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 با اصالح شبكه توزيع آب در املش 160 خانوار 
ازاين نعمت الهى بهره مند شدند

ــركت  ــط عمومى و آموزش همگانى ش ــزارش دفتر رواب  به گ
آب و فاضالب استان گيالن ، مدير امور آبفاى املش با اعالم اصالح 
ــتان گفت : 160 خانوار از اين پروژه  ــبكه توزيع آب اين شهرس  ش

بهره مند شدند.

ــالن قربانى مدير امور آبفاى املش با اعالم اين خبر افزود:  ارس
به منظور تأمين آب پايدار و ارتقاء كيفيت در شبكه توزيع آب شهر، 
ــبكه توزيع آب سرچور با 200 متر لوله گذارى از  عمليات اصالح ش

جنس پلى اتيلن به قطر 110 ميليمتر اجرا شد.

وى در ادامه افزود: اين پروژه از محل اعتبارات عمرانى به مبلغ 
ــون ريال و با صرفه جويى 60 ميليون ريالى بصورت امانى  40 ميلي
ــد و 160 خانوار نيز از آن  ــط همكاران سختكوش امور اجرا ش توس

بهره مند شدند.

انجام بيش از 95 هزار بازرسى طى 6 ماهه 
سالجارى در سطح استان

ــازمان صنعت، معدن و تجارت  نادر ميرشكار رييس س
ــتان گفت : طى 6 ماهه ابتدائى سالجارى تعداد 95 هزار  اس
ــازمان صنعت ، معدن و  ــى توسط بازرسان س و 808 بازرس
ــكيل دو  ــورت پذيرفته كه منجر به تش ــتان ص تجارت اس
ــش از 3 هزار تخلف به  ــايى بي ــزار و 789 پرونده و شناس ه
ــون و 527 هزار و 274 ريال ،   ارزش 8 ميليارد و 822 ميلي

گرديده است .
ــترين  ــى اين بازه ى زمانى 6 ماهه بيش ــزود : ط وى اف
تخلفات در واحدهاى خرده فروش و خدماتى صورت پذيرفته 
ــت و عدم نصب  ــى ، عدم درج قيم ــوط به گرانفروش و مرب

نرخنامه مى باشد . 
ــارت  تج و  ــدن  مع  ، ــت  صنع ــازمان  س ــس   ريي
سيستان و بلوچستان در پايان اعالم داشت : هم استانيهاى 
عزيز در صورت مشاهده هر گونه تخلف مى توانند از روشهاى 
ــورت حضورى و  ــامانه 124 و يا به ص ــا س ــاس تلفنى ب تم
مراجعه به ادارات و نمايندگى هاى صنعت ، معدن و تجارت 
ــال گزارش كتبى مراتب  ــطح استان و يا از طريق ارس در س
 تخلفات را اعالم تا در سريعترين زمان ممكن به گزارش آنها 

رسيدگى گردد.

320 مگاولت آمپر به ظرفيت نامى پستهاى فوق 
توزيع برق منطقه اى گيالن اضافه خواهد شد

ــركت   با افتتاح و بهره بردارى از پروژه هاى زيربنايى ش
ــال جارى ،  320  ــهامى برق منطقه اى گيالن تا پايان س س
ــوق توزيع اضافه  ــتهاى ف مگاولت آمپر به ظرفيت نامى پس

خواهد شد.
«مهندس عظيم بلبل آبادى» مدير عامل شركت  سهامى 
برق منطقه اى گيالن، با اشاره به بهره بردارى از چهار پروژه 

برق منطقه اى گيالن تا پايان سال جارى ، بيان داشت:
پروژه هاى زيربنايى و در دست اقدام شركت نظير پروژه 
ــار، سپيدرود رشت،  ــهاى 20/63 كيلوولت توحيد گلس پس
سليمانداراب و صومعه سرا كه از پيشرفت فيزيكى مناسبى 
ــاح و مورد ــال جارى افتت ــتند تا پايان س  هم برخوردار هس

 بهره بردارى قرار خواهند گرفت. وى افزود: با بهره بردارى از 
اين چهار پروژه زيربنايى برق منطقه اى گيالن، 320 مگاولت 
آمپر به ظرفيت نامى پستهاى فوق توزيع استان گيالن اضافه 
خواهد شد. مهندس بلبل آبادى در خصوص تامين نقدينگى 
ــت: موضوع تامين مالى  براى اجراى اين پروژه ها ، بيان داش
ــركت از طريق برگزارى مناقصه فاينانس  پروژه هاى آتى ش

ــورو و همچنين امكان  ــن المللى به ارزش 56 ميليون ي  بي
ــتفاده از تسهيالت بانك زيرساخت توسعه آسيا به ارزش  اس
ــا دريافت  ــاءا... ب ــت كه انش ــون يورو مد نظر اس 113 ميلي
تسهيالت الزم شاهد افتتاح و بهره بردارى از اين پروزه ها و 

تحولى اساسى در صنعت برق استان گيالن خواهيم بود.

حصاركشى تعدادى زمين خالى در سطح 
شهردارى منطقه يك

ــى  ــك  از انجام عمليات حصاركش ــهردار منطقه ي ش
ــالجارى  ــطح اين منطقه در س ــدادى زمين خالى در س تع
ــاره به لزوم و ضرورت  خبر داد.مهندس على سعيدى  با اش
ساماندهى و حصاركشى زمين هاى خالى و بالتكليف،گفت:در 
اين راستا حصاركشى زمين هاى خالى خيابان امام خمينى 
ــه زمين هاى  ــا بيان اينك ــت.وى ب ــده اس آغاز و اجرايى ش
ــهر،به دليل انباشت زباله و ــده در محدوده ش  خالى و رها ش

ــبى براى رشد و نمو  ــاختمانى به محل مناس  نخاله هاى س
ــود،افزود:اين گونه ــى ش ــارى ها تبديل م ــروب و بيم  ميك

 زمين ها و فضاها محل تجمع زباله و رشد و تكثير موجودات 
موذى از قبيل پشه و حشرات،آلودگى محيط زيست و فراهم 
ــتى و همچنين نازيبا شدن چهره  ــكالت بهداش آوردن مش
شهرمى شوند،بنابراين بايد در راستاى ساماندهى زمين هاى 
ــهرى و مناطق مسكونى و  خالى و بال تكليف در محدوده ش
بهبود وضعيت شهر اقدامات موثرترى صورت گيرد.سعيدى  
انجام اين گونه اقدامات و فعاليت ها را گامى در جهت تامين 

رفاه حال شهروندان و جلب رضايتمندى آنها دانست.

كلنگ آبرسانى به گوراب زرميخ به زمين خورد
ــوزش همگانى  ــر روابط عمومى و آم به گزارش دفت
ــتان گيالن ، مراسم آغاز پروژه  شركت آب و فاضالب اس
ــور مديرعامل آبفاى  ــخ با حض ــانى به گوراب زرمي آبرس
ــوراى  ــتان در مجلس ش ــده مردم شهرس ــالن، نماين گي
ــئولين  ــدار ، مس ــام جمعه ، فرماندار، بخش ــالمى ، ام اس
ادارات شهرستان ، و جمع كثيرى از اهالى گوراب زرميخ 

در مسجد جامع اين شهر برگزار شد.
سيد محسن حسينى رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
ــاره به اينكه در فرهنگ ما آب قداست  آبفاى گيالن با اش
خاصى دارد گفت: جوامع بشرى در كنار آب تشكيل شده 

و زندگى بدان وابسته است .
ــى  ــاران زندگ ــتانى پرب ــزود: در اس ــه اف  وى در ادام
ــوردارى در تمامى  ــدم برخ ــل ع ــى بدلي ــم ول ــى كني م
ــكالتى مواجه  ــفره هاى آب زيرزمينى با مش مناطق از س
ــتيم و بايد از فواصل دور نسبت به تأمين آب استان   هس

اقدام نمائيم.
ــوردار از ــت برخ ــالن جمعي ــاى گي ــل آبف  مديرعام

ــالن را 65درصد  جمعيت  ــزرگ آب گي ــه خانه ب  تصفي
ــول خط انتقال  ــان كرد: ط ــتان اعالم كرد و خاطرنش اس
ــانى به گوراب زرميخ 4,2 كيلومتر از چاههاى  براى آبرس

محفوره در ماسوله رودخان مى باشد.
همچنين فتح الهى فرماندار صومعه سرا در سخنانى 
اظهار داشت: از بركات نظام اسالمى و دولت تدبير و اميد 
ــت و بايد  ــه و بى منت به مردم اس ــزارى صادقان خدمتگ
ــته مردم است ارائه شود  تالش نمائيم خدماتى كه شايس
ــتان در  و فضاى تعاملى و همكارى ادارات مختلف شهرس
ــيار اثربخش  ــارات ملى و اجراى پروژه ها بس جذب اعتب
است. دكتر دلخوش نماينده مردم شريف صومعه سرا در 
ــريح پروژه هاى اجرايى  مجلس شوراى اسالمى نيزبا تش
ــت: كارهاى اجرايى در شهرستان  ــتان اظهار داش شهرس
ــدار با قوت ــط فرمان ــى توس ــه هاى سياس ــدون دغدغ  ب

 دنبال مى شود.
ــام جمعه گوراب  ــالم جاللى ام در ادامه حجت االس
ــده مردم  ــدار و نماين ــه فرمان ــرى مجدان ــخ ، پيگي زرمي
ــذب  ــالمى را در ج ــوراى اس ــس ش ــتان در مجل شهرس
ــت و خواستار  ــيار حائز اهميت دانس اعتبار اين پروژه بس
ــرى اجراى پروژه  ــهر و پيگي ــت زدايى از اين ش محرومي

فاضالب آن شد.
ــت در پايان مردم و مسئولين با حضور در  گفتنى اس
محل اجراى پروژه كلنگ آغاز پروژه و اجراى خط انتقال 

توسط مسئولين به زمين خورد.

ــران مخابرات منطقه يزد   مدي
ــرى زاده يــــزد ــا نصي ــدارى ب در دي

ــت و  ــازمان مديري ــس س ريي
برنامه ريزى استان يزد به منظور تحقق اهداف برنامه 
ــعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى كشور ،  ششم توس
ــزد را براى تامين نيازهاى  آمادگى مخابرات منطقه ي
ارتباطى و فناورى اطالعاتدستگاه هاى اجرايى استان 

اعالم كردند.
ــت كه در محل دفتر رييس سازمان  در اين نشس
ــد، ابتدا  ــتان يزد برگزار ش مديريت و برنامه ريزى اس

مهدى مقوم مدير مخابرات منطقه يزد با ارائه گزارشى از 
جايگاه ارتباطات و فناورى اطالعات و وضعيت مخابراتى 
استان در زمينه تلفن ثابت، تلفن همراه، ديتا و  اينترنت 
ــرعت و فناورى هاى جديد اظهار داشت: با تالش  پرس
ــتان و  ــئوالن اس متخصصان مخابراتى و همكارى مس
دستگاه هاى اجرايى، خوشبختانه در حال حاضر استان 
ــبى براى بهره مندى از ارتباطات و  يزد از بستر مناس
فناورى اطالعات برخوردار است و اميدواريم با همكارى 
تنگاتنگ دستگاه هاى اجرايى بتوانيم ياور خوبى براى 
ــم توسعه  آنان در اجراى وظايف و تكاليف برنامه شش

باشيم. امجد رييس اداره برنامه ريزى مخابرات منطقه 
يزد نيز با يادآورى سرفصل هاى هشتگانه برنامه ششم 
توسعه، و برجسته بودن فصل زيربنايى ارتباطات، گفت: 
ــر نورى داريم و  ــتر خوبى در زمينه فيب هم اكنون بس
ــاس نيازها امكان افزايش پهناى باند وجود دارد.  بر اس
ــبكه مخابرات منطقه نيز در اين  رييس زاده معاون ش
ــمگيرى كه در زمينه  ــت با اشاره به تحول چش نشس
ــترهاى سيستم انتقال و ديتا و فيبر نورى و  تامين بس
ديگر فناورى هاى روز مخابراتى و ارتباطى در استان يزد 
صورت گرفته خاطر نشان ساخت: براى تحقق برنامه 

ــعه ما هيچگونه محدوديتى براى واگذارى  ششم توس
پهناى باند مورد نياز دستگاه هاى اجرايى استان نداريم. 
ساجدى مدير تجارى مخابرات منطقه يزد نيز در اين 
نشست با اعالم آمادگى براى تامين بسترهاى مخابراتى 
مورد نياز براى تحقق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: 
مخابرات منطقه يزد سرمايه گذارى هاى گسترده اى 
داشته تا بتواند نيازهاى ارتباطى دستگاه هاى اجرايى 
را تامين كند، و دستگاه هاى اجرايى استان بايد براى 
نيازهاى خود اولويت بندى داشته باشند و براى تامين 
اين نيازها با مخابرات تعامل داشته باشند. امامى رييس 
ــاره به  ــرات منطقه يزد نيز با اش ــى مخاب اداره بازارياب
ــت ارتباطى و فناورى اطالعات  ضرورت ارتقاى وضعي
ــتگاه هاى اجرايى استان در سه سطح دسترسى،  دس
ــكيل  ــتار تش ــاى الزم، خواس ــارت ه ــتفاده و مه  اس
ــت هاى چندجانبه با محوريت سازمان مديريت  نشس
ــكارى اداره كل فناورى اطالعات  ــه ريزى و هم وبرنام
ــا و اولويت هاى  ــتان براى احصاى دقيق تر نيازه اس
دستگاه هاى اجرايى استان به منظور ايفاى وظايف و 
ــم توسعه شد. نصيرى زاده رييس  تكاليف برنامه شش

ــزد در اين  ــتان ي ــازمان مديريت و برنامه ريزى اس س
ــگامى مخابرات براى  ــت ضمن استقبال از پيش نشس
همكارى در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، گفت: 
فناورى اطالعات از هر زيرساخت ديگرى مهم تر است 
ــاخت ها كمك  ــا آمادگى داريم تا در بخش زيرس و م
كنيم تا رقابت بهترى شكل بگيرد. وى افزود: به منظور 
تامين نيازهاى دستگاه هايى كه در زمينه فراهم آوردن 
ــاخت با محدوديت اعتبار روبرو هستند، بودجه  زيرس
متمركزى داريم كه اين بودجه با توجه به وضع موجود 
و جمع بندى و اولويت بندى اين نيازها توزيع خواهد 
شد. شايان يادآورى است اين نشست با حضور مهدى 
مقوم رييس مخابرات منطقه يزد، نصيرى زاده رييس 
سازمان مديريت و برنامه ريزى استان يزد ، دهقانى زاده 
معاون برنامه سازمان مديريت، رييس زاده معاون شبكه 
ــاجدى مدير تجارى ، ياورى  مخابرات منطقه يزد، س
نسب مدير فناورى اطالعات، امجد رييس اداره برنامه 
ريزى و امامى رييس اداره بازاريابى مخابرات منطقه يزد 
ــازمان مديريت و برنامه ريزى  در محل دفتر رييس س

استان يزد برگزار گرديد.

ــى دكتر  ــت هم انديش ،نشس
شريعتى استاندار خوزستان به مـشـهـد

ــران  مدي و  ــان  معاون ــراه  هم
استاندارى خوزستان و همچنين مديران ارشد صنعت 
ــتان با مديران ارشد صنعت برق خراسان  برق اين اس
رضوى در محل شركت توزيع نيروى برق شهرستان 

مشهد برگزار شد.
در اين نشست دكتر شريعتى استاندار خوزستان 
ــهد ارزنده و  ــتان و مش ــت: فعاليت هاى برق اس گف
ــمند مى  ــان دهنده وجود مديريتى فهيم و هوش نش
ــور مديران خالق و با  ــد كه اين مهم بدليل حض باش
تجربه منجمله آقاى مهندس شهرستانى است كه در 
صنعت برق خراسان تالش مضاعف داشته اند و اثرات 

مشهودى را به جا گذاشته اند.

ــات مديران  ــالش ها و خدم ــر از ت ــا تقدي وى ب
شركت توزيع نيروى برق مشهد گفت: وجود مديران 
ــه فهم كار تخصصى در اين حوزه  كاردان وافرادى ك
ــده تا ما از تجارب ارزشمند و خوب  را دارند باعث ش
ــتفاده كنيم و چنين تجاربى چراغ راه  اين عزيزان اس
ــتان  ــت و در اصالح و بهبود وضعيت برق خوزس ماس

مؤثر خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه استان خوزستان در صنعت 
ــور از قديم االيام پيشرو بوده و از نظر توليد  برق كش
ــاص آن داراى وضعيت بى  ــرق و پيچيدگى هاى خ ب
نظيرى است گفت: برق خوزستان با مديريت صحيح 
ــيار بديع كه در برق  و با الگوگيرى از كارهاى نو و بس
مشهد و برق منطقه اى خراسان انجام شده مى تواند 
ــن عزيزان به وضعيت  ــتفاده از تجربيات اي ضمن اس

پايدار و تثبيت برسد.
ــه وجود صنايع  ــتان ما با توجه ب ــت: اس وى گف
ــيمى و توليد محصوالت  ــزرگ نفت، فوالد و پتروش ب
ــاورزى همواره نيازمند نقشه راه بومى است تا به  كش

جايگاه واقعى خود در صنعت برق برسد.
در ادامه اين نشست مهندس سعيدى مديرعامل 
شركت توزيع نيروى برق شهرستان مشهد گفت: برق 
ــينه بسيار موفق در صنعت  خوزستان به لحاظ پيش
برق همواره مورد توجه بوده است، به جرأت مى توان 
ــون در حوزه  ــرفت هاى كه اكن ــت بعضى از پيش  گف
ــت  ــبكه هاى توزيع اتفاق افتاده اس ــره بردارى ش به
ــتان بوده كه در توزيع برق  ــمه آن از خوزس سرچش
ــركت توسعه  ــهد اين ايده ها پرورش و در اين ش مش
ــريح ويژگى هاى  ــت وى در ادامه ضمن تش يافته اس

شهر مشهد مقدس و فعاليت هاى اين شركت اضافه 
ــهد و  ــود 3/5 ميليون نفر جمعيت در مش ــرد: وج ك
ــترك برق و 20 ميليون  يك ميليون و 400 هزار مش
ــال از جمله ويژگى هاى شهر مشهد و اين  زائر در س
شركت است. وى ضمن تشريح اهداف جهانى صنعت 
ــور  ــم انداز صنعت برق كش برق در افق 2025 و چش
ــتراتژى توزيع برق مشهد در افق 1405 و بيان  و اس
ــهد گفت:  ــاى فنى و مرتبط با مردم در مش فراينده
عمليات خط گرم فرمان از نزديك، روكش دار كردن 
ــار قوى، اتوماسيون شبكه ها و  سيم هاى شبكه فش
جايگزينى كابل خودنگهدار به جاى سيم هاى مسى 
ــه طول 7 هزار كيلومتر از جمله فعاليت هاى توزيع  ب

برق مشهد بوده است.
ــى زاده مديرعامل برق منطقه اى  مهندس متول
ــان نيز در اين نشست گفت" وجود 3 ميليون  خراس
ــرى  ــبكه سراس ــترك و ارتباط با ش و 400 هزار مش
ــط 400 كيلوولت از ويژگى هاى  ــرق از طريق 4 خ ب
ــريح  ــت . وى ضمن تش ــان اس  برق منطقه اى خراس
فعاليت ها و خدمات برق منطقه اى خراسان به بيان 
اهداف و جزئيات اجراى طرح هاى جديد در خراسان 
ــزرگ مديرعامل برق  ــت ب ــدس دش ــت. مهن  پرداخ
منطقه اى خوزستان هم در اين نشست گفت: وجود 

210 پست انتقال و فوق توزيع و 8700 كيلومتر طول 
شبكه از ويژگى هاى برق خوزستان است ضمن اينكه 
استان ما در حوزه برق با مشكالتى نظير گرد و خاك، 
ــعه و عدم  ــوده، عدم توس ريز گردها، تجهيزات فرس
سرمايه گذارى كافى روبه روى مى باشد. در ادامه اين 
ــت مهندس غضنفرى مدير برق خوزستان نيز  نشس
ضمن ارائه گزارشى از فعاليت ها و عملكرد اين اداره 
و نقش و جايگاه توزيع برق مشهد گفت: الگوبردارى 
ــت و ما از تالش هاى  ــران براى ما فرصت اس از مدي
ــعيدى در مشهد و طرح هاى اين شركت  مهندس س
الگو گرفته ايم. مهندس كريمى مديرعامل توزيع برق 
ــت به ارائه گزارشى از عملكرد  اهواز نيز در اين نشس
اين شركت پرداخت و گفت: براى دستيابى به توسعه 

بايد ابتدا به منابع انسانى تو جه كرد.
ــتان و هيأت  ــت استاندار خوزس ــايان ذكر اس ش
همراه پس از اين نشست از عمليات خط گرم فرمان 
ــز فوريت هاى  ــپاچينگ، مرك از نزديك، مركز ديس
ــامانه خودروهاى عملياتى، عمليات تعويض  برق، س
 سيم هاى بدون روكش با سيم هاى روكش دار بدون 
اعمال خاموشى در شبكه هاى بيست كيلوولت، پارك 
آموزشى و نظام آراستگى در اداره انبارهاى توزيع برق 

مشهد بازديد به عمل آوردند.

نشست هم انديشى استاندار و مديران ارشد برق 

خوزستان  و خراسان رضوى به ميزبانى توزيع برق مشهد

اعالم آمادگى مخابرات براى تامين نيازهاى ارتباطى 

دستگاه هاى اجرايى در برنامه ششم توسعه

 پرداخت به موقع گازبهاء و رعايت 
نكات ايمنى

مهندس علوى در ديدار از  اداره گاز دهاقان از وضعيت گازرسانى به 
ــتان  اظهار رضايت كرد و طى جلسه اى با فرماندار اين اصـفـهـان اين شهرس

شهرستان گفت: خوشبختانه مراقبت از شبكه ها، شناسايى وضعيت 
ــتركين از نظم و استمرار خوبى  ــانى به مش ــتى ها بخوبى انجام گرفته و فرآيند گازرس نش

برخوردار است.
مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، با اعالم اين مطلب گفت: در حال حاضر بيش از 
14 هزار مشترك در شهرستان دهاقان از نعمت گاز طبيعى برخوردار هستند و اميدواريم  
ــتركين عزيز با رعايت اصول ايمنى و اصالح الگوى مصرف و پرداخت بموقع گاز بهاء  مش
 قدر دادن اين نعمت الهى باشند. مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، با اشاره به موضوع 
گلخانه هاى بدهكار اين شهرستان به شركت گاز گفت: از 418 گلخانه اين شهرستان 55 
گلخانه به مقدار قابل توجهى بدهى گاز بهاء دارند و بدهى معوق برخى از اين گلخانه ها به 
چندين دوره مى رسد.  وى، بيان داشت: همه اطالع دارندكه تامين بخش عمده اى از يارانه 
ــت لذا بايد دولت را در پرداخت يارانه ماهانه مردم  يارى  مردم از طريق وصول گاز بهاء اس
كرد. در ادامه، قاسميان فرماندار شهرستان دهاقان، بيان داشت: يكى از انتظارات ما پوشش 
كامل گازرسانى بوده كه بحمداهللا در اين شهرستان محقق شده و جاى تشكر فراوان دارد.  
وى، در خصوص توسعه شبكه گاز غير خانگى در منطقه همگين گفت: در بخش كشاورزى و 
دامپرورى اين منطقه سرمايه گذارى شده و در حال حاضر به گاز طبيعى به عنوان يكى از زير 
ساخت هاى مهم نياز است. فرماندار دهاقان، با اشاره به راه اندازى تعدادى واحد صنعتى در 
شهرستان ،تقاضاى توسعه  شبكه گاز در منطقه را نمود  و همچنين به مشكالت كشاورزان 
اين شهرستان كه به داليل مختلف دچار خسارت شده و توان مالى براى پرداخت بدهى هاى 
خود ندارند، تاكيد كرد و گفت: از شركت گاز تقاضا مى شود كه در اين زمينه با كشاورزان 
مساعدت و همكارى كند. در ادامه مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، بيان دشت: الزم 
است  متقاضيان صنعتى و گلخانه ها جهت تامين  گاز مورد نياز خود طرح موضوع كرده و 
درخواست خود را به شركت گاز ارائه نمايد تا براى توسعه شبكه اقدام شود.  وى تصريح كرد: 
گازبهاء به هيچ وجه قابل بخشش نيست و بايستى بموقع پرداخت گردد. مهندس علوى، 
با تشكر از مشتركينى كه نسبت به پرداخت بموقع  گازبهاء اقدام  مى كنند با عنايت به در 
پيش بودن فصل سرما از همه مشتركين  خواست تا با رعايت نكات ايمنى بويژه كنترل كردن 

مسير دودكش وسايل گاز سوز  از حوادث ناشى از گازگرفتگى پيشگيرى نمايند. 

 شهرك صنعتى مرزى تايباد 
مستعد توليد و صادرات  

ــهركهاى صنعتى خراسان رضوى شهرك  ــركت ش مديرعامل ش
ــورهاى مـشـهـد ــتعد توليد و صادرات به كش صنعتى مرزى تايباد را مس

همسايه برشمرد. 
مسعود مهدى زاده مقدم ضمن اظهار مطلب فوق اظهار داشت:وظيفه ذاتى شركت 
شهركهاى صنعتى استان خراسان رضوى توسعه و تكميل متوازن زيرساختهاى عمرانى 
در شهركها و نواحى صنعتى و تسهيل و تمهيد حمايتى از صنايع كوچك بوده تا زمينه 

الزم براى سرمايه گذاران صنعتى در راستاى توليد ملى و اشتغال مولد مهيا شود. 
ــطح برخورداري از خدمات  ــه داد:با با برنامه ريزي الزم به منظور ارتقاء س وى ادام
ــب فعاليت و تالش  ــهركها و نواحي صنعتي، فراهم نمودن فضاي مناس زيربنايي در ش
ــاختي به  ــتفاده بهينه از منابع موجود و كاهش هزينه هاي زيرس مضاعف به منظور اس

همراه ارتقاء كيفيت و سرعت عمل زمينه حضور سرمايه گذران نيز فراهم ميگردد. 
مهدى زاده مقدم هدف از ايجاد شهركها و نواحى صنعتى را رونق رشد صنعتى در 
اقصى نقاط استان براى تأمين اشتغال در بخصوص مناطق كمتر توسعه يافته، حمايت 
از رشد صنعتى در صنايع كوچك و متوسط،اجراى سياستهاى مربوط به توزيع جمعيت 
در سطح ملى و منطقه اى، توزيع مناسب صنايع در ارتباط با برنامه ريزى هاى شهرى و 
منطقه اى،ايجاد و تنوع در صنايع يك متكى بر قابليت هاى منطقه اى بمنظور دستيابى 

به ثبات بيشتر و اشتغال پايدار و بازرگانى دانست. 
وى در خصوص شهرك صنعتى مرزى تايباد بيان داشت:اين شهرك صنعتى مرزى 
ــعتى بالغ بر 230هكتار و امكانات زيرساختى  در كيلومتر 7 جاده تايباد-دوغارون با وس
ــتغالى  ــيده با اش ــتقرار 4 واحد صنعتى به بهره بردارى رس آب,برق,گاز,تلفن زمينه اس
ــى با رويكرد صادرات گرايى را فراهم ــرمايه گذارى 30 ميلياردريال  بالغ بر 100نفر و س

 آورده است. 
ــهركهاى صنعتى خراسان رضوى عنوان كرد:وجود واحدهاى  مديرعامل شركت ش
صنعتى صادرات گرا با توجه به ارزش سرمايه گذارى و نوع كيفيت كاالها موجب رونق 

بازار و همچنين باعث ايجاد فضاى رقابتى مى شود. 
وى تصريح كرد:باالبودن كيفيت توليدات و صادرات محصوالت به كشورهاى ديگر 
موجبات فعال شدن واحدهاى صنعتى ديگر كه در زمينه هاى مرتبط در حال فعاليت 

مى باشد را نيز فراهم آورده و رشد اقتصادى منطقه را به همراه دارد. 

 نبودن نمادى از بندرعباس در ورودى شهر
 بطور كامل مشهود است

ــهر يكى از  ــت: وروديهاى ش ــهر بندرعباس گف ــوراى ش "عضو ش

گاليه هاى اساسى همه شهروندان است.بـندرعبـاس
" كيانوش جهانبخش" در نطق پيش از دستور هفتمين جلسه 
علنى شوراى اسالمى شهر بندرعباس كه با دستور كار نشست هم انديشى با اعضاى هيئت 
مديره خانه مطبوعات استان برگزار شد، بيان كرد: وروديهاى شهر بندرعباس از گاليه هاى 
ــت و نبودن نمادى از بندرعباس در ورودى شهر بطور كامل  ــى همه شهروندان اس اساس

مشهود است.
جهانبخش گفت: در طول 4 سال گذشته اعضاى شوراى چهارم هيچ انتقادى ازاعضاى 
ــوراى سوم نداشتند و اگر ضعف و مشكلى بود سعى كرديم آن را برطرف كنيم و نبايد  ش

برخى با مصاحبه هاى تخريبى عملكرد دوره هاى قبل شورا را به چالش بكشند.
رييس كميسيون عمران، حمل ونقل و ترافيك شوراى شهر بندرعباس درادامه بيان 
كرد: در پايان يك ماه مانده به اتمام شوراى سوم قراردادى در جهت ساخت دروازه خليج 

فارس و دروازه قرآن بسته شده كه اين دروازه ها هيچ سنخيتى با شهر بندرعباس ندارند.
وى گفت: متاسفانه فلسفه احداث اين دو دروازه مشخص نيست و الگو و معمارى اين 
ــد نيست. همچنين داربست هاى  ــباهتى با دروازه و نمادى كه قابل ارائه باش بناها هيچ ش

غيرايمن كه دور اين بناها وجود دارد كه جاى نگرانى براى شهروندان بوجود آورده است.
ــكاران پيمان دارد، پيمان ما هم با  ــهردارى با پيمان جهانبخش افزود: همانطور كه ش
مردم است و از شهردارى مجموعه عمرانى كه ناظر پروژه است درخواست مى شود در اين 
خصوص پاسخگو باشند. وى تصريح كرد: پيمانكارانى كه در كارشان كوتاهى رخ مى دهد 

بايد از چرخه پيمانكارى مجموعه شهردارى خارج شوند تا بيت المال حيف وميل نشود.
رييس كميسيون عمران، حمل ونقل و ترافيك شوراى شهر بندرعباس به پالژ بانوان 
اشاره و خاطر نشان كرد: اظهار نظرهاى مختلفى در رابطه با افتتاح پالژ بانوان صورت گرفته 

و فضاى جامعه را به سمت التهاب برده است.
جهانبخش گفت: جلوى چشم مديران محيط زيست روزانه پساب فاضالب از طريق 
خور گورسوزان وارد دريا مى شود كه آنها صحبتى نمى كنند ولى در خصوص پالژ بانوان كه 

جهت رفاه حال شهروندان احداث شده است به يك موضوع امنيتى تبديل كرده اند.
ــتى قبل از احداث اين موضوع مطرح ــت بايس ــكل داش   وى افزود: اگر اين پروژه مش

 مى شد نه حاال كه پروژه افتتاح و به بهره بردارى رسيده است.

 قضاوت ما در انتخاب مديران 
براساس مواضع سياسى نيست

ــهد مقدس با تاكيد بر اينكه  ــهردار مش ش
ــالمت نفس و پاك دستى دو اصل مهم مـشـهـد س

ــهردارى مشهد مقدس  براى فعاليت در ش
ــاس مواضع  ــران براس ــا در انتخاب مدي ــاوت م ــت، گفت: قض  اس

سياسى نيست. 
تقى زاده خامسى در مراسم توديع و معارفه معاون برنامه ريزى و 
توسعه سرمايه انسانى شهردارى مشهد مقدس به عنوان نخستين تغيير 
در حوزه معاونان شهردارى كه در سالن شهداى شهردارى برگزار شد، با 
اشاره به جايگاه ويژه معاونت برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى اظهار 
كرد: معاونت برنامه ريزى و توسعه، جايگاه ويژه اى دارد و مى تواند به 
 عنوان قلب يك سازمان عمل كند. وى با بيان اينكه معاون برنامه ريزى 
و توسعه پيشين شهردارى مشهد را فردى صادق مى دانم، بيان كرد: 
صداقت مهم است كه آقاى شربت دار به آن تكيه كرده بود و وظيفه  
دارم از زحمات وى قدردانى كنم. شهردار مشهد مقدس ادامه داد: بايد 
از ظرفيت ها و تجارب مديران گذشته استفاده كنيم و ما بنا بر حذف 
هيچ كس را نداريم و از تمام ظرفيت ها استفاده خواهيم كرد. تقى زاده 
خامسى خطاب به معاون جديد برنامه ريزى و توسعه شهردارى مشهد 
گفت: تجديد نظر در تشكيالت و همچنين آموزش برمبناى يادگيرى 
و كاربردى بودن را مورد توجه قرار گيرد. وى با بيان اينكه بودجه ريزى 
بايد براساس برنامه، عملياتى و تحقق پذير باشد، تصريح كرد: بودجه 
امسال شهردارى مشهد مقدس، 6 هزار 500 ميليارد تومان است اما 
قطعاً به اين عدد و رقم نخواهيم رسيد و اين از موضوعاتى كه بايد به آن 
رسيدگى كنيد. شهردار مشهد مقدس با اشاره به ضرورت بهره گيرى 
از ظرفيت هاى موجود شهردارى اظهار كرد: شهردارى مشهد مقدس 
داراى نيروى انسانى با تحصيالت و تركيب سنى خوبى است كه به 

خوبى از اين ظرفيت ها استفاده نشده  است.

 توسعه و بهينه سازى 18 هزار متر شبكه توزيع برق 
در شهرستان سمنان

ــروع سال جارى تا به حال ، 18 هزار   از ش
و 900 متر شبكه توزيع برق در شهرستان سـمـنـان

ــازى  ــه س ــا بهين ــعه و ي ــمنان ، توس  س
شده است.

مدير توزيع برق شهرستان سمنان با اعالم اين مطلب گفت: 
احداث دو هزار متر شبكه فشار ضعيف زمينى و هوائى و 450 متر 

خطوط فشار متوسط اجرائى گرديده است .
مهندس عليرضا قيومى افزود: طرح اصالح و بهينه سازى سه 
هزار و 500 متر شبكه فشار ضعيف و 14 هزار و 500 متر شبكه 

20 كيلوولت ، از اقدامات صورت گرفته به شمار مى رود.
ــرد : به منظور تغذيه برق متقاضيان جديد ، دو  وى اضافه ك
ــتگاه هوائى توزيع برق به ظرفيت 400 كيلوولت آمپر احداث  ايس
شده و عمليات سرويس 10 دستگاه پست برق هم به اجرا درآمده 
است. وى با اشاره به اين كه 70 دستگاه سرچراغ جديد در سامانه 
روشنائى معابر شهرستان نصب شده يادآور شد : طرح بهسازى يك 
هزار و 160 دستگاه چراغ ، از ديگر فعاليت هائى است كه به انجام 
رسيده است .وى تصريح كرد : از آغاز امسال تاكنون ، 181 پروژه 
ــانى با صرف اعتبارى به مبلغ 15 ميليارد و 924  عمرانى برق رس
ميليون ريال مورد بهره بردارى قرار گرفته است .وى خاطر نشان 
ــار متوسط به منظور باال بردن قابليت  كرد: تعميرات خطوط فش
ــبكه 20 كيلوولت از محل توسعه  ــبكه ها ، احداث ش اطمينان ش
ــار متوسط ، نصب پست هاى  فيدرها و ارتباط مابين خطوط فش
هوائى جهت كاهش تلفات برق  در نقاطى كه ضرورت بهبودپروفيل 
ولتاژ وجود دارد و همچنين تعويض كابل هاى فشار متوسط روغنى 
با خشك در قسمت جنوب سمنان به عنوان مهم ترين پروژه هائى 

هستند كه تا پايان شهريور ماه سال جارى عملياتى خواهند شد

ــان گفت: هزار  ــانى كرم مديرعامل آتش نش
ــق و هزار و 400 كـرمـــان ــورد عمليات اطفاى حري م

ــط آتش  ــات امداد و نجات توس مورد عملي
ــال جارى انجام شده است.  نشانان كرمان طى شش ماه نخست س
على عسكرى صبح چهارشنبه در آيين تجليل از آتش نشانان گفت: 
ــال جارى 968 مورد حريق در شهر كرمان به  طى شش ماه اول س
وقوع پيوست كه متاسفانه بيشترين علت اين حوادث به دليل عدم 

توجه شهروندان به مسائل ايمنى اتفاق افتاده است.
ــاره به واقعه ناگوار پالسكو، گفت: گذشت زمان نبايد  وى با اش
ــكل مديريت بحران و كمبود امكانات در واقعه پالسكو را از ياد  مش
ببرد، هرچند بعد از اين واقعه دلخراش، نگرش و طرز تفكر شهروندان 
ــبت به آتش نشانى تغيير كرد كه جاى مباهات دارد.عسكرى با  نس
ــايش و سالمت خود را در  ــانان همواره، آس تاكيد بر اينكه آتش نش
ــده در حادثه، ناديده  ــهروندان گرفتار ش جهت حفظ جان و مال ش
ــانان مردانى از جنس  گرفته و خود را فدا مى كنند، افزود: آتش نش
ــهادت، ايثار و فداكارى هستند كه همچون فرشته نجات در دل  ش
حادثه فرود آمده و جان ومال شهروندان را از چنگال آتش و حوادث 
نجات مى دهند.وى با بيان اينكه سازمان آتش نشانى دو وظيفه اصلى 
اطفاى حريق و امداد و نجات را به عهده دارد، تصريح كرد: در شش 
ــزار و 400 مورد  ــورد عمليات اطفاى حريق و ه ــال هزار م ماه امس

عمليات امداد و نجات توسط آتش نشانان كرمان انجام شده است.
ــانى و خدمات ايمنى شهردارى  ــازمان آتش نش مديرعامل س
ــال دو ايستگاه آتش نشانى به ايستگاه هاى  كرمان با بيان اينكه امس
ــيد، افزود:  ــا به 10 عدد رس ــده و تعداد آنه ــهر كرمان اضافه ش ش
ــده در شهرك الغدير و جنگل قائم احداث شده  ايستگاه هاى ياد ش

ــاره به اضافه شدن 60 نفر  ــكرى با اش و به بهره بردارى رسيدند.عس
نيروى جديد به مجموعه آتش نشانى در اوايل امسال، تصريح كرد: 
در حال حاضر از لحاظ تعداد ايستگاه و نفرات وضعيت مطلوبى داريم، 
ــكل كمبود ماشين آالت و نبود تجهيزات مناسب  اما مهمترين مش
است كه بايد تهيه و به روز رسانى شوند.وى با تاكيد بر اينكه مقابله با 
حوادث بسيار مشكل و هزينه بر است، گفت: به دنبال اين هستيم كه 
رويكرد سازمان از حالت سنتى خارج شده و از مقابله اى به پيشگيرى 
تغيير كند.مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
كرمان الزمه تغيير رويكرد سازمان از مقابله اى به پيشگيرى را تداوم 
ــاى آن از لحاظ كيفى و كمى عنوان و تصريح  ــث آموزش و ارتق بح
ــتا دو نوع آموزش درون و برون سازمانى را مد نظر  كرد: در اين راس
ــكرى با بيان اينكه در بحث آموزش درون سازمانى،  قرار داده ايم.عس
ــازه وارد و در بحث آموزش برون  آموزش تخصصى براى نيروهاى ت
ــازمانى، آموزش سه هزار نفر آتش نشان داوطلب اجرا شده است،  س
گفت: در صدديم بحث آموزش را از مهدهاى كودك و دبستان آغاز 

كرده و به تمامى اقشار جامعه تعميم دهيم.
وى با تاكيد بر لزوم آمادگى جسمانى آتش نشانان افزود: در اين 
ــتا اتاق ورزش در تمامى ايستگاه هاى آتش نشانى كرمان آماده  راس
ــاعاتى را در آن به انجام  ــازى و تجهيز شده كه پرسنل هر روز س س

حركات ورزشى و ارتقاى آمادگى جسمانى خود مى پردازند.
ــانى و خدمات ايمنى شهردارى كرمان  مديرعامل سازمان آتش نش
ــازمان مبنى بر «هر خانواده يك آتش نشان»  ــعار س ــاره به ش با اش
تصريح كرد: قصد داريم در تمامى اقشار جامعه ورود كرده و به تمامى 
ــهروندان مباحث پيشگيرى و مقابله با حوادث را آموزش دهيم تا  ش

شهرى ايمن و شهروندانى آسوده خاطر داشته باشيم.

مديرعامل آتش نشانى كرمان
1000 عمليات اطفاى حريق در كرمان انجام شد
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