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اخبار

کسب دو رتبه ارزشمند گروه عملیاتی
شرکت توزیع برق استان سمنان در
منطقه شرق کشور

گروه عملیاتی اعزامی ش��رکت توزیع نیروی برق
اس��تان س��منان به مس��ابقات مهارت های شغلی
ش��رکتهای منطقه شرق کشور مفتخر به کسب دو
رتبه ارزشمند شد.
سرپرس��ت معاون��ت بهره برداری و دیس��پاچینگ
ش��رکت توزی��ع ب��رق اس��تان با بیان ای��ن مطلب
گفت :دومین دوره مس��ابقات مهارت های ش��غلی
از  ۲۷لغایت  ۳0خرداد ماه س��ال  ۱۴۰۱به میزبانی
ش��رکت توزیع برق شهرس��تان مش��هد به اجرا در
آمده اس��ت .مصطفی کرمی با بیان این که در این
دوره از مس��ابقات هشت تیم عملیاتی منطقه شرق
کش��ور حضور داش��تهاند افزود 98 :نفر از همکاران
ش��رکتهای توزیع برق خراسان رضوی ،خراسان
ش��مالی ،خراس��ان جنوبی ،شمال اس��تان کرمان،
جنوب اس��تان کرمان ،س��منان و مش��هد به رقابت
پرداخته و تیم های برتر تعیین شدند.
وی یادآور ش��د :تیم عملیاتی ش��رکت توزیع برق
اس��تان س��منان موفق شد "رتبه نخست" در رشته
مهارت احداث کابل خودنگهدار و همچنین در رشته
"جایگزین س��یم مس��ی با کابل خودنگهدار به رتبه
س��وم" نائل ش��ده و از س��وی علی حیدری تفرشی،
مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های
توزی��ع برق کش��ور و محمدرض��ا رمضانی ،رئیس
هی��ات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی
برق شهرس��تان مش��هد ،با اعطای لوح تقدیر هایی
جداگانه به مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اس��تان
س��منان و اعضای گروه اعزامی این ش��رکت ،این
موفقیت ارزنده را پاس داشتند.
وی اضافه کرد :شهرام قلی بیکی به عنوان نماینده
این ش��رکت و محمدحس��ن عزت دین ،قربانعلی
دوستمحمدی ،سعید ضمیری فرد ،علی باللی ،علی
ایمانی و فرش��ید ش��ورونی ،اعضای گروه اعزامی از
ش��رکت توزیع برق اس��تان سمنان جهت حضور در
این دوره از مسابقات هستند.

جشنواره بازار سفر البرزدر پارک
چمران افتتاح شد

مه��دی ف�لاح رفی��ع  :مدیرکل می��راث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان البرز اعالم کرد:
با اقدامات انجام شده طلسم  ۲ساله رکود کرونایی
در بخش گردش��گری این اس��تان زیبا و پرجاذبه
شکسته شده است.
فریدون محمدی در آیین گش��ایش جش��نواره بازار
س��فر اس��تان البرز که در پارک ش��هید چمران کرج
برگزار شد ،افزود :البرز دومین استان پس از تهران
است که ظرفیت برگزاری جشنواره بازار سفر را دارد.
وی ادامه داد :در آینده نزدیک با حضور مس��ووالن
کشوری نماد بازار گردشگری البرز رونمایی می شود
و این نماد در تقویم نمایش��گاهی اس��تان قرار می
گیرد .مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی البرز تاکید کرد :در قالب این نماد ظرفیت های
تولیدی ،گردش��گری ،خدمات گردشگری ،صنایع
دس��تی ،درمانی و ورزش��ی استان البرز به بازارهای
جهانی و بین المللی معرفی خواهد شد.
مدی��رکل می��رث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع
دس��تی البرز افزود :اگرچه  ۲س��ال کرونا سبب رکود
گردش��گری ش��د اما اکنون فضا برای معرفی جاذبه
ها و جذب گردشگران فراهم شده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه موقعیت جغرافیای��ی ،جمعیتی،
ارتباط��ی ،تاریخ��ی و طبیع��ی اس��تان الب��رز بیان
داش��ت :اکنون فضا برای اش��تغال آفرینی در بخش
گردشگری و صنایع دستی البرز باز است و سرمایه
گذاران با کمترین هزینه می توانند بیش��ترین بهره
را ببرند.احمدرض��ا رضای��ی رییس هی��ات مدیره
تعاونی زیر س��اخت گردش��گری سیمرغ و مجری
برگزاری جش��نواره بازار س��فر البرز گفت :در این
جش��نواره آژانس ه��ای هواپیمایی ،مراکز اقامتی،
پذیرایی و آموزش��گاه های راهنمایی گردش��گری
اس��تان الب��رز ب��ه معرفی ظرفیت ه��ا و جاذبه های
استان می پردازند.
وی بی��ان داش��ت :جش��نواره ب��ازار س��فر البرز با
مش��ارکت اداره کل میراث فرهنگی ،گردش��گری
و صنایع دس��تی ،اتاق بازرگانی اس��تان البرز ،شورا و
شهرداری کرج و بخش خصوصی با هدف معرفی
جاذبه های گردش��گری و تاریخی اس��تان برپا شده
است و امیدواریم این جشنواره در سال های آینده
تکرار ش��ود .وی افزود :اولین جش��نواره بازار س��فر
از  ۳۰خردادم��اه ت��ا س��وم تیرماه در س��الن  ۲هزار
متری نمایشگاهی باغ گل های پارک شهید چمران
ک��رج ب��ر روی عموم مردم باز اس��ت؛ غرفه داران
برای معرفی بسته های سفر و تورهای خود در این
نمایشگاه مکان ویژه دارند.

اخطار قطع برق به

خــبرویـژه

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت :در حال حاضر مصرف برق  ۹۰۰اداره در استان رصد و پایش می شود که  ۳۰۰اداره بیش از الگوی تعیین شده برق مصرف می کنند .به
گزارش خبرنگار روزنامه اسکناس  -محمد کریمی افزود :به ادارات پر مصرف اخطار داده شده که در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف ،برق آنها قطع می شود .به گفته وی دستگاههای
دولتی موظف هس��تند مصرف خود را در س��اعات اداری به میزان  ۳۰درصد و پس از پایان وقت اداری به میزان  ۶۰درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش دهند .دس��تگاههایی که این میزان را
رعایت نکنند ابتدا اخطار قطع برق دریافت می کنند .در صورت بی توجهی به هشدار قطع و ادامه روند مصرف بی رویه ،برق آنها قطع می شود.

اخبار

 ۳۰۰اداره پرمصرف
در هرمزگان

کارگشاییمدیرانتامیناجتماعیهمزمانباسفردولتبهنصفجهان
میز ارتباطات مردمی ویژه سفر ریاست جمهور
ب��ا حضور نماینده ویژه مدیرعامل س��ازمان
تامی��ن اجتماع��ی ،مدیر کل تأمین اجتماعی
استان اصفهان و مدیر درمان تامین اجتماعی
استان اصفهان ،از روز چهارشنبه  ۲۵خرداد و
ب��ه م��دت دو روز در اداره کل تامین اجتماعی
اس��تان اصفهان واق��ع در خیابان عباس آباد
برگزار شد.
در این رویداد که همزمان با بیست و پنجمین
سفراس��تانی رئيس جمهور و کابینه به استان
اصفه��ان برگ��زار گردی��د ،مراجعه کنندگان
رو دررو با مدیران ارش��د س��ازمان مس��ائل و
مش��کالت خود را مطرح کردند و برای برون
رفت از چالش های مبتال به شرکای اجتماعی
سازمان ،چاره اندیشی شد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار ما از اصفهان ،و به نقل
از رواب��ط عمومی و ام��ور فرهنگی اداره کل
تامین اجتماعی استان اصفهان ،زین العابدین
امیراحمدی نماینده ویژه مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در
حاشیه این رویداد به خاستگاه تامین اجتماعی
در تحقق عدالت و امنیت اشاره کرد و گفت:
یکی از اولویت های دولت و س��ازمان تامین
اجتماع��ی ،ت�لاش برای رس��یدن به عدالت
اجتماعی و اقتصادی اس��ت و برای دستیابی
به این مهم ،از تمام ظرفیت های موجود بهره
خواهیم گرفت.
🧊 حمای��ت ه��ای مال��ی تامی��ن اجتماعی از
بیماران صعب العالج و بازنشستگان
امی��ر احم��دی نماین��ده وی��ژه مدیرعام��ل
وپاس��خگویی به ش��کایات س��ازمان تامین
اجتماع��ی به پوش��ش  ۵۵درصدی جمعیت
کشور از خدمات و حمایت های قانونی تامین
اجتماعی اشاره کرد و گفت :خدمت رسانی و
جلب رضایت بیمه شدگان و شرکای اجتماعی
سازمان ،از مهمترین برنامه ها و سیاست های
کاری سازمان است.
امیراحم��دی ب��ه اب�لاغ دولت ب��ه نهادهای
خدمات��ی کش��ور در تس��هیل خدمات و رفع
مشکالت و گلوگاههای اقتصادی اشاره کرد
و افزود :یکی از سیاست های مهم این دولت،
رو در روی��ی ب��ا مردم برای رفع مش��کالت و
تامی��ن خواس��ته ها و رف��ع نیازهای حداقلی
جامع��ه اس��ت از ای��ن رو در تمام س��فرهای
اس��تانی ،اداره کل بازرس��ی و پاسخگویی به
ش��کایات ،همراه کابینه در اس��تانها حضور

یافته ،و برای رفع مشکالت بویژه مشکالت
فع��االن اقتصادی ،ب��رای تحقق رونق تولید
ودر مجموع جلب رضایت شرکای اجتماعی
اهتمام ویژه میشود.
امیراحمدی به فراوانی عمده درخواست های
مطرح شده در میز ارتباطات مردمی اشاره کرد
و گفت :اجرای قانون بخشودگی پیش ازموعد
در مشاغل سخت و زیانآور ،مسائل معیشتی
بویژه برای بازنشستگان و مستمری بگیران،
موارد مربوط به وصول حق بیمه و سوابق بیمه
ش��دگان ،قوانین بخشودگی و تقسیط جرائم
بیم��ه ای  ،امه��ال حق بیم��ه دوران اپیدمی
کرونا از جمله درخواس��ت های مراجعین به
میز ارتباطات مردمی بوده است.
وی در ادامه از اعطای محدود تس��هیالت ده
میلیون تومانی برای بازنشس��تگان همزمان
با س��فر رئیس دولت به اس��تان اصفهان خبر
داد و گفت :عالوه بر تس��هیالت بانکی برای
بیمه شدگان دچار بیماری های صعب العالج
و س��رطان ،مبالغی در قال��ب حمایت درمان
اعطا میشود .وی به رشد ۵۷درصدی حقوق
بازنشس��تگان حداقل بگیراشاره کرد و گفت:
ای��ن میزان رش��د ،برای حداکث��ر بگیرها ،ده
درص��د بوده اس��ت.وی اب��راز امیدواری کرد
در پرتوهم افزایی میان ش��رکای اجتماعی و
سایر نهادها ،شاهد تحقق عدالت اجتماعی و
اقتصادی در کشورباشیم.
🧊پوش��ش ۶۷درصد جمعیت استان زیر چتر
حمایت های تامین اجتماعی
حاج کاظمی مدیرکل تامین اجتماعی استان
اصفهان در س��خنانی با اشاره به سفر استانی
دول��ت به اصفه��ان وبرپای��ی میزارتباطات
مردم��ی در ای��ن اداره کل گفت :تالش برای

برق��راری تعادل بین مص��ارف و درآمدهای
س��ازمان تامین اجتماعی از مهمترین چالش
ه��ای پی��ش روی س��ازمان تامین اجتماعی
است.
وی به اجرای تعهدات در قبال بیمه ش��دگان
و بازنشس��تگان اش��اره کرد و افزود :این در
حالی اس��ت که ورودی بیمه ش��دگان و حجم
نقدینگی برای پوش��ش تعه��دات قانونی ،با
مش��کالتی مواج��ه گردیده ک��ه درآمدهای
پایدارجهت تضمین تعهدات را می طلبد.
وی به طلب  ۵۰۰هزار میلیارد تومانی سازمان
از دولت و طلب  ۱۵هزار میلیارد ریالی سازمان
از کارفرمایان بزرگ برخی شرکت ها خبر داد
و گف��ت :بدهی کارفرمایان به این س��ازمان
موج��ب اخت�لال در تعادل ورودی و خروجی
منابع و مصارف شده است.
وی از ش��رکت های کاش��ی اصفهان ،کاشی
نیلو ،شرکت واحد اتوبوسرانی بعنوان شرکت
های دارای بدهی انباشته حق بیمه کارکنان
خود به سازمان نام برد .
ح��اج کاظمی جمعیت تحت پوش��ش تامین
اجتماع��ی در اس��تان را  %۶۷اع�لام نموده و
گفت :بیمه ش��دگان و مس��تمری بگیران از
طریق  ۴۴شعبه و  ۱۶کارگزاری خدمات خود
را در استان اصفهان دریافت میکنند.
وی افزود :مشکالت مربوط به اجرای قانون
بازنشس��تگی در مشاغل سخت و زیانآور از
بیش��ترین درخواس��ت های بیمه شدگان می
باش��د که قانون مش��اغل س��خت و زیانآور
هزین��ه گزاف��ی را بر س��ازمان تحمیل کرده
است.
مدی��رکل تامی��ن اجتماعی اس��تان اصفهان
همچنین از حسابرسی دفاتر بیمه ای به مدت

یکسال خبر داد و گفت :مالک سازمان برای
رس��یدگی پرونده های کارفرمایان ،یکسال
قبل یعنی سال  ۱۴۰۰می باشد.
🧊 ۲۵ه��زار میلی��ارد توم��ان ص��رف درمان
بیمه شدگان اصفهان شد
دکت��ر محم��د رجال��ی ،مدیر درم��ان تامین
اجتماعی استان اصفهان در حاشیه برگزاری
میز ارتباطات مردمی ویژه س��فر سفر ریاست
جمهور به اس��تان اصفه��ان به ارایه خدمات
درمان��ی ب��ه بیمه ش��دگان در قال��ب درمان
مستقیم در مراکز ملکی و درمان غیر مستقیم
در مراکز غیر ملکی و از طریق خرید خدمات
نام برد .
رجالی افزود :هم اکنون در اس��تان اصفهان،
خدمات درمان مستقیم از طریق  ۳بیمارستان
ب��زرگ و ۲۷درمان��گاه تخصص��ی و خدمات
درمان غیر مستقیم از طریق قرارداد با ۲هزار
و  ۴۰۰مرکز درمانی در سراس��ر اس��تان میسر
گردیده است.
وی از وجود  ۸۰۰تخت بستری در مراکز ملکی
خبر داد و گفت :توسعه کمی و کیفی خدمات
درمان��ی و تس��هیل خدم��ات از اولویت های
سازمان در بخش درمان بوده است.
ل
وی از افتتاح درمانگاه دولت اباد تا پایان سا 
ج��اری خب��ر داد و گف��ت :امیدواریم بزودی
مشکالت صدور پروانه بزرگترین بیمارستان
ملک��ی تامین اجتماعی مرتفع گردد و بزودی
ش��اهد عملیات س��اختمانی وارائه خدمات به
بیمه شدگان باشیم.
وی همچنی��ن به افتت��اح مرکز جراحی قلب
بیمارستان دکتر شریعتی در آینده نزدیک خبر
داد و گفت :کلیه تجهیزات جهت افتتاح و راه
اندازی این مرکز خریداری گردیده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی اس��تان اصفهان
در ادامه از فعالیت ش��ورای علمی تخصصی
پرونده های بیمارس��تانی و بررس��ی نس��خ
بیم��اران در کمیته بررس��ی نس��خ مدیریت
درمان خبر داد و افزود :تیم های کارشناس��ی
و ارزیاب��ی در بیمارس��تانها و مراکز درمانی
استان ،روند خدمات درمانی را در مراکز ملکی
بعهده دارند.
ش��ایان ذکر است میز ارتباطات مردمی ویژه
سفر استانی رئيس جمهور روزهای چهارشنبه
و پن��ج ش��نبه  ۲۵و  ۲۶خردادم��اه  ۱۴۰۱در
سالن اصلی اداره کل تامین اجتماعی استان
اصفهان برگزار شد.

در همایش علمی فرصتها و چالشهای خوزستان عنوان شد

نفت یك منبع ثروت آفرین برای تولید دانش ،اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ضمن
ارائ��ه مقال��ه برگزیده با عنوان فرصت توس��عه ش��بکه ارزش منابع
هیدروکربوری در همایش مذکور گفت :نفت یک منبع ثروت آفرین
برای تولید دانش ،اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نفتخیز ،دکتر محمد گلستانبا غ روز
سه شنبه  ۳۱خرداد  ۱۴۰۱در همایش علمی فرصتها و چالشهای
خوزس��تان در تحقق ش��عار س��ال  ۱۴۰۱در سالن همایش دانشکده
علوم دانش��گاه ش��هید چمران اهواز برگزار شد اظهار داشت :زمانی
که رش��د و توس��عه را انتخاب می کنیم ،بدون ش��ک بحران و چالش
را هم برگزیده ایم.
ویافزود:مجموعهچالشهادرکنارهمبحرانمیآفرینندوهربرنامه
حرکتی رو به توسعه بدون شک ما را با چالش هایی مواجه خواهد
نمود ،چون چالش و بحران جزئی از مسیر رشد و به عبارتی فرزند
رشد و توسعه است.
وی ب��ا بی��ان اینکه بح��ران و چالش نقطه عطف هر برنامه علمی و
اجرایی اس��ت ،اظهار داش��ت :نقطه عطف جایی اس��ت که باید از آن
نقطه به بعد پرش کنیم و به عبارتی تغییر مسیر هوشمندانه دهیم،اما
اینکه چگونه این پرش رخ می دهد و از چه منابعی و با چه امکاناتی
می بایست برای تغییر مسیر استفاده نمود بسیار حائز اهمیت است.
دکتر گلستانباغ با اشاره به اینکه فرصت ها ،ثمره چالشها و بحران
هاس��ت افزود :زمانی که از اس��تراتژی صحبت میکنیم میدانیم
که وضع موجود چیست و مقصد مطلوب ما کجاست اما باید بدانیم
که با چه راهی میخواهیم به آن برس��یم ،راهی که ما را به وضع

مطلوب می برد می شود استراتژی.
وی بیان داشت :استراتژی دو بال دارد یکی برنامهریزی و دیگری
اجرا و عمل ،اما نکته مهم نوع عمل و اجراست .ما در برنامهریزی
و دانش چیزی کم نداریم اما عمل و اجرای متناسب با برنامه نکته
مهم هر استراتژی اجرایی است.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت:
م��ا خ��وب فک��ر میکنیم و خوب برنامه تولی��د میکنیم اما گاهی در
برخی موارد بد عمل میکنیم .به عنوان نمونه پاالیش��گاهی را در
جای��ی ک��ه نبای��د احداث کنیم احداث میکنیم یا پتروش��یمی را در
جایی که نیابد به آن خوراک بدهیم احداث و برای ده سال خوراک
آن برنامه ریزی می کنیم.
وی با بیان اینکه برنامه را باید متناسب با زمینه عملیاتی اجرا نمود
افزود :بار اصلی استراتژی در اجراست لذا ضرورت دارد در استراتژی
های خود مدل برتری رش��د ماندگار را با توجه به ظرفیت عملیاتی
که وجود دارد انجام دهیم.
دکتر گلس��تانباغ با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ایران
قوی گفت :در این بیانات منظور از قدرت فقط قدرت نظامی نیست
بلکه منظور این است که باید اقتصاد کشور قوی شود و وابستگی به
نفت تمام شود و جهش علمی و فناوری ادامه داشته باشد.
وی ب��ا تاکی��د بر مولفه ه��ای قدرت از جمله جغرافیا و ظرفیتهای
دانش گفت :آنچه نمیتواند توس��ط بیگانگان از ما گرفته ش��ود به ما
قدرت میدهد به ش��رط آنکه تفکر و برنامه ریزی متناس��ب با عمل
باش��د در غی��ر اینصورتمولفه های قدرت آفری��ن اقتصاد تئوریزه
می شوند.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره
به ظرفیتهای استان خوزستان گفت :مدیریت ۸۵درصد منابع نفتی
و گازی کشور ،حدود  ۹۵درصد تامینخوراک پاالیشگاهی کشور و
 ۲۰درصد منابع گازی کش��ور در این اس��تان اس��ت که نشان میدهد
با منبع عظیمیدر استان خوزستان روبرو هستیم.
وی با اش��اره به امکان تولید محصوالت متنوع از نفت خام گفت:
مطابق منابع ،نفت خام از عدد کربن یک تا عدد کربن70را ش��امل
می شود .برخی منابع تعداد محصوالت رسمی تولیدی از نفت خام
را  6000ت��ا  7000اع�لام ک��رده اند اما برخ��ی محققان با فرآوری

محصوالت نوین به نظریه تعداد محصوالت متناسب با ایزومرهای
متنوع هیدروکربوری معتقدند.
دکت��ر گلس��تانباغ اف��زود :ب��ه عن��وان مث��ال از کربن( ۱۶س��تان)
میت��وان ۶۰۵۳۳ایزوم��ر تولید ک��رد ،و منابع متعدد تنوع ایزومری
را تن��وع محص��والت نهای��ی عنوان می کنن��د و با این نگاه انقالب
محصوالت و ارزش آفرینی در منابع هیدروکربوری را شاهد هستیم.
برای نمونه ایزومر سینپالتین به عنوان یک داروی درمان سرطان
اس��تفاده میش��وددر حالی که ایزومر ترانس آن،هیچ نوع خاصیت
پزش��کی ندارد و این تنوع ایزومری خود ش��اخص های محصوالت
را تغییر می دهد لذا این حوزه میتواند از لحاظ دانش و اش��تغال و
قدرت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت:
آمار تولیدی نفت و گاز سال 13۹۸کشور نشان میدهد که از مجموع
تولیدی نفت و گازحدود ۱۸درصد آن صادرات  ۴۳ ،درصد تبدیل به
سوخت  ۱۰،درصد خوراک پتروشیمیها ۱۶،درصد اتالف ۸،درصد
تزریق و  ۵درصد نیز فلرینگ صورت گرفته است ،مطابق این آمار
حدود  75درصد منابع هیدروکربوری خام فروش��ی یا خام خواری/
خام سوزی شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه نفت یک منب��ع ثروت آفرین برای تولید دانش،
اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است گفت :مطابق گزارش مرکز
پژوهش های مجلس و منابع متعدد عدد تولید ثروت و ارزش افزوده
در برخ��ی محص��والت نیمه خام یا خ��ام صادراتی در صورت ادامه
زنجیره می تواند حدود ده برابر ارزش فعلی ثروت و  200برابر میزان
فعلی اشتغال تولید کند.
گلس��تانباغ ب��ا تاکی��د بر ضرورت توس��عه ارزش اف��زوده در صنایع
پاالیش��گاهی و پتروش��یمی و تولید هوش��مند نفت گفت :ما در دنیا
ش��اهد پاالیش��گاه هایی با ظرفیت  2000بش��که در روز نیز هستیم
و این در حالی اس��ت که توس��عه پاالیش��گاه در کش��ور با بی مهری
مواجه شده است.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در پایان
بر ضرورت ساماندهی محیط حکمرانی و برنامهریزی در حوزه نفت
و گاز ،القای نگرش س��ودمحوری به جای س��وخت محوری و نقش
پررنگ صنعت پاالیش در توسعه متوازن تاکید کرد.

آغاز عملیات اجرایی فاز نخست
مسکن جوانان در قشم

مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی اس��تان
هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی فاز نخست مسکن
جوانان در قش��م خبر داد و گفت :در مرحله نخس��ت
این طرح  ۱۳۲خانوار از واجدین شرایط در روستای
باسعیدو از خدمات بهرهمند خواهند شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه اس��کناس ،آیین کلنگ زنی و
آغاز عملیات اجرایی طرح مس��کن جوانان جزیره
قش��م با حضور افشار فتح الهی مدیرعامل سازمان
منطق��ه آزاد قش��م ،ش��هریار ن��وری زاده مدیرکل
بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی اس��تان هرمزگان
و حجتاالسالموالمس��لمین غالمرض��ا حاجب��ی
امامجمعه شهرستان قشم برگزار شد.
ش��هریار نوری زاده مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب
اس�لامی اس��تان هرمزگان اظهار داشت :این اقدام
در راس��تای تفاهمنامه مش��ترک بین بنیاد مسکن
انقالب اس�لامی هرمزگان و س��ازمان منطقه آزاد
قش��م صورت پذیرفت و در فاز نخس��ت در روستای
باس��عیدو ش��اهد آغاز عملیات اجرایی طرح مسکن
جوان��ان بودیم .ن��وری زاده تصریح کرد :در مرحله
نخست این طرح  ۱۳۲خانوار از واجدین شرایط در
روس��تای باسعیدو از این خدمات بهرهمند میشوند
و فرآیند ارائه خدمت به بیش از  ۸۰۰خانوار در ۱۵
روستای غرب جزیره و شهر طبل از هفته پیش رو
آغاز خواهد شد .وی گفت :در این طرح تأمین زمین
از سوی سازمان منطقه آزاد قشم است و تأمین اعتبار
احداث واحدهای مسکونی از محل اعتبارات طرح
ویژه بهس��ازی و نوسازی مس��کن روستایی منابع
بانکی تحت اختیار بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی
هرمزگان انجام میشود.
ن��وری زاده ضم��ن تأکید بر رعایت مس��ائل فنی و
مدیریت هزینه ،وعده داد تا در کمترین زمان ممکن
این پروژه تحویل شود.

طرح میان مدت آبرسانی غدیر
پیشرفت بسیار خوبی دارد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت :در تابستان
امس��ال ش��رایط کم��ی و کیف��ی آب ش��هر اهواز،
ش��هرهای پایین دس��ت استان و روستاهای حاشیه
کرخه با بهرهبرداری از طرح میان مدت غدیر بهبود
پیدا خواهد کرد .به گزارش ش��بکه خبری س��ازمان
آب و برق خوزس��تان،محمد جوانبخت در حاش��یه
بازدید از طرح آبرس��انی غدیر در شهرس��تان کرخه
خوزس��تان اظهار کرد :طرح میان مدت آبرس��انی
غدیر در راستای سیاستهای دولت جدید و جهت
تامین کمی و کیفی آب ش��رب مردم خوزس��تان ،از
ماههای گذش��ته آغاز ش��ده است .وی با بیان اینکه
سالها است بحث طرح آبرسانی غدیر در خوزستان
مطرح است ،افزود :متاسفانه مشکالتی در بحث آب
ش��رب خوزس��تان وجود داشت که با رویکرد جدید
در دولت س��یزدهم تحت عن��وان پروژههای طرح
میان مدت آبرس��انی غدیر ،این مش��کالت در حال
مرتفع شدن است .مدیرعامل شرکت مدیریت منابع
آب ایران گفت :طرح میان مدت آبرس��انی غدیر از
ماههای گذش��ته آغاز ش��ده و خوشبختانه پیشرفت
بس��یار خوبی دارد .اکنون در ایس��تگاه پمپاژ  w۲از
کان��ال دز و خط��وط انتق��ال آب از بخش آبگیر w۲
به اهواز اقدامات خوبی انجام شده است .همچنین
در ایستگاه ام الدبس نیز اقدامات خوبی شده و کار
در مراحل نهایی اس��ت .جوانبخت عنوان کرد :در
تابستان امسال شرایط کمی و کیفی آب شهر اهواز،
ش��هرهای پایین دس��ت استان و روستاهای حاشیه
کرخه با بهرهبرداری از طرح میان مدت غدیر بهبود
پی��دا خواه��د کرد و همه این بخشها به خط غدیر
متصل خواهند شد.

توجه به امور جزئی  ،زمینهساز
اقدامات بزرگ خواهد بود

جلسه مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد با معاونین
و مس��ئولین واحدهای ش��هرداری با موضوع هم
اندیش��ی در خص��وص فعالی��ت های ش��هرداری
برگزار شد .
یعقوبی در این جلسه خواستار همکاری و مشارکت
کارکن��ان در تمام��ی امورات به ویژه در زمینه های
ایمنی شهروندان شد .
وی گفت  :برخی از امور جزئی و وظایف مجموعه
بزرگ شهرداری که به آنها توجهی نمیشود زمانی
حایز اهمیت می گردد که لطمات جبران ناپذیری از
عدم توجه به آنها به مجموعه وارد گردد .
وی به صورت نمونه به بهینه سازی مبلمان پارکی
و وس��ایل بازی کودکان اش��اره کرد که نگهداری و
استاندارد سازی آن از جمله وظایف شهرداری است
و در ص��ورت ع��دم توجه به ای��ن موضوع میتواند
موجب حادثه برای شهروندان گردد .
وی افزود  :هرچند ش��هرداری اقدامات الزم برای
اجرای بیمه مسئولیت مدنی شهروندان انجام داده
لیک��ن انجام اقدامات پیش��گیرانه برای حفظ جان
ش��هروندان و ایمنی آنه��ا از اولویت برخوردار بوده
و می بایس��ت نظارت مس��تمر و شبانه روزی بر این
تجهیزات صورت پذیرد  .بهسازی و تعمیر ماشین
آالت و به روز آوری آنها به ویژه برای اس��تفاده در
زمان بحران از جمله موارد دیگر اشاره شده توسط
شهردار هشتگرد بوده است .

