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با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی؛
مجتمع گلخانه ای گل های شاخه 

بریده در آبیک افتتاح شد
قزویـن - یـک مجتمـع گلخانـه ای تکثیـر و تولیـد گل 
هـای گلخانـه ای در مراسـمی با حضور سرپرسـت وزرات 
جهـاد کشـاورزی و اسـتاندار قزویـن بـه مناسـبت دهـه 
فجـر در آبیـک بـه بهره بـرداری رسـید. به گـزارش اداره 
کل روابـط عمومـی اسـتانداری، یـک مجتمـع گلخانه ای 
تکثیـر و تولیـد گل هـای گلخانـه ای روز سـه شـنبه در 
مراسـمی با حضـور سرپرسـت وزرات جهاد کشـاورزی به 
مناسـبت دهـه فجر در آبیـک به بهره برداری رسـید. این 
واحدگلخانـه در زمینـی به مسـاحت  یک هکتار با سـازه 
جدیدفرانسـوی  احـداث شـده کـه سـاالنه قادر بـه تولید 
یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار  گل شـاخه بریده اسـت. برای 
احـداث  و اجـرای ایـن  واحد بیـش از ۱۳۷ میلیارد ریال 
سـرمایه گذاری شـده اسـت که از این میزان ۴۰ میلیارد 
ریـال از مجـل تسـهیالت بانکـی تامیـن شـده اسـت . بـا 
بهـره بـرداری از ایـن طرح زمینه اشـتغال ۱۵ نفر بصورت 
مسـتقیم در منطقه فراهم شـد. ۱۲۳ واحد گلخانه ای در 
اسـتان قزویـن دارای پروانـه بهـره بـرداری هسـتند. یک 
مجتمـع گلخانـه ای تکثیـر و تولیـد گل هـای گلخانه ای 
روز سـه شـنبه در مراسـمی بـا حضـور سرپرسـت وزرات 
جهـاد کشـاورزی به مناسـبت دهه فجـر در آبیک به بهره 
بـرداری رسـید. ایـن واحدگلخانـه در زمینی به مسـاحت  
یـک هکتـار بـا سـازه جدیدفرانسـوی  احـداث شـده که 
سـاالنه قـادر بـه تولیـد یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار  گل 

شـاخه بریده اسـت.

۱۵۰ روستای در معرض خطر 
چهارمحال و بختیاری ساماندهی شد

شـهرکرد - حسینی : مدیرکل 
دفتـر مدیریت بحران اسـتانداری 
چهارمحـال و بختیـاری با اشـاره 
اسـتان  بـودن  کوهسـتانی  بـه 
روسـتای   ۱۵۰ تاکنـون  گفـت: 
اسـتان  ایـن  خطـر  معـرض  در 

سـاماندهی شـده اسـت. مرتضـی زمانپورتاکیـد کرد: بیـش از این 
۱۸۰ روسـتای در معـرض خطـر رانـش زمیـن در چهارمحـال و 
بختیـاری وجـود داشـت. وی افـزود: از ایـن تعـداد تاکنـون ۱۵۰ 
طریـق  از  بختیـاری  و  چهارمحـال  معـرض خطـر  در  روسـتای 
مقاوم سـازی، درجاسـازی و یـا جابجایی سـاماندهی شـده اسـت. 
زمانپـور تصریـح کـرد: ۳۰ روسـتای در معـرض خطـر دیگـر در 
چهارمحـال و بختیـاری وجـود داشـت کـه امسـال ۱۷ روسـتا به 
ایـن تعـداد افزوده و به ۴۷ روسـتا افزایـش یافت. وی یادآور شـد: 
از ایـن تعـداد ۳ روسـتای سـید محمـد شهرسـتان لـردگان و دره 
شـیخ عالی و محمودآبـاد شهرسـتان کوهرنـگ در وضعیـت حاد و 
خطرآفریـن جـدی قـرار داشـت. مدیـرکل دفتـر مدیریـت بحران 
اسـتانداری چهارمحـال و بختیـاری اظهـار داشـت: اعتبـار الزم 
بـرای مطالعـات جابجایـی ایـن ۳ روسـتا اختصاص یافته لسـت و 
زمین آن ها مشـخص شـده اسـت. چهارمحال و بختیـاری بر روی 
کمربنـدی گسـل ایـران قـرار گرفتـه و ۳۰ گسـل دارد کا از ایـن 

تعـداد ۱۸ گسـل فعـال اسـت.

دفترچه تعرفه عوارض و بهای 
خدمات شهری سال 99 شهرداری 

شریف آباد تصویب شد
سرپرسـت   - پاکدشـت 
شـهرداری شـریف آبـاد بـا بیـان 
محلـی  عـوارض  تعرفـه  اینکـه 
شـهرداری مهـم تریـن و اصلـی 
تریـن منبـع درآمـدی و تأمین و 
تحقـق بودجه سـاالنه شـهرداری 

بـه شـمار مـی رود، از تصویـب دفترچـه تعرفـه عـوارض و بهـای 
خدمـات شـهری سـال 99 شـهرداری خبـر داد. محمـد فالحـی 
سرپرسـت شـهرداری شـریف آبـاد گفت: ایـن الیحه پـس از تهیه 
در شـهرداری و تصویب شـورای اسالمی شـهر و همچنین بررسی 
مـواد و تبصـره هـای درآمـدی و عوارضـی آن به تایید اسـتانداری 
تهـران رسـیده اسـت. وی با اشـاره بـه اینکه مشـارکت و همکاری 
موثـر شـهروندان در پرداخت عـوارض، عالوه بر تحقـق حداکثری 
بودجـه و درآمدهای شـهرداری، موجب تسـریع در روند توسـعه و 
عمران شـهری می شـود، خاطر نشـان سـاخت: تمامی شهروندان 
مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه واحـد درآمـد شـهرداری از وضعیت و 
نحـوه پرداخـت عـوارض محلـی مطلـع شـوند. وی بیـان داشـت: 
سـال آینـده همـه  عـوارض شـهرداری اعـم از عـوارض عمومی و 
صـدور پروانـه و بهای خدمـات قابل ارائه از طریق شـهرداری طبق 

ایـن تعرفـه انجـام خواهد شـد.

برگزاری اردوی زیارتی مشهد 
مقدس برای بسیجیان اداره کل بیمه 

سالمت گیالن
از  حیـدری:  علـی   - رشـت 
سـوی پایگاه مقاومت بسیج اداره 
کل بیمـه سـالمت اسـتان گیالن 
اردوی فرهنگـی تربیتـی شـجره 
طیبـه صالحیـن از تاریخ ۸ لغایت 
۱۱ بهمـن مـاه در شـهر مقـدس 

مشـهد برگـزار گردید.اسـدی فرمانده پایگاه مقاومت بسـیج دراین 
اردوی زیارتـی گفت:هـدف از اعزام بسـیجیان به مشـهدمقدس را 
ارتقـاء روحیـه معنوی و تربیـت اخالق والیی در کنـار زیارت حرم 
مطهرامـام هشـتم عنوان کـرد.وی افـزود: یکی از اهـداف برگزاری 
ایـن اردوهـا، تقویـت بصیـرت و معنویت بسـیجیان، ایجـاد انگیزه 
بیـن بسـیجیان فعـال وسـرگروه هـا حلقـه هـای شـجره طیبـه 
صالحیـن و اسـتفاده از برنامـه هـای سـیاحتی و زیارتی اسـت.وی 
درپایـان یـاد آور شـد:از فعالیتهـای صـورت پذیرفتـه در ایـن اردو 
مـی تـوان حضـور وذکرفاتحـه برمزارشـهدای گمنـام کوهسـنگی 
و حضـور فعـال بسـیجیان در نمازهـای جماعـت ، دعـای ندبـه، 
وشـرکت درمراسـم شـهادت حضرت فاطمـه )س(در حـرم مطهر 

رضـوی اشـاره نمود.

سومین دوره ارزیابی مدل سرآمدی 
شرکت ملی گاز ایران، در اصفهان

اصفهـان – یحیـی مرادیـان : بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت 
گاز اسـتان اصفهـان، آییـن افتتاحیـه سـومین دوره ارزیابـی جایـزه 
سـرآمدی  و بهبـود مستمرشـرکت ملـی گاز ایـران بـا حضـور مدیـر 
عامـل، مدیران و رؤسـای سـتادی، اعضـای کمیته های تعالی سـازمانی 
شـرکت گاز اسـتان اصفهـان در روز یکشـنبه 6 بهمـن مـاه ۱۳9۸ در 
سـالن کنفرانس سـاختمان مرکزی برگزار گردید. سیدمصطفی علوی،  
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهان، ضمـن خوش آمـد گویی به 
ارزیابـان ،گـزارش مبسـوطی از عملکرد این شـرکت در طی سـال های 
اخیـر ارائـه نمـود و افـزود: شـرکت گاز اسـتان اصفهان اقدامات بسـیار 
مناسـبی را در جهـت بهره جویـی از توانمندی هـای سـازمان در تغییـر 
تهدیدهـا بـه فرصت هـا و بـرآورده کردن نیازهـای ذینفعان انجـام داده 
اسـت و بـا توجه بـه تأثیر نظام هـای نوین مدیریتی بـر افزایش کیفیت 
خدمـات به مشـتریان و تمامـی ذینفعان، بـه کارگیری اسـتانداردهای 
سیسـتم های کیفیـت و حرکـت بـه سـمت تعالـی سـازمانی یک خط 
مشـی در گاز اصفهان اسـت. وی، حضور نیروهـای متخصص، متعهد و 
دلسـوز را از بزرگترین سـرمایه های شـرکت گاز استان اصفهان برشمرد 
و تصریـح کـرد: اسـتفاده از خـرد جمعـی و اخـذ تصمیمات بـه صورت 
گروهـی یکـی از مؤلفـه هـای موفقیـت این شـرکت می باشـد. علوی، 
ضریـب نفوذ گاز در سـطح اسـتان اصفهـان را 99.۵ درصـد عنوان کرد 
و گفـت: در حـال حاضـر 99٫6درصـد جمعیـت شـهری، و 9۵ درصـد 
جمعیـت روسـتایی از گاز طبیعـی اسـتفاده مـی کننـد. مدیرعامـل 
شـرکت گازاسـتان اصفهـان، بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضر بیش 
از ۱میلیون و ۸۷۰هزار مشـترک در سـطح اسـتان از خدمات شـرکت 
گاز اسـتان اصفهـان بهـره منـد هسـتند گفـت:  ایـن میـزان اشـتراک 
پذیـری در گسـتره ۱۰9 شـهر و ۱۰6۰ روسـتا  انجـام گرفتـه اسـت. 
وی، از اجـرای ۱۱۱۱کیلومتـر خـط انتقال گاز،۲6هزار کیلومتر شـبکه 
گازرسـانی، نصب یک میلیون و ۱۰۰هزار انشـعاب،9۳۳ ایستگاه تقلیل 
فشـار و حفاظـت از زنگ در سـطح اسـتان خبـر داد و افـزود: بهره مند 
سـازی ۸هـزار و6۰۰ واحـد صنعتی از گاز طبیعی و گازرسـانی به ۱۵9 
جایـگاه CNG  و ۵ نیـروگاه بزرگ مولد برق از دیگر اقدامات شـرکت 
گاز اسـتان اصفهـان می باشـد. مهندس علـوی، با بیـان این مطلب که 
شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، بـه عنـوان یکی از شـرکت هـای برند در 
سـطح شـرکت های گاز اسـتانی کشور شناخته می شـود، تصریح کرد: 
این شـرکت با هدف ارتقای سـطح کیفیت خدمات به مشـترکین و در 
راسـتای انجام بهتر ماموریت سـازمانی در مسـیر تعالی حرکت می کند 
و اطمینـان داریـم بـا ویژگـی هـای یـک سـازمان متعالـی و اقدامـات 
برجسـته آن در سـال جـاری بتوانیـم در سـطح تندیس موفق باشـیم.

برگزاري همایش پیشگیري و مقابله با 
ویروس کرونا در بندر شهید رجایي 

بندرعباس – کیوان حسـین 
پـور: با توجـه به شـيوع بيماري 
و  كرونـا  نوپديـد  و  خطرنـاك 
بـروز ايـن بيمـاري در برخـي از 
كشـورها و اهميـت بنـادر جهت 
همايـش  مسـافر،  و  بـار  تـردد 
مقابلـه بـا ايـن ويـروس در بندر شـهيد رجايـي برگزار شـد.   به 
گـزارش روابـط عمومـي اداره كل بنـادر و دريانـوردي هرمزگان، 
همايـش پيشـگيري و مقابلـه بـا ويـروس كرونـا پيـش از ظهـر 
امـروز دوشـنبه ۱۴ بهمـن ماه با حضـور كاركنان بنـادر و جمعي 
از پرسـنل شـاغل در شـركتها، در بندر شـهيد رجايي برگزار شد. 
ايـن همايش در راسـتاي اجراي قوانين و مقررات بهداشـتي بين 
المللـي )IHR( و براسـاس دسـتور العمـل هاي ابالغي از سـوي 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـه منظور آشـنايي 
افـراد در معـرض خطـر مبتال به ويـروس كرونا و بـا هدف رعايت 
مـوارد پيشـگيرانه و كنترلـي تشـكيل شـد. بـا توجـه بـه شـيوع 
بيمـاري خطرنـاك و نوپديـد كرونـا و بروز اين بيمـاري در برخي 
از كشـورها و اهميـت بنـادر بعنـوان مبـادي ورودي بار و مسـافر 
عـالوه بـر اسـتقرار تيـم هايـي از دانشـگاه علوم پزشـكي اسـتان 
و اجـراي اقدامـات كنترلـي نظيـر تـب سـنجي اتباع كشـورهاي 
مختلف بشـكل ۲۴ سـاعته، اداره كل بنادر ودريانوردي هرمزگان 
افزايـش تجهيـزات حفاظت فـردي جهت مراقبـت از كاركنان در 
معـرض خطـر را بـه كليه شـركتها ابالغ نمـوده و ايـن الزامات را 
بشـكل روزانـه از طريق مركـز HSE ارزيابي و پايـش مي نمايد 
.شـايان ذكر اسـت آموزش نكات بهداشـتي در زمينه پيشـگيري 
ويـروس كرونـا براي خدمـه شـناورها و كاركنان بنـادر در محل، 
تهيـه و توزيـع بروشـور آموزشـي در زمينـه پيشـگيري ويـروس 
كرونـا، همچنيـن آزمايـش و كنترل سـالمت خدمه شـناورهايي 
كـه مبـدا حركتشـان كشـورهاي مبتـال بـه ايـن ويروس بـوده و 
حصـول اطمينـان از سـالمت آنهـا از ديگر اقداماتي اسـت كه در 

كليـه بنـادر اسـتان در حال انجام اسـت. 
     

ثبت دو رکورد جدید در ناحیۀ فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه

اصفهـان – مرادیـان: بـا تولید بیـش از ۷۳ هـزار  و ۵۰۸ تن تختال 
بـا سـیکل گاز زدایـی تحـت خـأ در واحـد RH ناحیـۀ فوالدسـازی 
و ریختهگـری مـداوم، رکـورد جدیـدی در دیمـاه سـال جـاری بـه 
ثبـت رسـید.  دانیـال نظـری، رئیـس واحـد متالـورژی ثانویـه فـوالد 
مبارکـه، ضمـن اعـالم ایـن خبـر، رکـورد قبلـی تولیـد در ایـن واحـد 
را بـه میـزان ۵۵ هـزار و ۲۸۳ تـن و مربـوط بـه شـهریور مـاه سـال 
جـاری دانسـت و گفـت: واحـد گاز زدایـی )RH( بهدلیل قـرار گرفتن 
در سـیکل تولیـد فوالدهـای ویـژه از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت. 
وی از کاهـش توقفـات، افزایـش عمـر نسـوز و برنامهریـزی مناسـب و 
همچنیـن از تـالش مضاعف کارکنـان ناحیۀ فوالدسـازی و ریختهگری 
مـداوم بهعنـوان مهمتریـن عوامل کسـب این موفقیت نام بـرد و گفت: 
ایـن رکـورد نسـبتبه میـزان تولید قبـل، ۳۳ درصـد افزایـش در تولید 
فوالدهـای خاص را نشـان میدهـد. به گزارش خبرنگار فـوالد، کارکنان 
ناحیـۀ فوالدسـازی و ریختهگـری مـداوم فـوالد مبارکـه در همین ماه 
نیـز بـه افتخـار دیگری دسـت یافتنـد . رئیس گـروه فنی تولیـد ناحیۀ 
فوالدسـازی و ریختهگـری مـداوم در ایـن خصـوص گفـت: در دیمـاه 
همچنیـن رکـورد تولید ماهانـۀ فوالد مخصـوص لولههـای انتقال نفت 
و گازتـرش گریـدAPI X6۰ نیـز با تولید ۴۳ هزار و ۷9 تن نسـبت به 
رکـورد قبلـی کـه در آبانمـاه و بـه میزان ۲۱ هـزار و ۵۳۱ تـن به ثبت 
رسـیده بـود، بـا  ۱۰۰ درصد رشـد، بهبـود یافت.  محمدعلی شـفیعی 
تصریـح کـرد: با توجه به بینیاز شـدن کشـور از واردات ایـن نوع فوالد، 
ایـن رکـورد بـرای پروژههـای نفـت و گاز کشـور و همچنیـن ذینفعان 

فـوالد مبارکـه از اهمیـت بسـزایی برخوردار اسـت.

اخبار ایراناخبار ایران وزیر نیرو در آیین افتتاح پروژه های برق منطقه ای خوزستان:

خوزستان رتبه اول مدیریت مصرف برق در دو سال اخیر
اهـواز - رحمـان محمـدی : در دولـت تدبیـر و امیـد بیش از 
1000 میلیـارد تومـان طرح برق در خوزسـتان به اجرا رسـیده 
وحـدود هفـت هـزار میلیـارد تومـان پـروژه دیگـر نیـز در 

دسـت اجرا اسـت.
وزیـر نیـرو گفـت: بـا محاسـبات و ارزیابـی هـای دقیقـی کـه توسـط 
سـتاد وزارت نیرو صورت گرفته مشـخص شـد در تابسـتان 9۷ و 9۸ 
بطـور مسـتمر خوزسـتان رتبه ی اول کشـور در مدیریـت مصرف برق 
را داشـته کـه دسـتاورد بسـیار بزرگـی اسـت. رضـا اردکانیـان امروز) 
۱۵ بهمـن مـاه( در آییـن افتتـاح هشـت پروژه پسـت و خط شـرکت 
بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـا حضور رئیس مجلس در پسـت شـهید 
بقایـی اهـواز، اظهـار کـرد: اینکـه بتوانیم حـدود ۱۰ درصـد از اوج بار 
خوزسـتان را کـه اسـتانی صنعتـی، کشـاورزی، مـرزی و گرمسـیری 
اسـت کاهـش دهیم بـدون اینکه وقفـه ای در تولیـد رخ دهد و لطمه 
ای بـه آسـایش و رفـاه مـردم وارد شـود دسـتاورد بزرگـی اسـت کـه 

امیدواریـم مسـتدام و پایدار باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه هرکـدام از ایـن طـرح هـا از ویژگـی هـای خاصی 
برخـوردار اسـت و تکمیـل کـردن آن هـا سـختی های خـاص خود را 
دارد، اضافـه کـرد: گرچـه خوزسـتان اسـتان ارزنـده ای در عرصـه ی 
تامیـن و تولیـد بـرق بـوده و هسـت امـا شـاخص تریـن وجـه مثبـت 

و درخشـان کارنامـه ی مدیریـت اسـتان کـه بخـش آب و بـرق هـم 
جزیـی از آن اسـت، در عرصـه ی مدیریـت مصـرف اسـت. وزیـر نیرو 
اظهـار کـرد: امـروز در پانزدهیمـن هفتـه ی پویـش هر هفتـهـ  الفـ  
بـ  ایـران و در دهـه ی فجـر امسـال کـه بـا چهلمین روز از شـهادت 
سـردار سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی مصادف شـد طرح های مهمی 

در صنعـت آب و بـرق خوزسـتان افتتـاح و بـه بهـره برداری رسـید.

اردکانیـان ادامـه داد: طـرح هـای عمـده و بـزرگ صنعـت آب و بـرق 
خوزسـتان امـروز افتتـاح شـد کـه یکـی از آن هـا پروژه هـای صنعت 
آب در شهرسـتان شـادگان بـا سـرمایه گـذاری بالـغ بـر ۴۷۰ میلیارد 
تومـان بـوده و در حـال حاضـر در بخش بـرق طرح هـای و موثری در 
عرصـه ی تامیـن، تولیـد و توزیـع افتتاح شـد. وی تصریح کـرد: عالوه 
بـر مجموعـه طرح های اسـتانی بـرق که بالغ بـر 6۰۵ میلیـارد تومان 

اعتبـار صـرف شـده ۲ واحـد نیروگاهـی گاز غـرب کارون بـا سـرمایه 
گـذاری بخـش صنعت نفـت با اعتبـاری بالغ بـر هـزار و ۴۴۰ میلیارد 
تومـان بـه بهـره بـرداری رسـید کـه در مـوارد مقتضـی به شـبکه ی 
سراسـری نیـز کمـک می کننـد. وزیر نیرو افـزود: از ایـن حیث ارزش 
اعتبـاری طـرح هـای افتتـاح شـده ی امـروز در صنعـت آب و بـرق 
خوزسـتان ۲ هـزار و ۵۵۰ میلیـارد تومـان می شـود. وی عنـوان کرد: 
در بخـش برق از سـال 9۲ تا کنـون) ابتدای دولت تدبیـر و امید( بالغ 
بـر هـزار و 6۰۰ میلیـارد تومـان طـرح به اجرا رسـیده و حـدود هفت 
هـزار میلیـارد تومـان دیگر پروژه در دسـت اجرا اسـت کـه امیدواریم 

هرچـه زودتـر مطابـق برنامه به بهـره برداری رسـند.
اردکانیـان گفـت: در بخـش صنعـت آب نیـز طـرح هـای مهمـی در 
اسـتان با سـرمایه گـذاری ۵۰ هزار میلیـارد تومان در حال اجرا اسـت 
کـه امیدواریـم بخـش هـای عمـده ی آن تا پایـان دولـت دوازدهم به 
ثمـر برسـد. وی تاکید کـرد: حداقـل 9۵ درصد تجهیزات برق کشـور 
از تولیـدات داخلـی تامین می شـود و عمده صادرات مهندسـی کشـور 
مرتبـط بـا صنعـت آب و بـرق اسـت. وزیـر نیرو بـا قدردانـی از تالش 
هـای صـورت گرفتـه و اقدامـات انجـام شـده؛ گفـت: این دسـتاوردها 
مبـارک و گـوارای مـردم و هدیـه ای بـه آنهـا در ایـام اهلل دهـه فجـر 

است.

علمـی  تـوان  ارتقـای  راسـتای  در  پاشـایی:  لیـا   - تبریـز 
کارکنـان و ایمنی شـهروندان دوره آموزشـی اپراتـوری عمومی 

ایسـتگاههای سـی ان جی در منطقـه آذربایجان شـرقی برگزار 
. شد

مدیـر شـرکت ملی پخش فـرآورده های نفتـی منطقه آذربایجان شـرقی 
بـا بیان اهمیت آموزش مسـتمر در ارتقای ارائه خدمات سـوخت رسـانی 
مطلـوب و ایمـن در جایگاههـای عرضـه  سـوخت گفـت: در راسـتای 
تفاهـم نامـه همکاری با سـازمان فنی و حرفه ای کشـور، دوره آموزشـی 
اپراتـوری عمومـی ایسـتگاههای سـی ان جـی بـا شـرکت اپراتورهـای 

جایگاههـای  سـی ان جـی منطقـه آذربایجـان شـرقی در مرکـز آموزش 
فنـی و حرفه ای اسـتان برگزار شـد. علـی روح اللهی افـزود: فراگیران در 
ایـن دوره آموزشـی بـا مبانی سـی ان جـی، انواع ایسـتگاههای سـوخت 
رسـانی سـی ان جـی، تجهیـزات و نحـوه عملکـرد آنهـا، اخطارهـای 
معمولـی در ایسـتگاه و نحوه گـزارش دهی، کار با سیسـتم های کنترلی 
و موارد ایمنی آشـنا شـده و با حضور در یکی از جایگاههای عرضه سـی 
ان جـی از نزدیـک در جریـان نحـوه عملکـرد تجهیزات و سیسـتم های 

موجـود در جایگاه و سـوختگیری ایمـن قرار گرفتند. مدیر شـرکت ملی 
پخـش فـرآورده های نفتـی منطقـه آذربایجان شـرقی همچنیـن یادآور 
شـد: این دوره، دومیـن دوره از دوره های آموزشـی اپراتوری جایگاههای 
سـی ان جی در سـال ۱۳9۸ می باشـد که بـا هدف ارتقای تـوان علمی، 
فنـی و ایمنـی اپراتور هـا و ارائه خدمـات مطلوب در جایـگاه های عرضه 
سـی ان جـی برگزار و بـرای 6۰ نفر از فراگیران جدید ۲۸۸۰ نفر سـاعت 

آمـوزش  برگزار گردیده اسـت.

سـاوجباغ - محمدرنجبرکهن: شـهردار شـهر جدید هشـتگرد 
در نشسـت ماهانه شـهرداران که بـا حضور فرماندار سـاوجباغ 
و معـاون عمرانـی فرمانـداری و شـهرداران شـهرهای مختلـف 
سـاوجباغ  درسـالن اجتماعات شهرداری شـهر جدید هشتگرد 
بر گزار شـد از افتتاح سـه طـرح عمرانی در این شـهر خبر داد .
اصغـر آقایـی گفـت : اجـرای پیـاده راه و مسـیر سـالمتی فـاز یـک ،بلوار 
انقـالب اسـالمی ، پـارک محلـه ای فـاز یـک و سـالن ورزشـی فـاز ۲ در 
خیابـان شـریعت از جملـه ایـن طـرح هاسـت که زمینـه ارائه خدمـات را 
بـرای بیـش از ۵ هـزار نفـر از شـهروندان را فراهـم مـی کنـد . وی افـزود 
:۵ پـروژه در فـاز هـای مختلـف این شـهر در حال اجراسـت کـه از درصد 
پیشـرفت فیزیکـی خوبی بر خوردار اسـت و به زودی تکمیـل و در اختیار 

شـهروندان قـرار مـی گیرد .
مهنـدس آقایـی از آغـاز به کار طرح های عمرانی از جمله سـوله ورزشـی 

در فـاز ۷ خیابـان سـرزمین ، پـارک محلـه ای در فاز ۲ خیابان شـهریار و 
پـارک بانـوان در فـاز ۷ خبـر داد . شـهردار شـهر جدید هشـتگرد با بیان 
اینکـه انعقـاد قـرار داد بـرای نصـب تابلـو معابـر ، بـاز سـازی و نوسـازی 
ایسـتگاه اتوبـوس ، رنـگ امیـزی جـداول ، کفپـوش پـارک ها ی سـطح 
شـهر ، تعمیـر و تجهیـز سـت های ورزشـی پارک هـای کـودکان ، تامین 
روشـنایی بوسـتان ها از دیگر اقدامات این شـهرداری اسـت کـه به زودی 
عملیاتـی مـی شـودگفت :بـرای اجـرای ایـن طرح هـا مبلغی بالـغ بر ۲۳ 

میلیـارد تومان هزینه شـده اسـت .
فرمانـدار سـاوجبالغ نیـز با ایراد سـخنانی نشسـت بـا شـهرداران را یکی 
از تخصصـی تریـن نشسـت هـا بـرای ارائه خدمات بیشـتر در حـوزه های 
مختلـف برای شـهر ونـدان بیان کرد و گفـت :تعامل ،همـکاری ، ارتباط و 
اسـتفاده از تجـارب یگدیگـر بخش مهمی از این نشسـت اسـت . پالیزگیر 
در نشسـت خود با شـهرداران خواسـتار سـاماندهی جاده قزل الحصار شد 

و گفـت: مـردم سـاعت هـا در ترافیک هسـتند وبـه لحاظ طوالنی شـدن 
پـروژه راه آهـن معطـل  مـی شـوند . وی گفت :اگـر چه بخشـی از راه در 
حـوزه کـرج اسـت ولـی تاکیـد مـی کنـم در جلسـه ای مشـترک راهکار 
مناسـب بـرای حـل ایـن معضـل دیـده شـود کـه ایـن یکـی از مطالبات 
جـدی مـردم اسـت .  معاون عمرانـی فرماندار سـاوجبالغ نیزضمـن ایراد 
سـخنانی در نشسـت شـهرداران به خالصه اقدامات عمرانی و طر ح های 

قابـل افتتـاح در دهـه فجر اشـاره کرد .
علیرضـا اخالقـی در ایـن جلسـه تاکید کرد :گـزارش مانور هـای مدیریت 
بحـران و تخریـب هـای سـاخت و سـاز غیـر مجـاز بـه فرمانداری ارسـال 
گـردد . اخالقـی در خصـوص کفـن و دفـن اجسـاد بـال صاحـب توسـط 
شـهرداریها پرداخـت و گفـت :مراحل قانونی توسـط شـهرداری هشـتگرد 
در حـال انجـام اسـت . وی دفترچـه عـوارض بـرای همـه شـهرداریها 
، دفترچـه بودجـه پیشـنهادی 99 واصالحیـه آن ، اعـالم طـرح توسـعه 

آخریـن وضعیـت  شـهرداریها و اسـتقبال از نوروز از مـوارد دیگری بود که 
مـورد تاکیـد قرار داد. شـهردار گلسـارنیز دراین نشسـت به اهـم اقدامات 
شـهرداری ایـن شـهر پرداخـت و گفـت ، آمادگـی کامـل برای بـر گزاری 
جشـن هـای ایـام اهلل دهـه فجـر و تمهیـدات الزم بـرای حضـور باشـکوه 
مـردم ایـن شـهر در راهپیمایـی ۲۲ بهمـن داریم . سـادات رسـول گفت: 
افتتـاح طـرح آبرسـانی ایـن شـهر یکـی از طـر ح هایـی که در این شـهر 
ایجـاد شـده و تـا هفته آتی با حضـور وزیر نیـرو به بهره برداری میرسـدو 

بخـش مهمـی از کمبـود  آب اشـامیدنی شـهر  را تامیـن مـی کند 

اردبیـل – رحیمـی: بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
گاز اسـتان اردبیـل، سـردار اسـماعیلی مدیـر عامـل ایـن 
شـرکت بـا بیـان اینکه نـگاه ویـژه ای کـه دولت بـه تکریم 
اربـاب رجـوع داشـته سـبب راه انـدازی میـز خدمـت در 
دسـتگاه های اجرایـی شـده اسـت، اظهار داشـت: شـرکت 
گاز اسـتان اردبیل نیز در راسـتای ارایه خدمـات بهینه یکی 
از سـازمانهای پیشـرو در راه انـدازی میز خدمـت حضوری و 

اسـت. بوده  الکترونیکـی 
وی بـا بیـان اینکـه تکریـم اربـاب رجـوع، عـدم سـرگردانی مـردم 
در راهروهـای اداری و جلوگیـری از فسـاد اداری از جملـه اهـداف 
اصلـی راه انـدازی میـز خدمـت در ادارات اسـت، گفـت: بـا راه اندازی 

میـز خدمـت، اربـاب رجـوع از طریـق یـک میـز کلیه خدمـات خود 
را دریافـت می کنـد و بـا ایجـاد لینـک میـز خدمـت الکترونیکـی در 
وبسـایت شرکت گاز اسـتان به آدرس )www.nigc-ar.ir( از مردم 
انتظـار داریـم کـه بـا اسـتفاده از خدمـات الکترونیک ضمـن كاهش 
هزينـه هـاي خـود و  دولـت در ارائه خدمـات در سـریعترین زمان و 
بـا کیفیـت مطلـوب از خدمات شـرکت گاز اسـتان اردبیـل بهره مند 
شـوند. اسـماعیلی بـا بیـان این موضـوع کـه در حال حاضـر اکثریت 
خدمـات ارایه شـده بـه مشـترکین از طریق میز خدمـت الکترونیکی 
و در کوتاهتریـن زمـان قابـل ارایـه اسـت ، خدمـات ارایـه شـده در 
بسـتر الکترونیکـی را بـه تعـداد ۲۲ خدمـت عنـوان کـرد و افـزود: 
نمایـش لیسـت قبـوض، نمایش لیسـت پرداخت هـا، اعـالم کارکرد، 

تغییـر نـام، اصالح شـماره موبایـل، درج کد ملی، اصـالح مبلغ قبض، 
درخواسـت تسـت کنتـور و ... نمونـه ای از خدمـات ارایـه شـده در 
بسـتر وبسـایت شـرکت گاز اسـتان اردبیـل مـی باشـد کـه بـا ایجاد 
زیرسـاختهای مناسـب و بـا برنامـه ریزی های منسـجم و بـه منظور 
توسـعه خدمـات الکترونیـک در دسـتور کار این شـرکت قـرار دارد.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از اصالحـات در 
دسـتگاه های دولتـی از اطالع رسـانی گویا و پاسـخگو  بودن بـه ارباب 
رجـوع شـروع می شـود تأکید کرد: متأسـفانه بـه دلیل اطالع رسـانی 
ضعیـف میزهـای خدمت به اربـاب رجوع و عدم آشـنایی عموم مردم 
بـا میـز خدمـت الکترونیکی فرآینـد پاسـخگویی به نیازمنـدی های 
مراجعـان در حـال حاضـر هزینـه و زمـان بیشـتری را به مشـترک و 

سـازمان تحمیـل می نماید. اسـماعیلی در پایان با عنایت به شـرایط 
حسـاس کنونـی، تمامـی تـالش مدیـران و کارشناسـان شـرکت گاز 
اسـتان اردبیـل در عـدم وقفـه بـرای ارائـه خدمـت و سـاده سـازی 
فرآیندها، تسـریع و تسـهیل امور و افزایش سـرعت رسیدگی و انجام 
کار آنهـا مـی باشـد و همچنیـن تشـکیل کمیتـه هـای مختلـف در 
رابطـه بـا ایـن موضوع نیـز در همیـن زمینه صـورت پذیرفته اسـت.

قـم - به گـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری و حمل ونقل 
جـاده ای اسـتان قـم درراسـتای صیانـت و توسـعه ابنیـه جاده 
ای و بـه منظـور رفـع نقـاط پرحادثـه و افزایـش ضریـب ایمنی 
کاربـران جـاده ای، پـل بـزرگ  طغـرود، واقـع درمحـور قـم – 

جعفریـه مـورد بهره بـرداری قـرار گرفت.
مدیـرکل راهـداری و حمـل ونقل جاده ای اسـتان قم درتکمیـل و توضیح این 
خبـر افـزود : در دهـه مبـارک فجـر و باحضور اسـتاندار محترم قـم ، معاونین 

گرامـی و تنـی چند از مدیران کل اسـتانی ودیگر مدعویـن ، پل بزرگ طغرود 
، واقـع در محـور قـم – جعفریـه مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفـت . ابوالفضل 
جمالـی ادامـه داد :  بـه دلیل نقـش کریدری محور قـم – جعفریه و همجنین 
جایـگاه ایـن بخش کـه از قطبهای مهم کشـاورزی – دامداری اسـتان قم می 
باشـد ، پـروژه احـداث پـل طغرود )واقـع در کیلومتر ۳۰ محور قـم – جعفریه 
( از سـال ۱۳9۷ اجرایـی گردیـد . وی افـزود: هـم اینـک درسـطح راههـای 
اسـتان پـروژه احـداث چنـد دسـتگاه  پـل دیگـر درحـال مطالعـه و  اجرا می 

باشـد. جمالـی  درخصـوص ویژگی هـای فنی این پـل نیز توضیـح داد : طول  
عرشـه پـل طغـرود 6۰ متـرو عرض معبـر آن نیز ۱۲متـر می باشـد. مدیرکل 
راهـداری و حمـل ونقل جاده ای اسـتان قـم  افزود : این پل دارای سـه دهانه 
بـزرگ ۲۰ متـری مـی باشـد وسـازه آن بصورت یکپارچه، با شـمع- سـتون و 
عرشـه دال مجوف احداث گردیده اسـت. وی ادامه داد : پلهایی که سـازه آنها 
یکپارچـه وبـدون درزانبسـاط بوده دارای شـالوده انعطاف پذیری با  شـمع می 
باشـند. جمالـی  درتکمیل توضیح خود تصریح کرد : احـداث  پلهای یکپارچه 

و بـدون درز انبسـاط ضمـن آنکـه در کاهش هزینـه های سـاخت و نگهداری 
موثراسـت   ، موجـب کاهـش صـدا در هنگام عبور وسـایط نقلیـه و همچنین 
افزایـش درجـه نامعیني سـازه پل )بـه دلیل اتصـال یکپارچه عرشـه به کوله( 

نسـبت به پلهای معمولـي میگردد.

 همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور استاندار قم، پل بزرگ طغرود
محور قم - جعفریه به بهره برداری رسید

در راستای ارتقای توان علمی کارکنان و ایمنی شهروندان اجرا شد؛

برگزاری دوره آموزشی اپراتوری عمومی ایستگاههای سی ان جی در منطقه آذربایجان شرقی

شهردار شهر جدید هشتگرد از توسعه و ساماندهی امکانات شهری خبر داد

روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل :

تسریع و تسهیل ارایه خدمات با استقرار میز خدمت الکترونیکی

تبریـز – لیـا پاشـایی: بـه میمنت گرامیداشـت دهـه فجر 
157 پـروژه گازرسـانی در اسـتان افتتـاح و یا آغـاز خواهد 

. شد
مدیرعامـل شـرکت گاز آذربایجـان شـرقی بـا اعالم این خبـر  گفت: 
۱۵۷ پـروژه گازرسـانی در اسـتان شـامل آغـاز عملیـات اجرایـی 6۵ 
پروژه گازرسـانی روسـتایی و افتتـاح 9۲ پروژه دیگر از دسـتاوردهای 
دهـه مبـارک فجر سـال جـاری در حـوزه گازرسـانی اسـتان خواهد 
بـود. سـیدرضا رهنمـای توحیدی در تشـریح پروژه هـای قابل افتتاح 

شـرکت در دهـه فجـر گفت: گازرسـانی به ۸۵ روسـتا در شهرسـتان 
کلیبـر،  مراغـه،  آبـاد،  بسـتان  شـیر،  عجـب  تبریـز،  اسـکو،  هـای 
خداآفریـن، چاراویمـاق، جلفـا، میانـه، مرنـد، هریـس، اهـر، ورزقان، 
هشـترود و هورانـد و بهبـود زیرسـاخت هـای ۷ ایسـتگاه CGS و 

TBS در دهـه فجـر امسـال افتتـاح خواهد شـد.
و  کـرد  اشـاره  گازرسـانی  پـروژه  آغـاز چندیـن  بـه  ادامـه  در  وی 
افـزود: عملیـات گازرسـانی به 6۵ روسـتا در شهرسـتان هـای تبریز، 
خداآفریـن، سـراب، کلیبـر و ورزقـان همزمـان بـا دهـه فجـر آغـاز 

خواهـد شـد. توحیـدی تصریـح کـرد: هـم اکنـون 96 و نیـم درصـد 
مجمـوع خانـوار روسـتایی اسـتان از نعمـت گاز طبیعـی بهـره منـد 
مـی باشـد کـه بـا احتسـاب پـروژه هـای اجرایـی در سـالجاری و 
تحقـق پـروژه هـای در حـال اجـرا ایـن رقم بهـره مندی بـه  ۷۴/9۸ 
درصـد افزایـش خواهد یافت. مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان با اشـاره 
بـه اینکـه آذربایجـان شـرقی فاصلـه چندانی با اسـتان سـبز نـدارد، 
خاطرنشـان کـرد: خدمت رسـانی به مردم علی الخصـوص در مناطق 
محـروم، مهمتریـن دسـتاورد نظام مقدس جمهوری اسـالمی اسـت.

گـرگان- با توجـه به فرارسـیدن ایـام ا... دهه مبـارک فجر 
و آمـاده سـازی تعدادی از پـروژ های آمـاده بهره بـرداری ، 
تعـدادی از خبرنـگاران از پـروژه هـای آماده افتتـاح بازدید 

نمودند.
مهنـدس غالمعلـی شـهمرادی بـا اشـاره به اهمیـت نقش رسـانه در 
اطـالع رسـانی و انعـکاس فعالیتهـای مخابـرات منطقـه گلسـتان به 
مشـتریان و لـزوم آگاهـی آنـان پـروژه هـای در دسـت اقـدام آمـاده 
بهـره بـرداری افزود :رسـانه ها بعنوان بـازوی توانمند و کمک رسـان 

بـه دسـتگاههای خدماتـی میتوانند گامی بزرگ در اشـاعه و تشـریح 
فعالیتهـا و خدمـات رسـانی به مـردم بردارنـد.د راین بازدیـد یکروزه 
خبرنـگاران ابتـدا از پـروژه طـرح کابـل سـرقتی روسـتای قلندرآبـاد 
پاییـن از توابـع شهرسـتان گنبـد بازدیـد نمودنـد که به علـت تکرار 
سـرقت از کابـل هوایـی  ، پـروژه زمینـی کـردن کابـل هـای تلفـن 
در ایـن روسـتا انجـام شـده کـه دیگـر بـه دلیـل سـرقت مکررکابـل 
توسـط سـارقین دچـار قطـع ارتبـاط در ایـن روسـتا نباشـیم کـه 
بعنـوان نمونـه مـورد بازدید بعمـل آمد و درروسـتاهای زیـاد دیگری 

نیـز ایـن طـرح انجام شـده اسـت.همچنین اصحاب رسـانه اسـتان از 
مسـیر فیبررسـانی دوزین به قلی تپه از توابع شهرسـتان مینودشـت 
نیزبازدیـد و از مراحـل اجرایـی کار دیـدن نمودنـد کـه در راسـتای 
پـروژه فیبـر رسـانی ۳۰۰ کیلومتری در اسـتان گلسـتان درحال اجرا 
میباشـد و یکـی از مناطقـی اسـت کـه ایـن عملیـات در آن در حال 
اجراسـت و کمـک زیـادی به ایجاد ارتبـاط پایدار و بـا کیفیت در آن 
منطقـه صعـب العبـور خواهـد کـرد و تـا پایان سـال فـاز اول آن که 

حـدود ۱۰۰کیلومتـر میباشـد پایـان خواهـد یافت.

در گرامیداشت دهه فجر اجرا می شود؛

بهره برداری از ۱۵۷ پروژه گازرسانی در آذربایجان شرقی

بازدید تعدادی از خبرنگاران از پروژه های مخابراتی آماده افتتاح در ایام ا... دهه مبارک فجر در استان گلستان


