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اولین خودرو مدیریت بحران دراستان؛ 

رونمایی از خودروی مدیریت بحران 
توسط مهندس ساالری در شرکت گاز 

استان کرمانشاه

کرمانشاه - به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز: 
شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه عنوان 
نمود همزمان با فرارسیدن روز آتش نشانی و ایمنی وبا 
امور عمرانی  حضور مهندس ساالری معاون هماهنگی 
استانداری کرمانشاه از خودرو مدیریت بحران شرکت گاز 

استان رونمایی گردید.
شهبازی: ضمن تبریک روز آتش نشانی وایمنی،یاد آورنمود 
اولویت کار در مجموعه وزارت نفت و شرکت گاز بحث ایمنی می 
باشد و نظر به پشت سرگذاشتن بحرانها وحوادث طی چند سال 
اخیر از جمله زلزله، سیل وغیره و کسب تجربیات جدید، ضرورت 
طراحی و تجهیز خودرو بحران به منظور خدمت رسانی به موقع 
و مطلوب به هم استانی ها احساس گردید. لذا با تالش و همت 
همکاران اولین خودرو 8 تنی مدیریت بحران در سطح استان و 
شرکت ملی گاز ایران طراحی و به تمام ابزارهای مورد نیاز تجهیز 
وآماده خدمت رسانی به هم استانی ها گردیده است. شهبازی 
افزود: ارزش واقعی خودرو مدیریت بحران گاز استان به قیمت امروز 
22میلیارد ریال می باشد که تمامی ابزارهای مورد نیاز زمان بحران 
شامل 72 قلم از جمله ابزارهای حفاری،هوابرش،دستگاه جوشکاری 
ودستگاه تنفسی ،موتور برق ودستگاه اتان سنج وبرج روشنایی با 
قابلیت ارتقاع به برج مخابراتی و...  می باشد. ساالری معاون عمرانی 
استانداری کرمانشاه: ضمن تشکر از خدمات ارزنده همکاران شرکت 
گاز استان کرمانشاه و نقش خوب و تأثیرگذار مجموعه گاز استان 
در زمان بحرانهای گذشته طی بازدید از خودرو مدیریت بحران 
عنوان نمود که خودرو مورد نظر برای شرایط خاص در زمان بحران 
ارزشمند می باشد ومی تواند الگوی خوبی برای استان و کشور باشد 
ومی توانیم با به کار گیری چنین تجهیزاتی درزمان بحران جهت 

حفظ جان شهروندان و مردم عزیز به موقع عمل کنیم .

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

نیروگاه شازند امسال بی گاز نمی ماند
اراک - مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: با 
توجه به نامه استاندار مرکزی و پاسخ ریاست جمهوری، 
امسال قطع یا محدودیت تامین گاز برای نیروگاه شازند 

نخواهیم داشت. 
به  اشاره  با  مرکزی  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
زیرساخت های مطلوبی که در حوزه گاز در استان وجود دارد، 
بیان کرد: تمامی خانوارهای شهری ۳۵ شهر استان تحت پوشش 
کامل گازرسانی قرار دارند و بیش از ۹8۰ روستا گازرسانی شده 
و بر این اساس، در واقع بیش از ۹8 درصد خانوارهای روستایی 
درصد   ۹۹.7 مجموع  در  هستند.  بهره مند  گاز  نعمت  از  نیز 
خانوارهای استان مرکزی تحت پوشش هستند و تنها تعدادی 
از روستا در تفرش، ساوه و زرندیه به دلیل صعب العبور بودن 
هنوز از نعمت گاز بهره مند نشده اند. وی در خصوص گازرسانی 
به نیروگاه شازند، تصریح کرد: با توجه به مصوبه کارگروه طرح 
جامع کاهش آلودگی هوای اراک، در سال ۱۳۹2 شرکت گاز 
موظف شد نسبت به تامین حداکثری گاز نیروگاه اقدام کند، در 
سال گذشته به دلیل عدم موازنه تولید و مصرف در فصل سرد 
سال، حدود هشت روز محدودیت در تامین گاز اعمال شد که 
تعادل شبکه برقرار باشد ولی با توجه به نامه استاندار مرکزی به 
ریاست جمهوری و دستور وی در این خصوص، تامین گاز در 
تمامی ایام فصل سرد سال برای این مجموعه صورت خواهد 
گرفت. وی با اشاره به طرح قرائت و توزیع همزمان و آنالین 
کنتورهای گاز مشترکین از سال ۱۳۹7، گفت: در این راستا از 
نرم افزار کامال بومی استان مرکزی استفاده شد که پس از آن 
به کشور تعمیم داده شد که با استفاده از این نرم افزار به صورت 
همزمان قرائت و تحویل قبض انجام می شد که این امر باعث 
کاهش تعداد مراجعات شد و دقت قرائت افزایش یافت. از آبانماه 
۹8 نیز دستورالعمل حذف قبوض کاغذی گاز ابالغ شد و با توجه 
به تجربه سال ۹7، این کار به راحتی در استان مرکزی انجام 
گرفت، اما همچنان رسیدهای پرینتی از رقم قبض با داشتن 

بارکد در ابعاد بسیار کوچک به مردم تحویل داده می شود.

پوشش سقف تاالر همایش های بین المللی 
و قرآنی

همدان - پروژه تاالر همایش های بین المللی و قرآنی 
سال 83 در سفری که مقام معظم رهبری به شهر همدان 
و  از جانمایی  در سال 85 پس  و  داشتند تصویب شد 
طراحی، عملیات اجرایی آن آغاز شد و در سال 95 به 

بهره برداری رسید.
این مرکز دارای یک تاالر اصلی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ 
متر مربع و ظرفیت هزار و چهارصد صندلی می باشد که در 
سالیان اخیر به دلیل عدم پوشش سقف این تاالر امکان استفاده 
از آن وجود نداشته است، شهرداری منطقه یک از ابتدای سال 
جاری عملیات اجرا و پوشش سقف میانی این تاالر را آغاز کرده 
است به همین دلیل مصاحبه ای را با مسعود دهبانی صابر مدیر 
منطقه یک ترتیب دادیم تا از ادامه روند اجرایی این پروژه مطلع 
شویم. دهبانی صابر با بیان اینکه امسال در بودجه شهرداری 
منطقه یک اعتباری 6۵ میلیارد ریالی جهت اجرای سقف میانی 
و پوشش سقف تاالر همایش های بین المللی و قرآنی در نظر 
گرفته شده است گفت با توجه به مطالعات و برآورد مالی که بر 
روی طرح صورت پذیرفت بنا شد تا گنبد اصلی این تاالر که 
دارای ارتفاعی 6۵ متری است به عنوان یک المان شهری به 
قوت خود باقی بماند و در زیر این گنبد بافت میانی فضاکار با 
ارتفاع ۱۵متری احداث شود. وی ادامه داد سازه عرقچین میانی 
اجرا شده بر روی این تاالر از نوع خرپای فضا کار می باشد که 
در گنبد اصلی نیز به کار رفته است و پوششی که برروی آن در 
حال اجراست از جنس کلزیپ است. مدیر منطقه یک گفت پس 
از اجرای پوشش گالوانیزه اولیه که هم اکنون مراحل پایانی آن 
در حال اجراست عملیات عایق کاری با الیه های رطوبت گیر و 
پشم سنگ اجرا می شود و پوشش نهایی که از جنس آلومنیوم 
است نیز صورت می گیرد و پس از آن عملیات طراحی و اجرای 

تاسیسات دکوراسیون داخلی و تجهیز تاالر آغاز خواهد شد.

اخبار ایراناخبار ایران در 6 ماهه نخست سال جاری؛

297 اشتراک گاز رایگان در آذربایجان شرقی واگذار شده است
آذربایجان شرقی  استان  گاز  – فالح: مدیرعامل شرکت  آذربایجان شرقی 
گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری  297 اشتراک گاز رایگان واگذار گردیده است.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، سّیدرضا رهنمای توحیدی با اعالم این 
خبر افزود:  براساس تکالیف قانونی و وفق تبصره های قانون بودجه کشور، اشتراک گاز 
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی،  مساجد، حسینيه ها، اماكن مذهبي و حوزه هاي 
علميه، جانبازان 2۵% به باال و خانواده محترم شهدا رایگان واگذار می گردد. این مقام 
مسوول افزود: این شرکت در 6 ماهه نخست سال جاری به 2۵2 مددجوی تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي 2۹ جانباز 2۵% به باال و خانواده محترم شهدا و ۱6 مکان مذهبي و 
حوزه علميه، اشتراك گاز رایگان واگذار کرده است. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی خاطرنشان کرد: رقم اشتراک پذیری رایگان شرکت در سال ۹8، ۱22۱ مشترک 

بوده است.
آموزش و توسعه منابع انسانی تداوم دارد

علی رغم شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر برنامه های اجرایی سازمان ها، فعالیت 
های آموزشی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به صورت مجازی و با قّوت، تداوم دارد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب گفت: با توجه به اهمّیت 
آموزش و توسعه منابع انسانی در شرکت و از سویی با لحاظ داشتن ضرورت رعایت پروتکل 
های بهداشتی در شرایط کرونایی، زیرساخت های نرم افزاری برای تداوم آموزش کارکنان 
فراهم گردیده است. سّیدرضا رهنمای توحیدی اظهار داشت: زیرساخت های انفورماتیکی 
مورد نیاز برای آموزش مجازی کارکنان با همکاری دانشگاه صنعتی سهند فراهم گردیده 
و سعی شده با بهره گیری از شیوه های نوین آموزش الکترونیکی، در شرایط موجود، گام 
های موثری در راستای توانمند سازی نیروی انسانی برداشته شود. وی تصریح کرد: تقویم 
آموزشی شرکت همه ساله بر اساس نیاز واحدهای سازمانی و کارکنان مربوطه تدوین می 
گردد؛ لذا برگزاری این دوره ها از لحاظ ارائه روش های عملی و ارتقای علمی و توانمندی 
کارکنان در انجام امور محوله، الزم و ضروری است. توحیدی ادامه داد: از زمان شیوع بیماری 
کرونا، این شرکت 7۹ دوره آموزشی خود را به صورت مجازی و با بیش از 2۳۰۰۰ نفر 
ساعت با میانگین ارزشیابی 8۵%  در استان برگزار کرده است.  مدیرعامل شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: عالوه بر دوره های آموزشی یادشده، ۱2 وبینار علمی نیز 

با مشارکت واحدهای علمی و پژوهشی استان، برگزار گردیده است.

ایالم – الهام مهدیان: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
گفت: این واحد صنعتی در راستای مسئولیت اجتماعی در 
حوزه های فرهنگی و ورزشی از جمله جذب ورزشکاران 
قهرمانی و حمایت 100 درصدی از تیم فوتبال بانوان، قدمهای 

بزرگ و مثبتی برداشته است.
 به گزارش روابط عمومی، دکتر "روح اله نوریان" در دیدار با 
مدیرکل ورزش جوانان استان افزود:  پاالیشگاه گاز ایالم از سال  
87 تاکنون با تشکیل و حمایت از باشگاه فرهنگی ورزشی پاالیش 
گاز ایالم توانسته است  علی رغم همه سختی ها، تیم فوتبال بانوان 
ایالم را در سطح لیگ برتر فوتبال کشور نگهدارد. وی اظهار داشت: 
تمام بازیکنان این تیم بومی استان هستند و 6۰ درصد اعضای این 

تیم را رده سنی زیر۱7 سال تشکیل می دهند. 
وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه گاز ایالم در جهت مسئولیت 

از ورزشکاران استان در رشته های مختلف  های اجتماعی خود 
پرورش  برای  شرکت،  این  کرد:  است،تصریح  کرده  حمایت 
قابل  تالش های  استان  در  بانوان  فوتبال  ورزشی  استعدادهای 
توجهی انجام داده که به نحوی تاکنون در لیگ برتر باقی مانده 
است نوریان با اشاره به اینکه وجود این تیم در استان می تواند 
منشا شور و نشاط اجتماعی در بین بانوان  استان باشد، خاطرنشان 
کرد: می بایست اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت فوتبال 
از تیم پشتیبانی کنند تا بتواند به عنوان نماینده استان در لیگ 

برتر بدرخشند. 

همچنین در این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان ایالم 
سایر  و  بدنسازی  های  چمن،سالن  زمین  کل  اداره  این  گفت: 
نیازمندیهای حوزه ورزشی در اختیار تیم فوتبال بانوان قرار می 
دهند. "مظفر علی شائی" افزود: تیم فوتبال بانوان نماینده استان 
در لیگ برتر است و بایستی همه مسئوالن تمامی شرایط حضور 
آنان را در لیگ برتر فراهم کنند  وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه گاز 
ایالم به تنهایی نمی تواند همه نیازهای ورزشی تیم فوتبال بانوان را 
برآورده کند، اظهار داشت: انتظار میرود که امسال نیز همچون سال 

های گذشته پشتیبان توانمندی های این تیم باشد.

بوشهر-  زهرا بهرامی: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر گفت: این اداره کل و سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری بوشهر در زمینه خدمات اطفا حریق، امداد 

و نجات تفاهمنامه همکاری امضا کردند. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر، سیاوش ارجمندزاده در آیین امضا تفاهمنامه همکاری با 
شهرداری بوشهر اظهار داشت: در راستای پیگیری و تامین ایمنی 
از  افراد، جلوگیری  از سالمت  برابر سوانح، حوادث، حفاظت  در 
آسیب به اموال مردم در هر گونه حوادث طبیعی و با هدف افزایش 
همکاری متقابل و ایجاد سهولت در انجام عملیات اطفائی و امداد 
این تفاهمنامه همکاری با سازمان آتش نشانی شهرداری بندر بوشهر 

به امضا رسید. 
وی بیان کرد: همکاری متقابل در زمینه آتش نشانی، همکاری 
متقابل جهت اعزام واحدهای آتش نشانی، امداد و نجات به محل 

سانحه در حد مقدورات از دیگر مفاد تفاهمنامه است. 
حوادث  یا  و  سانحه  رسانی  اطالع  داد:  ادامه  ارجمندزاده 
براساس  و  سازمانی  و  استانی  مسئول  مقامات  به  آتش سوزی 
چارت سازمانی متبوع، همکاری و مشارکت جهت کسب امکانات 
یا  از ستاد کل بحران استان و  امداد و نجات  و تجهیزات الزم 
دیگر سازمان ها، نهادها و ارگان های استانی، همکاری و هماهنگی 
الزم جهت تسریع در تردد واحدهای آتش نشانی و امداد و نجات 
از  دیگر موارد گنجانده شده در تفاهمنامه مشترک با سازمان 
برگزاری  افزود:  وی  است.  بوشهر  بندر  شهرداری  آتش نشانی 
دوره های آموزشی مشترک آتش نشانی برای کارکنان و همکاری 

مشارکت جهت برگزاری مانورهای آمادگی مشترک آتش نشانی، 
امداد و نجات از جمله موارد همکاری مشترک اداره کل بنادر 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  و  استان  دریانوردی  و 
شهرداری بندر بوشهر است. ارجمندزاده ادامه داد: این اداره کل 
آمادگی دارد تا در راستای تفاهمنامه یاد شده مانوری مشترک 
با حضور واحدهای آتش نشانی دستگاه های مرتبط اجرایی کند. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر 
بوشهر گفت: تفاهمنامه همکاری در زمینه خدمات اطفاء حریق و 
امداد و نجات منجر به افزایش توانمندی ها برای مقابله با حوادث 

خواهد شد.  

اهواز - رحمان محمدی: نشست پیش بینی بهره دهی چاه های نفت و گاز 
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی عملکرد تولید شرکت نفت و گاز آغاجاری در نیمه نخست 
سال جاری، برنامه پیش بینی تولید چاه های نفت و گاز این شرکت برای نیمه دوم سال 
بررسی شد. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این نشست ضمن تشکر از 
تالش مدیریت و کارکنان شرکت نفت و گاز آغاجاری در راستای تحقق برنامه های پیش 
بینی شده در نیمه اول سال جاری اظهار داشت: انجام دقیق برنامه ها و اهداف تعیین شده 
نشان از نظم و انضباطی است که در سطوح مختلف مدیریت و کارکنان شرکت وجود دارد. 
مهندس احمد محمدی اجرای پروژه اصالحیه نفت سنتزی در شرایط دشوار آب و هوایی 

را به عنوان یکی از اقدامات شاخص این شرکت در ماه های گذشته بر شمرد و عنوان 
کرد: این عملیات یک کار حیاتی بود که از طریق مقام عالی وزارت در حال پیگیری بود و 
توسط کارکنان خدوم شرکت آغاجاری به سرانجام رسید.  وی با اشاره به  بازگشت  تولید 
حداکثری در شرکت های تابعه، خواستارتشکیل کارگروه ویژه بازگشت به تولید حداکثری 
در شرکت های بهره بردار شد. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استقرار 
سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله )PIMS( را نویدبخش انسجام بیشتر در احداث، 
نوسازی و بهسازی خطوط نفت و گاز دانست و بیان کرد: باید برنامه ریزی الزم جهت جمع 
آوری جامع و کامل اطالعات مرتبط با خطوط لوله در راستای تسریع در روند رسیدگی 
به پروژه های مربوط به خطوط لوله جریانی و اصلی شرکت انجام شود. مهندس محمدی، 
حراست و صیانت از تاسیسات سطح االرضی شرکت را یکی از مباحث مهم دانست و عنوان 
کرد: مجموعه حراست های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های تابعه باید 
برنامه ریزی های الزم را جهت دسته بندی تمامی محدوده های تحت مدیریت شرکت 
و پوشش مناسب حراستی و حفاظتی، استفاده از تکنولوژی های نوین و آموزش نیروی 
انسانی حراست را انجام دهند. وی، بومی سازی قطعات و تجهیزات مهم فرآیندی را یکی از 
اقدامات بسیار خوب شرکت نفت و گاز آغاجاری دانست و افزود: با توجه به جایگاه اقتصادی 
مناطق نفت خیز جنوب باید تالش کنیم به اهدافی که بر دوش ماست دست پیدا کنیم . 

مهندس محمدی در پایان بر رعایت حداکثری نکات ایمنی خصوصاً در بخش های عملیاتی 
و تاسیسات تاکید کرد. در این نشست مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
از تحقق ۱۰2 درصدی برنامه های تولیدی این شرکت در نیمه نخست سال جاری خبر داد. 
مهندس ابراهیم پیرامون با قدردانی از همه همکاران که در تحقق اهداف این شرکت  تالش 
کردند افزود: با توجه به مشکالت موجود خصوصاً شیوع ویروس کرونا در کشور و گرمای 
شدید هوای خوزستان، همه همکاران در مدیریت های فنی، عملیات، مهندسی و ساختمان 
و بخش های ستادی با عمل به وظایف خود موجب کسب این موفقیت شدند وی گفت: در 
نیمه نخست سال جاری  ۴۳ عملیات بر روی چاه ها  انجام شد که با اجرای آنها بیش از 
2۱۹۰۰ بشکه در روز به تولید این شرکت افزوده شد. همچنین با استفاده از سیستم های 
فرآورش سیار MOS وMOT     از هدر رفت بیش از ۱28۰۰۰ بشکه نفت جلوگیری شد. 
مهندس پیرامون  عنوان کرد: یکی از اقدامات برجسته این شرکت در سال جاری ساخت 
باالنس پیستون کمپرسور گریز از مرکز گاز بورسیک با استفاده از توان سازندگان داخلی و 
تالش کارشناسان شرکت بود که گام مهمی در جهت رفع مشکالت این شرکت و شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب محسوب می شود. وی انجام ۳۱ اصالحیه و ۱۱۴۰۰ ضخامت 
سنجی در راستای صیانت از تجهیزات و خطوط لوله را از دیگر اقدامات مهم این شرکت از 

ابتدای سال جاری تا کنون بر شمرد.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه های فرهنگی و ورزشی قدمهای مثبتی برداشته است

اداره کل بنادر و دریانوردی و سازمان آتش نشانی بوشهر تفاهمنامه همکاری امضا کردند  

در نشست پیش بینی بهره دهی چاه ها عنوان شد؛

تحقق ۱۰۲ درصدی برنامه های تولیدی شرکت نفت و گاز آغاجاری

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم : 

 در دوران دفاع مقدس 
 حدود 250 خانواده در قم بیش از 

یک شهید تقدیم کردند

قم - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم 
از استان قم حدود 250  گفت: در جریان دفاع مقدس 
خانواده بیش از یک شهید را تقدیم اسالم و ارزشهای 

انقالب اسالمی کردند.
االسالم حسن  ، حجت  قم  استان  واحد  ایثار  گزارش  به 
هنرمند افزود: در این بین خانواده های دو شهید بیش از 2۰۰ 
خانواده و خانواده های سه شهید و بیشتر ۴7 خانواده هستند. 
وی ادامه داد: در همین استان ۹ خانواده سه فرزند شهید را در 
جبهه های حق علیه باطل تقدیم کردند، از آن جمله خانواده 
بیات،  امینی  نیا، سلیمانیان،  ناطق، جعفری  وکیلی  شهیدان 
کارکوب زاده، تقوی، مالئی زاده و نوری است. وی اضافه کرد: 
دفاع مقدس تابلوی ایثار، عزت، اقتدار، عظمت ملتی است که در 
راه احیای اسالم و دفاع از ارزشها و سرزمین اسالمی جان برکف 
وارد عرصه گردید و با اراده های راستین و ایمانهای استوار پیروز 
میدان شد. حجت االسالم هنرمند خاطر نشان کرد: به فرمایش 
امام راحل ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد و این ملت با 
تقدیم بیش از 2۰۰هزار شهید و با فریاد هیهات من الذله زیر بار 
ستم مستکبران نرفت و آینده خود را در عزت و آزادگی رقم زد.

 

200 پروژه طرح هادی روستایی در 
گلستان افتتاح شد

از  گلستان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل   - گرگان 
افتتاح متمرکز 200 پروژه طرح هادی روستایی در 170 

روستای استان خبر داد.
سیدمحمد حسینی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 2۰۰ 
پروژه طرح هادی روستایی در ۱7۰ روستای استان گلستان با اعتبار 
22 میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان به صورت متمرکز افتتاح شد 
که ۴8 هزار خانوار شامل ۱۹2 هزار نفر از جمعیت روستایی از 
آن بهره مند می شوند.وی افزود: ۹۳۳ روستا در گلستان ۴7 درصد 
جمعیت استان را تشکیل می دهند که 2۱ درصد باالتر از میانگین 
کشوری است و اجرای طرح هادی و بهسازی محیط برای بهره مندی 
راحت تر مردم از خدمات از دالیل ماندگاری مردم در روستاهاست.
حسینی ادامه داد: این طرح در 6۰۰ روستای گلستان آغاز شده که 
فاز نخست آن در 2۵۰ روستا به اتمام رسیده است، برای فاز دوم این 
طرح در ۳۰۰ روستا نیازمند اعتبارات ویژه هستیم که البته شورای 
برنامه ریزی استان همواره از تهیه و اجرای این طرح حمایت همه 
جانبه داشته اند.وی یادآور شد: در صورت تقویت اعتبارات می توانیم 
درصد جمعیت روستایی گلستان را افزایش دهیم، سال گذشته 
۱۰۴ میلیارد تومان از محل تملک استانی، ملی، حوادث و مشارکت 

دهیاری ها برای ۹6۰ پروژه در استان تخصیص داشتیم.

ساخت 7 هزار واحد مسکونی روستایی 
در استان گلستان آغاز شد 

واحد  هزار   7 نوسازی  اجرایی  - عملیات  گرگان 
مسکونی در مناطق زلزله زده استان گلستان آغاز شد.با 
حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، معاونان بنیاد 
مسکن، استاندار گلستان و جمعی از مسئوالن استانی 
واحد  هزار  بهسازی 7  و  نوسازی  کلنگ  و شهرستانی 
مسکونی روستایی در استان آغاز شد.هادی حق شناس، 
براساس  اظهارداشت:  مراسم  این  در  گلستان  استاندار 
واحد  هزار   7 نوسازی  امروز  از  مسکن  بنیاد  سهمیه 

مسکونی در روستاهای استان گلستان آغاز می شود.
در  غیرمقاوم  واحدهای  زیاد  تعداد  به  توجه  با  گفت:  وی 
روستاهای استان امیدواریم که کمیسیون عمران مجلس 7 هزار 
سهمیه جدید نیز برای استان گلستان تعیین کند.استاندار گلستان 
بیان داشت: براساس سرشماری سال ۹۵ حدود 228 هزار واحد 
مسکونی در روستاهای استان وجود داشت که نیمی از آنها غیرمقاوم 
بود. در این سال ها ۱8 هزار واحد نوسازی شده و اکنون بیشتر از 
۱۰۰ هزار واحد روستایی غیرمقاوم و بی دوام است.وی خاطرنشان 
کرد: نمی توانیم منتظر باشیم تا حادثه ای رخ دهد و پس از آن به 
دنبال نوسازی واحدهای مسکونی باشیم. امیدواریم با تأمین منابع 
این طرح بتوانیم در مدت ۵ تا 6 سال همه واحدهای مسکونی 

فرسوده در روستاهای استان را مقاوم سازی و نوسازی کنیم.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :

تاکنون ۴500 هکتار از مزارع کشاورزی 
استان به زیر کشت کلزا رفته است

قزوین - مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی استان 
قزوین گفت : از ابتدای کشت محصول کلزا تا کنون 4 
هزار و 500 هکتار از مزارع کشاورزی استان به زیر کشت 

این محضول رفته است.
استان  جهادکشاورزی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
قزوین تورج بنیادی با اعالم اینکه با توجه به شرایط جوی پیش 
بینی شده کشت کلز ا در مزارع کشاورزی استان تا 2۰ مهر ماه 
ادامه دارد افزود:  امسال برنامه ابالغی کشت کلزا از سوی معاونت 
زراعت وزارت جهادکشاورزی برای استان قزوین حدود ۹ هزار 
هکتار تعیین شده که از این میزان تاکنون ۴۵۰۰ هکتار کشت 
شده است . وی اظهار داشت :  در حال حاضر قرارداد کلزا با 
کشاورزان در سطح  6۰۰۰ هکتار منعقد شده است. بنیادی گفت 
: در این راستا برای سهولت در امر کشت  بیش از 26 تن بذر  بین 
کشاورزان کلزا کاراستان توزیع شده است. مدیر زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت : در راستای تامین 
آب مورد نیاز کشت کلزا در اراضی تحت پوشش شبکه های 
آبیاری دشت قزوین؛ با هماهنگی مدیریت آب و خاک و شرکت 
آب منطقه ای بر اساس طرح های کشت آب برای کشت کلزا در 
اختیار کشاورزان قرار گرفته است . بنیادی افزود : در خصوص 
تامین نهاده های کود شیمیایی نیز تاکنون ۹۰۰ تن کود فسفاته 
و ۱2۰۰ تن کود پتاسه و علف کش های اختصاصی کلزا ) بوتیزان 

استار ( تدارک و در بین کشاورزان در حال توزیع می باشد .

آذربایجان شرقی - فالح: سرپرست معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان 
محیطی  زیست  آالیندگی  از  پیشگیری  لزوم  بر  شرقی 

واحدهای مستقر در شرکت پاالیش نفت تبریز تأکید کرد. 
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، احمد موقری در 
جلسه »بحث و بررسی و اتخاذ تدابیر الزم پیرامون جلوگیری از 

آالیندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت پاالیش 
نفت تبریز« با اشاره به بازدید اخیر رئیس کل دادگستری کل 
و  تبریز  پتروشیمی  و  نفت  پاالیش  شرکت  مجموعه  از  استان 
گزارش اداره حفاظت محیط زیست استان مبنی بر  آالیندگی 
واحد گوگردسازی پاالیشگاه تبریز که در حال احداث است، بر لزوم 
پیشگیری از آالیندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت 

پاالیش نفت تبریز تأکید کرد. 
زیست  آلودگی  کنترل  سنسورهای  نصب  بر  همچنین  وی 
محیطی متصل به اداره کل محیط زیست در واحد گوگردسازی 
شرکت پاالیش نفت تبریز و مطالعه طرح پایش و ارزیابی آب های 
زیرزمینی منطقه به منظور سنجش و میزان آلودگی با نظارت اداره 

کل محیط زیست استان تأکید کرد. 
که  است  ایرانی  نفت  پاالیش  شرکت  تبریز  نفت  پاالیشگاه 

تأسیسات آن در جنوب غربی تبریز مستقر می باشد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مرادیان:   – اصفهان 
اصفهان در گفت وگوی تلفنی با رادیوفوالد از اقدام فوالد 
تحت  بیمارستان های  اکسیژن  رایگان  تأمین  در  مبارکه 
پوشش این دانشگاه به عنوان اقدامی راه گشا و ارزشمند 

یاد کرد.
  دکتر طاهره چنگیز  تصریح کرد: رؤسای بیمارستان هایی که 
دغدغۀ تأمین اکسیژن را داشته اند، همواره قدردان و سپاس گزار 
فوالد مبارکه به جهت این حمایت ارزشمند و حیاتی خواهند 
بود. وی در ادامه به کمک های فوالد مبارکه در خصوص تأمین 
بیماران  درمانگر  بیمارستان های  موردنیاز  تجهیزات  از  بخشی 
مبتال به کرونا اشاره کرد و از دیگر صنایع استان دعوت کرد تا 

همچون فوالد مبارکه به حمایت از سیستم درمان استان بپردازند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با اشاره به هزینۀ ۵ 
میلیارد تومانی تأمین لباس ها و وسایل حفاظتی کارکنان حوزۀ 
بهداشت و درمان استان در هر هفته، خاطرنشان کرد: دانشگاه 
علوم پزشکی همچنان متقاضی حمایت صنایع استان اصفهان در 
ادامۀ این مسیر است و با توجه به کافی نبودن بودجه های دولتی، 
نقش حمایتی صنایع از اهمیت بسیاری برخوردار است. خانم دکتر 
چنگیز در ادامه اظهار داشت: به منظور قدردانی از حمایت های 
فوالد مبارکه و ارج نهادن به زحمات کارکنان این شرکت، از هیچ 
تالشی در راستای ارتقای سالمتی این عزیزان فروگذار نخواهیم 
کرد. وی با بیان اینکه یک سوم از کل مبتالیان قطعی که اخیرا 

در کشور شناسایی شده اند، مربوط به استان اصفهان بوده است، 
اظهار داشت: این امر نشان از جدیت در فرایند شناسایی مبتالیان 
جدید در استان اصفهان و یک امتیاز برای این استان به شمار 
می رود. به گفتۀ وی آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که 
مبتالیان زیادی در استان داریم و انتظار می رود شهروندان این 
این  اینکه  بر  تأکید  با  بدانند. وی  را یک هشدار جدی  موضوع 
احتمال وجود دارد که مبتالیان بسیاری که هنوز ابتالی آن ها 
مشخص نشده، در جامعه در حال تردد باشند، ابراز امیدواری کرد 
مبتالیان جدید نیاز به بستری شدن در بیمارستان  نداشته باشند 
و با قرنطینۀ خانگی دوران بیماری خود را بگذرانند و سالمتی 
خود را بازیابند. وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و اجرای طرح 

چرخش بیمارستان های مرجع در اصفهان سعی شده تخت کافی 
برای بیماران در نظر گرفته شود و به این ترتیب برای کارکنانی 
که شش ماه به صورت مستمر مسئولیت مراقبت از بیماران را در 
بیمارستان های مرجع به عهده داشته اند، امکان استراحت بیشتری 

فراهم شود.

شهریار - فریبا میرزایی پندار: مدیر امور آبفای شهر 
باغستان با اعالم این خبر گفت: این تاسیسات شامل زمینی 
به مساحت 2406 مترمربع، 1 حلقه چاه آب شرب، مخزن 
ذخبره آب 2000 متر مکعبی، چندین کیلومتر خطوط انتقال 
آب و ساختمان سرایداری و سایر تاسیسات جانبی که از 
آبفای روستایی به آبفا واگذار شده بود توسط افراد سود جو 

تصرف شده بود.
ناصر محرمی افزود: بیش از 7 سال در تاسیسات آبرسانی در 
تصرف این افراد بوده است، که با تالش مجموعه آبفا و مساعدت و 
پیگیری های نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد 
در مجلس شورای اسالمی، فرماندار شهرستان شهریار و بخشدار 
مرکزی و همچنین توجه ویژه دادستان شهرستان شهریار رفع 

تصرف و تحویل امور آبفای شهر باغستان شد. محرمی در پایان 
ضمن قدردانی از کلیه عوامل اجرایی اظهار داشت:  کیفیت آب 
خط قرمز شرکت آب وفاضالب بوده و ما برنامه های بسیار مهمی 
برای ارائه خدمات پایدار به روستاها داریم. ایجاد یک سیستم ایمن 
و مناسب جهت پیشگیری از تهدید، شناسایی به موقع و به تأخیر 
انداختن تهدید ضروری است. باید با حفاظت از منابع آب و شبکه 

توزیع آب متناسب با نوع تهدیدات موجود از آلودگی عمدی منابع 
و سیستم های تامین آب آشامیدنی ممانعت نمود.

تاکید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی؛

لزوم پیشگیری از آالیندگی زیست محیطی واحدهای مستقر در شرکت پاالیش نفت تبریز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد:

تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانها توسط فوالد مبارکه اقدامی راهگشا و ارزشمند

رفع تصرف تاسیسات آبرسانی شهر باغستان شهرستان شهریار

تاسیسات آبرسانی منطقه باالبان شهر باغستان که توسط افرادی سود جو تصرف شده بود رفع تصرف شد
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