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یکشنبه  23دی 1397
شماره 2396

اخبار
فرمانده تیپ 230گرگان :

در فتنه  88ظرفیت ها و واقعیت های
انقالب محک خورد

امیر سرتیپ سعید اثنی عشریه فرمانده تیپ
230گرگان در جمع فرماندهان و کارکنان با تجلیل
از بصیرت و هوشیاری مردم در خنثی کردن توطئه ی
دشمنان گفت :با تنومند شدن درخت انقالب و تبدیل
شدن آن به یک تفکر و دکترین در سطح منطقه و فرا
منطقه ای فتنه  88در نوع خود یکی از پیچیده ترین
شرایط سه دهه گذشته انقالب اسالمی بود که با استفاده
از ساده لوحی عناصر داخلی موفق به طراحی و اجرای آن
شدند.سرتیپ  2اثنی عشریه با اشاره به نقش راهبردی
مقام معظم رهبری در خنثی سازی فتنه تصریح کرد:در
فتنه  88ظرفیت ها و واقعیت های انقالب محک خورد
و با مدیریت مدبرانه و حکیمانه رهبر و ظرفیت اجتماعی
و اجماع مردم بساط فتنه را جمع کردند و نشان دادند
که ایران با سایر کشورهایی که دشمنان هر برنامه را
بخواهند پیاده کنند نیست .ایشان خاطر نشان کرد :ما
باید در شرایط فعلی خیلی هوشیار و آگاه باشیم  ،قطعا
فتنه و شیطنت بدخواهان شکل جدیدی به خود میگیرد
و پیچیده تر میشود و تشخیص آن کمی سخت است لذا
بر همه واجب است فرمایشات رهبری را گوش بگیرند
و دشمن را بشناسند و در مسیری قرار گیرند که نه به
کشور ؛انقالب  ،اسالم ضربه بخورد و نه خودشان متحمل
هزینه های غیر قابل جبران باشند .

نشست تخصصی بسته بندی صنایع دستی
با تاکید بر «مریوان شهر جهانی کالش»
برگزار شد

نشست تخصصی بسته بندی در حوزه صنایع
دستی با تاکید بر «مریوان شهر جهانی کالش» با حضور
کارشناس صنایع دستی کشور ،معاون صنایع دستی
استان کردستان ،معاون صنایع دستی استان کرمانشاه،
کارشناسان و صنعتگران و فعالین صنایع دستی مریوان
برگزار شد.
اسعد ساعدپناه در گفت و گو با پایگاه خبری
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
کردستان گفت :بیست و ششمین نشست هم اندیشی
بسته بندی با تاکید بر «مریوان شهر جهانی کالش»
با حضور مدرسان این حوزه در فرهنگسرای شهرستان
مریوان برگزار شد.
وی اظهار داشت :صادرات فله ای اقالم صنایع
دستی کردستان به کشورهای همسایه و برخی
کشورهای اروپایی ،هم اعتبار صنایع دستی ما را زیر
سوال می برد و هم باعث پایین آمدن فروش داخلی و
خارجی خواهد شد.
وی گفت :بسته بندی یکی از ارکان تجاری سازی
محسوب میگردد که درصورت برخورداری از زیبایی
ظاهری و کیفیت مطلوب می تواند به عنوان ارزش
افزوده کاالهای صنایع دستی به شمار برود.
وی بیان کرد :لزوم تطابق بسته بندی با فرهنگ و
هنر بومی جامعه مبدا در راستای بهبود ارائه محصوالت
صنایع دستی و ترویج بسته بندی در میان هنرمندان
و صنعتگران شهرجهانی کالش «مریوان» می تواند در
راستای صادرات و جلوگیری از فعالیت واسطه گران
سودجو کمک شایانی داشته باشد .

مدیرعامل شرکت تسهیل گستر مطرح کرد؛

لزوم تدوین برنامه جامع تبریز هوشمند

تبریز  -فالح :یک کارشناس حوزه
ی  ITو استاد دانشگاه گفت :برای
رسیدن به شهر هوشمند باید برنامه
جامع تبریز هوشمند تدوین شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،در
نخستین همایش شهر هوشمند که با
حضور مسووالن و مدیران شهرداری و
صاحبنظران امر برگزار شد ،مدیرعامل
شرکت تسهیل گستر که با موضوع
«شهر هوشمند و کسب و کارهای
شهری» سخنرانی می کرد ،گفت :باید
بسترهای الزم فراهم گردد تا فرآیندهای
کاری سازمان و کسب و کارهای شهرمان
را الکترونیکی کنیم.
علیرضا غضنفری افزود :باید از
استارت آپ ها و فعاالن تجارت و کسب
و کار الکترونیکی حمایت شود تا پول و
سرمایه وارد چرخه پولی شهر گردد تا
به واسطه آن ،مسئوالن و مدیران شهری

بتوانند در آبادانی و توسعه شهر با دستی
بازتر بکوشند .وی با تأکید بر اهمیت
و نقش تجارت الکترونیکی در افزایش
بهره وری و فروش بنگاه های اقتصادی

شهر و تأثیر آن بر ایجاد درآمدهای
پایدار و دائما در حال رشد برای شهر
گفت :وب سایتی مثل علی اکسپرس
( )Aliexpress.comدر چین ،تنها

در یک روز معادل  350هزار میلیارد
تومان فروش داشت .مدیرعامل شرکت
تسهیل گستر در همین رابطه و با ارائه
آمارهایی از تأثیر تجارت الکترونیکی بر
اقتصاد شهرها و کشورها گفت :ما باید
بتوانیم کسب و کارهای شهرمان را به
درستی الکترونیکی کنیم و با استفاده از
ابزار اینترنت ،محصوالت و خدمات کسب
و کارهای شهر را روی میز مشتریان
در سراسر ایران و جهان قرار دهیم.
غضنفری در پایان با اشاره به تجربه
 21ساله خود در کمک به الکترونیکی
کردن کسب و کارها گفت :با تجارت
الکترونیکی؛ می توان توسعه تجارت،
افزایش فروش و به دنبال آن افزایش
درآمدهای پایدار شهری را محقق کرد.
الزم به ذکر است در انتهای این همایش
از تمبر یادبود تبریز هوشمند رونمایی
شد.

در راستای عیب یابی و پایش شبکه؛

توزیع نیروی برق تبریز از تکنولوژی دوربین حرارتی استفاده می کند

تبریز – فالح :مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به مانور
پایش خط با شیوه نوین تشریح کرد :این
مانور با استفاده از تکنولوژی های جدید
در زمینه عیب یابی و استفاده بهینه و
هدفمندکردن هزینه ها در شرکت توزیع
نیروی برق تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،عادل
کاظمی در خصوص حضور شرکت های
توزیع شمالغرب کشور در این مانور اظهار
داشت :به منظور برگزاری مانور پایش

خط ،از شرکت های توزیع نیروی برق
استان های آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی ،زنجان و اردبیل دعوت شد که
اکیپ هایی از این شرکت ها در مانور
حضور داشتند.
کاظمی با اشاره به هدف از برگزاری
مانور پایش خط ،اظهار داشت :در حال
حاضر شرکت توزیع نیروی برق تبریز
جهت عیب یابی از تکنولوژی ترموویژن)
دوربین حرارتی) استفاده می نماید،
به منظور استفاده از سایر فن آوریها

جهت بهبود و بهینه سازی شبکه برق،
اکیپ های شرکت های توزیع یاد شده
در حال مقایسه تکنولوژی های جدید
آلتراسونیک و سیستم رادیویی هستند.
وی ادامه داد :باتوجه به الزاماتی که در
شبکه برق تبریز وجود دارد ،در صورتی که
هر کدام از این تجهیزات عملکرد بهینه ای
با توجه به ساختار شبکه برق تبریز داشته
باشند ،استفاده از این تکنولوژی ها برای
پایش و عیب یابی کل شبکه عملیاتی خواهد
شد .الزم به ذکر است مانور پایش خط در

فیدر  3سعید آباد در محدوده عملیاتی امور
برق ائل گلی و فیدر  8قراملک در محدوه
عملیاتی امور برق قراملک و با هماهنگی با
سایر واحدهای شرکت انجام شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خبر داد :

تأسیس سالن فروش بلیط مشترک در مرکز پایانه مسافربری شهید کاویانی

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای استان کرمانشاه از تأسیس سالن فروش
بلیط مشترک در مرکز پایانه مسافربری
شهید کاویانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
کرمانشاه ،مهندس فریبرز کرمی گفت:
به منظور ساماندهی و مدیریت پایانه

مسافربری شهید کاویانی کرمانشاه و با در
نظر گرفتن مشکالت عدیده فراروی حمل
و نقل عمومی مسافر ،اقدام به تأسیس
سالن فروش بلیط مشترک در این پایانه
نمودیم.
وی فعالیت افراد متفرقه به عنوان
دالل و جارچی ،انجام سفر توسط سایر
طرق حمل و نقل عمومی ،یکسان بودن
قیمت و مقدار سوخت ناوگان های عمومی
و شخصی و فعالیت ناوگان پالک شخصی
بصورت غیر قانونی را از جمله مشکالتی
دانست که قبل از اجرای این طرح باعث
نارضایتی مردم و مسئولین استان شده بود.
فریبرز کرمی افزود :این مشکالت
منجر به کاهش چشمگیر تعداد مسافرین
شده بود که این به تبع خود کاهش سطح

اشغال صندلی،عدم توازن بین تعداد سفر
و مسافر و جذب مسافر از روش های
غیرقانونی و خالف عرف را درپی داشت.
وی در ادامه عنوان کرد:اداره کل
استان باتوجه به مسائل و مشکالت پیش
آمده در راستای ادامه برخورد با دالالن و
جارچیان اقدامی به ساماندهی نحوه فروش
بلیط و جذب مسافر نمود و به منظور
یکسان سازی امکان بازاریابی شرکت های
مسافربری و حذف واسطه های جذب
مسافر و ارائه خدمات به صورت شفاف با
همکاری و همفکری صنوف فعال در این
زمینه سالن فروش بلیط مشترک در مرکز
پایانه مسافربری شهیدکاویانی را تأسیس
کردیم .مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان در ادامه گفت:علیرغم

مشکالت فراوان و مخالفت های بی شماری
که در زمینه تأسیس وراه اندازی این طرح
داشتیم اما در ابتدای دی ماه سال جاری
این دفتر آغاز به کار نمود و در حال حاضر
مشغول ارائه خدمت به مسافران گرامی
می باشد .وی در پایان اظهار داشت:پس
از آغاز به کار این طرح شاهد مزایایی
همچون توزیع عادالنه مسافران در بین
شرکت های ارائه دهنده خدمات ،کوتاه
نمودن دست دالالن و واسطه های عرضه
خدمات،کنترل راحت تر ناوگان و شرکت
های مسافربری و رضایت مندی نسبی در
بین صنوف،شرکت ها و رانندگان در بخش
حمل و نقل عمومی و مسافرین بودیم که
امیدواریم با همکاری کلیه همشهریان عزیز
این طرح همچنان در آینده ادامه یابد.

خبر كوتاه

اولينمورداجرايكد)primarypci(٢٤٧
دربخش آنژيوگرافي بيمارستان امام
حسين(ع) شاهرود با موفقيت انجام شد

شاهرود  -بابامحمدی :
دکترشیبانی گفت  :بيمار ٥٦ساله
بادردقفسه كه هنگام مراجعه به
اورژانس دردشديد،افت ضربان
قلب،بي حالي وضعف ووخامت حال عمومي داشت وطي
اخذنوارقلب تشخيص سكته قلبي حادداده شد.دراين
مواردباتوجه به وجودبخش فعال آنژيو،كد٢٤٧اجراشده
وبيماربالفاصله به بخش آنژيومنتقل شده،رگ بسته بيمار
با استنت(فنر) باز مي شود .اين اقدام حيات بخش
بوده،نسبت به داروسريعترانجام شده،عوارض كمتري
داردوآسيب ماندگارناشي ازسكته رادرقلب بيماربه
حداقل ممكن مي رساند .معاون درمان دانشگاه علوم
پزشکی شاهرود درادامه بیان داشت :بيمارموردنظرپس
ازبازشدن رگ مسدودبادواستنت عالئمش برطرف شده
حال عمومي بهتري پيداكردودرحال حاضردربخش سي
سي يوباحال عمومي خوب بستري مي باشد.
الزم بذكراست طي يك هفته گذشته در پنج
روزفعاليت بخش آنژيوگرافي آنژيوپالستي وجراحي
قلب٢٩بيمارتحت آنژيوقرارگرفتند،كه جهت١١نفرشان
١٩استتت تعبيه شد.وبحول وقوه الهي فعاليت
مركزكماكان ادامه دارد .

استقرار دفتر پژوهش و فناوری شركت
پاالیش گاز ایالم در مركز رشد دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ایالم

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از استقرار
دفتر پژوهش و فناوری این شرکت در مرکز رشد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم خبر داد و گفت :به
منظور توسعه پژوهشهای کاربردی ،استفاده بهينه از
امكانات ،استعدادها و ظرفيت ها،رفع نيازهاي پژوهشي
و تحقيقاتي،مشارکت موثر اساتید و پژوهشگران
دانشگاهی ،این دفتر استقرار یافته است.
به گزارش روابط عمومی،مهندس «شهریار داری
پور» در مراسم افتتاح این دفتر که با حضور رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم و جمعی از اساتید
برگزار شد ،افزود :هدف از ایجاد این دفتر ارتباط موثر
بین صنعت و دانشگاه،انجام فعالیت های پژوهشی و
تحقیقاتی،تعامل علمی بین شرکت پاالیش گاز ایالم و
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم و برگزاری نشست های
علمی و کاربردی و ایجاد فناوری های جدید است.
وی اظهار داشت :واحدهای پژوهش و فناوری
شرکت ها به طور کلی فعالیت هایی از جمله بهبود
کیفیت محصول ،تولید محصول جدید،رفع موانع
تولید ،افزایشسود آوری،کاهش ضایعات،بهینه سازی
فرایندها،انتقال وجذب فناوریها،کسب دانش فنی برای
تولید و غیره را دنبال می کند .همچنین در این مراسم
رئیس واحد پژوهش و فناوری شرکت پاالیش گاز ایالم
گفت:به منظور افزایش اثر بخشی و تسهیل ارتباط با
اساتید و دانشجویان دانشگاه دفتر پژوهش و فناوری این
شرکت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم راه اندازی
شده است ،و این دفتر به عنوان سومین دفتر حوزه
پژوهش و فناوری بعد از دانشگاه های ایالم و دانشگاه
رازی کرمانشاه افتتاح و راه اندازی شده است.

مدير عامل شركت گاز استان كردستان؛

رسانه ها بازوان كارآمد دستگاه هاي اجرايي در انعكاس فعاليت هاست
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان
كردستان ،مهندس احمد فعله گری مدير عامل
روز دو شنبه مورخه  97/10/17در بازدید از
خبرگزاری فارس مرکز کردستان اظهار داشت :
رسانه هاي نوشتاري و تصويري اعم از خبرگزاري
ها  ،روزنامه ها  ،هفته نامه ها و ساير جرايد و
صدا وسيما بازوان كارآمد دستگاه هاي اجرايي
در جهت انعكاس عملكرد و فعاليت آنهاست و من
به نوبه خود از زحمات سرپرستان  ،خبرنگاران ،
نويسندگان و عكاسان پرتالش اين حوزه تشكر و
قدرداني مي نمايم .
وي افزود  :از زحمات و تعامل بسيار مطلوب
و سازنده مجموعه كاركنان خبرگزاري فارس
در استان كردستان تقدير و تشكر مي كنم ،
مجموعه خبرگزاري فارس در كردستان به
رسالت واقعي خود عمل كرده و آنچه واقعيت
جامعه است را به طور صحيح  ،صادقانه  ،سريع
و صريح بيان مي كند.
وی به بهره مندی  85درصد از جمعیت
روستایی استان کردستان از گاز اشاره کرد و
افزود :با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان
امسال ،جمعیت روستاهای بهره مند از نعمت
گاز به بیش از  88درصد می رسد که از میانگین
کشوری باالتر است.
فعله گری اضافه کرد :هم اکنون در 110
روستای استان ،عملیات گازرسانی از سوی
پیمانکاران طرف قرارداد شرکت گاز در دست
انجام است و انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح
در  35روستای دیگر نیز انجام شده است.
وی با بیان اینکه امسال بطور متوسط روزی
 2کیلومتر لوله گذاری گاز در سطح استان انجام
شده است ،یادآور شد :در مجموع در سال جاری
حدود  460کیلومتر لوله گذاری در شهرها و
روستاهای استان کردستان صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان تاکید کرد:
هم اکنون  99/9درصد جمعیت شهری استان در

 29شهر تحت پوشش خدمات شرکت گاز قرار
گرفته و از نعمت گاز برخوردار هستند.
فعله گری از گازرسانی به  29شهر از 30
شهر استان خبر داد و گفت :به یکی از شهرهای
استان ،بدلیل قرار گرفتن در بستر سد ،هنوز
امکان گازرسانی وجود ندارد و پس از جابجایی
مکان این شهر ،برای اتصال آن به شبکه گاز
اقدام الزم صورت گرفته و خط تغذيه آن اجراء
شده است.
وی به اشتغال زایی برای یک هزار و 100
نفر در حوزه شرکت گاز استان کردستان در سال
 97اشاره کرد و ادامه داد :به طور متوسط در
هر پروژه گازرسانی مناطق روستایی و شهری
برای  30نفر از اهالی همان منطقه بطور مستقيم
اشتغال زایی ايجاد شده است.
وی به مصرف گاز در استان هم اشاره کرد
و گفت :مصرف ساالنه استان كردستان در حدود
 3ميليارد متر مكعب است كه  48درصد آن
مربوبط به بخش خانگي  30 ،درصد مربوط
به بخش نيروگاه سيكل تركيبي سنندج و 22
درصد از مصرف به بخش صنعت  ،جايگاه هاي
 CNGو مصارف عمومي تعلق دارد .
مدیرعامل شرکت گاز کردستان یادآور شد:
حداکثر مصرف روزانه گاز در استان حدود 12
میلیون مترمکعب (در ایام پیک مصرف فصل
زمستان) است كه درسال جاري در روز هجدهم
آذرماه با مصرف  12ميليون و  991هزار و
 973متر مكعب پر مصرف ترين روزسال جاري
تاكنون بوده است.
فعله گري به ميزان شبكه گذاري در استان
اشاره كرد و بيان داشت  :براي گازرساني به 29
شهر و  1هزار و  148روستاي بهره مند از گاز
طبيعي حدود  10هزار كيلومتر شبكه گذاري
در مناطق كوهستاني و داراي معابر صعب العبور
سخت انجام داده است.
رئیس خبرگزاری فارس مرکز کردستان هم

در این دیدار از عملكرد بسيار درخشان شركت
گاز استان كردستان تقدير كرد و ادامه داد:
اولویت ما در خبرگزاري فارس بیان مشکالت
مردم ،کمبودها و نارسایی های بخش های
مختلف و انعکاس این موارد به مسئوالن و
دستگاه های اجرایی با هدف تسریع در بر طرف
شدن است.
توفيق مفاخري با بیان اینکه رسانه ها پل
ارتباطی بین مسئوالن و مردم هستند ،تاکید
کرد :تالش ما این است که ضمن اطالع رسانی
درست از خدمات ارائه شده نظام اسالمی به
مردم ،مشکالت مردم را نیز به اطالع مسئوالن
اجرایی برسانیم .وی از آمادگی خبرگزاري فارس
برای انعکاس خدمات شرکت گاز در بخش
های مختلف بویژه اجرای طرح های گازرسانی
مناطق روستایی و شهری خبر داد و افزود:
خوشبختانه ارتباط و تعامل بسيار سازنده مابين
خبرگزاري فارس و روابط عمومي شركت گاز
استان كردستان حاكم است و در تمام اوقات
سال خبرهاي اين شركت در خروجي خبرگزاري
درج مي گردد و جاي خوشبختي است كه اين
خبرگزاري در انعكاس فعاليت هاي ارزنده شركت
گاز استان كردستان نقش سازنده دارد  .مفاخري
از آمادگي خبرگزاري فارس براي انعكاس پروژه
هاي قابل افتتاح شركت گاز استان در دهه
مبارك فجر خبر داد و اظهار داشت  :در آستانه
گراميداشت چهملين سالگرد پيروزي شكوهمند
انقالب اسالمي هستيم و انعكاس خدمات
گرانبهاء دولت جمهوري اسالمي از اهميت ويژه
اي برخوردارست و از اقدام مشترك براي بازتاب
مطلوب فعاليت هاي شركت گاز استان كردستان
خبر داد .الزم به ذكر است  ،هم اکنون 510
هزار مشترک بخش خانگی ،عمومی ،صنعتی،
تجاری و کشاورزی در استان کردستان از نعمت
گاز بهره مند و از خدمات شرکت گاز استفاده
می کنند.

کسب مقام نخست شرکت مخابرات ایران در رتبه بندی  ۵۰۰شرکت برتر

همدان -مجید ملکیان :شرکت مخابرات
ایران در بیست و یکمین رتبهبندی شرکتهای
برتر ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی
انجام میشود ،رتبه اول را کسب کرد .به گزارش
روابط عمومی و امور بینالملل شرکت مخابرات
ایران ،بر اساس رتبهبندی تخصصی  ۵۰۰شرکت

بزرگ کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی ،از
شرکتهای پیشرو که بر اساس روند رشدت طی
 ۴سال اخیر بیشترین رشد سریع را داشتهاند،
تقدیر به عمل میآید که در این بین مطابق با
رتبهبندی  ،۱۰۰-IMIشرکت مخابرات ایران در
اکثر بخشها در رتبههای برتر قرارگرفته است.

این گزارش میافزاید شرکت مخابرات
ایران در بین تمام شرکتهای گروه ارتباطات و
مخابرات کشور در سال  ،۱۳۹۷رتبه اول شاخص
فروش و در بین  ۵۰۰شرکت بزرگ کشور رتبه
سوم از نظر شاخص ارزشافزوده را به خود
اختصاص داده است.

