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خبر كوتاه
یک طرح عمران شهری در اراک به
بهره برداری رسید

مسیر راستگرد تقاطع غیرهمسطح
میدان شریعتی اراک روز یکشنبه با حضور
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
و تنی چند از مسئوالن شهرستانی و استانی
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .شهردار کالنشهر
اراک در این آیین گفت :عملیات ساخت مسیر
راستگرد پل شریعتی اراک به طول  310متر
از فروردین ماه امسال آغاز و هم اکنون به
بهرهبرداری رسید«.محمدکریم شفیعی» افزود:
ساخت تقاطع غیرهمسطح شریعتی با طول
عرشه هزار و  200متر جریان ترافیک محور
اصلی خیابان شریعتی را به خیابان طالقانی
متصل میکند که در مدت زمانی حدود چهار
سال با اعتباری بالغ بر  450میلیارد ریال ساخته
و در اختیار مردم قرار گرفت .وی اظهار داشت:
عملیات تکمیلی تقاطع غیرهمسطح شهید
نبیری اراک نیز در حال اتمام است که در دهه
مبارک فجر امسال به بهرهبرداری میرسد.
شهردار اراک در خصوص تقاطع غیرهمسطح
شهید صیدی نیز گفت :این طرح نیز تا پایان
سال بهرهبرداری میشود.معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این آیین
گفت :اجرای طرحهای گرهگشای ترافیکی با
تامین اعتبار به موقع و اولویتبندی طرح های
عمران شهری با توجه به افزایش قیمت بنزین
از مهمترین وظیفه شهرداریها در تحقق حقوق
شهروندی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
«بهروز اکرمی» افزود :کارآمدی طرحهای
عمرانی و خدمات شهری نیازمند مطالعه
کارشناسی در انتخاب طرح ،خرد جمعی و
هماهنگی برونبخشی در اجرای طرح است که
فعالیتهای یک سال گذشته شهرداری اراک بر
اساس این مالک ،عملیاتی شده است.اراک مرکز
استان مرکزی است و در این شهر بیش از 600
هزار نفر جمعیت زندگی می کنند.

دوره های تئوری-عملی ایمنی و آتش
نشانی در شرکت گاز استان گیالن
برگزار شد.

شرکت گاز استان گیالن در راستای
نهادینه سازی فرهنگی ایمنی ،دوره های
آموزشی تئوری-عملی ایمنی و آتش نشانی را
در سطح شرکت به انجام رسانده است.حسین
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از
برگزاری دوره های دوره های تئوری و عملی
ایمنی و آتش نشانی در سطح این شرکت
خبر داد و اظهار داشت :این دوره ها طی 17
جلسه و در کلیه شهرستان های استان برگزار
شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
بیان نمود :این دوره ها طی سه ماه در سراسر
استان برگزار شد و در طی آن مجموعاً بیش از
 500نفر از پرسنل شرکت ،در بازآموزی مبانی
ایمنی و آتش نشانی شرکت کردند.وی ضمن
ضروری برشمردن یادگیری الزامات ایمنی برای
کارکنان بویژه پرسنل عملیاتی گفت :با برنامه
ریزی های بعمل آمده این دوره ها توسط امور
 HSEگاز گیالن برای کلیه کارکنان رسمی،
قرارداد مستقیم و پیمانکاری اجرا شده است.
مهندس اکبر بیان نمود :در این دوره ها مطالب
مرتبط با مباحث ایمنی و تئوری آتش تشریح
شد و سپس شرکت کنندگان بطور عملی با نحوه
استفاده از انواع خاموش کننده های موجود در
سطح شرکت آشنا شدند تا آمادگی بیشتری
برای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی
بدست آورند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
در خاتمه گفت :ایمنی ،تعطیلی بردار نیست و
امور HSEباید با برگزاری دوره های آموزشی
بیشتر ضمن فراگیری فرهنگ  HSEدر همه
سطوح سازمان ،احتمال وقوع حوادث را به
حداقل برساند.

 ۶۱میلیارد تومان در آبرسانی روستایی پس از سیل لرستان هزینه شده است

علیرضا کاکاوند ،مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب روستایی لرستان گفت:شرکت آبفار در
بحث سیل مظلوم واقع شد و بهعنوان مثال در
لرستان  ۲۶۲میلیارد تومان خسارت در سامانه
سجام ثبت شد که  ۶۵میلیارد آن در پلدختر بود.
برای تمام استان  ۲۱میلیارد تومان مصوب شد که
 ۷۰درصد آن از طریق اوراق دوساله تخصیص پیدا
کرد که نسبت به خسارات ،واقعاً مبلغ خیلی کمی
است.در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
به لرستان موضوعاتی را مطرح کردیم و متعاقباً
جلساتی در سازمان برنامه و بودجه برگزار و قرار
شد  ۱۲۰میلیارد تومان عالوهبر آن  ۲۰میلیارد
به لرستان اختصاص پیدا کند که هنوز مبلغی به
دست ما نرسیده است.اگر این مبلغ تخصیص پیدا
کند بخش زیادی از مشکالت ما حل خواهد شد
و پروژههای زیادی میتوانیم اجرا کنیم و این در
حالی است که تا کنون در بحث سیل  ۶۱میلیارد
تومان هزینه کردهایم.بالفاصله بعد از سیل با دست
خالی کار را شروع کردیم ،نگرانی ما بیشتر بحث
کیفیت آب بود و در کمتر از دو هفته بهطور موقت
این مشکل را رفع کردیم و در حال حاضر نیز به
صورت پایدار کار به پایان رسیده است.در روستای

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات
اسالمی گلستان ،حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد
در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :اساسا
برای هدایت ،رشد و تعالی جامعه و جهتگیری
درست جامعه ضرورت دارد فعالیت قرآنی
افزایش بیشتری داشته باشد.وی ادامه داد :اگر
به دنبال این هستیم که به اهداف بلند و بزرگ
دست پیدا کنیم باید در همه بخش های جامعه
قرآن را گسترش دهیم.مدیرکل تبلیغات اسالمی
گلستان ابراز کرد :قرآن «ثقل اکبر» و عترت
«ثقل اصغر» است و با قرآن و عترت به جامعه
باید تعالی و شکوفایی بخبشیم.عضو شورای
فرهنگ عمومی استان گفت :سازمان تبلیغات
اسالمی به دنبال این است که الیه های درونی
جامعه فعالیت قرآنی را برنامه ریزی و طراحی
و اجرا کند و تبلیغات اسالمی با برنامه تبلیغ
قرآن ،هفته قرآن و همایش قرآنی و تجلیل از
قاری برتر و مدرسان قرآن در این مسیر گام بر
می دارد.وی متذکر شد :تبلیغات اسالمی دو سر
فصل مهم را در این مسیر تعریف کرده و نخست
موضوع موسسه قرآنی و خانه قرآن شهری و
روستایی است.حجتاالسالم ولینژاد بیان کرد:
مبنا این است هر  ۱۰هزار گلستانی یک موسسه
قرآنی بهره مند باشند و هر  ۵هزار گلستانی یک
خانه قرآن شهری و روستایی باید داشته باشد
و با این تعریف اگر بتوانیم جامعه را مهندسی
کنیم به همه بخش های جامعه توانستیم کار
قرآنی را تسریع دهیم.وی افزود :نزدیک به ۱۶۰
روحانی مستقر روستا در استان وجود دارد و به
همه روحانی مسقر ابالغ کردیم مجامع قرآنی
در سطح روستا شکل دهند.مدیرکل تبلیغات
اسالمی گلستان گفت :هیچ هیئتی بدون قاری
قرآن و مربیان قرآن نباشد و تمام مساجد یک
معلم قرآن خواهد داشته و تمام هیئت مذهبی
یک معلم قرآن نیاز دارد و آنهایی که ندارند یک
نفر را آموزش می دادیم و به همه تشکل های
مذهبی تاکید کردیم که برنامه با قرآن را دنبال
کنند.

نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس
شورای اسالمی از خدمات شبانه روزی شرکت آبفار
لرستان در خدمات رسانی به مناطق سیل زده
استان تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت

کیوان خورسند تشریح کرد :

برنامه های برگزار شده در هفته کتاب شرکت برق منطقه ای خوزستان

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان برنامه های
برگزار شده در هفته کتاب شرکت برق منطقه ای خوزستان را تشریح
کرد.کیوان خورسند گفت :بنا بر تصمیم شورای سیاستگذاری بیست
هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران با شعار “حال خوش
خواندن” از روز  ۲۳آبان لغایت  ۱آذر در سراسر کشور و همزمان در
شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.وی با بیان اینکه برنامه
های اجرا شده در این هفته ابالغی از سوی کارگروه مراکز اطالعات
علمی ،اسناد و کتابخانه های صنعت آب و برق بوده است ،افزود:
اطالع رسانی و تبریک هفته کتاب ،برگزاری نشست کتاب خوانی
کتاب “ چه کسی پنیر مرا جابجا کرد” ،اهدای کتاب های پدافند غیر
عامل به کتابخانه های اقماری ،اهدای  ۲۰۰نسخه کتاب به فرزندان

همکاران ،اهدای کتاب به صورت الکترونیکی و چاپی به همکاران و
تمدید اشتراک پایگاه اطالعاتی سیویلیکا از جمله برنامه های اجرا
شده در هفته کتاب بوده است.معاون منابع انسانی شرکت برق
منطقه ای خوزستان بیان کرد :طرح “کتابت را جابگذار” نیز با هدف
گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در سه نقطه از شرکت اجرایی
شد.خورسند تصریح کرد :مقرر شده از کتاب خوانان برتر شرکت،
مولف و مترجم که در سه سال گذشته موفق به چاپ کتاب شدند نیز
تقدیر به عمل آید.وی همچنین از برگزاری نشست های کتابخوانی با
هدف معرفی ،نقد و بررسی کتاب های منتخب به صورت مستمر و با
حضور صاحبنظران و همکاران در شرکت خبر داده است.

اجرای پروژه کنترل پذیری (قطع و وصل ) مشترکین مشمول طرح های پاسخگویی بار از
طریق کنتور فهام برای اولین بار در کشور توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
برابر تاکیدات شرکت توانیر درخصوص اجرای
دقیق  ،صحیح و دقیق طرح های پاسخگویی بار
و ایجاد زیر ساخت های کنترل پذیری و رویت
پذیری مشترکین مشمول  ،شرکت توزیع نیروی
برق استان گیالن با بهره گیری از توان و دانش
کارشناسان خود در جهت تحقق این امر مهم برای
نخستین بار در کشور  ،عالوه بر رویت پذیری  ،با
استفاده از کنتور های فهام نسبت به قطع و وصل

مشترکین از راه دور (کنترل پذیری بار در مرکز
کنترل ) اقدام کرده است  .این طرح با چالش هایی
ازجمله بی برق شدن کنتور پس از فرمان قطع
مواجه بود که برای حل این مشکل با استفاده از
طراحی و اجرای یک مدار جانبی  ،این چالش
مرتفع و پروژه با موفقیت اجرا شد  .الزم به توضیح
است که از جمله مزایای این طرح شامل موارد
ذیل می باشد :

 -1ایجاد قابلیت کنترل میزان کاهش بار
توسط شرکت های توزیع برق به صورت لحظه ای
و تحقق عملی آن
 -2استفاده از امکانات کنتورهای موجود
جهت صدور فرمان قطع و وصل و طراحی مدار
فرمان
 -3استفاده از بستر مخابراتی موجود
 -4استفاده از سامانه های موجود به منظور

زمانبندی و برنامه ریزی تفاهم نامه ها
 -5رضایتمندی مشترکین از اجرای صحیح
طرح متناسب با تفاهم نامه و تعلق پاداش
 -6مقرون به صرفه بودن نسبت به سایر روش
ها
 -7قابلیت اطمینان باال نسبت به سایر روشها
 -8افزایش امنیت کارکنان ( قطع و وصل برق
مشترک بدون نیاز به نیروی انسانی )

شهردار بابل اعالم کرد؛

اولین جشنواره فرهنگی و هنری ویژه معلولین بابل با عنوان « به توان خورشید» برگزار می شود
سید مجتبی حکیم شهردار بابل از برگزاری اولین جشنواره فرهنگی
و هنری ویژه معلولین شهرستان بابل به مناسبت روز جهانی معلولین
و میالد امام حسن عسکری(ع) خبر داد و اظهار داشت :این برنامه در
روز پنجشنبه  ١۴آذر  ٩٨ساعت  ١٨با حضور هنرمندان و چهره های
محبوب در استادیوم آزادی بابل برگزار می شود .وی افزود :نادیده گرفتن
استعدادهای فراوانی که در جامعه معلولین وجود دارد ،جفای بزرگی در
حق آنها است و مسئولین وظیفه دارند برای حمایت از آنها مشوق ها و
امکانات مادی و معنوی خود را به کار گیرند تا این استعدادها در جامعه
نمایان شوند.شهردار بابل با تاکید بر کاربردی بودن آثار و توانمندی های
جامعه معلولین گفت :در این جشنواره ،نمایشگاهی از توانمندی های

جامعه معلولین شهرستان بابل برپا خواهد شد تا مردم با این استعدادها
آشنا شوند و شرایط برای حمایت مادی از آنها فراهم گردد.سیدمجتبی
حکیم ابراز امیدواری کرد :این جشنواره آغازی بر حضور موثرتر معلولین
در میان شهروندان باشد و ما با برگزاری این جشنواره به دنبال فرهنگ
سازی برای این موضوع هستیم که همه معلولین را برای پروراندن
استعدادهایشان ترغیب کنیم و روحیه آنها را برای ارتقا بخشیدن به هنر
و توانمندی شان باال ببریم.وی در پایان با ابراز امیدواری که معلولیت
از جامعه رخت بربندد ،خاطر نشان کرد :در حال حاضر بر خود وظیفه
دانستیم که گرد ناامیدی را از چهره معلولین بزدائیم و خورشید تابان امید
را به سمت پنجره زندگی شان بگشائیم.

در هفته بسیج صورت گرفت؛

اجرای  24برنامه در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نور شرکت توزیع
برق استان سمنان از اجرای  24برنامه فرهنگی،
تبلیغی ،ورزشی و هنری در هفته بسیج سال جاری
و به مناسبت چهل سالگی بسیج خبر داد.حمید
نظری بیان داشت :تهیه روزشمار هفته بسیج ،دیدار
با نماینده ولی فقیه در استان و تجلیل از پایگاه نور
به عنوان برتر ،فضاسازی و تبلیغات محیطی  ،برپائی
نمایشگاه عکس و پوستر و برنامه ریزی جهت اصالح
و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق تعدادی از
روستاهای دوردست استان در قالب رزمایش خدمت

متعالی ،به عنوان بخشی از فعالیت ها به شمــار می
روند.وی اضافه کرد :اجرای مسابقه خاطره نویسی
تحت عنوان اولین روز عضویت در بسیج ،تجدید میثاق
با آرمان های شهدای واالمقام با حضور در محل گلزار
شهدای گمنام پارک کوهستان ،پیاده روی بسیجیان
شرکت و تجلیل تعدادی از بسیجیان شرکت کننده
در همایش پیاده روی  ،از دیگر اقدامـات انجـام شده
محسـوب می شوند.وی افزود :حضور در نماز سیاسی
عبادی جمعه با حضور پرشور بسیجیان  ،شرکت در
راهپیمائی خودجوش مردمی علیه اغتشاش گران،

پیگیری مشکالت بخش آسارا در دستور کار
شورای اسالمی شهرستان کرج
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شهرستان کرج و کمالشهر از اولویت پیگیری
مشکالت موجود در بخش آسارا خبر داد.قهرمان
پوران در بازدید از بخش آسارا ،در جمع مسئوالن
این بخش گفت :حمایت از روستاهای شهرستان به
عنوان مولد محصوالت دامی و کشاورزی از وظایف
ذاتی همه دستگاههای مسئول است که شورای
شهرستان نیز در حدود وظایف و اختیارات خود
مشکالت این بخش را از نهادها و سازمان های
مسئول از جمله جهاد کشاورزی ،شرکت آبفای
روستایی ،بنیاد مسکن ،محیط زیست و منابع
طبیعی پیگیری کرده و به مطالبات به حق مردم
این منطقه پاسخ خواهیم داد.
وی با بیان اینکه جاده کرج– چالوس از
زیباییهای منحصر بفرد برخوردار بوده و از ظرفیت
باالیی برای رونق و توسعه صنعت گردشگری
برخوردار است ،گفت :همه مسئوالن تصمیم
گیرنده و اجرایی باید با نگاه ویژه ،مسائل و

موضوعات بخش آسارا را پیگیری کنند.
بخشدار آسارا نیز با بیان اینکه در سالهای
اخیر برخی خدمات به مردم منطقه داده شده
است ،گفت :تحویل آبفای روستایی به آبفای
شهری و پیگیری گازرسانی به روستاهای بخش
در کنار تعامل و هم اندیشی بین شورای بخش
و بخشداری موجب افزایش امید در منطقه شده
است.
مهندس کمالی افزود :بازنگری و اصالح
مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حذف
حرایم آب با اجرای طرح جمع آوری فاضالب نیز
از مطالبات جدی مردم بخش آسارا است.رئیس
شورای اسالمی بخش آسارا نیز در این برنامه،
عدم ارائه طرح مصوب مستثنیات در اراضی ملی و
تداخل آن با اراضی مشخصی و همچنین مشکالت
حریم راه و طرح هادی روستاها و نامناسب بودن
آسفالت جاده کرج -چالوس راه از دغدغه های
اصلی مردم و مسئوالن این بخش عنوان کرد.

اخبار
حضور کارکنان بسیجی شرکت توزیع
برق استان سمنان در گلزار شهدا

کارکنان بسیجی پایگاه مقاومت بسیج
نور شرکت توزیع برق استان سمنان در گلزار
شهدای گمنام خوشنام منطقه پارک کوهستان
حضور یافته و با آرمان های شهیدان واالمقام
تجدید پیمان کردند.استاد حوزه علمیه و امام
جماعت این شرکت در این آئین بیان داشت:
فرهنگ و تفکر بسیجی ،تفکر ناب اسالم است
که این فرهنگ را امت اسالمی از وجود ائمه
اطهار (ع) به وادیعه گرفته اند.حجت االسالم
رضا طاهریان با اشاره به این که امام خمینی
(ره) فرهنگ بسیجی را عمومی کرده و آن را
تحت عنوان سازمان بسیج مستضعفین تشکیل
داد گفت :برخی کشورها نیز به تاسی از این اقدام
ارزشمند  ،نسبت به تشکیل بسیج مردمی اقدام
نموده و تجلّی آرمان بسیج در سایر کشورها را
می توان امروز مشاهده کرد.وی باعنوان این که
یکی از ویژگی های تفکر بسیجی ،اخالص در
عمل و کار برای خداست افزود :خدا محوری و
ارتباط با خدا  ،حضور در تمام میدان های سخت
همراه با مجاهدت ها و با بصیرت و حضور بسیج
و بسیجی در عرصه های مختلف  ،از دیگر ویژگی
های بسیجی به شمار می رود.وی اظهارداشت:
فرهنگ شهادت طلبی همواره در بسیج وجود
دارد و بسیجیان همواره با عالقه  ،عشق و ایمان
کارها را به انجام می رسانند و شهدا نیز ناظر
و شاهد اعمال ما هستند.گفتنی است :در این
مراسم  ،مدیرعامل شرکت توزیع برق استان و
جمع کثیری از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج
نور این شرکت حضور داشتند.

به صفر رسیدن تلفات جاده ای در پنج
محور مهم استان

اجرای پروژه كنترل پذیری (قطع و وصل ) مشتركین مشمول طرح های پاسخگویی بار از طریق كنتور فهام

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

هیئتهای مذهبی بدون مربی و قاری
قرآن نباشند

پاعلم آب هست اما کیفیت ندارد و برای رفع این
مشکل یک چاه جدید حفر شده است .پیشنهاد
میکنم یک چاه جدید در این منطقه حفر شود
و آب شهر پلدختر و برخی روستاها را تامین کند
که اگر این مهم اتفاق بیفتد به پروژه خوبی تبدیل
خواهد شد.

تقدیر نماینده پلدختر در مجلس شورای
اسالمی از خدمات آبفار لرستان

آب و فاضالب روستایی لرستان؛ سید حمیدرضا
کاظمی در حاشیه بازدید از پروژه های آبرسانی
روستاهای مناطق سیل زده پلدختر گفت :در سیل
اخیر خسارات زیادی به مناطق روستایی لرستان
و بخصوص شهرستان پلدختر وارد شد که در
این بین آبرسانی به روستاها با مشکالتی مواجه
شد.وی ضمن تقدیر از زحمات نیروهای خدمات
رسان در سیل اخیر لرستان اظهار داشت :شرکت
آب و فاضالب روستایی لرستان در روزهای اولیه
سیل اخیر توانست با اقدام جهادی به وصل آب
شرب روستاها بپردازد که در این میان کارنامه
مثبت و قابل قبولی از خود به جای گذاشته است.
وی با اشاره به وجود مشکالت شهرستان پلدختر
افزود :این مشکالت از گذشته تاکنون بوده که باید
با تالش و کوشش برای رفع آنها اقدام کنیم.وی
تامین آب شرب مردم در روستاها را به عنوان
ابتدایی ترین مطالبه مردم دانست و تصریح
کرد :برخی روستاهای جنوب شهرستان پلدختر
با مشکل تامین آب شرب مواجه است که با بهره
برداری از چاه پاعلم و خط انتقال آن ،مشکل
روستاهای اطراف مانند دره خزینه ،چم گرداب ،و
 ...حل می شود.
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برگزاری میزخدمت در ساختمان مرکزی شرکت
جهت رسیدگی به امور مراجعه کنندگان و برپائی
محفل انس با قرآن  ،از زمره برنامه های به انجام
رسیده از سوی این پایگاه می باشند.نظری تصریح
کرد :دیدار با خانواده ّ
معظم شهید محمدعلی ترابی ،
برگزاری حلقه صالحین خواهران و برادران با موضوع
بیانیه گام دوم انقالب  ،نشست اندیشه ورزی و هم
اندیشی  ،مراسم تقدیر از بسیجیان نمونه و برگزاری
مسابقه ورزشی تنیـس روی میز و طنـاب زنـی،
فعالیت هایی می باشند که در این هفته به اجرا

در آمده است.فرمانده پایگاه بسیج نور این شرکت
اظهارداشت :برنامه ریزی جهت اعزام خواهران
بسیجی به اردوی زیارتی مشهد مقدس  ،نشست
هیأت منتظران موعود  ،برگزاری مسابقه کتاب خوانی
شرحی بر بیانیه گام دوم انقالب  ،ارائه آمار چهل
سالگی بسیج ،حضور در برنامه میز خدمت مسجد
بقیت ا ...االعظم شهرک اندیشه سمنان و نشست با
اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید همت  ،از
دیگر اقداماتی می باشد که در نکوداشت هفته بسیج
در این شرکت اجرائی شده است.

برگزاری محافل سومین کاروان قرآنی
منادیان وحدت در گلستان

سید مصطفی حسینی واعظ در گفتگو با روابط
عمومی این اداره کل اظهار کرد :ملت ایران با تاثیر از
آموزه های وحدت آفرین دین مبین اسالم قیامی را به
رهبری امام امت (ره) آغاز کردند و با اتحاد و همبستگی
آن را به پیروزی رسانده و نظامی را بر کشور حکم فرما
کردند که مفتخر به داشتن ریشه اسالمی است و به دنیا
نشان دادند که اسالم دین وحدت و همدلی و مهربانی
است.وی با بیان اینکه وحدت ،گل واژهایی است که
در راس برترین ها قرار دارد و بسیار جذاب ،دلگشا
و زیباست گفت :به مناسبت هفته وحدت ،سومین
کاروان قرآنی منادیان وحدت در استان گلستان از چند
روز گذشته آغاز شد.رئیس اداره امور قرآنی اداره کل
تبلیغات اسالمی گلستان خاطرنشان کرد :به یاری خدا
طرح سومین کاروان قرآنی منادیان وحدت که به همت
اداره کل تبلیغات اسالمی استان گلستان ،مرکز بزرگ
اسالمی شمال کشور و جبهه فعاالن قرآنی گلستان،
از تاریخ  ۱۴آبان مصادف با  ۷ربیع االول آغاز شده
است تا  ۲۴آبان ( ۱۷ربیع االول) ادامه خواهد داشت

و  ۱۹ویژه برنامه قرآنی را در سراسر استان گلستان
تقدیم عاشقان و شیفتگان وحی خواهد کرد.وی افزود:
این طرح قرآنی با هدف افزایش وحدت و همدلی حول
محور انس با قرآن کریم و ایجاد فضای قرآنی در ایام
میالد پیامبر عظیم الشان اسالم (صلی اهلل علیه و آله و
سلم) و هفته وحدت و مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب
و با موضوع تدبر و فهم قرآنی کریم و ارائه سبک زندگی
قرآنی در مناطق شیعه و سنی نشین استان گلستان
برگزار میشود.حسینی واعظ در پایان اذعان داشت:
از نکات قابل توجه ویژه برنامه سومین کاروان قرآنی
منادیان وحدت ،برپایی محافل ویژه بانوان ،استفاده
کامل از ظرفیت قرآنی استان گلستان و بهره مندی
از حضور بیش از  ۴۰نفر از قاریان و حافظان برجسته
اهل سنت و شیعه و اجرای گروه های تواشیح و مدیحه
سرایی ممتاز استان گلستان ،ارائه سبک زندگی قرآنی
مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب ،گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای استان گلستان و اهدای جوایز به قید
قرعه به حاضرین در هر محفل است.

با اجرای طرح های عمرانی و نرم افزاری
تعداد تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در
پنج محور مهم استان به صفر رسید.مدیر کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان
غربی با اعالم سیر نزولی تلفات جاده ای در 5
محور مهم استان گفت :در هشت ماه سال جاری
نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل آمار تلفات
انسانی ناشی از تصادفات جاده ای در محورهای
بوکان ،مهاباد ،شوط ،چالدران و اشنویه به صفر
رسیده است.ارسالن شکری افزود :این آمار در
شهرستان شوط با توجه به وجود  4کشته طی
هشت ماه سال گذشته در بازه مانی مشابه سال
قبل نمود بیشتری دارد و امید است روزی شاهد
به صفر رسیدن تعداد کشته ها و مجروحین در
جاده های کشور بر اثر سوانح رانندگی باشیم.
وی ادامه داد  :عامل انسانی یکی از مهمترین
دالیل بروز سوانح رانندگی بویژه در محورهای
ارتباطی است که می بایست با افزایش اقدامات
نرم افزاری و همچنین بخشنده تر کردن جاده
ها با اجرای طرح های عمرانی بیشتر ،نسبت به
تقلیل سهم این عامل و در نتیجه افزایش ایمنی
ترددهای جاده ای اقدام شود که در این ارتباط
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
اقدامات گسترده ای را دراینخصوص با حذف
نقاط پرتصادف و اصالح هندسی محورها در
دست اقدام دارد.

حمایت از تولیدکنندگان در مدیریت
شهری کمال شهر
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کمال شهر در حاشیه بازدید از شرکت صنعت
آفرین ماهان بر حمایت ویژه مدیریت شهری از
واحدهای تولیدی تأکید کرد.مهندس قهرمان
پوران با بیان اینکه در سال رونق تولید ،وظایفی
بر عهده مدیران شهری است ،گفت :حمایت از
تولید کنندگان نه تنها در راستای نامگذاری
سال ،بلکه در راستای حمایت از چرخهای مولد
کشور است و مدیریت شهری کمال شهر تمام
تالش خود را به کار بسته است تا حد توان موانع
موجود بر سر راه فعالیت کارخانه ها و شرکتها
را برطرف کند.وی افزود :حمایت از کاالهای
ایرانی وظیفه هر ایرانی است و شورای اسالمی
و شهرداری کمال شهر نیز در همین راستا گام
بر می دارد.گفتنی است رئیس شورای اسالمی
کمال شهر و شهرستان کرج به همراه شهردار
و امام جمعه کمال شهر در راستای حمایت از
رونق تولید از تنها تولید کننده انواع کاتالیست
وکانورتر خودرو در استان بازدید کرد و با
مهندس نظری مدیر عامل و برادران نظری از
سهامداران و مدیران این مجموعه صنعتی گفتگو
و تبادل نظر کردند.

نواخته شدن زنگ بیمه سالمت در
مدارس گلستان

همزمان با هفته بیمه سالمت “ زنگ بیمه
سالمت “ صبح امروز در مدارس استان گلستان
به صدا درآمد  .اداره کل بیمه سالمت استان
گلستان در مراسم نمادین زنگ بیمه سالمت
که به صورت متمرکز در مدرسه علوم و معارف
اسالمی صدرا گرگان برگزار شد  ،اظهار کرد :
یک میلیون و  200هزار نفر از مردم گلستان
تحت پوشش بیمه سالمت قراردارند که از این
تعداد بیش از  810هزار نفر روستائیان  ،عشایر و
ساکنان شهرهای زیر  20هزار نفر هستند که به
صورت رایگان از خدمات بیمه استفاده می کنند
.مهرداد کمانگری از خانواده هایی که بیمه ندارند
خواست  ،از نیمه دوم آبان ماه برای ثبت نام به
سایت بیمه سالمت و یا به  27دفتر پیشخوان
دولتی در سطح استان مراجعه کنند .در ادامه این
مراسم مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان
نیز گفت  :آموزش و پرورش در حوزه سالمت
اقدامات خوبی انجام داده و سند تحول بنیادین
نیز در این زمینه برای ما تکلیف ایجاد کرده
است .تربتی نژاد خاطر نشان کرد  :این فعالیت
ها در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
است که در آموزش و پرورش شهرستان گرگان
در حال اجراست  .امسال در  50مدرسه سطح
شهرستان طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش
آموزان “ نماد” با هدف پیشگیری از آسیب های
اجتماعی در حال اجراست .

