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اخبار

کشف و ضبط چوب بلوط قاچاق در
شهرستان شهرکرد

به گزارش خبرنگار
پیام طبیعت .سرهنگ
صادق محمدی فرمانده
یگان حفاظت منابع
طبیعی و آبخیزداری
چهارمحال و بختیاری ،از کشف چهار تن چوب
و  ۷۰کیلوگرم زغال بلوط قاچاق در  ۲۴ساعت
گذشته در شهرستان شهرکرد خبر داد.
با اطالع یگان حفاظت منابع طبیعی استان ،دو
قاچاقچی و تولیدکننده غیرمجاز زغال بلوط جهت
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
از ابتدای امسال بیش از  ۴۶هزار و ۷۰۰
کیلوگرم چوب و پنج هزار و  ۸۳کیلوگرم زغال
قاچاق در استان کشف و ضبط شده است.
مدیر مخابرات منطقه آذربایجانشرقی:

فیبر نوری به واحدهای تجاری و
کسبوکارهای استان واگذار میشود

تبریز -مریم خدابخش :مدیر مخابرات
منطقه آذربایجانشرقی از واگذاری فیبر نوری
با شرایط ویژه به متقاضیان بنگاههای اقتصادی
و کسبوکارهای استان خبر داد و توسعه و
گسترش فیبر نوری را از اولویتهای مخابرات
استان در ایجاد بسترهای ارتباطی دانست و
گفت :تاکنون بیش از یک هزار و  ۲۷۳واحد از
دستگاههای اجرایی و بنگاههای تجاری اقتصادی
در سطح استان به شبکه فیبرنوری دسترسی
دارند.
یوسف شکوری؛ مدیر مخابرات منطقه
آذربایجانشرقی با اعالم این خبر و بیان اینکه
بسترها و زیرساختهای الزم برای واگذاری فیبر
نوری به عنوان مسیر امن و پایدار دسترسی به
شبکههای جهانی و محلی اطالعات برای واحدهای
تجاری و بنگاههای اقتصادی استان فراهم شده
است ،افزود :متقاضیان استفاده از فیبر نوری
میتوانند تا آخر سال جاری از تخفیفات ارائه شده
در این طرح استفاده کنند.
بهگزارش روابط عمومی مخابرات منطقه
آذربایجانشرقی ،طرح واگذاری فیبرنوری با عنوان
«تانوما» از اول آذر سالجاری در استان آغاز شده،
و متقاضیان میتوانند از طریق سامانه  ۲۰۱۰یا
تماس با شماره  ،۳۳۳۹۹۸۳۴اطالعات الزم و ارائه
شده در این خصوص را دریافت نمایند.

آخرین آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن
در استان گلستان بیش از 42هزارنفر

مدیر کل راه و شهرسازی استان
گلستان از ثبتنام بیش از  42هزار
متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن
در گلستان خبر داد.مهندس محبوبی
مدیرکل راه و شهرسازی استان
گلستان درباره آخرین آمار ثبت نام
متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن
در استان گفت :تاکنون 42209
متقاضی در استان گلستان تا پایان
مهلت ثبتنام مرحله اول در سامانه
نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند .وی
در خصوص جزییات آمار ثبت نام
کنندگان توضیح داد :تا پایان مهلت
ثبتنام مرحله اول در شهر گرگان
 ،16441در شهر مینودشت  ، 4654در
شهر آق قال  ، 2871در شهر آزادشهر
 2398نفردر سامانه نهضت ملی نام
نویسی کرده اند.وی با اشاره به این که
نتایج اولیه استعالمات از سوی وزارت
راه و شهرسازی اعالم می شود توضیح
داد :به زودی نتیجه پاالیش اولیه
ثبت نام متقاضی اعالم می شود و در
سامانه نهضت ملی مسکن (ثمن) قابل

مشاهده خواهد بود.وی افزود :تعداد
متقاضیان حائز شرایط تاکنون 19940
نفر بوده که با توجه به اینکه پاالیش
متقاضیان جدید هنوز ادامه دارد ،با
پایش جدید تعداد متقاضیان واجد
شرایط افزایش پیدا می کند.محبوبی
ضمن اشاره به ثبتنام کنندگانی که به
دالیل مختلف درخواست آنها رد شده
است ،بیان داشت :درخواست تعدادی

از این ثبتنام کنندگان به دلیل وجود
سابقه مالکیت و تعدادی نیز بابت
وجود سابقه بانکی رد شده است که
امکان اعتراض متقاضیان به نتیجه
پاالیش در مهلت تعیین شده در سامانه
فراهم شده است.مهندس محبوبی
با تاکید بر اینکه مهلت ثبتنام برای
تمامی متقاضیان به غیر از مردان مجرد
باالی  ۲۳سال سن  ۱۵ ،دی به پایان

رسیده است گفت :دوشنبه  ۲۰دی ماه
سامانه نهضت ملی مسکن برای مردان
مجرد باالی  ۲۳سال باز میشود و این
دسته از متقاضیان باید با مراجعه به
نشانی  saman.mrud.irنسبت به
ثبتنام خود اقدام کنند.وی توضیح داد :
ثبتنام مردان مجرد باالی  ۲۳سال سن
در شهرهایی که باز شده انجام میشود و
برنامهریزی شده تا در شهرهایی دیگری
که تامین زمین در حال انجام است به
زودی ثبتنام انجام بشود که جزییات
آن به محض فراهم شدن شرایط اعالم
خواهد شد.گفتنی است ،مجردها به شرط
تنظیم تعهد نامه محضری برای ارائه عقد
نامه در هنگام واگذاری واحد مسکونی
میتوانند در طرح نهضت ملی مسکن
بعد از ابالغ نهایی دستورالعمل ،ثبتنام
کنند .مطابق متن پیشنهادی برای ابالغ
در صورتی که در هنگام واگذاری به تعهد
ازدواج عمل نکنند ،واحد مربوطه ضمن
حذف کلیه تسهیالت و تخفیفات و ...به
قیمت کارشناسی روز به متقاضی تحویل
می شود.

در راستای افزایش پایداری شبکه انتقال گاز انجام شد؛

ایمن سازی خط لوله  12اینچ كالله  -مراوه تپه در تقاطع با رودخانه

ساری – دهقان  :سرپرست منطقه  9عملیات
انتقال گاز از ایمن سازی خط لوله  12اینچ کالله
– مراوه تپه متقاطع با رودخانه در استان گلستان
خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط
عمومی منطقه  9عملیات انتقال گاز ،محی الدین
مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد :گابیون
و ابنیه های موجود در مسیر خط لوله  12اینچ

کالله – مراوه تپه در تقاطع با رودخانه دیگلی داش
شهرستان مراوه تپه در استان گلستان که دچار آب
بردگی شده بود ،ترمیم و همچنین با احداث کف
بند و نصب لوله های آبرو ،این خط در برابر آسیب
های احتمالی ناشی از جاری شدن سیل ،ایمن و
مقاوم سازی شد.
وی همچنین به بازسازی مسیر جاده دسترسی
به این خط لوله اشاره کرد و افزود :منطقه  9عملیات
انتقال گاز پروژه های ایمن سازی خطوط لوله در
تقاطع با رودخانه ها را برای جلوگیری از مشکالت
مربوط به ریزش ،رانش و طغیان رودخانهها ،جهت
افزایش پایداری شبکه انتقال گاز در استان های
شمالی در دستور کار قرار داده است.
سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز یادآور

شد :پروژه های ایمن سازی خطوط لوله گاز در
تقاطع با رودخانه های مرسه رود کالچای و چلوند
آستارا در استان گیالن ،زرینگل علیآبادکتول و
کوسه کالی مراوه تپه در استان گلستان و رودخانه
های صفارود رامسر و ماشالک نوشهر به اتمام رسیده
و پروژه های ایمن سازی در دیگر رودخانه های
استان های شمالی در حال اجراست.
مفخمی با بیان اینکه خطوط لوله انتقال گاز به
عنوان شریان های حیاتی این انرژی نقش حساسی
در تامین و انتقال گاز دارند ،خاطرنشان کرد :ایمن
و مقاوم سازی خطوط لوله جهت افزایش ضریب
ایمنی و پیشگیری از ریسک نشت خطوط از اهمیت
ویژه ای برخوردار است و این امر در منطقه  9به
صورت ویژه پیگیری می شود.

خبر كوتاه
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز
طبیعی شارژ شد

ساری – دهقان  :مدیر
شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری
گفت  :برای هر خانوارر 500
لیتر نفت سفید در نظر گرفته شده است که در
کارت بانکی معرفی شده مشتریان شارژ شده و تا
تاریخ  1400/11/ 15اعتبار دارد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط
عمومی  ،سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری اعتبار این
دوره از توزیع سوخت نفت سفید را از تاریخ 16
1400/10/تا  1400/11/ 15اعالم کرد و ادامه
داد  :عرضه نفت سفید به صورت الکترونیکی با
شارژ سهمیه در کارت بانکی معرفی شده از سوی
مشتریان انجام می شود .
وی افزود  :مصرف کنندگان نفت سفید سوز
فاقد گاز طبیعی با در دست داشتن کارت بانکی به
فروشندگی های عرضه سوخت محل سکونت خود
مراجعه و نسبت به دریافت مقدار سوخت تعیین
شده اقدام نمایند  .مدیر منطقه ساری از شهروندان
خواست تا شکایات و پیشنهادات خود را با شماره
تلفن های  ۳۳۲۷۰۱۳۸و  ۳۳۲۷۰۱۴۰منطقه
ساری و شماره  ۰۹۶۲۷شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی ایران اطالع دهند تا رسیدگی شود .
رئیس جمعیت هالل احمر کالردشت:

حادثه برای کوهنوردان در علم کوه

رئیس جمعیت هالل احمر کالردشت از بروز
حادثه برای کوهنوردان در علم کوه خبر داد و
گفت :یکی از کوهنوردان فوت کرده است.
کردگار محمودی گفت :امدادگران این جمعیت
برای نجات دو کوهنورد گرفتار شده در علم کوه با
بالگرد به منطقه اعزام شده بودند و پیکر بی جان
حامد شاه حسینی راهنمای سنگ نوردی را که
دچار یخ زدگی شده بود به پایین منتقل کردند.
او افزود :عباس کلهر مربی کوهنوردی نیز که
در این صعود او را همراهی میکرد زنده است ،اما
شرایط جسمانی خوبی ندارد
این دو کوهنورد صبح سه شنبه برای صعود
به علم کوه اقدام کرده بودند که روز چهارشنبه
خبر گرفتار شدن آنان در منطقه گرده آلمانها و
زیرسنگ سماور دریافت و امدادرسانی آغاز شده
بود .

