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شهرستان

همزمان با سفر رئیس جمهورصورت گرفت:

بهره برداری و کلنگ زنی 13 طرح صنعتی و معدنی در استان سمنان 
| اسماعیل نژاد - رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از افتتاح و بهره بردارى و كلنگ زنى 13 طرح صنعتى و معدنى و زيربنايى 
شهرك هاى صنعتى استان همزمان با سفر رئيس محترم جمهور و هئيت دولت به استان سمنان خبرداد.  بهروز اسودى با بيان اين خبرگفت ، با سفر رئيس 
محترم جمهور دكتر روحانى و اعضاى هئيت دولت به استان ، 13 طرح صنعتى و معدنى و زيربنايى شهرك هاى صنعتى استان با سرمايه گذارى ريالى بيش 
از 3900 ميليارد ريال و ارزى 57 ميليون يورو افتتاح و كلنگ زنى مى شود .وى با اشاره به سرمايه گذارى و اشتغالزايى باالى اين طرح ها تصريح كرد: با راه 

اندازى و افتتاح اين تعداد طرح در سطح استان سمنان ، زمينه اشتغال حدود 1500 نفر در استان فراهم خواهد شد.رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت 
، بهره بردارى از طرح توسعه شركت چوب تراشه نقطه سمنان با ظرفيت توليد ساالنه 96هزار مترمكعب تخته فيبر خام و سرمايه گذارى ريالى 950 ميليارد ريال و ارزى 15 ميليون 
يورو از طرح هاى قابل افتتاح در ســفر رياست محترم جمهور به استان مى باشد كه با راه اندازى اين مجموعه زمينه اشتغال حدود 310 نفر در استان فراهم مى شود. بهروز اسودى 
خاطرنشان كرد: افتتاح واحد توليدى صنعت پتاس آسيا در شهرستان گرمسار با ظرفيت توليد ساالنه 140 هزار تن سولفات پتاسيم و اسيد كلريدريك و با سرمايه گذارى 153 ميليارد 

ريال از ديگر طرح هاى قابل افتتاح مى باشد كه با بهره بردارى از اين مجموعه زمينه اشتغال حدود 100 نفر در استان فراهم مى گردد.

در راستای فرهنگسازی مصرف بهینه آب صورت گرفت؛

همکاری حوزه مقاومت بسیج نرجس دلیجان با روابط عمومی آبفا مرکزی 
| به منظور بهره گيرى از ظرفيت بسيج جهت فرهنگسازى مصرف بهينه آب، جلسه اى با حضور خانم مهاجرى فرمانده حوزه مقاومت 

بسيج نرجس دليجان ، قلى پور فاضلى مدير امور آبفا دليجان ومدير روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان مركزى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شــركت آب و فاضالب اســتان مركزى طراوتى مدير دفتر روابط عمومى شــركت با اعــالم خبر فوق گفت:در پى 
دستورالعمل هماهنگى مشاركت  بسيج و روابط عمومى ابالغى از سوى روابط عمومى شركت مهندسى آب و فاضالب كشور جلسه اى به منظور 

هماهنگى براى اجراى برنامه هاى مشترك در راستاى فرهنگسازى مصرف بهينه آب با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسيج خواهران نرجس دليجان  در محل امور آب و 
فاضالب دليجان برگزار شد.وى با اشاره به توافقات صورت گرفته در اين جلسه اظهار داشت : حضور كارشناسان شركت آب و فاضالب در همايش هاى بسيج خواهران 
، طرح موضوع آب در حلقه هاى صالحين توسط فرمانده حوزه مقاومت بسيج نرجس دليجان، برگزارى نشست آموزشى براى مربيان مهد كودك تحت پوشش بسيج ، 
پرداختن به موضوع آب در طرح كارگاه خانواده مقاوم و بررسى مصرف خانواده هاى شركت كننده در طرح بعد از انجام كارگاه آموزشى فوق و استفاده از ظرفيت فضاى 

مجازى در اختيار بسيج براى ارسال مطالب آموزشى با موضوع آب از جمله مواردى بود كه در اين جلسه مطرح و مورد بررسى قرارگرفت.

| قاسم اسد  - در مراسم كارگاه آموزشى مصرف بهينه آب  كه با حضور 
اولياء و مربيان دانش آموزان مدارس ابتدايى شهرســتان زرين شهر برگزار شد  
مدير آبفا لنجان گفت: ايران از لحاظ آب و هوايى  جز كشــور هاى خشك ونيمه 
خشك محسوب مى شود بطوريكه متوسط بارندگى در كشور حدود 250 و 200 
ميليمتر ميباشد پس در چنين شرايطى مردم بايد متناسب با منابع موجود آب 
را مصرف كنند.بيكيان افزود: در تابستان سال جارى به دليل كمبود شديد منابع 
آبى ،با چالش هاى جدى براى تامين آب شرب مردم مواجه بوديم اما خوشبختانه 
توانستيم با تالش شــبانه روزى اين بحران را مهار كنيم و آب شرب با وضعيت 
مطلوب اعم از كمى و كيفى  در اختيار مردم قــرار گرفت.وى با بيان اينكه بايد 
مصرف سرانه خود را به ميانگين جهانى نزديك كنند عنوان كرد: در حال حاضر 
ميانگين مصرف سرانه آب در دنيا بين 100 تا 115 ليتر در شبانه روز است اين 

در حاليست كه هم اكنون مصرف سرانه آب خانگى در استان حدود 154 ليتر در 
شبانه روز مى باشد پس مى طلبد مردم در مصرف آب بيش از پيش دقت كنند.
مدير آبفا لنجان گفت: خوشبختانه بارندگى ها در فصل پاييز مطلوب بوده است اما 
اين دليل نمى شود كه تصور كنيم كه ديگر مشكل كمبود آب نداريم بلكه همچنان 
بايد آب را بهينــه مصرف كرد كه در اين ميان نقش اولياء و مربيان بســيار حائز 
اهميت اســت.بيكيان به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازى مصرف بهينه 
آب در جامعه پرداخت و بيان داشــت  :مربيان و آموزگاران مى توانند با  آموزش 
راههاى مصرف بهينه آب به دانش آموزان زمينه فرهنگ صحيح آب را در جامعه 
فراهم كنند كه در اين ميان آموزش دانش آموزان مقطع ابتدايى بسيار مهم است 
.در ادامه اين جلسه مدير آموزش و پرورش شهرستان لنجان گفت:در چند سال 
اخير با اينكه كشور و بدنبال آن استان وشهرستان بدليل خشكسالى با كمبود آب 

مواجه شدند اما با اين وجود مسئوالن آبفا در استان و شهرستان توانستند به خوبى 
بر مشــكالت غلبه كنند و آب مرد نياز را در اختيار مردم قرار دهند. شاهمرادى 
افزود: مسئواالن امر در چند سال اخير توانستند به رغم مشكالت ناشى از كم آبى 
،برنامه ريزى جامعى پيرامون مديريت مصرف آب در دستور كار قرار دهند .وى به 
مصرف بهينه آب اشاره كرد و خاطر نشان ساخت:تا كنون هيچ مسئولى به مردم 
نگفته كه آب مصرف نكنيد بلكه از طريق رسانه ملى و مكتوب از مردم خواسته شده 
است كه آب را بهينه مصرف كنيد كه اين مهم امرى بديهى است.مدير آموزش و 
پرورش لنجان گفت: در سالهاى اخير آموزش و پرورش لنجان  برنامه هاى متنوعى 
پيرامون مصرف صحيح آب در مقاطع مختلف تحصيلى اجرا نموده اســت كه در 
اين زمينه مى توان به برنامه هايى كه با همكارى و هماهنگى آبفا ازجمله جشنواره 

نخستين واژه آب ،مسابقه نقاشى آب مساوى زندگى و زنگ آب اشاره كرد.

 اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ
در روستاهای گلستان

| مديرعامل سازما مديريت پسماند استان گلستان ازانعقاد تفاهم 
نامه همكارى مشترك اداره كل امور روستايى و شوراها استاندارى و سازمان 
مديريت پسماند شهردارى هاى استان گلستان در زمينه اجراى طرح تفكيك 
از مبدأ در روستاهاى استان با هدف بهبود شرايط بهداشتي، كاهش آلودگي 
هاي ناشــي از توليد زباله، حفظ محيط زيســت و صرفه جويي در مصرف 
منابع طبيعي با بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه توليد خبر داد.محسن 
ســميعي با بيان اين كه دفع و بازيافت زباله، يكى از معضالت جدى جهان 
امروز، خصوصاً در كشورهاى در حال توسعه مى باشد، تفكيك زباله از مبدأ را 
به عنوان يكى از بهترين راه كارهاى مديريت دفع و بازيافت زباله برشمرد كه 
مى تواند به كاهش هزينه هاى توليد مواد خام و هزينه هاى انسانى، حمل و 

نقل، انرژى و زمان و همچنين كاهش مخاطرات زيست محيطى كمك نمايد. وى افزود: طرح مذكور نيازمند آموزش 
همگانى و استفاده از نيروهاى مردمى جهت تغيير عادات و رويه ها مى باشد و اين تفاهم نامه سعى دارد تا مجموعه 
عوامل وفاكتورهاى موثر در طرح توجيهى بازيافت و تفكيك زباله را به صورت پايلوت در 50 روســتا استان بر اساس 
طرح توجيه پذيرى مالى و اقتصادى، اجرا نمايد و در اين راستا با هماهنگى بخشدارى ها و فرماندارى ها تاكنون66 

روستاى متقاضى شناسايى شده است. 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مهارت های 
ارتباطی موثر در مخابرات منطقه آذربایجان غربی 

| كارگاه آموزشــى مديريت مهارت هاى ارتباطى موثر 
در محيط كار در راســتاى افزايش كيفيت پاسخگوئى وسرويس 
دهى به مشتريان براى كاركنان امورمشتركين تلفن ثابت وسيار 
، پاسخگويان « 2020 » ، « 118 » و نمايندگان دفاتر پيشخوان 
وفعال در حوزه ثابت وســيار  وهمكاران حــوزه معاونت تجارى 
وتمامى واحد هاى كه به نوعى با مشــتريان ســروكار دارند روز 
يكشنبه  يازدهم آذر ماه ســال جارى برگزار شد . در اين كارگاه 
آموزشــى مباحث مانند نحوه ارائه محصــوالت ، ارائه خدمات ، 
اجراى فرايند ارتباط ، ســطوح ارتباط ، عوامل موثر در ارتباط ، 
اصول برقرارى ارتباط موثر ، مهارت هــاى برقرارى ارتباط موثر 

وبايد ها ونبايد ها در برقرارى ارتباط به صورت تئورى وعملى توســط سه تن از اساتيد برجسته كشور 
آموزش داده شد . شايان ذكر است اين كارگاه به مدت سه روز جهت آموزش به كاركنان در واحدهاى 

مختلف برپا خواهد بود.

123 بازدید اعضا کارگروه پدافند غیرعامل حوزه آب و 
انرژی گلستان از انبار گرگان

| با هدف آشنايى دستگاه هاى عضو كارگروه پدافند غير عامل حوزه 
آب و انرژى استان گلستان از نحوه تامين و توزيع فراورده هاى نفتى، اعضا 
اين كارگروه از تاسيسات انبار نفت گرگان بازديد كردند.به گزارش روابط 
عمومى شركت ملى پخش فراوردههاى نفتى منطقه گلستان، در اين برنامه، 
بازديد كنندگان ضمن آشنايى با فرايند هاى پااليش فراورده هاى نفتى و 
ارسال آن از انبار هاى مادر به انبارهاى تداركاتى و نحوه رسيد فراورده در 
مخازن و بارگيرى و ارسال آن به مقاصد مصرف، از زيرساختها و پروژه هاى 
پدافند غير عامل تاسيسات از قبيل احداث ديوار هاى محوطه مخازن، مقاوم 
سازى ديوارهاى محيطى، باندوال مخازن، ارتقاى سامانه هاى آتش نشانى و 
...  بازديد كرده و با آنها آشنا شدند.بر پايه اين گزارش در حاشيه اين بازديد، 

عيسى افتخارى، مدير شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى منطقه گلستان ضمن خير مقدم به مدعوين، جايگاه 
واهميت پدافند غيرعامل را درچرخه سوخترسانى و ماموريت ذاتى شركت درتمام بخش ها ازتامين، ارسال و حمل 
،ذخيره سازى و توزيع فرآورده هاى نفتى بعنوان يك» امرهميشگى و راهبردى «تلقى نمودند و نظارت وكنترل 

بهينه وهم چنين بهبود مستمر آن را، بعنوان يكى ازمطالبات جدى سازمان برشمردند.

استانها

خبرنامه

ازسویسازمانفرهنگیشهرداریقزویننشستراهبردی«برنامهریزیبرایاجرایبرنامههایمحتوامحورشهروندی«برگزارشد

نقش مؤثر آموزگاران در نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب

| نشست راهبردى برنامه ريزى براى اجراى برنامه هاى محتوا محور شهروندى در خانه هاى فرهنگ و فرهنگسراهاى سازمان فرهنگى،اجتماعى و ورزشى شهردارى 
قزوين با حضور مديران مراكز اين سازمان برگزار شد.اكبرى،مدير مراكز آموزشى سازمان فرهنگى،اجتماعى و ورزشى شهردارى گفت:اين جلسه به منظور تبين و برنامه 
ريزى برنامه هاى فرهنگى در حوزه شهروندى به منظور آموزش شهروندان در حوزه مرتبط شهرى و ارتقاى سطح آگاهى همشهريان برگزار شده است.
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