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اخبار

دیدارنوروزیوسرزدهسرپرستدانشگاه
علومپزشکیمازندرانازمراکزبهداشتیو
درمانیواورژانسجادهایمنطقهبلدهنور

ساری – دهقان :
دکتر فرهاد غالمی
سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی مازندران به
همراه دکتر عباس علی
پور معاون بهداشتی دانشگاه با حضور در منطقه
بلده شهرستان نور از مراکز خدمات جامع سالمت
و اورژانس جاده ای این منطقه بازدید کردند و
ضمن گفت و گو با کارکنان این مراکز ،از نزدیک
روند خدمت رسانی به مراجعه کنندگان ،اقدامات
انجام شده در خصوص مراقبت ها و واکسیناسیون
و مشکالت و کمبودهای ارائه خدمات درمانی و
نحوه اعزام بیماران را مورد بررسی و ارزیابی قرار
دادند و از تالش ها و خدمات پزشکان  ،کارشناسان
و سایر کارکنان این مراکز قدردانی کردند.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

سال گذشته  ۲میلیون نهال در گلستان
کاشته شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان
گفت :سال گذشته با همکاری مردم بیش از دو
میلیون اصله نهال در مناطق مختلف گلستان
کاشته شد.
عبدالرحیم لطفی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه
کاشت نهال توسط زوجهای جوان گلستانی در
جنگل ناهارخوران گرگان در جمع خبرنگاران
اظهارکرد :سال گذشته با همکاری مردم بیش از دو
میلیون اصله نهال در مناطق مختلف استان کاشته
شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان
افزود :این نهال کاری در قالب طرح های مختلف
از جمله جنگلکاری ،کاشت چوب و بخشی هم در
توسط شهرداریها انجام شد.
وی با اشاره به کاشت بیش از  ۵۰اصله نهال
توسط زوجهای جوان در گرگان گفت :باید از هر
فرصتی برای حفاظت و احیای طبیعت استفاده کرد.
لطفی عنوان کرد :در توشن مکانی به نام زادروز
در نظر گرفته شده تا افراد و خانوادهها بتوانند به
جای هزینههای سنگین و هدایای گران قیمت ،یک
یا چند اصله نهال به نام نوزاد خود بکارند.

در جلسه هم اندیشی تشکلهای صنفی حمل و نقل کاالی استان تاکید شد :

رفع مشکالت رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی مازندران

ساری – دهقان  :مدیر کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان مازندران درجلسه هم اندیشی
تشکلهای صنفی حمل و نقل کاالی
استان مازندران اظهار داشت  :باید
تمامی دست اندرکاران حوزه حمل و
نقل  ،جهت رفع مشکالت رانندگان
ناوگان عمومی تمام قد بایستند.
به گزارش خبرنگار مازندران به
نقل روابط عمومی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان مهندس
حسن جهانیان هدف از این جلسه را
بررسی مشکالت رانندگان ناوگان حمل
و نقل عمومی و برنامه ریزی جهت
فعالیت سال جاری عنوان نمود.
وی اظهار داشت :انجمن های
صنفی کاال بر اساس وظایفی که بر
عهده شان می باشد باید مسائل و
مشکالت بخش و اطالعات مورد نیاز
را جمع آوری و بطور منطقی تجزیه
و تحلیل نموده و با راهکارهای مناسب
عملی به دستگاههای مربوطه ارائه

دهند و مسائل را حل و فصل نمایند.
مهندس جهانیان تصریح کرد:
انجمنهای صنفی کاال باید تأثیرگذار
باشند و بتوانند با در نظر گرفتن قوانین
و مقررات مشکالت بخش را ساماندهی
کنند.
وی گفت :کانون و انجمن های
صنفی کاال باید به دنبال ساماندهی و
ارتقاء باشند و به حدی از ترقی برسند

که بیشتر مسائل و مشکالت رانندگان
و شرکتها را به عهده گیرند و در پی
اصالح امور باشند .
مدیر کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان گفت :با عنایت
به اینکه در تشکلهای صنفی حمل و
نقل کاالی استان انسانهای ارزشی ،
متدین ،تحصیل کرده و صاحب تجربه
هستند امید واثق دارم که بتوانیم با

صفا و حمیت و درک متقابل و همدلی
و در چهارچوب قوانین و مقررات
امورات حمل و نقل استان را به خوبی
انجام داده و مشکالت موجود را مرتفع
نمائیم.
وی در ادامه بر ضرورت برقراری
تردد در تمامی ایام سال اشاره و
تصریح کرد :حفظ ارتباطات و تداوم
جریان پیوسته شبکه حمل و نقل و
باالخص شبکه حمل و نقل جاده ای
در تمامی ایام سال از اهمیت ویژه ای
برخوردار است که کوچکترین عامل
بازدارنده این جریان پیوسته  ،صدمات
جبران ناپذیری را بطور مستقیم و غیر
مستقیم وارد خواهد ساخت.
گفتنی است در خاتمه جلسه
ریاست کانون و روسای انجمن های
صنفی شرکتهای حمل و نقل کاالی
استان مازندران ضمن تبریک سال
نو به بیان مسائل و مشکالت صنف
پرداخته و نظرات خود را جهت رفع
مشکالت بیان داشتند .

آماده باش تمام اكیپهای شركت توزیع نیروی برق گلستان
در تعطیالت نوروز

تجدید میثاق سرپرست شركت توزیع نیروی برق گلستان
با آرمانهای شهدا همزمان با تحویل سال نو

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :تمامی اکیپهای
شرکت توزیع نیروی برق گلستان در ایام نوروز با تمام توان ،آماده ارائه خدمات
به شهروندان هستند.
سید احمد موسوی در حاشیه دید و بازدید نوروزی و دیدار صمیمی
و سرزده از مرکز فوریت های  ۱۲۱مدیریت های توزیع استان گفت :تمام
اکیپهای عملیاتی و مراکز فوریتهای برق در تعطیالت عید نوروز  ۱۴۰۱در
آمادگی کامل هستند و در تعطیالت عید نوروز امسال نیز همانند سالهای
گذشته اکیپهای عملیاتی به صورت شبانه روزی در سطح شرکت توزیع برق
استان آماده خدمت رسانی به مردم هستند.وی افزود:حفظ آسایش و آرامش
مشترکان و اطمینان از پایداری شبکه به منظور جلوگیری از بروز کوچکترین
وقفه در ایام نوروز برای ما اهمیت دارد چرا که مردم ما شایسته ارایه بهترین
خدمات هستند.سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان نیز در پایان این
بازدید ها ضمن اطالع از روند آمادگی نیروها در شرایط تعطیالت عید نوروز ؛
بر آمادگی کلیه نیروها در آماده سازی شرایط برای گذر از پیک تابستان ۱۴۰۱
که از ماههای قبل شروع شده  ،تاکید داشت.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بهمراه مدیران دفاتر
حراست ،روابط عمومی و دیسپاچینگ شرکت همزمان با تحویل سال نو با
حضور در امامزاده عبداله گرگان با آرمان های شهدا تجدید میثاق نمودند.
سید احمد موسوی در حاشیه این تجدید میثاق با اشاره به نامگذاری
امسال با عنوان سال تولید ،دانش بنیان و کارآفرینی ازسوی مقام معظم رهبری
گفت :شهیدان از همه هستی خود گذشتند تا امنیت و آرامش را برای ما به
ارمغان آورند ،امروز اقتدار و صالبت کشور مدیون حماسه آفرینی شهیدان و
ایثارگران است ،عزیزانی که از همه تعلقات دنیوی گذشته و به قرب الهی نائل
آمدند.
وی با بیان اینکه شهیدان و ایثارگران مظهر صالبت و اقتدار این مرز
و بوم هستند و مدال افتخار آنها بر تاریخ ایران اسالمی تا همیشه خواهد
درخشید ،گفت :امیداواریم در حوزه مسئولیتی خود به گونه ای عمل کنیم که
مدیون خون شهدا نباشیم.شایان ذکر است سرپرست شرکت توزیع نیروی برق
گلستان و هیئت همراه پس از تجدید میثاق با آرمان های شهدا ،در امامزاده
عبداهلل بن موسی ابن جعفر علیه السالم حضور بهم رساندند.
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خبر کوتاه

دیدارنوروزیسرپرستشركتتوزیع
نیرویبرقگلستانبافرماندارانشرقاستان

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان
در حاشیه بازدید نوروزی از مدیریت های
شرق استان  ،با فرمانداران شهرستانهای گنبد
کاووس،مینودشت،کالله،مراوه تپه دیدار و گفتگو نمود.
سید احمد موسوی در دیدار با فرمانداران  ،با اشاره
به برنامه های این شرکت جهت گذر از پیک مصرف
 ۱۴۰۱گفت  :شرکت توزیع نیروی برق گلستان بر
اساس دستورالعمل های ابالغی از سوی شرکت توانیر
در صدد این است که با همکاری و همیاری مردم
شریف در مدیریت مصرف ،تابستان پیش رو را با
کمترین مشکل سپری نماییم و از همکاران مدیریت
ها درخواست شد که از هم اکنون در راستای کاهش
پیک همچون انعقاد تفاهمنامه با مشترکین دیماندی در
حوزه صنعت و کشاورزی اقدام جدی انجام دهند.وی
افزود  :کارهایی خوبی در جهت تبدیل شبکه های برق
سیمی به کابل خودنگهدار در سطح استان در حال انجام
است چرا که این کار عالوه بر کاهش تلفات و افزایش
پایداری شبکه ،میزان سرقت تاسیسات (سیم)و انرژی
را کاهش می یابد.موسوی افزود  :از فرمانداران استان
که در خصوص حمایت از صنعت برق در جهت خدمت
رسانی مطلوب به مردم ،در چارچوب قانون تشکر ویژه
دارم.سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان در پایان
خواستار همراهی مسولین در جهت وصول مطالبات را
شد.در ادامه فرمانداران شرق استان ضمن اعالم تشکر از
عملکرد صنعت برق در جهت خدمت رسانی به مردم به
عنوان یک دستگاه خدمات رسان ،از ادامه همکاری بیش
از پیش خبر دادند .و اظهار داشتند در دولت سیزدهم
همه ارکان دولت در کنار سایر دستگاه ها بالخص
دستگاههای خدمات رسان از جمله توزیع برق در جهت
خدمت به مردم خواهیم بود.

ته سیگار  ۱۵هکتار از بستر رودخانه ارس
را به آتش کشید

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان
شرقی از آتش سوزی  ۱۵هکتاری در مسیر بستر
رودخانه ارس به دلیل بی احتیاطی چهار نفر گردشگر و
انداختن ته سیگار خبر داد .سیروس داوودی در گفتوگو
با خبرنگاران اظهار کرد :این آتش سوزی عصر دیروز در
حاشیه روستای قره قوچ بخش منجوان خداآفرین رخ
داده است .وی اذعان داشت :مناطق حادثه دیده تحت
حفاظت مدیریت آب منطقهای بودند و اطفای حریق،
همچنین لکه گیری محل تا ساعت  ۲۳شب دیروز اتمام
یافت .داوودی متذکر شد :تعداد چهار نفر گردشگر که با
روشن کردن آتش و انداختن ته سیگار به محل موجب
این حادثه شده بودند تحت بازداشت قرار دارند.

