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خبر كوتاه
فرماندار نوشهر در کجور مطرح کرد؛

از تردد غیرضروری به کجور
خودداری شود

در پی بارش برف در بخش کجور فرماندار
از جاده های مواصالتی بازدید و وضعیت این
محورها را مورد بررسی قرار داد.فرماندار و
رییس ستاد مدیریت بحران شهرستان نوشهر به
همراه معاون و سایر مدیران منطقه از محورهای
مواصالتی بخش کجور بازدید و ضمن تشریح
وظایف هریک از مسوولین دستگاههای اجرایی
و خدمات رسان ،به خدمت رسانی مطلوب به
مردم تاکید نمود.وی در خصوص وضعیت راه
های مواصالتی در پی بارش برف سنگین ،اظهار
کرد :با توجه به بارش شدید برف از شب گذشته
در مناطق مختلف بخش کجور حضور داشته و به
بررسی وضعیت راه ها پرداختیم.یزدانی با تاکید
بر تردد خودروها با زنجیر چرخ در این بخش
اظهار داشت  :با توجه به ادامه روندبارش برف و
کوالک تردد خودروها فقط با زنجیر چرخ امکان
پذیر است که از مردم خواستاریم از تردد غیر
ضروری در این مسیرها اجتناب کنند.وی تصریح
کرد :نیروهای راهداری و امدادی فعال بوده و
آمادگی دارند در صورت ضرورت با حداکثر
امکانات به مردم خدمت رسانی داشته باشند.
فرماندار از اولین تریلی بسکت گاز به کجور
خبر داد .وی گفت :طی تماس های مردمی از
بخش کجور ،به علت بارش سنگین برف و گیر
کردن خودروهایی که فاقد تجهیزات زمستانی
بودند باعث شد که سه تریلی حامل بسکت های
گاز در محور کجور دچار مشکل شوند و احتمال
قطعی گاز چندساعته در دو شهر کجور و پول
وجود داشت ،سوخت نفت به ساکنین رسیده
که در صورت قطعی احتمالی مردم دچار مشکل
نشوند .یزدانیاز مردم خواست تا در صورت قطعی
احتمالی گاز ،مردم منطقه صبوری کنند تا
مشکالت برطرف شود.

اِلمان پلنگ در میدان ناهارخوران
گرگان نصب شد

در راستای اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط
زیست شهرداری گرگان؛ اِلمان «پلنگ» نماد
احترام به طبیعت در میدان ناهار خوران نصب
شد.به تدبیر دکتر دادبود شهردار گرگان و در
راستای سیاست حمایت از تنوع زیستی و اشاعه
فرهنگ حفاظت از محیط زیست شهرداری
گرگان ،اِلمان «پلنگ» در میدان ناهارخوران
نصب گردید.این اثر به سفارش واحد زیبا سازی
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری
گرگان و توسط استاد مصدق از هنرمندان با
سابقه و بین المللی استان گلستان به انجام
رسید.پلنگ استان گلستان اثری با ارزش و با
کد ثبتی اثر از بنیاد فرهنگی و هنری علینقی
وزیری است که تماما هنر دست و تراش با ابزار
ساده پیکر تراشی می باشد و جنس اثر از بتن
و اسکلت فلزی ساخته شده است.پلنگ گلستان
نمادی از احترام به طبیعت و توجه به انقراض
این حیوان زیبا از حیات وحش است.الزم به
ذکر است ،پیش از این اِلمان های «مرال» در
ورودی جنگل النگدره و «روباه» در مسیر بلوار
ناهارخوران توسط شهرداری گرگان نصب شده
بود.

بزرگترین چرخ فلک کشور در
شهربازی گرگان ساخته می شود

معاون عمران شهرداری گرگان اظهار کرد:
کارهای عمرانی ساخت پروژه بزرگ شهربازی
توسط قرارگاه خاتم در حال اجراست و هم
اکنون در حال ساخت سوله به مساحت حدود
 6هزار متر مربع هستیم تا در کنار فضای
روباز ،شهربازی مسقّف نیز داشته باشیم.مرتضی
فاضلی عارف افزود :با دستور شهردار محترم،
سورتمه و چرخ فلک 2 ،وسیله مهم شهربازی
که در هیچ یک از شهربازی های کشور به طور
همزمان وجود ندارد ،در گرگان استفاده می
شود و بزرگترین چرخ فلک کشور در شهربازی
گرگان ساخته خواهد شد.عارف افزود :پیاده
روسازی محور خیابان ولی عصر (عج) حدفاصل
چهارراه تابلو تا سازمان آب با اعتباری بالغ بر
 12میلیارد ریال یکی از مهمترین پروژه های
حال حاضر معاونت عمران شهرداری است و تا
کنون بیش از  95درصد پیشرفت فیزیکی داشته
است.معاون عمران شهرداری گرگان در ادامه
بیان کرد :همچنین اجرای عملیات دیوار سنگی
حد فاصل عدالت  88الی  92با اعتبار بالغ بر
 40میلیارد ریالی شروع شده است.عارف با بیان
اینکه این محدوده وضعیت بسیار بدی داشت،
افزود :جاده ها و خیابان هایی که نقش رودخانه
بودند در معرض آب شستگی و جاده شستگی
قرار داشتند و اکنون با اجرای عملیات این خطر
برطرف خواهد شد.

اضافه شدن برف روب و نمک پاش
جدید به ناوگان خدمات شهری
شهرداری گرگان

موسی الرضا صفری معاون خدمات شهری
شهرداری گرگان اظهار کرد :پیرو دستور دکتر
دادبود شهردار گرگان ،یک دستگاه نمک
پاش و برف روب جهت ارائه خدمات سریع
و به موقع به شهروندان به ناوگان موتوری
حوزه معاونت خدمات شهری اضافه شد.وی
افزود :با اضافه شدن یک دستگاه نمک پاش
و برف روب جدید به ناوگان خدمات شهری
شهرداری گرگان عملیات بازگشایی معابر در
ایام بارش برف سریع تر انجام خواهد گرفت.
صفری خاطرنشان کرد :با آغاز فصل سرما در
راستای خدمات رسانی سریع و به موقع در
زمان برف و یخبندان برنامه ریزی الزم در
معاونت خدمات شهری انجام پذیرفته است.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان
بیان کرد :جلسه مدیریت بحران جمعه شب
در دفتر معاونت خدمات شهری با همکاران
خدمات شهری و شهردار شب در خصوص
برنامه ریزی و اخذ تمهیدات الزم جهت مقابله
با برف و یخبندان احتمالی برگزار شد.

افزایش  ۱۳درصدی مصرف گاز در استان لرستان

مهندس کرم گودرزی مدیر عامل شرکت
گاز استان لرستان با بیان خبر فوق ،اظهار
داشت :درتاریخ چهارشنبه سوم آذر ماه امسال ۹
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف
شده که این مقدار نسبت به روز مشابه سال
گذشته افزایش  ۱۳درصدی را نشان می دهد.به
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان،
مهندس گودرزی در ادامه بیان داشت :با توجه
به تداوم برودت هوا و بارش برف جهت تامین
پایدار و مطمئن گاز طبیعی و استفاده تمامی هم
استانی ها و هموطنان عزیز از نعمت گاز طبیعی،
نیازمند همراهی همه بخش های مختلف
مصرفی استان به ویژه مشترکین بخش خانگی
هستیم.مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان
سپس با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف
گاز در فصل سرد سال با توجه به افزایش مصرف
افزود  :راهکارهای بسیار سادهای برای مدیریت
و کاهش مصرف گاز در بخش خانگی وجود دارد
که از آن جمله میتوان به استفاده از وسایل
گازسوز استاندار با راندمان باال ،رعایت دمای
رفاه  ۱۸الی  ۲۱درجه سانتیگراد ،بکارگیری
پوشش گرم زمستانی در منزل ،نصب پرده
بر روی پنچرهها و در ورودی ،خاموش کردن
وسایل گرمایشی اتاقهای بدون استفاده ،نصب
درزگیر در پنجرهها و درها ،عایقبندی لولههای
آب گرم رادیاتور مرکزی اشاره کرد.
بازرسی نحوه رعایت الگوی مصرف گاز ۲۹۴

دستگاه اجرایی استان لرستان
مهندس کرم گودرزی مدیر عامل شرکت گاز
استان لرستان
با بیان مطلب فوق اظهار داشت :در راستای
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه صادره از طرف
معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص
صرفه جویی مصرف گاز ادارات ،سازمانها،
موسسات و شرکتهای دولتی ،نهادهای انقالب
اسالمی ،نیروهای مسلح و استانداری ها ،بازرسی
از ساختمانهای اداری در سطح استان با هدف به
حداقل رساندن مصارف و مدیریت مصرف گاز

اجرایی شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
لرستان ،مهندس گودرزی افزود :با توجه به تداوم
برودت هوا و روند رو به افزایش مصرف گاز و
در راستای اجرای بخشنامه صادره جهت صرفه
جویی دستگاه های دولتی ،با هماهنگی صورت
گرفته با استانداری لرستان بازرسی از ادارات
برنامه ریزی و در دستور کار نواحی گازرسانی
شرکت گاز استان لرستان قرار گرفته است.
گودرزی تصریح کرد  :از مجموع  ۲۹۴ساختمان
ادارات دولتی بازرسی شده  ۲۴اداره و سازمان

الگوی مصرف گاز را رعایت نکرده بودند که
بازرسین این شرکت ضمن ارائه راهکارهایی جهت
کاهش مصرف گاز طبیعی ،نسبت به صدور اخطار
برای آنها اقدام نمودند .مدیر عامل شرکت گاز
استان در ادامه با اشاره به مفاد بخشنامه صرفه
جویی گفت :ادارات و سازمانها جهت اجرای این
بخشنامه می بایست موارد زیر را رعایت نمایند:
 – ۱رعایت دمای  18تا  21درجه سانتی گراد در
فضاهای داخلی و بسته و دمای  18درجه سانتی
گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده۲.
– روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل
از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن آنها یک
ساعت قبل از پایان وقت اداری.
 – ۳خاموش نمودن وسایل گرمایشی در
روزهای تعطیل.
 – ۴استفاده از دستگاههای گازسوز استاندارد
با برچسب انرژی باال ( Aو .)B
 –۵انجام معاینه فنی کلیه موتورخانه ها
توسط شرکت های تأیید صالحیت شده از سوی
سازمان ملی استاندارد ایران (بر اساس ماده ()17
قانون هوای پاک) ،سرویس و تعمیر دوره ای
تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب
سامانه پایش هوشمند موتورخانه به منظور افزایش
ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گازسوز.
 – ۶کاهش حداقل ( )10درصدی مصرف گاز
طبیعی هر مشترک در ( )4ماهه پایانی سال نسبت
به مدت مشابه سال گذشته.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان :

اداره ترابری نقش مهمی در تحقق تولید نفت و گاز دارد

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با
حضور در اداره ترابری این شرکت ضمن دیدار با پرسنل این اداره  ،از
زحمات و خدمات آنها در پشتیبانی از تولید نفت و گاز و ارایه خدمات
در قالب مسئولیت های اجتماعی تقدیر و تشکر کرد .مهندس قباد
ناصری در این بازدید که از سوی علیرضا کرتالیی مدیرخدمات -
قاسم صالحی مورکانی رییس روابط عمومی و داریوش نجفی رییس
دفتر مدیریت همراهی می شد از بخش های مختلف اداره ترابری
بازدید کرد و در جمع رانندگان و کارکنان این اداره حضور یافت .وی
طی سخنانی با اشاره به نقش و جایگاه اداره ترابری در پشتیبانی از
تولید نفت و گاز و تحقق تعهدات این شرکت در دستیابی به اهداف
و برنامه های مصوب شده اظهار داشت  :به واقع باید گفت اداره
ترابری با مجاهدت و تالش شبانه روزی اش دوشادوش بخش عملیات
وظیفه ی خطیر تحقق تعهدات تولید را عهده دار هستند و با حضور
شبانه روزی در انجام ماموریت های عملیاتی موجب تثبیت و پایداری
تولید و دست یابی به اهداف گردیده اند .وی همچنین از حضور

همیشگی رانندگان خودروهای سبک و سنگین خصوصاً ماشین آالت
راهسازی بمنظور ارایه خدمات در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی
به شهروندان شهرهای حوزه ی عملیاتی  -مجاوران تأسیسات در
شرایط عادی و بحرانی سیل  ،زلزله  ،آب گرفتگی  ،ترمیم و احداث
راههای مواصالتی روستایی و سایر مأموریت های محوله این حوزه
تقدیر و تشکر نمود .مهندس ناصری همچنین به پاس قدردانی از
زحمات و خدمات پرسنل اداره ترابری لوح تقدیری را به نیابت از
کلیه ی پرسنل به آقای عظیم فخرالدین رییس اداره ترابری اهدا
نمود .شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان یکی از شرکت
های تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که در گستره ای به
وسعت  27000کیلومتر وظیفه ی تولید صیانتی از مخازن و میادین
نفت و گاز را در شرایطی که پراکندگی و صعب العبوری تأسیسات
فرآورشی  -وجود عوارض جغرافیایی نظیر رودخانه های پرآب  ،دایمی
و مهم کشور نظیر کارون  ،کرخه  ،دز  ،باال رود  ،شاوور و دریاچه های
بزرگ سدهای شهیدعباسپور  ،کرخه  ،دز  ،باالرود  ،مسجدسلیمان

و گتوند عملیات تولید و انتقال را با سختی همراه ساخته به فعالیت
مشغول است .

با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت ؛

تجلیل از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در تحقق اهداف پویش”هرهفته الف-ب ایران”

با حضور وزیر نیرو ،به صورت ویدئو کنفرانس
از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان و دیگر
فعاالن پویش “هر هفته _الف_ب_ایران”
استان اصفهان تجلیل شد .مدیرعامل شرکت آب
وفاضالب استان اصفهان با اشاره به بهره برداری
از  ۷پروژه آب وفاضالب استان اصفهان در قالب
“پویش هر هفته الف -ب ایران”  ،گفت :این پروژه
ها با اعتباری بالغ بر  ۷۵۸میلیارد تومان در مدار
بهره برداری قرار گرفتند .فاز اول پروژه بازسازی
و اصالح شبکه فاضالب اصفهان از محل فاینایس
خارجی ،ایستگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب شرق
اصفهان ،آبرسانی به باغشاد و  ۸روستای لنجان،
راه اندازی واحد  ۲و  ۳تصفیه خانه فاضالب داران،
تصفیه خانه فاضالب اژیه ،آبرسانی به مجتمع۱۹
روستای فالورجان و تصفیه خانه فاضالب هاشم
آباد ،پروژه هایی بودند که در قالب این طرح به

بهره برداری رسیده اند .هاشم امینی افتتاح فاز اول
بازسازی و اصالح شبکه فاضاب اصفهان از محل
فایناس خارجی را بسیار تاثیر گذار برشمرد و گفت:
با اجرای این پروژه نگرانی مردم در محور جنوب
و مرکز اصفهان به دلیل ریزش شبکه فرسوده
فاضالب در اقطار باال رفع گردید .این در حالیست
که این پروژه با اعتباری بالغ بر  ۶۶۰میلیارد تومان
معادل  ۳۶۸میلیون یوان اجرایی گردیده است.
وی پیرامون اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ و
خط انتفال جنوب شرق اصفهان گفت :با اجرای
تاسیسات فاضالب جنوب شرق اصفهان ،صد
درصد کالن شهر اصفهان دارای زیرساخت جمع
آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب می شود و دیگر در
هیچ منطقه ای از شهر فاضالب شهری از طریق
چاه های جذبی دفع نمی گردد.مدیرعامل شرکت
آبفا استان اصفهان با بیان اینکه راه اندازی واحد ۲

و  ۳تصفیه خانه فاضالب داران با هدف جلوگیری
از آلودگی منابع زیرزمینی در دستور کار قرار
گرفت خاطر نشان ساخت :با راه اندازی مدول دوم
وسوم تصفیه خانه فاضالب داران  ۳هزار و ۳۴۴
متر مکعب درروز پساب در این تصفیه خانه تولید
می شود .وی ضمن اشاره به آبرسانی به باغشاد و
 ۸روستای لنجان گفت :این مجموع آبرسانی برای
 ۴شهر باغشاد ،شهرک زاینده رود ،باغبهادران و
چرمهین و  ۲۰روستا در شهرستان لنجان طراحی
شده که هم اکنون با انتقال  ۲۵۶لیتر در ثانیه آب
جمعیت ی معادل  ۶۰هزار نفر تامین می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
در ادامه افزود :آبرسانی به مجتمع  ۱۹روستای
فالورجان در راستای بهره مندی پایدار روستاییان
از آب شرب سالم و بهداشتی می باشد.وی تصریح
کرد :در قالب این طرح ،آبرسانی پایدار به ده ها

روستای استان اصفهان در سال پیش رو ادامه
دارد .در این جلسه هم چنین کتاب “دلگرمیها
و همراهیها” در سی و سومین هفته پویش هر
هفته_الف_ب_ایران در ساختمان مرکزی وزارت
نیرو رونمایی شد.با توجه به تداوم و استمرار پویش
مذکور با شکل گسترده در سال جهش تولید با
عنوان هر هفته_الف_ب_ایران؛ (ساخت و سازها
و ساز و کارها) به بهرهبرداری رساندن  ۲۵۰طرح
بزرگ و مهم آب و برق با اعتباری بالغ بر  ۵۵هزار
میلیارد تومان در  ۳۱استان کشور در دستور کار
قرار گرفته است.در این جلسه وزیر نیرو ،از استاندار
استان اصفهان و مدیران صنعت آب و برق استان
که در تکمیل و به بهره برداری رساندن طرحهای
بزرگ آب و برق مجدانه تالش کرده بودند به
صورت ویدئو کنفرانس با اهدا لوح تقدیر و تندیس
مورد تقدیر قرار گرفتند.

بنیاد مسکن از نهادهای ارزشمند در خدمات رسانی به اقشار کم درآمد
محمد اکبرزاده  ،مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
گیالن به همراه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید افتخاری بنیاد
مسکن با حضور در سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه قدس
گیالن با سرهنگ حسینی ،مسئول سازمان دیدار و گفتگو پرداخت.
در ابتدای این دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان،
فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن بویژه در روستاها و مناطق محروم
و تاسیس نهادهای انقالبی به فرمان بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
ایران حضرت امام (ره) را از الطاف خداوندی دانست و افزود :بازسازی
مناطق آسیب دیده از زلزله و سیل ،احداث مسکن محرومین ،بهسازی
و بازسازی مسکن روستایی ،اجرای طرح هادی و تأمین مسکن در
شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت و  ...از جمله فعالیتهای این
نهاد میباشد که اجرای چنین طرحهایی با مدیریت صحیح منابع
و امکانات نه تنها در محرومیت زدایی نقش اساسی داشته بلکه در
کیفیت بخشی به زندگی مردم نیز موثر بوده است .وی در خصوص

جایگاه بسیج در کشور گفت :نیروهای بسیجی در دوران دفاع مقدس
در مقابل دشمنان قد علم کردند و شانهبهشانه نیرویهای نظامی از
میهن اسالمی دفاع کردند .اکبرزاده افزود :مهمترین ویژگی بسیج
ایمان به خدا و اعتقاد قلبی و باور درونی به خالق یکتا ،اطاعت از
والیتفقیه ،اخالص ،تواضع و فروتنی ،شجاعت ،مردمی بودن و
شهادتطلبی است .وی خاطرنشان ساخت :با توجه به ویژگیهای
اخالقی بسیجیان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با نگاه و فعالیت
بسیجیان قوت خواهد گرفت .در ادامه رئیس بسیج ادارات و کارمندان
سپاه قدس گیالن گفت :روحیه بسیجی بر هر مجموعه ای که حکم
فرما باشد سبب رشد ،توسعه و تعالی آن مجموعه خواهد شد و امروزه
بسیج باید محمل آرامش و رجوع همه پرسنل باشد وموجبات همدلی
وانسجام را فراهم نماید.حسینی ادامه داد :بایستی روحیه بسیجی
در ادارات و نهادهای عمومی تقویت و از این فضا برای تکریم هر
چه بیشتر ارباب رجوع بهره گیری شود چرا که برخورد نامناسب و

همزمان با سراسر کشور در راستای اجرای بسته تحولی آجر به آجر؛

پویش ملی «من مادرم ،بچههای ایران فرزند
من» در گیالن نیز آغاز شد

مهندس علی دقیق مدیر کل نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس استان گیالن با اعالم این خبر افزود:
همزمان با سراسر کشور پویش ملی «من مادرم،
بچههای ایران فرزند من» در راستای اجرای طرح تحولی
مشارکتهای مردمی و طرح آجر به آجر در استان
گیالن نیز آغاز شد.وی با بیان اینکه هموطنان نیک
اندیش گیالنی با هر مقدار پرداختی به میزان حداقل
نیز میتوانند در این پویش نیز مشارکت کنند ،افزود:
مردم عزیز ما به ویژه زنان و مادران گیالنی می توانند
به ازای پرداخت هر  ۱۰.۰۰۰ریال یک آجر در ساخت
مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام آنان در مدرسه
نصب خواهد شد.مدیرکل نوسازی مدارس استان در
ادامه تصریح نمود :رسالت این گونه طرح ها ،افزایش
آگاهی و جلب مشارکت بانوان در امر مدرسهسازی
است که با رویکرد گسترش فرهنگ مدرسهسازی و
بهرهگیری از ظرفیت عظیم بانوان و مادران نیکاندیش

کشورمان اجرایی شده و ما نیز در استان گیالن آغاز
نموده ایم.مهندس دقیق اذعان داشت:عموم مردم نوع
دوست استان به ویژه بانوان ارجمند برای پیوستن به
این پویش میتوانند با مراجعه به سایت ajorBajor.
 irو همچنین سایت  MehreMadrese.irضمن
پیوستن به این پویش و با پرداخت حداقل هزینه،
پوستر مشارکتی خود را دریافت کنند.وی با بیان اینکه
اصحاب رسانه سهم مهمی در اجرای این طرح ارزشمند
داشتند ،ابراز داشت :پیش از این نیز مردم عزیز دیار
باران با شرکت بیش از  4500نفر و با مشارکت بالغ
بر (1906میلیون ریال) در پویش ایام محرم طرح ملی
آجر به آجر که همزمان با آغاز ماه محرم و ایام شهادت
سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین (ع) آغاز
شده بود در امر مقدس مدرسه سازی برای آینده سازان
این دیار عزیز سهیم شده بودندکه جا دارد از حس
مسئولیت پذیری و مشارکت خیر خواهانه این مردم
فرهنگ دوست و اصحاب رسانه صمیمانه تشکر نمایم.

سهل انگارانه با مردم مراتب غیر قابل قبولی به دنبال دارد چرا که
یکی از مهمترین وظایف ما در ادارات این است که به مشکالت مردم
دامن نزنیم و به عنوان یک خادم با شهروندان به درستی رفتار کنیم.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان با بیان اینکه ،بنیاد مسکن
یکی از نهادهای ارزشمند در خدمات رسانی به اقشار کم درآمد
جامعه میباشد ،گفت :بنیاد مسکن استان با ورود به عرصه خدمت
رسانی در روستاها ،به ویژه درمناطق دور افتاده و محروم ومناطق
زلزله زده به خوبی توانسته در استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و
توسعه اقتصاد روستایی موثر واقع شود .وی یادآور شد :بنیاد مسکن
و بسیج سازندگی با داشتن تعامل ویژه با دستگاههای اجرایی استان
بویژه در توسعه و عمران و آبادانی روستاها به خوبی توانسته اند در
همه صحنهها حضور فعال داشته باشند .در پایان سرهنگ حسینی با
اهدا تمثال مبارک سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی از مهندس
اکبرزاده تقدیر نمود.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان

مردم در فرهنگسازی مصرف بهینه و ایمن گاز
مشارکت کنند

0به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
همدان ،مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اعالم
کاهش رشد مصرف گاز طبیعی در استان همدان
علیرغم افزایش اشتراک پذیری گاز در سال 1398
و نیمه نخست سالجاری و اتمام گازرسانی به تمام
روستاهای واجد شرایط گازرسانی در سطح استان و
کسب عنوان اولین استان سبز کشور ،در سال 1397
مردم را به مشارکت در فرهنگسازی ،استفاده بهینه
و ایمن نعمت خدادادی گاز دعوت کرد.عبداهلل فیاض
با اشاره به آغاز فصل سرما در این استان و افزایش
چشمگیر اشتراک پذیری طی سالهای اخیر و نیز
لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی در قبال نسلهای
آینده و حفظ منابع خدادادی کشور ،از مردم
داراالیمان استان همدان ،فعاالن فرهنگی و اجتماعی،
اصحاب رسانه و صاحبان تریبون برای مشارکت در
فرهنگسازی مصرف بهینه و رعایت نکات ایمنی در
مصرف گاز طبیعی دعوت کرد.

مهندس فیاض با اشاره به برخی راهکارهای
صرفهجویی در مصرف گاز همچون تنظیم دمای
معتدل بر روی  18تا  21درجه سانتیگراد ،استفاده
از عایق در موتورخانه ،منبع دوجداره و لولههای آب
گرم ،استفاده از وسایل استاندارد با راندمان انرژی باال
و متناسب با فضا و ابعاد محیط و انجام سرویس
دورهای و به موقع سیستمهای گرمایشی و موتورخانه
و نیز برخی از نکات ایمنی در مصرف گاز همچون
حصول اطمینان از اتصال محکم شیلنگ گاز به شیر
گاز و وسایل گازسوز ،رعایت استاندارد الزم در استفاده
از شیلنگ گاز (حداکثر  1و نیم متر) ،اطمینان از
مسدود نبودن دودکش بخاری و وسایل گازسوز،
اختصاص دودکش مجزا برای هر وسیله گرمازا و نیز
نصب کالهک  Hشکل ،ابراز امیدواری کرد که مردم
خوب استان همدان امسال هم مشارکت خوبی در
فرهنگسازی استفاده بهینه و ایمن از نعمت گاز
طبیعی داشته باشند.

شماره 3116

اخبار
با همراهی مشترکین مشكلي در تامين
گاز و برق در كشور در چند روز سرد
سال به وجود نخواهد آمد

با توجه به اين كه در روزهاي سردسال،
مصرف سوخت گاز افزايش پيدا مي كند ،به
منظور جلوگيري از ايجاد اختالل در تامين
برق كشور به ويژه در شرايط كرونايي  ،همراهی
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب
مازندران در مدیریت مصرف برق و به تبع آن
کاهش مصرف سوخت نیروگاه های کشورنقشی
موثرو ارزنده است.مهندس کیوان فرح زاد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب
مازندران اظهار داشت :با توجه به سرما و برودت
هوا مصرف سوخت در کشور روند افزایشی
داشته که محدودیت هایی را برای تولید در
نیروگاه ها ایجاد می کند و حساسيت و همراهی
مردم ،در صرفه جویی نتايج موثري دارد .فرح
زاد افزود :صنعت برق کشور براي تشويق مردم
به كاهش مصرف برق كه تاثير آن در كاهش
مصرف سوخت نيروگاه ها نمايان مي شود،
مشوق هايي را كه در تابستان براي مشتركان
خانگي اختصاص مي داد ،در زمستان نيز اجرايي
مي كند .براين اساس ،مشتركان خانگي در
صورتي كه مصرف برق خود را كاهش دهند،
از مشوق هاي صنعت برق برخوردارخواهند
شد .وی ادامه داد :مشترکین عزیز با اقداماتي
ساده مانند خاموش كردن المپ هاي اضافي در
منازل و ادارات و كاهش جزيي شعله بخاري
و يا كاستن يك درجه دماي محيط ،مي توانند
تا  10درصد مصرف گاز كشور را كاهش دهند
كه در اين صورت با همكاري مردم مشكلي در
تامين گاز و برق در كشور در چند روز سرد سال
به وجود نخواهد آمد.

دیدار شهردار چهاردانگه با مدير كل
امور مالياتی جنوب استان تهران

محمد عفیفی شهردار چهاردانگه طی
دیداری با امدادی فر مدير كل محترم امور
مالياتی جنوب استان تهران در خصوص پرونده
های مالیاتی سنواتی گذشته دیدار و گفت و
گو کرد.بدهی های گذشته از سال  ۸۷تا ،٩٩
ایجاد مشکالت و بسته شدن حساب و رسیدگی
و پیگیری در خصوص دریافت وصول مالیات از
دیگر موارد مورد پیگیری شهردارچهاردانگه بود.
بدهی های فوق الذکر مشكالت عمدهای برای
شهرداری به وجود آورده بود كه با دستورات ویژه
ای که دکتر امدادی فر در اين خصوص صادر
کرد ،بسياری از مشكالت مالياتی طبق مفاد
تبصره « »7ماده ( )17و ماده ( )40قانون مالیات
بر ارزش افزوده همچون مالیات و عوارض های
هنگام خرید کاال و خدمات توسط شهرداریها و
دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی
پرداخت می گردد.قابل ذکر است که در زمان
مدیریت محمد عفیفی شهردار چهاردانگه در
سال  ۹۶و سال جاری بسیاری از مشکالت ذکر
شده ،رفع و روند مثبت خود را طی میکند و
بدهی های فوق در زمان مدیریت های گذشته
بوده است.گفتنی است دکتر امدادیفر با حضور
در چهاردانگه از پروژ ه های عمرانی سطح شهر
بازدید کرد.
در راستای تغذیه برق مشترکان جدید؛

شش ایستگاه هوایی توزیع برق در
شهرستان شاهرود نصب و بهره برداری شد

مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود ،از
احداث و تقویت شش ایستگاه هوایی توزیع برق
به منظور تامین و تغذیه برق مشترکان خبر داد.
جمال فرخ زاده اظهار داشت :این ترانس ها با
مجموع قدرت  850کیلوولت آمپر در قلعه
عضدی ،مرکز جراحی شفا ،خیابان موعود
شهرک گلستان ،روستای کالته میرزا ،چاه آب
آشامیدنی شماره یک شهرک انقالب و منطقه
عامری نشین طرود ،نصب و مورد بهره برداری
واقع شده است.وی افزود :به همراه نصب این
تعداد پست هوایی توزیع برق 15 ،عدد برق
گیر  20کیلوولت 15 ،ست کات اوت فیوز و دو
اصله پایه بتونی هم نصب شده است.وی با اشاره
به این که برای کاهش تلفات و رفع افت ولتاژ
خیابان خرقانی 788 ،متر شبکه فشار متوسط
زمینی با کابل  20کیلوولت ،به منظور نصب
پست هوایی احداث گردیده یادآور شد :نصب
 51عدد تیغه های جداکننده جهت سرکابل
پست های زمینی ،از جمله اقدامات به عمل
آمده توسط گروه های عملیاتی این مدیریت
است.فرخ زاده اضافه کرد :عملیات احداث ،بهینه
سازی و جابه جائی شش هزار و  159متر شبکه
فشار متوسط و فشارضعیف هوایی و زمینی در
نقاط مختلف شهرستان ،از دیگر فعالیت های
این مدیریت در آذر ماه سال جاری در عرصه
خدمت رسانی محسوب می شود.

اجرای شبکه فیبر نوری در روستاهای
شهرستان کمیجان آغاز شد

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
مرکزی از آغاز عملیات اجرایی ایجاد شبکه فیبر
نوری در قالب طرح توسعه ارتباطات روستایی
( تار) در روستاهای چهرقان و وفس از توابع
شهرستان کمیجان خبر داد.بر پایه این گزارش
به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و
فناوری اطالعات استان مرکزی ،مهدوی مدیر
کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گفت :به
منظور کاهش شکاف دیجیتال و با هدف تامین
ارتباطات مناسب در مناطق روستایی ،پروژه ملی
توسعه ارتباطات روستایی (تار) در قالب ایجاد
بستر انتقال فیبر نوری به طول تقریبی 300
کیلومتر در سطح استان اجرا میشود.
مهدوی ضمن اشاره به آغاز عملیات اجرایی
این پروژه به طول تقریبی  30کیلومتر ،در بخش
مرکزی شهرستان کمیجان و در روستاهای
چهرقان و وفس ،افزود :مساعدت و همکاری
ادارات منابع طبیعی ،راهداری و حمل و نقل
جادهای و همچنین سایر دستگاههای مرتبط،
جهت کاهش زمان صدور مجوزها و هزینه های
مرتبط با اجرای طرح ،اهمیت دارد.

