرهنگ بسیجی اقدامت قابل مالحظهای داشته باشد و در پایان با
اهداء لوح و هدایا از بسیجیان فعال تشکر و قدردانی کردند.

بنیاد مسکن یک پای ثابت فعالیتهای عمرانی
در استان است

بوشهر -خبرنگار اخبارصنعت  :مدیر روابط عمومی بنیاد
مسکن استان بوشهر گفت :خبرنگاران به روستاهای استان بروند
و خدمات بنیاد مسکن استان
بوشهر را ببینند و آنطور که
شایسته است به مردم گزارش
دهند.عبدالکریم شیخی شتان
گفت :با توجه به اقدامات و
فعالیتهای موثر صورت گرفته از
سوی این نهاد در روستاها برای
معرفی این تحوالت اساسی به
جامعه تور خبری و رسانه ای
بنیاد مسکن برگزار می شود.شیخی شتان تصریح کرد :اقدامات
و فعالیتهای موثر عمرانی بنیاد مسکن بوشهر از جمله تهیه و
اجرای طرح هادی روستایی ،صدور اسناد مالکیت امالک روستایی،
طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی ،طرح ساماندهی کالبدی
سکونتگاههای روستایی ،تملک و واگذاری زمین های روستایی،
خدمات فنی صدور پروانه ساختمان روستایی ،طرح تعیین محدوده
روستا و طرح بهسازی روستاهای نمونه ،ایجاد بوستانهای امید و
 ...این نهاد را بعنوان یک پای ثابت فعالیتهای عمرانی در استان
مبدل نموده است.

اردوی فرهنگی ورزشی بانوان شاغل در مخابرات
منطقه گلستان در اردوگاه نشاط برگزار شد

نظر به اهمیت و توجه ویژه به امور همکاران زحمتکش و
پرتالش بانوان شاغل در مخابرات منطقه گلستان و نیز اهمیت این
جایگاه ارزشمند به عنوان بخشی از سرمایه انسانی به تدبیر مدیر
مخابرات منطقه گلستان اردوی یک روزه ای با سفر به اردوگاه
نشاط برگزار شد.دراین اردو که به همت کمیته امور بانوان وتصویب
در شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان به مناسبت هفته بسیج
برگزار شده بود اکثریت بانوان شاغل در مخابرات منطقه گلستان
حضور داشتند.در ابتدا همکاران ضمن حضور در برنامه صبحگاهی
در مسابقات تیراندازی -تیروکمان -دارت – طناب کشی – شرکت
نموده و از طبیعت زیبا وبا طراوت اردوگاه نشاط به نحو مطلوبی
بهره مند شدند.همچنین در این مراسم نماز جماعت با حضور
امام جماعت  ،مدیر مخابرات منطقه گلستان وهیأت همراه برگزار
شد .مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور
در جمع صمیمی بانوان مخابرات گلستان ضمن ابراز خرسندی
استقبال کثیر بانوان ازبرگزاری این اردو از زحمات و تالشهای آنان
درعرصه های خدمات رسانی تشکر نموده و موفقیت های کسب
شده مخابرات منطقه گلستان را مدیون زحمات همه همکارن اعم
از بانوان وآقایان دانست و از دلسوزی ،تعهد  ،مسئولیت پذیری
بانوان تقدیر وتشکر نمود .
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شهرستان
برگزاری اختتامیه هفته فرهنگی و جشنواره عکس و
فیلم کوتاه شهر جدید اندیشه

شهریار-نرگس اصالنی :مراسم اختتامیه هفته
فرهنگی و جشنواره فیلم و عکس شهر جدید اندیشه با
حضور مسئولین شهری ،هنرمندان و جمع کثیری از
شهروندان فرهیخته شهراندیشه در فرهنگسرای امام
علی(علیه السالم) برگزار گردید.در ابتدای مراسم صادق
جعفری رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه اظهار کرد :
اقدامات فرهنگی در سطح شهر اندیشه رفته رفته پیشرفت
چشمگیری داشته است .وی گفت  :مسئولین و دوستداران
فرهنگ و هنر در شهرمان زیاد هستند  ،هنرمندان شهر
اندیشه قابلیت جهانی شدن را دارند  ،افتخار میکنیم در
شهری خدمت میکنیم که نابغه های فرهنگی و ورزشی موج میزنند لذا ما مسئولین وظیفه سنگینی داریم چرا که با
مردمی روبرو هستیم که خود صاحب ایده و نظر هستند و خواسته های ادبی تر دارند .در ادامه این جشنواره علی پناه
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار طی سخنانی بیان کرد  :حوزه فرهنگ در همه شئونات زندگی
جای دارد به همین جهت فصل اول از هفته فرهنگی شهرستان را در همه نقاط چه شهرها و چه روستاها با زیبایی تمام
برگزار کردیم که فصل دوم مجموعه برنامه های فرهنگی از  24آذر با قوت و کیفیت بیشتری برگزار خواهد شد .وی
جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر جدید اندیشه و همچنین هفته فرهنگی این شهر را از اقدامات ارزنده مسئولین شهری
خواند و بابت برگزاری این مراسمات و همچنین برپایی نمایشگاه بی نظیر استاد مراد فتاحی قدردانی نمود.در این مراسم
عالوه بر اجرای برنامه های فرهنگی از  ۱۰نفر برگزیده جشنواره عکس و فیلم کوتاه با عنوان “شهر جدید من” با اهدای
لوح و جوایزی تقدیر بعمل آمد .همچنین از برگزیدگان هفته فرهنگی در رشته های مختلف تجلیل و قدر دانی شد.

افتخارآفرینی معلولین در عرصه های مختلف
ورزشی  ،فرهنگی و اجتماعی

ساری–دهقان :معاون امور توانبخشی بهزیستی
مازندران با تاکید بر تاثیر ورزش بر توانمندی افراد معلول
خاطرنشان کرد :جامعه معلولین استان نشان داده اند که در
عرصه های مختلف ورزشی ،فرهنگی و اجتماعی  ،حضوری
چشمگیر داشته اند و با درخشش در این عرصه ها همواره
افتخار آفرینی کرده اند.
با حضور قلندری معاون امور توانبخشی بهزیستی
مازندران برگزار شد مهندس قلندری در ابتدا ضمن تبریک
فرا رسیدن روز جهانی معلولین با اشاره به شعار امسال
گفت :رویکرد بهزیستی به سمت توانمندی معلولین تا
حصول اطمینان از فراگیری و برابری انها با دیگر افراد جامعه است .وی با بیان اینکه بهزیستی متولی اصلی توانمند
سازی و پیگیری امور مربوط به معلولین است ،افزود :همواره در تالشیم تا افراد دارای معلولیت بطور یکسان با دیگر
آحاد اجتماع دیده شوند و زیرساخت های جامعه به سمتی برود که از توانمندی ها و پتانسل باالی آنها برای شکوفایی
جامعه استفاده شود .معاون امور توانبخشی بهزیستی مازندران با تاکید بر تاثیر ورزش بر توانمندی افراد معلول
خاطرنشان کرد :جامعه معلولین استان نشان داده اند که در عرصه های مختلف ورزشی ،فرهنگی و اجتماعی  ،حضوری
چشمگیر داشته اند و با درخشش در این عرصه ها همواره افتخار آفرینی کرده اند .وی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد
جامعه از نگاه ترحم و دلسوزی به توانمندی های معلولین  ،با بیان اینکه ده درصد افراد جامعه را معلولین تشکیل
میدهند ،افزود :جامعه ای موفق خواهد بود که از تمامی ابزار و امکاناتش در جهت پیشرفت بهره ببرد و حضور معلولین
در بستر جامعه در نیل به این هدف تاثیر بسزایی خواهد داشت.

با هزینه اجرایی  ۱۳۹۵میلیارد ریال؛

 ۳۰پروژه مهم عمرانی در منطقه  ۲شهرداری تبریز مشخص شده است

تبریز – لیال پاشایی :شهردار منطقه  ۲کالنشهر
تبریز از تحقق  ۵۵درصدی بودجه شهرداری منطقه ۲
طی  ۸ماهه سال جاری خبر داد .به گزارش خبرنگار ما
در تبریز ،باقر خوشنواز با اعالم این خبر افزود :بودجه
کلی سال  ۹۷شهرداری منطقه  ۲تبریز  ۴۱۷میلیارد
تومان بود که در هشت ماهه امسال  ۵۵درصد این بودجه
تحقق یافته است و تالش می کنیم تا پایان سال این
میزان به  ۷۰درصد برسد .وی در خصوص بررسی و روند
تنظیم بودجه سال آینده شهرداری منطقه گفت :طی
جلسات مختلف با مدیران و کارشناسان مربوطه در حال
بررسی و تنظیم بودجه سال آینده هستیم و تالش می
کنیم بودجه سال  ۹۸واقعی باشد .وی اضافه کرد :برای
بررسی و تنظیم بودجه سال آتی وضعیت تحقق درآمد
سال  ۹۷طی هشت ماهه امسال و  ۴ماهه پایانی سال
گذشته را در نظر خواهیم گرفت و این به عنوان الگو،
سرفصل بودجه سال  ۹۸خواهد بود که انتظار داریم
کمیته های تخصصی شهرداری تبریز و شورای شهر برای
واقعی شدن بودجه تالش کنند.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز در خصوص پروژه
شاخص این منطقه شهرداری برای سال آتی گفت:
طراحی و اجرای پل همسان پل کابلی انتخاب کرده
ایم که پروژه بزرگی است و باعث روان شدن ترافیک
در آن منطقه می شود و تالش می کنیم تا پایان سال
 ۹۸به بهره برداری برسد .خوشنواز افزود :مسیرگشایی،
تعریض و تملک خیابان عطار نیشابوری دیگر پروژه مهم
شهرداری منطقه  ۲تبریز است که فقط  ۳۵میلیارد
تومان هزینه تملک آن می باشد.
وی تصریح کرد :در شرایط اقتصادی فعلی ،شروع و
پایین این دو پروژه بسیار مهم و سخت است ولی تالش
می کنیم تا پایان سال آینده شاهد بهره برداری از این

دو پروژه باشیم .شهردار منطقه ۲
کالنشهر تبریز در خصوص پروژه
های عمرانی این منطقه نیز گفت:
 ۳۰پروژه مهم عمرانی در منطقه
 ۲شهرداری تبریز مشخص شده
است که جمع کل هزینه اجرایی
آنها  ۱۳۹۵میلیارد ریال است .وی
خاطرنشان کرد :تالش شهرداری
منطقه دو تبریز به ثمر رساندن
پروژه های عمران شهری است
که هر ماه یک پروژه را تقدیم
شهروندان عزیز تبریزی می کنیم.
خوشنواز همچنین به احداث
پل عابر پیاده بوستان بهاران به
تفرجگاه عباس میرزا با اعتبار ۲۸
میلیارد ریالی در منطقه  ۲شهرداری تبریز اشاره کرد
و گفت :این پل محدوده شمالی و جنوبی اتوبان شهید
کسایی تبریز را با هدف توسعه گردشگری به هم ارتباط
می دهد.
خوشنواز به پروژه جابه جایی پل مقابل دانشگاه
تبریز به مرکز خرید جواهر اشاره کرد و گفت :این پل
بعداز سال ها باالخره با موافقت رئیس دانشگاه تبریز
به مقابل مرکز خرید جواهر منتقل شد .وی هزینه
اجرایی این پروژه را  ۳میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه
داد :دسترسی آسان شهروندان و دانشجویان به بلوار
استاد شهریار و رونق کسب و کار در مرکز خرید جواهر
تبریز از اهداف این پروژه بوده است .شهردار منطقه ۲
کالنشهر تبریز به پروژه اصالح هندسی فلکه خیام در
جاده ائل گلی تبریز نیز اشاره کرد و گفت :این پروژه
با اعتبار  ۳۵۰میلیون تومانی و با هدف افزایش ظرفیت

با تأسیسات جابجایی خط  ۱۲اینچ
معارض جانبی ایستگاه  A14مترو

و قابلیت ترافیکی تقاطع ،کاهش
احتمال تصادفات و تامین آرامش
و راحتی استفاده کنندگان سواره
و پیاده اجرا شد .خوشنواز از پروژه
باغ توت گلگشت نیز صحبت کرد
و گفت :این باغ در خیابان آزادی
قرار دارد و به عنوان تنفسگاه در
منطقه ای که تمرکز مراکز درمانی
با اعتبار  ۹۰میلیارد ریالی با هدف
احیای باغات قدیمی تبریز ،توسعه
و ایجاد فضای سبز مناسب برای
شهروندان احداث شد که مساحت
این باغ  ۵هزار مترمربع است.
وی باکس گذاری و بهسازی
مهران رود در محدوده شهرداری
منطقه  ۴را نیز یادآوری کرد و گفت :ما در آن منطقه
معین بودیم که  ۲میلیارد تومان در آنجا با هدف هدایت
آب های سطحی و جلوگیری از سرریز سیالب های
مهران رود هزینه کردیم .خوشنواز بهسازی مجموعه
مفاخر آذربایجان ،احداث سرویس های بهداشتی در
آرامستان وادی رحمت ،احداث هفت ایستگاه مدرن
اتوبوس ،تجهیز ایستگاه آتش نشانی بلوار دکتر حسابی،
احداث کانال آب های سطحی ،مسیرگشایی و تعریض
خیابان اول زعفرانیه ،احداث رمپ چهارم میدان افالک
نما و فاز  ۲مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت را از
دیگر پروژه های عمرانی این شهرداری عنوان کرد.
خوشنواز در تشریح آخرین وضعیت پروژه های
عمرانی منطقه  ۲شهرداری تبریز اظهار کرد :پروژه
تعریض خیابان خبرنگار که ورودی شهرک زعفرانیه به
حساب می آید به اتمام رسیده که هزینه  ۸میلیارد

تومان برای تملک و یک میلیارد تومان برای هزینه
های اجرایی صرف شده است .وی سپس رمپ شمال
شرقی طرح شبدری افالک نما را از دیگر پروژه های
مسیرگشائی این منطقه عنوان کرد که در مرحله اتمام
آسفالت ریزی است و به زودی به بهره برداری می رسد.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز تکمیل طرح شبدری
افالک نما را با اجرای رمپ شمال شرقی از سریع ترین
مسیرهای دسترسی شهروندان به بلوار دکترحسابی و
مسیر کمربندی میانی عنوان کرد.
وی اجرای این رمپ را در  ۲باند و جمعاً به عرض
 ۲۰متر اعالم و اظهار کرد :با توجه به مشکالت عدیده
و سردرگمی شهروندان در دسترسی به مسیرهای
کمربندی میانی ،ابتدای شهرک زعفرانیه و بلوار دکتر
حسابی ،تکمیل رمپ شمال شرقی ،موجب دسترسی
سریع شهروندان در کوتاه ترین زمان ممکن به مسیر
افالک نما از اصلی ترین شریان های شهر تبریز و
مسیرهای مذکور می شود .وی به توجه ویژه شهرداری
منطقه  ۲تبریز به برنامه های فرهنگی اشاره کرد و گفت:
 ۷کتابخانه و  ۳فرهنگسرا در این منطقه داریم که بیش
از  ۶۳۰۰نفر عضو کتابخانه های این منطقه هستند.
وی همچنین به برگزاری برنامه های هفته کتابخوانی و
فرهنگ عمومی و تجلیل از هنرمندان و نویسندگان برتر
اشاره کرد .خوشنواز گفت :از  ۱۹نفر از دانش آموزان برتر
کنکور سراسری که عضو کتابخانه های این منطقه بودند،
تجلیل شد .شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز همچنین
به برپایی نمایشگاه صنایع دستی ،نمایشگاه گل و گیاه
و نمایشگاه اندیشه های امام(ره) اشاره کرد .وی گفت:
در راستای ترویج فرهنگ درختکاری در ماه های اخیر
شاهد افزایش درختکاری در گستره فعالیتی منطقه ۲
شهرداری تبریز هستیم.

تقدير معاون وزير صنعت از مدير عامل
شركت شهركهای صنعتي استان البرز

عملیات جابجایی شبکه معارض با ایستگاه A14
متروی قم با موفقیت انجام شد.
این عملیات از ساعت  ۷صبح آغاز و در طول خاک
برداری ،قطع گاز ،برشکاری و جابجایی لوله ،جریان گاز
مشترکین واقع در بلوار حضرت معصومه (س) بمدت ۱۵
ساعت قطع گردید.
در این عملیات مدیرعامل شرکت گاز استان قم به
همراه برخی از مدیران و رؤسای این شرکت از نزدیک شاهد
انجام آن بودند .آقای نصیری در حاشیه این عملیات از
آمادگی جهت همکاری شرکت گاز استان با سایر دستگاه
ها خبر داد و تأکید کرد :ارتقاء آبادانی شهر و روستا در گرو همکاری بین دستگاه هاست که باید بیش از پیش به این
مهم توجه شود.
در نهایت این عملیات در ساعت  ۲۰با موفقیت به انجام رسید و در ساعت  ۲۲گاز مشترکین منطقه وصل شد.

معاون وزير صنعت و رئيس سازمان صنايع كوچك و
شهرك هاي صنعتي ايران در پيامي از زحمات مديرعامل
و كاركنان شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز در
برگزاري مناسب بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي توليدي
– صادراتي و فرصت هاي سرمايه گذاري صنايع كوچك و
متوسط استان البرز قدرداني كرد.
در متن پيام دكتر صالحي نيا آمده است:
بدينوسيله از مجموعه فعاليت هاي آن مديريت محترم
و كليه همكاران شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز
كه در برگزاري مناسب بزرگترين نمايشگاه توانمندي هاي
توليدي – صادراتي و فرصت هاي سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط استان البرز نقش بارز و ارزشمندي ايفا
نمودند و ظرفيت هاي بالقوه صنعتي و اقتصادي استان البرز را به معرض نمايش بازديدكنندگان گذاشتند،تقدير و تشكر
نموده و از درگاه خداوند متعال براي جنابعالي و كليه دست اندركاران توفيق مسئلت مي نمايم.

ارتقای توان مقابله با حمالت سایبری
در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)

جشنواره سفره ایرانی
در قم برگزار می شود

اهواز -لیال زرگانیان :رزمایش سایبری در شرایط
قطع محدود اینترنت آذرماه سال جاری تحت نظارت
نمایندگانی از سازمان پدافند غیرعامل کشور در منطقه
ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) برگزار گردید.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) ضمن
اعالم این خبر اظهار داشت :این مانور با هدف ارزیابی میزان
پایداری و تداوم آن دسته از کارکردهای ضروری در منطقه
ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) که وابسته به فضای
سایبری کشور است در شرایط قطع اینترنت و سرویس های
وابسته به آن در حوزه حمل و نقل دریایی کشور به صورت
همزمان با سازمان بنادر و دریانوردی و بندر شهید رجایی انجام گردید.
عادل دریس افزود :مراحل مختلف این مانور حسب سناریوی طراحی شده ی این مانور سایبری با حضور نمایندگان
پدافند غیرعامل کشور ،نماینده فاوا و نماینده مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و  HSEسازمان بنادر و دریانوردی به
صورت موفقیت آمیز به اجرا درآمد.
وی همچنین ضمن تاکید بر حفظ آمادگی های الزم در تمام زمینه ها از جمله کاهش مخاطرات قطع اینترنت
اظهار داشت :ضرورت پرداختن به بحث پدافند غیرعامل و ایجاد آمادگی های الزم در برابر تهدیدات خارجی در شرایط
کنونی بیشتر احساس می شود .لذا این موضوع در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و تمامی مدیران و کارشناسان
آن می بایست با جدیت الزم توجه بیشتر و مضاعفی به اصل مهم پدافند غیرعامل در فرآیند های جاری کاری داشته
باشند.

انتشار پاسخ
آبفا خوزستان در
خصوص« افزایش
طغیان بیماریهای
اسهالی ناشی از
آلودگی آب و غذا در
خوزستان» توسط
خبرگزاری ایسنا

به دنبال انتشار خبری در خصوص« افزایش طغیا 
ن
بیماریهای اسهالی ناشی از آلودگی آب و غذا در خوزستان» به
نقل از سرپرست مرکز بهداشت خوزستان ،روابط عمومی شرکت
آب و فاضالب استان خوزستان توضیحاتی را در خصوص این
خبر ارسال کرد.
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و
فاضالب خوزستان:
میزان کلرسنجی روزانه آب در خوزستان  3برابر استاندارد
کشوری است
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و
فاضالب خوزستان گفت :همواره کیفیت آب در استان خوزستان

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قم از
برگزاری مسابقه آشپزی در دو حوزه آش و آبگوشت قمی،
نان و شیرینی ،صنایع دستی ،سفره شب یلدا و نمایشگاه
غذا ،صنایع دستی و توانمندی های بانوان مسجدی و نیز
مدد جویان بهزیستی و دانشجویان خبر داد.
مقیمی از اجرای جشنواره سفره ایرانی با همکاری
اداره کل میراث فرهنگی ،اداره کل ورزش و جوانان ،امور
زنان استانداری ،کانون مساجد و بهزیستی با هدف معرفی
توانمندی های بانوان در حوزه غذا و صنایع دستی بومی و
محلی قم ،آئین شب یلدا و ایجاد محیطی مفرح و شاد برای

شهروندان خبر داد.
وی در تشریح برنامه این جشنواره ،به برگزاری مسابقه آشپزی در  ۲حوزه آش و آبگوشت قمی ،نان و شیرینی،
صنایع دستی ،سفره شب یلدا و نمایشگاه غذا ،صنایع دستی و توانمندی های بانوان مسجدی و نیز مددجویان بهزیستی
و دانشجویان اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم بیان کرد :عالقمندان جهت ثبت نام و شرکت در مسابقه و
نمایشگاه می توانند به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره به آدرس خیابان بنیاد فرهنگسرای ایثار مراجعه یا با
شماره تلفن  ۳۲۷۰۸۰۰۸و سامانه  ۱۳۷شهرداری تماس گرفته و یا به سایت اینترنتی  basalam.irمراجعه کنند.
مقیمی زمان ثبت نام را از اول لغایت  ۲۰آذرماه اعالم کرد و گفت :زمان برگزاری جشنواره چهارشنبه  ۲۸آذرماه
لغایت جمعه  ۳۰آذر در بوستان نرگس با حضور خانواده ها و شهروندان خواهد بود.

تحت کنترل و پایش لحظهای قرار دارد و در صورت مشاهده
هرگونه مشکل بالفاصله اقدام الزم در جهت رفع مشکل صورت
میپذیرد.
رسول صالحی در گفتوگو با ایسنا – منطقه خوزستان،
با اشاره به خبر «افزایش طغیان بیماریهای اسهالی ناشی از
آلودگی آب و غذا در خوزستان» به نقل از سرپرست مرکز
بهداشت خوزستان اظهار کرد :بر اساس گزارش و بررسیهای
مدیریت کنترل کیفی شرکت آبفا خوزستان و طبق گزارشات
مراکز بهداشت مطلوبیت کلرسنجی و میکروبی آب در شهرهای
بهبهان و آغاجاری و دیگر شهرهای نامبرده در خبر مطلوب
است و موارد مطرح شده در حوزه شهری نیست.

وی ادامه داد :نکته مهم دیگر میزان کلر باقی مانده آب
در استان خوزستان ،به دلیل وجود پیک التور در استان و بعد
مسافت ،از سوی شرکت مهندسی آبفا کشور در رنج  0.2تا
 1.2اعالم گردیده که تعدادی از موارد عدم مطلوبیت به دلیل
مغایرت با محدوده رنج کلر باقی مانده از سوی مرکز بهداشت
( 0.2تا  )0.8است .به لحاظ عملیاتی نیز تعداد کلرسنجی روزانه
 800مورد ( 24هزار نمونه در ماه که  3برابر استاندارد ملی و
کشوری است) و تعداد نمونهگیری میکروبی  717نمونه در ماه (
 1.5برابر استاندارد مورد نیاز کشوری به دلیل پیک التور) انجام
میشود و نتایج آزمایشات کلرسنجی و میکروبی آب در سطح
استان بیش از  99درصد مطلوبیت را نشان میدهد.

