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خبر كوتاه
معاون مشارکتهای مردمی ادارۀ کل بهزیستی
اصفهان تصریح کرد:

فوالد مبارکه حامی افراد تحت پوشش
سازمانبهزیستیاستاناصفهانوخیریهها

معاون مشارکتهای مردمی ادارۀ کل
بهزیستی اصفهان از کمکهای مادی و غیرنقدی
فوالد مبارکه به جامعۀ بهزیستی استان اصفهان
خبر داد.علیاصغر شاهزیدی در گفتوگو با خبرنگار
ایراسین ،با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی
شرکتها در چند دهۀ اخیر مورد توجه قرار گرفته
است ،اظهار داشت :مسئولیت اجتماعی شرکتها
در قالب تعهد فرد یا سازمان نسبت به جامعه تعریف
شده و عواید انجام فعالیتهای مربوط به آنها به
کل جامعه و محیط میرسد.وی افزود :یکی از
رسالتهای اساسی شرکتها و صنایع بزرگ استان
اصفهان تعهد به مسئولیت اجتماعی و مشارکت
در بهبود وضعیت جامعۀ هدف بهزیستی استان
بوده است.معاون مشارکتهای مردمی ادارۀ کل
بهزیستی اصفهان بر اهمیت مشارکتهای مردمی
در قالب خیریهها و کمکهای مادی و معنوی تأکید
کرد و گفت :دریافت مشارکتهای مردمی عامل
مهم و تأثیرگذاری در فرایند توانمندسازی و کاهش
تعداد افراد نیازمند کمک در جامعۀ بهزیستی است.
تالش فوالد مبارکه در رفاه اجتماعی جامعۀ
بهزیستی

وی افزود :شرکت فوالد مبارکه همواره برای
گسترش رفاه اجتماعی در جامعۀ بهزیستی استان
اصفهان کوشیده و با کمکهای نقدی و حمایت از
خیریهها حامی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی
استان بوده است.شاهزیدی با اشاره به اینکه شرکت
فوالد مبارکه بیش از  20میلیارد ریال به جامعۀ
بهزیستی استان اصفهان کمک کرده است ،تصریح
کرد :سهم عمدهای از کمکهای شرکت فوالد
مبارکه مربوط به تأمین مسکن مددجویان بهویژه
افراد دارای معلولیت بوده است.معاون مشارکتهای
مردمی ادارۀ کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به
نقش حمایتگرانۀ فوالد مبارکه از جامعۀ بهزیستی
استان اصفهان بیان کرد :این شرکت حامی اصلی
خیریۀ امیرالمؤمنین شهرستان مبارکه (مخصوص
کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست) ،خیریۀ شهر
دیزیچه (مخصوص کودکان دارای معلولیت) و
خیریۀ شهید مدنی شهرستان لنجان (مخصوص
نگهداری و مراقبت از افراد معلول) است.شاهزیدی
بر اهمیت نقش فوالد مبارکه در حمایت از جامعۀ
بهزیستی استان اصفهان تأکید کرد و گفت:
بخش اعظمی از کمکهای این شرکت در قالب
مشارکتهای مردمی و بهصورت نقدی است که
بهحساب مددجویان واریز میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد:

 25درصد مشترکان گاز آذربایجانغربی
در رادار گازبهای رایگان

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت:
 ۲۵درصد از مشترکان گاز استان میتوانند شامل
طرح گازبهای رایگان شوند.علیرضا شیخی ،با
اشاره به طرح تشویقی شرکت ملی گاز ایران برای
مشترکان کم مصرف ،اظهار کرد :مطابق این طرح،
مشترکانی که بتوانند در مصرف دورهای خود
کمتر از  ۲۰۰متر مکعب گاز مصرف کنند ،شامل
این طرح شده و گازبهای آنها رایگان در نظر گرفته
خواهد شد.وی با بیان اینکه مطابق بررسی انجام
شده ۲۵ ،درصد از مشترکان گاز آذربایجانغربی
مصرف دورهای حدود  ۳۵۰مترمکعبی دارند،
افزود :این تعداد از مشترکان استان شامل ۲۵۰
هزار مشترک است و در صورت که بتوانند با
مصرف بهینه بیشتر ،مصرف دورهای خود را به
زیر  ۲۰۰مترمکعب برسانند ،گازبهای آنان رایگان
خواهد بود.مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی،
تعیین حد نصاب  ۲۰۰مترمکعبی برای این طرح
تشویقی را یک محاسبه مهندسی و تجربی
دانست و گفت :مطابق محاسبات انجام شده،
برای یک فضای بسته صد مترمربعی ،مصرف
 ۲۰۰مترمکعب در هر دوره کفایت میکند.
شیخی با بیان اینکه برای مشترکان با مصرف باال
نیز پیشبینیهایی در طرح تشویقی شرکت ملی
گاز ایران در نظر گرفته شده است ،اعالم کرد:
براین اساس اگر این مشترکان بتوانند مصرف هر
دورهی خود را در قیاس با دوره مشابه سالهای
 ۹۷ ،۹۶و  ۹۸کاهش دهند ،برای گازبهای آنها
 ۱۵درصد تخفیف اعمال خواهد شد.وی با اعالم
اینکه طرح شرکت ملی گاز ایران صرفا تشویقی
نبوده و برای مشترکان پرمصرف نیز جرایمی در
نظر گرفته شده است ،خاطرنشان کرد :اگر مصرف
این مشترکان نسبت به دورههای مشابه سه سال
گذشته افزایش یابد ،گازبهای آنها با اعمال ۱۵
درصد جریمه صادر خواهد شد.مدیرعامل شرکت
گاز آذربایجانغربی ،کاهش مصرف گاز را جزو
ضروریات در استمرار جریان انرژی برشمرد و
گفت :مطابق اعالم وزیر نفت ،اکنون گاز در کشور
با حداکثر ظرفیت تولید انجام میگیرد و ظرفیتی
بیش از این برای تولید وجود ندارد ،لذا باید با
مصرف بهینه ،به استمرار جریان این سوخت
طبیعی کمک کنیم.شیخی ،با تاکید بر اینکه در
صورت بحرانی شدن شرایط مصرف ،برای استمرار
گاز خانگی ،به ناچار گاز صنایع و مصارف عمده
قطع میشود ،اظهار کرد :اگر شرایط گاز بحرانی
شود ابتدا گاز صنایع قطع میشود و اگر کفاف
نداد در مراحل بعدی به ترتیب گاز ایستگاههای
 CNGو مشترکان پرمصرف قطع خواهد شد
چراکه اولویت ما برقراری گاز خانگی است.

پشت پرده خاموشیهای زمستانه برق
در مازندران چیست

اين روزها ادارات برق تحت بيشترين هجمه
و فشار افكار عمومي هستند ،اين در حاليست كه
سرماي بي سابقه ي هوا و افزايش مصرف برق و
گاز در كشور ،سوخت نيروگاه ها را براي توليد برق
دچار محدوديت كرده ،اين مساله سخت كوشان
اداره ي برق را به سمت اعمال برنامه هاي مديريت
اضطراری بار برده است .بدين وسيله ضمن
عذرخواهي از مشتركين عزيز بابت خاموشي هاي
احتمالي ،تقاضا دارد با صرفه جويي در مصرف برق
و رعایت الگوی مصرف ،ياري رسان ادارات برق در
ارايه برق مطمئن و پايدار به مشتركين باشند.

شهرستان

شماره 3128

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن:

نقش ماندگار و بي بديل بانوان ايران اسالمي در مدرسه سازی در تاریخ با افتخار می ماند

جلسه هم اندیشی اجرای پویش ملی «من
مادرم ،بچههای ایران فرزند من» با حضور مهندس
علی دقیق مدیر کل نوسازی مدارس استان گیالن،
میر مسعودی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز و
سایر اعضاء در محل اتاق مدیر کل محترم برگزار
و در خصوص تبیین و تشریح و نحوه اجرای این
پویش ملی بحث و تبادل نظر شد.مهندس دقیق
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
گیالن در ابتدای این جلسه ضمن تشکر از همراهی
و همدلی مردم و مسئولین استان گیالن در اجرای
پویش محرمی آجر به آجر افزود :امیدوارم این
همت ملی نیز در اجرای این پویش بتواند حماسه
ماندگار دیگری را نیز در حمایت از تامین زیر
ساخت های فرزندان گیالنی رقم بزند.وی با بیان
اینکه اجرای این پویش همانند پویش محرمی عزم
جدی آموزش وپرورش را می طلبد ،تصریح نمود:
صمیمانه باید از زحمات ادارات آموزش و پرورش
به ویژه مناطق آستارا ،املش و تالش تشکر داشته
باشم که دلسوزانه با نگرشی عمیق به آینده فرزندان
گیالنی بصورت جهادی در اجرای پویش محرمی
تالش نمودند.مدیر کل نوسازی مدارس گیالن با
بیان اینکه پویش ملی «من مادرم ،بچههای ایران
فرزند من» اقدام فرهنگی با ارزشی است ،افزود:

اعتقاد دارم اجرای این طرح در تامین زیر ساخت
های آموزشی حتما به حول قوه الهی موثر خواهد
بود.وی با اشاره به حمایت ارزشمند استاندارمحترم،
فرمانداران و سایر مسئولین در اجرای پویش
محرمی ،اذعان داشت :پویش ملی «من مادرم،
بچههای ایران فرزند من» نیز در راستای اجرای
طرح تحولی مشارکتهای مردمی و طرح آجر به

آجر که از تأکیدات وزیر محترم آموزشوپرورش
است ،اجرا می شود.مهندس دقیق هدف از انجام
این طرح 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
است.وی با بیان نقش مهم بانوان در اجرای این

طرح افزود :ما اعتقاد داریم به اینکه نقش ماندگار
و بي بديل بانوان ايران اسالمي در مدرسه سازی
در تاریخ با افتخار می ماند و امروز هم از ظرفيت
خير در در اجرای این پویش
باالي بانوان و مادران ّ
ملی بهره مند خواهیم شد.مهندس دقیق در
پایان با بیان اینکه اجرای پویش ملی «من مادرم،
بچههای ایران فرزند من» بسیج همگانی را می
طلبد ،ابراز داشت :بانوان سرزمین ایران و گیالن
و تمامی آحاد مردم برای پیوستن به این پویش و
به نیابت از مادران و همسران 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 و در این امر خیر سهیم شوند.
گفتنی است خانم فالح ابراهیمی رئیس شورای
خیر مدرسه ساز استان گیالن ،مهندس سید
بانوان ّ
احمد قدسی خورسند معاون مشارکتهای مردمی
اداره کل ،مهندس نصیری و ابراهیمی مشاور امور
بانوان مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و
پرورش و همچنین روابط عمومی نیز در این جلسه
حضور داشتند که هریک با بیان مطالبی و ارائه
پیشنهاداتی در خصوص اجرای بهتر این پویش در
استان بحث و تبادل نظر نمودند.

رییس کمیته داوران تکواندو خوزستان اعالم کرد:

دوره داوری درجه یک کشوری تکواندو به میزبانی خوزستان برکزار می شود

اسماعیل اسفندیاری رییس کمیته داوران هیات تکواندو استان
خوزستان اعالم کرد ؛ دوره  ۵۹۴کالس آموزش و ارتقاء داوری درجه
یک کشوری ویژه آقایان به میزبانی هیات تکواندو خوزستان برکزار
می شود.به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان خوزستان و
به نقل از اسماعیل اسفندیاری این دوره مطابق با دوره های مصوب
کمیته آموزش فدارسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران و بر
اساس تقویم سالیانه برنامه ریزی و با درخواست و پیگیری هیات
تکواندو خوزستان به میزبانی این هیات برگزار می گردد.بر پایه
همین گزارش اسفندیاری در ادامه کفت  :با اتمام تاریخ مهلت ثبت
نام برای واجدین شرایط  ،خوزستان با بهره مندی از سهمیه ۱۲
نفری میزبانی بیشترین شرکت کننده در این دوره را خواهد داشت
و این دوره فرصت مناسبی برای ارتقاء جایگاه بیش از پیش داوری
خوزستان در کشور خواهد بود.اسفندیاری با اعالم این خبر اذعان

داشت  :در این دوره با حضور  ۳۰نفر از داوران درجه دو کل کشور
به مدت سه روز از تازیخ  ۲۹بهمن لغایت اول اسفند ماه  ۹۹بصورت
مجازی و کالس انالین برنامه ریزی گردیده و شرکت کنندگان با
اصول داوری و آخرین تغییرات فدراسیون جهانی بصورت تئوری و
شبیه سازی آشنا می شوند .وی افزود :یکی از فاکتورهای مهم جهت
پیشرفت در زمینه قهرمانی  ،پرورش و بروز رسانی داوران خبره و
فنی می باشد زیرا زمانی که اعضای تیم هر استان با داوری خوب و
هوشمندانه انتخاب و به مسابقات کشوری اعزام شوند قطعا بهتر عمل
کرده و نتایج بهتری را کسب خواهند نمود .و نهایتا تیم ملی قوی تری
خواهیم داشت.اسفندیاری ادامه خاطر نشان کرد :در دوره هایی که به
میزبانی خوزستان برگزار شده هیات تکواندو استان همواره مترصد
بهره مندی از مدرسین بسیار خوب کشور بوده لذا در این دوره نیز با
درخواست حضور مدرسین بین المللی کشور این مهم محقق گردیده.

پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی
وآبخیزداری استان همدان :اسفندیار خزائی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
گفت :ورود و تردد خودروهای آفرود و موتور کراس
در طبیعت به ویژه دامنه الوند شهر همدان موجب
بروز تخریب و خسارتهای جبران ناپذیری در این
مناطق میشود.خزائی با بیان اهمیت منابع طبیعی
وارزشهای زیست محیطی جنگلها و مراتع گفت:
استقرار گونه های گیاهی فرایند دشواری دارد،
وآفرود سواران با ورود به عرصه های طبیعی
در واقع اقدام به تخریب اراضی وواز بین بردن
پوشش گیاهی منطقه می کنند.وی افزود :شاید
برخی از نواحی کشور و استانهای کوهستانی
به علت نداشتن پوشش گیاهی ،ظرفیت پذیرش

کراس(رد چرخ و الستیک خودرو آفرود) ایجاد
می شود به هیچ وجه قابل جبران نیست چراکه
شدت فشار وارده ناشی از چرخش الستیک این
خودروهای سنگین موجب تسریع در فرسایش
خاک و تخریب و نابودی (زیر و رو شدن) کامل
پوشش گیاهی می شود.به گفته خزائی ،هیچگونه
مخالفتی با گردشگری و ورزش در طبیعت نداریم
اما اصل مهم دراین زمینه حراست و حفاظت از
عرصه های طبیعی ،جنگلی و پوشش گیاهی
منطقه است و اجازه نخواهیم داد به هر بهانه ای
طبیعت ارزشمند منطقه دچار تخریب و نابودی
شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
همدان افزود :یکی دیگر از خسارتهایی که آفرود
سواری میتواند به طبیعت برساند تخریب پوشش

گیاهی ،ایجاد آلودگی  ،جابجائی خاک و از بین
بردن گیاهان نادر داروئی و خوراکی است.خزائی با
بیان اینکه این قبیل وسایط نقلیه به خاطر داشتن
موتورهای پُرقدرت اراضی ملی و گونه ای گیاهی
را تخریب و نابود میکنند ،گفت :این اداره کل
میتواند با کار کارشناسی که منافاتی با محیط
زیست نداشته باشد مکانی را برای این ورزش پیش
بینی کند که در این باره انتظار میرود متولیان امر
پیشگام شوند.
وی اظهار داشت :به منظور تضارب آرا و
آگاهی بخشی درباره تاثیر مخرب آفرود سواری در
پوشش دامنه الوند ،دره مراد بیگ ،حیدره و تاریک
دره نشست هایی با مسووالن اداره کل ورزش و
جوانان برگزار شده است.

روستای سمقاور به عنوان “پایتخت منبت ایران” ثبت ملی شد

مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
ی روستای ملی صنایعدستی سمقاور توسط وزیر
مرکزی « :گواه 
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی به استاندار مرکزی اعطا
شد و این روستا به عنوان پایتخت منبت ایران ثبت شد».بهگزارش
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان مرکزی دکتر علیاصغر مونسان پیش از ظهر امروز دوشنبه 22
دی  ۹۹در مراسمی گواهینامه روستای ملی صنایعدستی سمقاور
به عنوان اولین روستای استان مرکزی در حوزه صنایع دستی را
به استاندار مرکزی اعطا کرد.مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی استان مرکزی اظهار داشت« :این مراسم با حضور
تعدادی از استانداران و تعدادی از نمایندگان مجلس و جمعی از
مدیران کل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی در محل سالن آبی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
برگزار شد».مرزبان افزود« :ثبت ملی منبت سمقاور با پیگیری اداره
کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری انجام شد که این اقدام

موجب همبستگی ملی و منطقهای میشود و در امنیت ملی و ایجاد
وحدت نیز نقش دارد».او بیان کرد« :روستای سمقاور در شهرستان
کمیجان دارای  80کارگاه و  350هنرمند فعال در رشته منبت چوب
است و  90در صد مردم این روستا به غیر از کشاورزی به تولید آثار
صنایع دستی مشغول هستند».
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
مرکزی ادامه داد« :از ویژگیهای این روستا مهاجرت معکوس از
شهرهای اطراف به این منطقه است».مرزبان گفت« :طرح های بومی
اصیل منطقه و استفاده از مواد اولیه بومی منطقه ،مراکز آموزشی،
جمعیت روستا ،وجود آثار تاریخی فرهنگی منطقه ،خانه های بوم
گردی و  ..از شرایط ثبت روستای ملی هستند که کمیجان با داشتن
تمامی این قابلیت ها و وجود روستای هدف گردشگری وفس در این
منطقه ثبت ملی شد» .او در ادامه افزود« :بازارچه دائمی صنایع
دستی با همکاری فرماندار و شهردار کمیجان احداث و در دهه
فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید و با احداث این بازارچه

دائمی صنایع دستی و شهرک مبل در جوار این روستا عرصه صنایع
دستی به صورت مستقیم برای خریداران مهیا می شود».مدیر کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با تاکید
بر همکاری بسیار خوب استاندار مرکزی در حمایت از این ماموریت
بزرگ گفت :حمایت استاندار در ماموریت های وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی کمک بسیاری در این راستا داشته است
که جای تشکر و قدردانی دارد».او بیان داشت« :ثبت ملی ،فرصتی
برای توجه بیشتر به توسعه صنایعدستی است و این اقدام گام بلندی
در راستای افزایش تولید صنایع دستی در استان و کشور محسوب می
شود».مرزبان با اشاره به اینکه سمقاور به عنوان روستای کارآفرینان،
نقش مهمی در تولید وسایل چوبی ،مبل و هنر منبت کاری دار د
تاکید کرد« :بعد از ثبت ملی شدن این روستا تالش برای ثبت جهانی
شدن آن ادامه دارد چرا که با نگاه ملی و جهانی به هنر منبت در
کنار ایجاد فرصت های شغلی می توان ارزآوری فراوانی را برای کشور
به ارمغان آورد».

فاضالب دنارت به شبکه جمعآوری محور شرق اصفهان متصل میشود
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان با اشاره به اینکه فاضالب محله دنارت
به شبکه جمعآوری محور شرق اصفهان متصل
میشود ،گفت :در برنامههای امسال و سال 1400
شرکت ،فاضالب شهری منطقه دنارت پیشبینی
شده است.
سید اکبر بنیطبا با اشاره به شبکه فاضالب
اصفهان اظهار داشت :یکی از محورهایی که در
کالن شهر اصفهان در ارتباط با شبکه جمعآوری
فاضالب هنوز باقی مانده ،محور شرق اصفهان
است که شامل مناطق ارغوانیه ،سه راه پینارت،
شهرک زایندهرود ،ردان و دنارت است.سخنگوی
شرکت آبفا استان اصفهان افزود :انتقال فاضالب
به تصفیهخانه شرق اصفهان مستلزم اجرای کلکتور

اصلی این خط بود و اکنون کلکتور اصلی از محور
خیابان شریعتی به کلکتور محور شرق اصفهان
تقریباً به اتمام رسیده است.وی بیان کرد :ایستگاه
پمپاژ که در مجاورت رودخانه زایندهرود احداث
شده تا بتوانیم با توجه به شرایط توپوگرافی زمین،
فاضالب را به آن نقطه انتقال دهیم و از آنجا به
این خط انتقال ایستگاه پمپاژ شود با حضور وزیر
نیرو به صورت ویدئو کنفرانس در چند ماه گذشته
افتتاح و اجرای شبکههای جمعآوری محالتی که
به آن اشاره شد ،آغاز گشت .بنیطبا با اشاره به
اینکه منطقه دنارت نیز از همان شرایط برخوردار
است ،گفت :منطقه یک و  ۶اصفهان در قالب
اجرای پیمان با پیمانکاران مشخص شده و به
مرور زمان شبکه جمعآوری این مناطق را اجرا

میکنیم و پساب را به تصفیهخانه شرق اصفهان
انتقال میدهیم.مدیر روابط عمومی شرکت آبفا
استان اصفهان ادامه داد :شبکه فاضالب اصفهان
منابع دولتی و بودجههای عمرانی ندارد و اجرای
شبکههای فاضالب مستلزم تأمین منابع مالی زیاد
است و با توجه به محدودیت منابع مالی ،باید از
محل درآمد خود کالنشهر اصفهان هزینههای
آن تأمین شود.وی عنوان کرد :در حال حاضر با
محدودیت منابع مالی مواجه هستیم اما این عامل
منجر به توقف شبکههای اجرای فاضالب نشده
و تنها زمان کار طوالنیتر میشود ،همکاران در
معاونت توسعه و بهرهبرداری شبکه فاضالب در این
راستا تالش میکنند و مردم مطمئن باشند این
محله نیز به شبکه جمعآوری محور شرق اصفهان

متصل و مشکلشان حل میشود.
بنیطبا خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه
پساب فاضالب شهروندان محالت دنارت ،فیزدان
و داران بایستی با یک خط انتقال مشترک از محور
جنوب رودخانه زاینده رود به شمال رودخانه و
سپس از طریق ایستگاه پمپاژ به خط انتقال تصفیه
خانه شرق اصفهان منتهی گردد ،این مهم بر برنامه
های جدی شرکت آبفا می باشد.سخن گوی شرکت
آبفا استان اصفهان افزود :در حال حاضر به دلیل
تعارضات محلی ،این عملیات با وقفه مواجه گردیده
و امید است با مساعدت مسئولین ذیربط در استان
اصفهان ،شرایط و تمهیدات الزم برای اجرای
عملیات لوله گذاری فراهم گردیده و خواسته
شهروندان در حداقل زمان ممکن تامین گردد.

شهردار گرگان:

ساخت تله کابین گرگان فروردین  ۱۴۰۰آغاز میشود

شهردار گرگان از آغاز عملیات ساخت تله کابین این شهر در فروردین
سال  ۱۴۰۰خبر داد.عبدالرضا دادبود در دویست و شصت و هفتمین جلسه
رسمی شورای اسالمی شهر گرگان در خصوص مراحل تصویب پروژه تله
کابین گرگان اظهار داشت :برای پروژه تله کابین مطالعات بسیاری در
حوزههای مدیریت شهری ،زیست محیطی و ترافیکی به صورت پیوسته و
فراگیر انجام شده است.دادبود افزود :این پروژه به  3مصوبه از مراجع مختلف
نیاز داشت که همه این موارد اکنون به پایان رسیده است .نخستین مصوبه

مربوط به شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود که اسفند  97دریافت شد،
سپس در شورای عالی جنگلها در تیرماه سال گذشته به تصویب رسید و
به تازگی نیز آخرین مصوبه مورد نیاز در شورای عالی معماری و شهرسازی
اخذ شد.شهردار گرگان در ادامه گفت :هیچ یک از پروژههای تله کابین
که در کشور ساخته شده به این اندازه مصوبه نیاز نداشته و این موضوع
بیانگر اهمیت موضوع تله کابین در شهر گرگان است.وی تصریح کرد :تمام
موضوعاتی که نیاز بود برای ساخت این پروژه مدنظر قرار بگیرد لحاظ شد

رونمایی از تندیس و سردیس فاخر
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در
ورودی گرگان

تندیس و سردیس فاخر شهید حاج قاسم
سلیمانی با حضور دکتر منتظری نماینده مردم
گرگان در مجلس شورای اسالمی ،دکتر دادبود
شهردار گرگان ،سردار ملک شاهکوهی فرمانده
سپاه نینوا استان گلستان ،اعضای شورای اسالمی
شهر و برخی مقامات استانی و شهرستانی رونمایی
شد.دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در این
آیین اظهار کرد :در ایام شهادت سردار سلیمانی
کارهای متنوعی انجام شد از جمله نصب سردیس
شهید سلیمانی در جلوی ساختمان شهرداری
گرگان ،همچنین در سال گذشته ساختمان
شهرداری گرگان به نام این سردار شهید نامگذاری
شده است .وی افزود :امروز یک تندیس از شهید
سلیمانی با ارتفاع  ۷متر رونمایی شد که در میدان
بسیج جانمایی شده است.دادبود ادامه داد :این
کارها در مقابل عظمت شهید سردار سلیمانی
کوچک بوده و امیدواریم در آینده کارهای بیشتری
انجام دهیم.سردار ملک شاهکوهی فرمانده سپاه
نینوا استان گلستان نیز در این آیین اظهار کرذ:
شهرداری گرگان از سال گذشته تصاویر مزین به
شهدای عزیز را در سطح شهر و مبادی ورودی و
خروجی به نمایش گذاشته که این اقدام بسیار
ارزشمند است و جای تشکر دارد.وی با تشکر از
برنامه های مجموعه شهرداری و شورای شهر گرگان
در گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بیان کرد :یکی
از راه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،نمایش
تصاویر زیبای شهیدان است که شهرداری در این
زمینه بسیار عالی عمل کرده است.ملک شاهکوهی
در ادامه گفت :خداوند متعال این اقداماتی که برای
گرامیداشت سردار دلها و سایر مجاهدین راه انقالب
و اسالم در سطح شهر انجام شده است از ما قبول
نماید.

بیش از  30عملیات امداد و نجات و
اطفاء حریق آتش نشانی گرگان در
هفته گذشته

خودروهای افرود طبیعت همدان را تخریب می کند
خودروهای آفروید و کراس را داشته باشد که باید
این مکان ها مشخص و با کار کارشناسی برای
استفاده عالقه مندان جانمایی شود.وی تصریح
کرد :محیط زیست و طبیعت الوند ،زنده و پایدار
است و ورود خودروهای آفرود و موتورها آسیب
بسیار جدی به پوشش گیاهی نادر و حیات جانوری
این منطقه وارد می کند.
خزایی تاکید کرد :عرصههای طبیعی استان
همدان به هیچ وجه مکان مناسبی برای حضور
و تردد خودروهای آفرود و موتور کراس نیست و
تردد این قبیل خودروها زمینه نابودی و اضمحالل
پوشش گیاهی و طبیعت استان را فراهم می کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
گفت :تخریبی که براثر تردد خودرو آفرود و موتور

اخبار

و در قالب مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت .خوشبختانه این تله
کابین خارج از جنگلهای سبز هیرکانی است و مجوزهای الزم از سازمان
محیط زیست را دریافت و موضوعات ترافیکی آن را حل و فصل کردهایم.
دادبود در ادامه گفت :هرچقدر که توانستیم بر روی نقاط قوت و فرصت این
پروژه کار کردهایم و نقاط ضعف و تهدیدات آن را هم شناسایی و برطرف
کردیم.وی در خصوص زمان آغاز ساخت تله کابین گرگان نیز بیان داشت:
عملیات ساخت این پروژه در فروردین سال  1400آغاز خواهد شد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری گرگان طی مدت یک هفته گذشته
 31عملیات امداد و نجات و اطفاء حریق انجام
داد .بر این اساس 20 ،عملیات مربوط به امداد و
نجات و  11عملیات مربوط به اطفاء حریق بوده
است .بیشترین آمار حریق و حوادث هفته گذشته
نیز به محبوس شدن شهروندان در آسانسور و
حیرق منزل مسکونی مرتبط بوده است.همچنین
شهرداری گرگان به منظور آگاهی و آموزش به
شهروندان یک دوره وبینار آموزشی پیشگیری از
مسمومیت با گاز مونو اکسید کرین ،آموزش ایمنی
در منزل و آموزش اطفاء حریق برگزار خواهد کرد.
این وبینار همراه با ارائه مدرک معتبر سازمان
آتشنشانی از ساعت  13الی  14روزهای بیستم و
بیست و دوم دی ماه به طور رایگان برای شهروندان
برگزار خواهد شد.عالقمندان جهت ثبت نام شماره
تماس خود را به سامانه  02000171125پیامک
کنند.جهت شرکت در وبینار نیز نیاز است نرم افزار
«ادوبی کانکت» را در ویندوز یا تلفن همراه خود
نصب کرده و با کلیک بر روی لینک مندرج در
پوستر وارد برنامه شوند.
هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال

شهرداری گرگان با صدرنشینی دور
رفت را به پایان برد

هفته هفتم و پایانی دور رفت رقابت های لیگ
برتر بسکتبال کشور در گروه الف عصر جمعه 19
دی در تاالر بسکتبال آزادی تهران به پایان رسید
و تیم بسکتبال شهرداری گرگان موفق شد مقابل
تیم مدعی پاالیش نفت آبادان با نتیجه  87بر  78به
پیروزی برسد.در این مسابقه تیم شهرداری گرگان
با ترکیب ابتدایی مایک رستم پور ،نوید رضایی فر،
محمد جمشیدی ،کیوان ریاعی و پری پتی وارد
میدان شد .محمد جمشیدی با اثرگذاری  29و 9
پاس منجر به گل موثرترین بازیکن تیم شهرداری
بود .ضمن اینکه نوید رضایی فر با اثرگذاری  21نیز
دیگر بازیکن تاثیرگذار شاگردان شاهین طبع بوده
است.نماینده بسکتبال گرگان با کسب هفتمین
پیروزی متوالی 14 ،امتیازی شد و دور رفت
مسابقات را با صدرنشینی مقتدرانه به پایان رساند.
در دور رفت تیم شهرداری  621گل زده 500 ،گل
خورده و تفاضل گل  121را از خود برجای گذاشت.
در ادامه رقابت ها ،هفته هشتم و نخستین هفته دور
برگشت این رقابت ها چهارشنبه  24دی ماه برگزار
می شود که تیم شهرداری گرگان از ساعت 14:30
به مصاف تیم صنعت مس رفسنجان خواهد رفت.

معرفی ۴۱طرح جدید کشاورزی با
اعتبار ۷۲۴میلیارد ریال جهت پرداخت
تسهیالت بانکی به تولیدکنندگان بخش
کشاورزی استان مرکزی

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان
جهادکشاورزی استان مرکزی از معرفی۴۱طرح
جدید تولیدی بخش کشاورزی ،صنایع تبدیلی و
تکمیلی ،دامپروری ،طیوروشیالت وآبزیان با اعتبار
۷۲۴میلیارد ریال جهت پرداخت تسهیالت بانکی
به کشاورزان استان مرکزی در سال جاری از محل
اعتبارات بند الف ماده  ۵۲الحاق بخشی از مقررات
مالی دولت ۲درسال جاری خبر داد .مهندس
کتانفروش اظهار داشت :تاکنون بیش از ۹۱نفر
از تولید کنندگان بخش کشاورزی و بهره برداران
این بخش برای اخذ تسهیالت طرح های سرمایه
در گردش وسرمایه گذاری دربخشهای مختلف با
اعتباری بالغ بر ۱۷۵۰میلیارد ریال از محل اعتبارات
مذکورسال ۱۳۹۹به بانک کشاورزی وتوسعه تعاون
استان معرفی شده اند  .مهندس کتانفروش
افزود :در بخشهای باغبانی  ،گلخانه ای ،صنایع
تبدیلی،شیالت وسایر بخشها نیز تعداد۶۹طرح
با اعتباری بالغ ب۳۹۵میلیارد ریال تسهیالت
سرمایه در گردش وسرمایه گذاری اساسی ازمحل
اعتبارات بند الف تبصره  ۱۸به متقاضیان پرداخت
گردیده که این امر باعث تثبیت وایجاداشتغال
بیش از۳۷۰نفروهمچنین افزایش تولیدمحصوالت
وفراوردهای بخشهای مختلف کشاورزی در استان
گردیده است.

