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اخبار

تعویض هادیهای خط  ۶۳کیلوولت دو
مداره بیستون به هرسین به طول ده کیلومتر
در استان کرمانشاه

معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقهای غرب ،از تعویض
هادیهای خط  ۶۳کیلوولت دو مداره بیستون به هرسین به طول
ده کیلومتر در استان کرمانشاه بهمنظور افزایش توان انتقالی شبکه
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای غرب« ،سیامک
محمدیحسینی» گفت :با توجه به رشد بار صنایع موجود در حد
فاصل بیستون تا هرسین و ضرورت افزایش توان انتقالی خطوط ۶۳
کیلوولت موجود ،هادیهای خط دومداره بیستون به هرسین به
طول ده کیلومتر با نوع پرظرفیت تعویض شد.
وی افزود :با تعویض هادیهای خط مذکور ،توان قابل انتقال
این خط به بیش از  1/ 5برابر میزان قبلی افزایش یافت.
مهندس حسینی در پایان گفت :افزایش قابلیت اطمینان
شبکه در هنگام بروز قطعی در یک مدار ،تأمین بار صنایع
منطقه بهخصوص مجتمع فوالد بیستون و افزایش تولید محصول
این شرکت و در نهایت ،افزایش اشتغال در منطقه با توجه به
رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظلّهالعالی) از اثرات این اقدام
به شمار میرود.

بازدید اصحاب رسانه به همراه مدیر کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

اصحاب رسانه در تور یک روزه از پروژه های آبخیزداری
ونهالستان شهرستان علیآباد کتول در دهنه محمدآباد بازدید
کردند.در این بازدید ابوطالب قزلسفلو اجرای طرح های
آبخیزداری و منابع طبیعی را یکی از مهم ترین فعالیت های
اداره کل منابع طبیعی استان دانست و اظهار کرد :اعتبار این
پروژه ها از محل ارز صندوق توسعه ملی و اعتبارات استانی
تامین می شود.وی با اشاره به اینکه سال گذشته از محل این
اعتبارات  17میلیارد و  200میلیون تومان اعتبار برای استان
مصوب شد ،افزود :این اعتبار برای  15زیر حوزه در شهرستان
های استان در بخش های جنگلکاری  ،اصالح و احیای مراتع و
کاداستر و فعالیت های آموزشی و ترویجی در زمینه حفظ منابع
طبیعی تخصیص یافت.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان گلستان با بیان اینکه از محل اعتبارات استانی حدود
 7میلیارد تومان به این طرح ها اختصاص داده شد ،گفت :در
مجموع بیش از  20میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار به این
طرح ها اختصاص داده شد.وی یادآور شد :با توجه به عنایتی که
رهبر معظم انقالب داشتند اعتبارات این بخش نسبت به سال
گذشته با افزایش مواجه بود که مبلغ  30میلیارد تومان از محل
اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری،
اصالح و احیا جنگل ها و مراتع ،تسهیل گری و کاداستر در نظر
گرفته شد.قزلسفلو اظهار کرد :طی تفاهم نامه ای که استاندار
گلستان و ریاست سازمان جنگل ها و مراتع باهم داشتند مبلغ
 15میلیارد تومان برای طرح آبخیزداری مصوب کردند.مدیر کل
منابع طبیعی و آبخیز داری استان گلستان مجموع اعتبارات
مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سال
گذشته را  44میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :این اعتبار از
منابع استانی و ملی تامین شد که از این مقدار حدود  48درصد
آن جزو اعتبارات استانی و  60درصد هم جزو اعتبارات ملی
بوده است.همچنین وی در خصوص کاهش حریق جنگل ها و
مراتع در سال  ،98گفت :سال گذشته  159مورد حریق داشتیم
که در پنج ماهه امسال به  43مورد کاهش یافت .در سال ،97
 272هکتار در عرصه های جنگلی و مرتعی خسارت دیدند که
این میزان امسال به  42هکتار کاهش یافته است.وی افزود :در
مناطق که درختان ان ها به دلیل آتش سوزی سوخته و یا به
دلیل ورود دام از بین رفته اند درختکاری با گونه های مختلف از
جمله سوزنی برگ ها صورت گرفته است ،که باعث احیاء منطقه
شده است.وی در ادامه افزود  :طی  6سال اخیر  365هکتار از
اراضی جنگلی و چهار هزار و  442هکتار اراضی مرتعی استان با
حکم قضائی خلع ید شد.قزلسفلو با اشاره به اینکه این اداره کل
طبق قانون ضابط قضائی است و در بحث خلع ید مستقیما می
تواند ورود پیدا کند ،اظهار کرد :در همین راستا  149مورد رفع
تصرف داشته ایم.وی یادآور شد :از سال گذشته تا کنون از 133
هکتار منابع ملی که بنیاد علوی سند داشت با کمک اداره ثبت،
اسناد و دادگستری  70هکتار به منابع طبیعی برگردانده شد
که  66هکتار دیگر آن نیز با همکاری اداره ثبت و دادگستری
در حال پیگیری است.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری
استان گلستان با اشاره به اینکه ارزش ریالی این زمین ها بیش
از سه هزار میلیارد تومان است ،گفت :این مبلغ حدود پنج برابر
اعتبارات استانی است.وی افزود :ورود دام به داخل جنگل برابر
قانون جرم محسوب می شود و مجازات درپی دارد .اما افرادی
که پروانه چرا و دامداری مستمر دارند می توانند در نقاطی که به
آنان اعالم می شود دام خود را رها سازی کنند.وی افزود :با توجه
به اینکه استان  862هکتار مرتع دارد که از این مقدار  750هکتار
مراتع قشالقی و  112هکتار مرتع ییالقی است و به ازای هر روز
چرای غیر مجاز افراد متخلف که دارای پروانه نیستند و دام خود را
در جنگل و مراتع رها سازی می کنند 90 ،هزار تومان به ازای هر
راس دام جریمه در نظر گرفته شده است.قزلسفلو سیل را یکی از
مشکالت مهم استان خواند و گفت :در همین راستا جهت کاهش
خسارات ناشی از سیل طرحهای مختلفی در استان دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد :در سیل اخیر  13و نیم میلیارد تومان خسارت
به مراتع و جنگل ها وارد شده است که دو میلیارد و  300میلیون
تومان آن در حوزه طرح های آبخیزداری بوده است.مدیرکل منابع
طبیعی استان گلستان گفت :در سال  1393در حوزه محمدآباد
سیل عظیمی اتفاق افتاد که یک کیلومتر از جاده با مشکل مواجه
شد.در ادامه خبرنگاران از نهالستان پاریزان واقع در دهنه محمد
آباد علی آباد کتول دیدن کردند که در این بازدید علی احمدی
اظهار کرد :نهال هایی که برای احیای جنگل ها و مراتع استان
استفاده می شود از دو نهالستان دولتی و خصوصی در قرق و کالله
تهیه می شود که این ها نقش بسیار مهمی در تولید گونه های
مختلف جنگلی برعهده دارند.
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بازديد استاندار قم از روند احداث
بيمارستان  220تخت خوابي مادر

استاندار قم از روند احداث بيمارستان  220تخت
خوابي مادر در منطقه پرديسان بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام
سرمست استاندار قم با حضور درمنطقه پرديسان ،ضمن
بازدید از روند پيشرفت بیمارستان در حال احداث مادر ،در
نشستي با مدیر عامل و عوامل اجرایی ،موانع و مشكالت اين
پروژه را مورد بررسي قرار داد.
استاندار قم با اشاره به اين كه بیمارستان مادر با
مشاركت بخش خصوصي احداث مي شود ،اظهار کرد:
حضور و مشاركت فعال بخش خصوصی در اجرای پروژه
های حوزه بهداشت و درمان نقش مهمی در توسعه زیرساخت های گردشگری سالمت در استان دارد.
وي نياز ساكنين پرديسان به خدمات بهداشتي و درماني را مورد تأكيد قرار داد و اضافه کرد :اين پروژه مي تواند
عالوه بر تأمين نياز مردم منطقه  ،نیاز کشور های دیگر  ،اتباع و مهاجرینخارجی را نیز پاسخگو باشد.
دكتر سرمست كيفيت مصالح و زیبایی های بصری را يكي از ويژگي هاي منحصربفرد پروژه هاي حوزه بهداشت
و درمان عنوان و خاطرنشان كرد:در خصوص اين مركز ،عالوه بر كادر متخصص و تجهيزات پيشرفته درماني ،اين مهم
نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
استاندار قم همچنين تسريع در عمليات اجرايي ساخت بيمارستان مادر را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد :از
اولویت های اساسی استان در حوزه گردشگری ،جذب گردشگران حوزه سالمت است و لذا بايد تالش شود تا اين پروژه
مهم در كمترين زمان ممكن تكميل و آماده بهره برداري بشود.

بهسازي و روکش آسفالت
راه هاي روستايي شهرستان ساري

ساری – دهقان  :رئيس اداره اداره راهداری و حمل و
نقل جاده ای شهرستان ساري از بهسازي و روکش آسفالت
راه هاي روستايي اين شهرستان با هدف بهسازي و ايمن
سازي محورهاي روستايي خبر داد.سيد علي صادقي ضمن
اعالم اين خبر افزود  :راههاي مواصالتي يكي از عوامل مهم
و موثر در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر كشور محسوب
شده و از اين رو راههاي روستايي به دليل اتصال روستاها
و مناطق روستايي و عشايري به شهرها و مراكز صنعتي
مي توانند نقش بسيار مهمي را در جا به جايي محصوالت
كشاورزي و دامي ايفاء نمايند.
وي تصريح نمود  :اين اداره در راستاي فعاليتهاي خود در زمينه ايجاد راه هاي روستايي ايمن  ،عمليات بهسازي و
روکش آسفالت راه های روستايي» چالو «  « ،خلرد «  « ،کرچا _ علی آباد « و « پهنه کالی جنوبی « اين شهرستان به
طول  3800متر در ماه اخیر به اجرا در آمد.صادقی در ادامه به عمليات اجرايي مرمت و شن ریزی محورهاي روستايي
« میرافضل « « ،واوسر» و «تیله بن»  « ،قلعه « « آغوزگله «  « ،آتین « و  ...در بخش چهاردانگه اين شهرستان به طول
 35کیلومتر اشاره و خاطر نشان ساخت  :خوشبختانه با نگاه ويژه دولت و پيگيري هاي مستمر مسولين ذيربط اقدامات
بسيار گسترده اي در زمينه بهسازي راه هاي روستايي در شهرستان ساري در دست اجرا بوده كه اميدواريم اين تالش
ها با تعامل به بار بنشيند تا به فضل خداوند شاهد ايجاد راه هاي دسترسي ايمن و مناسب براي روستاييان عزيز باشيم.
وي يادآور شد  :از  1457كيلومتر راه ارتباطی مرکز مازندران  ،مقدار 1155كيلومتر راه روستایی بوده که از این
مقدار  643کیلومتر آسفالته است.

دکتر حسینی شاهرودی در جلسه شورای اداری استان سمنان باحضور وزیر اطالعات اظهارداشت:

هر حرکتی که موجب یاس و ناامیدی مردم شود ،باید بهصورت قاطع و جدی برخورد شود

سمنان-حسین بابامحمدی :دکترحسینی نماینده مردم
شاهرودومیامی درمجلس شورای اسالمی درجلسه شورای اداری استان
سمنان که باحضور وزیراطالعات تشکیل گردید گفت  :سالگرد عملیات
پیروزمندانه مرصاد ،روز خبرنگار ،عید قربان ،عید غدیر و همچنین دهه
والیت را تبریک و تهنیت عرض می کنم .دکترحسینی گفت :عملیات
پیروزمندانه مرصاد ،عملیاتی بود که پاسداران سپاه قائم آل محمد(ص)
ورق درخشانی را در تاریخ جنگ و این مرز و بوم نشاندند و به گفته مقام
معظم رهبری(مد ظله العالی) اگر نبود این سپاه و رزمندگان آن ،شرایط
ما متفاوت می شد.وی افزود :همزمان با افتخار آفرینی های رزمندگان ما

در مرصاد ،ما شاهد مجاهدتهای خاموش فرزندان این مرز و بوم در داخل
کشور بودیم .فرمان تاریخی امام بزرگوار مبنی بر اینکه منافقینی که هنوز
در موضع خود هستند حکمشان اعدام و کسانیکه توبه کردند ،اینها در
امان هستند و حرکت مقتدرانه سربازان گمنام در داخل ،باعث شد تا فتنه
بزرگی در نطفه خفه شود.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان اظهارداشت  :در طول تاریخ ۴۰
ساله انقالب ،ما شاهد رشادت ها و مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام
زمان (عج) هستیم.اوایل انقالب مقابله با گروهک های چپ و ضد انقالب و
سلطنت طلب ،در دوران جنگ تحمیلی حفاظت از کیان و امنیت داخلی و
جبهه های جنگ و حضور نامحسوس در کشور عراق و دشمنان قسم خورده
ما ،در دوران سازندگی و پس از آن در صیانت از سرمایه های عظیم نظام،
بخشهایی از رشادت ها و مجاهدت های سربازارنگمنام امام زمان(عج) بود.
گ اقتصادی و جنگ فرهنگی
وی افزود:در شرایط خاص فعلی که شاهد جن 
با تمام شدت از سوی دشمنان نظام هستیم ،باز هم شاهد حضور این عزیزان
در مقابله دسیسه های دشمنان در داخل و خارج از کشور هستیم.در برهه ای
که بروز و ظهور داعش در کشور های همسایه اتفاق افتاد ،باز ما شاهد بودیم
که ایران اسالمی امن ترین نقطه خاور میانه بود و این تشکیالت بود که از
ایجاد نطفه شوم داعش در داخل کشور جلوگیری کرد.همه می دانیم بروز و
ظهور داعش برای مقابله با انقالب اسالمی و تفکر انقالب اسالمی در منطقه
بود کهنتوانستند جای پای حتی کوچکی برای خود در کشور باز کنند که ثمره

اقدامات جهادی و اطالعاتی این وزاتخانه بود.
نماینده مردم شاهرودومیامی درمجلس شورای اسالمی گفت :از حضور
فعال اینعزیزان به شکل مجاهدت های خاموش در عرصه نظام و انقالب
اسالمی باید تقدیر و تشکر کنیم.ماموریت و نقش اساسی و اصلی این وزارتخانه
صیانت از انقالب ،صیانت از نظام و سرمایه های ایننظام است که بزرگترین
سرمایه این نظام نیز مردم هستند .هرحرکتی که موجب یاس و ناامیدی مردم
شود ،باید به صورت قاطع و جدی برخورد صورت بگیرد و نباید اجازه دهیم
که این مهم شکل بگیرد .گاهی ما مسئولین به ابزار دست دشمنان برای ایجاد
یک حرکت نامیمون در یک شهر ،استان و بعضا در کشور تبدیل می شویم.وی
افزود :یکی از وظایف این وزارتخانه صیانت از سرمایه های نظام و مسئولین
نظام است تا قبل از اینکه آلوده به الودگی های سیاسی ،امنیتی و اقتصادی
شوند ،پیشگیری صورت گیرد که الحمداهلل در مقاطع مختلف شاهد اقدامات
بسیار مطلوب و خوبی در این خصوص بودیم.
صیانت از خود مردم به عنوان حافظان انقالب ،دومین وظیفه و ماموریت
اصلی این وزارتخانه است و این حضور ،حضوری است که نگهدارنده نظام و
انقالب بوده و هست .باید با هرگونه حرکتی که مردم را به یاس و ناامیدی
کشانده و تاب اوری مردم را در برابر مشکالت عدیده ای که امروز در حوزه
اقتصادی با ان مواجه هستیم ،باید به صورت جدی پیشگیری شده و با آن
مقابله کنیم .از وزیر محترم ،معاونین ،پرسنل مظلوم آنها و سربازارن گمنام
امام زمان(عج) به واسطه اقدامات موثر و مطلوب تقدیر و قدردانی دارم.

رئیس دانشگاه صنعتی قم :دانشگاه صنعتی قم آمادگی خود را جهت فعالیت در حوزه بین الملل اعالم می کند
با توجه به ارتقای کمی و کیفی دانشگاه صنعتی قم ،اقدامات اولیه جهت
فعالیت این دانشگاه در حوزه بین الملل در حال انجام است .در این راستا
دکتر احمد زاده معاون مدير کل امور دانشجويان غير ايراني از این دانشگاه
بازدید کرد.
دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم اساتید جوان و نخبه،کارکنان
هدفمند و دانشجویان خالق را از سرمایه های این دانشگاه دانست و افزود:
با توجه به شرایط استراتژیک شهر مقدس قم به ویژه حضور طالب خارجی
و پتانسیل های قابل توجه در دانشگاه صنعتی قم ،توانایی فعالیت در حوزه
بین الملل را داریم.وی گفت :از لحاظ علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی قم
به عنوان دبیرخانه ستاد نانوی استان انتخاب شده است  .مرکز نوآوری این
دانشگاه با دوازده طرح نوآورانه در سطح منطقه  4آموزش عالی متمایز است .با
افتتاح باشگاه توانمندی های استارت آپ ها زمینه جهت پژوهش ،کارآفرینی
و اشتغال زایی دانشجویان فراهم شده است.
رئیس دانشگاه صنعتی قم افزود :کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه های
دانشگاه از لحاظ فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی ارتقا یافته است.
همچنین جهت سهولت مدیریت آزمایشگاه ها و کارگاه ها و رفاه حال
دانشجویان،مجتمع سازی آزمایشگاه ها و کارگاه ها صورت گرفته است.

وی افزود :آزمایشگاه برق دانشگاه صنعتی قم در استان نمونه و کارآمد
است .همچنین اقدامات اولیه جهت راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون نیز
صورت گرفته است .
وی از تشکیل کارگروه فضا و ساختمان در دانشگاه خبر داد و افزود:
مجتمع سازی آزمایشگاه ها و کارگاه ها،بازسازی کتابخانه ،مرکز فناوری
اطالعات و ارتباطات،دانشکده فنی و مهندسی ،برق و کامپیوتر،حوزه معاونت

دانشجویی و فرهنگی،حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی و ...با برنامه ریزی
های ِویژه و محاسبات دقیق صورت گرفته است.
دکتر رضایی نور از گسترش همکاری دانشگاه صنعتی قم با سازمان نظام
مهندسی ،فنی و حرفه ای،جهاد دانشگاهی ،صندوق حمایت از پژوهشگران و
نوآوران خبر داد و افزود :با توجه به اجرای طرح همیار صنعت برای اولین بار
در کشور توسط دانشگاه صنعتی قم،مهارت آموزی دانشجویان جهت ورود به
بازار کار بسیار مهم و ضروری است که با برگزاری دوره های مهارتی مختلف
بیش از  80درصد دانش آموختگان این دانشگاه جذب بازار کار شده اند.
رئیس دانشگاه صنعتی قم از ارتقای  40درصدی بودجه عمومی دانشگاه
با حمایت مسئولین استانی و کشوری خبر داد و افزود :بودجه تملک دارایی،
تجهیز و تعمیر دانشگاه به میزان  250درصد رشد داشته است .همچنین با
تجهیز آشپزخانه دانشگاه به وسایل طبخ جدید و بهسازی سالن غذاخوری ،در
این زمینه در گروه دانشگاه های سطح یک قرار داریم.
وی میز خدمت الکترونیکی ،انجام کلیه فرآیندها به صورت
الکترونیکی،احداث مرکز محاسبات سریع ،کسب مجوز انتشار کتب دانشگاه
 ،رشد کمی و کیفی کتابخانه دانشگاه را از جمله دیگر فعالیت های دانشگاه
طی یک سال اخیر دانست.

شهردارمهدیشهر :شهرداری از برنامه های شاد حمایت می کند

مهدیشهر-حسین بابامحمدی  :دکتر حاجی بگلو شهردارمهدیشهر
در مراسم اختتامیه ویژه برنامه شادستان›  ›۲که در محل پارک آبشار برگزار
شد ضمن عرض خیر مقدم به همشهریان مهدیشهری گفت :الزم می دانم
از ارگان های سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهرستان ،ورزش و جوانان شهرستان و همت اعضای شورای شهر مهدیشهر
و همکارانم در مجموعه شهرداری نهایت تشکر را داشته باشم که توانستند با
این ویژه برنامه به مدت  ۱۵شب لحظات شادی را برای مردم عزیز رقم بزنند.
وی درادامه گفت :جای بسی خوشحالی است که این برنامه در دومین سال
متوالی اجرا شد که امیدوارم همواره این گونه برنامه ها ادامه داشته باشد البته
خوشبختانه امسال تالقی این برنامه با عید قربان خود باعث افرایش نشاط و
شادی شد.دکترحاجی بگلو با بیان اینکه باید سعی کنیم در حوزه فرهنگی
و برنامه های شاد اقدامات بیشتری را انجام دهیم اظهار داشت :شهرداری
همواره از برنامه شاد حمایت می کند و قطعا این رویه ادامه خواهد داشت.
شهردارمهدیشهر بیان داشت :طبق اعالم های قبلی بعد از این مراسم

مراحل آماده سازی و نصب وسایل پارک کودک آغاز می شود و در فازهای
بعدی سایر پارک ها نیز این وسایل نصب خواهند شد.
البته بنده عذرخواهی میکنم اگر کمی در زمانبندی ایجاد این پارک
مشکالتی بوجود آمد.وی با اشاره به اینکه ارگان های مختلف در کنار
شهرداری اقداماتی را در جهت رفاه شهروندان انجام می دهند افزود :در
این ایام شاد این خبر خوش هم داشته باشم بزودی خانه بازی به صورت
سر پوشیده توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مهدیشهر افتتاح خواهد
شد که الزم میدانم از توجه این عزیزان به این بخش تشکر ویژه ای داشته
باشم.دکترحاجی بگلو با بیان دغدغه مند بودن اعضای محترم شورا عنوان
کرد :پارک کودک یکی از مسائلی بود که هم بنده و هم اعضای محترم شورا
بر رفع این دغدغه مردم تاکید داشتند که این روند ادامه خواهد داشت.
شهردارمهدیشهر در پایان با بیان اینکه سعی کردیم در این دوره به نشاط
اجتماعی توجه کنیم افزود :این نورپردازی های گوناگونی که مشاهده می
کنید و یا پروژه بزرگ ایجاد مسیر گردشگری در دشت مرکزی که پس از

اتمام در بحث گردشگری استان نمونه خواهد بود و موارد دیگر که این روند و
توجه به نشاط شهروندان قطعا ادامه خواهد داشت.

سازمان منطقه آزاد اروند  ۹۰میلیارد تومان در فرودگاه آیت اله جمی هزینه کرده است
اهواز-لیال زرگانیان :معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد
اروند :تا کنون نزدیک به 90میلیارد تومان در فرودگاه بین المللی آیت اله
جمی هزینه کرده ایم.
موعود شمخانی در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت فرودگاه
ها و ناوبری هوایی ایران  ،معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد؛ گفت :سازمان منطقه
آزاد اروند تا کنون مبلغی حدود  ۹۰میلیارد تومان در قسمت های vip،
،cipفضای سبز و دیگر بخش های فرودگاه بین المللی آیت اله جمی هزینه
کرده اما نتیجه حاصله چیزی نبوده که بخواهد باعث افتخارمان باشد.
موعود شمخانی افزود :طبق تفاهم نامه ای که در سال  ۱۳۹۳میان
سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت فرودگاه های کشور بسته شد( که جزو
اولین تفاهمنامه هایی بود که این سازمان با یک ارگان دیگر جهت همکاری

بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه های
اجرایی استان از خلیج گرگان

در پی دستور استاندارگلستان مبنی بر ضرورت احیای خلیج
گرگان ،مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان از خلیج
گرگان در ساحل دریای نوکنده از توابع شهرستان بندرگز بازدید
بعمل آوردند.در این بازدید ،فرماندار شهرستان بندرگز ،نماینده
های ادارات کل آب منطقه ای و محیط زیست حضور داشته و
به بیان گزارشی از وضعیت خلیج پرداختند.این بازدید به هدف
حساس نمودن مشکل خشک شدن خلیج گرگان ،انعکاس مشکالت
مربوط به آن ،روشن نمودن افکار عمومی و آگاه نمودن عموم مردم
از تبعات ناشی از خشک شدن این خلیج انجام شد.شایان ذکر
است که خلیج گرگان به عنوان بزرگترین خلیج دریای خزر بوده و
از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب شرقی دریای خزر و حوزه
شهرستان های بندرترکمن ،بندرگز،نوکنده و بهشهر از  60کیلومتر
طول و حداکثر  12کیلومتر عرض برخوردار بوده و دارای امتداد
شرقی-غربی می باشد .این خلیج با وسعت  ۴۰هزار هکتار در
معرض خشک شدن است و تا کنون به دلیل عدم ورود مناسب
آبهای شور و شیرین قریب به  10هزار هکتار آن خشک شده است
و اگر احیا و نجات آن انجام نشود ،این خلیج ظرف  4سال آینده
خشک خواهد شد و آثار زیان بار محیط زیستی آن استان را فرا
خواهد گرفت.

خبر

برگزاری دوره آموزشی
مانور اطفاء حریق شرکت
برق منطقهای غرب در
پست  ۲۳۰کیلوولت
اسالمآباد غرب

دوره آموزشی مانور اطفاء حریق شرکت برق منطقهای
غرب در پست  ۲۳۰کیلوولت اسالمآباد غرب در استان
کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای غرب،
دوره آموزشی مانور اطفاء حریق این شرکت به همت دفتر
برنامهریزی نیروی انسانی و آموزش و دفتر  HSEدر پست
 ۲۳۰کیلوولت اسالمآباد غرب برگزار شد.
گفتنی است این دوره آموزشی با حضور مسئولین
ناحیه غرب استان کرمانشاه و تعداد  ۱۵نفر از پرسنل اپراتور

های مشترک منعقد نمود) ،قرار شد که بر اساس آن سازه ترمینال حج
فرودگاه مهرآباد به منطقه آزاد اروند منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد :وقتی سازه به اتمام رسید در یک تفاهم نامه دیگر
که در سال  ۱۳۹۴بسته شد ،قرار بر این شد سویل را سازمان منطقه آزاد
اروند بر عهده گیرد و خرید را شرکت فرودگاه های کشور؛ دقیقا اولین چکی
که اسماعیل زمانی در دوره مدیرعاملی شان صادر کرد خرید دستگاه ()ils
بود که انجام آن ۳سال به طول انجامید.
معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند فرودگاه بین المللی
آیت اله جمی آبادان را پیشانی این منطقه توصیف کرد که برای سازمان
منطقه آزاد اروند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ابراز امیدواری کرد با
روی کار آمدن مدیریت جدید در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران،
مشکالت باقی مانده در تفاهمنامه فی مابین این شرکت و سازمان ،حل شود.

پستهای اسالمآباد غرب و سرپلذهاب برگزار شد.
شایان ذکر است مهندس سید یونس حسینی نماینده
دفتر  HSEشرکت برق منطقهای غرب ،آموزشهای تئوری
الزم در خصوص ماهیت و انواع حریق و نحوه اطفای حریق
را تشریح کرد.
در پایان این دوره آموزشی ،مطالبی در خصوص
کمکهای پزشکی توسط نماینده فوریتهای پزشکی
شهرستان اسالمآباد غرب برای همکاران ارائه شد و مورد
استقبال آنان قرار گرفت.

