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شهرستان

سه شنبه  11مرداد 1401
شماره 3218

اخبار

برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای
صادرکننده نمونه کردستان

از
تجلیل
مراسم
واحدهای صادرکننده نمونه
کردستان در تاریخ  2مرداد
 1401با حضور مقامات
استانی در محل استانداری

کردستان برگزار شد.
در این مراسم سیمان کردستان به عنوان صادر
کننده برتر استانی موفق به دریافت لوح و تندیس شد.
محصول کلینکر کارخانه سیمان کردستان با ۱۵۱
درصد بیشترین میزان رشد را به خود اختصاص داده
است.
انتخاب سیمان کردستان با عنوان صادر کننده برتر
از بین حدود  ۱۰۰تولید کننده انتخاب شده است.
تامین سهم بازار داخلی و افزایش میزان صادرات
از جمله برنامه های مجموعه سیمان کردستان است
و چشم انداز آینده هم کسب عنوان صادر کننده برتر
کشوری و افزایش سهم بازار داخلی است.

حضور روسای مخابرات شهرستانهای
استان در  13میز خدمت طی یکماهه
گذشته

روسای ادارات مخابرات شهرستانهای استان
گلستان طی یکماهه گذشته در  13میزخدمت حضور
داشتند.روسای ادارات مخابرات شهرستانهای استان
باحضور در  13میز خدمت طی یکماهه گذشته از
نزدیک با مردم به گفتگو نشسته و درخواستهای آنها را
بررسی و برای رفع مشکالت ارتباطی آنها اقدامات الزم
را انجام داده اند.
میز خدمت تشکیل شده روستاهای بخش لوه
در مسجد روستای صادق آباد همچنین نماز جمعه
شهرستان گالیکش  ،روستا های االزمن و بلوچ آباد از
توابع شهرستان علی آباد کتول  ،روستای صفایشان
شهرستان گمیشان  ،محله الله باغ و روستاهای خرم
آباد و غالم آباد شهرستان کردکوی  ،روستای چناران
از توابع شهرستان مینودشت  ،روستای قلی آباد و
والش آباد از توابع شهرستان گرگان و روستای آقچی
از توابع شهرستان کالله از جمله جلساتی که روسای
ادارات مخابرات این شهرستانها در آنها حضور داشته و
در راستای رسیدگی به مشکالت ارتباطات مخابرات این
روستاها برنامه ریزی و اقدام شد .
فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف لوازم پزشکی مصرفی در البرز

فرمانده انتظامی البرز از شناسایی یک انبار دارای
بیش از  ۹۸۱هزار عدد تجهیزات مصرفی پزشکی به ارزش
 ۲۰میلیارد ریال در گرمدره کرج خبر داد.
سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد :مأموران پلیس
امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطالعاتی از نگهداری
تعداد قابل توجهی لوازم مصرفی پزشکی قاچاق در یک
انبار در منطقه گرمدره کرج مطلع و بررسی موضوع را در
دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان
از صحت اطالعات ،مأموران با هماهنگی مقام قضائی
با همراهی عوامل اداره صمت به انبار مورد نظر اعزام و
در بازرسی از آنجا  ۹۸۱هزار و  ۷۱۹عدد انواع تجهیزات
مصرفی پزشکی قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه کارشناسان
ارزش اقالم مکشوفه را حدود  ۲۰میلیارد ریال عنوان
کردهاند ،گفت :یک متهم در این زمینه دستگیر و برای
انجام مراحل اداری به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
وی با بیان اینکه قاچاق کاال ضربه جدی به تولید و
اشتغال جوانان وارد میکند ،خاطرنشان کرد :پلیس برای
به حرکت درآمدن چرخه تولید و اشتغال کشور به صورت
جدی با معضل قاچاق برخورد و متخلفان را به مراجع
قضائی معرفی میکند .

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم:

مردم و هیئت های مذهبی ،تبرکی خود را به سفره
نیازمندان هم برسانند

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
کمیته امداد استان قم از اجرای طرح اطعام
و احسان حسینی در ماه محرم امسال با
هدف تأمین سبد معیشتی و غذای گرم برای
نیازمندان و بیماران صعب العالج خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته
امداد ،عباس جوشقانیان ،معاون توسعه
مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم
با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و 350
بیمار صعب العالج تحت حمایت کمیته امداد
استان قم هستند گفت :طرح اطعام و احسان
حسینی در ماه محرم امسال با هدف تأمین
سبد معیشتی و غذای گرم برای افرادی است
که امکان حضور در مراسم عزاداری حسینی
ندارند .وی با بیان اینکه در این نذورات و
سبد کاالی اهدایی مردم نیکوکار در اسرع
وقت به دست محرومان می رسد تصریح کرد:
هیئت های مذهبی هم می توانند از غذای
تبرکی هیئت ،سهم مشخصی برای توزیع
بین افراد بی بضاعت به کمیته امداد استان
تحویل دهند.
اطعام و احسان حسینی
جوشقانیان روشهای پرداخت تبرکی
و نذورات به طرح اطعام و احسان حسینی
را یادآور شد و افزود :مردم و نمایندگان
هیئت های مذهبی عالوه بر مراجعه به مراکز
نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد می توانند از
روشهای واریز الکترونیکی برای وجوه نقد

استفاده کنند.
وی ادامه داد :نیکوکاران گرامی می توانند
از شماره کارت ، 6037997950166018
کد دستوری  *8877*025*1#و کد کیوآر
پیش بینی شده برای این کار خداپسندانه و
واریز وجوهات نقدی خود اقدام کنند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی
کمیته امداد استان قم از هیئت های مذهبی
و اعضای فعال آن خواست تا حامی ایتام
و فرزندان محسنین در طرح اکرام ایتام و
محسنین شوند و با پرداخت ماهانه  50هزار
تومان به حسابشان ،آنها را یاری کنند.
وی با معرفی شماره ثابت
 02536622422گفت :امدادگران این نهاد
در ساعات اداری ،آماده پاسخگویی به مردم و
خیران هستند.خود را به سفره نیازمندان هم
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هدف تأمین سبد معیشتی و غذای گرم برای
نیازمندان و بیماران صعب العالج خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته
امداد ،عباس جوشقانیان ،معاون توسعه
مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم
با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و 350
بیمار صعب العالج تحت حمایت کمیته امداد
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بین افراد بی بضاعت به کمیته امداد استان
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جوشقانیان روشهای پرداخت تبرکی
و نذورات به طرح اطعام و احسان حسینی
را یادآور شد و افزود :مردم و نمایندگان
هیئت های مذهبی عالوه بر مراجعه به مراکز
نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد می توانند از
روشهای واریز الکترونیکی برای وجوه نقد
استفاده کنند.
وی ادامه داد :نیکوکاران گرامی می توانند
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پیش بینی شده برای این کار خداپسندانه و
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معاون توسعه مشارکتهای مردمی
کمیته امداد استان قم از هیئت های مذهبی
و اعضای فعال آن خواست تا حامی ایتام
و فرزندان محسنین در طرح اکرام ایتام و
محسنین شوند و با پرداخت ماهانه  50هزار
تومان به حسابشان ،آنها را یاری کنند.
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در ساعات اداری ،آماده پاسخگویی به مردم
و خیران هستند.

در دیدار استاندار مازندران و شهردار ساری مطرح شد:

توسعه و پیشرفت مرکز استان محور فعالیت مدیریت شهری قرار گیرد

ساری – دهقان  :استاندار مازندران در دیدار شهردار
ساری با اشاره به اینکه توسعه و پیشرفت مرکز استان می
بایست محور فعالیت مدیریت شهری قرار گیرد ،گفت:
مجموعه مدیریت شهرداری ساری برای توسعه و پیشرفت
مرکز استان باید برنامه کالن راهبردی داشته باشد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل مدیریت ارتباطات
شهرداری ساری ،سید محمود حسینی پور ،مقام عالی
دولت در مازندران در دیدار جواد طالبی ،شهردار ساری
با عنوان اینکه توسعه و پیشرفت مرکز استان می بایست
محور فعالیت مدیریت شهری قرار گیرد ،خاطرنشان کرد:
مجموعه مدیریت شهرداری ساری برای توسعه و پیشرفت
مرکز استان باید برنامه کالن راهبردی داشته باشد و برای
حل مشکالت شهر و شهروندان چاره اندیشی کند .استاندار

مازندران ،افزود :در راستای پیشرفت و توسعه ساری از
شهرداری حمایت الزم را صورت خواهیم داد و انتظار داریم
مدیران شهرداری اقدامات شایسته در شان مردم مرکز استان
انجام دهند تا شاهد توسعه متوازن و عادالنه مناطق مختلف
شهری باشیم .در ادامه این دیدار شهردار ساری با عنوان
اینکه علیرغم همه مشکالت پیش رو بدنبال اجرای پروژه
های مهم و ارائه خدمات مطلوب به مردم شهرمان هستیم،
تصریح کرد :برای حل مشکالت موجود و اجرای برنامه های
مان نیازمند کمک و حمایت های دلسوزانه مدیریت ارشد
استان هستیم و انتظار داریم همه دستگاه های اجرایی
به کمک شهرداری ساری بیایند .شهرداری ساری اظهار
کرد :بروز کردن بیمه تامین اجتماعی کارکنان شهرداری
و پرداخت بدهی به پیمانکاران که در یک سال اخیر بصورت

عادالنه پرداخت گردید از جمله اقداماتی بود که در راستای
ایجاد نظم و انضباط مالی در شهرداری ساری صورت گرفت.

تأکید مدیر کل نوسازی و مدارس گیالن
در خصوص حفظ منابع و سرمایه های ملی

به گزارش روابط عمومی مهندس
علی دقیق مدیرکل نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس استان گیالن در جلسه
شورای معاونین اداره کل فرا رسیدن
ماه محرم و ایام سوگواری سرور

و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) و علمدار رشیدش حضرت
ابالفضل العباس(ع) و یاران با وفایش را
تسلیت گفته و ابراز داشت :باید درس
عزت و آزادگی را در مکتب عاشورا
آموخت و به نسل های بعدی انتقال
داد.مدیرکل نوسازی مدارس گیالن
با اشاره به شیوع موج جدید کرونا،
خواستار رعایت دقیق پروتکلهای
بهداشتی و استفاده از ماسک در اداره
کل شد.دقیق در بخش دیگری از
سخنانش با پرداختن به ضرورت صرف

جویی در اداره کل ،اظهار داشت :ما
بر اساس رسالت اجتماعی ،خود را
موظف می دانیم در خصوص حفظ
منابع و سرمایههای ملی اقدام ارزنده
ای برداریم.وی تصریح نمود :فرهنگ
سازی در خصوص حفظ سرمایه های
ملی کار ارزنده ای است که بصورت
جدی برای آن در اداره کل برنامه
داریم.دقیق با بیان اینکه اداره کل
اقدام موثری در خصوص ساماندهی
لوازم برقی ،سرمایشی و گرمایشی
انجام داده است ،ابراز داشت :این اقدام

بصورت محسوس توانسته در کاهش
مصرف انرژی ها در اداره کل تاثیری
مثبتی داشته باشد.وی در پایان با اشاره
به رعایت عفاف و حجاب در جامعه،
یادآورشد :باید تالش کرد نگاه متعالی به
امر عفاف و حجاب در جامعه و محل کار
فرهنگ سازی شود.گفتنی است در پایان
هریک از اعضای شورای معاونین در
خصوص موضوعات مورد بحث مطالبی را
بیان نموده و ضمن تبادل نظر راهکارهای
بهینه روند اجرایی امورات مربوط به اداره
کل را بر شمردند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن :

کسب رتبه برتر کشوری طرح ملی دادرس
توسط هالل احمر گیالن

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان
گیالن از کسب رتبه برتر کشوری دهمین مرحله
طرح ملی دادرس ،خبر داد.
به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل
احمر استان گیالن؛ سیاوش غالمی مدیرعامل
جمعیت هالل احمر گیالن با بیان اینکه دهمین
مرحله طرح ملی دادرس با هدف توسعه
وترویج ظرفیتهای خودامدادی وسازماندهی
تیمهای اولیه مدیریت بحران در مدارس
اجرا میشود ،اظهار داشت :در راستای اجرای
فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العای)
در حمایت از سرمایههای ملی و به منظور کاهش آسیبپذیری منابع انسانی در
حوادث و سوانح ،دهمین مرحله طرح ملی دادرس در سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۰در
کانون های دانشآموزی تحت پوشش جمعیت هالل احمر برگزار شد .غالمی افزود:
توسعه همکاریهای بین بخشی در موضوع سالمت و افزایش سطح ایمنی ،کاهش
خطرپذیری وپیامدهای ناشی از وقوع حوادث از دیگر اهداف این طرح است.
در ادامه امید عظیمیان معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان گیالن
گفت :طرح ملی دادرس هر سال مطابق با تفاهمنامه فیمابین آموزش و پرورش و
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر و سهمیه اعالمی از سوی سازمان جوانان برگزار
میگردد.
عظیمیان اظهار کرد :دهمین مرحله طرح ملی دادرس در مقطع اول متوسطه
پایه هشتم پسرانه و دخترانه در سیصد مدرسه اجرا شد که دانشآموزان آموزشهای
الزم را فرا گرفتهاند .معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر گیالن با اشاره به ضرورت
آمادگی همگانی در برابر حوادث احتمالی گفت :پناهگیری و خروج ایمن ،ارزیابی
و کنترل عالیم حیاتی ،احیاء قلبی و ریوی ،حمل مصدوم ،خونریزی ،پانسمان و
بانداژ ،شکستگی و آتلبندی ،اسکان اضطراری و اطفاء حریق از مهمترین سرفصلهای
آموزشی این طرح میباشد.
امید عظیمیان اظهار داشت :در ارزیابی سازمان جوانان ،استان گیالن موفق به
کسب رتبه برتر کشوری در دهمین مرحله طرح ملی دادرس گردیده و این موضوع
نتیجه همکاری مطلوب تمامی عوامل اجرایی در جمعیت هالل احمر و آموزش و
پرورش استان است .الزم به ذکر است؛ حوزه جوانان جمعیت هالل احمر استان گیالن
در سنوات گذشته نیز در اجرای این طرح حائز رتبه برتر بودهاست .

خبر كوتاه

حضور سرلشکر رحیم صفوی
در منزل شهیدان زین الدین

مشاور عالی فرمانده
معظم کل قوا با مادر
معظم شهیدان سردار
مهدی و مجید زین
الدین در قم دیدار کرد.
حضور سرلشکر رحیم صفوی در منزل شهیدان
زین الدین .
به گزارش ایثار واحد استان قم ،سردار سرلشکر
رحیم صفوی ،مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در سفر
به قم ،با حضور در منزل شهیدان مهدی و مجید زین
الدین از شهدای هشت سال دفاع مقدس ،از خانواده
معظم این شهدا تجلیل کرد.
مهدی زین الدین فرمانده لشکر  17علی بن
ابیطالب (ع) بود که به همراه برادرش مجید در  ۲۷آبان
 ۱۳۶۳در مسیر کرمانشاه به سردشت توسط منافقان
کوردل به شهادت رسیدند.
سرلشکر رحیم صفوی در این دیدار ضمن ابالغ
سالم رهبر معظم انقالب اسالمی به خانواده این شهدا
دو حلقه انگشتر نیز به عنوان تبرک از طرف حضرت
آیتاهلل خامنهای به این خانواده اهدا کرد.
دیدار با کارکنان و پاسداران سپاه امام علی بن
ابیطالب (ع) قم و حضور در جمع راویان و پیشکسوتان
دفاع مقدس استان از دیگر برنامه های سفر مشاور عالی
فرمانده معظم کل قوا به قم بود.

حضور فرماندار شهرستان مالرد در
مناطق سیل زده شهرستان فیروزکوه

مالرد-
شهرستان
مژگان علیقارداشی :جابر
فرماندارشهرستان
کریمی
مالرد به همراه شهرداران
مالرد و صفادشت بمنظور
ارزیابی حادثه سیل ،نحوه
عملکرد نیروهای اعزامی،
دلجویی از روستائیان سیل
زده ،تعامل هر چه بیشتر برای
ارسال تجهیزات مورد نیاز به
شهرستان فیروز کوه سفر کرده و مدیریت امداد رسانی
به روستای آتشان دهستان زرین دشت فیروزکوه را به
عهده گرفت.
گفتنی است ،به دستور استاندار محترم تهران،
شهرستان مالرد معین روستای آتشان دهستان زرین
دشت شهرستان فیروزکوه تعیین شده و حضور مستقیم
در امر امداد رسانی دارد.
شایان ذکر است در دو روز گذشته بیش از ۲۱
دستگاه ماشین االت سنگین و سبک و بیش از ۱۱۰
نیروی انسانی از شهرستان مالرد به روستای آتشان
دهستان زرین دشت اعزام شده و مشغول امداد رسانی
به مردم شریف آن منطقه می باشند.
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

توسعه مخابرات در استان هیچگاه
متوقف نمی شود

مدیر مخابرات منطقه گلستان در جلسه شورای
مدیران گفت :توسعه مخابرات را هیچگاه متوقف نخواهیم
کرد .دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به عملکرد توسعه
ای مخابرات در استان گفت  :در هر شرایطی توسعه
مخابرات اجرا می شود وهیچگاه متوقف نخواهد شد
.وی پشتیبانی وسیاست گذاری ستاد وحمایت همه
جانبه ازادارات مخابرات شهرستانها به عنوان عامل
اجرایی توسعه را عامل مهمی در پیشبرد طرح ها دانست
.مدیر مخابرات منطقه گلستان  ،همکاری وتعامل بین
بخشی واستفاده از فرصت های خدمتگزاری را مورد
توجه دانست وافزود :رفع موانع وحل مشکالت براساس
امکانات موجود با ایجاد ارتباطات موثر مورد انتظار می
باشد .دکتر غالمعلی شهمرادی اجرای نهضت جهادی
توسعه فیبر تحت عنوان طرح نجما ،اجرای پروژه های
 usoو ارتباط رسانی به مناطق روستایی صعب العبور
همچنین توسعه شبکه همراه را از عمده پروژه های سال
 1401دانست و افزود :در راستای اجرای این پروژه ها
اقدامات تعریف وانجام شده است و تأکید می شود طرح
ها به هیچ عنوان متوقف نشده وتا رسیدن به اهداف
در نظر گرفته شده برنامه ها براساس زمانبندی انجام
شده اجرا شود .وی رعایت قوانین و مقررات در اجرای
فرآیندها وارائه خدمات وسرویسها براساس دستورالعمل
های ابالغی را مؤکدا یادآوری کرد وگفت :سرعت
بخشیدن به انجام کار نباید موجب کاهش کیفیت
خدمات وسرویسها شود وبا تالش بیشتر ومدیریت
صحیح می بایست شرایط مناسب برای ارائه خدمات
براساس نیاز مشتریان فراهم شود .

افزایش پهنای باند مخابراتی در
شهرستان گالیکش

پهنای باند مخابراتی شهرستان گالیکش افزایش
یافت .مهندس مجید خسروی رئیس اداره مخابرات
شهرستان گالیکش با اشاره به افزایش پهنای باند این
شهرستان  ،از نصب تجهیزات جدید درکافوهای مرکز
شهر که منجر به افزایش پهنای باند به  40mbشده
است خبر داد .وی از اقدامات انجام شده اداره مخابرات
شهرستان گالیکش در نقاط آسیپ پذیر روستایی به
سبب سرقت تجهیزات مخابراتی  ،به طرح تغییر سیستم
ارتباطی روستای منجلو اشاره داشت و گفت  :بعلت
سرقت های مکرر کابل و تیرهای فلزی مسیراین روستا
 ،سیستم ارتباطی از فیبر نوری به رادیو  IPتغییر یافت
تا ارتباط مخابراتی با کیفیت و پایدار در اختیار ساکنان
منطقه قرار گیرد .رئیس اداره مخابرات شهرستان
گالیکش از توسعه پورت اینترنت در روستای تراجیق
نیز سخن گفت و افزود :به درخواست مردم این روستا
که متقاضی سرویس اینترنت پرسرعت خانگی بوده اند
توسعه و نصب یکدستگاه DSLAMبا  ۴۸پورت در
مرکز مخابرات روستای تراجیق در دستور کار قرار گرفت
و این پروژه راه اندازی و متقاضیان جدید می توانند از
سرویس اینترنت پرسرعت خانگی بهره مند شوند.

