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سازش در پرونده قتل پس از گذشت 
 3 سال 

یزد-رییس کل دادگســتری اســتان یزد از ایجاد صلح و 
 سازش در یک پرونده قتل پس از گذشت 3 سال خبر داد.
غالمعلی دهشیری در این رابطه بیان داشت: سال ۱3۹۹ بر 
اثر اختالف بین اعضای یک خانواده که منجر به ایجاد نزاع 
و درگیری شدید بین آنها شد یکی از طرفین دعوا به شدت 
 دچار آسیب شــده و در نهایت جان خود را از دست داد.
وی تصریــح کــرد: پــس از ورود نیــروی انتظامــی و 
دســتگیری متهــم و اعالم گــزارش جزییــات قتل به 
دســتگاه قضایــی، پرونــده ای در دادســرای عمومی و 
انقالب شهرســتان اردکان تشــکیل گردید و در نهایت 
پس از طی مراحل انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی، 
 رأی بــر محکومیــت متهم به قصاص نفس صادر شــد.
این مقام عالی قضایی اســتان اظهار داشت: پس از ارجاع 
پرونده به شعبه 3۱ شــورای حل اختالف ویژه زندانیان 
و با تالش های مســتمر اعضاء و کارکنان این شــعبه و 
مسوولین زندان، سرانجام خانواده مقتول، رضایت بی قید 
 و شــریط خود را اعالم و قاتــل از چوبه دار رهایی یافت.
وی وجود شــعب شــوراهای حل اختالف ویژه زندانیان 
مستقر در زندان را عامل مهمی در جهت کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها دانســت و گفت: شــعب شوراهای حل 
اختالف مســتقر در زنــدان فرصت بســیار خوبی برای 
پذیرش درخواســت زندانیان که دارای شــاکی یا مدعی 
خصوصی هســتند جهت اصالح ذات البین می باشد که 
این شــعب بایــد از این ظرفیت قانونی در جهت ســوق 
 دادن اختالفات به ســمت صلح و سازش استفاده نمایند.
دهشیری خاطرنشان کرد: یکی از بارزترین نمادهای موفق 
در امر صلح و سازش، شعب شوراهای حل اختالف مستقر 
در زندان ها می باشــند که توانسته اند در جهت کاهش 

جمعیت کیفری گام های بسیار خوبی بردارند.

کار جهادی مبتنی بر دانش باید 
سرلوحه کار قرار گیرد 

مدیرعامل جدید آبفای اســتان اصفهان سرلوحه کار این 
شرکت را کار جهادی مبتنی بر دانش اعالم کرد. حسین 
اکبریان در نخستین روز کاری خود با حضور در نشست 
شورای معاونین گفت: خدمت رسانی به مردم شریف دیار 
نصف جهان همواره اولویت مدیران و کارکنان شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان در ۵۶ سال گذشته بوده 
و خوشبختانه در این زمینه ســابقه درخشانی دارد. وی 
از پشــتوانه تاریخی و نیروی انسانی سالم و متخصص به 
عنوان نقاط قوت آبفای اســتان اصفهان نام برد و اظهار 
امیــدواری کرد با کار جهادی مبتنــی بر دانش همراه با 
ســالمتی، بتوان با سرعت بیشتری به مردم خدمت کرد. 
اکبریــان در عین حــال از ایجاد وفــاق و همدلی میان 
کارکنان به عنوان یکــی از برنامه های عملیاتی خود یاد 
کرد و از کارکنان در همه ســطوح ســازمانی خواست در 
تصمیم سازی ها مشــارکت فعال داشته باشند تا بتوان 

مشکالت موجود را پشت سر گذاشت.

اولین کارگاه آموزش خانواده و آسیب 
های اجتماعی در فرهنگسرای آفتاب 

 کارگاه »توانمند سازی والدین در دوران نوجوانی فرزند« 
با حضور خانم دکتر کریمی در فرهنگسرای آفتاب برگزار 
شد. این کارگاه با هدف ارتقاء سطح توانمندی والدین در 
مواجهه با آســیب های احتمالی ناشی از تمایل کودکان 
در دوران نوجوانــی و جوانــی به معضــالت اجتماعی ، 
ســرگردانی در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی،  
اعتیادبه مــواد مخدر ،  تمایل به انتخاب دوســت های 
غیــر متداول  بر پا گردید که مورد اســتقبال مخاطبین 
و عالقمندان قرارگرفت.این سلســله کارگاه ها به همت 
معاونت فرهنگی اجتماعی و فرهنگسرای آفتاب و در ادامه 
۶ جلســه کالسهای سال گذشته است که مورد استقبال 
گسترده شــهروندان قرار گرفت و هر هفته در این مکان 

برگزار خواهد شد.

مهندس نصرآبادی مدیر مخابرات 
منطقه قزوین در دیدار با معاون 

عمرانی استانداری قزوین 

اســتان قزوین بزودی پایلوت توســعه زیرســاخت های 
مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری می شود

مهندس نصرآبــادی در دیدار با مهندس رجحانی معاون 
عمرانی اســتاندار گفت: تالش های زیادی انجام شده تا 
اســتان قزوین به لحاظ زیرساخت های مخابراتی و ارائه 
ســرویس های نوین مخابراتی مشــکلی نداشته باشد و 
بزودی پایلوت توسعه زیرساخت های مخابراتی و توسعه 
شبکه دسترســی فیبر نوری در اســتان قزوین اجرایی 
خواهد شــد.وی افزود: با توجه به موقعیت استان قزوین 
و نیازمنــدی های آن در حوزه دولت الکترونیک، شــهر 
و شــهروند الکترونیک وســرویس های هوشمند بستر و 
زیرســاخت های ارتباطی مهیا شــده تا بتواند امکانات و 
سرویس های متنوع و با کیفیتی را به عموم شهروندان و 

سازمان های ارائه دهد.
مدیر مخابــرات منطقه قزوین با اشــاره به حجم باالی 
سرمایه گذاری در حوزه ارتباطی و مخابراتی استان افزود: 
چشــم انداز بسیار مناسبی در افق آینده مخابرات استان 
و توســعه فناوری های آن دیده شــده که می تواند در 
ایجاد زیرساخت های مورد نیاز استان نقش مهم و ارزنده 
داشته باشد.مهندس نصرآبادی با توجه به تعریف برنامه 
های مختلف مخابرات برای دستیابی به اهداف گفت: در 
حوزه کســب و کار، آموزش و خدمات به مردم، توســعه   
FTTH  و اتصال منازل به فیبر نوری و برنامه های اصلی 
و با سرمایه گذاری کالن اجرایی خواهد شد که می تواند 
عالوه بر ارائه خدمات به مردم موجب اســتفاده از بخش 

خصوصی و رونق اشتغال  گردد.
در ایــن دیدار دکتر رجحانی با اشــاره به عملکرد مثبت 
مخابرات منطقه در حوزه زیرســاختی و ســرویس های 
متنوع مخابراتی گفت: هرگونه پشــتیبانی مدیریتی در 
حوزه فناوری از ســوی اســتانداری انجام خواهد شد تا 

استان به جایگاه ویژه ای در این حوزه دست پیدا کند.

اخبار گزارش

اصفهان - مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
در حــال حاضر بــا توجه به قراردادهــای موجود هزینه 
تکمیل پروژه هایــی که دارای قرارداد هســتند بیش از 
۷۵۰ میلیارد تومان می شــود. لــذا تامین اعتبار به موقع 

بسیار حائز اهمیت است.
 علیرضــا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: استان اصفهان با مساحت تقریبی 
۱۰۷ هــزار کیلومتــر مربع ۶,۵ درصد خاک کشــور را 
داراســت که ۲۵ هزار کیلومتر راه همســنگ، بیش از ۴ 
هــزار کیلومتر راه با نقش ملــی و ترانزیت، همجواری با 
۹ اســتان و دارا بودن ۱۱۰ شهر همگی نشان از اهمیت 
بســیار باالی این اســتان در زمینه حمل و نقل و حوزه 

شهری است.  
وی افــزود: برای تحلیل وضعیــت فعلی و اقدامات انجام 
شده در زمینه پروژه های عمرانی این اداره کل می بایست 

به شــناخت درستی از واقعیت ها رسید چرا که در عرصه 
فعالیت های عمرانی، اقدامات سازندگی، نقش نهاد دولت، 
جایگاه بخش خصوصــی، کیفیت حضور نهادهای صنفی 
و مجموعه ســازوکارهای تصمیــم گیری کالن، قوانین و 
مقرات مربوطه و همین طور وضعیت شــاخص های مهم 

اقتصادی کشور نقش بسیار موثری دارند.  
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان ادامه داد: به 
عبارت دیگر هر اقدام یا اتفاق قابل تامل در موارد اشــاره 
شــده رخ دهد بازتاب آن در رونــد فعالیت های عمرانی 
مشــاهده خواهد شــد.  وی با بیان اینکه استان اصفهان 
کریدور شــمال به جنوب و شــرق به غرب کشور است 
اذعان داشــت: با توجه به موقعیت جغرافیایی اســتان، 
موضــوع ترافیک، حــوادث ناشــی از آن و عبور و مرور 
خودروهــا از محورهــای مواصالتی بســیار حائز اهمیت 
اســت. لذا یکــی از اولویت های این اداره کل در ســطح 

اســتان اصفهان، رفع نقاط حادثه خیز و تبدیل و ارتقاء 
محورهــای موجــود از راههــای اصلی بــه بزرگراهی و 

راههای بزرگراهی به آزادراه ها است.  
 قاری قــرآن با اشــاره بــه اینکه حدود یکهــزار و ۷۰۰ 
کیلومتر از راههای اســتان به احداث باند دوم نیاز دارد 
گفت: حــدود ۴۰۰ کیلومتــر از این راههــا در اولویت 

قراردارند.  
 وی افزود: در حال حاضر با توجه به قراردادهای موجود 
و با در نظر گرفتــن مبحث ضرایب و تعدیل کارکردها و 
ســایر موارد، هزینه تکمیل پروژه هایی که دارای قرارداد 
هســتند بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان می شود. لذا تامین 

اعتبار به موقع بسیار حائز اهمیت است.  
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان بیان داشت: 
برای توســعه و نوسازی این راهها نیاز به تامین اعتبارات 
به موقع اســت امــا واکاوی اعــداد و ارقام هایی که در 

ســال های گذشــته مصوب شد نشــان می دهد که این 
اعتبــارات نه تنها کافی نبوده بلکه در تخصیص آن نیز با 

مشکل مواجه شده است.  
وی افزود: در ســنوات گذشته طرح ها و پروژه های کالنی 
در حوزه های مختلف آغاز شــده اند که در این ســال ها 
بــه دلیل کمبــود اعتبارات و مضایق بــه مرحله تکمیل 
و بهره برداری نرســیده و نیمه تمام باقی مانده اند و این 
رونــد در صــورت ادامه موجب افزایــش چندین برابری 

هزینه ها خواهد شد.  
قاری قرآن بیان داشــت: ارتقاء سطح کیفی راه ها و حذف 
نقاط حادثه خیز در اســتان یکی از اولویت های اساســی 
محســوب می شــود که با تامین اعتبار گره خورده است 
از این رو در ســفر رئیس جمهوری به استان اصفهان، به 
طور حتم این دغدغه ها را به مســئوالن ارشد کشور ابراز 

خواهیم کرد.  
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ارتقاء سطح کیفی راه های استان اصفهان از اولویت های اساسی است

اراک - مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
اســتان مرکزی گفت: براســاس هدف گــذاری صورت 
گرفته امســال ۲۴۲ کالس درس در قالب ۴۱ پروژه به 

فضای آموزشــی استان مرکزی اضافه خواهد شد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش اســتان مرکزی؛  »حسین محمدی« در آیین 
افتتــاح مدرســه نیــکان کاوه که با حضــور جمعی از 
مســئوالن برگزار شــد، اظهار کرد: شهرســتان ساوه با 
دارا بــودن ظرفیت صنعتی، در زمینــه خیرین صنعتگر 
جایگاه ویژه ای دارد که در امر مدرسه ســازی مشارکت 
دارند؛ در حال حاضر ۱۵ پروژه مدرسه ســازی در دست 
اجــرا بوده که ۱۲ مورد خیرســاز  و ســه مورد دولتی 
است.حســین محمدی بــا بیان اینکه پیش بینی شــده 
هفت تعداد از این مدارس امسال به بهره برداری برسند 
اظهار کرد: خوشــبختانه در شهرســتان ســاوه خیران 
خوبی خصوصاً در بخش مدرسه ســازی حضور دارند که 
برخــی از آنان از صنعتگران و بومی شهرســتان، برخی 

خارج اســتان و برخــی نیز از خارج از کشــور در این 
زمینه فعالیت دارند.وی یادآور شــد: اراک و دلیجان به 
دلیل مهاجرت پذیری همواره در زمینه فضای آموزشی 
دچار کمبود اســت کــه باید برنامه ریــزی الزم در این 

گیرد. خصوص صورت 
محمدی ادامه داد: امســال ۴۱ پــروژه با ۲۴۲ کالس 
درس و زیربنایی بیش از 3۰هزار مترمربع هدف  گذاری 
شده که در مقایســه با آمار ۱۶ مدرسه ای سال گذشته 
نســبت به آمار سال گذشته رشد ۲ برابری داشته است.
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس اســتان 
مرکزی با اشــاره بــه اینکه فضای آموزشــی در قبل از 
انقالب به ازای هر دانش آموز نیم متر بوده اســت ادامه 
داد: در کنار افزایش روزافزون جمعیت در ســاوه اکنون 

این رقم به ازای هر دانش آموز ۴.۵مترمربع اســت .
وی تصریح کرد: ســال گذشته از ۲۵ درصد از اعتبارات 
محرومیت زدایی اســتان مرکزی به شهرســتان ســاوه 
تخصیــص یافت کــه برخــی از پروژه هــای نیمه تمام 

برداری رسید. بهره  به  و  تکمیل 
وی در ادامه از بســته شــدن پرونده استانداردســازی 
فضاهای فیزیکی ســاوه گفــت و عنوان کرد: 3۸ فضای 
آموزشــی باقی مانده برای استانداردسازی در ساوه عقد 
قرارداد شــده اند و عملیات آن تا پایان ســال به اتمام 
خواهد رســید کــه گامی موثر در راســتای تامین رفاه 

آموزشی محسوب می شود. فضای  در  دانش آموزان 
در شهرســتان ســاوه ۵3 هزار دانش آمــوز در مقاطع 

مختلف مشــغول به تحصیل هستند

۱۵ طرح مدرسه سازی در شهرستان ساوه در دست اجراست

اهواز-  مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه حادثه 
ساختمان متروپل آبادان برای همه ملت ایران واقعه ای دردناک بود 
گفت: صنعت نفت کشــور متناسب با امکانات و تجهیزاتی که در 
اختیار داشــت برای جلوگیری از بروز تبعات بیشتر، در مدیریت 
این بحران پیش آمده مشــارکت کرد.  عبداهلل عــذاری اهوازی با 
اشــاره به اینکه برابر با تقسیم حوزه عملیاتی وزارت نفت، شرکت 
نفت و گاز اروندان در مجاورت شهرســتان های آبادان و خرمشهر 
قرار دارد اظهارداشــت: در جریان بحران ساختمان متروپل آبادان 
و به دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تمام امکانات مورد 
نیاز برای همکاری با ستاد مدیریت بحران حادثه بسیج شدند. وی 
ادامه داد: در همین راستا نیز، مدیران این شرکت ها برای تسریع در 
ســاماندهی امکانات و تجهیزات در اولین ساعات وقوع حادثه در 
محل متروپل حضور پیدا کردنــد و زمینه ایجاد یک قرارگاه ویژه 
برای همکاری صنعت نفت با مدیریت بحران در زمینه امدادرسانی، 
پشــتیبانی، تامین تجهیزان، ماشین آالت و پشتیبانی لجستکی 
فراهم شد.عذاری اهوازی اضافه کرد: قرارگاه صنعت نفت متشکل 
از شــرکت های نفــت و گاز اروندان، ملی حفــاری ایران، مناطق 
نفتخیز جنوب و پاالیشگاه آبادان برای مشارکت در مدیریت بحران 
ساختمان متروپل به صورت روزانه اقدام به برنامه ریزی می کردند.

وی با تاکید بر اینکه شــرکت های نفتی با همه ظرفیت های خود 
وارد آبادان شــدند افزود: این ظرفیت ها شامل نیروهای امدادی و 
آتش نشــانی، امکانات لجســتیکی عظیم، ناوگان حمل و نقل و 

همچنین تجهیزات مختلف مصرفی مورد نیــاز در امر آواربرداری 
بود.مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان تصریح کرد: بکارگیری به 
موقع این امکانات در زمینه مدیریت بحران بســیار تاثیرگذار بود؛ 
تاجایی که با ورود به موقع صنعت نفت، می توان گفت که از ایجاد 
شرایط ناگوارتر در بحران ساختمان متروپل آبادان نیز جلوگیری 
شد.  عذاری اهوازی با اشاره اینکه در ساعات اولیه این حادثه، صدها 
نفر از شــهروندان به محل ساختمان متروپل مراجعه کرده بودند 
گفت: ایــن افراد هرکدام به امید یافتن عزیزان خود بر روی آوارها 
در حال رفت و آمد بودند. وی ادامه داد: این درحالی بود که هرلحظه 
احتمال فروریختن بخش متزلزل ساختمان متروپل وجود داشت 
و می بایست ستون های ساختمان برای انجام عملیات آوربرداری و 
جستجوی افراد، مقاوم سازی می شد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروندان افزود: یکی از مهمترین بخش های مشارکت صنعت نفت در 
حوزه مدیریت بحران متروپل، انجام مقاوم سازی ستون های متزلزل 
آن بود. عذاری تاکیدکرد: شرکت های نفتی مستقر در قرارگاه ایجاد 
شــده از سوی نفت و گاز اروندان، با تقسیم کاری که انجام دادند، 
امکانات خود را برای مقاوم سازی این ستون ها بکار گرفتند و از ایجاد 
فاجعه ای وسیع تر در متروپل جلوگیری کردند. وی شتاب بخشی در 
امر آوربرداری را یکی دیگر از وظایف شــرکت های نفتی مشارکت 
کننده در مدیریت بحران متروپل بیان کرد و افزود: با توجه به حجم 
سنگین آور در متروپل، استفاده از جرثقیل های ۵۰ و ۱۵۰ تنی در 
دستور کار قرار گرفت؛ در حالی این جرثقیل ها نصب شدند که عرض 

خیابان ساختمان متروپل، بسیار کم بود. مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز اروندان همچنین به تامین ماشین های امدادی پله دار اشاره کرد 
و گفت: باتوجه به اینکه تعدادی کارگر در محل ساختمان متروپل 
مشغول کار بودند )پیش از ریزش ساختمان( با کمک ماشین های 
امدادی پله دار، این افراد از داخل ساختمان بیرون آورده شدند. به 
گفته وی، پای یکی از این کارگران در جریان بروز حادثه، قطع شد 
که با ورود به موقع امدادرسانان )با استفاده از ماشین های امدادی 
پله دار( جان وی نجات یافت. مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان 
خاطرنشــان کرد: با همکاری پایگاه  بسیج این شرکت و همچنین 
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان )وزارت نفت-جنوب( روزانه 
در هر وعده غذایی، بیــش از یک هزار پرس غذا در بین نیروهای 
امدادی حاضر در محل متروپل توزیع شد.  سازمان مدیریت بحران 
در نفت و گاز اروندان ایجاد می شــود عذاری همچنین در بخش 
دیگری از ســخنان خود به برنامه ریزی های انجام شده برای ایجاد 
ســازمان مدیریت بحران در شرکت نفت و گاز اروندان اشاره کرد و 
گفت: در کنار تمام سیستم های ایمنی و پیشگیرانه در صنعت نفت، 
ضروری است که یک سازمان مستقل در حوزه مدیریت بحران ایجاد 
شــود. وی گفت: پیش از پایان ســال ۱۴۰۰، دستورات الزم برای 
تشکیل این سازمان در شرکت نفت و گاز اروندان صادر شده است و 
هم اکنون تدوین دستورالعمل اجرایی این سازمان در مراحل پایانی 
قرار دارد.  مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان خاطرنشان کرد: ایجاد 
بحران محدود به منطقه شــهری نیست و عالوه بر این باید توجه 

داشــت که عکس العمل فوری و به موقع در زمان حوادث می تواند 
از بروز تبعات بیشــتر در بحران ها نیز جلوگیری کند؛ لذا سازمان 
مدیریت بحران نفت و گاز اروندان در همین راستا تشکیل خواهد 
شد. ایمنی همه ساختمان ها و تاسیسات نفت و گاز اروندان بررسی 
شد مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان به ابالغیه وزیر نفت مبنی 
بــر روزآمد کردن گزارش های ارزیابی و ســطح بندی وضع ایمنی 
ساختمان های اداری و تاسیسات صنعت نفت اشاره کرد و گفت: برابر 
با این ابالغیه، ایمنی همه ساختمان ها و تاسیسات نفتی این شرکت 
بررسی شده اند. عذاری با تاکید بر اینکه ارزیابی و سطح بندی وضع 
ایمنی تاسیسات نفتی نیز همواره به صورت مستمر در حال انجام 
است گفت: در صورت بروز هرگونه ایراد و اشکال، این تاسیسات در 
فرآیند احیاء و تعمیر اساسی قرار می گیرند و این موضوع در شرکت 
نفت و گاز اروندان یک اولویت جدی محسوب می شود.وی به اهمیت 
این ابالغیه وزیر نفت که در جریان بروز حادثه تاســف بار متروپل 
آبادان صادر شده اشاره کرد و گفت: پیشگیری از وقوع چنین حوادثی 
از مهمترین اقداماتی است که در دستور کار مجموعه های مختلف 
مدیریتی شرکت نفت و گاز اروندان قرار دارد.مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان خاطرنشــان کرد: گزارش های ارزیابی و سطح بندی 
وضعیت ایمنی ساختمان های اداری و تاسیسات نفتی در این شرکت 
همگی بروز هستند.بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان ظهر 
روز دوشنبه دوم خرداد ریزش کرد. در این حادثه ۴3 نفر جان خود 

را از دست دادند و 3۷ نفر نیز مصدوم شدند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان: صنعت نفت با همه توان در مدیریت بحران متروپل مشارکت کرد

گلســتان - در راستای اجرای دستورالعملهای صادره 
و تاکید مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گلســتان مبنی بر توزیع مطلوب ســوخت به 
مصرف کنندگان، مجاری عرضه تحت تحت پوشــش 
شرکتهای زنجیره ای توزیع )برند( در استان گلستان 
پایش و بازدید شدند به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان، بررسی 
و تداوم الزامات شــرکت ملی پخش در راستای حفظ 
بهداشــت ایمنی و محیط زیســت و اســتانداردهای 
صنعتــی و فنی، تحقــق اهداف صیانــت از  حقوق 
شــهروندی و اربــاب رجوع و بررســی کمی و کیفی 
فرآورده های توزیعی از اهم اهداف این بازدیدها بوده 
است.  بر پایه این گزارش، کارشناسان حوزه بازرسی، 
روابــط عمومی، مهندســی، اچ اس ای، حراســت، و 
سامانه هوشــمند دفاتر عملیاتی، عملیات جایگاهها، 
مخازن و تمامی نازل ها را در 3۹ باب جایگاه مشمول 
این طرح مورد صحت سنجی قرار می دهند تا سوخت 
مورد نیاز مصرف کننده ها با کیفیت و به مقدار مناسب 
برابر با اســتاندارهای شرکت ملی پخش در جایگاه ها 
توزیع شــود گفتنی اســت هدف از بازدیدهای فوق 
بهبود مســتمر وضعیت جایگاه ها می باشد و  نواقص 
مشاهده شده طی درج در یک چک لیست به مدیران 
و مالــکان جایگاه ها اعالم و توســط معاونت بازرگانی 

منطقه و رؤسای نواحی مورد پیگیری قرار می گیرد

بوشهر - دادستان بوشهر با اشــاره به اینکه در ایام دهه 
کرامت ۱۲ متهم جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند، گفت: 
در سه ماه نخست امســال تاکنون ۲۱ نفر با ۲۰میلیارد 
تومان بدهی با پرداخت کمک بالعوض، وام و گذشــت 

شاکیان از زندان آزاد شدند.
علی حســن پوردر آیین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 
بوشهر اظهار داشت: به میمنت ســالروز میالد باسعادت 
امام رضا علیه الســالم و دهه کرامت با مشارکت خّیران و 
نیکــوکاران ۱۲ زندانی جرایم غیرعمد مالی از زندان آزاد 

شدند.
وی کاهش جمعیت کیفری زندان ها را از سیاســت های 
دستگاه قضا دانست و تصریح کرد: در این راستا سیاست 
آزادی مشروط، پابند الکترونیک و حکم جایگزین حبس 

مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
دادســتان عمومی و انقالب اســتان بوشهر با بیان اینکه 
کمک های نیکوکاران و مؤسســات خیریه و همکاری با 
ستاد دیه راهکارهای مهم برای آزادی زندانیان است، افزود: 
۱۲ زندانی جرائم غیرعمد اســتان بوشهر که بدهی آنان 
3 میلیارد تومان اســت با پرداخت ۲۰۰ میلیون از سوی 
مؤسسۀ خیریه چغادک، 3۴۰ میلیون تومان از سوی ستاد 
دیه و تأمین ۴۰۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه 

زمینه آزادی آنان فراهم شد.
حســن پور جرایم این افراد را بدهــی مالی، مهریه و دیه 
دانست و افزود: در 3 ماه نخست امسال تاکنون ۲۱ زندانی 
با ۲۰ میلیارد تومان بدهی با پرداخت کمک بالعوض، وام 

و گذشت شاکیان آزاد شده اند.

2۱ متهم با 20 میلیارد تومان بدهی از 
زندان های استان بوشهر آزاد شدند

پایش عملکرد جایگاههای عرضه 
سوخت تحت پوشش شرکتهای 

زنجیره ای توزیع در منطقه گلستان

ایالم -معاون انرژی پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه می 
بایســت از تجارب پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه های نرم افزاری و 
سخت افزاری استفاده شود، گفت: در پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه 
پدافند غیرعامل  اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است و نیاز 
به ارائه این اقدامات و تجارب در حوزه های نرم افزاری و ســخت 
افزاری در سطح شــرکت ملی گاز و سایر شرکت های صنعتی 
می باشــد.به گزارش روابط عمومی، دکتر " عبدالرحمن کشوری"  
در بازدید از پاالیشــگاه گاز ایالم از اقدامات انجام شده این واحد 
صنعتی در حوزه پدافند غیرعامل قدردانی کرد و افزود: در شرایط 
کنونی، بحث انرژی پاشنه آشیل جهان شده و در کنار آن دشمنان 
جمهوری اســالمی ایران بویژه تهدیدات روزانــه آمریکا و رژیم 
صهیونستی، می بایست هر روز هوشیارتر از قبل باشیم و تمام راه 
هایی که برای ضربه زدن به زیرساخت ها وجود دارد را شناسایی 
و برای آن برنامه داشته باشیم.وی با بیان اینکه باید از طرح های 
سنتی به سمت طرح های دانش محور عبور کنیم ، اظهار داشت: 
می بایســت طرح ها به گونه ای انجام شود که به صورت جامع، 
تمام عوامل پدافند عامل و غیرعامل در آن دیده شــود و در این 
خصوص طرح مبنا در دست تهیه و ابالغ است که دارای الیه های 
ایمنی، امنیتی و دفاعی است. همچنین در این دیدار مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم از رشد محصوالت تولیدی در چند سال 
گذشــته و طی دو ماه قبل خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته 
تولید گاز اتان ۱۵۰ درصد و گاز مایع خام نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۸3 درصد رشد داشته  که این مهم در راستای تحقق 
نامگذاری چند سال اخیر مقام معظم رهبری در راستای تولید بوده 
است.دکتر"  روح اله نوریان" با بیان اینکه پاالیشگاه گاز ایالم تنها 

تامین کننده گاز در غرب کشور و خوراک پتروشیمی ایالم بوده و 
از اهمیت استراتژیک برخودار است، افزود: با وجود رشد و پایداری 
تولید، بیش از ۵ میلیون ســاعت کارکرد بدون حادثه داشته ایم 
که این نشان از رعایت قوانین و مقررات ایمنی و پدافند غیرعامل 
بوده اســت.وی اظهار داشت: انجام مطالعات مفهومی و پایه ای 
پدافند غیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم و اخذ تأییدیه از سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، انجام پروژه های تهیه، تدوین و استقرار 
سیستم مدیریت شــرایط اضطراری و بحران، انجام پروژه شبیه 
سازي حوادث فرآیندي و پروژه پژوهشی ارزیابی آسیب پذیری 
امنیتی از اقدامات این شرکت در حوزه پدافندغیرعامل و امنیت 
سایبری بوده است.نوریان خاطرنشان کرد: مانورهاي سطح ۲ و 3 
پدافند غیر عامل و مدیریت  بحران، در راســتای کسب آمادگی 
واحدهای درون ســازمان و هماهنگی بیشتر با واحدهای بیرون 
ســازمان به صورت منظم برگزاري می گردد. مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم بــه اقدامات مربوط به مدیریت امن و پایداری 
در فضای سایبری ملی و استانی اشاره کرد و اظهار داشت: پیاده 
سازی سیستم مدیریت رویدادها و حوادث امنیتی، راه اندازی مرکز 
عملیات امنیت و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات در 
حوزه سرویس های فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکه صنعتی 
در پاالیشگاه گاز ایالم از اقدامات شاخص در این حوزه بوده است 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به اهمیت صیانت از دارایي 
هاي ســایبري و ارتقاء ســطح امنیت سیستم ها و شبکه هاي 
صنعتي در این شــرکت اشاره و تصریح کرد: راه اندازي سیستم 
مدیریت رویدادها و حوادث امنیتی در حوزه شــبکه صنعتی از 

مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است.

از تجارب پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری استفاده 
شود

قزوین - به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق 
شــهید رجایی،علی فرهور مدیرعامل شرکت، در توضیح خبر 
کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی از سوی این نیروگاه پس 
از پایان فعالیت های تعمیرات واحدهای سیزده گانه آن گفت: 
برنامه های پیش بینی شــده تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و 
برنامه های بازدید دوره ای واحدهای سیزده گانه نیروگاه که از 
نیمه دوم شهریور سال گذشته با هدف کسب آمادگی تولید برق 
برای تابستان ۱۴۰۱ آغاز شده بود، تا پیش از پایان اردیبهشت 

به اتمام رسید.
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه با اشاره به تعداد و نوع 
فعالیت های نیروگاه در طول این فصل از تعمیرات بیان داشت: 
در این دوره از تعمیرات، نزدیک به ۱۸ هزار فعالیت در قالب ۱۷ 
برنامه تعمیراتی از ســوی گروه های سه گانه تعمیرات نیروگاه 
های بخار و ســیکل ترکیبی با تمرکز بر عیبیابی و شناسایی 
نقاط ضعف واحدها به انجام رسید که از ۱۷ برنامه، یک فعالیت 
تعمیرات اساســی،یک فعالیت نیمه اساسی و ۶ مورد فعالیت 
تعمیرات بازدید دوره ای مربــوط به واحدهای چهارگانه ۲۵۰ 
مگاواتی بود و ۲ تعمیرات اساســی و RI، ۲ فعالیت تعمیرات 
بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل، ۲ فعالیت تعمیرات بازدید 
اتاق احتراق به همراه ۲ فعالیت بازدید دوره ای و یک تعمیرات 
نیمه سنگین هم مربوط به واحدهای سیکل ترکیبی بود که از 
سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی با موفقیت به انجام رسید.
فرهور با بیان این نکته  که توجه به ظرفیت های داخلی برای 
تامین نیازمندیهای نیروگاه، از سیاست های اصلی این شرکت 
اســت،اظهار داشــت: قیمت قطعات و تجهیزات نیروگاهی با 
افزایش زیادی همراه بوده، بنابراینتکیه بر توانمندی های داخلی 

و اســتفاده از قطعات ساخت داخل، ابزاری برای گذر از شرایط 
تحریم ها به ویژه در ســال های اخیر بوده اســت.از این روی 
سیاســت افزایش بهره وری با استفاده از ظرفیت های داخلی، 
مورد نظر قرار گرفت که خوشبختانه با حضور نیروهای جوان و 
مستعد به همراه متخصصان با تجربه در نیروگاه توانستیم بخش 
اعظم نیازهای خود را در داخل و اســتان های همجوار تامین 
نماییم. به طوری که هم اکنون ۹۵ درصد از قطعات و تجهیزات 
نیروگاه در داخل کشــور و با طراحی و کوشــش متخصصان 

خودمان تامین می شود.
مدیرعامل نیروگاه در ادامه افزود: از این فرصت استفاده می کنم 
و از همه شــهروندان و مردم شریف ایران، تقاضا می کنم برای 
کمک به تداوم تولید و بهره مندی از نعمت انرژی الکتریکی و 
کمک به عبور از »پیک تابستان بدون خاموشی«، الگوی مصرف 
صحیح را رعایت نمایند که با این اقدام، عالوه بر کاهش هزینه 
های تولید، به هموطنان خود در مناطق و استان های گرمسیر 
کشور که نیاز شدید به برق برای مصارف سرمایشی دارند، کمک 

خواهند نمود.
برای عبور موفقیت آمیز از تابســتان ۱۴۰۱ و با هدف پایداری 
تولید در پیک فصل گرما، برنامه کشــیک بحران تابســتان با 
محوریــت بازدید از واحدها و پایش وضعیت واحدهای نیروگاه 
های بخار و سیکل ترکیبی با تاکید مدیریت، از سوی گروه برنامه 
ریزی تدوین شده اســت که این برنامه از اردیبهشت  تا پایان 
پیک تابستان، به طور شبانه روزی از سوی کارکنان معاونت های 
مختلف اجرا می شود.نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن ۱3 واحد 
بخاری و سیکل ترکیبی و توان تولید نامی ۲۰۴۲ مگاوات، حدود 

۴ درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تامین می کند.

نیروگاه شهید رجایی با تمام توان آماده تولید برق در پیک تابستان است


