
آذربایجان شرقی - فالح: مدیر منطقه 8 عملیات انتقال 
تاسيسات  اضطراري  توقفات  درصدي   83 كاهش  از  گاز 
نخست سالجاري  نيمه  منطقه طي  اين  گاز  فشار  تقويت 

خبر داد. 
خدايي  فيروز  شرقی،  آذربایجان  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
با اعالم اين خبر گفت: بکارگیری و پیاده سازی نظام مدیریت 
توقفات  درصدي   83 كاهش  عمليات،    8 منطقه  در  استرات ژی 
نيمه  در  را  منطقه  اين  گاز  فشار  تقويت  تاسيسات  اضطراري 
نخست سال 99  امکان پذیر ساخت. خدايي افزود: اين منطقه 
گاز  پايدار  و  پاك  ايمن،  انتقال  زمينه  در  راندمان  افزايش  با 
طبيعي، كاهش 83 درصدي توقفات اضطراري تاسيسات، قابليت 
دسترسي قريب به 98 درصدي تاسيسات و 16 درصدي قابليت 
بكارگيري تاسيسات، عملکرد مناسبی را در طول شش ماهه اول 
سالجاري از خود به نمایش گذاشت. وی این موفقیت را مرهون 
همکاری مجدانه تمامي بخشها در حوزه های مختلف عملیاتی و 
ستادي منطقه دانست و افزود: تعهد و مسئولیت پذیری پرسنل 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز در به ثمر رساندن اهداف و برنامه ها،  
نقش به سزایی داشته و عالوه بر فعاليت هاي انجام يافته فوق در 
نيمه نخست سالجاري، 2 مورد عمليات هات تپ، 3411 كيلومتر 
كيلومتر   4043 پوشش،  تعويض  مترمربع   253 يابي،  نشت 
ولتاژگيري، 1100 متر تعويض كالس خطوط لوله و 73 كيلومتر 
پيگراني هوشمند نيز صورت گرفته است. مدير منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز در ادامه از آمادگی 100 درصدی این منطقه برای عبور 
بی دغدغه از فصل زمستان خبر داد و گفت: منطقه 8 عمليات 
انجام تعميرات  امسال نيز همچون سال هاي گذشته در سايه 
اساسي و اجراي ديگر اقدامات تعميراتي با آمادگي كامل قدم به 

فصل سرما گذاشته و در تالش است با تمام توان از ظرفیت های 
موجود، در جهت خدمات رسانی بیشتر و بهتر در تأمین گاز پایدار 
و مستمر گاز طبيعي استفاده نمايد. خدايي در رابطه با رويارويي 
بحران هاي زمستاني افزود: عليرغم پيش بيني تمهيدات الزم 
و ضروري قبل از شروع فصل زمستان و همچنين اتخاذ تدابير 
ويژه ازجمله، تشكيل تيم هاي عملياتي، شناسايي نقاط ضعف 
و قوت، رفع كمبودهاي ابزاري، تامين امكانات، اقالم مورد نياز و 
تنظيم لوحه شيفت عملياتي، كاركنان منطقه در آماده باش كامل 

بوده و با جديت حداكثري در انجام وظيفه محوله به هموطنان 
دريغ ننمايند.  

برگزاري 19624 نفر ساعت دوره آموزش غيرحضوري در 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز همچنین از برگزاي 25 
آنالين  و  غيرحضوري  بصورت  كاركنان  تخصصي  آموزش  دوره 
)وبينار( در نيمه نخست سالجاري در اين منطقه عملياتي خبر 
داد. فيروز خدايي، ضمن اعالم اين خبر گفت: با توجه به شيوع 

بيماري كوويد- 19 )كرونا( و لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
از ابتداي سال جاري رويكرد و روش هاي آموزشي تغيير يافته 
و بالغ بر 19624 نفر ساعت دوره آموزشي بصورت غيرحضوري 
براي كاركنان اين منطقه عملياتي در سطح شمال و شمالغرب 
كشور برگزار شد. خدايي افزود: بايستي از فرصت به وجود آمده 
در راستاي سهولت دسترسي به دوره هاي تخصصي شغل جداي 
از محدوديت هاي مكاني )امكان حضور در دوره در ماموريت و 
مرخصي و...( با مشاركت و انگيزه باالتر در راستاي دانش افزايي 
و بهبود سطح اثر بخشي كاركنان، نهايت بهره برداري را داشته 
باشيم. وي انجام دوره هاي آموزشي آنالين به صورت ماهانه 6 
با هماهنگي واحد آموزش، هماهنگي براي اجرا  دوره آموزشي 
و معرفي 25 دوره آموزشي ماهانه با همكاري مناطق ده گانه، 
پياده سازي و جهت دهي برگزاري دوره هاي آموزشي در راستاي 
قطب هاي تخصصي آموزشي و معين بودن 7 قطب تخصصي 
توسط خود منطقه از 33 قطب تخصصي مصوب در سال 98 
توسط شركت انتقال گاز ايران، برگزاري و هماهنگي اجراي دوره 
هاي آموزشي آفالين )LMS( به صورت فصلي در دو فصل بهار 
و تابستان 1140 نفرساعت و استفاده از ظرفيت اساتيد مجرب 
اهم  از  را  آموزشي  از دوره هاي  براي حدود 85 درصد  داخلي 
فعاليت هاي آموزشي اين منطقه طي نيمه نخست سالجاري اعالم 
کرد. مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز در پایان، برگزاری دوره 
های آموزش مجازی را دوره بدون محدودیت فیزیکی دانست و 
از صرفه جویی در زمان و هزینه، حذف محدودیت مکان، بهبود 
روزآوری  به  فرصت  آوردن  فراهم  و  بیشتر  وری  بهره  عملکرد، 
دانش به عنوان مهمترین ویژگی های دوره های آموزش مجازی 

نام برد.
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مدیر کل راه آهن اراک خبر داد:

 صادرات ۱۰ هزار تن مواد نفتی از راه 
آهن اراک توسط ناوگان ریلی

اراک - مدیرکل راه آهن اراک گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون 10 هزار تن مواد پتروشیمی در قالب 180 واگن از 
پتروشیمی شازند و کرمانشاه به خارج از کشور بارگیری 

شده است.
 محمدرضا قربانی اظهار کرد: راه آهن اراک در پنج استان 
بخش  سه  در  کرمانشاه  و  همدان  مرکزی،  لرستان،  ایالم، 
راه آهن  داد:  ادامه  دارد.وی  فعالیت  عمرانی  و  باری  مسافری، 
جمهوری اسالمی در واقع یک بنگاه اقتصادی است و تمامی 
با توجه به حوزه استحفاظی، درآمدزایی  ادارات کل موظفند 
عملکرد  خصوص  در  اراک  آهن  راه  کل  مدیر  باشند.  داشته 
پنج ماهه راه آهن استان مرکزی اظهار کرد: امسال 384 هزار 
تن بارگیری در حوزه استحفاظی انجام شده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد را نشان می دهد.

قربانی افزود: میزان تن کیلومتر بار مبدا به مقصدی با 291 
میلیون تن کیلومتر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 
درصد رشد داشته است. وی با اشاره به تخلیه 131 هزار تن 
در پنج ماهه سال جاری عنوان کرد: این میزان بار تخلیه شده 
با رشد 142 درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.
مدیر کل راه آهن اراک گفت: امسال میزان بار حمل شده از نظر 
تن کیلومتر خالص، 414 میلیون تن کیلومتر بوده که حاکی از 
رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 98 است. قربانی 
با بیان اینکه در صدد افزایش میادین بارگیری هستیم، عنوان 
کرد: در این راستا دهکده لجستیک در ایستگاه باری کرمانشاه 
وجود دارد که محلی برای بارگیری کاالهای اساسی از جمله 
گندم، مواد نفتی و تبدیل دانه های روغن است و پس از ایستگاه 
سمنگان یکی از ایستگاه ها مهم بارگیری محسوب می شود. وی 
با اشاره به توسعه ایستگاه سمنگان عنوان کرد: ایستگاه راه آهن 
سمنگان یکی از ایستگاه های حساس بشمار می رود و اگر برای 
آن مشکلی به وجود آید قطار به سمت اراک و شازند فرار می کند 
به همین دلیل نیازمند توسعه است که نقشه های آن تهیه و 
مورد تأیید کمیته فنی ایستگاه ها قرار گرفته است و در پی اخذ 
اعتبارات الزم هستیم. مدیرکل راه آهن اراک گفت: نقشه های 
طرح توسعه ایستگاه راه آهن شازند با اشکاالتی مواجه بود و مورد 
بازبینی قرار گرفت. اگر کمیته فنی ایستگاه ها تأیید کند، در سال 

آینده انجام می شود.  

 هر منطقه شهری یک بوستان بانوان
پایان سال به استاندارد سرانه بوستان 

بانوان می رسیم

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  - مدیرعامل  قم 
شهرداری قم با اشاره به احداث بوستان های بانوان در 
همه مناطق شهری از رسیدن به سرانه استاندارد باغ و 

بوستان های بانوان تا انتهای سال خبر داد.
پیام جوادیان با اشاره به برنامه سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری قم در رابطه با توسعه فضای سبز بانوان، اظهار داشت: 
در همه مناطق یا بوستان بانوان ایجاد شده و یا در حال احداث 
است.  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم با 
اشاره به اینکه بوستان مخصوص بانوان در منطقه یک در خیابان 
گلزار تقریبا در مراحل پایانی است و تا یک ماه آینده به بهره 
برداری می رسد، افزود: برای احداث بوستان مخصوص بانوان در 
منطقه دو در حاشیه خیابان جواد االئمه در حال تملک هستیم.  
جوادیان با اشاره به بهره برداری بوستان ارغوان به عنوان بوستان 
بانوان در منطقه سه، تاکید کرد: در منطقه چهار  مخصوص 
بوستان نرگس را داریم و بوستان منطقه پنج واقع در خیابان 
شهید کلهری در مراحل تملک است که بعد از تملک مراحل 
اینکه در منطقه 6  با اشاره به  احداث آن آغاز می شود.  وی 
دو بوستان بانوان داریم، افزود: یکی از این بوستان ها با عنوان 
بوستان اردی بهشت در خیابان کارگر و دیگری بوستانی است 
که در خیابان امامزاده ابراهیم و به همت شهرداری منطقه 6 
ایجاد شده است که طی هفته های آینده به بهره برداری می رسد.  
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم ادامه داد: 
اختیار  اقدام شاخصی که صورت گرفت در  در منطقه هفت 
گرفتن بوستان نجمه بود که بخشی از آن یعنی حدود 12 هزار 
مترمربع از جشن درختکاری سال گذشته در اختیار بانوان قرار 
گرفت. جوادیان با اشاره به اینکه در منطقه هشت هم بوستان 
پروانه حدود سه ماه پیش افتتاح شده است، تاکید کرد: یکی از 
موارد تاکید شده و از تکالیفی که شهردار بسیار روی آن تاکید 
دارند، توسعه بوستان های بانوان است که بانوان بتوانند در آنها به 

ورزش و تفریح بپردازند. 

معاون توانبخشی بهزیستی استان همدان:

از هر ۱۰ هزار نفر دراستان همدان، ۳۶ 
نفر از آنان ناشنوا هستند

در  حجت االسالمی  فریدالدین  –محمدیان:  همدان 
گفت وگو با پایگاه خبری همدان آنالین، با اشاره به وجود 6 
هزار و 141 فرد ناشنوا در استان، مطرح کرد: به لحاظ تعداد 

افراد ناشنوا، همدان هفدهمین استان در کشور است.
در  بهزیستی  قوی  بازوان  را  خیریه  مراکز  و  خیرین  وی 
رابطه با تامین هزینه های مربوط به ناشنوایان و عمل کاشت 
حلزون خواند و افزود: باتوجه به تشدید تحریم های پزشکی، 
افزایش چشمگیر قیمت دالر، وارداتی بودن اکثر اقالم موردنیاز 
همانند سمعک و محدودیت های حاصل از کروناویروس، خیرین 
کمک های شایانی را در بحث تامین هزینه عمل کاشت حلزون 
هیچ  براینکه  تاکید  با  حجت االسالمی  کرده اند.  بهزیستی  به 
اظهار  نیستند،  حلزون  کلشت  عمل  نوبت  پشت  ناشنوا  فرد 
کرد: سالیانه میانگین 15 تا 25 نفر به علت کاشت حلزون و 
مراجعه و آموزش در مرکز نیوشا، از چرخه ناشنوایان خارج و 
به مدارس عادی می روند. وی با اشاره به وجود تیمی دلسوز، 
تخصصی و حرفه ای کاشت حلزون به سرپرستی دکتر فراهانی 
ٮیمارستان بعثت همدان، خاطرنشان کرد: مرکز کاشت  در 
حلزون استان به عنوان مرکزی حرفه ای و مورد قبول در غرب 
کشور، پوشش دهنده بیماران نیازمند استان های همجوار همانند 

ایالم، کرمانشاه و لرستان نیز است.

اخبار ایراناخبار ایران در نيمه نخست سالجاری صورت گرفت؛ 

كاهش 8۳ درصدی توقفات اضطراری تاسیسات منطقه 8 عملیات

رشت  –   علی  حیدری: شرکت گاز استان گیالن با هدف افزایش 
سطح ایمنی تاسیسات صنعتی و همچنین پایداری جریان انرژی در 
استان، پروژه نوسازی و تعویض ایستگاه CGS نیروگاه گازی لوشان 

را به انجام رساند.

روابط عمومی گاز گیالن - حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن در مراسم افتتاح طرح نوسازی و تعویض ایستگاه CGS نیروگاه گازی 
از همراهی و همکاری  این پروژه،  از تکمیل  ابراز خرسندی  لوشان ضمن 
شایسته مسئولین شهرستان رودبار و مدیریت نیروگاه شهید بهشتی لوشان 
تقدیر و تشکر نمود. وی اظهار داشت: نیروگاه شهید بهشتی لوشان یکی از 
نیروگاه های قدیمی کشور می باشد که در دهه پنجاه شمسی تاسیس شد 
و به جهت مجاورت با خط انتقال گاز به شوروی سابق جز اولین نیروگاه 
های برخوردار از گاز در سطح کشور لقب گرفت. مهندس اکبر ادامه داد: 
به علت قدمت باال و فرسودگی زیاد ایستگاه CGS این نیروگاه، تعمیرات 
آن بسیار پرهزینه بود و به همین علت از چند سال گذشته برنامه نوسازی 
و تعویض این ایستگاه در دستور کار شرکت قرار گرفت. مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن بیان نمود: این طرح به نوعی یک پروژه کیفی است که در 
آینده سبب صرفه جویی اقتصادی برای شرکت گاز خواهد شد و بحمداهلل 

با وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی، باز هم توانستیم این عملیات را به 
انجام برسانیم.  وی در خصوص مصرف گاز نیروگاه شهید بهشتی لوشان 
اظهار نمود: این نیروگاه یکی از مشترکین پرمصرف شرکت گاز با حدود 
500 میلیون مترمکعب گاز در سال بوده که در شش ماهه نخست امسال 
نیز حدود 300 میلیون مترمکعب گاز مصرف نموده است. مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن درخصوص وضعیت گازرسانی در شهرستان رودبار اظهار 
داشت: در ابتدای سال 92 درصد بهره مندی گاز روستایی رودبار در پایین 
ترین سطح استان یعنی 22 درصد قرار داشت که بحمداهلل این آمار هم اکنون 
به باالی نود و دو درصد رسیده است و با گازرسانی به 2 روستای دیگر در این 
شهرستان در صد بهره مندی گاز روستایی رودبار به باالی 94 درصد خواهد 
رسید. وی افزود: دوازده روستای باالی 20 خانوار دیگر با جمعیت 600 خانوار 
در شهرستان رودبار باقیمانده که هزینه گازرسانی به آن 30 میلیون تومان 

به ازای هر خانوار می باشد.

ای  رسانه  فرهنگی  تخصصی  کارگروه  سومین  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
مدیریت مصرف آب، به میزبانی امور آب و فاضالب شهرستان فریدن و در سالن 

جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر داران برگزار شد.

در این جلسه که چهره های فعال فرهنگی و رسانه ای و روابط عمومی ادارات شهرستان 
حضور داشتند، مدیر امور آبفا منطقه فریدن به یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی اشاره کرد و با موثر دانستن این اقدام در راستای برطرف کردن مشکالت 
روستاها و ارتقا خدمت رسانی و افزایش کیفیت آب گفت: در نیمه نخست سال جاری با 
برنامه ریزی دقیق شرکت آبفا و تعامل بخشداران و مسئوالن روستایی شهرستان فریدن، 
اقدامات خوبی در زمینه تامین آب شرب و تعویض شبکه های توزیع فرسوده و قدیمی انجام 

شد، که باعث کاهش چشمگیر در هدررفت آب شده است.
رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز، هدف از برگزاری 
این کارگروه را برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های فرهنگی آموزشی مدیریت مصرف آب با 
نگاه ویژه به شرایط اجتماعی و فرهنگ بومی منطقه عنوان کرد و گفت: این شرکت به منظور 
نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف در کودکان به عنوان آینده سازان کشور، تاکنون 11 
دوره جشنواره "نخستین واژه" را با مشارکت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار 
کرده و برای سایر گروه های سنی نیز برنامه های متنوعی را در قالب دوره های آموزشی، 

جشنواره ها و مسابقات فرهنگی اجرا کرده است.
  در ادامه جلسه، عبدالهی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فریدن ضمن استقبال از 

اجرای برنامه های فرهنگی شرکت آبفا در این شهرستان و اعالم آمادگی برای مشارکت در 
این راستا افزود: فعالیت بیش از 40 شبکه اطالع رسانی در شهرها و روستاهای این منطقه 
و نیز کانال های اطالع رسانی مساجد و پایگاه های متعدد مذهبی و فرهنگی و تجربه موفق 
برگزاری هفته فرهنگی فریدن به صورت مجازی، فرصت مغتنمی را برای تحقق اهداف این 

کارگروه فراهم کرده است.
همچنین حسین خلیلی شهردار دامنه  با اشاره به مشکالت متاثر از کم آبی در این 
شهرستان اظهار داشت: علیرغم بارندگی های نسبتا خوبی که در غرب استان اصفهان 
داشته ایم و همجواری با رودخانه زاینده رود، متاسفانه فرونشست های زمین و پایین رفتن 
سطح منابع آب زیرزمینی باعث شده تا ضرورت مدیریت مصرف آب در این منطقه کامال 
احساس شود. برگزاری جشنواره شعر و نثر ادبی آب، ایجاد گروه های همفکری در فضای 
مجازی با حضور صاحب نظران، استفاده از ظرفیت شبکه دانش آموزی شاد با عضویت بیش 
از 9 هزار نفر، استفاده از سایت ها و کانال های خبری ادارات، برگزاری دوره های آموزشی  
برای کارکنان ادارات، ایجاد و ارائه راهکار برای ذخیره و استفاده غیر شرب از آب باران و 
اطالع رسانی بیشتر به مردم از طریق رسانه ملی از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در 

این جلسه بوده است.

پروژه نوسازی و تعویض ایستگاه CGS نیروگاه گازی لوشان افتتاح شد 

رئیس اداره آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد:

اطالع رسانی صحیح موجب  اصالح افکار عمومی در مدیریت مصرف آب می شود

از سوی صنعت نفت مسجدسلیمان :

تجهیزات بهداشتی و درمانی مقابله با 
كرونا به بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان 

اهداء شد

درمان  و  بهداشت  رییس  محمدی:  رحمان   - اهواز 
اهدای  و  خریداری  از  مسجدسلیمان  نفت  صنعت 
با  مقابله  بمنظور  درمانی  و  بهداشتی  جدید  تجهیزات 
ویروس کرونا به بیمارستان 22 بهمن شهر مسجدسلیمان 

با صرف اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال خبر داد .
دکتر فرحناز عزیزدوست در تکمیل این خبر اظهار داشت : 
با حمایت های مدیرعامل محترم شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی صنعت 
نفت اقالم مورد نیاز بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان بمنظور 
مقابله با کرونا توسط این مدیریت تهیه و به مدیریت بهداشت و 
درمان شهرستان تحویل گردید . وی با اشاره به اینکه این اقالم 
در 2 بخش تجیهزات سرمایه ای و مصرفی تهیه شده اند افزود :  
در بخش سرمایه ای شامل : دستگاه پالس اکسی متر انگشتی و 
پرتابل – دستگاه گند زدا – تب سنج لیزری – ونتیالتور تهاجمی 
و غیرتهاجمی – ماسک مخصوص ونتیالتور – ماسک مخصوص 
گندزدا – دستگاه BIPAP – کپسول 40 لیتری اکسیژن – تشک 
مواج – فلومتر دیواری اکسیژن فلومتر دیواری اکسیژن – ترمو متر 
دیجیتال – مانومتر اکسیژن گاز – ساکشن دیواری و پرتابل می 
باشد . دکتر عزیزدوست ادامه داد : در بخش تجهیزات مصرفی 
نیز شامل تجهیزات حفاظت فردی از قبیل لباس گان فضایی 
– عینک – ماسک ساده و N95 – دستکش التکس سایزهای 
مختلف – کاور کفش – شیلد محافظ صورت – محلول ضدعفونی 
کننده دست و سطوح – شلوار و گان ضدآب – ساق دست – 
کاله – گان ساده و کشدار می باشد . وی خاطر نشان کرد : برای 
خرید این اقالم تقریباً 10 میلیارد ریال هزینه صورت گرفته است. 

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 

رسالت خطیر ماندگاری دوران درخشان 
دفاع مقدس بر عهده ایثارگران است

گرگان - مهندس غالمعلی شهمرادی  در مراسم تجلیل 
از ایثارگان مخابرات منطقه گلستان گفت : رسالت خطیر 

ماندگاری دوران دفاع مقدس بر عهده ایثارگران است .
غالمعلی شهمرادی با اشاره به اینکه 8 سال دفاع مقدس دوران 
طالیی بعداز انقالب می باشد گفت : جا دارد به جهت گرامیداشت 
آن دوران ، هر سال در هفته دفاع مقدس از دالورمردان که جان 
خود را در 8 سال جنگ تحمیلی در طبق اخالص گذاشته و در 
دفاع از سرزمینمان ایثارگری نموده اند تجلیل شود .وی گفت 
:تداعی دوران دفاع مقدس باید نسل به نسل اتفاق بیفتد و رشادت 
ها و اقدامات موثر در جنگ تحمیلی ایران و عراق الگویی برای 
جوانان و نسل آینده باشد.مدیرمخابرات منطقه گلستان با تقدیر از 
همکاران ایثارگر گفت : وظیفه پاسداری از آثار و ارزشهای به یادگار 
مانده از آن دوران بر عهده ماست که باید آنرا تحویل آیندگان 
دهیم .وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند : " 
دوران دفاع مقدس بر خالف تصور روشنفکران ، دوران عقالنی و 
مدبرانه بود" گفت : متاسفانه شنیده می شود که برهه ای از جنگ 
زیر سوال می رود و ارزشهای تصمیمات مدیریتی و نقش امام 
راحل )ره( در رهبری جنگ نادیده گرفته می شود و اینجاست 
که وظیفه داریم راویان خوبی باشیم و واقعیتها را به همان صورت 
ثبت و درج و منتقل نماییم تا از تحریف جلوگیری شده و اطالعات 
نادرست انتقال نیابد.مدیر مخابرات منطقه گلستان در پایان ضمن 
تجلیل و تقدیرمجدد از رشادتهای همکاران ایثارگر افزود: ما میراث 
دار خون شهداء هستیم و پیروی و پیاده سازی تفکرات و منش 
آنها کمک بسیار موثری در پیشرفت کشور و حفظ استقالل 

کشورمان ایران خواهد بود.

بوشهر – زهرا بهرامی: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: 
این بندر مهیای پذیرش غیر مستقیم کشتی  های 50 هزار تنی کاالهای 

اساسی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، سیاوش 
ارجمندزاده در این ارتباط اظهار داشت: بوشهر تا سال گذشته تنها امکان 
پذیرش کشتی  های 20 هزار تنی داشت که با بهره  برداری از پروژه الیروبی 
کانال دسترسی بندر بوشهر اکنون شرایط برای پذیرش کشتی های 30 هزار 
تنی در این بندر فراهم است. وی بیان کرد: با این حال یکی از رویکردهای 
استان در جهت رونق بندری پذیرش کشتی های کاالی اساسی با ظرفیت  های 

40 تا 50 هزار تنی است. ارجمندزاده ادامه داد: در حال حاضر گرچه به لحاظ 
عمق کنونی کانال امکان پذیرش مستقیم کشتی  های یاد شده وجود ندارد 
اما با سبک سازی در لنگرگاه امکان پذیرش غیرمستقیم کشتی های 40 تا 
50 هزار تنی با هزینه قابل رقابت با سایر بنادر جنوبی کشور وجود دارد. 
وی یادآور شد: از سال  گذشته تاکنون 6 کشتی با حدود 70 هزار تن کاالی 
اساسی برنج در بوشهر پهلو گرفته و در روزهای آینده نیز یک کشتی 28 تنی 
حامل کاالهای اساسی در بندر بوشهر پهلو می  گیرد. ارجمندزاده اظهار داشت: 
با این حال افزایش عمق کانال دسترسی بندر بوشهر برای پذیرش مستقیم 
کشتی های 50 هزارتنی در اولویت قرار دارد که انتظار است ک مسئوالن 

استان از جمله نمایندگان برای تحقق این مهم تالش جدی داشته باشند. 
وی اظهار کرد: امرارمعاش عمده جمعیت ساحل نشین استان بوشهر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از راه دریا صورت می  گیرد که چنین شرایطی می طلبد 

پروژه های توسعه ای بندر در اولویت های اصلی و مهم استان قرار گیرد.

قزوین - در جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران و رؤسای شرکت 

آب منطقه ای قزوین مسائل و مشکالت حقوقی این شرکت بررسی گردید.   
مدنیان  دکتر  قزوین  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش   به 
اهمیت  به  اشاره  با  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  حقوقی  دفتر  مدیرکل 
که  است  بیکرانی  دریای  حقوق  علم  داشت:  اظهار  حاضر  عصر  در  حقوق  علم 
همه  برابر  در  و  داشته  جریان  انسان  حیات  بعد  ما  تا  انسان  حیات  از  قبل  از 
دارد. وجود  حقوقی  ظرفیت  یک  می دهیم  انجام  ما  که  اجتماعی   رفتارهای 
اجرایی  و  فنی  کار  هیچ  حاضر  حال  در  که  موضوع   این  به  اشاره  با   دکترمدنیان 
اقدامات  و  عملیات  کلیه  امروزه  داد:  ادامه  ندارد  وجود  حقوقی  های  جنبه  بدون 
حقوقی  الیه  و  زمینه  یک  می شود  انجام  کشور  آب  بخش  در  که  مهندسی  فنی 
و  آگاهی  افزیش سطح  و  یک سو  از  نظارتی  دستگاه های  عملکرد  نحوه  که  چرا  دارد 
رفتن  باالتر  باعث   حقوقی  مشاورین  و  وکال  کنار  در  دیگر  سوی  از  مردم  دانش 
حساسیت  بردن  باال  ضمن  موضوعات  این  و  شده  مردم  انتظارات  و  توقعات  سطح 
است. و دشوارتر ساخته  تر  عنوان خدمتگزاران مردم سنگین  به  را  ما  و وظایف   کار 
امینی  و  راهنما  را  حقوقی  دفاتر  تخصصی  مادر  شرکت  حقوقی  دفتر  مدیرکل 
رفتاری  و  کاری  سیستم های  داشت:  بیان  و  برشمرد  تشکیالت  مدافع  و  کارا 
در  و  باشد  حقوق  علم  مبنای  بر  باید  ما  های  گیری  تصمیم  همچنین  و 
گیرد. قرار  اول  اولویت  در  پیشگیرانه  اقدامات  باید  کاری  های  ریزی   برنامه 

دکتر مدنیان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه 
برداران، قضات و همکاران رسمی و شرکتی  بهره  های مختلف عنوان نمود: آموزش 
باید در برنامه های کاری قرار گیرد و در این خصوص نیز پیشنهاد می گردد بسته های 
حقوقی مرتبط با هر گروه تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد چرا که به طور مثال با تهیه 
پیوست حقوقی در خصوص آب های سطحی و زیرزمینی و قرار دادن آن در اختیار 
بهره برداران ضمن مشخص شدن حدود اختیارات و تکالیف به صورت شفاف به طور 
 قطع شاهد کاهش روند شکل گیری پرونده های حقوقی در این زمینه نیز خواهیم بود.

بیان  با  جلسه  این  در  نیز  قزوین  ای  منطقه  آب  عامل شرکت  مدیر  ملکی  مهندس 
داشت:  بیان  حقوقی  مشکالت  فصل  و  حل  برای  شرکت  این  مناسب  اقدامات 
توانستیم  جاری  سال  در  همکاران  شبانه روزی  پیگیری های  و  تالش  با  خوشبختانه 
اولین سند مالکیت مربوط به حریم و بستر رودخانه باراجین را در استان اخذ نماییم 
باشد. می  اقدام  دست  در  نیز  شرکت  اموال  مالکیت  اسناد  سایر  اخذ  برای  تالش   و 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت حقوقی 
خصوص  به  اراضی  تملک  حاضر  حال  در  داشت:  عنوان  شرکت  عمرانی  های  پروژه 
جزو  استان  روستاهای  و  شهرها  به  طالقان  سد  از  شرب  آب  انتقال  خط  پروژه  در 
دفتر حقوقی  از ظرفیت  استفاده  با  است  امید  که  می آید  به شمار  اجرایی  مشکالت 
نماییم. پیدا  مشکل  این  برای  مناسبی  حل  راه  بتوانیم  تخصصی  مادر   شرکت 

 مهندس ملکی دربخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به وضعیت چاههای غیر مجاز 
در استان که با همکاری مناسب دستگاههای قضایی و انتظامی بخش عمده آنها پر و 

یا پلمپ شده است اظهار نمود: علیرغم تصویب قانون در سال 89 برای چاه های فرم 
یک تاکنون استقبال مناسبی از این قانون صورت نپذیرفته است چرا که 25 متر مکعب 
جوابگویی باغ های سنتی تحت شرب این چاهها نمی باشد لذا ما در در راستای حل 
مشکالت باغداران و همچنین حفظ و حراست از منابع آبی استان پیشنهادی را مطرح 
و آن را برای تصویب به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال نموده ایم و منتظر 
تصویب آن برای اجرا می باشیم. وی افزود: بر اساس این پیشنهاد که به تصویب استان 
نیز رسیده است مقرر شده تا 10 درصد از دبی چاه های مجاز کشاورزی استان کم و از 
 محل این صرفه جویی آب باغستان های سنتی تحت شرب چاه فرم یک تامین گردد.

 در پایان این جلسه با صدور حکمی سرکار خانم ایمانی به عنوان مدیر دفتر حقوقی 
شرکت آب منطقه ای قزوین منصوب گردید. شایان ذکر است خانم ایمانی پیش از این 

مسئولیت سرپرستی این دفتر را برعهده داشتند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

بوشهر مهیای پذیرش غیرمستقیم کشتی های ۵۰ هزار تنی است

دکتر مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران  در قزوین:

دفاتر حقوقی باید راهنما و مدافع تشکیالت باشند

۱۴


