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سال چهاردهم یکشنبه  22مرداد 1396
یادداشت

ميالد صادقي* -بيگمــان هيات ايمني
حملونقــل ملي اياالت متحــده آمريكا را بايد
مســتقلترين ،كارآمدترين و موفقترين الگوي
سازماني بررسي ايمني سوانح و حوادث هوايي
در جهان دانســت؛ هياتي كه بــا بيش از 400
كارمند و بودجــهاي بيش از  100ميليون دالر
تاكنون دهها هزار رويداد يا واقعه هوايي را مورد بررســي ايمني قرار
داده است و با وجود توفيق روزافزون ،شهرت و ماموريتهاي جهاني
خود ،به صورت نظاممند ،مورد نظارت و ارزيابي دفتر پاسخگويي دولت
و كنگره اياالت متحده آمريكا قرار ميگيرد .به راســتي داليل واقعي
توفيق «هيات ايمني حملونقل ملي» از چه قرارند؟ دست كم به دو
دليل واقعي ميتوان اشاره كرد:
 -1درك درست نسبت به مقوله ايمني .حقوق آمريكايي به جاي
آنكه هر رويداد هوايي را نزد قاضي ببرد و دادگاه حقوق عامه تشكيل
دهد ،با سخاوت هرچه تمامتر به كشف خطرات ،نواقص و ضعفهاي
لونقل هوايي روي آورده اســت .عالوه بر اين ماموريت
ســامانه حم 
مهم ،كنگره اياالت متحــده آمريكا «هيات ايمني حملونقل ملي»
را متعهد به اجراي مطالعات و بررســيهاي مخصوص درباره ايمني
حملونقل خوانده است؛ تكليفي كه به باور انديشمندان ،جزء حياتي
ماموريت ايمني هيات اســت و اهميتــي كمتر از ماموريت و تكليف
نخست ندارد.
 -2جنبوجــوش كنگــره ايــاالت متحده آمريكا .ايــن دليل را
ميتوان دليلي تاريخي ناميد ،چه استقالل و بيطرفي «هيات ايمني
حملونقل ملي» نتيجه تالش ارزشمند كنگره است؛ هياتي كه پيش
از ســال  ،1974گره خود را از ناظم و ناظر صنعت هواپيمايي يعني
اداره هواپيمايي فدرال گشــوده بود از آن تاريخ به بعد گره خود را از
دپارتمان حملونقل نيز گشود و به يك آژانس مستقل دولت فدرال
تبديل شد.
* پژوهشگر هوافضا
خبر

ايستگاه راهآهن كرمانشاه از فضا هم قابل
رويت است
تسنيم -معاون ساخت و توسعه راهآهن شركت ساخت و توسعه
زيربناهاي حملونقل كشور با رد اظهارات يكي از نمايندگان مجلس
درخصوص عدم ساخت ايستگاه راهآهن كرمانشاه گفت :اين ايستگاه
 ۹۶درصد پيشرفت فيزيكي دارد و آماده بهرهبرداري است.
جبارعلي ذاكري در واكنش به اين موضوع كه يكي از نمايندگان
مجلس مدعي شده ايستگاه راهآهن كرمانشاه ساخته نشده است ،اظهار
كرد :عمليات ريلگذاري خطآهن فيروزان به كرمانشاه در انتهاي دولت
يازدهم انجام شد و اولين قطار نيز در اين مسير سير كرده و به كرمانشاه
رسيد .وي با تاكيد بر اينكه ايستگاه راهآهن كرمانشاه ساخته شده و
هماكنون حدود  96درصد پيشــرفت فيزيكي دارد ،تصريح كرد :اين
ايستگاه از كيلومترها دورتر قابل رويت است ،در گوگل مپ و از فضا
هم به راحتي ميتوان ايستگاه مذكور را مشاهد كرد.
وي با يادآوري اينكه طبق روال هر خطآهن ســاخته شده پس از
اتمام و آماده ســير شــدن به راهآهن تحويل ميشود ،افزود:راهآهن
براي بهرهبرداري از خطوط ريلي ،ساختار سازماني تشكيل ميدهد و
خط را تحويل ميگيرد .پس از آن در كل محور ايمني مورد بررسي
قرار ميدهد.
معاون ســاخت و توسعه راهآهن شركت ســاخت ادامه داد :پس
از اين مرحله نيز كميته تعيين ســرعت روي محور تعيين ســرعت
ميكند و قطار مســافري براي سير نيازمند حداقل ايمني است كه
بايد تضمين شود.
مركزي

توليدات پااليشگاه امامخميني(ره) از برنامه
ساالنه پيشي گرفت
مديرعامــل شــركت
پااليش نفت امامخميني(ره)
گفت :توليدات پااليشــگاه
امامخميني(ره) پارسال ۱۵
درصد از برنامه پيشبيني
شده فراتر رفت.
عليجمشيديدرحاشيه
نمايشگاه بينالمللي نفت كوتاه كردن برنامه زمانبندي اورهال ،افزايش
ظرفيتها بدون اضافه كردن تجهيزات و بهينه شدن فعاليت پااليشگاه
را از عوامل رشد اجراي برنامههاي اين پااليشگاه عنوان كرد.
وي همچنين به آغاز تعميرات اساسي پااليشگاه امامخميني(ره) از
دوم ارديبهشت ماه امسال خبر داد و گفت :تعميرات واحدهاي RCD
جديد و واحدهاي تقطير قديم در دو مرحله انجام خواهد شد كه با توجه
به مشكالت تعويض كاتاليست در سال  ،۹۳با انتخاب پيمانكار باتجربه
و متخصص در سال جديد پيشبيني  ۲۵روز تعميرات تحقق يافت.
وي افزود :مرحله دوم اين تعميرات پس از ماه مبارك رمضان و در
شهريورماه صورت خواهد پذيرفت.
اصفهان

بهرهبرداري از بوستان  40هزار متري اشراق
در كوه نخودي اصفهان
شــهردار اصفهان گفت :بهرهبرداري از پروژه بوستان اشراق در كوه
نخودي ظرفيتي جديد به ظرفيتهاي گردشگري ،ورزشي ،تفريحي
و تفرجگاهي اصفهان اضافه كرد .در ساعات ابتدايي روز جمعه فاز اول
بوســتان اشراق كوه نخودي با حضور مديران شهري و اعضاي شوراي
شهر و جمعي از شهروندان اصفهاني به بهرهبرداري رسيد.
بوستان اشراق كوه نخودي يكي از ابرپروژههاي منطقه  ۴شهرداري
اصفهان محســوب ميشود كه پس از كش و قوسهاي فراوان فاز اول
آن براي ارائه خدمات تفرجگاهي به شــهروندان تكميل شد .فاز اول
بوستان اشراق «كوه نخودي» با مساحت  ۴۰هزار مترمربع و با اعتبار
شش ميليارد و  ۳۰۰ميليون تومان در شرق اصفهان اجرا شده است.
در اين پروژه امكاناتي همچون فضاي سبز ،مسير ويژه عبور دوچرخه و
پاركينگ خودرو احداث شد.
مهدي جمالينژاد در حاشيه شصت و هشتمين سري از برنامههاي
«هر هفته ،چند افتتاح» در مناطق  4و  ۱۵اظهار كرد :بهرهبرداري از پروژه
بوستان اشراق در كوه نخودي ظرفيتي جديد به ظرفيتهاي گردشگري،
ورزشي ،تفريحي و تفرجگاهي اصفهان اضافه كرد.

مديرعامل شركت عمران پرديس از بازپرداخت اضافه واريزي متقاضيان مسكن
مهر پرديس خبر داد و با اشاره به دستگيري برخي افراد به جرم اخاذي ميلياردي
از متقاضيان گفت :برخي پيمانكاران مسكن مهر براي متقاضيان كيسه دوختهاند.
سعيد غفوري در نشست خبري با بيان اينكه وضعيت  14ماه پيش مسكن مهر
پرديس با امروز بسيار متفاوت است ،اظهار كرد :هماكنون 11پيمانكار فاز 8پروژهها
را به مرحله افتتاح رساندهاند و  10پيمانكار ديگر نيز حدود  2000واحد اين فاز را
تا  10روز آينده آماده افتتاح ميكنند.
فروغ فراهاني« -عدم توازن عرضه و تقاضا»
بــا دو پيامد «افزايش خانههاي خالي» و «ركود
طوالنيمدت» در بازار مسكن يكي از اصليترين
درگيريهاي فعاالن بازار مسكن است؛ درگيري
اصلي بازار مســكن در حال حاضر «ســاخت و
ساز خارج از محدوده تقاضا» است كه در مسير
سوداگري شكل گرفته و باعث «روي دست ماندن
بيش از دو ميليون مســكن خالي بدون شرايط
عرضه» شــده است .از سوي ديگر ركود مسكن
با يك پيامد ديگر به شــكل كاهش جاذبههاي
ســرمايهگذاري در سالهاي اخير ظهور كرده و
«فرار سرمايهگذاران» را به دنبال داشته است .روي
ديگر اينمعضل «استقبالنكردن بخشخصوصي
از طرحهاي دولت» است كه بيميلي انبوهسازان
به تسهيالت رنگارنگ دولت در سالهاي اخير از
نمونههاي مهم آن است.
«كاهش جاذبه بازار مسكن» به همان اندازه كه
باعث خروج سرمايهگذاران اصيل شده «سوداگران
ملكي» را هم گريزان كرده اســت .بررسيهاي
«جهانصنعت» نشــان ميدهد كه «سود بازار
سوداگري» با ركود مسكن كاهش پيدا كرده و در
نتيجه سوداگران خرد از بازار حذف شده و بانكها
را به جاي خود نشاندهاند.
در شــرايطي كه اقتصاد كالن كشور از ثبات
كافي برخوردار نيست و بهطور دائم در نوسان به
ســر ميبرد ،بازار مسكن بيش از پنج سال است
كه بهطور ثابت در يــك ركود قطعي قرار دارد،
به طوري كه تقاضاهايي كه براي مسكن وجود
دارد در حد عرضههاي مسكن نيست و از سوي
ديگر عرضهكنندهها نيز حاضر به كاهش دادن
قيمت نيســتند تا بتوانند خود را با متقاضيان
هماهنگكنند.
در اين ميان درباره اينكه چه كســي مقصر
ركود بازار مسكن است و علت اين ركود چيست،
دولتمردان و كارشناسان ريشهيابيهاي دقيقي
انجــام دادهاند اما نتيجه ايــن علتيابيها براي
مسووالن ،تنها به مقصر دانستن دولت گذشته و
برداشتنمسووليتتقصيرازگردنخودمنجرشده
است در صورتي كه از طريق يافتن علت مشكل
ميتوان راهحل آن را نيز يافت و به اجرا گذاشت.
افزون بــر اين ،وزير راهوشهرســازي گرچه
طرحهايي نظير مسكن مهر كه به وضوح گرهي
از معضل مسكن نگشوده است را به درستي به
عنوان طرحهاي غلط به مردم معرفي كرده است
اما در مقابل طي چهار سال گذشته طرح جديدي
ارائه نشده است كه نتيجه خوبي داشته باشد و
طرح مســكن اجتماعي نيز كه براي دهكهاي
پايين جامعه معرفي شده ،ايراداتي دارد كه اگر

غفوريباتاكيدبراينكهدرحوزهساختهيچمشكلمالينداريمواگرهممشكلي
است در بخش آمادهسازي و خدمات زيربنايي است ،افزود :آمادگي اين را داريم تا
شفافسازي در حد باال را براي دستگاههاي نظارتي انجام دهيم.
وي يادآور شد :مبالغ اضافه از متقاضيان فاز 3دريافت شده و االن هم مطالبه شده
است 9 .بلوك كه حدود  700واحد است كه سازنده آن را در ازاي دريافت پول گرو
نگه داشته است و قرار است تا مهرماه امسال طي سه مرحله تحويل شود.
غفوري در پاسخ به اينكه با توجه به افزايش سقف تسهيالت مسكن مهر اين
شهر شماري از متقاضيان اضافه بر آورده خود واريزي داشتهاند براي اين مساله چه
اقدامي انجام ميدهيد ،افزود :براي اين كار پيشبينيهاي الزم انجام شده و در آينده
نزديك هركسي اضافه واريز داشته به آنها برگردانده ميشود.

خروج سوداگران با كاهش جاذبه سرمايهگذاري در بازار مسكن؛

ردیابی دالیل بیرونی رکود

كارشناسي و برطرف نشود بعيد نيست به همان
سرنوشت مسكن مهر دچار شود.
با تمام اين تفاسير ،پرواضح است كه مشكل
ركودمسكن،تنهادرعملكردوزارتراهوشهرسازي،
چه در اين دولت و چه در دولت پيشين بستگي
ندارد .حوزهها و عوامل بســياري دست به دست
يكديگر دادهاند تا مســكن به وضعيتي كه امروز
دارد در بيايد.
  بانكها ،سوداگران اصلي
تحت شرايطي كه قيمت مسكن روزبهروز باالتر
ميرفتوسوداگران،بهخصوصبانكهابخشهاي
زيادي از اين بازار را در دست گرفته بودند در وهله
نخست بسياري از مردم كه از باالرفتن قيمت خانه
به هيجان آمده بودنــد اقدام به خريد يا فروش
امــاك خود كردند و به ايــن ترتيب نهتنها به
كمك سوداگران بلكه به كمك خود مردم ،توفاني
از رونق در بازار مسكن به راه افتاد كه اثرات تخريبي
بسياري را در پي خود داشت.
افزون بر اين ،بانكها شروع به سرمايهگذاري
در مســكن كردند كه اين نيز يكي ديگر از علل
ركود در بازار بود اما نقش بانكها در اين زمينه

گیالن

تنها به ســاخت و خريد خانه محدود نشد بلكه
سود باالي تسهيالت همزمان با ميزان كموامها،
رد كردن تعداد زيادي از متقاضيان وام و در مقابل
دادن تسهيالت بزرگ به تعداد اندكي از مشتريان
خاص از ســاير تقصيراتي بود كه بانكها در اين
زمينه برعهده داشتند.
در اين حــال ،بانكها با پس نگرفتن بخش
زيادي از تســهيالت بزرگــي كه به تعداد كمي
مشــتري ارائه داده بودنــد و ناتواني در فروش
مستقالت خود به قيمتي كه مدنظرشان بود با
بحران مالي مواجه شدند به طوريكه حتي اگر
بخواهندهمديگرمنابعندارندتابتوانندپاسخگوي
حجم عظيم متقاضيان تسهيالت باشند .در كنار
اين مسايل بانك مركزي نيز زماني كه بايد نظارت
خود را بر بانكها اعمال ميكرد ،اين كار را انجام
نداد و حتي در حال حاضر نيز با وجود تغييراتي
كه در قوانين شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش
نظارت بانك مركزي به بانكها به وجود آمده است
همچنان اين نظارت در سطحي كه شايسته است،
مشاهده نميشود.
با ايــن اوصاف در حال حاضر بازار مســكن

شبيه به سفرهاي است كه زماني افرادي دور آن
نشستند و هرچه ميتوانستند از آن خوردند اما
اكنون هيچكس حاضر نيست مسووليت دوباره
پر كردن آن را برعهده گيرد يا حداقل بهگونهاي
برنامهريزي كند كــه از دوباره افتادن اين اتفاق
جلوگيري شود ،چنانچه اگر بار ديگر نيز معجزهاي
رخ دهد و مسكن به دوران رونق خود برگردد با
توجه به سياستهايي كه تاكنون در پيش گرفته
شده است احتمال اينكه بار ديگر اين بازار تحت
سلطه سوداگران دربيايد و به ركود كشيده شود
غيرممكن و دور از ذهن نخواهد بود.
  ريشه ركود مسكن در ساير حوزههاي
اقتصادي
در همين زمينه ،مهدي سلطان محمودي،
كارشناس مسكن به «جهانصنعت» گفت :باور
نميكنم كه سياســتگذاريهاي حوزه مسكن
بتواند در خارج كــردن اين بخش از ركود موثر
باشــد ،اين مساله بيشتر به اين خاطر است كه
علل اصلي اين معضل بعضا در حوزههاي غير از
مسكن ريشه دارند.
وي افزود :مهمترين عامل ركود مسكن به نظر

من مشــكل سيستم بانكي است .باال رفتن نرخ
بهرههاي واقعي و كاهش منابع بانكها موجب
شده تقاضا امكان تقويت شدن نداشته باشد .به
خصوص كه در طول يك دهه اخير به طور مداوم
پسانداز خانوارها كاهش يافته و خانوارها ذخاير
پسانداز كافي ندارند.
سلطان محمودي توضيح داد :با اين اوصاف به
نظر من راهحل اين مشكل بهطور عمده در كاهش
نرخ بهره بانكي است .يعني اگر سياستگذار بتواند
موفق شود و نرخ بهره بانكي را كاهش دهد ،امكان
خروج مسكن از ركود نيز فراهم ميشود.
وي در پاسخ به اينكه حتي در صورت كاهش
نرخ بهره بانكي كماكان شكاف ميان قيمت مسكن
و سطح درآمد باقي خواهد ماند و براي اين شكاف
چه راهحلي وجود دارد ،گفت :همانطور كه توضيح
دادم ،در صورتي كه بانك مركزي بانكها را جهت
ارائه تسهيالت افزايش سرمايه دهد ،توان بانكها
نيز براي وام دادن باالتر ميرود .در اين صورت هم
از صف طويل متقاضيان تسهيالت مسكن كاسته
ميشود و هم امكان افزايش سقف تسهيالت نيز
فراهم خواهد شد.
وي افزود :افزون بر اين پسانداز خود خانوارها
نيز بايد افزايش پيدا كند و اين امر زماني ميسر
ميشود كه توليد ناخالص ملي را به طور مداوم
افزايش دهيم ،كمااينكه رشــد اقتصادي سال
گذشته نســبتا خوب بود ولي بايد تداوم داشته
باشــد .پس چنانچه بخشــي از هزينه مسكن
پسانداز خانوار باشد ،در كنار وام و اصالح شرايط
وام ،ميتوان گام بزرگي به سمت خروج مسكن
از ركود برداشت.
سلطان محمودي در پاسخ به پرسشي مبني
بر اينكه چگونه ميتوان دست سوداگران را كه از
ابتدا موجبات سقوط بازار مسكن را فراهم آوردند
از اين بازار قطع كرد ،پاسخ داد :در حال حاضر كه
مسكن دچار ركود شده است ،سرمايهگذاران به
جاي اينكه جذب اين بازار شوند از آن فرار ميكنند.
در نتيجه در حال حاضر سوداگري مشكل اصلي
بازار مسكن نيست زيرا اصال در اين بخش پول و
سودي وجود ندارد كه واسطهگران بخواهند از آن
استفاده كنند.
وي گفت :در حال حاضر در شرايط ركود به
سر ميبريم ،بازار مسكن نياز به تقويت مالي دارد
و اتفاقا تحت اين شرايط اينگونه افراد ميتوانند
منابع مالي بيشتري به اين بازار وارد كنند.
وي در پايــان گفت :ســوداگران زماني جزو
دغدغههاياصليبخشمسكنمحسوبميشوند
كه بازار رونق گرفته باشد .در آن صورت ميتوان
مساله را كارشناسي كرد و به رفع آن انديشيد.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور

افتتاح بيش از  ۲۵پروژه عمراني در رشت
فرامرز جمشيدپور با اعالم افتتاح بيش از  25پروژه عمراني در رشت طي يك ماه آينده
گفت :طي دو ماه گذشته نيز پروژههاي بزرگي افتتاح شده كه اعتبار تخصيص يافته به برخي
از آنها بيش از  ۱۰ميليارد تومان بوده است.
وي در ادامه درخصوص پروژههاي در حال افتتاح گفت :از جمله اين پروژهها ميتوان به
ساختمان آتشنشاني واقع در بلوار ديلمان اشاره كرد كه ساخت آن به پايان رسيده است و
در مرحله تجهيز قرار دارد .جمشيدپور همچنين با بيان اينكه يكي از بزرگترين پروژههاي مديريت شهري رشت در سالهاي اخير پروژه
هدايت آبهاي سطحي بوده است ،از اتمام هدايت آبهاي سطحي در برخي مسيرها خبر داد و افزود :هدايت آبهاي سطحي خيابان
استاد معين به سمت پستك و نيز هدايت آبهاي سطحي در قلعهسرا به پايان رسيده است.
سرپرست شهرداري رشت تصريح كرد :از ديگر مسيرهايي كه هدايت آبهاي سطحي آن به پايان رسيده است ميتوان به منطقه
آبگير بختپسند و وصال پشت اداره كار و همچنين فكوري و مودبي در شرق رشت اشاره كرد.
فرامرز جمشيدپور با تاكيد بر ضرورت افزايش سرانه ورزشي در سطح شهر و توزيع عادالنه آن كه منجر به ارتقاي سطح سالمت و
نشاط شهروندان ميشود ،گفت :در همين راستا زمين ورزشي با چمن مصنوعي براي اولين بار با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در
عينك راهاندازي شده است كه به زودي افتتاح ميشود.

تجليل از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار

به مناسبت گراميداشت شهادت شهيد صارمي و تجليل از خبرنگاران و اصحاب رسانه،
رسول آمويي ،مدير مخابرات منطقه گيالن با جمع كثيري از خبرنگاران جرايد ،خبرگزاريها
و دستاندركاران رسانه ديدار و گفتوگو كرد.
آمويي ضمن خيرمقدم و تبريك روز خبرنگار به اصحاب رسانه ،گزارش مختصري از وضعيت
مخابرات براي حاضران ارائه كرد.وي با اشاره به عملكرد حوزه تلفن ثابت گفت :هماكنون تلفن
ثابت بر خالف گذشته كه بر بستر راديو بوده ،بر بستر فيبر نوري راهاندازي ميشود كه اين امر باعث ارتقاي سطح كيفي مكالمات در
تلفن ثابت شده بهطوريكه امروزه ميليونها مشترك ميتوانند بهطور همزمان بدون ترافيك خط به مكالمه بپردازند و در همين راستا
در استان در زمينه  IP Baseسرمايهگذاري عظيمي انجام شده كه نتيجه آن ،جمعآوري كافوهاي قديمي و جايگزيني آن با كافوهاي
نوري با ظرفيت باالتر و ابعاد كوچكتر و از مزاياي قابل توجه آن ،ارتباطات باكيفيت ،صرف دسترسي راحتتر به ديتا و كمك به مجموعه
شهري از طريق كاهش مصرف انرژي برق است .در بحث PCMها ني ز با نصب و راهاندازي اين كافوها در سطح شهر مشكل اينترنت
در مناطقي كه ارتباط آنها از طريق  PCMبوده نيز برطرف خواهد ش د و با توجه به تغييرات احتمالي در شماره تلفنهاي اين دسته از
مشتركين جهت كاهش تغييرات در شماره تلفن مشتركين ،از سازمان تنظيم مقررات نامبرينگ جديد خريداري كرديم.

برگزاري مانور اطفاي حريق در الهيجان

مانور اطفاي حريق با رويكرد مشترك  HSEو پدافند غيرعامل در الهيجان برگزار شد.
قاسم زاهدي ،مدير امور آبفاي الهيجان با اعالم اين خبر افزود :مانور اطفاي حريق با مشاركت
سازمان آتشنشاني در مركز آموزشي شماره  2آتشنشاني برگزار شد .وي با بيان ضرورت
توانمندسازي پرسنل تاسيساتي و بهرهبرداري در مهار حريقهاي احتمالي در تاسيسات و
ساختمانهاي اداري اظهار داشت :رعايت نكات ايمني با محوريت  HSEدر سطح شركت
بسيار حائز اهميت است.
مدير امور آبفاي الهيجان همچنين افزود :در اين دوره آموزشي مفاهيم تئوري توسط مدرس اداره آتشنشاني الهيجان مطرح و به
منظورآشنايي با انواع خاموشكنندهها و نحوه شناسايي آنها براساس رنگ و ساختار ،چگونگي استفاده وكاربرد آن آموزشهاي الزم ارائه
شد .گفتني است در آموزش عملي كاركنان با پوشيدن لباس ايمني اقدام به مهار آتش در تشتكهاي آتش براساس مفاهيم آموزشي
كردند و به پيشنهاد مدرس آتشنشاني و تاييد مدير امور آب و فاضالب الهيجان مقرر شد دوره ايمني با مواد شيميايي خطرناك در
راستاي اهداف  HSEدر سطح شركت برگزار شود.

بازتاب

هيات ايمني حملونقل ملي

اضافه پرداخت متقاضيان مسكن مهر به حساب آنها
واريز ميشود

وي بيــان كرد :به بانك تعهد دادهايم كه پايان كار واحدها را اخذ ميكنيم و
بانك مسكن در قبال اين تعهد با دريافت سفته روند فروش اقساطي واحدها را
بايد انجام دهد.
وي با بيان اينكه ديگر توپ در زمين شركت عمران پرديس نيست ،تصريح كرد:
حدود  5پروژه از حدود  60پروژه فاز  8مشكلدار است ،خيلي از وضعيت موجود
راضي نيستيم و با اين حال  50درصد از اين واحدها تا پايان سال به اتمام ميرسد
و باقيمانده نيز به سال آينده موكول ميشود .مديرعامل شركت عمران پرديس با
طرح اين پرسش كه چرا بايد بگوييم سال آينده ،گفت :برخي از كسانيكه در حال
يدانم روند انتخاب اينها
ساخت مسكن مهر هستند نه سازندهاند و نه پيمانكار ،نم 
چگونه بوده است.

شماره 3703

خوزستان

كلنگ احداث و توسعه  3پست فشار قوي در شهرهاي شوشتر و گتوند
احداث و توســعه سه پست فشار قوي در شهرهاي شوشــتر و گتوند با حضور استاندار خوزستان و جمعي از
مسووالن محلي كلنگزني و كار اجرايي آنها آغاز شد .غالمرضا شريعتي در مراسم كلنگزني اين پروژهها گفت:
وضعيت خطوط و پســتهاي انتقال برق در اســتان قابل قبول است ولي با توجه به مصرف باال و نياز استان الزم
است طرحهاي توسعه با جديت پيگيري شود تا شاهد افزايش پايداري در آينده باشيم.
وي افزود :يكي از علتهايي كه ادارات را ساعت  13تعطيل ميكنيم رشد مصرف بار شبكه است كه از ابتداي
ســال تاكنون  33روز ادارات در ســاعت  13تعطيل شــدند كه نسبت به سال گذشــته حدود  800درصد رشد
داشته است.
اســتاندار خوزستان ادامه داد :طبق پيشبينيها وضعيت آب و هوايي استان تا پايان تابستان به همين شكل
ادامه خواهد داشت كه گرماي هواي امسال موجب شده مردم از وسايل سرمايشي بيشتري استفاده كنند و اين
موضوع رشد مصرف را نسبت به سال گذشته دو برابر كرده است.

نود و سومين جلسه كميته عالي ايمني ،بهداشت و محيطزيست بندرخرمشهر

با حضور مديركل ،معاونان ،روســاي ادارات و كارشناســان  HSEبرگزار شد .پيش از برگزاري جلسه مديركل
بندر و دريانوردي خرمشهر و اعضاي كميته ايمني ،بهداشت و محيطزيست از محوطههاي بندري و محل فعاليت
پروژههاي در دست اقدام اين مجتمع بندري بازديد كردند و درخصوص مسايل ايمني ،بهداشت و محيطزيست
به بحث و گفتوگو پرداختند.
پروژههاي بهسازي و ترميم اسكله چهار پست ،زميني كردن خطوط برق بندري ،انشعابهاي سيستم اطفاي
حريق بندري ،برج كنترل و تعميرگاه بندري از جمله نقاط مورد بازديد اعضاي اين كميته بود.
پس از پايان بازديد در نشستي با حضور اعضاي كميته ايمني ،بهداشت و محيطزيست بندرخرمشهر مقرر شد
درخصوص انجام تعميرات اصالحي به منظور ايزولهسازي ،بهبود اتصاالت الكتريكي و تهويه ساختمان برج كنترل،
هشدارسازي درخصوص حفاريها و جمعآوري نخالههاي حاصل از گودبرداريها در سطح محوطه مجتمع بندري
به صورت روزانه و خارجسازي كليه ضايعات و بشكههاي فرآوردههاي نفتي بدون استفاده از بندر خرمشهر توسط
شركتهاي خدمات بندري و دريايي اقداماتي صورت گيرد.
ايالم

آغاز به كار هياتمديره هفتمين دوره سازمان نظامپزشكي ايالم
هياتمديره هفتمين دوره نظامپزشكي استان ايالم با حضور اعضاي هياتهاي نظارت و اجرايي ،اعضاي قديم
هياتمديره و منتخبان جديد با ميزباني دانشگاه علومپزشكي ايالم آغاز به كار كرد.
رييس دانشــگاه علومپزشــكي ايالم در ابتداي اين جلســه ضمن خيرمقدم به اعضاي جديد و سابق سازمان
ش و زحمات اعضاي هيات نظارت و اجرايي انتخابات هفتمين دوره اين سازمان
نظامپزشكي ايالم و تقدير از تال 
گفت :ســازمان نظامپزشــكي يكي از خدومترين مجموعهها در سطح جامعه و كشور است كه در راستاي تقويت
جايگاه ،حرفه و اخالق پزشكي خدمات قابل تقديري داشته است.
علي دلپيشه ضمن تقدير از تالش و اهتمام هياتمديره سابق سازمان نظامپزشكي استان ادامه داد :در طول
دورههاي گذشــته و خصوصا دوره ســابق اين هياتمديره تالشها و خدمات شايسته ماندگاري در راه خدمت به
مردم و جامعه پزشكي به يادگار گذاشته كه قابل تحسين است.
وي با بيان اينكه اگرچه فرآيند رايگيري الكترونيك انتخابات هياتمديره هفتمين دوره نظامپزشكي محقق
نشــد ،ابراز كرد :با توجه به عدم برگزاري اين انتخابات به صورت الكترونيكي ،خوشــبختانه در كمترين ســاعات
باقيمانده ،شور و اشتياق و حضور كمنظير جامعه پزشكي براي تعيين منتخبان خود اين نقص و مشكل مربوط به
انتخابات الكترونيكي را به دست فراموشي سپرد.

