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جانشین پلیس پیشگیری ناجا: 
امنیت شرط اساسی توسعه گردشگری است
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مع��اون فروش و بازاريابي ش��رکت فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان گفت: ش��رکت فوالد 
مبارک��ه اصفهان در هش��ت ماهه س��ال 
جاري همانند س��نوات قب��ل با رويکرد 
توس��عه متوازن، روند رو به رشد توليد و 

فروش خود را حفظ نمود و توانس��ت با فروش و ثبت سفارش 4 
ميليون و 450 هزارتن محصول نس��بت به عملکرد مدت مش��ابه 
س��ال قب��ل )3 ميليون و 375 ه��زار تن( رش��د 32 درصدي را 
در مس��ير تأمين نياز مش��تريان خود به ثبت برساند. به گزارش 
خبرن��گار صمت از اصفهان، محمود اکبري در اين خصوص اظهار 
ک��رد: اي��ن گام بلند که در راس��تاي رضايتمندي هرچه بيش��تر 
مش��تريان داخلي برداش��ته شده اس��ت، در حالي صورت گرفته 
که ميزان س��فارش های ثبت ش��ده تا پايان آبان ماه امسال براي 
تحوي��ل در بازار داخ��ل معادل 3 ميلي��ون و 600 هزار تن بوده 
که نس��بت به ميزان مدت مش��ابه س��ال قبل)2 ميليون و 283 
هزارتن( معادل 58 درصد رش��د داش��ته اس��ت. وي با تأکيد بر 
اينک��ه در س��ال جاري رويکرد ش��رکت فوالد مبارک��ه بر مبناي 

تأمين هرچه بيش��تر نياز بازار داخلي برنامه ريزي ش��ده...

هش��تمين نمايش��گاه تخصصی نفت، گاز، 
پاالي��ش و پتروش��يمی با حضور ش��رکت 
ها و توليدکنندگان تجهي��زات و کاالهای 
اساس��ی تاسيس��ات صنعت نفت با هدف 

معرفی آخرين دس��تاوردها و توانمندی های 
محصوالت داخلی از 21 تا 24 آذر ماه امسال در عسلويه قطب انرژی 
کش��ور برگزار می ش��ود. به گزارش پايگاه اطالع رسانی منطقه ويژه 
پ��ارس، ايوب بنوی      ، رئي��س روابط عمومی و امور فرهنگی س��ازمان 
منطق��ه ويژه اقتصادی ان��رژی پارس با بيان اين که امس��ال در اين 
نمايش��گاه بيش از 90 ش��رکت فعال در زمينه صنايع باالدس��تی و 
پايين دس��تی نفت و گاز حض��ور دارند   اظهار کرد:  دراين نمايش��گاه 
قطعه س��ازان و توليدکنندگان داخلی و خارجی آخرين دستاوردهای 
خود در زمينه کاالهای اساس��ی تاسيسات صنعت نفت را در فضايی 
به مس��احت چهار هزار مترمربع معرفی می کنند. وی در ادامه افزود: 
اين نمايش��گاه تخصصی به ميزبانی س��ازمان منطقه ويژه اقتصادی 
ان��رژی پ��ارس در عس��لويه پايتخت انرژی کش��ور با ه��دف معرفی 

آخرين دس��تاوردها و توانمندی های محص��والت داخلی و ...

هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی در قطب انرژی کشور 

برگزار می شود

رشد 58 درصدی ثبت سفارش 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

برای مشتریان داخلی
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ــگيرى ناجا امنيت را شرط اساسى توسعه صنعت  جانشين پليس پيش
ــمرد و گفت: با تالش نيروى انتظامى و يگان  ــگرى در كشور برش گردش
ــازمان ميراث فرهنگى اين پيش نياز به شايستگى تأمين شده  حفاظت س

است. 
ــه كار دومين گارگاه  ــن آغاز ب ــدى معصوم بيگى» در آيي ــردار  «مه س
ــتى و  ــراث فرهنگى، صنايع دس ــازمان مي ــگان حفاظت س ــى ي  آموزش
ــخص  ــازمانى اهداف تبيين و راهبردها مش ــگرى افزود: اگر در س گردش
ــق آن راهبردها وجود  ــنى براى تحق ــند و همچنين برنامه  هاى روش باش
ــازى كاركنان، استفاده از  ــته باشد، مى توان بر سه محور، توانمندس داش

فناورى هاى نوين و جلب مشاركت هاى مردمى تمركز كرد. 
ــان كرد: در مورد  ــاس گزارش پايگاه خبرى پليس، وى خاطر نش براس
ــا رويكرد  ــى را بر آموزش ب ــد تمركز اصل ــان، باي ــازى كاركن توانمندس
ــانى به  ــاهد تبديل روزافزون منابع انس ــت تا ش مهارت افزايى آنها گذاش

سرمايه هاى انسانى باشيم. 
ــتفاده از فناورى هاى  ــگيرى ناجا اظهار كرد: اس ــين پليس پيش جانش
ــش هزينه ها، امكان پايش  ــن امنيت نيز افزون بر كاه ــن در امر تأمي نوي

جغرافيايى و اشراف بيشتر بر ماموريت را فراهم مى كند. 
ــخنان خود بر جلب مشاركت هاى  ــد انتظامى در ادامه س اين مقام ارش
عمومى و بسيج همگانى در راستاى اهداف يگان حفاظت سازمان ميراث 
ــم مردمى براى  ــتفاده از امكانات عظي ــد كرد و گفت: اس ــى تأكي فرهنگ
ــدارى از آنها،  ــار فرهنگى و ملى و نگه ــگيرى از وقوع جرم عليه آث پيش

ظرفيت بسيار بزرگى است كه بايد بيش از گذشته آن را فعال كرد. 
ــى جهان، فضاى  ــاد آورى اينكه فضاى كنون ــى با ي ــردار معصوم بيگ س
ــايبرى و با قدرت نرم انجام مى گيرد،  جنگ نرم بوده و نبردها در فضاى س
ــور و نيز ديگر ارزش هاى ما همچون  افزود: ميراث فرهنگى و تاريخى كش
ــينى و عزادارى ميليونى در سالگرد شهادت  راهپيمايى بزرگ اربعين حس
امام رضا (ع) از جمله مؤلفه هاى اساسى قدرت نرم جمهورى اسالمى ايران 

است كه امكان تجهيز فكرى را براى آزادگان جهان به وجود مى آورد. 
ــتوانه غنى ميراث فرهنگى كشور و وجود  ــاره به پش وى در ادامه با اش
ــنگين  ــئوليت س ــده در اين حوزه بر مس ــزار مكان تاريخى ثبت ش 32ه
ــگان حفاظت ميراث فرهنگى تأكيد كرد و گفت: اين يگان دو ماموريت  ي
ــى از جمله مراقبت و محافظت از آثار ثبت شده فرهنگى  محورى و اساس
ــگران و بازديدكنندگان از اين آثار  ــن نظم و امنيت گردش ــى و تأمي و مل

را برعهده دارد. 
ــگرى در گرو  ــترش صنعت گردش ــعه و گس ــوم بيگى افزود: توس معص
ــل برقرار بوده و  ــور به طور كام ــت كه اين مقوله در كش امنيت پايدار اس
ــاهد  ــت كه امروز در كمتر نقطه اى از جهان ش ــترى فراهم كرده اس بس

آن هستيم. 
ــش رو در مقوله  ــاى پي ــيب ها و چالش ه ــريح آس ــپس به تش وى س
ــگرى پرداخت و گفت: يكى از مهم ترين اين  آسيب ها نگاه بخشى  گردش
ــتن به گردشگرى است كه بايد تبديل به نگاه ملى شود و در نتيجه  داش
ــاركت همگانى در پيشگيرى از وقوع جرم را در اين حوزه تقويت   آن مش

كرد. 
ــگيرى ناجا تأكيد كرد: بايد افزون بر فعاليت هاى  ــين پليس پيش جانش

ــانه ها نيز تكيه كرد  خود يگان، بر پيگيرى فعال اين موضوع از طريق رس
ــطوح از اين ماموريت يگان هاى حفاظت  و نيروى انتظامى نيز در تمام س

پشتيبانى مى كند. 
ــردار معصوم بيگى در ادامه به تشكيل اداره مشاركت هاى مردمى در  س
ــرد: اين كار گام بلندى  ــاره و تأكيد ك يگان حفاظت ميراث فرهنگى اش
ــه همين روش در  ــمار مى رود و بايد ب ــاركت مردمى به ش در جلب مش
ــن كرد كه اين ميراث  ــيت ايجاد كرد و برايشان روش ــهروندان حساس ش

براى فرزندان آنهاست. 
ــد انتظامى با تأكيد دوباره بر لزوم آموزش پيوسته نيروى  اين مقام ارش
انسانى خاطرنشان كرد: تنها وجود منابع فيزيكى و مادى موجب موفقيت 
ــد بلكه براى تحقق اين مهم بايد كاركنان متخصص  و كارآمد  نخواهد ش

افزايش يافته و از سرمايه انسانى باانگيزه برخوردار بود. 

امنيت شرط اصلى توسعه پايدار در صنعت گردشگرى
ــان اينكه  ــراث فرهنگى نيز با بي ــازمان مي ــده يگان حفاظت س فرمان
ــور در اين كارگاه  ــايت اماكن تاريخى ثبت جهانى كش كاركنانى از 90س
حضور يافته اند، گفت: آموزش كاركنان در يگان حفاظت سازمان ميراث 
ــائل  ــژه اى دارد چرا كه در اين يگان كاركنان با مس ــى اهميت وي فرهنگ

فرهنگى و اجتماعى متعددى روبه رو هستند. 
ــى دولت،  ــى از اهداف اصل ــى» افزود: يك ــر رحمت الله ــردار  «امي س
ــگرى و توريسم است و كشور ما كه از ظرفيت ها و  ــعه صنعت گردش توس
جاذبه هاى بسيارى برخوردار مى باشد مى تواند به موفقيت هاى بزرگى در 

اين حوزه دست پيدا كند. 
ــعه  ــيارى بر توس ــگرى تأثير بس ــاره به اينكه صنعت گردش وى با اش
ــوردارد،  ــتغال زايى و ورود ارز به كش فرهنگى و اقتصادى و همچنين اش

تأكيد كرد: شرط اساسى توسعه پايدار در صنعت گردشگرى امنيت است 
و حتى كوچك ترين بزه ديدگى احساس امنيت را مختل مى كند. 

ــتاد مشترك نيروهاى مسلح،  ــاره به مصوبه س اين مقام انتظامى با اش
ــى يگان حفاظت  ــن مصوبه از جمله وظايف اساس ــار كرد: بر پايه اي اظه
سازمان ميراث فرهنگى تأمين امنيت اتباع خارجى در حوزه استحفاظى 
ــويه با  ــف انتظامى در اين حوزه و همكارى دوس ــن يگان، انجام وظاي اي

نيروى انتظامى و ديگر دستگاه ها ست. 
ــى از  ــه در اين گارگاه آموزش ــه اينك ــاره ب ــردار رحمت اللهى با اش س
ــگاه علوم انتظامى امين و ديگر دانشگاه هاى  ــتادان دانش مجرب ترين اس
ــده است، شناخت  ــگرى بهره گيرى ش ــور در حوزه گردش درجه يك كش
صنعت گردشگرى و قوانين مربوط به آن، روش ارائه خدمت به گردشگران 

و حقوق آنها را از مهم ترين اهداف آموزشى اين كارگاه برشمرد. 

جانشين پليس پيشگيرى ناجا: 
امنيت شرط اساسى توسعه گردشگرى است
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اخبار اخبار
شهردار بندرعباس:

اعتماد به توانایی معلوالن زمینه ساز 
حضور بیشتر آنها در جامعه است

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- شهردار بندرعباس گفت: 
امیدوارم با فراگیر شدن توجه و اعتماد به معلولین بتوان زمینه حضور 
آنان را در عرصه های مختلف فراهم کرد. به گزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده در بازدیدی که 
به همراه معاون خدمات شهری، شهردار منطقه دو و برخی از مدیران 
شهرداری از مرکز خیریه توانبخشی و حرفه آموزی معلولین ذهنی 
جهش انجام شد، با بیان اینکه هنر یکی از راه های تسکین انسان 
است و معلولین و مخاطبان آثار هنری در این آثار به دنبال آرامش 
هستند، گفت: بعضی سخن ها را فقط با بعضی ابزارها می توان گفت و 
زبان گویای اغلب معلولین هنرهای دستی آنهاست. شهردار بندرعباس 
با اشاره به این که خیرین زبان گویای معلولین هستند، اضافه کرد: 
اعتماد مهم ترین عامل در مشارکت خیرین است که تاکنون توانسته 
کمک های آنها این مرکز را سر پا نگهدارد. امینی زاده با بیان اینکه 
در حد توان حامی و پشتیبان نهاد های اجتماعی هستیم، تصریح 
کرد: کمک مجموعه شهرداری به سازمان های اجتماعی و موسسات 
بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  مصوبات  اساس  بر  باید  فرهنگی 
صورت پذیرد. امینی زاده همچنین با اشاره به اینکه فرد معلول به 
یک نفر یا یک خانواده ارتباط ندارد، گفت: فرد معلول متعلق به جامعه 
است، پس باید نگاه کالن به آن شود و با پیشگیری از خانه نشین شدن 
معلولین ذهنی به منظور کمک به خانواده های این قشر از جامعه تا 
حدودی از بار مسئولیت های خانواده های این عزیزان کاسته شود. وی 
ابراز امیدواری کرد با فراگیر شدن توجه و اعتماد به معلولین بتوان 
زمینه حضور آنان را در عرصه های مختلف فراهم آورد تا از این طریق 

نسبت به تقویت روحی واجتماعی این عزیزان اقدام شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاري شركت 
شهرك هاي صنعتي با شركت 

نمایشگاه هاي بین المللي استان قزوین
فرصت  خبرنگار   - قزوین 
شرکت  عامل  مدیر  امروز- 
صـنـعتي  شـهـرك هــاي 
جهت  گفت:  قزوین  استان 
و  مشترك  همکاري های 
واحدهاي  از  بیشتر  حمایت 

و  کوچک  صنایع  و  صنعتي  نواحي  و  شهرکها  در  مستقر  صنعتي 
متوسط استان تفاهم نامه مابین شرکت شهرك هاي صنعتي استان 
قزوین و شرکت نمایشگاه هاي بین المللي استان قزوین منعقد شد. 
بنابرگزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین 
دائمي  محل  در  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در   " حمیدرضاخانپور   "
نمایشگاه بین المللي استان اظهار داشت: در راستاي کمک به توسعه 
معرفي  و  و خارجي  داخلي  نمایشگاه هاي  در  از طریق شرکت  بازار 
محصوالت و توانمندیها در نمایشگاه هاي تخصصي و اعزام و پذیرش 
هیأتهاي تجاري به نمایشگاه ها از مهمترین اهداف تفاهم نامه است. وي 
با اشاره به برنامه های حمایتي از واحدهاي صنعتي و تولیدي شرکت 
کننده در نمایشگاه ها تصریح کرد: حمایت از توسعه بازار و همکاري های 
فناوري واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکها و  اقتصادي و  و  فني 
نواحي صنعتي و صنایع کوچک استان، حمایت از بازدید واحدهاي 
صنعتي از نمایشگاه ها و استفاده از قابلیتهاي صنعتي در جهت توسعه 
و رفع کاستي ها، معرفي توانمندیهاي صنعت استان در سطح ملي 
و بین المللي، آشنایي با نیازهاي بازار و مشتریان در راستاي توسعه 
بازاریابي و فروش تولید ملي و همکاري در برگزاري تورهاي نمایشگاهي 
و اعزام هیأت هاي تجاري داخلي و خارجي از مهمترین تعهدات طرفین 
تفاهم في مابین مي باشد. مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان 
قزوین حمایت هاي مالي و معنوي واحدهاي صنعتي شرکت کننده 
و هیأت هاي  نمایشگاه ها  در  نواحي صنعتي  و  مستقر در شهرك ها 
تجاري و واحدهاي عضو خوشه های صنعتي استان و پرداخت 50 درصد 
هزینه های آموزش به منظور آشنایي واحدهاي متقاضي با مواردي 
شناخت  نمایشگاه،  برگزاري  نحوه  مذاکره،  فنون  و  اصول  همچون 
بازار و هماهنگي براي حضور کلیه شرکت هاي مستقر در شهرك هاي 
صنعتي استان جهت بازدید از نمایشگاه شامل از جمله تعهدات این 
شرکت عنوان کرد. قابل ذکر است این تفاهم نامه با حضور حمید رضا 
خانپور مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان قزوین و هادي 
طاهرخاني مدیر عامل شرکت نمایشگاه هاي بین المللي استان قزوین 

امضاء و براي اجراء ابالغ گردید.
مدیر كل راه و شهرسازی مازندران:

الزمه وجود شهری پویا داشتن یک طرح 
جامع و مدون شهری است

ساری- خبرنگار فرصت امروز- مهندس حیدر نوروزی مدیر 
کل راه و شهرسازی استان مازندران در نهمین همایش بزرگداشت 
روز جهانی شهرسازی وجود شهری پویا را در گرو داشتن یک 
طرح جامع و مدون شهری برشمرد. به گزارش خبرنگار مازندران 
نهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با شعار تجارب جهانی 
– برنامه ریزی محلی و شورای شهر متخصص با حضور مسئولین 
اجرائی استان – شهرداران، نظام مهندسی استان و دانشگاه های 
مختلف استان در سالن اجتماعات دانشکده هنر معماری دانشگاه 
مازندران برگزار گردید. مهندس نوروزی مدیر کل راه و شهرسازی 
استان در این همایش درخصوص فرآیند تهیه و تصویب طرح های 
توسعه عمران شهری در استان تاکید و یادآور شد مطالعات همه 
جانبه مشاورین و استفاده از پتانسیل های موجود در مراکز علمی و 
دانشگاهی باید در دستور کار قرار بگیرد. شیوه های نظارت بر تهیه 
طرح ها – کاهش پرونده ها در کمیسیون ماده 5 – سیاست های 
جدید وزارتخانه درخصوص توسعه شهری – نحوه ارتباط صنعت 
با دانشگاه از جمله موضوعاتی بود که مهندس نوروزی در این 
همایش به آن پرداخت. مهندس نوروزی از اعالم آمادگی اداره کل 
راه و شهرسازی استان درخصوص همکاری با دانشگاه ها خصوصاً 
دانشگاه هایی در استان که هفت رشته تخصصی نظام مهندسی در 
آنها تدریس می شود خبر داد. مهندس نوروزي در ادامه خواستار 
تعامل و همکاري دو سویه شوراي های اسالمي شهرهاي استان 
در جهت نیل به اهداف عالیه شهرسازي با مجموعه های ذي ربط 
شد. وي در این همایش ضمن قدرداني از برگزار کنندگان، برپایي 
چنین همایش هایی را در جهت ارتقای دانش فنی مهندسین و 
آموزش و آگاهي حقوق شهروندي و تالش در جهت توسعه آن 

مثمر ثمر دانست.

تقدیرازاقدامات روابط عمومی معاونت 
استانداری و فرمانداری شاهرود 

فرصت  خبرنگار  شاهرود- 
روابط  کل  مدیر  امروز- 
سمنان،  استان  عمومی های 
زیربنای  را  عمومی ها  روابط 
معرفی عملکرد دولت دانست 
عمومی ها  روابط  گفت:  و 

می بایست درجهت اطالع رسانی اقدامات صورت گرفته توسط دولت 
اهتمام بیشتری داشته باشند. علی معینی دانشمندی در این نشست 
که با حضور مسئوالن روابط عمومی فرمانداریهابه میزبانی استانداری 
برگزارگردید با تاکید بر اینکه باید تالش شود تا با شفافیت موضوع، 
مهم ترین دستاوردهای دولت برای مردم بیان شود، ابراز داشت: روابط 
عمومی پیشانی یک نهاد و به نوعی پیشانی فعالیت های دولت است 
لذا باید با شفافیت بیشتری اقدامات دولت تدبیروامید به گوش مردم 
رسانده شود وی درادامه افزود: از برخی رسانه ها و روابط عمومی ها 
انتظار می رود در ارائه عملکرد دولت در استان سمنان و شهرستانها 
تالش بیشتری نمایند و اقدامات بسیار خوبی که در حوزه های مختلف 
رسانی  اطالع  و  گرفته  و...صورت  انرژی  اقتصاد،  درمان،  بهداشتی، 
آنهادرجامعه به ترویج امید همگانی کمک می کند اهتمام بیشتری 
داشته باشند. مدیرکل روابط عمومی گفت: برهمگان مشخص و واضح 
است که دولت در برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران و مذاکرات 
در کنار لغو تحریم های ظالمانه عملکرد مثبتی داشته و رسانه ها باید 
پیروزی های نظام در عرصه هایی از این دست را به مردم اطالع رسانی 
کنند تا همه از دستاوردهای این موفقیت ها مطلع و بهره مند شوند 
روابط  مدیرکل  معاون  نیزبعنوان  یحیایی  حجت اهلل  جلسه  درادامه 
عمومی استانداری معرفی گردیدودرپایان نیز ازتالشهای روابط عمومیها 
که عالوه برامورجاری درچندین برنامه مهم اخیراستان تالشهای زیادی 

نمودند تقدیروتشکربعمل آمد

كارگاه آموزشی مصرف بهینه و ایمن گاز 
در الهیجان برگزار شد 

رشت- زینب قلیپور- محمد 
شهرستان  فرماندار  احمدی 
با  نشست  این  در  الهیجان 
اشاره به اهمیت بهینه سازی 
انرژی در کشور است  مصرف 
انرژی  مصرف  آمارهای  گفت: 
در کشور بسیار نگران کننده است و اصالح مصرف نیازمند همت همه 
مردم و مسؤولین استان است. وی با اشاره به نامگذاری ساالنه توسط 
رهبر انقالب گفت: این نامگذاری ها به عنوان نقشه راه برای رسیدن به 
اقتصاد پویا و مقاوم می باشد و اصالح الگوی مصرف نیز یکی از راه های 
رسیدن به توسعه اقتصادی می باشد. فرماندار الهیجان در انتها از 
زحمات و تالشهای رئیس و کارکنان اداره گاز این شهر به جهت 
ارائه خدمات شایسته به مردم و همچنین برگزاری این دوره آموزشی 
تشکر و قدردانی نمود. در ادامه این دروه سید علیرضا میرباقری رئیس 
بهره برداری گاز گیالن هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آموزش 
سفیران و همیاران گاز ) مجموعه سپاه، هالل احمر، آموزش و پرورش 
و...( و افرادی را که قصد همکاری با شرکت گاز را در شرایط بحرانی 

دارند عنوان کرد.
مهندس میرباقری اظهار کرد: برگزاری این دوره آموزشی در الهیجان 
این کار  از همدلی و مدیریت مناسب در شهرستان دارد و  نشان 
بسیار با ارزشی می باشد. وی افزود: با توجه به زحماتی که برای 
استخراج گاز با وجود تحریم ها انجام می گیرد، این وظیفه ماست 
که با مصرف بهینه و ایمن شکر این نعمت الهی را بجا آوریم. رضا 
حیدری نژاد رئیس اداره گاز شهرستان گفت: این کارگاه را در ۳ 
بخش، افتتاحیه، آموزش ویژه سفیران و آموزش ویژه همیاران شرکت 
گاز برگزار می شود. ۱۸0 روستای دارای سکنه و کددار در الهیجان 
وجود دارد که امروز تمامی این روستاها از نعمت گاز برخوردار شده اند 
که ۱۱0 روستا تنها در ۳ سال از دولت تدبیر و امید از گاز بهره مند 
شده اند. با همت و همراهی همه مسؤولین استانی و شهری و روستایی 
گازرسانی به روستاهای این شهرستان میسر گردید و موجب شد 
تا الهیجان به عنوان شهرستان سبز معرفی شود. مهندس شکورنیا 
رئیس واحد HSE شرکت گاز گیالن با ارائه توضیحاتی درخصوص 
طرح سفیران انرژی و همیاران گاز، به بیان خطرات استفاده نا ایمن 
از گاز طبیعی و اثرات مخرب و کشنده گاز منواکسیدکربن پرداخت. 
در پایان تفاهم نامه همکاری آموزشی با هدف اجرای مصرف بهینه و 
ایمن گاز مابین شرکت گاز و دانشکده سماء الهیجان به امضا رسید.

گزارش دیواره سازی رودخانه های گلستان؛
رودخانه های گلستان نیازمند 200 كیلومتر 

دیواره سازی است
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- رودخانه ها به عنوان شریان های 
حیات بخش زندگی برای ادامه حیات بشر از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار هستند. رودخانه ها یکی از منابع زیست محیطی مهمی 
هستند که به دلیل جریان داشتن در مسیرهای به نسبت طوالنی 
با شرایط و فعالیت های مختلف طبیعی و ساخته  و مواجه شدن 
پدید  را  ناپایدار  بستری  و  می گیرند  قرار  آسیب  مورد  بشر  دست 
می آورند. از جمله این ناپایداری ها، تخریب بسترو دیواره های رودخانه 
به دلیل سیالب ها است و به همین دلیل رودخانه ها برای پایداری 
و حیات خود نیازمند ساماندهی و دیواره سازی هستند. به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در استان گلستان 45 
رودخانه به طول 2700 کیلومتر جریان دارد. درشرق حوضه خلیج 
گرگان 5 رودخانه، در حوضه قره سو ۱5 رودخانه، در حوضه گرگانرود 
22 رودخانه، در حوضه اترك سفلی 2 رودخانه و در حوضه نکارود 
علیا یک رودخانه وجود دارد.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای گلستان در خصوص برنامه های این شرکت در خصوص 
ساماندهی رودخانه ها و کنترل سیالب که مولفه ای از طرح جامع 
برنامه های شرکت  اظهار کرد:  است،  استان گلستان  کنترل سیل 
آب منطقه ای جهت مهندسی رودخانه و کنترل سیالب در استان 
گلستان شامل هشت برنامه است که نقشه برداری، مطالعات تعیین 
حد بستر و حریم، رپر گذاری، حفاظت از مجاری آبی، اخد سند، 
آموزش، اطالع رسانی و نصب تابلوهای هشدار دهنده، دیواره سازی 
و تثبیت بستر، الیروبی و ساماندهی رودخانه از جمله این برنامه ها 
است.مهندس سید محسن حسینی با بیان این که یکی از این برنامه 
ها دیواره سازی و تثبیت بستر است، گفت: رودخانه های استان عموما 
به دو بخش جوان و پیر تقسیم می شوند و در بخش رودخانه های 
پیر عمدتا نیاز به الیروبی و اصالح مسیر است. به دلیل اینکه در این 
رودخانه ها سرعت آب کم بوده و در نتیجه رسوب بیشتری باقی می 
ماند. از طرف دیگر وجود مئاندرها)پیچان رود( باعث شده است که 
مزاحمت هایی برای زندگی شهری و تاسیسات زیربنایی ایجاد شود.در 
رودخانه های جوان که خصوصیاتی از جمله اختالف ارتفاع زیاد و در 
نتیجه شیب تند دارند، سرعت آب زیاد بوده و ضمن حمل رسوبات 
دانه درشت، نسبت به کف شکنی بستر رودخانه اقدام می کند و این 
کف شکنی که باعث تعمیق بستر رودخانه می شود، سازه های تقاطعی 
داخل رودخانه رودخانه ها مانند پل ها، سدهای انحرافی و لوله های 
عبور شریان های حیاتی مانند گاز و آب را تحت تاثیر قرار داده و با 
خالی کردن پای آن ها موجب سرنگونی شان را فراهم می کند.معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اضافه کرد: از 
طرف دیگر برای رسیدن دیواره رودخانه ها به شیب پایدار به تدریج 
دیواره های رودخانه نیز به درون رودخانه ها ریزش کرده وعرض زیادی 
ایجاد می کند که نیازی به آن نیست. وی افزود: تعمیق رودخانه ها اثر 
مخربی بر روی سفره های آب زیرزمینی دارد. به این شکل که الیه های 
درشت دانه آبدار کف و دیواره رودخانه ها که در حالت عادی توسط 
آب رودخانه تغذیه شده و آب را به سفره های آب زیرزمینی منتقل 
می کند در اثر کف شکنی رودخانه ها باال مانده و عمال آبخوان ها از 
این بخش تغذیه نمی شوند. چاه های متاثر از این آبخوان ها نیاز به 
عملیات کف شکنی باصرف هزینه زیاد و نیز هزینه های جاری بیشتر 
در زمینه خرید و بهره برداری از منصوبات قویتر و نیز هزینه بیشتر 
برق و سوخت می باشد.وی با بیان این که برداشت غیر اصولی از شن 
و ماسه کف رودخانه های جوان نیز موجب تشدید این اثرات می شود، 
گفت: شرکت آب منطقه ای در جهت حل این مساله سه برنامه در 
دستور کار دارد که اولین آن شناسایی بازه های بحرانی رودخانه های 
جوان و اعالم آن به سازمان صنعت،معدن و تجارت به عنوان مناطق 

ممنوعه برداشت شن و ماسه بوده است. 

مهندس غالمعلی شهمرادی مدیریت مخابرات منطقه گلستان: 
موفقیت های پی در پی نشان از همت 

جمعی در راستای اهداف مخابرات منطقه 
گلستان است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مهندس غالمعلی شهمرادی 
معارفه  و  تودیع  درجلسه  که  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیریت 
تاکید  با  مدیریت دفتر مخابرات منطقه گلستان سخن می گفت 
براینکه موفقیت های پی در پی نشان از همت جمعی در راستای 
اهداف سازمان می باشد افزود: نتیجه تمامی تالشها و همدلی کارکنان 
منجر به ارتقاء وضعیت و جایگاه مخابرات منطقه گلستان شده است 
که این راه باید همچنان ادامه یابد تا صد در صد اهداف تحقق یابد.
مدیریت مخابرات منطقه گلستان تقویت و توسعه زیرساختها را 
اولویت اهداف دانست و گفت: زمانی به هدف خواهیم رسید که در 
بخش فناوری اطالعات وارتباطات به باالترین درجه ارتقاء پیدا کنیم. 
وی کسب رتبه برتر در بخش دیتا بین استان های منطقه را موفقیت 
بزرگی دانست و گفت: در بیشتر شاخص ها جزو ده استان برتر کشور 
می باشیم. مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به کسب رتبه برتر 
عمومی های  روابط  بین  گلستان  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط 
مخابرات ایران گفت: رسیدن به چنین جایگاهی به آسانی کسب 
نمی شود و تالشهای مجموعه روابط عمومی منجر به کسب چنین 
موفقیتی شده است که جای تقدیر دارد.مهندس غالمعلی شهمرادی 
با اشاره به همگرایی تمام کارکنان درجهت تحقق اهداف سازمان 
گفت: انتصابات و تغییر در پست های سازمانی با این هدف اتفاق 
خواهد افتاد که بتوانیم از حداکثر ظرفیت منابع انسانی سازمان بهره 
مند شویم و از دانش و توانمندی همه افراد در پیشبرد برنامه ها 
استفاده کنیم.وی از زحمات حیدر خسروی تقدیر کرد و شعبان 
امیرخانلو را به عنوان مدیریت جدید دفتر معرفی نمود. همچنین 
منطقه  مخابرات  تجاری  جدید  مدیریت  بعنوان  دانشگر  ابراهیم 
گلستان جایگزین شعبان امیرخانلو گردید. در پایان این جلسه احکام 
مدیران جدید به آنان تقدیم و از ریاست و مجموعه کارکنان اداره 

روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان تقدیر شد.

هشتمین  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
با حضور شرکت ها و تولیدکنندگان تجهیزات و 
کاالهای اساسی تاسیسات صنعت نفت با هدف 
توانمندی های  و  دستاوردها  آخرین  معرفی 
امسال  ماه  آذر  تا 24  از 2۱  داخلی  محصوالت 
در عسلویه قطب انرژی کشور برگزار می شود. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس، 
ایوب بنوی      ، رئیس روابط عمومی و امور فرهنگی 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان 
این که امسال در این نمایشگاه بیش از 90 شرکت 
پایین دستی  و  باالدستی  زمینه صنایع  فعال در 
نفت و گاز حضور دارند   اظهار کرد:  دراین نمایشگاه 
خارجی  و  داخلی  تولیدکنندگان  و  قطعه سازان 
کاالهای  زمینه  در  خود  دستاوردهای  آخرین 
به  فضایی  در  را  نفت  تاسیسات صنعت  اساسی 
می کنند.  معرفی  مترمربع  هزار  چهار  مساحت 

به  تخصصی  نمایشگاه  این  افزود:  ادامه  در  وی 
میزبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

در عسلویه پایتخت انرژی کشور با هدف معرفی 
محصوالت  توانمندی های  و  دستاوردها  آخرین 

و  باالدستی  بین صنایع  ارتباط  بعالوه  و  داخلی 
پایین دستی برگزار می شود.  رئیس روابط عمومی 
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  فرهنگی  امور  و 
از مهمترین  را یکی  نمایشگاه  این  پارس  انرژی 
نمایشگاه های نفت و گاز در جنوب ایران برشمرد 
و نمایشگاه امسال را با توجه به شتاب و سرعت در 
زمینه توسعه صنایع نفت و گاز به ویژه در دوران 
پسابرجام مطلوب و موثر عنوان کرد.  ایوب بنوی 
در ادامه تصریح کرد: افتتاحیه این رویداد بزرگ 
صنعتی در دومین روز از این نمایشگاه با حضور 
مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت و دیگر مدیران 
ارشد صنعت نفت در منطقه برگزار می شود.  الزم 
به ذکر است  هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی از 2۱ تا 24 آذرماه به مدت چهار 
مجتمع  محل  در  تا ۱٦  صبح  ساعت 9  از  روز 
انرژی  اقتصادی  دانشگاهی سازمان منطقه ویژه 

پارس در عسلویه برپا می شود.

با حضور 90 شركت فعال در صنعت نفت

هشتمیننمایشگاهنفت،گاز،پاالیشوپتروشیمیدرقطبانرژیکشوربرگزارمیشود

معاون فروش و بازاریابی فوالد مباركه خبر داد

رشد 58 درصدی ثبت سفارش شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای مشتریان داخلی
اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- معاون فروش و بازاریابي شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان گفت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در هشت ماهه سال جاري 
همانند سنوات قبل با رویکرد توسعه متوازن، روند رو به رشد تولید و فروش 
خود را حفظ نمود و توانست با فروش و ثبت سفارش 4 میلیون و 450 هزارتن 
محصول نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل )۳ میلیون و ۳75 هزار 
تن( رشد ۳2 درصدي را در مسیر تأمین نیاز مشتریان خود به ثبت برساند. 
به گزارش خبرنگار صمت از اصفهان، محمود اکبري در این خصوص اظهار 
کرد: این گام بلند که در راستاي رضایتمندي هرچه بیشتر مشتریان داخلي 
برداشته شده است، در حالي صورت گرفته که میزان سفارش های ثبت شده 
تا پایان آبان ماه امسال براي تحویل در بازار داخل معادل ۳ میلیون و ٦00 
هزار تن بوده که نسبت به میزان مدت مشابه سال قبل)2 میلیون و 2۸۳ 
هزارتن( معادل 5۸ درصد رشد داشته است. وي با تأکید بر اینکه در سال 
جاري رویکرد شرکت فوالد مبارکه بر مبناي تأمین هرچه بیشتر نیاز بازار 
داخلي برنامه ریزي شده است، تصریح کرد: در سال جاري براي بازار خارج 
معادل ۸50 هزار تن محصول ثبت سفارش شده که نسبت به میزان سفارش 
ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته )یک میلیون و 95هزارتن( کاهش 2۳ 
درصدي را نشان مي دهد که این امر گویاي حمایت فوالد مبارکه از صنایع 
پایین دستي داخلي مي باشد. معاون فروش و بازاریابي فوالد مبارکه خاطر 
نشان کرد: با توجه به تنوع محصوالت در سبد فروش شرکت فوالد مبارکه 
مشتمل بر انواع محصوالت از قبیل اسلب، ورقهاي گرم، سرد و پوشش دار از 
کل فروش محقق شده در هشت ماهه سال جاري، حدود 9 درصد آن مربوط 
به اسلب، ٦5 درصد مربوط به محصوالت گرم، ۱۸ درصد مربوط به محصوالت 
سرد و 5 درصد هم مربوط به محصوالت پوشش دار است. اکبري تصریح 
کرد: با توجه به تغییر تقاضا در بازار داخلي و به منظور پاسخگویي به نیاز 
این بخش سعي شده ترکیب محصوالت صادراتي به سمت کاالهایي متمایل 

شود که نیاز داخلي کمتري دارد. به عنوان مثال در سال جاري تاکنون افزون 
بر 250هزارتن اسلب براي صادرات ثبت سفارش شده است. معاون فروش و 
بازاریابي فوالد مبارکه در بخش دیگري از سخنان خود به بازارهاي هدف فوالد 
مبارکه اشاره کرد و گفت: فروش محصوالت در بازار داخلي به منظور تأمین 
نیاز مشتریان با زمینه فعالیت های مختلف است. مشتریان لوله و پروفیل به 
عنوان عمده مصرف کننده محصوالت گرم با ۳0درصد و خودروسازان به عنوان 
عمده مصرف کننده محصوالت سرد با ۱5 درصد بیشترین سهم را از فروش 
محصول در بازار داخلي به خود اختصاص داده اند. وی افزود: در مجموع حدود 
7۸ درصد از فروش محصوالت شرکت به پنج زمینه فعالیت لوله و پروفیل، 
صنعت خودرو، تجهیزات فلزي سنگین، صنایع فوالدي و فلزي و شرکتهاي 

نوردکار و مصارف جزیی اختصاص یافته است. وي اضافه کرد: همچنین ترکیب 
فروش محصوالت در بازارهاي هدف صادرات به ترتیب، 50 درصد صادرات به 
کشورهاي اروپایي، ۳۳ درصد به خاورمیانه و۱7 درصد هم به کشورهاي خاور 
دور است. وي همچنین از افزایش ثبت سفارش محصوالت کیفي و ویژه فوالد 
مبارکه خبر داد و در این خصوص گفت: در محصوالت کیفي نیز با تحویل 
7۸7 هزارو497 تن، رشد ۱٦درصدي را نسبت به سال قبل شاهد بوده ایم. 
این در حالیست که با توجه به تنوع و گستردگي زیاد محصوالت تولیدي در 
فوالدمبارکه اصفهان، که به عنوان کاالي صنعتي مورد مصرف صنایع پایین 
دستي متعددي مي باشد، ساختار تولید آن براساس نیاز بازار و مشتریان طراحي 

و جهت گیري ها، متناسب با شرایط بازار تنظیم مي شود.

اراك - خبرنگار فرصت امروز- توزیع چهار 
فرآورده  اصلی )بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت 

سفید( منطقه مرکزی در هفت ماه امسال از مرز 
گیتی منش،  عبداهلل  لیتر گذشت.  میلیون   7٦۳
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
بازه  این  در  موتور  بنزین  توزیع  میزان  مرکزی، 
زمانی را ۳00 میلیون لیتر اعالم و اظهار کرد: این 
مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال 5 درصد 
رشد داشته است. وی افزود: دلیل افزایش مصرف 
بنزین در منطقه، رشد مسافرت های نوروزی در 
مقایسه با پارسال، افزایش تولید خودرو و ساخت 
اعالم  گیتی منش  است.  بوده  جایگاه های جدید 

کرد: میزان مصرف نفت سفید در این بازه زمانی 
با ۱۱ درصد کاهش به چهار میلیون و ۱04 هزار 
لیتر رسید که عمده دلیل این کاهش گازرسانی به 
تعدادی از روستاهای سطح منطقه بوده است. وی 
ادامه داد: در هفت ماه امسال حدود 427 میلیون 
لیتر نفت گاز در سطح استان توزیع شده است 
که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
نشان می دهد. مدیر شرکت  یک درصد کاهش 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی، به 
مقدار مصرف نفت گاز نیروگاهی اشاره کرد و گفت: 

امسال 2۸ میلیون و 55٦ هزار لیتر نفت گاز در 
این مقدار در مقایسه  نیروگاه ها توزیع شده که 
نشان  پارسال ٦9 درصد کاهش  با مدت مشابه 
می دهد. وی، مقدار مصرف نفت کوره در این بازه 
زمانی را سه میلیون و 40۸ هزار لیتر عنوان کرد و 
افزود: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
59 درصد کاهش داشته است. گیتی منش، مقدار 
نفت کوره مصرفی نیروگاهی امسال را صفر عنوان 
کرد و گفت: مصرف نفت کوره در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال ۱00 درصد کاهش نشان می دهد.

 توزیع فرآورده های نفتی در منطقه مرکزی به ٧٦٣ میلیون لیتر رسید

از  تبریز  شهرستان  آب  منابع  امور  مدیر  پاشائی-  لیال  تبریز - 
برگزاری چهاردهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان 
تبریز با حضور فرماندار شهرستان تبریز، معاون برنامه ریزی و امور 
عمرانی فرمانداری و قائم مقام شرکت و اعضای شورای حفاظت از 
منابع آب شهرستان تبریز خبر داد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس عیسی یاری با اعالم این خبر افزود: در این جلسه گزارش 
مبسوطی از اهمیت حفاظت از منابع آب و اقدامات انجام یافته در 
شهرستان تبریز و نصب کنتورهای هوشمند و مسائل و مشکالت 
موجود ارائه شد.همچنین فرماندار شهرستان تبریز با تقدیر از اقدامات 
انجام گرفته، با اشاره به محدودیت منابع آبی و تأکید بر جدیت در 
احیای دریاچه ارومیه، خواستار پیگیری جدی در عملیاتی سازی 

وظایف ساختار جدید شورای حفاظت و همکاری هرچه بیشتر سایر 
ارگانها با امور آب شد.معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
برق شهرستان نیز در خصوص نصب کنتورهای هوشمند و مدیر جهاد 
کشاورزی در خصوص فرونشست دشت ها در اثر بهره برداری بیش از 
حد از منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت منابع آبی و لزوم اجرای 
پروژه های آبخیزداری مطالبی ارائه کردند.مهندس حسین ابوعلی، قائم 
مقام شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز مطالبی در خصوص 
بحران کم آبی و لزوم مقابله با آن و هدفمند کردن یارانه ها در بخش 
آب و مقایسه آن با نفت و گاز، توسعه غیراصولی اراضی پایاب چاه های 
کشاورزی و مدیریت یکپارچه برای رفع مشکالت کم آبی و طرح 

انتقال آب از رودخانه مرزی ارس به شهر تبریز بیان کرد.

چهاردهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تبریز برگزار شد 

مقاومت  پایگاه  فرمانده  فالح-  اسد   - تبریز 
ای  منطقه  برق  شرکت  باکری  حمید  شهید 
پایگاه های  نمونه  فرمانده  عنوان  به  آذربایجان 
معرفی  عاشورا  سپاه  کارمندان  بسیج  مقاومت 
شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این موفقیت 
مقاومت  پایگاه های  عملکرد  ارزیابی  مبنای  بر 

ارگانها و دستگاه های دولتی استان صورت گرفته 
است.در همین راستا سرهنگ دوم پاسدار محمد 
اسکندری، مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه 
عاشورا با اعطای لوح تقدیر به آقای رحیم ذاکری 
راد، فرمانده پایگاه مقاومت شهید حمید باکری 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 2۱ هزار شهید 

کارمند کشور، اعتالی ایران اسالمی و دستیابی به 
قله های پیشرفت، عدالت و عزت را با کوشش و 
مساعی یکایک نقش آفرینان عرصه بسیج دانسته 
و این موفقیت شایسته را به وی و سایر بسیجیان و 
کارکنان شرکت برق منطقه ای آذربایجان تبریک 

گفته است.

ساری- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز مازندران بعنوان 
مدیر نمونه بسیجی استان از سوی مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه 
کربالی مازندران لوح تقدیر دریافت نمود. به گزارش خبرنگار مازندران، بر 
این اساس در لوح اهدایی به مدیرعامل شرکت گاز استان، آمده است: سالم 
و صلوات خداوند بر شهیدان قهرمان و پاسداران شرف و عزت میهن اسالمی 
که هجوم دشمنان کینه توز اسالم را بر سرزمین آالله های سرخ پاسخ گفتند 
و بیرق سرافراز ملتی سرو قامت را بر قلل رفیع کرامت انسانی به اهتزاز در 

آوردند. پایداری و استقامت ملت سرافراز ایران اسالمی مرهون مجاهدت و از 
جان گذشتگی دالور مردان و شیرزنانی است که در میدان جهاد،برسجاده 
عشق، سرود حضور سردادند و زیباترین جلوه های حماسه،ایثار و فداکاری 
را در عرصه مهجوریت ارزشهای انسانی به تصویر کشیدند. بی شک حفظ 
دستاوردهای انقالب اسالمی،پیشرفت و آبادانی کشور،حل مشکالت و رفع 
موانع در سایه راهبرد تکریم از مقام شهیدان و حاکمیت تفکر ایثار بر همه 
ارکان جامعه و فرهنگ عمومی کشور محقق خواهد گردید. اکنون که با یاری 

خداوند متعال در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بر خود الزم می دانیم 
که از زحمات بی شائبه و تالشهای صادقانه و افتخار آفرین جنابعالی به عنوان 
مدیر نمونه بسیجی سال 95 صمیمانه تقدیر نمایم. امید آن دارم با استعانت 
از خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( با بهره گیری 
از وصایای معمارکبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره( و شهدای گرانقدر و 
منویات ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( موفق،موید 

و پیروز باشید.

از سوی مسئول سازمان بسیج كارمندان سپاه عاشورا؛ 

فرمانده پایگاه مقاومت برق آذربایجان به عنوان فرمانده نمونه پایگاه های مقاومت ادارات استان معرفی شد 

مدیرعامل شرکت گاز مازندران به عنوان مدیر نمونه بسیجی انتخاب شد

تبریز - ماهان فالح- پس از جلسات متعدد میان مدیران پست 
و بانک های عامل در استان توزیع اخطاریه های بانک های صادرات، 
کشاورزی، انصار و مهرایران به پست واگذار شد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، طی جلسات جداگانه ای که میان محمد پوربزرگ، مدیرکل 

پست آذربایجان شرقی و مدیران ارشد بانک ها برگزار شد، توزیع 
اخطاریه بانک های یادشده و نیز به روز رسانی، اصالح و تصدیق 
آدرس مشتریان بانک ها با استفاده از بانک اطالعاتی کد پستی در 

سراسر استان آذربایجان شرقی به پست واگذار شد.

مدیركل پست آذربایجان شرقی خبر داد 

توزیع اخطاریه های بانک های صادرات، کشاورزی، انصار و 
مهرایران به پست واگذار شد 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- پنجمین همایش 
اهواز  با سخنان شهردار  استان خوزستان  شهرداران 
آغاز به کار کرد. در این همایش سید خلف موسوی 
ضمن خیر مقدم به کلیه شهرداران استان و تقدیر از 
حمایتهای استاندار خوزستان از شهرداری ها گفت: 
خوزستانی  زائرین  از  جمعی  شهادت  دانم  می  الزم 
مردم  همه  خدمت  را  حله  تروریستی  انفجار  در 
استان و ایران تسلیت عرض کنم و همچنین از کلیه  
شهرهای  شهرداران  خصوص  به  استان  شهرداران 
حسینی  اربعین  پیاده روی  برگزاری  در  که  مرزی 
که  خوزستان  محترم  استاندار  و  کشیدند  زحمت 
روزانه بر روند کارها نظارت دقیق داشتند نیز تقدیر 
چالش های  به  ادامه  در  اهواز  شهردار  کنم.  تشکر  و 
کشور  در  گفت:  و  کرد  اشاره  شهری  مدیریت  مهم 
ما برخالف کشورهای پیشرفته، جایگاه شهرداری ها 
بدرستی تعریف نشده است و در ساختار نظام اجرایی 

است.  نشده  تبیین  به خوبی  این موضوع  نیز  کشور 
درصد   70 حدود  که  اینکه  علیرغم  ها  شهرداری 
جمعیت کشور را مدیریت می کنند، جایگاه مناسبی 
همه  حالی که  در  ندارند  کشور  اجرایی  ساختار  در 
جمهوری  ریاست  معاونتهای  یا  وزارتخانه  به  ارگانها 
که  عمرانی  بودجه  افزود:  موسوی  هستند.  متصل 
معادل  می کنند،  هزینه  کالنشهرها  شهرداری های 
در  اما  است  دولت  عمرانی  بودجه  از  نیمی  از  بیش 

زیرنظر سازمان  ها  اجرایی کشور شهرداری  ساختار 
شهرداری ها وابسته به وزارت کشور هستند که یکی 
از وظایف آن رسیدگی به امورات شهرداری هاست. 
وی ادامه داد: یکی از خواسته های عمومی شهرداری ها 
کالنشهرها  اجالس  جمله  از  مختلف  مقاطع  در  که 
وزارت  عنوان  به  وزارتخانه ای  تاسیس  مطرح می شود 
جمهوری  ریاست  حوزه  در  معاونتی  یا  شهرداری ها 
با عنوان معاونت امور شهرداری ها جهت رسیدگی به 
با  ارگانهای مهم است و در همین راستا  این  امورات 
توجه به محلی بودن مدیریت شهرداری ها، ضروری 
است اتحادیه ای تحت عنوان شهرداران کشور تشکیل 
شود. شهردار اهواز عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری 
را معضل اصلی شهرداری های استان و کشور برشمرد و 
تصریح کرد: ما شهرداران علیرغم مسئولیت سنگینی که 
همان اداره یک شهر است، اختیارات متناسب با وظایف 
خود را نداریم. به طور مثال افکار عمومی باور ندارند که 

ما در قبال موضوع آب و فاضالب مسئولیتی ندارند و این 
موضوع در اعتراضات شهروندان نسبت به این موضوع و 
سایر مواردی از قبیل روشنایی، گاز، مخابرات، ترافیک 
و... مشهود است که این دومین چالش بزرگی پیش روی 

شهرداری ها و شوراهای شهر است. 
وی ادامه داد: جهت حل این موضوعات، در دولت کنونی 
کمیسیونی با عنوان کمیسیون کالنشهر تهران و سایر 
کالنشهرها جهت رسیدگی به موضوعات شهری تعیین 
گردید و در این کمیسیون، مساله مدیریت یکپارچه ی 
شهری مورد بررسی قرار گرفت و الیحه ای با این عنوان 
آماده شده و در حال گذراندن مراحل تصویب است 
که امیدواریم با تصویب این الیحه در مجلس شورای 
اسالمی، گام مهمی جهت برون رفت از این چالش و 
شود ضمن  برداشته  شهری  یکپارچه  مدیریت  ایجاد 
اینکه ریاست محترم جمهوری نیز عنایت ویژه ای به 

این موضوع دارند. 

شهردار اهواز:

عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری معضل اصلی شهرداری ها است
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