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خبر كوتاه
امضا سند مشترک فعالیتهای محیط
زیستی بین شهرداری وشورای شهر
اصفهان

سند اقدام مشترک فعالیتهای محیط
زیستی در هشتاد و چهارمین جلسه علنی
شورای اسالمی شهر اصفهان بین شورای
شهر اصفهان ،شهرداری اصفهان و اداره کل
محیط زیست استان اصفهان امضا شد.سند
اقدام مشترک فعالیتهای زیست محیطی
بین شورای شهر ،شهرداری و اداره کل محیط
زیست استان اصفهان با حضور قدرتاله
نوروزی شهردار اصفهان ،ایرج حشمتی
مدیرکل حفاظت محیط زیست و اعضای
شورای اسالمی شهر اصفهان در هشتاد و
چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر
اصفهان در قالب طرح دو فوریتی مطرح و با
کسب  ۱۲رای امضا شد.شهردار اصفهان در
خصوص این سند در صحن علنی هشتاد و
چهارمین جلسه شورای شهر اصفهان ،با
بیان اینکه نسلهای حقوق بشر به سه نسل
تقسیم میشوند ،اظهار کرد :نسل اول حقوق
سیاسی ،نسل دوم حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی و نسل سوم حق محیط زیست و
توسعه است .امروز دنیا به نسل چهارم حقوق
بشر یعنی حق همبستگی رسیده است ،این
حق مرز نمیشناسد و در همه دنیا پایدار
است.
قدم های استوار شهرداری برای
تحقق اهداف محیط زیستی
قدرت اله نوروزی با بیان اینکه حق
محیط زیست برای همه شهروندان مسلم
است ،تصریح کرد :این حق را حکومتها
نباید تعیین کنند بلکه باید توسط حکومتها
تضمین شود .امروز حق محیط زیست بدون
مرز شده و هر کس برای تحقق اهداف
خود نمیتواند هر اقدامی را تعیین کند.وی
با بیان اینکه امضای سند اقدام مشترک
محیط زیستی بین شهرداری ،شواری شهر و
محیط زیست به منظور تداوم حیات در شهر
اصفهان انجام شد ،افزود :با قدمهای استوار
برای اجرای این تفاهمنامه اقدام خواهیم
کرد تا حق زیستن را برای همه شهروندان
فراهم کنیم ،این تفاهم نامه ،بابی برای تعامل
و همکاری بهتر با محیط زیست است.از
اهداف این تفاهم نامه می توان به استفاده
بهینه از ظرفیت های بالقوه طرفین جهت
بهبود مستمر وضعیت محیط زیست کالنشهر
اصفهان ،ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی های
زیست محیطی شهروندان و بازدیدکنندگان
براساس وظایف قانونی طرفین و ایجاد
همبستگی و هارمونی بین اقدامات سازمان
محیط زیست و شهرداری اصفهان اشاره کرد
که با این اقدام روند نظارت شورای شهر نیز
قالب جدیدی به خود میگیرد.

در فصل بهار بیش از  1.5میلیارد
مترمکعب گاز در گیالن مصرف شد

حسين اكبر مديرعامل شركت گاز استان
گيالن با اعالم خبر مصرف يك ميليارد و 580
ميليون مترمكعب گاز در بهار امسال در استان
گيالن گفت :اين ميزان مصرف نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  1.6درصد کاهش داشته
است .وي درخصوص مصرف گاز در بخش
خانگي اظهار داشت :شركت گاز استان گيالن
در يك سال گذشته بيش از  40هزار مشترك
خانگي جذب نموده است كه اين موضوع سبب
افزايش  10درصدي مصرف گاز در بخش
خانگي و موجب رسيدن مصرف به  480ميليون
مترمكعب در این حوزه شده است.اكبر همچنين
از مصرف  800ميليون مترمكعب گاز در بخش
نيروگاهي استان خبر داد و گفت :خوشبختانه با
رعايت مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي از سوي
مشتركين خانگي زمينه افزايش مصرف گاز در
بخش های دیگر مصرف بویژه بخش نيروگاهي
فراهم شده است.مديرعامل شركت گاز استان
گيالن در ادامه گفت :پس از بخش نيروگاهي و
خانگي ،بخش صنعتي با  133میلیون مترمکعب
گاز ،رتبه سوم بیشترین میزان مصرف گاز را در
استان در اختیار دارد و پس از آن بخش های
حمل و نقل با  72میلیون مترمکعب ،تجاری
با  53میلیون مترمکعب و کشاورزی با 42
میلیون مترمکعب قرار دارند.مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن در پایان گفت :بر اساس پیش
بینی های بعمل آمده تا هفته دولت  ،98شش
بخش مشترکین گاز در استان در حدود یک
میلیارد و  500میلیون مترمکعب گاز مصرف
خواهند نمود.

قطع انشعاب آب غیرمجاز
 40میلیمتری در شهرستان قدس

انشعاب آب غیرمجاز  ۴۰میلیمتری در
شهرستان قدس شناسایی و جمع آوری شد.
علی کیوانی – شهرقدس  ،مدیر امور آبفای
شهرستان قدس با اعالم این خبر گفت :انشعاب
مورد نظر به طول  ۵۰۰متر در انتهای بلوار
امامزاده به منظور استفاده غیرمجاز در شرکت
های صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفته بود.
او افزود :این انشعاب توسط عوامل اجرایی امور
آبفای شهرستان قدس شناسایی و جمع آوری
شد ،و فرد خاطی برای طی مراحل قانونی و اخذ
جرائم مربوطه به مراجع قضایی معرفی شده
است.بهزاد رضوانی تصریح کرد :تبعات این عمل
غیر اخالقی از سوی برخی افراد ،عالوه بر هدر
رفت آب و افزایش حوادث و هزینه های مربوط
به نیروی انسانی در ترمیم شبکه و انشعابات
غیر استاندارد ،موجب تضییع حقوق مشترکان
خواهد شد.رضوانی اظهار داشت :برای تولید و
توزیع عادالنه آب شرب بین مشترکان منطقه
شناسایی انشعاب های غیر مجاز و تبدیل آنها
به مجاز یکی از اولویت های آبفای قدس قرار
دارد.مدیر امور آبفای شهرستان قدس در پایان
از شهروندان خواست در صورت مشاهده اینگونه
موارد و یا هدر رفت آب سریعاً مراتب را از طریق
سامانه تلفنی  ۱۲۲اعالم کنند.

شماره 2764

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبرداد:

اعزام گروه های  HSEبه مناطق آلوده به نشت نفت و گاز

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان گفت  :کلیه تأسیسات فرآورشی و
خطوط لوله انتقالی و جریانی این شرکت از زمین
لرزه روز گذشته مسجدسلیمان هیچ گونه آسیبی
ندیده و کلیه فعالیت ها در شرایط ایمن انجام می
شود .مهندس قباد ناصری در تکمیل این خبر اظهار
داشت  :به محض وقوع این حادثه ستاد مدیریت
بحران این شرکت تشکیل و شرایط کلیه کارخانه ها
و خطوط لوله ارزیابی و بررسی شد .وی افزود  :با
توجه اینکه کانون این رخداد طبیعی در نزدیکی شهر
مسجدسلیمان بوده گروه هایی از کارشناسان HSE
به مناطق مختلف از جمله مناطق آلوده به نشت
نفت و گاز اعزام تا نسبت به بررسی نشت اقدام
نمایند که خوشبختانه شرایط مطلوب و مشکل
خاصی مشاهده نشده است .وی افزود  :بمنظور
پیشگیری از وقوع حادثه  ،جریان گاز شبکه قدیمی
مصرف خانگی (گاز ترش) قطع گردیده که حصول
اطمینان از ایمن بودن شبکه مجددا ً گاز برقرار می
شود .مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان با اشاره به اینکه برای کمک به
همشهریان آسیب دیده آمادگی کامل وجود دارد

ادامه داد  :ناوگان خودرویی شامل خودروهای سبک
و خودروهای راهسازی این شرکت در وضعیت آماده
باش قرار دارند و در صورت نیاز و با درخواست ستاد
مدیریت بحران شهرستان در اختیار آن ستاد قرار می
گیرند تا به مناطق مورد نیاز اعزام شوند .

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان در خصوص خبرهایی که درباره
تخلیه بیمارستان نفت منتشر گردیده اظهار داشت
 :بیمارستان نفت مسجدسلیمان قدیمی ترین
بیمارستان کشور است که در زلزله امروز قسمتی از

سقف کاذب بخش اورژانس آن ریزش کرد که بمنظور
حفظ سالمت جانی و روانی پرسنل و بیماران این
بخش تخلیه و به قسمت دیگری از بیمارستان منتقل
شد .وی افزود  :خوشبختانه به سایر قسمت های
این بیمارستان آسیبی وارد نیامده و هم اکنون نیز
در حال ارایه خدمات پزشکی و درمانی به شهروندان
می باشد .قباد ناصری در خصوص ارزیابی آسیب های
وارده به ساختمان های اداری و منازل مسکونی این
شرکت اظهار داشت  :در برخی منازل مسکونی بدلیل
قدمت زیاد و فرسودگی تخریب و ریزش قسمت
هایی از منازل را شاهد بوده ایم که تیمی متشکل
از کارشناسان ایمنی  -عمران و خدمات در حال
بازدید از این اماکن و تهیه گزارش های جامع بمنظور
تصمیم گیری می باشند .قباد ناصری در خصوص
ارزیابی آسیب های وارده به ساختمان های اداری و
منازل مسکونی این شرکت اظهار داشت  :در برخی
منازل مسکونی بدلیل قدمت زیاد و فرسودگی تخریب
و ریزش قسمت هایی از منازل را شاهد بوده ایم که
تیمی متشکل از کارشناسان ایمنی  -عمران و خدمات
در حال بازدید از این اماکن و تهیه گزارش های جامع
بمنظور تصمیم گیری می باشند .

شهردارکرج :مردم را با کتاب آشتی دهیم

شهردار کرج گفت :برای جانمایی کتابخانه مرکزی دو نکته مورد
توجه بود؛ اول اینکه این کتابخانه در یکی از مناطق کم برخوردار
کرج ساخته شود و دیگری آنکه شرایط دسترسی شهروندان مناطق
مختلف به این مجموعه به راحتی امکان پذیر باشد.به گزارش روزنامه
امتیاز به نقل از پایگاه خبری کرج امروز؛ علی کمالی زاده در مراسم
کلنگ زنی کتابخانه مرکزی البرز اظهار کرد :فرهنگ پایه و زیربنای
توسعه کالنشهرهای امروزی است به همین دلیل مدیریت شهری کرج
ارتقای زیرساخت ها و فضاهای فرهنگی را در اولویت کاری خود قرار
داده است.شهردار کرج با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در
اجرای پروژه های فرهنگی ادامه داد :قبال اجرای پروژه های فرهنگی
منوط به پروژه های عمرانی بود و اولویت مدیریت شهری احداث
زیرگذر ،پل و  ...ولی طی سال های اخیر این رویکرد تغییر کرده و

حاال پروژه های فرهنگی پیوست عمرانی دارند.وی در ادامه با اشاره
به اینکه جای خالی کتابخانه مرکزی در البرز احساس می شد؛ گفت:
بالخره بعد از چند سال کلنگ کتابخانه مرکزی البرز به زمین زده شد
که این امر نقطه عطفی برای افزایش سرانه مطالعه در استان خواهد
بود.کمالی زاده ابراز کرد :برای جانمایی کتابخانه مرکزی دو نکته مورد
توجه بود؛ اول اینکه این کتابخانه در یکی از مناطق کم برخوردار
کرج ساخته شود و دیگری آنکه شرایط دسترسی شهروندان مناطق
مختلف به این مجموعه به راحتی امکان پذیر باشد.وی توضیح داد :در
نهایت پس از تعامل و رایزنی مقرر شد این کتابخانه در  ۱۰هزار متر و
با اعتباری بالغ بر  ۵۲میلیارد تومان و در زمین مجاور پارک ابن سینا
ساخته شود.شهردار کرج گفت :هزینه ساخت کتابخانه مرکزی البرز
از محل اعتبارات شهرداری تامین خواهد شد.کمالی زاده توضیح داد:

در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت از
استقرار سامانه حسابداری بهای تمام شده مبتنی بر
الگوی  ABCدر این شرکت خبر داد.وی با اشاره
به اینکه این اقدام در راستای تحقق اهداف دولت
الکترونیک صورت پذیرفته است گفت:جهت
ارتقاءکنترل های داخلی و محاسبه بهای تمام
شده خدمات و فعالیت ها  ،اداره امور شرکت در
قالب بنگاه اقتصادی وفق اساسنامه و همچنین

کتابخانه مرکزی استان پس از تکمیل با منابع مطالعه به روز؛ در سه
شیفت به عالقه مندان مطالعه خدمات رسانی می کند.

دومین شرکت پیشرو در استفاده از قابلیتها و
مزایای این سیستم برای محاسبه بهای تمام
شده گاز فروش رفته و خدمات  18گانه فرعی
در بین شرکتهای گاز استانی می باشد وی
تصریح کرد :حسابداری صنعتی یا بهای تمام
شده ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت بوده
تا مدیران را در برنامه ریزی ،کنترل،نظارت و
بررسی نتایج فعالیتها به منظور بهبود کیفیت

خدمات و افزایش تولید یاری رساندرئیس امور
مالی شرکت گاز استان گلستان درپایان گفت:
سامانه های زیادی را در بخشهای مختلف شرکت
بویژه امور مالی با همکاری امور فناوری اطالعات
و ارتباطات نصب و راه اندازی شده و تالش داریم
در انجام فرآیندهای مالی و محاسباتی شرکت
از سیستمهای نوین الکترونیکی و نرم افزارهای
کاربردی استفاده نمائیم.

آمادگی شرکت آب و فاضالب استان گلستان برای برگزاری اولین دوره مسابقات مهارت فنی در سطح مناطق

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب
استان گلستان از مجموعه اقدامات الزم برای
برگزاری اولین دوره مسابقات فنی در حوزه بهره
برداری مناطق تابعه شرکت خبر داد .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
گلستان  ،مهندس” مهیار خسروی” اظهار داشت
 :جلسات اولیه برای تشکیل تیم های مختلف در
رشته های تعمیرات شبکه های توزیع آب  ،نصب
انشعابات آب  ،نصب انشعابات فاضالب  ،عیب

یابی مدار فرمان تابلوهای راه انداز و آزمونهای
اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب،
در سطح ستاد شرکت و همچنین با مناطق
مختلف برگزار گردید که در نهایت تعداد تیم
های شرکت کننده در هر رشته و اعضای آنها
مشخص و مشخصات آنان در حال بارگزاری
در سایت شرکت مهندسی آبفای کشور می
باشد .مهندس خسروی افزود  :پس از برگزاری
مسابقات بین تیم های منتخب از بلوکهای 13

گانه شرکت یک تیم برتر در هر رشته انتخاب و
به مسابقات مهارت فنی منطقه ای اعزام خواهند
گردید که بلوک مرتبط با شرکت آبفای گلستان
شامل شرکتهای آبفای استانهای مازندران ،
گیالن  ،خراسان شمالی و سمنان است که به
میزبانی استان مازندران برگزار خواهد شد و در
نهایت تیم های منتخب در هر رشته از هر بلوک
به مسابقات مرحله کشوری صعود خواهند نمود
.معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان

گلستان در خاتمه ضمن استقبال از برگزاری
چنین مسابقاتی ،این رویداد را سبب تحقق
اهداف شایانی از قبیل شناخت دقیق نقاط ضعف
و قوت تیم های اجرایی در حوزه نگهداری و
تعمیرات ،تبادل تجربیات و عملیاتی همکاران
 ،شناسایی استعداد ها  ،تشویق کار تیمی در
سازمان وآگاهی از وضعیت تراز مهارت شرکت
در سطح منطقه ای و کشوری دانسته و برای تیم
های شرکت کننده آرزوی توفیق نمود .

تجهیز زندان مرکزی خرم آباد به خط ایکس ری و گیت ورودی برای اولین بار

مدیرکل سازمان زندانها و اقدامات تامینی لرستان از تجهیز زندان
مرکزی خرم آباد به خط جدید ایکس ری و گیت ورودی جهت کنترل
ورود اشیای ممنوعه به داخل زندان خبر داد.رضا محمدی اصل در
نشست خبری با خبرنگاران در خرم آباد گفت :در حال حاضر تعداد
 ۵۵۰نفر از زندانیان در طرح زندان باز در ادارات و سازمانهای استان
مشغول بکار هستند و تاکنون مبلغ  ۴۳۰میلیون تومان بابت حقوق به
این افراد پرداخت شده است.وی افزود ۵۶ :نفر پس از طی مراحل مهارت
آموزی برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی و تسهیالت دریافت نمودند
همچنین تعداد  ۳۲نفر جهت اشتغال بکار به اداراه کار و امور اجتماعی
معرفی شده اند.
آزادی  ۲۶۶نفر زندانی توسط ستاد دیه استان
محمدی اصل با اشاره به عملکرد ستاد دیه نیز ادامه داد ۲۶۶ :نفر
از مددجویان در سال  ۹۷توسط ستاد دیه استان آزاد شدند که  ۱۷۲نفر
جرائم بدهی مالی ۶۳ ،نفر مهریه و  ۵نفر نیز بدهی نفقه داشتند .
مدیرکل زندانهای لرستان با بیان اینکه هم اکنون در شهرهای خرم
آباد،بروجرد ،دورود و الیگودرز زندان های مجزا داریم اظهار داشت :طبق
سیتاستهای سازمان زندانها در هر شهری که زمین در اختیار سازمان قرار
داده شود این آمادگی را داریم بر اساس نیاز شهرستان ،بازداشتگاه یا زندان
احداث نماییم .وی همچنین افزود :در پلدختر با جذب  ۱۵۰میلیون تومان
اعتبار کار ساخت بازداشتگاه آغاز شده و پیش بینی می شود اتمام این
پروژه  ۱میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد.رضا محمدی اصل انتقال
زندانها از شهر را برابر برنامه ششم توسعه از اولویتهای این سازمان عنوان
ساخت و تصریح کرد :پیرو برنامه ششم توسعه زندان جدید الیگودرز در

خارج شهر در حال ساخت است و پیمانکار این پروژه با جدیت مشغول
بکار است همچنین جهت احداث زندان در کوهدشت زمین مورد نیاز
خریداری شده اما جهت تغییر کاربری در حال رایزنی و پیگیری از سازمان
جهاد کشاورزی هستیم و به محض تعیین تکلیف زمین ،کار ساخت زندان
آغاز خواهد شد.
تجهیز زندان خرم آباد به دستگاههای جدید
عضو شورای عالی قضایی استان راه اندازی خط ایکس ری و گیت
ورودی در زندانهای مرکزی و پارسیلون خرم آباد را یکی اقدامات مهم و
اساسی سازمان زندانهای استان عنوان نمود و گفت :به جهت کنترل و
جلوگیری از ورود اشیای ممنوعه به داخل زندانها با صرف هزینه های
باالیی دستگاه ایکس ری و گیت ورودی در زندان مرکزی راه اندازی شد و
این دستگاهها صرفا در چند استان موجود است که برای اولین بار نیز در
زندان مرکزی خرم آباد راه اندازی شده که با تجهیز این زندان آمار ورودی

اشیای ممنوعه به داخل بشدت کاهش یافته است.مدیرکل زندانهای
لرستان در ادامه به وضعیت زیرساختهای زندانها در استان اشاره کرد و
گفت :خوشبختانه تمامی زندان ها و بازداشتگاههای استان دارای انشعاب
گاز هستند آب شرب زندان پارسیلون توسط شرکت آب و فاضالب
روستایی تامین میشود و در تالشیم انشعابات و امتیازات مورد نیاز آب
شرب را برای زندان مرکزی خرم آباد از شرکت آبفا خریداری نماییم و این
مهم نیز در حال طی مراحل اداری می باشد اما در حال حاضر آب شرب
این زندان توسط تانکر با رعایت استانداردها به زندان منتقل می گردد.
رضا محمدی اصل آزادی  ۱۲۰۰نفر و تخفیف  ۶۰۰نفر از زندانیان
را در راستای عفو مقام معظم رهبری در سال گذشته از دیگر اقدامات
برشمرد و افزود :با دستور مقام معظم رهبری ساالنه تعداد زیادی از
زندانیان مشمول عفو یا تخفیف مجازات شده و خوشبختانه از جمعیت
زندانیان زندانها کاهش می یابد.محمدی اصل همچنین اشاره ای به
جنسیت زندانیان نیز کرد و گفت :اکثر زندانیان مرد هستند حدود یک و
نیم درصد زندانیان را زنان تشکیل می دهند زندانی سیاسی در زندانهای
استان وجود ندارد و آمار خودکشی در زندانها نیز صفر است.
ساخت سالن ورزشی مجهز در خرم آباد
مدیرکل زندانهای لرستان در پایان گریزی به اقدامات فرهنگی نیز
زد و گفت :با پیگیری که در این زمینه داشتیم تعداد  ۸نفر از روحانیون
استان جهت اقامه نماز در زندانها با همکاری می کنند  ۱۰۰نفر از زندانیان
از یک تا سی جز قرآن را حفظ می باشند همچنین در حوزه ورزشی نیز
یک باب سالن ورزشی مجهز در خرم آباد احداث نمودیم که شاید از برخی
سالنهای ورزش و جوانان شیک تر و مجهزتر باشد.

انجام گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی اصفهان بعد از مصوبه شورای اقتصاد

گازرسانی به بیش از  300واحد تولیدی و صنعتی بر اساس
مصوبه شورای اقتصاد انجام شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،در خصوص وضعیت
گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی مصوبه شورای اقتصاد ،گفت:
تا پایان سال  96بعد از مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر گازرسانی به
واحدهای تولیدی و صنعتی بالغ بر166واحد صنعتی  ،در سال گذشته
 141و تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری نیز  5واحد تولیدی صنعتی،
گازدار شده اند.سید مصطفی علوی ،با اشاره به اینکه ،از لیست 2599
واحد صنعتی فاقد گاز،بالغ بر  907واحد صنعتی فاقد امکان گازرسانی
شناخته شده اند ،افزود :وجود برخی موانع و مشکالت از جمله؛ عدم

احداث اولین پارک
لجستیک عمومی
استان اصفهان در
مبارکه

پیگیری مالکین و همچنین عدم صدور مجوزهای قانوی باعث ایجاد
عدم امکان گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی شده است.وی،
گفت :واحدهای تولیدی و صنعتی که مسیر صعب العبور دارند یا
مسافت زیادی با خطوط و شبکه های گاز دارند ،گازرسانی به آنها
مقرون به صرفه نیست ،همچنین گلخانه های چوبی تا زمانی که به
ساختار فلزی تغییر نکند ،امکان گازرسانی به آنها با توجه به عدم
صدور مجوز از سوی سازمان ذی ربط ایجاد نمی شود.مدیرعامل
شرکت گاز استان اصفهان ،بیان داشت :ریخته گری ها و سایر
صنایعی که قادر به اخذ مجوزهای زیست محیطی یا شهرداری منطقه
مربوطه نبوده و باید تغییر مکان یا کاربری دهند ،ریخته گری هایی

مجوز اولین پارک لجستیک عمومی استان اصفهان در مبارکه و با تصویب هیئت دولت
 ،در سند آمایش حمل ونقل کشور اخذ شد.در بازدیدی که با حضور زهرا سعیدی نماینده مردم
مبارکه در مجلس شورای اسالمی و حمید رضا امیرخانی مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان
از شهرستان مبارکه انجام شد شش نقطه انتخاب شده جهت احداث پارک لجستیک مبارکه مورد
بررسی قرار گرفت .سعیدی در طی این بازدید در این خصوص گفت  :با پیگیری های بعمل
آماده مجوز اولین پارک لجستیک عمومی استان اصفهان در مبارکه و با تصویب هیئت دولت ،
در سند آمایش حمل ونقل کشوراخذ شد.نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی بابیان

تقدیر مدیر عامل شرکت مخابرات
ایران از مدیر وکارکنان مخابرات منطقه
گلستان

مجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات
ایران با ارسال پیامی از غالمعلی شهمرادی مدیر
مخابرات منطقه گلستان ونیز کارکنان آن به خاطر
تالش شبانه روزی در خدمت رسانی به هموطنان
رنج دیده در حادثه سیل اخیر در استان گلستان
تقدیر وتشکر کرد .در بخشی از پیام مدیر عامل
شرکت مخابرات ایران به مهندس شهمرادی مدیر
مخابرات منطقه گلستان آمده است  :بی شک
بحران سیل آزمونی بود برای یکایک ما تابتوانیم در
مراحل سخت زندگی با سرافرازی از آن عبور کنیم
.فعالیت ها وکوشش های چشمگیر جنابعالی که
نشان از حسن تدبیر،برنامه ریزی منسجم،مدیریت
وسازماندهی موثر در شرایط بحرانی سیل زده
در استان پهناور گلستان بود و نیز تالشهای بی
دریغ همکاران آن مجموعه که موجب پایداری
ارتباطات مخابراتی وخدمت رسانی به هموطنان
عزیز از ابتدای این بحران شد شایسته تقدیرهاست
.شایان ذکر است در پی وقوع سیل در بخش هایی
از مناطق استان گلستان در اوایل امسال مخابرات
منطقه گلستان بالفاصله با اعزام مهندسان وکارکنان
این شرکت به مناطق سیل زده در شهرستانهای آق
قال،گمیشان ونیز گنبد کاووس و ...اقدامات الزم
در جهت حفظ ونگهداری ساختمان ها وتجهیزات
مخابراتی به عمل آورد .

مدیریت جدید دفتر مدیر منطقه
ومدیریت تجاری مخابرات منطقه گلستان
معرفی شدند

استقرار سامانه حسابداری بهای تمام شده مبتنی بر الگوی  ABCدر شرکت گاز استان گلستان
رعایت الزامات قانونی مندرج در قانون بودجه و
برنامه ششم توسعه،سامانه حسابداری بهای تمام
شده طبق اصول و استانداردهای حسابداری راه
اندازی و مستقر شد .محمد روحی با تقدیر از
حمایتهای ارزشمند مدیرعامل و همکاری امور
و و احدها و همچنین شرکت ملی گاز و گاز
استان هرمزگان بعنوان شرکت عامل و طراح این
سیستم،گفت:خوشبختانه این شرکت بعنوان

اخبار

که دارای کوره برقی می باشند ،صنایع داخل شهرک های صنعتی
که فاقد شبکه داخلی در محوطه شهرک هستند ،طبق قانون امکان
گازرسانی به این موارد تا مهیا نشدن شرایط الزم ،ممکن نیست.وی،
ابراز امیدواری کرد :تا سایر سازمان های مرتبط در صدور مجوزهای
حفاری و تسهیل در عملیات اجرایی همکاری الزم را به عمل آورده
تا از این فرصت استثنایی حداکثر استفاده در جهت توسعه گازرسانی
به صنایع استان به عمل آید .الزم به ذکر است ،تا کنون در سطح
استان اصفهان بیش از 9هزار واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی
بهره مند شده و با اجرای این عملیات گازرسانی ،حدود 2هزار واحد
صنعتی دیگر نیز از این نعمت بهره مند خواهند شد.

اینکه برای ساخت این پروژه عظیم  300هکتار زمین مورد نیاز است گفت  :با بررسی های
بعمل آماده  6نقطه درسطح شهرستان انتخاب شده که پس از بررسی اداره کل راه وشهرسازی
استان و انتخاب نقطه اصلی عملیات اجرایی این پارک آغاز می شود .وی در جریان بازدید از نقاط
انتخاب شده جهت احداث پارک لجستیک گفت  :به دلیل وجود کنارگذر غرب و راه آهن در
شهرستان و همچنین وجود کارخانجات بزرگ کشور هم چون کارخانه فوالد مبارکه ،شرکت پلی
اکریل ایران ،صنایع پلی استر ،صنایع نسوز و ...احداث این پارک لجستیک می تواند ایجاد اشتغال
وجذب سرمایه گذار را به دنبال داشته باشد.

طی حکمی از سوی مدیرمخابرات منطقه
گلستان  ،سرپرست جدید مدیریت دفتر مدیر
منطقه و سرپرست مدیریت تجاری معرفی شدند.
درجلسه ای که باحضور مهندس شهمرادی ،مدیران
 ،تعدادی از روسای ستادی وکارکنان به همین
منظور برگزار شده بود آقای محمد رضا اخوت
به عنوان سرپرست مدیریت دفتر مدیر منطقه و
آقای شعبان امیرخانلو به عنوان سرپرست مدیریت
تجاری معرفی شدند .در این نشست از آقای ابراهیم
دانشگر بابت زحماتشان در طول دوران تصدی
مدیریت تجاری تقدیر و تشکر به عمل آمد.
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان گلستان خبرداد:

برگزاری اردوی فرهنگی ،تفریحی
دختران همکاران

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان گلستان از اردوی فرهنگی تفریحی دختران
همکاران به مناسبت والدت حضرت معصومه
(س) و روز دختر خبر داد.به گزارش پایگاه خبری
شرکت آب و فاضالب استان گلستان  ”،رقیه ایوبی”
اظهار داشت  :در آستانه والدت حضرت معصومه
(س) و روز دختر و جهت باال بردن سطح معرفتی
 ،بصیرتی و تربیتی فرزندان  ،ایجاد شور و نشاط در
محیطی سالم ،شناسایی روحیات و استعداد های
افراد و انعکاس آن رشد همه جانبه و ایجاد و تقویت
حس مسئولیت پذیری در بین فرزندان و همچنین
آموزش الگوههای صحیح مصرف آب عنوان نمود.
ایوبی با اشاره به حضور  40نفر از فرزندان دختر
همکار در اردو افزود  :برنامه های متنوع فرهنگی
شامل قصه خوانی با موضوع آب  ،اهمیت صرفه
جویی در دین اسالم توسط کارشناس جامعه القرآن
 ،نقاشی گروهی با شعار”حفظ آب ،حفظ سرمایه”
ارائه روشهای صحیح مصرف آب توسط گروه
نمایش شاد و موزیکال شادمانه  ،کارگاه آموزشی
کاردستی و انجام بازیهای کودکان و مسابقات
ورزشی را از جمله اقدامات صورت گرفته در این
برنامه یک روزه برشمرد .در پایان گفت  :با حمایت
های بی دریغ سرپرست شرکت و استقبال خوب
همکاران سعی نمودیم ضمن پرکردن اوقات فراغت
فرزندان همکار مفاهیم آموزشی،فرهنگی را به آنها
آموزش دهیم و امیدواریم با اجرای موفق این طرح
در سالیان آتی ،فرزندانی آگاه به صنعت و توانمند
را شاهد باشیم.
از صدای مرکز سمنان پخش شد؛

برنامه رادیوئی پرتو با موضوع رعایت
حریم شبکه های توزیع برق

در بیست و دومین قسمت برنامه رادیوئی
پرتو که از صدای مرکز سمنان به روی آنتن رفت؛
در خصوص رعایت حریم شبکه های توزیع برق
؛ مطالب آموزشی ارائه گردید.مدیر دفتر ایمنی و
کنترل ضایعات شرکت توزیع برق استان در بخش
کارشناسی این برنامه گفت :تاسیسات و تجهیزات
بسیاری اعم از؛ ترانس ها ،شبکه های توزیع برق ،
پایه های روشنائی ،تابلو ها و جعبه تقسیم ها که
در فضاهای عمومی پراکنده هستند در صورت
بی احتیاطی و برخورد وسایل نقلیه به آنها ،باعث
خطراتی منجمله برق گرفتگی خواهد شد .حسین
مهراندیش افزود :در هنگام برخورد خودرو و حوادث
غیر مترقبه امکان گشوده شدن درب تجهیزات
برقی در اماکن عمومی افزایش می یابد که در
هنگام مواجهه با این رویداد ،شهروندان می توانند
با شماره تلفن سه رقمی “ ”121مرکز فوریت
های برق تماس حاصل نموده و مراتب را اطالع
دهند.وی با اشاره به این که در فضاهای بیرونی
می باید از لمس تجهیزات  ،لوله های فلزی  ،سیم
های مهار  ،تسمه ها و سایر تاسیساتی که مرتبط
با برق هستند جدا ً خودداری نموده اضافه کرد :در
فضاهای ساختمانی نیز ساکنین نباید از فیوزهای
برق استفاده بی مورد کنند زیرا خطراتی را در بر
خواهد داشت.وی با بیان این که فاصله های قانونی
و مجاز که از سوی قانون گذار مصوب شده را حریم
ساختمان می گویند یادآور شد :در این فاصله ها
ایجاد هرگونه تاسیسات ،بنا  ،ساختمان و تابلوی
موقت و دائم ممنوع می باشد بیشتر از حوادث
خارج از صنعت برق ،ناشی از ورود به حریم های
برق حادث شده است.مهراندیش با بیان این که
حریم ها در شبکه های توزیع برق به دودسته فشار
ضعیف و فشار متوسط تقسیم می شوند خاطرنشان
کرد :فاصله این حریم ها ،یک متر و  30سانتی متر
برای شبکه های فشار ضعیف و دو متر و  10سانتی
متر برای شبکه های فشار متوسط است.

