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معاون قوه قضاییه: 
رغبت تولیدکنندگان به دریافت وام بانکی شرایط صنعت را نامطلوب کرده است

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضاییه گفت: رغبت 
واحدهای تولیدی به اس��تفاده از وام های بانکی شرایط نامطلوبی برای 

تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد می کند. 
محمدباقر اُلفت در همایش بررسی چالش های حقوقی و قضایی کارگر 
و کارفرما در اصفهان افزود: مش��ارکت و اس��تفاده از سهام باید جای 
خود را به اس��تفاده از وام های بانکی بدهد زیرا مجموعه ای که از سهم 
و اوراق مش��ارکت استفاده می کنند نسبت به کیفیت و ارتقای فعالیت 
خود پاس��خگو اس��ت اما مجموعه ای که از وام بانکی استفاده می کند 

نسبت به این موارد پاسخگو نیست. 
مع��اون قوه قضایی��ه افزود: ارائه تس��هیات بانکی ب��ای جان تولید 
کش��ور شده اس��ت چون این نوع وام، س��ازندگان و تولیدکنندگان را 
مس��ئولیت پذیر نمی کند و هیچ بانکی تاکن��ون از یک مدیر مجموعه 
تولیدی نپرس��یده است که مجموعه متبوع چرا تولید با کیفیت پایین 

دارد یا برای تصاحب بازارهای جهانی تاش نمی کند. 
الفت با بیان اینکه تغییرات حوزه کس��ب و کار نیازمند حرکت جهادی 
است گفت: نباید در برابر تغییرات مثبت سرسختانه مقاومت کرد زیرا 
هم اکنون باید به فکر تغییرات مثبت در این عرصه باشیم و در صورت 

تعلل در آینده دنیا ما را به س��مت تغییرات خواهد کشاند.  وی ادامه 
داد: هم اکنون بهترین زمان برای اظهارنظر و تغییرات اساسی در حوزه 
حقوقی مرتبط با کار و تولید اس��ت ول��ی در زمان ناچاری نمی توانیم 
تصمیم های س��ازنده و مثبت بگیریم.  معاون اجتماعی و پیش��گیری 
از وق��وع جرم قوه قضاییه افزود: دس��تگاه قضا پش��تیبان خط دفاعی 
اقتصاد مقاومتی است و این مقاومت بر مبنای عقل و انصاف و تفسیر 
درست از قانون قرار دارد.  وی با اشاره به حقوق کارگران، کارفرمایان 
و نماین��دگان دولت تصریح کرد: حمایت ق��وه قضاییه از همه عوامل 
عرصه کار و تولید اس��ت و این به معنای چرخش دس��تگاه قضایی به 

سمت گروهی خاص نیست. 
الفت با بیان اینکه صنعت ما ریش��ه دار نیست، خاطرنشان کرد: پیش 
ازاین صنعت ایران در حد مونتاژ بود و هم اکنون نیز در همین مرحله 
قرار داری��م و این موضوع در زمان تحریم ها با بروز مش��کات فراوان 
نمایان ش��د.  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با 
اش��اره به قانون کار و تولید که سال ها پیش تدوین شد، افزود: در آن 
زمان دیدگاه قانونگذار به سرمایه گذار، مانند سرمایه گذاران استکباری 
بود که زندگی اش��رافی گری داش��تند و نیروی کار را مورد بهره کشی 

و اس��تثمار قرار می دادند.  وی افزود: اما این نگرش باید تغییر کند و 
ج��ای خود را به دیدگاه عاقانه و منصفانه ب��ه کارگران و کارفرمایان 
بده��د.  الفت ب��ا اعتقاد بر اینکه از نی��روی کار و تولید در عرصه های 
سیاس��ی و انتخاباتی استفاده می ش��ود، گفت: این امر باعث شده که 
تولید سوار بر سیاست شود و در برخی موارد با عوامفریبی کارگران به 

انتخاب نامزدها با گرایشی خاص ترغیب می شوند. 
وی ب��ا بیان اینکه حمای��ت از کارگر در زمان ضعف تولید و صنعت بر 
عهده دولت اس��ت، گف��ت: در زمان رکورد اقتص��ادی و ضعف تولید، 

دولت باید از کارگر دفاع کند. 
وی در پایان خواهان توس��عه بیمه بیکاری برای حمایت از قشر کارگر 

در مواقع بحرانی شد. 
نخستین همایش بررسی چالش های حقوقی و قضایی کارگر و کارفرما 
روز پنجش��نبه در سالن بهار شهر دهق از توابع استان اصفهان برگزار 

شد. 
این همایش یک روزه با هدف بررسی مبانی حقوقی در تولید، تفاسیر 
نادرس��ت از قوانین کار و ش��رایط اصاح آیین نامه ه��ا و وضع قوانین 

جدید و کارآمد برپا شد. 
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بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: 
با وجود بارندگی های گسترده ای که در 
منطق��ه ش��اهد بودی��م، هم اکنون همه 
پاالیش��گاه پارس جنوبی با تمام ظرفیت 

در سرویس است. مهدی یوسفی اظهار داشت: از ابتدای بارش ها 
که هفته جاری جنوب اس��تان بوش��هر و ف��ارس را در بر گرفته 
ب��ود، نیروهای ام��دادی و عملیاتی منطقه وی��ژه پارس در حالت 
آماده ب��اش بودند و اقدامات خوبی برای مقابله با خطرات س��یل 
انجام ش��د.   وی اضافه کرد: در سطح منطقه ایستگاه های متعدد 
مدیریت بحران راه اندازی ش��د و نیروهای امدادی و ماشین آالت 
در این ایستگاه در سطح منطقه مستقر شدند و خدمات مناسبی 
ارائ��ه ش��د.  فرمانده ارش��د HSE،پدافند غیر عام��ل و مدیریت 
بحران:بیان کرد: برخی از خطوط ارتباطی در سطح منطقه دچار 
مش��کل ش��ده بود که با تاش انجام ش��ده هم اکنون این مشکل 
رفع ش��ده و خدمات ارتباطی و مخابرات��ی در این منطقه برقرار 
اس��ت.  وی با اش��اره به اینکه در موج دوم بارش ها ش��اهد 100 

میلیمتر بارندگی بوده ایم ادامه داد: با وجود بارندگی های...

تبریز - ماهان فاح: رئیس شورا و شهردار 
ش��هر دوزدوزان از مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب استان آذربایجان شرقی تشکر 
و قدردانی کردند. به گزارش خبرنگار ما 

در تبریز، معین فر رئیس ش��ورا و خندان 
ش��هردار شهر دوزدوزان با ارسال لوح تقدیر از تاش ها و زحمات 
ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی در 
راستای همکاری ها و مساعدت های وی، تشکر و قدردانی کردند.

در قس��متی از این لوح آمده اس��ت: جناب آقای مهندس ایمانلو 
مدیرعامل محترم ش��رکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

اگ��ر چه خدمات ب��ی ریا و صادقانه انس��ان های شایس��ته و بی 
ادعا با هیچ معیار و مقیاس��ی س��نجش نب��وده و رضایت حضرت 
احدی��ت باالتری��ن پاداش معن��وی آنان می باش��د لیکن به پاس 
قدردان��ی از هم��کاری ه��ای شایس��ته حضرتعال��ی با ش��ورای 
اس��امی ش��هر و ش��هرداری دوزدوزان این لوح س��پاس تقدیم 
حضور ارزش��مندتان می گردد و از مس��اعدت های شایس��ته تان 

سپاس��گزاری بعمل م��ی آید و از خداوند متع��ال آرزوی...

قدردانی رئیس شورای اسالمی و 
شهردار شهر دوزدوزان از مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

همه پاالیشگاه های پارس جنوبی در 
سرویس است
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اخبار اخبار

گازدارشدن 10 روستای شهرستان گناوه 
در استان بوشهر 

فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
 10 به  گازرسانی  امروز- 
با  گناوه  شهرستان  روستای 
و  کیلومتر شبکه  اجرای 46 
نصب یک ایستگاه TBS به 
بهره برداری رسید. مدیرعامل 

این  به  گازرسانی  جزییات  در خصوص  بوشهر  استان  گاز  شرکت 
روستاها بیان داشت: به منظور اجرای این طرح ها ، اعتباری افزون بر 
50 میلیارد ریال هزینه شده است. مهندس غالمعباس حسینی اضافه 
نمود : با اجرای این مهم ، زمینه برخورداری 907 خانوار از نعمت گاز 
فراهم گردیده است. وی در ادامه بیان داشت: این روستاها شامل 
گمارون ، فخرآوری ، جزیره شمالی ، جزیره جنوبی ،کوهک، رودشور، 
قلعه سرحان، گوابین، محمدی و مجنون می باشند . مهندس حسینی 
همچنین بیان داشت : با اجرای این 10 طرح ، ضریب نفوذ گاز در 
بخش روستایی شهرستان گناوه از 65 درصد به 80 درصد افزایش 
یافت. مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در ادامه اشاره ای نیز به 
وضعیت گازرسانی در این شهرستان نموده و افزود : تا کنون افزون 
بر 430 کیلومتر شبکه شهری و روستایی در گناوه اجرا و 13221 
انشعاب نیز نصب گردیده است. ایشان ادامه داد : با اجرای این میزان 
شبکه 2 شهر و 23 روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار 
شدند. مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در خاتمه با بیان اینکه در 
شهرستان گناوه 15 طرح گازرسانی در روستاها در حال اجرا می باشد 
افزود: در حال حاضر تمامی شهرهای این شهرستان تحت پوشش 
شبکه گاز قرار داشته که  ان شاا... با تکمیل طرح های در دست اجرا ، 

ضریب نفوذ گاز روستایی نیز به 97 درصد افزایش می یابد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرمنابع 
انسانی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز - خبرنگار فرصت امروز: مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم 
و جدید منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
برگزار شد . در این جلسه که در سالن جلسات و با حضور مدیرعامل 
از  برگزار شد  این شرکت  ادارات  روسای  و  مدیره  اعضای هیأت   ،
زحمات مجید رضاپور در مدت تصدی سمت مدیریت منابع انسانی 
این شرکت تجلیل و مهران نصیریان دوست بعنوان مدیر جدید منابع 
انسانی معرفی گردید . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان طی سخنانی در این جلسه گفت : مدیریت منابع 
انسانی بخش مهمی از سازمان است که وظیفه برنامه ریزی و جهت 
دهی به نیروی انسانی را بعنوان لوکوموتیو و قلب تپنده سازمان بر 
عهده دارد . قباد ناصری افزود : در مجموعه این شرکت نفرات توانمند 
و شایسته ای برای تصدی این سمت وجود داشته و دارند که تصمیم 
گیری و انتخاب مدیر جدید را کمی دشوار ساختند که این خود یک 
نشانه و برگ برنده ای بزرگ است برای آنکه بدانیم در مجموعه ما 
نفرات شایسته بسیاری برای سپردن مسئولیت به آنها وجود دارند . 
وی در بیان انتظارات خود از مدیر جدید منابع انسانی این شرکت 
گفت : از آقای نصیریان دوست که خود از نیروهای قدیمی و متعهد 
این شرکت است انتظار دارم در خصوص بهبود ساختار سازمانی – 
جذب و تزریق  نیروی انسانی و همچنین برابر شدن تراز جذب و 
انتقال کارکنان اهتمام ویژه داشته باشد . در پایان مراسم مدیرعامل 
از  اهدای هدیه  با  و گاز مسجدسلیمان  نفت  برداری  بهره  شرکت 

زحمات مجید رضاپور تجلیل نمود . 

افزایش ظرفیت و بهبود پاالیشگاه امام 
خمینی شازند اراک

اراک - خبرنگار فرصت امروز: در راستای پاسخ گویی به الگوی 
مصرف کشور از محصوالت میان تقطیربه بنزین و ارتقای کیفیت 
محصوالت تولیدی پاالیشگاه های اراک بر اساس الزامات استاندارد 
های بین المللی طرح توسعه پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازندمطرح 
از آخرین فناوری روز  با بهره گیری  و در اردیبهشت سال 1383 
طراحی بنیادی طرح آغاز شد.از اهداف توسعه این پاالیشگاه میتوان 
به افزایش ظرفیت پاالیشی از 170 هزار بشکه به 250 هزار بشکه 
در روز ، افزایش ظرفیت تولید روزانه بنزین از حدود 30 هزار به 
حدود100 هزار بشکه در روز، تغییر ترکیب خوراک پاالیشگاه از صد 
درصد نفت خام اهواز به مخلوط 55 درصد نفت اهواز و 45 درصد 
نفت سنگین از حوزه های دیگر ، افزایش تولید بنزین در ازای کاهش 
نفت کوره ،کاهش نفت کوره از 38  به 15 هزار بشکه در روز ، تولید 
محصوالت با مشخصات و کیفیت استاندارد یورو 4و5 وکاهش مواد 
آالینده محیط زیست است. بینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده 
ها ی پاالیشگاه شهید تند گویان تهران به منظور کاهش میزان گوگرد 
محصوالت نفت سفید و نفت گاز مطابق با یورو 5، احداث واحدهای 
جدید و رفع تنگناهای تاسیسات موجود در پاالیشگاه شهید تندگویان 
تهران در دستور کار قرار گرفت. اهداف این طرح ، تغییر کمیت و 
کیفیت نفت خام مورد نیاز پاالیشگاه از نفت خام آسیای میانه به 
اهواز آسماری به مارون ودزفول شمالی و اهواز آسماری ، کاهش 
گوگورد خروجی تولیدات نفت گاز و نفت سفید مطابق استانداردهای 
اروپا )یورو 5( به میزان ppm 10 و افزایش تولید گوگرد به عنوان 
محصول جانبی ) پیش بینی واحد بازیافت گوگرد با قدرت 110 
کیفیت  بهبود  و  بنزین  تولید  افزایش  طرح  هستند.  روز(  در  تن 
فرآورده های پاالیشگاه بندرعباس با هدف تکمیل مجتمع پاالیشگاه  
بندرعباس و در راستای خودکفایی کشور در تولید بنزین و افزایش 
ظرفیت تولید بنزین به میزان4 میلیون لیتر در روز و بهبود کیفیت 

فآورده در دست اجراست .

انجام اولین اعتبار بخشي موسسه اي وزارت 
بهداشت از دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ساری – دهقان : اولین اعتبار 
وزارت  اي  موسسه  بخشي 
آموزش  و  درمان  بهداشت, 
پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران انجام مي شود. دکتر 
معاون  رضایي  صادق  محمد 

آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران و جانشین سرپرست دبیرخانه 
کالن منطقه 1 آمایشي کشور گفت : اولین اعتبار بخشي موسسه اي 
وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي در روز پنجشنبه 28 بهمن 
1395  در دانشگاه علوم پزشکي مازندران توسط نمایندگان وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکي انجام مي شود. وي افزود : در راستاي 
تحقق اهداف برنامه تحول و نوآوري آموزش ، این ارزیابي براي ااولین بار 
جهت اعتبار بخشي موسسه اي وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي 
در دانشگاه علوم پزشکي مازندران با همکاري کلیه بخش هاي دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران اعم از حوزه ها معاونت ها ، دانشکده ها و مراکز 

آموزشي درماني انجام مي شود.

نشست صمیمی اعضای هیئت مدیره نظام 
صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با امام 

جمعه محترم شهرستان بهشهر
بهشهر؛  خبرنگار  گزارش  به   - امروز  فرصت  خبرنگار  ساری- 
اعضای هیئت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی به همراه مهندس باقری رئیس اداره منابع طبیعی بهشهر 
محترم  جمعه  امام  جباری  عربعلی  والمسلمین  االسالم  با حجت 
شهرستان بهشهر دیدار و گفتگو کردند. امام جمعه محترم شهرستان 
بهشهر در این دیدار ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه)س(، 
اظهار داشت: نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی غیر قابل انکار می 
باشد و اهمیت کشاورزی در آموزه های دینی به طور مکرر یاد شده 
است. وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه منطقه ما دارای اقلیم 
مناسب برای کشاورزی می باشد، اما کشاورز ما جایگاه خوبی در 
جامعه ندارد. حجت االسالم جباری خاطرنشان کرد: در جهت خدمت 
به کشاورزان دلسوزانه قدم برداشته و راه و روش اصولی کشاورزی را به 
مردم آموزش دهند. رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان با بیان 
اینکه در حد بضاعت خودمان از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم، گفت: 
نظام صنفی کشاورزی میتواند از طریق تریبون، قبل خطبه های نماز 
جمعه، این نظام مردم نهاد را معرفی نماید تا با معرفی هر چه بهتر 
این تشکل به بهره برداران شاهد رشد و پویایی تولید و تولیدکنندگان 
این بخش در شهرستان باشیم. در ابتدای این نشست صمیمانه، دکتر 
پیشه ور ریاست محترم هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی به معرفی 

این نظام و تشریح اهداف و وظایف پرداخت

افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی فرش 
دستباف استان گلستان 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی گلستان، رییس مرکز ملی فرش 
ایران در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت:امسال 69 
میلیون دالر صادرات مستقیم فرش دستبافت ایران انجام شد و 
مرکز ملی فرش ایران حامی تولیدکنندگان است.حمید کارگر 
افزود:  در 10 ماه نخست امسال 275 میلیون دالر صادرات 
فرش ایرانی به 80 کشور دنیا انجام شد که با وزن چهار هزار و 
400 تن نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته 
ایران  ارزش صادرات فرش دستبافت  اینکه  بیان  با  است.وی 
نسبت به سال گذشته 19 درصد رشد داشته، خاطرنشان کرد: 
موضوع برجام در صادرات فرش دستبافت اثر مستفیم داشت و 
در ابتدای سال 2016 نخستین محموله ایران پس از پنج سال 
وارد آمریکا شد.کارگر افزود: در 10 ماهه نخست امسال 69 
میلیون دالر صادرات مستقیم فرش دستبافت انجام شده و این 
درحالی است که سال گذشته صادراتی به آمریکا نداشتیم.وی 
فرش ترکمن را یکی از برندهای صاحب پیشینه و هویت عنوان 
و خاطرنشان کرد: بن مایه اصلی فرش ترکمن موجب شد تا به 
ثبت جهانی برسد، ما باید پاسداران خوبی برای گدشته باشیم تا 
در فرش دستبافت جایی برای تقلب و گروه بافی باقی نماند.وی 
تصریح کرد: صنعت فرس باید به عنوان یک شناسنامه قدرتمند 
برای آیندگان به ارث گذاشته شود و در این میان مرکز ملی 
فرش ایران حامی تولیدکنندگان است.رئیس مرکز ملی فرش 
ایران در خصوص وضعیت فرس کشور اظهار کرد: فرش ایرانی از 
لحاظ فرهنگ و هنر در صدر دنیا قرار دارد و سفیر پر افتخاری 
برای فرهنگ و هنر کهن ایران است، فرش ایرانی در موزه های 
بزرگ کشورهای مختلف وجود دارد و پیام آور فرهنگ و هنر 
مردم و صلح دوستی به دیگر نقاط دنیا است.به گفته کارگر، 
فرش ایرانی در بخش اقتصاد مقاومتی هم قابل اتکا بوده و در این 
حوزه هیچ نمونه ای مانند فرش دستبافت ایرانی وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان 
گفت: فرش ترکمن تبدیل به برند ملی و جهانی شده و این فرش 
نشان از تمدن و پیشینه تاریخی منطقه است.محمود ربیعی 
اظهار داشت: فرش گلستان و به خصوص فرش ترکمن تبدیل 
به برند ملی و جهانی شده و این فرش نشان از تمدن و پیشینه 
تاریخی منطقه است.وی ادامه داد: یکی از مصداق های مطالبه 
رهبر معظم انقالب اسالمی در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و 
عمل، عرضه فرش است، این صنعت در اقتصاد پایدار خانوارهای 
گلستانی هم شناخته شده و می تواند در جایگاه باالتری قرار 
بگیرد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان نیز 
هدف از برگزاری نمایشگاه فرش دستبافت را تالش در جهت 
ارتقای کیفیت فرش تولیدی، معرفی توانمندی فرش دستبافت 
استان و بازاریابی برای عرضه تولیدات و دستبافته ها بیان کرد 
و گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند ظرفیت خوبی 
برای صادرات غیرنفتی استان نیز فراهم کند.حجت اله خلیل 
زاده افزود:  این نمایشگاه به مدت چهار روز و با حضور شرکت 
بازدید  آماده  و  دایر  گلستان  استان  فرش  کننده  تولید  های 
در  است.هنرمندان  روز  هر   21 تا   15 ساعت  از  عالقمندان 
35 غرفه محصوالت خود مانند فرش ، گلیم و تابلو فرش را 
به نمایش گذاشته اند و با هدف حمایت از آنان فروش یا عقد 

قرارداد در نمایشگاه آزاد است.
رئیس مرکز پژوهش های شورای شهرکرج اذعان داشت:
الگوهای موفق ساماندهی بافت های 

فرسوده کشور در کرج پیاده سازی شود
خبرنگار   – کرج   
رئیس  فرصت امروز- 
مرکز پژوهش های شورای 
اینکه  بیان  با  کرج  شهر 
تاکنون اقدامی درارتباط با 
بافت های فرسوده در شهر 
کرج به میزان انتظار انجام نشده است، گفت: الگوهای موفق 
ساماندهی بافت های فرسوده کشور در کرج پیاده سازی شود. 
مجید کاویانی در گفت وگو با خبرنگار فرصت امروز گفت :در 
مورد بافت های فرسوده و لزوم توجه به این موضوع در کالن 
شهر کرج اظهار داشت: بافت های فرسوده از موضوعات مهمی 
با اشاره به  است که نیازمند توجه در شهر کرج است. وی 
اینکه در ارتباط با بافت فرسوده بازدیدها و مدل های مختلفی 
را از نزدیک دیده ایم، افزود:  یکی از مدل های موفق درشهر 
تبریز بوده که جایزه معتبر ملی خشت طالیی را دریافت کرده 
است. رئیس مرکز پژوهش های شورای شهرکرج با اشاره به 
بافت های فرسوده و اقدامات شهرداری کرج در این باره، گفت: 
در ارتباط با بافت فرسوده نهادهای مختلفی درگیر هستند و 
طبق قانون برنامه باید سالیانه 10 درصد از بافت های فرسوده 
کاهش پیدا کند که تاکنون متاسفانه اقدامی در این باره به 
میزان انتظار صورت نگرفته است. کاویانی با تاکید بر اینکه 
براساس قانون برنامه تاکنون باید بافت های فرسوده در شهر به 
اتمام می رسید، عنوان کرد: شهرداری هرساله اعتباری برای این 
موضوع در نظر می گیرد و مدل های پیش نهادی شهرداری برای 
بافت های فرسوده مدل های کارسازی نیستند و عمال این کار به 
سرانجام نمی رسد.  رئیس مرکز پژوهش های شورای شهرکرج 
با بیان اینکه در طرح تپه مرادآباد بعد از گذشت یک دهه تنها 
توانستنیم 4 هزار واحد بافت فرسوده را تملک کنیم، عنوان 
کرد: باید طرح های متنوع تری برای بافت های فرسوده در نظر 
گرفته شود تا بتوان آنها را به درستی احیا کرد.  وی با اشاره 
به مدل اصفهان که ظرف 3 سال به نتیجه رسید، افزود: این 
نوع مدلها نشان میدهد آن مسیری که تا کنون ادامه داشته در 
شهر کرج مسیر منطقی برای بافت فرسوده نبوده است و باید 

به فکر مدل های جدیدی برای این کار باشیم.
مدیر کل اداره استاندارد استان آذربایجان غربی گفت:

درسالجاري آزمایشگاه انگ فلزات گرانبها 
در اداره مربوطه راه اندازی شده است.

به  پریاجوان-  ارومیه- 
عمومی  روابط  گزارش 
اداره کل استاندارد استان 
آذربایجان غربی ؛مهندس 
کل  ،مدیر  جالیر  منصور 
با  استان  استاندارد  اداره 
اعالم این خبر خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه مقوله انگ 
فلزات گرانبها از اهداف قابل توجه سازمان ملی استاندارد است 
به همین دلیل در سال 95 توانستیم امکانات آزمایشگاه انگ 
فلزات گرانبها را فراهم کرده و راه اندازی کنیم. جالیر در رابطه 
با واحدهای تولیدی مستقر در این استان تصریح کرد: پس از 
فرآورده های غذائی،بیشترین تعداد واحدهای تولیدی که در 
این استان وجود دارد،مربوط به مصالح ساختمانی می باشد 
به همین منظور آزمایشگاه مصالح ساختمانی موجود در این 
دستگاه اجرائی توانایی پاسخگویی به اکثر فرآورده هایی که 
در این زمینه تولید می شود را دارد. وی افزود: شن و ماسه، 
بتن، تیرچه و بلوک،آجر،بلو کهای پلی استایرن و موزائیک از 
جمله آزمایشاتی هستند که در آزمایشگاه مصالح ساختمانی 
انجام می گیرد. مدیر کل اداره استاندارد استان درخصوص 
آزمون جداول بتنی اظهار داشت: باتوجه به اینکه موزائیک 
و جدول بتنی از فرآورده های سنگین بوده و حمل و نقل 
و انتقال آن به استان های دیگر مستلزم هزینه می باشد از 
این رو با ایجاد امکانات فرآورده های مذکور،عالوه بر کمک 
به تولیدکننده موجبات افزایش امکانات نظارتی را نیز فراهم 
می نماید. وی ادامه داد: نواقصات بسیار جزئی در خصوص 
فرآورده های جدول بتنی وجود دارد و در سال آتی در صورت 
فرآورده  آزمایشگاه،پاسخگوی  این  امکانات  تهیه  و  تامین 
مذکور خواهیم بود. جالیر یکی از اقدامات آزمایشگاه های 
اداره مربوطه را آموزش مدیران کنترل کیفیت عنوان نمود 
و گفت: درصورتیکه امکانات آزمایشگاهی کامل نباشد اداره 
استاندارد استان قادر نخواهد بود وظایف خود را در زمینه 
آموزش بخوبی انجام دهد و تجهیز دستگاه ها عالوه برنظارت، 

در آموزش هم تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس  فالح:  ماهان   - تبریز 
از  دوزدوزان  شهر  شهردار  و  شورا 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
و  تشکر  شرقی  آذربایجان  استان 
قدردانی کردند. به گزارش خبرنگار 
شورا  رئیس  فر  معین  تبریز،  در  ما 
دوزدوزان  شهر  شهردار  خندان  و 
و  ها  تالش  از  تقدیر  لوح  ارسال  با 
شرکت  مدیرعامل  ایمانلو،  زحمات 
آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب 

ها  همکاری  راستای  در  شرقی 
و  تشکر  وی،  های  مساعدت  و 

قدردانی کردند.
در قسمتی از این لوح آمده است:

جناب آقای مهندس ایمانلو
و  آب  شرکت  محترم  مدیرعامل 

فاضالب استان آذربایجان شرقی
اگر چه خدمات بی ریا و صادقانه انسان 
های شایسته و بی ادعا با هیچ معیار 
رضایت  و  نبوده  سنجش  مقیاسی  و 

حضرت احدیت باالترین پاداش معنوی 
آنان می باشد لیکن به پاس قدردانی 
از همکاری های شایسته حضرتعالی 
شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  با 
دوزدوزان این لوح سپاس تقدیم حضور 
از مساعدت  ارزشمندتان می گردد و 
بعمل  تان سپاسگزاری  های شایسته 
آرزوی  متعال  خداوند  از  و  آید  می 
آن  برای  الهی  روزافزون  توفیقات 

مدیرعامل محترم داریم.

 قدردانی رئیس شورای اسالمی و شهردار شهر دوزدوزان 
از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان ضمن حضور در بندر مسافری 
پهل، از نحوه خدمات دهی به مسافران دریایی جزیره 
قشم و جابجایی خودروهای آنان بازدید کرد و بر لزوم 
مطلوب  رسانی  خدمت  برای  امکانات  نمودن  فراهم 
قانونی  تکالیف  اساس  بر  ذیربط  توسط دستگاه های 
تأکید کرد. به گزارش خبرنگار واحد اطالعات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان،"اله 
مراد عفیفی پور" از ساختمان امور بندری و دریایی پهل، 
برج کنترل این بندر، گیت های صدور بلیت و کنترل 
تردد خودروها، نحوه بارگیری خودروهای مسافران به 
این  دیگر  های  بخش  و  کرافت  لندینگ  شناورهای 
بندر بازدید کرد. همچنین یدک کش "امیران" که به 
عنوان همیار ناجی در این بندر مستقر شده، نیز مورد 
بازدید قرار گرفت. "محمدرضا پوررجبی" معاون فنی و 
نگهداری، "اسماعیل مکی زاده" رییس اداره حفاظت و 

ایمنی دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان، 
دریانوردی  و  بنادر  اداره  رییس  موسوی"  باقر  "سید 
الفت  و  پهل  بنادر  مدیر  بهرامیان"  "عباس  و  قشم 
و  بنادر  مدیرکل  داشتند.  حضور  بازدید  این  در  نیز 
دریانوردی هرمزگان خواستار الیروبی کامل بنادر پهل 
و الفت، تعمیر و نگهداری اسکله ها و تعیین متولی 
امنیت آنها، محصور نمودن کامل این بنادر و جلوگیری 
از ورود وسایل نقلیه متفرقه، همچنین ایجاد سیستم 

اطفاء حریق، استقرار خودروی آتش نشانی و جرثقیل 
از تردد  برای استفاده در حوادث احتمالی و ممانعت 
شناورهای غیرمجاز شد و گفت: حاکمیت بنادر پهل و 
الفت در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم است و باید با 
فراهم کردن امکانات و تمهیدات الزم، خدمات مناسب 
و در شأن مردم به آنان ارایه شود.     وی تصریح کرد: 
در بعد حاکمیت دریایی نیز، سازمان بنادر و دریانوردی 
از هیچ کوششی در راستای فراهم نمودن سفری ایمن 
و خاطره انگیز برای مردم با رعایت استانداردها و اجرای 

دستورالعمل های ابالغی فروگذار نخواهد کرد.
عفیفی پور در رابطه با مباحث ایمنی ترددهای مسافری 
و آماده سازی زیرساخت های بندری و دریایی به منظور 
خدمات دهی مناسب به مردم، نکاتی را به مسئوالن 
و  دریایی گوشزد  ناوگان سفرهای  اندرکاران  و دست 

دستوراتی را جهت تسهیل امور، صادر کرد.
الزم به ذکر است، "سید باقر موسوی" مدیر اداره بنادر 

و دریانوردی قشم نیز ضمن ارایه گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته در بنادر پهل و الفت، گفت: در حال حاضر 
24 فروند شناور لندینگ کرافت با ظرفیت جابجایی 
یکهزار و 100 دستگاه خودرو در مسیر دریایی پهل 
به الفت فعال است که تعداد آنها برای طرح نوروزی، 
به 35 فروند با ظرفیت یکهزار و 500 دستگاه خودرو 

افزایش خواهد یافت.
"پژمان بهرامی" مدیر امور بنادر سازمان منطقه آزاد 
قشم نیز در خصوص همکاری متقابل با سازمان بنادر 
به منظور رفع مشکالت موجود در بنادر پهل و الفت 
اعالم آمادگی کرد.  یادآور می شود، بندر پهل یکی از 
ده بندر مسافری استان هرمزگان است که در فاصله 70 
کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده و تمامی عملیات 
جابجایی خودروهای مسافران دریایی به مقصد جزیره 
قشم و همچنین تامین اقالم مصرفی و مایحتاج جزیره 

نشینان از طریق آن صورت می گیرد.

تبریز - ماهان فالح: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان آذربایجان شرقی تعامل بنیاد مسکن با 
مسئوالن و سایر دستگاه های اجرایی را با عث توسعه 
عمرانی در روستاها دانست و گفت: ارائه این الگو در 
آذربایجان شرقی توانسته است گام های موثری برای 
توسعه روستایی بردارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس حافظ باباپور افزود: اکثر دستگاه های اجرایی 
بخشداری  فرمانداران،  جمله  از  محلی  مسئوالن  و 
ها، شوراها، دهیاری ها در اقدامات جهادی و توسعه 
زیرساخت ها با بنیاد مسکن تعامل خوبی دارند و هر 

جا این همراهی قوی تر و تعامل بیشتر بوده ما شاهد 
روستایی  های  زیرساخت  توسعه  در  بخشی  شتاب 
هستیم. وی با بیان اینکه آسفالت معابر روستایی در 
سال جاری با تخصیص سهمیه 16 هزار تن قیر رایگان 
یکی از شاخص های تعامل بنیاد مسکن با سایر دستگاه 
هاست، افزود: این اقدام نیکو در شرایط فعلی بسیار مورد 
توجه مردم روستاها است و امسال حدود 350 هزار 
مترمربع در طرح توسعه و آسفالت روستاها قرار گرفت. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اضافه کرد: 
امسال نسبت به سال گذشته سهمیه قیر رایگان از 10 

هزار تن به 16 هزار تن افزایش یافته است و با بهره 
گیری ازاین سهمیه طرح آسفالت اکثر معابر روستایی 
با استفاده از منابع داخلی و مشارکت سایر دستگاه ها تا 
پایان امسال به سرانجام مطلوب برسد. مهندس باباپور 
در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن یادگار امام راحل 
و نهاد برخاسته از متن انقالب است و کار جهادی آن 
در روستاها همچنان ادامه دارد وخدمتگزاران به نظام 
و مردم عزم خود را جزم کرده اند تا دراین عرصه به 
روستاها  در  را  نظام  و  دولت  خدمات  شیوه  بهترین 

گسترش دهند.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - در نتیجه ترکیدگی 
خط اصلی 600 میلی متری آبرسانی در شهر ارومیه ، 
آب شرب 8 هزار نفر از شهروندان ارومیه قطع و یا با افت 
فشار مواجه گردید که با رسیدگی و مدیریت شرکت آب 
و فاضالب شهری استان در سریع ترین زمان ممکن ، 
آب مناطق مزبور مجددا وصل گردید.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی، 
در مورخ 24/11/95 خط 600 میلی متری آب واقع 
در خیابان باهنر ارومیه ترکید و در نتیجه آب شرب 
8 هزار خانوار ساکن در زون مورد تغذیه خط مزبور 
با قطع و افت فشار آب مواجه گردید. مهندس رسول 

اکبری ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب شهری آذربایجان غربی ، در گفتگو با خبرنگار 
فرصت امروز با اشاره به اینکه مهمترین رسالت شرکت 
های آب و فاضالب تامین آب شرب سالم و بهداشتی 

برای مردم عزیز می باشد گفت: در ساعات اولیه بروز 
اتفاق در خط 600 میلی متری خیابان باهنر ارومیه، 
جلسه ستاد مدیریت بحران ارومیه در دفتر آقای دکتر 
رادفر ، معاون سیاسی و امنیتی استاندار و با حضور آقای 
کهوریان معاون عمرانی استانداری ،حضرت پور شهردار 
ارومیه ، جعفری مدیر ستاد مدیریت بحران استانداری و 
مدیران ارشد دستگاه های خدمات رسان تشکیل گردید 
و ضمن تقسیم وظایف دستگاه های ذیربط ، هماهنگی 
و همکاری مشترک با ستاد های مدیریت بحران استانها 
و شهرهای معین در دستور کار قرار گرفت. مدیر عامل 
آبفای آذربایجان غربی با بیان اینکه 350 متر لوله 600 

میلی متری با همکاری شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
مدیریت  ستاد  همکاری  با   : گفت  شد  تامین  شرقی 
بحران شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 350 متر 
لوله 600 میلی متری تایتونی تامین و شبانه از طریق 
کاروان ترانزیتی از تبریز به ارومیه انتقال یافت. اکبری با  
اشاره به اینکه خط 600 میلی متری آسیب دیده در زیر 
تقاطع غیر همسطح باهنر قرار گرفته و عمال تعمیر آن 
در مسیر سابق غیر ممکن بود ، گفت: با توجه به صعوبت 
تعمیر خط مزبور در تقاطع غیر همسطح ، مطابق نظر 
کارشناسان و مهندسین مشاور، با انجام حفاری به طول 

400 متر، به صورت شبانه مسیر خط تعویض گردید.

 )IMS( یکپارچه  مدیریت  سیستم  فالح:   اسد   - تبریز 
 ،ISO  1400:12004  ،ISO  9001:2008 شامل 
یک  بمدت  اهر  آب  خانه  تصفیه  در   OHSAS18001:2007
از  نقل  تبریزبه  در  ما  خبرنگار  گزارش  به  شد.  تمدید  دیگر  سال 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، این 
برنامه توسط سرممیزین ارشد موسسه کیفیت مدبر سامانه آرین 
)نماینده شرکت  QMSایتالیا در ایران( انجام شد و اعتبار گواهینامه 
سیستم های موجود ISO 14001:2004 ،ISO 9001:2008،ک 

بر  شد.  تمدید  دیگر  سال  یک  بمدت   OHSAS18001:2007
اساس اعالم سرارزیاب، از نقاط قوت ارزیابی این سیستم می توان به: 
تهیه مدارک و مستندات کافی برای الزامات سیستم، برگزاری چندین 
عنوان دوره آموزش برای پرسنل و اثربخش بودن این دوره ها، پیگیری 
موثر تحقق اهداف تدوین شده، پوشش مناسب توصیه های ممیزی 
سال گذشته، بهبود مناسب عملیات تعمیرات و نگهداری تجهیزات و 
تاسیسات تصفیه خانه و همچنین عملیاتی نمودن توصیه های بهبود 

و تعمیم به سایر تصفیه خانه های استان اشاره کرد.

با سی  همزمان  اردبیل- خبرنگار فرصت امروز - 
پروژه  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  هشتمین  و 
گازرسانی 15 روستای شهرستان کوثر به بهره برداری 
رسید به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل 
در مراسمی که با حضور مشاور مدیر عامل شرکت گاز 
استان اردبیل ، نماینده محترم شهرستان های خلخال و 
کوثر ، بخشدار ، رؤسای ادارات و جمعی از اهالی شریف 

منطقه ، پروژه گازرسانی روستاهای سولگل ، قوزلو ، زرج 
آباد ، قالن قیه ، گیالندوز ، عظیم آباد ، احمدآباد ، رستم 
آباد ، دولت آباد ، بورستان ، زاویه زرج آباد ، شرج آباد ، 
ناوند ، ابلی علیا و سفلی در شهرستان کوثر مورد بهره 
مشاور  عبداللهی  یداهلل  مهندس   . گرفت  قرار  برداری 
مراسم  این  در  اردبیل  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
اظهار کرد : تمرکز ما بر توسعه گازرسانی در روستاها و 
مناطق محروم استان اردبیل میباشد . بطوریکه در دولت 
تدبیر و امید نیز سرمایه گذاری های خوبی در این حوزه 
انجام گردیده است. وی ادامه داد : برای گازرسانی به 15 
روستای شهرستان کوثر با اعتباری بالغ بر 56 میلیارد 
ریال هزینه شده که بیش از 800 خانوار از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند خواهند شد . مهندس عبداللهی با بیان 
اینکه تمام 26 شهر استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند هستند بیان کرد : در مجموع 870 روستای 
استان اردبیل نیز تاکنون از این نعمت الهی بهره مند 
می باشند . وی افزود : در شهرستان کوثر به میمنت 
ایام اهلل دهه فجر شاهد افتتاح 15 پروژه گازرسانی به 
روستاها هستیم که این پروژه ها در دو سال اخیر اجرایی 
و عملیاتی شده تا ساکنان این روستاها از نعمت گاز 
بهره مند شوند. نماینده محترم مردم خلخال و کوثر در 
مجلس شورای اسالمی نیز با قدردانی از خدمات بی وقفه 
شرکت گاز استان اردبیل در گازرسانی به روستاها اظهار 
داشت : به برکت نظام جمهوری اسالمی ایران و تالش و 

مجاهدت مهندسان متخصصان و کارشناسان شرکت گاز 
استان اردبیل امروز در دورافتاده ترین و سردسیرترین 
منطقه جنوب این استان شاهد افتتاح عملیات گازرسانی 
به شریف ترین ساکنان روستاها هستیم. دکتر بشیر 
خالقی ادامه داد : امیدواریم در برنامه ششم توسعه با 
فرآیند  تکمیل  شاهد  مناسب  اعتباری  منابع  تزریق 
پیچیده و دشوار گازرسانی به روستاها در کشور باشیم 
که البته این کار با اولویت مناطق محروم انجام می شود 
. وی با گرامیداشت ایام پیروزی انقالب اسالمی گفت : 
به برکت نظام جمهوری اسالمی ایران امروز کشورمان در 
اوج امنیت و آرامش بوده و مردم ما به برکت این نظام 

الهی از نعمات بی پایان بهره مند هستند .

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - روند آماده سازی 
تصفیه خانه های فاقد ژنراتور برق کالنشهر اهواز به 
سرعت درحال انجام بوده و هم اکنون تصفیه خانه آب 
شماره یک اهواز  از آمادگی الزم جهت مقابله با بحران 
قطعی برق برخوردار است. در روزهای اخیر تاسیسات 
برق کالنشهر اهواز به دنبال بروز پدیده گردوخاک و 
آبرسانی تحت  و شبکه  قطعی گردیده  رطوبت دچار 
و سه  دو  یک،  آب شماره  های  خانه  تصفیه  پوشش 
اهواز نیز به دلیل نبود ژنراتور برق از مدار خارج و آب 
شرب بیشتر مناطق قطع گردید.  طبق گزارش واصله از 
معاونت بهره برداری شرکت آبفا اهواز در خصوص نصب 

و راه اندازی ژنراتورهای برق در محل تصفیه خانه های 
آب باتوجه به اینکه تصفیه خانه های آب شماره چهار 
)کوت عبداهلل( و پنج)گلستان( اهواز از قبل دارای ژنراتور 
بودند، در حال حاضر یک دستگاه دیزل ژنراتور  1300 
کیلووات و دو دستگاه 800 کیلووات در محل تصفیه 
خانه آب شماره یک نصب و راه اندازی گردیده است.  
دو دیزل 640 کیلووات نیز خاص نقاط مرکزی شهر) 
تصفیه خانه شهید شکرخدامرادی راهدار- شماره سه(  
در حال راه اندازی می باشد .  بر اساس این گزارش، 
یک دستگاه ژنراتور 200 کیلووات نیز در محل منابع 
کارون)منبع آب(  راه اندازی و نصب خواهد شد. این 

گزارش حاکی از آن است، تصفیه خانه آب شماره دو 
اهواز نیز در حال تجهیز به دیزل ژنراتور های برق می 
باشد. این تصفیه خانه، به عنوان منبع اصلی آبرسانی 
به منطقه غرب اهواز نیز در حال نصب و راه اندازی 
تجهیزات الزم جهت مقابله با بحران قطعی برق بسر 
می برد. نحوه نصب و وارد مدار شدن ژنراتورها در محل 
این تصفیه خانه طبق گزارش یاد شده از سوی معاونت 
بهره برداری شرکت آبفا اهواز بدین شرح اعالم گردید : 
هم اکنون در محل تصفیه خانه آب شماره دو اهواز، 
چهار دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری نصب گردیده 
که منجر به تامین برق دو دستگاه الکتروموتور می شود.  

بر اساس این گزارش،  دو دستگاه دیزل ژنراتور برق 
پیشرفته با قدرت 5مگاوات فردا در راستای تامین برق 
دو الکتروموتور دیگر وارد  این تصفیه خانه و وارد مدار 
خواهد شد. با توجه به نصب در مجموع چهار دیزل 
یادشده هفتاد درصد از ظرفیت تولید آب تصفیه خانه 
محقق خواهد شد و درنتیجه آن نیز حدود شصت درصد 
از شبکه آب در منطقه غرب اهواز در مواقع بی برقی 
دچار قطع آب نخواهد شد. گفتنی است، ظرفیت تولید 
آب این تصفیه خانه در روزهای آتی ضمن نصب و راه 
اندازی ژنراتورهای برق دیگری به حداکثر ظرفیت تولید 

آب در مواقع قطع برق خواهد رسید.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - سرتیپ 
نینوای  سپاه  فرمانده  صادقی  ا...  رحمت  دوم 
باقر  از  تقدیری  لوح  اهداء  با  گلستان  استان 
حوزه  چمران  شهید  پایگاه  فرمانده  عیدی  
امور  مدیریت  باهنر   شهید  کارمندی  بسیج 
آبفار شهرستان کالله که موفق به کسب عنوان 

موفق ترین پایگاه  در سطح ناحیه گردید تقدیر 
و تشکر نمود.در بخشی از این لوح آمده است 
:در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا 
حضرت امام خامنه ای) مدظله العالی( بر اساس 
توسط   94 سال  در  شده  انجام  های  ارزیابی 
سپاه  فرماندهی  اشراف  تخصصی  کارگروهای 

به  نینوا در وضعیت عملکرد سال 94 مفتخر 
کسب عنوان موفق ترین پایگاه در سطح ناحیه 
در ششمین جشنواره مالک اشتر سپاه نینوای 
این موفقیت  اید.قطعا  استان گلستان گردیده 
و  فرماندهی  موثر  نقش  و  ها  تالش  مرهون 
مدیریت  جنابعالی و کارکنان پرتالش آن پایگاه  

می باشد.بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی و 
سپاس خود را از تالش مجدانه و مجاهدانه  از 
شما اعالم می دارم انشاا.. با اتکال به خداوند منان 
و تحت توجهات حضرت ولی عصر )عج( و نایب 
بر حقش حضرت امام خامنه ای )مد ّظله العالی 

( موفق و موید باشید .

بازدید مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از بندرمسافری پهل

مدیرکل بنیاد مسكن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی:

توسعه روستاها با تعامل بنیاد مسکن و سایر دستگاههای اجرای خدمات رسان تحقق می یابد

تامین اضطراری آب 8 هزار نفر از شهروندان ارومیه در سریع ترین زمان ممکن

IMS موفقیت تصفیه خانه آب اهر در ممیزی مراقبتی دوم سیستم مدیریت یکپارچه

 شعله گاز طبیعی در 15 روستای شهرستان کوثر روشن شد

نصب ژنراتور های برق در تصفیه خانه آب شماره یک اهواز

کسب عنوان موفق ترین پایگاه  در سطح ناحیه توسط پایگاه بسیج کارمندی شهید باهنر 
مدیریت امور آب و فاضالب روستایی شهرستان کالله

فرمانده ارشد HSE،پدافند غیر عامل و مدیریت بحران:

همه پاالیشگاه های پارس جنوبی در سرویس است
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس گفت: با وجود بارندگی های گسترده ای که در منطقه 
شاهد بودیم، هم اکنون همه پاالیشگاه پارس جنوبی با تمام ظرفیت 
در سرویس است. مهدی یوسفی اظهار داشت: از ابتدای بارش ها که 
هفته جاری جنوب استان بوشهر و فارس را در بر گرفته بود، نیروهای 
امدادی و عملیاتی منطقه ویژه پارس در حالت آماده باش بودند و 
اقدامات خوبی برای مقابله با خطرات سیل انجام شد.   وی اضافه 
کرد: در سطح منطقه ایستگاه های متعدد مدیریت بحران راه اندازی 
در سطح  ایستگاه  این  در  ماشین آالت  و  امدادی  نیروهای  و  شد 
منطقه مستقر شدند و خدمات مناسبی ارائه شد.  فرمانده ارشد 

HSE،پدافند غیر عامل و مدیریت بحران:بیان کرد: برخی از خطوط 
ارتباطی در سطح منطقه دچار مشکل شده بود که با تالش انجام 
شده هم اکنون این مشکل رفع شده و خدمات ارتباطی و مخابراتی 
در این منطقه برقرار است.  وی با اشاره به اینکه در موج دوم بارش ها 
شاهد 100 میلیمتر بارندگی بوده ایم ادامه داد: با وجود بارندگی های 
گسترده ای که در منطقه شاهد بودیم، هم اکنون همه پاالیشگاه پارس 
جنوبی با تمام ظرفیت در سرویس است و مشکلی برای تاسیسات 
منطقه ایجاد نشده است.  یوسفی با اشاره به اینکه همه محورهای 
مواصالتی در منطقه ویژه پارس باز است، گفت: تردد به راحتی در 

محورهای جنوب استان در حال انجام است.
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