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اخبار
جناب آقای مهندس علیرضا مؤیدی

انتصاب به جا و شایس��ته ش��ما را به عنوان
ریاست س��ال دوم ش��ورای اس�لامی شهر
هش��تگرد تبریک و تهنیت ع��رض میکنم.
امید اس��ت در س��ایه توجهات خداوند متعال
برای پیش��رفت و پیش��برد امورات شهری و
خدمتگزاری به ش��هروندان شریف و گرانقدر
شهر هشتگرد موفق و پیروز باشید .با آرزوی
توفیقات روز افزون برای شما برادر بزرگوار
فراهانی _ سرپرس��ت روزنامه عصرایرانیان
_ساوجبالغ
نیازمندان ایالم در  ۱۲۰سرفصل
خدمت دریافت می کنند

مدیرکل کمیته امداد ایالم گفت :این نهاد
هم اکنون در  ۱۲۰س��رفصل در زمینه های
مختلف به نیازمندان اس��تان خدمت رسانی
می کند .رضا طاهری در دیدار با سرپرس��ت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم
با ارائه گزارشی از خدمات امداد به نیازمندان
بیان کرد :در حالی که س��ال گذشته بیش از
 ۶هزار فرصت ش��غلی برای نیازمندان استان
ایجاد شده است امسال این رقم به بیش از ۸
هزار فرصت ش��غلی خواهد رسید .وی افزود:
انجام بیش از  ۲هزار و  ۴۰۰خدمت مسکن،
راه اندازی سامانه امداد هوشمند که به بیش
از  ۲۰درگاه اطالعاتی متصل است و خدمات
حمایت��ی ضروری و متن��وع از جمله خدمات
برجس��ته امداد در سال گذش��ته بوده است.
سرپرس��ت س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی
ایالم نیز در این نشس��ت گفت :کمیته امداد
در ط��ول حدود دو دهه که مورد ارزیابی قرار
گرفته همواره از دس��تگاههای برتر و موفق
بوده اس��ت .امین دوس��ت محم��دی افزود:
ورود کمیته امداد به حوزه هوشمندس��ازی و
الکترونیکی کردن خدم��ات که در آغاز دهه
 ۸۰صورت گرف��ت از اتفاقات مهم در حوزه
خدمت رسانی این دستگاه بوده است.

براثر بارش های اخیر ،تنها  ۱۷میلیون متر مکعب آب به سدهای حوزه کارون اضافه شد

مدیرعامل س��ازمان آب و برق خوزس��تان
گف��ت :بارش های اخیر بیش��تر در ش��رق
استان بود و سد های حوزه کارون همچنان
به میزان  ۴میلیارد متر مکعب خالی هستند.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق

انعقاد قرارداد پژوهشی «طراحی و ساخت پایلوت نمزدایی گاز طبیعی برای اولین بار در كشور»

با اعالم نياز و همكاري مديريت توليد و راهبري پژوهش
و فنآوري ،قرارداد پژوهشي با عنوان «طراحي و ساخت
پايل��وت نمزدايي گاز طبيعي و ايجاد بس��ته نرم افزاري
به منظور بررس��ي فني عملكرد ج��اذب هاي صنعتي»
في مابین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه
صنعت نفت به امضا رسيد.
به گزارش روابط عمومی ،مديرعامل شركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب با اعالم اين خبر توضيح داد :دستيابي به
دانش طراحي و س��اخت اين پايلوت با اس��تانداردهاي
صنعت��ي ،مطابق فرآين��د موجود يك��ي از كارخانجات
نم زدايي ش��ركت ملي مناط��ق نفتخيز جنوب با هدف
بررس��ي و پايش عملكرد جاذب ه��اي صنعتي توليدي
براي اولين بار در كشور در اين قرارداد پژوهشي توسعه
خواهد يافت.
مهندس عليرضا دانش��ي افزود :با توجه به فرآيند جذب
س��طحي در عمليات مهم نم زدايي ،توس��عه و ساخت
پايلوت��ي مخصوص براي تس��ت و ارزيابي جاذب هاي
صنعتي مورد نياز عمليات هاي مهندس��ي اين ش��ركت
بوده و بر همين اساس مي توان شرايط مختلف عملياتي
(شامل عمليات جذب و احيا) مانند سرعت و جريان گاز،
دما و فش��ارهاي ج��ذب و احيا و غي��ره را براي جاذب
هاي صنعتي پيش��نهادي تست و ارزیابی نمود و بالطبع

برگزاریمراسمسوگواریحضرتسیدالشهدا
درشرکتتوزیعبرقاستانسمنان

با حضور مدیرعامل و جمع کثیری از همکاران
شرکت توزیع برق اس��تان ،مراسم سوگواری
حضرت ابا عبدا ...الحسین (ع) و یاران با وفای
آن امام ُهمام ،در این شرکت برگزار شد .مشاور
استاندار و مدیر ستاد اقامه نماز استان به عنوان
خطیب این مراسم بیان کرد :در قیام حضرت
امام حس��ین(ع) وقایع مستتری است که می
بایس��ت نس��بت به آن اهتم��ام نمود .حجت
االس�لام محمدرضا شمس الدین با اشاره به
این که یکی از مواردی که در نهضت عاشورا
مدنظر است موضوع توجه به خانواده می باشد
گفت :در واقعه عاش��ورا ،خانواده آن حضرت،
در ه��ر لحظه یار و یاور امام ب��وده و همواره
ایشان را همراهی نموده اند .وی با عنوان این
که نهضت مقدس حس��ینی برای همه مردم
عالم سرمایه بزرگ و پایان ناپذیر است اظهار
کرد :خون حسین علیه السالم در رگهای هر
مس��لمانی جریان دارد و همواره مایه حیات و
عزت و آزادگی است.

از هزين��ه هاي هنگفت تعويض جاذب يا تعليق فعاليت
ه��اي واحدهاي عمليات��ي ،تنها با ص��رف مدت زمان
محدود و كوتاه ،جلوگيري كرد.
رئي��س پژوهش و فناوري ش��ركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب نيز با تاكيد بر اين موضوع كه اساس برنامه هاي
پي��ش رو در پژوهش و فناوري ،ن��گاه تحول آفرين در
بستر نقشه راهبردي فناورانه و ضرورت ارتباط مستقيم

كليه فعاليت هاي پژوهشي با ماموريت اصلي سازمان و
گره زدن به امر توليد است اضافه نمود :برنامه ريزي بر
اساس اجراي پايلوت هاي فنآورانه ،ساخت ،بومي سازي
و توسعه فناوري و دانش فني در كليه سطوح و برمبناي
نيازهاي فناورانه و چالش هاي موجود سازمان در دستور
كار پژوه��ش و فنآوري مناطق نفتخي��ز قرار گرفته كه
در همين راس��تا انعقاد قراردادهاي پژوهشي ،پژوهانه و

فرصت مطالعاتي بر مبناي نياز س��ازمان با مراكز دانش
بنيان و دانشگاه ها در دست اقدام و پيگيري مي باشد.
دكتر محمدگلستانباغ با اشاره به قراردادپژوهشي اخير،
ضمن ضروري دانس��تن وجود پايلوت بررسي تجاري و
تس��ت عملكرد جاذب هاي س��طحي توليد شده ،شبيه
س��ازي فرآيند در ارزيابي عملكرد واحد نم زدا ،طراحي
پايلوت ن��م زداي گاز طبيعي ،توليد مدارك مهندس��ي
س��اخت پايلوت نم زدا و تهيه بس��تر شبيه ساز منطبق
ب��ر ارزياب��ي عملكرد پايلوت و واح��د صنعتي را از مهم
ترين مراحل اين قرارداد پژوهشي دانست و اضافه نمود:
دس��تآورد اين پروژه در كليه ش��ركت ه��اي بهره بردار
صنعت نفت ،گاز و پتروش��يمي قابل توس��عه و استفاده
خواهد بود .همچنين ساخت و توسعه اين پايلوت امكان
پاي��ش و بهينه س��ازي آنالين فرآين��د از قبيل كاهش
دفعات جذب و احي��ا و كاهش مصرف انرژي را ممكن
خواهد ساخت.
ش��ايان ذكر اس��ت این پروژه با هدف طراحی و ساخت
پایل��وت نمزدای��ی گاز طبیعی به منظور بررس��ي فني
عملكرد جاذب هاي صنعتي توسط مدیریت تولید اعالم
نیاز و با راهبری و پيگيري مجموعه پژوهش و فناوری
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب منجر به انعقاد قرارداد
با دانشگاه صنعت نفت گردید.

حضور رییس سازمان اورژانس کشور و رییس کمیته بهداشت و درمان اربعین در استان ایالم

دکت��ر جعف��ر میعادف��ر  ،رییس س��ازمان
اورژانس کش��ور و رییس کمیته بهداش��ت
و درم��ان اربعین  ،صب��ح امروز با حضور در
ایالم در جری��ان اقدامات صورت گرفته در
جهت برگزاری کنگره ی عظیم اربعین قرار
گرفت.
به گ��زارش روابط عموم��ی اورژانس پیش
بیمارستانی استان ایالم  ،دکتر معیادفر ابتدا
در جلسه با معاون عمرانی استاندار در دفتر
ایشان  ،ضمن تاکید بر لزوم آمادگی بیشتر

نس��بت به ادوار گذشته  ،خواستار تسریع در
روند تکمیل مشکالت زیربنایی بیمارستان
رازی اعم از جاده ی دسترسی ،تامین آب و
… جهت استفاده از ظرفیت این بیمارستان
در ای��ام اربعین و همچنین توج��ه ویژه به
زیرساختهای عمرانی مسیر مهران به عنوان
پ��ر ترددترین مرز کش��ور در روزهای پیش
رو ش��دند.رییس سازمان اورژانس کشور در
این جلس��ه قول مس��اعد داده تا در جهت
تامی��ن تجهیزات تخصصی علوم پزش��کی

بیمارس��تان رازی پیگیری های الزم را در
وزارت بهداشت و درمان به عمل آورند.
در ادامه ایشان و هیئت همراه در کنار دکتر
محمدی  ،رییس دانش��گاه علوم پزش��کی
و دکتر علیمرادی  ،ریی��س اورژانس پیش
بیمارس��تانی و مدیری��ت حوادث دانش��گاه
عازم شهرس��تان مهران ش��ده و در جلسه
ب��ا فرمان��دار مهران به بح��ث و تبادل نظر
پیرام��ون تمهی��دات ضروری در راس��تای
خدمت رس��انی هرچه بهتر ب��ه زوار اربعین

حسینی پرداختند.
بازدید از پایانه مرزی شهید قاسم سلیمانی
 ،درمان��گاه در حال س��اخت مهران  ،مرکز
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث
این شهرس��تان از دیگر برنامه های سفری
کاری یک روزه ی رییس کمیته بهداشت و
درمان اربعین به مهران بود.
در پایان این هیئت با حضور در بیمارس��تان
رازی ای�لام در جری��ان رون��د تکمیل این
پ��روژه قرار گرفته و هماهنگی های الزم را

ش��هردار کالنشهر کرمانش��اه با اشاره به
اینکه مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه
ب��رای رونق اقتصادی ش��هر برنامه دارد،
گف��ت :در مجموعه مدیریت ش��هری از
سرمایهگذاری در شهر کرمانشاه استقبال

میکنیم.
«ن��ادر نوروزی» در نشس��ت صمیمانه با
سرمایهگذاران کش��وری و کرمانشاهیان
مقیم تهران در س��الن همایش های برج
میالد اظهار داشت :برای رونق اقتصادی
کرمانش��اه در مجموعه مدیریت شهری
کرمانشاه برنامه ریزی کردهایم.
وی ادام��ه داد :پروژهه��ای جذاب از نظر
سرمایهگذاری امروز برای سرمایه گذاران
معرفی خواهد شد.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد :مجموعه

مدیریت شهری از هرگونه سرمایهگذاری
در ش��هر کرمانشاه استقبال خواهد کرد و
قطعا حامی سرمایهگذاران خواهیم بود.
وی خاطرنش��ان کرد :هم��ه زمینههای
س��رمایهگذاری سرمایهگذاران را در شهر
کرمانشاه با همکاری مجموعه استانداری
فراهم خواهیم کرد و به س��رمایهگذاران
ق��ول میدهی��م تم��ام ت�لاش را برای
تسهیل سرمایهگذاری آنان بکار گیریم.
ش��هردار کرمانشاه با اشاره به اینکه تنوع
ظرفیتها ویژگی برجسته شهر کرمانشاه

اس��ت ،اف��زود :ظرفیته��ای طبیع��ی و
غیرطبیع��ی کرمانش��اه ام��روز نیازمن��د
سرمایهگذاری برای شکوفایی است.
وی با بیان اینکه کرمانش��اه به واس��طه
ظرفیته��ای متنوع��ش از ش��هرهای
بینظیر کشور است ،گفت :تنوع قومیتی،
مذهبی ،اقلیم ،پیشینه تمدنی ،فرهنگی و
تاریخی ش��هر کرمانشاه ظرفیت بینظیر
این شهر محسوب میشود.
ش��هردار کالنش��هر کرمانش��اه در ادامه
س��خنانش جن��گ در کرمانش��اه آغاز و

در جهت بهره برداری هرچه سریعتر از این
مرکز درمانی مهم انجام دادند.

در پنج��م مرداد س��ال  ۱۳۶۷با عملیات
مرص��اد در ای��ن اس��تان پای��ان یافت،
اظهار کرد :مقاوم��ت و دالورمردیهای
مردم اس��تان کرمانش��اه بر این ش��د که
مق��ام معظم رهبری در س��فر به اس��تان
کرمانشاه ،این استان را سینه ستبر ایران
اسالمی خواندند.
وی ادام��ه داد :اگر اس��تان کرمانش��اه را
س��ینه ستبر ایران اس�لامی بدانیم ،شهر
کرمانش��اه قلب تپنده این س��ینه خواهد
بود.

بهره گیری از ظرفیت جامعه هدف بهزیستی در تولید آثار فاخر در حوزه دفاع مقدس

«س�لامی» گفت :با بهره گیری از ظرفیت
جامعه هدف بهزیس��تی م��ی توانیم ضمن
اس��تفاده از توانمندیهای آن��ان در تولید آثار
فاخر در حوزه دفاع مقدس ،به ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت در جامعه نیز کمک کرد.
ب��ه گزارش خبرنگار دفاع پرس از س��منان،
سرهنگ پاس��دار «محمدحس��ن سالمی»
مدیرکل حفظ آثار و نش��ر ارزشهای دفاع
مقدس استان س��منان در دیدار با مدیرکل
س��ازمان بهزیس��تی استان س��منان اظهار

رییس ات��اق بازرگان��ی ،صنای��ع ،معادن و
کشاورزی گلستان گفت :این استان شمالی
ب��ا برخورداری از ظرفیت بکر در بخشهای
کشاورزی ،صنعت ،گردشگری و خدمات از
جذب س��رمایهگذاری بسیار باالی برخوردار
است که کشت زعفران و تولید گوشت مرغ
از جمله آن اس��ت .علیمحم��د چوپانی در
نشس��ت فعاالن اقتصادی استان با نماینده
انجمن کارگزاری تجاری آلمان و کشورهای

داش��ت :خدم��ت صادقان��ه ،مس��ؤوالنه،
دلسوزانه و جهادی برای مددجویان و ایجاد
رضایتمن��دی در جامعهی هدف ،جوهرهی
وظایف سازمانی بهزیستی و عین ارزشهای
انقالب اسالمی است.
وی ادامه داد :بهزیس��تی اس��تان س��منان
بهعن��وان مجمع پرت�لاش و فعال با جامعه
هدف گس��ترده و کارکنان دلس��وز و خدوم
در جامع��ه هس��تند ک��ه با به��ره گیری از
ظرفیت جامعه هدف بهزیس��تی می توانیم

ضمن استفاده از توانمندیهای آنان در تولید
آث��ار فاخر در حوزه دف��اع مقدس ،به ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نیز کمک
کرد.
وی گفت :دوران دفاع مقدس ارزشمندترین
مقطع تاریخ انقالب اس�لامی اس��ت ،امروز
هرچ��ه داریم از هم��ان روحی��ه جهادی و
انقالبی رزمندگان دوران دفاع مقدس است
و رزمندگان و ایثارگران و بسیجیان سازمان
بهزیستی در بسیاری از حماسههای انقالب

اسالمی و دوران دفاع مقدس نقش بسزایی
داشتند.
سالم یادامه داد :قشر معلول و کم توان نیز
باید مفاهی��م و ارزشها دوران دفاع مقدس
را دریاف��ت کنن��د و می توانی��م با تدوین
کتابهای دفاع مقدس با خط بریل و تهیه
متون برای ناش��نوایان به عنوان یک اقدام
ارزشمند ارزشهای اصیل و تفکر انقالبی و
اسالمی را به آنان انتقال دهیم.
سالمی در ادامه حمایت معنوی از سالمندان

کشت زعفران ،جاذبه سرمایهگذاری گلستان است

روبه توس��عه در گرگان اظهار داشت :باید با
معرفی ظرفیتهای استان به سرمایهگذاران
داخلی و خارجی در مس��یر حل مش��کالت
رون��ق تولید و صنایع موردنی��از و باال بردن
ارزش اف��زوده تالش کنی��م.وی گفت :این
اس��تان ش��مالی ظرفیت های بسیار خوب
صادراتی از جمله تولید زعفران ،صنعت مرغ
با تولید ساالنه  ۲۵۰هزار تُن و خشکبار و میوه
جات دارد که باید بستر سرمایه گذاری برای

این حوزه بیش از گذش��ته فراهم ش��ود.وی
روزآمدکردن ماشینآالت واحدهای تولیدی
و رقابتیک��ردن تولید محصوالت فرآوری از
جمله نس��اجی (پنبه)  ،تولید بذر کشاورزی
به ویژه در حوزه تولیدات گلخانهای ،اصالح
نژاد دام و رونق تولید ،افزایش مکانیزاسیون
کش��اورزی ب��ا به��ره گی��ری از تکنولوژی
نوی��ن ،حف��ظ محی��ط زیس��ت در تولیدات
کشاورزی ،اس��تفاده از دانش روز در شیرین

آب دری��ای خزر و بکارگیری ماش��ین آالت
در تولید کنستانتره میوه را از جمله نیازهای
س��رمایهگذاری گلس��تان برش��مرد.مطابق
گ��زارش  ،بی��ش از  ۸۰۰فعال اقتصادی در
گلس��تان دارای کارت بازرگانی از این اتاق
هس��تند و عمده فعالیت فع��االن اقتصادی
استان در کش��ورهای آس��یای میانه است.
داش��تن مرز خشکی با کش��ور ترکمنستان
و ارتباط با کش��ورهای آسیای میانه و چین

ایثارگ��ر ،انجام برنامهه��ای فرهنگی ویژه
آسایش��گاه  ،برگزاری جش��نواره اسوههای
صب��ر و مقاومت در س��الروز میالد حضرت
فاطمه زهرا(س) ،تجلیل و تکریم از ایثارگران
و پیشکسوتان ،برگزاری دوره اموزش ضمن
خدمت معارف دف��اع مقدس ویژه کارکنان،
برگزاری محاف��ل خاطرهگویی دفاع مقدس
در مراک��ز تحت پوش��ش آن س��ازمان را از
برنامههای بزرگداش��ت هفت��ه دفاع مقدس
سال جاری عنوان نمود.

از طریق زمینی و ریلی ،دسترس��ی به بنادر
دری��ای خ��زر و ارتباط با کش��ورهای حوزه
این دریا از طری��ق مازندران ،وجود فرودگاه
ه��ای گرگان و کالله و گمرک اینچه برون
گنب��دکاووس و تولید س��االنه ح��دود پنج
میلیون تُن انواع محصوالت کش��اورزی ،از
جمله ویژگی های رون��ق مبادالت تجاری
استان گلستان به شمار میرود.

در هرمزگان صورت گرفت؛

بازدید از پروژههای در حال ساخت نهضت ملی مسکن بندرعباس

مدیرکل راه و شهرس��ازی استان هرمزگان در نشس��ت و تورخبری بازدید
از واحدهای نهضت ملی مس��کن گفت :درصد پیش��رفت فیزیکی در پروژه
های در دس��ت س��اخت قریب به  ۱درصد و باالترین آن  ۵۵درصد اس��ت.
به گزارش روزنامه اس��کناس به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و
شهرسازی استان هرمزگان ،عباس کمالی در حاشیه این بازدیدها در نشست
خبری با خبرنگاران سهمیه استان در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن
را اعالم کرد و اظهار داش��ت :سهم اس��تان هرمزگان از طرح ملی نهضت

مسکن  ۴۹هزار و  ۹۵۰واحد در نظر گرفته شده است ،و بر اساس میانگین
جمعیتی س��هم اس��تان هرمزگان به صورت س��الیانه  ۱۲هزار و  ۴۸۸واحد
مس��کونی است .مدیرکل راه و شهرس��ازی هرمزگان ادامه داد :پروژه های
 ۱۶۰واحدی ۲۵۶ ،واحدی و  ۸۰۰واحدی نهضت ملی مس��کن از مهمترین
پروژه هایی بود که خبرنگاران از آنها در شهر بندرعباس بازدید کردند .وی
گفت :کل واحدهای مس��کونی در حال س��اخت در این پروژه ها بالغ بر ۱۶
هزار واحد است و درصد پیشرفت فیزیکی آنها هم از  ۱درصد تا  ۵۵درصد

 ۶۵۰عدد کارتن پالست و کیسه
مخصوص توزیع شد

معاون خدمات ش��هری شهرداری گرگان از
توزیع مجموع ًا  650عدد کارتن پالس��ت و
کیسه مخصوص در مناطق یک و دو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گرگان،
مهندس احمد س��االری با اع�لام این خبر
اظهار داش��ت :در اجرای طرح تفکیک زباله
از مبدا در سطح منطقه  ۲تعداد  ۵۰۰کارتن
پالس��ت جدید به مجتمع های مسکونی و
ادارات تحویل ش��د .ساالری افزود :مجموع
کارتن پالس��ت های فعال در سطح منطقه
دو به  ۱۲۰۰عدد رسیده است .وی ادامه داد:
در این طرح محالت سرخواجه ،فرد جهان،
ملل ،آلوچه باغ ،کهن و گرگانجدید به کارتن
پالست تجهیز شدند.
کشف جسد در ارتفاعات گالیکش

جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان گلستان از
کش��ف جس��د در ارتفاعات گالیکش خبرداد و
گفت :متهم در مخفیگاهش دستگیر شد و به
قتل اعتراف کرده اس��ت .سرهنگ فرزاد تاجره
در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد :در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر پیدایش جسد
درارتفاعاتگالیکش،بالفاصلهمأمورانانتظامی
شهرستان به محل اعزام شدند.جانشین فرمانده
انتظامی استان گلستان افزود :با حضور پلیس و
طیبررسیهایتخصصیکارشناسانمشخص
شد جسد متعلق به مردی حدوداً  ۴۰ساله بوده
که با ش��لیک گلوله به قتل رس��یده است.وی
گفت :اقدامات میدانی پلیس در این راستا آغاز
و سرانجام با تالش بی وقفه و اشراف اطالعاتی
مأم��وران ،متهم شناس��ایی و در مخفیگاهش
دس��تگیر ش��د.تاجره تصریح ک��رد :متهم در
تحقیقات مقدماتی پلیس به ارتکاب قتل اعتراف
و انگیزه خود از این اقدام را اختالفات شخصی
با مقتول عنوان کرد.جانشین فرمانده انتظامی
استان گلستان بیان کرد :قاتل پس از تشکیل
پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.
جایگزینی داروهای مایع با
داروهای جامد  ،یکی از اقدامات
اصالحی مهم در حوزه داروست

شهرداری کرمانشاه از سرمایهگذاری در شهر استقبال میکند

ساماندهی محوطه زير پل های غير
همسطح شهر اراک در حال انجام است

مع��اون شهرس��ازی ش��هرداری اراک
گفت:طراحی فضای زیر پل شهدای مدافعین
حرم (شریعتی) در حال انجام است و طراحی
فضای زیرین س��ایر پل های س��طح شهر از
جمل��ه ش��هید کاوه نبیری ،ش��هید صیدی
و ش��هید فتاحی نی��ز به زودی آغ��از خواهد
گردید.به گ��زارش اداره ارتباطات و امور بین
الملل ش��هرداری اراک ،وحید ایرجی در این
خصوص گفت :باتوجه ب��ه اینکه تاکنون در
طراحی پل های سطح ش��هر صرف ًا به سازه
پل ها اهمیت داده شده است و ساماندهی و
طراحی فضای زیر پل ها مغفول مانده و نظر
به اینکه اینگونه فضاها ،منظر شهری را تحت
تأثیر قرار می دهد و بی توجهی به این فضاها
باعث بروز مش��کالتی از جمله نا امنی جهت
تردد عابران می گ��ردد و در صورت برخورد
مناس��ب با فضاهای زیر پ��ل ،عالوه بر ارتقا
منظر شهری ،باعث ایجاد آرامش و امنیت در
شهروندان می گردد ،لذا معاونت شهرسازی و
معماری طراحی و ساماندهی اینگونه فضاها
در سطح شهر را در دستور کار خود قرار داده
و نس��بت به طراحی فضای زیر پل شهدای
مدافعین حرم (شریعتی) اقدام نموده است.
وی تاکید نمود :طراحی فضای زیرین س��ایر
پل های س��طح ش��هر از جمله ش��هید کاوه
نبیری ،شهید صیدی وش��هید فتاحی نیز به
زودی آغاز خواهد گردید.

خوزس��تان؛ عباس صدریان فر در گفتگو با
صدا و س��یما واحد مرکزی آب��ادان گفت:
تاکنون  ۵۲میلیون متر مکعب آب بسمت
آبادان و خرمش��هر رها س��ازی شده است.
ویاف��زود :طبق هماهنگ��ی های صورت

گرفته با وزیر محت��رم نیرو در صورتی که
نیاز باش��د تا پایان ش��هریورماه موجهای
دیگری نیز جهت پایداری ش��رایط آبی در
آبادان و خرمشهر رها سازی خواهد شد لذا
جای نگرانی برای نخلداران و کشاورزان در

این دو شهرس��تان وجود ندارد .مدیر عامل
س��ازمان آب و برق خوزستان در خصوص
بارش های موس��می مانس��ون بیان کرد:
بارش های اخیر بیشتر در شرق استان بود
و سد های حوزه کارون همچنان به میزان

۴میلیارد متر مکعب خالی هس��تند .گفتنی
اس��ت در بارش های موس��می مانس��ون
در چند روز گذش��ته تنه��ا  ۱۷میلیون متر
مکعب آب به س��دهای حوزه کارون اضافه
شده است.

اخبار

است .مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت :در حال حاضر طبق
آخرین آمارها بیش از  ۹۸هزار و  ۹۸۱نفر برای طرح نهضت ملی مسکن در
س��طح استان ثبت نام کردند که تا کنون افزون بر  ۲۳هزار نفر حائز شرایط
اولی��ه ب��وده اند و بالغ بر  ۱۰هزار و  ۴۰۰نفر نیز تایید نهایی ش��دند .کمالی
خاطرنش��ان کرد :در بخش خودمالکین نیز  ۳ه��زار و  ۵۸۸واحد معرفی به
بانک و پذیرش شده است که از این تعداد  ۱هزار و  ۶۳۵واحد در قالب ۱۷۰
پروژه دارای قرارداد و طی فرآیند پرداخت تسهیالت هستند.

ب��ه گزارش روابط عموم��ی مدیریت درمان
تامی��ن اجتماعی اس��تان گلس��تان  ،کمیته
بررس��ی نس��خ درمانگاه تخصصی شهدای
آزادش��هر با حضور اعض��ای کمیته و رئیس
مرکز فوق تش��کیل و ط��ی آن بر موضوع
اهمیت اص�لاح فراینده��ای دارویی تاکید
ش��د.یکی از موضوعات مهم مطرح ش��ده
در ای��ن کمیته جایگزین��ی داروهای مایع با
داروه��ای جامد به عنوان یک��ی از اقدامات
اصالح��ی مهم در ح��وزه بود ک��ه از جمله
مزای��ای آن می ت��وان به اخت�لاف قیمت
زی��اد و پایین بودن قیمت داروهای جامد در
مقایس��ه با داروهای مای��ع  ،قابلیت حمل و
نقل و استفاده آسانتر وبی دردسرتر  ،کاهش
زیانهای ناشی از شکستن شیشه و  ، ...صرفه
جویی در اقتصاد کشور با کاهش تولید شیشه
برای بسته بندی داروهای مایع  ،کاهش دور
ریز دارو ها چون معموال بخش استفاده نشده
داروهای مایع دور ریخته می شود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
گلستان معرفی شد

آیین تکریم و معارفه یمدیرعامل ش��رکت
توزیع نیروی برق اس��تان گلس��تان با حضور
سیدمحمدرضا س��یدالنگی معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار و جمعی از مدیران استانی
برگزار ش��د .با حک��مآرش کردی مدیرعامل
شرکت توانیر ،س��یداحمد موسوی ،به سمت
مدیر عاملی شرکت توزیع برق استان گلستان
منصوب شد .گفتنی است موسوی اسفند ماه
سال  ۱۴۰۰به عنوان سرپرست شرکت توزیع
برق استان گلستان منصوب شده بود.
موفقیت کسب و کارها و ایجاد فرصت
های استثنایی برای آنها با بکارگیری
شماره های رند تلفن ثابت

مدیر مخابرات منطقه گلس��تان در جلس��ه
کمیته فروش ش��ماره های رن��د از فرصت
ایجاد ش��ده ب��رای رونق کس��ب و کارها با
استفاده از شماره رند تلفن ثابت خبر داددکتر
غالمعلی ش��همرادی که در جلس��ه کمیته
فروش ش��ماره های رند س��خن می گفت :
با اش��اره به مزایای اس��تفاده از شماره رند و
تاثیر آن در رونق کس��ب و کار و ش��ناخت
مش��تریان از کس��ب و کار افزود  :مشتریان
تجاری و کسب و کارها می توانند با تقاضای
شماره رند از مخابرات منطقه گلستان جهت
دریاف��ت آن اق��دام نماین��د  .وی آمادگ��ی
مخابرات منطقه گلستان در جهت واگذاری
ش��ماره رند و چهار رقمی تلفن ثابت اعالم
کرد و گفت  :متقاضیان می توانند به منظور
بهره مندی از ش��ماره های رند تلفن ثابت و
انتخاب آن بر اساس نیاز خود به مراکز امور
مشترکین مراجعه نمایند وبا دریافت شماره
رند از مزایای آن برای رونق و رش��د کسب
وکار بهره مند شوند.

