توهین دومین عنوان مجرمانه در کاشان است

طرح فیبر نوری مسیر خورهه
به محالت با اعتباری بالغ بر 25
میلیارد تومان درحال اجرا است

مدیــر مخابــرات منطقــه مرکــزی از اجــرای پــروژه
فیبرنــوری مســیر خــوره بــه محــات از محــل
طــرح خدمــات اجبــاری روســتایی خبــر داد و
گفــت :بــا اتمــام ایــن طــرح ،بســتر مناســب بــرای
تامیــن پهنــای بانــد ســایت هــا ومراکــزی کــه
در مســیر ایــن طــرح قراردارنــد شــامل لریجــان،
نخجیــروان  ،آب گــرم ومیمــه فراهــم مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره روابــط عمومــی
مخابــرات منطقــه مرکــزی مهنــدس لطفــی،
مدیــر مخابــرات منطقــه مرکــزی در جلســهای
کــه بــا حضــور دکتــر ســلیمی نماینــده مــردم
شهرســتانهای دلیجــان و محــات در مجلــس
شــورای اســامی برگــزار شــد ،بــا ارائــه گــزارش
آخریــن وضعیــت ارتباطــی شهرســتان محــات،
اظهــار داشــت :از مجمــوع  30800پــورت اینترنــت
منصوبــه در شــهر محــات  26500پــورت در
حــال کار اســت کــه ظرفیــت کافــی بــرای تامیــن
در خواســت هــای جدیــد نیــز فراهــم اســت
وهمچنیــن در بخــش تلفــن ثابــت بــا ضریــب نفــوذ
 %49در شــهر محــات وضعیــت مطلــوب اســت .
مهنــدس لطفــی بیــان کــرد  :در بخــش ارتباطــات
روســتایی از مجمــوع  35روســتا ی شهرســتان
محــات  33روســتا دارای تلفــن خانگــی و21
روســتا دارای اینترنــت مخابــرات و 17نقطــه دارای
پوشــش شــبکه همــراه اول اســت وضریــب نفــوذ
تلفــن ثابــت درایــن بخــش  %82مــی باشــد .
مدیــر مخابــرات منطقــه مرکــزی بــا اشــاره بــه
طــرح هــای در دســت اجــرا در شهرســتان محــات
افــزود :طــرح شــبکه فیبــر نــوری مســیر خورهــه
بــه دودهــک بــه طــول  13کیلومتــر بــا هزینــه
ای بالــغ بــر  10میلیــارد تومــان راه انــدازی شــده
اســت وهمچنیــن طــرح شــبکه فیبــر نــوری مســیر
خورهــه بــه محــات بــه طــول  40کیلومتــر بــا
اعتبــاری بالــغ بــر 25میلیلــرد تومــان در حــال
اجــرا ســت کــه  24کیلومتــر آن اجــرا شــده اســت
و 13کیلومتــر باقیمانــده نیــز بــا ســختی مســیر
اجــرا ،در حــال انجــام اســت .
مهنــدس لطفــی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه تعامــل
و همــکاری مطلــوب مخابــرات و شــهرداری در
شهرســتان محــات اظهــار داشــت :ارایــه خدمــات
مطلــوب تلفــن همــراه بــه مشــترکین مســتلزم
توســعه ونگهــداری آنتــن هــا وایســتگاه هــای بــی
تــی اس اســت کــه تعامــل شــهرداری بــا مخابــرات
در ایــن موضــوع بســیار مهــم وتاثیــر گــذار اســت
وامیدواریــم بــا گســترش همــکاری بیشــتر دو
ســازمان ،زمینــه افزایــش ارائــه خدمــات مطلــوب
تــر بــه مــردم فراهــم شــود .
در ادامــه ایــن دیــدار  ،دکتــر ســلیمی ،نماینــده
مــردم شهرســتان هــای دلیجــان ومحــات
ضمــن تقدیــر وتشــکر از اقدامــات انجــام شــده
اظهــار امیــدواری کــرد بــا همــکاری وتعامــل
ســازنده دســتگاه هــای اجرایــی تاثیــر گــذار،
شــاهد پیشــرفت هرچــه بیشــتر وبهبــود کیفیــت
ارتباطــات شــهری وروســتایی درســطح شهرســتان
باشــیم .
براســاس ایــن گــزارش ،ایــن جلســه بــا حضــور
نماینــده مــردم دلیجــان و محــات در مجلــس،
فرمانــدار شهرســتان محــات ،مدیــر مخابــرات
منطقــه مرکــزی مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات اســتان ،نماینــدگان شــورای شــهر و
شــهرداری شــهرهای محــات و نیــمور در محــل
فرمانــداری برگــزار شــد.

اراک/محبوبهقاسمی
ایجاد تشکل برای صنایع تبدیلی

رئیس دادگستری کاشان ضمن تاکید بر لزوم تقویت فرهنگسازی در کاهش پرونده قضایی گفت :توهین دومین عنوان مجرمانه در کاشان است.
محســن تــاج افــروز ضمــن اشــاره بــه تشــکیل حــدود ماهانــه  200پرونــده خانــواده در مراجــع قضایــی اظهــار داشــت :علــت تشــکیل ایــن حجــم بــاالی پرونــده
بــه دالیــل مختلفــی بســتگی دارد کــه یکــی از آن دالیــل مهریــه ســنگین اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل دیگــر اختالفــات خانوادگــی عــدم تحقیــق کافــی طرفیــن اســت ،افــزود :اگــر مــا بخواهیــم محصولــی را خریــداری کنیــم از چند
نفــر متخصــص در آن زمینــه ســوال میکنیــم و پــس از تحقیــق نســبت بــه خریــد اقــدام میکنیــم امــا برخــی خانوادههــا جگرگوشــه خــود را بــدون انجــام
تحقیقــات الزم بــه ازدواج فــرد دیگــری در میآورنــد و ایــن موضــوع تبعــات خــاص خــود را دارد.

شهرستانهای فارس زمین مسکن ملی را تا پایان آذرماه تامین کنند
اســتاندار فــارس اعــام کــرد :بــرای پیشــبرد طــرح
مســکن ملــی تاکنــون زمیــن در  ۲۴شهرســتان
فــارس تامیــن شــده و ضــروری اســت تــا پایــان
آذرمــاه جــاری تکلیــف تامیــن زمیــن ســایر
شهرســتانها نیــز مشــخص شــود.
محمدهــادی ایمانیــه اســتاندار فــارس در جلســه
شــورای مســکن اســتان بــا بیــان اینکــه طبــق
پیشبینــی هــای صورتگرفتــه ســهم فــارس در
طــول چهــار ســال از پــروژه جهــش ملــی مســکن
۲۶۰هــزار واحــد اســت ،گفــت :یکــی از برنامههــای
مــا ایــن اســت کــه بــا اختصــاص تســهیالت و
تامیــن امکانــات ،ایــن ســهم را افزایــش دهیــم
تــا افــراد بیشــتری بتواننــد بــا اجــرای ایــن طــرح
صاحبخانــه شــوند.
وی بــا اشــاره شــرایط تاهــل بــرای دریافــت
واحدهــای مســکونی ثبتنــام شــده توســط
متقاضیــان افــزود :بــا موافقــت وزرات راه و
شهرســازی افــراد مجــردی کــه اقــدام بــه ثبــت
نــام کردهانــد نیــز درصورتــی کــه طــی یــک
ســال آینــده ازدواج کننــد ،مــی تواننــد از مســکن
ثبتنامــی برخــودار شــوند.
اســتاندار فــارس تامیــن مســکن را از پیشنیازهــای
ازدواج دانســت و گفــت :بــا تامیــن تســهیالت
مســکن ،جوانــان بــه ازدواج ترغیــب خواهنــد شــد.

نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس بــا اشــاره
بــه اینکــه متولــی تامیــن زمیــن در روســتاها،
اداره کل بنیــاد مســکن اســت ،افــزود :دیگــر
دســتگاههای خدماترســان نیــز موظفانــد
زیرســاختهای مرتبــط بــا پــروژه ملــی مســکن
را فراهــم کننــد.
ایمانیــه بــه اهمیــت اســتفاده از ظرفیــت بخــش
خصوصــی درقالــب مناقصــه بــرای ســاخت
واحدهــای مســکن ملــی بهصــورت انبــوه تاکیــد
کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه ســاکنان
واحدهــای مســکونی نیازمنــد برخــورداری از مراکــز
خدماتــی ،آموزشــی ،رفاهــی و درمانــی در کنــار
مجتمعهــای مســکونی هســتند ،انبوهســازان بایــد
در کنــار تعهــد بــه ســاخت واحدهــا ،بــرای تامیــن
ایــن مــوارد اقــدام کننــد.
اســتاندار فــارس واگــذاری زمیــن رایــگان
را از مزیتهــای پــروژه مســکن ملــی
عنــوان کــرد و توضیــح داد :اختصــاص
تســهیالت براســاس دهکهــای جامعــه و
پرداخــت هزینــه انشعابات توســط دولــت
از امتیازهــای درنظــر گرفتــه شــده بــرای
متقاضیــان مســکن اســت.

فارس/عباسستایش گو

گلستان /آذری

واجد شرایط بودن  ۱۵درصد ثبتنام شدگان طرح مسکن ملی استان اصفهان

استان مرکزی ضرورت است

بــه گ ـزارش روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان مرکــزی  ،سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان مرکــزی گفــت :ایجــاد تشــکل قــوی و هدفمنــد
بــرای پیگیــری امــور صنایــع تبدیلــی در ایــن اســتان
ضــرورت اســت وفعــاالن ایــن بخــش بایــد بــا اق ـدام در
تشــکیل صنــف مســایل و موضوعاتشــان را پــی بگیرنــد.
«علــی صفــری» روز شــنبه در نشســت بــا فعــاالن حــوزه
صنایــع تبدیلــی و غذایــی بخــش کشــاورزی اســتان
مرکــزی افــزود :صنایــع تبدیلــی و غذایــی  ۲۵درصــد
ظرفیــت صنایــع کشــور و اســتان مرکــزی را بــه خــود
اختصــاص داده و داشــتن تشــکل بـرای انتقال مشــکالت
آنهــا بــه مســئوالن ضــروری اســت .سرپرســت ســازمان
جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی خاطرنشــان کــرد:
بازاریابــی بـرای عرضــه محصــوالت ،کمبــود نقدینگــی و
نیــاز مبــرم بــه تقویــت مدیریــت از موضوعاتــی اســت که
واحدهــای صنایــع تبدیلــی ایــن اســتان بــا آن دســت بــه
گریبــان هســتند و نیــاز اســت کــه شــاغالن ایــن بخــش
در صنــدوق توســعه بخــش کشــاورزی وارد شــوند و ایــن
صنــدوق در آینــده تامینکننــده ســرمایه درگــردش آنان
باشــد .صفــری افــزود ۴۹ :درصــد منابــع مالــی صنــدوق
توســعه بخــش کشــاورزی از ســوی دولــت و بقیــه بایــد
توســط بهرهبــرداران تامیــن شــود .وی ادامــه داد :صنایــع
تبدیلــی از جملــه حلقههای مهــم در فــرآوری محصوالت
کشــاورزی اســت کــه تاکنــون کمتــر مــورد توجــه بــوده
و بــاروری ظرفیتهــای ایــن بخــش عــاوه بــر افزایــش
تولیــد ،اشــتغال و تولیــد ثــروت را رقــم میزند .سرپرســت
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی گفــت :میزان
کشــت قـراردادی در کشــور و اســتان یــک درصــد اســت
کــه بــاال بــردن ایــن شــاخص تــا  ۲۰درصــد در مــدت
چهارســال آینــده در دســتور کار وزارت جهــاد کشــاورزی
قـرار دارد .صفــری افــزود :صنایــع تبدیلی یکــی از بالهای
مهم توســعه کشــت قراردادی اســت و توســعه کشــاورزی
قــراردادی در اســتان مرکــزی و کشــور نیازمنــد توجــه
هرچه بیشــتر به ایــن صنعــت دارد .وی ،افزایــش بهرهوری
محصــوالت بخــش کشــاورزی را از جملــه اولویتهــای
صنایــع تبدیلی و تکمیلی عنوان کرد .سرپرســت ســازمان
جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی گفــت :ایجــاد یکهزار
و  ۶۰۰اشــتغال در حــوزه کشــاورزی ســال  ۹۸بـرای ایــن
اســتان تعهــد شــده بــود کــه یکهـزار اشــتغال آن در بازه
زمانــی اشــاره شــده در بخــش صنایــع تبدیلــی و تکمیلی
بــود .اســتان مرکــزی بــا یــک میلیــون و  ۴۱۴هـزار نفــر
جمعیــت و  ۱۲شهرســتان در قلــب کشــور قــرار دارد.
اســتان مرکــزی بــه عنـوان دومیــن قطــب صنایــع مــادر
تخصصــی ،چهارمیــن قطــب صنعــت کشــور محســوب
میشــود و در زمینــه تنــوع تولیــدات صنعتــی رتبــه
نخســت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت

اراک/محبوبهقاسمی

آبفــای اســتان اصفهــان پــس از ممیــزی خارجــی
توســط شــرکت مــودی اینترنشــنال ،موفــق بــه
دریافــت گواهینامــه سیســتم مدیریــت کیفیــت
 9001:2015 ISOشــد.
معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت آب و
فاضــاب اســتان اصفهــان گفــت :پــس از اســتقرار
سیســتم مدیریــت کیفیــت  9001:2015 ISOدر
ســتاد مرکــزی ،مناطــق  2و  6شــهر اصفهــان و
مناطــق خودگــردان برخــوار ،خمینــی شــهر ،نجــف
آبــاد ،لنجــان ،تصفیــه خانــه آب بابــا شــیخعلی
وتصفیــه خانــه فاضــاب شــمال ،ایــن گواهینامــه
بــا اعتبــار ســه ســال بــرای آبفــای اســتان اصفهــان
صــادر شــد.
مجتبــی قبادیــان در خصــوص سیســتم مدیریــت
کیفیــت  9001:2015 ISOافــزود :ایــن سیســتم
شــناخته شــده تریــن اســتاندارد مدیریتــی در
جهــان اســت کــه در ســال  ۲۰۱۵ویرایــش جدیــد
(پنجمیــن نســخه) آن توســط ســازمان بیــن
المللــی اســتانداردها ارائــه شــده اســت.
وی مبنــای اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت
 9001:2015 ISOرا بــر اســاس اســتاندارد هــای
بیــن المللــی اعــام کــرد و گفــت :بــا اجــرای
ایــن فراینــد ،توانایــی ارائــه خدمــات مســتمر بــه
مشــترکین بــه منظــور افزایــش رضایــت مــردم
فراهــم مــی شــود چــرا کــه هــدف از اجــرای ایــن

طــی حکمــی از ســوی علــی طالبی مدیرعامــل
شــرکت گاز اســتان گلســتان ،حمیــد الــه وردی نژاد
بعنــوان رئیس جدیــد امــور قراردادهــا منصــوب   و
طــی نشســتی بــا حضــور مدیــر عامــل و اعضــای
هیئــت رئیســه گازگلســتان حکــم صــادره بــه
ایشــان اعطــاء شــد .شــرکت گاز اســتان گلســتان
 ،درهمیــن راســتا از خدمــات ارزنــده محمــد
تمجیــدی فــرح بخــش   رئیــس ســابق ایــن
امــور   در دوره تصــدی مســئولیت تقدیــر و
تجلیــل بعمــل آمــد.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان
گفــت :از میــان متقاضیانــی کــه بــرای طــرح
مســکن ملــی اســتان اصفهــان ثبــت نــام کردنــد
 ۱۵درصــد آنــان واجــد شــرایط هســتند.
علیرضــا قاریقــرآن مدیــرکل راه و شهرســازی
اســتان اصفهــان اظهــار کــرد :بیــش از  ۱۵۰هــزار
نفــر در ایــن اســتان بــرای دریافــت مســکن ملــی
ثبــت نــام کردهانــد کــه بیــن  ۱۰تــا  ۱۵درصــد
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رئیس امور قراردادهای شرکت گاز استان گلستان منصوب شد

آنــان واجــد شــرایط دریافــت مســکن هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه نیمــی از فرآینــد اداری
تخصیــص پروژههــای طــرح اقــدام ملــی مســکن
انجــام شــده اســت ،گفــت :در صــورت تأمیــن
منابــع مالــی و تخصیــص زمیــن ،تســهیالت
بانکــی بــرای احــداث مســکن بــه متقاضیــان
اختصــاص مییابــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان

روزنامه صبح ایران  /سال دهم  -شماره 876
 9آذر ماه  / 1400با ما همراه شوید

اذعــان داشــت :متقاضیــان و ســاکنان شــهر
اصفهــان بــرای ثبــت نــام در طــرح مســکن ملــی
میتواننــد از واحدهــای پیــش بینــی شــده در
شــهرهای بهارســتان و شاهینشــهر انتخــاب
کننــد.
وی چالــش اصلــی پیــش روی مســکن ملــی را
گــذر از مراحــل اداری دانســت و گفــت :خواهــان
هماهنگــی بیشــتر بــرای واگــذاری زمیــن بــرای
ســاخت مســکن ملــی هســتیم کــه البتــه هــر
ســازمان مطابــق بــا دســتورالعملهای ابالغــی
و مختــص خــود عمــل میکنــد کــه الزمــه آن
عمــل بــر اســاس یــک دســتورالعمل واحــد اســت.
قار یقــرآن گفــت :درصورتیکــه تســهیالت
موردنظــر و فرآینــد اداری ســریعتر صــورت
بگیــرد ،ســاخت مســکن ملــی بــا ســرعت
باالتــری انجــام میشــود.
طــرح بــزرگ و ملــی تولیــد مســکن باهــدف
ســاخت  ۴۰۰هــزار واحــد مســکونی در کل
کشــور در دســت اجراســت کــه ســهم اســتان
اصفهــان  ۷۰هــزار و  ۷۸۰واحــد اســت.

اســتاندارد بیــن المللــی ،یکســانی در ســاختار
سیســتم هــای مختلــف مدیریــت کیفیــت اســت.
معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات شــرکت آب و
فاضــاب اســتان اصفهــان بــا بیــان ایــن کــه بــه
کارگیــری یــک سیســتم مدیریــت کیفیــت ،یــک
تصمیــم اســتراتژیک بــرای شــرکت اســت کــه
زمینــه را بــرای فعالیــت هــای توســعه پایــدار
فراهــم مــی کنــد ،تصریــح کــرد :بــرآورده ســازی
مســتمر الزامــات و پرداختــن بــه نیازهــا و انتظــارات
آینــده ،در اســتقرار ایــن سیســتم مدیریــت
کیفیــت ،باعــث افزایــش پویایــی ،اصــاح ،بهبــود،
نــوآوری و خالقیــت در انجــام کارهــا مــی شــود.
قبادیــان مزایــای اســتقرار سیســتم مدیریــت
کیفیــت  9001:2015 ISOرا افزایــش بهــره وری
و مزیــت رقابتــی ،مشــخص نمــودن مســئولیت هــا
در سراســر ســازمان ،بهینــه کــردن فرآینــد هــا،
كنتــرل مناســب مســتندات ،بهبــود ارتبــاط بــا
کارکنــان و مشــتریان ،فراهــم نمــودن سیســتم
ارزیابــی جهــت بهبــود مســتمر ،کاهــش هزینــه هــا
و افزایــش ســطح رضایــت مشــتریان عنــوان کــرد.
شــایان ذکــر اســت ممیــزی خارجــی توســط
شــرکت مــودی اینترنشــنال در تاریــخ هــای 30
آبــان ،یکــم و دوم آذرمــاه جــاری انجــام شــد.

اصفهان/مریمرحیمی

ســومین همایــش گــروه جهــادی ملــی نــذروراه  ۷۲خـوان
احســان حســینی آذر مــاه ســال جــاری در مشــهد مقــدس
برگ ـزار مــی شــود دبیــر گــروه جهــادی ملــی نــذرواره ۷۲
خــوان احســان حســینی از برگــزاری ســومین همایــش
نــذروراه  ۷۲خ ـوان احســان حســینی در مشــهد مقــدس
بــا حضــور مســئولین کشــوری و نماینــدگان اســتان هــای
کشــور در روز پنجشــنبه ۲۵آذر مــاه ســال جــاری خبــر داد.
بــه گ ـزارش خبرنــگار روزنامــه س ـراج در اســتان ســمنان،
محمــد قوســی ،دبیــر گــروه جهــادی ملــی نــذروراه ۷۲
خــوان احســان حســینی ،گــروه جهــادی ملــی نــذرواره
را بــه عنــوان یــک آئیــن ملــی بــرای نهادینــه کــردن
فرهنــگ حســینی ،خیــر و احســان در جامعــه دانســت و
خاطرنشــان کــرد :ایــن همایــش همــه سـاله بــه پــاس قدر
دانــی و تجلیــل از خادمــان حســینی کــه در پخــت ۷۲
دیــگ غــذای نــذری مشــارکت دارنــد ،برگــزار میشــود.
وی بــه برپایی نمایشــگاه عکس نذرواره حســینی و شــرکت
تمام هیئــات مذهبی ،گروه هــای جهــادی ،مراکز نیکوکاری
کــه در پخــت و توزیــع ۷۲دیــگ غـذای نذری دخیــل بودند
اشــاره و تصریــح کــرد :ایــن نمایشــگاه عکــس در یکــی از
نگارخانــه هــای حــرم رضــوی بــه نمایــش عمــوم مــردم و
زائـران گذاشــته خواهــد شـد .وی بــا بیــان اینکــه امســال
ســومین سالیســت کــه توفیــق برگـزاری همایــش ،نصیب
خادمــان نــذروراه ای مــی شــود ،خاطرنشــان کــرد :امیدواریم
بــا ایــن رویکــرد جنبــه ای دیگــر از فرهنــگ حســینی را در
جامعــه نهادینــه کنیـم .وی مبدع ایــن طرح را خیــر گرانقدر
اســتان ســمنان ،ابراهیم امیرآبادیان دانســت و اذعان داشـت:
خیــر نــه تنهــا ۷۲دیــگ بــه هــر هئیــت کــه شـرایط
ایــن ّ
پخــت و برگـزاری ایــن آئیــن ملــی را دارا باشــد؛ اهـدا مــی
کنــد ،بلکــه حامــی هیئــات در دو ســال اول طبــخ نیــز مــی
باشــد ،تــا ایــن رونــد مردمــی شــود .دبیــر گــروه جهــادی
ملــی نــذروراه ۷۲خـوان احســان حســینی تاکیــد کــرد که
هــدف ایــن گــروه جهــادی ملی ،جریان ســازی در مناســبت
هــای مختلــف ســال نظیر ایــام محرم ،عیــد قربان ،شــهادت
ســردار دلها حاج قاســم ســلیمانی ،والدت امام حســین (ع)
و همچنیــن ناجــی هموطنــان در حـوادث غیرمترقبه مانند
ســیل و زلزلــه می باشـد .محمد قوســی همچنیــن تصریح
کــرد :ایــن آئیــن ملی از شــهر امیرآبــاد دامغــان از ســال های
گذشــته کلیــد خــورد و در حــال حاضــر با اشــاعه آن بــه۷۲
شــهر کشــور گســترش یافته اســت

سمنان/آذرپژمان

توضیحاتمهندسسبطیشهردارگرگاندرخصوصاحداثپروژهبزرگتلهکابینگرگان
شــهردار گــرگان بــا حضــور در یــک برنامــه تلویزیونی
در خصــوص ابهامــات ســاخت پــروژه تلــه کابیــن
گــرگان توضیــح داد.
بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی روابــط عمومــی
شــهرداری گــرگان ،محمدرضــا ســبطی در گفتگــو بــا
برنامــه «حــرف و حســاب» ســیمای مرکــز گلســتان
در خصــوص احــداث پــروژه تلــه کابیــن شــهر گــرگان
اظهــار داشــت :مــکان یابــی پــروژه در ســال 1385
انجــام شــد و مشــاور پــروژه در آن زمــان  40مــکان را
بــرای ســاخت تلــه کابیــن پیشــنهاد داد.
ســبطی بــا بیــان اینکــه تلــه کابیــن یکــی از مولفــه
هــای توســعه پایــدار و جــذب گردشــگر اســت ،گفت:
ســاخت تلــه کابیــن در ابعــاد ملــی و بیــن المللــی
بســیار مهــم اســت و اســتان گلســتان را از حالــت
انــزوا خــارج مــی کنــد.
وی پــروژه تلــه کابیــن را مطالبــه جــدی شــورای
ششــم خوانــد و بیــان کــرد :بــرای ســاخت تلــه
کابیــن گــرگان  14مجــوز قانونــی از نهادهــای ذیربــط
از جملــه ســازمان جنــگل هــا ،مراتــع و آبخیــزداری
کشــور ،شــورای عالــی جنــگل هــای کشــور ،اداره کل
محیــط زیســت اســتان اخــذ شــده اســت.
شــهردار گــرگان تصریــح کــرد :طــول مســیر  3هــزار
 61متــر اســت و  17پایــه (دکل) در نظــر گرفتــه
شــده و بــرای آنکــه درختــان قطــع نشــوند ،بــه ازای
هــر  ۱۸۰متــر تنهــا یــک پایــه پیشبینــی شــده کــه
ایــن موضــوع نشــان دهنــده احتــرام مــا بــه محیــط
زیســت و منابــع طبیعــی اســت.

ســبطی در خصــوص گمانــه زنــی هــای مربــوط بــه
افزایــش ترافیــک در محــور ناهارخــوران ایجــاد مــی
شــود ،گفــت :بــر اســاس مطالعــات ،بــار ترافیــک
محــور ناهارخــوران بعدازظهــر و ســاعات ابتدایی شــب
اتفــاق مــی افتــد درحالــی کــه ســاعات فعالیــت تلــه
کابیــن از صبــح تــا  5عصــر خواهــد بــود.
وی خاطرنشــان کــرد :همچنیــن یــک پارکینــگ بــا
گنجایــش  460خــودرو نیــز پیــش بینــی شــده کــه
بــه کاهــش بــار ترافیکــی خواهــد انجامیــد
شــهردار گــرگان بــا تاکیــد بــر لــزوم توســعه نــاوگان
حمــل و نقــل عمومــی گفــت :مــا بایــد سیســتم
هــای نویــن حمــل و نقــل را در شــهر گــرگان
ایجــاد کنیــم کــه ایــن موضــوع یکــی از اولویــت
هــای شــهرداری و شــورای اســامی شــهر اســت.
محمدرضــا ســبطی در پایــان در خصــوص هزینــه
ســاخت تلــه کابیــن اظهــار داشــت :بــرای احــداث
چنیــن پــروژه هــای بزرگــی شــهرداری بــا منابــع
مالــی خــود قــادر بــه هزینــه کــردن نیســت بلکــه
بایــد بــا جــذب ســرمایه گــذار نســبت بــه تامیــن
اعتبــار آن اقــدام کنیــم.
الزم بــه ذکــر اســت در نظرســنجی ایــن برنامه ســوال
«رضایــت مــردم در خصــوص احــداث تلــه کابیــن»
مطــرح شــد کــه در پایــان حــدود نیمــی از شــرکت
کننــدگان بــه گزینــه «موافــق» و حــدود  20درصــد
نیــز بــه گزینــه «بــا حفــظ محیــط زیســت موافقــم»
رای دادنــد و ســایر شــرکت کننــدگان نیــز «مخالــف»
بودنــد.
گلستان/آذری

اصفهان/مریمرحیمی

تجلیل از خانواده شهدای شرکت پاالیش نفت سپاهان به مناسبت هفته بسیج
محمــد زیــن العابدینــی ،رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت
پاالیــش نفــت ســپاهان در آئیــن تجلیــل از خانــواده
شــهدا و بســیجیان شــرکت پاالیــش نفــت ســپاهان و
همچنیــن بهرهبــرداری از ســالن شــهید ســلیمانی ایــن
شــرکت بــا بیــان اینکــه بســیجی بــودن و بســیجی ماندن
یــک اصــل اســت ،اظهــار داشــت :مــا افــراد زیــادی را
داشــتیم کــه بســیجی بودنــد امــا بســیجی نماندنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بســیجیان بایــد در همــه
زندگیشــان بســیجی گونــه رفتــار کننــد ،تصریــح
کــرد :رفتــار بســیجی در هــر برههــای از زمــان در کشــور
متفــاوت اســت و بایــد بــه انــدازهای توانمنــد شــویم
کــه در برابــر هــر چالشــی بــه خوبــی رفتــار کنیــم.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت نفــت ســپاهان بــا بیــان
اینکــه روزی بایــد در زمینــه نانو تکنولــوژی و بیوتکنولوژی،
یــک روز در عرصــه انــرژی هســته ای ،یــک روز در دفــاع
از حــرم ،یــک روز در ســیل و زلزلــه  .در برهــهای از
زمــان نیــز در حــوزه موشــکی نیــاز بــه تخصــص داریــم
کــه بــا توانمنــدی بــه اهــداف خــود خواهیــم رســید.
وی بــا بیــان اینکه در این جنگ اقتصــادی ما برای موفقیت
بــه عنـوان بســیجی باید هر چــه داریــم را در شــرکت نفت
ســپاهان بــروز دهیــم ،ادامــه داد :افتخــار مــا ایــن اســت
کــه در دولــت ســیزدهم جهــش اقتصــادی را رقــم بزنیــم.
همچنیــن مســعود احمــدی نیــا در ادامــه ایــن جلســه
بــا بیــان اینکــه امــروز در جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی
هســتیم ،اظهــار داشــت :اگــر دیــروز فرزنـدان ایــن کشــور
آزاد منشــی را بــا خــون خــود بــه اثبــات رســاندند امــروز
بایــد نســل جـوان در همــه حوزههــای تولیــد ورود کننــد
و بــا علــم خــود کشــور را از ایــن ش ـرایط نجــات دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ملــت وفــادار ایـران بیـشاز  ۴۰ســال
اســت کــه بــا همــه ســختی هــا و تحریمهــا مقاومــت
کــرده ،ابــراز داشــت :دشــمن بایــد بدانــد ملتــی کــه
هویــت و مکتــب دارد را نمیتوانــد از پــای درآورد.
مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگـران اســتان اصفهان
بــا بیــان اینکــه امــروز بایــد از همــه ظرفیــت هــای
علمــی در صنایــع اســتفاده شــود ،گفــت :بســتر بــرای

ایــن امــر فراهــم اســت و همــه بایــد بــه می ـدان بیاینــد.
وی تصریــح کــرد :پاسداشــت خانــواده شــهدا در
واقــع یــک نــوع امنیــت اســت و بــا ایــن اقــدام تفکــر
و فرهنــگ بســیجی در کشــور نهادینــه میشــود.
همچنیــن ســرهنگ حمیدرضــا مجیــری ،فرمانــده ناحیه
مقاومــت بســیج شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه
در ادامــه ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد ادامــه
دهنــده راه شــهدا باشــیم و بتوانیــم نــام آنهــا را زنــده
نگــه داریــم ،اظهــار داشــت :امــروز کســی در جامعــه
اســامی نیســت کــه قــدر شــهید و شــهادت را ندانــد
و از ایــن رو وظیفــه ســنگینی بــر عهــده مــا اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا ب ـرای پیــروزی بــر دشــمن
نیازمنــد همــت بلنــد و تکیــه بــر راه شــهدا و اعتمــاد
بــر خداونــد هســتیم ،تصریــح کــرد :تنهــا بــا ایــن رفتــار
میتوانیــم مشــکل گشــا باشــیم و در همــه مســایل
اثــر بخشــی و مشــکل گشــایی را شــاهد باشــیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان شــاهین شــهر و
میمــه با بیــان اینکه موفقیــت در جنگ اقتصــادی نیازمند
تدویــن برنامــه بلنــد مــدت و حســاب شــده اســت ،اضافــه
کــرد :بایــد با اســتفاده از ظرفیت های علمی و شــرکتهای
دانــش بنیــان میتوان بــه خوبی ایــن امر را محقق ســاخت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دشــمن همــه تــوان خــود
را بــرای از پــای درآوردن کشــور بــا تحریــم هــای
اقتصــادی بــکار گرفتــه اســت ،افــزود :مــا تاکنــون بــه
خوبــی مقاومــت کــرده ایــم و بایــد همــواره ایــن رونــد
را بــا قــدرت و برنامــه ریــزی بهتــری دنبــال کنیــم.
همچنیــن در ادامــه این مراســم محمدعلی فــاح ،فرمانده
بســیج وزارت نفــت در جمــع خبرنگاران با بیــان اینکه زنده
نگهداشــتن یــاد شــهدا کمتــر از شــهادت نیســت ،اظهــار
داشــت :اگــر در دهــه اول انقالب بســیج نبود و در شـرایطی
بســیار ســخت که نظام حاکمیت فروپاشــیده شــده بود به
کمــک مــردم نمیآمــد شـرایط خوبــی را نداشــتیم و امروز
نمیتوانســتیم ب ـرای گام دوم انقــاب برنامهریــزی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه همــه عالــم ب ـرای از ریشــه درآوردن
نهــال انقــاب تــاش میکننــد ،گفــت :در چهــار دهــه

ســپری شــده از دوارن انقــاب از دشــمن از هــر تالشــی
همچــون شــبیخون فرهنگــی گرفتــه تــا شـرایط ســخت
و ناجوانمردانــه تحریمهــای اقتصــادی بـرای از بیــن بــردن
انقــاب اســتفاده کــرد و هیــچ گاه نیــز موفــق نبوده اســت.
فرمانــده بســیج وزات نفــت بــا بیان اینکــه در حــال حاضر
ایـران در عرصــه علــم و فنــاوری در جایــگاه ویــژهای قـرار
گرفتــه اســت ،تصریــح کــرد :در عرصههــای اقتصــادی نیز
دارای جایــگاه خوبــی هســتیم و بـرای تعالــی شـرایط باید
باهــم باشــیم و دلهــا را بــه هــم بدهیــم چـرا کــه بــا ایــن
رویکــرد در آینــده قطعــا آینده روشــنی را خواهیم داشــت .
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بســیج مــرز نمیشناســد ،اضافــه
کــرد :در همــه ادارات دولتی و خصوصی شــاکله بســیج باید
حضــور داشــته باشــد و تفکــر ایثــار و شــهادت را القــا کند.
همچنیــن محمــد وفایــی ،رئیــس شــرکت پاالیــش
نفــت ســپاهان نیــز در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه
ایــن شــرکت از ســال  81بــه بخــش خصوصــی واگ ـذار
شــده اســت ،اظهــار داشــت :طــی  19ســال اخیــر در
زمینــه تولیــدات ،نیــروی انســانی و توســعه فیزیکــی
شــاهد اقدامــات خوبــی در ایــن شــرکت بودهایــم.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تولید شــرکت پاالیش
نفت ســپاهان بــه  ۲۰۰هـزار تن روغن موتــور و انـواع روغن
های صنعتی رســیده اســت ،ابراز داشــت :مــا ظرفیت تولید
بیشــتر را داریــم امــا بــازار کشــش عرضــه بیشــتر را نـدارد.
رئیــس شــرکت پاالیــش نفــت ســپاهان بــا بیــان
اینکــه مــازاد تولیــد روغــن ایــن شــرکت در حــال
حاضــر صــادر میشــود ،تصریــح کــرد :صــادرات از
ایــن شــرکت بــه دبــی و از آنجــا بــرای هنــد ،چیــن،
آفریقــا و مقــدار کمــی هــم بــه اروپــا انجــام میشــود.
وی گفــت :مــا بزرگتریــن پاالیشــگاه غرب آســیا هســتیم
و ســه رقیــب مــا هرگــز نتوانســته انــد روی هــم رفتــه بــه
انـدازه تولیــد مــا برســند و ظرفیت ما بــه گونــه ای طراحی
شــده کــه امــکان تولیــد معــادل همــه پاالیشــگاه هــای
موجــود در کشــور را داریــم.

اصفهان /مریم رحیمی

جشنواره ایروبیک ژیمناستیک در فارس برگزار شد

جشــنواره ایروبیــک ژیمناســتیک بــه مناســبت
هفتــه بســیج در  ۲بخــش پســران و دختــران در
اســتان فــارس برگــزار شــد.
ســعیدرضا کیخــا رییــس هیــات ژیمناســتیک
اســتان فــارس گفــت :ایــن جشــنواره بــا شــرکت
ورزشــکارانی از شهرســتانهای گــراش ،کازرون،
داراب ،فســا ،جهــرم ،ارســنجان و شــیراز بــه
صــورت مجــازی برگــزار شــد و تیمهــای برتــر
پــس از ارزیابــی داوران مشــخص شــدند.
او افــزود :در ایــن جشــنواره  ۱۸تیــم و ۷۷
ورزشــکار مشــارکت داشــتند و فیلمهــای خــود
را تــا  ۳۰آبــان مــاه ارســال کردنــد.
کیخــا دربــاره نتایــج ایــن جشــنواره نیــز گفــت:

پــس از ارزیابــی فیلمهــا در مجمــوع هــر ۲
بخــش دختــران و پســران تیــم دانشــگاه شــیراز
عنــوان نخســت جشــنواره را از آن خــود کــرد و
تیمهــای داراب (الــف) ،فســا ،ارســنجان ،کازرون
(تیــم  ۶نفــره) و تیــم دختــران آکادمــی شــهید
حمــزه شــیراز در جایــگاه دوم قــرار گرفتنــد.
رییــس هیــات ژیمناســتیک اســتان فــارس
گفــت :تیمهــای کازرون (تیــم  ۷نفــره) ،داراب
(ب) ،گــراش ،جهــرم (تیمهــای  ۵ ،۴و  ۶نفــره)،
تیــم پســران آکادمــی شــهیدحمزه ،باشــگاه ایرانــا
(داراب) و باشــگاه صبــا شــیراز ســوم شــدند.

فارس/عباسستایش گو

