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مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم:

تلفات و سرقت برق در ایالم از  25درصد به  15درصد
رسیده است

ایالم  -خبرنگار ابتکار  :مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت :تلفات و
سرقت برق در ایالم از  25درصد به  15درصد رسیده است.
هادی شیرخانی در نخستین نشست هماندیشی با اهالی رسانه استان ایالم
اظهار داشت :در گذشته و تا قبل از تصدی اینجانب بر مدیریت این شرکت
یکچهارم میزان برق توزیع شده بین مشترکان ایالمی به سرقت میرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت :این رویداد بسیار تلخی بود که در بدو
ورود به مدیریت شرکت برق استان ایالم با آن روبه رو شدم که بسیار نگران
کننده بود.وی ادامه داد :این میزان سرقت برق در استان ایالم دلیل خاصی
نداشت چون ایالم نه در فقر مطلق بسر میبرد و نه هیچ دلیل قانع کنندهای
بر این تخلف وجود نداشت.این مسئول اضافه کرد :با رویکردی که در پیش
گرفتیم و با استراتژی جدید خوشبختانه میزان سرقت برق در استان ایالم 10
درصد کاهش یافته و به مرز  15درصد رسیدهایم.شیرخانی تصریح کرد :تلفات
انرژی در صنعت برق و در شرکت توزیع ایالم  15درصد است .جا دارد از مراجع
قضایی استان ایالم بابت همکاری صمیمانه در این زمینه تقدیر و تشکر شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت :در حال حاضر در شعبه حل اختالف
شعبه ویژهای برای مقابله و برخورد با متخلفین و سارقان برق پیشبینی شده
است.وی ادامه داد :دستگاه قضایی برای برخورد جدی با متخلفات و سارقان
برق آرای مختلفی مد نظر قرار داده و حتی در پارهای موارد حکم زندان متخلف
نیز صادر شده است.مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت :اما شرکت توزیع
برق استان ایالم به واسطه حفظ آبروی افراد و حفظ شان مردم خیلی از قوه
قهریه استفاده نکرده و در تالشم با شیوههای دیگر در مقابل تخلفات و سرقت
برق بیاستیم.شیرخانی تصریح کرد :امیدوارم این درصد نیز از تلفات کاسته
شده و از  15درصد به  10درصد برسیم که قطعا با همکاری اهالی رسانه استان
ایالم به این درصد هم خواهیم رسید.

محمد رحیم رحیمی مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با حضوردر ادارهکل امور اقتصادی و دارایی با داود طبرسا دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با
تقدیر از همکاری و مساعدت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ،درخصوص افزایش سطح تعامالت و استفاده از ظرفیت های موجود ،رویکرد اقتصادی شرکت در حوزه فروش گاز  ،توجه به
ساختارهای نوین سازمانی و گازرسانی به واحدهای صنعتی در غالب بند (ق) مطالبی را ارائه کرد .دراین نشست همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز ضمن خوشامدگویی  ،اشاره
به مقوله مشارکت در حوزه سرمایه گذاری و نگاه توسعه ای در استان کرده و آمادگی خود را برای باالبردن همکاری و افزایش سطح تعامالت با شرکت گاز اعالن کرد.

سپهری در ارزیابی بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت مطرح کرد

نمایشتوانمندیهایشرکتهایبزرگداخلیوحضورچشمگیرشرکتهایخارجی
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری
ایران گفت :نمایش توانمندی های شرکت های بزرگ
و دانش بنیان داخلی و حضور شرکت های خارجی
در بیست و سومین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی چشمگیر بود .
سپهر سپهری در ارزیابی نمایشگاه امسال و دستاوردهای
آن برای ملی حفاری افزود :برپایی این نمایشگاه برای این
شرکت فرصت مغتنمی بود تا از نزدیک با آخرین توفیقات
سازندگان و صنعتگران داخلی در خصوص تولید قطعات ،
تجهیزات و کیفیت بخشی به محصوالت و با تکنولوژی های
روز کشورهای صنعتی در زمینه ارائه آخرین دست یافته
ها در خصوص تولید تجهیزات کاربردی در صنعت نفت و
حفاری آشنا شویم  .وی اظهار کرد :با توجه به اهمیت این
نمایشگاه به نحوی برنامه ریزی شد تا مدیران ارشد و تعدادی
از متخصصان و کارشناسان شرکت در سطوح مختلف در این
رویداد صنعتی اقتصادی حضور یافته و در قالب کار گروه
های تخصصی و کارشناسی ضمن بازدید از غرفه ها به رایزنی
 ،تبادل نظر و تعامل با سازندگان و تولید کنندگان اعم از
داخلی و خارجی بپردازند  .سپهری به حضور مستمر و تمام
وقت خود و مدیران ارشد شرکت در چهار روز کاری نمایشگاه
اشاره و گفت :فرصت ایجاد شده زمینه امضای پنج تفاهم نامه
با شرکت ها و مراکز علمی پژوهشی ایرانی و خارجی و رایزنی

با شرکت های متعدد داخلی و خارجی در ارتباط با توسعه
همکاری های مشترک در پروژه های بین المللی در داخل و

خارج از کشور را فراهم آورد  .مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
شرکت ملی حفاری ایران افزود :در خالل کار نمایشگاه در

محیطی صمیمی دیدارها و گفت و گوهای مهمی با مدیران
ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و مدیران عامل
شماری از شرکت های نفتی و ارایه کنندگان خدمات صنعت
حفاری صورت پذیرفت که به یقین در جهت تسهیل در تحقق
اهداف و برنامه های کالن شرکت اثرگذار خواهد بود  .وی
به برنامه های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در سال
جاری در بخش توسعه میادین نفت و گاز با هدف نگهداشت
و افزایش تولید اشاره و اظهار کرد :شرکت ملی حفاری
ایران نقش پر رنگی در اجرای این پروژه ها دارد و با توجه
به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی،
تالش بر این است با بسیج امکانات و همکاری و همیاری با
شرکت های بخش خصوصی با تامین حداکثری نیازها اعم از
قطعات ،تجهیزات ،کاال و مواد و سایر اقالم ضروری در عرصه
کار از محل تولیدات داخل در جهت رونق بخشی به اقتصاد
کشور و ایجاد فرصت های شغلی نهایت جدیت به عمل آید
 .سپهری گفت :این شرکت حمایت از کاالی ایرانی  ،روزآمد
سازی تجهیزات در بخش های عملیات حفاری و خدمات فنی
و تخصصی ،باالبردن سطح آموزش کارکنان  ،تامین تجهیزات
جدید و توسعه همکاری ها با شرکت ها خاصه شرکت های
دانش بنیان  ،مراکز علمی پژوهشی و مراودات با شرکت های
نفتی و حفاری در کشور های منطقه را در سرفصل برنامه های
خود اجرایی کرده است.

موفقیت عکاسان تبریزی برای دومین سال متوالی

سمیه فرضی رتبه اول «تکعکس مستند» ایران را کسب کرد
تبریز _ مهدی خوش زرع :سمیه فرضی ،عکاس جوان تبریزی در دومین
مراسم اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران توانست رتبه اول بخش
تکعکس مستند را از آن خود کند.
در مراسم اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران که به همت انجمن
صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران برای دومینبار در خانه هنرمندان تهران برگزار
شد ،سمیه فرضی ،عکاس جوان تبریزی توانست رتبه اول بخش «تک عکس
مستند» را از آن خود کند.فرضی درحالی این جایزه مهم را در تهران دریافت
کرد که پیش از آن نیز در هشتمین جشنواره ملی و بینالمللی عکس فیروزه
تبریز رتبه دوم بخش عکس موبایلی را کسب کرده بود.سمیه فرضی متولد
سال  ۶۴و کارمند شهرداری منطقه  ۱۰تبریز است .او فارغالتحصیل مهندسی
عمران در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز است و به تازگی عکاسی را
شروع کرده است.فرضی میگوید« :آموزش عکاسی را به طور جدی نزد علی
حامد حقدوست ،عکاس بنام مستند کشور که پارسال همین جایزه را در همین
جشنواره کسب کرده بود فراگرفته ام ».او توضیح میدهد« :به هنر همیشه
عالقه داشتهام اما مشغله درسی اجازه نمیداد که در حوزه مورد عالقهام فعالیت

کنم اما در سالهای اخیر سعی کردهام برای عکاسی وقت بگذارم».فرضی مدت
زمان آموزش مفیدش از علی حامد حقدوست را  ۸ماه عنوان میکند و درباره
استادش میگوید« :ایشان با دلسوزی تمام کنار من بودند و به من کمک کردند
که در عکاسی موفق شوم و حاال جایزهام را مدیون ایشان میدانم».او داشتن
عالقه و جدیت را در کنار داشتن استادی خوب رمز موفقیت میداند و میگوید:
«شاید رشته و کارم با عکاسی ظاهرا مرتبط نباشند اما واقعیت این است که
من در محل کارم با افراد زیادی سر و کار دارم و همین ارتباط زیاد با آدمها
باعث میشود که در عکاسی مستند موفقتر عمل کنم».این عکاس جوان معتقد
است که عکاس مستند باید یک شخصیت مردمی داشته باشد و عالقه خاصی به
آدمها بورزد؛ به بیانی دیگر عکاس مستند میبایست درد جامعه و مردم را درک
و لمس کند و به همین خاطراست که عکاسی مستند جایگاه ویژهای در بین
شاخههای مختلف عکاسی دارد.سمیه فرضی در نظر دارد در آینده حرفهایاش
از سوژهها و موضوعاتی که در نظر دارد مجموعه عکس مستند تهیه کند و
تالشش در زندگی نیز افزایش دادن معلوماتش در حوزههای مختلف خواهد بود.
محمد بقالاصغری ،دیگر عکاس جوان تبریزی نیز در مراسم اهدای نشان عکس

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز هرمزگان برگزار شد

سال مطبوعاتی ایران که چند روز قبل برگزار شد ،به عنوان نامزد نهایی بخش
مجموعهعکس مستند انتخاب شده بود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل نوســازی مــدارس هرمــزگان بیســتمین جشــنوار خیریــن مدرســه ســاز هرمــزگان بــا حضــور اســتاندار هرمزگان
؛ فریــدون همتــی و دکتــر شــهری معاونــت توســعه مدیریــت  ،پشــتیبانی ومشــارکتهای مردمــی ســازمان نوســازی مــدارس کشــور بــه همــراه مهنــدس
احمــدی مدیــر کل نوســازی مــدارس هرمــزگان و نماینــگان مــردم بنــدر عبــاس در مجلــس شــورای اســامی برگزارشــد.
دکتــر علــی شــهری در بیســتمین جشــنواره خیریــن مدرســه ســاز اســتان هرمــزگان بــا اشــاره بــه اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره گفــت :جشــنواره
هــای خیریــن مدرســه ســاز را بــا چهــار هــدف برگــزار مــی کنیــم کــه تکریــم از خیریــن مدرســه ســاز بــه عنــوان یــک کار الگویــی بــرای جامعــه عمــده
تریــن ایــن اهــداف اســت.وی افــزود :بعــد از شــکل گیــری ایــن جریــان مبــارک کــه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری یــک پدیــده مبــارک بعــد از انقــاب
اســت خیلــی از مجامــع خیریــن دیگــر در کشــور شــکل گرفــت و از ایــن کار بــزرگ خیــران الگوبــرداری کــرده اند.معــاون توســعه مدیریــت ،پشــتیبانی و
مشــارکت هــای مــردم ســازمان نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس ،تبییــن مشــکات بــرای مــردم را هــدف دیگــر برگــزاری جشــنواره خیریــن مدرســه ســاز
عنــوان و تصریــح کــرد :مــردم بــا شــنیدن مشــکات ،بــه میــدان آمــده و بــا مشــارکت فعــال خــود بــه رفــع مشــکات مختلــف کشــور و جامعــه پرداختنــد.
شــهری بــا اشــاره بــه مشــکات فضاهــای آموزشــی بیــان کــرد :علیرغــم توجــه خــاص دولــت در کمــک بــه تامیــن فضــای آموزشــی کشــور و عنایــت مجلــس
شــورای اســامی در تامیــن منابــع و تدویــن قانــون تخریــب ،بازســازی و نوســازی مــدارس و مقــاوم ســازی و ایمــن ســازی آنــان ،کارهــای بســیار بزرگــی صــورت
گرفتــه اســت کــه در ســطح بیــن المللــی بــی نظیــر اســت.وی گفــت :بــه اذعــان معــاون ســازمان ملــل در بازدیــد از مــدارس کشــور ،اقدامــات بــی نظیــری در راســتای مقــاوم و ایمــن ســازی مــدارس در جمهــوری اســامی
ایــران صــورت گرفتــه اســت.معاون توســعه مدیریــت ،پشــتیبانی و مشــارکت هــای مــردم ســازمان نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس افــزود :در  10ســال اخیــر 5 ،هــزار و  500میلیــارد تومــان در بخــش تخریــب ،بازســازی
و مقــاوم ســازی مــدارس هزینــه شــده است.شــهری ادامــه داد 70 :هــزار کاس درس تخریــب و نوســازی و همچنیــن حــدود  30هــزار کاس درس نیــز مقــاوم ســازی شــده کــه نــه تنهــا در منطقــه بلکــه در جهــان کاری
بــی نظیــر اســت امــا تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب و دســت یافتــن بــه فضاهــای آموزشــی مناســب فاصلــه داریــم.وی اضافــه کــرد :هنــوز یــک ســوم مــدارس کشــور از ایمنــی الزم برخــوردار نیســتند و بــا کوچکتریــن
زلزلــه دچــار تهدیــد هســتیم ،فاصلــه مــا بــه لحــاظ ســرانه فضــای آموزشــی مطلــوب و ســرانه اســتاندارد الزم بــرای امــر مهــم تعلیــم و تربیــت کــه حــدود  8متــر بــرای هــر دانــش آمــوز اســت؛ وضــع موجــود کشــور،
اندکــی بیــش از پنــج متــر مربــع اســت .بــرای رســیدن بــه ســطح مطلــوب و اســتاندارد بــه حــدود  40میلیــون متــر مربــع فضــای آموزشــی در کشــور نیــاز داریم.معــاون توســعه مدیریــت ،پشــتیبانی و مشــارکت هــای
مــردم ســازمان نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس در ادامــه گفــت :بــرای تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد مشــارکت خیریــن هســتیم و از آنــان اســتمداد مــی طلبیم.شــهری بــا اشــاره بــه حضــور گســترده خیریــن در اســتان
هرمــزگان گفــت :حــدود دو و نیــم درصــد کل خیریــن در ســطح کشــور در اســتان هرمــزگان هســتند کــه شــش درصــد پــروژه هــای مدرســه ســاز را احــداث و تکمیــل کــرده انــد و چهاردرصــد از کاس هــای درس نیــز توســط
خیریــن هرمزگانــی بنــا شــده کــه بیانگــر وضــع مطلــوب خیریــن مدرســه ســاز در هرمــزگان اســت.وی اظهــار کــرد :اگرچــه میانگیــن ســرانه فضــای آموزشــی اســتان هرمــزگان اندکــی بیــش از ســرانه کشــوری اســت امــا
در شــهرهای بندرعبــاس ،قشــم و مینــاب بــه مدرســه ســازی بیشــتر نیــاز اســت.معاون توســعه مدیریــت ،پشــتیبانی و مشــارکت هــای مــردم ســازمان نوســازی ،توســعه و تجهیــز مدارســادامه داد :در جزیــره ابوموســی و
هرمــز بیشــترین ســرانه فضاهــای آموزشــی برخوردارند.شــهری گفــت :اســتاندار توانــا ،پرتــاش و ارزشــی اســتان هرمــزگان قــول مســاعد دادنــد تــا مــدارس فرســوده را بازســازی کنند.همچنیــن مهنــدس نویــد احمــدی در
بیســتمین جشــنواره خیریــن مدرســه ســاز اســتان هرمــزگان عنــوان کــرد  :اگرچــه بیســت ســال از احــداث مدرســه توســط خیریــن گذشــت امــا ایــن اقــدام خیرخواهانــه محــدود بــه مــدت زمــان خاصــی نمــی شــود.وی
افــزود :مجمــع خیریــن مدرســه ســاز بــه مــدت بیســت ســال اســت کــه راه انــدازی شــده و بــه عبارتــی دودهــه اســت کــه ایــن مجمــع بــه طــور رســمی فعالیــت خــود را شــروع کــرده از زمــان آغــاز تــا کنــون اقدامــات
خوبــی انجــام شــده اســت.مدیرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس هرمــزگان تصریــح کــرد  :خیریــن جــوان شــعار بیســتمین جشــنواره خیریــن مدرســه ســاز
اســت ،هیــچ نگرانــی نداریــم از اینکــه خیریــن جــوان را نداشــته باشــیم و ایــن کار تــداوم پیــدا نکند.احمــدی بیــان کــرد :قدمــت بــاالی  80الــی  ۹0ســال برخــی
مــدارس احــداث شــده توســط خیریــن بیانگــر آن اســت کــه همــه خیــران در عصــر کنونــی از نســل همــان خیــران مدرســه ســاز صدســال پیــش هســتند.
وی ابرازداشــت :در نــوزده جشــنواره قبــل ،دو هــزار و  ۲55پــروژه ،شــش هــزار کاس ۶30 ،هــزار متــر فضــای آموزشــی بــا تعهــدی بالــغ بــر  400میلیــارد
تومــان کــه حــدود  3۲0میلیــارد تومــان تحقــق پیــدا کرد.احمــدی گفــت :در چهارســاله عمــر دولــت تدبیــر و امیــد 518 ،مدرســه ،یــک هــزار و  800کاس
رســمی ۲7 ،هــزار متــر زیربنــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۲70میلیــارد تومــان اعتبــار احــداث شــده کــه  45هــزار دانــش آمــوز از ایــن مــدارس اســتفاده
میکننــد.وی ادامــه داد :در چهــار ســاله نخســت دولــت تدبیــر و امیــد ،خیریــن  3۲4پــروژه ۹50 ،کاس درســی 1۲۲ ،هــزار متــر مربــع بــا اعتبــاری بالــغ
بــر  1۶3میلیــارد تومــان بــا کمــک دولــت احــداث کردند.مدیــرکل نوســازی اســتان هرمــزگان بــه وضعیــت پروژههــای موجــود اشــاره کــرد و افــزود:
در هرمــزگان  ۲۹پــروژه نیمــه تمــام وجــود دارد و ســاخت  ۹55کاس درســی بــا  158هــزار مترمربــع نیــاز بــه  15۶میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد.
احمــدی تصریــح کــرد :حــدود  8پــروژه ناتمــام در اســتان وجــود دارد کــه نیــاز بــه 1۶۶میلیــارد اعتبــار نیــاز بــوده کــه بــا پیگیریهــای اســتاندار هرمزگان
 ۹0میلیــارد تومــان بــه بخــش آمــوزش و پــرورش اختصــاص یافــت کــه  30میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل  ۲38کاس درســی تحقــق یافــت و  15میلیــارد
تومــان امســال و مابقــی بــرای ســال آینــده تخصیــص یافتــه اســت.وی در پایــان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه یــک ســوم مــدارس تخریبــی در اســتان
وجــود دارد ،خاطرنشــان کــرد :در اســتان  ۶00کاس درس صددرصــد تخریــب شــده اســت و  4هــزار کاس درســی نیــز بایــد تخریــب و ســپس
بازســازی شــود کــه انشــاهلل بــا کمــک شــما خیریــن ایــن راه ادامــه خواهــد یافــت.

