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خبر كوتاه
عبور از پیک بار تابستان ، ۹۹نیازمند
همراهی مشترکین

اکبر حسنبکلو مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان به مناسبت هفته
صرفهجویی و مدیریت مصرف آب و برق در
برنامه رادیویی مرکز آذربایجان غربی در
خصوص مدیریت مصرف با مردم گفتوگو
کرد.حسنبکلو ضمن تشکر از همراهی و
همکاری کامل مردم آذربایجان غربی با این
شرکت جهت گذر از پیک بار سال ، ۹۸
خواستار همراهی و همیاری تمامی مشترکین
برای عبور از پیک بار تابستان  ۹۹شد.وی در
این برنامه رادیویی عنوان کرد :همه ساله با
افزایش دمای هوا و به مدار آمدن سیستمهای
سرمایشی در کشور پیک بار برق اتفاق
میافتد که برای عبور از این پیک به همراهی
همه مردم نیاز داریم.مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بیشترین
مصرف استان را در حوزه کشاورزی خواند
و گفت :با توجه به اینکه استان آذربایجان
غربی قطب کشاورزی کشور است و در حوزه
کشاورزی رتبهی ویژهای را داراست ،بنابراین
بیشترین مصرف برق استان نیز در حوزه
کشاورزی اتفاق میافتد.وی همچنین ادامه
داد :مشترکین حوزه کشاورزی میتوانند تنها
با خاموش کردن  ۴ساعته پمپهای خود در
ساعات اوج بار ۲۰ ،ساعت بعدی برق مصرفی
خود را رایگان دریافت کنند.حسنبکلو اظهار
کرد :البته برای گذر موفق از پیک بار برق
تابستان امسال به همراهی تمامی مشترکین
حوزههای مختلف خانگی،تجاری و صنعتی
نیازمندیم و این مشترکین نیز میتوانند با
رعایت راهکارهای ساده از جمله تنظیم درجه
کولرها بر دمای رفاه  ۲۴الی  ۲۶درجه گام
بزرگی در زمینه مدیریت مصرف و صرفه
جویی مصرف برق برداشته و صنعت برق را
یاری نمایند.

شهردار شهریار :رضایت مندی وارتقاء
خدمات رسانی حق شهروندان است

تعامل و همکاری مدیریت شهری با
دستگاه قضاء می تواند در ارتقاء سالمت
اداری ،خدمات رسانی و رضایت مندی
شهروندان نقش مهم و موثری داشته باشد.
مهندس بهروز کاویانی شهردار شهریار که
به همراه رئیس و اعضاء شورای اسالمی شهر
بمناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد
و خاطر شهید بهشتی و  ۷۲تن از شهدای
هفتم تیر ماه در دفتر دادستان محترم عمومی
وانقالب ،رئیس محترم دادگستری شهرستان
شهریار و معاون محترم قضایی دادگستری
حضور یافته بود با اشاره به ضرورت تعامل
و همکاری مدیریت شهری با دستگاه قضاء
گفت :ارتقاء خدمات رسانی و جلب رضایت
مندی مردم و احقاق حقوق شهروندان نتیجه
این همکاری است.شهردار شهریار با تاکید
بر قانون مداری و سالمت اداری به عنوان
مطالبه به حق شهروندان گفت :جلوگیری
از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با
متخلفان ،برنامه ریزی فرهنگی ،اجتماعی و
آموزشی برای جلوگیری از وقوع جرم و آسیب
های اجتماعی از جمله زمینه های همکاری
شهرداری و دستگاه قضاءمی باشد.مهندس
کاویانی اتمام پروژه های نیمه کاره عمرانی،
خدماتی و ورزشی را از اولویت های کاری
شهرداری در سالجاری عنوان کرد و افزود :
با همکاری دستگاه های شهرستانی و استانی
و تعامل شورای اسالمی شهر و همکاری
شهروندان اجرا و تکمیل پروژه های شهری
با شتاب بیشتر پیگیری خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان:

زیر ساختهای فهما می تواند در شرایط
کرونایی کشور یاری رسان موسسات
قرآنی شود

عادله کشمیری در حاشیه برپایی وبینار
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :زیر ساخت های فهما می تواند
در شرایط کرونایی کشور یاری رسان موسسات
قرآنی شود .به گزارش روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان ،عادله
کشمیری گفت :جلسه ویدئو کنفرانس معاونت
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با موضوع تبیین و بررسی دو موضوع مهم و
راهبردی مربوط به حوزه کاری دبیرخانه
کمیسیون فعالیت های تبلیغی و ترویجی و
دفتر برنامه ریزی ،آموزش و توسعه مشارکت و
نیز بررسی ابعاد خسارت ناشی از بیماری کرونا
بر عملکرد موسسات قرآنی کشور با حضور
عبدالهادی فقی زاده معاون قرآن و عترت وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از مدیران
ستادی و مدیران کل استان ها و نمایندگان
موسسات قرآنی در صبح سه شنبه سوم تیر
ماه برگزار شد.کشمیری در حاشیه این وبینار،
اظهار کرد :با توجه به شرایط کرونایی کشور و
ضرورت شبکه ای شدن فعالیت های قرآنی،
پیشنهاد استفاده از زیر ساخت های کانون های
مساجد (فهما) را دارم.وی ادامه داد :همچنین
می توان با نگاهی تعاملی و حمایتی از فضاهای
کانون ها برای موسسات قرآنی که بعضا در حال
حاضر قادر به پرداخت اجاره بهای خود در این
ایام سخت کرونا نیستند استفاده کرد.کشمیری
در ادامه پیشنهاد داد :تجمیع بودجه دستگاه
هایی که در حوزه ی قرآنی فعالیت دارند در
شورای توسعه قرآنی استان می تواند کمک
شایانی به ارتقاء و هدفمندتر شدن فعالیت
های قرآنی شود.یادآوری می شود در این
جلسه «محترم قلی پور » مدیرعامل اتحادیه
مؤسسات و تشکلهای مردمی ،فرهنگی قرآن
و عترت استان گلستان و مدیر موسسه قرآن
کوثر در شهرستان گرگان گزارشی جامع از
فعالیت های موسسات قرآنی و نیز خسارات
وارده به موسسات در پی شیوع ویروس کرونا
ارائه کرد.

شهرستان

شماره 2990

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد :

تهیه و توزیع  2340بسته مواد غذایی و بهداشتی میان شهروندان كم بضاعت
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان از تهیه و توزیع  2340بسته مواد
غذایی و بهداشتی میان شهروندان کم بضاعت و
نیازمند  4شهرستان مسجدسلیمان  ،اللی  ،هفتکل
و اندیکا خبر داد .مهندس قباد ناصری ضمن
اعالم این خبر افزود  :این اقدام در راستای عمل
به اوامر مقام معظم رهبری در خصوص همیاری
و مشارکت در تأمین معیشت شهروندان نیازمند
و در جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی این
شرکت و کمک به شهروندان کم بضاعت شهرهای
مسجدسلیمان  -اللی  -هفتکل و اندیکا با توجه به
شرایط سخت اجتماعی ناشی از انتشار ویروس کرونا
صورت گرفت .وی افزود  :این بسته ها شامل برنج –
روغن – عدس– رب گوجه – ماکارونی – پروتین
گیاهی  -مایع ظرفشویی و مایع دستشویی می باشد
که توسط پایگاه مقاومت بسیج این شرکت تهیه و
برای توزیع میان خانواده های کم بضاعت شهرهای
مسجدسلیمان – اللی – هفتکل و اندیکا در اختیار

دفاترائمه جمعه شهرهای یادشده قرار گرفت .وی
تصریح کرد  :از این تعداد  1200بسته جهت توزیع
در شهر مسجدسلیمان  300 -بسته در شهر هفتکل
 300 -بسته در شهر اندیکا و  200بسته در شهر

اللی در اختیار دفاتر ائمه جمعه این شهرستان ها
قرار گرفته است .وی خاطر نشان کرد  :پیش از این و
در هنگام انتشار گسترده ویروس کرونا در شهر عنبر
نیز تعداد  150بسته مواد غذایی و بهداشتی توسط

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تهیه و
توسط بخشداری عنبر در میان شهروندان این شهر
نفتی توزیع گردید  .ناصری اضافه کرد  :برای خانواده
های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز به
ترتیب  30و  40بسته  -بسیج ادارات ناحیه مقاومت
بسیج  65بسته  -نیروهای خدماتی بیمارستان 22
بهمن  30بسته  -روستای کهناب شهر عنبر 10
بسته و خانواده های دارای فرزند اوتیسم نیز 15
بسته در نظر گرفته و تحویل گردیده است .ناصری
تصریح کرد  :همچون سایر اقدامات خیرخواهانه این
شرکت در بحران های سیل و زلزله  ،تصمیم گرفته
شد عالوه بر انجام اقدامات و عملیات های ضدعفونی
و گندزدایی خیابان ها  ،معابر و مدارس حوزه های
امتحانی آموزش و پرورش که همچنان و بطور روزانه
توسط بسجیان و عوامل اداره  HSEصورت می
گیرد  ،در رفع نگرانی شهروندان بی بضاعت و کمک
به تأمین معیشت آنها تا پشت سر نهادن بحران کرونا
مشارکت جدی داشته باشیم .

با هدف جلوگیری از وقوع آتش سوزی انجام شد

علف چینی و انجام عملیات آتش بُر در تأسیسات نفت و گاز مسجدسلیمان

عملیات علف چینی و انجام عملیات آتش بُر در داخل و حاشیه
تأسیسات صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
انجام شد .این اقدام با همکاری مشترک اداره  HSEو اداره خدمات
مهندسی و بهسازی اماکن و تأسیسات با شروع فصل گرما و خشک
شدن علف های درون و اطراف کلیه ی تأسیسات صنعتی این شرکت
صورت گرفت .
طی این اقدام حجیم و زمان بر که با توجه به گستردگی و وسعت
حوزه ی عملیاتی و پراکندگی تأسیسات و در گرمای طاقت فرسای

خوزستان توسط پرسنل زحمت کش اداره خدمات مهندسی و نظارت
کارشناسان  HSEصورت گرفت ریسک و خطر وقوع آتش سوزی
علف های خشک شده ناشی از گرمای زیاد تابستان در تأسیسات
صنعتی و فرآورشی این شرکت به پایین ترین سطح ممکن خود رسید
.همچنین با علف چینی و ایجاد دیواره ی حایل و آتش بُر خارج از
محدوده ی تأسیسات صنعتی مذکور  ،خطر سرایت آتش در صورت
وقوع حادثه آتش سوزی از بیرون حریم تأسیسات به درون محوطه
جلوگیری مرتفع گردید .

نهضت پیاده رو سازی در منطقه یک شهر همدان ادامه دارد

پیاده روی یکی از عمده ترین نوع حرکت
افراد در جوامع است .ایجاد فضای مناسب برای
عابران پیاده از لحاظ ایمنی ،زیبا سازی ،تعامالت
اجتماعی و ...بسیار مهم و حائز اهمیت است .از این
رو بهبود ایمنی پیاده رو ها عاملی تعیین کننده در
ساماندهی یک شهر محسوب می شود.به گزارش
تماشاگران امروز همدان و به نقل از روابط عمومی
شهرداری منطقه یک همدان ،دهبانی صابر ،مدیر
منطقه یک شهرداری همدان عنوان کرد :در سال
گذشته شهرداری منطقه یک همدان با اجرای
۱۱۷هزار متر مربع پیاده رو سازی توانست تاثیر به
سزایی در زیبا سازی شهر و استاندارد سازی محل

نهضت پیاده رو سازی در سطح منطقه یک آغاز
شد و سعی داریم در سال جدید نیز با برنامه ریزی
و هماهنگی مناسب با ادارات مختلف ضمن ارتقا و
به روز کردن زیرساختها این نهضت را ادامه دهیم.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان با اشاره به اینکه
از ابتدای سال گذشته سعی شد تا معابری که تردد
شهروندان در آنها بیشتر است شناسایی شده و با
برنامه ریزی و اولیوت بندی مناسب پیاده رو سازی
آغاز شود اظهار کرد :عملیات پروژه های پیاده رو
سازی بلوار ارم ،بلوار بعثت ،سعیدیه ،مظفریه ،بلوار
احمدی روشن ،خیابان کرمانشاه ،خیابان مطهری،
خیابان پرستار ،میدان شریعتی و جاللی به اتمام

رسیدند و خوشبختانه مردم بازخورد بسیار مناسبی
را نسبت به این پروژه ها داشتند .همچنین پروژه
های پیاده رو سازی خیابان بوعلی(حد فاصل
میدان جهاد و آرامگاه) ،بلوار شهید اسالمیان نیز
دارای پیشرفت مناسبی هستند که به زودی تحویل
شهروندان خوب همدانی خواهند شد.دهبانی صابر
گفت ۲۰ :هزار متر مربع عملیات پیاده رو سازی
معابر احمدی روشن ،شکریه و مهدیه نیز از اواسط
خرداد ماه آغاز شده است که در آنها نیز سعی داریم
با استفاده از بهترین نوع مصالح معابر شهر را هرچه
بیشتر استاندارد نموده تا همه شهروندان بدون هیچ
گونه دغدغه ای بتوانند از آن استفاده کنند.

اجرای پنج پروژه بزرگ توسط قرارگاه خاتماالنبیا(ص) در رشت
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) در اولین حضور و فعالیتش
در شهر رشت پنج پروژه بزرگ به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد
تومان را در این کالنشهر اجرایی خواهد کرد.ناصر حاجمحمدی در
گفتگویی با اعالم این خبر ،افزود :پس از اینکه با حضور ریاست و
اعضای محترم شورای اسالمی شهر رشت چندین نشست کاری را در
تهران و رشت با دست اندرکاران این قرارگاه برگزار کردیم در نهایت
باید عنوان کنم که همزمان با فرا رسیدن دهه کرامت قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا(ص) امروز در رشت تفاهمنامه اجرای چهار پروژه بزرگ را
با شورای اسالمی و شهرداری رشت امضا کرده و همچنین به یمن و
مبارکی این دهه فرخنده عملیات اجرایی یک پروژه دیگر را که تقاطع
غیرهمسطح میدان هفتم آذر (نیروی دریایی) است را در رشت آغاز
خواهد کرد.شهردار رشت با تاکید بر عالقه مندی و برخورد صمیمانه
دکتر محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) از پیگیریها،
مساعدت و همکاری دکتر نوبخت در تحقق این موضوع قدردانی کرد

و گفت :پیگیری دکتر زارع استاندار گیالن هم ما را در انجام این
مهم بسیار یاری داد و انشاءاهلل ما امروز در نشستی که با فرماندهان
ارشد قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) داریم این تفاهمنامه به امضا
خواهد رسید.حاجمحمدی سپس با اشاره به اینکه این نخستین باری
است که قرارگاه خاتم االنبیا(ص) در رشت پروژه اجرا می کند گفت:
ما به امید خدا پروژههای دیگر را نیز با همکاری این قرارگاه در رشت
پیگیری خواهیم کرد.وی سپس به تشریح این پروژه ها پرداخت و
گفت :به غیر از پروژه میدان هفتم آذر که عملیات اجرایی آن فردا
آغاز می شود و کلنگزنی می گردد ،ما چهار پروژه بزرگ همچون
تقاطع غیر همسطح میدان ولیعصر(عج) که یک چپگرد به طرف بلوار
خرمشهر و یک راستگرد به طرف میدان امام علی(ع) دارد ،همچنین
پروژه زیرگذر شهرداری رشت از خیابان امام به خیابان سعدی و از
خیابان شریعتی به سبزه میدان را برای بهبود وضعیت اقتصادی بازار
بزرگ شهر که پس از اجرای پیاده راه دچار مشکالتی شده است را

اجرا خواهیم کرد.شهردار رشت سومین پروژهای که تفاهمنامه آن
با قرارگاه خاتم االنبیا به امضا میرسد را احیای رودخانههای رشت
عنوان کرد و گفت :در اجرای این پروژه جمع آوری فاضالب به کمک
شرکت آب و فاضالب ،آزادسازی حریم رودخانه ها با نظارت شرکت
آب منطقهای و دیوارهسازی و محوطه سازی حریم آزاد شده به وسیله
شهرداری رشت و با کمک قرارگاه خاتم االنبیا(ص) به انجام می رسد.
حاجمحمدی در پایان سخنانش تاکید کرد :یک پروژه دیگر در میدان
مصلی را نیز در برنامه داریم که آن را بایستی در هماهنگی با حضرت
آیتاهلل فالحتی نماینده محترم ولی فقیه در استان گیالن به انجام
برسانیم و نظر مساعد ایشان را جلب کنیم.شهردار رشت در پایان
ضمن تبریک مجدد فرا رسیدن دهه کرامت گفت :امیدوارم آغاز پروژه
میدان هفتم آذر و امضای تفاهمنامه چهار پروژه بزرگ در این دهه
شادباش خوب و عیدی مناسب در دهه کرامت به شهروندان شریف
شهرباران باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

ارسال پیشنهاداتی به وزارت کشاورزی در راستای تحقق کامل الگوی کشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
در هفته جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات
مطرح در جهاد استان ،از ارسال پیشنهاداتی به
وزارت کشاورزی در راستای تحقق کامل الگوی
کشت خبر داد.به گزارش خبرنگار تماشاگران
امروز-ذلیخاکرمی-همدان ،منصور رضوانی جالل،
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در
نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد
کشاورزی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره)
به تمامی فعاالن عرصه جهاد کشاورزی این هفته
را تبریک گفت.رضوانی جالل اظهار کرد :بر اساس
مباحث مطرح در اقتصاد مقاومتی ،جهش تولید و
سند راهبردی سه ساله استان همدان برنامههای

متفاوتی چون توسعه گلخانهها ،کشت کلزا و  ...در
دستور کار قرار گرفت.وی با ابراز امیدواری علیرغم
محدودیت های موجود در بحث اعتبارات گفت:
در سال گذشته با توجه به اینکه مبنا و شاخص
توزیع اعتبارات نرخ بیکاری تعریف شده در کشوربا
درنظرگرفتن نرخ بیکاری کاری استان بوده است،
توازن در اعتبار حاصل نشد .امید که با پیگیریهای
انجام شده در سال جاری بتوان از اعتباری متوزان
برخوردار شویم و رونق بیشتری را در زیرساختهای
بخش کشاورزی شاهد باشیم.وی عنوان کرد :در
استان همدان از آنجائیکه قیمت کلزا نسبت به
کشت رقیب پایین تر است ،لذا به رغم تمام تالش
هایی که جهاد کشاورزی استان با بهره از همگی

ظرفیت های موجود همچون برگزاری کالسهای
ترویجی ،مطرح کردن موضوع در خطبههای نماز
جمعه و همینطور بهره از توانایی های مطرح در
صدا و سیما و رسانه ها و ظرفیت های مردمی،
اما موفق به کشت کلزای مورد انتظار نشدیم.وی
دلیل این امر را قیمت پایین تر کلزا نسبت به کشت
رقیب ،به عنوان مثال در نهاوند که گیشنیز است
باعث شده است که کشاورز تمایل بیشتری نسبت
به کشت رقیب و جالیزی و نه کلزا پیدا کند.رییس
جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه در
هر شهرستان یک کشت رقیب وجود دارد که توان
دست یابی به میزان کلزای مورد نظررا کاهش می
دهد ،مطرح کرد :الگوی کشت و برنامه کشت برای

هر شهرستان جهت موفقیت در حصول نتیجه مورد
نظر تدوین شده است اما نمی توان کشاورز را به
کشت محصولی اجبار کرد.رضوانی جالل ادامه
داد:عامل هایی جهت ترغیب کشاورزان جهت
همراهی با الگوی کشت درنظرگرفته شده است
که می توان به اعمال تغییراتی در قیمت ،برگزاری
کالس های ترویجی ،فرهنگسازی ،حمایت از برخی
محصوالت و نهاده ها در راستای الگوی مورد نظر
پرداخت .وی با بیان اینکه برخی کشت ها مطابق با
الگوی کشت موردنظربوده است ،عنوان کرد :الگوی
کشت در برخی کشت ها نیز رعایت نشده است که
در اینخصوص پیشنهاداتی پیشنهاداتی را به وزارت
خانه اعالم کرده ایم.

مذاکره با معاون رئیس جمهور برای دریافت اوراق مشارکت ساخت متروی اصفهان

شهردار اصفهان گفت :طی سفر معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور به اصفهان ،شهرداری اصفهان مذاکراتی
را برای دریافت اوراق مشارکت به منظور ساخت متروی اصفهان
انجام داد .قدرت اله نوروزی با اشاره به اینکه هفتم تیرماه و یاد و
خاطره شهید بهشتی و یاران و خدمت گزاران مردم که در سال 60
به شهادت رسیدند را گرامی میداریم و روز قوه قضاییه را به همه
قضات و کارکنان قضایی تبریک می گوییم ،اظهار کرد :پایان هفته
گذشته دکتر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،مهمان

استان اصفهان بود که در مذاکره با وی برای کمک به مترو« ،بی آر
تی» و برخی مسائل دیگر دستورهای خوبی برای شهرداری اصفهان
صادر شد تا با پیگیری بعدی بتوانیم برخی موانع را مرتفع کرده و
با دریافت اوراق مشارکت برای مترو گام های استوار ساخت خطوط
مترو را محکم تر برداریم .وی ادامه داد :در حال حاضر  10ایستگاه
خط دو مترو در اصفهان در حال احداث است و هفته گذشته تی بی
ام( دستگاه حفار) در چهارمین ایستگاه یعنی ایستگاه عمان سامانی
وارد کار شد .شهردار اصفهان تصریح کرد :اگرچه شرایط مالی برای

ساخت مترو دشوار و کار سخت است اما فرزندان مردم در شهرداری،
توسعه شهر و انقالب عمرانی را با قدرت تداوم می بخشند و پروژه ها
را جلو می برند.وی افزود :این هفته شنبه های خالق به ایستگاه پنجم
خود می رسد و برای دومین هفته طرح «دسترنج» به عنوان موضوع
شنبه های خالق مطرح است .شنبه های خالق به دریافت نظرات
شهروندان اختصاص دارد و مدیریت شهری منتظر نظرات مردم است.
وی گفت :طرح دسترنج ،به فروش خالقانه کاالها و محصوالت مناطق
و روستاهای مختلف استان اصفهان اختصاص دارد.

توزیع بیش از  4میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دراستان اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از مصرف
بالغ بر  4میلیارد و 755میلیون متر مکعب گازطبیعی
در سطح استان اصفهان طی سه ماهه نخست
سالجاری خبر داد ، .سید مصطفی علوی ،بیان
داشت :میزان مصرف گاز در سه ماه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل که برابر با 5میلیارد
و 165میلیون متر مکعب بود 8 ،درصد کاهش داشته

است.وی ،افزود :در صنایع استان ،در سه ماهه نخست
سالجاری معادل 4میلیارد و  40میلیون مترمکعب
گاز طبیعی مصرف شده است که این میزان در مدت
مشابه سال قبل  4میلیارد و 256میلیون متر مکعب
بوده است.مهندس علوی ،با اشاره به میزان مصرف
گاز خانگی و عمومی درسطح استان افزود :حجم
گازمصرفی طی سه ماه نخست امسال در این بخش

تجلیل از مدافعان سالمت استان گلستان
با اجرای برنامه فرهنگی و هنری

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی گلستان ،گفت :به همت و همکاری اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان ،سازمان
فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و علوم پزشکی
گلستان و جمعی از هنرمندان ،از مدافعان سالمت
استان گلستان تقدیر به عمل آمد.به گزارش روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان،
رضا یازرلو افزود :گروه آوازی آداک با هدف تجلیل
از کادر درمان و مدافعان سالمت به سرپرستی ابوذر
اسماعیلی ثالث ،قطعه شعرهای «گرگان جان»
و «مدافعان سالمت» به ترانه سرایی «حسین
ضمیری» و نیز قطعه ی شاد ایرانی «پرسون
پرسون» را در فضای باز دانشگاه علوم پزشکی،
بیمارستان صیاد شیرازی و پنجم آذر گرگان با
استقبال پرشور کادر درمان اجرا کردند.وی ادامه
داد :همچنین در این ویژه برنامه که به مناسبت
دهه کرامت و همزمان با سوم تیرماه روز دختر اجرا
شد ،با اهدای گل و هدایای فرهنگی از کارکنان
کادر درمان تجلیل به عمل آمد.یادآوری می شود
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری ویژه ای
از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان
به مناسبت دهه کرامت پیش بینی و برنامه ریزی
شده است.
معاون هنری و سینمایی و سمعی بصری اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان:

جلسه هم اندیشی برپایی آیین اختتامیه
دومین جشنواره ملی نگارگری آیات
تشکیل شد

دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری همدان:

حرکت عابرین پیاده داشته باشد .در سال جاری
نیز این منطقه با آغاز پروژه های پیاده رو سازی
سعی دارد تا هرچه بیشتر در راستای استاندارد ساز
معابر جهت حرکت عابرین پیاده اقدام کند .دهبانی
صابر با بیان اینکه پیاده روی جزء الینفک زندگی
هر یک از افراد جامعه به شمار می رود عنوان
کرد با استانداردسازی هرچه بیشتر پیاده روها
می توان شهروندان را ترغیب به پیاده روی بیشتر
نمود که این مهم اثرات بسیار زیادی بر سالمت،
زندگی اجتماعی ،تعامالت و  ...دارد.وی گفت از
سال گذشته با اجرای  ۱۱۷هزار متر مربع پیاده
رو سازی که در شهر همدان بی سابقه بوده است،

اخبار

بیش از 715میلیون متر مکعب بوده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  23درصد کاهش داشته
ایم .مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،همچنین
با اشاره به میزان مصرف گاز در بخش خانگی و
عمومی،گفت :امیدواریم با مصرف بهینه گاز طبیعی و
رعایت این رویه در طی سال بخصوص در فصل سرما
با مشکل تامین گاز مواجهه نشویم.مهندس علوی،

استفاده از گاز در صنعت بویژه صنایع عمده را در
پیشگیری از آلودگی محیط زیست بسیارموثر دانست
و افزود :در صورتیکه تمامی مصارف گاز طبیعی توسط
مشترکین گرامی در چارچوبهای الگوی مصرف و به
صورت بهینه صورت پذیرد عالوه بر بهبود کیفیت هوا
و محیط زیست ،می تواند در کاهش هزینه گازبهای
مشترکین نیز موثر باشد.

معاون هنری و سینمایی و سمعی بصری اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان از تشکیل
جلسه هم اندیشی برپایی آیین اختتامیه دومین
جشنواره ملی نگارگری آیات خبر داد.به گزارش
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گلستان ،رضا یازرلو با اشاره به تشکیل جلسه
ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در
استانداری کرونا و تصویب اینکه انجام فعالیت های
فرهنگی و هنری در شهر های با وضعیت سفید و
زرد با رعایت کامل پروتکل ها فعال قابل اجراست،
گفت :برای برپایی آین اختتامیه ما دو امکان را
داریم ،یا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی آن
را در تاالرفخرالدین اسعد گرگانی برپا کنیم و یا با
تعاملی که صورت گرفته به صورت ویژه برنامه از
طریق شبکه ی استانی به صورت تلویزیونی اجرا
نماییم.یازرلو ادامه داد :در ادامه جلسه این دو امکان
اجرا در حضور معاون توسعه منابع و مدیریت اداره
کل فرهنگ و ارشاد و دیگر اعضا مدعو جلسه به
مشورت گذاشته شد و به اتفاق آرا برپایی اختتامیه
به صورت پخش تلویزیونی مصوب شد.یازرلو در
خاتمه با اشاره به اینکه بناست این آیین را در دهه
کرامت برپا کنیم ،افزود :همچنین در این جلسه
حاضرین درباره نحوه و یا امکان دعوت از مهمانان و
برگزیده گان ،پیش بینی برپایی نمایشگاه مجازی
و حقیقی آثار ،پخش اختتامیه از طریق شبکه ی
استانی و قرآن ،کلیپ جشنواره و موضوعات مرتبط
بحث و تبادل نظر کردند
از تریبون مقدس نماز جمعه انجام شد؛

تاکید ائمه جمعه استان سمنان در زمینه
مدیریت مصرف برق

ائـمه جـمعه استان سمنان در نـماز جمعه
ششم تیرماه ،نمازگزاران و آحاد مـردم جامعه را به
صرفه جویی و مـدیریت بهـینه مصرف برق دعوت
نمودند.گفتنی است :استفاده از دور ُکند کولرهای آبی
و خاموش کردن المپ های اضافی و غیرضرور ،از
جمله موارد مطرح شده به حضور نمازگزاران توسط
خطیبان نماز جمعه است.یادآور می شود :تنظیم
دمای کولرهای گازی برروی درجه  24که موجب
کاهش  20درصدی مصرف و صرفه جوئی در این
بخش و همچنین عدم استفاده از لوازم برقی پرمصرف
در ساعات اوج مصرف برق ،از دیگر نکات توصیه شده
به مردم است.خاطرنشان می سازد :ائمه جمعه سطح
استان در خطبه های نماز جمعه ششم تیرماه  ،به
اتفاق پیرامون حفظ و صیانت از منابع انرژی به ویژه
مصرف بهینه برق تاکید نموده و توصیه های الزم
را برای عبور موفق از تابستانی بدون خاموشی ارائه
نمودند.قابل ذکر است :براساس هماهنگی این شرکت
با دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
استان ،این اقدام ارزشمند و اطالع رسانی شایسته
به صورت یکنواخت در نماز جمعه شهرهای مختلف
استان به اجرا درآمده و ائمه جمعه در بخشی از خطبه
ها ،درخصوص اهمیت انرژی الکتریکی و صرفه جویی
در مصرف برق از نگاه اسالم و همچنین راهکارهای
این بخش تاکید نمودند.

حضور رئیس امور مهندسی و اجرای
طرح های شرکت گاز استان سمنان
در مرکز سامانه سامد و پاسخگویی به
سواالت و تماس های مردمی

علیرضا اعوانی رئیس امور مهندسی و اجرای
طرح های شرکت گاز استان سمنان ،با حضور در
سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) از طریق خط
ارتباطی  ۱۱۱به سواالت و تماس های مردمی
پاسخ داد .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان سمنان ،در راستای اجرای نظام نامه
مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین
اهداف دولت تدبیر و امید در جهت تحقق مصادیق
حقوق شهروندی و پاسخگویی به درخواست ها و
مشکالت هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان
برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی
با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی ،رئیس
امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان
سمنان با حضور در مرکز سامانه ارتباط مردم و
دولت (سامد) ،از طریق تلفن  ۱۱۱بصورت مستقیم
تماس های هموطنان عزیز را پاسخ داد.علیرضا
اعوانی با بیان اینکه هماکنون بیش از89درصد از
خانوارهای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند،
اظهار کرد :خدمترسانی به مردم با اتمام عملیات
توسعه گازرسانی به پایان نمیرسد و این شرکت
با حرکت به سوی کیفیسازی خدمات ،برنامههای
کیفی گستردهای را در جهت افزایش رضایتمندی
مشترکین به انجام رسانده است.

