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خبر كوتاه
افزایش ده هزار مگابیتی پهنای باند
شهر دوزین و روستاهای تابعه گلستان

پهنای باند شهر دوزین و 20روستای تابعه
شهرستان گالیکش به بیش از ده هزارمگابیت
افزایش یافت .در حادثه سیل و طوفان سال 1398
بمدت  4روز  ،ارتباط شهری و بین شهری همراه
اول و سایر اپراتورها در شهر دوزین و 20روستای
تابع شهرستان گالیکش دچار قطعی شد .مهندس
غالمعلی شهمرادی با اعالم این مطلب که این
قطعی از عدم امکان دسترسی به سایت صعب
العبور دشت شاد ناشی می شد گفت  :دسترسی
به سایت دشت شاد در فصل های پاییز و زمستان
عالوه بر ایجاد مشکل در زمان رفع خرابی احتمالی
 ،توسعه ظرفیت را با محدودیت همراه کرده بود که
همه اینها باعث کندی سرعت اینترنت در منطقه
می شد.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به
بررسی های مختلف جهت رفع این مشکل افزود:
با پیگیریهای فراوان ،مجوز اجرای طرح فیبر نوری
از شهر دوزین به مرکز شهرستان گالیکش بطول
تقریبی  30کیلومتر اخذ و عملیات اجرایی آن
آغاز شد.مهندس غالمعلی شهمرادی با تاکید بر
اینکه این پروژه مزایای زیادی برای مردم منطقه
و پایداری ارتباطات داشته گفت  :عالوه بر شهر
دوزین دو مرکز روستایی صفی آباد و تاشد نیز بطور
مستقیم صاحب فیبر نوری به سمت گالیکش شدند
و همچنین لینک های ارتباطی مراکز روستایی
منطقه شامل قلعه قافه ,کالسره ,براین از مسیر
دشت شاد به سمت دوزین و صفی آباد تغییر مسیر
داده اند.وی با اعالم این مطلب که ظرفیت ارتباطی
منطقه قبل از اجرای این عملیات  300مگابیت
بوده که تمامی اپراتورها مشترکا از آن استفاده می
کردند  ،افزایش ظرفیت در شهر دوزین و  20روستا
از توابع شهرستان گالیکش را از مهمترین نتایج
این پروژه دانست و گفت  :پهنای باند همراه اول
 1250مگابیت و ایرانسل نیز بیش از  300مگا بیت
و بطور کلی پهنای باند تحویلی به دوزین وتوابع آن
به بیش از ده هزارمگابیت افزایش داشته است .مدیر
مخابرات منطقه همچنین از مزایای دیگر این طرح
را جمع آوری سایت صعب العبور دشت شاد نام برد
که کاهش هزینه های نگهداری و افزایش سرعت
رفع خرابی را در برداشته است .

همزمان با شروع فصل زمستان ،اجرای
گسترده طرح پایش دمای ادارات در گیالن

با فرا رسیدن فصل زمستان و لزوم رعایت
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی توسط همه
مشترکین گاز ،شرکت گاز استان گیالن اقدام به
پایش گسترده دمای ادارات ،بانک ها و مدارس
کرده است.حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز
استان گیالن با اعالم انجام بیش از  6هزار و 700
بازدید از ادارات ،بانک ها و مدارس ،از اوایل دی
ماه تاکنون اظهار داشت :بحمداهلل با بازدیدهای
بعمل آمده توسط کارشناسان شرکت گاز ،فرهنگ
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سطح سازمان
ها و ادارات دولتی استان به نحو شایسته ای نهادینه
شده است.وی در ادامه افزود :در روزهای ابتدایی
فصل زمستان با بازدیدهای گسترده از ادارات،
بانک ها و مدارس استان ،بیش از یک هزار و
 700اخطار و  941مورد قطعی گاز صورت گرفته
است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره
به برودت هوا و افزایش قابل توجه مصرف گاز در
سراسر کشور اظهار داشت :اجرای مستمر پایش
دمای ادارات سبب خواهد شد تا مصرف گاز به
میزان مناسبی کاهش یابد.وی با اشاره به دستور
مقامات عالی کشور و همچنین دستورالعمل ستاد
مدیریت بحران استانداری گیالن مبنی بر رعایت
صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی اظهار داشت:
همه ادارات ،بانک ها و همچنین مدارس موظفند
نسبت به رعایت دمای آسایش ( 18الی  21درجه)
در محیط ساختمان های خود اقدام نمایند.اکبر
ادامه داد :همچنین این سازمان ها موظفند در
روزهای تعطیل و همچنین یک ساعت پیش از
پایان وقت اداری نسبت به خاموش کردن وسایل
گرمایشی اقدام نموده تا پایداری جریان گاز برای
مشترکین خانگی برقرار بماند.مدیرعامل شرکت گاز
استان گیالن در خاتمه ضمن قدردانی از همراهی و
همکاری از همه ادارات ،بانک ها و مدارس استان در
جهت اجرای شایسته پایش دما ،بر اجرای مستمر
این طرح با هدف نهادینه سازی فرهنگ مصرف
بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید کرد.

راه اندازی صنایع پائین دستی
پتروشیمی در آبادان امری ضروریست

مدیر عامل شرکت پتروشیمی آبادان راه
اندازی صنایع پایین دستی پتروشیمی در منطقه
را در راستای توسعه فعالیت ها ی اقتصادی و ایجاد
اشتغال مولد و پایدار امری ضروری خواند.محسن
علوی در گفتگو با خبرنگار انالین در آبادان اظهار
کرد  :با همراهی جلیل مختار یکی از نمایندگان
آبادان در مجلس شورای اسالمی در حال رایزنی با
مسئوالن تاپیکو برای اخذ مجوز این کار هستیم .وی
با اشاره به کسب موافقت اولیه هئیت مدیره شرکت
با انجام این کار و نیاز اعتباری  500میلیاردی
تومانی برای اجرای آن افزود :با توجه به وجود
زیر ساختهای آغاز عملیات در منطقه در صورت
کسب موافقت نهایی و تامین و پرداخت اعتبارات
مورد نیاز برای اجرا این طرح در کمتر از یک سال
می تواند عملیاتی تکمیل وبه راه اندازی برسد.
وی تصریح کرد:در صورت راه اندازی صنایع پائین
دستی پتروشیمی آبادان و تولید محصول <<.
پروفیل یو.پی .وی.سی>> عالوه برایجاد اشتغال
و توسعه ی فعالیت های ،اقتصادی ،پی.وی.سی
تولیدی شرکت پتروشیمی آبادان نیز ارزش افزوده
بیشتری پیدامیکند.مدیر عامل شرکت پتروشیمی
آبادان یادآور شد :با توجه به همجواری بادیگر
کشورها به ویژه عراق ودسترسی به انواع راههای
مواصالتی همچون زمینی ،دریایی ،هوایی وریلی در
صورت راه اندازی صنایع پائین دستی پتروشیمی و
تولید محصول ،عالوه برتامین نیاز کشور می توان
در زمینه صادرات آن نیز اقدامات مناسب و گسترده
ای انجام داد.علوی گفت:در حاضر این موضوع در
تاپیکو وشستا درحال بررسی وتصویب است که در
صورت راه اندازی این بخش حدود  100تا 1500
نفر مشغول به کار می شوند.

شهرستان

4هزار ميليارد تومان اعتبار قطار شهري همدان

شهردار همدان گفت :اعتبار قطار شهري
همدان تنها براي يک خط آن  4هزار ميليارد تومان
است.عباس صوفي بيان کرد 500 :طرح و پروژه
عمراني در شهر در حال اجراست به نحوي که
شهر همدان هم اينک به يک کارگاه بزرگ عمراني
تبديل شده است.وي افزود :با تالش استاندار
و دکتر حاجي بابايي رئيس کميسيون برنامه
 ،بودجه و محاسبات و نماينده مردم همدان در
مجلس شوراي اسالمي ،طرح قطار شهري همدان با
پيشبيني چهار هزار ميليارد تومان اعتبار در رديف
بودجه سال  1400قرار گرفت.وي با بيان اينکه
قطار شهري همدان براي اولين بار در کشور تراموا
شد اضافه کرد :اين طرح داراي سه خط است که
تنها براي يک خط آن چهار هزار ميليارد تومان در
بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است.شهردار
همدان اظهار کرد :انتقال آبهاي سطحي از ديگر
طرحهاي بزرگ شهر است که يک محور شهر
به اتمام رسيده و محور دوم نيز آغاز شده است.
صوفي توضيح داد :در اين طرح آبهاي سطحي با
لولههاي با عرض  2متري به زمين منتقل شده و
ديگر شاهد آب گرفتگي در هيچ نقطه از شهر پس
از بارندگي نخواهيم بود.
همدان جزء شهرهاي نخست ورزش محالت

وي با بيان اينکه امسال  30زمين چمن
مصنوعي در نقاط مختلف براي بازي پيشبيني
شده است گفت :در ورزش محالت ،همدان در کنار
يزد جزو شهرهاي نخست کشور قرار گرفت.شهردار
همدان افزود :در زمينه بازگشايي معابر ،پياده راه و
پياده رو سازي نيز از سال گذشته تاکنون کارهاي
ويژهاي صورت گرفته که در کشور کم نظير است.

صوفي درباره علت تأخير در ساخت سايت
موزه ميدان امام خميني(ره) نيز گفت :متولي
ساخت و پيمانکار اين طرح اداره کل راه و
شهرسازي و ناظر آن شهرداري بود اما به علت
کمبود بودجه اين نهاد ،طرح به طور کامل متوقف
شد.وي ادامه داد :با توجه به اينکه مردم بر اين
باورند که شهرداري متولي هر طرح در دست

اجراي شهري است بنابراين اتمام اين طرح توسط
شهرداري را مطالبه گر بودند و شهرداري در پاسخ
به مطالبه مردم اجراي سايت موزه ميدان امام(ره)
شهر همدان را با اختصاص هفت ميليارد تومان و
تعيين پيمانکار بر عهده گرفت.
شهردار همدان ،اجراي طرح معطل مانده
حوزه مديريت پسماند در زمينه شيرابه ،پارک
 250هکتاري در کنار سد اکباتان ،پارک 100
هکتاري کوهستان در جاده حيدره ،تکميل بخش
يک پل سردار شهيد حسين همداني ،اجراي
پل غدير و توجه به زيباسازي شهر را بخشي از
طرحهاي در دست اجراي شهرداري برشمرد.صوفي
ادامه داد :در حوزه نرم افزاري و فناوري اطالعات
نيز کارهاي خوبي در دست اجراست براي نمونه
نرم افزار جامع شهرسازي و شهروندي تا آخر سال
نهايي ميشود و به دنبال آن مردم به راحتي و
بدون مراجعه حضوري به شهرداري کارهاي خود
را پيگيري ميکنند.به نقل از ايرنا ،وي اظهار کرد:
با وجود گستردگي خدمات شهرداري اما اين نهاد
با راهاندازي سامانه جامع مديريت شهري 137
خود را در بوته پاسخ گويي به شهروندان قرار داده
است و کارکنان فعال در اين بخش به فوريت پاسخ
درخواستهاي مردم را ميدهند.

اقدامات انجام شده دو ماهه اخیر ناحیه کهگیلویه و بویراحمد
مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد شرکت برق
منطقه ای خوزستان اقدامات انجام شده دو ماهه اخیر این امور را،
تشریح کرد.مسعود رضازاده هدف از اقدامات انجام شده را بهبود
عملکرد مهندسی و افزایش پایداری شبکه برق ،عنوان کرد.وی افزود:
بازدیداضطراری از کلیه دکلهای خطوط ناحیه ،انجام دقیق و بموقع
برنامه های  PMناحیه ،اورهال اساسی از پنج دستگاه بریکر ۳۳
کیلوولت پست ساران ،فعال سازی برخی از ریکلوزر های بریکرهای
پست برق دنا ،نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانس  ۳۳کیلوولت در

پست برق چرام و آماده سازی فیدرهای اختصاصی شرکت گاز در
پست برق دنا از جمله اقدامات انجام شده است.تامین قطعه یدک
به منظور رفع اشکال از دیفکت های باقیمانده پست های ناحیه و
برنامه ریزی جهت اجرای خاموشی کلی پست برق ساران به منظور
اجرای دو بی باقیمانده  ۲۳۰کیلو ولت مربوط به پتروشیمی گچساران
و همچنین پیکره بندی و پیاده سازی اتوماسیون و تعویض رله های
کل پست ،از دیگر اقدامات انجام شده در امور بهره برداری ناحیه
کهگیلویه و بویراحمد در دو ماهه اخیر است.

گزارش اقدامات شاخص اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان محالت

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای شهرستان محالت اقدامات عمده و شاخص
بعمل آمده در حوزه استحفاظی راههای شهرستان
محالت را تشریح کرد .به گزارش روابط عمومی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
مرکزی ،روح اهلل شمسی رئیس اداره راهداری و
حمل و نقل جاده ای شهرستان محالت به تشریح
عملکرد  ۹ماهه این اداره در سال  ۹۹پرداخت.
روح اهلل شمسی با اشاره به اینکه شهرستان
محالت دارای  ۴۸کیلومتر راه اصلی ۴۲ ،کیلومتر
راه فرعی ۲۹۰ ،کیلومتر راه روستایی آسفالته و
 ۳۳کیلومتر راه روستایی شوسه است ،بیان کرد:
در  ۹ماه اخیر با استفاده از  ۲۴۰۰تن آسفالت
گرم و سرد ،لکه گیری و چاله گیری محورهای
مواصالتی حوزه استحفاظی شهرستان محالت
انجام شد .وی تصریح کرد این اقدامات عمدتا در

محورهای شوره ،رباط مراد-محالت ،آبگرم-عیسی
آباد ،نجیروان-محمد آباد ،نیم ور-دلیجان و بصورت
مقطعی در سایر محورها صورت گرفته است .رئیس
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای محالت،
در خصوص تسطیح محورهای خاکی به عملیات
بهسازی راه روستایی یکه چاه ،الگان و قالور جمعا
به طول  ۱۸کیلومتر اشاره کرد و افزود :در  ۹ماه
سال جاری عملیات شانه سازی و رگالژ شانه
خاکی راه به طول  ۵/۷۸کیلومتر و  ۳۱۵۰۰تن
خاکریزی در محور های زیرآب-سه راه ارقده-سبز
کندر-شوره-محمدآباد و نخجیروان-آبگرم اجرایی
شد.وی با بیان اجرایی شدن پروژه ها در حوزه
نگهداری ابنیه های فنی در قالب عملیات تعمیر،
مرمت و نگهداری  ۲دستگاه پل به دهانه  ۱۵متر
در محور طایقان-خورهه و امیرآباد ،به عملیات
بازگشایی دهانه پل ها که مجموعا  ۳۰پل می باشد

اشاره کرد و در ادامه از :سنگ چینی پل ورودی
محور کوه سفید با الشه سنگ به طول  ۵۰متر
و همچنین ساخت آبنما در این محور خبر داد.
به گفته شمسی در راستای ارتقای ایمنی راه های
شهرستان نیز در محور نیمور-دلیجان با حضور
استاندار و نماینده شهرستان و سایر مسؤلین
روشنایی جدید با نصب  ۱۲عدد تیر به بهرهبرداری
رسید.وی تصریح کرد :ورودی میدان محمدآباد با
نصب  ۵۰عدد باتومی ،رنگ آمیزی جداول و نصب
 ۸عدد تابلو انتظامی ،اخباری و اطالعاتی ایمن
سازی شد .از دیگر اقدامات بعمل آمده نیز به رنگ
آمیزی و آشکار سازی سرعت کاه های محور های
حوزه استحفاظی ،خط کشی در محور های عیسی
آباد-شانق ،ورین-خورهه ،سیاه دره-ور جمعا
به طول  ۵کیلومتر ،نصب  ۲۰۰متر گاردریل در
کیلومتر  ۱۲جاده آبگرم و محور حاجی آباد با ۴۱

صفحه و  ۳۰پایه گارد ،نصب هندریل به طول ۵۴۰
کیلومتر درمحور محالت-خمین اشاره کرد .رئیس
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان
محالت اضافه کرد :در کیلومتر  ۱۰و  ۲۱محور
محالت-خمین ،عملیات اصالح و ترمیم هندریل
های آسیب دیده در اثر تصادف به طول  ۵۴۰متر
انجام گرفت .وی با اشاره به نصب ،تعمیر و تعویض
چراغ چشمک زن در محورهای شهرستان گفت:
در این راستا در کل محور های حوزه استحفاظی از
جمله محورهای خورهه ،محالت-خمین( سه راهی
ور) ،نیمور-دلیجان ،محالت-خمین(سه راهی رباط
مراد) و دماغه گاردریل نیمور-دلیجان هر کدام یک
چراغ چشمک زن جدید نصب و در سه راهی ور
چهار چراغ نیز تعمیر و تعویض شد که در مجموع
شامل نصب  ۸چراغ جدید و تعمیر  ۲۱چراغ
چشمک زن می باشد.

رئیس امور  HSEشرکت گاز استان سمنان خبر داد:

كاهش  40درصدي حوادث منجر به فوت و كاهش  100درصدي
حوادث مربوط به گاز طبيعي در سال 99

به گزارش روابط عمومی؛ ابوالفضل شیرپوری رئیس امور HSE
شرکت گاز استان سمنان ضمن ابراز خرسندي گفت :از ابتدای سال
 99تاکنون هيچگونه حادثه اي مرتبط با گاز طبیعی در استان ثبت
نشده كه اين مهم كاهش  100درصدي حوادث را به نسبت سال
گذشته در همین بازه زمانی در برداشته است؛ همچنین در سال
 99شاهد كاهش  40درصدي فوت ناشي از حوادث متفرقه نیز بوده
ايم.شیرپوری افزود :شرکت گاز استان سمنان با استفاده از پتانسیل
صدا و سیما ،تولید و پخش برنامههای مختلف اجتماعی ،ارائه نکات
ایمنی در قالب مستندهای گزارشی ،انیمیشن ،پیامهای صوتی و اخبار
به منظور اطالع رسانی فراگیر اقدام به فرهنگ سازی مصرف ایمن

و بهینه گاز طبیعی نموده و گام مؤثری در راستای ترویج فرهنگ
مصرف ایمن و بهینه گاز برداشته است.وی در راستای آموزش نکات
ایمنی که در زمان نشت گاز باید انجام شود ،گفت :در صورتی که
شهروندان متوجه نشت گاز شدند و احساس کردند گاز در داخل
فضای خانه آنها پر شده است ،ابتدا باید دربها و پنجرهها را باز
کرده ،از کشیدن سیگار و یا زدن کبریت و یا کلید برق و یا روشن
کردن لوازم برقی خودداری نمود تا هیچ منبع قابل اشتعالی فعال
نشود.
شیرپوری یادآور شد :شهروندان قبل از استفاده از بخاری باید از
باز بودن مسیر دودکش مطمئن شوند و هر وسیله گاز سوز باید یک

دودکش مجزا و مخصوص به خود داشته باشد و حداقل یک متر از
کف پشت بام و لبه دیوار مجاور فاصله داشته باشد.این مقام مسئول با
تأکید بر اینکه کالهک دودکش بخاری نیز به شکل دورهای باید مورد
بازدید قرار گیرد ،گفت :باید بررسی شود که این کالهک در جای
خود قرار گرفته و توسط باد و طوفان جابجا نشده باشد.شیرپوری در
پایان افزود :در فصول سرد سال شاهد افزایش حوادث مربوط به گاز
طبیعی هستیم که عمدتاً ناشی از سهل انگاری و استفاده ناایمن از
تجهیزات می باشد ،رعایت موضوع نیازمند همکاری هم استانی های
عزیز در استفاده درست از این نعمت خدادادی و انتخاب تجهیزات
گازسوز استاندارد می باشد.

روشنی چراغ خانه های  ۸روستای آذربایجان غربی در ایستگاه « ۳۴هر هفته الف ب ایران»
طرح برق رسانی به  ۸روستا در سی و
چهارمین هفته پویش ملی هر هفته الف ب ایران
توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
به بهره برداری می رسد.پویش ملی هر هفته
الف_ب_ایران به ابتکار وزارت نیرو اجرا می شود
و طی این طرح هر هفته در یکی از استانهای
کشور طرح هایی در حوزه آب و برق به بهره برداری
می رسد.با تالش جهادگران آب و برق تا کنون در
 ۳۴هفته متوالی طرح های عمرانی زیادی به بهره
برداری رسیده و حتی شیوع کرونا نیز مانعی برای

اجرای طرح های برق رسانی و حوزه آب وزارت
نیرو نبوده است.هماکنون طرح برق رسانی به ۸
روستا در سی و چهارمین هفته پویش ملی هر
هفته الف ب ایران توسط شرکت توزیع نیروی
برق آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد.به
همت تالشگران صنعت برق آذربایجان غربی تمامی
روستاهای باالی  ۱۰خانوار از نعمت برق برخوردار
هستند و روستاهایی که جدیدا تعداد خانوار آن
ها به باالی  ۱۰خانوار برسد یا برای زمینه سازی
مهاجرت معکوس روستاهای زیر  ۱۰خانوار نیز برق

رسانی میشوند.با بهره برداری از این  ۸طرح برق
رسانی به روستاهای آذربایجان غربی  ۹۵خانوار از
نعمت برق برخوردار می شوند و برای اتمام این
طرح ها بیش از  ۱۶هزار متر شبکه  ۲۰کیلو ولت
هوایی ۲ ،هزار و  ۱۸۰متر شبکه توزیع فشار ضعیف
و  ۸دستگاه پست هوایی با صرف هزینه ای بالغ
بر  ۳۳میلیارد و  ۴۸۴میلیون ریال ،احداث شده
است.طرح های افتتاح شده برق رسانی روستایی
آذربایجان غربی از شمال تا جنوب این استان
پراکنده شده و شامل روستای قزقاپان ترک در

فاصله  ۸کیلو متری شهر تکاب ،روستای قزلجه
علیا در فاصله  ۳۰کیلومتری شهر مهاباد ،روستای
نوروزلو در فاصله  ۴۵کیلومتری شهر شاهین دژ و
روستاهای میدان و کانی اسپان از توابع سردشت،
در جنوب آذربایجان غربی میشود .روستاهای آرتا
کندی و روستای آق تپراق از توابع خوی و روستای
قوری ناو در فاصله  ۳۰کیلومتری شهر چالدران
شمال غربی ترین شهرستان ایران نیز جزو طرح
های افتتاحی سی و چهارمین هفته از پویش هر
هفته الف _ب_ ایران هستند

اجرای پروژههای بزرگ در دوره پنجم
رئیس شورای اسالمی شهر کرج با اشاره
به اجرای پروژههای بزرگ در دوره پنجم ،گفت:
احداث  ۱۶پارک در نقاط مختلف شهر ازجمله این
پروژهها است.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز
به نقل از شورای اسالمی شهر کرج ،اکبر سلیم
نژاد عصر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
البرز که بااعتبار  ۵۰میلیاردی از منابع شهرداری
کرج تکمیل شد و در اختیار این نهاد قرار گرفت،
ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری
شهادت مظلومانه فاطمه زهرا (س) و فرارسیدن
نخستین سالگرد عروج شهید سلیمانی ،اظهار
کرد :در طول سه سال و نیم گذشته طرحها و
پروژههای بزرگی در شهر اجرایی شده که بخشی
از این پروژهها در آیندهای نزدیک بهرهبرداری
میشوند.وی بابیان اینکه انجام هزار و  ۸۰۰هکتار

جنگلکاری و ایجاد فضای سبز در شهر ازجمله
این اقدامات به شمار میرود ،ادامه داد :پروژههای
بزرگ عمرانی باهدف کاهش آلودگی هوا ازجمله
در زمینههای توسعه فضای سبز ،راهاندازی قطار
شهری ،ساخت آزادراه و ایجاد بوستانهای تفریحی
طی دوره پنجم شورای شهر کرج اجرایی شده که
البته این فعالیتها بهخوبی اطالعرسانی نشده و
این انتقاد بهدرستی وارد است.رئیس شورای شهر
کرج بابیان اینکه پروژههای بزرگ و کوچک عمرانی
ازجمله پنج فاز از تقاطع غیرهمسطح حصارک را
تکمیل کردیم و یک هزار و  ۲۵۰میلیارد تومان نیز
به پروژه عظیم قطار شهری تزریقشده است ،گفت:
فاز یک خط  ۲قطار شهری به طول  ۶.۵کیلومتر
بین گلشهر تا چهارراه طالقانی تا پایان امسال
بهرهبرداری میشود ضمن آنکه فاز دو این خط
بین چهارراه طالقانی و پل شهید سلطانی نیز در

اخبار
چندانتصابدرمخابراتمنطقهگلستان

روسای چند اداره فنی و ستادی مخابرات
منطقه گلستان معرفی و مشغول به کار شدند.با
حضور مهندس محمد رضا اخوت مدیریت دفتر
و سیدیعقوب مفیدی مدیر منابع انسانی  ،روح
ا ...لوالیی به سمت سرپرست اداره امنیت شبکه
و فناوری اطالعات  ،اسماعیل جالل به سمت
سرپرست اداره نظارت و آزمایش و تحویل سیستم
های انتقال و علیرضا گلوی به سمت سرپرست
مرکز نگهداری و پشتیبانی سیستمهای انتقال
منصوب و مشغول به کار شدند.مهندس محمدرضا
اخوت با تاکید بر اینکه پیشبرد اهداف سازمانی و
اجرای طرح های برنامه ریزی شده در راستای ارائه
سرویسهای با کیفیت و خدمات مناسب نیازمند
منابع انسانی خالق  ،با تجربه و متعهد می باشد
گفت  :در این راستا اعتالی سازمان و خدمت
رسانی مطلوب به مشتریان مد نظربوده و در اجرای
فرآیندهای سازمانی مورد تاکید است.

روستای اسالم آباد از توابع شهرستان مراوه
تپه دارای تلفن ثابت و اینترنت خانگی

با حضور نماینده مردم کالله  ،مینودشت
،مراوه تپه و گالیکش ،روستای اسالم آباد از توابع
شهرستان مراوه تپه مجهز به تلفن ثابت و اینترنت
خانگی شد .با اعالم این خبر گفت  :با راه اندازی
کافوی نوری در این روستا مردم روستای اسالم
آباد می توانند از تلفن ثابت و اینترنت خانگی بهره
مند باشند.وی با اشاره به اینکه روستای اسالم
آباد یکی از دورترین و محرومترین روستاهایی
است که در مرز استان گلستان قرار دارد و دارای
حدود  300خانوار و هزار نفر جمعیت می باشد
افزود :خدمت رسانی به روستاها و مناطق محروم
همیشه از الویت های مخابرات استان بوده و در این
راستا برنامه ریزی های مستمر برای بهره مندی
روستاییان از تکنولوژیهای به روز و با کیفیت انجام
شده است.الزم به یادآوری است در مراسم افتتاح
راه اندازی تلفن ثابت و اینترنت خانگی روستای
اسالم آباد دکتر آریانپور نماینده مردم مینودشت
 ،گالیکش  ،مراوه تپه و کالله  ،مهندس غالمعلی
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان و تعدادی
از مسئوالن شهرستانی حضور داشتند.

آمادگی برای واگذاری سرویسهای نوین
مخابراتی به ادارات استان گلستان

دردیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با قائم
مقام مدیرکل بهزیستی  ،راهکارهای ارائه خدمات
بروز مخابراتی به مراکز و ادارات بهزیستی  ،در سطح
استان بررسی شد .در این جلسه که اصغر رنجی
قائم مقام مدیرکل و معاون پشتیبانی  ،محمد مهدی
نادری ذیحساب و محمد رضا عرب مدیر فناوری
اداره کل بهزیستی استان حضور داشتند ابتدا
مهندس غالمعلی شهمرادی با تشریح خدمات به
روز و کاربردی مخابرات پرداخت و گفت  :مخابرات
منطقه گلستان آمادگی ارائه خدمات به مراکز تحت
پوشش بهزیستی استان را دارد و می تواند بر اساس
نیاز اداره کل بهزیستی بسته های مختلف و متنوع
از خدمات و سرویسهای مخابراتی را در اختیار آنها
قرار دهد.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به
اینکه سرویسهای جدید مخابراتی خدمت رسانی
را تسهیل می نماید گفت  :ادارات کل استان می
توانند از سرویسهای مخابراتی نوین بهره مند شده
و این آمادگی در مخابرات منطقه گلستان برای
واگذاری این سرویسها وجود دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن:

توزیع  247میلیون لیتر نفتگاز یورو 4
در استان گیالن

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن  ،کورش باالدست  ،از توزیع 247
میلیون لیتر نفتگاز با استاندارد یورو  4طی نه ماهه
سال جاری در استان خبر داد .به گزارش روابط
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن و به نقل از مدیر منطقه ؛به منظور
حفاظت از محیط زیست و در راستای اجرای
مصوبه هیئت وزیران در حوزه پاالیش و پخش
 ،توزیع نفتگاز با استاندارد یورو  4از  25مهرماه
سال  97در استان گیالن آغاز شد  .وی در راستای
ایفای مسئولیت اجتماعی نسبت به حفاظت محیط
زیست گفت  :در استان گیالن  125جایگاه نفتگاز
فعال است و توزیع نفتگاز ازمهرماه سال  97با سه
باب جایگاه آغازشد و هم اکنون صد درصد نفتگاز
جایگاههای استان دارای استاندارد یورو  4است .
مدیر منطقه همچنین با توجه به تعهدات زیست
محیطی وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش
در راستای کاهش آالینده های زیست محیطی و
ارتقای سطح کیفی فرآورده نفتگاز درسطح کشور
گفت  :نفتگاز یورو  4نسبت به سایر استانداردهای
قبلی دارای ارزش حرارتی باالتری بوده و به دلیل
گوگرد کمتر آالیندگی زیست محیطی بسیار پائینی
دارد .

اختتامیه دهمین جشنواره ادبیات
داستانی بسیج هنرمندان استان تهران
برگزار شد

رئیس شورای شهر کرج مطرح کرد؛

دست تکمیل قرار خواهد گرفت.سلیم نژاد یادآور
شد :بزرگراه شمالی به طول  ۱۷.۵کیلومتر یکی
از پروژههای عظیم در دست اجرا است که به محل
تردد خودروهای عبوری پایتخت و سایر مناطق
کشور تبدیل خواهد شد اما بخش عمده هزینه آن
توسط مدیریت شهری کرج تأمینشده و قرار است
که بخشی از این پروژه در آینده نزدیک زیر بار
ترافیک برود ضمن آنکه مقرر و موافقت شده پس
از تکمیل پروژه تا  ۳۰درصد از درآمدهای حاصل
از نصب عوارضی به خزانه شهر واریز شود.وی
بابیان اینکه در این دوره  ۱۶پارک بزرگ ،متوسط
و کوچک در کرج ساختهشده است ،گفت :اکنون
پارک بزرگ اقوام ایرانی که دربرگیرنده نمادهای
تمام استانهای کشور است بااعتبار  ۵۰میلیارد
تومان در دستساخت است و امسال بهرهبرداری
میشود .همچنین در این مدت  ۸۰دستگاه اتوبوس
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جدید خریداریشده ضمن آنکه بهزودی  ۲۰دستگاه
دیگر به ناوگان اتوبوسرانی افزوده میشود.رئیس
شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه دوره کنونی
مدیریت شهری به رغم کاستی های فراوان و کمبود
منابع مالی و درآمدی موفق به انجام کارهای بزرگی
شد که ماندگار خواهند شد ،گفت :احداث  ۱۶پارک
در نقاط مختلف شهر تنها موردی از اقدامات صورت
گرفته است و در مجموع عملکرد خوبی در حوزه
توسعه فضای سبز ثبت شده است.سلیم نژاد با اشاره
به احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان البرز توسط شهرداری کرج ،گفت:
این مجموعه با وسعت یک هزار و  ۵۰۰مترمربع با
ظرفیتهای مناسب برای غنیسازی اوقات فراغت
کودکان و نوجوانان باارزش  ۵۰میلیارد ریال تکمیل
و در اختیار اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان قرار گرفت.

ازنفرات برتر شرکت کننده در جشنواره ادبیات
داستانی بسیج هنرمندان تجلیل بعمل آمد  .در
فرهنگسرای آفتاب باغستان آئین اختتامیه دهمین
جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان استان
تهران باخضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار
شد .بنا برهمین گزارش  ،این مراسم با قرائت آیاتی
از کالم اهلل مجید آغاز و در ادامه دکتررنجبر شهردار
باغستان ضمن خیرمقدم به حضار درسخنانی به
فضائل اخالقی وسیره نبوی حضرت زهرا(س) اشاره و
برگزاری این جشنواره را در شهرباغستان مایه مباهات
و اعتالی فرهنگ وهنر برشمرد .نادر نیک خواه
رئبس اداره نیز باتشکر از شهرداری و شورای اسالمی
باغستان در حمایت ازبرنامه های حوزه فرهنگ وهنر
به نقش بسیج هنرمندان و انجمن ادبیات داستانی
در شکوفایی استعدادهای جوانان اشاره نمود .اشرف
السادات سادات دبیر جشنواره نیز به ارائه گزارشی
ازآثار ارسالی ازسراسر کشور به دبیرخانه جشنواره
وانتخاب آثار برتر توسط هئیت داوران در گروه کودک
ونوجوان و بزرگساالن رابیان نمود .

