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روباتیازجنسماشینلباسشویی!
فیلم سینمایی «برایان و چارلز» محصول 2022
انگلیس ،به زودی به نمایش درخواهد آمد .این
فیلم را جک آرچر کارگردانی کرده است.
«برایان و چارلز» که در ژانر کمدی با مایههای
فانتزی ساخته شده ،دربــاره مردی بسیار تنها
و منزوی به نام «برایان» است که پس از سپری
کــردن یک دوره افسردگی ،با استفاده از یک
ماشین لباس شویی خــراب ،روباتی عجیب و
غریب به نام «چارلز» میسازد ،اما با حضور وی،
دچار چالشهایی بامزه میشود.
نکته جالب دربــاره این فیلم ،آن است که جک
آرچــر ،دیوید ارل و کریس هیوارد کارگردان،
نویسندگان و بازیگران این اثر ،در سال 2017
با همکاری یکدیگر یک فیلم کوتاه  12دقیقهای
به همین نام ساخته بودند که تحسین برانگیز
شد .آ نها این بار همین قصه را به صورت یک
فیلم بلند جلوی دوربین برد هاند .در این فیلم
به جز بازیگران نقشهای «برایان» و «چارلز»،
لویی بریلی هنرپیشه سریال «شــرلــوک» نیز
نقشآفرینی کرده است.

بر اســاس تریلر اثــر ،فیلم سینمایی «بــرایــان و
چارلز» به موضوعاتی چون دوستی ،ارتباط و
زندگی روزمره میپردازد .این اثر در بخش جنبی
جشنواره فیلم ساندنس  2022رونمایی شد
و نقدهای مثبتی بابت شوخیها و فضای خود
دریافت کرد ،اما موفق به دریافت جایزهای از این
جشنواره نشد.
فیلم «برایان و چارلز» تاکنون در نمایشهای
محدود جــشــنــوار های ،امتیاز خــوب  8.3را از
کاربران آیامدیبــی دریافت کرده است .این
اثر قــرار است جمعه  27خــردادمــاه روی پرده
سینماها برود و با فاصلهای به اینترنت خواهد
رسید.

اخبار ایران

باند دوم جاده امیدیه-آغاجاری توسط
شرکت نفت و گاز آغاجاری تکمیل میشود

اهواز – رحمان محمدی :مسیر یک کیلومتری
باند دوم جاده امیدیه-آغاجاری منتهی به سه
راهی آغاجاری توسط این شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز آغاجاری تکمیل میشود.
مهندس جواد تقیزاده سرپرست شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری ضمن بازدید از این
پروژه بر تکمیل باند دوم جاده امیدیه تا سه راهی
آغاجاری تاکید کرد.
پروژه حداث باند دوم جاده امیدیه تا سه راهی
آغاجاری به عهده راه و شهرسازی استان خوزستان
بود که تکمیل مسیر انتهائی آن به علت طوالنی شدن
به مطالبه عمومی همشهریان و مسئولین اجرائی
شهرستان تبدیل شده بود.
مطابق برنامهریزی صورت گرفته توسط مهندسی و
ساختمان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری زمان
بهره برداری از این پروژه یکسال دیگر اعالم شده است.
در ادامه این بازدید مهندس تقی زاده سرپرست
شرکت آغاجاری از جاده نیمه تمام سه راهی چیتپلند
تا شهرستان آغاجاری بازدید نمود.

مائده کاشیان

ایــرج طهماسب از آغــاز برنامه «مهمونی»
میزبان چهرههای محبوب از جمله بازیگران
سینما و خوانندگان پاپ بوده است .دعوت
از این چهر هها یکی از بر گهای برنده این
برنامه است که به دیده شدن آن و شکلگیری
تعامل جذاب میان شخصیتهای عروسکی و
مهمانان کمک مهمی کرده است« .مهمونی»
جمعهشب در قسمت دوازدهم خود میزبان
علی نصیریان بود و لحظات جذابی با حضور
او در این برنامه رقم خورد .پیشتر نیز پژمان
جمشیدی ،ویشکا آسایش ،محسن کیایی،
هومن سیدی و پریناز ایــزدیــار با حضور در
«مهمونی» آقای مجری تجربه متفاوتی را پشت
ِ
سر گذاشته بودند.
▪علی نصیریان

زمــانــی کــه خبر حــضــور علی نصیریان در
«مهمونی» منتشر شد ،بسیاری از مخاطبان
راجع به مواجهه شخصیت «بچه» با این بازیگر
پیش کسوت کنجکاو شدند و پیشبینی
میشد این بخش از «مهمونی» جزو لحظات
جذاب برنامه باشد .قسمت دوازدهم منتشر
شــد و همان طــور کــه انتظار مـیرفــت علی
نصیریان با ایــن شخصیت ،ارتــبــاط دیدنی
و بــامــز های داشــت .او سعی میکرد با لحن
متفاوت و کمی کودکانه با «بچه» صحبت
کند و در مواجهه با او متواضع و مهربان جلوه
میکرد .کاراکتر «بچه» نیز متقابال متناسب با
جایگاه و سن و سال علی نصیریان ،برخالف
دیگر مهمانان با احترام و مالحظه بیشتری
با او صحبت میکرد .کمتر اتفاق افتاده که
مخاطبان بازیگری مانند علی نصیریان را در
چنین موقعیتی ببینند ،بنابراین او جزو یکی از
جذابترین مهمانان برنامه در این  12قسمت
بوده است.

بــهــرام رادان بــه زودی بــرای
اجـــــرای نــمــایــش کــنــســرت -
نمایش «سیصد» به کارگردانی
امیر جدیدی و خوانندگی رضا
بهرام روی صحنه م ـیرود و با
امیر جدیدی ،غزل شاکری و مهران غفوریان
همبازی میشود.

▪پژمان جمشیدی

پژمان جمشیدی معموال حضور پررنگی در
برنامههای مختلف دارد ،اما این بازیگر چهره
محبوبی نزد مخاطبان است ،به همین دلیل
معموال حضورش در برنامهها مــورد توجه
قــرار میگیرد .جمشیدی در قسمت دهم
«مهمونی» مهمان ایرج طهماسب بود .او به
خوبی با شخصیتهای عروسکی برنامه به
ویژه با شخصیت «بچه» ارتباط برقرار کرد.
بریده ویدئوی مواجهه او با شخصیت «بچه»
نیز در فضای مجازی منتشر و با استقبال
مخاطبان روبــــهرو شــد .او بــرخــاف دیگر
مهمانان در برابر این کاراکتر رفتار آرامی
نداشت ،بنابراین َکل َکل او با این شخصیت
جالب و متفاوت از آب درآمد.
▪ویشکا آسایش

دومین بازیگر زنی که تا به حال به «مهمونی»
آمده ،ویشکا آسایش است .آسایش کمتر در
برنامههای اینترنتی گفتوگومحور حاضر
شده و جزو مهمانان خوب این برنامه بود.
این بازیگر در قسمت هفتم «مهمونی» حضور
پیدا کــرد و متناسب با فضای شــاد برنامه،
حضور گرم و صمیمانهای در آن داشت .او در
بخش گفتوگو با ایرج طهماسب ،در پاسخ
به سوالی درباره کلمات دوستداشتنیاش

▪محسن کیایی

معموال حضور بازیگران شوخطبع و چهرههای
نه چندان جدی در «مهمونی» نتیجه خوب
و مثبتی دارد .هرچند که بخش مهمی از
جذابیت این برنامه روی دوش شخصیتهای
عروسکی است ،اما حضور بازیگران و ارتباط
آنها با کاراکترهای «مهمونی» نیز در جذابیت
بیشتر آن تاثیرگذار است .محسن کیایی که
روحیه شوخطبعی دارد ،مهمان قسمت ششم
این برنامه بود .او خیلی خوب با شخصیتهای
عروسکی همراه شد و ارتباطش با آنها کامال
طبیعی و باورپذیر بود .محسن کیایی در بخش
مربوط به گفتن جمالت همراه با حسهای
مختلف نیز احساسات متنوع را به خوبی
نشان داد .حضور این بازیگر در «مهمونی»
واکنشهای مثبتی به دنبال داشت.
▪هومن سیدی

هومن سیدی جــزو آن دسته از چهر ههایی
است که چندان اهل گفتوگو نیست ،بنابراین

▪پریناز ایزدیار

اولین مهمان برنامه «مهمونی» پریناز ایزدیار
بود و برنامه با دعوت از این ستاره شروع خوبی
داشت .ایزدیار معموال در برنامههای اینترنتی
ظاهر نمیشود ،به همین دلیل حضور او در
«مهمونی» اتفاق جذابی برای مخاطبان بود.
این بازیگر در برخورد با عروسکها عملکرد
چندان قابل توجهی نداشت ،اما گفتوگوی
او با ایرج طهماسب و روایت قصهاش همراه
با احساسات با توجه مخاطبان مواجه شد.
او به خوبی توانست در لحظه احساس غم،
خشم و شادی را بروز بدهد و در این برنامه هم
به شکل متفاوتی تواناییاش را در بازیگری
نشان بدهد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران:

دپارتمان تکنولوژی نانو در تراکتورسازی ایران تشکیل میشود

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرعامل گروه صنعتی
تراکتورسازی ایران گفت :دپارتمان نانو تکنولوژی با
هدف دستیابی و تولید تکنولوژیهای نوین در گروه
تراکتورسازی تشکیل میشود.
مصطفی وحیدزاده اظهار کرد :باتوجه به قابلیتها و ویژگی
هایی که در این بخش وجود دارد ،میتوان با استفاده از نانو
تکنولوژی تحوالت بنیادین در عرصه تولید و صنعت به وجود
آورد .وی ،مهمترین مزیت استفاده از تکنولوژی نانو در تولید
و صنعت را باال بردن کیفیت اعالم کرد و گفت :با استفاده از
قابلیتهای این حوزه میتوان محصولی با کیفت و قابلیت های
باال به دست مصرف کننده رساند و در فرآیندهای مصرف به
تبع طوالنی شدن عمر محصول ،بتوان عنوان کیفیت باال و
قیمت پایین را نیز به آن داد .وحیدزاده از فعال بودن علوم نانو
در شرکت ریختهگری تراکتورسازی خبر داد و افزود :شرکت
ریخته گری تراکتورسازی که یکی از مجموعههای موفق در
عرصه بین المللی بوده و سابقه همکاری با بسیاری از شرکتهای
معتبر جهانی از جمله فیات را در کارنامه دارد ،چندین سال
است که وارد حوزه نانو تکنولوژی هم به عنوان تولید کننده و
هم به عنوان مصرف کننده شده است .مدیرعامل تراکتورسازی،
عرصه صنعتی و تالش در این بخش را مقدس دانست و گفت:
فعالیت در حوزه صنعت و ارائه دستاوردها به بشر ،با عبادت

به درگاه خداوند ،برابری میکند و این معنویات بیشترین
پشتکار را برای ادامه این مسیر در فعاالن این عرصه بوجود
میآورد .گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان بزرگترین
واحد تولیدکننده تراکتور در کشور  98درصد نیاز کشور به این
محصول را تامین کرده و ساالنه حجم قابل توجهی از تولیدات

خود را نیز روانه بازارهای جهانی در بیش از  15کشور دنیا
میکند .تراکتورسازی تبریز با توانایی تولید  18نوع تراکتور
سبک ،متوسط و سنگین در کشور و تولید فعلی  14نوع انواع
تراکتور برای نه فقط رفع نیاز داخلی بلکه برای صادرات به
اروپا و کشورهای همسایه نیز گامهای بلندی برداشته است.

بیشترین صادرات تراکتورسازی تبریز تراکتورهایی است که
مختص کشورهای خارجی تولید میشود که عمدهترین آن
تراکتور  ۷5تا  80اسب بخار و تراکتورهای مدل  399و  285به
شمار میرود که به اروپا و جمهوری آذربایجان صادر شده است.
سال گذشته خط تولید  2محصول جدید تراکتور مدل  455و
 4120افتتاح شد که پس از تامین نیاز داخلی ،امیدواری نسبت
به صادرات این محصوالت نیز وجود دارد .شرکت تراکتورسازی
ایران به مرکزیت تبریز سازندهٔ انواع تراکتور ،کامیونت و ابزار
است؛ این شرکت در زمینی به مساحت  400هکتار احداث
شده و ظرفیت تولید  20هزار دستگاه تراکتور 30 ،هزار دستگاه
موتور دیزلی 33 ،هزار تن انواع قطعات آهنگری و  54هزار تن
انواع قطعات ریختهگری را در سال دارد .شرکت تراکتورسازی
ایران در سال  134۷به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس
شد و در ادارهٔ ثبت شرکتها در تبریز به ثبت رسید؛ این
شرکت طی سهماههٔ آخر سال  1348کار ساخت تراکتور را
با مونتاژ تراکتورهای یونیورسال رومانی با قدرت  65اسب بخار
شروع کرد .در سال  1354نخستین تراکتورهای ( MFمسی
فرگوسن) در چهار نوع به بازار عرضه شد ،شرکتهای آهنگری،
موتورسازان و ریختهگری در سال  1366از این شرکت تفکیک
شد؛ در سال  13۷3نیز کارگاه ابزارسازی این کارخانه مستقل
شد.

 ۱۰هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی واریز وجه کردند

آغاز پروژه آسفالت جاده جایزان امیدیه از
سوی شرکت نفت و گاز آغاجاری

اهواز – رحمان محمدی :عملیات اجرایی پروژه
آسفالت  .۲۲کیلومتر از جاده جایزان – امیدیه با
حضور سرپرست شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
آغاجاری آغاز شد.
این پروژه شامل بخشی از ریز سازی قدیم ،قیرپاشی
و آسفالت میباشد که با اعتباری بالغ بر  50میلیارد
ریال از محل اعتبارات سرمایهای این شرکت در حال
انجام است.
طی برنامهریزی صورت گرفته توسط مجموعه
مهندسی و ساختمان ،عملیات اجرایی آسفالت
مسیر 2٫2کیلومتری قطعه ج تا یکماه دیگر به بهره
برداری میرسد.
مهندس جواد تقیزاده سرپرست شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز آغاجاری در این بازدید بر شناسائی
راهکارهای الزم جهت تسریع در اجرا و تکمیل جاده
جایزان -امیدیه تاکید نمود.

با انتخاب کلمات سخت و کمی غیرمعمول
برای پاسخ به سواالت بعدی با چالش جالبی
روبهرو شد و روایت خاطره صعودش به قُله نیز
همراهیبرانگیز بود ،به این ترتیب گفتوگوی
او با ایرج طهماسب خوب و سرگرمکنند ه بود.

دعوت از او در «مهمونی» با توجه مخاطبان
مواجه شد .سیدی جزو اولین مهمانان ایرج
طهماسب بود و در قسمت سوم این برنامه
حضور پیدا کرد .این بازیگر نیز مانند محسن
کیایی گپوگفت جالبی با شخصیتهای
عروسکی داشت و در مقابل رفتارهای آنان
عکسالعملهایی خــوب و طبیعی نشان
مـیداد .گفتوگوی این بازیگر با شخصیت
محبوب «پــشــه» و شوخی ایــن شخصیت با
سریال «قورباغه» نیز جزو بخشهای جالب
این برنامه بود.

ارومیه  -کاظمی :مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت :از
مجموع ثبت نام کنندگان 55 ،هزار نفر واجد شرایط اولیه برای نهضت ملی
مسکن شناخته شدند که از این میزان  10هزار متقاضی نسبت به واریز وجه
اقدام کردند.
سیدمحسن حمزهلو در برنامه تلویزیونی " سحریز خیر" که از شبکه استانی
آذربایجان غربی پخش شد ،اظهار کرد :افرادی که نسبت به واریز وجه اقدام کردند

مراحل شروع به کار و تامین زمین را پیگیری میکنند .وی ادامه داد :میزان واریزی
وجه اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن  400میلیون ریال تعیین شده که
پس از آن بالفاصله عملیات اجرایی پروژهها و پرداخت کمک تسهیالت آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه  24هزار هکتار اراضی منابع طبیعی و دولتی برای اجرای این
طرح ملی در داخل حریم شهرها شناسایی و برای طرح به راه و شهرسازی واگذار
شده است ،افزود :سهم ابالغی آذربایجانغربی از قانون جهش تولید مسکن حدود
 180هزار واحد تعیین شده است .مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت:
تسهیالت بانکی برای واحدهای مسکونی در مرکز استان سه میلیارد و  500میلیون
ریال ،سایر شهرها سه میلیارد ریال و مناطق روستایی  2میلیارد و  500میلیون ریال
خواهد بود .حمزهلو با بیان اینکه برای توسعه ساخت و ساز در بخش مسکن باید
مشوقهای الزم را در نظر گرفت ،گفت :در اجرای قانون جهش تولید ،مشکل تامین
زمین وجود ندارد و با مساعدت دستگاه قضایی ،اراضی ملی و دولتی در داخل حریم
از منابع طبیعی تحصیل شده است .وی تاکید کرد :ظرفیتهای قانونی استفاده
از اراضی دولتی برای این طرح مهم ابالغ شده که تغییر کاربری زمینها ،الحاق به
محدوده و شناسایی اراضی مازاد دستگاههای اجرایی از جمله آنها است.
 307هکتار بافت تاریخی فرسوده در ارومیه وجود دارد
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت :در راستای حمایت از ساخت و
ساز مردمی و نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده تسهیالت بانکی برای احداث
واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده و این تسهیالت به سه میلیارد و  500میلیون

ریال افزایش یافته است.
حمزه لو در این رابطه اظهار داشت :این مبالغ در قالب تسهیالت بانکی و سود
مشارکت  9درصد به متقاضیان پرداخت میشود.
وی ادامه داد :تمام محدودههای بازآفرینی شهری ،بافتهای فرسوده و تاریخی
شامل این تسهیالت میشوند و میتوانند از تسهیالت بهرهمند شوند.
وی ادامه داد :اقدامات گوناگونی برای ساماندهی محدودههای هدف بازآفرینی
شهری مصوب از قبیل حمایتهای قانونی ،اصالح کالبدی ،افزایش خدمات روبنایی
مثل مدرسه ،مسجد ،مراکز خدماتی و بهداشتی و نیز توانمندسازی اجتماعی در حال
انجام است .وی بیان کرد :پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارچوب طرحهای
جامع ،تامین مسکن محرومان و تسریع در فرآیند نوسازی و بهسازی محدودههای
هدف بازآفرینی شهری مصوب در رأس برنامههای اجرایی این اداره کل قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت :پروژههای بازآفرینی شهری یکی
از مهمترین طرحهای در دست اجرای این اداره کل است.
استفاده از ظرفیت باری راهآهن آذربایجانغربی در اولویت است
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت :ایستگاه های قطار و مسیر ریلی
ازد یگر مسائل مهمی است و تاکنون از ظرفیت باری این بخش استفاده نشده است.
حمزه لو بیان کرد :چهار هزار میلیارد ریال نیز برای تکمیل ایستگاهها ،سکوهای
بارگیری و ایستگاههای سوخت گیری و تکمیل مسیر ارومیه به مراغه تخصیص یافت
تا حمل و نقل ریلی افزایش و کاهش تلفات جاده ای را شاهد باشیم.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی رتبه نخست مدیریت هوشمند راهها را کسب کرد

اراک  -معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان مرکزی گفت :بر اساس
آخرین تحلیل عملکرد ادارات کل استانهای کشور
درخصوص مدیریت و توسعه سامانههای هوشمند
جادهای ،این اداره کل رتبه نخست را در این زمینه به
خود اختصاص داد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان مرکزی «محمد محسنی»  ،افزود :کسب این
موفقیت در راستای توسعه زیرساختها و سامانههای هوشمند
جادهای از جمله ارتقای دوربینهای ثبت تخلفات سرعت و

محاسبه میانگین سرعت خودروهای عبوری از جادههای
استان و افزایش تعداد دوربینهای نظارت تصویری برای پایش
برخط وضعیت ترافیکی و جوی راهها انجام شده است .وی
ادامه داد :نگهداری و توسعه این سامانه در راستای اهداف سال
تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین با بهرهگیری از ظرفیت
نیروهای متخصص بومی و استفاده از ظرفیت شرکتهای
دانش بنیان استان در دستور کار قرار دارد .معاون فنی و
راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
مرکزی خاطرنشان کرد 2۷ :دوربین نظارت تصویری برخط
اکنون در جادههای این استان فعال است و جادههای استان

به صورت شبانهروزی برای خدمت رسانی در کوتاهترین زمان
به کاربران جادهای توسط اپراتورهای مرکز مدیریت راههای
این اداره مورد رصد و پایش قرار دارد .محسنی افزود :پیش
بینی میشود با فعال سازی  24دستگاه دوربین ثبت تخلف
در شبکه راههای استان مرکزی تعداد این دوربینها به ۷2
دستگاه افزایش یابد .وی یادآور شد :بر اساس پیش بینیهای
انجام شده برای توسعه سامانههای هوشمند جادهای استان،
بهرهبرداری از  14دوربین ثبت تخلف دیگر نیز به شبکه
سامانههای هوشمند مدیریت راههای استان مرکزی در دستور
کار قرار دارد 6 .هزار و  400کیلومتر انواع آزاد راه ،راه اصلی

و راه روستایی در استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار
کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل داده است.

هومن برقنورد در دومین فینال
مسابقه «جوکر» شرکت کرده.
سیروس میمنت به عنوان برنده
فصل پنجم و امیرمهدی ژوله
از شرکتکنندگان منتخب
فصول قبلی مسابقه ،دیگر چهرههای حاضر در
فینال هستند.
نازنین فراهانی از  16خرداد با
سریال تاریخی «مستوران» به
کارگردانی مسعود آبپــرور به
تلویزیون میآید .این مجموعه
برگرفتهازقصههایکهنایرانی،
در 26قسمتازشبکهیکرویآنتنخواهدرفت.
مــهــرداد صدیقیان در سریال
«پوستشیر»اثربرادرانمحمودی
ایــفــای نــقــش م ـیکــنــد .شهاب
حسینی،هادیحجازیفروپانتهآ
بهرامدیگربازیگراناینمجموعه
هستند«.پوستشیر»درفیلمنتمنتشرمیشود.
کــتــایــون ریــاحــی در صفحه
مجازی خود مدعی شد سعید
پورصمیمی  25سال پیش با
سوءاستفاده از موقعیت خود در
خانه سینما ،به وی تعرض کرده
است .گویا پورصمیمی در آن زمان در خانه سینما
مسئولیت داشته است.

اخبار ایران

سوخترسانی به  1855پرواز در مرکز
سوختگیریهواپیماییمنطقهگلستان

گرگان  -فیروزه سادات یعقوبی -سرپرست مرکز
سوختگیری هواپیمایی گرگان از سوخترسانی به
 1855پرواز در استان گلستان در سال  1400خبر
داد.
مرتضی جرجانی درباره جزئیات سوخترسانی به
هواپیماها در مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان افزود:
سال گذشته ،بیش از  5میلیون و  238هزار لیتر سوخت
برای  1855پرواز تأمین گردیده است.
وی بیان کرد :پروازها از فرودگاه بین المللی گرگان به
مقاصد تهران ،مشهد ،کیش ،قشم ،زاهدان ،زابل ،اهواز،
بندرعباس ،عسلویه و کشورهای ترکیه و قزاقستان انجام
شده است.
جرجانی تأکید کرد :مصرف این فرآورده در سال 1400
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (سال 39 )99
درصد افزایش نشان میدهد که این میزان به دلیل کاهش
محدودیتهای ایجاد شده جهت جلوگیری از شیوع بیماری
کرونا بوده است.
مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان با ظرفیت ذخیره
سازی  360هزار لیتری ،وظیفه سوخترسانی به ناوگان
هواپیمایی کشور در فرودگاه بینالمللی گرگان را بهعهده
دارد

برگزاریجلسهکارگروهپیشگیریازعرضه
خارجازشبکهفرآوردههاینفتیاستانگلستان

گرگان  -مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه گلستان از برگزاری جلسه کارگروه
پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه
فرآوردههای نفتی استان در ستاد این منطقه خبر
داد.
عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر افزود :هدف از
تشکیل این کارگروه را پیشگیری از عرضه خارج از شبکه
فرآورده های نفتی عنوان نمود و ابراز داشت  :هدف اصلی
ما تامین سوخت مصرف کنندگان واقعی است و اقدامات
انجام شده در این کارگروه حافظ منافع عمومی و صیانت
از سرمایه های ملی است که در این زمینه فرهنگ سازی
و پیشگیری از قاچاق و مبارزه با آن در دستور کار قرار
دارد.
افتخاری افزود :انحراف فرآورده های نفتی یارانه ای
غیر از مسیر و مقصد ذکر شده در بارنامه محموله نفتی
مصداق عرضه خارج از شبکه و قاچاق را داشته و تبیین
روش یکنواخت در سطح استان در تعیین ماهیت فرآورده
های نفتی مکشوفه ضروری می باشد .
وی بیان داشت:اگر دستگاههای متولی نقش خود را در
تایید و راستی آزمایی درخواست متقاضیان به درستی ایفا
کنند ،موضوع قاچاق فرآورده های نفتی در سطح جامعه به
شدت کاهش خواهد یافت.در این جلسه همچنین مصوبات
نشستهای قبلی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاهای
مرتبط گزارشات اقدامات خود درخصوص پالک گذاری و
بیمه ادوات کشاورزی را ارائه نمودند.
در این جلسه ،ابوالفضل کشیری دبیر کارگروه فرعی
پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده های نفتی استان
و نمایندگانی از شرکت گاز ،تعزیرات حکومتی ،اداره
کل حمل و نقل جادهای ،پلیس آگاهی ،پلیس راهور،
دادگستری ،اداره کل استاندارد ،جهاد کشاورزی ،توزیع
برق و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان حضور
داشتند.
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