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خبر كوتاه
توسط بانوان برق منطقه ای خوزستان

کسب نائب قهرمانی مسابقات آمادگی
جسمانی و دو میدانی وزرات نیرو

در سیزدهمین دوره از مسابقات آمادگی
جسمانی و دو میدانی صنعت آب و برق خواهران
وزارت نیرو در مشهد ،تیم بانوان برق منطقه ای
خوزستان نائب قهرمان شد .این دوره از مسابقات
سراسری وزارت نیرو در رشته های آمادگی
جسمانی و دو و میدانی با حضور  ۳۰۵نفر از بانوان
شاغل در شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو
در قالب  ۲۶تیم از  ۱۴استان به میزبانی شرکت
آب و فاضالب استان خراسان رضوی از تاریخ ۱۷
لغایت  ۲۰دی ماه سال جاری در شهر مقدس
مشهد برگزار شد .در این مسابقات تیم منتخب دو
و میدانی بانوان برق منطقه ای خوزستان با دریافت
چهار مدال طال ،دو نقره و یک برنز مقام دوم را
کسب کرد .همچنین تیم های منتخب صنعت آب
و برق فارس و برق منطقه ای هرمزگان به ترتیب
مقام های اول و سوم را کسب کردند.
مقامهای انفرادی کسب شده در این دوره از
مسابقات نیز به قرار زیر است:
 کسب سه مدال طال در رشته ی دو سرعتتوسط خانم ها  :مریم موسیوند ،فاخته نایبی ،فرزانه
رسولی و نیز یک مدال برنز توسط مریم علی نژاد
 کسب مدال طال توسط ریحانه فرزانه در رشتهی دو استقامت  -کسب دو مدال نقره در رشته
دو استقامت توسط خانم ها نسرین ناصری و
سارا درخشنده خانم ها مریم حبیب زاده ،مریم
موسیوند ،نسرین ناصری زاده ،مریم صفتی ،فاخته
نائبی ،سارا درخشنده ،فرزانه رسولی و مریم علی
نژاد اعضای تیم شرکت برق منطقه ای خوزستان
در این مسابقات را تشکیل دادند .سیما پوررکنی
مربی و ملوک السادات احمدی نیز سرپرستی این
تیم را برعهده داشتند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
غربی تاکید کرد:

عدم تغییر در قیمت برق با الکترونیکی
شدن پرداخت قبوض

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
غربی گفت :هیچگونه تغییر یا افزایش قیمتی با
الکترونیکی شدن پرداخت قبوض برق اعمال نشده
است.اکبر حسنبکلو گفت :تأکید می کنم که
هیچ تغییری در نحوه محاسبه قبوض و یا نرخها
اتفاق نیفتاده و تنها تغییری که صورت گرفته،
صرفا نحوه صدور قبوض است که به جای صدور
قبوض کاغذی ،صدور قبوض به صورت الکترونیکی
خواهد بود.وی افزود :ما در این طرح این امکان را
فراهم می کنیم که کسانی که تلفن همراه هوشمند
دارند بتوانند قبض برق خود را در هر دوره به
صورت کامل مشاهده کنند و از طریق سایتهای
شرکتهای توزیع برق به جزئیات قبض برقشان
دسترسی کاملی داشته باشند.مدیر عامل شرکت
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد:
اخیرا برخی اخبار غیررسمی از تغییر در روشهای
محاسبه هزینه برق و افزایش عوارض قبوض شایعه
سازی میکنند اما مردم باید توجه داشته باشند که
طرح الکترونیکی شدن پرداخت قبوض این امکان
را فراهم می کند تا کسانی که تلفن همراه هوشمند
دارند بتوانند قبض برق خود را در هر دوره به صورت
ت شرکتتوزیع
کامل مشاهده کنند و از طریق سای 
برق به جزئیات قبض برقشان دسترسی کاملی
داشته باشند و بدون نیاز به مراجعه حضوری نسبت
به پرداخت قبوض برق خود اقدام کنند.وی در ادامه
خاطر نشان کرد :مردم در خصوص هر گونه تغییر
در قیمتها یا هر خبر دیگری فقط به اخبار منتشر
شده از سایت توانیر و روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق و رسانههای معتبر توجه کنند و به اخبار
بدون منبع و سایر شایعات توجهی نداشته باشند.

 ۴هزار مداح در استان گلستان
فعالیت میکنند

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت4 :
هزار مداح در استان گلستان فعالیت میکنند.به
گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی
گلستان ،حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد در مراسم
تجلیل از منتخبین نوگالن حسینی (ع) و کاروان
های پیاده  ۲۸صفر اظهارکرد :مسابقات نوگالن
حسینی در محدوده سنی زیر  ۱۸سال در دو
رده  ۹الی  ۱۳ساله و  ۱۴تا  ۱۸ساله در استان
برگزار شد.وی افزود :در مرحله ابتدایی  ۵۰۰نفر
ثبت نام کردند که  ۳۶نفر به مرحله نهایی رفتند
که در نهایت چهار نفر برگزیده شدند.مدیرکل
تبلیغات اسالمی گلستان بیان کرد :هدف از این
کار شناسایی نیروهای توانمندی و سرمایه گذاری
روی آن ها است تا این ها بهعنوان ظرفیت استان
معرفی شوند.وی گفت :استفاده از اشعار مناسب و
شناسنامه دار برای اجرای مداحی ضرورت دارد و
و باید دوره های آموزشی برگزار و کتب و جزوات
مناسب در اختیار مداحان قرار گیرد.

حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد در دوره
آموزشی مبشران ویژه روحانیون مستقر استان
گلستان :راه مبارزه ،با آسیبها و برطرف
کننده ناهنجاریهای جامعه؛ آموزش است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات
اسالمی گلستان ،حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان در دوره
آموزشی مبشران ویژه روحانیون مستقر و
همیاران تبلیغ (همسران روحانیون) این استان
با اشاره به این مطلب که آموزش یک ضرورت
است اظهار کرد:راه مبارزه ،با آسیبها و برطرف
کننده ناهنجاریهای جامعه؛ آموزش است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان با اشاره به
این مطلب که طلبهها نقش مهمی در سعادت
و معنویت افزایی جامعه دارند ابراز کرد :طلبهها
نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند
و این طلبهها هستند که می توانند با روش های
تبلیغی و ترویج فرهنگ اسالمی ،رفتار افراد
جامعه را تعالی بخشند .وی گفت :در دین اسالم
هر کسی که در کار خیر دیگری مؤثر باشد در
ثوابش هم شریک است.

شماره 2896

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت فوالد خوزستان :

پایداری شبکه برق اضطراری فوالد سازی حاصل شد

مهران خرم نیا معاون برنامه ریزی و توسعه
ضمن اعالم این مطلب افزود :یکی از مهم ترین
دغدغه های سال های اخیر ،در بحث پایداری
شبکه برق اضطراری فوالدسازی بود .در مواقع قطع
و نوسانات شبکه برق بخصوص در حوادثی مثل
سقوط دکل های برق شبکه سراسری که در سالهای
اخیر اتفاق افتاد ،به منظور جلوگیری از هرگونه
خسارت و حادثه در خط تولید می بایست ،بالفاصله
برق اضطراری در مدار قرار گیرد ،لذا در سال های
متمادی داشتن یک سیستم مطمئن ،پایدار و
یکپارچه برق اضطراری در بخش فوالد سازی ،به
یک دغدغه جدی برای شرکت فوالد خوزستان
تبدیل شده بود.خرم نیا در ادامه گفت :با اجرای
پروژه خرید ،نصب و راه اندازی دیزل ژنراتورهای
جدید فوالد سازی ،نگرانی ها و تهدیدهایی که در
سیستم موجود برق اضطراری فوالد سازی وجود
داشت ،شامل :افت فشار گاز در فصل زمستان ،و
یکپارچه نبودن خروجی توربو ژنراتورها با دیزل
ژنراتورها ،به طور کامل برطرف شد ،و با بهره
برداری از یک مجموعه سنکرون دیزل ژنراتور ۱٫۵
مگا ولت آمپر قبلی ،و دو دستگاه دیزل ژنراتور
جدید با ظرفیت  ۲٫۷مگا ولت آمپری ،موجب
پایداری شبکه برق اضطراری فوالد سازی شده
است .معاون برنامه ریزی و توسعه با اشاره به سابقه
 ۱۰ساله تعریف و اجرای این پروژه ،افزود :تقویت

و نوسازی سیستم برق اضطراری فوالدسازی ،از دو
منظر دارای حساسیت و سختی شرایط کار بود،
نخست اینکه تجهیزات خاص مورد نیاز این پروژه
خرید خارج و مشمول تحریم های خارجی بودند
و دوم اينکه محل نصب تجهیزات در حساس ترین
واحد تولیدی شرکت ،یعنی بخش فوالدسازی بود
که اجرای بدون توقف تولیدی آن ،ملزم به انجام
هماهنگی های پیچیده و فشرده با بهره بردار بود،
که خوشبختانه با پیگیری فراوان و تالش شبانه

روزی دست اندرکاران تیم پروژه در معاونت های
برنامه ریزی و توسعه ،خرید و بهره برداری ،اجرای
این پروژه از هر دو منظر با موفقیت همراه بود.خرم
نیا در پایان گفت :با تالش و کوشش شبانه روزی،
نصب و انتقال بارهای اضطراری کوره ها و ریخته
گری ها و سنکرون کردن آنها با دیزل ژنراتورهای
قدیمی با هماهنگی و همکاری های فشرده ای که با
بهره بردار انجام شد ،سرانجام این پروژه با موفقیت
به اتمام رسیده است .سرمایه گذاری این پروژه،

که از جمله پروژه های طرح بهینه سازی برنامه
ریری و توسعه می باشد ۸/۱ ،میلیون یورو بوده،
که در حال حاضر با بهره برداری از آن یک ظرفیت
 ۸مگاواتی یکپارچه و مطمئن برای سیستم برق
اضطراری فوالد سازی ایجاد گردیده است.گزارش
خبرنگار ما حاکی است ،صادق طاهری مدیر پروژه
های برق شرکت فوالد خوزستان جزئیات بیشتری
از اقدامات انجام شده در این پروژه را اعالم کرد
و افزود :در این پروژه تعویض کامل  ۱۴تابلوی
 ۶/۶کیلو ولت شبکه اضطراری ،افزایش قابلیت
اطمینان در بخش تاسیسات جانبی با افزایش
ترانس مصرف داخلی نیروگاه از یک دستگاه به دو
دستگاه ،تعویض و نو سازی کامل  ۲تابلوی سیستم
فشار ضعیف دیزل های قدیم ،تعویض و نوسازی
کامل  ۴تابلوی سیستم حفاظتی دیزل های قدیم،
مدرن سازی کامل سیستم حفاظتی باس اضطراری
فوالد سازی ،تفکیک بارهای اضطراری فوالد سازی
در بخش باالدستی با هدف تسهیل فرآیند بهره
برداری و تعمیرات و اجرای دیوار آتش سیستم
سوخت رسانی دیزل ژنراتورها با هدف افزایش
ایمنی ،از جمله موارد عمده انجام شده در این
پروژه با همکاری کلیه اعضاء تیم مدیریت پروژه
شامل :کارفرما ،مشاور ،پیمانکار ،بهره بردار و واحد
خرید بوده است که جای تشکر و قدردانی از این
عزیزان را دارد.

توسط شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران انجام شد:

دریافت گواهینامه بهداشت حرفه ای ISO2018

پس از ارزیابی توسط نمایندگان شرکت افنور فرانسه شرکت
توزیع نیروی برق غرب مازندران موفق به دریافت گواهینامه بهداشت
حرفه ای  45001:2018 ISOو تمدید گواهینامه های مدیریت
کیفیت ، 9001:2015 ISOگواهینامه مدیریت زیست محیطی
 14001:2015 ISOو گواهینامه  HSE- MSشد.مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعالم این خبر گفت :در
راستای دستیابی و اخذ گواهینامه های ایزو برای شرکت ،با انجام
ممیزی های داخلی با کمک شرکت مشاور و همچنین همکاران دفتر
توسعه مدیریت و تحول اداری اقدامات اولیه و رفع مغایرت ها انجام
شده و خود را مقید به اجرای استانداردها و چارچوب های تعریف شده
در جهت کسب رضایتمندی ذینفعان کرده است.مهندس کیوان فرح
زاد اهم اقدامات انجام شده پیش از ممیزی را شامل مواردی همچون؛
انتخاب مشاور ،عارضه یابی و شناخت مشکالت و خواسته های شرکت،
تعیین چشم انداز شرکت ،تعیین خط مشی سازمان ،مشخص کردن

فرایندهای مورد نیاز برای شرکت و انجام ممیزی داخلی توسط مشاور
برشمرد.وی افزود :یکی از اهداف اصلی ایزو این است که شرکت
توزیع نیروی برق غرب مازندران خود را درقبال جامعه ،مشتریان(
مشترکان ،متقاضیان ،همکاران ،پیمانکاران و شرکت های تامین کاال
و تجهیزات) متعهد می داند و در تالش است خدمتی را ارایه نماید که
منطبق با خواسته های مشتریان و خود شرکت به خصوص متناسب با
شرایط بین المللی باشد.فرح زاد ادامه داد :در این راستا پس از کسب
آمادگی الزم در سطح شرکت جهت حضور ممیزان برای ارزیابی و
صدور گواهینامه ،از نمایندگان شرکت افنور ( (AFNORفرانسه
در ایران دعوت شد که مطابق چک لیست تعیین شده واحدهای
ایمنی ،خدمات مشترکین ،لوازم اندازه گیری ،کنترل پروژه ،منابع
انسانی مدیریت مصرف ،روابط عمومی ،قرار دادها در ستاد شرکت و
امور نور مورد ارزیابی قرار بگیرند که پس از حضور دو روزه ارزیابان
در واحد های یاد شده شرکت موفق به دریافت گواهینامه بهداشت

حرفه ای  45001:2018 ISOو تمدید گواهینامه های مدیریت
کیفیت ،9001:2015 ISOگواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO
 14001:2015و گواهینامه  HSE- MSشد.

با هدف تقویت فرهنگ شهروندی:

پویش “منش” اجرایی شد

شهردار کرج :به منظور جلوگیری
از یخبندان در کوچه ها و معابر فرعی
و تسهیل در تردد شهروندان همچنین
ارتقای امنیت آنان ،برای اولین بار در کرج
کیسه های ماسه و نمک جلوی درب منازل
توزیع شد.علی کمالی زاده ،در گفت و گو
با پایگاه خبری کرج امروز ،با بیان اینکه

پویش مشارکت و نظارت شهروندان
ِ
“منش” در روزهای برفی و بارانی اجرایی
می شود ،افزود :این طرح با هدف تقویت
فرهنگ شهروندی و مشارکت شهروندان
با مجموعه مدیریت شهری کرج اجرایی
می شود.
این مسئول در ادامه با اشاره به تالش

معاونت خدمات شهری برای خدمات
رسانی مطلوب به شهروندان و ابراز رضایت
از اقدامات صورت گرفته ،گفت :با توجه به
پیگیری ها و تالش های زنده یاد مهندس
ت نظارت
زین العابدینی پویش مشارک 
شهروندی (منش) پیگیری و اجرا شد که
خوشبختانه با موفقیت نیز همراه بوده است.
وی با بیان اینکه طرح پویش مشارکت
نظارت شهروندی با محوریت توزیع کیسه
های ماسه و نمک صورت می گیرد ،هدف
از اجرای این طرح را تقویت حس مشارکت
میان شهروندان عنوان کرد و افزود :با
اجرای این طرح در فرآیند طراحی و اجرا
میان شهروندان عالوه بر افزایش مشارکت
مردمی ،رضایت شهروندان نیز محقق می
شود.

به گفته شهردار کرج؛ کمک به
شهروندانی که خودروهای آنان در برف
گیر افتاده به واسطه ارائه زنجیر چرخ
یکبار مصرف و آموزش نحوه نصب آن
پاکبانان آموزش دیده ،پخش بسته
توسط
ِ
های ماسه و نمک در اماکن عمومی شامل
بیمارستان ،مدارس و درب منازل از جمله
اقداماتی است که در این پویش انجام می
شود.
خرید  ۴۰۰هزار کیسه شن و ماسه

شهردار کرج با اشاره به خرید ۴۰۰
هزار کیسه شن و ماسه افزود :با توجه به
اینکه زمان بارش برف تردد در مناطق
شمالی سخت تر از دیگر مناطق است،
 ۸۰هزار عدد از این کیسه ها در مناطق
باالدستی و شمالی شهر توزیع شد تا

شهروندان هنگام بارش از این کیسه ها
استفاده کنند و تردد با مشکل همراه نباشد.
کمالی زاده ،همچنین در خصوص
زنجیر چرخ های خریداری شده نیز
گفت :پاکبانان برای بستن این زنجیرها
آموزش های الزم را فرا گرفته اند و در
مسیرهایی که به دلیل لغزندگی با مشکل
قفل شدن خودرو مواجه شویم ،از این
امکان برای باز کردن مسیر استفاده می
شود.وی با اشاره به آماده باش ماشین
آالت و ادوات زمستانی از روز گذشته،
خاطرنشان کرد :از ساعت های اولیه
بارش ،خودروهای نمکپاش و دستگاه
برفروب مکانیزه به عنوان ماشین آالت
تخصصی برای پاکسازی معابر اصلی و
پیاده روها در سطح شهر حضور دارند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

سپهبد سلیمانی پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی بود
حجتاالسالم نور اهلل ولی نژاد گفت :شهید سپهبد سلیمانی
پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی بود.به گزارش روابط عمومی اداره
کل تبلیغات اسالمی گلستان ،حجتاالسالم نور اهلل ولی نژاد در گفتگو
با خبرنگاران ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار شهید سلیمانی
این مالک اشتر زمان اظهار کرد :حاج قاسم سلیمانی به آرزویش
رسید اما دشمن هرگز به آرزویش نخواهد رسید.وی گفت :حاج قاسم
سلیمانی یک شخصیت جهانی بوده و تنها متعلق به ایران نبود؛ او به
همه جهان اسالم و همه مستضعفین عالم تعلق داشت و این شهید
مانند شهید بهشتی خاری در چشم دشمنان بود.مدیرکل تبلیغات
اسالمی گلستان افزود :این شهید سردار بیداری بود که آرامش و
قرار نداشت و دشمن در هر کوی و برزن او را حاضر می دید.وی
با بیان اینکه مردم فلسطین عراق سوریه و همه مردم ایران او را در

کنار خود میدیدند ،اضافه کرد :سردار سلیمانی عضو همه خانواده
های مسلمان ،فرزند همه اقوام و مذاهب ،محور اتحاد و برادری و
همبستگی و شخصیت ممتاز و متمایز چون مالک اشتر برای حضرت
علی (ع) بود.عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان بیان کرد :شهید
سپهبد سلیمانی ،پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی و فرمانده بیدار
و هوشیاری بود که نقشه و دست دشمن را می خواند و با حضور
او دشمن قرار و آرامش نداشت و مالک اشتر رهبر انقالب بود که
می خروشید.وی با اشاره با رشادت های این سپهبد بزرگ تاکید
کرد :امروز سوریه مرهون مجاهدت سردار سلیمانی است ،اگر امروز
آمریکا در عراق جای پا ندارد مرهون مجاهدت اوست با حضور سردار
سلیمانی برای آمریکا حیثیت و آبرو باقی نمانده است.ولی نژاد ادامه
داد :در کجای جهان مستضعفی بودکه سردار سلیمانی اعضاء خانواده

او نباشد و همه قلب ها برای سردار می تپید و قلب سردار برای قلب
رهبر انقالب.وی با اشاره به اینکه آمریکا فکر میکند که پیروز است،
افزود :این یک خیال واهی است ،سردار سلیمانی یک سردار نبود بلکه
هزاران سردار سلیمانی دست پرورده او هستند و راه مبارزه به پایان
نمی رسد بلکه راه گسترده تر خواهد شد و رویش های فراوان تری
رخ خواهد داد.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان با بیان اینکه سردار
سلیمانی رسانهای است ولی هزاران سردار غیر رسانه ای دیگر داریم،
گفت :شهادت آرزوی سردار بود و به آرزویش رسید ولی دشمن قطعاً
به آرزویش نخواهد رسید.وی خاطرنشان کرد :رهبر معظم انقالب و
همه مستضعفین عالم و دلداگان او در شهادتش خواهند گریست و
دنیا بدانید که یک جهان و سردار سلیمانی و بعد او هزاران سردار
سلیمانی در جهان مشاهده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خبر داد:

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

راه مبارزه با آسیبها؛ آموزش است

شهرستان

مشارکت  78درصدی مشترکین گاز استان کرمانشاه به منظور دریافت قبض پیامکی گاز

به منظور حذف قبوض کاغذی گاز و
درراستای کمک به محیط زیست ،تاکنون 78
درصد مشترکین گاز استان کرمانشاه با مشارکت
در این طرح ملی نسبت به ارسال اطالعات خود
اقدام کرده اند.سیروس شهبازی مدیرعامل شرکت
گاز استان کرمانشاه ضمن بیان مطلب فوق ،افزود:
با توجه به دستورالعمل ابالغی شرکت ملی گاز
ایران مبنی بر حذف قبوض کاغذی گاز از ابتدای
آذرماه سال جاری و در راستای مسئولیتهای
اجتماعی شرکت گاز استان و به منظور کمک

به محیط زیست و خدمات بهینه به مشترکین،
تاکنون اطالعات  78درصد از مشترکین گاز استان
به تعداد  456300مشترک از  585000مشترک
گاز استان دریافت شده است.وی ضمن تشکر و
قدردانی از مشترکینی که تاکنون نسبت به ارسال
اطالعات خود اقدام کرده اند از سایر مشترکین
محترم تقاضا کرد تا جهت ثبت و تکمیل اطالعات
خود شامل کدپستی ،شماره اشتراک و شماره تلفن
همراه با یکی از روش های ذیل نسبت به ثبت
اطالعات اقدام کنند.

 )1ارسال شماره اشتراک خود از چپ به
راست (شماره اشتراک* )1به شماره پیامک
متمرکز 1000194
 )2ازطریق وب سایت شرکت گاز استان
کرمانشاه ( )http://www.nigc-ksh.irگزینه
خدمات الکترونیک وکلیک برروی آیکون “ ثبت
شماره موبایل و کدپستی مشترکین گاز “ و ورود
به صفحه دریافت اطالعات مشترکین.
 )3استفاده ازآدرس اینترنتی صفحه حذف
قبوض کاغذی گاز به آدرسhttp://ghabz.( :

 )nigc.irو ورود به صفحه دریافت اطالعات
مشترکین.
این مقام مسئول یادآور شد :با اجرای این طرح
در استان ضمن کاهش هزینه ها ی چاپ و توزیع
قبوض ،کمک قابل توجهی نیز به منظور حفظ
محیط زیست و کاهش آلودگی ها و نیز جلوگیری
از قطع حداقل  200درخت تنومند درطی سال
صورت خواهد گرفت و بدون شک تسریع درانجام
این کار رضایت قابل توجه مشترکین نیز به همراه
خواهد داشت.

انجام عملیات برف روبی معابرشهر مالرد توسط شهرداری مالرد

آمادگی کامل خودروهای ستاد بحران شهرداری مالرد از اوایل صبح بارش برف

در پی بارش برف  ،شهرداری مالرد با تمام امکانات و
تجهیزات  ،عملیات برف روبی سطح خیابانها و معابر عمومی این
شهر را آغاز کرد .آمادگی از قبل معاونت خدمات شهر و زیست
محیطی شهرداری با اعزام گروه هایی با تجهیزات خودروهای برف

روب به سطح شهر در اوایل صبح نسبت به برف روبی معابر پرتردد
برای ارائه خدمات به مردم شریف اقدام و با آمادگی کامل عملیات
بازگشایی را آغاز نمود .الزم به توضیح است شهرداری مالرد برای
معابر سطح شهر مخازن ماسه و نمک در نظر گرفته است و با

ریختن ماسه و نمک ،مسیرها قابل تردد گردید و در سطح شهر
شاهد ترافیک روان خودروها می باشیم و به دلیل اقدامات اولیه
و به موقع شهردای مالرد هیچگونه مشکلی مبنی بر یخ زدگی و
انبوه برف در سطح شهر نیستیم .

اخبار
با حضور وزیر نیرو و مسئول گزینش وزارت:

برگزاری جلسه ویدئوکنفرانسی شورای
هماهنگی مدیران و مسئولین گزینش
صنعت آب و برق استان کرمانشاه

جلسه ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو به همراه
مسئول گزینش وزارت نیرو با شورای هماهنگی
مدیران و مسئولین گزینش صنعت آب و برق
استان کرمانشاه در شرکت برق منطقهای غرب
برگزار شد ،.جلسه ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو به
همراه مسئول گزینش وزارت نیرو با شورای
هماهنگی مدیران و مسئولین گزینش صنعت
آب و برق استان کرمانشاه بهمناسبت سالروز
فرمان حضرت امام خمینی(ره) برای تشکیل
هسته گزینش ،در محل سالن جلسات شرکت
برق منطقهای غرب برگزار شد.در ابتدای جلسه،
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو ضمن تسلیت
ایام فاطمیه ،یاد و خاطره سردار سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی رازنده نگه داشت.وزیر نیرو
در ادامه افزود :نیروی انسانی ،مهمترین عامل
در عر صه حکمرانی میباشد و کیفیت منابع
انسانی و کیفیت خدمتی که انجام میشود
قابل تحمل است و نقش گزینش در جذب
افراد متعهد و متخصص بسیار اهمیت دارد.
دکتر اردکانیان خاطرنشان ساخت :در چند سال
اخیر از پروندههای مورد بررسی ،حدود دو درصد
از آنها رد میشوند و خوشبختانه با درایت و
فرصتهایی که توسط شما به نیروهای مورد
گزینش قرار میگیرد ،فرصت خدمت به این
عزیزان داده میشود.

تجمع بزرگ هیئات مذهبی گلستان
در مشهد مقدس برگزار شد

حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد گفت :تجمع
بزرگ هیئات مذهبی گلستان در کتابخانه
آستان قدس رضوی مشهد مقدس برگزار
میشود.به گزارش روابط عمومی اداره کل
تبلیغات اسالمی گلستان ،حجتاالسالم نوراهلل
ولی نژاد در برنامه قرار شبانه صداوسیمای مرکز
گلستان اظهار کرد :امسال بیش از  ۳۰هزار نفر
از استان گلستان در ایام صفر به پیاده روی
اربعین حسینی در عراق رفتند.وی افزود :بیش
از  ۱۰۰کاروان سواره در مسیر مشهد در حرکت
هستند که چند روز قبل حرکت کردند و در این
مسیر تمهیدات و مقدمات الزم انجام شده است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گفت ۲۲ :هیئت
عزاداری از شهرهای مختلف استان با پای پیاده
به سمت حرم امام هشتم (ع) حرکت کردند.وی
با بیان این که پیاده روی زائران امام رضا(ع)
از  ۲۱مهرماه از نقاط مختلف استان به سمت
مشهد آغاز شده و تا  ۳۰مهر ادامه دارد ،افزود:
این هیئت ها از شهرهای گرگان ،علی آبادکتول،
کالله ،مینودشت و گنبدکاووس راهی این سفر
معنوی شدند.عضو شورای فرهنگ عمومی استان
ادامه داد :با هیئت جواداالئمه هماهنگی ها
جهت اسکان و تغذیه کاروانهایی که از گلستان
به سمت مشهد حرکت میکنند هماهنگی ها
انجام شده است.ولی نژاد بیان کرد :تجمع بزرگ
هیئات مذهبی گلستان  ۸آبان در کتابخانه
آستان قدس رضوی مشهد برگزار میشود.وی
تصریح کرد :ایستگاه صلواتی گلستان در کناره
اداره برق مشهد بمدت  ۵روز از  ۲آبان الی ۷
آبان با ارائه پذیرایی وخدمات پزشکی از زائرین
امام رضا(ع) برپا شد.مدیرکل تبلیغات اسالمی
استان ابراز کرد :بخشی از جامعه به خاطر
خرافات منفی در عزاداریها رنجیده خاطر شده و
علما و رهبر معظم انقالب هم از این موضوع گله
مند بودند و الزم بود که اصالحاتی انجام شود
تا خرافات حذف شوند.وی با بیان این مطلب
که مکتب امام حسین(ع) ،مکتب جهانی است
افزود :رشد فرهنگ و تعالی جامعه در مکتب
امام حسین(ع) است و این مکتب باید در بخش
اخالقی،معنوی،سیاسی و اجتماعی باید رشد
پیدا کند و جامعه باید تربیت شود که در مقابل
ظلم و ستم ایستادگی کند.
شهردار قدس:

رشد  35درصدی سرانه فضای سبز
شهرستان قدس در  2سال اخیر

شهردار قدس در تشریح آخرین وضعیت
پروژههای فضای سبز شهری ،از ساخت دیوار
محافظتی رودخانه آیرین در قالب پروژه احداث
بوستان «آبشن» خبرداد و گفت :با توجه به
تعداد پروژههای احداث بوستانها و ایجاد فضای
سبز شهری در  2سال اخیر ،سرانه فضای سبز
شهرقدس با رشد  35درصدی از  6به حدود
 9/5مترمربع افزایش یافته است .مهندس مسعود
مختاری با بیان اینکه میزان سرانه فضای سبز
به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی و
پیشرفت شهرها محسوب میشود ،اظهار کرد:
با توجه به تعدد پروژههای احداث بوستانها
و ایجاد فضای سبز شهری در  2سال اخیر این
شاخص با رشد قابل توجه  35درصدی ،از  6به
حدود  9/5مترمربع ارتقا یافته است.وی یکی از
محورهای اصلی سیاستهای کالن مدیریت شهری
قدس را توسعه و ارتقای زیرساختهای فضای
سبز شهری عنوان کرد و افزود :بر همین اساس،
پروژههای متعدد و خوبی در دست اجراست که با
بهرهبرداری از آنها شاهد ارتقای کمی و کیفی در
حوزه فضای سبز شهرقدس خواهیم بود.شهردار
قدس تصریح کرد :شاخصترین پروژه در دست
اقدام طرح احداث بوستان «آبشن» میباشد که
از ویژگیهای متمایزی برخوردار است .این بوستان
که به مساحت  40هکتار و به طول  3کیلومتر در
حاشیه رودخانه فصلی آیرین در حال احداث است،
با هدف حفظ و احیای اصالت و بستر رودخانه
شهرقدس طراحی گردیده است.مختاری در تشریح
آخرین وضعیت احداث بوستان آبشن بیان کرد:
پس از خاکبرداری و تسطیح بستر و حریم رودخانه
آیرین ،در حال حاضر احداث دیوار محافظتی در
دست اقدام است که امیدواریم در سریعترین زمان
به اتمام برسد .برای تسریع در اجرا و تکمیل این
پروژه ،تمهیدات الزم در زمینه اجرای فضای سبز،
برجهای نوری و دیگر تجهیزات و امکانات بوستان
اندیشیده شده است.

