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گیالن

راهاندازی آزمایشگاه  DCSدر
معاونت بهرهبرداری برق گیالن

بناب��ر گزارش ام��ور حفاظت و اب��زار دقیق
معاون��ت بهرهب��رداری ب��رق اس��تان گی�لان،
آزمایشگاه  DCSدر این معاونت راهاندازی شد و
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .با توجه به راهاندازی
پستهای دارای سیستم  DCSدر برق گیالن
که تعداد آنها در حال حاضر به  7پست انتقال و
فوقتوزیع میرسد ،داشتن یک آزمایشگاه مجهز
به سیستم  DCSجزو نیازهای اساسی معاونت
بهرهب��رداری بود که به همت و تالش همکاران
امور حفاظت و ابزار دقیق معاونت بهرهبرداری،
آزمایش��گاه ف��وق با اس��تفاده از ل��وازم یدکی
پستهای  DCSاحداث ش��ده ،راهاندازی شد.
این آزمایش��گاه شامل  4دستگاه سرور صنعتی
ک��ه قابلیت ایجاد افزونگ��ی را فراهم میکند و
سوئیچ هوشمند شبکه ،دستگاههای اندازهگیری
ب��ا پروت��کل  ،MODBUSرلههای حفاظتی
و کنترلی مجه��ز به پروت��کل ،61850-IEC
مبدلهای مدیا و بستر ارتباطی ،تابلوی شبیهساز
سوئیچ یارد ،منبع تغذیه و دستگاه تزریق جریان
و ولتاژ بوده و بخش کاملی نیز بهعنوان کتابخانه
برای مستندسازی پروژهها دارد.
اصفهان

برگزاری جلسه همانديشي صاحبان
صنايع شهرستان آران و بيدگل

وطن امروز ،کاش�ان :جلسه همانديشي صاحبان
صناي��ع شهرس��تان آران و بي��دگل ب��ا حضور
فرماندار آران و بيدگل ،نماينده مردم شهرستان
در مجلس ،روس��اي ادارات و ارگانها و جمعي از
صاحبان صنايع اين شهرستان در محل تاالر امام
رضا(ع) برگزار شد .فرماندار آران و بيدگل در اين
نشست گفت :بخش صنعت بهعنوان يك شاخص
مهم در اين شهرس��تان مطرح است و شهرستان
آران و بيدگل را در كشور بهعنوان پايتخت فرش
ايران ميشناسند .ابوالفضل معينينژاد كمك به
صنعتگران را خدمت به مردم جامعه عنوان كرد
و افزود :در اين ش��رايط سخت اقتصادي رؤساي
ادارات شهرستان موظفند در جهت توسعه صنعت،
ياريرس��ان صاحبان صنايع و صنعتگران باشند.
وي از صنعتگ��ران بهعن��وان مجاهدان اقتصادي
نام برد و خاطرنش��ان كرد :بايد با آسيبشناسي
مشكالت صاحبان صنايع به توليد و اشتغال هرچه
مطلوبتر شهرستان كمك كنيم.

وطن امروز

خوزستان

مهاجرت تنها گزینه پیشروی مردم

کهگیلویه در بند محرومیت

این روزها در کهگیلویه محروم بودن از
زیرس��اختهای توس��عه از یک سو و رکود
پروژههای عمرانی و بیکاری از س��وی دیگر
باعث شده مهاجرت تنها گزینه پیشروی
مردم این شهرستان باشد .به گزارش مهر،
شهرستان کهگیلویه با بیش از  ۱۳۲هزار نفر
جمعیت در جنوب غربی استان کهگیلویه
و بویراحمد یکی از محرومترین نقاط کشور
است .در جای جای این شهرستان میتوان
توس��عهنیافتگی و عقبمان��دن از کاروان
پرشتاب توس��عه را دید ،از دهدشت مرکز
شهرستان کهگیلویه بهعنوان قدیمیترین
شهر این استان گرفته تا دیشموک بهعنوان
آخرین نقطه این شهرستان که همواره نام
و یادش تداعیگر محرومیت مردمانش بوده
است .بسیاری از روستاهای این شهرستان
از کمترین امکانات زیرساختی بیبهرهاند و
نبود امکانات اولیهای مانند آب شرب سالم،
گاز ،جاده ارتباطی مناسب و همچنین محروم بودن
از امکانات آموزش��ی ،بهداش��تی و رفاهی مردم این
روس��تاها را به مهاجرت واداش��ته است .شهرستانی
که یدک س��نگین فرهنگ را به دوش میکشد اما از
کمترین امکانات فرهنگی محروم است و در حالی که
میراثدار تاریخ کهن این استان است از بیتوجهی به
این میراث ارزشمند رنج میبرد .نبود فرصتهای شغلی
برای خیل عظیم جوانان تحصیلکرده این شهرستان
منجر به مهاجرت روزافزون س��اکنان به دیگر شهرها
ش��ده و در این میان آنها که در زادگاه خود ماندهاند،
به علت نبود ش��غل و در غبار روزمرگیها افس��رده و
در اوج جوانی پیر ش��دهاند .این موارد تنها گوشهای از
مصائب و مشکالت مردم کهگیلویه است و این روزها
از همه مهمتر آنچه بر قلب جوانان این دیار سنگینی
میکند ،پروژههای تعطیلی است که امیدشان را به آنها
بس��ته بودند و اکنون پس از سالها با پاسخ سرباالی
مسؤوالن روبهرو میشوند .کارخانه پتروشیمی که قرار
بود هزار روزه به بهرهبرداری برس��د اما پس از گذشت
 8س��ال تنها محدوده آن فنسکش��ی ش��ده و گره
خوردن سرنوش��ت این پروژه به  2پروژه پتروشیمی
گچس��اران و پتروشیمی بیدبلند ۲آینده نامعلومی را
برای آن رقم زده اس��ت .کارخانه سیمان سپو که در
سال  ۸۸عملیات اجرایی آن با وعده راهاندازی در سال

نما
واقعیتها به مردم گفته شود
نماینده شهرستانهای کهگیلویه ،چرام ،بهمئی و لنده در مجلس شورای اسالمی نیز درباره افزایش روزانه
مهاجرت از شهرس�تان کهگیلویه گفت :بخش�ی از این مهاجرتها به مرکز اس�تان صورت میگیرد که به
علت رونق اقتصادی و ظرفیتهای گردشگری در شهر یاسوج و مطلوب بودن آب و هوای این شهر است.
حجتاالسلام سیدعلیمحمد بزرگواری افزود :بخشی از مهاجرتها نیز به عملکرد نمایندگان و منتخبان
م�ردم مربوط میش�ود که باید در این ب�اره و علت عدم بهرهبرداری از پروژههای عمرانی این شهرس�تان
واقعیتها به مردم گفته شود .وی عنوان کرد :با ورود هر استاندار ،از سرمایهگذار جهت شرکت در جلسات
و برنامهریزی جهت ادامه کار دعوت میشد اما وعدههای داده شده به سرمایهگذار هیچگاه عملی نمیشود.
وی پروژه آبرسانی به دهدشت غربی را از ش پروژههای این شهرستان دانست و تصریح کرد :با بهرهبرداری
از این پروژه 6هزار هکتار زمین کشاورزی آبیاری میشود و  5هزار مترمکعب از آب آن نیز در بخش صنعت
این شهرس�تان مورد اس�تفاده قرار میگیرد .بزرگواری در ادامه بنبست بودن شهرستان کهگیلویه را از
دیگر علل مهاجرت مردم این شهرستان عنوان و بیان کرد :بهرهبرداری از جاده پاتاوه -دهدشت میتواند با
خروج این شهرستان از بنبست تا حدودی از ادامه روند مهاجرتها جلوگیری کند.

 ۹۱شروع شد اما اکنون پس از  7سال مسؤوالن خبر
از نایاب ش��دن سرمایهگذار این پروژه میدهند بدون
اینکه این س��وال را پاس��خ دهند که چرا تسهیالت
 ۱۵میلیارد تومانی بدون هیچ عملکرد مؤثری باید در
اختیار یک فرد قرار گیرد .پروژه پاتاوه -دهدش��ت که
بیش از  6ماه از تعطیلی آن س��پری میشود و پروژه
آبرس��انی به دهدشت غربی که با هدف آبیاری بیش
از  6هزار هکتار دش��ت تشنه شروع شد اما اکنون با

پای لنگان حرکت میکند و امید به بهرهبرداری از این
پروژه تنها صبر ای��وب میخواهد و بس .از پروژههای
راکد و لنگان این شهرس��تان که بگذریم به سیمای
ش��هرهای زخم خورده و ش��به روستایش میرسیم
که شهروندانش را در س��ایه بیتوجهی مسؤوالن به
مبلمان شهری افسرده کرده است .عالوه بر این ،هنگام
سرکشی مسؤوالن کش��وری ،معاونان رئیسجمهور،
نماین��دگان هیأت دول��ت و وزیران ب��ه کهگیلویه و

برگزاری جلسه طرح ازدیاد
برداشت در مناطق نفتخیز جنوب

بویراحم��د نیز کهگیلویه از قل��م میافتد،
گویی این شهرستان فرزند ناتنی این استان
است .فرماندار شهرستان کهگیلویه در این
باره گفت :اعتبارات تخصیص یافته ،عملکرد
دس��تگاههای اجرایی و پیمانکاران انتخاب
ش��ده از عوامل مؤثر در رون��د اجرای یک
پروژه هستند .علی پوزش تعداد پروژههای
این شهرس��تان در س��ال ج��اری را حدود
 ۳۰۰پروژه دانس��ت و اف��زود :از این تعداد
پروژههایی فعال هستند که اعتبارات الزم را
جذب کردهاند .وی افزایش اشتغال و جبران
گوش��های از مش��کل بی��کاری جوانان این
شهرستان را از مهمترین مزایای فعال شدن
پروژهه��ای عمرانی این شهرس��تان عنوان
کرد و بیان داش��ت :در ای��ن باره پروژههای
مرب��وط به آب و جاده در اولویت قرار دارند.
پوزش بیکاری را از دیگر مشکالت مردم این
شهرستان دانست و اضافه کرد :محدود بودن
ظرفیتهای اشتغالزایی و بیکاری از مهمترین عوامل
مهاجرت مردم این شهرس��تان به دیگر نقاط استان
و شهرستانهای همجوار اس��ت .وی سرمایهگذاری
بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیتهای
بخش کشاورزی در روستاهای دارای این پتانسیل را
از مهمترین راهکارهای حل مش��کل بیکاری در این
شهرستان عنوان کرد .وی مشکل بیکاری را یک بحث
کشوری دانست و یادآور ش��د :برنامه دولت در حوزه
اشتغال درازمدت بوده و از طریق سرمایهگذاری بخش
خصوصی امکانپذیر است .فرماندار کهگیلویه همچنین
به سیمای کنونی شهر دهدشت اشاره داشت و بیان
کرد :نهتنها مردم بلکه مسؤوالن نیز از این فضا ناراضی
هستند و در این باره هم مردم بهعنوان حامیان زیبایی
شهر و هم مسؤوالن به علت عدم نظارت کافی مقصر
هستند .پوزش تأکید کرد :فضای مردهای که بر شهر
دهدشت حاکم است مردم را بیانگیزه کرده و آنها را
وادار به مهاجرت از این شهر میکند .پوزش همچنین
به بحران آب در اس��تان اشاره داش��ت و اضافه کرد:
اگرچه کهگیلویه و بویراحمد س��ومین استان کشور
از لحاظ روانآبهاس��ت اما خشکسالی و افت سطح
آبهای زیرزمینی و خشک شدن تعدادی از چشمهها،
کشاورزی و آب شرب مردم این استان را تحت تأثیر
قرار داده است.
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افقی

 -1ایالت فرانسوی زبان کانادا – پول جمع کن نیست! – وزیر دفاع شهید
 -2لقب هردوت مورخ یونان باستان – ظرفی در حمام
 -3جانور پستاندار کوچک با پوستی گرانبها – ساینده – پسران
 -4بندری در جنوب فرانسه – باز شدن گل – صدای خسته نمدمال – جدید
 -5شاه تحت فشار – نموداری که پیوند خانوادگی افراد را با یکدیگر
نشان دهد – عزیز عرب – یار همایون در اثری از خواجوی کرمانی
 -6به دست آمده – پایه و شالوده – شرمسار
 -7کتابی از امیل زوال نویس��نده فرانسوی – از شهرهای ثروتمند
دنیا – رمق آخر
 -8همراه پشتک – قوت الیموت – نوبت نمایش فیلم
 -9بز کوهی – واالمقام – فهمیده
 -10رتبه کارمندی – ناگاه – پذیرش ذهنی یک موضوع
 -11مرمر سفید – عدد ورزشی – کوچکتر – مملو و لبریز
 -12دزد – نشانه وجود مفعول در جمله – وسیله نقلیه ویژه حمل
مواد نفتی – جوانمرد
 -13سبیل – نیکوکار – آش آرد
 -14روز – صاحب کتاب چهار جلدی تاریخ ادبیات ایران
 -15متزلزل – اسید ریبونوکلئیک -تقویت رادیویی.
عمودی

 -1در خانههای حصیری زندگی میکنند
 مورخ بزرگ اس��کاتلندی و صاحب اثرتاریخ انقالب بزرگ فرانسه
 -2آمدهه��ا – آنک ه س��خن میگوید –
گویش زیادی
 -3پرن��دهای از تیره الش��خورها – مادر
ترک -هیچ – بیزاری ،رویگردانی
 -4از ت��ازی – گذرگاهها ،راهها – مخفف
من را
 -5بی��کاره – درخت عرب – دریاچهای
در حمام! – نام دیگر دریاچه نمک قم
 -6س��ودن – پرنیان ن��رم – اهریمن در
آیین زرتشتی
 -7از باش��گاههای اللی��گا – عنوان عید
نوروز در ترکیه – وسیع
جدول سودوكو 1649

 -8دو ب��رادر مخترع هواپیما -رویارویی
– آجرپز
 -9صدای پاره ش��دن کاغذ – روشندل
– صمغ پرمصرف در نساجی و داروسازی
 -10ح��رف آخ��ر الفبا – لیس��ت غذا –
بخشیدن
 -11برجس��ته ،ممت��از -از رودهای مهم
ایران – همه چیز را میس��وزاند! – حرف
همراهی
 -12م��ادر پی��ر – دارویی با بوی خوش
برای ضدعفونی کردن – صدمتر مربع
 -13ضدخأل – مرکز اندیشه – آب در آن
جاری است – آزرده
 -14باالبر – بدجنسی – فرانسوی نفت
 -15کشوری با پایتختی کاراکاس – اثری
از موریس مترلینگ.
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اهواز ،خبرنگار وطن امروز :اولین جلسه کمیته
راهبری طرح ازدیاد برداشت با حضور نمایندگان
دانشگاههای شیراز ،صنعت نفت و آزاد اسالمی
در مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد .مدیرعامل
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هدف اصلی
این جلسه را بررس��ی و تصویب نقشه راه طرح
ازدیاد برداش��ت برای  3میدان نفتی منصوری،
گچس��اران و کرنج عنوان ک��رد .مهندس بیژن
عالیپور با اشاره به این مطلب که یکی از اهداف
مهم این طرح ،بهکارگیری ظرفیت دانشگاهها و
مراک��ز تحقیقاتی درباره تولید فناوری در زمینه
ازدیاد برداش��ت است ،اظهار داشت :طرح ازدیاد
برداشت از جمله مهمترین پروژههای اولویتدار
مناطق نفتخیز جنوب است که با توجه به تعامل
و همافزایی مناس��ب صنعت نفت و دانشگاهها و
مراکز علمی به نتایج آن امیدواریم و دستاوردهای
آن را مثبت ارزیابی میکنیم .در ادامه این نشست
نمایندگان دانش��گاهها از اهتمام ش��رکت ملی
مناط��ق نفتخیز جنوب در اج��رای طرح ازدیاد
برداش��ت و تس��ریع در روند عملیاتی شدن آن
تقدیر کردند.
ارتباطات

ارتقای سامانه مدیریت مشترکان
اعتباری همراه اول

صبح روز دوشنبه ۲۲تیرماه ،عملیات ارتقای
سامانه مدیریت مشترکان اعتباری همراه اول با
موفقیت انجام شد .در این عملیات گسترده که
از س��اعت  ۱۷روز یکش��نبه  ۲۱تیرماه تا صبح
روز دوش��نبه  ۲۲تیرماه انجام شد ،کارشناسان و
متخصصان اپراتور اول تلفن همراه کشور موفق
شدند فاز اول ارتقای سامانه مدیریت مشترکان
را که به مشترکان اعتباری اختصاص داشت ،در
کوتاهترین زمان انجام دهند .براساس این گزارش،
ای��ن عملیات فن��ی با کمترین مش��کل صورت
پذیرفت .همراه اول برای به حداقل رساندن تبعات
این عملیات و جلب رضایت مشترکان اعتباری ،در
مدت زمان انجام این عملیات ،تمهیداتی از جمله
ارائه دیتای رای��گان در نظر گرفته بود .با اجرای
این پ��روژه عظیم فناوری اطالعات ،دسترس��ی
مشترکان اعتباری به سرویسها تسهیل شده و
از این پس سرویسهای جدیدتر و متنوعتری به
مشترکان این اپراتور ارائه خواهد شد.

