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خبر كوتاه
انتخاب اداره کل نوسازی مدارس
استان گیالن به عنوان دستگاه برتر
جشنواره شهید رجایی

اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن
در آئین اختتامیه جشنواره شهید رجایی به
عنوان دستگا ه اجرایی برتر گیالن معرفی و
تجلیل شد.در آئین اختتامیه جشنواره شهید
رجایی،از اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن
که توانسته بود با تالش همه جانبه و صادقانه
مدیریت و کارکنانش در ارزیابی عملکرد دستگاه
های اجرایی “ در سال  ”1397رتبه برتر را در
بین دستگاههای اجرایی استان از آن خود نماید،
تجلیل شد.در این مراسم که عصر دیروز با حضور
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور ،ارسالن
زارع استاندار گیالن و جمعی از مسئوالن ارشد
استان در سالن الغدیر استانداری گیالن برگزار
شد از اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن
به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی با
اهداء لوح تقدیر و تندیس دستگاه برتر جشنواره
تجلیل شد.گفتنی است جشنواره شهید رجائی
در راستای خدمت رسانی و اعتالی جمهوری
اسالمی ایران با هدف ایجاد فضای رقابتی و
فرصتی برای معرفی و تجلیل از الگوهای برتر
در مسیر نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود
عملکرد دستگاههای اجرایی وباهدف تقدیر
از تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران  ،در استان گیالن برگزار
شد.

پیمانکار احداث تونل مترو اسالمشهر
تعیین شد

جلسه کمیسیون عالی معامالت شهرداری
روز ۹شهریور در سالن جلسات معاونت معماری
و شهرسازی برگزارشد.با توجه به آگهی مناقصه
عمومی یک مرحله ای منتشره در جراید کثیر
االنتشاربا دعوت به همکاری اشخاص حقوقی
واجد شرایط،جلسه کمیسیون عالی معامالت
شهرداری با حضور نمایندگان دولت  ،عضو ناظر
شورای اسالمی شهر،شهردار اسالمشهر،اعضای
کمیسیون،اعضای کمیته کیفی وفنی شهرداری
برای تعیین پیمانکار احداث تونل مترو به روش
( ANTMایرانی_اتریشی)به منظور اتصالی
به خط سه متروی تهران(ایستگاه آزادگان)به
طول تقریبی ۹۵۰متر تشکیل شد.بر اساس این
گزارش ،در مجموع  ۲۰شرکت دارای گرید ۱و۲
در این مناقصه شرکت کرده بودندکه با توجه
به تعدد شرکت کنندگان فرآیند بررسی پاکت
های مناقصه تا پاسی از بامداد روز یکشنبه ادامه
یافت که پس از بررسی تمامی پاکتها و ارزیابی
صورت گرفته در نهایت شرکت “ آگور “ با مبلغ
پیشنهادی  ۴۵۷میلیارد ریال برنده این مناقصه
شناخته شد.شایان ذکر است هزینه پیش بینی
شده برای احداث این پروژه مهم رقمی بالغ بر
۶۲۰میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی می
باشد که همه فرآیند ثبت نام و برگزاری این
مناقصه تا مرحله انتخاب پیمانکار از طریق
“سامانه تدارکات الکترونیک دولت” به انجام
رسید.
از صدای مرکز سمنان به روی آنتن رفت ؛

ارائه برخی نکات ایمنی برق ویژه
محرم
دستجات عزاداری در ماه
ّ

در قسمت سی و پنجم برنامه رادیوئی پرتو
که از صدای مرکز سمنان به روی آنتن رفت،
در خصوص رعایت نکات ایمنی توسط دستجات
محرم ،نکات آموزشی ارائه
عزاداری در ماه
ّ
گردید.
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت
توزیع برق استان در این برنامه با اعالم این که
در سیم کشـی های داخلـی باید ازلوله های
محافظ استفاده کرد بیان داشت :برای تامین
روشنائی چادرهائی کا برای برنامه ها و مراسم
برپا می شود  ،می بایست از المپ هایی با ولتـاژ
پایین استفـاده شود  ،زیرا با گـرم شدن المـپ
های ولتـاژ باال ،خطــرآتـش سـوزی افـزایش
می یابد.
حسین مهراندیش با بیان این که ارتفاع
شبکه های توزیع برق بین چهار تا شش و نیم
متر از سطح زمین می باشد  ،در نتیجه باید در
هنگام حمـل پرچم ها و عالمت های مخصوص
عزاداری به این نکته مهم دقت نمود افزود:
محرم  ،در هنگام جمع
هیئت ها بعد از اتمام ماه ّ
آوری پرچم های پایه دار و داربست ها می باید
مراقب شبکه های برق بوده و کام ً
ال ایمن این
کار انجام شود .
گفتنی است :در بخش نمایشی “آقا و خانم
پیک” نکته ی ایمنی با مضمون آموزش والـدین
به کودکان در مورد عدم نزدیک شدن آنها به
تاسیسات برق میان پرده ای پخش شد.الزم به
ذکر است :این برنامه در شش ماهه نخست سال
 ،روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت
 8:40تا  8:55صبح با مشارکت شرکت توزیع
برق استان و صدای مرکز سمنان به روی آنتن
می رود.

افتتاح و کلنگ زنی  156پروژه
گازرسانی دراستان گلستان

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان
درگفتگوبا پایگاه خبری شرکت درخصوص پروژه
های گازرسانی هفته دولت گفت:این شرکت
درهفته دولت تعداد  156پروژه گازرسانی را
مورد بهره برداری ویا کلنگ زنی قرارداد که
بیشتر آنها مربوط به بخش صنعتی می باشد.
وی افزود:ازپروژه های مذکورتعداد  21مورد
روستایی بوده که از این تعداد  15مورد آن
افتتاح و  6مورد نیز کلنگ زنی شد،ضمن اینکه
ازمجموع  135واحد صنعتی نیز  63پروژه
به بهره برداری رسیده و  72مورد نیز عملیات
اجرایی آن آغاز شده است .مهندس محمد رحیم
رحیمی تصریح کرد:پروژه های گازرسانی هفته
دولت درمجموع بالغ بر  767میلیارد و100
میلیون ریال هزینه دربرداشته که در همین
رابطه  3726خانوار استان از نعمت گاز طبیعی
برخوردار خواهند شد.

شهرستان

شماره 2803

رییس محیط زیست  HSEشرکت ملی نفت ایران در بازدید از زادگاه نفت :

توجه شركت نفت و گاز مسجدسلیمان به مسایل زیست محیطی قابل تحسین است
روسای مدیریت HSEشرکت ملی نفت
ایران از زادگاه نفت خاورمیانه بازدید کردند .دکتر
فرزاد نژاد بهادری رییس محیط زیست و مهندس
صادق پور رییس بهداشت صنعتی اداره ایمنی
بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران
به همراه مهندس نادری رییس  HSEشرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب از شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان بازدید نمودند .این گروه
در نخستین اقدام با حضور در کارخانه بهره برداری
و نمک زدایی هفت شهیدان ضمن بازدید از فرآیند
فرآورش نفت در این مجتمع صنعتی  ،مسایل
بهداشتی  -درمانی  -ایمنی و محیط زیستی این
کارخانه را از نزدیک مشاهده و بررسی و سپس
با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان و دیدار با اعضای هیأت
مدیره به بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل
و مشکالت حوزه  HSEپرداختند .مدیرعامل
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در
این جلسه طی سخنانی گفت  5 :سد و رودخانه
پرآب و دایمی و دریاچه در حوزه ی عملیاتی این
شرکت وجود دارد که اغلب خطوط لوله جریانی و
انتقالی در تالقی با این حوزه های آبریز هستند و

همین امر بر حساسیت توجه به اصول مراقبتی و
بازرسی های فنی از تأسیسات بمنظور جلوگیری از
حوادث احتمالی می افزاید .مهندس قباد ناصری با
اشاره به رعایت کلیه ی مقررات ایمنی در عملیات
ها و اقدامات برنامه ریزی شده یا خارج از برنامه
گفت  :با رعایت مقررات ایمنی طی  3سال گذشته

هیچگونه حادثه ی جدی منجر به جراحت در میان
نیروی انسانی نداشته ایم .وی خاطر نشان کرد  :با
همت کلیه ی پرسنل زحمت کش و با همدلی و
همکاری همه ی بخش های شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان توانسته ایم ضمن دست
یابی به تولید تعهد شده  ،در زمینه ایمنی هم شاهد

موفقیت وسرآمدی باشیم .مدیرعامل شرکت بهره
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با عنوان اینکه
این شرکت در حوزه  HSEبا تنگناهایی مواجه
است افزود  :نبود خودروهای مناسب اطفای آتش
و نیروی انسانی در واحدهای عملیاتی و اقماری
موجب شده تا فشار کار بر نیروی انسانی تنها
ایستگاه آتش نشانی و امدادی واقع در ستاد این
شرکت بسیار زیاد باشد و موجب تحلیل رفتن و
فرسودگی نیروی انسانی موجود شده است .دکتر
فرزاد نژاد بهادری رییس محیط زیست HSE
شرکت ملی نفت ایران نیز طی سخنانی گفت :
در بازدید از نقاط مختلف این شرکت متوجه
اهمیت بخشی به الزامات ایمنی و محیط زیستی
نهادینه شده در فرآیندهای اداری و عملیاتی شده
و این امر قابل تحسین و ستایش است .روسای
مدیریت HSEشرکت ملی نفت ایران و شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادامه با حضور
در بیمارستان امام خمینی (ره ) صنعت نفت
مسجدسلیمان در بازدید از بخش های مختلف
این بیمارستان  ،فرآیند ارائه خدمات بهداشتی و
درمانی این بیمارستان به کارکنان صنعت نفت را
بررسی کردند .

هشدار مدیرکل منابع طبیعی لرستان به قطع غیرقانونی درختان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت:
برداشت و قطع درختان جنگلی بدون مجوز از اداره کل منابع طبیعی
غیر قانونی است .شیرزاد نجفی در این باره گفت :در ایام تاسوعا و
عاشورای حسینی ،برداشت و قطع درختان جنگلی بدون مجوز از اداره
کل منابع طبیعی غیر قانونی است.
هیزم خشک هیئتهای مذهبی جهت برگزاری مراسم عاشورای
حسینی تامین شده است.شیرزاد نجفی با اشاره به اینکه هیزم خشک
هیئتهای مذهبی جهت برگزاری مراسم عاشورای حسینی به صورت
محدود تامین شده است افزود  :بدون مجوز اداره کل منابع طبیعی
هر گونه قطع ،حمل و برداشت درختان جنگلی ممنوع بوده و مطابق
وظایف سازمانی محوله ،با افرادی که مبادرت به قطع درختان جنگلی
نمایند برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه کلیه پرسنل اداره کل منابع طبیعی جهت

افتتاح پروژه هایی با اعتبار  ۱۱۰۰میلیارد ریال در آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی

همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور به
آذربایجان غربی انجام می شود؛به گزارش خبرنگار
پیام آبفا  ،معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و
فاضالب شهری آذربایجان غربی گفت :همزمان با
سفر اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور ،
پروژه های شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان
غربی ،با اعتبار  ۱۱۰۰میلیارد ریال افتتاح می
شود.مهندس مقداد اسکندرپور با اشاره به پروژه
های قابل افتتاح این شرکت در هفته دولت ،اظهار
داشت :هفته دولت امسال معاون اول رئیس جمهور
مهمان مردم آذربایجان غربی خواهد بود.وی افزود:
در این سفر،بخشی از پروژه های شرکت آب و
فاضالب شهری آذربایجان غربی به ارزش ۱۱۰۰
میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
این مسئول اعالم کرد :این پروژه ها شامل

سامانه فاضالب گلمان ،سامانه آب پلدشت ،برج
آبگیر شهرستان مهاباد و سامانه تامین آب مهاباد
است.اسکندرپور تصریح کرد :سامانه فاضالب
گلمان که ظرفیت  ۶هزار و  ۸۴۰مترمکعب در
شبانه روز را دارد ،با اعتبار  ۴۰۰میلیارد ریال
اجرایی شده است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب
شهری آذربایجان غربی ادامه داد :در قالب اجرای
این طرح ۱۷.۵ ،کیلومتر شبکه جمع آوری و خط
انتقال ۱.۴ ،کیلومتر خط انتقال پساب به دریاچه
ارومیه اجرایی شده است.وی با بیان اینکه در این
راستا  ۳هزار و  ۵۰۰آحاد انشعاب فاضالب واگذار
شده است ،افق این طرح را سال  ۱۴۲۰عنوان کرد
و گفت :این تصفیه خانه جمعیت  ۴۵هزار نفری را
زیر پوشش قرار می دهد .

تصفیه خانه به روش BOTاجرایی شده است که
ظرفیت آبگیر و تصفیه خانه آب آن  ۷۵۰لیتر در
ثانیه است.معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و
فاضالب شهری آذربایجان غربی ادامه داد :فرآیند
تصفیه آب این تصفیه خانه سیستم DAFبوده
و  ۲۴۶هزار نفر از مزایای این طرح بهره مند می
شوند .اسکندرپور خاطرنشان کرد :عملیات اجرایی
این پروژه سال  ۱۳۹۳آغاز شده و افق این طرح
سال  ۱۴۱۸است.وی به اعتبار هزینه شده این
پروژه اشاره کرد و افزود :کل اعتبار هزینه شده
برای این پروژه  ۶۲۸میلیارد ریال بوده که اعتبارات
برج آبگیر و تاسیسات جانبی از محل اعتبارات
عمرانی به میزان  ۲۰۰میلیارد ریال و سرمایه
گذاری بخش خصوصی در احداث تصفیه خانه آب
به میزان  ۴۲۸میلیارد ریال است.

شهرک های علمی و تحقیقاتی ،دانشگاه و شرکت های دانش بنیان بازوی توسعه تکنولوژی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه جمعی از معاونان و
مدیران این شرکت  ،ضمن بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
و شرکتهای فناو ِر مستقر در آن با سرپرست این مرکز دیدار کردند
و راهکارهای تعامل حداکثری صنعت با شهرک علمی و تحقیقاتی و
دانشبنیان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.مهندس عظیمیان
در این دیدار با بیان این که شهرک های علمی و تحقیقاتی  ،دانشگاه
و شرکت های دانش بنیان بازوی توسعۀ تکنولوژی هستند بر برقراری
ارتباط بیشتر صنعت با شهرک علمی و تحقیقاتی تأکید کرد و گفت:
با توجه به اینکه تکنولوژی در تمامی زمینهها و بهخصوص در صنعت
فوالد با سرعت قابلمالحظهای در حال پیشرفت است ،به نظر میرسد
دستیابی و استفاده از فناوریهای پیشرفته اجتنابناپذیر است .ما
بر این باوریم که ارتباط سازنده با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

و شرکتهای فناو ِر مستقر در آن زمینهساز پیشرفت قابلمالحظۀ
شرکت فوالد مبارکه و صنعت فوالد کشور باشد.در همین خصوص
مهدی نقوی معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز گفت :باید مراکز
علمی و تحقیقاتی و فناور بیشازپیش درگیر پروژههای داخلی گروه
فوالد باشند تا بتوانند ایدههایشان را به محصول تبدیل کنند .در حال
حاضر ،استراتژی اول فوالد مبارکه این است که صاحب تکنولوژی
صنعت فوالد شود؛ اما نباید فراموش کرد که در جریان این امر نباید
خدشهای به روند تولید وارد شود.
وی خاطرنشان کرد :در فرایند صاحب تکنولوژی شدن ،دو
موضوع را باید در نظر بگیریم :یک اینکه تصویر ذهنی شرکتهای
دانشبنیان و شرکتهای دانشگاهی از واقعیت صنعت چیست؛ و
دیگر اینکه آنها به چه میزان با مسائل خرد فرایندی که در

فوالد مبارکه یا هر فوالدسازی دیگری وجود دارد آشنا هستند.
مذاکرات و شواهد نشان میدهد این تصویر ،حداقل در حال
حاضر ،تصویری جامعنگر و در حد و اندازۀ یک فوالدساز بزرگ
نیست .ازاینرو ابتدا باید فضای عینی و واقعی برای دوستان باز
شود تا به اشتراک ذهنی دست یابیم.
وی اظهار داشت :در حوزۀ معاونت تکنولوژی بهگونهای
برنامهریزی خواهیم کرد که صاحبان ایده در شرکتهای دانشبنیان
و شهرک علمی و تحقیقاتی با تمامی جزئیات و خطوط تولید فوالد
مبارکه و دغدغههای آن آشنا شوند .بهعنوان مثال وقتی کسی ادعا
کند که توانایی طراحی یک خط فوالدسازی را دارد باید تمامی
جزئیات و لزوم یکپارچگی فرایند تولید را بشناسد؛ وگرنه تولید محقق
نخواهد شد.

از سازهای آفریقایی تا اولین تصویر سنج زنی بوشهر از دوران قاجار
سوگواری فعلی و مراسم ویژه رسوم ماه های
محرم و صفر در استان بوشهر که در کنار آیین
های مذهبی تشیع تداوم یافته و در مراسم بزرگان
مذهبی تا به امروز باقی مانده ،یکی از باسابقه ترین
انواع این مراسم در ایران محسوب می شود.
در قدیم اهالی بوشهر با سیاهپوش کردن
اماکن عمومی و تعطیل کردن کسب و کار خود
در روزهای عزاداری ،برای ادای احترام به شهدای
عاشورا با پای برهنه از منزل خارج شده و به سینه
زنی و عزاداری می پرداختند.
خاندان آل بویه از بنیان گذاران و مروجان
سوگواری در بین شیعیان محسوب می شوند و از
آنجا که بوشهر در آن زمان از مراکز مهم حکومت
دیلمیان به شمار می رفته ،می توان گفت آغاز
مراسم عزاداری مذهبی شیعیان در این منطقه به
قدمت حضور دیلمیان در بوشهر یعنی حدود هزار
سال پیش برمی گردد.
در ایام عزاداری محرم و صفر هر چهار محل
شهر و در تمام محله های خارج و اطراف شهر،
آمدورفت و دید و بازدید برقرار است .میدان ها
برای اجرای مراسم سینه زنی سیاه پوش و از حیث
نور و سایر تجهیزات آماده می شوند .بلندگوها و
دستگاه های صوتی در جای خود نصب می شوند
و وسایل پذیرایی مثل چای ،قهوه ،و شام و نهار
مهیا می شود.
همت از
همه اهل محل در هر گوشه دست ّ
آستین بیرون آورده تا محل را برای یک عزاداری
شایسته آماده کنند .در ماه های محرم و صفر،
برکت و نعمت از هر گوشه شهر و روستا و محالت

نمایان است .آش نذری ،شکرپلو و قیمه بوشهری،
حلیم ،شله زرد ،حلوا برنجی ،حلوا آردی ،شربت
و ...در محل های عزاداری وجود دارد .شور و شوق
کودکان در شب های سینه زنی وصف ناشدنی
است.
در بوشهر از قدیم برای جمع شدن مردم در
محافل روضه خوانی ،اشعاری را با نوایی خاص
سر می دهند که به آن «ذکر» گفته می شود.
«ذکرخوانی» حکم اعالم و آغاز مراسم مذهبی را
دارد« .ذکر» را برای احیای نام و یاد ائمه ،به ویژه
نگه داشتن حادثه کربال می خوانند .خوانندگان این
نوا «ذاکر» نامیده می شوند.
با شروع ذکرخوانی کم کم جوانان و اهالی
محل ،دور منبر جمع شده و گاهی نیز در جواب
ذاکر به هم خوانی می پردازند ،که این افراد را
«پامنبری» و یا «ذاکرین» می گویند.
اشعار ذکرها به زبان فارسی و بعضی عربی
است و در متن آنها نیز به ندرت از واژه های محلی
استفاده می شود .در بوشهر ،ذکرخوانی ،بسته به
توانایی ذاکر و کشش حاضران معموال بیشتر از 20
دقیقه به طول نمی انجامد.
یکی از معروف ترین ذکرهای رایج در بوشهر
«لوای تعزیت» نام دارد که اینگونه آغاز می شود:
صدای ناله
لوای تعزیت از نو به پا شد
بر عرش عال شد
جهان ماتم
فلک حیران ،ملک گریان
سرا شد
بعد از پایان یافتن ذکر نوحه خوانی خاصی
شروع می شود که به آن «پامنبری» می گویند.

پامنبری در بوشهر به مجلس نوحه گری گفته می
شود که قبل از روضه خوانی برگزار می شود.
پامنبری خوانی» یکی از کهن ترین انواع نوحه
خوانی و عزاداری شیعیان در بوشهر محسوب می
شود و آهنگ های پامنبری از قدیمی ترین نواهای
موسیقی مذهبی بوشهر دانسته می شود« .پامنبری
خوان» پیش از آغاز نوحه خوانی ،در ابتدا شعار «یا
حسین» را سر می دهد ،دیگران هم در پاسخ آن
را تکرار می کنند.
اجرای نوحه های پامنبری معموال بیشتر از
نیم ساعت طول نمی کشد ،اشعار «پامنبری» نیز
به زبان فارسی بوده و اصطالحات محلی کمتری به
آن راه یافته است.
نمونه اشعار یکی از نوحه های پامنبری به این
شرح است:
هم وطنان از شام جفا نیلگون بخت و جگر
خون گشته زینب
غم زدگان از کرببال واژگون حال و پریشان
برگشته زینب
کس
اهل یثرب ،از سفر ،زینب رسیده
ندیده آنچه زینب داغ دیده
پس از پایان یافتن ذکر و پامنبری ،روضه
خوانی شروع می شود .در بوشهر ،به روضه خوان
«مال» نیز می گویند .روضه خوانی با سالم و صلوات
و تالوتی کوتاه از آیات قرآن کریم آغاز می شود .در
روضه خوانی سنتی استان بوشهر ،روضه خوان ها
از آواها و نواهای محلی منطقه استفاده می کنند.
در بعضی از مجالس روضه خوانی بندر بوشهر به
دلیل طوالنی بودن مدت زمان آن ،از چندین ّ
«مل»

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان
در ششمین نشست کمیته عالی نظام پیشنهادها و
نوآوری گفت :ایده یا پیشنهادی که منجر به تولید
محصول شود  ،این مهم یک کار نوآورانه محسوب
می گردد .سید محمد موسوی زاده بیان داشت :
چنانچه این نوآوری آنقدر ارزشمند باشد که منجر
به تولید انبوه شود  ،کسب و کار و کارآفرینی است
.وی با اشاره به این که هر خدمت جدیدی که از
طریق ارائه پیشنهادحاصل می شود  ،یک نوع
کارآفرینی سازمانی را ایجاد می کند افزود  :در
سازمان های خدماتی  ،هر ایده عالوه بر نمونه ای
که تولید می کند  ،اگر تبدیل به روبه شود و خدمت
و محصول تغییر کند  ،کارآفرینی است .موسوی
زاده به نقش اثرگذار نظام پیشنهادها  ،در شرکت
اشاره کرد و تصریح نمود  :تغییرات مثبتی که از
بابت پیشنهادهای اجرائی کارکنان انجام می پذیرد
مبین مشارکت همکاران در
 ،بسیارارزشمند بوده و ّ
امر تصمیم گیری و تصمیم سازی سازمانی و بیانگر
پویایی شرکت می باشد .یادآور می شود  :در این
نشست  74پیشنهادکارشناسی شده از سوی
کارگروه های تخصصی هفت گانه نظام پیشنهادها و
نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و  18ایده و پیشنهاد
مصوب جهت اجرا به واحدهای مربوطه ابالغ گردید .

تقدیر از زحمات شهردار اراک و
عوامل اجرایی شهرداری به جهت
تسریع در عملیات اجرایی پروژه باغ
موزه دفاع مقدس

گونه تخلف در اراضی جنگلی ،مراتب را به یگان امداد جنگل و مرتع
اطالع دهند.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و
فاضالب شهری آذربایجان غربی با بیان اینکه
تصفیه خانه آب پلدشت نیز در سفر معاون اول
رئیس جمهور افتتاح می شود ،افزود :این تصفیه
خانه نیز ظرفیت  ۳۰لیتر برثانبه را داشته و ۱۲
هزار نفر از مردم پلدشت را که زیر پوشش قرار می
دهد.اسکندرپور یادآور شد :این پروژه که از پروژه
های ارتقابخشی است ،با اعتبار  ۶۰میلیارد ریال به
بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه تصفیه خانه آب پلدشت به
روش اسمز معکوس اجرایی شده است ،گفت :این
تصفیه خانه یکی از مدرن ترین تصفیه خانه های
آب استان و کشور است.این مسئول سامانه آب
مهاباد را از دیگر پروژه های قابل افتتاح این سفر
عنوان کرد و افزود :این پروژه نیز در قالب احداث

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان :

پیشنهادی که منجر به تولید محصول شود
یک کار نوآورانه محسوب می گردد

در جلسه شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس استان صورت گرفت؛

هیزم خشک هیاتها تامین شد
حفاظت از جنگل های استان در تاسوعا و عاشورای حسینی به صورت
آماده باش قرار دارند خاطرنشان کرد :تشکیل اکیپهای گشت و
مراقبت در مناطق حساس و بحرانی و همچنین استقرار چادر در
مناطق حساس در دستور کار قرار دارد.
با توجه به گرمای هوا که نیاز چندانی به تهیه هیزم نمی باشد
نجفی با یادآوری حدیث پیامبر گرامی اسالم(ص) که فرمودند:
نزد من شکستن شاخه ای از درخت همچون شکستن بال فرشتگان
است؛ اظهارداشت :با توجه به گرمای هوا که نیاز چندانی به تهیه
هیزم هم نمی باشد؛ انتظار می رود هیئت های مذهبی همکاری الزم
در خصوص حفاظت و صیانت از جنگل ها و خودداری از قطع درختان
جنگلی را با اداره کل منابع طبیعی داشته باشند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در پایان با یادآوری
شماره تلفن رایگان  ۱۵۰۴از مردم خواست که در صورت مشاهده هر

اخبار

استفاده می شود و مالی آخر را «مالی ختم» یا
«واعظ» می گویند .مالی ختم بعضی اوقات ،منبر
را رها کرده ،در میان عزاداران رفته و به عزاداری
می پردازد.
خوانی در بوشهر ،با ذکر دعا و سالمت خواهی
برای مسئولین وقت و بانیان مجلس و شرکت
کنندگان تمام می شود ،سپس حاضران در مجلس
بلند می شوند و واعظ یا یکی از حاضران ،با خواندن
«زیارت نامه» آداب چهارسویه چرخیدن را به جا
آورده و مجلس را ختم می کند.
نمونه ای از اشعاری که خوانده می شود:
دل نیست،
داغت به کجای دل گذارم
دل از کجا بیارم
واهلل که من
گر داغ تو بر کفن نویسم
کفن ندارم
هر شب و هر روز پس از روضه خوانی یا در
پایان سینه زنی و دمام زنی مردم به هم می گویند
« ُمروا همه سال» و در پاسخ می شنوند « ُمروای
شما همه سال»
این جمله نوعی تبرک و دعای پایداری ،دعای
زنده بودن همه ساله و شرکت در مراسم استُ « .مروا»
واژه ای فارسی است ،بازمانده از کلمه پهلوی «مرواک»
به معنی فال نیک ،فال خیر ،خیر و خوشی .معنی
دیگر « ُمروا» جمع شدن است .در لهجه ی دشتی،
دشتستان ،تنگستان و حتی بوشهر کلمه ی «مر» به
معنی جمع و جمع کردن است .بنا بر این جمله ی
مروا همه سال نوعی جمله دعایی است به این معنی
که «خدا کند زنده باشید و هر سال در این مکان جمع
شوید و خادم و عزادار حسین (ع) باشید».

در یکی دیگر از سری جلسات شورای
هماهنگی بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس استان ،که به ریاست مهندس آقازاده
استاندار مرکزی و با حضور معاونین عمرانی و
اقتصادی استانداری ،رییس بنیاد حفظ آثار و
نشر ارزش های دفاع مقدس استان ،مشاور عالی
شهردار اراک ،مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک و
رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری و سایر مسوولین دستگاه های اجرایی
برگزار شد،از زحمات شهردار اراک و عوامل اجرایی
شهرداری به جهت تسریع در عملیات اجرایی
در پروژه باغ موزه دفاع مقدس به صورت ویژه
تقدیر گردید .مهندس آقازاده استاندار مرکزی
در این جلسه گفت ۵:میلیارد تومان اعتبار ملی
و استانی برای تکمیل باغ موزه دفاع مقدس در
سال جاری اختصاص می یابد.همچنین با توجه
به اینکه استان مرکزی در آستانه برگزاری کنگره
ملی نقش امامخمینی (ره) در دوران دفاع مقدس
و گرامیداشت  ۶۲۰۰شهید استان مرکزی است،
برنامهریزیهایی در این راستا صورت گرفته و
طی یکسال اخیر باغ موزه دفاع مقدس استان با
تالش دستگاههای اجرایی سرعت خوبی را پیش
گرفته است .الزم به ذکر است ،پروژه باغ موزه دفاع
مقدس استان مرکزی به عنوان یکی از مهم ترین
پروژه های استانی و به عنوان یک نماد بزرگ و
گنجینه ای از  ۸سال دفاع مقدس نظام جمهوری
اسالمی ایران در برابر هجمه های دشمن است که
در زمینی به مساحت  ۳۰هزار متر مربع طراحی
شده که هشت هزار متر مربع آن زیربنای فرهنگی
است و در راستای اجرای این پروژه دستگاه های
متعددی همکاری دارند که مجموعه شهرداری
و شورای اسالمی شهر اراک نیز از جمله دستگاه
های زیربط می باشند که با تمام توان در اجرای
این پروژه همکاری دارند.الزم به ذکر است ،اجرای
دیواره ها ،محوطه سازی(کف فرش ،جدولگذاری)
و فضای سبز ،تعهدات مجموعه شهرداری اراک در
پروژه باغ موزه دفاع مقدس می باشد
به مناسبت هفته دولت انجام شد؛

افتتاح  15طرح برق رسانی روستائی در
استان سمنان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اعالم
کرد :به مناسبت هفته دولت سال جاری  15 ،طرح
برق رسانی روستائی در استان سمنان افتتاح شدند.
سید محمد موسوی زاده با اشاره به این که در هفته
دولت امسال 55 ،پروژه عمرانی برق رسانی به بهره
برداری رسیده گفت :از این تعداد 15 ،پروژه مربوط
به طرح های برقی روستائی می باشند که به لحاظ
تعدادی  30درصد از کل طرح های افتتاح شده
به این بخش اختصاص یافته است.وی بیان داشت:
شش طرح روستائی در شهرستان شاهرود شامل؛
تامین برق روستای تجور خارتوران بیارجمند  ،طرح
دو مداره کردن شبکه جهت بارگیری از فیدر شهید
بهشتی جاده اردیان  ،طرح تقویت و اصالح شبکه
و سرخط های جدید از پست عمومی روستای رضا
آباد بیارجمند  ،تامین برق متقاضیان مسیر گلزار
شهدای روستای قلعه باال بیارجمند ،اصالح شبکه
فشارضعیف روستای تاش با کابل خودنگهدار و
احداث شبکه فشار متوسط و پست هوايي برای
قنات باغستان ،با اعتبار  17میلیارد و  84میلیون
ریال به بهره برداری رسیدند.وی تصریح کرد :سه
طرح در قالب احداث شبکه روشنايي معابر در بخش
آباد ،تبدیل  10دستگاه کنتور معمولی به کنتور
فهام و بهینه سازی و نصب انشعابات و لوازم اندازه
گیری  ،جمعاً باهزینه معادل سه میلیارد و 797
میلیون ریال در شهرستان دامغان بهره برداری شده
است.موسوی زاده با عنوان این که طرح بهسازی
شبکه فشار ضعیف روستای فوالد محله باهزینه
سه میلیارد و  350میلیون ریال در شهرستان
مهدیشهر افتتاح شده اضافه کرد :طرح بازسازی
شبکه فشار ضعیف و پست روستاهای چهارطاق و
ده نمک شهرستان آرادان بااعتبار  350میلیون ریال
عملیاتی گردیده است .وی افزود :چهار طرح احداث
و بهسازی شبکه های توزیع برق و تقویت و اصالح
پست هوائی در روستاهای حسین آباد کالپوش،
نردین و جلگه دانیال به مبلغ  22میلیارد و 104
میلیون ریال ،از طرح های روستائی شهرستان
میامی می باشند که در هفته دولت به بهره برداری
رسیدند.وی خاطرنشان کرد :به منظور افتتاح طرح
های ذکر شده ،اعتباری به مبلغ 46میلیارد و685
میلیون ریال سرمایه گذاری گردیده است.

