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اخبار

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی  87طرح
گازرسانی در استان قزوین در دهه فجر

افتتاح گازرسانی به  6روستا 49 ،واحد صنعتی
وآغاز عملیات اجرایی گازرسانی به  32روستا در نقاط
مختلف استان قزوین در دهه فجر امسال انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین،
اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت با بیان
مطلب فوق گفت :همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی 6 ،روستای غریب مزرعه ،ککجین،
کوکج ،دشت آهو ،سنجدر و اسفستان به شبکه سراسری
گاز متصل خواهند شد و  255خانوار ساکن در این 6
روستا از گاز طبیعی بهره مند می شوند .وی هزینه
گازرسانی به این روستاها را  22میلیارد ریال اعالم کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین همچنین ازآغاز
عملیات اجرایی گازرسانی به  32روستای استان خبرداد
و افزود :مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی این 32
روستا که همگی در منطقه الموت قرار دارند در دهه
فجر امسال انجام خواهد شد و پیش بینی می گردد برای
اجرایی شدن آن  292میلیارد ریال بودجه نیاز خواهد
بود .وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر 33
روستای منطقه الموت از نعمت گاز بهره مند هستند
اظهار کرد :عملیات اجرایی گازرسانی به  21روستای
دیگر نیز درحال اجراست که امیدواریم حداکثر تا هفته
دولت سال آینده به شبکه سراسری متصل شوند.
بوشهری همچنین از گازدار شدن  49واحد
صنعتی -تولیدی در دهه فجر امسال با هزینه ای بالغ
بر  29میلیارد ریال خبرداد و گفت :با بهره گیری این
واحدها از گاز طبیعی تعداد واحدهای صنعتی گاز دار
استان به  3هزار و  42واحد صنعتی جزء و عمده خواهد
رسید که امیدواریم با استقبال صاحبان صنایع این تعداد
با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند.

کشف نیم تن هروئین در زاهدان

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از
کشف  ۵۱۱کیلوگرم هروئین در زاهدان خبر داد.
سردار احمد طاهری اظهار کرد :مأموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر شهرستان زاهدان با یکسری اقدامات
اطالعاتی گسترده به سرنخ هایی از قاچاق محموله
سنگین موادمخدر از مناطق مرزی به شهر زاهدان دست
یافتند .وی افزود :تیم های اطالعاتی و عملیاتی پلیس،
پس از چندین روز کار اطالعاتی نامحسوس موفق شدند
منزلی را در یکی از خیابان های حاشیه شهر زاهدان که
سوداگران مرگ از آن به عنوان محل نگهداری و پخش
مواد مخدر استفاده می کردند ،شناسایی کنند .این مقام
ارشد انتظامی بیان کرد :پس از انجام هماهنگی های
قضائی مأموران بالفاصله به محل اعزام شدند که پیش
از ورود پلیس ،قاچاقچیان از آنجا گریخته بودند.

در فصل سرما و زمستان؛

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی نسبت به
یخ زدگی کنتورهای آب مشترکین هشدار داد

تبریز – فالح :نگهداری بهینه از کنتورهای آب
و لوله های روباز از یخ زدگی در فصل زمستان و انجام
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب های احتمالی
به این تاسیسات در فصل زمستان توسط مشترکین
ضروری است .به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،واحد
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد :با
توجه به آغاز فصل سرما و برودت هوا ،احتمال ترکیدگی
لوله های روباز و کنتورهای آب وجود دارد ،لذا از مشترکین
درخواست می شود با استفاده از پوشش های مناسب از
جمله پشم شیشه ،موکت و گونی و  ...برای عایق بندی
کنتورها و لوله های روباز آب اقدام کرده و در صورت بروز
یخ زدگی مواردی از قبیل ریختن آب جوش روی کنتور
آب و روشن کردن آتش در حوضچه کنتور جدا خودداری

کنند  .در ادامه اطالعیه منتشره واحد روابط عمومی و
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی آمده است »:برای خدمات رسانی مناسب به
شهروندان بخصوص در فصل زمستان شرکت آب و

فاضالب استان نسبت به برقراری شیفت های کاری
در کلیه مناطق اقدام کرده است .همچنین کلیه مراکز
امداد و رفع حوادث آب وفاضالب بصورت شبانه روزی
برای رفع حوادث احتمالی در خطوط توزیع آب شهری
درحال آماده باش خواهند بود ».در این اطالعیه اشاره
شده است« :همچنین مرکز ارتباطات مردمی روابط
عمومی آب و فاضالب با شماره تماس  122در کلیه
روزهای سال بصورت شبانه روزی پاسخگوی سواالت و
راهنمایی همشهریان می باشد ،لذا از شهروندان عزیز
تقاضا می شود در نگهداری و پوشش کنتور آب نهایت
سعی و تالش خود را داشته باشند چرا که در صورت
ترکیدگی کنتور بر اثر سرما هیچگونه مسئولیتی در
قبال جبران خسارات احتمالی متوجه شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجان شرقی نحواهد بود ».

با حضور مدیرعامل انجام گرفت؛

تجلیل از مسئول گزینش جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی
تبریز – ماهان فالح :طی مراسمی
از مسئول گزینش جمعیت هالل احمر
استان آذربایجان شرقی تجلیل به عمل
آمد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،
مهدی پوراسماعیل نیازی مسئول گزینش
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان
شرقی با اهدای لوح تقدیر و به مناسبت

 ۱۵دی ماه سالروز تشکیل گزینش به
فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ره،
مورد تجلیل قرار گرفت .در این مراسم
سعید کنعانی مدیرعامل جمعیت هالل
احمر استان آذربایجان شرقی با اشاره
به اهمیت و حساسیت گزینش در
دستگاه های اجرایی گفت :گزینش ها
در دستگاههای اجرایی حساسیت خاصی

داشته و در سالم سازی محیط اداری نقش
به سزایی دارند .کنعانی به تاکیدات مقام
معظم رهبری در این خصوص پرداخت و
افزود :برابر تاکیدات مقام معظم رهبری
بایستی از افراط و تفریط در امر گزینش
پرهیز کرد تا راه برای خدمت افراد متعهد
و سالم هموار و از سپردن امور به افراد
ناصالح و ناالیق خودداری به عمل آید.

برگزاري نخستين دوره فني تخصصي آموزش ترانس ركتيفاير
در دو جنبه تئوري و عملي در شركت گاز استان سمنان

سمنان -زیاری:عليرضا اعواني رئيس
امور مهندسي و اجراي طرح های شرکت
گاز استان سمنان در راستاي فرآيند اجرايي
مديريت خوردگی ،از برگزاري اولين دوره
تئوري و عملي «فني تخصصي» آموزش
ترانس ركتيفايرهاي حفاظت كاتدي در
این شرکت خبر داد و گفت :این دوره
آموزشی در راستاي ارتقاي دانش و توان
پرسنل مرتبط با مبحث حفاظت كاتدي
و با هدف استفاده بهینه از ترانس ركتي
فايرهاي متنوع موجود در سطح شركت

ملي گاز ايران وهمچنين افزايش بهره
وری در بکارگیری آنها برگزار گرديد .وي
افزود :با توجه به عدم تعريف اين دوره
در استاندارد تقويم آموزشي شركت ،نظر
به اهميت آن به عنوان دوره ضروري و
تخصصي كاركنان ،برگزاری دوره مذکور در
سطح شركت ملي گاز ايران در دستور كار
قرار گرفت .رئیس امور مهندسی و اجرای
طرح های شرکت گاز استان سمنان افزود:
در اين دوره شركت كنندگان با ساختار
انواع ترانس ها ،اجزاي آنها ،نحوه بهره

برداري ،رفع عيب وكنترل بصورت تئوري
وعملي آشنا شدند .اعواني در پایان گفت:
امید است با اجراي اين دوره ،شاهد نتايج
مثبتي از جمله بهبود عملكرد واحدهاي
بهره برداري ،بازرسي ،مهندسي واجرا ،در
حوزه حفاظت كاتدي وافزايش توانمندي
پرسنل ذيربط در رفع اشكاالت و تعميرات
اساسی ترانسها در سطح مجموعه شركت
ملي گاز ايران باشيم .الزم به ذكر است:
اين دوره با حضور فراگیران از واحدهای
بازرسي ،بهره برداري و مهندسي شركتهاي

گاز استان های سمنان ،كرمان ،همدان،
تهران ،آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي،
اراك ،گرگان و البرز به میزبانی شرکت گاز
استان سمنان برگزار گردید .

خبر كوتاه

برداشت  280هزار تن گوجه فرنگی
خارج از فصل در استان بوشهر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
از برداشت  ۲۸۰هزار تن گجه فرنگی خارج از
فصل در استان خبرداد و گفت :تا پایان فصل
میزان برداشت این محصول به  ۶۰۰هزار تن
میرسد..
محمد تقی منوچهری در نشست کارگروه
تنظیم بازار استان بوشهر با اشاره به تولید 600
هزار تن گوجه فرنگی خارج از فصل در استان
بوشهر اظهار داشت :سطح زیر کشت گوجه در
استان بوشهر  12هزار هکتار است و پیشبینی
میشود بیش از  600هزار تن گوجه از مزارع
استان بوشهر برداشت شود.
.وی با بیان اینکه تاکنون بیش از  280هزار
تن گوجه فرنگی از مزارع استان بوشهر برداشت
شده است افزود :تا پایان امسال  320هزار تن
گوجه فرنگی دیگر برداشت میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
با بیان اینکه  3مرکز فرآوری تبدیلی گوجه
فرنگی در استان وجود دارد افزود :امسال در
مجموع  15هزار تن از گوجه فرنگی استان در
این مراکز فرآوری و به رب گوجه فرنگی تبدیل
میشود.
منوچهری از خرید و انتقال  25هزار تن
گوجه فرنگی برای فرآوری به استانهای مختلف
خبرداد و بیان کرد:بر اساس آمار و ارقام موجود،
سال گذشته در مجموع  66هزار تن گوجه فرنگی
از استان بوشهر به خارج از کشور صادر شد.
وی با بیان اینکه شهرستان دیر با سطح زیر
کشت چهار و  900هکتار بیشترین سطح زیر
کشت در استان بوشهر دارد خاطر نشان کرد :از
ابتدای امسال تاکنون حدود  101هزار تن گوجه
در این اراضی برداشت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
با بیان اینکه شهرستان دشتی با سه هزار و 800
هکتار سطح زیرکشت مقام دوم استان دارد تصریح
کرد :تاکنون  84هزار تن گوجه فرنگی از اراضی
کشاورزی این شهرستان برداشت شده است.
منوچهری از برداشت  75هزار تن گوجه
فرنگی در دشتستان خبرداد و بیان کرد:
شهرستان دشتستان نیز با دوهزار و  100هکتار
سطح زیرکشت عنوان سوم را در استان در اختیار
دارد که تاکنون  75هزار تن گوجه از مزارع این
شهرستان برداشت شده است.

