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شهرستان | مدیر امور آبفار شهرستان آزادشهر از اتمام عملیات احداث اتاقک سرچاهی در روستای نظرچارقلی این 

شهرستان خبر داد. حسن فدایی مدیر امور آبفار شهرستان  آزادشهر با اعالم این خبر افزود : این مدیریت در جهت 
نگهداری از تجهیزات چاه ، تابلو برق و منصوبات چاه اقدام به احداث اتاقک چاه روستای نظر چارقلی نموده است.

 تفاهم نامه سه جانبه تبادل اطالعات
در مدیریت بحران استان گلستان امضاء شد

|  تفاهــم نامه ســه جانبــه تبادل 
اطالعــات در مدیریت بحران فــی ما بین 
ادارات کل راهــداری و حمــل و نقل جاده 
ای، هواشناسی و مدیریت بحران استانداری 
گلستان به امضا رسید.به گزارش اداره روابط 
عمومی اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان گلستان، » مهدی میقانی « 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در آیین امضای 
این تفاهم نامــه در مصاحبه با خبرنگاران گفت : تفاهم نامه ســه 
جانبه تبادل اطالعــات در مدیریت بحران با هدف انتقال ســریع 
اطالعات و دیتاهای مورد نیاز راه ها و هواشناسی به امضا رسیده تا 
در هنگام بروز بحران های طبیعی نظیر سیل، آتش سوزی، زلزله و 
غیره، دستگاههای اجرایی دخیل؛ واکنش سریع و اقدامات الزم را 
برای پیشگیری و مقابله با این بحران ها به عمل آورند.وی با بیان 
اینکه اداره کل مدیریت بحران اســتان، مدیریت و پیگیری تبادل 
این اطالعات را در مرکز فرماندهی خود برعهده دارد، افزود: تبادل و 
مدیریت اطالعات از سوی اداره کل مدیریت بحران، موجب راهبری 
و مدیریت هدفمند تمامی واحدهای عملیاتی و دستگاههای امدادی 
در مواقع بحران خواهد شــد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
گلســتان نیز در این آیین، امضای این تفاهم نامــه و عمل به آن 
را، حرکتــی نو در مدیریت بموقع و ســریع بحــران های طبیعی 
دانست و اظهارکرد: از مزایای امضای این تفاهم نامه، دسترسی به 
اطالعات مورد نیاز به هنگام وقوع بحران های طبیعی در کمترین 
زمان می باشــد.«صادقعلی مقدم« افزود: مدیریت بحران استان با 
ایجاد زیرساخت ها و قراردادن لینک اطالعات مورد نیاز در مرکز 
فرماندهی اداره کل، برای هماهنگی و مدیریــت بهنگام، بهینه و 
سریع امدادرسانی دستگاه های اجرایی اقدام می کند. هفته حمل 
و نقل، رانندگان و راهداری از امروز 26 آذر،آغاز شده و تا یکم دی 
ماه ادامه دارد که نکوداشت این ایام در اســتان گلستان با برنامه 

های متنوعی همراه است.

همایش ساالنه افسران کنترل و بازرسی  
اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

بوشهر برگزارشد
| با حضور مســئوالن و کارشناسان 
کنترل و بازرسی بنادر کشور، همایش ساالنه 
افســران کنترل و بازرسی در سالن جلسات 
برج بندر برگزار شــد.به گــزارش کائنات و 
به نقل از روابــط عمومــی ، در ابندای این 
همایش محمد مهدی بنچاری مدیرکل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر ضمن خیر مقدم 

به همه شرکت کنندگان در همایش ساالنه  افسران کنترل و بازرسی 
در این باره گفت: مقوله کنترل و بازرسی از جمله مواردی است که 
می بایست به طور دقیق و با جدیت به آن پرداخته شود و توسعه ها 

متناسب  در آن صورت پذیرد.
محمد مهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر 
افزود: امیدواریم با برگزاری چنین همایش ها و جلســاتی شــاهد 

پیشرفت هرچه بیش از پیش در این حوزه باشیم .
 در ادامه مسئوالن و کارشناسان کنترل و بازرسی هر بندر به بیان 

دیدگاه ها، موارد و پیشنهادات خود پرداختند.

 توسعه شبکه آب و فاضالب فومن
با اعتبار 180 میلیون ریال

| زینب قلیپور- مدیــر امور آبفای 
فومن از توســعه شــبکه آب و فاضــالب این 
شهرستان با اعتباری بالغ بر 180 میلیون ریال 
خبر داد . هوشنگ پورقاســم مدیر امور آبفای 
فومن با اعالم این خبر افزود: با توســعه شبکه 
آبرسانی فومن به طول 140 متر، برای 10 واحد 
انشعاب آب واگذار شد و همچنین با توسعه شبکه 

فاضالب بهداشتی به طول 48 متر به 21 واحد نیز امتیاز فاضالب واگذار 
شد . هوشنگ پورقاسم مدیر امور آبفای فومن در ادامه گفت : این پروژه 
بالغ بر 180 میلیون ریال از محل اعتباری جاری و بصورت امانی طی یک 
ماه اجرا شد .گفتنی است لوله های آبرسانی از جنس پلی اتیلن به سایز 75، 
90و 110 میلیمتری و برای شبکه فاضالب از لوله کاروگیت 200 میلیمتر 

استفاده شد و همچنین فاضالب سنتی به طول 400 متر الیروبی شد.

| مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي 
اســتان قزوین: ابر چالش امروز در کشور بیکاری 
اســت، واحدهای صنعتی و تولیدی به تکنسین 
ماهر، متخصص و کارآمــد نیازمندند.به گزارش 
کائنات و به نقل از روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي اســتان قزوین، » حمیدرضا خانپور » در 
جلسه شوراي اداري شهرستان بوئین زهرا اظهار 
داشت:در راســتاي بهره وري در تولید و باالرفتن 
راندمان کار در محیط داخلي شرکتها آمادگی الزم 
برای آموزش و مهارت آمــوزی فارغ التحصیالن 
دانشگاهی برای اشتغال در واحدهای صنعتی وجود 
دارد و این شرکت بر اساس تفاهم نامه هاي انجام 
شــده هماهنگي الزم براي آموزش نیروي انساني 

مورد نیاز واحدهاي صنعتي فراهم نموده است.
وي با اشــاره به فرهنگ غلط مدرک گرایی در 
اکثر جوانــان تحصیلکرده حــوزه هاي تخصصي 
گفت: باید فرهنگ غلط مدرک گرایی و پشت میز 
نشینی به فرهنگ کار وتالش تبدیل شود تا فارغ 
التحصیالن جهت آشنا شدن با دنیاي واقعي کار و 
حضور مستمر در خط تولید با فرهنگ کار عملي 

در رشته تخصصي به فعالیت مشغول شوند.
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهاي در پایان 
از عملیات اجرایي احــداث تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتي آراســنج با سرمایه گذاري بالغ بر 
40 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر ســالجاری 

خبر داد.
خانپــور عزم جدي همه مســئوالن اســتان و 
شهرســتان را در جذب ســرمایه گذاران داخلي 
و خارجــي در حوزه شهرســتان بوئیــن زهرا در 
راستاي رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار با وجود 
شهرکهاي صنعتي با موقعیت جغرافیایي مناسب 

مثل حکیمیه، شال و.... را خواستار شد.
گفتني است در چهار شــهرک وناحیه صنعتي 
آراسنج، حکیمیه، شال و دانسفهان ، 216 قرارداد 
با متقاضیان سرمایه گذاري منعقد شده که از این 
تعداد 151 واحد تولیدي با اشــتغال ســه هزار و 
366 نفر در حوزه شهرســتان بوئین زهرا مستقر 

مي باشند.
روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان 

قزوین

مدیر عامل شركت شهرك هاي 
صنعتي قزوین مطرح كرد: 

نیازمندي واحدهای 
صنعتی و تولیدی 
به تکنسین ماهر، 
متخصص و کارآمد

| مهندس زاهدی اســتاندار قزویــن در آیین 
افتتاحیه دهمین نمایشــگاه تخصصی فرش دستباف و 
تابلوفرش اظهار داشت : فرش یک هویت ملی است و هنوز 
هم در کشورهای غربی افتخار می کنند یک تخته فرش 
ایرانی در منزل خود داشته باشند.به گزارش کائنات و به 
نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان قزوین ، استاندار قزوین بیان کرد: اقتصادی کردن 
فرش در شرایط کنونی از ضروریات است و اگر نتوانیم این 
موضوع را حل کنیم قادر به رقابت با کشــورهایی مانند 
ترکیه، هند و چین نخواهیم بود.زاهدی تصریح کرد: باید 
قیمت تمام شــده فرش را پایین بیاوریم تا در بازار بین 

المللی حضور مستمر داشته باشیم تا بتوانیم در شرایط 
تحریم هم از این کاالی بار ارزش برای صادرات بهره مند 
شویم.استاندار یادآورشد: در فرش چند مرحله بسیار مهم 
است که باید مرکز ملی فرش به آن توجه کند تا بتوانیم 
هزینه تولید را کم کنیم و با شــرایط روز پیش برویم تا 
موفق شــویم.زاهدی اضافه کرد: بایــد تکنولوژی روز را 
دنبال کنیم و با حفظ اصالت فرش ایرانی به سمت ارائه 
طرح و نقشه های جدید روی بیاوریم و به همه نوع ذائقه 
پاسخ دهیم.وی اظهارداشــت: حفظ اصالت با طرح های 
جدید امکان پذیر است و تنها جایی که می توانیم هویت 
و فرهنگ خود را عرضه کنیم همین فرش دستباف است.

تقدیر مشاور وزیر نیرو در امور ایثار گران از 
مدیرعامل شرکت آبفار گلستان

| سید یعقوب محمد مرادی مشــاور وزیر نیرو در امور ایثار گران با ارسال لوح 
سپاسی از زحمات مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان گلستان در جهت برگزاری مطلوب و موثر همایش ایثارگران شرکت های 
زیرمجموعه صنعت آب و برق در سطح استان گلستان قدردانی و تشکر نمود . در بخشی از 
این لوح آمده است  :امنیت ، پیشرفت و اقتدار امروز ایران اسالمی مدیون از خودگذشتگی 
و فداکاری ایثارگران گران قدر و خانواده محترم ایشان می باشد بدین وسیله از تالش های 
جناب عالی و همکاران محترمتان در برگزاری مطلوب و موثر همایش ایثارگران شرکت 

های زیر مجموعه صنعت آب و برق در سطح استان گلستان قدردانی و تشکر می گردد.

 آموزش مهارتهای مداخله درکارباکودکان خیابانی
به کارشناسان اورژانس اجتماعی سراسرگلستان

| دوره آموزشــی 2 روزه » مهارت های مداخله  درکار با کــودکان خیابانی « ویژه  
کارشناسان مراکز امورآسیب دیدگان و اورژانس های اجتماعی سراسر استان و  کلینیک های 
مددکاری همکار در طرح شناسایی کودکان خیابانی و مراکز دولتی و غیردولتی ) روزانه حمایتی 
آموزش کودک و خانواده ( روزهای 18 و 19  دی ماه ، درمحل ســالن آموزش اداره بهزیستی 
شهرستان گرگان برگزارشد . به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی بهزیستی گلستان ؛ دراین 
دوره آموزشی که با حضور دکترسبزی-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
کشور برگزار شد، شــرکت کنندگان با مباحثی همچون ضرورت اقدامات مددکاری در کار با 
کودکان خیابانی ، تعاریف و  مفاهیم مرتبط با کودک ، اهمیت استراتژی های بین بخشی و انواع آن 
، استانداردهای مددکاران اجتماعی در حیطه کودکان خیابانی ، و رویکردهای اخالقی آشناشدند.

اتمام عملیات حفاری چاه آب شرب روستای 
عطابهلکه شهرستان آزادشهر

| مدیر امور آبفار شهرستان آزادشهر از به پایان رسیدن عملیات حفاری چاه آب 
شرب روستای عطا بهلکه  این شهرستان خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان ، حسن فدایی مدیر امور آبفار 
شهرستان آزادشهر با اعالم این خبر افزود با توجه به اینکه چاه آب شرب این روستا دچار ماسه 
دهی زیاد شده بود این مدیریت چاه فوق را از مدار خارج و در راستای تامین آب شرب پایدار 
اقدام به حفر یک حلقه چاه عمیق  به عمق 300 متر نموده است . حسن فدایی مدیر امور آبفار 
شهرستان آزادشهر تصریح کرد: عملیات لوله گذاری این چاه به اتمام رسیده و در حال حاضر 

مرحله شستشوی چاه بوده تاپس از مرحله آزمایش پمپاژ انجام گردد.

استقبال از کاراته کاهای گلستانی در آوردگاه 
بین المللی و آسیایی

| کاراته کاهای گلســتان میادین بین المللی و آســیایی ، در بدو 
ورودشان به گلســتان توســط مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تجلیل 
شــدند . به گزارش کائنــات و به نقل از روابط عمومــی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان گلســتان : دکتر طیبی مدیــر کل ورزش و جوانان از 
علیرضا هاشــم زاده دارنده مدال طالی مسابقات آسیای میانه 2017 در 
ازبکســتان ، محمد جواد بارانی دارنده مدال طالی مسابقات چند جانبه 
در آذربایجان و احمد صفرخانی در کسب درجه داوری آسیا در بدو ورود 

به گرگان استقبال و تجلیل کرد.

| عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین به همراه مهندس 
حبیبی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
قزوین، دکتر نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
قزوین، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین و سید محمد علی قاسمی نماینده وزیر و مدیر کل 
امور اقتصادی و دارایی قزوین روز پنجشنبه 21 دی ماه، به منظور 
آشــنای با واحدهای فناور در پارک علم و فناوری استان حضور 
یافتند و از نزدیک در جریان فعالیت و دســتاوردهای شرکت ها 
قرار گرفتنــد. به گزارش روابط عمومی و امــور بین الملل پارک 
علم وفناوری اســتان قزوین، در ابتدای این بازدید دکتر گرجی 
رئیس پارک علم و فناوری ضمن خوشــامدگویی به اســتاندار 
محترم و هیئت همراه با اشاره به توانمندی های پارک برای توسعه 
کارآفرینی و فناوری خواســتار مشارکت بیشتر و همکاری کامل 
استانداری و دســتگاه های مربوطه برای حل مسائل پارک علم و 

فناوری استان شد.

عبدالمحمد زاهدی اســتاندار قزوین اشــتغال و کارآفرینی را 
اولویت نخست استان دانست و خواستار فعال شدن همه ظرفیت 

ها و توانمندی های تمام دستگاهها در این راستا گردید.
وی افزود: طبیعتاً در ابتــدای راه باید برای تولیدات واحدهای 
فناور فکری شود و با حمایت دستگاه های مربوطه به تولید انبوه 
نائل گردیم. همچنین نیازمند برنامه ریزی بهتر در سطح استان 
و کشور برای معرفی محصوالت هســتیم. در حوزه صادرات نیز 
این موضوع باید در کارگروه صادرات مطرح شود تا در این بخش 
نیز موفق باشیم. شرکت شهرک های صنعتی نیز می توانند با یک 
ارتباط ســازنده ما بین مراکز علمی و صنعتی، در پیشبرد اهداف 
عالی کشور گامی مؤثر بردارند.استاندار و هیئت همراه نیز با حضور 
در واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان ضمن بازدید از این 
دستاوردها ابراز امیدواری کرد و افزود: با تالش و همت فناوران و 
حمایت های دولتی می توانیم به توسعه شرکت های دانش بنیان 

و محصوالت آنها کمک کنیم.

خبرنامه

استانها

خبر

خبر

حفظ اصالت با طرح های جدید 
امکان پذیر است و تنها جایی 
که می توانیم هویت و فرهنگ 
خود را عرضه کنیم همین 
فرش دستباف است

بازدید استاندار و هیئت همراه از واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قزوین

احداثاتاقکسرچاهیروستاینظرچارقلیشهرستانآزادشهر

 استاندار قزوین در آیین افتتاحیه
دهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش: 

یکشنبه    24 دی 1396
26 ربیع الثانی 1439    14 ژانویه 2018    شماره 3097

| مدیرعامل شــرکت توزیــع برق مازنــدران از 
بهره برداری 98 پروژه برق رســانی با اعتبــار بیش از 100 
میلیارد ریال در ایام دهه مبارک فجر امســال در مازندران 

خبر داد.
مهندس قاسم شهابی از بهره برداری 98 پروژه برق رسانی 
با اعتبار بالغ بر 100 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر امسال 
در مبارک خبر داد و گفت: با بهره برداری از این پروژه ها 28 

هزار و 392خانوار از مزایای آن برخوردار می شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود: این پروژه ها 
شامل تأمین برق مســکن مهر، احداث و توسعه و اصالح و 
بهینه ســازی شبکه های فرسوده روســتایی و شهری، رفع 
ضعف ولتاژ، تقویت شبکه و برق رسانی به روستاها و افتتاح 

چند پروژه ساختمانی است.
این مسؤول تصریح کرد: از 98 پروژه ای که در دهه فجر 
امسال به بهره برداری می رســد 12 پروژه در بابل جنوب، 
ساری شمال 4 پروژه ،  بابلسر 16 پروژه ، نکا 8 پروژه، بابل 
شمال 6 پروژه، سوادکوه 13 پروژه، آمل 11 پروژه، جویبار 
8 پروژه، ســیمرغ 5 پروژه، میاندورود و گلوگاه هر کدام دو 
پروژه، ساری جنوب و قائمشهر هر کدام 3 پروژه ، سوادکوه 

شمالی و بهشهر 1 پروژه  به بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق مازندران بــا بیان اینکه 
بهره برداری 98 پروژه برق رســانی دهه فجر با اعتبار 100 
میلیارد و سیصدو چهل و هشــت میلیون ریال می باشد، 

افزود: کلنک زنی ساختمان ستاد این شرکت با اعتباری بالغ 
بر 200 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر انجام می شود.

وی پرداخت به موقع و غیرحضوری صورت حســاب های 
برق مصرفی را مورد تأکید قرار داد و گفت: براســاس قانون 
هدفمندی یارانه هــا، درآمد حاصل از فــروش انرژی برق 
به عنــوان یکی از حامل هــای مهم انــرژی از منابع تأمین 
پرداخت یارانه ها محسوب می شود و شرکت های توزیع برق 
به نمایندگی وزارت نیرو در وهله اول موظف به وصول بهای 

برق و انتقال وجوه حاصل از آن به خزانه هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود: عالوه بر این 
شــرکت های توزیع از همین محل باید هزینه های اصالح و 
بهینه سازی شــبکه ها، پرداخت دیون پیمانکاران، حقوق و 

دستمزد پرسنل، بیمه و مالیات و ... را تأمین کند.
این مسوول خاطرنشان کرد: هدف این شرکت از پیگیری 
وصول مطالبات فراهم کردن نقدینگی دولت برای پرداخت 
یارانه ها و سپس تأمین هزینه های مرتبط با خدمت رسانی 
به مشترکان  برق است.مهندس شهابی ماه های پایانی سال 
را از پر دغدغه ترین ماه ها در ضرورت وصول مطالبات دانست 
و تصریح کرد: در ماه های منتهی به پایان سال این شرکت 
با پرداخت های مضاعف حقوق و عیدی، فشار پیمانکاران و 
طلبکاران فروشنده لوازم و تجهیزات برقی به همان نسبت با 
فشار بیشتر مقامات باالدستی برای تأمین نقدینگی یارانه ها 

نیز مواجه است.

98پروژهبرقرسانیتوزیعنیرویبرقمازندراندردههمبارکفجرافتتاحمیشود
مدیرعامل شركت توزیع برق مازندران:


