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خود تحریمی موثرتر از تحریم

اصفهان – یحیی مرادیان: علی احمدیان رئیس 
هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرگزاری 
علیه  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  داشت:  اظهار  فارس  
کشورمان موجب شد عمالً درآمدزایی به ویژه تامین ارز 
مورد نیاز کشور از محل فروش نفت کاهش چشمگیری 
دنبال  به  را  بحران های خود  و  ها  پیدا کند که چالش 
داشت اما صنعت فوالد و پتروشیمی در این برهه به یاری 

دولت آمدند.
وی افزود: این یاری به اندازه ای بود که رئیس جمهور در 
سخنان خود از صنایع فوالد و پتروشیمی به عنوان خط مقدم 
جنگ اقتصادی نام برد که به موقع ارز خود را برگردانده اند و اگر 
دولت افتخار می کند که در برابر آمریکا، تحریم و فشار خارجی 

ایستاده است، حاصل این  کمک و تالش است.

تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
بر تکمیل پروژه های بهداشتی و درمانی 

بندر انزلی

پایگاه  گزارش  حیدری:  به  علی     – رشت    
نشست  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  اطالع رسانی 
دکتر  حضور  با  انزلی  بندر  شهرستان  سالمت  شورای 
گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ارسالن ساالری-رئیس 
دکتر احمد دنیامالی-نماینده مردم شهرستان در خانه 
ملت و اعضای شورای سالمت شهرستان در سالن اجالس 

حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.
بهره برداری بالغ بر 55 هزار میلیارد ریال پروژه حوزه سالمت 

در انزلی
با برشمردن برخی  دکتر ارسالن ساالری در این نشست 
اورژانس  اول  فاز  کرد:  اظهار  انزلی،  در  انجام شده  اقدامات  از 
بیمارستان شهید بهشتی انزلی، اکسیژن ساز با اتاقک و تکمیل 
و تعمیر بخش زایمان بیمارستان انزلی بااعتباری بالغ بر 55 هزار 
میلیارد ریال ازجمله پروژه های دانشگاه علوم پزشکی گیالن در 

انزلی طی یک سال اخیر بوده که به بهره برداری رسیده است.
چهار طرح بهداشتی و درمانی در انزلی در دست اقدام است

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به برخی از 
طرح های عمرانی نیمه تمام و در حال احداث بخش بهداشت 
و درمان انزلی، گفت: مرکز جامع سالمت امام علی )ع(، توسعه 
بیمارستان انزلی، اورژانس بیمارستان شهید بهشتی و آزمایشگاه 
امام علی )ع( از چهار پروژه نیمه تمام و در دست اقدام دانشگاه 

علوم پزشکی گیالن در شهرستان بندری انزلی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تقدیر از تالش های 
بی وقفه و پایاپای نماینده مردم انزلی در مجلس به جهت رفع 
مشکالت حوزه سالمت، خاطرنشان کرد: پیگیری های زیادی 
برای تقویت بخش های زیربنایی و توسعه ای در سطح مختلف 
با کمک نماینده مردم انزلی انجام شده که می طلبد عالوه بر 
استمرار، تقویت نیز بشود. دکتر ساالری همچنین بر برگزاری 
نشست های مشترک دانشگاه علوم پزشکی گیالن با سازمان 
به  خاتم االنبیا  سازندگی  قرارگاه  و همچنین  بودجه  و  برنامه 
جهت پیشبرد طرح های عمرانی حوزه سالمت در بندرانزلی 

تأکید کرد.
بخش اعظم خدمات بیمارستان انزلی برای غیربومی ها است

دکتر احمد دنیا مالی، نماینده مردم بندرانزلی در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این نشست با تقدیر از کادر بهداشت و 
درمان ، اظهار کرد: شهرستان بندر انزلی یک شهرستان مرزی و 
گردشگر پذیر است و خدمات بسیار زیادی عالوه بر شهروندان به 

مردم غرب شهرستان و گردشگران می دهد.
وی با بیان اینکه  وظیفه ما ارایه خدمت به بیماران مراجعه 
کننده به بیمارستان انزلی است، افزود: تعداد باالیی از بیماران 
ساکن  و  غیربومی  می گیرند،  درمانی  خدمات  انزلی  در  که 

شهرستان های غربی انزلی هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی:

طرح جامع شهر اراک به تصویب شورای 
عالی شهرسازی و معماری رسید

از  مرکزی  استان  و شهرسازی  راه  اراک - ممدیرکل 
تصویب طرح جامع شهر اراک در شورای عالی شهرسازی 

و معماری کشور پس از 16 سال خبر داد.
احمد مرزبان ، اظهار کرد: طرح جامع شهر اراک پس از 
چندین مرحله مورد بازنگری قرار گرفت و سرانجام با پیگیری ها 
و تالش کارشناسان بعد از برگزاری جلسات متعدد مورد تأیید 
و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور قرار گرفت 

و ابالغ شد.
وی افزود: طی نامه ای از سوی دبیر شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران تمام مدارک طرح جامع شهر اراک اعم از نقشه ها، 
استانداری  به  و…  معماری  و  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط 

مرکزی ابالغ شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: در این 
طرح افق رشد و گسترش شهر اراک تا سال ۱۴۱۰ و جمعیت 
۶5۳۰۰۰ نفر را طراحی و ترسیم می کند در حال حاضر مساحت 
شهر اراک بالغ بر ۶ هزار و۳۸۹ هکتار است که در افق طرح 

جامع جدید این میزان به ۷۲۰۲ هکتار خواهد رسید.
مرزبان خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست های اداره کل راه 
و شهرسازی جهت دسترسی آزاد و به اطالعات و نقشه های این 
طرح در هفته آتی جزئیات آن توسط اصحاب رسانه به اطالع 

شهروندان خواهد رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
خبر داد:

استان کرمانشاه در رتبه نخست رفع نقاط 
پرتصادف در کشور

کرمانشاه - فریبرز کرمی مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کرمانشاه اظهار داشت: 102نقطه 
پرتصادف استان کرمانشاه مشخص و مصوب شده است 

که برای اصالح در دستور کار قرار گرفته اند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی)کرمانشاه( ،  
فریبرز کرمی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
پرتصادف  نقطه  امسال ۲۴  ابتدای  از  داشت:  اظهار  کرمانشاه 
آینده  برای سال  یا آشکارسازی شده است که  استان اصالح 
رفع و ۳۱نقطه دیگر در دستور کار قرار دارد. کرمی گفت: این 
اقدامات با اعتبارات حداقلی انجام شده است و استان از این 
جهت رتبه اول کشور را کسب کرده و سبب کاهش تلفات جاده 

ای شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
در ادامه بیان داشت: اصالح نقاط پرتصادف، نیازمند اعتبارات 
بسیاری است بعلت اینکه بیشترین حوادث در نقاط پرتصادف رخ 
می دهد و در صورت اصالح نقاط، تلفات و خسارات مالی کاهش 
می یابد. وی در پایان با اشاره به اینکه، ماهانه جلسات کمیسیون 
ایمنی برگزار می شود افزود: برنامه ریزی شده تمام نقاط پرتصادف 

در چهار یا پنج سال آینده رفع شود.

جذب 180 سرمایه گذار در شهرکهاي 
صنعتي قزوین

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  قزوین - 
استان قزوین گفت: از ابتداي سالجاري تا پايان نيمه دوم 
ديماه ، 180 سرمايه گذار داخلي  وخارجي در شهركها و 

نواحي صنعتي تابعه استان جذب شدند.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان 
قزوين،" حمیدرضا خانپور" در برنامه تلويزيوني " رودرو" با اعالم 
اين خبر اظهار کرد: در سال " جهش توليد"و در راستای جذب 
ايراني و  توليدات  اقتصادی، توسعه  ایجاد رونق  سرمایه گذار، 
اشتغال پایدار جوانان، اين شركت از ابتداي سالجاري تاكنون 
و  در شهرکها  متقاضي سرمایه گذاري  به جذب ۱۸۰  موفق 
نواحی صنعتی استان شده كه اين ميزان در مدت مشابه سال 
تعداد جذب  برابري در  بوده كه رشد دو  قرارداد  گذشته ۸۹ 
سرمايه گذاران صنعتي داشته ايم كه بيش از ۶۰ درصد سرمايه 
گذاران با توجه به رضايت سرمايه گذاري گذشته و حمايتهاي 

استاني طرح توسعه خود را در استان اجرا مي كنند.
وي ميزان مساحت زمين صنعتي واگذار شده را ۱۸۴ هكتار 
عنوان كرد و يادآور شد ميزان سرمايه گذاري قراردادهاي منعقده 
بيش از ۳۹ هزار ميليارد ريال مي باشد كه  با راه اندازي اين 
طرحهاي صنعتي زمينه اميد به اشتغال و اشتغال پايدار  هفت 

هزار نفر فراهم خواهد شد.
رئيس هيئت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان با بیان 
اینکه طی سال های اخیر با وجود تنگناهای مالی موجود در 
کشور و تحریم ها با رشد سرمایه گذاری از حیث تعداد و میزان در 
شهرک های صنعتی استان قزوین روبه رو بوده ایم، افزود: بر همین 
اساس و با سرمایه گذاری های انجام شده طی سال های اخیر، ۳5 
درصد اشتغال ایجاد شده در شهرک های صنعتی استان مربوط 

به دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. 
برای  پرجاذبه  استانی  به عنوان  قزوین  از  ادامه  در  خانپور 
سرمایه گذاری صنعتی نام برد و اظهار داشت: با توسعه شهركهاي 
صنعتي و سرمایه گذاری های انجام شده از سوی دولت در ایجاد 
زیرساخت ها برای استقرار واحدهای تولیدی، زمينه استقرار و 

ایجاد واحدهای صنعتی وجود دارد.  
قزوین  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
انجام شده در  یادآور شد: بیشترین حجم سرمایه گذاری های 
شهرک های صنعتی استان مربوط به شهرک های صنعتي تقاضا 
)آبیک(، خرمدشت، حیدریه و  لیا، کاسپین یک و ۲  محور  

آراسنج بوده است.
روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

جانشین فرمانده انتظامی گلستان:

 قاچاقچیان در پوشش مسافرت خانوادگی 
موادمخدر جابه جا می کردند

گرگان - جانشین فرمانده انتظامی گلستان از کشف ۳۴۱ 
کیلوگرم موادمخدر در یک عملیات پلیسی در استان خبر داد 
به  اقدام  خانوادگی  مسافرت  پوشش  در  قاچاقچیان  گفت:  و 
اظهار  تاجره  فرهاد  می کردند.سرهنگ  موادمخدر  جابه جایی 
داشت: با کارهای اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
یکی از عناصر فعال در این زمینه شناسایی شد. اعضای این باند 
با دو دستگاه خودروی سواری و در پوشش مسافرت خانوادگی 
اقدام به جابه جایی مواد مخدر می کردند.وی با بیان اینکه این 
باند قاچاق مواد مخدر قصد داشتند مواد افیونی را از شرق کشور 
وارد استان گلستان کنند، گفت: با اقدامات اطالعاتی که تیم های 
پلیس مبارزه مواد مخدر انجام دادند سوژه موردنظر شناسایی 
شد و تیم های عملیاتی به مسیرهای مواصالتی فرعی اعزام شدند 
که در ساعت ۳ بامداد امروز سوژه شناسایی و با همکاری دستگاه 
قضایی و فرمانده انتظامی گالیکش خودرو متوقف شد.جانشین 
فرمانده انتظامی استان توضیح داد که در بازدید ابتدایی از خودرو 
۳۴۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک با لفافه کشف و ضبط 
شد. در این عملیات 5 نفر دستگیر شدند و ۲ دستگاه خودرو 
نیز توقیف شده است.وی همچنین اعالم کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۰ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان کشف 
شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش 
کشف داریم.سرهنگ تاجره افزود: همچنین در این مدت باند 
تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و متالشی و ۶۰ دستگاه 
خودرو و موتورسیکلت نیز توقیف شد.وی گفت: ۳ هزار و ۲۴۳ 
نفر از عناصر قاچاق و کسانی که در تهیه و توزیع موادمخدر نقش 
داشتند از ابتدای امسال شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند. 
همچنین در این مدت ۳ هزار و ۳۹۷ معتاد نیز دستگیر و تحویل 

کمپ های ترک اعتیاد شده اند.

اخبار ایراناخبار ایران در دیدار مدیران آب و برق با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی عنوان شد؛

برنامه ریزی برای تقویت آبرسانی به تبریز 
در  فقیه  ولی  نماینده  فالح:   - شرقی  آذربایجان 
آذربایجان شرقی در دیدار مدیران عامل صنعت آب و برق 
استان، از وزیر نیرو بابت ابتکار افتتاح پروژه های صنعت آب 

وبرق در قالب پویش #الف_ب_ایران قدردانی کرد.
حجت االسالم والمسلمین "سیدمحمد آل هاشم" نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شرقی در جمع مدیران عامل صنعت آب و برق 
استان ضمن قدردانی از وزیر نیرو، پویش #هرهفته_الف_ب_

ایران را برای مردم دلگرم کننده و امیدبخش توصیف کرد. وی 
با نگرش به اقدامات انجام یافته در این  افزود: هر آدم منصفی 
چند سال پس از انقالب اسالمی گواهی می دهد که در حوزه 
خدمت رسانی از جمله آب و برق، خدمات وسیعی در اختیار مردم 
در اقصی نقاط کشور قرار گرفته است. وی همچنین به برخی 
چالش های موجود در حوزه آب و برق اشاره کرد و از مدیران 
حاضر خواست پیش بینی های الزم را برای ایام اوج مصرف آب، 
برق و گاز به عمل آورند تا مشکلی برای مردم در این ایام پیش 
نیاید.  وی درعین حال از مردم خواست با مدیریت مصرف آب، 
یاری  انجام وظایف محوله  در  را  ذیربط  انرژی مسئوالن  و  برق 
کنند. در این جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شرقی ضمن تشکر بابت فراهم شدن دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان و حضور در جلسه، از عملکرد این 
شرکت و اقدامات انجام یافته در تابستان اخیر و خدمات رسانی 
اظهار  وی  کرد.  ارائه  فصل  چند  در  را  گزارشی  همشهریان،  به 
کرد: از تمام ظرفیت چاههای مسیر خط زرینه رود برای استفاده 
شهرهای موجود در مسیر فوق بکارگیری نموده و چاههای متروکه 
و بالاستفاده سنوات قبل، به منظور هدایت بیشتر آب خط انتقال 
تبریز در مدار قرار گرفت. وی گفت:  زرینه رود به سمت شهر 

همچنین آب تحویلی به صنایع در طول مسیر خط زرینه رود 
به منظور ذخیره آب جهت انتقال به کالنشهر تبریز پس از اخذ 
وی  شد.  داده  کاهش  و  مدیریت  استان  ارشد  مقامات  موافقت 
افزود: نسبت به آگاه سازی مشترکین از طریق فضای مجازی و 
رسانه ها در خصوص کاهش و مدیریت مصرف اقدام گردید. وی 
ضمن تاکید بر رسالت شرکت آب و فاضالب در توزیع آب شرب 
همشهریان و جلوگیری از کوچکترین وقفه در امر خدمات رسانی 
به مواردی از اقدامات انجام یافته بشرح زیر اشاره کرد: امضا تفاهم 

نامه تحویل ۴ حلقه چاه متروکه با شهرداری تبریز، اخذ مجوز 
حفر ۲۰ حلقه چاه که تاکنون ۱۰ حلقه حفر گردیده و ۶ حلقه 
آن تجهیز گردیده است، احیای 5 حلقه چاه متروکه و غیرقابل 
باغ  استفاده )چاههای ۱ خسروشاه – ۷۹ هروی- ۳۴ زرنق – 
معروف - جمشید یک(، نیرورسانی و خرید برق برای ۷ حلقه چاه 
)چاههای جمشید یک - میرزامهدی - اتوبوسرانی – ۶ پارک - ائل 
گلی مادر - ۱ خاوران - ۲ خاوران(، تجهیز و راه اندازی و بهره 
برداری از 5 حلقه چاه جدید و برنامه ریزی برای تجهیز ۴ حلقه 

چاه دیگر تا ۹۹/۰۴/۲۸ و ۳ حلقه چاه تا مورخه ۹۹/۰5/۰5 جمعا 
۱۲ حلقه چاه، مدیریت فشار شبکه توزیع برای کاهش مصرف 
آب، تشکیل جلسات هماهنگی مدیریت توزیع در ستاد شرکت و 
تبریز به تعداد ۸ جلسه با شرکت مدیران و مسئولین بهره برداری 
مناطق و همکاران ذیربط در ستاد شرکت و تبریز، پخش پیام های 
صرفه جویی در مصرف آب از طریق صداوسیما – فضای مجازی 
و روزنامه ها، نصب بنرهای مدیریت مصرف در محل های متعلق 
به شرکت آبفا و مناطق و واحدهای تابعه، مصاحبه با رسانه ها در 
خصوص رعایت مدیریت مصرف، مدیریت توزیع آب و تالش شبانه 
روزی همکاران در جهت توزیع عادالنه آب )بدون قطعی طوالنی 
( با توجه به  قطعی های برق و کاهش تحویل آب از زرینه رود، 
تهیه ۷ دستگاه تانکر کم حجم و توزیع در مناطق مرتفع تبریز و 
پخش آب به روستاهای اطراف و مراکز حساس با تانکرهای شرکت 
آبفا، تشکیل اکیپ ویژه برای مدیریت شبکه آب مناطق مرتفع، 
برنامه ریزی و اجرای زمانبندی قطع آب مناطق مختلف به منظور 
توزیع عادالنه آب، افزایش ظرفیت پمپاژ ایستگاه پمپاژ آناخاتون 
با افزایش قدرت برق و تهیه و نصب تجهیزات الکتروپمپ جدید، 
برنامه ریزی برای احداث دو باب ایستگاه پمپاژ آب به مناطق محله 
امام زاده – نیاوران، اقدام برای اخذ مجوز لوله گذاری عرض اتوبان 
پاسداران به صورت پایپ جکینگ برای آبرسانی به قسمت مرتفع 
احمد آباد، اقدام برای اصالح قسمتی از شبکه توزیع آب، احداث 
خط آبرسانی چاههای جدید، توسعه شبکه آب برای رفع کمبود 
فشار آب تعدادی از کوچه ها در مرکز شهر و مناطق مرتفع شهر. 
الزم به ذکر است در این جلسه لوح سپاس و قدردانی وزیر نیرو به 
نیابت وی و از طرف شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان به 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز اهدا شد.

بوشهر – زهرا بهرامی: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر گفت: سازه محل زیست خدمه نفتکش 113 هزارتنی 
روی  بر  جزیره صدرا  در  آماده شدن  از  پس  افرامکس 2 

شناور نصب می شود.
سیاوش ارجمندزاده گفت: عملیات به آب اندازی و پهلو دهی 
نفتکش ۱۱۳ هزار تنی افرامکس ۲ با مشارکت پنج یدک کش و 
دو شناور توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام 
شد. وی افزود: این عملیات در مدت سه ساعت و با مشارکت 
دو  همچنین  و  معمولی  یدکش  یک  و  پرقدرت  یدکش  چهار 
شناور طناب گیر جهت ایمنی بیشتر زیر نظر یک تیم راهنمای 
کارآمد صورت گرفت. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

در خصوص این کشتی پهن پیکر عنوان کرد: کشتی نفتکش 
افرامکس ۲ دارای ۲5۰ متر طول ،۴۴ متر عرض، ۲۱ متر ارتفاع 
و ۱۴.۸ متر آبخور است که پس از خارج سازی از داک شرکت 
صدرا به اسکله s۱ این مجموعه پهلو دهی داده شد. وی تاکید 
کرد: یکی از پیچیدگی های این عملیات طول کشتی مورد نظر 
بود که در زمان خارج سازی از داک و چرخش در عمق کم به 
سمت اسکله مورد نظر با فاصله پنج متر از دیواره داک جزیره 
صدرا به صورت ایمن خارج سازی و چرخش داده شد. ارجمند 

اضافه کرد: از دیگر پیچیدگی این عملیات عمق کم آبخور کشتی 
در زمان خارج سازی و پهلودهی بود که به دلیل مساحت بادگیر 
کشتی و متأثر بودن آن از وزش باد، تیم ارزیابی و عملیاتی ساعتی 
را که کمترین حجم شدت باد را داشته باشد جهت این مهم لحاظ 
نمودند وی بیان کرد: در آینده نیز عملیات دریایی دیگری در 
خصوص نصب سازه محل زیست خدمه این کشتی انجام خواهد 
شد که پس از آماده شدن در جزیره صدرا بر روی شناور نصب 

می شود.

عضو  بهرامی  مصطفی  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران در بازدید 

از ذوب آهن اصفهان ، تولید ریل زبانه سوزن توسط این 
ریلی  نقل  و  گام مهمی در جهت توسعه حمل  را  شرکت 
از  یکی  سوزن  زبانه  ریل  تولید   : گفت  و  دانست  کشور 
خواست های اصلی راه آهن جمهوری اسالمی بود که توسط 
انجام شد و حتی امکان صادارت این  ذوب آهن اصفهان 

محصول نیز وجود دارد . 
دو  انحصار  در  زبانه سوزن  ریل  تولید  اینکه  به  اشاره  با  وی 

شرکت خارجی بود ، افزود :  تا کنون این محصول استراتژیک از 
کشورهای اروپایی وارد می شد که تحریم ها ، واردات این محصول 
را با مشکالت زیادی مواجه کرد و عمالً این محصول به ایران عرضه 
نمی شد. بهرامی افزود : بسیار خوشحالیم که این مشکل با توان 
ودانش متخصصین ذوب آهن اصفهان حل شد و سالیانه دو تا سه 
میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال خواهد داشت  و با صادرات 
این محصول ارز آوری نیز خواهیم داشت . عضو هیات مدیره شرکت 

زبانه سوزن  اینکه  ریل  به  اشاره  با  ایران  ریلی  گسترش صنایع 
مهمترین بخش سوزن ریل است ، گفت : بومی سازی کامل سوزن 
ریل به عنوان یک اولویت و هدف مهم مد نظر بود و خوشحالیم که 
یکسال تالش شبانه روز ی ذوب آهن و شرکت گسترش صنایع 
ریلی ایران این هدف را محقق نمود .  وی افزود : این موفقیت  نتیجه 
اعتماد به متخصصین داخلی و جوانان کشور است و االن به خود 
می بالیم که توانستیم عالوه بر خودکفایی به صادرات نیز فکر کنیم  . 

بندرعباس – کیوان حسین پور: با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری کشور، 
مدیر کل شیالت هرمزگان،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان،فرمانده 
یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان و همه کارکنان حوزه معاونت صید و 
بنادر ماهیگیری استان نشست هم اندیشی توسعه صید و صیادی مسئوالنه در 

هرمزگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان،در این نشست مدیر کل شیالت هرمزگان با 
اشاره به  توان باالی شیالت استان هرمزگان در حوزه صید و صیادی گفت: استان هرمزگان 
همواره با بهره برداری درست از ظرفیت های صید و صیادی به عنوان قطب صیادی کشور 
مطرح بوده است که در سالهای اخیر توانسته با اقدامات صورت گرفته،رتبه اول صید کشور 
نیز به دست آورد. دکتر عبدالرسول دریایی با بیان اینکه هماهنگی خوبی بین اداره کل 
شیالت استان،سارمان شیالت ایران و جامعه صیادی در اجرای سیاست  ها و اهداف صید 

و صیادی اصولی و پایدار  برقرار است گفت: خوشبختانه تخصیص مجوز های صیادی به 
جامعه صیادی شرق استان ،جزایر و بانوان صیاد هنگامی به خوبی صورت پذیرفته است. وی 
توسعه صید فراساحلی و آبهای دور،ساماندهی بنادر صیادی، استفاده از ظرفیت های موجود 
صید و صیادی درتوسعه آبزی پروری ،سوق دادن جامعه صیادی به سوی آبزی پروری در 
راستای کاهش فشار بر ذخایر،تشدید برخوردها با صید غیر مجاز، توسعه صید اصولی و 
پایدار، ارتقای مشارکت جامعه صیادی در مسئولیت های اجتماعی، بهره برداری از ظرفیت 
های صید ساردین ماهیان و ... را تنها بخشی از اقدامات خوب شیالت هرمزگان در حوزه 
صید و صیادی خواند. دریایی همچنین تعین معیار های آلودگی های زیست محیطی دریا در 
راستای جبران خسارت به ذخایر آبزیان، نظارت بر هزینه کرد بنادر،پیگیری برگزاری جلسات 
هیئت امنای بنادر صیادی،ارتقای سطح ایمنی بنادر صیادی با ارتقای  سیستم های اطفا 
حریق،ارتقای آموزش جامعه صیادی،  و ...را از اهم موارد مطرح شده در این نشست خواند. در 

ادامه معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت کشور با بیان اینکه اقدامت شیالت هرمزگان در 
حوزه صید و صیادی در دور مدیریتی جدید بسیار رضایت بخش و در راستای سیاست های 
سازمان شیالت بوده است گفت: خوشبختانه در استان هرمزگان باوجود ظرفیت های عظیم 
صید و صیادی  در این مدت با کمترین مشکالت در این حوزه روبرو بوده ایم. سید پرویز 
محبی با بیان اینکه استان هرمزگان در بحث صید و صیادی و بهره برداری از بنادر صیادی  
می تواند الگوی  مناسبی برای کشور باشد تصریح کرد: امید است با پیگیری ها و تالش های 

صورت گرفته شاهد رشد و توسعه در حوزه صید و صیادی استان بیش از پیش باشیم.

آذربایجان شرقی - فالح: طی حکمی از سوی مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نادر سلمانی 

به عنوان سرپرست جدید آبفای کلیبر معرفی شد.
با حضور عباسپور، قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی و خانی معاون بهره برداری و توسعه آب این 
شرکت در دفتر حاجی پور فرماندار شهرستان کلیبر، نادر سلمانی بر 
اساس حکم صادره از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست جدید آبفای شهرستان کلیبر 
معرفی شد. در این جلسه عباسپور، قائم مقام مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، از زحمات دادگر در زمان 
تصدی مدیریت آبفای کلیبر تقدیر و تشکر و ابراز امیدواری کرد که 

انتصاب سلمانی مایه خیر و برکت برای شهرستان کلیبر باشد. خانی 
معاون بهره برداری و توسعه آب استان نیز ضمن ابراز خرسندی از 
اقدامات دادگر در مدت حضور وی در سمت مدیریت آبفای کلیبر 
و با خاطرنشان کردن شایستگی های سرپرست جدید، به پیگیری 
برنامه های شرکت آب و فاضالب استان در این شهرستان، تاکید 
کرد. در این جلسه سلمانی سرپرست جدید آبفای کلیبر به تشریح 
برنامه های خود در این شهرستان و همچنین پایبندی خود در به 
ثمر نشستن اهداف شرکت آب و فاضالب در کلیبر پرداخت. بر 
اساس اعالم روابط عمومی آبفای استان و با حضور عباسپور قائم 
مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی و خانی 
معاون بهره برداری و توسعه آب این شرکت در محل دفتر زین 

العابدین فرماندار شهرستان هوراند، نادر قلی یان طی حکم صادره 
از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان به عنوان سرپرست 
جدید آبفای شهرستان هوراند معرفی شد.   در این جلسه عباسپور 
قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی از 
زحمات سلمانی در مدت ۱۴ ماهه سرپرستی آبفای هوراند تشکر و 
معرفی قلی یان به عنوان سرپرست آبفای هوراند را به وی و کارکنان 
افزود:  وی  گفت.  تبریک  شهرستان  این  فاضالب  و  آب  شرکت 
پذیرش مسئولیت خطیر مدیریت در هر حوزه ای به معنای همت 
باال در به ثمر نشاندن اهداف عالیه شرکت و عمل به آن با وجدان 
کاری واال می باشد. عباسپور در ادامه اضافه کرد: امیدواریم این امر 
با حضور قلی یان به ثمر نشسته و مایه خیر و برکت برای همه باشد. 

خانی معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا استان نیز در این جلسه 
با بیان رسالت بزرگ شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ابراز 
امیدواری کرد: این تحول در آبفای هوراند موجب پیشبرد اهداف 
آبفای شهرستان و رفاه حال همشهریان منطقه باشد. در این جلسه 
قلی یان سرپرست جدید آبفای هوراند نیز به بیان برنامه های خود 

در این شهرستان پرداخت.

با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری کشور و مدیر کل شیالت هرمزگان صورت گرفت:

نشست هم اندیشی توسعه صید و صیادی مسئوالنه در هرمزگان

با حضور قائم مقام شرکت آبفا آذربایجان شرقی؛
سرپرستان جدید آب و فاضالب کلیبر و هوراند معرفی شدند

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر :

سازه اسکان خدمه بر روی کشتی غول پیکر افرامکس نصب می شود

عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران :

با تولید ریل زبانه توسط ذوب آهن اصفهان ، اثر تحریم بر این محصول خنثی شد

قم - استاندار قم نحوه اجرای پروژه اصالح رینگ غربی آبرسانی شهر قم را 
تجربه ای موفق و الگوی مناسبی برای سایر پروژه های استان دانست.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، دکتر بهرام سرمست در 
جلسه ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان قم با قدردانی 
از مدیریت مطلوب و بدون حاشیه پروژه اصالح رینگ غربی آبرسانی قم گفت: شرکت آب 
و فاضالب استان در این پروژه نشان داد که به خوبی با اصول و قواعد مدیریت بحران آشنا 

است. وی ضمن اینکه از دستگاه های اجرایی استان خواست از این اقدام آبفا در اجرای 
پروژه های خود الگوبرداری کنند، اظهار داشت: اصالح رینگ غربی آبرسانی شهر از مسائل 
بسیار مهمی بود که می توانست تبعات و پیامدهای مختلفی داشته باشد اما با هماهنگی 
خوب دستگاه های استان، به تجربه موفقی تبدیل شد. استاندار قم از تمام دستگاه ها و 
کسانی که در اجرای موفق این پروژه همکاری کردند تقدیر و خاطرنشان کرد: ما می توانیم 
از این تجربه برای مدیریت موضوعات پیش رو استفاده کنیم و فعالیت هایمان را با ترسیم 
برنامه ریزی و سناریونویسی به پیش ببریم تا به نتایج مطلوب دست یابیم. وی همچنین 
از صداوسیما و سایر رسانه های استان نیز که در اطالع رسانی و انتشار اخبار مربوط به 
پروژه اصالح رینگ غربی شهر مشارکت جدی داشتند قدردانی و تأکید کرد: امیدواریم این 
مشارکت همچنان در خصوص اطالع رسانی اصالح الگوی مصرف ادامه داشته باشد ضمن 
اینکه مردم نیز باید در مصرف بهینه سوخت و انرژی همکاری الزم را داشته باشند. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان قم نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از ابعاد مختلف اجرای 

پروژه اصالح رینگ غربی آبرسانی شهر قم پرداخت و گفت: عملیات اجرایی این پروژه بزرگ 
با حمایت استاندار محترم، معاونین استاندار، نمایندگان محترم قم در مجلس شورای اسالمی 
و همراهی کم نظیر دستگاه های اجرایی استان و همچنین همکاری خوب مردم عزیز استان 
به انجام رسید. دکتر علی جان صادق پور با اشاره به آبرسانی حدود نیمی از جمعیت شهر 
قم از رینگ غربی یادآور شد: با پیش بینی های الزم و هماهنگی های صورت گرفته با سایر 
دستگاه ها، اطالع رسانی از طریقه رسانه ها و تعامل مردم، هیچ گونه مشکلی در طول زمان 
اجرای این پروژه نداشتیم. وی رفع نشت خط انتقال ۱۴۰۰ میلی متر و تعویض شیرآالت و 
اتصاالت فرسوده رینگ غربی آبرسانی شهر قم را از جمله مراحل اجرای این پروژه برشمرد و 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه این پروژه بزرگ و پیچیده با استفاده از تمام امکانات و تجهیزات 
طی سه روز کار شبانه روزی و زودتر از زمان پیش بینی شده به انجام رسید. در پایان این 
جلسه استاندار قم از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم و سایر دستگاه هایی که در 

عملیات اجرایی اصالح رینگ غربی آبرسانی قم همکاری داشتند قدردانی کرد.

استاندار قم عنوان کرد: 

الگوسازی از تجربه موفق آبفا در اصالح شبکه آبرسانی
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