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 صرفه جويى 400 ميليون ريالى آبفاى انزلى
 در راه اندازى دستگاه سافت استارتر

ــركت آب و  به گزارش دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى ش
ــتان گيالن ، مدير امور آبفاى انزلى از صرفه جويى 400  فاضالب اس
ميليون ريالى در راه اندازى دستگاه سافت استارتر شهرستان خبر داد.

ــاره به نقص فنى دو  محمود اميرى مدير امور آبفاى انزلى با اش

دستگاه سافت استارتر و از مدار خارج شدن برق پست20KV اظهار 
داشت: در اثر نوسانات برق و عوامل محيطى با نقص فنى دو دستگاه 

سافت استارتر پست برق 20KV از مدار خارج گرديد.
وى در ادامه افزود: برآورد قيمت خريد دو دستگاه سافت استارتر 

بالغ بر 600 ميليون ريال بود كه با استفاده از تخصص و همت همكاران 
مجرب اين امور با هزينه اى بالغ بر 190 ميليون ريال نسبت به تعمير،  
نصب و راه اندازى دستگاه مذكور اقدام گرديد و بالغ بر 400 ميليون 

ريال در هزينه هاى جارى شركت صرفه جويى شد.

به حداقل رساندن زهكش در مزارع با گسترش 
كانالهادر فصل آبيارى جارى

ــره و مدير عامل آب  ــدس لطفى رئيس هيات مدي مهن
منطقه اى گيالن در جلسه با مديران  سد مخزنى سفيد رود 
گفت:بنده از كليه كاركنان سد سفيد رود تشكر مى كنم كه 
با تالشها و زحمات بيشمارخود  بيش از 50 سال اين سد را 

در بهترين وضعيت حفظ كرده اند.
مهندس لطفى افزود : با تشريك مساعى  وتالش همه 
ــال پيش رو بايد  ــه اى گيالن در 2 س ــكاران آب منطق هم
ــاله ما بايد سدهاى در  ــد  و در يك بازه زمانى 3 س بدرخش
ــره بردارى كنيم. مدير عامل آب  ــت اجرا را وارد مدار به دس
ــطوح اجرايى از  ــه اى گيالن  در ادامه گفت:بايد در س منطق
كليه ظرفيتهاى بهره مند شده و من مطمئن هستم كه اين 
ــنل كارآموزده به اوج تحول سازمانى  ــركت با وجود پرس ش
ــت و با اجراى برنامه هاى راهبردى و تا سال 96  نزديك اس
ــت از نظر كيفيت طرحها و استقرار  آب منطقه اى مى بايس
ــتم مديريت كيفيت از بهترين شرايط برخورد ار باشد  سيس
رئيس هيات مديره ومدير عامل آب منطقه اى گيالن در انتها 
گفت :الزم است از پتانسيل آبهاى سطحى در استان استفاده 
ــارى پيش رو ــرد و در خصوص فصل آبي ــر صورت پذي  موث

 برنامه ريزى هاى الزم انجام شده و اقدامات موثر در خصوص 
ــد و امسال  ــت اجرا مى باش مديريت جامع منابع آب در دس
تالش خواهيم كرد با گسترش كانالها استفاده از زهكش را در 

مزارع به حداقل برسانيم.

جذب سرمايه گذار بخش خصوصى در سرلوحه 
كار قرار گيرد

استاندار گلستان در نشست با مديرعامل ،معاونين،مديران 
و كاركنان شركت آب وفاضالب شهرى استان گلستان گفت: 
جذب سرمايه گذار بخش خصوصى جهت راهبرد طرح هاى 

آب وفاضالب در سرلوحه كار قرار گيرد. 
ــتان  ــركت آب وفاضالب اس به گزارش پايگاه خبرى ش
گلستان دكتر حسن صادقلو افزود سهم سرانه آب در كشور 
حدود 1600 مترمكعب بوده اين رقم براى استان حدود 1400 
مترمكعب مى باشد كه اين موضوع دليل بر لزوم رعايت هر چه 
بيشتر الگوى مصرف و مصارف صحيح آب از سوى شهروندان 
ــوزه آب بعنوان  ــد. به گفته وى كاركنان ح محترم مى باش
حيات بخشان جامعه وظيفه سنگينى در امر خدمت رسانى 
به مردم  دارند و اميدواريم ماموريتى كه بر عهده دارند را به 
نحو احسن انجام دهند.  وى خاطرنشان كرد با توجه به اينكه 
ــد در قرآن كريم و ائمه معصومين نيز به جلوگيرى از  خداون
اسراف و تبذير سفارش نموده اند    وظيفه ما است اين نعمت 
الهى را بر اساس آموزه هاى دينى صحيح مصرف و مديريت 
ــتاندار گلستان با اشاره به جايگاه حوزه آب در دنيا  كنيم. اس
ــان كرد تداوم مصرف كنونى به طور قطع  و كشور خاطرنش
تمام بخشها حتى آب آشاميدنى مردم را دچار مشكل جدى، 
كمبود و حتى قطع خواهد كرد كه در همين راستا پيشنهاد 
ــازمانى اين شركت  ــاختار س ــود در اين حوزه و در س مى ش
ــاى صحيح مصرف آب  ــازى الگوه  جايگاه حوزه فرهنگ س

پر رنگ گردد.

در سال اقتصاد مقاومتى در صدد هستيم مردم به 
عينًا شاهد خدمات شركت آبفا اصفهان باشند

مراسم توديع و معارفه مدير آبفا شهرستان لنجان باحضور 
ــتان اصفهان فرماندار،  ــركت آب و فاضالب اس مديرعامل ش
شهردار، اعضاى شوراى شهر، فرمانده نيروى انتظامى، رؤساى 

ادارات و سازمانهاى شهرستان لنجان برگزارشد.
مهندس هاشم امينى در اين جلسه به وجود بحران كم 
ــتان اصفهان اشاره كرد و اعالم نمود:  ــور و به ويژه اس آبى كش
باتوجه به تغيير اقليم آب و هوايى كشور بيالن آبى رشد منفى 
ــته به طوريكه ذخاير و منابع آبى همچنان روند كاهشى  داش
داشته براين اساس شركت آبفا استان اصفهان كه وظايف مهمى 
همچون تأمين آب شرب و نيز دفع فاضالب را برعهده دارد در 
سالهاى اخير تدابيرى در جهت مهار تبعات بحران كم آبى در 

استان اصفهان در دستور كار قرار داده است.
ــتان  وى افزود: هم اكنون واحدهاى بزرگ صنعتى در اس
اصفهان مشغول به فعاليت هستند كه نياز آبى اين واحدها مى 
توان از طريق پساب تأمين نمود و به طوريكه آب تازه در اختيار 
ديگر بهره برداران قرار گيرد. بر اين اساس تفاهم نامه اى ميان 
شركت آبفا اصفهان و شركت فوالد مباركه منعقد گرديد كه بر 
مبناى آن با روش بيع متقابل شبكه فاضالب 8 شهر از توابع 
لنجان و شهرستان مباركه اجرا شود و تصفيه خانه فاضالب سده 
لنجان احداث شود كه خوشبختانه در حال حاضر تصفيه خانه 
سده لنجان آماده بهره بردارى است و اجراى شبكه فاضالب اين 
شهرها به 85 درصد پيشرفت فيزيكى رسيده است. مديرعامل 
و رئيس هيأت مديره شركت آبفا استان اصفهان با بيان اينكه 
اجراى چنين طرح هايى منفعت هاى بسيارى به دنبال دارد 
ــاخت: با اجرايى شدن شبكه فاضالب به روش  خاطرنشان س
ــش از 3 دهه از خدمات  ــهرها بيش از پي ــع متقابل اين ش بي
شبكه فاضالب بهره مند شدند بلكه از آنجايى كه شهرستان 
ــده رود بود عدم برخوردارى  لنجان در مجاورت رودخانه زاين
ــبكه فاضالب آالينده هاى زيست محيطى بسيارى را به  از ش
همراه داشت كه خوشبختانه با اجرايى شدن اين پروژه عالوه 
بر ارتقاى سطح رفاه عمومى افزايش مسائل بهداشتى را نيز در 

اين منطقه رقم مى زند.

كسب  دومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي 
ايران توسط شركت پااليش نفت بندرعباس

بندرعباس- شهين صادقى:شركت پااليش نفت بندرعباس 
تنديس برنزي دومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي ايران را 
در مراسمي كه به منظور معرفي شركتهاي برتر و موفق كشور 
در حوزه صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي برگزار شد، 

از آن خود كرد.
ــم كه با حضور مقامات و مسئوالن كشوري  در اين مراس
برگزار شد، شركت پااليش نفت بندرعباس با حضور در بخش 
ــرف انرژي، موفق به  ــتاندارد ملي معيار مص صنايع داراي اس
 كسب تنديس برنزي دومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي 
ايران شد. در آيين پايانى دومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي 
ايران كه بر اساس تفاهمنامه مابين سازمان مديريت صنعتي، 
ــازمان بهره وري انرژي ايران، شركت بهينه سازي مصرف  س
ــازى انرژي و محيط زيست، معاونت  سوخت، ستاد بهينه س
ــت جمهوري و سازمان ملي استاندارد  علمي و فن آوري رياس
ــوم در  ــت، رتبه هاي اول تا س ايران طراحى و اجرا گرديده اس
هر بخش بر اساس حد نصاب امتيازات به دست آمده، موفق به 
اخذ تنديس گرديده و ديگر رتبه ها نشان و تقديرنامه دريافت 
ــراي حضور در جايزه ملي  ــركت ب كردند. در اين دوره 83 ش
ــركت پذيرفته  مديريت انرژي اعالم آمادگي كردند كه 56 ش
ــده و پس از تكميل اظهارنامه، 32 شركت مجوز الزم براي  ش

ارزيابي را دريافت كردند.

 كاهش آلودگى ناشى از گوگرد 
در منطقه پارس جنوبى

ــادى انرژى  ــل منطقه ويژه اقتص مديرعام
ــش 90 درصدى بـوشهـر ــى از كاه ــارس جنوب پ

ــى از گوگرد در منطقه پارس  آلودگى ناش
جنوبى خبر داد.

مهدى يوسفى در نشست بررسى مسائل زيست محيطى منطقه 
پارس جنوبى  گفت : امسال با تمركز بر صيانت از محيط زيست، 
نظارت و كنترل بر خروجى و تصفيه پساب فاضالب پتروشيمى و 

پااليشگاه هاى منطقه پارس جنوبى تشديد شده است.
وى  افزود : براساس يك برنامه مدون سه ساله در فاز نخست 
ــاب واحدهاى صنعتى بزرگ منطقه پارس جنوبى به  خروجى پس
دريا با جديت كنترل و نظارت مى شود و اين طرح تا بهبود پساب 
ــه ادامه دارد.مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى  فاضالب ها در منطق
ــت : هم اكنون يك مركز آنالين در  انرژى پارس جنوبى اظهار داش
منطقه پارس جنوبى وظيفه كنترل و پايش پساب ها را برعهده دارد 
ــش ايستگاه ديگر راه اندازى مى شود. يوسفى  و درآينده نزديك ش
ــح كرد: به منظور پايش كيفيت هواى منطقه پارس جنوبى  تصري
20 پارامتر كيفى موثر تعيين و تدوين شده و به طور مداوم كيفيت 
هواى منطقه توسط يك  مركز  هواشناسى كنترل و پايش مى شود. 
وى با اشاره به اينكه مديريت پسماند فاضالب ها در سال هاى گذشته 
يكى از گام هاى اساسى و حائز  اهميت براى صيانت از محيط زيست 
ــمار مى رود تاكيد كرد: مجتمع مديريت پسماندهاى  منطقه به ش
ــالح و تكميل واحدهاى  ــى خطرناك و غير خطرناك و اص صنعت
تصفيه پساب فاضالب شركت هاى مستقر در منطقه پارس جنوبى 
ايجاد شد. مدير عامل منطقه ويزه اقتصادى انرژى پارس جنوبى با 
بيان اينكه يك  هزار هكتار فضاى سبز در منطقه پارس جنوبى ايجاد 
ــده گفت: اجراى بيش از يك  هزار هكتار ديگر هم اخيراَ توسط  ش

هيئت مديره شركت نفت تصويب شده و به زودى اجرا مى شود.

 بهره بردارى قطعه 1 آزاد راه شرق اصفهان 
تا شهريور ماه سال آينده

ــاون هماهنگى امور  ــى طرفه مع محمدعل
ــراه حجت اله اصـفهـان ــتاندارى به هم عمرانى اس

ــازى استان از  غالمى مديركل راه وشهرس
پروژه آزاد راه شرق اصفهان بازديد نمود .

ــتان گفت:  ــيه بازديد از اين پروژه عظيم در اس طرفه در حاش
ــال جارى و با  ــت سال توقف در س ــرق اصفهان با هش  آزاد راه ش
سرمايه گذارى بخش خصوصى در سه قطعه در حال احداث است 
ــرفت و قطعه دوم با 11 درصد  كه قطعه يك آن با 29 درصد پيش
فعال مى باشد . وى اظهار داشت: قطعا مشكالت ومحدوديت هايى 
براى انجام اين فعاليت وجود دارد كه پيگير هستيم تا اين مشكالت 

را در اسرع وقت مرتفع نماييم .
معاون استاندارى اصفهان با توضيح مشخصات اين پروژه گفت: 
عمليات ساخت قطعه 1 آزاد راه شرق اصفهان از آزادراه اصفهان – 
نطنز تا تقاطع اصفهان – اردستان بطول 30 كيلومتر آغاز كه با توجه 
به برنامه ريزى هاى انجام شده اين قطعه، تا پايان شهريور ماه سال 
آينده به بهره بردارى خواهد رسيد . قطعه 2 اين پروژه هم بطول 33 
كيلومتر تا آزاد راه اصفهان – نايين در ادامه در حال اجراست كه با 
روش اجرايى كه براى اين قطعه پيش بينى شده الزم است كه هر 
چه زودتر با تجهيز كارگاه متناسب با قسمت هاى بعدى بتوان طبق 

برنامه پيش بينى شده تا سال 97 به بهره بردارى برسد .
ــوم اين پروژه نيز در حال انتخاب پيمانكار است كه  قطعه س
ــال تعيين تكليف گردد . حجت اله غالمى  ــت تا پايان س اميد اس
مديركل راه وشهرسازى استان اصفهان نيز با اشاره به مشكالتى كه 
مطرح است در ادامه گفت: جهت رفع مشكالت پيش رو و به منظور 
پيشرفت اين پروژه طبق برنامه تعيين شده جهت تحويل زمين به 
منظور استقرار كارخانه آسفالت مكاتبات الزم انجام و تامين سوخت 

ماشين آالت نيز پيگيرى خواهدشد.

استانى شدن سامانه پاسخگويى و ارتباط مردمى 
سامانه 122 در آبفاى گيالن

ــط عمومى و آموزش  به گزارش دفتر رواب
ــتان گـيـالن ــركت آب و فاضالب اس ــى ش همگان

گيالن ، در نشست اعضاء كارگروه سامانه 
ــامانه 122  ــتقرار س ــركت ، بر اس ارتباط مردمى 122 و GIS ش

بصورت استانى تأكيد شد.
سيد محسن حسينى رئيس هيأت مديره و مديرعامل آبفاى 
ــامانه ارتباط مردمى 122 و ــت اعضاء كارگروه س گيالن در نشس

GIS شركت بر استقرار سامانه پاسخگويى و ارتباط مردمى 122 
بصورت استانى تأكيد كرد و افزود: از معاونين و مديران ميخواهم با 
 جديت براى راه اندازى همزمان اين دو سيستم از تمام ظرفيتهاى 

سخت افزارى و نرم افزارى استفاده نمايند.
ــد: با توجه به لزوم استقرار سامانه 122  وى در ادامه يادآور ش
بصورت استانى ، در حال حاضر بررسى Online وضعيت موجود 
ــات، شبكه، آخرين وضعيت مشتركين و ... تنها با استقرار  تاسيس

سيستم GIS استانى امكان پذير مى باشد.
ــت تجهيزات  ــل آبفاى گيالن با بيان اينكه الزم اس مديرعام
سخت افزارى و نرم افزارى براى استقرار كامل سامانه 122 در ستاد 
ــركت نصب و آماده بهره بردارى گردد افزود: تماس شهروندان  ش
ــامانه ، مستقر در  ــتان با تلفن 122 به مركز اين س ــطح اس در س
ــركت اتصال و طى فرآيند نرم افزارى به كاربران مستقر  ــتاد ش س
در شهرستان ها بصورت 24 ساعته ارجاع و اتمام كار توسط كاربر 

122 مناطق در نرم افزارسامانه درج خواهد شد.
مهدس ناطقي رئيس مركز 122شركت آب و فاضالب استان 
ــركت مخابرات  ــي از خريداري خطوط الزم از ش ــز طي گزارش ني
ــركت به  ــرداد و اظهار اميدواري كرد با حمايت مديرعامل ش خب
زودي شاهد استاني شدن مركز 122 شركت آب وفاضالب استان 

گيالن باشيم.

هرمزگان بهترين گزينه سرمايه گذارى شركت هاى 
آبزى پرورى تايلندى

ــى: مدير كل  ــهين صادق بندرعباس- ش
شيالت هرمزگان با مديران ارشد شركت بـندرعباس

ــيالت  ــد در محل اداره كل ش CP  تايلن
هرمزگان در راستاى توسعه آبزى پرورى استان و سرمايه گذارى 

اين شركت تايلندى در استان هرمزگان ديدار كرد.
در اين ديدار مدير كل شيالت هرمزگان با اشاره به  ظرفيت 
پنجاه هزار هكتارى اراضى مناسب جهت تكثير و پرورش ميگو در 
ــتان خواستار سرمايه گذارى و همكارى مستقيم  اين شركت  اس

بين المللى در استان شد.
ــرمايه گذارى اين  ــيد پرويز محبى با بيان اينكه نياز به س س
شركت در زمينه هاى آبزى پرورى و همچنين داشتن زمينه ها و 
ظرفيت هاى الزم آبزى پرورى در استان هرمزگان مكمل يكديگر 
هستند ،استقبال هرمزگان از سرمايه گذاران را بسيار مهم خواند.

وى گفت: خوشبختانه باحمايت مجموعه مسئولين استانى 
ــازمان شيالت ايران بستر الزم براى سرمايه گذارى داخلى و  و س

خارجى در بخش شيالت هرمزگان به خوبى  فراهم شده است.
محبى با بيان اينكه  افزايش سايتهاى پرورش ميگو در بخش 
ــد براى جبران كاهش  ــان و پرورش ماهى در قفس مى توان آبزي
ــتغال  ــاحلى از طريق اش ذخاير آبزيان به اقتصاد مردم مناطق س
زايى هم كمك كند گفت: خوشبختانه اقدامات خوبى در شيالت 
ــذاران خارجى صورت  ــرمايه گ ــتاى جذب س ــزگان در راس  هرم

گرفته است
ــيالت هرمزگان خاطر نشان كرد :  مديران ارشد  مديركل ش
شركت CP  تايلند پس از بازديد از مزارع پرورش استان هرمزگان  
همچنين ساير استان هاى جنوبى كشور اذعان داشته اند هرمزگان 
به دليل وجود زير ساخت هاى مناسب و فنى،شرايط آب و هوايى 

مساعد و ... بهترين گزينه براى سرمايه گذارى است.

 تقدير از مشتركين نمونه گاز طبيعى
 استان اصفهان 

ــردن فرهنگ مصرف   ــدف نهادينه ك با ه
بهينه و ايمن گاز طبيعى از 51  مشترك اصـفهـان

كه با رعايت اصول ايمنى و الگوى صحيح 
ــده بودند تقدير  ــترك نمونه گاز انتخاب ش مصرف به عنوان مش

بعمل آمد.
ــكر از  ــتان اصفهان، ضمن تش ــركت گاز اس    مديرعامل ش
مشتركين نمونه ى گاز طبيعى، گفت: اين مشتركين در طول دوره 
ــوى مصرف بهينه ، پرداخت  ــاله  با رعايت نكات ايمنى، الگ يكس
ــابقه  ــتن هيچ گونه س به موقع و غير حضورى قبوض گاز و نداش
نادرست در استفاده از تجهيزات گازرسانى به عنوان مشترك نمونه 

انتخاب شده اند.
ــيد مصطفى علوى گفت: نعمت گاز طبيعى به عنوان يك  س
سوخت پاك و ارزشمند، دركشور ما بسيار مهم و استراتژيك است 
ــوب مى شود. مديرعامل  ــعه اقتصادى كشور محس و محور  توس
ــاخت: همه ى ما در  ــركت گاز استان اصفهان، خاطر نشان س ش
مقابل مصرف بهينه اين نعمت الهى كه نقش تعيين كننده اى در 
اقتصاد و رفاه عمومى دارد مسئول هستيم. مهندس علوى، با اشاره 
ــتان اصفهان از ديرباز در صرفه جويى و استفاده  به اينكه مردم اس
بهينه از امكانات زبانزد بوده اند گفت: مشتركين محترم مى بايست 
ــوز بويژه بخارى و شومينه دقت  ــايل گازس در انتخاب و نصب وس
ــند و از كارشناسان فنى و خبره براى اين امر  ــته باش كافى را داش
استفاده نمايند ،همچنين در هنگام نصب و كار وسايل گرمايشى 
ــوز نكات ايمنى الزم را رعايت فرمايند. مهندس علوى ، با  گاز س
تاكيد بر اينكه منظور از صرفه جويى؛ بهينه مصرف كردن است نه 
كم مصرف كردن، اظهار داشت: در صورتى كه بتوانيم روزانه  15 تا 
20 درصد در مصرف گاز صرفه جويى كنيم، به گازرسانى مستمر 

نيروگاه ها و صنايع كمك بزرگى شده است.

رونق گردشگرى و صنايع دستى باعث اشتغال زايى و 
به موجب آن كاهش جرم را به همراه خواهد داشت

رييس كل دادگسترى استان گلستان در 
ــى با مديركل ميراث گـلستـان ــت هم انديش نشس

فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى استان 
گلستان:رونق گردشگرى و صنايع دستى باعث اشتغال زايى و به 

موجب آن كاهش جرم را به همراه خواهد داشت.
در نشست مهندس ابراهيم كريمى مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى  با رييس كل،معاونين و شوراى ادارى 
دادگسترى استان گلستان آقاى هاشميان رييس كل دادگسترى 
استان گلستان با اشاره به آسيب پذير بودن اقتصادى استان گفت: 
رونق گردشگرى و صنايع دستى باعث اشتغال زايى و به موجب آن 

كاهش جرم را به همراه خواهد داشت.
ــتى و  ــراث فرهنگى، صنايع دس ــدر مي ــر چق ــزود: ه وى اف
گردشگرى رونق بيشترى پيدا كند ما دستگاه هاى قضايى پرونده 

كمترى داريم و اين امر باعث پيشگيرى از وقوع جرم خواهد شد.
ــنهاد اداره كل ميراث فرهنگى،  ــتاى پيش هاشميان در راس
ــاص براى  ــعبه اى خ ــگرى از ايجاد ش ــتى و گردش ــع دس  صناي
ــتقبال نمود  پرونده هاى مرتبط با حوزه هاى فعاليت اداره كل اس
ــيدگى سريع به  ــعبه اى مى تواند در رس  و گفت: وجود چنين ش
ــد. وى افزود با اشاره به اينكه در آيين كيفرى  پرونده ها موثر باش
جديد ضابط خاص و عام به شرط آموزش و داشتن كارت ضابطيت 
است گفت: نيروهاى يگان حفاظت در صورتى كه آموزش نديده اند 

بايد آموزش ببينند و كارت ضابطيت به آنها تعلق بگيرد
ــكر از فعاليت هاى صورت گرفته  ــميان در پايان با تش هاش
توسط مجموعه ميراث فرهنگى استان گلستان با اشاره به  شوراى 
حقوق بيت المال و اهميت آن در مباحث استان از مهندس ابراهيم 
كريمى مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 

گلستان جهت حضور در اين شورا دعوت كرد

ــادر و  ــازمان بن ــرمايه گذارى س س
دريانوردى احداث گرديده است.

توليت آستان قدس رضوى در 
ديدار با ائمه جمعه استان هاى مـشهـد

ــه جمعه،  ــان گفت: ائم خراس
ــرت آفرينى  ــژواك هدايت و بصي ــب فرهنگى و پ قل
ــهر  ــر ش ــه در ه فقي ــت  ــم و والي ــرى معظ  رهب

و ديار هستند.
مشهد- آيت اهللا سيد ابراهيم رئيسى در ديدار با 
ائمه جمعه استان هاى خراسان، امامان جمعه را ملجا 
ــرى، فرهنگى و اعتقادى مردم و عمود خيمه نظام  فك
ــالمى در هر شهر و ديار معرفى و خاطرنشان كرد:  اس
ائمه جمعه به عنوان نمايندگان نظام مقدس اسالمى، 
طنين انداز پژواك هدايت و بصيرت آفرينى در سراسر 

كشور هستند و از موضع خيرخواهى عمومى و به دور 
ــق و توجه به گرايش ها و منافع حزبى، جناحى،  از تعل
قومى و منطقه اى، با نگاه به منافع كالن كشور سخن 

حق را مى گويند.
ــأ و پناهگاه  ــهر را ملج ــان جمعه هر ش وى امام
مردم آن شهر خواند و با تأكيد بر جايگاه بسيار مهم و 
تأثيرگذار نماز جمعه در ابعاد مختلف فردى، اجتماعى، 
سياسى و دينى جامعه، خاطرنشان كرد: فريضه  الهى  
نماز جمعه ، فرصتى مغتنم براى تبيين  مسائل  مختلف  

عبادى ، اجتماعى  و سياسى  مورد نياز جامعه  است.
وى با بيان اينكه ائمه جمعه مى توانند با استفاده از 
فرصت اجتماع نماز جمعه، حقايق را تبيين و در مبارزه 

با تهاجم فرهنگى گام هايى موثر بردارند، ابراز كرد: ائمه  
جمعه با استفاده از اين فرصت مغتنم، در نماز جمعه 
ــى،  ــت، هدايت سياس ــهر اس كه قلب فرهنگى هر ش

فرهنگى و اعتقادى مردم جامعه را بر عهده دارند.
عضو شوراى عالى حوزه علميه خراسان در ادامه 
ــتگيرى از  ــدس رضوى در دس ــتان ق به اقدامات آس
ــايى از زندگى نيازمندان اشاره و  محرومان و گره گش
عنوان كرد: در دوره جديد و با منشور هفتگانه رهبرى 
معظم، آستان قدس رضوى در كنار بنياد مستضعفان و 
كميته امداد امام خمينى(ره) و ساير نهادهاى حمايتى 
ــان را دارد، اما  ــانى به ضعفا و محروم افتخار كمك رس
بايد توجه داشت كه اين كمك ها صرفا التيام بخش و 

مقطعى بوده و مرهمى بر آالم مستمندان است، قطعاً 
رفع مصائب اساسى محرومان و ضعفا در گروى توجه 
بيش از پيش دولتمردان به مستضعفان و تحقق اقتصاد 
مقاومتى و اصالح سياست هاى كالن پولى، مالى، بانكى، 

كنترل واردات، توجه به صادرات و ... است.
ــاد مقاومتى را  ــت هاى اقتص ــراى سياس وى اج
ــفابخش اقتصاد كشور خواند و تصريح كرد:  داروى ش
فراز و فرودهاى اخير كشور در عرصه هاى اقتصادى و 
سياسى، عموماً اقداماتى خرد است كه قطعا نمى تواند 

گره مشكالت كالن اقتصادى كشور را بگشايد.
ــردان در  ــام دولتم تم ــم  اميدواري ــزود:  اف  وى 
ــو گيرهاى خود رهنمودها و توصيه هاى رهبرى را  س
ــه راه ايشان گام  ــرلوحه قرار دهند و در مسير نقش س
ــى نيازمندان  ــايى جدى در زندگ  بردارند تا گره گش

اتفاق بيفتد.
توليت آستان قدس رضوى، امام رضا(عليه السالم) 
ــتادگى در برابر زور و  ــوه و الگوى مقاومت و ايس را اس
ــدس رضوى بر  ــتان ق ــور خواند و تصريح كرد: آس ج
اساس منشور هفتگانه رهبرى، نه به ميزان نياز، بلكه به 
ميزان توان در عرصه كمك به محرومان و ضعفا تالش 

ــير بناى خود را بر توانمندسازى  مى كند و در اين مس
ــه ريزى ها نيز تنها  ــت، برنام ــدان قرار داده اس نيازمن
معطوف به استان خراسان رضوى نيست و همين نگاه 
ــمالى و جنوبى داريم و  ــتان خراسان ش را براى دو اس
ــورت گرفته، عمال اين  ــى كه تاكنون ص  در برنامه هاي

جهت گيرى را نشان داده ايم.
ــرگان رهبرى  ــه مجلس خب ــو هيئت رئيس عض
ــتان ــت جديد آس ــه سياس ــاره ب ــا اش ــن ب  همچني
ــى از عوايد موقوفات  ــوى در اعطاى بخش  قدس رض
براى محروميت زدايى در منطقه موقوفه، اظهار كرد: 
ــى از عوايد موقوفات مناطق محروم را  بنا داريم بخش
ــتاى توسعه و كمك به  با توجه به نيات واقف در راس
نيازمندان همان مناطق هزينه كنيم كه اين اقدام پس 
ــى  ميزان درآمد موقوفه و نياز منطقه محروم  از بررس

اجرايى خواهد شد.
توليت آستان قدس رضوى در پايان بر لزوم اكرام 
زائران رضوى از مبدأ تا مبدأ تأكيد و اظهار كرد: يكى از 
اقدامات در راستاى تسهيل شرايط سفر زائران، احداث 
ــالم) است كه با در نظر گرفتن  ميقات الرضا(عليه الس

نياز و اولويت سنجى احداث مى شوند.

ــگار جام جم:   ــارى- خبرن س
ــگاه مـازنـدران ــو هيئت علمى دانش عض

ــاور  علم و صنعت ايران و مش
ــمن  ــاره به اينكه دش پدافند غيرعامل توانير با اش
ــور، هزينه هاى  ــر روى تهديدات متنوع برقى كش ب
ــته است خواستار هوشيارى مردم شد.   كالن گذاش
ــه دومين كارگاه  ــيه اختتامي ــتى در حاش رضا دش
ــهيل مديريت  ــل و تس ــد غيرعام ــى پدافن آموزش
ــتان  ــش اس بحران در بخش توزيع كه با حضور ش
ــى ناجا در  ــه روز در مجتمع رفاه ــدت س ــه م و ب
ــد، اظهار كرد: پدافند غيرعامل  ــارى برگزار ش س
ــن نوع دفاع  ــت كه اي ــلحه اس يك دفاع بدون اس
ــاخت هاى اقتصادى برق، آب، گاز  تنها براى زيرس
ــد  را مى گردان ــور  ــاد كش اقتص ــه  ك ــى   و صنايع

تعريف مى شود . 
ــاخت هاى خيلى  وى افزود: يكى از اين زيرس
ــمن  ــت كه دش ــع برق اس ــبكه هاى توزي ــم ش مه
ــش هزينه هاى كالن  ــه زدن به اين بخ  براى ضرب

ــگاه علم و  ــو هيئت علمى دانش ــت . عض ــرده اس ك
ــد غيرعامل  ــت: پدافن ــراز داش ــران، اب ــت اي صنع
ــرده و ضمن بيان  ــريح ك ــمن را تش تهديدات دش
نقاط آسيب پذير و بيان تبعات آن بر زندگى مردم 
ــبكه  ــب با آن ش ــرآورد هزينه پيامدها، متناس و ب
ــد تا تهديدات عمًال  را به گونه اى مصونيت مى بخش

ناكارآمد شود .
ــتى، افزود: بدين منظور شبكه هاى توزيع  دش
را به گونه اى طراحى مى كنيم تا هزينه هاى تهاجم 
ــه اى اتفاق  ــاال ببريم و اگر حمل ــمن ب را براى دش

افتاد هزينه هاى آن براى مردم كاهش يابد .
ــمرد و  ــمن را متنوع برش ــدات دش وى، تهدي
ــايبرى و  گفت: برخى تهديدات بر پايه فناورى، س

برخى هم در حوزه فضاى مجازى است .
ــم و صنعت  ــگاه عل ــى دانش ــو هيئت علم عض
ــه نقش مردم را در تهديدات فضاى  ايران، در ادام
ــه داد: در اين نوع  ــمرد و ادام ــازى مهم برش مج
ــان  ــبت به خودش ــدات مى خواهند مردم نس تهدي

ــاى مجازى  ــردم در فض ــوند، اگر م ــزه ش بى انگي
ــدام به  ــدند كه اق ــى ش ــن گروه هاي ــه چني متوج
ــريعاً به مراجع  ــتى س تحريك مردم مى كند، بايس
ــه بابيان  ــتى، در ادام ــى گزارش دهند . دش قانون
ــى غيرانتفاعى  ــت برق صنعت ــن مطلب كه صنع اي
است و همه خدمات آن از نيروگاه گرفته تا توزيع 
ــت كه از مردم به  ــاس درآمدى اس و انتقال بر اس
ــرقت سيم هاى برق،  ــت مى آيد، اظهار كرد: س دس
ــرق و.. در حقيقت خيانت  ــتفاده غيرمجاز از ب اس
ــل خيانت به جامعه  ــه اموال خود و مصاديق كام ب

اسالمى، مردم و مسلمانان است .
وى، در ادامه يادآور شد: دشمن جامعه هدف 
ــايى كرده است و فضاى مجازى  اين افراد را شناس
تشكيل داده و اين افراد را تحريك مى كند و حتى 
براى خريد سيم هاى برق سرقت شده مشترى هم 
ــط  ــرده و گارانتى برق غيرمجاز هم توس فراهم ك
ــود لذا مردم بايد به محض  عده اى افراد داده مى ش
برخورد با اين گروه هاى مخرب اطالع رسانى كنند 

ــرق ضربه و  ــبكه ب ــرا ضربه هاى اقتصادى به ش زي
ــركت توزيع است كه خاموشى هاى  خسارت به ش

مستمر و مداوم به دنبال دارد .
ــد  پدافن ــى  آموزش كارگاه  ــن  دومي ــدرس  م
ــران در بخش  ــت بح ــهيل مديري ــل و تس غيرعام
توزيع، در ادامه خواستار برخورد هوشيارانه مردم 
در فضاى مجازى شد و تأكيد كرد: مردم از انتشار 
ــايعات در فضاى مجازى  هرگونه مطلب كذب و ش
ــت و  ــرا امروز فضاى مجازى راس ــز كنند زي پرهي
ــردم بايد از مجارى  ــت و م دروغ به هم آميخته اس
قانونى خود، حق طلب باشند درعين حال در فضاى 

ــد . آرامش نتايج بهترى حاصل خواهد ش
ــت: ما تهديدات متنوع،  ــتى، در ابراز داش دش
ــاص در بخش  ــور خ ــم كه به ط ــى داري ــرار برق ف
ــه  ــت ك ــتر اس ــال بيش ــع و انتق ــى توزي نيروگاه
ــاى كالن  ــن موضوع بودجه ه ــر روى اي ــمن ب  دش

گذاشته است .
ــوع تهديد ليزرى وجود دارد  وى افزود: يك ن

ــز مى كند و  ــك نقطه متمرك ــرارت را در ي كه ح
ــاله اى كه دشمن براى آن گذاشته و  بودجه يك س
ــت؛ اگر  به نيروى هوايى داده 13 ميليون دالر اس
اين بمب به نتيجه كامل برسد يقيناً به شبكه برق 

آسيب جدى وارد خواهد كرد .
ــل در توانير، در ادامه  ــاور پدافند غيرعام مش
ــر درزمانى كه  ــردم مى خواهيم اگ ــا از م گفت: م
ــد همه چيز را در ناكارايى  ــن تهديدات اعمال ش اي
شركت توزيع نبينند زيرا شركت توزيع برق كشور 
ــدران داراى نيروهاى متخصص  به ويژه توزيع مازن
ــيار زحمتكشى است كه براى پايدارى شبكه  و بس

ــتمر تالش زيادى دارند . ــانى مس و برق رس
ــتى در ادامه خاطرنشان كرد: درعين حال  دش
ــايى نيست و مثل برف  برخى تهديدات قابل شناس
ــرف كرد؛  ــوان آن را برط ــت كه بت ــان نيس و طوف
ــه كنند او  ــردم بايد در مواقع صبر و تحمل پيش م
ــركت  باكارهاى يدى و توليدات محلى كمك كار ش

توزيع برق استان باشند .

مشاور پدافند غيرعامل توانير

دشمن بر روى تهديدات برقى هزينه هاى كالن كرده است

 ائمه جمعه، قلب فرهنگى و پژواك 
بصيرت آفرينى رهبرى در هر شهر و ديار هستند

 گام بلند اصفهان براى دسترسى 
به هواى پاك

ــهردار اصفهان  ــژاد ش ــدى جمالى ن مه
ــان به جهت اصـفهـان ــهردارى اصفه گفت: در ش

اينكه مقوله هواى پاك نه تنها به عنوان 
ــهرى بلكه به عنوان ضرورت براى سالمت سطح جامعه  نياز ش
ــذا از ابعاد مختلف به  ــه صورت جدى مورد توجه قرار دارد ل ب
ــنايى  ــازى و آش ــده كه فرهنگ س ــوع پرداخته ش ــن موض اي

شهروندان با آن يكى از جدى ترين اين مباحث است. 
ــى  ــش مردم ــه داد: پوي ــن ادام ــژاد همچني ــي ن  جمال
ــه شنبه هاى بدون خودرو و به دنبال آن ترغيب شهروندان  س
ــور روزانه از ديگر  ــتفاده از دوچرخه و پياده روى در ام ــه اس  ب
ــان آن را دنبال كرده  ــهردارى اصفه ــت كه ش برنامه هايى اس
ــن برنامه  ــورى كه بر مبناى اي ــت به ط ــانده اس و به ثمر رس
ــى از شهروندان استفاده از دوچرخه را به عنوان  فرهنگى بخش
ــالمت محور پذيرفته اند و با عالقه زياد به آن روى   رويكرد س

آورده اند. 
ــازى و  ــه اين كه فرهنگ س ــاره ب ــهردار اصفهان با اش ش
ــهردارى از يك سو و از  ــهروندان با برنامه هاى ش همكارى ش
ــهرى باعث  ــت و اقدامات موثر مديريت ش ــويى ديگر فعالي س
ــهر اصفهان و رشد برخوردارى  ــطح آالينده ها در ش كاهش س
ــده  ــال هاى قبل  ش ــابه س ــبت به مدت مش از هواى پاك نس
ــت، تاكيد كرد: اگرچه اين اقدامات مثمرثمر و نتيجه بخش  اس
ــم بخش عمده اى  ــته اي ــوده و تاكنون بر همين مبنا توانس ب
ــالمت  ــمى خودروها را كاهش داده و به س از توليد گازهاى س
شهروندان كمك كنيم اما مى طلبد براى دستيابى هرچه بهتر 
به روزهاى پاك، صنايع بزرگ صنعتى و ديگر بخش هاى موثر 
ــده و كنترل  ــن زمينه نيز به صورت جدى وارد ميدان ش  در اي

آلودگى هاى توليدى خود را در دستور كار قرار دهند. 

برگزارى جلسه كارگروه تخصصي پدافند غير عامل 
راه و شهرسازي گيالن

ــي اداره كل راه و  ــه گزارش روابط عموم .ب
ــتان گيالن جلسه كارگروه گـيـالن شهرسازي اس

تخصصي پدافند غير عامل راه و شهرسازي 
ــاوري مديركل و رئيس  ــتان گيالن با حضور مهندس علي خ اس
ــازي ، مديركل  ــروه تخصصي پدافند غيرعامل راه و شهرس كارگ
ــي  ــازمان نظام مهندس ــتانداري ، رئيس س پدافند غير عامل اس
ــتگاه هاي اجرايي عضو  ــاختمان استان و نمايندگان ساير دس س
كارگروه در سالن جلسات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

گيالن برگزار شد.
ــركل  و رئيس كارگروه تخصصي  مهندس علي خاوري مدي
پدافند غيرعامل راه و شهرسازي استان گيالن با تسليت ايام رحلت 
ــوز يار ديرين امام و انقالب و رهبري، و رئيس فقيد مجمع  جانس
ــخيص مصلحت نظام آيت ا... هاشمي رفسنجاني خاطرنشان  تش
كرد: با توجه به اختالفات شديد فرهنگي و سياسي كه همواره با 
دنياي غرب داشته ايم ، اكنون اين جنگ بين ما شكل  ديگري به 

خود گرفته است كه بايد بر آن واقف و آگاه باشيم
ــل بايد  تبديل به يك  ــزود : پدافند غير عام ــه اف وي در ادام
ــترش اين نوع اقدامات بتوانيم  فرهنگ عمومي گردد و ما با  گس
ــتر به  فرهنگ پدافند غير عامل را در  جامعه نهادينه كنيم و بيش
آن بپردازيم و با رسيدن به  اهداف آن كه از تاكيدات مقام معظم 

رهبري است ، آنرا به نتيجه برسانيم.
مهندس خاوري جنگ نرم در حوزه هاي فرهنگي و سايبري را 
جنگ امروز خواند و گفت: جنگ نرم اكنون در حوزه هاي فرهنگي 
ــايبري جريان دارد و سالهاست كشور ما را درگير خود كرده  و س
است. با توجه به اينكه فضاي مجازي اكنون مرزها را درنورديده ، 
چنانچه هوشيار و مراقب نباشيم آسيبهاي برگشت ناپذيري را در 

حوزه اجتماعي و فرهنگي شاهد خواهيم بود.
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