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نشت یابی بیش از13567 کیلومتر از 
خطوط گازرسانی استان بوشهر 

بوشهر – زهرا بهرامی: "رئیس بازرسی فنی شرکت 
گاز استان بوشهر از نشت یابی 13567 کیلومتر از خطوط 

گازرسانی این استان در9 ماه سال جاری خبر داد."
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، مهندس 
رضوان گفت:  با توجه به گـستردگی شبکه گازرسانی در استان 
و اهمیت کنترل این شبکه به منظور جلوگیری از وقوع نشتی 
و اتالف سـرمایه حیاتی گاز ، نشت یابی خطوط لوله از اهمیت 
باالیی برخوردار است. رییس بازرسی فنی شرکت گاز استان 
بوشهر گفت: در سال 99 اقدامات قابل قبولی در بحث نشت یابی 
انجام داده ایم که به روز رسانی سامانه جهت پایش کیلومتر و 
بررسی عملکرد نشت یاب ها و همچنین حذف گزارشات کاغذی 
از جمله  افزاری  نرم  امکان پیگیری ها به صورت  و دستی و 
مهمترین اقدامات می باشند. وی گفت: با هدف کاهش گاز های 
هدر رفته، جلوگیری از بروز حادثه جانی و مالی ناشی از نشت 
گاز در استان،  نشت یابی های زمینی و هوایی به صورت مستمر 
در حال انجام می باشد.   رضوان گفت: از ابتدای سال جاری تا 
کنون  قریب به 17000 مورد از نشتی های زمینی و هوایی و 
TBS, MS,MRS,CGS- وCGS (  نشت یابی ایستگاه های
TBS ( شناسایی و اقدام به رفع آنها شده است . وی در ادامه 
بیان داشت : عوامل متعددی از قبیل خوردگی های خارجی 
و داخلی ، تغییر بستر خاک ، حوادث غیر مترقبه و ... اغلب 
منجر به ایجاد نشتی های جزئی یا وسیع در خطوط لوله می 
گردد که این امر لزوم بازرسی های مستمر و نشت یابی این 
خطوط را ضروری می سازد.  وی در ادامه تصریح کرد: به دلیل 
حساسیت موضوع  نشت یابی خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز 
هر سال برنامه ریزی مدونی تدوین می شود و برای سال 1400 
هم با هدف کاهش زمان در جهت رفع نشتی ها قسمت دوم 
سامانه نشت یابی را به بهره برداری خواهیم رساند. وی گفت: راه 
اندازی قسمت دوم سامانه نشت یابی که مربوط به بهره برداری 
می باشد را در دستور کار خود قرار داده ایم تا با راه اندازی این 
سامانه این امکان را بوجود آورده که با کشف نشتی همزمان به 
تعمیر کنندگان مربوط اعالم شده و نشتی به صورت آنالین روی 

موبایل تعمیر کنندگان ارسال گردد.

حضور معاون خدمات مشترکین شرکت آبفای گیالن 

در سامانه 122 و پاسخگویی مستقیم به 
مشکالت مردمی

رشت  –   علی حیدری: معاون خدمات مشترکین و 
درآمد شرکت آب و فاضالب گیالن با حضور در سامانه 

122 پاسخگوی مشکالت مردم شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آبفای گیالن؛ رضا سبحانی امروز در دفتر ارتباط با مشتریان 
این شرکت و از طریق سامانه 122 به مدت یکساعت به صورت 
برخط با مردم گفت و گو کرد و به مشکالت آنان پاسخ داد.   
 ، بهاء  آب  قبوض  خصوص  در  امروز  های  تماس  بیشترین 
قرائت کنتور، فروش انشعاب، شکستگی و ترمیم خطوط بود. 
بنابراین گزارش؛ در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و پرهیز از 
مراجعات غیرضروری، معاونین و مدیران شرکت آب و فاضالب 
گیالن با اطالع رسانی قبلی از طریق شبکه های اجتماعی، به 
صورت هفتگی از طریق سامانه 122 بطور مستقیم پاسخگوی 

تماس های مردمی می باشند. 

معافیت ازپرداخت هزینه وانشعاب گاز 
اماکن مذهبی وآموزش وپرورش استان 

مرکزی در6ماهه نخست سال
خبر  مرکزی  گازاستان  شرکت  - مدیرعامل  اراک 
از معافیت پرداخت هزینه وانشعاب گاز اماکن مذهبی 
وآموزش وپرورش درحدود هفت میلیارد و 450میلیون 

ریال در6ماهه نخست سالجاری داد. 
مرکزی  گازاستان  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدرضاسمیعی گفت : مطابق با دستورالعمل سازمان برنامه 
سال1399مبلغ  بودجه  قانون  مفاد  کشوروبراساس  وبودجه 
دومیلیارد و293میلیون ریال بخشودگی گازبهاءجهت واحدهای 
گزارش  همین  براساس  شد.  درنظرگرفته  وپرورش  آموزش 
مرکزی  گازاستان  شرکت  امورمالی  رییس  احمدرضامظاهری 
درخصوص موضوع فوق گفت: براساس ماده  13قانون مقررات 
مالی دولت ابالغی ریاست محترم جمهوری ،منحصرا" فضاهای 
اصلی اماکن مذهبی مصرح درقانون اساسی ازپرداخت هزینه 
قانون  همین  وبراساس  باشند  می  معاف  گازطبیعی  مصرف 
نزدیک به پنج میلیارد و157 میلیون ریال درشش ماهه نخست 
سال جاری شامل بخشودگی قرارگرفت. برپایه همین گزارش 
ایشان درادامه گفت:جمعاحدود هفت میلیارد و 450میلیون ریال 
ازسهم بخشودگی اماکن مذهبی وهمچنین آموزش وپرورش 
ازقوانین وبندهای الحاقیه مطروحه شامل بخشودگی ازپرداخت 

به شرکت گازاستان مرکزی گردیدند.

ِالمان پلنگ در میدان ناهارخوران گرگان 
نصب شد

گرگان - در راستای اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط 
زیست شهرداری گرگان؛ اِلمان »پلنگ« نماد احترام به 

طبیعت در میدان ناهار خوران نصب شد.
به تدبیر دکتر دادبود شهردار گرگان و در راستای سیاست 
حمایت از تنوع زیستی و اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست 
شهرداری گرگان، اِلمان »پلنگ« در میدان ناهارخوران نصب 
گردید.این اثر به سفارش واحد زیبا سازی سازمان سیما منظر و 
فضای سبز شهرداری گرگان و توسط استاد مصدق از هنرمندان 
با سابقه و بین المللی استان گلستان به انجام رسید.پلنگ استان 
گلستان اثری با ارزش و با کد ثبتی اثر از بنیاد فرهنگی و هنری 
علینقی وزیری است که تماما هنر دست و تراش با ابزار ساده 
پیکر تراشی می باشد و جنس اثر از بتن و اسکلت فلزی ساخته 
شده است.پلنگ گلستان نمادی از احترام به طبیعت و توجه به 
انقراض این حیوان زیبا از حیات وحش است.الزم به ذکر است، 
النگدره و  اِلمان های »مرال« در ورودی جنگل  از این  پیش 
»روباه« در مسیر بلوار ناهارخوران توسط شهرداری گرگان نصب 

شده بود.

بازدید مشاور معاون اول رییس جمهور از 
بندر بوشهر

مشاور  پالیزدار  کاظم  دکتر  بهرامی:  زهرا   – بوشهر 
ستاد  دبیرخانه  مسئول  و  جمهور  رییس  اول  معاون 
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در راس هیاتی از 

بندر بوشهر دیدن کرد.
به گزارش روابط عمومی،در این بازدید مشاور معاون اول 
رییس جمهور و هیئت همراه با حضور در بالکن طبقه هفتم 
ساختمان برج  بندر بوشهر، از نزدیک در جریان فعالیت های 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار گرفتند. سیاوش 
ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهردر ابتدای 
این بازدید، ضمن خیر مقدم به مقام بازدید کننده و هیات همراه 
به بیان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این اداره 
کل و طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین پرداخت. 
ارجمند زاده گفت: افق توسعه بندر بوشهر و تبدیل  آن به یک 
بندر نسل سومی با اجرایی شدن جزیره نگین و اتصال آن به 
راه آهن و استقرار  صنایع ارزش افزوده ای در پسکرانه مجتمع 
استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  بود.  خواهد  نگین  بندری 
بوشهر اضافه کرد: بندر بوشهر دارای ظرفیت هاو پتانسیل های 
باال و ویژه ای  در حوزه دریایی ، بندر ی میباشد که این مهم 
لزوم توجه هر چه بیشتر مسئوالن را طلب میکند. ارجمند زاده 
عنوان کرد: مجتمع بندری نگین در فاز نخست ودر حال حاضر 
دارای 40 هکتار مساحت میباشد که از طریق یک راه دسترسی 
سه کیلومتری به بزرگراه خلیج فارس متصل شده است و با 
احداث دایک حفاظتی که به موازات این راه دسترسی ایجاد 
شده امکان توسعه  تا 400 هکتار را دارا میباشد.  گفتنی است، 
در ادامه این بازدید جلسه ای باحضور مدیران  دستگاه های 
اجرایی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، در سالن جلسات برج بندر 

برگزار شد.

پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 
درطرح  )استعداد یابی زنان صنعت نفت (

 « عنوان  با  حیدری: درطرحی  علی     – رشت  
استعدادیابی زنان صنعت نفت « که توسط مرکز توسعه 
مدیریت صنعت نفت اجرا شد,مرضیه کیوانفر،سرپرست 

روابط عمومی منطقه ,انتخاب شد . 
این طرح از سال 97 و با هدف ایجاد بانک اطالعاتی زنان 
توانمند صنعت نفت و برنامه ریزی برای توان افزایی و پرورش 
استعداد های مدیریتی و اعطاءگواهینامه صالحیت حرفه ای به 
متقاضیانی که شایستگی های رفتاری و فنی الزم برای احراز 
استعدادیابی   « .  طرح  آغاز شد   ، مدیریتی هستند  مشاغل 
زنان صنعت نفت «  سرفصلی تازه برای صنعت نفت است تا 
با همت جدی و به نحو شایسته از سرمایه نهفته و ارزشمند 
انسانی کارکنان زن استفاده شود و براساس این طرح از بین 
57۸ نفر متقاضی 74 نفرخروجی فراخوان اولیه طرح ارزیابی و 
توسعه مهارت های مدیریتی و رهبری زنان در کل صنعت نفت 
برگزیده شدند .  گفتنی است برای آن دسته ازکسانی که پس 
از غربالگری ها و ارزیابی استعدادها برگزیده شدند دوره های 

آموزشی به صورت آنالین و اینترنتی برنامه ریزی شده است . 

 بازدید مسئوالن شهرستان بروجن
  از شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری

اصفهان – یحیی مرادیان: مسعود ملکی فرماندار و 
دیدار  بروجن، ضمن  تأمین شهرستان  اعضای شورای 
خودرو  ورق  شرکت  مدیرعامل  میرزائی،  وحید  با  
شرکت  این  تولید  خطوط  از  بختیاری،  و  چهارمحال 

بازدید کردند.
در این دیدار که اعضای شورای تأمین شهرستان بروجن نیز 
در آن حضور داشتند، راهکارهای تعامل هرچه بیشتر بین صنعت 

و شهرستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
ابتدای  در  روابط عمومی شرکت ورق خودرو،  به گزارش 
این دیدار، فرماندار شهرستان بروجن ضمن قدردانی از زحمات 
فرزاد اسماعیلی، مدیرعامل سابق این شرکت، اظهار امیدواری 
کرد حضور وحید میرزایی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت 
منشأ رشد و تعالی هرچه بیشتر در شرکت ورق خودرو و صنعت 

استان گردد.
فرماندار شهرستان بروجن در بخش دیگری از سخنان خود 
به معرفی ظرفیت های شهرستان بروجن پرداخت و با بیان اینکه 
شرکت ورق خودرو نقش ویژه ای در توسعۀ صنعت خودروسازی 
کشور دارد، از توجه ویژۀ این شرکت به مسئولیت های اجتماعی 

در سال های اخیر قدردانی کرد.
در ادامه، وحید میرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودرو نیز 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان چهارمحال و بختیاری 
و شرکت ورق خودرو تأکید کرد: مشارکت شرکت ورق خودرو 
در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی ادامه خواهد یافت. امیدواریم 
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام »جهش تولید« 
مزین شده است، با تعامل مثبت و حمایت های بیشتر دولت از 
بخش صنعت، شاهد پیشرفت روزافزون واحدهای صنعتی در 

استان و کشور باشیم.

اخبار ایراناخبار ایران آزمایشگاه فوالد سنگان اولین آزمایشگاه استاندارد گندله سازی شرق کشور
با  فوالد سنگان  مرادیان:آزمایشگاه  یحیی   – اصفهان 
دریافت استاندارد آزمایشگاهی ISO 17025 عنوان اولین 

آزمایشگاه استاندارد شرق کشور را به خود اختصاص داد.
خبر  این  اعالم  با  سنگان  فوالد  کیفیت  مهندسی  مدیر 
گفت: استاندارد ISO 17025 معیاری بین المللی و تخصصی 
احراز  به  که  است  کالیبراسیون  و  آزمون  آزمایشگاه های  ویژۀ 
کلی  الزامات  استاندارد  این  می پردازد.  آزمایشگاه ها  صالحیت 
جهت احراز صالحیت انجام آزمون ها و همچنین نمونه برداری 
را مشخص می کند و دستورالعمل های آن برای همۀ سازمان های 
مجری آزمون و کالیبراسیون قابل استفاده است. امید قادری با 
بیان اینکه واحد مهندسی کیفیت فوالد سنگان مشتمل بر دو 
بخش آزمایشگاه و کنترل کیفیت است، افزود: وظیفه این واحد 
ارائۀ خدمات آزمایشگاهی و مطلوب و کیفی به منظور بهبود مواد 
اولیه، محصول، قطعات یدکی و بهینه سازی فرایندهاست.  وی 
درخصوص ضرورت و اهمیت اخذ این استاندارد در شرکت های 
صنعتی و معدنی افزود: سیستم کیفیت آزمایشگاه مذکور ، با 
هدف ایجاد یک فرایند مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت 
طراحی و مستقر شده تا با بهره گیری از این استاندارد، آزمایشگاه 
و  دهد  ارائه  مشتریان  به  کیفیت  بهترین  با  خدماتی  بتواند 
همچنین کلیۀ فعالیت های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را 

و  گواهینامه ها  اخذ  با  اینکه  کند؛ ضمن  اداره  نحو  بهترین  به 
اعتبارنامه های ملی یا بین المللی، صالحیت و شایستگی خود 
را به گیرندگان خدمات و گروه های ذی نفع اثبات نماید. مدیر 
دریافت  استراتژیک  نقش  به  سنگان،  فوالد  کیفیت  مهندسی 
این استاندارد در فروش محصوالت تولیدی اشاره کرد و افزود: 

با دریافت استاندارد ISO 17025 در شرکت ها شاهد افزایش 
بهره وری،  مدیریت  بازاریابی،  فروش،  سیستم های  راندمان 
مدیریت استانداردهای ضروری و توسعۀ برندینگ خواهیم بود. 
وی دریافت این گواهینامه را حاصل تالش شبانه روزی همکاران، 
آزمایشگاه  داشت:  اعالم  و  دانست  سازمان  مدیران  و  معاونان 

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در راستای افزایش سطح 
تکمیل  از  پس  مشتریان،  اعتماد  اخذ  و  خود  خدمات  کیفی 
الزم  اقدامات  آزمایشگاهی،  فعالیت های  ارتقای  و  تجهیزات 
آزمایشگاه ها  صالحیت  تأیید  تخصصی  استاندارد  اخذ   جهت 
)ISO/IEC17025( را از اوایل سال 9۸ شروع کرد. در تیرماه 
این سال ثبت نام در مرکز ملی تأیید صالحیت صورت گرفت و 
در این حین فعالیت هایی چون آموزش های تخصصی، استفاده 
از دانش فنی فوالد مبارکه، انجام پیش ممیزی و... نیز انجام شد. 
تأیید  و  درخواست  اولیۀ  پذیرش  از  اینکه پس  بیان  با  قادری 
صالحیت در اوایل اسفند 9۸، ممیزی آزمایشگاه فوالد سنگان 
توسط مرکز ملی تأیید صالحیت به پژوهشگاه استاندارد کرج 
محول گردید، ادامه داد: با توجه به تدوین استاندارد جدید و 
برنامۀ مرکز ملی تأیید صالحیت مبنی بر انجام ممیزی بر اساس 
مدل جدید از ابتدای سال 99، آزمایشگاه فوالد سنگان جزو اولین 
آزمایشگاه های کشور بود که بر اساس این استاندارد ممیزی شد 
و ازآنجاکه با تأیید کامل مدارک و مستندات در آخرین مرحلۀ 
اخذ استاندارد، نیاز به تأیید کمیتۀ فنی مرکز ملی تأیید صالحیت 
بود، خوشبختانه این مهم نیز درآبان ماه انجام و اعطای گواهینامۀ 
ISO 17025 به آزمایشگاه شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 

در خروجی سایت مرکز ملی تأیید صالحیت ایران قرار گرفت.

گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل  محمدی:  رحمان   - اهواز 
مسجدسلیمان با حضور در اداره ترابری این شرکت ضمن دیدار با پرسنل این 
اداره ، از زحمات و خدمات آنها در پشتیبانی از تولید نفت و گاز و ارایه خدمات در 

قالب مسئولیت های اجتماعی تقدیر و تشکر کرد  .
مهندس قباد ناصری در این بازدید که از سوی علیرضا کرتالیی مدیرخدمات - قاسم 

صالحی مورکانی رییس روابط عمومی و داریوش نجفی رییس دفتر مدیریت همراهی می 
شد از بخش های مختلف اداره ترابری بازدید کرد و در جمع رانندگان و کارکنان این اداره 
حضور یافت . وی طی سخنانی با اشاره به نقش و جایگاه اداره ترابری در پشتیبانی از تولید 
نفت و گاز و تحقق تعهدات این شرکت در دستیابی به اهداف و برنامه های مصوب شده 
اظهار داشت : به واقع باید گفت اداره ترابری با مجاهدت و تالش شبانه روزی اش دوشادوش 
بخش عملیات وظیفه ی خطیر تحقق تعهدات تولید را عهده دار هستند و با حضور شبانه 
روزی در انجام ماموریت های عملیاتی موجب تثبیت و پایداری تولید و دست یابی به 
اهداف گردیده اند . وی همچنین از حضور همیشگی رانندگان خودروهای سبک و سنگین 
خصوصاً ماشین آالت راهسازی بمنظور ارایه خدمات در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی به 
شهروندان شهرهای حوزه ی عملیاتی -  مجاوران تأسیسات در شرایط عادی و بحرانی سیل 

، زلزله ، آب گرفتگی ، ترمیم و احداث راههای مواصالتی روستایی و سایر مأموریت های 
محوله این حوزه تقدیر و تشکر نمود . مهندس ناصری همچنین به پاس قدردانی از زحمات 
و خدمات پرسنل اداره ترابری لوح تقدیری را به نیابت از کلیه ی پرسنل به آقای عظیم 
فخرالدین رییس اداره ترابری اهدا نمود . شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان یکی 
از شرکت های تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که در گستره ای به وسعت 
27000 کیلومتر وظیفه ی تولید صیانتی از مخازن و میادین نفت و گاز را در شرایطی که 
پراکندگی و صعب العبوری تأسیسات فرآورشی - وجود عوارض جغرافیایی نظیر رودخانه 
های پرآب ، دایمی و مهم کشور نظیر کارون ، کرخه ، دز ، باال رود ، شاوور و دریاچه های 
بزرگ سدهای شهیدعباسپور ، کرخه ، دز ، باالرود ، مسجدسلیمان و گتوند عملیات تولید و 

انتقال را با سختی همراه ساخته به فعالیت مشغول است .

 باغستان _ فریبا میرزایی پندار: رئیس شورای اسالمی 
شهر باغستان با اشاره به نقش مهم بسط فرهنگ ورزش 
همگانی در ارتقا سالمت فردی و اجتماعی و زمینه سازی 
راستا  همین  در  گفت:  فراغت،  اوقات  در  ورزش  حضور 

پروژه های جاده های سالمت در محالت نصیرآباد، خادم آباد 
و مهدیه باغستان به طول مجموعا 8 کیلومتر به منظور 

بهره مندی شهروندان احداث شد.
مهندس جالل امامی رئیس شورای اسالمی شهر باغستان 
در خصوص اجرای پروژه های جاده های سالمت گفت: در دنیای 
امروز با توجه به توسعه و گسترش امکانات و خدمات رفاهی و 
شیوه های نوین زندگی کم تحرکی یکی از مشکالت مبتال به 
تمام جوامع است که در این میان نقش ورزش دوچندان اهمیت 
می یابد. وی افزود: همچنین با توجه به اینکه عامل تحرک نقش 

مدیران  بازی می کند،  فراغت  اوقات  در سپری کردن  را  کمی 
ورزش  فرهنگ  توسعه  سمت  به  دقیق  برنامه ریزی  با  بایستی 
بیان  باغستان  اسالمی  شورای  رئیس  بردارند.  گام  همگانی 
داشت: موضوع ورزش همگانی همچنین مورد تأکید اصل سوم 
قانون اساسی و اسناد باالدستی توسعه بوده است که فواید و 
مشارکت  افزایش  جسمانی،  سالمت  افزایش  همچون  آثاری 
اجتماعی شهروندان، تفریح سالم، کاهش آسیب های اجتماعی، 
زمینه سازی ورزش قهرمانی و غیره را به دنبال دارد. مهندس 
طی  نیز  باغستان  شهرداری  و  اسالمی  شورای  گفت:  امامی 

و  ورزشی  سرانه های  رشد  پراهمیت  موضوع  گذشته  سال های 
توسعه فرهنگ ورزش همگانی در اولویت کاری خود قرار داده 
است و در همین راستا احداث مجموعه های ورزشی، احداث و 
بازسازی بوستان ها، پارک ها و جاده های سالمت را در دستور کار 
پروژه های مهم  از  یکی  داد: جاده های سالمت  ادامه  دارد. وی 
مدیریت شهری در این حوزه بود که در محالت خادم آباد، نصیر 
آباد و مهدیه به منظور بهره مندی شهروندان از فضاهای مذکور 
به مجموع طول حدود ۸ کیلومتر و همچنین 2 کیلومتر مسیر 

دوچرخه سواری احداث شد.

قم - کمیته امداد استان قم 280 تبلت باکیفیت به ارزش 
13 میلیارد ریال تهیه و در بین دانش آموزان و دانشجویان 

تحت حمایت این استان توزیع کرد.
محسن  سید  امداد،  کمیته  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
صالحی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم، با اشاره به 
شیوع ویروس کرونا و تغییر سیستم آموزشی کشور گفت: امسال 
پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، دانش آموزان، دانشجویان و 
طالب تحت حمایت که فاقد گوشی هوشمند هستند شناسایی 

شدند. وی با اشاره به اینکه تاکنون 2۸0 دستگاه تبلت باکیفیت 
و  تهیه  گفت:  است  شده  خریداری  ریال  میلیارد  ارزش 13  به 
توزیع تبلت همچنان ادامه دارد و از خیران تقاضا می شود این 
نهاد را در تأمین هزینه اقالم آموزشی دانش آموزان، دانشجویان 
و طالب نیازمند یاری کنند. صالحی با تأکید بر اینکه محصلین 
نیازمند روستایی در اولویت دریافت این اقالم آموزشی بودند گفتند: 
تاکنون همه دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت این نهاد که 
در روستاهای استان قم سکونت دارند از این اقالم آموزشی بهره 

مند شده اند. معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم فراوانی 
افراد محصل در خانواده های تحت حمایت را اولویت بعدی کمیته 
امداد قم در توزیع این تبلت ها عنوان و تصریح کرد: تمامی خانواده 
هایی هم اکنون دارای دو یا سه محصل همزمان هستند نیز از 
این دستگاه های آموزشی برخوردار شده اند. وی افزود: به خانواده 
هایی که تنها یک محصل دارند نیز تبلت اهدا خواهد شد. صالحی 
همچنین از توزیع سیم کارت با محتوای فرهنگی کنترل شده در 
بین دانش آموزان تحت حمایت خبر داد و گفت: از خانواده ها و 

معلمان دانش آموزان تقاضا داریم کنترل و زمان بندی الزم را در 
استفاده دانش آموزان از این تبلت ها داشته باشند.

های  دستگاه  بین  همکاری  نامه  - تفاهم  گرگان 
شهرداری گرگان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان گلستان منعقد شد.
در  گرگان  شهر  اسالمی  شورای  جلسه  در  دادبود  عبدالرضا 
و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  با  نامه  تفاهم  انعقاد  خصوص 
گردشگری اظهار داشت: خروجی این تفاهنامه در راستای مضاعف 
شدن هم راستایی همکاری های بین مجموعه شهرداری و میراث 
فرهنگی برای برداشتن قدم های محکم تر خواهد بود.دادبود افزود: 

برای همکاری و مشارکت با میراث فرهنگی در تمامی مواردی که 
پیشتر مذاکره کرده بودیم آمادگی خود را اعالم کرده ایم. البته 
در موضوع مربوط به صندوق کارآفرینی امید با مشکالت مقرراتی 
مواجه هستیم و فعال برای ما امکانپذیر نیست اما در سایر موارد 
اقدامات صورت  داریم.وی در خصوص  را  آمادگی همکاری الزم 
پیش  سال  دو  گفت:  گرگان  تاریخی  بافت  احیای  برای  گرفته 
محدوده ناحیه بافت تاریخی را مشخص کرده بودیم اما بنا به ایجاد 
تغییرات در آن محدوده، نقشه ها در شورای شهر آن مقطع به تایید 

نرسید و مقرر شد بررسی مجدد صورت بگیرد.شهردار گرگان با بیان 
اینکه پس از آن تغییراتی در ایجاد نواحی بافت تاریخی به وجود 
آمد، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، ایجاد ناحیه مستقل در کنار 
سه منطقه را در دستور کار قرار داده ایم.دادبود در خصوص صدور 
پروانه مرمت اظهار داشت: آنچه که نیاز است در چارچوب ضوابط 
شهرداری لحاظ شود را ما پیگیری خواهیم کرد و از این پس در 
صدور پروانه های مرمت مربوط به خانه های تاریخی و یا تعمیراتی 
مشخصات مدنظر مربوط به حوزه میراث را نیز خواهیم گنجاند.

اتفاقات  دادبود در پایان گفت: امیدوارم مجموعه این اقدامات و 
مثبت و رو به جلو باشد و به حوزه  های میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و حوزه های اقتصادی و اجتماعی شهر گرگان 
کمک کند.الزم به ذکر است، بر اساس این تفاهمنامه خانه تاریخی 
زمانی  بازه  دستی طی  صنایع  بازارچه  عنوان  به  »میرشهیدی« 
مشخص در اختیار شهرداری گرگان قرار گرفت و در سوی دیگر 
شهرداری متعهد شد اعتبارات مربوط به کاوش در محله چهارشنبه 

ای را تامین کند.

البرز- سیروس رنجبرکهن: دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان فردیس گفت: اعضای باند 7 نفره کالهبرداری 
که با اجاره یک مغازه میوه فروشی در فلکه پنجم فردیس، 
با استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به کپی اطالعات کارت 
بانکی تعداد حدود 800 نفر از شهروندان کرده و حدود 10 
میلیارد ریال از این طریق کالهبرداری کرده بودند دستگیر 

شدند.
حسین ناصر خاکی با اعالم این خبر افزود: این پرونده زمانی 
مورد پیگیری قرار گرفت که 50 نفر از شهروندان به پليس فتا 
شهرستان فردیس مراجعه و اعالم داشتند که در حالی که کارت 
بانکی آن ها در اختیار خودشان بوده، برداشت غیرمجاز از حساب 
بانکی آن ها صورت گرفته است. وی با بیان این که بالفاصله بررسی 
موضوع در دستورکار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت، افزود: در 
بررسي هاي اوليه مشخص شد که برداش های صورت گرفته از 

حساب مالباختگان به صورت اينترنتي نبوده و متهم یا متهمان 
به صورت فيزيکي اقدام به خالی کردن حساب ها از طریق انتقال 
کارت به کارت، خرید طال و ارز کرده اند، که شک ماموران برای 
کپی اطالعات کارت بانکی مالباختگان از طریق دستگاه اسکیمر به 
یقین تبدیل شد. این مقام قضایی با بیان این که در ادامه تحقیقات 
مشخص شد که همه مالباختگان حدود دو ماه پیش اقدام به خرید 
از یک مغازه میوه فروشی کرده بودند و از آن طریق کارت بانکی 
آن ها کپی شده است، ادامه داد: بالفاصله صاحب مغازه به پلیس 
فتا احضار و در تحقیقات از وی مشخص شد که او در یک بازه 
زمانی چند ماهه مغازه را به 2 نفر زن و شوهر اهل جنوب غربی 
کشور که با هویت جعلی قرارداد ثبت کرده بودند، اجاره داده است. 
دادستان عمومی و انقالب فردیس یادآور شد: در ادامه ماموران با 
هماهنگی قضایی و انجام اقدامات پلیسی ابتدا هویت و مخفیگاه 
یکی از متهمان را در منطقه "تهرانسر"شناسایی کرده ، با دریافت 

نیابت قضائی به محل مورد نظر اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه 
از مخفیگاه وی  تعدادی  بازرسی  متهم اصلی را دستگیر و در 
تجهیزات رایانه ای مربوط به کپی کارت های بانکی ، دو دستگاه 
دستگاه پوز ، حدود 200 عدد کارت بانکی را کشف کردند. وی 
خاطرنشان کرد: متهم در مواجهه با مدارک و مستندات دقیق 
ماموران چاره ای جز بیان حقیقت نیافته و تاکنون به کپی برداری 
و برداشت از حساب 200 نفر از شهروندان با همدستی تنی چند 
از دوستانش اعتراف کرد. ناصرخاکی با بیان این که همدستان 
متهم بسیار حرفه ای بوده و هیچ گونه ردی از خودشان برجای 
نگذاشته بودند ، گفت: ماموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده 
مخفیگاه متهم ردیف دوم تا هفتم پرونده را در منطقه پرند شهر 
تهران شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی نامبردگان را نیز 
در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها 
یک دستگاه اسکیمر، 115 کارت بانکی کپی شده و تعدا زیادی 

کارت بانکی خام کشف کردند. این مقام قضایی با اشاره به این 
که متهمان دستگیر شده به جرم کالهبرداری اینترنتی در چند 
استان از کشور ) خوزستان ، البرز، خراسان رضوی و تهران (  تحت 
تعقیب بوده اند، خاطرنشان کرد: تاکنون ۸0 نفر از مالباختگان 
این پرونده شناسایی شده اند که ارزش کالهبرداری از آن ها 10 

میلیارد ریال تخمین زده شده است.

۲۸۰ تبلت بین دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان قم توزیع شد

تفاهم نامه همکاری شهرداری گرگان با میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گلستان

شناسایی و بازداشت باند بزرگ جعل کارت های بانکی در فردیس

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان :

اداره ترابری نقش مهمی در تحقق تولید نفت و گاز دارد

مهندس امامی رییس شورای اسالمی شهر :

نقش مهم فرهنگ ورزش همگانی در ارتقا سالمت اجتماعی

از  دریانوردی هرمزگان  و  بنادر  مدیر کل  پور:  - کیوان حسین  بندرعباس 
ساخت یک فروند شناور مسافری در یکی از کارگاه های شناور سازی جزیره قشم 

خبرداد و گفت: هم اکنون گارگاه های شناور سازی استان هرمزگان 700 پروژه 
ساخت شناور صنعتی و فلزی را در حال ساخت دارند.

 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادر و دریانوردی هرمزگان، عالوه بر اهمیت 
استان هرمزگان بعنوان مهمترین استان ساحلی کشور در ابعاد نظامی، تجاری، صیادی و 
مسافری این استان بعنوان قطب صنعت ساخت و تعمیر شناورها کشور نیز شهره است و 
ساالنه تعداد زیادی شناور با کاربری های مختلف در مجتمع کشتی سازی و کارگاه های فعال 
این استان ساخته و یا تعمیر می شود. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بابیان اینکه شناور 
الماس قشم )2( از نسل شناورهای مسافری است که با اتکا به توان و دانش متخصصان داخلی 
ساخته شده اظهارداشت: این شناور مسافری از بدنه کاتاماران آلومینیومی با طول 25 متر و 

عرض 7/7 و آبخور 1,2 متر بوده که قادر است با سرعت 22,۸  نات دریاروی نماید. وی ظرفیت 
این شناور را 15۸ نفر با دو عرشه مسافری اعالم کرد و گفت: این سومین فروند از این نوع بوده 
که تحویل شده و مراحل ساخت چهارمین فروند نیز درحال انجام است . به گفته محمدی 
کرجی ران این شناور پس از به آب اندازی و انجام تست های نهایی به ناوگان مسافری کشور 
ملحق و در آبهای جنوب دریاروی می کند . علی رضا محمدی کرجی ران همچنین به سفارش 
ساخت 700 فروند شناورصنعتی و فلزی در کارگاه های شناور سازی استان هرمزگان نیز اشاره 
کرد و اظهار داشت: عالوه بر سفارش ساخت از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 
گذشته حدود 60 درصد از متقاضیان شناور از تجار دیگر استان های جنوبی کشور بوده که 

سفارش ساخت شناور خود را به کارخانجات استان هرمزگان سپرده اند . 

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبرداد:

ساخت یک فروند شناور مسافری درگارگاه شناور سازی هرمزگان
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