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تاکید معاون قوه قضاییه 
بر رفع آسیب های اجتماعی با کمک سمن ها
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به گ��زارش خبرنگار مازن��دران، مدیر عامل 
ش��رکت انتقال گاز ایران ب��ه همراه تعدادی 
از روسای س��تادی در آستانه فصل سرما از 
تاسیس��ات و پروژه های این منطقه بازدید 
نمود. مهندس توکل��ی در این ماموریت دو 

روزه از تاسیس��ات تقویت فش��ار و مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز 
رش��ت، پروژه احداث خط لوله گاز رشت- س��نگر به طول بیش از نه 
کیلومتر، محل تقاطع خط لوله سی اینچ با رودخانه سپیدرود و تقاطع 
خ��ط لوله با محور ارتباطی ش��هر لنگرود به کومل��ه )با حضور رییس 
شورای ش��هر و ش��هردار( بازدید کرد. توکلی در حاشیه این بازدید با 
هیات رییس��ه منطقه دیدار و نکات الزم را برای بهبود ش��رایط عنوان 
نمود. او ضمن تشکر از زحمات کارکنان این منطقه، به ماموریت خطیر 
ش��رکت انتقال گاز اشاره کرد و افزود: بس��یاری از زحمات شما دیده 
نمی ش��ود و این ذات کار در این حوزه اس��ت. این در ش��رابطی است 
که در بس��یاری از مواقع اش��تباه اول، اش��تباه آخر محسوب می شود 
و زحمات چندین س��اله یک مجموعه زیر س��وال می رود. دقت رکن 
اصلی اس��ت و باید همواره س��رلوحه کارکنان مناط��ق انتقال گاز قرار 

گیرد. ایش��ان ضمن تاکید بر رعایت اصول��ی HSE اعالم کرد...

نخستین کارگاه تولیدی محصوالت بتنی با نام 
»ماندگار« با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در شهرس��تان هش��جین راه اندازی ش��د.
محص��والت  تولی��دی  کارگاه  موس��س 

ای��ن  در  هش��جین«  »مان��دگار  بتن��ی 
خص��وص گفت: خداوند بزرگ را ش��اکرم که مجدداً ی��اری ام داد با 
س��رمایه گذاری و اح��داث ای��ن کارگاه تولی��دی، ه��ر چند کوچک 
و حقی��ر، گام��ی در جه��ت اعت��ال و آبادانی شهرس��تان هش��جین 
و ایج��اد چن��د فرصت ش��غلی ب��رای جوانان ای��ن منطقه ب��ردارم.

سید مسعود یعقوبی ادامه داد: با افتتاح این واحد تولیدی، محصوالت 
در س��طح استاندارد جهانی و با قیمت مناسب در اختیار همشهریان 
محت��رم قرار گرفت��ه و ضمن کاهش هزینه های اضافی از وابس��تگی 
هش��جین و بخش خورش رستم به سایر ش��هرها و استانهای مجاور 
برای تهیه این محصول کاربردی کاسته گردد. وی افزود: این کارگاه 
در زمینی به مس��احت 1500 مترمربع احداث و سرمایه بکار گرفته 
ش��ده در آن تاکنون یک میلیارد و دویس��ت میلیون ریال بوده است. 

این کارآفرین ادامه داد: در حال حاضر زمینه اش��تغال 4 نفر...

راه اندازی کارگاه تولیدی 
محصوالت بتنی »ماندگار« 

در هشجین

دقت باید اولویت اصلی 
کار در مناطق انتقال گاز 

باشد
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ــوه قضاييه، با تاكيد بر  ــگيرى از وقوع جرايم ق معاون اجتماعى و پيش
ــت: ارزش دادن به اقدام  ــيب ها اجتماعى گف ــاركت مردم در رفع آس مش
ــمن ها (سازمان هاى مردم نهاد) در اين زمينه جزء برنامه هاى  خيران و س

جدى مديران اين سازمان قرار دارد. 
ــى معاونان اجتماعى و  ــا، محمدباقر الفت در گردهماي ــه گزارش ايرن ب
ــگيرى از وقوع جرايم دادگسترى هاى كل استان هاى كشور در تبريز  پيش
ــت: موفقيت هاى خوبى در عرصه پيشگيرى در كشور تحصيل  اظهارداش
ــادى از گزند  ــور تا حدود زي ــيار و انقالبى كش ــده و مردم بيدار، هوش ش

آسيب هاى اجتماعى مصون شده اند. 
ــالب  ــوراى انق ــازى، ش ــئوالن وزارت راه و شهرس ــه داد: مس وى ادام
فرهنگى، نيروى انتظامى و ستاد مبارزه با مواد مخدر در حركت مشترك 

و تشريك مساعى در كشور فعاليت هاى ويژه انجام داده اند. 
ــه در حوزه هاى مختلف گفت: اقدام  ــاره به اقدام قوه قضايي الفت با اش
ــت هاى كلى نظام در راستاى محقق كردن  دادگسترى ها همراه با سياس
ــاير دستگاه هاى موثر و نافع به  ــت هاى اقتصاد مقاومتى در كنار س سياس
حال مردم بوده و اميدوارم با همدلى و صميميت اقدامات را ادامه داده و 

به نتايج اثربخشى دست يابيم. 
ــيب هاى اجتماعى  ــرى معموال همراه با آس وى با بيان اينكه جامعه بش
ــيب هاى اجتماعى نتيجه غفلت هدايت گران است و بايد  است افزود: آس
شاهد تلفات و از بين رفتن امكانات، تجهيزات و ظرفيت هايمان باشيم. 

ــوه قضاييه افزود: رفتار  ــگيرى از وقوع جرايم ق معاون اجتماعى و پيش
ــات را به صورت  ــت امكان ــن عرصه تاثير ندارد و ضرورى اس ــادى در اي ع

فوق العاده به كار گيريم. 
ــز آمارها ناراحت كننده  ــا بيان اينكه در بحث طالق ني وى همچنين ب
است، گفت: سن طالق در كشور پايين است و خانواده ها در همان دوران 

ابتداى زندگى منحل مى شوند. 
ــبب  ــش علت مهمى كه س ــاره به آمار طالق افزود: ش الفت بدون اش
ــايى و در جهت رفع اين علل قدم هاى  ــود شناس انحالل خانواده ها مى ش

خوب و مستحكمى برداشته شده است. 
ــان كرد: تالش كرده ايم مهارت هاى زندگى قبل از ازدواج  وى خاطرنش
به زوجين جوان منتقل شود و همچنين اقدامات علمى و پزشكى ديگرى 

نيز براى استحكام خانواده هاى نو پا انجام شده است. 
ــوراى اجتماعى كشور  ــال و نيم گذشته ش ــد: از يك س الفت يادآور ش
ــئوليت پيدا كرد تا در خصوص آسيب هاى اجتماعى تقسيم كار ملى  مس

ــتگاهى وظايفى را در حوزه كاهش طالق، اعتياد،  را انجام و براى هر دس
ــائل اخالقى تعريف و ابالغ كند و با هماهنگ كردن  حاشيه نشينى و مس
دستگاه ها تمامى امكانات را به سمت حذف وضعيت نامطلوب ايجاد شده 

هدايت كند. 
ــتقيمى را به عهده گرفت و  ــتگاه قضايى نيز تكاليف مس وى گفت: دس
ــته بازخوانى و اجراى  ــى كه در حوزه هاى مختلف از قديم داش برنامه هاي

برنامه ها را سرعت داده است. معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرايم 
ــى و توان انسانى  ــمت هايى از نظر كارشناس قوه قضاييه افزود: اگر در قس
ــجام از  ــات ترميمى انجام و با يك انس ــص و عيب بوديم اقدام ــار نق دچ

گذشته بهتر و موثرتر برنامه هاى خود را اجرا مى كنيم. 
ــگيرى  وى ادامه داد: امروز مباحث علمى و فراقوه اى در خصوص پيش
ــيب هاى اجتماعى دغدغه اول تمامى مقامات در سطح  و پرداختن به آس
ــت. الفت افزود: باال رفتن حساسيت براى مشاهده و پرداختن  ــور اس كش
ــئوالن  ــروز در ادبيات عمومى مديران و مس ــع آنها ام ــيب ها و رف به آس
ــبب افتخار مديران ما هست رفع  ــور موج مى زند و آنچه كه امروز س كش

آسيب هاى اجتماعى است. 
وى ادامه داد: توجه به موضوعاتى همچون برچيدن معتادان متجاهر از 
ــطح جامعه، جمع آورى متكديان از سطح معابر همراه با حرفه آموزى  س
ــب و كار امروز يكى از  ــت دادن آنان به محيط هاى كس ــتغال و برگش و اش
افتخاراتى است كه مسئوالن آذربايجان شرقى با سربلندى از آن صحبت 
ــت،  ــه امر به معروف وظيفه اى همگانى اس ــد. الفت با بيان اينك مى كنن
ــت  ــان كرد: امر به معروف و نهى از منكر تكليف و وظيفه اى اس خاطرنش

كه شارع مقدس به دوش همه گذاشته است. 
ــيار خوبى با وزارت  ــينى اقدامات بس وى ادامه داد: در بحث حاشيه نش

و شهرسازى در سطح ملى انجام شده است.  راه 
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرايم قوه قضاييه گفت: در حوزه 
ــگيرى از اعتياد و برپا كردن كمپ هاى بازپرورى با همكارى سازمان  پيش
بهزيستى و ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبى در حال انجام است 

و مراكز ماده 16 در چند استان ايجاد شده است. 
ــد و بارى و  ــر بى بن ــا مظاه ــث مقابله ب ــه در بح ــان اينك ــا بي وى ب
مفاسد اخالقى اقدامات خوبى صورت گرفته، افزود: ولى در نگاه اجمالى 
ــذار وجود دارد و  ــه با نظر بلند قانون گ ــطح جامعه مقدارى فاصل به س
ــتر فعاليت كنند و  ــتگا ه هاى فرهنگى در اين حوزه بيش ــت دس الزم اس

فعاليتشان چشمگيرتر باشد. 

ــر قوه قضائيه گفت: متاسفانه هنوز  ــتاد حقوق بش معاون بين الملل س
ــور ما به فرصت و ظرفيت انجمن ها و تشكل هاى مردم نهاد توجه  در كش

نشده است. 
به گزارش بنيادشهيد، كاظم غريب آبادى در نشست مشتركى با مركز 
دانش پژوهان و تشكل هاى شاهد و ايثارگر، فعاليت انجمن ها و تشكل هاى 
مردم نهاد را به عنوان ديپلماسى عمومى يك فرصت و سرمايه مهم براى 

كشور دانست. 
ــود،  ــور ما كمتر به اين فرصت ها توجه مى ش وى با بيان اينكه در كش
ــورهاى دنيا همواره  ــت كه در ساير كش ــت: اين در حالى اس اظهار داش
ــا موازى با ديپلماسى  ــى به عنوان يك قدرت چه بس به اين نوع ديپلماس

رسمى نگاه شده است. 
ــگاه ويژه اى به انجمن ها و  ــور بايد ن ــب آبادى با بيان اينكه در كش غري
ــكل هاى مردم نهاد انجام شود، اضافه كرد: موضوعاتى وجود دارد كه  تش
ــريع تر به نتيجه مى ر سد و از اين  ــى عمومى بهتر و س از طريق ديپلماس
ــهيد و امور ايثارگران مى تواند در خصوص موضوعاتى مثل  حيث بنياد ش
قربانيان ترور، صلح، حقوق جانبازان و سالح هاى شيميايى نقش آفرينى 

ــذارى در اين رابطه  ــرد: هرچند كه براى تاثيرگ ــان ك كند. وى خاطرنش
ــى در عرصه هاى بين المللى  ــراى نقش آفرين ــكل ها ب نيازمند تقويت تش
ــتيم. رئيس مركز دانش پژوهان و تشكل هاى شاهد و ايثارگر نيز در  هس
ــت از آمادگى اين مركز براى گسترش تعامل و همكارى با قوه  اين نشس

قضائيه در عرصه هاى مختلف خبر داد. 
على عباس كمرى با اشاره به مجموعه فعاليت هاى مركز دانش پژوهان 
ــاى مردم نهاد  ــت فعاليت مجموعه ه ــر و تاكيد بر اهمي ــاهد و ايثارگ ش
ــز دانش پژوهان و  ــى و خارجى، گفت: مرك ــاى مختلف داخل در عرصه ه
تشكل هاى شاهد و ايثارگر با فعاليت هاى چندين ساله خود به جايگاهى 
ــترده اى از نخبگان به ويژه نخبگان  ــت پيدا كرده است تا با گروه گس دس

شاهد و ايثارگر در تعامل باشد كه مايه افتخار و اميدوارى است. 
ــاهد و ايثارگر، تشكل هاى  ــكل هاى ش رئيس مركز دانش پژوهان و تش
ــانى و هم افزايى  ــاد را يك فرصت و ظرفيت در جهت هم پوش ــردم نه م
بين نخبگان و فعاالن با دستگاه ها و نهادها برشمرد و افزود: اين مركز در 
همين راستا از چندين سال قبل كارگروه ها و تشكل هاى مردم نهادى را 
ــته كه موضوع حقوق بين الملل  ــاى مختلف تحت نظارت داش در عرصه ه

ــت. وى با تاكيد بر  ــه مباحث و موضوعات جدى در اين رابطه اس از جمل
اينكه فعاليت تشكل ها و انجمن ها مزيت هاى فراوانى را براى دستگاه ها و 
نهادهاى ذى ربط به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: فعاليت تشكل ها 
ــتگاه ها و مراكز از حالت ايستايى خارج و به تحرك و  ــود دس باعث مى ش
ــوى ديگر ظرفيت و فرصت خوبى براى استفاده از  ــند و از س پويايى برس

خالقيت ها و توانمندى ها به ويژه در قشر نخبه كشور ايجاد شود. 
ــرى با حمايت  ــتانى و سراس ــرى به فعاليت حدود 310 انجمن اس كم
مركز دانش پژوهان و تشكل هاى شاهد و ايثارگر گفت: از اين تعداد حدود 
6 انجمن به صورت بين المللى فعاليت كرده و صاحب كرسى مشورتى در 
ــازمان ملل و فعاليت هاى بين المللى هستند كه در عرصه هاى مختلف  س
ــى در موضوعات  ــرمايه خوب ــته و از اين حيث مى توانند س ــت داش فعالي

متفاوت از جمله بحث حقوق بشر باشند. 
ــكل هاى شاهد و ايثارگر ادامه داد: اين  رئيس مركز دانش پژوهان و تش
ــكل افزايش دهد كه  مركز آمادگى دارد اين تعداد را به 17 انجمن و تش
البته براى اين موضوع نيازمند يك فرآيند و كارآيى منظم است درحالى 
كه برخى دستگاه ها توجه به مراتب كمرنگ ترى نسبت به اين مقوله البته 

مهم و تعيين كننده دارند. 
ــكل هاى شاهد  وى در ادامه با تاكيد بر اينكه مركز دانش پژوهان و تش
و ايثارگر آمادگى تعامل با ستاد حقوق بشر قوه قضاييه را اعالم مى كند، 
ــطح تعامالت خود با قوه  ــتيم تا س تصريح كرد: از همين امروز آماده هس
ــوع را از طريق  ــف ارتقا داده و اين موض ــات مختل ــه را در موضوع قضائي

توافق نامه اى در عرصه هاى مختلف آغاز كنيم. 

تاكيد معاون قوه قضاييه بر رفع آسيب هاى اجتماعى با كمك سمن ها

معاون بين الملل ستاد حقوق بشر: تشكل هاى مردم نهاد در كشور مورد توجه نيست
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آغاز به کار عملیات اجرایی فاز 7 ارتباطات 
سیار در مخابرات منطقه گلستان 

فرصت  خبرنگار   - گرگان 
اجرایی  عملیات   - امروز 
پروژه فاز 7 ارتباطات سیار که 
مدتی است مقدمات آن شروع 
با  ای  جلسه  طی  است،  شده 
این  دست اندرکاران  حضور 

پروژه آغازشد.در این جلسه که باحضور مهندس غالمعلی شهمرادی 
مدیر مخابرات منطقه گلستان و مدیران وروسای ارتباطات سیار و 
مرتبط با پروژه برگزار شد براجرای به موقع و با کیفیت این طرح 
تاکید شد.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به لزوم همکاری 
و هماهنگی تمام واحدها در این پروژه افزود: در این عملیات 6 گروه 
کاری مشغول به کار میباشند که میبایست با تالش فراوان در عین 
همدلی و دقت، در زمان تعیین شده به مرحله اجرا درآید. این جلسه 
که با هدف تشریح کامل پروژه فاز 7 ارتباطات سیار بود با آرزوی 
موفقیت برای اجرا کنندگان این طرح پایان یافت.همچنین مهندس 
شهمرادی و هیئت همراه با بازدید از مراحل اولیه اجرا، از نزدیک در 
جریان روند عملیات اجرایی آن قرار گرفتند.الزم به ذکر است با اجرای 
 4G 3 وG موفق این پروژه بیش از 400 سایت تلفن همراه به فناوری

مجهز خواهند شد.

شاهرود به سیستم مكانیزه حمل پسماند 
مجهز شد

شـاهـرود- بـابـامحمدی 
خـدمات  ســرپــرسـت   -
شهري شـهرداري شـاهرود 
مناطق  از  ۹۵درصد  گفت: 
سیستم  به  شاهرود  سطح 
مکانیزه حمل پسماند مجهز 

شده که ۵ درصد باقي مانده طي مدت ۱0روز به این سیستم 
مجهز خواهند شد. حمید رضا ناصري با اشاره به اینکه قسمتي 
از هسته مرکزي شهر و بافت قدیم خیابان مصلي، آبشار، قسمتي 
باغزندان هنوز به سیستم مکانیزه تجهیز  از خیابان ساحلي و 
نشده اند، افزود: ما این قول را مي دهیم که در کمترین زمان این 
بخشها به سیستم مکانیزه حمل پسماند مجهز شوند. وي با بیان 
اینکه یکي از فواید این سیستم نسبت به سیستم سنتي سرعت 
عمل باالتر و زمان کمتر در جمع آوري زباله است، اظهار داشت: 
امیدوارم در مدت کوتاه رضایت مندي همشهریان را از این سیستم 
شاهد باشیم. سرپرست خدمات شهري شهرداري شاهرود با اشاره 
به فعالیت های صورت گرفته در ایام محرم در راستاي پاکیزگي و 
نظافت شهر، ابراز داشت: همزمان با این ایام تمام نیروهاي خدمات 
شهري براي حفظ نظافت شهر و همکاري با هیات عزاداري در 
حالت آماده باش بودند تا هیچ گونه خدشه اي در پاکیزگي شهر 
خصوصا در هسته مرکزي به دلیل حجم باالي مساجد وارد نشود. 
ناصري با اشاره به افزایش تولید زباله هاي خشک به دلیل افزایش 
نذورات مردمي پسماند در مناطق مختلف به صورت ۲4ساعته 
براي جمع آوري پسماند شهري فعال بودند. وي با تاکید بر اینکه 
بر اینکه تمرکز اصلي نیروهاي مدیریت پسماند و خدمات شهري 
تمام تالش  بوده است، عنوان داشت:  نظاوت شهر  براي حفظ 
مجموعه مدیریت شهري در این ایام درراستاي حفظ نظارفت 
و پاکیزگي شهر براي عزاداران حسیني بود. وي با بیان اینکه 
نظافت و پاکیزگي سطح شهر وظیفه خدمات شهري شهرداري 
است، اعالم داشت: از جمله کارهایي که در این راستا انجام شد 
غبارروبي ۹۵تا۱00مدرسه قبل از بازگشایي مدارس بود که با 
تالش همکاران پاك بان شهرداري شاهرود انجام گرفت. وي از 
همکاري سازمان خدمات شهري و آموزش و پرورش در راستاي 
نظافت و حفظ پاکیزگي در ورودي مدارس خبر داد و گفت: طي 
تماس های مکرر در راستاي نظافت ورودي مدارس و یا بازدیدهاي 

متفاوت این امر محقق شده است. 
مدیریت  بخش  در  سازي  فرهنگ  شهري  خدمات  سرپرست 
پسماند به شهروندان را از جمله اولویت های این واحد عنوان کرد 
و افزود: در این راستا پرسنل خدمات شهري با پخش تراکت در 
منازل و همچنین نصب پالکارتها در محل تجمع بر روي زمین 
سعي کرده ایم قدمهاي بلندي را برداریم. ناصري در زمینه جمع 
آوري پسماند مکانیزه از سطح شهر، شهرك انقالب را به عنوان 
شهرك نمونه در سطح شهر نام برد و اضافه کرد: این شهرك با 
همکاري تنگاتنگ این مجموعه کمک شایاني در پاکیزگي محله 
و شهرك انجام داده است. وي در پایان همکاري شهروندان را به 
پرسنل خدمات شهري خواستار شد و اضافه کرد: لذت بردن از 
نظافت و پاکیزگي هر چه بیشتر شهر حق مسلم هر شهروندي 
که  گونه  آن  بتوانیم  شهروندان  همکاري  با  امیدواریم  و  است 

شایسته است این وظیفه را به انجام برسانیم
مدیرعامل آبفاي هرمزگان خبرداد

اجراي 32 پروژه پدافند غیرعامل در 
تاسیسات آب و فاضالب

در حال حاضر 3۲  امروز -  بندرعباس- خبرنگار فرصت 
پروژه در مجموع با اعتبار مصوب 300 میلیارد ریال براي اجراي 
پدافند غیر عامل در تاسیسات آب و فاضالب در دست اجرا و 
مطالعه داریم. مدیرعامل آبفاي هرمزگان، ضمن گرامیداشت هفته 
دفاع غیرعامل )دوم تا هشتم آبان ماه(، هدف از اجرای طرح های 
پدافند غیرعامل در تاسیسات آب و فاضالب را افزایش پایداری 
و کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و تاسیسات و 
تجهیزات زیربنایی آب رسانی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
3۲ پروژه در مجموع با اعتبار مصوب 300 میلیارد ریال براي 
اجراي پدافند غیر عامل در تاسیسات آب و فاضالب در دست 
اجرا و مطالعه داریم. امین قصمي افزود: از مجموع این اعتبار 
مصوب، ۵8 میلیارد ریال از منابع داخلي و سرمایه اي و ۲4۲ 
میلیارد از منابع عمراني تخصیص داده شده است که این میزان 
اعتبار، معادل ۱4 درصد بودجه شرکت است. وي گفت:همچنین 
شاخص های حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت 
انجام  تامین و توزیع آب اضطراري،  در چهار محور؛ مطالعات 
کم آبي  با چالش های  تاسیسات،مقابله  مقاوم سازي  پروژه های 
در شرایط خشکسالي )تنش آبي( و پدافند سایبري تعریف شده 
است که پروژه های مذکور بر اساس این محور مطالعه و اجرایي 
مي شوند. به گفته وي؛ تکمیل پروژه های مقاوم سازی مخازن و 
ایستگاه های پمپاژ، تکمیل پروژه های مقابله با خشکسالي، اجراي 
زون بندي شبکه توزیع شهرهاي استان، اجراي طرح تامین آب 
از رطوبت هوا، برگزاري مانورهاي زیستي و... از اهم اقدامات این 
است.  بوده  جاري  سال  در  غیرعامل  پدافند  حوزه  در  شرکت 
مدیرعامل آبفاي استان، همچنین به برنامه های این شرکت در 
حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل طي سال جاري اشاره 
کرد و گفت: خرید یک آزمایشگاه با اعتبار دو هزار میلیارد ریال در 
راستاي دفاع زیستي، انجام صددرصدي مطالعات پدافند غیرعامل 
در تاسیسات، فرآیندها و مراکز آب و فاضلب، مقاوم سازي لرزه اي 
در تاسیسات آب و فاضالب و تهیه و به روزرسانی بانک اطالعاتی 
مکانی یا توصیفی )GIS( از جمله برنامه های آبفا در این بخش 

مي باشد. 

مدیر جدید اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان گیالن معرفی شد

نوبری-  مهناز  رشت- 
معارفه  و  تودیع  مراسم 
ارتباطات  کل  اداره  مدیران 
استان  اطالعات  فناوری  و 
دکتر  حضور  با  گیالن 
دولت،  امور  معاون  براری 

اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  استان های  و  مجلس 
مهندس اصغریان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری گیالن، مهندس خضردوست مدیر مخابرات 
منطقه گیالن و جمعی از مدیران استانی، در سالن اجتماعات 
مهندس  مراسم  این  در  گردید.  برگزار  گیالن  استانداری 
خضردوست با تبریک انتصاب شایسته آقای دکتر توکلی و 
تاکید بر اهمیت ارتباط متقابل و دو جانبه مخابرات و اداره کل 
فناوری اطالعات استان،از همکاری و تعامل مهندس رضایتی 

در مدت تصدی این پست مهم،تقدیر و تشکر بعمل آورد.

مدیر امور آبفار شهرستان تبریز خبر داد 
شناسایی 483 انشعاب آب غیرمجاز در 

روستاهای شهرستان تبریز 
تبریز - ماهان فالح- 483 
در  غیرمجاز  آب  انشعاب 
تبریز  شهرستان  روستاهای 
گزارش  به  شد.  شناسایی 
مدیر  تبریز،  در  ما  خبرنگار 
از  تبریز  شهرستان  آبفار  امور 
شناسایی 483 فقره انشعاب آب 
غیر مجاز در روستاهای شهرستان تبریز خبر داد و گفت: با توجه به 
بررسی ها، پیگیری ها و پیمایش صورت گرفته در شبکه های آبرسانی 
و استفاده از ابزارهای اندازه گیری هدر رفت منابع آب شرب، 483 
انشعاب آب شناسایی که از این تعداد 470 فقره تبدیل به مجاز و 
مابقی قطع و جمع آوری شدند. محسنی افزود: کسانی که به صورت 
غیرقانونی از آب شرب استفاده کنند حرام است و با متخلفان برخورد 

قانونی خواهد شد.

تشكیل جلسه کارگروه توسعه مدیریت 
ومنابع دراداره کل راهداري وحمل ونقل 

جاده اي استان بوشهر
فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
جلسه  نخستین  امروز- 
کارگروه توسعه مدیریت ومنابع 
اداره کل راهداري وحمل ونقل 
مسئوالن  باحضور  اي  جاده 
کمیته های پنج گانه ونماینده 
سازمان مدیریت وبرنامه ریزي 
این نشست سیدحمیدرضاعلم  استان بوشهربرگزارگردید درابتداي 
هدف  مهمترین  استان  اي  جاده  ونقل  وحمل  راهداري  مدیرکل 
کمیته های  هاوارزیابي  شاخص  راتبیین  نشست  این  ازبرگزاري 
مذکوربرشمردوافزود:تمام تالشهاي مجموعه راهداري وحمل ونقل 
براي حفظ کرامت وصیانت ازحقوق مردم بوده است وي همچنین 
ضمن تشریح بیان واهداف محوري اداره کل راهداري وحمل ونقل 
افزود:برگزاري منظم اینگونه نشست ها باحضورنمایندگان سازمان 
شناخت  سبب  دوجانبه  گفتگوهاي  وانجام  ریزي  وبرنامه  مدیریت 
دومجموعه ازهمدیگروتقویت مباني وارزشهاي اداري مي گردد علم 
گفت:بخش عمده اي ازخدمات حمل ونقل به مردم ازجمله عرضه 
بلیت مسافرت و انتخاب ناوگان وصندلي دلخواه درحوزه مسافرت 
بین شهري که قبال حضوري وجزودغدغه مردم بود امروزه به روش 
هوشمندوبه کمک اینترنت خانگي وبدون نیاز به حضوردرپایانه ها 
انجام مي شود که قدم مهمي درجهت حذف مسافرت های درون 
است  واقتصادمردم  دروقت،انرژي  جویي  صرفه  ودرنتیجه  شهري 
مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تصریح کرد: دربخش 
و  بصورت دستي  درگذشته  که  ناوگان  ونوبت دهي  کاال  جابجایي 
سنتي انجام مي شد و همواره محل مناقشه بودخوشبختانه به کمک 
یک سیستم فوق العاده کارآمدوبابهره گیري ازفن آوري های نوامروزه 
نوبت دهي به کامیونها کامال مکانیزه انجام مي شودکه عالوه برحذف 
بسیاري از سرویس های یکسرخالي که راننده قبال ناچاربه طي آن براي 
اخذ نوبت بودند مي تواند نوبت بارگیري خود را ثبت کنند وي افزود: 
درحوزه ایمني نیزعالوه برایمن سازي۲0 مدرسه حاشیه راه هاي استان 
وایمن و آشناسازي دانش آموزان اینگونه مدارس باخطرات ترافیکي 
تعداي دهانه پل مخصوص عبور آبهاي فصلي براي گذردانش آموزان 
از عرضه جاده بسترسازي، رنگ آمیزي وآماده سازي شده که نقش 
بسزایي درکاهش حوادث براي دانش آموزان داشته است علم همچنین 
آشناسازي  و  فرهنگ سازي  منظور  به  اخیر  گفت: درطول سالهاي 
موتورسواران با مقررات ومفاهیم ایمني در30روستاوشهراستان طرح 
موتورسواران ایمن اجرا وعالوه برآموزش موتورسواران تعداد۱0هزارکاله 
ایمني،هزاران شبرنگ مخصوص وصدهاجلیقه مخصوص دیددرشب به 

رایگان بین آنهاتوزیع شده است.
رئیس ایمنی و آتش نشانی گاز گلستان تاکید کرد 

هرگز آبگرمكن و سایر وسایل گازسوز را 
در حمام و فضاهاي محدود و بدون تهویه 

نصب نكنید
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مهندس قربانعلی منوچهریان در 
گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی گاز گلستان با اشاره به خبر فوق گفت: 
آبگرمکن یکي از وسایل گازسوزي است که چنانچه اصول ایمني در 
حین استفاده از آن رعایت نشود مي تواند بسیار خطر ساز و فاجعه 
آفرین باشد.وی با بیان اینکه نصب هرگونه وسیله گازسوز درحمام، 
توالت و یا فضای بسته مغایر با اصول ایمني است، افزود: مشترکین عزیز 
دقت نمایند نصب آبگرمکن در حمام یا فضایي بسته که بطور عادي 
هوا در آن جریان ندارد باعث کمبود اکسیژن شده و خفگي افرادخانه 
را به همراه دارد. منوچهریان تصریح کرد: مصرف گاز آبگرمکن دیواري 
حدود دو تا سه برابر آبگرمکن زمیني می باشد و در نتیجه اکسیژن 
موجود در فضاي مسکوني را به سرعت مصرف می نماید و درصورتي که 
هوا جریان نداشته باشد، کمبود اکسیژن درفضاي آپارتمان منجربه 
سوخت ناقص آبگرمکن و تولید گازسمي co مي نماید. وی در ادامه 
آبگرمکن  گازسوز خصوصاً  دستگاه هاي  براي  بایستي  گفت:همواره 
دیواري پیش بیني  فضای مناسب که هواي تازه در آن جریان داشته 
باشد صورت پذیرد ضمن اینکه از نصب آبگرمکن دیواري در مغازه هایي 
که براي استراحت شبانه کارکنان استفاده مي شود جداً خودداري گردد. 
رئیس ایمنی و آتش نشانی گاز گلستان اظهار داشت:در ساختمان هاي 
کوچکتراز۵0 متر مربع بدلیل فضاي محدود و در صورتیکه دریچه های 
تهویه و امکان ورود هواي تازه پیش بیني نشده باشد، نصب آبگرمکن 

دیواري مي تواند حادثه ساز باشد. 

برگزاری سمینار ارتقای سالمت از طریق 
ورزش در شرکت برق منطقه ای سمنان

سمنان- خبرنگار فرصت امروز - با حضور کارکنان شرکت برق 
سالن  در  ورزش  از طریق  ارتقاء سالمت  منطقه ای سمنان، سمینار 
این دوره دکترسید جواد  برگزار شد. مدرس  این شرکت  اجتماعات 
ضیاء الحق دکتراي فیزیولوژي ) تغذیه و متابولیسم ورزشی( و عضو 
هیئت علمي دانشگاه آزداسالمی واحد شاهرود هدف از برگزاری آن را 
درك اهمیت انجام فعالیت بدنی با توجه به ویژگی های فردی و محیطی 
و لزوم استفاده از متخصصان علوم مختلف در جهت کسب سالمت و 
آرامش جسمی وروانی عنوان نمود و افزود: با توجه به رشد صنعتی شدن 
در جامعه امروز، کم تحرکی یکی از اساسی ترین نگرانی های دولتها و 
کارشناسان می باشد که باعث بروز نارسائی های بسیاری از نظر جسمی 
و روحی برای انسانها شده است. وی اپیدمی شدن بیماریهایی همچون 
کمر درد، بیماریهای قلبی وعروقی، پا درد و...در سنین جوانی را از ارمغان 
مدرنیته دانست و اظهار داشت دور شدن از زندگی سنتی و نامناسب بودن 
تغذیه،نبود بهداشت در محیط کار و کم تحرکی را می توان از عوامل آن 
برشمرد. دکتر ضیاء الحق در ادامه افزود: تطبیق کار با مقتضیات روحی 
وجسمی، پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی و غیر شغلی، آموزش 
بهداشت فردی و مسائل مربوط به کار، تشخیص زود رس و درمان 
بیماریها، توجه به مسائل و مشکالت کارکنان و تنها با 30 دقیقه ورزش 
می تواند به سالمت جسمی و روحی کارکنان کمک کند وگامی بلند در 
جهت آرامش زندگی آنها باشد. مدرس این دوره همچنین در خصوص 
مسائلی همچون فعالیت های بدنی مناسب در روز، در محیط کار، استفاده 
از تجهیزات ورزشی کوچک در محیط کار، انجام تمرینات مقاومتی و 

کششی و... مطالبی را به صورت عملی و تئوری بیان نمود. 

رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک 
منصوب شد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - طی حکمی از سوی مدیر کل راه 
و شهرسازی استان خوزستان، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
اندیمشک منصوب شد. منوچهر رحمانی در حکمی رحمت اهلل یاری 
را به عنوان رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک منصوب کرد. وی 
پیشتر به عنوان معاون اداره راه و شهرسازی دزفول فعالیت داشته 
است ضمن اینکه ریاست اداره مسکن و شهرسازی اندیمشک را نیز در 
کارنامه دارد. پیش از این محمد روحانی ریاست اداره راه و شهرسازی 
اندیمشک را بر عهده داشت که پس از انتزاع معاونت راهداری از اداره 
کل راه و شهرسازی به عنوان رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 

جاده ای این شهرستان منصوب شده بود.

هشجین - خبرنگار فرصت امروز- 
محصوالت  تولیدی  کارگاه  نخستین 
بتنی با نام »ماندگار« با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در شهرستان هشجین 

راه اندازی شد.
محصوالت  تولیدی  کارگاه  موسس 
این  در  هشجین«  »ماندگار  بتنی 
خصوص گفت: خداوند بزرگ را شاکرم 
که مجدداً یاری ام داد با سرمایه گذاری 
و احداث این کارگاه تولیدی، هر چند 
کوچک و حقیر، گامی در جهت اعتال 
و آبادانی شهرستان هشجین و ایجاد 
این  برای جوانان  چند فرصت شغلی 

منطقه بردارم.
سید مسعود یعقوبی ادامه داد: با افتتاح 
این واحد تولیدی، محصوالت در سطح 
استاندارد جهانی و با قیمت مناسب در 
اختیار همشهریان محترم قرار گرفته 
از  اضافی  هزینه های  کاهش  و ضمن 
خورش  بخش  و  هشجین  وابستگی 
رستم به سایر شهرها و استانهای مجاور 

برای تهیه این محصول کاربردی کاسته 
گردد. وی افزود: این کارگاه در زمینی 
به مساحت ۱۵00 مترمربع احداث و 
سرمایه بکار گرفته شده در آن تاکنون 
ریال  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک 
داد:  ادامه  کارآفرین  این  است.  بوده 
نفر  اشتغال 4  زمینه  حاضر  حال  در 
به صورت مستقیم فراهم شده و پیش 
بینی می شود در آینده ای نزدیک این 

تعداد به ۱0 نفر و در دو شیفت کاری 
افزایش یابد. یعقوبی با تشریح عملکرد 
بتنی  محصوالت  تولیدی  کارگاه 
قالب های  گفت:  هشجین«  »ماندگار 
نیاز  به  توجه  با  نیاز محصوالت  مورد 
حال  در  و  گردیده  خریداری  منطقه 
حاضر »بلوك سیمانی مخلوط با پوکه 
به  باال«  استحکام  با  و  معدنی سبک 
مرحله بهره برداری رسیده است. »آجر 

سیمانی مخلوط با پوکه« نیز که برای 
اولین بار تولید و عرضه آن در منطقه 
استحکام،  جهت  از  گرفته  صورت 
از  تر  با صرفه  سبکی و قیمت بسیار 
موارد مشابه در کشور است. همچنین 
»جدول سیمانی« مورد نیاز شهرستان 
و  تامین  کارگاه  این  توسط  هشجین 
در اختیار شهرداری قرار می گیرد تا 
نسبت به خودکفایی منطقه از خرید 

محصوالت مشابه از سایر شهرستانها 
بی نیاز شود.

محصوالت  تولیدی  کارگاه  موسس 
پایان  در  هشجین«  »ماندگار  بتنی 
و  کمتر  قیمت  کرد  امیدواری  ابراز 
بتواند  نقل  و  حمل  هزینه های  کسر 
کمک موثری برای شهرداری هشجین 
و سایر مصرف کنندگان تولیدات این 

واحد باشد.

با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شد

راه اندازی کارگاه تولیدی محصوالت بتنی »ماندگار« در هشجین

تبریز - اسد فالح- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: با تخصیص اعتبار الزم در هر سال شاهد توسعه و آبادانی هرچه بیشتر 
روستاها خواهیم بود چرا که عمران و پیشرفت روستاهای استان با تالش های 
بی وقفه بنیاد مسکن امکان پذیر است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس حافظ باباپور اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی اماکن روستایی 
را موثرترین اقدام در کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ دانست و یادآور شد: 
اجرای چنین طرح هایی توسط بنیاد مسکن در روستاها، زمینه توسعه بخش 
تولید و کاهش بیکاری رابه دنبال داشته و با این توسعه عمیق روستایی، 
شادابی در چهره مردم مشاهده می  شود چون تغییرات در زندگی آنان هم 
درآمدزایی را افزایش داده و هم آرامش و آسایش را به دست آورده و هم 
زندگی برایشان لذت  بخش و رضایت  مندی را در بین آنان به وجود می  آورد. 
وی افزود: اگر روستائیان واقعا به عینه لمس کنند که زمانی محل زندگی 

خود، مرکز کار و اشتغال و معیشت بوده است و اکنون از یک عدالت نسبی 
در توسعه بهره مند هستند هیچگاه روستا را رها نمی کنند و در حاشیه کالن 
شهری مثل تبریز به حاشیه نشینی روی نمی آورند. مدیرکل بنیاد مسکن 
استان با بیان اینکه خدمات بنیاد مسکن در روستاها و مناطق محروم، بخشی 
از دردها و رنج های محرومان جامعه را التیام بخشیده است ابراز امیدواری 
کرد؛ همانطوری که تا به حال بنیاد مسکن منشا خیرها و برکات برای مردم 
و به ویژه محرومان و روستانشینان بوده است، کماکان برکاتش ادامه پیدا 
خواهد کرد. مهندس باباپور اضافه کرد: بنیاد مسکن از بدو تاسیس تاکنون، 
آن آرمانهایی که مدنظر امام راحل و مقام معظم رهبری و تمامی دولت ها، 
مبنی رسیدگی بیشتر به روستاها، محرومیت زدایی، عمران و آبادانی در 
روستاها بوده، دنبال کرده است و این اهداف، مورد توجه بوده و خواهد بود.

الزم به ذکر است، بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی تاکنون 
توانسته است بیش از ۱۲7 هزار واحد گلی و خشتی در سطح روستاهای 
استان را نوسازی و بهسازی کند که تقریبا متوسط باالی ۵۲ درصد می باشد.

ساری- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش خبرنگار 
مازندران، مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران به همراه 
از  سرما  فصل  آستانه  در  ستادی  روسای  از  تعدادی 
تاسیسات و پروژه های این منطقه بازدید نمود. مهندس 
توکلی در این ماموریت دو روزه از تاسیسات تقویت فشار 
و مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز رشت، پروژه احداث 
خط لوله گاز رشت- سنگر به طول بیش از نه کیلومتر، 
محل تقاطع خط لوله سی اینچ با رودخانه سپیدرود و 
تقاطع خط لوله با محور ارتباطی شهر لنگرود به کومله 
)با حضور رییس شورای شهر و شهردار( بازدید کرد. 
توکلی در حاشیه این بازدید با هیات رییسه منطقه دیدار 
و نکات الزم را برای بهبود شرایط عنوان نمود. او ضمن 
تشکر از زحمات کارکنان این منطقه، به ماموریت خطیر 
شرکت انتقال گاز اشاره کرد و افزود: بسیاری از زحمات 
شما دیده نمی شود و این ذات کار این حوزه است. 
این در شرایطی است که در بسیاری از مواقع اشتباه 
اول، اشتباه آخر محسوب می شود و زحمات چندین 
ساله یک مجموعه زیر سوال می رود. دقت رکن اصلی 

است و باید همواره سرلوحه کارکنان مناطق انتقال گاز 
 HSE قرار گیرد. ایشان ضمن تاکید بر رعایت اصولی
اعالم کرد؛ باید اطالعات کاربردی بین مناطق مختلف 
به اشتراك گذاشته شود. در ضمن باید بانک حوادث 
همدلی  و  صمیمیت  توکلی  شود.  گرفته  جدی  نیز 
کارکنان را در شرکت انتقال گاز عالی توصیف کرد و 

این مهم را عامل اصلی توفیقات این شرکت برشمرد. 
ایشان در بازدید از خط لوله انتقال گاز رشت- سنگر از 
نزدیک با مشکالت این پروژه آشنا شد و پس از استماع 
گزارشات خواستار اتمام هر چه سریع تر پروژه گردید. 
وی در بازدید از تاسیسات واحد رشت نظارت و بازرسی 
اهمیت  حائز  را  رشت  واحد  توربین های  عملکرد  بر 

برشمرد. مدیرعامل انتقال گاز پس از بازدید برخی از 
خطوط انتقال که از رودخانه ها می گذرند، تعدد وجود 
رودخانه های خروشان در استان های شمالی را به عنوان 
توکلی وجود  برشمرد.  توجه  قابل  تهدید جدی،  یک 
رودخانه های فراوان را ویژگی منحصر منطقه ۹ برشمرد 
که در صورت عدم توجه ریسک سیستم را افزایش دهد. 
منطقه ۹  مدیر  نژاد  داودی  مهندس  بازدید  ادامه  در 
عملیات انتقال گاز ضمن خوشامد گویی به مدیرعامل 
انتقال گاز ایران و هیات همراه؛ منطقه ۹ عملیات را 
به حوضچه ای با سطح کم اما عمق زیاد تشبیه نمود. 
داودی نژاد گلستان، مازندران و گیالن را دارای شرایط 
خاص محیطی توصیف نمود که گاهاً به چشم نمی آیند 
و سختی کار را چندین برابر می نمایند. تراکم جمعیت 
در شمال کشور، مشکالت حریم خط لوله را افزایش 
داده است. وجود رودخانه های خروشان پایداری آن را 
تهدید می کند و در همین راستا پروژه های ایمن سازی 
خطوط در برخی رودخانه ها اجرا شده است. ایشان در 

ادامه گزارشی از عملکرد منطقه ارائه دادند.

مدیرکل بنیاد مسكن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی: 

عمران و آبادانی روستاها با پشتکار و تالش های ارزنده بنیاد مسکن امکان پذیر است 

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در بازدید از تأسیسات و پروژه های منطقه 9 عملیات:

دقت باید اولویت اصلی کار در مناطق انتقال گاز باشد

اراک - خبرنگار فرصت امروز - رئیس اتاق بازرگاني اراك گفت: فضاي 
پسا تحریم فصل جدیدي را براي توسعه روابط و همکاري هاي همه جانبه 
استان مرکزي با کشور کره جنوبي به  ویژه در بخش هاي صنعت، کشاورزي و 
همکاري هاي علمي و دانشگاهي گشوده است. مهندس محمدرضا جعفري 
در دیدار فعاالن اقتصادي استان با سفیر کره جنوبي و هیات همراه در اراك 
با بیان اینکه کشور کره جنوبي یکي از شرکاي تجاري ایران است خاطرنشان 
ساخت: مدیران ارشد استان نیز در دیدار با این هیات بر توسعه مبادالت 
تجاري و فرهنگي بین استان مرکزي و کره جنوبي تأکید کرده اند. وي توسعه 
روابط اقتصادي را یکي از رسالت هاي اتاق هاي بازرگاني عنوان کرد و افزود: 

اتاق بازرگاني اراك بعنوان پارلمان بخش خصوصي به دنبال افزایش مراودات 
استان با کشورهاي مختلف از جمله کشور کره جنوبي است. رئیس اتاق 
بازرگانی اراك با اشاره به عالقه مندي کره جنوبي نسبت به توسعه و افزایش 
تنوع روابط در زمینه هاي مختلف پزشکي، فرهنگي، علمي، دانشگاهي و تولید 
و صنعت، اظهار داشت: در شرایط جدید اقتصادي ایران به دنبال باز گرداندن 
سطح روابط با کره جنوبي به شرایط قبل از تحریم ها هستیم. وي از سفر 
یک هیات اقتصادي از استان مرکزي به کشور کره جنوبي در آینده نزدیک 
خبر داد و افزود: در این سفر زمینه هاي همکاري هاي دوجانبه مورد بررسي 

قرار خواهد گرفت.

تبریز - اسد فالح- شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: 
پروژه مشارکتی سما با کاربری مسکونی طبق زمانبندی 
در حال اجرا و احداث است.به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مهندس یعقوب هوشیار افزود: با تسهیالتی که 
سازان  انبوه  همچنین  و  خصوصی  بخش  فعاالن  به 
مصوب شده، پروژه های مشارکتی شهرداری منطقه ۵ 
در کاربری های مختلف پس از عقد قرارداد و طی مراحل 

قانونی جهت اخذ مجوز از مراجع ذی صالح در حال 
اجرا است. وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری منطقه 
پنج پروژه های متعددی را با بخش خصوصی و به صورت 
مشارکتی در دست اجرا دارد به پروژه مشارکتی سماء 
اشاره کرد و گفت: این پروژه با کاربری مسکونی و با 364 
واحد در ۲۲ طبقه سازه ای در حال احداث است.شهردار 
منطقه ۵ تبریز همچنین با بیان اینکه پروژه مسکونی 

ساخته  پیش  سازی  خانه  شرکت  مشارکت  با  سماء 
آذربایجان احداث می شود، افزود: مساحت عرصه پروژه 
مسکونی  کاربری  زیربنای  مساحت  مترمربع،   ۹۱00
پروژه بالغ بر 46 هزار مترمربع در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است مساحت زیربنای پارکینگ این پروژه 
حدود ۲0 هزار مترمربع و کل مساحت زیربنای پروژه 

بالغ بر 68 هزار مترمربع طراحی شده  است.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - مدیریت حراست و امور محرمانه شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: تالش جهادی، خستگی ناپذیر و شبانه روزی 
کارکنان حراست این شرکت، موجب افزایش امنیت و پایداری شبکه برق در 
دو استان خوزستان وکهگیلویه وبویر احمد شده است. به گزارش روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، علی اصغر خدامراد منگری مدیریت حراست 
و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای خوزستان با تسلیت ایام شهادت ساالر 
شهیدان امام حسین )ع ( و یاران باوفایش و سپاس از همه تالشگران صنعت 
برق خوزستان، به ویژه نیروهای حراست گفت: با برنامه ریزی، سازماندهی و 
تدابیر اتخاذ شده همواره تالش گردیده تا ضمن افزایش امنیت، از سرقت 
تجهیزات این صنعت حیاتی و خاموشی های ناخواسته جلوگیری بعمل آید. 
وی افزود: براساس گزارشهای تجمعی از سال 8۲ تا ۹۲ تعدادی از دکل های 

برق بعلت سرقت نبشی ها دچار آسیب جدی شدند، که خوشبختانه ازانتهای 
سال ۹۲ تاکنون پس ازبرگزاری جلسات متعدد کارشناسی و حمایت مدیران 
عامل با مشارکت و همکاری امور ترابری معاونت مالی وپشتیبانی شرکت و 
استفاده از تجربه فنی کار در اموربهره برداری و ایجاد گشت های سیار ویژه 
خطوط انتقال و فوق توزیع برق با استفاده از همکاران سختکوش در امور 
نگهبانی و آموزش آنها با هدف رفع این شرایط بحرانی وکاهش سرقت ها در 
پهنای حوزه ماموریت شرکت باتوجه به گستردگی خطوط و تعداد دکل ها 
توانستیم معضل سرقت ها را تاحدود زیادی کنترل ومدیریت کنیم. وی ادامه 
داد: مهمترین اقدامات درجهت ثبات و افزایش امنیت و کاهش موارد سرقتی 
در حوزه استحفاظی شامل تعیین برنامه زمان  بندی بازدیدها ازخطوط انتقال 
و فوق توزیع و ایستگاه های برق و گزارش  دهی روزانه، به کارگیری خودروهای 

سازمانی ویژه، بازدید مکرراز کلیه خطوط از جمله مناطق سرقت خیز از 
جمله کارهای انجام گرفته در این راستا بوده است. سپس منگری از کاهش 
چشمگیر سرقت دکل های انتقال نیروی این شرکت خبر داد و گفت: در ابتدا 
مشکالت فراوانی نظیر هماهنگی گروه های کاری و حجم باالی کار حراست 
در شرایط سخت و طاقت فرسای آب و هوایی منطقه وجود داشت، لیکن 
موفق شدیم در" سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " و با تالش شبانه  روزی 
مدیر وکارکنان حراست فیزیکی این شرکت، از سقوط بیش از 30 دکل 
بحرانی انتقال نیرو جلوگیری کرده و به منظور بهبود و استمرار برق رسانی 
مطمئن وپایدار به همه ذی نفعان این صنعت و حذف هرگونه پیامد سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی در منطقه به یاری پروردگار و توجهات امام زمان )عج( 

به خوبی انجام وظیفه نماییم.

رئیس اتاق بازرگاني استان مرکزی خبر داد 

توسعه همکاري هاي همه جانبه فیمابین استان مرکزي و کره جنوبي 

شهردار منطقه 5 تبریز: 

پروژه مشارکتی۳۶۴ واحدی سما طبق زمانبندی در حال احداث است 

مدیریت حراست وامور محرمانه شرکت برق منطقه ای خوزستان

تالش شبانه روزی کارکنان حراست، موجب افزایش امنیت و پایداری شبکه برق منطقه ای خوزستان شده است 

ساری- خبرنگار فرصت امروز - مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره به اینکه 
اقتصاد مقاومتی را ه حل مقابله با فشارهای اقتصادی 
است، گفت: با تعدیل سهمیه بر اساس اصول بهینه سازی 
مصرف سوخت و نظام بخشی الگوی مصرف، در صنایع 
صرفه جویی حاصل می  شود. به گزارش خبرنگار مازندران، 
حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری با بیان اینکه یکی از ارکان اقتصاد 
بنیان  اقتصاد دانش  و  الگوی مصرف  مقاومتی اصالح 
افزایش  مصرف،  الگوی  تدوین  با  کرد:  اظهار  است، 
بازدید های دوره ای و کنترل نامحسوس، همچنین با 
مستند سازی مدارك و هماهنگی با سازمانهای ذی ربط 
در بخش معادن و کارخانه های شن و ماسه، اصالح و 
کاهش مصرف سوخت را به دنبال داشته است. وی ادامه 
داد: تعداد مصرف کنندگان در سال ۹3 در بخش معادن 
و کارخانه های شن و ماسه 64 واحد بود که در سال ۹4 
به ۹۹ واحد فعال رسید که رشد ۵4 درصدی در آن 
دیده می شود این در حالی است که مقدار مصرف این 

واحدها در سال ۹3 هفت میلیون لیتر و در سال ۹4، ده 
میلیون لیتر معادل 3۱ درصد افزایش نسبت به سال 
۹3 می باشد. حسینعلی طالبی اذعان کرد: با توجه به 
اقدامات انجام شده و تدوین الگوی مصرف توسط این 
شرکت در تعداد واحد های متقاضی رشد ۵4 درصدی 
مشاهده می شود اما در میزان مصرف آنها 3۱ درصد 
در مقدار سوخت افزایش مشاهده می گردد. وی تاکید 
کرد: با کارشناسی متخصصان و روند اقدامات صورت 
گرفته در سالهای ۹3 و ۹4، اصالح الگو و بهینه سازی 

مصرف سوخت را به دنبال داشته است. طالبی با اشاره 
به اینکه تنها پرهیز از حرام کافی نیست بلکه مصرف 
درست نیز از سبک زندگی اسالمی است، گفت: در بخش 
کارخانه های شالیکوبی با تدوین الگوی مصرف، افزایش 
بازدیدهای میدانی و آشنایی با فرآیند تولید و بررسی 
منطقه ای، توانست 7۱ درصد در مصرف صرفه جویی 
نماید. وی ادامه داد: در سال ۹3 تعداد فعال شالیکوبی 
84 واحد بوده که در سال ۹4 به ۲8 واحد تقلیل پیدا 
کرده است و 66 درصد کاهش متقاضی در این بخش را 

به دنبال داشته است. 
در  مایع  سوخت  مصرف  مقدار  طالبی  حسینعلی 
شالیکوبی ها را در سال ۹3 حدود دو میلیون لیتر و 
در سال ۹4 حدود پانصد و شصت هزار لیتر دانست و 
این واحدها به گاز طبیعی  بیان کرد: تبدیل سوخت 
از عوامل اصلی در کاهش تعداد مصرف کننده ها در 
این بخش بوده و با هدف اقتصاد مقاومتی 7۱ درصد 
کاهش مصرف نسبت به تعداد مصرف کنندگان در سال 
۹3 در این بخش به همراه داشت. مدیر شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در مورد چگونگی 
منطقی کردن مصرف سوخت در کارخانه های عایق های 
رطوبتی اذعان کرد: با الگو بندی سهمیه مصرف کنندگان 
مشترك  بازدیدهای  و  میدانی  بازدیدهای  بخش،  این 
ارز، همچنین  با قاچاق کاال و  کارگروه کمیته مبارزه 
نشستهای مشترك و جلسات متعدد در قالب کمیسیون 
مبارزه با قاچاق و هماهنگ سازی دستگاه های متولی 
و دیگر اقدامات توانستیم در مصرف سوخت عایقهای 
باشیم  داشته  را  مصرف  کاهش  درصد   4۵ رطوبتی 
مدیر منطقه ساری گفت: تعداد واحدهای تولید کننده 
عایق های رطوبتی در سال ۹3، ۱4 واحد بوده و در سال 
۹4 این تعداد به ۱7 واحد رسید که آمار فوق رشد ۲۱ 
درصدی واحدهای متقاضی سوخت را نشان می دهد. 
طالبی ادامه داد: در سال ۹3 حدود نوزده میلیون لیتر 
سوخت در بین این واحدها توزیع شد در صورتی که در 
سال ۹4 حدود ده میلیون لیتر سوخت دریافت کردند 
که با توجه به اقدامات انجام شده کاهش مصرف 4۵ 

درصدی در این واحدها حاصل شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد

سهم منطقه ساری در اقتصاد مقاومتی در منطقی کردن سهمیه سوخت معادن و کارخانه ها
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