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خبر
رئیس کل دادگستری گلستان:

آسیبهای اجتماعی ناشی از کم تحرکی و اهمال
دستگاههای فرهنگی است

گلستان  -خبرنگار ابتکار :رئیس کل دادگستری گلستان آسیبهای
اجتماعی را یکی از چالشهای پیش روی جامعه عنوان کرد و گفت :برخی از
این آسیبها ناشی از کم تحرکی و اهمال دستگاههای فرهنگی است.
هادی هاشمیان در مراسم متمرکز افتتاح طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستان
گالیکش اظهار کرد :ما به نمایندگی از بیش از  220قاضی محاکم استان اطمینان
میدهیم که دادگستری ضامن امنیت سرمایهگذاری آنان است.وی تصریح کرد :در
بخشنامهای به دادستانهای سراسر استان ،آنان را موظف کردهایم برای جلوگیری
از بسته شدن واحدهای صنعتی و تولیدی در استان از هیچ تالشی فروگذار نکنند.
هاشمیان گفت :سرمایهگذاران و تولیدکنندگان هر کجا حس کردند امنیتشان مختل
میشود به دادستانهای سراسر استان مراجعه کنند.رئیس کل دادگستری گلستان
با بیان اینکه امنیت نخستین خواسته سرمایهگذاران افزود :خوشبختانه گلستان از
استانهای دارای شاخصهای خوب امنیت است و سرمایهگذاران با آسودگی خاطر
میتوانند در استان کار و فعالیت کنند.هاشمیان آسیبهای اجتماعی را یکی از
چالشهای پیش روی جامعه عنوان کرد و گفت :برخی از این آسیبها ناشی از کم
تحرکی و اهمال دستگاههای فرهنگی است.وی با اشاره موفقیتآمیز بودن برنامههای
پیشگیری در گلستان گفت :به علت تنوع قومی و مذهبی ،برنامههای پیشگیری
در گلستان بهتر جواب میدهد زیرا برای رفع آسیبها و ارتقای فرهنگی میتوان
از بزرگان قوم و ریشسفیدان استفاده کرد.هاشمیان افزود :نتیجه همراهی و کمک
بزرگان قومی و مذهبی سال گذشته ورودی پرونده به محاکم استان را  20هزار فقره
کاهش داد.رئیس کل دادگستری گلستان به دستاورد های انقالب اسالمی هم اشاره
کرد و گفت  :باید دستاوردهای انقالب و مجاهدتهای امام راحل و شهدا را برای آگاهی
نسل جوان و نوجوان تبیین کنیم.

شورای منطقه ای جنوب با حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر برگزار شد
شورای منطقه ای جنوب شامل شعب بیدخون ،عسلویه و کنگان با حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر برگزار شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر؛ این
نشست به منظور تعیین تکلیف بدهی های بیمه ای یکی از شرکت های صنعتی به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت .در این نشست ،مدیر کل تامین اجتماعی استان روسای شعب بیدخون،
عسلویه و کنگان و مدیران شرکت مذکور ،در این خصوص بحث و بررسی الزم را صورت و تصمیمات الزم رد این زمینه اتخاذ شد.

سرپرست شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان خبر داد

صرفه جويي حدود 75ميليون ليتر بنزين در چهارمحال و بختياري
شهرکرد  -خبرنگار ابتکار :ساسان تيموري سرپرست
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي چهار محال
وبختیاری از صرف جويي  75ميليون ليتر مصرف فرآورده
بنزين در استان چهارمحال و بختياري خبر داد.
سرپرست شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اذعان
داشت مقدار  75ميليون و  603هزار متر مكعب گاز طبيعي
فشرده  CNGدر جايگاه هاي عرضه سوخت  CNGتحت پوشش
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان در ده ماهه سال 96
به مشتريان عرضه شده است كه اين مقدار مصرف سوخت پاك
دراستان در مقايسه با مدت مشابه درسال قبل رشد  1/8درصدي
داشته است  .وي تصريح کرد :به ازاي اين مقدار گاز طبيعي
فشرده سي ان جي مصرف شده در اين بازه زماني حدود 75
ميليون ليتر بنزين موتور اعم ازبنزين معمولي وبنزين سوپر در
استان صرفه جويي شده است  .ساسان تيموري افزودبا توجه به
فروش فرآورده نفت سفيد به مقدار  12ميليون و 832هزار ليتر
در ده ماهه سال جاري كاهشي  10درصدي را نسبت به مدت
مشابه درسال قبل نشان مي دهد كه از تالش مستمر مسئولين
و كارشناسان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان در
راستاي تبديل سوخت و جايگزين شدن گاز طبيعي به جاي

مصرف نفت سفيد درسطح استان باهمكاري شركت گاز استان
حكايت دارد .ساسان تيموري اذعان داشت در همين بازه زماني

همایش کوهپیمایی و پیاده روی بانوان
برق منطقه ای خوزستان به مناسبت دهه فج ر
به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر ،همایش کوهپیمایی بانوان شاغل و خانواده
پرسنل به ارتفاعات سردشت دزفول و پیاده روی بانوان شاغل و بازنشسته شرکت
برق منطقه ای خوزستان در جاده کمربندی گیت بوستان برگزار شد.
به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر  70نفر از بانوان شاغل و خانه دار به همراه
فرزندان دختر با هدف فراهم کردن فضای مفرح در استفاده از طبیعت و ارتقای روحیه

مقدار  241ميليون و  884هزار ليتر بنزين مصرف شده است كه
در مقايسه با مدت مشابه نسبت به سال گذشته ميزان فروش

بنزين موتور اعم از بنزين معمولي و بنزين سوپر مقدار 9/4
درصد افزايش داشته است وي علت عمده افزايش مصرف بنزين
را ترددهاي استاني و رشد مسافرت ها به استان به علت وضعيت
مناسب آب و هوايي در نيمه اول سال جاري عنوان کرد.
اين مقام مسئول همچنين از عرضه  206ميليون و 845
هزار ليتر نفت گاز در سظح استان در مجاري عرضه سوخت به
خودروهاي درون و برون شهري و مصرف كنندگان عمده در
همين مدت خبر داد و ضمن اعالم  4/5درصد افزايش مصرف
اين فرآورده نسبت به مدت مشابه در سال قبل گفت علت
اين افزايش مصرف رشد ترددهاي وسايل حمل و نقل عمومي
وافزايش تقاضاي سوخت نفگاز توسط مصرف كنندگان عمده با
توجه به برودت هوادر ماه هاي اخير بوده است .سرپرست شركت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختياري افزود
در ده ماهه سال جاري فروش نفت كوره به مقدار  5ميليون
 700هزار ليتر در استان  37/5درصد رشد نسبت به سال
قبل داشته كه علت آن افزايش مصرف كارخانه ها و برداشت
سوخت دوم مصرف كنندگان عمده خصوصاً كارخانه سيمان در
فصول سرد سال جاري باعث افزايش مصرف نفت كوره در استان
بوده است .

و انگیزه بیشتر ،جهت حضوری موثرتر در محیط کار و زندگی به ارتفاعات سردشت در
شهرستان دزفول صعودکردند .قابل ذکر است این برنامه کوهپیمایی به سرپرستی مرید
طهماسبی و محسن جعفری و به همت اداره ورزش معاونت مالی و امور پشتیبانی،
همکاری امور ترابری این معاونت و مدیریت حراست و امور محرمانه شرکت برق
منطقه ای خوزستان برگزار شد .همچنین به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر با همکاری
ملوک السادات احمدی از اداره ورزش ،پیاده روی بانوان شاغل و بازنشسته شرکت در جاده
کمربندی گیت بوستان برگزار و در پایان به قید قرعه به  14نفر از بانوان شرکت کننده از
طرف اداره ورزش هدایایی اعطا شد.

بهرهبرداری از پروژه های عمرانی شهرداری منطقه  ۷تبریز با هزینه ای بالغ بر  80میلیارد ریال در دهه فجر
تبریز  -ماهان فالح :چندین پروژه عمرانی ،خدماتی و
فرهنگی شهرداری منطقه  ۷تبریز همزمان با بزرگداشت
ایام اهلل دهه مبارک فجر روز  ۱۶بهمن ماه راس
ساعت  ۱۶مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
علی فرخی شهردار منطقه  7با اعالم این خبر گفت :در سایه
عنایات الهی و تالش های بی وقفه و شبانه روزی همکاران منطقه و
همزمان با بزرگداشت دهه مبارک فجر شاهد بهره برداری از چندین

پروژه این شهرداری با هزینه ای بالغ بر  ۸۰میلیارد ریال خواهیم
بود  .فرخی تصریح کرد :تعریض و دوبانده کردن جاده خلجان به
طول  ۷/۲کیلومتر ،سرای محله کجوار به مساحت  ۲۲۰مترمربع،
مرمت فرهنگسرای کوثر و کتابخانه های عمومی منطقه  ،جدول
گذاری و آسفالت ریزی محالت در قالب طرح خدمات محله
ای  و یک باب غسالخانه از جمله پروژه های آماده بهره برداری
این شهرداری است .وی در ادامه  با اشاره به مشخصات فنی طرح

تعریض و دوبانده کردن جاده خلجان اظهار داشت  :این پروژه
در راستای ساماندهی و بهسازی جاده خلجان و مرتفع ساختن
مشکالت چندن ساله موجود در مسیر به طول  ۲/ ۷کیلومتر اجرا
شده است که  برای احداث آن بالغ بر  ۲۰میلیارد ریال هزینه که
شامل تعریض ،اجرای رفوژ ،اصالح آسفالت قدیمی ،اجرای آسفالت
جدید و خط کشی می باشد هزینه شده است  .فرخی توسعه مراکز
فرهنگی وآموزشی در سطح در راستای معرفی فرهنگ شهروندی و

آموزه های شهرنشینی را از جمله اهداف احداث سرای محله کجوار
برشمرد و خاطرنشان ساخت که با تالش همکاران منطقه کالس
های متنوعی برای اهالی این محل برگزار خواهد شد  .شهردار
منطقه  ۷همچنین احداث یک باب غسالخانه  ۱۲ ،کیلومتر جدول
گذاری  ۱۶۵۰۰۰ ،مترمربع آسفالت ریزی در قالب طرح خدمات
محله ای را از دیگر پروژه های قابل بهره برداری این شهرداری
بر شمرد .

