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خبر
اصالح انشعابات

برق پاساژ جعفری اصفهان

اصفهان  -بهمن راعی  :علیرضا عریضی در
خصوص پروژه در حال انجام پاساژ جعفری
در خیابان عالمه مجلسی گفت  ۱۲ :تابلوی
کنتوری در این مجموعه نصب شده که به
طور میانگین  ۲۵انشعاب در آن جای گرفته
که در کل نزدیک به  ۳۰۰انشعاب برای این
بازار در حال اصالح است.
مدیر امور برق مرکز اصفهان با بیان
اینکه نزدیک به  ۶سال است که اخطارهای
متفاوتی از سوی مدیران اجرایی که در این
فاصله مدیریت امور برق مرکز اصفهان
را عهده دار بودند و قسمت های لوازم
اندازه گیری و واحد بهره برداری برای تمام
مراکز ذی صالح شهرداری ،استانداری و
هیات امنای بازار و آتشنشانی ارسال و به
تمام موارد غیر ایمن اشاره شده بود و طی
بازدیدهایی که از تاسیسات الکتریکی این
بازار داشتم متوجه شدم با تغییرات مصارف
برقی واحدها و افزایش آنها در طول زمان
بهره برداری مانند اضافه شدن کولرهای
گازی ،چرخ های خیاطی وسایر موارد برقی
هر واحد وابسته به نیاز و ایجاد جلوه برای
جلب مشتری تغییراتی در برق خود ایجاد
کرده که می تواند مشکالت بزرگی را ایجاد
کند ودر نهایت پس از تمام موارد کتبی و
شفاهی توانستیم به این مهم بپردازیم.
عریضی بیان کرد ما تالش کردیم بارها
شرایط ساختمان پالسکو را برای این کسبه
ععزیز مطرح کنیم تا بابی شود برای تسریع
عملکرد و به انجام رسیدن این پروژه که به
خوبی در حال انجام است
وی گفت:موضوع پاساژجعفری از آنجا
اهمیت کلیدی پیدا می کند که این بازار
از نظر موقعیت منطقه که تحت عنوان
میدان کهنه ،میدان عتیق یا میدان امام
علی از باستانی ترین بازار های اصفهان
است ؛ متناسب با پیشینه و بافت سنتی آن
و تجهیزات فرسوده؛ بازسازی شبکه و لوازم
اندازه گیری آن را ضروری ساخته است و
تمام اینها حساسیت تاسیسات این بازار که
منشعب شده از آن میدان قدیمی است را
بیش از بیش می کند.
وی به همکاری نیروهای اندازه گیری
برون سپار وپرتوان با پرسنل این اموربرای
جمع آوری تمام انشعابات قدیمی وایجاد
تابلوها با آرک های منظم اشاره کرد.همچنین
تالش تمام پرسنل این امور برای تغییر
این انشعابات با توجه به حساسیت های
مجموعه بازاریان این منطقه برای تعویض
این انشعاب ها بوده به طوری که نزدیک به
 ۶سال بود که پس از نامه نگاری های زیاد با
هیات امنای بازار مجلسی اصفهان توانستند
برای تغییر این انشعابات اقدام کند.
مدیر امور برق مرکز خاطر نشان کرد :ایجاد
انشعاب برای کولرهای اختصاصی به طور
عمده در واحدها بوده که مالک یا مستاجر
خود از تابلو انشعاب گرفته و به کولر وصل
کردهاند و یا با وصله کردن واصالح موضعی
کابل نیز اقداماتی صورت گرفته بود كه تمام
این موارد می تواند با ایجاد جرقه ای آتش
سوزی های مهیبی را برای این زیست بوم
گردشگری ایجاد کند
وی درپایان اظهار کرد :هزینه بازسازی
تابلوها و کابل ها حدود  ۱۲۰میلیون تومان
برآورد شده است .

ایران زمین
اخبار

رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان :

ایجاد آرامش روانی در جامعه از اهداف مهم دستگاه قضایی است
به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختالف
استان خوزستان عبدالعباس زبیدی نیا معاون
قضایی و رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان
در آئین معارفه رئیس جدید دادگستری و
معاون دادستان عمومی و انقالب شادگان ،
ایجاد آرامش روانی در جامعه را از اهداف بسیار
مهم دستگاه قضایی دانست و بیان کرد :دستگاه
قضایی برای ایجاد امنیت پایدار در جامعه
تالشهای گسترده ای می کند و ایجاد آرامش
روانی و پیشگیری از وقوع جرم از اهداف بسیار
مهم این دستگاه است.
وی افزود :قوه قضائیه برای حفظ امنیت در
جامعه با استفاده از ظرفیت و تعامل سازنده با
مردم می تواند گامهای مؤثری بردارد و مردم باید
برای ایجاد عدالت در جامعه  ،دستگاه قضایی را
مورد حمایت قاطع قرار دهند.
زبیدی نیا بر اخالق مداری در امور قضایی
تاکید کرد و گفت :اخالق مداری و خدمت به
مردم باید در اولویت همکاران قضایی و اداری
قرار و به نحوه شایسته ای صورت بگیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
با اشاره به جایگاه ویژه شورای حل اختالف در
کشور اظهار کرد :شوراهای حل اختالف جایگاه
ویژه ای در کشور دارند و توسعه فرهنگ حل
و فصل مشکالت جامعه به دست خود مردم
از اهداف این نهاد است و شهرستان شادگان
ظرفیت خوبی با استفاده از شورای حل اختالف
در زمینه صلح و سازش و اصالح ذات البین دارد.
وی در ادامه با اشاره به یوم الله  13آبان روز
مبارزه با استکبار جهانی عنوان کرد :با توجه به
شرایط حساس کشور و بد عهدی های کشور
آمریکا  ،ملت استوار و همیشه در صحنه
با حضور پر شور خود در راهپیمایی این روز
بزرگ  ،بار دیگر وحدت و انسجام ملی را به
رخ جهانیان نشان دادند و دسیسه های شوم

رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان گفت :از اهداف بسیار مهم دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد آرامش روانی در جامعه است.

اخالق مداری
و خدمت به
مردم باید
در اولویت
همکاران
قضایی و اداری
قرار و به نحوه
شایسته ای
صورت بگیرد.
دشمنان را از بین بردند.
در این مراسم حجت االسالم سید مجید
شرفی امام جمعه شادگان بر لزوم تحکیم قانون
و ایجاد قسط و عدالت و اخالق مداری تاکید
و بیان کرد :با اخالق مداری و ایجاد قسط و
عدالت ،تحکیم قانون و اقتدار در قوه قضائیه
می تواند عامل ساز بستر توسعه و ایجاد امنیت
در جامعه باشد.
در ادامه فیروز کیانپور اتابکی رئیس جدید

نماینده مردم شهرستانهای اهر وهریس در مجلس شورای اسالمی:

تبریز – مجید مسلمی :با حضور نماینده مردم شهرستانهای
اهر وهریس در مجلس شورای اسالمی ،مدیرکل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان ،مدیران بنیاد مسکن اهر وهریس
وبخشداران هریس وخواجه واهر ،به منظور بررسی مسائل
روستایی بویژه طرح های عمرانی روستاهای شهرستانهای اهر
وهریس نشست مشترکی برگزار شد.

دادگستری شادگان گفت :دستگاه قضایی
حامی و پناهگاه مردم است و وظیفه داریم که
از ظرفیت مردم و همه دستگاه ها برای توسعه
،ایجاد امنیت ،اصالح ذات البین و حل و فصل
مشکالت این شهرستان استفاده کنیم.
افضل میرزایی فر رئیس پیشین دادگستری
این شهرستان در ادامه این مراسم اظهار کرد:
در مدتی که توفیق خدمت در دادگستری
شادگان را داشتم تمام تالش خود و همکاران

قضایی و اداری این بوده که خدمات قضایی در
این شهرستان به نحوه شایسته و مطلوبی به
مردم ارائه شود.
در پایان مراسم کیانپور اتابکی بعنوان رئیس
دادگستری و کیانی راد بعنوان معاون دادستان
عمومی و انقالب شادگان معرفی و از زحمات
و خدمات میرزایی فر رئیس پیشین دادگستری
و پور سراج معاون پیشین دادستان عمومی و
انقالب این شهرستان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی مقبول و قابل تحسین است

در این جلسه مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی
گفت :با توجه به حجم باالی عملیات عمرانی و اجرای طرح
هادی در روستاهای استان ،بنیاد مسکن نیازمند قیر رایگان
است که این موضوع به مرکز منعکس شده است و پس از
تخصیص اعتبار الزم عملیات اجرایی با سرعت در روستاهای
اهر وهریس نیز همانند سنوات گذشته انجام خواهد گرفت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

حافظ باباپور با اشاره به اهداف و عملکرد بسیار مطلوب بنیاد
مسکن استان در بخش عمران روستایی ،مسکن روستایی و
مسکن شهری برگزاری این گونه جلسات با نمایندگان استان
در مجلس شورای اسالمی را ضروری دانست و ابراز امیدواری
کرد؛ با بیشتر شدن این همکاری ها گام موثری در جهت
تحقق اهداف بنیاد مسکن انقالب اسالمی در برنامه ششم
توسعه برداشته خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانشرقی اضافه کرد42 :
درصد خانههای روستایی استان مقاوم سازی شده است .
حافظ باباپورافزود :با تخصیص نزدیک به  3هزار میلیارد
ریال تسهیالت کمبهره ،مقاومسازی  12هزار خانه روستایی
استان در حال اجراست.وی افزود :امسال برای مقاومسازی
هر واحد  250میلیون ریال تسهیالت با سود چهار درصد
پرداخت میشود.
باباپور اضافه کرد :در اجرای طرح مقاومسازی خانههای
روستایی در استان از  305هزار واحد مسکونی نزدیک
به  147هزار خانه مقاوم هستند.مدیرکل بنیاد مسکن
آذربایجانشرقی در ادامه بیان کرد :برای عمران و آبادانی
روستاها امسال  17طرح هادی روستایی با اختصاص 50
میلیارد ریال در حال اجراست.به گفته باباپور ،در اجرای
طرح سنددار شدن خانههای روستایی نیز امسال برای 827
واحد سند مالکیت صادر شده است.وی یادآور شد :امسال
از محل قیر رایگان طرح آسفالتریزی به متراژ  67هزار و
 300مترمربع در معابر  10روستای این شهرستان با  20میلیارد
ریال اجرا شده است.مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانشرقی
گفت 42 :درصد خانههای روستایی مقاومسازی شده و 48
درصد خانههای روستایی استان نیاز به مقاومسازی دارند.
عبداللهی نماینده مردم شهرستانهای اهر وهریس در
مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست عملکرد بنیاد
مسکن انقالب استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و از
همکاری بیشتر با بنیاد مسکن جهت تسریع خدمت رسانی به
مردم به ویژه روستاییان استقبال و خواستار برگزاری بیشتر
این جلسات شد.

حضورکارکنان شرکت بهره برداری
نفت و گاز غرب در اجتماع بزرگ
 13آبان

کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :به گزارش پایگاه
اطالع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز
غرب راهپیمایی عظیم  ۱۳آبان در سراسر ایران
برگزار شد وکارکنان این شرکت هم همگام
و همراه با مردم سلحشور کرمانشاه در این
راهپیمایی شرکت کردند.در این راهپیمایی که
ناصری پور مدیر عامل و سایر مدیران ،روسا
و کارکنان شرکت نیز حضور داشتند ،شرکت
کنندگان بار دیگر روحیه استکبار ستیزی و
مبارزه با استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند
و اعالم کردندمردم ایران هرگز تن به اسارت و
ذلت دشمن نخواهند داد.
کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز
غرب با استعانت از خداوند قادر متعال و با
هدف خلق حماسهای دیگر بار دیگر با تجلّی
ن رسای شعار کوبنده و
غیرت انقالبی و طنی 
ضداستکباری مرگ بر آمریکا با درک واالی
خود و زمان شناسی و بصیرت و همچنین
تعمیق بینشهای سیاسی و دینی خود ترفندها
و توطئههای شوم دشمنان در ضربه زدن
به ارکان نظام اسالمی و کیان والیت فقیه و
وحدتامت واحده را خنثی کردند.
13آبان نقطه پیوند برگ های زرینی از تاریخ
آزادگی ملت سرافراز ایران است ،تبعید معمار
بزرگ انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره)
در سال  1342به تركیه ،جنایت وحشیانه رژیم
پهلوی در قتل عام دانش آموزان حماسه آفرین
انقالب در سال  1357و تسخیر النه جاسوسی
آمریكا در سال  1358از رویدادهای مهم
انقالب است كه شرایط را برای استقرار نظام
جمهوری اسالمی ایران فراهم ساخت و در واقع
تالقی این سه حادثه مهم تاریخی نقطه عطفی
در مبارزات مردم ایران در انتخاب سرنوشت
ت مردمساالریدینی
خویش و پایهگذاریحکوم 
بهشمارمیرود.

مدیرعامل گاز گلستان :

گاز طبیعی  70درصد سبد انرژی
استان را تامین می کند

محمدرحیم رحیمی باحضور در جلسه
شورای اداری شهرستان گنبدکاووس گفت :
با اقدامات انجام شده برای تامین گاز طبیعی
بخشهای مختلف مصرف  ،در حال حاضر در
مجموع  70درصد سبد انرژی مورد نیاز کشور
و استان گلستان از گاز طبیعی تامین می شود.
وی افزود :با توجه به نقش پر رنگ گاز طبیعی
درتامین انرژی استان و وجود تاسیسات گازدر
سطح شهرها و روستاها،مقوله توجه به مباحث
ایمنی در مصرف این منبع انرژی  ،بسیار با
اهمیت بوده و الزم است مشترکین گرامی به
آن عنایت ویژه داشته و رعایت کنند.ایشان
در ادامه بر اهمیت حفاظت از تاسیسات
گازرسانی و ایمن بودن آنها تاکید کرد و گفت:
پیش از انجام هرگونه حفاری در معابر شهری
و روستایی بایستی هماهنگی الزم با ادارات گاز
انجام شود .رحیمی افزود :تنها در شهرستان
گنبدکاووس  1800کیلومتر تاسیسات گازرسانی
وجود دارد که یک پنجم تاسیسات استان را
شامل می شود و تامین ایمنی این تاسیسات
و نیز استفاده درست و ایمن از گاز در منازل
و سایر مکان ها با توجه به افزایش مصرف آن
بویژه در فصل سرد سال بسیار اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره
به اینکه  95درصد روستاهای گلستان از نعمت
گاز طبیعی برخوردارند ،به اقدامات انجام شده
برای گازرسانی به روستاهای گنبدکاووس اشاره
کرد و گفت :تاکنون  139روستا از مجموع 163
روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردارند
ضمن اینکه پنج روستای دیگر نیز در حال اجرا
بوده و تالش می شود در دهه فجر امسال به
بهره برداری برسد.

مدیرعامل آب منطقهای اردبیل:

حفاظت از سرمایههای انسانی کشور از اهداف اصلی پدافند غیرعامل محسوب میشود

 ۶پروژه آبی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در اردبیل اجرا میشود

تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت :پدافند غیرعامل یعنی جلوگیری از بحران و مدیریت اصولی آن است
و نبود توجه کافی به پدافند غیرعامل می تواند آسیب های جدی به زیرساخت های کشور وارد کند.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار اعضای شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه تحقق برنامهها
و راهبردهای پدافند غیرعامل در گرو شناسایی دقیق تهدیدها و کسب آمادگی برای مقابله با آنها است ،گفت :امنیت در تمام
حوزهها ،مهمترین مسئله کشور است بهویژه در حوزه فناوری اطالعات که امروزه حیات هر کشوری وابسته به آن است.
امام جمعه تبریز افزود :هرچه پدافند عامل را تقویت کنیم به طور کامل تضمین کننده تحقق دفاع کامل یک کشور نیست و
باید در کنار آن روی پدافند غیرعامل نیز سرمایه گذاری کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی و آموزش ارکان مقابله با تهدیدات دشمنان محسوب میشود ،گفت :آموزش و فرهنگسازی نیازمند
نقشه راه است.حجت االسالم والمسلمین آل هاشم فرهنگسازی و آموزش پدافند غیرعامل را دو رکن اصلی برای مقابله با تهدیدات دشمنان برشمرد و
گفت :برای اشاعه فرهنگ خود مراقبتی و همچنین آموزش آن در جامعه نیازمند عزم جدی هستیم.نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه
آموزش و فرهنگسازی باید به معنای واقعی در دستور کار دولتمردان و نهادهای عضو ستاد پدافند غیرعامل قرار گیرد ،افزود :با ارتقای خود مراقبتی و پدافند
غیرعامل میتوانیم در برابر تهدیدات دشمنان بایستیم.امام جمعه تبریز داشتن نقشه راه را در مقوله پدافند غیرعامل بسیار مهم دانست و تصریح کرد:
حفاظت از سرمایههای انسانی کشور یکی از اهداف اصلی پدافند غیرعامل محسوب میشود.وی در ادامه و با بیان اینکه برای مهار کینهتوزی دشمنان در
ابعاد مختلف جنگ سایبری ،امکانات نهادهای مختلف اجرایی بسیج شود ،تأکید کرد :رویارویی استکبار جهانی پس از ناامیدیهای فراوان ،از رویکرد نظامی
به رویکرد هیجانی و سایبری تغییر یافته و لذا شکل ایستادگی و مقابله ما نیز باید به همین نسبت تغییر کند.حجت االسالم والمسلمین آل هاشم تیزهوشی
و درایت آحاد مردم و مسئوالن ،در کنار برنامهریزی ،آموزش و ترویج پدافند غیرعامل را از عوامل مؤثر در مقابله با دشمنان دانست و بیان کرد :پدافند
غیرعامل یکی از رکنهای توسعه در کشور محسوب میشود که بهجز همراهی مردم و مسئوالن و داشتن اهتمام و احساس مسئولیت ،محقق نمی شود.

اردبیل -خبرنگار ابتکار  :مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل از اجرای شش پروژه آبی مهم و عظیم از محل اعتبارات صندوق توسعه
ملی در سطح این استان خبر داد.
نزاده در بازدید از روند اجرایی شبکه پایاب سد خداآفرین در شمال استان اردبیل افزود:
به گزارش خبرنگار مهر ،اصغر سلیما 
در حال حاضر پروژه های ملی بزرگی در این استان در حال اجرا است که طرح آبیاری و زهکشی خداآفرین یکی از این پروژه
های مهم کشوری است.وی با بیان اینکه این پروژه با تخصیص اعتبارات مناسب از محل صندوق توسعه ملی در حال تکمیل و
بهره برداری است ،یادآور شد :این پروژه که در دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی عملیاتی شده  ۱۴۴کیلومتر طول داشته که از
این میزان  ۹۲کیلومتر در این استان قرار دارد.مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل با اشاره به انتقال آب از سد قیزقلعه سی به
مرز استان اردبیل تاکید کرد که تمام  ۹۲کیلومتر شبکه شبکه پایاب خداآفرین در اردبیل خاکبرداری شده و از این رقم نیز  ۸۸کیلومتر
الینینگ و آماده بهره برداری شده است.وی با تاکید بر اینکه چهار کیلومتر باقی مانده نیز تا پایان امسال تکمیل خواهد شد ،بیان داشت :هم اکنون آب در
نزاده سد عمارات در گرمی را
کانال دو ناحیه عمرانی جاری و آماده برداشت بوده و  ۱۵هزار و  ۵۰۰هکتار از شبکه به نقطه بهره برداری رسیده است.سلیما 
از دیگر پروژه های اجرایی با اعتبارات صندوق توسعه ملی عنوان کرد و یادآور شد :این پروژه بزرگترین سد استان بوده و روند اجرایی مطلوبی دارد ،چنانچه
هم اکنون چهار متر تا اتمام ارتفاع سد باقی مانده است.وی سد تازه کند ،سد احمد بیگلو ،سد عنبران و بالهارود را از دیگر پروژه آبی استان برشمرد و متذکر
شد :ساخت سدهای تازه کند و احمد بیگلو به لحاظ فیزیکی به اتمام رسیده و هم اکنون روند فنی این دو پروژه در حال پیگیری است.مدیرعامل شرکت آب
منطقهای اردبیل عنوان کرد :سد عنبران هم از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی طی روزهای اخیر آغاز شده و با تخصیص اعتبارات مناسب روند اجرایی
آن تسریع خواهد شد.به گفته وی سد بالهارود در شمال استان اردبیل نیز در برنامه های اجرایی این شرکت قرار داشته و در توسعه و بهره برداری آن تالش
می شود.سلیمان زاده بازدید کمیسیون کشاورزی و آب مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل شرکت منابع آب ایران طی هفته گذشته از این پروژه ها افزود:
این بازدیدها به صورت مرتب انجام می شود و بی شک در تسریع روند کار و نیز تخصیص اعتبارات تاثیرگذار است.

