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خبر كوتاه
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن

فاز دوم نصب دستگاه های سیستم
قرائت از راه دور آغاز شد

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت :در
مرحلهی سوم ،این سیستم به تمامی ایستگاههای
پرمصرف و مشترکین عمده تسری خواهد یافت.
در سال حمایت از کاالی ایرانی و با همت نخبگان
استان و کارکنان شرکت گاز استان گیالن ،در هفته
گذشته فاز دوم پروژهی نصب  ۱۰۰دستگاه سیستم
قرائت از راه دور ( )Gas Masterدر ایستگاههای
صنایع عمده شهرستان رشت آغاز شد .حسین اکبر
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر
اظهار داشت :این سیستم با بهرهمندی از آخرین
تکنولوژیهای ارتباطی و منطبق بر استانداردها و
نیازهای داخلی شرکت ملی گاز ایران طراحی و
پیاده سازی شده است.اکبر ادامه داد :در این سیستم
اطالعات ایستگاههای صنایع عمده از جمله فشار،
Vb
دما ،ارقام تصحیحکننده  Vmو (Vm
رقم کنتور دوربینی  Vb -رقم تصحیح کننده
حجم گاز که قبض گاز بر اساس آن محاسبه و
صادر می گردد) ،ضریب تصحیحکننده ،عمر باتری
و  ...از طریق درگاه  GSMبه سرورهای مرکزی
در ستاد انتقال یافته و مورد استفادهی واحدهای
مربوطه (بهرهبرداری و مشترکین و اندازهگیری)
قرار میگیرد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
در پایان گفت :در مرحلهی سوم ،این سیستم به
تمامی ایستگاههای پرمصرف و مشترکین عمده
تسری خواهد یافت.
علیرضا اسدی خبر داد:

فرهنگسرای مناسبی در شهر فردوسیه
احداث خواهد شد

علی کیوانی  -فردوسیه  ,شهردار فردوسیه
در خصوص این خبر به روابط عمومی شهرداری
فردوسیه گفت  :با توجه به اینکه جلسه بسیار
خوبی با ریاست محترم اداره اوقاف و رفع مسائل
و موارد اوقافی در سطح شهر امروز با حضور ریاست
اداره اوقاف شهریار تصمیم بر این شد تا اداره اوقاف
شهرستان شهریار زمینی را در خصوص ایجاد
فرهنگسرای مناسبی در سطح شهر فردوسیه به
شهرداری واگذار نماید.تا شهرداری نیز با توجه به
قوانین جانمایی هایی که در طرح جامع و تفکیکی
شهرداری گنجانده شده است فرهنگسرای مناسبی
را برای شهروندان احداث کند .وی ادامه داد:الزم
میدانم از همکاری و همیاری اداره اوقاف شهریار
در خصوص واگذاری این زمین و ایجاد فرهنگسرای
مناسبی در سطح شهر فردوسیه که نیاز امروز شهر
فردوسیه است تقدیر وتشکر نمایم.

شهردار فردوسیه :توافقهای الزم برای
احداث مرکز درمانی در روستای
وسطر در حال انجام است

علی کیوانی  -فردوسیه ،شهردار فردوسیه
از انجام توافقعات الزم برای ایجاد درمانگاه ایجاد
درمانگاه مناسبی در روستای وسطر شهر فردوسیه
خبر داد و افزود :با توجه به اینکه زمینی در گذشته
با کاربری درمانی در روستای وسطر شهر فردوسیه
احداث شده بود و طی زمان این درمانگاه تخریب
شده بود.زمین این درمانگاه با توجه به جلسه ای که
امروز با اداره ریاست محترم اداره اوقاف شهرستان
شهریار داشتیم توافقات الزم در راستای واگذاری
این زمین جهت کاربری درمانگاه و ایجاد درمانگاه
مناسب برای روستاییان این منطقه در حال انجام
است.شهردار فردوسیه در ادامه افزود :روستای
وسطر یکی از روستاهای حریم شهر فردوسیه است
با توجه به رویکرد تقسیم امکانات و نیازهای شهری
که در برنامههای شورا وشهرداری فردوسیه در نظر
گرفته شده ،عملیات پیگیری و ایجاد زیرساختهای
الزم برای احداث درمانگاه در منطقه در دستور کار
شهرداری فردوسیه قرار گرفت.
مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب :

تكريم نيروي انساني از مهمترين
اولويت هاست

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب
گفت :نيروي انساني سختكوش اين شركت با
تجربيات فراواني كه دارند ،همواره در شرايط سخت
و دشوار از مشكالت عبور نموده ،بنابراين تكريم
اين نيروها از مهمترين اولويت هاي اين شركت
محسوب مي شود.به گزارش روابط عمومي شركت
ملي مناطق نفتخيزجنوب ،مهندس احمد محمدي
در اين خصوص اظهار داشت :نيروهاي مستعد و
توانمند شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب در دوران
تحريم با درايت و توانمندي خود بر مشكالت
غلبه كردند و باعث شدند تا در راستاي شكوفايي
اقتصادي ايران اسالمي خللي وارد نشود .وي در
ادامه مهار چاه  147رگ سفيد را نمونه ديگري
از درايت و توانمندي نيروهاي خدوم و سختكوش
شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب عنوان كرد و
گفت :عزم و اراده پوالدين كاركنان در مهار اين
چاه ،عزت و سربلندي مناطق نفتخيزجنوب را بيش
از پيش به اثبات رساند .وي افزود :تمامي مديران
مناطق نفتخيزجنوب وظيفه داريم كه تكريم اين
نيروها كه بخشي از مهمترين رسالت كاري ما
محسوب مي شودرا سرلوحه كار خويش قرار دهيم
و شأن و منزلت آنان را بيش از پيش حفظ كنيم .

اعزام کاروان زیارتی کارکنان مخابرات
منطقه آذربایجان غربی به مشهد مقدس

پایگاه مقاومت شهید مطهری مخابرات منطقه
آذربایجان غربی کاروانی تحت عنوان «حرم تا حرم
» به حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی امام
خمینی (ره) ومرقد مطهر امام رضا (ع) اعزام نمود .
این کاروان در قالب  3اتوبوس  ،متشکل از کارکنان
مخابرات منطقه آذربایجان غربی اعم از خواهران
وبرادران وبازنشسته های مخابرات منطقه  ،روز
شنبه 10آذرماه به این سفر زیارتی اعزام شدند در
مراسم بدرقه این کاروان مهندس نوری سرپرست
مخابرات منطقه آذربایجان غربی هدف ازاعزام این
کاروان زیارتی را بهره گیری معنوی از فیوضات
وعنایات حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) وتجدید
پیمان با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
عنوان نمود وبرای زائرین آرزوی توفیق وعزتمندی
نمودند .

برگزاری کارگاره اموزشی حفاظت از منابع آب استان لرستان در دانشگاه علمی کاربردی

کارگاه اموزشی حفاظت از منابع آب استان
ویژه دهیاران و بهره برداران باحضور مدیران و
کارشناسان شرکت آب منطقه ای لرستان به
میزبانی جهاد دانشگاهی برگزار گردید .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان  ،در این
کارگاه آموزشی ابتدا مهدی سجادی مدیر حفاظت
و بهره برداری شرکت با اشاره به وضعیت منابع آب
زیرزمینی استان و بحران خشکسالی ،اظهار داشت :
وضعیت آب در استان ما بسیار بحرانی است بطوری
که تعدادی از شهرستانهای استان مانند کوهدشت
و رومشکان ،منطقه ممنوع و تعدادی از شهرستان
های ما در خطر ممنوع شدن قرار دارند وچنانچه
با این وضعیت ادامه دهیم در آینده ای نزدیک
بحران خشکسالی و کم آبی دیگر شهرستان های
استان را نیز در بر خواهد گرفت .مهدی سجادی
ادامه داد  :زمانی تالشهای ما به ثمر می نشیند
که تمام مردم بویژه کشاورزان عزیزمان ما را در
این شرایط بحرانی تنها نگذراند و به مهاجران که
باید مهاجمان غیر بومی گفت اجازه خشک کردن
سفرهای زیرزمینی را با کشت محصوالت آبدوست

ندهند .سجادی افزود  :همچنین انتظار میرود با
نیروهای گشت و بازرسی نهایت همکاری را برای
برخورد با کسانی که با حفر چاههای غیر مجاز و
اضافه برداشت از چاههای مجاز سعی بر نابودی آب
این نعمت گران بها را دارند داشته باشند.سجادی
در پایان سخنان خود با اشاره به تالش شبانه روزی
شرکت آب منطقه ای برای پر کردن چاههای غیر

مجاز در سطح استان و نصب کنتورهای هوشمند از
استاندار  ،دادستان و دستگاه قضایی استان  ،تشکر
و قدردانی کرد .در ادامه مدیرمنابع آب شهرستان
خرمآباد هدف از برگزاری کارگاه آموزشی را اطالع
رسانی و آگاهی بخشی دانست و گفت  :آماری که
در سال  ۲۰۰۵گرفته شد کشور ما بعد از چین و
هند بیشترین مصرف کننده میزان آب شیرین بود

 ،کشور عزیز ما از نظر جمعیت و وسعت با این
کشورها قابل مقایسه نیست و فاجعه این است
که مصرف آب ما از آمریکا و روسیه بیشتر بود
بی توجهی ما به زنگ خطر دیروز و حال بد آب
در سرزمین امروز ما است .مهرداد محمدی خاطر
نشان کرد  :هر سال  ۵میلیارد مترمکعب آب اضافه
در کشور مصرف میشود میتوان گفت در کشور
هر ۳سال به اندازه میزان آبی که برای کل غالت
کشور در یکسال تولید میشود آب اضافی مصرف
میکنیم  ،در سال  ۱۳۴۷تعداد  ۱۵دشت ممنوع
در کشور داشتیم و امروز این تعداد به  ۳۵۵دشت
افزایش یافته است یعنی اکثر دشتهای کشور ممنوع
اعالم شدند و حق برداشت از آن حتی برای شرب و
صنعت هم نداریم و این آمار وحشناک قابل توجیح
نیست .در پایان مهندس شماسی کارشناس اب زیر
زمینی افزود  :در لرستان برای هر لیتر آب معادل
 ۱۰۰میلیون تومان ارزش گذاری شده و این بیانگر
ارزش باالی آب زیرزمینی است و وزارت نیرو به
تنهایی نمی تواند مانع اضافه برداشت و بطور کلی
حفاظت و مدیریت از منابع ابی باشد.

تجلیل از بسیجیان نمونه شرکت توز یع برق استان لرستان

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مراسم باشکوهی با حضور
مدیرعامل ،معاونین  ،مدیران و کلیه کارکنان در ستاد شرکت توزیع
برق لرستان برگزار گردید.در این مراسم که تداعی گر یاد و خاطره
دوران دفاع مقدس بود از دالوری های نیروهای پرتوان بسیج و خدمات
ارزنده آنان به نیکی یاد شد.مهندس فریدون خودنیا مدیرعامل شرکت
توزیع برق لرستان در این باره اظهار داشت :بسیج مصداق بارز و الگوی
واقعی خدمت خالصانه و نماد ایثار و رشادت است که باید از آموزه های
آن درسهای زیادی بیاموزیم.مدیرعامل برق لرستان ابراز ذاشت :بخش
اعظمی از اهداف بسیج در راستای رفع مشکالت مردم و گره گشایی
از کار آنان تعریف شده و ما باید با الگو گرفتن از اندیشه بسیج خدمت
گذاری صادقانه را سر لوحه کار خود قرار دهیم.مهندس خودنیا با اشاره
به شرایط کنونی جهان و اینکه حکومت اسالمی مورد طمع همه ایادی
شرق و غرب قرار گرفته ،گفت :تنها راه مقابله با آنان نهادینه نمودن
تفکرات بسیجی در سطح جامعه می باشد.وی بسیج را همچون سدی

محکم و دژی نفوذ ناپذیر برای انقالب دانست و بیان داشت :بسیج یک
مجموعه پیوسته و یک واحد نمونه است که مانند خون در رگهای
ایران اسالمی می جوشد.در ادامه مراد سلیمانی معاونت منابع انسانی
و مسئول امور ایثارگران شرکت ضمن تبریک هفته بسیج ،فرمان امام
(ره) در  ۵آذر سال  ۵۸را یک اتفاق تاریخی برای کشور دانستند و
بیان داشت :فرمان تشکیل بسیج در آن زمان حساس و بحرانی که
انقالب فقط یک حکومت تازه و نوپایی بود خط سیر انقالب را بیمه
نمود.سلیمانی بسیج را یک موهبت الهی خواند و ابراز داشت :شرکت
توزیع هر ساله به منظور تکریم و گرامیداشت هفته بسیج و ارج نهادن
به مقام شامخ بسیجیان مراسم تجلیل از این عزیزان را برگزار می نماید.
وی با اشاره به نقش بسیج در ترویج فرهنگ بسیجی و اشاعه روحیه
جهادی گری ،ایثار و رشادت گفت :بسیجسان آن زمان در سنگرهای
مبارزه با دشمن حضور داشتند و االن بایستی در سنگرهای جدید
توسعه اقتصادی کشور ،توسعه فرهنگی و مقابله با جنگ نرم در خدمت

نظام و کشور عزیزمان باشند.در پایان مراسم مهندس خودنیا مدیرعامل
برق لرستان به چند نفر از بسیجیان نمونه شرکت به پاس خدمات و
زحماتشان هدایای تقدیم نمودند

برگزاري دومین کنگره بینالمللی پزشکان قلب ایران و اروپا در مشهد

رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی از
برگزاري دومين کنگره بين المللي پزشکان قلب
ايران و اروپا در بيمارستان رضوي مشهد خبر داد.
دکتر محمود شبستری در خصوص برگزاري دومين
کنگره بين المللي پزشکان قلب ايران و اروپا اظهار
کرد :امسال این کنگره با حضور  700شرکتکننده
شامل  500فوق تخصص ،متخصص و جراح قلب و
همچنین  200پرستار مرتبط با بیماریهای قلبی
برگزار میشود.شبستري تصريح کرد :دومين همکاري
علمي ايران و انجمن هاي اروپايي در مشهد و با

حضور جمعي از پزشکان متخصص و وفوق تخصص
داخلي و خارجي تا  14تا  17آذر ماه در بيمارستان
رضوي برگزار مي گردد.دومین کنگره بین المللی
دبير علمي اين کنگره افزود :جدیدترین نوآوری ها
و روش های تشخیصی و درمانی را پیرامون بیماری
های مادرزادی ،بیماری های مزمن عروق کرونر و
ساختمان و دریچه قلب به اشتراک خواهند گذاشت.
وي عنوان کرد :در اين کنگره حدود  35میهمان
برجسته خارجی حضور خواهند داشتند ،حضور
این چهرههای برجسته علمی در موجب اعتالی

علمی منطقه و کشور می شود.شبستری اظهار
کرد :این کنگره با هدف ارائه آخرین تکنولوژیها
و روشهای درمانی موجود در سطح دنیا ،تبادالت
علمی و معرفی توانمندیهای کشور برگزار میشود
و مشهد محل انتشار این دستآوردهای علمی خواهد
بود.در ادامه مدیر عامل بیمارستان رضوی گفت :در
این کنگره از  20کشور اروپایی و آسیایی و نزدیک
به  35مهمان خارجی حضور خواهند داشت که
تازهترین نوآوریها و روشهای کم تهاجمی در
درمان بیماریهای مادرزادی ،ساختمانی و دریچهای

قلب و درمان بیماریهای مزمن عروق کرونر قلب
را به اشتراک میگذارند.رضا سعیدی تصريح کرد:
حدود  100مهمان از انجمنها و مراکز علمی کشور
از جمله انجمن قلب ایران در این کنگره حضور
دارند که به طور عملی روند انجام کار را آموزش
میدهند.وي بيان کرد :در این کنفرانس عالوه بر
مباحث علمی و آموزشی ،کارگاههای ویژهای نیز
برگزار میشود که معطوف به آموزش روشهای
تصویربرداری ،نوآوریهای دارویی و نیز مراقبتهای
پرستاری میشود.

نماینده مردم شریف ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسالمی:

مس سونگون در راستای محرومیت زدایی از منطقه عملکرد درخشانی دارد
دکتر رضا علیزاده در جمع اساتید بسیج استان در سالن آمفی تئاتر
مجتمع مس سونگون با عنوان این مطلب گفت از مهندس شریفی و
شرکت ملّی صنایع مس ایران بابت توجه به مشکالت و مسایل منطقه
تشکر می کنم و حرکت و اقدامات ملّی صنایع مس ایران در راستای
تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی قابل ستایش است.نماینده مردم شریف
ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اوضاع اقتصادی
کشور آن را نتیجه بی تدبیری و عدم خودباوری برخی از مدیران ارشد
کشور دانسته افزود :مشکالت زیادی برای کشور و هموطنان عزیز
بوجود آمده و در این موقعیت باید حواسمان باشد که نباید اجازه
بدهیم از نظر اقتصادی ،روانی و  ...مردم آسیب ببینند.ایشان با اشاره
به فرمایش مقام ّ
معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اینکه توان
داخلی می تواند با این مشکالت مقابله نماید ادامه داد :رهبر ّ
معظم در

سال های اخیر با تأکید بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی تشخیص
داده اند که این امر راه برون رفت از مشکالت فعلی کشور است و در
این راستا وظیفه شما اساتید بسیجی و دانشگاهیان بسیار سنگین است
چرا که شما بزرگواران با ارایه راهکارهای علمی و عملی می توانید در
پیشبرد این اهداف خدمت بزرگی به کشور و دولت نمایید .من اعتقاد
دارم اگر پای بسیج به وسط میدان کشیده شود این بازوی توانمند
انقالب می تواند سپری بزرگ در مقابل مشکالت برای کشور باشد
و این امر در سال های قبل نیز به اثبات رسیده است.دکتر علیزاده با
اشاره به برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته اظهار داشت با وجود
این مشکالت اقتصادی علی الخصوص در دو سال اخیر الحمداهلل با
حمایت های شرکت ملّی صنایع مس ایران توانستیم به اندازه  10سال
و حتی در برخی روستاها به اندازه  20سال گذشته کارهای عمرانی

انجام دهیم و مجتمع مس سونگون در زمینه محرومیت زدایی از
منطقه عملکرد درخشانی داشته است و این یعنی تحقق سیاست های
اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی.نماینده مردم شریف ورزقان و خاروانا
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :با همیاری های مجتمع مس
سونگون ،تالش های فرمانداری و بخشداری مرکزی شهرستان ورزقان
و خاروانا و  ...تقریباً  100درصد مشکالت روستاهای این شهرستان در
زمینه آب شرب ،طرح های هادی و  ....رفع گردیده است و با در نظر
گرفتن مشکالت اقتصادی کشور انجام این کار ها کار بزرگی است که
باید آن را مدیون مدیریت توانمند دانست.ایشان در خاتمه سخنانشان
گفت جا دارد از مهندس بنی اسدی راد و مهندس شریفی بابت توجه
ویژه شان به مسایل و مشکالت منطقه و همچنین روحیه بسیجی
وارشان بایت پیگیری کارها تقدیر و تشکر نمایم.

رشد  ١١٥درصدي ايمن سازي خطوط لوله و تاسيسات در شركت نفت و گاز آغاجاري
مدير امور فني شركت نفت و گاز آغاجاري از
ايمن سازي  ٣٣٢هزار و 935دسي متر مربع از
خطوط لوله و تاسيسات فرآيندي اين شركت در
شش ماه نخست سال  ٩٧خبر داد و گفت :اين
ميزان نسبت به مشابه سال گذشته  115درصد
رشد داشته است.به گزارش روابط عمومي ،كورش
محمدي افزود :با تالش كارشناسان اداره بازرسي
فني وخوردگي فلزات در راستاي بهينه سازي توليد
و صيانت از خطوط لوله و تاسيسات فرآيندي
بيش از  ٣٣٢٩٣٥دسي متر مربع از خطوط لوله
و تاسيسات اين در شش ماهه نخست سال جاري
ايمن سازي شد.وي همچنين اظهار داشت :در

اجراي اين عمليات كه با اهتمام ويژه همكاران و
با هدف رفع معايب و جلوگيري از كاهش توليد
و آسيب به تاسيسات و خطوط لوله انجام گرفت،
بررسي پوشش خطوط لوله زيرزميني با دستگاه
سي اسكن و اندازهگيري ميزان كاهش ضخامت
احتمالي و عيوب ساختاري به روش آلتراسونيك
صورت پذيرفته است.مهندس سروي رئيس اداره
بازرسي فني وخوردگي فلزات اين شركت نيز
گفت :با توجه به اينكه شناسايي عيوب خطرناك
و ادوات آسيب ديده و همچنين متعاقب آن تعمير
يا تعويض آنها پيش از وقوع حوادث باعث كاهش
قابل مالحظه هزينههاي اقتصادي و انساني ناشي

از حوادث غيرقابل پيشبيني است ،در شش ماه
نخست امسال  255محل عيب شناسايي شد كه
پس از بررسيهاي فني تعدادي از آنها در حدقابل
قبول استاندارد و تعدادي كه غيرقابل پذيرش و در
حد بحراني تشخيص داده شده بودند قبل از اينكه
حادثهاي رخ دهد ،دستورالعمل تعويض آنها داده
شد و با اقدام به موقع ،رفع عيب توسط همكاران
ادارات عملياتي و نظارت بخش بازرسي فني انجام
شد .وي در ادامه افزود :با بررسي پوشش خطوط
لوله زيرزميني حدود  5200متر خطوط لولهاي
كه داراي قدمت بيشتر ،فشار عملياتي باالتر و محل
عبور آنها نزديك به مكانهاي استراتژيك و تجمع

نيروي انساني بوده در اولويت قرار داده شد كه
توسط همكاران بخش مهندسي خوردگي فلزات به
روش سي اسكن مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از
بررسي نتايج ،نقاط معيوب شناسايي و دستورالعمل
تعميراتي آنها اعالم شد.سروي ضمن قدرداني از
تالش كليه همكاران عنوان كرد :استفاده از اين
روش ارزش اقتصادي فراواني را براي شركت در بر
داشته چرا كه در گذشته جهت بررسي و اجراي
 150متر ايمن سازي خطوط لوله زيرزميني هزينه
هاي نسبتاًزيادي صرف مي شد  ،اما با اجراي اين
روش نيازي به صرف هزينه اضافي نبوده و فقط
نقاط معيوب ترميم ميشود.

آمریکا بداند اگر روزی بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد نفتی از خلیجفارس صادر نخواهد شد

من به تمام وعده هایی که در انتخابات سال  ۹۶به شما ملت دادم ،عمل خواهم کرد

رییس جمهوری ایران اسالمی با بیان اینکه هیچ گاه آمریکا نمیتواند
بین ما و کشورهای همسایه و کشورهای اسالمی تفرقه و نزاع و دشمنی
ایجاد کند گفت :ما روابطمان را گسترش میدهیم.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در جمع مردم استان
سمنان در ورزشگاه تختی شاهرود ،ضمن درود به مردم استان سمنان از
گرمسار ،آرادان ،سرخه ،سمنان ،مهدیشهر ،دامغان ،شاهرود و شهرستان
میامی گفت :شاهرود بزرگ ،شاهرود قهرمان ،شاهرود مرکز فقه و عرفان،
شاهرود با همه زیباییهای طبیعتش و با مردمان دالورش ،شاهرود نقطه
زیبایی که اگر  50کیلومتر به شمال حرکت کنید به جنگلها دست
مییابید آنهم زیباترین جنگل و  50کیلومتر به جنوب حرکت کنید
به کویر دست خواهیم یافت،شاهرود سرزمینی بین جنگل و کویر است.
دکتر روحانی امروز را روز آزمایش و امتحان بزرگ تاریخی برای ملت
ایران عنوان کرد و گفت :امروز روزی است که برای اولین بار و بعد از ۴۰
سال مبارزه با دشمن ظالم و ستمگر آمریکا ،به پیروزیهای کم نظیری
دست یافتهایم و ملت بزرگ ما نمیگذارد لبخند بر لبهای دشمنان نقش
ببندد.وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال کودتا در کشور ما و تجزیه ایران و
جدا کردن خوزستان بود و ناموفق بود ،اضافه کرد :آمریکا به دنبال تحریم
این سرزمین و شکستن قدرت ایران بود و ناموفق بود.دکترروحانی با این
سوال که چرا امروز آمریکا این همه از ملت ایران و ایرانیها عصبانی است

تصریح کرد :ایران قدرتمند و ملت بزرگ و غیوری که در برابر آنها هرگز
سر فرود نیاوردهاند و نخواهند آورد ،برای آمریکاییها و صهیونیستها
غیرقابل تحمل است.رئیسجمهور اضافه کرد :آمریکا خواست و اعالم کرد
که ایران را از صادرات نفت محروم کند و اعالم کرد ایران را از تبادل
تجاری با دنیا باز میدارد .آمریکا خواست و اعالم کرد ایران را در منطقه
و جهان منزوی خواهد کرد و گفت به اهدافی که در منطقه دارد دست
خواهد یافت اما ملت ایران در همه این صحنه ها ثابت میکند که پیروزی
نهایی این نبرد خواهد بود.وی با تاکید براینکه آمریکا بداند ما نفتمان
را میفروشیم و خواهیم فروخت و قادر نیست جلو صادرات نفت ایران
را بگیرد ،ادامه داد :آمریکا بداند اگر روزی بخواهد جلوی صادرات نفت
ایران را بگیرد نفتی از خلیجفارس صادر نخواهد شد .دکترروحانی تضعیف
کردن رابطه ایران را با جهان از اهداف آمریکا عنوان کرد وافزود :امروز
ملت ایران از هر زمان دیگر در غرب ایران با عراق و ترکیه؛ در شمال
ایران با آذربایجان ،روسیه ،قزاقستان و ترکنستان؛ در شرق با افغانستان
و پاکستان؛ در جنوب با عمان ،قطر و همچنین کویت رابطه صمیمی
داشته و خواهیم داشت و آمریکا قادر نیست ما را از ملتهای منطقه که
در طول قرنها بهعنوان همسایه مهربان و عزیز در کنار هم بودیم ،جدا
بسازد.رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه آمریکا قادر نیست روابط تجاری ما
را با منطقه و جهان قطع کند ادامه داد :باید بداند در سراسر این سرزمین

مردم ما با کشورهای منطقه و جهان روابط فرهنگی و اقتصادی و سیاسی
شان را حفظ خواهند کرد و ما ارتباطات خود را با همسایگان و کشورهای
اسالمی و جهان توسعه خواهیم داد.وی تصریح کرد :آمریکا در تالش جدا
کردن اروپا ،چین ،هندوستان و همسایگان از ایران بوده و ایرانهراسی را
در منطقه ترویج میکند ،ما دشمن هیچ ملتی از همسایگانمان نیستیم
و نخواهیم بود.دکتر روحانی با بیان اینکه هیچ گاه آمریکا نمیتواند بین
ما و کشورهای همسایه و کشورهای اسالمی تفرقه و نزاع و دشمنی ایجاد
کندافزود :ما روابطمان را گسترش میدهیم.رئیس جمهور ابراز داشت :در
دشمنی با ملت ایران  ،جز یکی دو کشور  ،سایر کشورهای جهان از آمریکا
حمایت نکردند و همه تحریم آمریکا را محکوم کردند و در مجمع عمومی
سازمان ملل و شورای امنیت و دادگاه الهه شکست خورد و این به معنی
پیروزی حقوق دانان ایران و پیروزی ملت بزرگ ایران است .وی با بیان
اینکه رهبری و ارکان نظام فقط برای ایران امنیت ایجاد نکردند گفت :
این امنیت برای عراق  ،سوریه و لبنان و ملت های منطقه نیز تامین شده
است و در یمن نیز با تالش مردم مظلوم این کشور پیروزی بدست آمده و
آمریکا و آل سعود شکست خواهد خورد.رئیس جمهور گفت  :برای رشد
و توسعه ایران تمام ظرفیت های دولت  ،مجلس  ،قوه قضاییه  ،نیروهای
مسلح و در راس آن رهبری استفاده می شود تا ایران قدرتمند تر از
گذشته دشمنان خود را شکست دهد.

شماره 2627

اخبار
برگزاری دومین همایش پیاده روی
خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه
گلستان همزمان با سراسر کشور

همزمان با سراسر کشور دومین همایش پیاده
روی خانوادگی با حضور مهندس شهمرادی مدیر
مخابرات منطقه گلستان ،آقای طیار نماینده محترم
مردم شریف گنبد کاووس در مجلس شورای
اسالمی ،جمعی از مدیران استانی و شهرستانی
خانواده شهدای مخابرات  ،کارکنان شاغل ،
بازنشسته  ،قراردادی ،بخش پیمانکاری و خانواده
های محترمشان با پیام “ارتباطی فراگیر” در دریاچه
مصنوعی شهرستان گنبد کاووس برگزار گردید.این
همایش در فضای صمیمی با هدف نهادینه کردن
فرهنگ ورزش در بین کارکنان و خانواده های
آنان برای باال بردن انگیزه در محیط کار ،توسعه
برند مخابرات و نیز ایجاد نشاط اجتماعی برگزار
گردید .مهندس شهمرادی در جمع همکاران و
خانواده هایشان ضمن تقدیر به مناسبت موفقیت
های اخیر مخابرات منطقه گلستان در سطح کشور
از تالش کارکنان در جهت نیل به اهداف شرکت
مخابرات و از صبر و حوصله خانواده آنها که پشتوانه
این عزیزان می باشند تشکر و قدردانی نمود.مدیر
مخابرات منطقه گلستان با بیان اینکه استمرار
برنامه های ورزشی و تفریحی برای کارکنان جزو
تاکیدات مدیران ارشد است گفت  :بامستمر نمودن
اینگونه برنامه های فرهنگی وتفریحی می توان
روحیه پرنشاطی رابرای همکاران ایجادنمود.در
ادامه برنامه ها و مسابقات متنوعی از جمله مراسم
ذکر خنجر برادران ترکمن برگزار و به برندگان و
کودکان حاضر در مراسم جوایزی اهداء گردید .در
پایان مراسم از کارکنان و خانواده هایشان به صرف
صبحانه پذیرایی بعمل آمد

اردوی فرهنگی ورزشی بانوان شاغل
در مخابرات منطقه گلستان در اردوگاه
نشاط برگزار شد

نظر به اهمیت و توجه ویژه به امور همکاران
زحمتکش و پرتالش بانوان شاغل در مخابرات
منطقه گلستان و نیز اهمیت این جایگاه ارزشمند
به عنوان بخشی از سرمایه انسانی به تدبیر مدیر
مخابرات منطقه گلستان اردوی یک روزه ای با
سفر به اردوگاه نشاط برگزار شد.دراین اردو که
به همت کمیته امور بانوان وتصویب در شورای
فرهنگی مخابرات منطقه گلستان به مناسبت
هفته بسیج برگزار شده بود اکثریت بانوان شاغل
در مخابرات منطقه گلستان حضور داشتند.در
ابتدا همکاران ضمن حضور در برنامه صبحگاهی
در مسابقات تیراندازی -تیروکمان -دارت – طناب
کشی – شرکت نموده و از طبیعت زیبا وبا طراوت
اردوگاه نشاط به نحو مطلوبی بهره مند شدند.
همچنین در این مراسم نماز جماعت با حضور امام
جماعت  ،مدیر مخابرات منطقه گلستان وهیأت
همراه برگزار شد .مهندس شهمرادی مدیر مخابرات
منطقه گلستان با حضور در جمع صمیمی بانوان
مخابرات گلستان ضمن ابراز خرسندی استقبال
کثیر بانوان ازبرگزاری این اردو از زحمات و
تالشهای آنان درعرصه های خدمات رسانی تشکر
نموده و موفقیت های کسب شده مخابرات منطقه
گلستان را مدیون زحمات همه همکارن اعم از
بانوان وآقایان دانست و از دلسوزی ،تعهد  ،مسئولیت
پذیری بانوان تقدیر وتشکر نمود .وی همگرایی و
وحدت را از رموز اصلی موفقیت دانست وگفت:
مدیریت ذهن علم امروز است و دغدغه های روزانه
را ناشی از ذهن واندیشه وافکاری دانست که در
طول روز با انسان همراه است وی ادامه داد:با ایجاد
محیط مفرح و بدور از دغدعه می خواهیم فضایی
را در محیط کار ایجاد نماییم تا بانوان شاغل بتوانند
بعد از ساعات کاری بدور از هرگونه خستگی در
کنار خانواده باشند.مدیر مخابرات منطقه گلستان
خاطر نشان کرد :بامستمر نمودن اینگونه برنامه
های فرهنگی وتفریحی می توان روحیه پرنشاطی
رابرای همکاران ایجادنمود و همکاران باانگیزه
وشادابی بهتری درمحیط کار به مخاطبین خدمات
ارائه نمایند.همچنین در این اردوی فرهنگی ورزشی
آقای مهندس روشنی پلیس فتا به بیان مطالبی در
خصوص کانال ها وگروه های مختلف فضای مجازی
پرداخت وبا اهدا جوایز به برندگان مسابقات ورزشی
وصرف ناهار اردوی یک روزه به پایان رسید.
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

حوزه مالی وتدارکاتی به عنوان
مجموعه ای بسیار حساس پشتیبان
حوزه های دیگر می باشد

مدیر مخابرات منطقه گلستان با کارکنان
مدیریت مالی وتدارکاتی نشست وگفتگو کرد در
این دیدار مهندس شهمرادی ضمن تقدیر وتشکر
از کارکنان بخش مالی وتدارکاتی جایگاه مطلوب
مخابرات منطقه گلستان در سطح کشور را نییجه
پیگیری وتالش های همکاران دانست وگفت :حوزه
های مالی وتدارکاتی جزو مجموعه های استراتژیک
شرکت هستند که به عنوان پشتیبان حوزه های دیگر
مشغول بکار می باشند .مهندس شهمرادی یکی از
رموز موفقیت مخابرات منطقه گلستان را وحدت
وفضای همدلی وپرهیز از هر گونه حاشیه سازی میان
کارکنان دانست واظهار داشت موفقیت هر سازمانی
مدیون تالش تک تک کارکنان ان مجموعه بوده و
همه کارکنان از نیروی خدماتی گرفته تا مدیران در
آن نقش دارند .وی با توجه به شرایط کاری خاص
در حوزه مالی وتدارکاتی و کثرت وجود پیمانکاران
ومراجعه مردم در این حوزه ها بر تکریم مشتریان
درون وبرون سازمانی تاکید کرد وگفت  :صبور بودن
وپاسخگو بودن از الزمه های کارکنان این بخش
می باشد .مهندس شهمرادی اشرافیت بر قوانین
ودستورالعمل ها  ،رعایت قوانین و دستورالعمل
ها ی مالی  ،سالمت کار اداری ،نظارت برکار ،دقت
در امورات  ،مدیریت شرایط پیمانکاران  ،رعایت نظم
وانضباط اداری ،انجام وظایف به نحو احسن  ،ایجاد
فضای وحدت وهمدلی ،کنترل وهدایت ذهن بر
افکار مثبت  ،توانمندسازی وبروز بودن در حوزه های
کاری ،صبور وپاسخگو بودن  ،وبرنامه ریزی و ....را
از اهداف و انتظارات خود در حوزه مالی وتدارکاتی
دانست .در این نشست رؤسای حوزه های مختلف
مالی وتدارکاتی به بیان گزارش عملکرد وپیشنهادات
در حوزه خود پرداختند .

