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بایستی از نقش
محوریروحانیت
برای اعتالی
ایران اسالمی
استفاده شود

اخبار خوزستان
مدیرعاملشرکتتوسعهنیشکر:

گردشگرینیشکرهمگامباتولیدرونقمییابد

نیایش-خوزســتان :مدیرعامل شرکت توسعه نیشــکر و صنایع
جانبــی از رونق گردشــگری همگام بــا تولید در این شــرکت خبر
داد و گفــت :جاذبههــای گردشــگری فراوانــی در درون طرحهای
هشتگانه توسعه نیشــکر و همچنین محیط پیرامونی آن وجود دارد
که ســبب جذب گردشــگر و رونق گردشگری در اســتان میشود.
دکترعبدعلــی ناصری در اولین جشــنواره ملی برداشــت نیشــکر
(شکرســتان  )۱۴۰۰بــا بیان این مطلــب اظهار کرد :آثــار تاریخی
شــوش ،شوشــتر ،هفتتپه و جاذبههای گردشــگری نظیر تاالب
شــادگان از جملــه جاذبههای پیرامونی طرحهای نیشــکر اســت.
وی افزود :صنعت توسعه نیشکر با فعالیتهای خود در سطحی وسیع،
سبب افزایش جاذبههای گردشگری خوزستان شده و همگام با تولید،
گردشگریمنطقهرانیزرونقدادهاست.مدیرعاملشرکتتوسعهنیشکر
و صنایع جانبی در بخش دیگری از سخنان خود به فراز و فرودهای این
شرکت از ابتدای تأسیس تاکنون اشــاره کرد و گفت :برای رسیدن به
ظرفیت تولید  ۷۰۰هزار تنی ،این شرکت مسائل و مشکالت متعددی
از جمله سیالب و خشکسالی در طول این چند دهه تجربه کردهاست.
ناصــری ادامــه داد :در تابســتان ســال  ،۹۷با وقوع خشکســالی و
پس از آن ســیالب بــه بیــش از  ۴۰هزار هکتــار از اراضی نیشــکر
آســیب زد ،امــا با وجــود چنین خســارتی بــه همت همــکاران،
موفق شــدیم عــاوه بر بازســازی اراضــی ،رکورد تاریخی کشــت
بیــش از  ۲۲هــزار و  ۶۰۰هکتــار نیشــکر را ثبت کنیــم و مابقی
اراضی آیشــی را به کشــتهای غیرنیشــکری اختصــاص دادیم.
وی افزود :نزدیک  ۳۰۰هزار تن شــکر به دلیل خشکسالی و سیالب از
دسترفت،ولیباراهکارهایمختلفازجملهتلفیقتجارتوصنعتبه
وسیلهکشتهایغیرنیشکری،سودخوبیمحققشد.

برگزارینخستینمانورمشتركنفتوگاز
مارونوبهداشتودرمانصنعتنفتاهواز

نیایش-خوزستان :سرپرست ایمنــی ،بهداشــت و محیط زیست
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مــارون از برگزاری نخســتین مانور
مشترک این شرکت و بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز که با حضور
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت بحران در ایستگاه تقویت
فشار گاز بنگستان کوپال برگزار شد ،خبر داد .مهدی خزائی ضمن ابراز
خرسندی از آمادگی تیم های تخصصی حاضر گفت :هدف از برگزاری
این مانور بررســی و پایش آمادگی نیروهای عملیاتی ،امدادی و آتش
نشانی در مجموعه های صنعتی و شناسایی نقاط ضعف و قوت جهت
آمادگیهرچهبیشتردرزمانوقوعحوادثاستوخوشبختانهتوانستیم
اهداف مورد نظرمان را در این مانور مشترک تحقق بخشیم .وی افزود:
در این مانور سناریوی نشت گاز  ،H2Sانفجار و آتش سوزی در دستور
کار قرار گرفت که نیروهای اورژانس رسیدگی به افراد دچار گاز زدگی
و تیم آتش نشانی شرکت ،مهار آتش سوزی حاصل از انفجار را به کمک
نیروهای عملیاتی واحد تمرین کردند و بر اساس استانداردها و پروتکل
هایموجود،میتوانگفتکههمهاهدافمانورمحققشد.

تمدیدمهلتثبتنامطرحجهشتولیدمسکن
درخوزستانتا ۱۵آذرماه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جمکران ،ســید محمد تقی شــاهچراغی اســتاندار قم در دیدار حجت االسالم و
المسلمین رحیمیان تولیت مســجد مقدس جمکران طی سخنانی با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری و
علمای بزرگ اســام راجع به شــهر مقدس قم اظهار کرد :امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از نظرات و رهنمودهای
مراجع عظام و علمای اعالم در مســیر توســعه ی فرهنگی ،مذهبی و اقتصادی و عمرانی این شــهر گام برداریم.
وی با اشاره به حضور بیش از  ۲۰میلیون زائر در قم در طول سال افزود :مسئوالن استان بایستی نگاه ویژه ی مقامات
ملی را به این استان جلب کنند .حجت االسالم والمسلمین رحیمیان نیز در این جلسه با تاکید بر هم افزایی مسئوالن
برای اعتالی جایگاه شــهر مقدس قم ،باالترین ظرفیت قم را جاذبه ی معنوی و زیارتی این شهر دانست و بر ارتقای
زیرساخت ها و امکانات برای حضور بیش از پیش زائرین در این شهر تاکید کرد.
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نیایش-خوزستان:معاونفرهنگیورسانهادارهکلفرهنگوارشاداسالمیخوزستانازآغاز طرحپاییزهکتابدرکتابفروشیهای
خوزستان خبر داد .جمشیدی با اعالم این خبر افزود :این طرح به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و موسسه
خانه کتاب و ادبیات داستانی به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از کتابفرو شی ها از  ۲۹آبان تا  ۳آذرماه ۱۴۰۰
به مدت ۵روز همزمان با سراسر کشور در خوزستان برگزار میشود .وی ادامه داد :در طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۰خریداران میتوانند
کتابهای تالیفی را با تخفیف  ۲۰درصدی و کتابهای ترجمه را با تخفیف  ۱۵درصدی از کتابفروشیهای عضو طرح خریداری
کنند .جمشیدی اظهار کرد :سقف مجاز خرید کتاب برای هر نفر ۳۰۰هزار تومان و سقف یارانه خرید برای هر خریدار شصت هزار
تومانتعیینشدهاست .معاونفرهنگیورسانهادارهکلفرهنگوارشاداسالمیخوزستانگفت:از ۱۸کتابفروشیشرکتکننده
درطرحپاییزهکتابخوزستان۱۰،کتابفروشیدراهوازو۸کتابفروشیدیگرمتعلقبهسایرشهرستانهایاستانهستند.

شهردار کرج:

محالت کم برخوردار در اولویت توزیع آسفالت قرار دارند
شــهردار کرج گفت :لکهگیری و آسفالت
معابــر و کوچههای محالت کــم برخوردار در
اولویت قرارگرفته و در صورت مســاعد بودن
شرایط جوی ،بخشی از آن تا پایان سال انجام
میشود.
مصطفی ســعیدی ســیرائی در گفتوگو
با پایگاه خبــری کرج امروز با اشــاره به اینکه
نهضــت آســفالت در مناطق کرج بــا اولویت
محالت کم برخوردار ادامــه دارد ،اظهار کرد:
هرچند عدم عرضه قیر در بورس و برودت هوا
اجرای عملیات آســفالت را با مشکالتی مواجه
کرده ولی شــهرداری وظیفــه دارد به مطالبه
شــهروندان در این خصوص پاســخ درستی
بدهد .وی بابیان اینکــه اولویتها برای انجام
عملیــات آســفالت در مناطق مختلف شــهر
احصاء شــده اســت ،ادامه داد :هنوز در برخی
محالت کم برخوردار شهر شــاهد کوچههای
فاقد آســفالت هســتیم کــه ایــن وضعیت
بههیچوجه زیبنده شهروندان کرجی نیست.
شهردار کرج ابراز کرد :لکهگیری و آسفالت
معابــر و کوچههای محالت کــم برخوردار در
اولویــت شــهرداری قرارگرفتــه و در صورت
مساعد بودن شــرایط جوی ،بخشــی از آن تا
پایان سال انجام میشود.
جمعآوری یک روز در میان زباله در یکی
از مناطق کرج
ســعیدی ســیرائی در بخش دیگــری بر

ضرورت همکاری شــهروندان برای مدیریت
پســماند اشــاره کرد و گفــت :بــا توجه به
جمعآوری ســبدهای زباله از مقابل واحدهای
مســکونی ،از شــهروندان تقاضــا میشــود
زبالههای خود را در زمان تعیینشده در مقابل
منزل خود قرار دهند.
وی توضیــح داد :همچنین از شــهروندان
درخواســت میشــود اگر به دالیــل مختلف
ناچارنــد زبالههای خــود را در ســاعات روز
از منــزل خــارج کنند ،حتمــاً آنهــا را در
ســطلهای زباله مکانیزه بیندازنــد و از قرار
دادن پسماندهای خود در کنار درخت و گوشه
خیابان خودداری کنند.

شــهردار کرج اضافه کرد :اگر هر شهروند
در رعایت زمــان خروج زبالههای مســکونی
 تجــاری  -اداری و ...وظیفه خود را درســتو بهموقــع انجام دهــد ،حرکت ایــن چرخه
متوقف نمیشــود و میتوان کمکــم امیدوار
بود که زبالهای در گوشــه کوچه و خیابان باقی
نمیماند.
سعیدی ســیرائی با اشــاره به طرح جدید
شــهرداری برای مدیریت بهتر پسماند ،گفت:
بنا شده یکی از مناطق ۱۰گانه بهعنوان پایلوت
انتخاب شــود و برای مدتی زبالههای ساکنان
آن بهصورت یک روز در میان جمع شود.
وی توضیــح داد :اگر این طرح اثربخشــی

مناســبی داشــته باشــد ،در آینده در تمامی
مناطق اجرایی خواهد شد.
تراکم نیروی مازاد در شهرداری کرج
شــهردار کرج در ادامه با اشــاره به گالیه
برخــی از شــهروندان در خصــوص عملکرد
ســامانه  ۱۳۷توضیح داد :به دنبال رفع نواقص
این سامانه هســتیم و به سمتی پیش میرویم
که رضایت شهروندان از عملکرد این مجموعه
افزایش یابد.
سعیدی ســیرائی همچنین به برنامهریزی
در خصوص برگزاری آزمــون تبدیل وضعیت
نیروهای شرکتی شــهرداری کرج اشاره کرد
و گفت :هرچند بخشــنامه جــذب این نیروها
منوط به تأمیــن اعتبار الزم بــرای پرداخت
دستمزد  ...است ولی به دنبال برگزاری آزمون
هستیم.
وی بابیان اینکه شــهرداری کرج هم مانند
بســیاری از شــهرداریهای بزرگ کشــور با
مشــکل مازاد نیــرو مواجه اســت ،گفت :در
بهترین حالت ،بیــن  ۳۰تا  ۴۰درصد نیروهای
شــهرداری مازاد هســتند کــه ماهیانه مبلغ
زیادی بــرای پرداخت حقــوق و مزایای آنها
هزینه میشود.
شهردار کرج توضیح داد :تمرکز شهرداری
باید به ســمت افزایــش کارآیی و اثربخشــی
نیروهای خود باشد و آموزش مستمر در تحقق
این هدف نقش بسزایی دارد.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران مطرح کرد:

بهینهسازی موتورخانهها؛ اقدام حمایتی شرکت ملی گاز ایران
سرپرســت شــرکت گاز مازندران گفت:
شرکت ملی گاز ایران برای کاهش  10درصدی
مصــرف گاز و گاز بهــای مشــترکین ،طــرح
بهینهســازی رایگان موتورخانههــا در بخش
خانگی ،تجاری و اداری را در دست اقدام دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
مازندران“ ،مقدم بیگلریان” سرپرســت شرکت
گاز مازنــدران در برنامه تلویزیونــی آژیر زرد،
اظهار کرد :بعد از پیروزی انقالب شــکوهمند
اسالمی شاهد رشد شتابانی در حوزه گازرسانی
در کشور بودیم که در جهت محرومیتزدایی و
توسعه عدالت اجتماعی صورت گرفت و همین
باعث شــد که امروز  75درصد از ســبد انرژی
خانوار را گاز تشــکیل دهد که جای خوشحالی
دارد ،ما هم در ســازمانی کار میکنیم که تمام
فعالیتش خدمت رســانی به مردم عزیز است و
خدا را شکر میکنیم که چنین فرصتی را برای
بنده و همکارانم فراهم نموده است.
وی افــزود :در حــال حاضر ما در اســتان
مازنــدران  21هــزار و  120کیلومتر شــبکه
گازرسانی و  825هزار انشــعابات علمک داریم
که با اجرای چنین حجم کاری ،در حال حاضر

حدود یک میلیون و  526هزار مشــترک بهره
مند از گاز طبیعــی داریم و از ایــن میزان 92
درصد مشــترکین خانگی و  8درصد صنعتی و
عمومی هستند.
بیگلریان اعالم کرد :در بخش مشــترکین
عمده و بزرگ ۳ ،نیروگاه مقیــاس بزرگ24 ،
نیــروگاه مقیاس کوچک و حدود  34شــهرک

شرایط واگذاری اراضی ناحیه صنعتی سمقاور
در استان مرکزی اعالم شد
نیایش-خوزستان:معاونمسکنوساختمانادارهکلراهوخوزستان
ازتمدیدمهلتثبتناممتقاضیانمسکندرطرحجهشتولیددراستان
تا  ۱۵آذرماه خبر داد .محمدحسین پناهیفر با بیان این مطلب ،اظهار
کرد :ثبت نام متقاضیان مســکن در قالب قانون جهش تولید مسکن از
 ۲۸مهرماه در سامانه ثمن آغاز شد و مهلت ثبت نام تا  ۲۸آبان ماه ادامه
داشت اما اکنون این مهلت زمانی تمدید شده است .وی افزود :براساس
اعالم وزارت راه و شهرسازی با توجه به افزایش تقاضا ،مهلت ثبت نام در
طرح جهش تولید مسکن از طریق سامانه ثمن تا تاریخ ۱۵آذرماه تمدید
شده است .معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی خوزستان
تصریح کرد :براساس رایزنیهای انجامشــده با وزارت راه و شهرسازی و
همچنین تامین زمین ،در حال حاضر متقاضیان در  ۳۱شهر خوزستان
میتوانند برای ثبت نام در این طرح تــا  ۱۵آذرماه اقدام کنند .پناهیفر
ادامه داد :متقاضیان مسکن در خوزستان میتوانند با مراجعه به سامانه
ثمن ( )saman.mrud.irسامانه جهش تولید مسکن ،نسبت به ثبت
نام اقدام کنند .وی افزود :اهواز ،شــیرین شهر ،رامین ،ماهشهر،حمزه،
دزفول ،شوشــتر ،اللی ،هفتکل ،میانرود ،امیدیــه ،بندرامام خمینی،
رامهرمز ،رامشیر ،مالثانی ،هویزه ،سردشت ،شادگان ،شیبان ،صفی آباد،
تشان ،آبادان ،خرمشــهر ،آغاجاری ،چوئبده ،اروندکنار ،باغملک ،ایذه و
سوسنگرد ۳۱ ،شهری هستند که مردم میتوانند در این شهرها نسبت
به ثبت نام اقدام کنند .بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی هیچگونه
محدودیتیبرایپذیرشمتقاضیانوجودنداردوتالشمیشودتاتمامی
متقاضیان حائز شرایط از امکانات ایجاد شده بهرهمند شوند .بنا بر اعالم
دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی ،امکان ثبتنام به شکل
شبانهروزیبرایمتقاضیانفراهماست.

آغاز طرح
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مرکزی – صوفی  :جهت اعالم شــرایط واگذاری
اراضی ناحیه صنعتی ســمقاور در محــل فرمانداری
شهرســتان کمیجان با حضور هنرمندان و صنعتگران
منبتومبلسمقاورجلسهایتشکیلشد.
در این جلسه رستمی فرماندار کمیجان گفت:
پس ثبت روستای ســمقاور بعنوان روستای ملی
ایجاد ناحیه صنعتی دومین خبر مســرت بخش
برای این منطقه است.سمقاور بر خالف تصور افکار
عمومی مهاجرپذیر است و اوازه این ناحیه صنعتی
بهاستانهایهمجوارخواهدرسید.مدیرانمرتبطبا
اینموضوعقطعاکمکخواهندکرد.
میر عظیم معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی
اســتان مرکزی هم عنوان کرد :زیر ســازی ،محوطه
سازی و فعالیتهای پیش زمینه در حال انجام است و با
توجه به تامین بودجه ان در ماههای آینده اماده واگذاری

خواهدبود.البته تبدیل اراضی به واحد صنعتی منوط به
فعالیتومشارکتهنرمندانمنبتومبلخواهدبود.
پس از شــنیدن نقطه نظرات هنرمندان و برخی
مسئولینمحلی،میرزاییمدیرعاملشرکتشهرکهای
صنعتی توضیح داد :ناحیه صنعتی سمقاور ۴۹هکتار
است که ۷۰درصد اراضی ان صنعتی میباشد.تاکنون
 ۳۲میلیارد تومان برای این ناحیه هزینه شــده است.
اولویت در واگذاری با ساکنان روستا و افراد بومی خواهد
بود.قیمتزمینطیماه ایندهاعالمخواهدشد.وکمیته
واگذاری زمین با  ۱۰در صد پیش پرداخت و اقساط ۴۸
ماهه زمین را به افراد بومی واگذار خواهد کرد .میرزایی
تاریخواگذاریاراضیرادههفجرامسالاعالمکرد.
شرایطایجادناحیهصنعتیمیالجردبررسیشد
با حضور اعضای شورای اسالمی میالجرد ودر دفتر
فرماندارشهرستانکمیجانشرایطایجادناحیهصنعتی
میالجرد بررسی شد.اقا محمدی رئیس این شورا با ذکر
این نکته که معارضی یا معارضینی برای ایجاد این وجود
نداردازاستقبالسرمایهگذارانخبرداد.
میرزایی مدیر عامل شــرکت شهرکهای صنعتی
استان مرکزی هم عنوان کرد :شرایط انتقال سند اراضی
 ۳۵هکتاری این ناحیه به سرعت در حال انجام است و
شرکت شهرکها نهایت همکاری را دراین زمینه خواهد
داشت.رحیمینمایندهدفترمحمدحسناصفریایجاد
این ناحیه صنعتی را فرصت بسیار مهمی برای اشتغال
پایدارمردممنطقهدانست

صنعتی از نعمت گاز برخوردار هســتند و از 61
شهر در اســتان در  59شهر گازرســانی انجام
شــده و همچنین از  2هزار و  970روستایی که
قابلیت گازرسانی دارند در  2هزار و  ۴۶۰روستا
گازرسانی انجام شــده و موارد باقیمانده کار با
قوت در حال اجرا اســت .سرپرســت شرکت
گاز مازندران خاطرنشــان کــرد :ضریب نفوذ

گازرســانی در حوزه شــهری  99/9و در حوزه
روستایی  ۱/۹۵اســت و جا دارد بیان کنیم که
مازندران در حوزه گازرسانی روستایی رتبه دوم
کشور را دارد.
این مسئول اعالم کرد :بخشی از پروژههای
باالدســتی تقویت گاز شمال و شــمال شرق
کشور انجام شده اســت و یک فاز آن به زودی
به بهرهبرداری میرســد و ایستگاه تقویت فشار
آرادان سمنان هم در ســال آینده برای همین
منظور به بهرهبــرداری میرســد .وی اذعان
داشت :تقویت شــبکه و تعمیرات ایستگاههای
گاز برای بخش خانگی و صنعتی انجام شــد تا
با اطمینان خاطر  ،زمستان سال جاری را سپری
کنیم.
بیگلریــان گفــت :در بحث بهینهســازی
موتورخانهها شرکت ملی گاز ایران این فرصت
را ایجاد کرده تا بدون پرداخت هزینه در بخش
خانگی تجــاری و اداری با انجــا م عایق کاری
موتورخانه  ،نصب رســوبگیر مغناطیســی و
تنظیم مشعل را انجام شود و این باعث میشود
که ضمــن کاهــش گاز بهای مشــترکین  ،در
مصرف گاز هم  10درصد صرفهجویی شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه :

فعالیت  ۴۳راهدارخانه در طرح زمستانی راهداری کرمانشاه
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جادهای
اســتان کرمانشــاه گفت :قرارگاه زمستانی با
همه امکانات ،ناوگان ماشین آالت و آمادهباش
راهداران ،آماده خدمت رســانی به هموطنان
است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه فریبرز
کرمی اظهار داشت:پیشبینیها ،حاکی از این
است که امســال بارشهای بیشتری نسبت به
مدت مشابه سال گذشته داشته باشیم .از این
رو به دلیل شــروع زود هنگام بارشها ،قرارگاه
زمستانی تشکیل شده است.
وی با اشــاره به فعالیــت  ۴۳راهدارخانه
ثابت و سیار در اســتان کرمانشاه ،افزود :تعداد
 ۵۴۰نفر راهــدار در ۳۵راهدارخانــه ثابت و
 ۸راهدارخانه ســیار به صورت شیفت بندی،
آماده پشتیبانی و انجام عملیات برف روبی در
محورهای مواصالتی استان هستند.
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جادهای
استان کرمانشاه تصریح کرد :امسال با کمبود
نیرو و ماشین آالت روبرو هســتیم ،ولی تمام
تالش مان را خواهیم کرد که با آمادگی کامل
و شرایط سخت زمســتانی ،با بکارگیری علم،
تجربــه و تمامی امکانــات بتوانیــم خدمات
مطلوبی به کاربران جاده ای ارائه نماییم.

وی بیان کرد :تعداد ماشین آالت راهداری
در نظر گرفته شــده بــرای طرح زمســتانی
راهداری۴۸۰ ،دستگاه است که در صورت نیاز
بکارگیری خواهند شد.
وی گفــت ۲۰ :هــزار تن شــن و نمک در
راهدار خانه های استان ،جهت انجام عملیات
برف روبی دپو شده است.
کرمی با بیــان اینکه ،پیش بینــی و آماده
کردن راهدارخانه ها ،تجهیزات و ماشین آالت،
نیروها و مــواد و مصالح مصرفــی جهت انجام
عملیات راهداری زمستانی از اهمیت بسیاری
برخوردار اســت ،گفت :این آماده ســازی در
قالب تعمیر ،راه اندازی ماشین آالت راهداری
زمستانی ،بهسازی راهدارخانه ها و … صورت
گرفته است.

اخبار »
️همزمانباسراسركشور؛

قدام فراگير تعميرات و بهينه سازي شبكه
توزيع برق در استان اردبيل برگزار شد

اردبیل-اقدامفراگيرتعميراتوبهينهسازيشبكهتوزيعبرقبارويكرد
افزايشپايداريسيستمهايتوزيعدرزمستان،1400
همزمان با سراسر كشور روز چهارشــنبه  26آبان دراستان اردبيل نيز
برگزارشد.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شــركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل با اشــاره به اينكه اين اقدام با حضور  80نفر از همكاران فني،در
قالب  23اكيپ عملياتي در سطح اســتان برگزار شد،خاطرنشان كرد:
شبكه هاي توزيع به دليل گستردگي زياد آن نيازمند برنامه اي مدون
جهترسيدگيوتعميراتميباشند.
عبدالهيان با بيان اينكه در اين برنامه ،بهينه سازي روشنايي هاي معابر
دردستوركارقرارگرفت،افزود:باتوجهبهاينكههرپايهروشناييمعادل
يك مشترك ،برق مصرف مي كند ،بهينه سازي هر كدام از اين پايه ها
ميتوانددراطمينانازبرقرسانيبهسايرمشتركانموثرباشد.
وي گفت  :همكاران شركت در اين اقدام با هدف كاهش مصرف برق و
مقابله با خاموشي هاي احتمالي در زمستان  ،چراغ هاي معابر شهرها و
روستاهاياستانرااصالحو بهينهنمودند.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شــركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل هم چنين اعالم كــرد :در جاده ها نيز به جــز نواحي مه گير و
حادثه خيز  ،با همكاري اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي چراغ هاي
روشناييجادهايبهصورتيكدرميانتعديلشدند.
ناصر عبدالهيان در ادامه به شــاخه زني درختــان موجود در محدوده
شبكه هاي برق در اين اقدام فراگير اشاره كرد و اظهار داشت :با همكاري
شهردارانكليهشهرهاياستانوشهردارانمناطقپنجگانهشهراردبيل
،شاخهزنيدرختانموجوددرمحدودهيشبكههايبرقانجامشد.

طرح جایگزین تنفس جنگل
چشم انتظار ابالغ اعتبار

معاونامورجنگلادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریمازندرانـمنطقه
ساری گفت :طرح جایگزین تنفس جنگل منتظر ابالغ اعتبار است که
درصورت تحقق در زمستان امسال بخشــی از کارهای میدانی انجام
خواهدشد.
فتحاهلل غفاری درباره وضعیت اجرای طرحها در جنگلهای هیرکانی
اظهار کرد :کتابچه طرح جایگزین تنفس جنگل تهیه شده و کارهای
میدانیوفنینیزدراینزمینهانجامشدهاست.
وی گفت :منتظر دستور سازمان برای ابالغ اعتبار هستیم که در صورت
تحققدرزمستانامسالبخشیازکارهایمیدانیانجامخواهدشد.
معاونامورجنگلادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریمازندرانـمنطقه
ساری اضافه کرد :این طرح اعم از جنگلکاری ،مرمت جادهها و عملیات
پرورشــی و در مجموع اقدامات مربوط به حفاظت از جنگل را شــامل
میشود.
غفاریبااشارهبهوسعت ۷۹۴هزارو ۱۴هکتارجنگلهایمنابعطبیعی
منطقه ساری ،یادآور شــد :با توجه به قراردادهای حفاظتی ۱۱مجری
کار حفاظت در جنگلها هســتند که حدود یکهزار و  ۲۰۶قرقبان را
زیرپوششدارند.
وی به بلوکبندی حفاظتی جنگلها اشاره کرد و افزود :تمام جنگلها
زیرپوششقراردادهایحفاظتیاست.

مدیرکلراهوشهرسازیاستانگلستان:

مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن
تا  ۱۵آذرماه سال جاری تمدید شد

مدیرکل راه و شهرسازی گلســتان از تمدید زمان ثبت نام در طرح
جهش مسکن در استان همزمان با سراســر کشور تا  ۱۵آذرماه سال
جاری خبر داد.مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرســازی استان
گلستان در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی این اداره کل با بیان اینکه
امکا ن ثبت نام در طرح جهش مسکن در اســتان همزمان با سراسر
کشور تا  ۱۵آذرماه سالجاری تمدید شد ،اظهار داشت :در حال حاضر
امکان ثبت نام طرح جهش مسکن در  10شهر آق قال ،بندرترکمن،
گرگان ،گمیش تپه ،مراوه تپه ،مینودشــت ،خان ببین ،فاضل آباد،
کردکوی و نوکنده در محدوده تحت پوشــش ایــن اداره کل وجود
دارد.وی افزود :متقاضیان می توانند با مراجعه به ســایت saman.
 mrud.irبــرای بهره مندی از طرح جهش مســکن نام نویســی
کنند.مدیر کل راه و شهرسازی استان گلســتان بیان کرد :تاکنون
افزون بر  20هزار متقاضی طرح جهش تولید مســکن در شهرستان
های تحت پوشــش این اداره کل اقدام به ثبت نام کرده اند.مهندس
محبوبی چهار شرط ؛ تاهل یا سرپرســت خانوار بودن ،عدم مالکیت
خصوصی ،سبز بودن فرم ‹‹ج››  ۵ ،سال سابقه سکونت در شهر مورد
تقاضا را شروط اصلی ثبت نام در نهضت ملی عنوان کرد و افزود :سبز
بودن فرم ‹‹ج›› در استعالم از ســامانه مربوطه به معنای آن است که
متقاضی و افراد تحت تکفل ،فاقد زمین مســکونی یا واحد مسکونی
از اول فرودین  ۱۳۸۴بوده و ازتاریــخ  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷از هیچیک از
امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل
زمین ،واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانهای خرید و یا ساخت واحد
مسکونی استفاده نکرده باشد.
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