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اخبار
بازديد از يادمان ايثار قالويزان

اردبي�ل پروين حس�يني  :مدي��ر کل ،معاون
نظ��ارت مال��ي و رئيس اداره حراس��ت اداره
کل امور اقتصادي و دارايي اس��تان ايالم در
حاشيه سفر به مهران ،از يادمان ايثار مهران
( ش��هداي قالويزان ) بازدي��د و با حضور در
مزار شهداي گمنام اين يادمان ،با پيمانهاي
امام راح��ل و ش��هدا ،تجديد بيع��ت کردند
.يادم��ان ايثار واق��ع در ارتفاع��ات قالويزان
مکان کوچکي در بين هزاران منطقه جنگي
و خاطرات دفاع مقدس در کش��ور اس��ت که
ش��اهد ايثارگريهاي رزمندگان دفاع مقدس
بوده است و در اين منطقه نيز هرگاه در متن
ماندگار س��رزمين سينه س��رخان عاشق قرار
بگيريم ،وسعت روح و روانمان سرشار از عطر
دل انگيز عشق ايثار ميشود.
پااليشگاه گاز ايالم از
طرحهاي پژوهشي سالمتمحور
استقبال ميکند

مديرعامل ش��رکت پاالي��ش گاز ايالم گفت:
يک��ي از رويکردهاي اصلي اين پااليش��گاه،
س�لامتمحوري اس��ت و به همين منظور از
پتانسيل و توان باالي علمي ،پژوهشي دانشگاه
علوم پزشکي استان ايالم در تعامل با صنعت
و در حوزههاي سالمت اين پااليشگاه استقبال
ميش��ود .به گ��زارش روابط عموميش��رکت
پااليش گاز ايالم ،شهريار داريپور روز سهشنبه
از انعقاد تفاهمنامه همکاري علميو پژوهشي
بين اين شرکت و دانشگاه علوم پزشکي استان
اي�لام خب��ر داد و افزود :هم اکن��ون در حوزه
پژوهش و فناوري ش��رکت پااليش گاز ايالم
 ۱۸پروژه پژوهشي و  ۷طرح اينترشيپ جاري
در حال انجام است که از اين تعداد بيش از ۱۰
مورد قرارداد پژوهشي با دانشگاههاي استان و
منطقه منعقد شده است.وي اظهار داشت :حوزه
پژوهش و فناوري اين شرکت همواره پذيراي
ايدههاي خالقانه و نوآورانه اساتيد ،متخصصان
و پژوهش��گران در حوزههاي مختلف در قالب
انجام پروژه پژوهشي ،طرحهاي اينترنشيپ و
حماي��ت از پاياننامههاي تحصيالت تکميلي
ميباشد.
اشتغالزایی  ۱۳۵نفر با افتتاح
پروژههای دهه فجر بهزیستی گیالن

گيلان  :مديرکل بهزيس��تي گي�لان گفت
 :باافتت��اح پروژهه��اي دهه فجر بهزيس��تي
در اس��تان  135 ،نفرب��ه ص��ورت مس��تقيم
وغيرمس��تقيم صاحب شغل ميشوند.حسين
نحوي نژاد درجمع خبرنگاران افزود :باافتتاح
پروژهه��اي دهه فج��ر بهزيس��تي گيالن ،
اش��تغال  67نفربه صورت غيرمستقيم فراهم
ميش��ود.وي ب��ا بيان اين ک��ه در دهه فجر
امس��ال  117پ��روژه با اعتبار بالغ برهش��ت
ميليارد و  200ميليون تومان افتتاح ميش��ود
افزود اين پروژهها درحوزههاي توانبخش��ي ،
اجتماعي  ،پيش��گيري و ...ب��ه بهره برداري
ميرس��د .مديرکل بهزيس��تي استان گيالن
خاطر نش��ان کرد  :دردهه فجر امس��ال 53
واحدمسکوني ازسوي بهزيستي گيالن افتتاح
ميش��ود که ازاين تعداد 10واحدمس��کوني
مربوط به خانوادههاي داراي دومعلول اس��ت
.وي يادآورش��د :درس��ال جاري  ،حدود 280
واحدمسکوني بااعتبار  22ميلياردو300ميليون
تومان به خانوادههاي تحت پوشش بهزيستي
تحويل داده ايم .
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق
گلستان با معاون منابع انساني وزارت
نيرو دیدار کردند

گلس�تان – فاطمه زهرا صفرخاني  -علي اکبر
نصيري در اين ديدار ضمن تشريح سند پروژه
معماري س��ازماني شرکتهاي توزيع نيروي
برق کش��ور گفت  :فن��اوري اطالعات نقش
ويژهاي در دسترس��ي به اهداف استراتژيک
دارد و معماري س��ازماني  ،خود يک رويکرد
و برنامه استراتژيک است که قاعدت ًا بايستي
در راستا اهداف استراتژيک شرکتها طراحي
ش��ود.وي افزود  :در پروژه معماري سازماني
که در ش��رکت توزي��ع نيروي برق اس��تان
گلس��تان بعنوان پايلوت طراحي شد شرايط
موج��ود س��ازمان در بخش فرآين��د  ،داده ،
نرم افزارها و زيرس��اخت ارتباطي شناسايي و
وضعيت مطلوب مطابق با اهداف استراتژيک
شرکت طراحي و ترسيم گرديد .در ادامه علي
اکبر نصيري مديرعامل شرکت توزيع نيروي
برق گلس��تان س��ند پروژه معماري سازماني
ش��رکتهاي توزي��ع نيروي برق کش��ور را به
معاون تحقيقات و منابع انس��اني وزارت نيرو
تحويل داد.

اخبار

افتتاح هفتاد و سومين جايگاه عرضه سوخت در استان سمنان

س�منان مهران عاش�وري  :مدير ش��رکت
مل��ي پخ��ش فرآوردههاي نفت��ي منطقه
ش��اهرود از افتت��اح هفتادوس��ومين محل
عرضه بنزين به مناس��بت فرا رسيدن ايام
ا ...دهه فجر و س��الگرد پي��روزي انقالب
اس�لامي ،در اس��تان س��منان خبر داد.به
گزارش روابط عموميش��رکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه ش��اهرود ،دکتر
عل��ي اکبرعربعامري با اش��اره ب��ه افتتاح

جاي��گاه کوي��ر در ناحيه گرمس��ار گفت :
جاي��گاه کوير در زميني به مس��احت 550
متر مربع و با سرمايه گذاري معادل دوازده
ميليارد ريال در روستاي حسين آباد کردها
در شهرستان آرادان واقع شده است که به
جهت خدمترس��اني مطلوب به مسافرين
و هم اس��تانيهاي عزيز سهم بسزايي ايفا
ميکند .عربعامري ابراز داشت  :اين جايگاه
داراي يک سکوي بنزين و دوتلمبه دو نازله

( جمع��ا چهارنازل بنزي��ن ) و يک مخزن
ذخيره فرآورده با ظرفيت چهل و هش��ت
هزار ليترميباشد که همزمان براي حدود3
نفر بصورت مس��تقيم زمينه اش��تغالزايي
فراه��م ش��ده اس��ت.مدير ش��رکت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي منطقه ش��اهرود
اف��زود  :هفتاد و س��ه ب��اب محل عرضه
بنزين و نفتگاز در س��طح استان سمنان ،
به صورت ش��بانه روزي به هم استانيها،

مسافرين و زائرين حرم مطهر رضوي (ع)
خدمترس��اني مينمايند و اين منطقه نيز
با نظارتهاي مس��تمر بر روند فعاليت اين
جايگاهها  ،سعي مينمايند رضايت مندي
حداکثري در ارائه خدمات سوختي به مردم
را فراهم آورد.ضمنا مردم شريف ميتوانند
در صورت مش��اهده تخلف از سوي مراکز
توزيع فرآوردههاي نفتي يا بروز مشکل در
ارائه خدمات س��وختي با س��امانه شکايات

مشعل گازرساني به  5روستاي
شهرستان رودبار برافروخته شد

مردميبه ش��ماره  09627و تلفن کشيک
مرکز منطقه به شماره 023-32333180
تماس حاصل نمايند تا در کوتاهترين زمان
ممکن نسبت به رفع نواقص اقدام شود.

همزمان با دهه فجر صورت گرفت؛

افتتاح فاز اول طرح حفاظتي سامانه آبرساني اصفهان

اصفه�ان مريم کربالي�ي  :باحضور مدي��ران کل امنيتي
و پدافند غير عامل اس��تانداري ف��ازاول طرح حفاظتي
سامانه ابرس��اني اصفهان بزرگ به بهره برداري رسيد.
مديرعامل ش��رکت اب وفاضالب اس��تان اصفهان در
ايي��ن افتتاح اين پروژه گفت:بي��ش از  ۴ميليارد تومان
ب��ه جهت اج��راي طرحهاي حفاظت��ي امنيتي در يکي
از بزرگترين و حس��استرين س��امانهها ابرساني کشور
هزينه شد .مهندسهاشم اميني با بيان اينکه از سال۹۵
تا کنون مباحث امنيتي و حفاظتي تاسيس��ات ابرساني
استان در دستور کار قرارگرفت اعالم کرد :ارتقا امنيت
تصفيه خانه اب اصفهان يکي از اولويتهاي ابفا دراين
زمينه بوده استوي با اشاره به اينکه درسال  ۹۵ضريب
امنيتي تصفيه خانه اب اصفهان ارتقاءيافته است عنوان
کرد:در سالهاي اخير در راستاي افزايش ضريب امنيتي
و حفاظتي تصفيه خانه اب اصفهان ،ايجاد زيرس��اخت
فيب��ر نوري با قابليت توس��عه جهت طرحه��اي اينده،
نصب فاز اول سامانه هوشمند نظارت تصويري،افزايش
نيرويه��اي حفاظت فيزيکي از جمله برخي از اقدامات
در اي��ن زمينه ب��وده اس��ت.مديرعامل ش��رکت اب و
فاضالب اس��تان اصفه��ان با بيان اينک��ه بيش از ۲۰
ط��رح مطالعاتي امنيتي و پدافند غير عامل در خصوص

س��امانه ابرس��اني اصفهان بزرگ در دس��تور کار قرار
دارد خاطر نش��ان س��اخت :عالوه بر انج��ام طرحهاي
مطالعاتي  ،اقدامات فني در قالب ايجاد گش��ت کنترل
خطوط انتقال ابرس��اني اصفهان بزرگ،احداث  ۱۰باب
ش��يزخانه جهت کنترل و جلوگيري از وقوع حوادث و
تهديدات،مانيتورينگ،پايش وکنترل تاسيسات ابرساني

 ،ايمني اب،خريد و نصب دي��زل ژنراتوراز ديگر تدابير
جهت خدمترساني پايدار به مردم ميباشد.مديرعامل
شرکت اب و فاضالب استان اصفهان مانيتورينگ،پايش
و کنترل تاسيس��ات ابرس��اني را بسيار حائز اهميت در
توزيع عادالنه اب در اس��تان خوان��د و تصريح کرد :در
چند س��ال اخير بي��ش از ۳۰ميليارد توم��ان به منظور

مانيتورينگ تاسيس��ات ابرساني اس��تان هزينه شده ،با
اجراي اين پروژه به رغم کمبود ۴متر مکعب اب توزيع
عادالن��ه ااز باغبهادران تا ان��ارک را به صورت گرفت
.در ادامه اين مراسم مديرکل امنيتي استانداري با بيان
اينک��ه حفاظ��ت امنيتي و انتظام��ياز تصفيه خانه اب
اصفهان که اب ش��رب بي��ش از  ۴ميليون نفر را تامين
ميکند قابل قبول ميباش��د تصريح کرد :دستگاههاي
اجرايي و خدماتي که مس��ئول خدماترساني به مردم
هستند بايد حريم امنيتي و حفاظتي را به خوبي رعايت
کنند.مهندس ايزدي افزود :تصفيه خانه اب اصفهان از
لحاظ امنيتي و حفاظتي جز تاسيسات حساس محسوب
ميش��ود بر اين اساس بايد حريم امنيتي و حفاظتي ان
به خوبي رعايت شود.وي خدمترساني ابفا در شرايطي
بحراني را قابل توجه دانست و اظهار داشت :درچند سال
اخير مسئوالن در شرکت اب وفاضالب استان اصفهان
ب��ا وجود چالشها و بحرانيهاي��ي که در تامين پايدار
اب ش��رب مشترکين داشتند اما با اين وجود توانستند با
غلبه بر مش��کالت خدمات پايداري به مشترکين ارائه
دهند.وي افزود :تالش ميش��ود در تدوين بودجه ، ۹۹
رقميبراي مباحث امنيتي و حفاظتي تاسيسات ابرساني
اصفهان بزرگ تخصيص داده شود.

با حضور مسئوالن کشوری ؛

پروژههاي آبرساني به  22روستاي استان خوزستان افتتاح شد

اهواز  :محمود فرج -با حضور رييس مجلس ش��وراي
اس�لامي،وزير نيرو،اس��تاندار خوزس��تان ،مدير عامل
شرکت مهندسي آبفا کشور و جمعي از مسولين استاني
 2پروژه آبرساني به  7روستاي ام السراجينه شهرستان
باوي و  15روستاي مرزه و ريحانه رامشير بهره برداري
شد .همچنين در اين روز پروژه آبرساني به  8روستاي
دهستان مش��رحات ،بخش غيزانيه اهواز کلنگ زني
شد.مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور
با بي��ان اين مطلب اف��زود :با بهره ب��رداري از پروژه
آبرساني به  7روس��تاي ام السراجينه شهرستان باوي
 398خان��وار با جمعيت  1517نفر و با بهره برداري از
پروژه آبرساني مجتمع مرزه و ريحانه رامشير  15روستا

ب��ا  409خانوار و جمعيتي بالغ ب��ر  1689نفر از نعمت
آب ش��رب پايدار و بهداشتي بهره مند شدند.حميدرضا
جانباز ادامه داد :پروژه آبرساني به  8روستاي دهستان
مش��رحات از توابع بخش غيزانيه اهواز نيز کلنگ زني
ميشود .اين  8روستا  450خانوار با جمعيتي بالغ بر 2
هزار و  500نفر را تحت پوشش دارند.
وي با اش��اره به مش��خصات  3پروژه آبرس��اني ذکر
ش��ده اظهار کرد :در پروژه آبرس��اني به  7روس��تاي
ام الس��راجينه که عمليات اجرايي آن از س��ال 1397
آغاز ش��ده است 22 ،کيلومتر خط انتقال و  25کيلومتر
شبکه توزيع آب کارگزاري شده است.جانباز ادامه داد:
در پروژه مجتمع آبرس��اني روس��تايي مرزه و ريحانه

يک باب مخزن زمين��ي ذخيره آب  500متر مکعبي،
احداث ايس��تگاه پمپاژ با ظرفيت توليد آب  27ليتر در
ثانيه ،کارگزاري  30کيلومتر خط انتقال و  47کيلومتر
شبکه توزيع آب انجام و به بهره برداري رسيده است.
گفتني است شاخص بهره مندي  15روستاي رامشير
ب��ا بهره برداري از پروژه آبرس��اني روس��تايي مرزه و
ريحانه از س��طح  2و  3به سطح  1ارتقاء خواهد يافت.
مديرعامل شرکت مهندس��ي آب و فاضالب کشور با
اش��اره به آغاز عمليات پروژه آبرس��اني به  8روستاي
دهستان مشرحات از توابع بخش غيزانيه اهواز اظهار
کرد :در اين پروژه  4دس��تگاه الکتروپمپ 25 ،کيلومتر
خ��ط انتقال 18 ،کيلومتر ش��بکه توزيع ،احداث  2باب

مخ��زن هوايي  150متر مکعبي ،نص��ب و راه اندازي
 2دستگاه تابلو برق و توليد  2هزار و  200متر مکعب
آب در ش��بانه روز از جمله مشخصات فني اين پروژه
بشمار ميروند.

انتظاراتي که براي آباداني خوزستان وجود دارد به حق است

هستند.رييس مجلس شوراي اسالميافزود :مساله وجود گرد و غبار و تاثير
آن بر تجهيزات صنعت برق که سالهاي گذشته نيز مشکل آفرين شد در
حال حل است و براي آن بودجهاي در نظر گرفته شده است.الريجاني بيان
کرد :بخش قابل توجهي از صادرات خدمات مهندسي ما مربوط به خدماتي
اس��ت که در رشته برق توليد ميشود لذا به وزارت نيرو توصيه ميکنم در
راس��تاي بهبود اين امر در حوزه برق به خص��وص براي نيروگاهها برنامه
مفصل تر و مختلفي طراحي شود تا از ظرفيت متخصصين داخلي حداکثر
استفاده صورت گيرد.وي اذعان کرد :با توجه به محدوديت ارزي که کشور
دچار آن شده است بايد بستر براي حضور متخصصين داخلي در حوزه برق
فراهم ش��ود ،ما هم در مجلس شوراي اسالمياگر مطالعاتي در اين زمينه
وجود داش��ته باشد تسهيالت بانکي به اين موضوع اختصاص ميدهيم و
هرگونه پشتيباني که الزم باشد انجام خواهد گرفت.

جذب  ۴۸میلیارد ریال اعتبار برای تامین مسکن مددجویان ایالمی

ايالم -آذر يعقوبيان  :ضيا رضايي مديرکل کميته امداد استان ايالم در عصر
امروز در گفتوگو با خبرنگار راسان خبر در ايالم گفت :در دهه فجر امسال
 ۱۳۶واحد مس��کوني با اعتبار  ۱۹ميلي��ارد و  ۳۵۰ميليون ريال به متقاضان
مددجويان کميته امداد ايالم واگذار ميش��ود.وي افزود :امسال براي پيشبرد
برنامهها در بحث تامين مسکن مددجويان در سالجاري  ۴۸ميليارد است و
تاکنون  ۱۱۶درصد اعتبار جذب شده است.مديرکل کميته امداد ايالم اظهار
ک��رد :در ايام دهه فجر  ۲۷۰فقره جهزيه با اعتبار  ۱۲ميليارد و  ۱۵۰ميليون
ريال و  ۵۲۰وام قرض الحس��نه با اعتبار  ۲۶ميليارد ريال به مددجويان اين

نهاد ارائه ميشود.وي اضافه کرد :همچنين در اين مدت  ۸۰طرح اشتغالزايي
با اعتبار  ۴۰ميليارد در سطح استان اجرا ميشود.رضايي يادآور شد :از ابتداي
امسال تاکنون بيش از  ۳هزار و  ۵۰۰شغل براي مددجويان و نيازمندان اين
استان ايجاد ش��ده است.وي تصريح کرد :امس��ال براي پيشبرد برنامههاي
اشتغال زايي مددجويان اين استان  ۱۶۸ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته
اس��ت که جهش بسيار خوبي نسبت به س��ال گذشته از اين نظر ايجاد شده
اس��ت.مديرکل کميته امداد ايالم خاطرنش��ان کرد :در ح��ال حاضر ۳۰هزار
خانوار از جمعيت استان مورد حمايت کميته امداد استان قرار دارند.
مهرداد جنتيان:

حذف قبوض برق از قطع  500اصله درخت در سال جلوگیری میکند

اصفه�ان مري�م کربالي�ي  :مع��اون فروش
و خدم��ات مش��ترکين ش��رکت توزيع برق
شهرستان اصفهان ،با اعالم اينکه يک ميليون

و  200مشترک بايگاني الکترونيکي شدهاند
گفت :امس��ال پروژه حذف قبض و خدمات
غيرحضوري مشترکان از تاريخ ابتداي خرداد
سال جاري شروع شد و تا تاريخ مهر ماه به
پايان رس��يد.وي ادام��ه داد :در عرض  4ماه
ب��ا روشهاي مختلف جمع آوري تلفنها به
صورت يک نهضت قبض س��بز انجام ش��د
ک��ه در قبوض ديگ��ر از جمله آب و گاز هم
اين اتفاق افتاد وي افزود :همچنين با حذف
قبوض کاغذي ،ارتباط دو سويه بين مردم و
ش��رکت توزيع بيش از پيش تقويت شده و

مردم نيز ميتوانند پيشنهادات خود را از اين
طريق به ما ارائه دهن��د همچنين محتواي
بخشنامهها و يا خاموشي برنامه ريزي شد ه
را ميت��وان قبل از اعمال ب��ه اطالع مردم
رس��اند.جنتيان با اش��اره به اينکه با اجرايي
ش��دن اين موضوع توانس��تيم در مصرف 4
ميلي��ون و  200هزار برگ A4صرفه جويي
کني��م بيان کرد :با اين صرفه جويي از قطع
 500اصله درخت در عرض يکس��ال و 50
هزار تردد ش��هري جلوگيري شد و عايدي
آن در قالب  2500نوش��ت افزار به مدارس

اطالعيه مهم برق منطقهاي گيالن

گيلان  :دفتر رواب��ط عموميبرق منطقهاي
گيالن-خواهشمند است به منظور پيشگيري
از قطع برق ،حتي المقدور نسبت به کاهش
حداق��ل  20درصد مصرف ب��رق و گاز خود
از ام��روز تا دوهفته آين��ده همکاري نماييد.
قابل توجه هم اس��تانيهاي ارجمند با توجه
ب��ه ب��رودت و س��رماي ه��وا و افزايش بي
س��ابقه مصرف گاز و انواع انرژي در کش��ور
و محدودي��ت تامي��ن س��وخت نيروگاهها،
خواهشمند است به منظور پيشگيري از قطع
برق ،حتي المقدور نسبت به کاهش حداقل
 20درصد مصرف ب��رق و گاز خود از امروز
تا دوهفته آينده همکاري نماييد .خاطرنشان
ميسازد که با مصرف صحيح برق ،ميتوان
در مصرف گاز نيز صرفه جويي نمود چرا که
بخش عمده س��وخت نيروگاههاي کشور از
گاز طبيعي تامين ميشود.
مدیر مخابرات منطقه از پروژه
فيبرساني مسير دوزين به قلي تپه از
توابع شهرستان مينودشت بازديدکرد

رئيس مجلس در آيين افتتاح پروژههاي برق منطقهاي خوزستان
اهواز  :محمود فرج -رييس مجلس شوراي اسالميگفت :وزارت نيرو موفق
ش��ده  ۹۵درصد از تجهيزات مربوط به صنعت برق را در کشور توليد کند
که دستاورد مهمياس��ت،علي الريجاني در آيين افتتاح هشت پروژه برق
منطقهاي خوزس��تان با اعتباري بالغ بر  ۶هزار و  ۵۰ميليارد ريال در پست
شهيد بقايي اهواز با حضور وزير نيرو ،بيان کرد :خوزستان استاني است که
بايد حتما به آن خدمت کرد زيرا مردم شريف اين استان به خصوص اهواز
در شرايط سخت دفاع مقدس خدمت و از خود مقاومت و ايستادگي نشان
دادند و اين منطقه محل تمام تصميم گيريها در خصوص جنگ بود.وي
با بيان اينکه انتظاراتي که براي آباداني خوزستان وجود دارد به حق و قابل
توجه است اظهار داشت :نمايندگان خوزستان در مجلس شوراي اسالميتا
حدودي مس��ائل اس��تان را در مجلس بيان و پيگيري ميکنند اما با تمام
کمبودهاي موجود ،توجه به خوزستان زياد است و همه عالقمند به کمک

گيالن  :در دومين روز از دهه مبارک فجر ،با
حضور فرماندار و امام جمعه رودبار و جمعي
از مسئولين شرکت گاز استان گيالن ،مشعل
گاز در روستاي ويه از توابع شهرستان رودبار
برافروخته شد .به گزارش روابط عموميگاز
گيالن – بهروز مسعودي نيا معاون مهندسي
و اجراي طرحهاي شرکت گاز استان گيالن
در مراس��م افتتاح گازرس��اني به  5روستاي
شهرستان رودبار ضمن عرض خير مقدم به
فرماندار و هيئت همراه گزارشي از وضعيت
گازرساني به روستاهاي رودبار بيان نمود.وي
اظهار داش��ت :براي گازرساني به روستاهاي
خ��ره پوه ،ن��اوه ،ويه ،ب��رآرود ،يکنم و الله
دش��ت با جمعيتي بالغ ب��ر  413خانوار ،بالغ
بر  24ميليارد ريال هزينه شده است.مهندس
مس��عودي ني��ا گفت :ب��ا گازدار ش��دن اين
روستاهاي کوهستاني و صعب العبور در دهه
فجر امسال ،مجموع روستاهاي گازدار رودبار
به  136روس��تا افزايش يافته و درصد بهره
مندي خانوارهاي روستايي اين شهرستان به
92.2درصد رسيده است.

ک��م برخوردار تعلق گرف��ت.وي در رابطه با
کس��اني که اقدام به عوض کردن منازلشان
ميکنند و يا مس��تاجر هستند نيز گفت :اين
افراد ميتوانند از طريق شماره  38121مرکز
سميع به شکل تلفني و گويا شماره تلفنشان
را به روز کنند و از  5طريق اقدام به پرداخت
قبوض خود نمايند وي اضافه کرد :در روش
دوم مردم ميتوانند با برقراري تماس تلفني
با س��امانه س��ميع به ش��ماره « »۳۰۸۲۱از
س��اعت  ۷صبح تا  ۹ش��ب تماس گرفته و
ش��ماره تلفن همراه خود را در اين س��امانه

ثبت کنن��د به دنب��ال آن هس��تيم که اين
سامانه بدون حضور اپراتور بتوانند به صورت
 ۲۴ساعته پاسخگوي تماس مشترکان باشد.
معاون فروش و خدمات مش��ترکين شرکت
توزيع برق شهرس��تان اصفهان گفت :مردم
ميتوانند « س��تاره ،رمز رايانه قبض برق»
را به سرش��ماره « »۲۰۰۰۱۲۱پيامک کنند
که از اين طريق نيز ش��ماره تلفن آنها ثبت
خواهد ش��د ،آخرين روش براي ثبت شماره
تلفن نيز اقدام از طريق سايت شرکت توزيع
برق شهرستان اصفهان است.

گلس�تان – فاطم�ه زهرا صفرخان�ي  -در پي
اجراي عمليات فيبررساني به نقاطي از استان
 ،مهندس غالمعلي شهمرادي مدير مخابرات
منطقه گلستان به اتفاق مهندس حميد ذبيحي
معاونت ش��بکه و تني چند از ميران و روساي
دست اندرکار از پروژه فيبررساني مسيردوزين
به قلي تپه از توابع مينودش��ت بازيد نمودند.
مدير مخابرات منطقه گلس��تان ب��ا تاکيد بر
اتم��ام طرح در زمان مق��رر  ،جزئيات مراحل
اجرايي طرح را به دقت وکارشناسانه بررسي
و مسائل مرتبط با پروژه را يادآوري نموده و بر
اجراي بي عيب و نقص عمليات تاکيد نمودند.
الزم به ذکراس��ت با اجراي اين طرح و فيبر
کشي نقاطي از استان ارتباط دهي مخابراتي
وسرويسهاي با کيفيت و مناسب تر در اختيار
مش��تريان قرار خواه��د گرفت.همچنين در
ادامه  ،مهندس ش��همرادي وهيئت همراه از
محل س��رقت کابل مخابرات در روستاهاي
مينودشت نيز بازديد و با بحث وتبادل نظر با
نيروهاي انتظاميمينودشت نسبت به رفع اين
مشکل راهکارهايي ارائه و بر عدم تکرار اين
معضل ابراز اميدواري نمودند.
هزين ه درماني نيروهاي داوطلب
در اطفاي حريق جنگلها پرداخت
ميشود

گلستان – فاطمه زهرا صفرخاني  -به نقل از
خانه ملت ،در اين تبصره آمده است؛ سازمان
حفاظت محيط زيست و س��ازمان جنگلها،
مراتع و آبخيزداري کشور موظفند هزينههاي
درماني نيروهاي مردميکه بهصورت داوطلبانه
در اقدامات مرتبط با پيشگيري و اطفاي حريق
جنگلها و مراتع کش��ور همکاري مينمايند را
پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آنها را
جبران نمايند.همچنين ماده  3اليحه حمايت
از جنگل بان��ان و محيط بانان ب��ا  145رأي
موافق ،صف��ر رأي مخالف و يک رأي ممتنع
از مجموع  196نماينده حاضر در جلسه اصالح
ش��د.اين ماده ميگويد؛ آييننامه اجرائي اين
قانون مشتمل بر نحوه تأمين و پرداخت وجوه
موضوع م��واد ( )13و ( )14قانون بهکارگيري
سالح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري
مصوب  1373 /1 /18به مشموالن اين قانون
و همچني��ن چگونگي پوش��ش بيمهاي آنها،
ظرف مدت ش��شماه از الزماالجراءشدن اين
قانون توس��ط وزارت دادگستري با همکاري
س��تاد کل نيروهاي مسلح و حس��ب مورد با
هماهنگي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
و وزارت جهاد کش��اورزي تهيه و به تصويب
ت وزيران خواهد رسيد.در ادامه نمايندگان
هيأ 
ماده  4را با  140رأي موافق ،صفر رأي مخالف
و  5رأي ممتنع از مجموع  196نماينده حاضر
در جلسه اصالح کردند.

