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خبــر

شماره  5807سال بیستم

سخنگوی شورای شهر یزد:

سرپرست شرکت گاز استان گلستان:

پیشرفت  30درصدی اجرای پروژه خط تغذیه
مسیر جاده قدیم گرگان-کردکوی

گرگان-قهرمان
رحیمی سرپرس��ت شرکت گازاستان گلستان با حضور در محل اجرای
پروژه خط تغذیه مس��یر جاده قدیم گرگان -کردکوی از روند پیشرفت آن
بازدید بعمل آورد.
رحیمی درمصاحبه با پایگاه اطالعرس��انی شرکت در این رابطه گفت:با
هدف تقویت زیرساختهای گازرس��انی و تامین پایدار جریان گاز روستاهای
مسیر خط و همچنین ایجاد ظرفیت برای صنایع مستقر و واحدهای صنعتی
که در آینده تاسیس خواهند شد اجرای این خط را برنامهریزی نموده و در
دست اجرا داریم.
وی افزود:خوش��بختانه در بازدید بعمل آمده روند اجرایی پروژه مذکور
بس��یار خوب بوده و مطابق برنامه در حال انجام است و تاکنون افزون بر 30
درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
ایش��ان در ادامه تصریح کرد :طول مس��یر پروژه ح��دود  26کیلومتر با
لولهگذاری به قطر  10اینچ میباش��د و در طول این مسیر  3ایستگاه تقلیل
فش��ار  TBSش��امل  2ایس��تگاه به ظرفیت  10هزار و یک ایستگاه نیز به
ظرفیت  20هزارمتر مکعب بر ساعت پیشبینی شده است.
سرپرست شرکت گاز استان گلستان در پایان اظهار داشت :در مجموع
ب��رای اجرای این خط تغذیه مبلغی معادل  82میلی��ارد ریال هزینه برآورد
ش��ده که بخش��ی از آن اجرایی و بخش��ی نیز کاالیی میباش��د که از محل
اعتبارات عمرانی شرکت هزینه خواهد شد.
با  ۲۴هزار و  ۷۰۰نفر اقامت؛

دماوند رتبه نخست اسکان را کسب کرد

دماوند -صادقعلی
فرماندار دماوند از کسب رتبه نخست اقامت نوروزی در این شهرستان با
بیش از  ۲۴هزار و  ۷۰۰اقامت در بین شهرستانهای استان تهران خبر داد.
مجید صفری در گفتگو با خبرنگار آفرینش بیان داش��ت :تقریبا بالغ بر
 ۲۴هزار و  ۷۰۰نفر اسکان در دماوند وجود داشت که با در نظر گرفتن آمار
کل ،این شهرستان در استان تهران نقطه نخست را کسب کرده است.
صف��ری با اعالم افزایش  ۶۱درصدی بازدیدکنندگان از مراکز دیدنی و
فرهنگی دماوند در نوروز  ۹۷نس��بت به سال گذشته ،اظهار داشت :بیش از
 ۱۷۶هزار نفر از مراکز دیدنی و فرهنگی شهرستان دماوند بازدید کردند که
این نشان از ظرفیت دماوند از لحاظ گردشگری دارد که این ظرفیت در حال
شکوفایی است و جا دارد با برنامهای ویژه در این زمینه پیشرفت چشمگیری
داشته باشیم.
فرماندار دماوند با اش��اره به عملکرد س��تاد خدمات سفر این شهرستان
در ایام نوروز اظهار کرد :دماوند با توجه به نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن
در مس��یر محورهای مواصالتی هراز و فیروزکوه و حجم باالی مسافرتها در
نوروز باعث ایجاد ترافیک زیادی در این شهرس��تان میشود که با همکاری
نیروهای راهور و انتظامی امسال کمترین مشکالت ترافیکی را در محورهای
مواصالتی ش��اهد بودیم و این مسئله مورد توجه مسافران و شهروندان قرار
گرفت.
وی بیان داشت :در بحث امنیت مسافران نوروزی اعضای شورای تامین
امنیت عملکرد خوبی داشتند و با کاهش چشمگیر سرقت مواجه بودیم.
با بهرهبرداری از طرح جامع دیسپاچینگ انتقال و فوق توزیع؛

به حداقل رساندن خاموشیهای ناخواسته و
سرعت در پایدار نمودن شبکه

اهواز-خبرنگار آفرينش
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت :عملیات احداث طرح
جامع دیس��پاچینگ انتقال و فوق توزیع این شرکت با ارزش سرمایهگذاری
 ۶۰۰میلیارد ریال به پایان رسید و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
محمود دشتبزرگ بیان کرد :عملیات احداث طرح جامع دیسپاچینگ
انتقال و فوق توزیع ش��امل تامین تجهیزات اینترفیس و بستر ارتباط نوری،
ساختمانی ،نصب ،تست و راهاندازی بوده است.
وی در مورد اهداف پروژه اظهار کرد :اس��تفاده از آخرین دس��تاوردهای
سیستمهای اسکادا در نظارت و کنترل شبکههای برق ،امکان UNMAN
نمودن پس��تهای فوق توزیع ،بهرهبرداری بهینه از ش��بکه برق با استفاده از
نرمافزارهای کاربردی ( ،)PASاستفاده از نرمافزارهای ویژه جهت مطالعات،
بررسی حوادث ،برنامهریزی و توسعه شبکه و به حداقل رساندن خاموشیهای
ناخواس��ته و س��رعت در پایدار نمودن ش��بکه در زمانهای بحران و کاهش
تلفات جانی و تجهیزات برق ناش��ی از خطای انس��انی از اهداف بهرهبرداری
این پروژه بود.
مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق منطق��های خوزس��تان ایجاد یک سیس��تم
گزارشگیری از ش��بکه به صورت زنده و لحظهای را یکی دیگر از ویژگیهای
طرح جامع دیسپاچینگ دانست و افزود :این مرکز کنترل جدید ایستگاههای
انتقال ( )AOCو فوق توزیع ( )RDCتحت پوش��ش شرکت برق منطقهای
خوزستان ،قابلیت توسعه  ۲۰ساله خواهد داشت.
دش��تبزرگ تصریح کرد :این طرح اجرایی مشتمل بر یک مرکز کنترل
فوق توزیع در اهواز ،یک مرکز پش��تیبان در ناحیه شمال استان خوزستان و
همچنین شش مرکز کنترل فوق توزیع در نواحی ششگانه میباشد.

بندرعباس؛ مقصد بالغ بر  3میلیون و  663هزار
نفر گردشگر

بندرعباس -شهین صادقی
فرمان��دار بندرعباس گفت :انتظار این را داش��تیم که ظرفیت واحدهای
اقامتی تکمیل ش��ود اما گردش��گران ،بوس��تانها و اماکن عمومی را به این
مراکز ترجیحدادند.
احمد پویافر با اش��اره به ابتکار جدید شهرداری بندرعباس در برگزاری
جشنهای نوروزگاه در س��احل غدیر خاطرنشان کرد :مسئولین شهرستانی
با حضور در این جش��نها به معرفی جاذبههای گردشگری ،آداب و فرهنگ
شهرس��تان خود میپرداختند که این امر رضایت گردشگران و شهروندان را
به دنبال داشت.
وی ادام��ه داد :براس��اس آخرین آمار تا  15فروردین ،اس��تان هرمزگان
تع��داد  2میلیون و  67هزار و  682نفر ورودی داش��ته و تعداد  5میلیون و
 294هزار و  745نفر در استان هرمزگان اقامت داشتهاند.
این مقام مس��ئول آمار گردش��گران ورودی به ش��هر بندرعباس را یک
میلی��ون و  447ه��زار و  369نفر و آمار اقامت در ش��هر را  3میلیون و 663
هزار و  47نفر دانس��ت و افزود :آمار ورود گردش��گران در اس��تان نسبت به
س��ال گذشته رشد  36درصدی و در ش��هر بندرعباس رشد  39درصدی را
داشته است.

توسعه فرهنگ عمومی؛ مستلزم نهادینه کردن
کتابخوانی

یزد – اکبر خیرخواه
س��خنگوی شورای اس�لامی ش��هر یزد با اشاره به
ضرورت توج��ه به بعد عمومی فرهنگ ش��هروندی در
مدیریت شهری ،گفت :برنامهریزی برای نهادینه کردن
فرهنگ کتابخوان��ی نقش مهمی در توس��عه فرهنگی
عمومی ایفا میکند.
محس��ن عباس��ی هرفته در جلس��ه علنی شورای
اس�لامی شهر یزد با بیان این که شورای پنجم فعالیت
خود را با ش��عار فرهنگ آغاز کرده اس��ت ،اظهار کرد:
حوزه فرهنگی ش��هروندی وضعیت مطلوبی در کشور و
استان یزد ندارد.
وی افزود :ش��ورای ش��هر باید در ح��وزه فرهنگ
ش��هروندی سیاست گذاری کرده و با تدوین برنامههای
اجرایی زمینه توس��عه فرهنگ شهروندی را در محدود
شهر یزد را ایجاد کند.
سخنگوی ش��ورای اسالمی شهر یزد بحث عمومی
فرهن��گ را یک��ی از ضرورتهای اجرای��ی در مدیریت
شهری دانست و بیان کرد :کمیسیون فرهنگی شورای
شهر باید تمام توان خود را برای نهادینه کردن فرهنگ
عمومی بین اقش��ار مختلف جامعه به کار گیرد.عباسی
در بخش دیگری از س��خنان خود تروی��ج و در نهایت
نهادین��ه کردن فرهنگ کت��اب و کتابخوانی را از دیگر
اولویتهای اجرایی کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی

در استان

انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در چهارمحال
و بختیاری

جانش��ین فرمانده انتظامی استان از انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر و
کشف بیش از  87کیلوگرم تریاک در محورهای مواصالتی استان خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،س��رهنگ برزویی اظهار کرد :در پی وصول گزارشی
مبنی بر قصد چند س��وداگر مرگ برای انتقال عمده مواد مخدر به اس��تان
موضوع بهصورت ویژه در دس��تور کار مأموران پلی��س مبارزه با مواد مخدر
فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
وی افزود :مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام کار اطالعاتی
دقیق سه دس��تگاه خودرو این قاچاقچیان را در محورهای مواصالتی استان
متوقف کردند.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد :در بازرسی از این خودروها بیش از87
کیلوگرم تریاک جاساز کشف و چهار سوداگر مرگ نیز دستگیر شد.
جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع
قضایی ،خاطرنشان کرد :برخورد قاطع و قانونی با سوداگران مرگ همواره در
دستور کار پلیس استان قرار دارد.

آغاز برداشت دانه روغني كلزا در دهلران

شهر یزد عنوان کرد و گفت :شهر یزد از جمله شهرهای
غنی در بحث فرهنگی کهن و دستاوردهای نوین علمی
در حوزههای مختلف است.
این مقام مس��ئول در پایان با اش��اره ب��ه اقدامات

کمیس��یون فرهنگ��ی ش��وراي اس�لامی ش��هر ی��زد،
خاطرنش��ان کرد :ایجاد زمینههای الزم برای حمایت از
ایدههای فرهنگی متنوع و جدید در دستور کار شورای
شهر قرار گیرد.

معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان:

گذر از بحران کمآبی  ،نیاز به برنامهریزی دارد

گرگان-قهرمان
محمدی مع��اون بهرهب��رداری این
ش��رکت از افزای��ش دبی چ��اه مجتمع
س��بزواریهای شهرس��تان آزادشهر از 5
ب��ه  10لیتر بر ثانیه در پی بهس��ازی و
مهندسی مجدد آن خبر داد.
محم��دی با اعالم این خب��ر افزود:
خشکس��الیهای اخیر ،کاه��ش نزوالت
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ج��وی و همچنین افت ش��دید س��طح
آبه��ای زیرزمین��ی و از طرف��ی افزایش
مصرف آب در فصل گرما ،رشد جمعیت
از دیگ��ر عوام��ل کمبود آب ش��رب در
سطح روس��تاها میباشد که جهت گذر
از بح��ران کمآبی نیاز ب��ه برنامهریزی و
مدیری��ت بهینه از منابع آب��ی و به تبع
آن افزای��ش ت��وان تولی��د آب از منابع
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»Ê¼/ {ZÀY f§{ Ê¼ÌÀe 1389/11/28 wÂ» 70418 Á 1392/10/07 wÂ
¼Ä/Ô¯ Ä/] Ê/ËYmY Ã|/¿Áa Á Ã{Â/¼¿ {Z ÄÌWYmY Z¼ ÄÌ¸ ^·Y 5 ÃZ
¹Ô/Y ª/^ Á Ã|/ ¶Ì°e ^·Y Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ¾ËY { 9600084
139605801011005523 Ä/»Z¿ ÃZ¼ Ä] ½YÆe Ê¼ {ZÀY ÉYmY µÁY ÃY{Y
»¾Ì/ËM 18 Ã{Z/» ª^ Y~· .dY Ã|Ë{´¿ Ì» Ê «YÁ ¡Ô]Y 1396/09/13 wÂ
¿{Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { Ä^e» ®Ë ÄÌËYmY {Z¨» YmY Ä»Z
¾/ËY Z/f¿Y xËZ/e Y Á 10 c|/» ¥ Är¿ZÀq {{³ Ê» ¡Ô]Y Z¼ Ä] Á
{Â/y ÊÅ|] dyY{a Ä] d^¿ {{³ Ê» [Âv» ÄÌËYmY ¡Ô]Y Á Ä¯ ÊÆ³M
.| |ÅYÂy ÉÌ´Ìa Z¼ ÄÌ¸ cY¬» ]Y] ÊËYmY cZÌ¸¼ |ÌËZ¼À¿ Ê»Y|«Y
É´ – ^·Y ½ZfÆ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW {-60/¦·Y.¹10127

½YÆe Ê¼ {ZÀY ÉYmY º°Ë ÃY{Y

موجود میباش��د که بدی��ن منظور این
ش��رکت جهت افزایش راندمان آبدهی
چاه مجتمع س��بزواریها که  5روستای
اب��ه س��بزواریها ،ابه گله��ا ،حاجی نبی
گل چش��مه ،بایر صوفی و حاجی نبی 2
(وحدت ) با  698خانوار تحت پوش��ش
دارد اق��دام به مهندس��ی مج��دد چاه
مجتمع فوق نموده است .

وی تصریح کرد :عملیات مهندسی
مجدد ک��ه یکی از ش��اخصهای اقتصاد
مقاومتی میباش��د ش��امل لولهگذاری،
احیاء و بازس��ازی بوده که هزینه بالغ بر
 1000میلیون ریال دربرداشته که عالوه
ب��ر افزایش دبی  5لیتر بر ثانیه مش��کل
کمبود آب ش��رب روس��تاهای مجتمع
سبزواریها را نیز مرتفع نموده است.

Ê¼ |À |«Z§ ½Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ½Â¿Z« ÊÆ³M
)»(Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ

Á ÉÁ¨» cZ§e Ë s] [MÁ|¿ZÌ» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y {¬f» ¥ÔfyY ¶u cZÌÅ
»ÊÆ³M ¿ Y a dY Ã| ¬» ¾Ì°·Z» Ä] Êf{ ¹| dÆm Ä] Á |ÌËZe Y ZzY Ä¿Z°·Z
Ä/»Z¿ ¾Ì/WM Á Â¯~» ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÉYmY { Y~ÆÌ¸ Á {{³ ºÌ¸e Á {Z Ê¼ dÌ°·Z» |À
½Z^uZ/ ËZ/ Á ÊZ» ¾Ì°·Z» ÔY dÆm Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ½M ÊËYmY
Y ÃZ/» 2 c|/» ¥/ j¯Y|u |ÀZ] ÄfY{ YfY ZzY Är¿ZÀq Á {Â Ê» ÊÆ³M ©Â¬u
ºÌ¸/e [MÁ|¿ZÌ» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y Ä] Z¼Ì¬f» Y {Ây Ê^f¯ YfY ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y
¿¼sÔË} mY» Ä] dYÂy{Y{ {ZÀY d^i ÃY{Y Ä] YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë |ËZ] Á Ã{Â
«ÉY µÂ·|» ZY ] ¥f» ÉZZ¬e {Â» dÌ°·Z» |À cÂÀËY Ì£ {.|ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ
f» Ä mY» ¿Z» |Ë|m dÌ°·Z» |À Á| Á .| |ÅYÂy {Z cY¬» Á {Á|u { Ã{Z
]ÉZ/Z¬e 96/12/20 Ä/yÂ» 139660313006005893 ÃZ¼/ ÉY -1 .{Â] |ÅYÂz¿ ÃZ³{Y{ Ä
–38 Ô/a Y Êf¼/« ¡Z/] Ä « ®Ë ²¿Y| dÌ°·Z» |À Á| ] ÊÀ^» ¹Z§Ìy ÁÌ
cZ/ÌÅ Ã|/¿Áa É{ÔÌ/» |/¼v» Y Ã| ÉY|Ëy [MÁ|¿ZÌ» Êf^i ÃÂu {Z]ZÆ» 16 z] Ê¸Y
.dY Ã| ¾ÌÌ e Ê§ 167 Ôa ½M ÉY] Ä¯ ]» f» 18033/75 duZ» Ä] 91 -5755
1397/01/22 :µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/02/06 :¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
ÉÌy – [MÁ|¿ZÌ» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW
-111/1

{Ä»Z¿{Y

½Zf/Æ Éf³{Y{ (Ê«Â¬u) Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  9609988650200231 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
– É/¯» Ê¿Z¿ Ä] Z»Ô£ |¿§ É{Z^ Ä¼Z§ º¿Zy :½ZÅYÂy – ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ¾Ì¼y
Ê¨Ì/ Z/ ÉZ«M :Ã|¿YÂy – 4 |uYÁ Ê¼Ë¯ ½Z¼fyZ Ê¿Z^  ÄqÂ¯ Ô x¿ Æ – ¾Ì¼y
§¿| /yM Ä/qÂ¯ {Â´Ì·Y Ã{Zm – ¾ËÀ] `¼a ÉÁ]Á – ¾Ì¼y – É¯» Ê¿Z¿ Ä] Ä·Y Ê·Á
»ÄmÁ dYÂy{ Ä] ©Ô :ÄfYÂy – (ÉWZ§ µÀ») yM µÀ

ÃZ³{Y{ ÉY

{ 0558575862 Ê¸»|/¯ Z] 63/8/4 |·Âf» Z»Ô£ |¿§ É{Z^ Ä¼Z§ º¿Zy ÉÂ{ Ây
]/] Ê/À^» 0075781761 Ê¸»|/¯ Z/] 60/8/13 |·Âf» Ä·Y Ê·Á |¿§ Ê¨Ì Z ÉZ«M dÌ§ Ä
|Ã|/¿YÂy Z/] 86/10/13 xËZ/e { ½Z/ÅYÂy Ä/¯ tÌÂe ¾ËY Z] ©Ô Ä] kÁ ¹Y·Y º°u Á
Y Ã|/¿YÂy dY ÃZ» dÅ {Á|u .|Z] Ê» |¿§ Á{ kYÁ{Y ¾ËY ¶Zu Á Ã{Â¼¿ ºWY{ kYÁ{Y
»Ê³|¿ Ä»Y{Y Ã{Â] {ZÌfY ÉYY{ Ã{Â¼¿ ZÅ Ä¬¨¿ ½Á|] Y ¿Y|¿§ Á ½ZÅYÂy Á Ã| kZy µÀ
]kYÁ{Y Ê¼/ |À/ d/§³Á \u ÃZ³{Y{ dY Ã| ¾°¼» Ì£ ½ZÅYÂy ÉY] ¶° ¾ËY Ä
wÂ/» 95-8654700833 ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ d/Y v» ¾Ì§ dÌmÁ Ä]Y ,Ã|¿Áa dÂÌa
½Z/ÅYÂ³ cYZÆY dY Ã| kÁ É{Â¬¨» ¹ÔY dÌ¯Zu ¾Ì¼y ÉY{Y{ ÊaZ] 95/11/16
] .{Y{ d·Ó{ ¶^« µZ ®Ë Y Ì] Y f» Ê³|¿ e Á |z» {YÂ» Ä] kÁ |Ë| {ZÌfY
{.|/¿Y Ã{¯ ÄWYY ©Ô Ä] ÄmÁ YY Á Z ½Z°»Y ¹| ÉZÀ^» ] Y {Ây ¿ ¾ÌmÁ ½YÁY
{cZ/¸m { kÁ .|¿Y Ã{Y{ Y« ÄmÁ ©Ô dYÂy{ ½ZËm { Y kÁ {Z» ¾ÌmÁ ½YÁY
{\/mÂ» Y ¾Ì§ dÌmÁ ¹YÁ{ Y~· .dY Ã{Â¼À¿ Z§{ Ì¿ Ê^f¯ Â Ä] Á ÄfY|¿ Âu ÃZ³{Y
 Ê¿|/» ½Â¿Z« 1324 ,1130 ,1321 {YÂ» {ZÀfY Ä] Ìze {YÁ Y ÉÂ{ Á ÄmÁ ku Á
»Ã{YÂ¿Z/y d/ËZ¼u ½Â¿Z/« 33 Á 24 ,26 ,29 {YÂ» Á Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 241 Á 230 {YÂ
¥Z°Àf/Y Z] kÁ Âu ¹| cÂ { .|ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» Á ¹¸» ½ZÅYÂy ©Ô Ä] Y Ã|¿YÂy
/Ë {YÂ/» Á Ê/ cZÆm dËZ Z] Á ÃZ³{Y{ ¾ËY Y Ê³|ÀËZ¼¿ Ä] ©Ô Ê¼ f§{ ,ÉÁ
¿^Ä°/ |°Ë µ~] ¶Ì·{ Ä] ©Ô Â¿ -1 .|ËZ¼¿ Ê» ¹Y|«Y ½M d^i Á ©Ô Ä¤Ì ÉYmY Ä] d
Ä/] ,kÁ d/^Ì£ ¶/Ì·{ Ä/] ÃZ³{Y{ ÃZ³{Y{ µ~] µÂ^« Á ÄmÁ ÉÂ Y ÄËÆ» Y É{YM ZÆ] ¹Z¼e
Ã|/ c|/» { ÅÂ ÉY] Á dY ¾WZ] Á ¸y Ê¿|» ½Â¿Z« 1146 Á 1143 Á 1145 {YÂ» {ZÀfY
f» ½Y|¿§ Á {Ây Ä¬¨¿ ÄËÆ» Ê¬]Z» Ây { :ÄfY{ ZÆY ÄmÁ -2 dÌ¿ Âm ªu
{ Á|/z] Ê» |ÅYÂy Ê¼¿ Y {Ây f» Ê³|¿ ¹ZËY ¶j¼·Y cmY .{Y|¿ ÊËZ{Y Ã|¿Áa ¾ËY
½Zv^/ ÉZ/Å ¹Z¿ Ä] ¾ÌmÁ f» ½Y|¿§ Ä¬¨¿ Á d¿Zu -3 {Y{ ZÌfyY { Y Y ÄËÌÆm
»Ä^À/nÀa ÉZ/ÅÁ / {Y{ ª/u |/a |/Z] Ê» {Z» Z] 94/6/22 Ä·Ô Á 90/5/18 |·Âf
§¿| ^dZ/ Á dZ/ ZÆq Á dÌ] c|» Ä] ¶ËÂve ¾Ì¼y { {Z» µÀ» Y Y ½Zv
dZ/ Z/Æq c|» Ä] ¶ËÂve Y Ä·Ô |¿§ Ä^ÀnÀa Á Ä^À Ä ,Ä^À°Ë ÉZÅÁ Ã{¿Z
»xËZ/e { Ä/mÁ ÉY{Z/] de Ê¿Â¿Z« Ê°a ÊÅYÂ³ \u -4 |ËZ¼¿ {f» b cZ«Ô
Z/Ë Ê»Z/m§ ÉY ¡Ô]Y xËZe Y ÃZ»  º°u ¾ËY Z^fY c|» -5 dY Ã{Â] Ê¨À» 96/10/24
Ê/{Y{ ¾Ì/ËM ½Â¿Z« 303 Ã{Z» cY¬» Ä] ¿ ÉY ¾ËY .|Z] Ê» ÊÅYÂz»Zm§ d¸Æ» ÉZ¬¿Y
»|¿¶]Z« ¡Ô]Y xËZe Y Á dÌ] ¥ ½Â¿Z« ¾Ì¼Å 306 Á 305 {YÂ» {ZÀfY Ä] Á Ã{Â] Ê]ZÌ£ Ê
{.|Z] Ê» ¿|Ë|ne dYÂy{ ¶]Z« Á dÌ] ¥ b ÃZ³{Y{ ¾ËY Y ÊÅYÂyYÁ dYÂy
¾Ì¼y ½ZfÆ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  ÌW
-77/97

ÊÆ³M

ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ /]Y] Z¼/ /¼Å ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ä·Y Ê·Á |¿§ Ê¨Ì Z ÉZ«M
º°u ¹Y·Y Z] ¾Ì¼y ½ZfÆ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  9609978650201307
Y /a Ä/f¨Å ®/Ë c|» ¥ dY ¹Ó Y~· .dY Ã{Â¼¿ ©Ô d^i ÉZZ¬e ©Ô
cY¬» ª^ cÂ ¾ËY Ì£ { |ËÂ Zu {M Ä] Ä¿Zyf§{ ¾ËY { ÊÆ³M Zf¿Y
.| |ÅYÂz¿ Â¼» É| ] YfY Á | |ÅYÂy d^i Ä] ¹Y|«Y
-75/97
{§Êf § |Ìu – ¾Ì¼y 4 ©Ô Á 7 kYÁ{Y f

مدير جهاد كش��اورزي شهرس��تان دهلران از آغاز عمليات برداشت دانه
روغني كلزا در این شهرستان خبر داد.
مهن��دس «عباس احمدي» در گفت و گو با ایس��نا ،منطقه ایالم ،اظهار
کرد :برداشت كلزا از مزارع دهلران آغاز شد.
وی افزود :شهرس��تان دهلران امس��ال  4300هكتار كشت كلزا دارد كه
پيشبيني ميشود از اين سطح ميزان  8000تن محصول برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی دهلران اضافه کرد :كار برداشت كلزا در شهرستان
دهلران توسط  50دستگاه كمباين انجام ميپذيرد.
یادآور میشود شهرس��تان دهلران با دارا بودن  103هزار هكتار اراضي
قابل كشت كشاورزي ساالنه بيش از نيمي از محصوالت كشاورزي استان را
تامين کرده و قطب اصلي توليد غالت است.
شهردار تبریز خبر داد؛

احداث  ۳۰محدوده فضای امن در مناطق
حاشیهنشین تبریز در سال ۹۷

تبدیز-توفیقی
ش��هردار تبریز با تاکید بر خطر وقوع زلزله در تبریز از احداث  ۳۰واحد
فضای امن در مناطق حاشیهنشین تبریز در سال  ۱۳۹۷خبر داد.
مهندس ایرج ش��هین باهر با اشاره به اینکه باید به عمق خطر و فاجعه
احتم��ال وقوع زلزله آگاه ش��ویم ،گفت :درصورت ب��روز زلزله بزرگتر از ۷.۵
ریشتری شبانه در تبریز ،بیش از  ۴۴۰هزار نفر کشته خواهیم داشت.
مهندس ایرج ش��هین باهر با تاکید بر اینکه تالش میکنیم فضا را برای
مواقع بحرانی آماده کنیم ،اظهار داشت :به دنبال این هستیم که در سال ۹۷
حدودا  ۳۰واحد فضای امن برای اس��کان شهروندان در زمان وقوع زلزله ،در
مناطق حاشیهنشین احداث کنیم.
ش��هردار تبریز افزود :ما در تبریز فضای بازی که بتوانیم در زمان بحران
مردم را در آن اسکان دهیم در اختیار نداریم.
وی با تاکید بر اینکه اس��کان شهروندان در زمان بحران باید در نزدیکی
محل زندگیش��ان باشد ،گفت :کسانی که در زمان زلزله در مناطق زلزلهزده
حضور داش��تهاند میدانند کس��ی که خانه و کاشانهشان ویران شده است را
نمیتوان در  ۱۰کیلومتری خانهشان اسکان داد چون او نمیخواهد از زندگی
و همه چیزش که در زیر آوار مانده است فاصله داشته باشد.
شهردار تبریز افزود :در بسیاری از مناطق حاشیهنشین تبریز کوچههای
با عرض یک متر و حتی کمتر وجود دارند و فضای آزاد برای نفس کشیدن
وجود ندارد چه برسد به اینکه در زمان زلزله بخواهیم او را اسکان بدهیم.
ش��هردار تبریز با اعالم اینکه ایجاد شهرک امن در باالی کوه اشتباه بود
گفت :ما در گذشته آمدهایم و بر روی کوه شهر امن ایجاد کردهایم در حالی
که کس��ی در مواقع زلزله به آن مکان نخواهد رفت .هیچکس در موقع زلزله
و بع��د از آن خان��ه و زندگی خود را رها نمیکن��د و ما باید در خود محالت
فضاهای باز ایجاد کنیم.
در اولین نشست شورای اداری شهرستان دماوند در سال  97مطرح شد؛

لزوم پیگیری مصوبات شورای برنامهریزی
استان تهران درخصوص دماوند

دماوند-ایرج صادقعلی
فرماندار دماوند گفت :س��ال  ۹۷باید س��ال پیگیری مصوبات ش��ورای
برنامهریزی استان تهران در نشست مشترک با کمیته برنامهریزی شهرستان
دماوند باشد.
به گزارش خبرنگار آفرینش ،مجید صفری در نخس��تین جلسه شورای
اداری دماوند در سال  97طی سخنانی اظهار داشت :مسئوالن بایست اهتمام
ویژهای نسبت به تحقق ش��عار سال یعنی «حمایت از کاالی ایرانی» داشته
باشند.
وی با بیان این که س��ال گذش��ته به خوبی به پایان رس��ید ،ادامه داد:
کارهای بس��یار خوبی در ستاد خدمات سفر شهرستان دماوند صورت گرفت
که باعث شد شهرستان دماوند رتبه برتر را در این زمینه کسب کند.
فرماندار دماوند گفت :س��ال  ۹۷باید س��ال پیگیری مصوبات ش��ورای
برنامهریزی اس��تان در نشس��ت مش��ترک با کمیته برنامهریزی شهرستان
دماوند باشد و همه دستگاهها موظف به گزارشدهی به صورت ماهانه دراین
رابطه هس��تند.وی ظرفیتهای توسعه شهرس��تان دماوند را مناسب توصیف
کرد و گفت :دماوند با توجه به نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن در مس��یر
محورهای مواصالتی هراز و فیروزکوه و حجم باالی مس��افرتها میتواند به
یکی از مقاصد گردشگری مهم در کشور تبدیل شود.

انتقال بیش از ۱۲میلیارد لیتر فرآوردههای نفتی
از منطقه خلیج فارس به مرکز کشور

بندرعباس -شهین صادقی
طی س��ال گذش��ته بیش از ۱۲میلیارد لیتر ان��واع فرآوردههای نفتی از
منطقه خلیج فارس به مرکز کشور انتقال یافت.
مدیر منطقه خلیج فارس در این رابطه گفت :این فرآوردهها شامل نفت
گاز ،نفت سفید ،انواع بنزین و نفتای سبک و سنگین بود.
علیرضا عطار ادامه داد  :عملیات انتقال فرآوردههای نفتی در این منطقه
با رعایت کامل دس��تورالعملهای ایمنی و  HSEو بدون هیچ گونه حادثهای
در سال ۹۶انجام شد.
وی افزود :در این منطقه بطور متوسط روزانه حدود  ۲۰۰الی  ۲۵۰هزار
بش��که فراوردههای نفتی تولیدی پاالیش��گا های بندرعباس و ستاره خلیج
فارس را از بندر عباس به مرکز کشور منتقل نموده است.

