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شهرستان
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شماره 3200

اخبار
به همت پرسنل خدوم معاونت خدمات شهری ؛

اجرای عملیات پاکسازی و شستشوی
انهار در سطح شهر مالرد

شهرستان مالرد -مژگان
علیقارداشی :اقدام جهادی
پرسنل خدمات شهری در
خصوص شستشوی انهار،تنظیف
مکانیزه باکس های زباله،تسطیح
و نخاله برداری در سطح شهر
ادامه دارد .معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری
با حضور دائمی و مستمر در شهر نسبت به این مهم اقدام
نموده است که می توان به شرح ذیل به آنها اشاره نمود.
-1شستشوی انهار و جویهای خیابانهای طالقانی و تختی
و بلوار نیایش بوسیله دو تانکر
-2همکاری پرسنل معاونت خدمات شهری با معاونت
امور زیربنایی و ترافیک  ،جهت آماده سازی مسیرهای حفاری
 ،پیش از آسفالت نمودن آنها در خیابان آزادگان
-3کار تسطیح و نخاله برداری و جمع آوری ضایعات
برجای مانده از جمعه بازار در بلوار شهید جمور و تسطیح
زمین خالی بلوار مطهری غربی تقاطع آزادگان
-4نظیف مکانیزه شهری در بلوارهای شهید سلیمانی ،
مطهری شرقی  ،رسول اکرم (ص) و امام رضا
-5شستشوی مخازن حمل زباله بوسیله واترجت در
خیابانهای کیان  ،کیوان  ،نیما  ،گل مریم مارلیک
-6کار شستشوی انهار و جویهای بلوار رسول اکرم
(ص) از روبروی پمپ بنزین مالرد تا چهارراه مالرد و خیابان
ایثارگران توسط پرسنل خدمات
-7شستشوی مخازن حمل زباله در بلوارهای هفت تیر
و شهید جمور و خیابانهای مریم و مینای غربی و شرقی ،
شمشاد و فاز  ۴مارلیک
مدیر کل راه آهن منطقه آذربایجان:

صادرات بار از طریق ناوگان ریلی
منطقه ،افزایش  ۳۱درصدی داشته است

مدیر کل راه آهن منطقه آذربایجان از افزایش ۳۱
درصدی صادرات بار از طریق ناوگان ریلی راهآهن آذربایجان
خبر داد و میزان این صادرات در سه ماهه نخست سال جاری
را  ۹۶هزار و  ۸۵۹تن بار از طریق ناوگان ریلی این منطقه
اعالم کرد.
محمدرضا قربانی؛ مدیر کل راه آهن منطقه آذربایجان
با اظهار بر اینکه در سه ماه نخست امسال ۱۵۸ ،میلیون و
 ۲۹۱هزار و  ۹۵۷تن کیلومتر بار از طریق ناوگان ریلی این
منطقه حمل شده ،و میزان بار خالص حمل شده نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۴۱درصد افزایش یافته است ،میزان
بار تجمیعی حمل شده در بخش بین المللی اعم از واردات،
صادرات و ترانزیت راه آهن منطقه آذربایجان در سه ماهه سال
جاری را  ۲۰۲هزار تن با افزایش  ۱۶درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته اعالم کرد.
وی در همین راستا ،میزان بار ترانزیت شده در سه ماه
اول سال جاری در این منطقه را  ۵۷هزار و  ۷۲۲تن بار
با افزایش  ۱۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
اعالم کرد و افزود :در این مدت از طریق ناوگان ریلی منطقه
آذربایجان  ۵۹۲هزار و  ۲۸۰مسافر جابهجا شده ،و این تعداد
نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از  ۱.۱۶برابر
( ۱۱۶درصد) افزایش داشته است.

نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی عنوان کرد:

جهاد تبیین منحصر به قشر خاصی نمی شود

مشهد :علی گلستانی نماینده ولی فقیه در استان خراسان
رضوی و امام جمعه مشهد گفت :مقام معظم رهبری حکم به
جهاد تبیین دادند و جهاد تبلیغ نفرمودند .جهاد تبلیغ وظیفه قشر
روحانیت است ،اما جهاد تبیین به قشر خاصی منحصر نمی شود .در
جهاد تببین ابالغ کفایت نمی کند ،بلکه رساندن به مطلوب است.
این وظیفه در درجه اول وظیفه روحانیت است.
آیت اهلل سید احمد علم الهدی ،در همایش مبلغین جهادی
در عرصه سالمت و مقابله با کرونا که در مجتمع اقامتی امامت
مشهد برگزار شد ،گفت :مؤمنون و صادقون منحصر به کسانی است
که خدا و پیامبر را باور کرده و جهاد می کنند .آنچه در ذات خداوند
مقدم است ،جهاد اموال و جهاد انفس است و جهاد انفس بر جهاد
اموال تقدم دارد.وی افزود :آنچه در شما تحقق پیدا کرد ،جهاد
انفس بود که در شیوع بالیی که تمام جهان را فرا گرفته بود ،تکلیف
شرعی اموات را انجام دادید .حرمت مومن در جامعه دینی و اسالمی
در اوایل شیوع کرونا از بین رفته بود که شما آمدید و این حرکت
بزرگوارانه را بدون ترس از شیوع انجام دادید و بخاطر اخالص شما
آبرومندانه به خاک سپرده شدند.امام جمعه مشهد تصریح کرد:
هدایت دو قسم است ،یکی نشان دادن راه است و قسمت اصلی
هدایت ،رساندن به هدف و منزل خواهد بود .هدایت امت منحصر
به موالی متقیان امام علی(ع) بوده است .جهاد تبلیغ مقام ابالغ
است که یا جا می افتد یا جا نمی افتد ولی جهاد تبیین رساندن
به مطلوب است.نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی تاکید
کرد :اگر ما در زندگی یک خاطره ایجاد نماییم که ولی عصر به ما
لبخند بزن برای تمام عمرمان کافی است .در عرصه خدمت مهم
نیست چه کسی جلوتر یا عقبتر است ،آنکس جلوتر است که به

خدمت تمام عصر بیاید .امیدواریم بتوانیم ما اخالصمندانه خدمت
خود را انجام دهیم .مسیر خدمت مسیر خطیر است و همواره
نیست ،ممکن است در این مسیر از اخالص کاسته شود.عبدالهی
نماینده گروه تبلیغی احسان ماندگار نیز در این همایش گفت :اسالم
برای تحقق اهداف اجتماعی دو نهاد ،نهادهای حاکمیتی و نهادهای
اجتماعی دارد ،که هر کدام وظایفی دارند .هیچ کس نمی تواند
بگوید فقط نهادهای حاکمیتی یا نهادهای اجتماعی مسئولند .هر
کس باید در راستای این اهداف متعالی اسالم و جامعه اسالمی
عمل کند.وی ادامه :برای پیدا کردن و رفع محرومیت ،فعالیت
جهادی باید کنار حاکمیت نهادهای اجتماعی نیز قدم بردارند.
در عرصه فعالیت های جهادی تجربه کرونا نشان داد فضا برای
فعالیت های مردمی و جهادی فراهم است .عبدالهی بیان کرد :با
گفتگو با آقای خاموشی ایشان نیز تاکید کردند چه چیزی بهتر
از فعالیت های جهادی برای فعالیت های تبلیغی می تواند باشد،

پس جمعی تشکیل شد که از ظرفیت مبلغین سراسر کشور که
با اداره اوقاف ارتباط دارند یا اینکه با پشتیبانی بقاع متبرکه می
تواند کار کنند ،تشکیالتی شکل بگیرد .لذا گروه تبلیغی « احسان
ماندگار» به عنوان بک سازمان مردم نهاد تشکیل شد.ایشان تصریح
داد :این گروه جهادی اهداف و برنامه های مفصلی دارد که می
توان از ،تحقیق و پژوهش برای معضالت اجتماعی ،ترویج معارف
قرآن و عترت ،کمک به کاهش فقر ،طراحی جلوههای نوین تبلیغ،
همکاری برای تبدیل بقاع متبرکه به قطب محرومیت زدایی ،ترویج
سنت حسنه وقف و استفاده از ظرفیت نهادهای اوقاف و بسیج برای
اهداف گروه اشاره نمود.محمد احمدزاده ،مدیر کل اوقاف و امور
خیریه خراسان رضوی ،در همایش مبلغین جهادی اظهار داشت:
مجاهدت طالب در ایام کرونا در بخش های مختلف نمود داشت.
یک میلیون و  ۳۵۰هزار بسته معیشتی در کشور و  ۱۵۰هزار بسته
در استان خراسان به همت همین عزیزان توزیع شد .همچنین در
بخش سخت تغسیل و تدفین اموات کرونایی با وجود ترس در
افراد اوج خدمت بود.وی ادامه داد :هر ساله گروههای مختلفی برای
زیارت امام رضا(ع) که اکثریت زیارت اولی هستند تشریف می آورند
و ما از محل نیت واقفین و بقاع متبرکه میزبان آنها هستیم .امسال
 ۳۱۳نفر از کادر درمان در سه دوره مشرف شدند .مبلغین جهادی
مانده بودند و ما منتظر فرصتی برای هزینه بودیم که با کمک آیت
اهلل علم الهدی از محل حق تولیت خود از موقوفات گوهرشاد خانم
این مهم انجام گرفت و اکنون میزبان این عزیزان هستیم.شایان
ذکر است؛ در پایان این مراسم از  ۵نفر مبلغ جهادی برتر مبارزه با
کرونا از استانهای ،تهران ،خراسان رضوی ،خوزستان ،سیستان و
بلوچستان و استان قم تقدیر بعمل آمد.

مدیر امور آبفا شهرستان نکا خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی اصالح شبکه توزیع آب در روستای «کفرات» نکا

ساری – دهقان  :مدیر امور آبفا
شهرستان نکا از آغاز عملیات اجرایی اصالح

شبکه توزیع آب در روستای «کفرات» نکا و
تحویل گیری این روستا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران
؛ مهندس الیاس صحراگرد درگفتگویی
اظهار داشت  :روستای کفرات از توابع بخش
هزارجریب شهرستان نکاء با  ۹۰خانوار و ۲۷۹
نفر جمعیت
( بر اساس سرشماری سال  )۱۳۹۵تحت
پوشش شرکت نیست و آب آشامیدنی این
روستا از یک دهنه چشمه تامین می شود.

وی افزود :به دلیل فرسودگی شبکه توزیع
روستای کفرات به طول  ۳۵۰۰متر و کمبود
آب در این روستا ،امور آبفا نکا با مشارکت
اهالی تاکنون  ۲هزار متر از شبکه آبرسانی را
اصالح کرده است.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان نکاء
با اشاره به شرایط تحویل گیری مدیریت آب
روستای کفرات توسط شرکت گفت :تاکنون
 ۳۱۰۰متر خط انتقال آب در این روستا اجراء
 ،یک باب مخزن  ۵۰متر مکعبی و یک واحد
ایستگاه پمپاژ نیز احداث و راه اندازی شده

است که با تکمیل عملیات اجرایی به زودی
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب مازندران
قرار خواهد گرفت.
مهندس صحراگرد با اشاره به راه اندازی
چاه بهپاک افزود :در راستای مقابله با تنش
آبی یک حلقه چاه متعلق به شهرداری نکا با
موافقت شهردار و اعضای شورای شهر با دبی
 ۲۵لیتر در ثانیه وارد مدار بهره برداری شد تا
در مواقع بحرانی به عنوان چاه پدافندی مورد
استفاده قرار گیرد در همین راستا در مجاورت
چاه سیستم کلرزنی قطره ای نیز نصب شد.

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل
در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان

با هدف ارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان
نسبت به مفاهیم ،اصول ،اهداف ،شیوه ها و
راهکارهای اجرایی پدافند غیرعامل دوره آموزشی
در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه
گلستان برگزار شد.در این دوره یک روزه شرکت
کنندگان با مفاهیم پدافند عامل و غیرعامل،

انواع آن ،راهکارها ،موانع و نحوه عمل در مواقع
بحرانی آشنا شدند .برپایه این گزارش مدیر کل
پدافند غیر عامل استانداری گلستان بعنوان مدرس
دوره گفت :پدافند غیرعامل به معنای کاهش
مشکالت در زمان بحران بدون استفاده از ادوات
جنگی است و از آنجایی که پیشگیری مقدم بر

درمان است ،این دوره ها می تواند تاثیر زیادی
در پیشگیری از صدمات احتمالی داشته باشد.
محمدی درتشریح مهمترین اهداف موضوع اشاره
شده افزود :تقلیل آسیبپذیری و کاهش خسارات
و صدمات تأسیسات ،تجهیزات و نیروی انسانی
در برابر خطرات  ،حفظ سرمایهها و توان شرکت

جهت ادامه فعالیتها و تداوم خدمات رسانی از
مهم ترین این اهداف است.گفتنی است این دوره
یکروزه با حضور معاونین ،روسای واحدها و جمعی
از کارکنان در سالن اجتماعات ستاد شرکت ملی
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار
شد.

خبر كوتاه

پرداخت تسهیالت تبصره ۱۸
بخش کشاورزی در ایالم

رئیس سازمان جهاد
کشاورزی ایالم گفت :در قالب
تسهیالت تبصره  ۱۸از بهمن
ماه سال گذشته تاکنون ۶۱۱
طرح کشاورزی در استان به
بانک کشاورزی معرفی شده
است .آذرنوش عموزاده بیان کرد :برای این تعداد طرح ۴۷۷
میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته پرداخت تسهیالت تبصره
 ۱۸بخش کشاورزی در ایالمکه تاکنون مبلغ  ۹۴میلیارد تومان
از این تسهیالت به  ۱۳۸طرح پرداخت شده است.
وی یادآور شد :در موضوع تامین اعتبارات سرمایه در
گردش واحدهای دامپروری در قالب اعتبارات مردمی سازی
یارانهها از دهم خرداد ماه تا امروز مبلغ  ۱۱۲میلیارد تومان
پرداخت شده است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم اضافه
کرد :هدف اصلی تامین سرمایه در گردش واحدهای دام و
طیور از جمله مرغداریهای بود که تا امروز به  ۷۹واحد این
تسهیالت پرداخت شده است

برگزاری مانور مدیریت و کنترل
مصارف برق ادارات و دستگاه های
اجرایی استان مرکزی

مانور مدیریت و کنترل
مصارف برق ادارات و دستگاه
های اجرایی در استان مرکزی
برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان مرکزی در این مانور با بیان اینکه این مانور
برای تمامی دستگاه های اجرایی استان با هدف کنترل و
کاهش مصرف ساختمان های اداری تا حد  ۶۰درصد مصرف
روز جاری در ساعت غیر اداری برگزار شد ،افزود :الزم است
دستگاه های اجرایی در ایام اوج بار پیش رو نسبت به کاهش
و کنترل بار مصرفی در ساعات اداری تا حد  ۳۰درصد در
مقایسه با سال گذشته اقدام کنند.
محمود محمودی با بیان اینکه در این مانور  ۵۸اکیپ
سنجش میزان همکاری دستگاه های دولتی باهمکاری
نیروهای بسیج و سپاه ،نمایندگان استانداری و فرمانداری
در ۱۲شهرستان استان درکاهش بار مصرف برق از طریق
بکارگیری مولد های اضطراری  ،استفاده صحیح از سیستم
های سرمایشی  ،استفاده از نور طبیعی در روز و سایر
راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج بار بازرسی و نظارت
می کنند ،گفت :میزان مصرف برق ادارات از طریق کنتور های
فهام و داده های لحظه ای کنترل می شود و امکان این پایش
برای خود ادارات از طریق سایت شرکت توزیع برق به آدرس
 www.mpedc.irایجاد شده است .
وی تصریح کرد :مطابق مصوبه هیئت وزیران لیست
ادارات بد مصرف به استانداری مرکزی ارائه خواهد شد و در
صورت عدم اصالح نسبت به قطع برق ادارات بد مصرف اقدام
خواهد شد .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
خاموش کردن چراغ های اضافی ،کاهش مصرف سیستم
سرمایشی ،حذف وسایل برقی غیرضروری و به مدار آوردن
دیزل ژانراتورها در ساعت اوج بار را از جمله راهکارهای کاهش
مصرف برق عنوان کرد.

