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خبر كوتاه
فرمانده انتظامی گرگان:

مامور قالبی در گرگان به دام افتاد

فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری مأمور
قالبی در این شهرستان خبرداد.سرهنگ شیرازی
اظهارکرد :به دنبال اعالم تعدادی از شهروندان
مبنی بر اینکه فردی ملبس به لباس سربازی
ترددهایی مشکوک در یکی از محله های گرگان
دارد ،رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس
قرار گرفت.وی با بیان اینکه دو نفر از شهروندان
اعالم داشتند این فرد قصد اخاذی از آن ها را
داشته است ،افزود :با سرعت عمل ماموران ،فرد
مورد نظر شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر
و به مقر پلیس منتقل شد.فرمانده انتظامی
گرگان تصریح کرد :متهم در تحقیقات اولیه
اعتراف کرد که در ازای دریافت مبلغی پول
از دو نفر از دوستانش که با شاکیان اختالف
مالی داشتند ،برگه های اوراق قضائی و تعدادی
برگ سفید را در پوشش سرباز نیروی انتظامی
نزد آنان برده تا از شاکیان امضاء و اثر انگشت
دریافت کند که با سرعت عمل ماموران دستگیر
شد.شیرازی با اشاره به معرفی متهم به مراجع
قانونی ،گفت :تالش ها برای دستگیری دو متهم
دیگر هم ادامه دارد.
معاونت فنی وعمرانی شهرداری شهریار :

پیشرفت فیزیکی  %۸۰پروژه گرمخانه و
مددسرای شهریار

مهندس فاتحی نیا معاونت فنی و عمرانی
از پیشرفت فیزیکی  % ۸۰پروژه گرمخانه و
مددسرای نگار واقع در بلوار شورا خبر داد
و با اشاره به مطلب فوق افزود  :این گرمخانه
در زمینی به مساحت  ۲۸۵۰متر(اهدایی
خانواده شهبازیان) و زیربنای  ۱۰۸۰متری
و با اعتباری بالغ بر ۲۳میلیارد ریال با هدف
ساماندهی معتادین متجاهر و کاهش آسیب
های اجتماعی و نیز برای نگهداری از افراد بی
سر پناه توسط شهرداری شهریار در حال احداث
است که عملیات عمرانی این مرکز تاکنون به
پیشرفت فیزیکی  % ۸۰خود رسیده است .وی
افزود  :تالشها بر این معطوف شده که با تسریع
عملیات عمرانی ،پروژه ذکر شده در دهه مبارک
فجر به مرحله بهره برداری برسد.
رئیس خدمات فنی و مهندسی خبر داد:

ثبت مدیریت دانش ،حاصل تجربه
جدید شرکت گاز استان سمنان از
احداث ایستگاه حفاظت کاتدی چاهی

به گزارش روابط عمومی؛ مجید مهربد
رئیس خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز
استان سمنان با هدف انتقال تجربیات حاصل
از اجرای پروژه احداث ایستگاه حفاظت از زنگ
چاهی در شهر سمنان گفت :پروژه مذکور بدون
خرید زمين جهت احداث ايستگاه و بستر آندي
و صرفاً با اخذ مجوز از شهرداری دریک فضای
سبز در مركز شهر سمنان اجرا گردید.وی افزود:
به منظور حفظ و صيانت از دارائي هاي فيزيكي
شركت ،طراحي و اجراي ايستگاه یاد شده که
از نوع بستر زغالي می باشد به گونه ای صورت
گرفته است كه زیر ساخت و كابلهاي آندي آن
قابل رؤيت نبوده و از مشکالتی نظیر سرقت
و تخريب مصون است و در عین حال قابلیت
هرگونه بازبینی عملکرد منصوبات ،عمليات
اجرايي و فضا سازي بر روي بستر نیز فراهم مي
باشد.مجید مهربد با اشاره به اینکه بکار گیری
روش یادشده موجب صرفه اقتصادی چشمگير
و همچنین حذف بروكراسي هاي اداري زمان
بر ،جهت تحصیل زمین شده است گفت :این
اقدام موجب بهینه سازی پروژه احداث ایستگاه
حفاطت از زنگ شده است و عالوه بر حذف
قیمت زمین که در مرکز شهر هزینه گزافی به
دنبال دارد ،صرفاً در بخش هزینه اجرایی پیمان
 %30صرفه جویی در پی داشته است.
بازدید استاندار خوزستان از مجتمع
پتروشیمی آبادان

غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان
به همراه هیاتی از مجتمع پتروشیمی
آبادان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت
پتروشیمی آبادان چهارشنبه  17دی ماه
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان  ،دکتر
جلیل مختار نماینده مردم شهرستان در
مجلس شورای اسالمی  ،سید زین العابدین
موسوی معاون استاندار وفرماندار ویژه
شهرستان آبادان به منظور بازدید از شرکت
پتروشیمی آبادان در مجتمع این شرکت
حضور پیدا کردند .در ابتدا استاندار خوزستان
و هیات همراه از واحدهای تولیدی و عملیاتی
مجتمع بازدید و پس از آن جلسه هم اندیشی
با مدیران ارشد شستا (شرکت سرمایه گذاری
تامین اجتماعی )و تاپیکو (شرکت سرمایه
گذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تامین ) و با
حضور مهندس محسن علوی مدیر عامل
پتروشیمی آبادان وهمچنین معاونین و
مدیران ارشد شرکت در سالن کنفرانس
مجتمع برگزار کردند .طی این جلسه مهندس
علوی مدیر عامل آبادان ضمن خیر مقدم
به مدعوین  ،گزارش کاملی از عملکرد و
دستاوردهای شرکت در حوزه تولید ،پروژه
ها ،صادرات ،خوراک های مجتمع ،اقیدامات
مسولیت های اجتماعی و همچنین مسائل
نیروی انسانی ارائه داد.
در ادامه جلسه غالمرضا شریعتی استاندار
خوزستان اظهار داشت  :خدا را شاکر هستیم
که پتروشیمی آبادان جان تازهای گرفت و
اینکه االن تولید دارد و کارانه پرداخت می کند
بسیار باعث خرسندی است .وی اضافه کردند از
طرح توسعه فاز دوم پتروشیمی آبادان حمایت
می کنیم وما از طریق صندوق توسعه کمک
خواهیم کرد و همچنین در حوزه  600ودر پایان
جلسه استاندار خوزستان از اقدامات پتروشیمی
آبادان در خصوص بازسازی واحد مسئولیت های
اجتماعی طی سال های گذشته تقدیر وتشکر
کرد.

شهرستان

شماره 3125

شرایط توزیع الستیک های سنگین اعالم شد

واردات بیش از  ۳میلیون حلقه الستیک سنگین

یک مقام مسئول گفت :الستیک خودروهای
سنگین متناسب با پیمایش رانندگان به آنها واگذار
میشود .داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حملونقل
مسافری سازمان راهداری و حملونقل جادهای در
برنامه روی خط خبر شبکه خبر با بیان اینکه از سال
 ۹۷تاکنون سامانه ارز دولتی شکل گرفته و در حال
فعالیت است ،گفت ۳ :میلیون و  ۲۵۰هزار حلقه
الستیک وارد سامانه شده و از این تعداد  ۲میلیون
و  ۹۹۷هزار حلقه الستیک بنا به حرکت و پیمایش
در اختیار رانندگان قرار گرفته است.او ادامه داد۲۷۳ :
هزار حلقه الستیک هم اکنون در سامانه وجود دارند
و متناسب با ظرفیت و بنا به شرایط ناوگان و بر اساس
پیمایش ناوگان در اختیار رانندگان قرار میگیرند.
باقرجوان اظهار کرد :تعدادی حلقه الستیک
هم در سامانه کاال به نام وزارت صمت وارد شده و
امکان تامین الستیک نیمایی از طریق آن سامانه
هم وجود دارد.مدیر کل دفتر حملونقل مسافری
سازمان راهداری بیان کرد :این الستیکها تنها
برای ناوگان سنگین ،اتوبوس و مینی بوس تامین
شده و تمامی خودروهای ناوگان حملونقل عمومی
که در قالب ناوگان تجاری فعالیت میکنند،
میتوانند از این ناوگان استفاده کنند.باقر جوان

بیان کرد :هم اکنون ثبتنام در این سایت امکان
پذیر است و رانندگان میتوانند با مراجعه به این
سامانه ثبت نام کنند.مدیر کل دفتر حملونقل
مسافری سازمان راهداری اظهار کرد :در سال ۹۷
این سامانه برای تولید و عرضه الستیک ناوگان
حملونقل ایجاد شد و توزیع الستیک از طریق این

سامانه صورت گرفته است .تاکنون  ۲۷۰هزار حلقه
الستیک ناوگان سنگین در این سامانه توزیع شده
و در اختیار رانندگان قرار گرفته است.باقر جوان
بیان کرد :با راه اندازی سامانه کاال و یا سامانه جامع
تجارت ،رانندگان عالوه بر سهمیه دولتی که براساس
پیمایش از این سامانه دریافت میکنند ماهانه یک

حلقه الستیک هم میتوانند دریافت کنند.مدیر کل
دفتر حملونقل مسافری اظهار کرد :در بحث ذخیره
الستیک و تامین آن باید وزارت صمت همکاری کند
چراکه که جزو وظایف ذاتی وزارت صمت است و در
آینده هم باید برنامه ریزی دقیقتری صورت گیرد
تا چرخه حمل و نقل به صورت کامل بچرخد.باقر
جوان تاکید کرد :با توجه به نزدیک شدن به روزهای
پایانی سال و افزایش تردد در این ایام باید ناوگان
سنگین باری و مسافری از لحاظ الستیک مشکلی
نداشته باشند ،چرا که در بخش ناوگان باری که
اقدام به تخلیه و بارگیری کاالی اساسی میکنند
بنابراین باید زنجیره تامین به صورت کامل شکل
گیرد تا دچار مشکل نشوند.او تاکید کرد :مصوبهای
در ابتدای امسال مطرح شده بود برای تغییر گروه
ارزی الستیک از گروه دولتی به گروه نیمایی و
همین تغییر در قیمتگذاری الستیک بسیار تاثیر
داشته است.باقر جوان بیان کرد :وظیفه ذاتی وزارت
صمت تامین و تولید است و این تغییرات در افزایش
قیمت الستیک بسیار موثر است ،اما با این وجود
رانندگان این موضوع را قبول کردهاند که البته ما هم
ابزارهای تشویقی در این خصوص را در نظر گرفتهایم
که یکی از این ابزارها تن کیلومتر است.

بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی از شرکتهای گروه فوالد مبارکه
دکتر محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی در جریان
سفر دو روزۀ خود به استان چهارمحال و بختیاری ،از طرح توسعۀ
مجتمع فوالد سفیددشت و شرکت ورق خودرو ،دو شرکت گروه
فوالد مبارکه ،بازدید کرد.رئیس مجلس شورای اسالمی در نخستین
روز از سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری به همراه جمعی
از مسئولین این استان ،از خطوط تولید شرکتهای ورق خودرو
و فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بازدید و از نزدیک در
جریان فعالیت این واحدها قرار گرفت.وی در مصاحبه با خبرنگار
فوالد گفت :خوشبختانه امروز شاهد بودیم که نیروهای فنی جوان
و متخصص ،کارهای فنی این بخش را بهخوبی پیش بردهاند.قالیباف
افزود :در زمینۀ تأمین مالی ،این شرکتها با تولید و صادرات و سپس
سرمایهگذاری مجدد مسیر خود را بهخوبی پیش میبرند .البته در این
راه مشکالتی هم دارند که بخشی از آن ممکن است مربوط به ضوابط
و مقررات باشد که ما به سهم خودمان باید در مجلس به آن توجه
کنیم.وی تصریح کرد :مهمترین نکتۀ مدیریتی که امروز در مورد آن
اتفاقنظر داشتیم این بود که اگر مجلس مشکل ایجاد نکند ،اینگونه

واحدها مشکلی نخواهند داشت.قالیباف گفت :در سیاستگذاریها
سعی میکنیم تصدیگری دولت را کمتر کنیم و اجازه دهیم مطابق
اصل  ۴۴قانون اساسی ،کار بهدرستی در اختیار مردم و نیروهای
جوان قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه خاطرنشان کرد :در
زمینۀ مشکالت گمرکی نیز دو ماه پیش جلسهای با حضور وزرای
صمت ،اقتصاد ،جهاد کشاورزی و مدیرکل بانک مرکزی برگزار شد.
تصمیمهای خوبی نیز گرفته شد و من فکر میکنم در دوماهۀ گذشته
بیشترین کاالها از گمرگ ترخیص شدهاند.وی در زمینۀ رفع مشکالت
کارخانههای مستقر در جنوب غرب کشور نیز گفت :طبیعتا دولت باید
در این بخش پیشنهادهایی ارائه دهد تا بتواند هم حلقهها را تکمیل
کند و هم کمک کند بخشهای مکمل در کنار هم باشند و در نتیجه
حملونقل و جابهجایی کمتری صورت گیرد.
قالیباف در ادامه افزود :وزارت صمت باید توزیع درست و آمایش
صحیح را در این زمینه دنبال کند و مجموعههای فوالدی طوری کنار
هم قرار بگیرند که رسیدن به محصول نهایی تا جای ممکن در یک

مهندس محمد اکبرزاده ،مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان گیالن به همراه
برزگر معاون پشتیبانی ،بابایی معاون امور مسکن
شهری و خوشرو مسئول روابط عمومی ،با مهندس
محمدرضا محسنی فرماندار شهرستان فومن دیدار
و گفتگو کرد .در این دیدار مهندس اکبرزاده به
تشریح فعالیت های بنیاد مسکن به ویژه در سطح
روستاهای این شهرستان پرداخت و گفت :شهرستان
فومن جز پنج شهرستان فعال ساخت مسکن شهری
در استان گیالن است که با تسهیالت کم بهره به
ساخت مسکن شهری می پردازد و فومن با ساخت
 ۱۰۲واحد پس از شهرستان رشت رتبه دوم استانی
را دارد .وی افزود :از مجموع  130روستای باالی

محیط دنبال شود.در جریان این بازدید ،مدیران عامل شرکتهای
ورق خودرو و فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری نیز نتایج
آخرین دستاوردها و اقدامات مجموعههای تحت مدیریت خود را به
سمع و نظر رئیس مجلس شورای اسالمی رساندند.

مهاجرت روستاییان به شهر میشود .وی با اشاره
به وجود پتانسیل گردشگری درروستاهای شهرستان
فومن اظهار داشت :بنیاد مسکن انقالب شهرستان
می تواند به صورت غیر مستقیم در اشتغال آفرینی
و ایجاد تحرک و نشاط اجتماعی این روستاها
نقش آفرینی کند .فرماندار فومن در ادامه خواستار
بازنگری طرح هادی روستاهای این شهرستان شد
افزود :بنیاد مسکن انقالب اسالمی توانسته است در
توسعه و پیشرفت روستاها از ابتدای پیروزی انقالب
اسالمی گام های موثری بردارد .در پایان مهندس
محمد امین پور بعنوان سرپرست بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان معرفی و از خدمات آقای
مهندس مهدی عفتی تقدیر بعمل آمد.

انجام بیش از 11هزار بازدید میدانی کمی وکیفی از جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب
از انجام بیش از 11هزار بازدید میدانی کمی وکیفی از جایگاههای
عرضه فرآورده های نفتی ومصرف کنندگان عمده منطقه میاندوآب
خبر داد.سید جواد فیض حسینی مدیر منطقه با بیان این خبر اظهار
داشت:در راستای تحقق اصل رعایت صیانت از حقوق شهروندی
وتداوم اجرای خط مشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
ایران،ضرورت حفظ استانداردهای صنعتی با هدف نظارت بر استمرار
سوخترسانی مطلوب،جلوگیری از هرگونه آلودگی فرآورده های
نفتی ورفع نقص تلمبه ها در جهت خدمترسانی مطلوبتر با رعایت
استانداردهای کمی و کیفی به شهروندان در 9ماهه سال جاری تعداد
 3920موردبازدید کنترل کیفی وتعداد2800مورد تست آبیابی از

عرضه فرآورده های نفتی اشاره نموده و بر کنترل ونظارت هرچه بهتر
بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی به منظور حفظ سالمت شهروندان
درحین سوختگیری توسط بازرسان وکارشناسان واحد  HSEاین
منطقه تاکید نمودند.وی افزود :شهروندان می توانند در صورت
مشاهده عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی درجایگاههای
عرضه سوخت و داشتن هرگونه انتقاد وپیشنهاد از نحوه ارائه خدمات
عرضه فر آورده های نفتی در مجاری عرضه سوخت در جنوب استان
به صورت شبانه روزی با سامانه مرکز پاسخگویی  09627شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ویا باشماره تلفن -45358669
 044پیامگیر منطقه میاندوآب تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت
به درخواست آنهارسیدگی شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیالن:

در راستای حفظ پایداری شبكه سراسری برق ،مدیریت مصرف برق باید در اولویت قرار گیرد
در صورت تداوم مصرف بیش از حد گاز ،نيروگاه
ها با كمبود سوخت مواجه می شوند و پايداري شبكه
برق دچار مشكل خواهد شد.بهمن داراب زاده مدیر
عامل شرکت سهامی برق منطقهای گیالن با اشاره
به فرا رسیدن فصل سرما گفت :به علت سرمای
زمستان ،شاهد رشد مصرف گاز در استان و در
صورت تداوم مصرف بیش از حدگاز ،نيروگاه ها با
كمبود سوخت مواجه می شوند و پايداري شبكه

برق دچار مشكل خواهد شد .به همين علت همه
باید تالش کنیم تا با اطالع رسانی صحیح و بهنگام،
مصرف بهینه را در بخش برق ،گاز و  ...نهادینه کنیم.
وی با اشاره به پایداری کامل شبکههای انتقال و فوق
توزیع شرکت برق منطقه ای گیالن افزود :هموطنان
با اقداماتي ساده مانند خاموش كردن المپ هاي
اضافي در منازل و ادارات و يا كاستن يك درجه
دماي محيط ،مي توانند تا  10درصد مصرف برق

و گاز استان را كاهش دهند كه با چنين اقدامات
ساده و همكاري مردم ،مشكلي در تامين برق وگاز در
استان در چند روز سرد سال به وجود نخواهد آمد.
داراب زاده گفت :اقدامات پيشگيرانه و فرهنگسازي
جهت جلوگيري از اعمال خاموشي برق ناشي از
كمبود سوخت در نيروگاه ها باید به جد پیگیری
شود و همه باید احساس تکلیف و همکاری کنیم
تا با ایجاد حساسیت در این بخش بتوانیم از اعمال

خاموشي ناشي از كمبود سوخت جلوگیری کنیم.
مدیر عامل شرکت برق منطقهای گیالن با اشاره به
فعال بودن  6نیروگاه تولید برق در استان گیالن،
گفت 6 :نیروگاه فسیلی :سیکل ترکیبی پره سر،
شهید بهشتی لوشان ،سیکل ترکیبی گیالن ،گیل
و آذر ایرانیان ،مولد کاسپین ،مولد کیسم از نیروگاه
های فعال در استان گیالن می باشند که با سوخت
گاز ،انرژی برق تولید می کنند.

با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان صورت گرفت:

تقدیر از شرکت گاز به عنوان دستگاه فعال در امر مقدس نماز
استاندار اصفهان از تالش و فعالیتهای مدیرعامل و اعضای
ستاد اقامه نمازشرکت گازاستان اصفهان ،در راستای ترویج و توسعه
فرهنگ نورانی نماز تقدیر کرد.طی مراسمی که با حضور حجت
االسالم و المسلمین ابراهیم رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان با
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید لوح تقدیری از سوی
دکتر رضایی استاندار اصفهان به مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان
اهداء شد.حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رنجبر ،شرکت گاز را به
عنوان دستگاه برتر و شایسته تقدیر ویژه در امر اقامه نماز معرفی
و از تالش و برنامه ریزی های شایسته مدیرعامل این شرکت در
سال  98در راستای ترویج و توسعه فرهنگ معنوی نماز با اهداء لوح
سپاس تقدیر کرد.مدیرستاد اقامه نماز استان اصفهان ،دراین دیدار
با تاکید بر لزوم بهرهگیری از همه ظرفیتها و امکانات موجود در
جهت ترویج و توسعه فرهنگ نماز ،گفت :ستاد اقامه نماز استان
اصفهان در راستای وظایف ذاتی خود برنامههای کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدتی را در دستور کار قرار داده و از دستگاههای مختلف

استان از جمله شرکت گاز که دارای تعداد نیروی انسانی باالیی است
و از دستگاه های خدماتی تاثیر گذار در استان است ،انتظار میرود
همکاریهای الزم را با این ستاد داشته باشند.وی ،تصریح کرد :پنج

مرحله ی نخست انجام طرح واکسیناسیون
کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان مسجدسلیمان در برابر ویروس
هپاتیت  Bعملیاتی شد و در حال انجام است  .در
مرحله ی نخست این طرح که به صورت سراسری
در سطح کشور توسط سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت و در شهر مسجدسلیمان به همت
واحد سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت
مسجدسلیمان در حال انجام است  ،تاکنون تعداد
 500نفر از پرسنل ستادی و عملیاتی این شرکت
تحت پوشش این طرح قرار گرفته و واکسن ویروس
هپاتیت نوع  Bبه آنها تزریق شد .الزم به ذکر است
که جمعیت هدف این طرح  ،کلیه ی شاغلین با
هر نوع وضعیت شغلی شامل  :رسمی  ،قراردادی ،
پیمانکاری و غیره که دارای سن بین  32تا  65سال
هستند می باشد .افزون بر آن و در همین راستا
 ،تزریق واکسن هپاتیت  Bبه خانواده کارکنان
صنعت نفت مسجدسلیمان نیز در کلینیک خانواده
واقع در درمانگاه میدان انجام می شود .اضافه می
نماید  ،نوبت دوم طرح سراسری واکسیناسیون
کارکنان صنعت نفت در بهمن ماه سال جاری و
نوبت سوم آن  6ماه دیگر برگزار می شود .شایان
ذکر است که هپاتیت  Bیک بیماری ناشی از
اختالل در کبد است که بر اثر ویروس هپاتیت
ایجاد می شود .پیشگیری از این بیماری با واکسن
امکان پذیر است  .این واکسن در  3مرحله تزریق
می شود و حتی در دوران بارداری و شیردهی نیز
واکسن این بیماری قابل تزریق است  .واکسن به
مدت حدود  10سال بدون نیاز به آزمایش  ،قادر به
ایجاد ایمنی در برابر ویروس خواهد بود .
جانشین فرمانده انتظامی گلستان:

سند شهری توسط بنیاد مسکن با مشارکت اداره
ثبت اسناد صادر شده است .مدیرکل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی گیالن شاخص بهره مندی شهرستان
فومن از تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی را 83
درصد اعالم کرد و گفت :سهمیه شهرستان در طرح
احداث مسکن محرومین  185واحد است .سپس
فرماندار شهرستان فومن نیز ضمن تشکر از خدمات
بنیاد مسکن ،گفت :بنیاد مسکن انقالب اسالمی با
فعالیت در حوزه روستاها نقش مهمی در توسعه و
آبادانی مناطق محروم دارد .مهندس محسنی اظهار
داشت :بنیاد مسکن یکی از نهادهای خدمترسان
به مردم روستا است که با ایجاد زیرساختهای الزم
در مناطق محروم و روستایی باعث جلوگیری از

 175مخزن فعال با استفاده از(کیف سیارآزمایش وکنترل کمیت)
درسطح هشت شهر جنوب استان آذربایجان غربی صورت گرفته است
.برپایه این گزارش فیض حسینی افزود:براساس دستورالعمل های
صادره وهمزمان با بازدید های میدانی وکنترل کیفیت،کارشناسان
واحد مهندسی منطقه با هماهنگی و نظارت کارشناسان اداره کل
استاندارد وتحقیقات صنعتی استان آذربایجان غربی تعداد 4897مورد
آزمایش کمی از 682تلمبه موجود در مجاری عرضه سطح منطقه
میاندوآب طی نه ماه گذشته انجام شده است.مدیر منطقه میاندوآب
در ادامه به اقدامات عملی انجام شده این منطقه در خصوص رعایت
دستور العمل های بهداشتی وتعامالت سازنده با متصدیان عرضه
فرآورده های نفتی بمنظور جلوگیری از شیوع کرونا در سطح مجاری

همزمان با شرکت ملی نفت ایران

طرح واكسیناسیون كاركنان نفت و
گاز مسجدسلیمان در برابر هپاتیت B
عملیاتی شد

قاچاقچیان در پوشش مسافرت
خانوادگی موادمخدر جابهجا میکردند

رتبه دوم شهرستان فومن در ساخت مسکن شهری در گیالن
 20خانوار شهرستان برای  129روستا طرح هادی
تهیه شد و شاخص برخورداری شهرستان از تهیه
طرح هادی  99درصد است .مدیرکل بنیاد مسکن
استان با اشاره به اجرای طرح هادی در  61روستای
شهرستان گفت :در سه سال اخیر در  ۲۱روستای
شهرستان  ۶۳کیلومتر آسفالت توسط بنیاد مسکن
انجام شده که تمام این آسفالت ها با سهمیه قیر
رایگان اجرا شده است .اکبرزاده گفت :در اجرای
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی ،صدور
سند برای اماکن روستایی و شهرهای زیر 25000
نفر جمعیت در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفت
از ابتدای تاسیس بنیاد مسکن در شهرستان فومن
بیش از  8300برگ سند روستایی و  205برگ

اخبار

مؤلفه اصلی برای سبک زندگی انسان در قرآن تعریف شده است و اگر
خود و جامعه را با این پنج مؤلفه پرورش دهیم جامعه اسالمی و دینی
ساخته میشود.حجت االسالم رنجبر ،نخستین مؤلفه سبک زندگی
را خدامحوری عنوان کرد و گفت :نماز موجب پایش دین میشود
و شیطان صفتان نمیتوانند انسان را گمراه کنند ،نماز جامعه را از
آسیبهای اجتماعی مصون میسازد.در ادامه سید مصطفی علوی،
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان نیز بیان داشت :خوشبختانه
اقامه فریضه نماز در این شرکت به صورت مطلوب انجام می شود
و این شرکت در مسیر تعالی و رشد معنوی موضوع خدامحوری را
در راس امور قرار داده است.وی ،گفت :هم اکنون در تمامی ادارات
گازرسانی سطح استان که دارای جمعیت باالی  10نفر هستند نماز
جماعت برگزار می شود و ترویج فرهنگ اقامه نماز از اهمییت ویژه ای
برخوردار است.مهندس علوی ،با اشاره به اثرات معنوی و پربار نماز،
افزود :فریضه نماز در ادارات به عنوان یک عامل بازدارنده از گناه و
همچنین رعایت اخالق سازمانی و سالمت اداری تاثیر بسزایی دارد.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان از کشف
 ۳۴۱کیلوگرم موادمخدر در یک عملیات پلیسی
در استان خبر داد و گفت :قاچاقچیان در پوشش
مسافرت خانوادگی اقدام به جابهجایی موادمخدر
میکردند.سرهنگ فرهاد تاجره اظهار داشت :با
کارهای اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
یکی از عناصر فعال در این زمینه شناسایی شد.
اعضای این باند با دو دستگاه خودروی سواری و در
پوشش مسافرت خانوادگی اقدام به جابهجایی مواد
مخدر میکردند.وی با بیان اینکه این باند قاچاق
مواد مخدر قصد داشتند مواد افیونی را از شرق
کشور وارد استان گلستان کنند ،گفت :با اقدامات
اطالعاتی که تیمهای پلیس مبارزه مواد مخدر
انجام دادند سوژه موردنظر شناسایی شد و تیمهای
عملیاتی به مسیرهای مواصالتی فرعی اعزام شدند
که در ساعت  3بامداد امروز سوژه شناسایی و با
همکاری دستگاه قضایی و فرمانده انتظامی گالیکش
خودرو متوقف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان
توضیح داد که در بازدید ابتدایی از خودرو 341
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک با لفافه کشف و
ضبط شد .در این عملیات  5نفر دستگیر شدند و 2
دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.وی همچنین
اعالم کرد :از ابتدای امسال تاکنون  10تن و 300
کیلوگرم انواع موادمخدر در استان کشف شد که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  34درصد
افزایش کشف داریم.سرهنگ تاجره افزود :همچنین
در این مدت باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی
و متالشی و  60دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز
توقیف شد.وی گفت 3 :هزار و  243نفر از عناصر
قاچاق و کسانی که در تهیه و توزیع موادمخدر نقش
داشتند از ابتدای امسال شناسایی و تحویل مراجع
قضایی شدند .همچنین در این مدت  3هزار و 397
معتاد نیز دستگیر و تحویل کمپهای ترک اعتیاد
شدهاند.
فرمانده انتظامی گلستان:

 ۱۲هزار خودرو پالک مخدوش در
گلستان اعمال قانون شدند

فرمانده انتظامی گلستان از اعمال قانون ۱۲
هزار خودرو پالک مخدوش از ابتدای سال تاکنون
در استان خبرداد.سردار محمدسعید فاضل دادگر
شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد :از
ابتدای سال تاکنون بیش از  ۱۲هزار مورد برخورد
با رانندگانی که پالک خودروهای خود را مخدوش
یا پنهان کرده و یا فاقد پالک بودند ،صورت گرفته
است.وی توضیح داد که با این افراد به شکل های
مختلف برخورد شده و با توقف کوتاه مدت و یا
انتقال خودرو به پارکینگ اعمال قانون خواهند
شد.فاضل دادگر تأکید کرد :مخدوش کردن پالک،
جرم است لذا رانندگانی که این اقدام مجرمانه را
انجام میدهند ،توسط پلیس شناسایی شده و
به مراجع قضایی تحویل داده میشوند.فرمانده
انتظامی گلستان توضیح داد :مخدوش کردن پالک
عالوه بر جریمه و فرستادن فرد خاطی به مراجع
قضایی ،توقیف خود را هم در پی خواهد داشت.
فرمانده انتظامی گلستان :

جمع آوری  ۷۹دستگاه ماینر در گلستان

فرمانده انتظامی استان گلستان از جمع
آوری  ۷۹دستگاه ماینر غیرمجاز در بندرترکمن
خبرداد.سردار محمد سعید فاضل دادگر
اظهارکرد :در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری
و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز
دیجیتال در یکی از کارگاههای شهرک صنعتی
بندرترکمن ،رسیدگی به موضوع در دستور کار
مأموران پلیس امنیت عمومی آن شهرستان قرار
گرفت.وی افزود :مأموران پس از هماهنگی با
مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام که در
بازرسی از انبار کارگاه موفق شدند  ۷۹دستگاه
ماینر را کشف کنند.فرمانده انتظامی استان
گلستان تصریح کرد :برابر اعالم کارشناسان
ارزش ماینرها  ۲۰میلیارد و  ۵۴۰میلیون ریال
برآورد شده است.فاضل دادگر در پایان با تاکید
بر مقابله بی امان پلیس با قانون شکنان ،تصریح
کرد :در این عملیات یک متهم دستگیر و به
مراجع قضائی معرفی شد.

