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اخبار

برگزاریآئینتو دیعومعارفهم دیرعامل
شرکتآبمنطقهایکر دستان

بر اساس حکم مهندس تقی زاده خامسی معاون آب و
آبفایوزارتنیروومدیرعاملشرکتمدیریتمنابعآب
نژادبعنوانمدیرعاملشرکتآبمنطقه
ایران،آرشآریا 
ای کردستان ،منصوب شد .به گزارش اسکناس بە
نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان،
قاس��م تقی زاده خامس��ی پیش از ظهر روز ش��نبه20
دیماهدرمراس��متودیعومعارفهمدیرعاملش��رکت
آب منطقه ای کردستان که با حضور مدیران صنعت
آب و برق ،اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت آب
منطقه ای کردس��تان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار
ش��د ،ضمن تش��کر و قدردانی از زحمات کامران خرم
عملکرد خوب،

مدیرقبلی شرکت ،به عنوان مدیری با
روش و منش نیک در صنعت آب و برق ،اظهار داشت:
با توجه به مشکالت شخصی نامبرده ،ضمن بررسی
موضوع استعفاء وی از سمت مدیرعاملی و طی رایزنی
شد
دنهایتابااستعفایمهندسخرمموافقت 
هایمتعد 
آریانژاد بعنوان رئیس هیئت

و براساس فراخوان ،آرش
مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای کردستان،
معرفیگردید.ویدرادامهبیانکرد:امیدواریممهندس
آریانژادبعنوانمدیریجوانترباانرژیبیشترباهمکاری

خود در شرکت آب
صمیمانه هیات مدیره و همکاران 
منطقهایکردس��تاندرمس��یراعتالیشرکت،کهاز
اهمیت بسیاری برخوردار است ،گام بردارد.

پهنای بان د اینترنت مناطق روستایی
سقز ارتقا مییاب د

باند اینترنت در
مدیر مخابرات س��قز از ارتقای پهنای 
مناطق روستایی این شهرستان خبر داد .حسامالدین
هادی اظهار کرد :افزایش پورت اینترنت در شهرستان
سقز هم اکنون در حال انجام است و به زودی مشکل
محل��ه بزرگ "قوخ" که هم��واره دارای نقص بود ،به
زودی رفع میش��ود .رئیس اداره مخابرات شهرستان
س��قز ادام��ه داد :افزای��ش پورت اینترنت در ش��هر و
روستاهای این شهرستان در  4بخش مرکزی ،زیویه،
سرشیو و امام در دستور کار این اداره قرار دارد .هادی
اظهار داشت :با تالش همکاران فنی ،پورت اینترنت
تلفن ثابت در ش��هرک  ۱۱گوالن به مقدار  ۶۴پورت
افزایش یافته اس��ت .وی افزود :پورت اینترنت تلفن
ثابت خانگی در مراکز کم ظرفیت روستاهای ماهیدر
سفلی ،ماهیدر علیا ،بسطام ،قره گویز ،باغلوجه ،مرخز،
شهرک صنعتی ،میرده ،خورخوره ،جعفرخان ،کهریزه
اد ۳۲پورتافزایش
حوم��هوترج��انهرکدامبهتع��د 
یافته است .هادی ادامه داد :تغییر تکنولوژی اینترنت
موبایلس��ایتBTSتپهبهرامبه3Gجهتاس��تفاده
روس��تاهای بهرام ،قشالق پل ،گوره قلعه ،سرسیف،
رنگهریژان،مزرهوحسنساالرانازدیگراقداماتاخیر
مخابراتبرایبهرهمندیمردمشهرستانازبسترهای
مخابراتی بوده است.

نقش مان دگار و بي ب ديل بانوان ايران
اسالمي در م درسه سازی در تاریخ با
افتخار می مان د

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس
استان گیالن جلسه هم اندیشی اجرای پویش ملی
فرزندمن»باحضور
«م��نم��ادرم،بچههایای��ران 
مهندس علی دقیق مدیر کل نوسازی مدارس استان
گیالن ،میر مس��عودی رئیس مجمع خیرین مدرسه
س��از و س��ایر اعضاء برگزار و در خصوص تبیین و
تشریح و نحوه اجرای این پویش ملی بحث و تبادل
نظر ش��د.مهندس دقیق مدیرکل نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس اس��تان گیالن در ابتدای این جلس��ه
ضمن تشکر از همراهی و همدلی مردم و مسئولین
اس��تان گیالن در اجرای پویش محرمی آجر به آجر
افزود:امیدوارماینهمتملینیزدراجرایاینپویش
بتواندحماسهماندگاردیگریرانیزدرحمایتازتامین

زیر ساخت های فرزندان گیالنی رقم بزند.وی با بیان
همانند پویش محرمی عزم

اینکه اجرای این پویش
ج��دی آم��وزش وپرورش را می طلبد ،تصریح نمود:
باید از زحمات ادارات آموزش و پرورش به
صمیمانه 
ویژه مناطق آستارا ،املش و تالش تشکر داشته باشم
کهدلسوزانهبانگرشیعمیقبهآیندهفرزندانگیالنی
بص��ورت جه��ادی در اجرای پویش محرمی تالش
نمودند.مدیرکلنوسازیمدارسگیالنبابیاناینکه
فرزند من»
پویش ملی «من مادرم ،بچههای ایران 
اعتقاد دارم
اقدام فرهنگی با ارزش��ی اس��ت ،افزود :
اجرای این طرح در تامین زیر ساخت های آموزشی
خواهد بود.وی با اشاره

حتما به حول قوه الهی موثر
ارزشمنداستاندارمحترم،فرماندارانوسایر

بهحمایت
مس��ئولین در اجرای پویش محرمی ،اذعان داش��ت:
فرزند من»
پویش ملی «من مادرم ،بچههای ایران 
نیز در راس��تای اجرای طرح تحولی مش��ارکتهای
مردمی و طرح آجر به آجر که از تأکیدات وزیر محترم
آموزشوپرورش است ،اجرا می شود.م

تأمینخوراک

خــبرویـژه

شازند از طریق خط لوله بندرعباس ـ اصفهان ارسال شد .ابراهیم اسدی سامانی ،رئیس مرکز
برای نخستین بار محموله نفتای شرکت پاالیش نفت ستاره خلیجفارس بهمنظور تأمین خوراک پتروشیمی 
شد ماهانه  ۳۰میلیون
شازند اراک و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،مقرر 
انتقال نفت شهیدان رهنما (شماره  ۸اصفهان) در این باره گفت :بر اساس توافقهای انجامشده بین شرکتهای پتروشیمی 
محمد
شهید 
فرآورده نفتی بندرعباس به اصفهان در این مرکز انتقال نفت دریافت و پس از ذخیرهسازی در مخازن انبار نفت 
لیتر نفتای تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیجفارس از طریق خط لوله انتقال 
شود که به همین منظور نخستین محموله نفتی به مقدار  ۱۷میلیون لیتر دریافت و به شرکت مذکور ارسال شد.
شازند ارسال 
منتظری از طریق خط لوله  ۸اینچ تلمبهخانه نفتا به پتروشیمی 

اخبار

شازند

پتروشیمی

ازپاالیشگاهخلیجفارس

شود
فاضالبدنارتبهشبکهجمعآوریمحورشرقاصفهانمتصلمی 
سید اکبر بنیطبا با اشاره به شبکه فاضالب
اصفه��ان اظهار داش��ت :یکی از محورهایی
ک��ه در کالن ش��هر اصفه��ان در ارتب��اط با
ش��بکه جمعآوری فاضالب هنوز باقی مانده،
محور ش��رق اصفهان است که شامل مناطق
ارغوانیه،س��هراه پینارت،ش��هرکزایندهرود،
ردان و دنارت است.
سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان افزود:
انتقال فاضالب به تصفیهخانه شرق اصفهان
مس��تلزم اجرای کلکتور اصلی این خط بود و
اکنون کلکتور اصلی از محور خیابان شریعتی
به کلکتور محور شرق اصفهان تقریب ًا به اتمام
رسیده است.
وی بیان کرد :ایستگاه پمپاژ که در مجاورت
رودخانه زایندهرود احداث ش��ده تا بتوانیم با
توجه به ش��رایط توپوگرافی زمین ،فاضالب
را ب��ه آن نقط��ه انتق��ال دهیم و از آنجا به این
خط انتقال ایستگاه پمپاژ شود با حضور وزیر
نی��رو به صورت ویدئ��و کنفرانس در چند ماه
گذشته افتتاح و اجرای شبکههای جمعآوری
محالتی که به آن اشاره شد ،آغاز گشت.

بنیطبا با اش��اره به اینکه منطقه دنارت نیز
از همان شرایط برخوردار است،گفت :منطقه
ی��ک و  ۶اصفه��ان در قال��ب اجرای پیمان با
پیمانکاران مش��خص ش��ده و به مرور زمان
شبکه جمعآوری این مناطق را اجرامیکنیم
و پساب را به تصفیهخانه شرق اصفهان انتقال
میدهی��م .مدیر روابط عمومی ش��رکت آبفا
اس��تان اصفهان ادامه داد :ش��بکه فاضالب

اصفه��ان منابع دولتی و بودجههای عمرانی
ندارد و اجرای ش��بکههای فاضالب مستلزم
تأمی��ن مناب��ع مال��ی زیاد اس��ت و با توجه به
محدودی��ت منابع مال��ی ،باید از محل درآمد
خ��ود کالنش��هر اصفه��ان هزینههای آن

تأمین ش��ود .وی عن��وان کرد:در حال حاضر
ب��ا محدودیت منابع مالی مواجه هس��تیم اما
این عامل منجر به توقف ش��بکههای اجرای

فاضالب نش��ده و تنه��ا زمان کار طوالنیتر
میش��ود ،هم��کاران در معاون��ت توس��عه و
بهرهبرداری ش��بکه فاضالب در این راس��تا
ت�لاش میکنند و مردم مطمئن باش��ند این
محله نیز به ش��بکه جمعآوری محور ش��رق
اصفهان متصل و مشکلش��ان حل میشود.
بنیطبا خاطرنشانکرد :با توجه به اینکه پساب
فاضالب شهروندان محالت دنارت ،فیزدان
و داران بایس��تی با یک خط انتقال مش��ترک
از محور جنوب رودخانه زاینده رود به شمال
رودخان��ه و س��پس از طریق ایس��تگاه پمپاژ
ب��ه خ��ط انتقال تصفیه خانه ش��رق اصفهان
منته��ی گردد ،این مهم بر برنامه های جدی
شرکت آبفا می باشد .سخن گوی شرکت آبفا
استان اصفهان افزود :در حال حاضر به دلیل
تعارضات محلی ،این عملیات با وقفه مواجه
گردیده و امید اس��ت با مس��اعدت مسئولین
ذیربط در استان اصفهان ،شرایط و تمهیدات
الزم برای اجرای عملیات لوله گذاری فراهم
گردیده و خواسته شهروندان در حداقل زمان
ممکن تامین گردد.

شهرداربندرعباس مطرح کرد:

حرکتبهسمتمجازیشدنبرنامههایفرهنگیواجتماعیشایستهتقدیراست
ک��رده اس��ت ،ادام��ه داد :این س��ازمان در زمان
كرونا بدون تعطیلی فعالیتهای خود ،به صورت
مجازی برنامهها را دنبال میکند.
ش��هرداربندرعباس خاطرنشان کرد :علم ،تجربه
و انگي��زه وقت��ي در كنار هم قرار بگيرد ،كار تيمي
خ��وب و ق��وي انجام میش��ود و نقش س��ازمان
فرهنگي براي ما ملموستر میشود.
وی با بیان اینکه اولویت کار در این سازمان تکریم
ارباب رجوع است ،خاطرنشان کرد :تکریم ارباب
رجوع ش��ما با س��ازمانها و دیگر مناطق متفاوت
ارد که نیازمند
خ��ود را د 
ب��وده و مخاط��ب خاص 

شهرداربندرعباس گفت :اقدام سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزش��ی شهرداری به سمت مجازی
ش��دن برنامههای فرهنگ��ی ،هنری و اجتماعی
قابل تقدیر است.
عب��اس امین��یزاده در جلس��ه ش��ورای اداری
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
بندرعباس اظهار كرد :در دو ماه باقیمانده تا پایان
سال  1399بايد تالشمان را بيشتر كنيم.
وی ب��ا بی��ان اینکه س��ازمان فرهنگی اجتماعی
ورزش��ی ش��هرداری حرکتهای خوب��ی را آغاز

توجه بیشتر است.
امینیزاده با تاکید بر اس��تفاده از فضای مجازی
در برگ��زاری برنامهها و اعالم عمومی رخدادای
فرهنگی ،هنری و ورزش��ی ،افزود :حوزه فضای
مجازی به ش��دت مورد استفاده مردم قرار گرفته
ک��ه حت��ی در خدمات ،آم��وزش ،فرهنگ و حتی
ورزشه��ای خانگ��ی نیز در بس��تر این ظرفیت
دنبال میشود.
ش��هردار بندرعب��اس در ادام��ه نیز با اظهار اینکه
حواشی در همه دستگاهها وجود دارد ،گفت :اینکه
ش��ما به حواش��ي كشيده شويد و نتوانيد كار كنيد،

اص�لا جاي��ز نيس��ت ،زیرا مهم اين اس��ت كه ما
در درگيريها ،حواش��ي و مش��كالت كار را خوب
انجام دهيم.

در استانهاي شمالي کشورافزایش یافت

ضريبانتقالپايدارگازتوسطمنطقهچهارانتقالگاز

مش��هد مق��دس س��میرارحمتی-در راس��تاي
ايمنس��ازي و بهس��ازي خطوط لوله انتقال گاز،

بيش از  15هزار و  500متر از خطوط لوله منطقه
چهار ش��ركت انتقال گازايران تعويض پوش��ش
شد.
محمد كامل ،مدير منطقه چهار انتقال گاز با اعالم
اي��ن خب��ر گفت :بيش از 15هزار متر در محدوده
كيلومتر  296تا  335خط لوله 30اينچ مش��هد/
دشتشاد ،توسط كاركنان منطقه چهار عمليات
انتقال گاز ،تعويض پوشش شد.
وي ب��ا بی��ان اینکه اين خط بخش��ي از خط لوله
اصلي است که وظيفه انتقال گاز را به استانهاي
شمالي بر عهده دارد ،اظهار داشت :با اجراي اين

عملي��ات ضري��ب انتقال پايدار گاز به اين مناطق
افزايش يافت.
مدي��ر منطق��ه چهار انتقال گاز ب��ا یادآوری این
موض��وع ک��ه این خط لوله ،س��وخت م��ورد نیاز
بعض��ی از واحده��ای صنعتی ش��مال كش��ور را
تامین میکند ،تصریح کرد :در س��ال گذش��ته و
ابتداي امس��ال به منظور صیانت از این خط لوله
 540کیلومتری انتقال گاز طبیعی ،پروژه تعویض
پوشش آن طراحی واجرا شده است.
وي اضاف��ه نم��ود :اجراي اي��ن عمليات ،با توجه
ب��ه اينك��ه اين خط لول��ه انتقال گاز در اقليمهاي

متفاوت زميني واقع ش��ده ،با س��ختي و صعوبت
بس��يار همراه بود ،كه با مديريت و نظارت دقيق
بعمل آمده ،بيش از  90درصد كل پروژه تا قبل از
شروع ايام پيك مصرف به انجام رسيده است.
درح��ال حاض��ر بيش از 5ه��زار و  600کیلومتر
خ��ط انتقال گاز در منطق��ه چهار عملیات انتقال
گاز احداث شده است و اين منطقه با بهرهگیری
از 9توربوکمپرسور در 3ایستگاه تقویت فشار گاز
و  7مرک��ز بهرهبرداری خط��وط لوله انتقال ،گاز
خود
مورد نیاز محدود ه حوزه هاي اس��تحفاظي 
را منتقل مينمايد.

شد
مشهددبیرشهرجهانیگوهرسنگها 

شهردار

مش��هد مقدس سمیرا رحمتی-ش��هردار 
مشهد
ضمن دریافت حکم دبیر شعر جهانی گوهرسنگ
ها از وزیر میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع
دس��تی از مش��ارکت شهرداری مشهد در ساخت
مرکز ملی گوهرسنگ ها در این شهر به صورت
همه جانبه خبر داد.
دومین جلس��ه مراسم اعطای گواهینامه شهرها
و روس��تاهای ملی صنایعدس��تی با حضور دکتر
علیاصغ��ر مونس��ان وزی��ر میراثفرهنگ��ی،
گردش��گری و صنایعدس��تی و غالمعل��ی حداد
عادل رییس فرهنگس��تان زبان و ادبیات فارسی

برگزار شد.
در این نشس��ت که معاون صنایعدس��تی کشور،
جمع��ی از اس��تانداران ،تع��دادی از فرمانداران،
ش��هرداران ،مدیران کل ستادی و استانی وزارت
میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایع دس��تی و
جمعی از هنرمندان و فعاالن حوزه صنایعدستی
حضور داشتند و گواهی نامه  ۱۵شهر و روستا به
مسئوالن استانی ارائه شد.
در ای��ن برنام��ه ب��ه پیش��نهاد مدی��رکل میراث
فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دس��تی خراسان
رضوی ،حکم شهردار مشهد به عنوان دبیر شهر

بازارچهه��ای تخصصی ،اس��تفاده از المانهای
تبلیغاتی در ش��هر ،هم��کاری با آموزش پرورش
ب��رای راهان��دازی هنرس��تانهای تخصص��ی،
بعد از چندین سال
برگزاری نمایشگاه بینالمللی 
از جمله این اقدامات بوده است.

کند
افرود طبیعت همدان را تخریب می 
خودروهای 

پای��گاه اط�لاع رس��انی اداره کل مناب��ع طبیعی
وآبخی��زداریاس��تانهم��دان:اس��فندیارخزائی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
آفرود و موتور کراس
د خودروهای 
ورود و ترد 
گفت :
الوند شهر همدان موجب
در طبیعت به ویژه دامنه 

ب��روز تخریب و خس��ارتهای جبران ناپذیری در
این مناطق میش��ود .خزائی با بیان اهمیت منابع
طبیعی وارزشهای زیست محیطی جنگلها و مراتع
فرایند دش��واری
گفت :اس��تقرار گونه های گیاهی 
ورود به عرصه های طبیعی
وآفرود سواران با 

دارد،
در واق��ع اق��دام به تخریب اراض��ی وواز بین بردن
ش��اید
پوش��شگیاهیمنطقهمیکنند.ویافزود :
برخی از نواحی کشور و استانهای کوهستانی به
علت نداش��تن پوش��ش گیاهی ،ظرفیت پذیرش
باید
باشد که 
آفروید و کراس را داشته 

خودروهای
این مکان ها مش��خص و با کار کارشناس��ی برای

اس��تفاده عالقه مندان جانمایی شود .وی تصریح
کرد:محیطزیستوطبیعتالوند،زندهوپایداراست
آفرود و موتورها آس��یب بس��یار
ورود خودروهای 
و 
جدی به پوشش گیاهی نادر و حیات جانوری این
تاکید کرد :عرصههای
وارد می کند .خزایی 
منطقه 
طبیعی استان همدان به هیچ وجه مکان مناسبی
آفرود و موتور کراس
د خودروهای 
برای حضور و ترد 
د این قبیل خودروها زمینه نابودی و
نیس��ت و ترد 
اضمحاللپوششگیاهیوطبیعتاستانرافراهم
می کند .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
آفرود
د خودرو 
همدان گفت :تخریبی که براثر ترد 

اس��ماعیل عرب معصومی رئیس اداره منابع طبیعی
ید از
و آبخیزداری شهرس��تان گرمساردر حاشیه بازد 
اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوضه های آبخیز
کرد :با اجرای طرحهای
شهرس��تان گرمس��ار بیان 
موجود در
آبخیزداری ،حجم قابلتوجهی از منابع آبی 
واردسفرههای
اثربارشبارانوجاریشدنروانآبها 
شودوباتقویتبسترخاکازفرونشست
زیرزمینیمی 
ی میکند .باتوجه به اهمیت اجرای پروژه
آن جلوگیر 
های آبخیزداری در کنترل س��یل ،رس��وب و تقویت
س��فره های آب زیرزمینی از محل اعتبارات صندوق
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توسعه ملی سالجاری بیش از
جهت اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در
رود به شهرستان گرمسار
حوضه های چنداب و حبله 
روند اجرای
اختصاص داده شد .وی افزود :با تکمیل 
طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در شهرس��تان
گرمسار،بخشزیادیازروانآبهایفصلیبهسمت
سفرههایزیرزمینیهدایتشدهوعالوهبرجلوگیری
ازفرونشس��تزمین،موجبتقویتخاکوپوش��ش
گیاهی منطقه نیز میشود.
عرب معصومی ادامه داد :برداشت بیرویه آب از منابع
زیرزمینی ،مهمترین عامل فرونشس��ت زمین است
باید برداش��ت از
روند 
و ب��رای جلوگی��ری از ادامه این 
س��فرههای زیرزمینی منطقه به میزان قابلتوجهی
کاهش یابد.
کرد :برای حفظ و تقویت بستر
عرب معصومی بیان 
روند برداش��ت از چاههای آب منطقه
بای��د در 
خ��اک 
گیرد و تغذیه مصنوعی سفرهها از
تجدیدنظر صورت 
طریق اجرای طرحهای آبخیزداری دنبال شود.

شرکت پست می توان د در ايجا د و
توسعهفرهنگم ديريتمصرفمنابع
انرژینقشبسزایی داشتهباش د

اقدامات مشترك شركت گاز با پست استان سمنان
گامی مؤثر در جهت افزایش رضایت مشترکین و ارائه
باشد
خدمات به جامعه می 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان؛
حمیدرضا آقاجاني سرپرست اداره کل پست استان با
حضور در شركت گاز با علیرضا اعواني مديرعامل این
کرد و در این گفتگو زمينه هاي همكاري
شركت ديدار 
موردبحث
مشتركادارهكلپستباشركتگازاستان 
و تبادل نظر قرار گرفت.
علیرضااعوانیدراينديدارضمناشارهبهآنالينبودن
صدور قبوض گاز در حال حاضر و حذف صورتحساب
توليد و ارسال صورتحساب ،گفت:
فرآيند 
كاغذي از 
با توجه به س��ابقه همكاري بين دو دس��تگاه در زمينه
قرائت و توزيع صورتحس��اب مش��تركين گاز در سال
های گذش��ته ،ش��ركت پست در صورت آمادگي مي
تواند در ساير حوزه هاي خدمات رساني خصوص ًا ارائه

مورد نياز به مش��تركين روس��تايي در سطح
خدمات 
استان مشاركت نمايد.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان به ارتباط مؤثر
كردوافزود:
پس��تباقش��رهايمختلفجامعهاشاره 
تواند به عنوان يكي از ابزارهاي قابل
اين ارتباط مي 
ايجاد و توسعه فرهنگ مديريت مصرف در
توجه در 
تمامي بخش ها به کار گرفته شود.
در این دیدار آقاجاني مديركل پس��ت اس��تان ضمن
ع��رض تبریک و آرزوی موفقی��ت برای مدیرعامل
ید شرکت گاز استان سمنان ،گفت :شركت پست
جد 
به دليل قدمت ديرينه جایگاه ارزش��مندي را در بین
اقشار جامعه يافته است.

ص دور قبض رایگان برق  برای ۹۱هزار
مشترک درهرمزگان

پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی؛

به

جهانی مشهد_گوهر سنگ به وی اعطا شد.
محمدرض��ا کالئی ش��هردار مش��هد به اش��اره
بهعنوان شهر جهانی گوهر سنگ از سوی شورای
جهانی صنایعدس��تی در س��ال  ۹۵اش��اره کرد و
گفت :بیش از  ۹۰درصد واحدهای سنگتراشی
کش��ور و  ۸۵درصد واحدهای س��اخت زیورآالت
در شهر مشهد هستند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه با هم��کاری خوب اداره
کل میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایعدستی
خراسان رضوی اقدامات متعددی آغاز شده است،
اف��زود :برگزاری موزهها ،تورها ،نمایش��گاهها و

  اختصاص  بیش از 30میلیار د ریال
اعتبارصن دوقتوسعهملیجهتاجرای
طرحهایآبخیز داریوکاهشخطر
فرونشستزمین

کراس(رد چرخ و الس��تیک خودرو آفرود)

و موتور
ش��ود به هیچ وجه قابل جبران نیس��ت
ایجاد می 

چراکه شدت فشار وارده ناشی از چرخش الستیک
این خودروهای سنگین موجب تسریع در فرسایش
خاک و تخریب و نابودی (زیر و رو ش��دن) کامل
پوشش گیاهی می شود .به گفته خزائی ،هیچگونه
مخالفتیباگردشگریوورزشدرطبیعتنداریماما
اصل مهم دراین زمینه حراست و حفاظت از عرصه
های طبیعی ،جنگلی و پوشش گیاهی منطقه است
ارزشمند

اد به هر بهانه ای طبیعت
و اجازه نخواهیم د 
منطقه دچار تخریب و نابودی شود.

مدیرعامل ش��رکت توزیع نی��روی برق هرمزگان از
صدور قبض رایگان برای  ۹۱هزار مشترک در طرح
امیدخبرداد.مهندسهاجرعبدیگفت:طرحبرق
برق 
امیدورایگانشدنقبضبرقمشترکینکممصرفاز

شد و در نخستین دوره آن ۹۱هزار
آبان ماه امسال آغاز 
رصد مشترکین خانگی را شامل
مشترک که  ۱۸.۵د 
امید شده و صورتحساب
شود مشمول طرح برق 
می 
آنهارایگانمحاسبهشد.عبدیاظهارداشت:برقامید،
برای اصالح مصرف و حمایت از مش��ترکان خانگی
پیادهس��ازیش��دهاست.دراین
کممصرفطراحیو 
طرح مشترکانی که از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه
باشد
مصرف برق ماهانه آنها کمتر از  ۴۰۰کیلووات 
قب��ضآنه��ارایگانمیش��ود.ازابت��دایدیماهنیز
باتوجه به تغییر تعرفه برق در زمس��تان ،مش��ترکانی
باشد شامل این
که مصرف آنها کمتر از  ۸۰کیلووات 
طرح می شود.
به گفته وی ،استان هرمزگان هم اکنون دارای ۷۲۱
هزار مشترک است که  ۵۸۸هزار مشترک آن خانگی
امید مشترکان به سه دسته کم
هستند .در طرح برق 
شود
مصرف ،خوش مصرف و پرمصرف تفکیک می 
که برای هر دسته از مشترکان الگوی مصرف تعیین
ش��دهاس��ت.مدیرعاملشرکتتوزیعبرقبیانکرد:
رودبااصالحمیزانمصرفمشترکانخوش
انتظارمی 
اد مشترکان کم مصرف اضافه شده و
مصرف به تعد 
با این وضعیت ،میزان مصرف برق مشترکان خانگی
یابد تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.
کاهش 

