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خبــر
فرماندار شهرستان دماوند:

بررسی مشکالت صنایع و معادن شهرستان
دماوند در سفر استاندار تهران

دماوند-صادقعلی
فرماندار شهرس��تان دماوند ب��ا بیان اینکه مش��کالت صنایع و معادن
شهرس��تان دماوند با س��فر اس��تاندار تهران بررس��ی میش��ود ،گفت :هیچ
اربابرجوعی نباید از دستگاهی شکایت داشته باشد.
به گزارش خبرنگارآفرینش ،مجید صفری فرماندار شهرستان دماوند در
نشس��ت شورای اداری اظهار کرد :امسال س��الی پرکار است و باید بهصورت
جدی به مس��ائلی که با آن مواجه میشویم برخورد کنیم؛ مسئوالن ادارات
بهعن��وان متولی امر باید بهدقت به مس��ائل حوزه اس��تحفاظی خود اهمیت
دهند .فرماندار شهرس��تان دماوند ادامه داد :متولیان امور اجرایی ،سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی باید دقت و درایت بیشتری به موضوعات داشته باشند و
عالوه بر درک حساس��یت موقعیت و زمان ،با فکر و مطالعه بیشتری فعالیت
کنند .صفری گفت :در نشس��تی با حضور فرمانداران اس��تان تهران مواردی
مطرح ش��د که باید در سطح شهرس��تان مورد توجه قرار گیرد ،یکی از این
موارد اشتغال و رسیدگی به مشکالت صنایع و معادن در شهرستان است که
با س��فر استاندار به شهرستان دماوند ،بازدید و حضور صنعتکاران مشکالت
اشتغال مورد بررسی قرار میگیرد.
وی بابیان اینکه برخی دس��تگاههای اجرای��ی پیگیری الزم درخصوص
مصوبات کمیته مشترک برنامهریزی استان را ندارند بیان کرد :این مصوبات
باید تا پایان سال  ۹۷اجرایی شود و مسئول پیگیری آن دستگاههای اداری
هس��تند .فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد :از دیگر موارد مهم ،موضوع
آب مصرف��ی در ادارات اس��ت که ب��ا توجه به ابالغ اس��تانداری همه نهادها
مکلفاند نسبت به سال گذشته  ۲۰درصد مصرف آب را کاهش دهند.
صفری تأکید کرد :در این خصوص آمار مقایسهای را از امور آب دریافت
میکنیم ،این جدول باید تهیه شده و به استان ارسال شود .وی اضافه کرد:
درخصوص کاهش مصرف آب شهری باید متولیان امور آب برنامه ارائه کنند،
این امر درخصوص نحوه مدیریت آب کش��اورزی بر عهده جهاد کشاورزی و
درخصوص مصرف آب روس��تایی بر عهده امور آب روس��تایی است ،در این
خصوص دو موضوع دقت در میزان مصرف آب روستایی و عدم ارائه انشعاب
آب به ساختوسازهای غیرمجاز باید موردتوجه قرار گیرد.
فرماندار شهرستان دماوند گفت :دهیاران و اعضای شورای روستایی باید
بر مصرف آب دقت بیش��تری داشته باش��ند و در این خصوص سهلانگاری
نش��ود ،افراد متولی کار باید در این خصوص پاسخگو باشند .صفری با توجه
به ش��عار س��ال مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی بیان کرد :درراس��تای این
سیاست و اهداف ،ادارات در تأمین کاال و مواد خود باید اولویت را به کاالی
ایرانی دهند.

استقرار اکیپهای حمل بار راهداری و حمل و
نقل جادهای استان مازندران

ساري-رقيه سامع
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران از به کارگیری
 20دس��تگاه ماش��ینآالت این اداره کل (کمپرسی)برای جابجایی حمل بار
در استان خبر داد.
مهن��دس احمد آفرین محم��دزاده ،مدیر کل راه��داری و حمل و نقل
ج��ادهای ضمن اعالم این خبر اف��زود :با توجه به مش��کالت به وجود آمده
درخصوص حمل بار در س��طح کش��ور این اداره کل با هماهنگی س��ازمان
متبوعه اقدام به استقرار  20دستگاه کامیون کمپرسی برای جابجایی حمل
بار (آرد و دانههای روغنی) در استان نموده است.
ایش��ان افزود  :اکیپهای ویژه حمل بار این اداره کل تا رفع مشکالت به
وجود آمده در تالش هس��تند تا مواد و کاالهای فاسدش��دنی زود به مقصد
برسد .مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران ،ضمن تشکر
و قدردانی از دس��تگاههای اجرایی اس��تان ،پلیس راه،پلیس راهور،کانون و
انجمنهای صنفی شرکتهای حمل و نقل کاال و صاحبان کاال اظهار امیدواری
کرد :با تعامل و همکاری دوس��ویه به زودی مش��کالت موجود رفع و شاهد
برق��راری حمل و نقل ایمن و اس��تاندارد درخصوص جابجایی بار و مس��افر
باشیم.
مدیر کل استاندارد یزد:

حمایتازکاالیایرانی،اشتغالزاییراافزایشمیدهد

يزد -اکبر خیرخواه
مدیر کل اداره اس��تاندارد اس��تان یزد گفت:عدم اس��تفاده و حمایت از
کاالی ایرانی ،سبب تعطیلی واحدهای تولیدی شده و به مرور زمان بیکاری
را افزایش میدهد.
محم��د حس��ین ماج��دی اردکانی در نشس��ت تخصصی ب��ا مدیران و
کارشناسان سمنهای اس��تان افزود:با حمایت از کاالی ایرانی ،گرایش مردم
به س��وی تولیدات داخل بیش��تر ش��ده و فروش محصوالت داخلی افزایش
میيابد.ای��ن روی��ه ،دوران چرخه��ای صنعت��ی و اقتصادی کش��ور را تندتر
می نماید ک��ه ضمن افزایش فروش واحدهای تولیدی ،اش��تغالزایی هم در
جامعه افزایش مییابد و از اين پس کمتر ش��اهد بیکاری فرزندان این مرز و
بوم خواهیم بود.
وی ادامه داد :نوشتن و تنظیم سند حمایت از کاالی ایرانی را دراستان
یزد در دستور کار داریم که مطمئنا پس از اتمام ،این سند میتواند یکی از
دس��تاوردهای مهم برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورمحسوب
شود.
این مقام مس��ئول تصریح کرد :حمایت از کاالی ایرانی،خصوصا گرایش
به س��مت خرید و اس��تفاده ازتولیدات یزدی نمیتواند دستوری باشد ،بلکه
باید با فرهنگسازی،اشتیاق و تمایل مردم را به سوی تولیدات بومی افزایش
دهیم .مدیر کل اداره اس��تاندارد استان یزد در ادامه تاکید کرد:خوشبختانه
س��منهای اس��تان دارای دانش،تجربه ،ظرفیت و توان باالیی هس��تند و در
خصوص معرفی کاالهای خوب و باکیفیت یزدی به مردم اس��تان و کش��ور
میتوانند نقش بسزایی را ایفا نمایند.
وی افزود:در طول تاریخ ثابت شده است که یزدیها به امانتداری،تدین و
راستی و درستی شهره هستند ،بنابراین منبعد باید مسیری را طی نماییم که
ضمن معرفی تولیدات این استان به عموم مردم ،کیفیت کاالها را به گونهای
تضمین نماییم تا شهروندان دیگر شهرها و استانهای کشور با خاطری آسوده
تولیدات یزدی را در سبد مصرف خانوار خویش داشته باشند.
ماجدی اردکانی در پایان خطاب به حاضرین گفت :آماده پذیرش هرگونه
انتقاد ،نظر و پیش��نهاد از س��وی سمنها هستیم ضمن اینکه این اطمینان را
به تمامی سمنها و طبقات اجتماعی میدهیم که به منظور حفظ و تضمین
کیفی��ت ،در فواص��ل زمانی معین و ب��ه صورت تصادفی ،گزارش��ها و نتایج
آزمایشگاهی مراکز همکار استاندارد را مورد راستیآزمایی قرار میدهیم.

شماره 5855

سال بیستم

صادرات بیش از دو میلیون دالر صنایعدستی
از استان هرمزگان

بندرعباس -شهین صادقی
سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردش��گری هرم��زگان در جمع خبرنگاران اس��تان
با اش��اره به روز جهانی صنایع دس��تی گفت :در س��ال
گذش��ته حدود دو میلیون و  280ه��زار دالر صادرات
صنایعدستی ازهرمزگان به کشورهای مختلف داشتهایم
ک��ه امیدوارم این رقم در س��ال جاری به س��ه میلیون
دالر برسد.
اشکان مختاری با بیان اینکه سه رشته صنایعدستی
هرمزگان دارای مهر اصالت از یونس��کو هس��تندافزود:
تعداد  17رش��ته صنایعدس��تی هرم��زگان دارای مهر
اصالت ملی و س��ه مورد دارای مهر اصالت از یونس��کو
هستند.
وی ادام��ه داد  :در زمین��ه ثب��ت مل��ی در میراث
ناملم��وس ،بارزتری��ن آن ثب��ت دانش دریان��وردی و
لنجس��ازی سنتی در اس��تان هرمزگان که ثبت جهانی
شده است.
سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردش��گری هرمزگان بیان داشت :بالغبر  67هزار نفر
صنعتگر دارای کارت در هرمزگان هس��تند که بیش از
یکنند.
 12نوع محصول تولید م 
مخت��اری ب��ا بی��ان اینک��ه بالغب��ر  250تعاون��ی
صنایعدس��تی و هنرهای س��نتی فعال در استان وجود
دارد گف��ت :تاکنون  16مرکز خالق صنایعدس��تی در
اس��تان هرمزگان افتتاحشده که ان تعداد در این هفته

به  17عدد میرس��د و تا پایان سال به  20عدد خواهد
رسید.
وی از راهان��دازی  60ویتری��ن صنایع دس��تی در
ادارات اس��تان خبر داد و گفت :نمایشگاه دایمی صنایع
دس��تی نیزتا دو ماه آینده در ورودی استانداری استان
را هاندازی خواهد شد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردش��گری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود
با بیان اینکه هرمزگان اس��تانی با محوریت گردشگری
معرفی ش��ده است؛ اظهار کرد :در زمستان سال جاری
نخس��تین همایش ملی توسعه گردش��گری دریایی در
هرمزگان برگزار خواهد شد.
مخت��اری با اش��اره به اینکه در نوروز س��ال جاری
افزای��ش  131درص��دی گردش��گر جزی��ره هرم��ز را
ش��اهدبودیم؛ ادام��ه داد :ب��ه متقاضی��ان ش��ناورها و
کش��تیهای دریایی مج��وز الزم اعطا و ب��رای دریافت
تسهیالت معرفی میشوند.
همچنی��ن ب��هزودی ط��رح س��اماندهی قایقهای
تفریحی و کوچک در کلوپهای دریایی اجرا و بهصورت
متحدالشکل فعالیت مینمایند.
وی از تحریر اطلس گردش��گری اس��تان در س��ال
 97خبر دادو گفت :کاربری گردش��گری را بههیچوجه
تغیی��ر نمیدهیم و با تمامی طرحهای گردش��گری که
منجر به توسعه اشتغال شود موافق هستیم و از تمامی
سرمایهگذاران حمایت خواهیم کرد .مختاری از تخصیص

اعتبار ویژهای برای تکمیل زیرس��اختهای گردشگری
بهخصوص در سواحل مکران و جزایر هرمزگان خبر داد
و افزود :اعتبارات بخش میراث فرهنگی ،صنایعدس��تی
و گردشگری استان هرمزگان از سفر رئیسجمهوری از
 300میلیون تومان در س��ال  92به  20میلیارد تومان
در سال  96رسیده است که نشاندهنده جهش بزرگی
در این بخش است .سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردش��گری هرمزگان از بهبود خدمات
اماکن گردش��گری تا پایان س��ال ج��اری در هرمزگان
خب��ر داد و گف��ت :اماکن گردش��گری ک��ه دارای برند
می��راث فرهنگی هس��تند باید بهترین خدم��ات را به
گردش��گران ارائه دهند ،باید ش��ئونات میراث فرهنگی
رعای��ت ش��ود و در ای��ن زمین��ه با هیچ ک��س تعارف
نداریم.
اشکان مختاری همچنین از ساماندهی موزه خلیج
فارس تا س��ال  98خبر داد و اف��زود :موزه خلیجفارس
یک��ی از بزرگترین موزههای جنوب کش��ور اس��ت که
متأس��فانه پ��س از س��ال  ،89اعتب��ار آنچنانی جهت
نگهداری ابنیه آن ارائه نش��ده و در حال حاضر در حال
کدگذاری و شناس��نامهدار کردن اش��یاي مخزن موزه
هستیم که در این رابطه تاکنون  1700اثر وارد سامانه
جام شده و بیش از  20پرونده نیز در دست اقدام است.
وی در پایان تصریح کرد :بر سر منافع میراث فرهنگی،
صنایعدس��تی و گردشگری اس��تان هرمزگان با احدی
معامله نخواهم کرد.

دیدار نمایندگان مردم و مدیرعامل آبفاي شهری
مازندران با وزیر امور اقتصاد و دارایی

ساري-رقيه سامع
به منظور دریافت تسهیالت از بانک
توسعه اس�لامی برای اجرای طرحهای
فاض�لاب در مازن��دران ،تع��دادی از
نماین��دگان مردم مازن��دران در مجلس
ش��ورای اس�لامی و مدیرعام��ل آبفاي
شهری اس��تان با دکتر کرباسیان؛ وزیر
امور اقتصاد و دارایی دیدار کردند.
مدیرعام��ل ش��رکت در این دیدار،
بر ل��زوم اجرای طرحه��ای فاضالب در
شهرهای س��احلی تاکید و تصریح کرد:
در این ش��هرها به دلیل باال بودن سطح
آبهای زیرزمینی ،امکان نفوذ فاضالبهای
خانگی و صنعتی به دری��ا و رودخانهها

وجود دارد که این امر مخاطرات زیست
محیطی در آینده ایجاد مینماید.
مهن��دس ذاک��ری ،ب��ا اش��اره ب��ه
پیگیریه��ای انج��ام ش��ده در دریاف��ت
تس��هیالت از بانک توسعه اسالمی برای
اج��رای طرحهای جم��عآوری و تصفیه
فاضالب در ش��هرهای قائمش��هر ،آمل،
محمودآباد ،تنکابن و رامس��ر گفت :این
شهرها از جمله مناطق مهم گردشگری
اس��تان محسوب میشوند که همه ساله
پذیرای میلیونها مسافر هستند بنابراین
به منظور حفظ و ارتقای محیط زیست
و سالمت افراد جامعه ،اجرای طرحهای
فاضالب در اولویت قرار گرفت .وی ادامه

داد :با پیگیریهای شرکت آب و فاضالب
عملی��ات اجرای��ی طرح جم��عآوری و
تصفی��ه فاضالب  5ش��هر مازن��دران با
مس��اعدت س��ازمان برنام��ه و بودجه و
وزارت امور اقتصاد و دارایی از س��ال 90
شروع شد.
مدیرعامل ش��رکت آبفاي ش��هری
مازندران با بیان اینکه این پروژه یکی از
طرحهای وزارت نیرو برای حل مش��کل
فاضالب ش��هرهای اس��تان است ،اظهار
داش��ت :با تالش مس��ئوالن کش��وری،
اس��تانی و نمایندگان مردم و نیز بازدید
کارشناس��ان بان��ک ،ب��ا دریاف��ت 284
میلیون یورو تس��هیالت از بانک توسعه

اسالمی موافقت شد.
گفتن��ی اس��ت در این دی��دار که
ش��مسا ...ش��ریعتنژاد نماین��ده مردم
تنکاب��ن ،رامس��ر و عباسآب��اد ،عل��ی
اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد،
ع��زتا ...یوس��فیان مال نماین��ده مردم
آمل ،س��یدعلی ادیانی و عبداله رضیان
نمایندگان مردم قائمش��هر ،س��وادکوه
شمالی ،س��وادکوه ،جویبار و سیمرغ در
مجلس شورای اسالمی حضور داشتند،
دستور پیگیری و مس��اعدت الزم برای
اجرای طرحهای فاضالب در ش��هرهای
مازندران از س��وی وزی��ر امور اقتصاد و
دارایی صادر شد.

کاهش  65درصدی زمان خاموشی سال جاری
نسبت به سال 95

اصفهان -راعی
ب��ه گزارش خبرنگار ما از اصفهان؛ مهندس محمد
رض��ا آریانپور مدیر امور برق غرب ش��رکت توزیع برق
اصفهان با اشاره به شاخصها و اهداف استراتژیک تعریف
شده در شرکت گفت :کاهش خاموشیها و انرژی توزیع
نشده ( SAIDIمیزان خاموشی هر مشترک در سال )
به عنوان یکی از  7محور کلیدی چش�� مانداز است و از
اهمیت ویژ های برخوردار اس��ت که در این راس��تا این
امور با ارائه خدمات مناسب و متناسب با استانداردهای
بینالمللی توانس��ته اهداف و ش��اخصهای پیش رو را
در تمام فرایندها به کار گیرد و میزان خاموش��ی 608
دقیقه به ازا هر مش��ترک در س��ال گذش��ته را به 213
دقیق��ه خاموش��ی به ازا هر مش��ترک در س��ال جاری
برس��اند و امید اس��ت که با تالش همکاران این میزان
خاموش��ی به  150دقیقه به ازای هر مش��ترک کاهش
یابد .
وی در ادامه افزود :ازآن جا که برق رسانی مطمئن

و پای��دار از وظایف و رس��التهای اصل��ی امور برق غرب
میباش��د اقدامات زیادی را برای محقق شدن این مهم
به کار گرفته به طوری که با اس��تفاده از  8ایس��تگاه و
پست فشار قوی از طریق  30فیدر(خط فشار متوسط)
به طول تقریبی  230کیلومتر نس��بت به انتقال انرژی
مورد نیاز به پستهای توزیع و با بکارگیری 680دستگاه
پس��ت هوایی و زمینی نس��بت به کاهش ولتاژشبکه تا
400ولت اقدام نموده است
وی تاکی��د کرد:برنام��ه ری��زی و اج��رای عملیات
تعویض شبکههای فش��ار ضعیف با استفاده از کابلهای
خودنگهدار به طول  65کیلومتر ،بهینهس��ازی ش��بکه
فش��ار ضعیف فرس��وده و تعویض  800اصله پایه فشار
ضعیف فرس��وده قدیمی ،بهینهس��ازی و تعویض کلید
کابله��ای روغنی فش��ار متوس��ط موج��ود در محدوده
ام��ور ،برنامهری��زی ،تقوی��ت و تعدیل بار 49دس��تگاه
ترانس��فورماتور توزیع فولبار موجود در ش��بکه ،نصب و
بهرهبرداری از کلیده��ای گازی هوایی جدید با قابلیت

اتوماس��یون ش��بکه و امکان صدور فرامی��ن از راه دور
در  35نقطه از ش��بکه ،نصب و بهرهبرداری از س��امانه
 AVLبر روی کلی��ه خودروهای بهرهبرداری به منظور
کنت��رل تردد و هدایت و راهب��ری اکیپهای عملیات به
منظورتس��ریع در برطرف نمودن خاموشیها و رسیدگی
به درخواستهای مشترکین ،بهرهبرداری از سامانه بومی
سپاد به منظور رصد وپایش پارامترهای مهم الکتریکی
ش��بکه ب��ه منظور ارائ��ه خدمات بهتر و با مش��خصات
استاندارد به مش��ترکین ،برنامهریزی به منظور تعیین
اولویتهای س��رویس و تعمیرات شبکه برای پیشگیری
از بروز خاموش��یهای ناخواسته،هماهنگی و برنامهریزی
الزم ب��ه منظ��ور هرس اش��جار و حذف خاموش��یهای
ناخواس��ته ،طراحی وساخت س��امانههای پیشگیری از
س��رقت ش��بکه وتجهیزات،برگزاری دورههای آموزشی
تخصصی برای کلیه کارشناسان و استفاده از تجهیزات
روز دنیا به منظور شناس��ایی عوامل بروز خطا در شبکه
صورت گرفته است.
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در استان

آزادی  ۱۵۰۰زندانی غیر عمد در جشنهای
گلریزان فوالد مبارکه اصفهان

اصفهان-راعي
در جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان غیر عمد که توسط شرکت فوالد
مبارکه اصفهان و با حضور رئیس کل دادگس��تری اس��تان ،رییس و اعضای
ستاد دیه استان ،فرماندار شهرستان مبارکه ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
و جمعی از مدیران ش��رکتهای تحت پوشش ،پیمانکاران و شرکتهای طرف
قرارداد گروه فوالد مبارکه در محل باغ فردوس اصفهان برگزار شده بود بیش
از  ۳۰میلیارد ریال جمعآوری شد و این مبلغ تحویل ستاد دیه استان جهت
آزادی زندانیان غیرعمد گردید .به گزارش خبرنگار ما از اصفهان؛ دکتر بهرام
س��بحانی؛ مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ابتدای این مراسم که
پ��س از اقامه نماز مغرب و عش��اء و صرف افطاری ش��رکتکنندگان در این
مراس��م در س��خنانی به اهمیت کارهای خیر در جامعه اش��اره کرد و گفت:
قدمهای خیری که فوالد مبارکه در جامعه داش��ته اس��ت موجب شده ،این
صنع��ت بحمدا ...از خطرات و بالیای غیرمترقبه مصون باش��د .وی افزود :در
فوالد مبارکه ،کارکنان در دمای باالی  ۱۲۰۰درجه مذاب را منتقل میکنند
که اصطالحا جهنمی از مذاب اس��ت و تاکنون از بالیا مصون بود هاند .دکتر
س��بحانی افزود :ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در پنج سال گدشته ،زمینه
آزادی بیش از  ۱۵۰۰زندانی غیرعمد را فراهم کرده است.
وی افزود :در پنج س��ال گدشته در جش��نهای آزادی زندانیان غیرعمد
در کش��ور ۳هزار و  ۸۵زندانی در کش��ور آزاد شدهاند که گروه فوالد مبارکه
در آزادی  ۵۰درصد این زندانیان مس��تقیما نقش داشته است .وی به انتظار
جامعه از صنایع بزرگ برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد و گفت:
فرهنگ دینی به م��ا آموخته که افرادی که میتوانند در آزادی زندانیان که
ناخواسته گرفتار شد هاند همت کنند.
دکتر س��بحانی به اهتمام ش��رکای اجتماعی و اقتصادی و پیمانکاران و
طرف قرارداد گروه فوالد مبارکه اش��اره کرد و گفت :شرکت فوالد مبارکه با
بیش از  ۳۰۰۰شرکت ش��امل معادن سنگ آهن ،تولیدکندگان مواد نسوز،
تولیدکنندگان قطعات یدکی و بیش از  ۱۲۰۰شرکت تولیدکننده محصوالت
مختلف تعامل اقتصادی دارد.
در ادامه این مراسم ،خسروی وفا؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان
در س��خنانی ب��ا تقدیر از گروه ف��والد مبارکه در برگزاری منظم جش��نهای
گلریزان آزادی زندانیان غیر عمد گفت :انصافا کمکهای فوالد مبارکه ،بسیار
قابل توجه بوده است و زمینه کارهای بزرگ و گشایشهای بزرگ شده است.
وی اف��زود :در س��تاد دیه اس��تان اصفهان ،هر وقت ی��ک زندانی فوری باید
آزاد ش��ود ،و به لحاظ مس��ائل مختلف مانند بیماری و ...نیاز به آزادی سریع
میباش��د ،ش��رکت فوالد مبارکه نقش پررنگی در تامین بدهی داشته است.
وی با تقدیر و تش��کر از مدیریت خوب و عالی دکتر س��بحانی در حضور و
مشارکت جدی فوالد مبارکه در برنامههای ستاد دیه افزود :جامعه ما قدردان
این مدیران اس��ت که بس��تر آزادی زندانیان را با پهن کردن سفره بابرکت
گلریزان فراهم کرده اند .وی افزود ۱۵۰۰ :نفر زندانی که فوالد مبارکه زمینه
آزادی را فراهم کرده است ،کار بسیار بزرگی است.

جمعه بازار کتاب در بندرعباس راهاندازی شود

بندرعباس -شهین صادقی
معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی اس��تانداری هرمزگان گفت :جمعه
ب��ازار کت��اب باید به عنوان یک پاتوق فرهنگ��ی در گام اول با اعالم آمادگی
دانشگاهها در بندرعباس را هاندازی شود.
بهروز اکرمی در نشس��ت انجمن کتابخانههای عمومی استان هرمزگان
بر فعال س��ازی نهادهای مدن��ی در حوزه کتاب و کتابخوان��ی تاکید کرد و
گفت :وجود یک تش��کل مردمی در حوزه کت��اب و کتابخوانی در هرمزگان
نش��انگر نیاز توجه بیشتر در فعال س��ازی این گونه تشکلهای مردم نهاد در
استان است .اکرمی خاطرنشان کرد :مشارکت حداکثری مردم در امر کتاب و
یتواند موجب توسعه و ترویج امر کتابخوانی در استان شود.
کتابخوانی م 
وی شناس��ایی جامعه هدف را یکی از راههای ترویج کتابخوانی دانست
و عنوان کرد :با شناس��ایی جامعه هدف ،میتوان الگوی مطالعهای مطابق با
ذائق��ه آنها ارائه و زمینه توس��عه کتابخوانی در اس��تان را ایجاد کرد .معاون
سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ترویج و توسعه کتابخوانی
در میان بانوان را یکی از اصول مهم در تحول جامعه دانس��ت و گفت :زنان
نقش بس��زایی در تحوالت اجتماعی جامعه دارن��د و با ترویج کتابخوانی در
میان این قش��ر از جامعه می توان زمینههای تح��والت مثبت در اجتماع را
ایجاد کرد.

کاهش  100درصدی ورود آب به سدهای هرمزگان

بندرعباس -شهین صادقی
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای هرمزگان در چهارمین جلسه شورای
حفاظ��ت از منابع آب اس��تان گفت :در س��ال آب��ی  96-97وضعیت بارش
در هرمزگان حدود  80درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش داشته و در
حوزههای ش��رق استان و سدهای نیان که بخشی از تامین آب شرب از این
س��دها بوده اس��ت ،میزان کاهش بارش بیش از  95درصد و ورودی آب به
سدها  100درصد کاهش یافته و به صفر رسیده است.
دکتر هوش��نگ مالیی در همین راستا بر مصوبات جلسات قبل از جمله
انتقال مسائل و مشکالت به ائمه جمعه استان و بهرهگیری از ظرفیت آموزش
و پرورش و صدا و سیما بود تاکید کرد.
وی افزود :در چنین ش��رایطی ضرورت همراهی آحاد مردم در بخشهای
مختلف مصرف ازجمله مصرف ش��رب ،صنعت و کشاورزی میتواند در عبور
از بحران مؤثر و صرفهجویی در بخشهای مختلف و کاهش مصرف و برداشت
آب در مصارف و مدیریت مصرف راهکار مناسب در این راستا میباشد.

بررسی آخرین مراحل تکمیل فاز اول پروژه تقاطع
چندسطحی شهید بندر

اهواز-خبرنگار آفرينش
آخرین مراحل تکمیل فاز اول پروژه تقاطع غیرهمس��طح روگذر شهید
بندر مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.
ش��هردار اهواز به همراه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ،معاون
فنی و عمرانی ،مدیران مناطق س��ه و هفت ش��هرداری اهواز ،رئیس پلیس
راهور شهرس��تان اهواز و جمعی از مدیران مربوطه از آخرین مراحل تکمیل
فاز اول پروژه تقاطع غیرهمس��طح روگذر ش��هید بندر بازدید کردند و آن را
مورد بررسی قرار دادند.در این بازدید معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
اهواز بر اهمیت خطکش��ی و احداث تجهیزات ترافیکی و ایمن س��ازی الزم
جهت تردد تأکید کرد.
معاون فنی و عمرانی ش��هرداری اهواز نیز با اش��اره به مشکالت موجود
ب��رای تکمیل ف��از اول پل ،مواردی که جهت تس��ریع در تکمیل پروژه الزم
است را یادآور شد.
در پایان ش��هردار اهواز ،تاریخ افتتاح فاز اول پروژه تقاطع غیر همسطح
روگذر شهید بندر را امروز بیست و چهارم خرداد ماه  97اعالم کرد و بر رفع
نواقص موجود تا زمان افتتاح پروژه تأکید کرد.

