
شهرستانها10 د  وشنبه  15 مرداد 1397  شماره 4809 
شھرستان ھا10 دوشنبه  15 مرداد 1397  شماره47109 

انجام تجهيز ايمنى خطوط لوله گاز  
شهرك صنعتى كاويان

ــركت  ش ــره  مدي ــت  هي ــس  ورئي ــل   مديرعام
شهرك هاى صنعتى استان خراسان رضوى از تجهيز 
ــى كاويان ــهرك صنعت ــوط لوله گاز  ش ــى خط  ايمن

 خبر داد.
ــعود مهدى زاده مقدم  ضمن اظهار خبر فوق  مس
ــده از چاه بدون  ــتخراج ش ــان كرد: گاز طبيعي اس بي
ــائل ايمني براى  ــن موضوع از لحاظ مس ــو بوده و اي ب
ــتركين خطرزا بوده چرا كه در صورت نشتي قابل  مش
تشخيص نبوده و با كوچكترين احتراق خطر انفجار را 
ــبختانه با  ــي دارد.  مهدى زاده عنوان كرد: خوش در پ
كمك شركت گاز استان نصب دستگاه بودار كننده در 
اين شهرك صنعتى انجام شد. مهدى زاده مقدم بيان 
كرد:از آنجا كه بهداشت؛ايمنى؛محيط زيست و انرژى 
ــروع  از نقش حائز اهميت در صنعت برخوردار بوده ش
ــت محيطى بايد  ــراى پروژه هاى عمرانى و زيس و اج
بر اساس قوانين و خطرات شناسايى؛ وجنبه هاى بارز 

زيست محيطى را بررسى و اجرا كرد. 
ــخص  ــف برنامه كارى مش ــوص تعري وى در خص
ــت؛ايمنى؛محيط زيست و انرژى  در حوزه هاى بهداش
ــبب  اطمينان از حصول  تصريح كرد: پايش مداوم س
ــده را  ــورد انتظار تعيين ش ــداف م ــده و اه  نتايج ش
ــان كرد :اين شهرك  ــازد. وى خاطر نش محقق مى س
ــتقرار   ــاحتى بالغ بر 558  هكتار و اس ــى با مس صنعت
ــيده  زمينه  ــى به بهره بردارى رس ــد صنعت 158 واح

اشتغال5628  نفر را تا كنون فراهم كرده است.

انعقاد تفاهم نامه همكارى پژوهشى 
 شركت گاز هرمزگان با دانشگاه 

صنعت نفت
ــى ما بين شركت گاز  تفاهم نامه همكارى پژوهش

هرمزگان و دانشگاه صنعت نفت منعقد شد.
ــركت گاز هرمزگان گفت : اين  رييس پژوهش ش
تفاهم نامه در راستاى اجراى سياست استفاده بهينه از 
امكانات، استعداد و توانايى هاى دانشگاه صنعت نفت 
ــى و تحقيقاتى شركت  در جهت رفع نيازهاى پژوهش
گاز هرمزگان در حوزه فعاليت شركت هاى گاز استانى 
ــان قنادزاده با اشاره به تاكيد  ــد. سيد احس منعقد ش
ــگاه ها در پيشبرد اهداف صنايع  نقش تاثيرگذار دانش
ــاس اين تفاهم نامه يك همكارى  ــت: براس اظهار داش
ــگاه صنعت نفت و شركت گاز  نظام يافته ما بين دانش
ــى، ارزيابى  هرمزگان جهت اجراى پروژه هاى پژوهش
ــد. قنادزاده مدت اعتبار تفاهم نامه  و نظارت برقرار ش

فوق را يك سال عنوان كرد.

طرح غزال اينترنت شركت مخابرات ايران با 
سرعت و زمان استفاده بيشترآغاز شد

ــركت   به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل ش
ــتريان  ــرويس هاى طرح غزال، مش مخابرات ايران، در س
ــتفاده از  ــا 4 برابر، زمان اس ــرعت ت ــالوه بر افزايش س ع
ــز افزايش مى دهند، يعنى به ازاى هر  اينترنت خود را ني
3 ماه تمديد قرارداد اينترنت، براى هر مشترى به ميزان 
يك ماه اينترنت رايگان بدون دريافت هزينه اضافى ارائه 
ــاس اين گزارش كليه دارندگان خدمات  ــود. بر اس مى ش
ــركت مخابرات ايران، كليه مشتريان فعال  تلفن ثابت ش
و غيرفعال ADSL مخابرات و همچنين مشتريان جديد 

مى توانند از اين طرح استفاده كنند.
ــت در طرح غزال، سرويس هاى مختلف   گفتنى اس
ــرعت 512 كيلوبيت بر ثانيه تا 16 مگابيت بر ثانيه  با س
ــرايط ويژه و بدون افزايش تعرفه ارائه  ــتريان با ش به مش
مى شود. هدف از اجراى اين طرح، ارائه خدمت بيشتر به 
مشتريان وفادار شركت و همچنين جذب مشتريان جديد 
است، به نحوى  كه سبد محصوالت اينترنت خانگى شركت 
مخابرات ايران با ارزشى بيش از سبد محصوالت استاندارد 

در اختيار عموم مصرف كنندگان اينترنت قرار مى گيرد.
ــرعت تا 4 برابر  ــامل افزايش س ــرويس ها ش اين س
ــاله، افزايش  بدون افزايش تعرفه براى قراردادهاى يك س
ــرعت تا دو برابر بدون افزايش تعرفه بدون قراردادهاى  س
6 ماهه، افزايش زمان استفاده مشترى به ميزان يك ماه 
ــه ماه تمديد قرارداد و بدون دريافت هزينه  به ازاى هر س

 اضافى است.

بازديد آنجفى از جشنواره سراسرى اقتصاد و 
فرهنگ روستايى

ــاد و فرهنگ  ــرى اقتص ــنواره سراس ــومين جش س
ــاى اقتصادى و  ــدف معرفى توانمندى ه ــتايى با ه روس
ــاخص روستاها با حضور 22 استان كشور در  فرهنگى ش
ــتم مرداد ماه سال جارى به مدت  قالب 300 نفر از هش
ــاى بين المللى اراك در  ــگاه ه چهار روز در محل نمايش

حال برگزارى است.
ــازمان به همراه  ــت س  آقاى مهندس آنجفى رياس
معاونين ومديران ستادى سازمان پس از حضور در مراسم 
افتتاحيه جشنواره ، از نمايشگاه وغرفه هاى كار آفرينان 
روستايى وكشاورزى و همچنين غرفه هاى اداره كل منابع 

طبيعى استان نيز بازديد نمودند.

ارائه خدمات دندانپزشكى رايگان به دانش 
آموزان مدارس استثنايى

دانش آموزان با نيازهاى ويژه مدارس استثنايى تحت 
پوشش خدمات رايگان كلينيك سيار دندانپزشكى قرار 
مى گيرند. به گزارش مركز اطالع رساني و روابط عمومي 
ــتان مركزى، بعد  ــوزش و پرورش به نقل از اس وزارت آم
ــيار دندانپزشكى به عنوان يكى از  از افتتاح واحد هاى س
ــت درمان و آموزش  جديد ترين طرح هاى وزارت بهداش
ــكى و در پى هماهنگى هاى ادارى با دانشگاه علوم  پزش
پزشكى مقرر شد كلينيك سيار دندانپزشكى با مراجعه به 
مدارس استثنايى خدمات دندانپزشكى به صورت رايگان 

به دانش آموزان با نيازهاى ويژه ارائه  گردد. 
ــكى  ــاس اين گزارش، كليه خدمات دندانپزش بر اس
ــيدن دندان، جرم  از قبيل ويزيت و آموزش، ترميم ، كش
ــيالنت و ... در اين  ــور س ــرى، وارنيش فلورايد، فيش  گي

يونيت هاى سيار ارائه مى گردد.
گفتني است؛ طرح خدمات دندانپزشكي رايگان، در 

تمام مدارس استثنايي استان مركزي برگزار خواهد شد.

اخبار

رئيس سازمان زندانها و اقدامات  تامينى و تربيتى كشور از كاهش سـمـنـان
حدود 4 درصدى ورودى زندانها خبر داد.

ــترى كل استان  به گزارش روابط عمومى دادگس
سمنان: على اصغر جهانگير در نشست شوراى قضايى 
استان سمنان گفت: كاهش ورودى به زندانها در پنج 
سال گذشته در دستور كار بوده است و به طور ساالنه 

سه تا 4 درصد  كاهش ورودى زندانها را داشته ايم.
ــى  معاون قوه قضائيه تغيير نگاه براى حل بخش
ــكالت زندانها را الزم دانست و افزود: وقتى نگاه  از مش
تبديل به آن شود كه به  هر علتى اشخاص را به زندان 

بفرستيم از اثر گذارى زندان كاسته خواهد شد. 
ــبت به  دكتر جهانگير كم بودن آمار متهمين نس
ــتان سمنان  نسبت به سطح كشور  محكومين در اس
را بيانگر نگاه مسئولين و قضات و تالش ايشان جهت 

سرعت بخشى در رسيدگى به پرونده ها عنوان كرد.
وى گفت: زندانهاى استان سمنان مناسب نيست 
و زندانهاى استان از جمله محرومترين بخشهاى آن به 

حساب مى آيد.
معاون قوه قضائيه ضمن اعالم حمايت از طرح هاى 

مرتبط با زندان ها، سرعت بخشى جهت ايجاد فضاهاى 
مناسب و جابجايى زندانها در استان سمنان را نيازمند 

تالش جدى و فوق العاده دانست.
رئيس سازمان زندانها و اقدامات تامينى و تربيتى 
ــور همچنين از ايجاد يك بانك اطالعات جامع از  كش
ــى و  ــتى،  درمانى، آموزش وضعيت، اقتصادى، بهداش
ــال جارى خبر داد و افزود: مشكالت  خانوادگى در س
خانواده زندانيان مورد بررسى و رسيدگى قرار مى گيرد. 
على اصغر  جهانگير از خدمات رسانى و اداره زندانيان 
كشور گزارشى ارائه داد و طى آن رسيدگى به خانواده 
ــان،  افزايش برنامه هاى فرهنگى و دينى در  ى زنداني
زندانها، ارتقاء آموزشهاى مختلف، انتقال زندانها به خارج 
از شهرها، تقويت حمايت از زندانيان جرائم غير عمد، 
بكارگيرى مجازات هاى جايگيزين حبس را از جمله 

برنامه هاى در حال اجرا در اين سازمان عنوان كرد.

نگاه مسئولين و مردم به مجازات زندان با كار 
فرهنگى نيازمند تغيير است؛

ــوراى قضايى  ــترى و رئيس ش رئيس كل دادگس
استان سمنان در نشست شوراى قضايى سازمان زندانها 
را همراه و همكار دادگسترى در اجراى عدالت قضايى 
ــگاه حمايتى به ــترى ن ــف كرد و گفت: دادگس  توصي

 زندانها دارد.
سيد محسن مظهرى فرهنگ سازى در بين مردم، 
مسئولين و قضات را در ارتباط با مجازات حبس مهم 
ــت و گفت: اكثريت مسئولين و مردم  و ضرورى دانس
مجازات را غير از زندان نمى دانند و حتى در تهديد ها 
نيز از حبس كردن و زندان انداختن استفاده مى شود 

كه اين نگاه بايد با كار فرهنگى تغيير كند.
ــط  ــه زندان توس ــك و حمايت ب ــرى كم مظه
دادگسترى را در حوزه هاى مختلف عنوان كرد و گفت: 

ــتورالعمل ساماندهى زندانيان و  اجراى مقررات و دس
كاهش جمعيت كيفرى، ايجاد آرامش روحى و روانى و 

كمك به انضباط در زندان از جمله آن بوده است.
ــى از فعال بودن  وى همچنين ضمن ارائه گزارش
كميسيون عفو استان افزود: طرح و اقدامات اجرا شده 
ــيون عفو در كاهش  ــتان توسط كميس در سطح اس

مشكالت زندانها بسيار موثر بوده است.

تقدير از طرح هاى سازمان زندانها در جهت 
حمايت از زندانيان جرائم غيرعمد؛

ــهاب الدين چاوشى استاندار سمنان نيز  سيد ش
طى ديدارى با معاون قوه قضائيه از طرح هاى سازمان 
ــا در جهت حمايت از زندانيان جرائم غيرعمد و  زندانه
آزاد سازى آنها تشكر كرد و خواستار استمرار در اجراى 
اينگونه طرح ها شد. چاوشى همچنين بهره گيرى از 

مجازاتهاى جايگزين براى كاهش جمعيت زندانيان را 
موثر دانست.

 فراهم سازى امكان اشتغال زندانيان در 
واحد هاى صنعتى استان؛

ــتان در اين  ــتان عمومى و انقالب مركز اس دادس
ــت از ايجاد رويه واحد در سطح استان در اجراى  نشس

احكام، اعطا مرخصى ها خبر داد.
ــب در بين  ــيابى ايجاد جو روانى مناس حيدر آس
ــتفاده از راى كار و ايجاد امكان  ــن، امكان اس محكومي
ــتغال مددجويان در واحد هاى صنعتى را از جمله  اش
ــتان عنوان كرد و گفت: اين  اقدامات قابل توجه در اس
كار باعث فراهم سازى كمك زندانيان به خانواده هاى 
ــت. وى گفت با  ــده اس خود در طى زمان مجازات ش
مكاتبات مطالبه گرانه جهت تسريع در ساخت و تحويل 
بناهاى زندانها امكان جذب و بهره مندى از بودجه هاى 
ــها نيز  ــد كه در كنار آن در برخى بخش الزم فراهم ش
ــتانها و روساى حوزه هاى  از ظرفيتهاى مختلف دادس
ــتانى و  قضائى بخش جهت بهره گيرى از خيرين اس

ايجاد امكانات در سطح زندانها اقدام شده است.

كاهش 4 درصدى ورود به زندان در پنج سال گذشته

ــاى  اعض ــترك  مش ــت  نشس و اصـفـهـان ــان  اصفه ــهر  ش ــوراى  ش
ــهر با مديران ستاد  ــيون فرهنگى شوراي ش كميس
ــن المللى  ــنواره بي ــى و يكمين جش ــزارى س برگ
ــان با هدف  ــودكان و نوجوانان اصفه ــاى ك فيلمه
ــى  ــنواره، بررس ــر اين جش ــه بهت ــزارى هرچ برگ
راهكارهاى رفع موانع و مشاركت بيشتر شهروندان 
ــنواره و با محوريت  ــران اجرايى جش با حضور مدي
كميسيون فرهنگى شوراي شهر در محل دبيرخانه 

اين جشنواره برگزار شد. 
به گزارش ستاد خبري سى و يكمين جشنواره 
ــودكان و نوجوانان، رئيس  ــى فيلمهاي ك بين الملل
ــالمي  ــوراي اس ــيون فرهنگى اجتماعى ش كميس
ــهر اصفهان در اين نشست گفت: جشنواره يكى  ش
ــيون فرهنگى اجتماعى  ــاى مهم كميس از اولويت ه

شوراى شهر اصفهان است. 
ــم اين  ــعى كني ــزود: بايد س ــن اف فريده روش

ــنواره كه يك رويداد جهانى است و هنرمندان  جش
ــور دارند را ارتقا  ــورى و بين المللى در آن حض كش
ــت ارتقا  ــى تواند در جه ــنواره م ــم. اين جش دهي
هنرمندان اصفهانى، توسعه شهر، توسعه گردشگرى 
ــانى در بخش هنر و سينما  ــرمايه انس ــعه س و توس

تاثيرگذار باشد.
ــنواره در راستاى  وي افزود: يكى از اهداف جش
مصوبه اى است كه در شوراى شهر به توافق رسيده 
ــينما و توسعه صنايع خالق  و آن توسعه صنعت س

ــت. با برگزارى جشنواره بسترى براى اجراي اين  اس
مصوبه ها مهيا مى شود. همچنين اين روزها بهترين 
زمانى است كه مى توان شاهد مشاركت هاى مردمى 

و به خصوص سازمان هاى مردم نهاد بود. 
ــعه صنايع خالق و  ــان كرد: مصوبه توس وى بي
توسعه صنعت سينما و گردشگرى از جمله مواردي 
ــدن آنها نياز به ارتقاي  ــتند كه براى اجرايى ش هس
بستر هنر وجود دارد. بايد كاري كرد كه هنرمندان 
ــدن اين مصوبه  ــهر در اصفهان بمانند. اجرايى ش ش

ــازد تا هنرمندان بتوانند در  ــترى فراهم مي س بس
ــده و به فعاليت هاى فرهنگى و  ــكوفا ش اصفهان ش
ــدن  ــاد فرهنگى خود بپردازند كه با دائمى ش اقتص
ــنواره اميدواريم در آينده اى نه چندان دور  اين جش
ــت پيدا كنيم.  رئيس كميسيون  به اين اهداف دس
فرهنگى-اجتماعى شوراي شهر اضافه كرد: به دليل 
اطالع رساني مناسب، امسال شاهد افزايش داوطلبان 
بخش داوران و خبرنگاران جشنواره بوديم كه اين به 

معناي افزايش مشاركت مردم است.  

ــير  ــه كردن در مس ــه داد: هزين ــن، ادام روش
جشنواره بين المللى فيلمهاي كودكان و نوجوانان از 
جمله مواردى است كه مى تواند در جهت شكوفايى 

شهر و توسعه بسترهاي فرهنگي موثر باشد.  
ــنواره سعي  ــن افزود: در اين دوره از جش روش
ــهروندان بتوانند از اين رويداد  ــت كليه ش  شده اس

استفاده كنند.
نقش جشنواره در هويت بخشى به اصفهان 

همچنين رئيس كميسيون بهداشت، سالمت و 
خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
ــنواره بين المللى فيلم هاي كودكان و  برگزارى جش
ــائل فرهنگى اصفهان و هم در  نوجوانان هم در مس

هويت اصفهان نقش چشمگيرى دارد.
ــرد: بودجه اى كه  ــوادى اظهار ك ــعلى ج عباس
شهردارى براى اين جشنواره در نظر گرفته بخشى از 
بيت المال است در نتيجه جشنواره بايد در راستاى 

تامين نيازهاى شهروندان اصفهانى برگزار شود. 

 نقش جشنواره فيلم كودك و نوجوان در توسعه هنر، 
گردشگري و سرمايه انساني شهر اصفهان

 نامگذاری خیابانی به نام فردوسی
 در پاکستان

ــهد مقدس در پست  شهردار مش ــه مـشـهـد صفح در  ــه  ك ــتاگرامى  اينس
شخصيش به اشتراك گذاشته گزارش كوتاهى از ديدارش 
با سركنسول پاكستان ارائه داده، كه در آن به درخواستش 
ــذارى خيابانى در  ــارى، براى نامگ ــان محمود بخ از عرف
ــاره ــاعر بزرگ ايرانى اش ــى ش ــتان به نام فردوس  پاكس

 كرده است.
تقى زاده خامسى در صفحه اينستاگرامش مى نويسد: 
"اول، خدا را شاكرم كه مشكل تيم پديده حل شد و ديروز 
ــه امتياز را گرفت، انشاا.. هواداران و  با يك بازى خوب س
ــهدى ها جمعه آينده در مشهد با پر كردن استاديوم  مش
ــد: "مدتها بود  ــرد." وى ادامه مى ده ــران خواهند ك جب
آقاى عرفان محمود بخارى سركنسول محترم پاكستان 
درخواست مالقات داشت، ديروز با ايشان ديدار كردم، در 
ــه مسائل مختلفى از جمله تغييرات در شهر و  اين جلس
حس او را نسبت به شهردار جديد پرسيدم و از ايشان در 
دو باب گله كردم، يكى تغيير سر درب كنسولگرى كه از 
ــته و خيلى زيبا بود و در حال حاضر  قديم به خاطر داش
تخريب شده و ورودى موجود از نظر معمارى هيچ نسبتى 
ــتان ندارد و ديگر موضوع خواهر  با معمارى ايران و پاكس
خواندگى مشهد و الهور بود كه ما در مشهد خيابانى بنام 
"اقبال الهورى" نامگذارى كرده ايم ولى كشور پاكستان 
هيچ خيابانى را بنام مشاهير ايران نامگذارى نكرده است 
ــيس ويا  ــنهاد كردم خيابانى بنام"فردوسى"تاس لذا پيش
ــهردار مشهد گفت: "شناخت ايشان  نامگذارى كنند." ش
ــبت به مشهد خوب بود و تمايل زيادى براى تسهيل  نس
سفر زائران پاكستانى و انتقال فرهنگ طرفين داشت كه 

راهكارهايى براى آن پيشنهاد شد."

تعامل دانشگاه و اداره کل بنادر برای 
ھوشمندسازی بندر بوشھر

ــتان  مديركل بنادر و دريانوردى اس بوشهر گفت:دانشگاه خليج فارس و بـوشـهـر
اداره كل بنادر و دريانوردى استان بوشهر براى اجراى طرح 

هوشمندسازى بندر بوشهر همكارى مى كنند.
سياوش ارجمندزاده درنشست با رئيس دانشگاه خليج 
ــش پژوهش و مطالعات  ــگاه در بخ فارس افزود:اين دانش
كاربردى هوشمندسازى و گردشگرى دريايى استان بوشهر 

قادر به ايفاى نقش تاثيرگذارى است.
وى تاكيد كرد: با توجه به اهميت كاهش مصرف انرژى 
و حفاظت از محيط زيست دريايى تمركز بيشترى نياز است 

در هوشمندسازى بر اين دو مقوله لحاظ شود.
ــتان بوشهر با تاكيد بر  مديركل بنادر و دريانوردى اس
نقش مهم مشاركت دانشگاه خليج فارس بوشهر در اجرايى 
شدن طرح هوشمندسازى بندر بوشهر اظهار داشت:  يكى از 
جنبه هاى اصلى و موثر در پروژه هاى توسعه هوشمندسازى 
در بنادر مطرح دنيا، حضور دانشگاه هاى معتبر آن مناطق 
ــت از اين رو خوشبختانه با توجه به تعامل خوب انجام  اس
شده كارگروه هوشمندسازى دانشگاه به بندر معرفى شده 
است. ارجمندزاده  بيان كرد: در اين زمينه بازديدهايى براى 
آشنايى با فعاليت ها و زيرساخت هاى بنادر استان بوشهر 

براى اعضاى كميته دانشگاه خليج فارس انجام شده است.
وى تاكيد كرد: با توجه به اهميت كاهش مصرف انرژى 
و حفاظت از محيط زيست دريايى تمركز بيشترى نياز است 

در هوشمندسازى بر اين دو مقوله لحاظ شود.
مديركل بنادر و دريانوردى استان بوشهر بيان كرد: از 
كارگروه ياد شده انتظار مى رود كه هم در تدوين پروژه هاى 
هوشمندسازى بنادر و هم در اجراى آن با اداره كل بنادر و 
دريانوردى استان تعامل و همكارى تنگاتنگ داشته باشند.

کاھش چشمگیر تصادفات با پوشش ۱۱۲ 
نقطه پر خطر از راھھای استان اصفھان

ــزارش اداره ارتباطات و  ــه گ ب ــاني راه و شهرسازي اصـفـهـان اطالع رس
استان اصفهان، در جلسه كميسون ايمني راه هاي استان 
ــاون هماهنگي امور  ــت علي مقدس زاده مع كه به رياس
عمراني استانداري و با حضور حجت اله غالمي مدير كل 
راه و شهرسازي استان اصفهان و ديگر اعضا برگزار گرديد 
گزارش تحليلي فرماندهان پليس راه و راهور در خصوص 
آمار تصادفات و تعداد متوفيان به تفكيك محور از ابتداي 
ــزارش اداره كل راهداري و حمل ونقل  ــال تا كنون و گ س
ــتگاه ها ( برش  ــرح وظايف دس ــاده اي در خصوص ش ج
ــتان و  ــرح جامع كاهش تصادفات اس ــتگاهي) در ش دس
ــنهاد اعضاء جهت اجرايي شدن طرح مذكور  بررسي پيش
ــي قرار گرفت .  گفتني است بر طبق  مطرح و مورد بررس
ــاده اي 65 درصد از  ــل ج ــل و نق ــزارش اداره كل حم گ
ــتان اتفاق  تصادفات در 13 درصد از راه هاي پر خطر  اس
ــامل  ــش اين 13درصد كه ش مي افتد كه در صورت پوش
ــات را به نحو  ــوند ميتوان آمار تصادف ــه مي ش 112 نقط
چشمگيري كاهش داد. غالمي مدير كل راه و شهرسازي و 
دبير كميسون ايمني و حمل ونقل استان در جهت كاهش 
ــتان گفت : حضور فعال پليس در راهها و  تصادفات در اس
همياري دستگاههاي دولتي با پليس راه در جهت پوشش 
ــدار به راننده ها ،  ــتان و كنترل سرعت و هش راه هاي اس
توجه ويژه به روكش آسفالت راه ها ، روشنايي و رفع نقاط 
ــيرواني جاده ها براي  ــيب ش پر تصادف ، ماليم كردن ش
ــدن از  ــري از واژگوني خودرو ها بعد از منحرف ش جلوگي
ــرويس كامل دوربين هاي سطح استان جهت  جاده و س
ــرعت خودرو ها از عواملي هستند كه در  كنترل تردد و س

كاهش تصادفات و تلفات تاثير بسزايي دارند.

 برگزاری نشست معاونت حفاظت
وین  و بھره برداری شرکت آب منطقه ای قز

ــت و بهره بردارى  ــن قـزويــن معاونت حفاظ ــه اى قزوي ــركت آب منطق ش
ــان خود با اعضاى  ــراه جمعى از مديران و كارشناس بهم
ــاورزان خبره استان قزوين به منظور بررسى  كانون كش
ــكيل تش ــتان  اس آب  ــش  بخ ــت  وضعي و  ــها   چالش

 جلسه دادند. 
ــت مهندس ملكى معاونت حفاظت و بهره  در اين نشس
ــركت با بيان اينكه حيات استان وابسته  بردارى اين ش
ــت اظهار داشت: با نگاهى به نمودارهاى بارش  به آب اس
ــويم كه در طول چند دهه گذشته  ساالنه متوجه ميش
ــها نداشته ايم ليكن در  تغييرات چندانى در ميزان بارش
روانابها و دبى رودخانه ها تغييرات قابل مالحظه و شديد 
ــاهده شده است بطوريكه آورد ساالنه رودخانه ها به  مش
ويژه رودخانه هاى حوزه مركزى با كاهش بسيار زيادى 
ــده است كه دليل عمده آن افزايش بى رويه  رو به رو ش
بهره بردارى از منابع آبى در باالدست اين رودخانه ها مى 
ــد.  مهندس ملكى افزود: با توجه چالشهاى موجود  باش
در بخش آب استان بايد با برنامه ريزى دقيق و مدون و 
همكارى هاى همه جانبه بتوانيم اين دشت را كه نبض 
ــتان مى باشد حفظ نماييم چرا كه اين دشت  حياتى اس
تأمين كننده نيازهاى معيشتى استان مى باشد. معاونت 
ــركت آب منطقه اى قزوين  ــت و بهره بردارى ش حفاظ
ــفره آب زير زمينى را  ــل افزايش بهره بردارى از س از عل
ــت قزوين و لزوم ايجاد  افزايش جمعيت در محدوده دش
ــر جوان، باال رفتن ارزش افزوده  شغل خصوصاً براى قش
ــود آورى باال در اين بخش،  ــاورزى و س محصوالت كش
ــاخت  ــف از تكنولوژى روز و س ــتفاده حفاران متخل اس

دستگاههاى حفارى با ابعاد بسيار كوچك  برشمرد. 

 انتشار فیلم حمل چوب ھای جنگلی
 در منطقه شفت

به گزارش روابط عمومى اداره كل  منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گـيــالن
گيالن، دكتر يوسف پور، توضيحاتى بشرح ذيل ارائه كرد: 
حفاظت و حراست از منابع ذيقيمت جنگلى وظيفه  
ــت كه بايد  ــتان گيالن اس ــع طبيعى اس اداره كل مناب
ــاى هم عرض  بدون  ــازمان ه با همگرايى  و همدلى س

كوچكترين اغماض صورت پذيرد .
 در باب انتشار فيلم حمل چوب در منطقه شفت در 
فضاى مجازى بالفاصله پيگيرى هاى الزم صورت پذيرفت. 
چوب مذكور در فيلم چوب درختان دست كاشت  صنوبر، 

بيد و چوب هاى  غيرجنگلى  باغى است. 
اما ضمن تشكر از حساسيت مردمى در موضوع قطع 
درختان جنگلى به عرض مردم شريف استان مى رساند: 
ــت و بهره بردارى  ــاس مواد 2 و6 قانون حفاظ كه بر اس
جنگل ، طبق توافقات  به عمل آمده با مسئولين ذيربط 
در استان و منطقه آن دسته از درختان خودروى جنگلى 
ــتان  ــت جنگلهاى اس مجاز و قابل قطع كه در پائين دس
در محوطه منازل روستائيان عزيز ( اراضى غيرملى) واقع 
است، بشكل محدود و با نظارت مأمورين اجازه قطع داده 
مى شود،  اما در باال دست و ارتفاعات فقط براى استفاده 
ــدون خروج از  ــخاص و ب در محدوده خانه و محوطه اش
محدوده جنگل، روستائيان مجاز به استفاده از چوب اين 
درختان خواهند بود، و تمامى تالش پرسنل منابع طبيعى 
ــوب در منطقه برخورد  ــت كه  بجد با قاچاق چ اين اس
نمايند.  شايان ذكر است دستور موكد به فرماندهى يگان 
حفاظت، معاونت امور جنگل و رئيس اداره منابع طبيعى و 
آبخيزدارى منطقه جهت پيگيرى مسئله حياتى حفاظت 
از جنگل هاى طبيعى شهرستان شفت داده شده است.            

 اجرای عملیات اصالح شبکه آبرسانی 
در شھرستان اسالمشھر

ــانى خطوط و  ــا هدف به روز رس ب انشعابات ، بخشى از شبكه آبرسانى آبفاى تهران
فرسوده در اسالمشهر اصالح و بازسازى ميگردد 

ــتان اسالمشهر  اين خبر را مدير امور آبفاى شهرس
ــبكه و انشعابات قديمى در  اعالم كرد و گفت : وجود ش
بخشى از مناطق شهر كه عالوه بر شكستگى و ناكارآمدى 
موجب ايجاد حوادث مختلف و تقليل كمى و كيفى آب 
ــرب نيز مى گردد . لذا در همين راستا و به منظور به  ش
روزرسانى خطوط و انشعابات فرسوده عمليات اصالح و به 
روز رسانى اين پروژه ها از اول سال جارى در دستور كار 
قرار گرفته و مطابق برنامه زمانبندى شده و اولويت بندى 

صورت گرفته در حال انجام مى باشد . 
شفا نظرپور با اشاره به عمليات صورت گرفته در اين 
راستا اظهار داشت : كل اين پروژه به طول 1500 متر واز 
اوايل ارديبهشت ماه سالجارى آغاز شده است . كه تابحال 
ــرفت فيزيكى 75 درصدى عمليات اصالح شبكه  با پيش
ــان ،  ــاى زرافش ــر در خيابان ه ــر 1100 مت ــغ ب ــا ل   ب
ــهر با استفاده از  مهديه جنوبى ، توحيد و الهيه  اسالمش
ــايز 160 و 110 ميلى مترى و از  لوله هاى پلى اتيلن س
محل اعتبارات جارى و داخلى در حال انجام است و انتظار 
مى رود مطابق روند فعلى كل پروژه مذكور ظرف مرداد 

ماه جارى به اتمام و بهره بردارى برسد . 
ــتا و  ــد : در همين راس ــدس نظرپور يادآور ش مهن
همزمان با اصالح شبكه صورت گرفته ، انشعابات مربوط 
ــازى مجدد ميگردد  ــبكه ها نيز اصالح و بهس به اين ش
ــعابات به تعداد 250 مورد  ــى از اين انش كه تابحال بخش
 اصالح شده و اصالح و بازسازى الباقى انشعابات مربوط به 

شبكه هاى مذكور نيز در دست انجام مى باشد . 

یع در اجرای تصفیه  ورت تسر ضر
وژنی نفت گاز پاالیشگاه اصفھان ھیدر

ــت و مديرعامل  ــر نف ــاون وزي مع ــش و پخش اصـفـهـان ــى پاالي ــركت مل ش
ــركت پااليش  فرآورده هاى نفتى ايران طى بازديد از ش
ــريعتر از  نفت اصفهان بر ضرورت بهره بردارى هرچه س
ــگاه ــد تصفيه هيدروژنى نفت گاز اين پااليش  پروژه واح

 تاكيد كرد.
 عليرضا صادق آبادى در بازديد (سه شنبه، نهم مرداد 
97) از پااليشگاه اصفهان، تداوم توليد در اين پااليشگاه را 
ضرورى دانست و گفت: اهميت پروژه هاى مرتبط با اين 
پااليشگاه و واحد تصفيه هيدوژنى نفت گاز به منظور توليد 

اين محصول با استاندارد يورو4 بسيار زياد است.
به گفته وى اين پروژه ملى بايد هر چه زودتر به اتمام 
ــابق شركت پااليش  ــد. مديرعامل س و بهره بردارى برس
نفت اصفهان نيز به وضع پروژه هاى در دست اجراى اين 
ــگاه اشاره كرد و افزود: طرح واحدهاى تقطير 3 و  پااليش

تصفيه هيدروژنى نفت گاز از مهمترين آنهاست.
لطفعلى چاوشى با اشاره به واحدهاى به بهره بردارى 
رسيده در اين پااليشگاه گفت:  از سال 86 طرح بهبود و 
بهينه سازى فرآيند پااليشگاه اصفهان آغاز شد اما در سال 
87 كه پااليشگاه به بخش خصوصى واگذار شد به دليل 
نبود اعتبار، پروژه هاى عمده طرح به حالت تعليق درآمد؛ 
با اين حال در سال 92 دو واحد مجتمع بنزين سازى به 
بهره بردارى رسيد. وى اضافه كرد: واحد ايزومريزاسيون 
(واحد سوم مجتمع) به دليل نبود كاتاليست متوقف شد 
ــت مورد نياز را كه تكنولوژى  تا اينكه توانستيم كاتاليس
ــور آمريكا  ــاخت آن تا آن زمان تنها در اختيار دو كش س
ــه بود، بومى سازى كرده و موفق به بهره بردارى  و فرانس

كامل از طرح مذكور در سال 94 شويم.   

نخستین برداشت مکانیزه شالیزارھای 
گیالن در صومعه سرا انجام شد

ــازمان  به گزارش روابط عمومى س ــاورزى گيالن نخستين گـيــالن جهاد كش
برداشت مكانيزه از شاليزارهاى استان گيالن در روستاى 
ــرا با  ــتان صومعه س ــات شهرس ــياه تن بخش تولم س

حضورمسئوالن انجام شد.
پيش ازظهر پنجشنبه با حضورعلى فتح اللهى فرماندار 
صومعه سرا و جمعى ديگرى از مسئوالن نخستين برداشت 
مكانيزه خوشه هاى برنج از شاليزارهاى استان گيالن در 
ــتاى سياه تن بخش تولمات شهرستان صومعه سرا  روس
ــد. مدير جهاد كشاورزى صومعه سرا در حاشيه  انجام ش
ــر اظهاركرد: اين  ــت در گفتگو با خبرنگار مه اين برداش
ــت در دو هزار و 500 متر مربع از شاليزارهاى يك  برداش
كشاورز اهل روستاى سياه تن بخش تولمات شهرستان 
ــد. احمد پادياب با اشاره به خوشه  ــرا انجام ش صومعه س
ــاليزارهاى شهرستان صومعه  دهى بيش از 90 درصد ش
سرا، افزود: پيش بينى مى شود كه در سال زراعى جارى 
ــورت مكانيزه  ــتان به ص ــاليزارهاى شهرس 90 درصد ش
ــان كرد: تاكنون براساس  ــود. وى خاطرنش ــت ش برداش
بررسى هاى انجام شده 60 درصد شاليزارهاى شهرستان 
ــد در مرحله  ــيره، 20 درص ــرا در مرحله ش ــه س صومع
 خميرى و 10 درصد نيز به مرحله رسيدن و سفت شدن 
خوشه هاى برنج رسيده اند. مدير جهاد كشاورزى صومعه 
سرا در ادامه به اقدامات صورت گرفته براى مكانيزه شدن 
ــاره و تصريح كرد: در سال هاى اخير  ــاورزى اش كار كش
ــاورزى در اين زمينه برنامه ريزى بسيار خوبى  جهاد كش
انجام داده است. در سال جارى براى خريد ماشين آالت 
ــارد و 200  ــه 120 نفر چهار ميلي ــاورزى ب مكانيزه كش

ميليون تومان تسهيالت پرداخت شده است.


