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شهرستان

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اعالم کرد:

اعزام گروه های HSE  به مناطق آلوده به نشت نفت و گاز
| مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان گفت : كليه تأسيسات فرآورشى و خطوط لوله انتقالى و جريانى اين شركت 

از زمين لرزه روز گذشته مسجدسليمان هيچ گونه آسيبى نديده و كليه فعاليت ها در شرايط ايمن انجام مى شود .
مهندس قباد ناصرى در تكميل اين خبر اظهار داشــت : به محض وقوع اين حادثه ســتاد مديريت بحران اين شركت تشكيل و شرايط كليه 
كارخانه ها و خطوط لوله ارزيابى و بررسى شــد .وى افزود : با توجه اينكه كانون اين رخداد طبيعى در نزديكى شهر مسجدسليمان بوده گروه 

هايى از كارشناسان HSE به مناطق مختلف از جمله مناطق آلوده به نشت نفت و گاز اعزام تا نسبت به بررسى نشت اقدام نمايند كه خوشبختانه شرايط مطلوب و مشكل 
خاصى مشاهده نشده است .وى افزود : بمنظور پيشگيرى از وقوع حادثه ، جريان گاز شبكه قديمى مصرف خانگى (گاز ترش) قطع گرديده كه حصول اطمينان از ايمن 
بودن شبكه مجدداً گاز برقرار مى شود .مديرعامل شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان با اشاره به اينكه براى كمك به همشهريان آسيب ديده آمادگى كامل 
وجود دارد ادامه داد : ناوگان خودرويى شامل خودروهاى سبك و خودروهاى راهسازى اين شركت در وضعيت آماده باش قرار دارند و در صورت نياز و با درخواست ستاد 

مديريت بحران شهرستان در اختيار آن ستاد قرار مى گيرند تا به مناطق مورد نياز اعزام شوند . 

مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی مطرح کرد:

تصادفی ها؛ عمده مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی
| نشست خبرى مدير كل پزشكى قانونى اســتان مركزى با حضور جمعى از اهالى رسانه استان مركزى برگزار شد . رضايى ، مدير كل 

پزشكى قانونى استان مركزى گفت: بيشترين مراجعه كنندگان به پزشكى قانونى استان مركزى در حوزه تصادفات و حوادث كارگاهى است.
مديركل پزشكى قانونى استان مركزى در نشست خبرى ويژه بزرگداشت هفته قوه قضائيه، مهمترين مشكل پزشكى قانونى استان را كمبود 
پزشك متخصص عنوان كرد و افزود : نمونه گيرى هاى استان براى آزمايش به تهران ارسال مى شود كه روند طوالنى پرونده ها را در پيش دارد.

رضايى، بيشترين مراجعه كننده به پزشكى قانونى را در موضوع تصادفات و حوادث كارگاهى  عنوان كرد و افزود: بايد با راهكارهاى اساسى براى  پيشگيرى از اين گونه 
حوادث اقدامات الزم صورت گيرد.مديركل ثبت اسناد استان هم در اين نشست گفت: 95 درصد اسناد مالكيت شهرى و 90 درصد اسناد مالكيت مسكونى روستاها در 
استان مشخص و ثبت شده اند.صدرى، از كاهش 240 هزارى سفرهاى شهرى با استعالم سيستمى دفاتر اسناد رسمى از سازمان ثبت خبر داد و گفت: ساليانه 60 هزار  
اســتعالم در اسناد رسمى گرفته مى شود.وى همچنين افزود: يك سوم پرونده هاى ورودى دادگسترى مربوط به زمين است كه در حوزه ثبت اسناد رسمى است كه با 

طرح كاتالس كه داراى مختصات و طول و عرض جغرافيايى است و از تعرضات و اختالفات در اين زمينه جلوگيرى مى شود.

دکتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین:

| دكتر غالمرضا سليمانى مديرعامل شركت سرمايه گذارى صدر تأمين 
و هيأت همراه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازديد از خط توليد و پروژه 
هاى مختلف از جمله پــروژه PCI ( تزريق پودر زغال به كوره بلند) ، با مهندس 
منصور يزدى زاده مديرعامل و تنى چند از مسئولين اين شركت ديدار و گفتگو 
نمودند . وى در اين بازديد گفت : ذوب آهــن يكى از نمادهاى اصلى عظمت و 
هويت صنعت اين كشور است كه دستاوردهاى بزرگى همچون توليد ريل و تربيت 
نيروى انسانى متخصص براى كشور به ارمغان آورده است.مديرعامل صدر تامين 
افزود : اين شركت در مسير خوبى قرار دارد و به ويژه در دو سال اخير موفقيت 
هاى مهمى كسب نموده است .دكتر سليمانى پس از بازديد از پروژه PCI گفت : 

عملكرد ذوب آهن در اين پروژه و زحماتى كه تالشگران اين شركت براى پيشبرد 
آن در شــرايط تحريم هاى ظالمانه متحمل شده اند ، ارزنده و غرورآفرين است 
و همچنين نشانگر برخوردارى اين شــركت از تكنولوژى هاى مدرن در صنعت 
فوالد مى باشد .وى مهمترين مشكل كنونى اين شــركت را تأمين مواد اوليه و 
به ويژه سنگ آهن دانســت و گفت : مجموعه دولت ، سازمان تأمين اجتماعى 
، هلدينگ شستا و شــركت صدرتأمين  براى حل اين مشكل عزم خود را جزم 
كرده اند و تصميم اخير دولت براى اختصاص سنگ آهن به اين شركت ، يك گام 
مثبت است ، اما اين مشكل بايد ريشه اى حل شود .مديرعامل صدر تأمين افزود 
: ذوب آهن مشكالت داخلى خود براى افزايش توليد  را به خوبى حل كرده است 

و لذا با تأمين سنگ آهن شاهد شكوفايى اين مجتمع عظيم صنعتى خواهيم بود 
.دكتر سليمانى ، از تالشگران ذوب آهن اصفهان به دليل توليد محصوالت جديد 
از جمله ريل ملى نيز قدردانى نمــود و گفت : در اين بازديد ، محموله هاى ريل 
توليد شده در ذوب آهن را مشاهده كردم هرچند هنوز عده اى اين موفقيت مهم 
را باور ندارند .وى افزود : به زودى محموله هاى ريل با حضور مســئولين وزارت 
راه و شهرسازى ، بارگيرى و تحويل مى شــود و اين امر نشانگر بى نيازى كشور 
از واردات ريل است  .مديرعامل صدر تأمين ، ذوب آهن اصفهان را در صف اول 
مبارزه با تحريم و كاهش فشارهاى اقتصادى توصيف نمود و گفت : قطعاً كشور 

ما با همت پوالدمردان عرصه صنعت از اين شرايط سخت عبور خواهد كرد.

پیام تسلیت معاون استانداروفرماندارشاهرود به 
مناسبت رحلت ایت اهلل العظمی محمد حسینی شاهرودی

| حســین بابامحمدی- معاون استانداروفرماندارشــاهرود در 
پيامى رحلت مرجع عاليقدر شــيعيان جهان حضرت ايــت اهللا العظمى 
حاج سيد محمد حسينى شاهرودى ، راتسليت گفت.پيام تسليت معاون 
استانداروفرماندارشاهروددرپى رحلت مرجع عاليقدر شيعيان جهان حضرت 
آيت اهللا حاج سيدمحمدحسينى شاهرودى ؛كل من عليها فان و يبقى وجه 

ربك ذوالجالل واالكرام
بيت مكّرم حضرت آيت ا... العظمى حسينى شاهرودى 

عروج ملكوتى وضايعه جبران ناپذير ارتحال
حضرت آيت ا...سّيد محّمد حسينى شاهرودى 

از مراجع بزرگ شيعى و علماى سرشناس كشــور را كه  عمر با عّزت خويش را 
سالهاى متمادى صرف  خدمت به خاندان عصمت  و طهارت (ع) و تربيت علماى 

جهان تشيع  و راهنمايى  آحاد مردم  نموده اند  را به پيشگاه مقدس حضرت بقيه ا... االعظم (عج) ، مقام معظم رهبرى (مدظله 
العالى) ، مراجع تقليد ، علما و روحانيت معّزز ، مردم شريف و متديّن شهرمعلمان دين و اخالق بويژه خانواده مكّرم آن بزرگوار تسليت 
عرض نموده ، علّو درجات الهى براى آن  فقيه عاليقدر و صبر و اجر بازماندگان محترم را از درگاه خداوند متعال مسئلت مى نماييم .

محمدكرم محمدى - معاون استاندار و فرماندار شهرستان شاهرود

 طرح همیار برق در استان بوشهر
اجرایی شد

| فرمانده بسيج شــركت توزيع نيروى برق استان  بوشهر 
گفت: طرح هميار برق در اين استان با همكارى سپاه امام صادق 
(ع) بوشــهر اجرايى شــد.به گزارش روابط عمومى شركت توزيع 
نيروى برق استان بوشهر، مرتضى احمدى در تشريح  طرح هميار 
برق اظهار داشت: در اين طرح با اســتفاده از ظرفيت سپاه سعى 
شده تا در زمينه مديريت مصرف برق گام  هاى جدى و تاثيرگذارى 
برداشته شود.وى بيان كرد: با توجه به اينكه مجموعه سپاه همواره 
با عملكرد ســتودنى خود از اعتماد پذيرى بااليى در سطح جامعه 
برخوردار است شركت برق بر آن شد تا با اجرا طرح مشترك برق 
با اين مجموعه براى جلب رضايت هر چه بيشتر مردم تالش كند.

احمدى افزود: اهميت تامين برق پايدار مشتركان به اندازه اى است كه در شرايط گرماى تابستان كمترين 
ميزان خاموشى نيز براى مشتركان غيرقابل تحمل اســت.وى گفت: در اين راستا سعى مى شود با ارايه 

راهكارهاى مختلف صرفه جويى زمينه پايدارى برق مشتركان فراهم شود.

123 الحاق شناورهای »کالس حیدر« به نیروی دریابانی با 
حضور وزیر دفاع و استاندار هرمزگان در بندرعباس

| آئين الحاق شــناورهاى «كالس حيدر» بــه نيروى دريابانى 
نيروى انتظامى با حضور دكتر فريدون همتى اســتاندار هرمزگان، امير 
سرتيپ امير حاتمى وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، امير سرتيپ 
امير رستگارى رئيس سازمان صنايع دريايى وزارت دفاع و سردار حسين 

اشترى فرمانده نيروى انتظامى در بندرعباس برگزار شد.
شــناورهاى كالس حيدر براى ماموريت هاى جستجو، نجات، گشت، 

كنترل و بازرسى دريايى در همه شرايط استفاده مى شوند.
اين شــناور با فرم بدنه ويــژه از جنس آلومينيوم دريايــى و قابليت 
هيدروديناميكى باال، داراى ويژگى هاى تعادل و تحرك در درياى مواج 

است.
اين شــناور قابليت حفظ تعادل و غرق نشدن حتى در زواياى تا 180 درجه و دريانوردى با وزش باد بيش از 

70 كيلومتر بر ساعت را دارد.
اين شناور بومى شده شناور هاى كالس جهانى امداد و نجات است كه قابليت هاى فنى آن مانند سرعت، برد 

دريانوردى و قابليت حركت در موج ارتقاء يافته است.

استانها

خبرنامه

مدیریتجدیددفترمدیرمنطقهومدیریتتجاریمخابراتمنطقهگلستانمعرفیشدند

ذوب آهن اصفهان در صف اول مبارزه با تحریم است

| طى حكمى از سوى مديرمخابرات منطقه گلستان ، سرپرست جديد مديريت دفتر مدير منطقه و سرپرست مديريت تجارى معرفى شدند.درجلسه اى كه باحضور مهندس شهمرادى، 
مديران ، تعدادى از روساى ستادى وكاركنان به همين منظور برگزار شده بود آقاى محمد رضا اخوت به عنوان سرپرست مديريت دفتر مدير منطقه  و آقاى شعبان اميرخانلو به عنوان سرپرست 
مديريت تجارى معرفى شدند .در اين نشست از آقاى ابراهيم دانشگر  بابت زحماتشان در طول دوران تصدى مديريت تجارى  تقدير و تشكر به عمل آمد.
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