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خبرهای کوتاه

دیدار با خانواده شهید صنعت برق
خوزستان

مشاور مدیرعامل و مســئول بسیج شرکت برق
منطقه ای خوزســتان با خانواده شــهید حســن
حمیداوی از شــهدای صنعت برق در دوران دفاع
مقدس دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ســهامی برق
منطقه ای خوزســتان ،شهید حســن حمیداوی
در دوران دفــاع مقدس در راه خدمت رســانی به
رزمندگان اســام و تامین برق مقرهای پشتیبانی
جنگ به مقام شهادت رسیدند.
در ایــن دیدار که با حضور مشــاور مدیرعامل و
مسئول بسیج شرکت در منزل این شهید واال مقام
انجام شد به رســم یادبود لوح تقدیر و هدایایی به
خانواده شهید تقدیم شد.
در مراسم معنوی دیگری نیز پرسنل شرکت برق
منطقه ای خوزستان در مراسم سالگرد ارتحال امام
خمینی (ره) شرکت کرده و با آرمان های بنیانگذار
کبیر انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.
مدیرکل محیط زیست بوشهر خبر داد:

تشکیل  ۱۳پرونده قضایی در
عسلویه و کنگان علیه واحدهای
متخلف عسلویه و کنگان

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشهر در
نشست خبری اظهار کرد :تا کنون  ۱۳پرونده قضایی
در عســلویه و کنگان بر علیه واحدهایی که ضوابط
محیط زیست را رعایت نکرده اند ،تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا ،فرهاد قلی نژاد با اشاره به اهمیت
محیط زیست افزود :خوشبختانه در ماههای اخیر ائمه
جمعه استان ورود خوبی را به مسائل زیست محیطی
به ویژه در بحث آالیندگیها داشته اند.
وی با اشاره به بخش محیط زیست انسانی استان
بوشــهر :به دلیل برخورداری از ســواحل و دریا یک
جغرافیای حســاس از لحاظ آلودگیهای زیســت
محیطی اعم از آب ،خاک ،هوا ،زباله و پسماند داریم
که نیاز است تحت نظارت جدی قرار داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر با تاکید بر
ضرورت نظارت جدی بر آلودگیهای زیست محیطی
عنوان کرد :در بخش صنایع شــاهد اســتقرار تعداد
زیادی از صنایع سنگین نفت و گاز در جنوب استان
بوشهر بوده ایم .استقرار واحدهای متعدد پتروشیمی،
میدان گازی و منطقه ویژه اقتصادی پارس که موجب
ورود حجــم فراوانی از آالیندههــای متعدد به هوای
استان ،دریا و سایر اکوسیستمها شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد:

برنامه ویژ ه وزارت ارتباطات برای
 ۵۰۰روستای محروم از پوشش تلفن
همراه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :برنامه
ویژهای برای  ۵۰۰روستای محروم از پوشش تلفن
همراه داریم و تا پایان سالجاری  ۵۰درصد این
روستاها به شبکه ملی ارتباط متصل شوند.
به گزارش ایســنا ،محمد جواد آذری جهرمی بعد
از ظهر امروز چهارشــنبه ( ۲۲خرداد ماه) در جلسه
شورای اداری استان کردستان اظهار کرد :کردستان
ظرفیتهای فراوان در حوزه کشاورزی گردشگری و
به خصوص نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده دارد.
وی افزود :پروژههای انجام شــده در سال گذشته
بیشتر در جهت جبران عقب ماندگی استان بوده است
که خوشبختانه امروز هر  ۳۰شهر کردستان به اینترنت
نسل  ۳و  ۴و  FTTHمتصل شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه ۲۲۰
میلیارد تومان در سال گذشته برای دسترسی به شبکه
در کردستان هزینه شده است تصریح کرد :نقشهای
که در فضای مجازی پخش شــد مربوط به مناطق
روستایی بوده که البته به توجیه آن نمیپردازم ،بلکه
باید کمبودها را در این حوزه درک شود.
وی با اشاره به اینکه  ۸۹۰روستای استان کردستان
تحت پوشش خدمات تلفنهای همراه هستند عنوان
کرد ۵۰۰ :روستای کردستان هیچ دسترسی به تلفن
همراه ندارند پس به طور قطع به اینترنت نسل جدید
نیز دسترسی نخواهند داشت.
معاون استاندار هشدار داد:

احتمال تغییر مسیر تودههای ملخ به
سمت مناطق شمالی کرمان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان عنوان
کرد :احتمال تغییر مسیر تودههای ملخ به دلیل
گرمی هوا و حرکت به سمت مناطق شمالی استان
وجود دارد ،لذا از سازمان جهاد کشاورزی شمال
میخواهیم تدابیر الزم را اتخاذ کنند.
به گزارش ایسنا “ ،سیدمصطفی آیت اللهی موسوی”
در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به انجام
سمپاشیهای متعدد علیه ملخهای صحرایی از بهمن
ماه سال گذشته در ســطح استان کرمان اشاره کرد
و گفت :با اقدامات مبارزهای و پیشبینی های انجام
شده ،تا این لحظه وضعیت تحت کنترل است.
وی ادامه داد :تودههای جدید ملخهای صحرایی از
اواخر خرداد ماه به مناطق جنوبی کشور وارد خواهد
شد که باید تصمیمات و راهکارهای الزم برای آن دیده
شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان عنوان
کرد :احتمال تغییر مسیر تودههای ملخ به دلیل گرمی
هوا و حرکت به ســمت مناطق شمالی استان وجود
دارد ،لذا از سازمان جهاد کشاورزی شمال میخواهیم
تدابیر الزم را اتخاذ کنند.

ویژه شهرستان
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استاندارخوزستان:

وظیفه داریم شرایط را برای زیست بهتر شهروندان فراهم کنیم
غالمرضا شــریعتی روز چهارشــنبه در جلسه بررسی
مشــکالت منطقــه مهدیــس اهــواز در مهمانســرای
اســتانداری خوزســتان اظهار داشــت :مهدیس منطقه
بزرگ و پرجمعیتی اســت که جای رشد و پیشرفت دارد
و با توســعه زیرســاخت های این منطقه ،رغبت مردم و
سرمایه گذاران نیز برای سکونت و سرمایه گذاری بیشتر
میشود.
وی افزود :مهدیس منطقه مناســبی برای سکونت قشر
متوسط در کالنشــهر اهواز اســت که ما نیز وظیفه داریم
شرایط الزم را برای زیست بهتر شهروندان فراهم کنیم.
استاندار خوزســتان ادامه داد :در گذشته به این منطقه
کم توجهی شــده اســت درحالیکه مردم به صورت قانونی
تمامی هزینه های الزم را برای ســکونت پرداخت کرده اما
از آب و بــرق و گاز محروم مانده بودند و این یکی از دالیل
اصلی اعتراضات مردم است.
وی بیان کرد :پیش از این مردم این منطقه به شــدت از
عدم توســعه زیرساخت ها ناراضی بودند اما اکنون اقدامات
خوبی در این زمینه صورت گرفته و دستگاههای اجرایی هر
یک براساس مسئولیتهای خود پای کار هستند.
شریعتی اظهار داشت :هنوز مشکالتی در منطقه مهدیس
وجود دارد و دســتگاه ها باید بر اساس تعهدات خود طرح
ها را در سریع ترین زمان به مرحله بهره برداری برسانند.
وی ادامــه داد :دعــوت از ســرمایه گــذاران و تعریف
پروژههای مختلف بخصوص فضاهای ورزشــی می تواند بر
سرعت توسعه این منطقه بیفزاید.
استاندار خوزســتان گفت :در گذشته حتی یک مدرسه
هم در منطقه مهدیس وجود نداشت اما اکنون چهار مدرسه
فعالیت داشــته و یک مدرسه دیگر نیز به زودی احداث می
شود.
وی بیان کرد :شهردار ســابق اهواز نیز در جهت توسعه
منطقــه مهدیس اقدامات خوبی انجام داده و همکاری الزم

را با ما داشت و امید است شهردار جدید نیز بتواند در ادامه
راه در این منطقه پروژه های خوبی را تعریف و مشــکالت
مردم را برطرف کند.
شریعتی گفت :پروژه های آب ،برق و گاز در این منطقه
به سرعت پیش می روند اما پروژه فاضالب باتوجه به زمان
بر بودن آنها ،روند کندتری را ســپری مــی کند که امری
طبیعی است.
وی ادامــه داد :باتوجه به جمعیت ایــن منطقه احداث
هایپر مارکت و بازارچه دائمی باید در دستور کار قرار گیرد
تا دسترســی شهروندان به اقالم مورد نیاز به سهولت انجام
شود.
استاندارخوزســتان گفت :یکی از الزامــات نیز برگزاری
جلساتی با شــرکت فوالد خوزســتان برای رفع مشکالت
شــهرداری و آب و فاضالب است که باید در روزهای آینده
اقدامات الزم در این زمینه صورت گیرد.
شــریعتی در این جلسه بر شــتاب بخشی به پروژه های
شــهرداری و اب و فاضالب در منطقه مهدیس اهواز تاکید
کرد و همچنین با توجه به تقاضای اهالی منطقه اسالم آباد،
دستور ساخت یک مدرســه دخترانه در این منطقه و یک
مدرسه پسرانه در مهدیس را صادر کرد.
شتاب بخشی به توســعه منطقه مهدیس در اولویت
کار است
اســتاندار خوزستان همچنین حاشــیه بازدید از منطقه
مهدیس در جمع خبرنگاران گفت :با توجه به عقب ماندگی
منطقه مهدیس و ضرورت ایجاد شــرایط رفاهی بهتر برای
مــردم روند پروژه های عمرانــی و خدماتی در این منطقه
شدت می یابد.
وی افزود :اگرچه تمام ســاخت و سازها به صورت قانونی
بوده و تمامی پرداختی ها از ســوی مردم انجام شــده اما
خدمات آن گونه که مردم انتظار داشتند ،پیش نرفته است.
شــریعتی ادامه داد :با توجه به بازدید از منطقه و بررسی

مشکالت مردم قرار شد تحول خوبی در این منطقه ایجاد و
شرایط برای زندگی بهتر مردم فراهم شود.
وی گفت :دعوت از بخــش خصوصی و دولتی به صورت
ویژه در دستور کار قرار گرفته تا در منطقه مهدیس سرعت
پروژه ها بیشتر شود.
شریعتی تصریح کرد :توســعه زیرساخت های آب ،برق،
گاز ،فاضالب و همچنین روشــنایی و پس از آن آســفالت
معابر و زیر ســازی از سوی همه دستگاه ها به صورت ویژه
در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار خوزســتان ادامه داد :شــرکت آب و فاضالب

اهواز ،شــرکت گاز اســتان و همچنین شــهرداری اهواز
اقدامات اساســی را در زمینه توسعه زیرساخت ها انجام
می دهند.
وی همچنین به شــتاب بخشــی به روند پروژه های در
حال انجام در این منطقه تاکید کرد و گفت :تا روز دوشنبه
شــهرداری اهواز برنامه آسفالت محالت باقیمانده از منطقه
مهدیس اهواز را به استانداری اعالم کند.
همچنین در این جلســه مقرر شد شهرداری اهواز ظرف
مدت پنج روز برنامه زمان بندی شــده برای آسفالت سایر
مناطق منطقه مهدیس را به استانداری اعالم کند.

به میزبانی مناطق نفتخیر جنوب برگزار شد

نشست بررسی مشکالت شرکتهای تولیدی نفت و گاز در جنوب
نشســت تخصصی بررسی مشکالت شــرکتهای ملی مناطق
نفتخیز جنوب ،نفت و گاز اروندان و ملی حفاری در حوزههای منابع
انسانی ،ساختار سازمانی HSE ،و ترخیص کاال از گمرکات کشور با
حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی ،مهندس فرخ علیخانی ،معاون مدیر
عامل شــرکت ملی نفت ایران در امور تولید ضمن تقدیر از تالش
های شرکتها در مقابله با سیل اخیر گفت  :هدف از برنامه ریزی

و برگزاری اینگونه نشست ها ،مرتفع سازی موانع به صورت درون
زا است و با این نقشه راه ،ارزیابی مسائل عالوه بر اتخاذ راهبردهای
مناسب با تعامل و گفت وگوی مستقیم اثربخش تر خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز ضمن ابراز
خرســندی از حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و تاکید
بــر تداوم این نشســت ها ،گفت :گفتوگــوی رو در رو و خارج از
بوروکراسی اداری ،باعث صرفه جویی در زمان رفع موانع و تسهیل

همه فرایندها در راستای تحقق رسالت اصلی سازمان یعنی تولید
می گردد.
وی با بیان اینکه تولید ،مســتلزم تامین مداوم و منسجم کاالی
مورد نیاز است ،افزود :یافتن راهبردهای نوین در حوزه های مرتبط با
کاال و گمرکات می تواند بخش قابل توجهی از موانع را مرتفع سازد
و همه ی تالش ها در راستای نگهداشت تولید و کمک به پیشبرد
اهداف اقتصادی کشور می باشد ،حال اینکه رسیدگی به سرمایههای

انسانی و تقویت  HSEبه عنوان بازوی ایمن ساز نیز از اولویتهای
عملیاتی سازمان به شمار می آیند که خوشبختانه در دستور این
جلسه قرار داده شده اند.
در ادامه این نشســت  ،مدیران و کارشناســان مالی ،کاال ،منابع
انسانی و  ، HSEمسائل و مشکالت موجود در سه شرکت مناطق
نفتخیز جنوب ،نفت و گاز اروندان و ملی حفاری مورد بحث و تبادل
نظر قرار دادند.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری البرز:

پیشگیری از اعتیاد به مدد متولیان فرهنگی و اجتماعی در جامعه تسری می یابد
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری البرز گفت :باید فعالیت های
تعاملــی در حوزه هایی کــه تاثیرگذاری باالیی در مبارزه بــا مواد مخدر دارند،
افزایش یابد که تبادل اطالعات صورت گیرد تا از این طریق برنامه ریزی دقیقی
انجام شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز ،سعید
ناجی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان که به مناسبت هفته مبارزه
با مواد مخدر در ســالن شهدای دولت استانداری برگزار شد ،با اشاره به روند
جلسه گذشــته افزود :در نشست قبل درخصوص آســیب ها و چالش های
موجود در این حوزه و اینکه چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد ،بحث
و بررسی شد.
وی ادامه داد :در حوزه مبارزه با مواد مخدر ،برخورد در بسیاری از موارد چاره
کار نیســت بلکه باید بدنبال پیشــگیری از طریق آمــوزش های اجتماعی برای
مقابله با پدیده شوم اعتیاد باشیم.
ناجی گفت :اکنون باید به جز نیروی انتظامی دســتگاه های دیگری اعم از
آموزش و پرورش ،فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،دانشگاه ها و همچنین متولیان

فرهنگی ســایر دستگاه ها در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر فعال
تر باشند.
وی افزود :با توجه به توسعه ارتباطات و فعالیت های رسانه ای باید شیوه های

گوشه
با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان صورت گرفت

بازدید از پروژه خانه فرهنگ اهواز

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی خوزســتان از پروژه خانه
فرهنگ اهواز واقــع در اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان
بازدید کرد.
به گزارش روابــط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان ،محمد جوروند مدیر کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خوزستان به همراه مهندسان مشاور و ناظران پروژه خانه
فرهنگ ،ســه شنبه  ٢١آبان ماه از این پروژه در حال ساخت بازدید کرد
و از نزدیک در جریان مراحل ســاخت و روند توسعه و پیشرفت فیزیکی
این پروژه قرار گرفت.
این بنا از پروژههای در حال ساخت این اداره کل است که در اسفند ماه
سال  ١٣٩٦با حضور مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کلنگزنی
آن انجام شــد .این پروژه با زیر بنایی بالغ  ٢هزار متر مربع در  ٤طبقه
و با اعتباری بالغ بر  ٥٠میلیارد ریال با نظارت دفتر ســاختمانی اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزســتان با  ٤٠درصد پیشرفت فیزیکی در
مرحله اجرای سقف اول و ساخت تیرچه های سقف دوم در حال احداث
اســت .الزم به ذکر اســت ،از جمله امکانات در نظر گرفته شــده در این
بنا میتوان به ســالن اجتماعات در طبقه همکف ،کالسهای آموزشی و
فضاهای فرهنگی اشاره کرد

گوشه
مدیر ناحیۀ نورد سرد:

میزان تولید محصوالت سرد به  274هزار تن رسید
با همت کارکنان ســختکوش
ناحیۀ نورد ســرد در دوماهۀ اول
ســال «رونق تولید» ،میزان تولید
محصوالت ســرد در این ناحیه با
 11درصــد رشــد در دوماهه اول
سال جاری به  274هزار تن رسید.
مدیر ناحیۀ نورد ســرد ضمن اعالم این خبر گفت :محصوالت پوششدار
بهطور متوسط  4درصد رشد داشته و تولید آن به  70هزار تن طی دوماهۀ
ابتدایی سال جاری رسیده است .ضمن اینکه میزان تولید محصول قلعاندود
به رشد قابلتوجه  9درصد رسیده است.سید مهدی نقوی از کاهش توقفات
خطوط ناحیۀ نورد ،افزایش تن بر ســاعت تولید ،بهبود برنامهریزی تولید
و حمل محصول بهعنوان مهمترین دالیل کســب این رکورد یاد کرد .وی
افــــــزود :باتوجـــــهبه اختــــــالف قیمت محصوالت داخلی و مشابه
خارجی و عزم کشــور برای کاهش واردات محصوالت سرد و جلوگیری از
خروج ارز ،تولید حداکثری محصوالت کیفی در ســال  98بهمنظور تأمین
نیاز مشــتریان پاییندست در دســتور کار ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه
قرار گرفت.مدیر ناحیۀ نورد ســرد از صنایع خودروســازی ،تولیدکنندگان
لوازمخانگی ،فیلترســازان ،بشکهسازان و سایر صنایع پاییندستی بهعنوان
مشــتریان عمدۀ ناحیۀ نورد سرد نام برد و گفت :برنامهریزی برای تداوم و
بهبود هرچه بیشتر ظرفیت تولید در این ناحیه در حال انجام است.

خاصی را برای مقابله با مواد مخدر احصا و عملیاتی کنیم.
معاون استاندار البرز اضافه کرد :ضرورت دارد مجموعه هایی که با اقشار
بیشــتری از مردم سر و کار دارند وارد عمل شــوند و همه برای مبارزه با
مواد مخدر برنامه محور اقدام کنند و هر کسی به اندازه سهم خود پاسخگو
باشد.
وی گفت :با همپوشــانی تمامی متولیان امر در حوزه مبارزه با مواد مخدر می
توان خال های موجود را پوشش داد.
ناجی افزود :به طور قطع شورای اسالمی شهر و شهرداری ها نیز در این رابطه
وظایفی دارند.
وی عنوان کرد :باید فعالیت های تعاملی در حوزه هایی که تاثیرگذاری باالیی
دارند افزایــش یابد که تبادل اطالعات صورت گیرد تا از این طریق برنامه ریزی
دقیقی در راستای مقابله با مواد مخدر انجام شود.
معاون اســتاندار البــرز گفت :نباید برنامه ها و اقدامــات محدود به هفته ها و
روزهای گرامیداشــت یک مناسبتی شود بلکه این ایام بهانه ای برای ریل گذاری
اهداف و تسری امور در طول سال محسوب می شود.

گوشه
معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد

رشد  ۱۱۰درصدی سرمایه گذاری در اروند

معاون ســرمایه گذاری سازمان
منطقــه آزاد اروند از رشــد 110
درصدی ســرمایه گذاری در این
منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور
بین الملل ســازمان منطقه آزاد
اروند؛ ســید علی موســوی با اشــاره به اینکه در دو ماه سال ۹۴۰ ،۹۸
میلیارد ریال سرمایه در این منطقه جذب شده گفت :این رقم در مقایسه
با مدت مشابه پارســال بیش از  ۱۱۰درصد رشد در حوزه های خدمات
تجارت گردشگری و صنعت سرمایه گذاری داشته است.
وی افزود :پارسال  ۲۲۰میلیون دالر کاالهای تولید منطقه مثل صنایع
پایین دستی پتروشیمی همچون قیر ،خرما ،روغن های صنعتی و شیالت
از منطقه آزاد اروند صادر شده که نسبت به سال گذشته  ۳۰درصد رشد
داشته است.
موســوی خاطرنشان کرد :بیش از یک میلیارد دالر کاال سال گذشته از
بنادر آبادان ،خرمشــهر و مرز تجاری شلمچه به کشورهای عراق ،کویت،
تایلند ،چین ،روسیه و کشورهای مستقل  cisصادر شده است.
معاون ســرمایه گذاری و توسعه کســب و کارهای سازمان منطقه آزاد
اروند این کاالها را شــامل مواد غذایی ،مصنوعات پالســتیکی ،مصالح
ساختمانی ،فوالد ،میوه و تره بار و لبنیات برشمرد.

