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ایرانزمین
اخبار
مدیرکل گمرک زاهدان:

بیشاز یک میلیون تن کاال از
گمرکات سیستان و بلوچستان صادر
شده است

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و مدیرکل
گمرک زاهدان گفت :از ابتدای سالجاری تاکنون
ارزش کل کاالی صادراتی خروجی از طریق
گمرکات از نظر وزنی یک میلیون و  ۱۶۵هزارو
 ۹۹۸تن بوده است .به گزارش روابط عمومی
گمرک استان محمدعلی خاشی اظهارداشت:
این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال
قبل از لحاظ ارزش  ۱۱درصد و از نظر وزن ۱۲
درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد :صادرات قطعی از گمرکات
زاهدان ،میرجاوه ،میلک ،چابهار و منطقه آزاد،
بازارچه پیشین ،گمشاد ،کوهک و جالق سراوان
و بازارچه ریمدان بوده است.
ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان افزود:
از ابتدای سالجاری تاکنون  ۲هزار و  ۹۷فقره
اظهارنامه صادراتی به ارزش  ۵۸میلیون و ۳۳۵
هزار و  ۹۹۳دالر به وزن بیش از  ۴۷۲هزارو ۵۱۵
تن تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل از نظر تعداد اظهارنامه  ۲۹درصد ،از
نظر وزن  ۶۵درصد و از نظر ارزش  ۵۴درصد
افزایش را نشان میدهد .وی افزود :عمده اقالم
صادرات قطعی گمرکات سیستان و بلوچستان
در این مدت سیمان ،کلینکر ،خرما ،گاز ،تره بار،
سم کشاورزی ،گوجه فرنگی ،پودر رختشویی،
سیب درختی ،آلو بخارا ،کشمش تیزابی و سایر
محصوالت کشاورزی و مواد خوراکی مجاز بوده
که به کشورهای پاکستان ،افغانستان ،هند،
عراق ،امارات ،ترکمنستان ،ازبکستان و اندونزی
صادر شده است.
خاشی با اشاره به صادرات کاالهای اظهارشده
در سایر گمرکات کشور ،خروجی از گمرکات این
استان در بازارچههای مرزی گفت :پروانه اعالم
وصول شده یکهزارو  ۳۸۴فقره به ارزش ۳۲۱
میلیون و  ۶۵۰هزار و  ۱۵۸دالر به وزن بیش
از  ۶۹۳هزارو  ۴۸۳تن بوده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه  ۲۰درصد،
از نظر ارزش  ۱۷درصد و از نظر وزن  ۳۴درصد
کاهش را نشان میدهد .وی ادامه داد :عمده
اقالم خروجی این صادرات شامل گاز ،قیر،
سیمان ،کاشی و سرامیک ،آهن و فوالد ،مواد
غذایی مجاز و تره بار بوده است.
مدیرکل گمرک زاهدان به واردات قطعی
سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود :از
ابتدای امسال تعداد یکهزار و  ۹۳۴فقره
اظهارنامه وارداتی به ارزش  ۵۷۰میلیون و
 ۱۸۵هزارو  ۱۶۳دالر به وزن  ۶۹۷هزار و ۵۲۶
تن تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل از نظر تعداد پروانه  ۴۰درصد ،از نظر ارزش
 ۷۳درصد و از نظر وزن  ۲۹درصد افزایش را
نشان میدهد .وی اظهارداشت :عمده اقالم
وارداتی سیستان و بلوچستان شامل گندم،
برنج ،ذرت دامی ،جو دامی ،انبه ،موز ،کنجد،
سیب زمینی ،دام زنده ،پارچه ،چای ،لوازم
یدکی خودرو سواری ،الستیک اتومبیل سبک و
سنگین ،ادویه ،ماهی و برخی اقالم مجاز بوده
که از کشورهای روسیه ،پاکستان ،فرانسه،
افغانستان ،هند ،امارات متحده عربی ،چین و
تایلند وارد شده است.
خاشی با اشاره به خدمات مسافری از
طریق گمرگ خاطرنشان کرد :از ابتدای امسال
تاکنون  ۸۳هزارو  ۱۷نفر مسافر ورودی و ۷۷
هزار و  ۴۳۳نفر مسافر خروجی از خدمات
گمرکی و تشریفات مسافری بهرهمند شدند که
مسافران ورودی نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۶۹۰درصد و خروجی  ۳۸۹درصد افزایش داشته
که این افراد از سالنهای مسافری گمرک در
مرزهای میلک ،میرجاوه ،ریمدان وفرودگاههای
زاهدان و چابهار تردد کردهاند.
وی گفت :از ابتدای سالجاری تاکنون
 ۱۴هزارو  ۸۶۲کامیون و  ۵۱۶واگن به وزن
 ۲۹۷هزارو  ۳۳۱تن شامل لوازم یدکی مستعمل
خودرو ،ماش ،سنگ الجورد ،مغز بادام ،گاز،
سیب درختی ،الستیک ،سیب زمینی ،برنج
خوراکی ،گاز مایع ،سیمان و گوگرد از طریق
گمرکات میلک ،میرجاوه و چابهار به کشورهای
پاکستان ،افغانستان ،چین ،آذربایجان و عراق
ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل از نظر وزن  ۱۳درصد کاهش داشته است.
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اخبار

در بازدید میدانی دادستان عمومی و انقالب مرکز فارس از ستاد مدیریت بحران شهرداری شیرازعنوان شد:

مدیریت جهادی شهرداری شیراز و بسیج نیروها برای کمترین خسارت
طی یک ماه اخیر با پیشبینی سازمان هواشناسی
مبنی بر اینکه بارانهای موسمی وضعیت قرمزی
را در بعضی از مناطق کشور و استان فارس حاکم
میکند و پیرو بخشنامه و دستورالعملهای ارسالی
از سمت متولیان امر ،شهرداری شیراز با تمهیدات
الزم و با برگزاری جلسات مختلف تالش کرد تا ضمن
بسیج تمام امکانات به ساماندهی نیروهای خدمات
رسان و امدادی بپردازد تا با کمترین خسارت ناشی از
سیل و یا بارش شدید مواجه شود.
با بروز سیالب در شهرستان استهبان ،تالشها
برای جلوگیری از بروز حوادث جدی در شیراز پرنگتر
شد و متعاقب با این تصمیم جلسات متعددی
مجدد گرفته شد و ستاد بحران در شهرداری شیراز
به ریاست معاون خدمات شهری فعال شد.
با شروع فعالیت سامانه بارشی و استقرار نیروها از
پیش از آغاز بارندگیها در معابر پرخطر خوشبختانه
و علیرغم بارشهای قابل توجه در شامگاه جمعه و
شنبه (هفتم و هشتم مرداد ماه) کمترین عملیاتها
امدادی را داشتیم که بعضا ً در حد آبگرفتگی بود که
نشان از مدیریت خوب شهرداری شیراز در کنترل
بارشها بود .پیش از بارشها و قبل از فعال شدن
ستاد بحران ،تمام معابر و نقاطی که احتمال بروز
آبگرفتگی و حادثه ناگواری وجود داشت الیروبی و
برخی محورها مسدود و به رفع مشکالت احتمالی
اقدام شد .سیل فروردینماه در سال  ۹۸شیراز خود
تجربهی دیگری بود تا مسئوالن شهری برای کنترل
این موضوع همه همت خود را به کار گیرند که
خوشبختانه طی دو روز اول هفته جاری با کمترین
مشکل سپری شد و امید است در پایان بارشها که
تا روز دوشنبه پیشبینی شده این وضعیت تداوم
داشته باشد و با کمترین خسارت از این سامانه
بارشی عبور کند.
سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان فارس در ستاد مدیریت بحران شهرداری
شیراز حضور و پس از آن به اتفاق شهردار شیراز،
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر شیراز و اعضای این ستاد
از برخی مناطق این کالنشهر بازدید بعمل آورد.
دادستان عمومی و مرکز انقالب اسالمی فارس با
تقدیر از همه نیروهای پرتالش و همیشه در صحنه
و پای کار شهرداری شیراز ،نیروی انتظامی ،سپاه،
بسیج ،آتشنشانی ،شرکت آب و فاضالب و دیگر
نهادهای پای کار ،درخواست کرد که شهروندان در
این چند روز که بارندگی نقطهای و لحظهای است
در خانه بمانند و از تردد غیرضروری بپرهیزند که این
بهترین کمک است.

رئیس دادگستری البرز خبر داد

مدیرعامل شرکت برق منطقهای
خوزستان گفت:

ترانس دوم پست برق صنایع اهواز
وارد مدار شد

شیراز -ابتکار :شهرداری شیراز با انجام مدیریت جهادی و بسیج کردن نیروهای امدادی در بارشهای اخیر تالش کرد تا با کمترین خسارت ناشی از سیل
و یا بارش شدید مواجه شود.

ستاد مدیریت
بحران همه
پیشبینیها و
پیشگیریهای
الزم را انجام
داده و الزم
است با کمک
همه مردم،
این چند روز
که از بارش
الهی برخوردار
میشویم،
هشدا رهای
ستاد بحران
جدی گرفته
شود
به گفته بحرینی ،ستاد مدیریت بحران همه
پیشبینیها و پیشگیریهای الزم را انجام داده و الزم
است با کمک همه مردم ،این چند روز که از بارش
الهی برخوردار میشویم ،هشدارهای ستاد بحران
جدی گرفته شود .سید احسان اصنافی شهردار
کالنشهر شیراز نیز در این بازدید با بیان اینکه مشکل
بارندگی در نقاطی هست که شدت بارندگی به طور
لحظهای باال بوده است ،گفت :در قسمتهای شمال
غرب ،در محور دکتر حسابی مقداری کوه شستگی
بوده که در قسمت شیمی گیاه حرکت کرده و از سر
شیمی گیاه تا محور صنایع گلوالی گرفته و حجم
آن نیز به نحوی بوده که اکنون بهوسیله گریدر آن را
جمع و آب را تخلیه میکنند .او گفت :گرفتگی محور
اصلی بازشده و با سبک شدن ترافیک ،شستشو نیز
انجام میشود.
شهردار شیراز گفت :آبگرفتگی در گویم داشتیم
که با کاهش شدت بارندگی ،کانالهای آبهای
سطحی عمل کرد و سطح آب پایین آمد.

اصنافی به آبگرفتگی زیرگذر میرزای شیرازی اشاره
کرد و گفت :از طریق پلیس راهور این مسیر بسته
بود تا بتوانیم خدماترسانی را از میدان صنایع به
سمت محور دکتر حسابی داشته باشیم.
سید احسان اصنافی شهردار شیراز گفت :در
سه روز گذشته شهرداری شیراز با ظرفیت هفت
هزار نفر نیروی انسانی در روز نسبت به پاکسازی
سطح شهر اقدام کرده و تمامی مسیلها و مسیرهای
آب پاکسازی ،شاخ و برگهای درختان بریدهشده
و دپوی مصالح و کارگاههای شهرداری حتی در پل
سلمان فارسی رودخانه خشک جمعآوریشده است.
وی تصریح کرد :در مرکز مدیریت بحران شهرداری
شیراز ،با نظارت تصویری که بر همه شهر داریم به
صورت لحظه ای موضوع ِ رصد آغازشده و هر نقطه
از شهر که دچار آبگرفتگی شده است ،نیروهای
شهرداری سریعا ً وارد عمل شده و نسبت به رفع
مشکالت اقدام کرده اند.
اصنافی با بیان اینکه تجهیزات امدادی بهطور کامل

تست و نواقص برطرف شده است ،تصریح کرد :دو
مانور در این سه روز داشتهایم و شهرداری شیراز با
اشراف اطالعاتی نقاط سطح شهر در سطح آمادگی
کامل و باالیی برای خدمت به مردم در این بارش
الهی است .وی گفت :طراحی شبکه آبهای سطحی
بهصورت نرمافزاری بوده که مشخصا ًسطح بارندگی
و نقاط احتمال آبگرفتگی را اعالم میکند.
او با بیان اینکه تمام ظرفیتهای شهرداری شیراز
در ستاد مدیریت بحران در آمادگی کامل به سر
میبرند ،خواستار جدی گرفتن هشدارهای الزم و
همکاری مردم با حذف ترددهای غیرضروری شد.
مسعود زارعی رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شورای اسالمی
شهر شیراز نیز در این بازدید گفت :شهروندان
هشدارهای الزم را جدی بگیرند که در غیر این صورت
این هماهنگی دستگاههای مختلف که در تالش
هستند ،موفق نخواهد شد و این جبهه هماهنگ را
دچار گره میکند.

رئیس کل دادگستری استان البرز از کاهش  ۱۸درصدی طالق در
سه ماهه نخست امسال خبر داد.
نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری استان البرز با فعاالن
اجتماعی و نخبگان فرهنگی استان به همت معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز برگزار شد.
در این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز ،فعاالن فرهنگی
و اجتماعی را از تاثیرگذاران بدنه جامعه دانست و بر ضرورت
استفاده از نقطه نظرات آنها برای سیاست گذاری در عرصههای
مختلف به ویژه حوزه قضائی و حقوقی تاکید کرد .وی در ادامه
با اشاره به اینکه «جرم» محصول عوامل متعددی است ،تصریح
کرد :همه نهادها و ارکان حاکمیت در همه بخشها در زمینه
پیشگیری از وقوع جرم مسئولیت دارند و الزم است اقدامات جدی
در همه حوزهها انجام شود تا به موفقیت دست یابیم .رئیس شورای
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با اشاره به افزایش
هر ساله ورودی پروندهها به محاکم در کشور ،گفت :در استان البرز
نیز در سال گذشته  ۳۳۴۶۵۳فقره پرونده به صورت یکتا ثبت شد
که اگر این پروندهها حداقل دو طرف داشته باشند بالغ بر  ۶۶۹هزار
نفر از مردم استان یکی از طرفین پروندههای قضائی بودند.
وی با بیان اینکه در سال  ۱۵ ،۱۳۹۹درصد به ورودی پروندهها
اضافه شده گفت :با اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان
البرز ،روند این افزایش کند و افزایش ورودی در سال  ۱۴۰۰به ۱۱
درصد کاهش یافت که  ۴درصد کمتر از سال ماقبل آن است.
حسین فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه مردم باید در عمل
احساس کنند که اتفاقات مثبتی در استان به وقوع پیوسته است به
شرح اقدامات تحولی انجام شده در مجموعه قضائی استان پرداخت

در راستای عبور موفق از پیک بار امسال:

سمینار آموزشی استفاده بهینه از
انرژی برق برگزار شد

کاهش  ۱۸درصدی طالق در البرز با اقدامات پیشگیرانه
و دستاوردهای مربوط به سه قرارگاه تشکیل شده یعنی «قرارگاه
پیشگیری و مقابله با جرایم خاص»« ،قرارگاه مقابله با سرقت» ،و
«قرارگاه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها» ،را تبیین کرد.
سپس رئیس کل دادگستری استان به تشریح اقدامات «قرارگاه
پیشگیری و مقابله با جرایم خاص» پرداخت و گفت :در این قرارگاه
موارد متعددی از قبیل سرقت مسلحانه ،قتل و تجاوزات ،مزاحمت
برای نوامیس ،اخالل در نظم عمومی و پروندههای کثیرالشاکی که
به موضوع امنیت و آسایش مردم ارتباط دارد به صورت ویژه از
ابتدای تشکیل در دادسراها و صدور حکم در دادگاههای استان تا
اجرای حکم توسط معاونت پیگیری پروندههای خاص با جدیت و
بدون مماشات دنبال میشود و نمونه اخیر آن ،پیگیری ویژه صورت
گرفته در خصوص بازداشت و رسیدگی به اتهامات و نیز اجرای
احکام متهمین به خصوص اجرای حکم اعدام دو نفر از سارقان
مسلح طالفروشی در کرج در کمتر از یک سال از وقوع سرقت
بوده است .عالیترین مقام قضائی استان« ،سرقت» را به عنوان
جدیترین عامل نگرانی مردم استان بیان و ضمن ابراز امیدواری
به کاهش آن با برنامههای متعدد تدوین شده افزود :با اقدامات
متعدد و تالشهای انجام شده در «قرارگاه مقابله با سرقت» و
برنامه ریزی خاص در این حوزه ،شاهد کاهش وقوع این جرم در
استان بودهایم به نحوی که جایگاه استان از این حیث ،با کاهش
پروندههای تشکیل شده سرقت به ازای صدهزار نفر جمعیت و
بهبود وضعیت ،از رتبه هشتم در سال  ۱۳۹۸به رتبه نوزدهم ارتقا
یافت .وی در خصوص اقدامات «قرارگاه صیانت و مقابله با تغییر
کاربری دادگستری استان البرز» ،گفت :بحث حقوق عامه بسیار
فراتر از تغییر کاربریها است و پنج حوزه اراضی ملی ،مقابله با
تغییر کاربریها ،مقابله با چاههای غیرمجاز ،رودخانهها و محیط
زیست را شامل میشود .رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در
امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز تاکید کرد :هر کدام از
بخشهای گفته شده متولی خاص خود را دارد و دستگاه قضائی
در هیچ کدام از این حوزهها وظیفه مستقیم نداشته ولی با توجه به
اینکه اگر اقدامی جدی انجام نمیشد استان البرز تبدیل به یک شهر
میشد لذا احساس وظیفه کرده و با تشکیل قرارگاه در سال  ،۹۹از
تغییر کاربری  ۳۸۷۳هکتار جلوگیری شد در حالی که از سال ۹۴
تا  ۹۸در طول پنج سال ۳۱۹۸ ،هکتار از تغییر کاربری جلوگیری به
عمل آمده بود .وی افزود :بر این اساس مقابله با تغییرکاربریها

اهواز-سید رسول محمدی  :مدیرعامل شرکت
برق منطقهای خوزستان گفت :ترانس دوم
پست  230کیلوولت صنایع به ظرفیت 50
مگاولت آمپر نصب و برقدار شد.
محمود دشتبزرگ اظهار کرد :ترانس دوم
پست  230به  33کیلوولت صنایع به ظرفیت
 50مگاولت آمپر نصب و پس از برقداری وارد
مدار شده است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایهگذاری این پروژه
 500میلیارد ریال بوده ،تصریح کرد :با این اقدام
شبکه برق کالنشهر اهواز پایدارتر خواهد شد و
بارگیری از ترانسهای پربار منطقه (مهدیس و
اهواز )3تعدیل میشود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
بیان کرد :توسعه زیرساختها و تامین برق
شهرکهای صنعتی و تامین بار مشترکین جدید
منطقه از دیگر اهداف افزایش ظرفیت پست برق
صنایع است.
دشتبزرگ اضافه کرد :پست برق  230به 33
کیلوولت اواخر سال  1400به ظرفیت  50مگاولت
آمپر وارد مدار شده که با ترانس جدیدی که در
این پست نصب شده مجموع ظرفیت آن به 100
مگاولت آمپر رسیده است.
وی ارزش سرمایهگذاری مجموع احداث پست
صنایع به همراه افزایش ظرفیت آن را  3هزار
میلیارد ریال اعالم کرد.
به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقهای
خوزستان از مهرماه  1400تاکنون با احتساب
ظرفیت فوق  977مگاولت آمپر در بخش انتقال
و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این
شرکت در استانهای خوزستان و کهگیلویه و
بویراحمد اضافه شده است.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت
تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع
در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را
بر عهده دارد.

پس از تشکیل قرارگاه در سال  ،۹۹از مجموع پنج سال ماقبل آن،
 ۲۱درصد بیشتر بوده است که این رقم در سال  ۱۴۰۰با ایجاد سامانه
برخط به  ۹۴۳۵هکتار جلوگیری از تغییر کاربریها رسیده که ۱۴۴
درصد بیشتر از سال  ۹۹است.
در این نشست فعاالن اجتماعی و نخبگان فرهنگی استان به
بیان دغدغهها و برخی نقطه نظرات خود پرداختند که رئیس کل
دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه نظرات و مطالبات مطرح
شده بیشتر رویکرد اجتماعی و حوزه پیشگیری از وقوع جرم دارد
تصریح کرد :معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان موضوعات مطرح شده را به طور جدی دنبال خواهد کرد.
در ابتدای این نشست فرید نجف نیا معاون اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری استان البرز با اشاره به همزمانی این
نشست با دوره  ۱۰۰روزه پس از انتصاب خود به بیان برخی از
اقدامات مهم انجام شده در دوران تصدی خود پرداخت و گفت:
پایش و رصد مشاورین امالک فاقد پروانه در قالب کمیته بازرسی
به صورت میدانی در جهت پیشگیری از ورود پروندههای تخلفاتی
صنفی؛ راهاندازی قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت؛ اطالعرسانی،
ارتقای آگاهیهای عمومی و ارائه آموزشهای پیشگیرانه به اقشار و
گروههای مختلف؛ ارائه خدمات مشاوره به مراجعین مراکز مشاوره
پیش از طالق دادگستری کل استان البرز به منظور ایجاد سازش
بین زوجین؛ مشارکت در افتتاح سامانه پنجره واحد مدیریت زمین؛
تدوین طرحهای پیشگیرانه و تقسیم کار دستگاهی در خصوص
جرایم و آسیبهای اجتماعی اولویتی و اجرای طرح هر مسجد یک
حقوقدان با هدف ارتقا آگاهیهای حقوقی شهروندان بخشی از
اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این مدت
 ۱۰۰روزه بوده است .وی افزود :با ایجاد قرارگاه مقابله با سرقت در
مدت کوتاهی شاهد دستاوردهای مهم آن بودیم تا جایی که سرقت
مستوجب تعزیر در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه اول سال
گذشته کاهش  ۱۲درصدی را نشان میدهد.
نجف نیا با بیان اینکه یکی از معضالت استان در سالهای اخیر
روند افزایشی وقوع طالق بوده است با اعالم کاهش میزان طالق در
سه ماهه نخست سال جاری تصریح کرد :خوشبختانه در سه ماهه
اول سال مجموعا ً کاهش  ۱۸درصدی داشتیم که طالق توافقی ۱۹
درصد ،طالق به درخواست زوجه  ۲۳درصد ،و صدور گواهی عدم
امکان سازش به درخواست زوج  ۲درصد کاهش داشته است.

سمینار آموزشی استفاده بهینه از انرژی برق
برای مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی
استان گیالن در سالن اجتماعات پیامبر اعظم
شرکت برق منطقه ای گیالن برگزار شد.
سهیل طاهری مدیر دفتر خدمات مشترکین و
مدیریت مصرف و وصول درآمد گفت :همدلی،
همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی
برای عبور موفق از پیک تابستان جاری امری
مهم و حیاتی است .هدف از اجرای این سمینار
نیز ،استفاده بهینه از انرژی برق در سازمان ها و
ادارات و تحقق هدف کاهش مصرف  30درصدی
ادارات در ساعات کاری و  60درصد در ساعات
غیر کاری طبق مصوبه هیات وزیران است.
وی افزود :با توجه به نقش و جایگاه خطیر
روابط عمومی ها در اطالع رسانی و آگاه
سازی ،امیدواریم مباحث این سمینار
آموزشی در سطح ادارات پیاده سازی شود
و شاهد نهادینه شدن فرهنگ استفاده
بهینه از انرژی برق در تمامی ادارات باشیم.
گفتنی است که حسین شهیدی مقدم کارشناس
مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای گیالن در
این دوره آموزشی ،مباحث؛ وضعیت انرژی در
ایران و جهان ،فرهنگ مصرف و وضعیت مصرف
انرژی برق در کشور ،حفاظت از محیط زیست،
سرمایه مورد نیاز برای تامین بار پیک ،مدیریت
مصرف در ساختمان های اداری و مسکونی و
عملکرد شرکت در زمینه مدیریت مصرف برق را
برای حاضران تشریح نمود و جلسه با پرسش و
پاسخ خاتمه یافت.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس در بازدید از روستاهای سیل زده داراب :

مدیرکل صمت گیالن در جلسه بررسی مشکالت چند واحد صنعتی و معدنی املش :

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن:

فرج الله نصیری معاون باز سازی مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس به
اتفاق مدیر بنیاد مسکن داراب از محور مواصالتی و واحدهای مسکونی
روستاهای زین آباد سنگی و رمبه از توابع بخش جنت شهرستان داراب
بازدید کردند  .به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ،
نصیری که در جریان سیل از مناطق آسیب دیده روستایی شهرستان
داراب بازدید کرد افزود :ارزیابی خسارت ها در همه مناطق سیل زده
استان فارس در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد .نصیری
معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس ضمن تقدیر و
تشکر از خدمات مدیر و کارشناسان بنیاد مسکن داراب افزود :اولویت
اصلی بنیاد مسکن باز کردن معابر عبور و مرور اهالی روستا توسط امور اجرایی
و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن می باشد .معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس در
این بازدید خواستار تسریع در روند کارشناسی واحد های خسارت دیده شد .وی ضمن اشاره به بارش
باران و خسارت های سیل در نقاط مختلف از جمله این شهرستان گفت :اولویت نخست و مهم کنونی
حفظ و نجات جان مردم در جریان سیل و سپس تامین امکانات و بازسازیهاست .نصیری اضافه کرد
 :معاون اول رییس جمهوری  ،استاندار فارس  ،مدیر کل بنیاد مسکن فارس و همه مسووالن کشوری
و استانی نسبت به حوادث اخیر واکنش های حمایتی داشته اند و ا به صورت مستمر و لحظه ای
مسایل را پیگیری می کنند و بر رفع مشکالت مردم تاکید دارند .معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد
مسکن فارس ادامه داد  :بنیاد مسکن با نگاه حمایتی زمینه پرداخت تسهیالت و وام های بالعوض به
سیل زدگان و افراد آسیب دیده از حوادث سیل اخیر را ایجاد خواهد کرد .الزم به ذکر است با توجه به
جاری شدن سیالب ،تیم های کارشناسی بنیاد مسکن انقالب اسالمی داراب در روستاهای آسیب دیده
از سیالب حضور دارند و میزان خسارت های وارد شده به این مناطق را بررسی و برآورد خواهند کرد.

مدیرکل صمت گیالن در حاشیه بازدید یک روزه خود در رودسر و املش و
نشست در محل فرمانداری املش ،گفت :مشکالت جزئی و کوچک نباید
باعث توقف در بخش تولید شود .تیمور پورحیدری ضمن نشست
با کارشناسان اداره کل صمت رودسر از شرکت مینا سرنگ بازید و
سپس به بررسی مشکالت معادن املش طی جلسه ای در فرمانداری
این شهرستان پرداخت و اظهار داشت :هدف مشترک همه نهادها
و ادارات تحقق توسعه تولید و ایجاد اشتغال است لذا نباید مشکالت
کوچک باعث توقف در تولید شود .مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت
گیالن با قدردانی از فرماندار املش در پیگیری برای رفع موانع تولید و
چالش های معدنی ،گفت :الزم است معارضات و چالشهای داخلی با تعامل
و همدلی مدیران مرتبط در سطح شهرستان رفع و رجوع گردد تا زنجیره تولید به صورت پویا به ویژه در
حوزه فرآوری معادن متصل به کارخانه استمرار یابد .دکتر پورحیدری با بیان اینکه معادن سرچشمه
توسعه ،عمران و آبادانی هستند افزود :معادن کم نظیر و کمیاب همانند میکا که کارخانه فرآوری آن نیز
در املش ساخته شده است در کشور باید صیانت و حمایت شوند تا درگیر بوروکراسی اداری و تحریم
داخلی ناشی از بخشی نگری نباشیم که انشاا… با تدبیر مسئولین محلی و حتی استانی هر چه سریعتر
مشکالت آنها مرتفع گردد .گفتنی است ،مدیرکل صمت گیالن به اتفاق معاون امور صنایع و معادن در
سفر یک روز کاری ابتدا با حضور در جمع کارشناسان اداره صمت شهرستان رودسر  ،اولویت ها و برنامه
های اصلی حوزه صمت را تاکید کرد و در ادامه از واحد مینا سرنگ؛ تولید کننده انواع سرنگ در رودسر
بازدید و سپس در نشست بررسی مشکالت معادن میکا و سنگ ملجادشت در فرمانداری املش شرکت
نمود و عصر نیز با بازدید از کارخانه فرآوری معدن میکا واقع در ناحیه صنعتی آسیابسران رانکوه و صنایع
بسته بندی مواد غذایی گیل دیلم البرز و بررسی مشکالت آنها از نزدیک به کار میدانی خود پایان داد.

شانزدهمین نشست هفتگی کمیته پیک سایی و بهینه سازی مصرف با حضور
محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت
توزیع نیروی برق گیالن بمنظور برنامه ریزی و تشریح اقدامات گذر از
پیک تابستان برگزار شد .در ابتدای این نشست مهدیزاده خاطرنشان
کرد :خداوند منان را شاکریم که تابستان سالجاری صنعت برق
کشور و به طبع آن توزیع برق گیالن تاکنون فصل پیک تابستان را
با کمترین مشکل و بدون اعمال خاموشی پشت سر گذاشته است و
این مهم با تالش شبانه روزی همکاران و برنامه ریزی های کالن محقق
شده است .وی تاکید کرد :هر زمان و مکانی که مردم و مشترکین در حوزه
برق آسیب ببینند ،خط قرمز ما در در شرکت توزیع برق گیالن است و با افتخار
اعالم می کنیم با وجود تمامی سختی ها و با برنامه ریزی دقیق ،رضایتمندی حداکثری مردم حاصل
شده است .مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت :رفاه و آسایش مردم باید در اولویت اجرای کارها قرار
گیرد و تاکید می کنم در مواردی مانند برقراری برق چاه های آب شرب مردم هیچگونه تعلل و کم کاری
پذیرفته نخواهد شد .مهدیزاده در همین راستا افزود :تفاهم نامه های همکاری که با مشترکین مختلف
برای مدیریت بار منعقد شده است باید به گونه ای اجرا شود که رفاه و آسایش مردم خدشه دار نشود
و ضروری است در برنامه ریزی برای اعمال محدودیت مصرف دقت شود همزمان چند ایستگاه سوخت
گیری  CNGدر یک منطقه قطع نشود و همچنین جایگاه هایی که محل تغذیه تاکسی ها و ناوگان درون
شهری هستند مورد عنایت ویژه برای همکاری قرار گیرد .وی تصریح کرد :سیاست های مدیریت مصرف
و پیکسایی باید بصورت مداوم با جدیت در سطح شرکت پیگیری شود تا با کمترین مشکل تابستان و
فصل گرم پیش رو را پشت سر بگذاریم .همچنین در این جلسه معاونین و مدیران حاضر در جلسه به
ارائه عملکرد حوزه کاری خود برای پیک سایی و همچنین برنامه های پیش رو پرداختند.

ارزیابی خسارت ها در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد

مشکالت کوچک نباید باعث توقف در تولید شود

با برنامه ریزی دقیق رضایتمندی حداكثری مردم حاصل شده است

