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اخبار

رشت برای عقد خواهرخواندگی با
یانگ جوی چین آماده است

رشت -مهناز نوبری :دکتر ناصر حاج محمدی در دیدار با این هیات
چینی با اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری محرم اظهار کرد :در ایامی به
کشور ما آمده اید که سراسر کشور غرق در عزاداری برای امام حسین(ع)
است و علت مشکی پوش بودن شهر و مردم نیز به همین دلیل است.وی
گفت :سابقه نشانمی دهد که ارتباط فراوانی بین ایران و چین وجود داشته
و پیشینه تاریخی معامالت تجاری از طریق جاده ابریشم زبانزد خاص و
عام است.وی افزود :این جاده آسیای میانه را به شرق دنیا متصل می کرد
و یکی از مهمترین کانال های آن نیز رشت بود.شهردار رشت حضور قائم
مقام اقتصادی و معاون دفتر امور خارجه شهرداری یانگ جوی چین را در
شهر باران ایران مبارک دانست و گفت :این حضور برای تبادالت اقتصادی
دو کشور بسیار مهم و یادآور تبادالت جاده ابریشم است.حاج محمدی گفت:
از سال  ۲۰۱۵رشت به عنوان شهر خالق خوراک یونسکو به ثبت رسیده
چون تنوع غذایی این شهر فراوان است.شهردار رشت با اشاره به برند حالل
رشت و تنوع گردشگران ملی و بین المللی نیز خاطر نشان کرد :در سال
گردشگران بسیاری از این شهر با پیشینه غنی فرهنگی بازدید می کنند.
حاج محمدی با بیان اینکه رشت از نظر غذا و فضا قرابت فراوانی با یانگ
جوی چین دارد گفت :رشت می تواند از تجارب یانگ جو در زمینه خوراک،
فعالیت های مرتبط با شهر خالق به ویژه در برگزاری جشنواره ها بهره ببرد.
وی همچنین گفت :آمادگی های الزم برای عقد خواهرخواندگی بین رشت
و یانگ جوی چین وجود دارد و اگر مدیران این شهر موافق باشند ،اقدامات
الزم از سوی شهرداری رشت با هماهنگی وزارت امور خارجه صورت خواهد
گرفت.شهردار رشت همچنین با اهدای تابلوی صنایع دستی به میهمانان،
کتاب دو زبانه دیدنی های گیالن را نیز به آنان تقدیم کرد.معاون اقتصادی
شهر یانگ جوی چین نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت شهر خالق
خوراک شناسی رشت در یونسکو اظهار کرد :امید است که بتوانیم تعامالت
خوبی با این شهر ایرانی که شهر خالق خوراک یونسکو است برقرار کرده
و از تجارب آن در زمینه خوراک استفاده کنیم .چی کوا خوآ عنوان کرد:
بازدید از آثار باستانی و مناطق گردشگری و دیدار با مردم شهر تاثیر مطلوبی
بر نوع نگاه ما گذاشته است.وی افزود :ساختار معماری قدی م گیالن بسیار
نزدیک به ساختار خانه های روستایی چین است .وی افزود :این شهر از
دیرباز بارانداز تاجران کشورهای مختلف از جمله یونان ،چین ،هند و بخارا
بود.سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل همچنین بر بهره گیری در
زمینه درآمدزایی در حوزه شهر خالق با استفاده از تجارب ارزشمند مدیران
یانگ جوی چین تاکید کرد و از اقامت میهمانان چینی در رشت و حضور
در جلسات شهرداری رشت ابراز خرسندی نمود.

مراسمتکریمبازنشستگانامورتابعهشرکت
آبفا کردستان برگزار شد

ویژه برنامه های تکریم بازنشستگان آب و فاضالب شهری استان
کردستان در شهرهای بانه ،قروه ،بیجار و دهگالن برگزار شد.در این ویژه
برنامه ها که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شد،
بازنشستگان و همکارانی که سالها در عرصه آبفا استان در شهرهای
مختلف تالش کرده بودند ،در نشستی صمیمی و فضایی معنوی در کنار هم
حضور یافتند.در این مراسم مدیران امور تابعه با تأکید بر اینکه پیشکسوتان
گنجینههای ارزشمند و گرانبهایی برای صنعت آب و فاضالب هستند،
ابراز امیدواری کردند از تجربیات این عزیزان بیشتر و بهتر استفاده شود.
بازنشستگان سرمایه های ارزشمند هر جامعه محسوب می شوند و پس
از سی سال خدمت توأم با تالش مضاعف ،هم اکنون نمادی از تجربه به
شمار می آیند.از آنجا که بازنشستگان همواره عضوی از خانواده شرکت آب
و فاضالب به شمار می آیند و یکی از سیاست های شرکت پشتیبانی از این
عزیزان می باشد ،شرکت آبفا کردستان با درک جایگاه واالی پیشکسوتان
تالش میکند با تدارک برنامهها و شرایط مناسب بتواند در راستای ارتقای
وضعیت آنها از جنبههای مختلف گام بردارد.
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان خبر داد :

ممبینی فرمانده حوزه مقاومت شهید تندگویان:

تشکیل اداره شهر دوستدار کودک
در شهرداری سمنان

سمنان-حسین بابامحمدی :اداره «شهر دوستدار
کودک» با دستورالعمل ابالغی سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور در ساختار معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری سمنان ایجاد شد  .مریم معتمدی با اعالم این خبر
افزود  :در راستای اجرای بهتر ابتکار شهر دوستدار کودک با
دستورالعمل ابالغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 ،اداره شهر دوستدار کودک در ساختار معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری سمنان ایجاد و فعالیت های خود را در حوزه
بررسی مسایل کودک و با بهره گیری از خردجمعی فعاالن و
اساتید این حوزه آغاز نموده است .
معتمدی ضمن اشاره به لزوم ارتباط گیری بین دستگاههای مرتبط با حوزه کودک گفت  :با دستگاه های همسو با فعالیت
های حوزه کودک مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی مذاکراتی صورت گرفته و تفاهم نامه های
همکاری منعقد شده تا با هم افزایی ظرفیتها و امکانات  ،بتوان چشم انداز روشنی را برای شهر دوستدار کودک ترسیم کرد .
وی به تدوین ضوابط ویژه در ساختمان سازی و شهرسازی و مباحث ترافیکی اشاره کرد و گفت از اسفندماه سال گذشته
برای تمامی سازمانهای زیرمجموعه شهرداری در خصوص رعایت موارد مرتبط با حوزه کودکان  ،دستورالعمل ارسال شده که
برخی از این اقدامات انجام و یا در حال انجام است.
شایان ذکر است ابتکار شهر دوستدار کودک در ایران نیز از سال گذشته با انعقاد تفاهم نامه میان وزارت کشور و یونیسف
«صندوق اضطراری بینالمللی کودکان سازمان ملل متحد « آغاز و در گام اول هشت شهر بصورت پایلوت برای این هدف
تعیین که از میان این شهرها در نهایت با ارزیابی و تائید یونیسف دو شهر به عنوان شهرهای دوستدار کودک در ایران انتخاب
خواهند شد و سمنان به عنوان یکی از شهر های نامزدی اجرای پایلوت  ،مطرح می باشد .

بسیج گاز خوزستان به عنوان پایگاه برتر
در سیل شناخته شد

در جلسهای با حضور عبداله ابول پور مدیر عامل
شرکت گاز استان خوزستان ،عباس ممبینی فرمانده حوزه
مقاومت شهید تندگویان ،محمدموسی فرمانده بسیج ادارات
استان ،مونسی فرمانده بسیج گاز خوزستان و جمعی از
بسیجیان این شرکت از اقدامات شرکت گاز خوزستان در
بحران سیل تجلیل شد.
علی مونسی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج گاز
خوزستان گفت :این شرکت در بحران سیل خوزستان به
ویژه در مسئولیت اجتماعی و کمک به آسیب دیدگان از
سیل در ابعاد مختلفی فعالیت داشته است.
وی با اشاره به ارائه کمکهای غذایی به سیل زدگان افزود :اقالم بهداشتی ،تجهیز سرویس بهداشتی و حمام در
مناطق اسکان موقت ،اقالم ضروری مانند پتو ،چادر و  ...اقدامات کوچکی است که از سوی شرکت گاز خوزستان با
هماهنگی ستاد مدیرت بحران استان و دستگاه های ذیربط انجام شد.
در بخش دیگری از این جلسه ابول پور مدیر عامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به مقام بسیج و جایگاه بسیجیان
نام و واژه بسیج را مفهومی در اخالص و جانفشانی و جهاد در راه سازندگی و آبادانی کشور عنوان کرد و افزود :خدمات
ارزنده و تالش تمامی کارکنان بسیجی در عرصههای شغلی ،فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی قابل ستایش است.
در ادامه ممبینی فرمانده حوزه مقاومت شهید تندگویان ضمن قدردانی از مجموعه اقدامات بسیج گاز خوزستان
بویژه در زمان وقوع سیل این پایگاه را به عنوان برترین پایگاه مقاومت بسیج در سطح ادارت استان معرفی نمود.
در پایان این جلسه فرمانده حوزه مقاومت شهید تند گویان ،محمدموسی فرمانده بسیج ادارات و جمعی از مدیران
و بسیجیان از میزخدمت و مانیتوینگ این شرکت بازدید کردند.

با حضور معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران انجام شد:

افتتاح نمایشگاه نقاشیخط های استاد فتاحی در بازار نقش اندیشه

شهریار _ نرگس اصالنی :نمایشگاه نقاشیخط
های استاد مراد فتاحی با حضور شریفی سرپرست
معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان تهران ،اشجعی معاون برنامه ریزی
فرمانداری شهرستان شهریار  ،مسلم خانی مدیرعامل
شرکت عمران شهر جدید اندیشه  ،نیک خواه رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار ،
کردی رئیس بنیاد شهید شهرستان شهریار  ،سراقی
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اندیشه در بازار
نقش اندیشه افتتاح شد .
در ابتدای این مراسم مهندس مهدی مسلم خانی
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه ضمن عرض
شرکت آب و فاضالب شهری
استان کردستان:

سرپرست امور
آب و فاضالب
شهر کامیاران
منصوب شد

تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان
اظهار کرد  :در سایه تعامل و همکاری شرکت عمران ،
شورای اسالمی و شهرداری شهر جدید اندیشه گالری

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
شهری استان کردستان ،مهدی گوران به عنوان سرپرست امور
آبفا شهر کامیاران منصوب و جایگزین یداهلل اسدی شد.
مراسم تقدیر از مدیر قبلی آبفا کامیاران و معرفی سرپرست
این امور ،روز سه شنبه دوازدهم شهریورماه با حضور فرماندار
شهرستان کامیاران ،محمد فرهاد معاون بهره برداری و محمدی
مدیر حراست شرکت آبفا کردستان برگزار شد.
در حکم سرپرست امور آبفا کامیاران که به امضای مهندس
محمدی مدیرعامل شرکت آبفا استان رسیده ،آمده است« :با

نقش اندیشه در بازار ایرانی اسالمی دایر شد و در تالش
هستیم تا در مناسبت های مختلف از ظرفیت ایجاد
شده در بازار ایرانی اسالمی شهر اندیشه نهایت استفاده

را ببریم تا این گالری پابرجا و پیام رسان ما به همه
هنرمندان در سراسر کشور باشد .
در بخش دیگر این مراسم نیک خواه رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار گفت  :این
نمایشگاه مقدمه فعالیت های فرهنگی خواهد بود چرا
که شهرستان شهریار با داشتن هنرمندان به نام در عرصه
های مختلف هنری نیازمند توجه مسئولین هستند و
به امید خداوند در آینده شاهد اتفاقات خوب و خوش
فرهنگی خواهیم بود .
گفتنیست این نمایشگاه از  ۱۶شهریور لغایت  ۵مهر
ماه همه روزه از ساعت  ۱۶الی  ۲۰در بازار نقش اندیشه
برای بازدید عموم آزاد می باشد.

استعانت از خداوند منان به موجب این ابالغ از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۲
جنابعالی را به عنوان سرپرست امور آب و فاضالب شهری کامیاران
تعیین و منصوب مینمایم تا با بهره گیری از کارکنان متعهد و
متخصص نسبت به انجام امور محوله اهتمام نمایید.
گفتنی است مهدی گوران مهندس عمران است و تا پیش
از این به عنوان ناظر پروژه های اجرایی بیجار و مدیر بهره
برداری و معاون آبفا بیجار فعالیت داشته است.
همچنین در این مراسم از خدمات و تالشهای صادقانه اسدی،
مدیر قبلی امور آبفا شهر کامیاران با اهدای لوح تقدیر شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران :

 21پروژه با اعتباری بالغ بر  140میلیارد ریال در بابل و جویبار به بهره برداری رسید

ساری – دهقان :مدیر عامل شرکت توزیع برق
مازندران از بهره برداری  21پروژه با سرمایه گذاری
 144میلیارد ریال در شهرستانهای بابل و جویبار خبر
داد.مهندس رضا غفاری گفت  :این پروژه ها شامل

 3پروژه با مبلغ ریالی  43میلیارد و  100میلیون ریال
در شمال شهرستان بابل و  9پروژه با مبلغ ریالی 87
میلیارد و  353دمیلیون ریال و جنوب شهرستان بابل
و  3پروژه با مبلغ ریالی  3میلیارد و  350میلیون ریال
در امیر کال  6پروژه با مبلغ ریالی  5میلیارد و 610
میلیون ریال در شهرستان جویبار می باشد.
وی افزود :هدف از اجرای این پروژه ها  ،تامین
برق چاههای محوری کشاورزی  ،مرمت روستایی
،اصالح و بهینه سازی شبکه توزیع رینگ خطوط و
قدرت مانور جهت پایداری و قابلیت اطمینان شبکه
و کاهش تلفات  ،احداث خروجی های پست و توسعه
فیدرهای فشار متوسط بوده است.
مدیر امورتوزیع برق شمال بابل نیز از افتتاح 3
پروژه با مبلغ ریالی  43میلیارد و  100میلیون ریال

در شمال بابل خبر داد.
قاسمی خاطر نشان کرد :در ایجاد قدرت
مانور نیز  2میلیارد و  500میلیون ریال ودر توسعه
فیدرهای فشا متوسط  7میلیارد و  240میلیون ریال
سرمایه گذاری صورت می گیرد.
مدیر امور توزیع برق جنوب بابل خاطر نشان
کرد  :در توسعه و احداث روستایی و شهری نیز بیش
از  17میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد.اسالمی
تصریح کرد  :برای کاهش تلفات امور نیز برنامه ریزی
های خوبی از سنوات گذشته صورت گرفته و تلفات
امور کاهش چشمگیری داشته و در سال جاری نیز
 13میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت می گیرد.
مدیر امور برق جویبار نیز از بهره برداری  6پروژه
با اعتبار  19میلیارد و  590میلیون ریا ل خبر داد .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در تشریح عملکرد  ۵ماهه بیان کرد:

رشد  ۶۵درصدی تخلیه کاالهای اساسی در بندر امام خمینی(ره)
اهواز-لیال زرگانیان :مدیرکل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان با اشاره به تخلیه
بیش از  ۷میلیون تن کاالی اساسی در پنج ماهه
سال جاری از رشد  ۶۵درصدی آن نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته خبرداد.
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی
بندرامام خمینی(ره) ضمن اعالم این خبر اظهار
داشت :در این مدت بیش از  ۸میلیون تن انواع
کاال تخلیه شده است که در مقایسه با مدت مشابه
در سال گذشته نیز  ۴۹درصد رشد نشان می دهد.
وی همچنین با اشاره به اهتمام این اداره

کل به بهره گیری از رویه حمل کاالی داخلی
از راه دریا(کاپوتاژ) ،از رشد  ۱۴۶درصدی نسبت

به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و تصریح
کرد :طی مدت مذکور  ۸۰هزار تن گندم با این
روش به دیگر بنادر جنوبی کشور جابجا شد.
عادل دریس با اشاره به رونق بارگیری
برخی از اقالم صادراتی از جمله کاالهای متفرقه،
سیمان و انواع مواد معدنی و مصالح ساختمانی فله
از رشد بارگیری این نوع کاالها با تناژی افزون بر
 ۲میلیون تن خبر داد.مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان همچنین میزان بارگیری کاالی
کانتینری در  ۵ماهه نخست سال جاری به لحاظ
تناژی  ۳۶۸هزار تن معادل  ۲۶هزار  TEUبرشمرد
که از رشدی  ۱۲درصدی برخوردار بوده است.

در مرحله اول جشن عاطفه ها اتفاق افتاد:

کمک  ۶۳۲میلیون تومانی قمی ها به دانش آموزان نیازمند
مردم نیکوکار استان قم در مرحله اول جشن
عاطفه ها  ۶۳۲میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند
کمک کردند.
علی شهبازی نیا ،معاون توسعه مشارکتهای
مردمی کمیته امداد استان قم ،با اشاره به اینکه این
جشن همه ساله در آستانه سال تحصیلی با هدف
تأمین هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیازمند
برگزار می شود گفت :امسال نیز مرحله اول آن در
روزهای هفتم و هشتم شهریورماه با شعار « با رنگ
مهر رؤیایی را بسازیم » در پایگاههای این نهاد و
ّ
مصلهای نماز جمعه برگزار شد.
وی با بیان اینکه ارزش انواع کمکهای مردمی
تاکنون  ۶۳۲میلیون تومان بوده است گفت :از این
مبلغ بیش از  ۱۵۵میلیون تومان کمک نقدی و
مابقی کمکهای غیر نقدی شامل لوازم التحریر ،کیف
 ،کفش و...به ارزش  ۴۷۷میلیون تومان است.
شهبازی نیا افزود :اگر کمکهای مردم بیشتر به
صورت نقدی باشد ،ما بهتر می توانیم دانش آموزان

نیازمند را در تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز به انتخاب
و سلیقه خودشان یاری کنیم چرا که همه ما اعتقاد
داریم خرید در بازار لذت خاصی برای بچه ها و
مخصوصا ایتام دارد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد
استان قم تصریح کرد :کمک های مردم نیک اندیش
در جشن عاطفه ها ،در اسرع وقت در اختیار دانش
آموزان نیازمند قرار می گیرد تا این عزیزان مشکلی
برای شروع سال تحصیلی نداشته باشند.
این معاون کمیته امداد استان قم ترویج فرهنگ
احسان و نیکوکاری در بین کودکان و نوجوانان را از
اهداف مهم جشن عاطفه ها برشمرد و گفت :حدود
 ۱۵۰هزار پاکت جشن عاطفه ها در حال چاپ است
که در روزهای آغازین مهر ماه بین دانش آموزان
توزیع خواهد شد تا به فضل الهی آنها هم بتوانند
در روز دهم مهر ماه بصورت پر شور در این جشن
شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۵۰۰

دانش آموز یتیم و نیازمند استان قم از خدمات
مستمر و مقطعی این نهاد مقدس بهره مند می
شوند خاطر نشان کرد :مردم متدیّن و خیراندیش
می توانند با واریز کمکهای نقدی خود به
شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۱۲۵صندوق
قرض الحسنه امداد والیت یا با شماره گیری
 *۸۸۷۷*۰۲۵*۵#از طریق تلفن همراه در این
کار خداپسندانه شرکت کنند.

