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با حضور مدیرعامل و مسئوالن شرکت گاز و پیمانکار گازبانی در سالن همایش روابط عمومی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای
آذربایجان شرقی خبر داد

ارائه بیش از هفت میلیون نفر ساعت
آموزش های مهارتی بخش دولتی

تبریز  -اسد فالح :هفت میلیون و  676هزار
و  356نفر ساعت آموزش های فنی و حرفه ای
توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش
دولتی در آذربایجان شرقی در سال  97ارائه
شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان
شرقی از ارائه بیش از هفت میلیون نفر ساعت
آموزش های مهارتی در این استان طی سال
گذشته در بخش های خدمات ،صنعت،
کشاورزی و فرهنگ و هنر خبر داد.
یعقوب نماینده افزود :از مجموع هفت
میلیون و  676هزار و  356نفر ساعت
آموزش های مهارتی ،یک میلیون و 841
هزار و  520نفر ساعت با رویکرد خدمات،
چهار میلیون و  812هزار و  126نفر ساعت با
رویکرد صنعت 551 ،هزار و  810نفر -ساعت
با رویکرد کشاورزی و 470هزار و  900نفر
ساعت با رویکرد فرهنگ و هنر آموزش های
مهارتی ارائه شده است.
یعقوب نماینده اظهار داشت :آموزش های
مهارتی در بخش دولتی در  23مرکز و در
کارگاههای آموزشی شامل؛  188کارگاه ثابت
شهری 52 ،کارگاه صنایع و اصناف 42 ،کارگاه
جوار دانشگاه 83 ،کارگاه جوار شهری121 ،
کارگاه جوار پادگان  113کارگاه جوار روستایی،
 53کارگاه جوار زندان و  43کارگاه صنایع ضمن
کار برای مهارت آموزان استان آذربایجان شرقی
در سال  97ارائه گردیده است.
وی خاطرنشان کرد :درصد تحقق تعهدات
آموزشی بخش دولتی در سال گذشته 112
درصد بوده است که نسبت به سال 110 ( 96
درصد) 2 ،درصد افزایش داشته است.

مديرعامل آب فاضالب شهري استان
ايالم عنوان کرد

همایش گازبانان شرکت گاز استان گیالن برگزار شد
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به
سیل سال گذشته در شهرستان تالش گفت :اولین
گزارش خسارت سیل به تاسیسات گاز توسط یکی
از گازبانان منطقه و در ساعت  3بامداد مخابره
شد و این مهم سبب گردید تا همکارانم در اداره
گاز شهرستان در سریع ترین زمان ممکن نسبت
به رفع مشکل پیش آمده اقدام کنند.
اکبر اظهار کرد :مشاهده تالش و خدماترسانی
بی وقفه گازبانان در شرایط سخت باعث افتخار
و مباهات است و هیئت مدیره شرکت تمام
تالش خود را برای تامین هرچه بهتر معیشت
مجموعه گازبانان به کار بسته است.
وی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان گیالن
هم اکنون جزو شرکت های متعالی شرکت ملی
گاز و صنعت نفت است ،گفت :شما گازبانان
بخشی از این شرکت هستید و درجهت کسب
این افتخار نقشی اساسی ایفا کردهاید.
همچنین در این مراسم مهرزاد سمیعی معاون
بهره برداری شرکت گاز استان گیالن ضمن
عرض خیرمقدم به گازبانان شرکت گفت :هدف
شرکت گاز رضایتمندی مردم و مشترکین عزیز
است لذا برای ارائه هر چه شایسته تر خدمات
نیاز به تعامل بیشتر میان سازمان شرکت و
گازبانان است.
وی اظهار کرد :بحث ایمنی خطوط گاز محدود
به زمان معینی نیست و پایش و خدمت رسانی
شبانه روزی در جهت ایمنی و پایداری جریان
گاز امری ضروریست که شما گازبانان به عنوان
بازوی شرکت به خوبی در جهت تحقق این مهم
تالش می کنید.
در ادامه این مراسم علیرضا میرباقری رئیس
بهره برداری شهرستان های شرکت گاز استان
گیالن گفت :کار گازبانان برای شرکت بسیار مهم و
حیاتی است و اجرای درست وظایف محوله سبب
جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی می شود.
وی بیان کرد :گازبانان باید در کار خود دقت
داشته باشند و در زمان معین کارکرد های خود
را ارئه دهند چراکه تاخیر در ارائه کارکرد توسط
چند گازبان موجب تاخیر در واریز حقوق برای

نوروزی  98با ناوگان حمل و نقل
عمومی استان مرکزی

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در همایش گازبانان شرکت گاز گفت :هم اکنون  202گازبان در سراسر استان مشغول
خدمت رسانی به حدود  297هزار خانوار روستایی هستند.

بحث ایمنی
خطوط گاز
محدود به زمان
معینی نمی
باشد و پایش و
خدمت رسانی
شبانه روزی در
جهت ایمنی و
پایداری جریان
گاز امری
ضروریست
همه گازبانان خواهد شد.
میرباقری با بیان اینکه پرداخت بهموقع حق
الزحمه و مزایای گازبانان از اولیت های شرکت
است ،گفت :همه ما تالش می کنیم تا با تعامل
مناسب با پیمانکار مربوطه حقوق شما عزیزان
در زمان مقرر پرداخت شود.
پس از آن طاهر پور رئیس امور مالی شرکت
گاز استان گیالن گفت :شما گازبانان نماینده
شرکت گاز در روستاهای استان هستید و همه
ما از تالش های بی دریغ شما عزیزان تشکر
و قدردانی می نماییم .وی اظهار کرد :ما در
مجموعه مالی تالش کردهایم تا در چارچوب
قانون به موضوع معیشت کارکنان رسیدگی شود

مدیر کل دفتر تسهیالت و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی هرمزگان:

و در همین راستا در سال گذشته موفق به اصالح
بودجه شدیم تا بتوانیم بهنحو شایسته ای نسبت
به جبران خدمات نیروهای پیمانکاری اقدام کنیم.
سپس حقگوی مژدهی رئیس خدمات کراکنان
با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این امور
در جهت افزایش سطح معیشت کارکنان اظهار
کرد :در گذشته تفاوت حقوق مابین گازبانان با
سوابق مختلف وجود نداشت ولی با اجرای طرح
طبقه بندی مشاغل برطبق چارچوب و فرمول
بندی شرکت ملی گاز این مسئله برطرف شده و
هم اکنون گازبانان متناسب باسابقه خود حقوق
دریافت می کنند.
همچنین در این مراسم طالبی زاده مدیر

تاسيسات آب و فاضالب

عصر روز دوشنبه پنل سرمایه گذاری گردشگری در سومین
همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان برگزار
شد .رضا برومند مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان در پنل
سرمایه گذاری گردشگری با اشاره به عملکرد این اداره کل در
ستاد تسهیالت سفر  98گفت :علیرغم شرایط اقتصادی و
جوی  2میلیون و  900هزار نفر گردشگری وارد استان شده و
 8میلیون  500هزار نفر اقامت شب در هرمزگان به ثبت رسید
که شاهد رشد  20درصدی نسبت به سال گذشته بودیم .وی
در خصوص بسته های سرمایه گذاری گردشگری گفت :از
سوی این اداره کل  60بسته سرمایه گذاری در گردشگری
تهیه شده که آماده واگذاری به سرمایه گذاران است .برومند
تاکید کرد :این بسته ها به زودی در سایت اداره کل باگذاری
می شود و سرمایه گذاران می توانند برای کسب اطالعات
بیشتر به معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی هرمزگان
مراجعه کنند.

شرکت صبح سبز جام ضمن تشکر از دقت نظر
مسئوالن شرکت گاز استان گیالن درجهت تامین
معیشت کارکنان و نیز اجرای درست وظایف
محوله اطمینان داد تا درجهت پرداخت بهموقع
حق الزحمه نیروهای گازبانی اقدام کند.
در پایان مدیرعامل ،معاون بهره برداری،
رئیس بهره برداری شهرستان ها ،رئیس امور
مالی و رئیس خدمات کارکنان در خصوص
مسائل مختلفی از قبیل شرایط پیمان ،معیشت
کارکنان و طرح طبقه بندی مشاغل به سواالت
و درخواست های گازبانان پاسخ داده و پس از
آن به  18نفر از گازبانان برگزیده لوح تقدیر و
هدایایی از طرف شرکت پیمانکاری اهدا شد.

تجهیزات گردشگری از پرداخت عوارض گمرکی معاف شدند

خسارت  520ميليارد ريالي سيل به
ایالم –خبرنگار ابتکار:مدیرعامل آب فاضالب
شهری ایالم گفت :سیل به تأسیسات آب و
فاضالب ایالم خسارات بسیار زیادی وارد کرده
که بالغ بر  520میلیارد ریال است.
افشین مظاهری اظهار داشت :سیل به
تأسیسات آب و فاضالب ایالم خسارات بسیار
زیادی وارد کرده که بالغ بر  520میلیارد ریال
است.وی افزود :بیشترین خسارت مربوط به
شهرستان دهلران ،آبدانان ،مهران ،ایالم و پهله
زرینآباد است.
مدیرعامل آب و فاضالب استان گفت :در
حال حاضر تمام شهرهای استان در شرایط
مناسبی قرار دارند و مشکل آبرسانی در
شهرستانهای درگیر سیل وجود ندارد و شرایط
تحت کنترل است.وی خاطرنشان کرد :در پی
سیل اخیر آب چند شهرستان ایالم قطع شد که
با تالش و کوشش مجموعه همکاران در شرکت
آبفای استان در کمترین زمان ممکن این مشکل
رفع شد.مظاهری اضافه کرد :سرانه مصرف آب
در شبانه روز به ازای هر نفر در استان ایالم
 280لیتر است.
به گفته وی ،بیش از  430هزار نفر از
جمعیت  585هزار نفری استان ایالم تحت
پوشش خدمات آبرسانی هستند که این میزان
 100درصد جمعیت شهری را شامل میشود.

جابجایی  123هزار نفر در طرح

تجهیزات گردشگری از پرداخت عوارض گمرکی معاف شدند
محمد حسن اسدی مدیرکل دفتر تسهیالت و تامین منابع
مالی سازمان میراث فرهنگی گفت :تجهیزات مورد نیاز بخش
گردشگری با موافقت وزارت اقتصاد و دارایی با این سازمان از
پرداخت عوارض گمرکی معاف شدند.وی افزود :آیین نامه
مربوطه تدوین شده که به زودی در نامه ای به ادارات استانی
میراث فرهنگی اعالم و رونوشت آن نیز به گمرک ارسال می شود.
اسدی ادامه داد :این معافیت گمرکی موجب کاهش هزینه های
سرمایهگذاران و تاسیسات بخش گردشگری می شود .وی در
خصوص مشوق های سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی باری
سرمایهگذاری در هرمزگان گفت :اکنون نرخ سود تسهیالت بانکی
 18درصد است که سرمایه گذار بخش گردشگری در هرمزگان
میتواند از  8درصد تخفیف بره مند شده و تسهیالت را با نرخ
سود  10درصد دریافت کند .اسدی افزود :یکی از مشکالت سرمایه
گذاران بروکراسی اداری و قوانین پیچیده است که باید حل شود.

وی با اشاره به نام گذاری سال به رونق تولید بیان کرد :تا زمانی که
نرخ سود تسهیالت بانکی  18درصد و روند کارهای اداری پیچیده
است سرمایه گذاران تمایل چندانی برای سرمایه گذاری نخواهند
داشت و رونق تولید هم آن گونه که باید محقق نخواهد شد.
وی تاکید کرد :باید نرخ سود تسهیالت بانکی کاهش یابد ،قوانین
پیچیده ساده شده و بوروکراسی اداری را اصالح کنیم.
گردشگری از مولفه های مهم در سند آمایش هرمزگان برای
توسعه تا افق  1415محسوب می شود
عباس مرادی مجری طرح مطالعاتی سند آمایش هرمزگان نیز
اظهار کرد :بر اساس  2سال و نیم مطالعه و تهیه سند آمایش
هرمزگان می توان گفت این استان روند امیدوار کننده ای در این
زمینه دارد .وی ادامه داد :این بخش در کنار سایر مولفه های
توسعه از مولفه های مهم توسعه استان به شمار می رود و یکی
از بندهای مهم سند آمایش سرزمین هرمزگان را به خود اختصاص
داده است .عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان افزود :این استان
دارای تنوع منابع و مولفه های گردشگری است که برخی می
تواند گردشگری منطقه ای ،استانی ،ملی و بین المللی را به خود
جذب کند .مرادی افزود 4 :فرودگاه بین المللی ،پشتیبانی خوبی
برای توسعه بخش گردشگری در هرمزگان است و از سوی دیگر
جاذبههای گردشگری این استان مکمل یکدیگر هستند که این
مهم برای سرمایه گذار اطمینان محسوب می شود .در پایان پنل
سرمایه گذاری گردشگری ،دبیر و اعضای پنل به بررسی مشکالت
سرمایه گذاران پرداخته و سواالت چند تن از سرمایه گذاران را
پاسخ گفتند .همچنین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری
هرمزگان با حضور استاندار در حاشیه پنل های تخصصی سومین
همایش فرصت های سرمایه گذاری گشایش یافت که اداره کل
میراث فرهنگی با سه غرفه صنایع دستی و معرفی فرصت های
سرمایه گذاری در این نمایشگاه حضور دارد.

اراک ـ کمالآبادی :مدیرکل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت:
در طرح نوروزی  98استان  123هزار
نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا
شدندعلی زندیفر در خصوص عملکرد اداره
مسافروکمیته حمل و نقل وترافیک ستاد
اجرایی خدمات سفر نوروز  98بیان کرد:
کميته خدمات حمل و نقل ستاد اجرایی
خدمات سفر نوروز 98با مسئوليت اداره
كل راهداری و حمل ونقل جادهای استان
به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در تردد
و حمل و نقل مسافران و گردشگران در
محورهای مواصالتی و برنامهریزی جهت
بهرهبرداری از حداکثر ظرفیت دستگاههای
دولتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال
در حوزه حمل و نقل اعم از زمینی ،هوایی
و ریلی و در راستای ارتقای ایمنی سفرها و
سطح کمی و کیفی خدمات حمل و نقل،
همچنین با هدف نظارت بر عملکرد شرکتها
و موسسات فعال در این حوزه ،تشکیل
شدوی با اشاره به آغاز طرح نوروزی از 25
اسفندماه  97تا  17فروردین ماه  98گفت:
طرح نوروزی از سال  1389در کشور آغاز
شد بر همین اساس  123هزار نفر در طرح
نوروزی  98با ناوگان حمل و نقل عمومی
جابجا شدهاند که این رقم در طرح نوروزی
سال  97چیزی در حدود  141هزار نفر بوده
است زندیفر مقصد بیشترین سفرهای
انجام شده از مبدا استان مرکزی را در طرح
نوروزی  98تهران ،قم ،اصفهان ،کرج و
مهران عنوان کرد و افزود :در استان مرکزی
بیشترین سهم سفرهای استانی مربوط به
به اراک با  38درصد ،ساوه با  27درصد و
خمین با  17درصد بوده استوی با بیان اینکه
ضریب اشغال صندولی ناوگان حمل و نقل
عمومی مسافری جادهای در نوروز ،98
 49درصد بوده است که این رقم در نوروز
 51 ،97درصد برآورد شد ،افزود :براساس
گزارشهای تهیه شده 38 ،درصد جابجاییها
مربوط به اتوبوس 36 ،درصد سواری و
 26درصد مینی بوس بوده استمدیرکل
راهداری و حمل و نقل جادهای استان
مرکزی بیشترین سفرهای انجام شده را در
طول نوروز را مربوط به  27و  28اسفندماه
 97دانست و در خصوص انجام سفرهای
نوروزی با ناوگان حمل و نقل عمومی راهیان
نور و عتبات بیان کرد :در طول طرح نوروزی
 80 ،98سفر راهیان نور با  2هزار و 818
مسافر و  144سفر عتبات عالیات به سه هزار
و  801مسافر انجام گرفت.

بازید مدیر عامل شرکت توزیع

نیروی برق استان ایالم از مناطق
سیل زده

ایالم – خبرنگار ابتکار:مدیر دفتر روابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم
از بازدید مدیرعامل و اعضای هییت مدیره
این شرکت از مناطق آسیب دیده سیل اخیر
در استان خبر داد.غالمرضا رضایتی در همین
باره گفت :این بازدید در ابتدا برای بررسی روند
تعمیرات و تامین برق پایدار مناطقی که در
سیل اخیر با آسیب جدی تاسیسات و شبکه
های توزیع مواجه شده بودند ،انجام شد و
مدیرعامل شرکت در این بازدید دستورات الزم را
برای تامین برق مردم شریف این مناطق صادر
کرد.وی ادامه داد :متاسفانه در سیل اخیر
قسمتی از شبکه ها و تاسیسات توزیع دچار
آسیب شدید شد اما با تالش بی وقفه پرسنل
این شرکت برق مناطق آسیب دیده در کمترین
زمان ممکن وصل گردید و در اکثر نقاط حتی با
توجه به بارش شدید دچار قطعی هم نشدیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد

رئیس دانشگاه بوعلی سینا:

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت :در بازه زمانی  ۲۰روزه
تعطیالت عید  ۹۸در منطقه ساری مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲درصد
کاهش داشته است .
سبحان رجب پورمدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با بیان اینکه
سواحل دریای خزر همواره درتعطیالت پذیرای گردشگران است  ،افزود  :میزان بنزین مصرف
شده در ایام تعطیل  ۲۰روزه نوروز  ۹۸در منطقه ساری بیش از  ۶۷میلیون لیتر بود که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رقم کاهش   ۲درصدی مصرف بنزین را نشان می دهد .
سبحان رجب پور ازضرورت مصرف بهینه سوخت وتوجه جدی به الگوهای مصرف درسال
رونق تولید گفت وعنوان کرد  :آمار مصرف نفت گاز نیز در همین مدت  حدود  ۱۵میلیون لیتر
است که این میزان مصرف در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ،کاهش  ۱۸درصدی را نشان می دهد.
رجب پور علت کاهش مصرف بنزین در نوروز  ۹۸را استفاده ازسوخت گاز سی ان جی و حادثه سیل درتعدادی از استانها اعالم کرد .
مدیر منطقه ساری توضیحاتی در مورد سیلی که در آغاز سال  ۹۸بخشهایی از استان مازندران را فرا گرفت داد ودرادامه گفت  :میزان مصرف
سوخت نقاط فاقد گاز شهری و سوخت جایگزین نفت سفید خانوار که به منظور تخلیه سیالب از زمینهای کشاورزی در روستاها تا کنون مصرف شد
حدود دو میلیون وسیصد هزار لیتر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۴درصد افزایش داشته است .
رجب پور تاکید کرد  :در تعطیالت  ۲۰روزه  ۹۸تدابیر ویژه ای نسبت به ذخیره سازی و پخش و عرضه فرآورده های سوختی صورت گرفت و خدمات
رسانی در این ایام به صورت شبانه روزی انجام شد و کارشناسان و بازرسان این منطقه به صورت محسوس و نا محسوس امر سوخت رسانی و نحوه
توزیع در مجاری عرضه سوخت را نظارت کرده تا مشکلی در امر سوخت رسانی به موقع به مسافران به وجود نیاید .

همدان  -خبرنگار «ابتکار» :یعقوب محمدی فر رئیس دانشگاه بوعلی سینا در همایش شیمی،
نشاط و همدلی ،که با محوریت کمک به سیل زدگان و تجلیل از جانبازان و همزمان با اعیاد شعبانیه
برگزار شد ،با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،تأکید کرد :ایران
اسالمی همواره هزینههای زیادی را برای سربلندی و استقاللش پرداخته است و این هجمههای
استکبار جهانی هیچ تأثیری بر جایگاه سپاه در کشور ما نخواهد داشت.وی با اشاره به موقعیت
خاص جغرافیایی ایران و حادثه سیل در روزهای ابتدایی سال جدید ،یادآور شد :علیرغم آن که
حوادث سیاسی و طبیعی در کنار هم قرار گرفته و فشارهای اقتصادی نیز وجود دارد ،اما نیروهای
نظامی ،ارتش ،سپاه و بسیج از شمال تا جنوب ایران به سیل زدگان یاری میرسانند.محمدی فر با
بیان این موضوع که ایرانیان همنوع دوست ،هیچ گاه یکدیگر را در حوادث رها نمیکنند ،خاطرنشان
کرد :امروز دانشگاه به عنوان سنگر علم ،سنگر معنویت نیز هست و اساتید ،دانشجویان و کارمندان عالوه بر کمکهای نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان،
به خصوص در استانهای لرستان و خوزستان برای مشارکت و همفکری و کمکرسانی در حوزههای تخصصی گروههای جهادی اعالم آمادگی کردهاند.رئیس
دانشگاه بوعلی سینا در ادامه افزود :باید از تجربیات حوادث گذشته درس مهمی بگیریم و با بهرهگیری از علم شهرسازی و سایر علوم مرتبط ،منازل مسکونی
را مناسب با هر اقلیم بسازیم و آینده را بهتر مدیریت کنیم.وی تصریح کرد :با توجه به رسوب شناسی در علم ژئومورفولوژی و نیز شواهد ظاهری امروز ،از بین
رفتن پلهایی که در حدود 2هزار سال گذشته سیلهای متعددی را تحمل کردهاند ،نشان دهنده این است که شاید در چهارصد سال اخیر از لحاظ فراگیری
چنین سیلی در کشور نداشتهایم و لذا مدیریت این فاجعه گسترده یک همت ملی و همگانی را میطلبد و نیازمند مشارکت همه دستگاههاست.محمدی فر در
نهایت تأکید کرد :ایران با داشتن رتبه  16تولیدات علمی باید از علوم مختلفی که اجتماع بشری بدان نیاز دارد ،برای مدیریت صحیحتر استفاده کند و امیدواریم
با قرار دادن دانشگاهها در این مسیر ،کشور بزرگ و کهنسال ایران با داشتن ریشههای تمدنی عظیم که با اسالم قوی شدهاند با سربلندی به راه خود ادامه دهد.

کاهش مصرف فرآورده های نفتی در تعطیالت نوروزی

دانشگاهیان در حوزههای تخصصی به مناطق سیلزده کمکرسانی میکنند

