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قهرمانى تيم آب منطقه اى درمسابقات 
ددليفت قهرمانى كشور

ــازى باشگاه آب منطقه اى دررده سنى  تيم بدنس
ــابقات ددليفت  ــان صاحب عنوان قهرمانى مس نوجوان

بالوزام باشگاههاى كشوردرزاهدان شد
ــئول تربيت بدنى شركت  ــعيديان مس حسين س
ــركت  باش ــابقات  مس ــن  گفت:اي اى  ــه  منطق آب 
ــور  ــتان كش ــم از13اس ــكاردرقالب 22تي 153ورزش

درزاهدان برگزارشد
ــگفتى  ش ــان  نوجوان ــنى  س ــزود:دررده  اف وى 
ــارف  ــتانمان ع ــته اس ــوان شايس ــابقات نوج سازمس
ــش خودعالوه بركسب مقام  سعيديان بودكه بادرخش
ــت  قهرمانى عنوان(اورالى)قهرمان قهرمانان راهم بدس
ــان نيزبه مقام اولى  آورد.آقاى اميركيخافرزندهمكارم

رده جوانان دست يافت.
ــعيديان درپايان اضافه كرد:دررده پيشكسوتان  س
ــام اول  ــديم ومق ــوان قهرمانى ش ــترصاحب 4عن مس
قهرمانى ومقام دوم تيمى قهرمانى رابه دست آورديم.

تغيير نام اشتراك برق و جابه جائى لوازم 
اندازه گيرى بدون اخذ هزينه در استان 

سمنان
ــتان سمنان بيان  ــركت توزيع برق اس مديرعامل ش
ــت : در هفته دولت امسال ، طرح تغيير نام اشتراك  داش
برق و جابه جائى داخلى لوازم اندازه گيرى تك فاز ، بدون 

اخذ هزينه انجام مى شود .
سيد محمد موسوى زاده با تبريك فرارسيدن هفته 
ــهيدان رجائى و  ــاد و خاطره ش ــت ي دولت و گراميداش
باهنر گفت : در بازه زمانى سوم لغايت هفتم شهريور ماه 
ــتركان برق مى توانند به يكى از دفاتر  سال جارى ، مش
پيشخوان دولت در سطح استان مراجعه و اين دو خدمت 

را به صورت رايگان به انجام برسانند .
وى يادآور شد : در بازه زمانى ذكر شده ، هزينه تغيير 
ــى لوازم اندازه گيرى و همچنين جابه جائى  نام و بازرس
داخلى لوازم اندازه گيرى ( اصالح محل انشعاب در صورت 
داشتن شرايط فنى ) مربوط به شركت توزيع برق استان 
به صورت رايگان بوده و حق الزحمه دفاتر پيشخوان دولت 

مشمول اين طرح نمى باشد .
ــان كرد : در حال حاضر هزينه تغيير  وى خاطر نش
ــزار ريال و جابه جائى  ــعاب برق تك فاز، 109 ه نام انش
داخلى لوازم اندازه گيرى انشعاب تك فاز، 272 هزار ريال 
مى باشد و مشتركانى كه در هفته دولت امسال به دفاتر 
پيشخوان دولت در سطح استان سمنان مراجعه نمايند ، 
بابت ارائه اين دو خدمت از آنان هزينه هاى مربوط به اين 

شركت دريافت نخواهد شد.

 بهره مندى 4700 مددجو از دوره هاى 
مشاوره گروهى

ــان كميته امداد  ــزار و 700 نفر از مددجوي چهار ه
ــاوره و راهنمايى  كهگيلويه و بويراحمد در دوره هاى مش
ــون ــال 96 تاكن ــه دوم س ــاد از نيم ــن نه ــى اي  گروه

 شركت كرده اند. 
مديركل كميته امداد كهگيلويه و بويراحمد گزارشى 
از برنامه هاى اين نهاد درخصوص پيشگيرى از آسيب هاى 

اجتماعى ارائه داد. 
ــايت خبرى كميته امداد، فريد محبى،  به گزارش س
ــه و بويراحمد،  گفت:  ــداد كهگيلوي ــركل كميته ام مدي
درخصوص جلوگيرى از بروز آسيب هاى اجتماعى، ستاد 
ــيب هاى اجتماعى در  ــگيرى، كنترل و كاهش آس پيش

كميته امداد تشكيل شده است. 
وى ازجمله مهم ترين وظايف اين ستاد را شناسايى 
آسيب هاى اجتماعى مرتبط با مددجويان مورد حمايت 
ــه اى و فرهنگى اعالم و ــتانى ،منطق  با توجه به بافت اس

ــته  ــال گذش  بيان كرد: در همين زمينه از نيمه دوم س
ــى گروهى براى  ــاوره و راهنماي ــون 155 دوره مش تاكن

چهارهزار و 700 نفر از مددجويان برگزارشده است. 
محبى با اشاره به اينكه مشاوره هاى فردى و گروهى 
ــيب هاى اجتماعى در بين  از مهم ترين عوامل كاهش آس
ــت، گفت: مشاوره و آموزش  خانوارهاى تحت حمايت اس
ــت روانى، مهارت ارتباطى،  مهارت هاى اجتماعى، بهداش
ــاير كارگاه هاى تخصصى براى  ــى تحصيلى و س راهنماي
ــت كه باهدف  جامعه هدف ازجمله خدمات فرهنگى اس
ــيب هاى اجتماعى  ــت از خانواده و جلوگيرى از آس صيان

ازجمله طالق به مددجويان ارائه  مى شود. 
وى بابيان اينكه 44 درصد از جمعيت تحت حمايت 
ــت خانوار تشكيل مى دهند،  كميته امداد را زنان سرپرس
افزود:  11 هزار و 690 مورد فوت سرپرست، هزار و 519 
ــت زندانى، 50  ــوار زنان مطلقه، 357 خانوار سرپرس خان
ــرباز ، 109  ــت س خانوار زنان متاركه، 24 خانوار سرپرس
مورد بد سرپرست، شش خانوار سرپرست متوارى و 203 

خانوار ساير زنان  هستند. 
مديركل كميته امداد كهگيلويه و بويراحمد با اشاره 
به اينكه در خصوص تحت حمايت قرار دادن افراد پشت 
ــال جارى دوهزار و  ــرايط اين نهاد، در س نوبت داراى ش
38 خانوار به چرخه حمايت واردشده اند، گفت: به منظور 
ــته هاى  ــوس نيز كميته امداد بس ــج مهاجرت معك تروي
تشويقى بسيار مناسبى اعم از اجراى طرح اشتغال بدون 
نوبت و ساخت مسكن در روستاها را براى مددجويان در 

نظر گرفته است. 
ــار صعب العالج و خاص  ــان اينكه 900 بيم وى بابي
تحت حمايت كميته امداد هستند كه از اين تعداد 240 
ــط اين نهاد  مساعدت  نفر زمين گير بوده و ماهيانه توس
مى شوند، افزود: ده هزار و 807 نفر از مددجويان شهرهاى 
ــات درمانى كميته امداد  ــت هزار نفر از خدم باالى بيس
ــتفاده مى كنند و باقى افراد تحت حمايت از خدمات  اس
ــى، هزينه اياب و  ــيز خدمات درمان بيمه مكمل (فرانش

ذهاب) بهره مند مى شوند. 
ــاخت مسكن به عنوان يكى از  محبى در خصوص س
ابزارهاى توانمندسازى مددجويان گفت: در زمينه ساخت 
ــال جارى 800 واحد مسكونى با مشاركت  مسكن در س
سپاه پاسداران در مناطق محروم در حال ساخت است و 
200 واحد مسكن مددجويى نيز توسط اين نهاد تا پايان 

سال در استان ساخته خواهد شد. 
وى يكى از زمينه هاى مهم بروز آسيب در جامعه را 
بيكارى اعالم و اشاره كرد: از اقدامات مهم كميته امداد در 
حوزه پيشگيرى از آسيبهاى اجتماعى ايجاد فرصت هاى 

شغلى مناسب براى مددجويان است. 

اخبار

ــى  ــركت تعاون ــل ش مديرعام ــزد با بيان يــــــزد ــگامان كوير ي پيش
ــره دانايى و  ــر ذخي ــورهاى برت ــه ايران از كش  اينك
ــت، گفت: در شرايط  ــرمايه هاى خرد مردمى اس س
ــاى اجتماعى و  ــرمايه ه ــى اقتصادى تقويت س فعل
ــردم بهترين كمك به  ــتفاده از پول هاى خرد م اس

دولت است.
محمدرضا رضايى نژاد در نشستى با خبرنگاران 
ــكل  ــادى و راه هاى حل مش ــرايط اقتص ــا بيان ش ب
ــور، اظهار داشت: امروز سختى كار در اين عرصه  كش
همانند دشوارى كار در رسانه هاست ولى مى توان از 
ظرفيت مردم، كارهاى گروهى و شركت هاى تعاونى 
براى موفقيت استفاده كرد. وى افزود: مجموعه هاى 
ــركت ها و اتحاديه تعاونى ها به دنبال  خصوصى، ش
 ارزش آفرينى و رشد سرمايه هاى خود هستند كه در 
تعاونى ها به سمت تأمين منافع سهامداران متمركز است 
 از اين رو بايد سبد اقتصادى به نيابت از آنها در اين عرصه 

تعريف شود.
مديرعامل شركت تعاونى پيشگامان يزد در ادامه 
با بيان اينكه اين مجموعه تعاونى به عنوان يك بنگاه 

اقتصادى با 45 هزار سهامدار همواره در جست و جوى 
فعاليت هاى جديد است ، اضافه كرد: اين شركت هم 
ــته از جمله بانكدارى ، حمل و نقل  اكنون در 10 رش
هوايى ، اينترنت ، اپراتورى پست، توزيع مويرگى ميوه 
ــهامدارى بيمه ، ايجاد زيرساخت هاى  در تهران ، س

بندر خشك و آب فعال است. 
ــرد: در بحث تأمين آب از  رضايى نژاد تصريح ك
دريا به عنوان يك موضوع فراملى ايجاد يك شركت 
تعاونى دنبال شد كه با مشاركت پنج هلدينگ بزرگ 
از توليدكنندگان شناخته شده يزد در نظر گرفته شد، 
پيش بينى مى شود اجراى طرح به 30 هزار ميليارد 

تومان اعتبار نياز داشته باشد. 
ــركت تعاونى با شعار « آب  وى ادعا كرد: اين ش
ــت براى شيرين  ــتى » مدلى از تعاونى اس براى دوس
كردن آب از دريا و انتقال آن به هرجايى از كشور كه 

ــد و بر مبناى آن نافع سرمايه گذاران هست  نياز باش
و طرح آب شيرين كن آن احتماال تا 1,5 سال آينده 

تكميل خواهد شد.
وى با بيان اينكه با استفاده از ظرفيت هاى مردمى 
ــتان هايى كه با  ــوان آب را به اس ــى مى ت و كار تعاون
ــكل كمبود اين ماده حياتى روبروند انتقال داد و  مش
ــكل در اين زمينه رفع  زمينه اى را فراهم كرد تا مش
شود، خاطرنشان كرد: بهترين شيوه مبارزه در جنگ 
ــتفاده  ــادى اعتماد آفرينى در ميان مردم و اس اقتص
ــرمايه هاى  ــدك آنها و تقويت س ــرمايه هاى ان از س

اجتماعى است.
ــن كارآفرين برتر ملى با انتقاد از وجود قوانين  اي
ــرح يادآور  ــت از اجراى يك ط ــراى ممانع متعدد ب
ــت كه براى اجراى آن ، تعداد  شد:  اين در حالى اس
ــن رو حمايت دولت از ــود از اي  قوانين محدود مى ش

 تعاونى هاى موفق و اجراى درست و صحيح قوانين 
اين بخش، مى تواند زمينه ساز تحول در اقتصاد شود. 
رضايى نژاد از سرمايه گذارى و هزينه كرد 16 تا 18 
ميليارد تومان اين مجموعه در عرصه ورزش خبر داد و 
بيان كرد: بنگاه هاى اقتصادى به دليل نداشتن منافع،  
كمتر وارد باشگاهدارى مى شوند و چند سال اخير به 
دنبال بومى سازى ورزش هاى مورد حمايت بوديم تا 
ــه سال آينده تيم ليگ  جايى كه قصد داريم ظرف س

برتر در هندبال داشته باشيم .
تعاونى يادشده ، به عنوان يكى از بزرگترين گروه 
تعاونى هاى ايران در زمينه فناورى اطالعات، با تكيه 
بر توان و دانش فرهيختگان و نخبگان يزدى در سال 
 (IT )1375 ابتدا با تاسيس شركتى در زمينه آى .تى

تأسيس شد .
ــزد اواخر مهر ماه  همچنين رئيس اتاق تعاون ي

ــده ،  ــال 96 گفته بود : از پنج هزار تعاونى ثبت ش س
2 هزار شركت با 700 هزار عضو در استان فعال است 
ــركت هاى تعاونى مسكن  كه عمده آنها متعلق به ش

مهر است.
ــه در تعاونى ها  ــان اينك ــاه با بي ــد زاهدپن احم
ــد ، اظهار كرد:  ــرف اول را « خرد جمعى» مى زن  ح
ــل عضويت اختيارى،  ــى ها بر مبناى هفت اص تعاون
كنترل دموكراتيك، مشاركت اقتصادى، خودگردانى 
ــتگى، آموزش، همكارى بين تعاونى ها و  و عدم وابس
ــت دارند. وى با بيان اينكه 20  توجه به جامعه فعالي
ــد ، ادامه داد: در  وظيفه براى بخش تعاون تعريف ش
ــتان تعاونى ها در 16 اتحاديه فعال است و بر  اين اس
ــركتى كه براى  ــاى ماده 76 قانون تعاون ، هر ش مبن
ــانى اطالعات اقدام نكرده باشد نمى تواند از  بروزرس

خدمات اداره تعاون استفاده كند.

تقويت سرمايه هاى اجتماعى بهترين كمك اقتصادى به دولت است

آلومينيوم ايران در آخرين روز  ــهمـركــزى ب ــدام  اق ــته  گذش ــه   هفت
ــع نمود و  ــزاري مجم ــازي پس از برگ ــفاف س  ش
ــاي  ه ــده  پرون ــري  پيگي ــاره  درب ــي   توضيحات
ــهرداري و اقدامات  ــات و ش ــت، مالي ــط زيس محي
ــتا كرد. ايرالكو همچنين،  صورت گرفته در اين راس
ــازي را نيز  ــد س ــروژه آن ــرايط پ ــا و ش ــوگاه ه  گل

تشريح كرد. 
مصطفي رضايي معاون مالي و اقتصادي شركت 
ــازي هاي  ــفاف س ــوم ايران در خصوص ش آلوميي
ــر به بورس 24 گفت: پس از مجمع چند مورد   اخي
ــفاف سازي از سوي بورس درخواست شد كه در  ش
گام اول اقدام به شفاف سازي پرونده محيط زيست 
و كارخانه آند انجام داديم.  ي در ادامه عنوان نمود: 
ــائل زيست  ــته درباره مس اقدامات حقوقي از گذش
محيطي صورت گرفته است اما پرونده اي كه منتج 
به رأي قطعي شود و آثار مالي شفافي از آن برداشت 

شود هنوز دريافت نكرديم. رأي هايي به نفع شركت 
اخذ شده، اما يا در مرحله تجديد نظر است يا هنوز به 
رأي قطعي منتج نشده است كه عيناً اين موارد افشا 
ــت. معاون مالي اقتصادي ايرالكو به پروژه   شده اس
ــر اين پروژه  ــاره كرد و گفت: اگ ــازي هم اش آند س
ــد بين 180 تا 250 دالر هزينه  به بهره برداي برس
 تمام شده توليد شركت كاهش خواهد داشت. اين از
 پروژه هاي الزام آور ماست و در اولويت است اما بار 
ــنگين دارد و با اينكه مصوبه هيئت وزيران  مالي س

بابت اجراي اين پروژه و تأمين مالي آن وجود دارد 
ــده است. يكي از  اما نهايتاً منجر به تزريق منابع نش
 پيشنهاد ها جهت سرعت بخشيدن به اجراي پروژه 
اين است كه با تعهدي كه ان.اف.سي به تكميل قرار 
داد اصلي در سال 81 دارد، تالش بر اين باشد كه اين 
ــروژه در فاز اول باظرفيت 60 هزار تني راه اندازي  پ
 شود. اين پروژه بايد انجام شود تا يكي از مهمترين

 زنجيره هاي تأمين محصول عملياتي گردد.
رضايي گفت: پروژه آند سازي قرار بود با افزايش 

ظرفيت از 60 به 100 هزار تن انجام شود در بخش 
ــاخت ها از جمله آب، گاز،برق،  خيرآباد تمام زير س
راه و … آماده شده است بخشي از ساختمان هاي 
ــرفت پروژه 26 درصد  ــده است و پيش جديد، بنا ش
است. اين پروژه پيشرفت ويژه اي نداشته است يكي 
ــت كه حتي اگر از سيستم  از برنامه هاي ما اين اس
ــذب كنيم اقدام به  ــتيم منابع ج بانكي هم نتوانس
ــاير  ــرمايه گذار خصوصي كنيم و يا از س جذب س
ــق منابع انجام دهيم.  ــتقه تزري روش هاي ابزار مش
ــازي  ــفاف س وي در توضيح اينكه اگر در بخش ش
ــت آرا به نفع شركت صادر شود  پرونده محيط زيس
ــد گفت:  ــركت مترتب خواهد ش چه اثر مالي بر ش
ــاب ها منظور  ــون ذخيره اي از اين بابت در حس چ
ــده جوانب  ــت اثري ندارد اما چون پرون ــده اس نش
مختلفي دارد در صورتي كه رأي قطعي اي كه آثار 
مالي داشته باشد وصول شد بالفاصله از طريق كدال 

اطالع رساني خواهد شد.

رضايي گفت: در سال مالي جاري در سه ماهه 
ــتيم و  ــود عملياتي داش حدود60 ميليارد تومان س
ــه التفاوت ماده 20  ــارد تومان هم ماب 119,7 ميلي
ــش داده و  ــر عملياتي را افزاي ــت كه درآمد غي  اس
بدهي هاي بانكي و تسهيالت بانكي را كاهش داده 
ــديم و 6  ــه ماهه اول از زيان خارج ش ــت در س اس

ميليارد تومان هم سود انباشته داريم.
ــوال كه  ــخ به اين س ــي در پايان، در پاس رضاي
ــور پيش بيني مي  ــال جاري را چط ــه روند س ادام
ــت و بايد  ــد گفت: االن براي اظهار نظر زود اس كني
ــث تحريم ها و رويكرد  ــهريور را تجربه كنيم بح ش
ــوان اظهار نظر كرد اما  ــي كنيم تا بت دولت را بررس
ــه ماهه اول باشد شرايط  اگر وضعيت به صورت س
ــهريور و مهر  ــود، از اواخر مرداد، ش ــي خواهد ب  عال
 تحريم ها اثر گذار است؛ هم روي قيمت تمام شده و 
خريد هاي ما، هم روي فروش هاي ما؛ بايد ديد چه 

مي شود؟ اما االن وضعيت خوب است.

 مصاحبه معاونت مالي اقتصادي
 شركت آلومينيوم ايران با بورس 24

وف  کارخانه ھای محصوالت بتنی و ظر
یک بار مصرف  بویراحمد افتتاح شدند

ــا  ــى ب ــوالت بتن ــه محص كارخان ــرمايه گذارى 61 ميليارد ريال و يـاســوج س
ــروف يك بار مصرف با  ــتغالزايى 30 نفرو كارخانه ظ اش
ــرمايه گذارى 75 ميليارد ريال و اشتغال زايى 46 نفر  س

افتتاح شد.
ــه محصوالت بتنى و كارخانه ظروف يك بار   كارخان
مصرف  شهرستان بويراحمد با حضور استاندار كهگيلويه 
ــازمان صنعت  و بويراحمد، فرماندار بويراحمد، رئيس س
ــن نوروزى رئيس سازمان مديريت  و معدن استان، حس
ــتاندارى و جمعى از  ــتان، معاونين اس و برنامه ريزى اس
مسووالن استانى و شهرستانى افتتاح شد. داريوش ديوديده 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كهگيلويه 
ــت، اظهار كرد: كارخانه  و بويراحمد با تبريك هفته دول
ــاالنه 300000  ــه 900 مترمعكب و س ــا ظرفيت روزان ب
مترمكعب به  بهره بردارى رسيد. ديوديده در ادامه تصريح 
ــرمايه گذارى 61  ــوالت بتنى با س ــرد: كارخانه محص ك
ميليارد ريال و اشتغالزايى 30 نفر افتتاح شد. سهراب بنام 
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان كهگيلويه و 
بويراحمد اظهار كرد: امسال 25 طرح صنعتى و توليدى 
ــتان بويراحمد به بهره بردارى خواهد  ــطح شهرس در س
رسيد. وى افزود: از اين 25 طرح، 4 طرح به نمايندگى در 
هفته دولت به بهره بردارى مى رسد كه بالغ بر 20 ميليارد 
ــرمايه گذارى صورت گرفته است. بنام گفت: در  تومان س

اين 4 طرح، 94 نفر اشتغالزايى صورت مى گيرد.
ــت: كارخانه  ــاهرخ كنارى فرماندار بويراحمدگف ش
ــوج با  ــار مصرف مبتكران جهان نايلون ياس ظروف يكب

ظرفيت 30 هزار تن در سال به بهره دارى رسيد.
وى بيان كرد: با افتتاح اين طرح 46 نفر اشتغالزايى شد. 

وژه گازی در اصفھان  بھره برداری از ۱۵پر
 با اعتباری بالغ بر۴۱ میلیارد تومان

نشست خبرى مدير عامل شركت  گاز استان اصفهان با اصحاب رسانه اصـفـهـان
ــالن جلسات اين اداره  ،همزمان با آغاز هفته دولت در س

كل برگزار شد.
مديرعامل شركت گاز اصفهان در اين جلسه مطرح 
كرد: هزينه نگهدارى از شبكه هاى گاز براى هر مشترك 
حدود يكصد هزار تومان است و به همين منظور،ساالنه 
170 ميليارد تومان براى نگهدارى از شبكه گاز مشتركين 

استان اصفهان هزينه مى شود.
ــيد مصطفى علوى افزود: در حال حاضر شركت  س
گاز استان اصفهان حدود 500 ميليارد تومان از مشتركان 
ــت كه  ــركت طلب دارد، از اين رو بايد توجه داش اين ش
ــركت گاز استان اصفهان از محل هزينه  عمده درآمد ش
گاز مصرفى است و همه بايد نسبت به پرداخت به موقع 
ــته باشند. وى به نصب يك  قبوض همكارى الزم را داش
هزار و 400 كنتور هوشمند در استان اصفهان ابراز داشت: 
ــركت گاز استان  ــعه اين كنتورها در دستور كار ش توس
ــت. علوى به كاهش 37 درصدى حوادث گاز  اصفهان اس
استان اصفهان در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال 
 HSE ــاره كرد و گفت: به دنبال اجراى طرح گذشته اش
كه برگرفته از نيروى انسانى، ايمنى و محيط زيست است، 

ميزان حوادث سال به سال در حال كاهش است.
ــزود: در هفته دولت 15 پروژه با اعتبارى بالغ  وى اف
بر 41 ميليارد تومان بهره بردارى خواهد شد ،البته قابل 
ذكراست، در سال جارى 750 صنعت را گازرسانى و 355 
صنعت نيز در مرحله اخذ مجوز هستند،همچنين بالغ بر 
ــتان اصفهان از سوخت مايع  دو هزار  655 صنعت در اس

استفاده مى كنند.

وژه آبفار  افتتاح ۱۰پر
دراستان بوشھر

ــركت آب و فاضالب  مديرعامل ش ــتان بوشهراز افتتاح و بـوشـهـر روستايى اس
ــتايى با اعتبارى  كلنگ زنى 10پروژه آب و فاضالب روس
ــغ بر 166 ميليارد و500 ميليون ريال در هفته دولت  بال

در استان بوشهرخبر داد. 
ــعود نصورى  در جمع خبرنگاران با بيان اينكه  مس
ــتانى با سرعت خوبى در حال انجام  پروژه هاى ملى و اس
ــت، اظهار داشت: از 10 پروژه ياد شده 1 پروژه شبكه  اس
آبرسانى روستاى سرچشمه شهرستان جم با 118 خانوار 

و 407 نفر جمعيت به بهره بردارى رسيد.
وى افزود: اين پروژه شامل حفر و تجهيز يك حلقه 
ــبكه برق  ــاه، اجرا خط انتقال به طول 2 كيلومتر و ش چ

500متر با 12 ميليارد ريال اعتبار اجرا شده است.
ــتايى استان  ــركت آب و فاضالب روس مديرعامل ش
ــهرگفت: در اين هفته آغاز عمليات اجرايى 9 پروژه  بوش
شركت آبفار استان بوشهر با 129 ميليارد و 500 ميليون 
ريال آغاز مى شود. نصورى يادآورشد: اين پروژه ها داراى 
60 كيلومتر خطوط انتقال و شبكه توزيع و احداث مخزن 
ــاختمان  ــى 1000 مترمكعبى و220 مترمربع س زمين

تاسيسات و 1واحد ساختمان كلرزنى است.
وى اظهار داشت: پروژه هاى ياد شده در 21 روستاى 
استان با تعداد سه هزارو 436 خانوار و جمعيت يازده هزارو 
927 نفر اجرا مى شود. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
روستايى استان بوشهرادامه داد: با توجه به كاهش نزوالت 
ــمانى و همچنين كاهش ميزان آب ورودى استان از  آس
استان هاى همجوار تابستان امسال در شمارى از روستاها 
اين شركت با شرايط سختى مواجه شد كه با برنامه هاى 

كوتاه و بلند مدت اين چالش كم آبى مديريت شد.

یق دو  وند کشتی نفتی از طر بارگیری یک فر
سایت در پایانه نفتی بندر امام خمینی(ره)

ــتين بار و به دنبال بهره  براى نخس ــرفته در بـنـدرامـام ــرى از تجهيزات پيش گي
ــدف ارتقاى كيفيت  ــرى مواد نفتى و با ه تخليه و بارگي
ــريع در عمليات  ــه صاحبان كاال و تس ــات بندرى ب خدم
بارگيرى، يك فروند كشتى خارجى به صورت همزمان از 
ــام خمينى(ره) تحت  ــايت نفتى مجتمع بندرى ام دو س

بارگيرى قرار گرفت
 به گزارش روابط عمومى، معاون امور بندرى اداره كل 
بنادر و دريانوردى استان خوزستان در تشريح مزاياى اين 
عمليات كم نظير، افزايش دو برابرى نرخ سرعت بارگيرى 
ــرعت عمليات، كاهش قابل توجه  و به تبع آن افزايش س
مدت زمان خدمات دهى، كاهش مدت زمان اشغال اسكله، 
كاهش ترافيك كشتى هاى ورودى، افزايش رضايت مندى 
مشتريان و افزايش توان در جذب ترافيك كاال به بندر به ويژه 
در بخش فرآورده هاى نفتى را از جمله مزيت هاى حاصل 
ــمرد. ايرج مديرى در ادامه افزود: اين عمليات با  از آن برش
تالش نيروى هاى توانمند و متخصص در كريدور مشترك 
اسكله هاى نفتى مجتمع بزرگ بندرى امام خمينى(ره)، 
ــى از طريق  ــركت هاى بخش خصوص تحت مديريت ش
ــايت  ــال دو بازوى بارگيرى(loading arm) از دوس اتص
نفتى با نرخ سرعت بارگيرى 1035 متريك تن بر ساعت به 
كشتى صورت پذيرفت.وى با اشاره به ظرفيت هاى باالى 
اين مجتمع بندرى در بخش فعاليت هاى ترانزيتى به ويژه  
ــور عراق  و استقبال  پايانه هاى نفتى  و همجوارى  با كش
روز افزون  بخش خصوصى  براى مشاركت  در طرح هاى 
زيرساختى  اظهار اميدوارى كردعالوه بر بخش كاالهاى فله 
خشك، در بخش مواد نفتى نيز بتوانيم رتبه نخست مرز 

ترانزيتى را به خود اختصاص دهيم

جایگیری ۲/۱ درصد سکونتگاه ھای 
غیررسمی کشور در گیالن

ــازى  ــران و بهس ــس اداره عم رئي ــهرى اداره كل راه و شهرسازى گـيــالن ش
ــا 2,1 درصد   ــرى 1353 هكتار برابر ب ــالن از جايگي گي
ــتان صرفاً در دو شهر  ــكونتگاههاى غير رسمى در اس س

رشت و لنگرود خبرداد .
ــازى  به گزارش روابط عمومى اداره كل راه وشهرس
استان استان گيالن ،  محمد صفرى رئيس اداره عمران و 
ــازى شهرى اداره كل راه و شهرسازى گيالن  درباره  بهس
آخرين وضعيت سكونتگاه هاى غيررسمى استان گفت : 
ــكونتگاه هاى غيررسمى استان كه شناسايى  مساحت س
ــده1353 هكتار است كه 2,1 درصد از سكونتگاه هاى  ش

غيررسمى كشور را تشكيل مى دهد.
وى با  اشاره به جمعيت ساكن در سكونتگاهاى غير 
رسمى استان گيالن خاطرنشان كرد : براساس مطالعات 
صورت پذيرفته ، در همان مكان هايى كه اين نوع اسكان ها 
ــده جمعيتى بالغ بر 109490 نفر زندگى  ــايى ش شناس
ــاكنان  ــن آمار 0,9 درصد از جمعيت س مى كنند كه اي

سكونتگاهاى غير رسمى ايران را تشكيل مى دهد.
ــهرى اداره كل راه  ــازى ش رئيس اداره عمران و بهس
ــازى گيالن ادامه داد: از آمار كل سكونتگاه هاى  و شهرس
غيررسمى در استان، 789 هكتار متعلق به رشت و 564 
ــاحت ها  ــت كه در اين مس ــار متعلق به لنگرود اس هكت
109490  نفر زندگى مى كنند. وى در ادامه با بيان اينكه 
مساحت بافت هاى فرسوده استان2403,14 هكتار است 
افزود : 717,6 هكتار مساحت بافت هاى فرسوده موجود 
در رشت واقع است كه 31,2 درصد از آمار كل بافت هاى 
فرسوده استان را تشكيل مى دهد و حدود 679995نفر در 

اين بافت هاى فرسوده زندگى مى كنند.

بھسازی محورھای مواصالتی سبب کاھش 
تصادفات می شود

به گزارش روابط عمومى راهدارى  ــتان مـركــزى ــل و نقل جاده اى اس و حم
ــل و نقل  ــركل راهدارى و حم ــدى فرمدي ــزى، زن  مرك
جاده اى استان مركزى در بازديد ازمحوركاظم آباد بيان 
ــتان  ــيرهاى محورى در شهرس كرد: اين جاده جزو مس
ــتاهاى زياد و  ــود روس ــه دليل وج ــت كه ب خمين اس
ــتان از اهميت  ــتان لرس  پرجمعيت وراه ارتباطى به اس

ويژه اى برخوردار است. 
ــازى  ــت: ترميم و بهس ــوان داش ــه وى عن در ادام
محورهاى مواصالتى تاثير بسزايى در افزايش ايمنى عبور 
و مرور و كاهش تصادفات خواهد داشت كه اميدواريم با 
تامين اعتبارات الزم ساير محورها نيز با توجه به اولويت 

آنها مورد تعمير و بازسازى قرار گيرند.
 اخترى معاون راهدارى اظهار داشت: پروژه بهسازى 
ــاد – خمين به طول  ــفالت جاده كاظم آب و روكش آس
ــغ بر 6 ميليارد ريال در حال  2/5 كيلومترو با اعتبار بال
انجام مى باشد و اين عمليات پيش رو شامل جمع آورى 
ــاس، زير اساس و  ــفالت تخريبى ،انجام عمليات اس آس
ــد كه در مدت يك ماه آينده  ــفالت مى باش روكش آس
ــيد. وى درادامه اظهار داشت:  به بهره بردارى خواهد رس
ــب  ــم آباد به دليل وضعيت نامناس ــتاى كاظ محورروس
ــث نارضايتى رانندگان و  ــفالت اين محور باع روكش آس
ــى منطقه بوده كه با پيگيرى هاى الزم و تخصيص  اهال
ــازى توسط پيمانكار تا پايان شهريور ماه به  اعتبار، بهس
ــزود: عمليات پيش  ــيد. وى اف ــره بردارى خواهد رس به
ــفالت تخريبى ،انجام عمليات  رو شامل جمع آورى آس
اساس، زير اساس و روكش آسفالت مى باشد كه در مدت 

دو ماه توسط پيمانكار انجام خواهد گرفت.

ادای احترام مدیران شھری و عوامل 
جشنواره به شھدای نوجوان

شهردار اصفهان و جمعى از مديران  ــهرى، همراه با عوامل اجرايى و اصـفـهـان ش
ــى و يكمين  ــن افتتاحيه معنوى س ــدان در آيي هنرمن
ــودكان و نوجوانان  ــم هاى ك ــنواره بين المللى فيل جش
ــهدا به  ــتان ش اصفهان حضور يافته و با حضور در گلس
شهداى نوجوان 8 سال دفاع مقدس اداى احترام كردند. 
ــنواره ــى و يكمين جش ــتاد خبرى س  به گزارش س
 بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان اصفهان، شهردار 
اصفهان گفت: همانطور كه شهدا پاى كشور ايستادند ما 
هم پاى شهدا خواهيم ايستاد و از ارزش هاى كشور دفاع 
خواهيم كرد. قدرت اهللا نوروزى در آيين افتتاحيه معنوى 
ــهداى اصفهان، اظهار كرد:  اين جشنواره در گلستان ش
امروز به گلزار شهدا آمده ايم تا با شهيداني كه همه هستي 
ــت داده اند پيماني  ــود را در راه دفاع از ارزش ها از دس خ
ــته و بگوييم همانطور كه شما پاى كشورتان  دوباره بس

ايستاديد ما هم پاى شما ايستاده ايم. 
وى افزود: اكثر شهدايي كه اينجا آرميده اند سنيني 
بين چهارده  تا هيجده سال دارند، اين شهدا نه تنها جان 
خود را تقديم بلكه از تماميت ارضي و ارزش هاى انقالب 

اسالمي ايران دفاع كردند.
ــما  ــن ميدانم ش ــه داد: م ــان ادام ــهردار اصفه ش
ــور داريد ، همراه اين  ــان و نوجوانانى كه اينجا حض جوان
ــد و براي حفظ اين آرمان ها تالش  ــهيدان خواهيد ش  ش

خواهيد كرد.
نوروزي خاطرنشان كرد: من اميدوارم ديدار با شهدا 
ــنواره بزرگ، براي شما  در روز افتتاحيه معنوي اين جش
فضايي معنوي  ايجاد كند و با ياد شهدا و انگيزه اى بيشتر 

براى تالش هايتان داشته باشيد. 

نشست ھیأت رئیسه شرکت گاز گیالن با 
حضور رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران

حسين اكبر مديرعامل شركت گاز  استان گيالن در اين نشست ضمن گـيــالن
عرض خير مقدم به رئيس حراست شركت ملى گاز ايران و 
مدعوين، به بيان مختصرى از وضعيت گازرسانى در استان 

گيالن پرداخت.
وى با اشاره به نزديك شده به انتهاى عمليات توسعه 
ــانى در استان گفت: هم اكنون صد دردصد مناطق  گازرس
شهرى و 93,5 درصد خانوارهاى روستايى استان از نعمت 
ــتند و اميدواريم در صورت تامين منابع  گاز بهره مند هس
مالى درصد بهره مندى خانوارهاى روستايى به 98 درصد 
ــدس اكبر ادامه داد: گاز گيالن در جهت  افزايش يابد. مهن
تحقق شعار شركت ملى گاز« رسيدن از كميت به كيفيت 
ــترده  ــار و فرايندها» اقدامات كيفى گس ــا تغيير در رفت ب
ــت كه از جمله آنها مى توان به  ــانده اس اى را به اجرا رس
ــاب، GIS، طرح  ــروژه قرائت و چاپ همزمان صورتحس پ
 سفيران انرژى، بهينه سازى مصرف سوخت گرمكن هاى
 ايستگاه هاى تقليل فشار گاز، مركز پيام و امداد متمركز، 
ــتان،  ــرعت مخابراتى در ادارات گاز اس ــبكه پرس  ايجاد ش
راه اندازى سامانه پرداخت تلفنى 3415 ، اپليكيشن خدمات 
الكترونيك گاز گيالن و ... اشاره نمود. در ادامه اين نشست 
مهران پيرايش رئيس حراست شركت ملى گاز ايران به بيان 
خالصه اى از سوابق تحصيلى و شغلى خود پرداخت و گفت: 
شركت ملى گاز داراى بيش از 17 هزار نيروى حراست مى 
 باشد و خوشبختانه بجهت حضور در سمت هاى آموزشى 
توانسته ام با بيش از 80 درصد اين عزيزان ديدار نمايم وى با 
اشاره به سخنان مهندس عراقى مديرعامل شركت ملى گاز 
ايران در خصوص اعتمادسازى گفت: اعتماد به سختى به 
دست مى آيد ولى با يك لحظه غفلت از بين خواهد رفت.  


