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شهرستان

اصالح خط انتقال مخزن آب شرب ۱۰هزار 
متر مکعبی در شهرستان قدس اجرا شد

|    محبوبــه ميرزايى - خــط انتقال 
مخزن زمينى 10 هزار متر مكعبى آب شرب 
شهرستان قدس اصالح شــد. بهزاد رضوانى 
مدير امور آبفاى شهرســتان قــدس با اعالم 
اين خبر گفت: آب شــرب مخــزن 10هزار 
متر مكعبى جاده معــدن از طريق خط 400 
ميليمتــرى منشــعب از خط انتقــال 700 

ميليمترى مخزن امام حســين تامين مى شــد. او افزود: با توجه 
به عدم امكان آب گيرى بيشــتر مخزن به دليل عدم تناسب شبكه 
موجود ونياز مخزن جاده معدن شهرســتان قــدس،  خط كمكى  
400 ميليمترى افــزون بر خط قبلــى برنامه ريزى و اجرا شــد. 
رضوانى اظهار داشت: در اين عمليات دو  مورد سه راه لوله 700 و 
400 ميليمترى چدن داكتيل و همچنين توســعه خط انتقال آب 
لولــه 400 ميليمترى به طول 20 متر اجرا شــد. مدير امور آبفاى 
شهرستان قدس در پايان هدف از اجراى اين عمليات را تامين آب 

شرب شهروندان خصوصاً در زمان اوج مصرف عنوان كرد.

 فوالد مبارکه 
پیشگام صنایع کشور

|    مهنــدس زهرا ســعيدى نماينده 
مردم شهرســتان مباركه در مجلس شــوراى 
اســالمى در جريان برگزارى اولين جشنواره 
و نمايشــگاه ملى فوالد ايران ضمن بازديد از 
غرفه گرده فوالد مباركــه و ديدار با مهندس 
عظيميــان مدير عامــل اين شــركت گفت: 
فوالد مباركه همــواره در موضوع توســعه و 

تعالى پيشــگام ساير صنايع كشــور بوده و هست. وى برپايى اين 
نمايشــگاه  را نقطه عطفى براى استفاده حداكثرى از توان داخلى 
و توانمندسازى هرچه بيشتر ســازندگان و تامين كنندگان كشور 
خوانــد و افزود: يكى از بزرگترين مباحث مطرح كشــور توســعه 
فضاى كســب و كار است كه خوشــبختانه مديريت فوالد مباركه 
بــا اين رويكرد شــرايطى فراهم آورده اســت تــا از ظرفيت ها و 
استعدادهاى نخبگان كشــور در حوزه صنعت فوالد  بيش از پيش 

بهره مند گرديم.

فرمانده سپاه شاهروددردیدار باهنرمندبرجسته استادنوری گفت: 

بایدتالش کنیم معنویت وارزشها رادرقالب هنر به جامعه منتقل کنیم 
|    حسين بابامحمدى - فرمانده سپاه شاهرود و مسئول كانون بسيج هنرمندان با حضور در مركز آفرينش هاى هنرى روستاى ديزج با هنرمند 
برجسته شاهرودى استاد  رضا نورى ديدار كردند.در اين ديدار سرهنگ پاسدار جواد عبيرى با تقدير از فعاليت هاى اين استاد نام آشنا  و احياى كارهاى 
ماندگار معنوى در قالب هنر با تاكيد بر اينكه بايد تالش كنيم معنويت و ارزش ها را در قالب هنر به جامعه منتقل نماييم گفت: دشمنان ما امروز با سرمايه 
گذارى زياد در عرصه هنر تالش دارد تا به اهداف شوم و استكبارى خود برسند و ما بايد در اين عرصه قوى وارد شويم تا اثرگذار باشيم.وى با بيان اينكه فرهنگ 

بسيجى در راستاى فرهنگ متعهد موثر است افزود: بايد از هنرمندان متعهد بسيجى در راستاى ترويج هنر حمايت كرد و ما نيز در بسيج و سپاه حمايت مى كنيم.عباس اعتماد مدير 
كانون بسيج هنرمندان شاهرود نيز در اين ديدار با تقدير از فعاليت هاى استاد رضا نورى به عنوان مسئول انجمن هنرهاى تجسمى بسيج هنرمندان شاهرود با بيان اينكه تالش ما در 
بسيج هنرمندان حمايت از هنرمندان متعهد و ارزشى است بر ترويج فرهنگ و ارزش هاى متعالى انقالب اسالمى با استفاده از ابزار هنر تاكيد و گزارشى از اقدامات اين كانون بويژه در 

موضوع هنرهاى تجسمى ارائه كرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی

۱۰9میلیون تن چغندر قند از زارعان آذربایجان غربی خریداری شد
|    رئيس سازمان جهادكشاورزى آذربايجان غربى از خريد تضمينى بيش از يك ميليون و 900 هزار تن چغندر قند در استان خبر داد.
اسمعيل كريم زاده پيش از ظهر دوشنبه در جلسه پيگيرى مسايل كشت چغندر قند افزود: از آغاز فصل برداشت چغندرقند تاكنون يك ميليون 
و 914 هزار تن چغندرقند توســط كارخانه هاى قند اين استان خريدارى شده و بيش از 56 درصد از مطالبات چغندركاران نيز پرداخت شده 
است.وى با بيان اينكه كاشت چغندر قند امسال كاهش يافته است اظهار داشت: ارزش چغندر خريدارى شده در استان تا كنون 591 ميليارد 

و 310 ميليون تومان برآورد شده است.كريم زاده با اشاره به ميزان خريد چغندرقند توسط پنج كارخانه قند آذربايجان غربى، ادامه داد: تاكنون بيشترين ميزان خريد 
در حدود  461 هزار تن توسط كارخانه قند اروميه خريدارى شده است و پيش بينى مى كنيم امسال در حدود دو ميليون تن محصول از چغندر كاران استان خريدارى 
شود.وى همچنبن با اشــاره به قيمت خريد تضمينى چغندر قند ادامه داد: قيمت چغندرقند بهاره با عيار 16 درصد حدود سه هزار و 122 ريال از بابت هركيلوگرم با 
احتساب كرايه حمل و نقل است كه تمامى محصول در حال حاضر از مزارع برداشت شده است و باقيمانده محصول نيز در حال حمل به كارخانجات قند استان است .

با حضور معاون وزیر آموزش وپرورش صورت گرفت؛

|    آيين افتتاح دبستان استثنايى زنده ياد مصطفى شاه حسينى شهرستان بابل 
با حضور معاون وزير و رئيس آموزش وپرورش اســتثنايى كشور، مديركل آموزش و پرورش 
مازندران، معاون آموزش و پرورش استان، مديركل نوسازى مدارس استان مازندران، رييس 
آموزش و پرورش اســتثنايى استان، مدير عامل مجمع خيرين مدرسه ساز مازندران و ديگر 
مسئوالن در بابل برگزار شد. رئيس آموزش وپرورش استثنايى كشور در مراسم افتتاح مدرسه 
استثنايى زنده ياد مصطفى شاه حسينى كه در شهرستان بابل برگزار شد، گفت: رويكرد ما 
در آموزش و پرورش به گونه اى فراگير اســت كه دانش آموزان با نيازهاى ويژه نيز بتوانند در 
كنار ساير افراد تحصيل كنند. «مجيد قدمى» با بيان اينكه آموزش هايى كه در اين مدارس 
داده مى شوند همگى جنبه هاى كاربردى دارند، افزود: احداث چنين مدارس توانبخشى براى 

دانش آموزانى كه با دانش آموزان ديگر متفاوت هستند اجرى عظيم دارد و باعث توانمندسازى 
آنان براى حضور در جامعه مى شود.معاون وزيرآموزش وپرورش با بيا ن اينكه در سال جارى 
250 دانش آموز استثنايى رتبه زير 100 را در قبولى دانشگاه كسب كردند، گفت: معلوليت قطعاً 
به معناى محدوديت نيست و اين دانش آموزان توانايى و ظريفت اين را دارند تا در هر رشته و 

در هر كارى بتوانند نمونه باشند.

۳۳ درصد مدارس مازندران نیاز به مقاوم سازی دارند
مديركل آموزش و پرورش مازندران نيز در اين مراسم با اشاره به اجر دنيوى و اخروى كار 
خيرگفت: هر چه انفاق و خوبى كنيد، خداوند پاداش و اجر آن را به شما مى دهد چون خداوند 

بخشنده بسيار بزرگى است. «عســكرى نيكزاد» با بيان اينكه هركسى كه به دانش آموزان و 
آموزش و پرورش كمك كند قطعا خداوند به آنها خير و بركت عطا مى كند، خاطر نشان كرد: 
هزينه كردن براى آموزش دانش آموزان نوعى بركت و فرصت براى خيرين اســت تا در دنيا و 
آخرت خودشان را سعادتمند كنند.وى با بيان اينكه دانش آموزان استثنايى داراى نيازهاى 
ويژه اى هســتند و بايد مورد توجه خاص قرار گيرند، گفت: تمام توجه و تالش و سعى ما در 
آموزش و پرورش اين اســت تا بتوانيم كارهاى مثبتى براى اين عزيزان انجام دهيم. در واقع 
معتقدم كه به اين دانش آموزان بايد كمك ويژه اى صورت گيرد. نيكزاد ادامه داد: 33 درصد 
مدارس ما تخريبى هستند و نياز به مقاوم سازى دارند و همچنين تعدادى از مدارس ما نياز مبرم 

به فضاهاى جديد دارند كه بخشى از اين كمبودها را بايد توسط خيرين گرامى جبران كنيم. 

برگزاری نشست بصیرتی و معرفی پژوهشگران 
برتر دانشگاه پیام نور استان مرکزی 

|    نشست بصيرتى با همكارى دفتر نهاد مقام معظم رهبرى 
در دانشــگاه پيام نور استان مركزى و همچنين بســيج اساتيد استان 
مركزى با حضور حضرت آيت اهللا سپاسى مدير حوزه هاى علميه استان 
مركزى، حجه االسالم مالعلى مسئول دفتر نهاد دانشگاه پيام نور مركز 
اراك، دكتر يونسى مسئول بسيج اساتيد دانشگاه پيام نور مركز اراك ، 
رياست محترم دانشگاه پيام نور استان مركزى، مديران، اعضاى محترم 
هيات علمى و كاركنان زحمتكش و خدوم دانشــگاه درمحل ســالن 
جلسات دانشگاه پيام نور مركز اراك برگزار گرديد. در اين جلسه حاج 
آقا سپاسى ضمن نكوداشت روز بصيرت به بررسى ابعاد مختلف مسئله 
فتنه 88 پرداخته و دستاورهاى علمى و فرهنگى انقالب را در 40سال 

گذشته تبيين نمودند. در ادامه جلسه دكتر ملكى راد به تبيين اهميت و ضرورت تجارى سازى دستاوردهاى 
پژوهشى و مقاالت علمى اشــاره نمودند. در پايان جلسه از پژوهشگران برتر دانشگاه در طى سه سال گذشته 

تقدير و تشكر بعمل آمد.

بازدیدمدیرمخابرات منطقه کرمانشاه از 
روندبازسازی ساختمان اداری وفنی سرپل ذهاب  

|    مهندس قباديان ،مديرمخابرات منطقه كرمانشاه به 
همراه معاون شبكه مخابرات استان وكارشناسان مربوطه ازمخابرات 
شهرســتانهاى گيالنغرب وســرپل ذهاب بازديدنمود.به گزارش 
اداره روابط عمومى مخابرات منطقه كرمانشــاه،دراين بازديدكه 
درروزيكشنبه مورخ 16/10/97انجام شد،ابتداوضعيت پوشش آنتن 
دهى شبكه تلفن همراه درنقاط شهرى وروستايى حوزه شهرستان 
گيالنغرب موردبررســى قرارگرفت كه پس ازارائه گزارش توسط 
كارشناسان مربوطه،دستورات الزم توسط مهندس قباديان براى 
بهبودوضعيت ارتباطى واينترنت صادرشد.براســاس اين گزارش 
سپس ايشان باعزيمت به شهرستان سرپل ذهاب ،از روندبازسازى 

ساختمان ادارى وفنى اين شهرستان كه درپى وقوع زلزله آبان ماه سال 96 آسيب جدى ديده بودازنزديك 
بازديدنمودند.گفتنى است دراين بازديد،كارشناسان اداره ساختمان وتاسيسات وبخشهاى فنى مخابرات 

ايشان راهمراهى ميكردند.

123 جلسه گرامیداشت هفته پژوهش در منطقه قزوین 
برگزار شد

|    همزمان با هفته پژوهش جلسه اى به همين عنوان و با هدف 
تبيين اهداف پژوهشى در شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
قزوين برگزار شد. به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شركت ملى 
پخش فرآوردهاى نفتى منطقه قزوين در مراســمى كه به مناسبت هفته 
پژوهش  با حضور مسئولين و پژوهشگران اين منطقه برگزار گرديد، مسعود 
شرفى مدير اين منطقه ضمن گراميداشت هفته پژوهش و تاكيد بر اهميت 
و مقوله پژوهش در پيشبرد اهداف عالى شركت ملى پخش فرآورده اى نفتى 
اظهار داشت : هر كدام از كاركنان مى توانند پژوهش را در امور خود سرلوحه 
قرار داده و با نهادينه كردن آن در اذهان، پژوهش را به ياورى هميشــگى 

تبديل نمايند تا بازتاب اين امر در نتايج كار و زندگى جلوه گر شود.
 پس از سخنان مدير منطقه مسئول پژوهش منطقه نيز توضيح مبسوطى از پروژه هاى پژوهشى در دست اجرا 

در منطقه ارائه نمود.
در پايان نيز از پژوهشگران برتر منطقه تقدير و تجليل به عمل آمد. 

استانها

خبرنامه

دستگیریسارقسابقهداروحرفهایمنزلدرگلستان

افتتاح مدرسه استثنایی زنده یاد مصطفی شاه حسینی بابل 

|    جانشين فرمانده انتظامى استان گلستان از دستگيرى سارق سابقه دار و اعتراف وى به 23 فقره سرقت منزل در على 
آبادكتول خبر داد.سرهنگ مسعود فروزان اظهارداشت: در پى وقوع چندين فقره سرقت منزل در على آباد كتول و با توجه به 
حساسيت موضوع، دستگيرى سارق يا سارقان احتمالى در دستور كار ماموران پليس آگاهى شهرستان قرار گرفت.
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