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اخبار خوزستان

بهینهسازی۱۱۰۰چراغروشنائیمعابر
روستائیدراهواز

سرپرست شــرکت توزیع نیروی اهوازگفت :در راستای مدیریت
مصرف انرژی و ارائه خدمات مطلوب به مردم و افزایش امنیت عمومی
۱۱۰۰چراغ روشنائی معابر در مناطق روستائی جنوب و جنوب شرق
کالنشهراهوازبهینهسازیشد.
مهرداد فارســی مدان اظهار داشــت :در راستای مدیریت مصرف
انرژی ،افزایش رضایتمندی مردم و کمــک به ارتقای امنیت عمومی،
تعداد  ۱۱۰۰کله چراغ روشــنائی معابر در مناطق روستائی جنوب و
جنوبشرقکالنشهراهوازبهینهسازیشد.
فارســی مدان افزود :شبکه روشــنائی معابر بخش قابل توجهی
از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده انــد و با توجه به هزینه باالی
تولیدبرق ،شناسائی مجموعه عوامل تاثیرگذار در مصرف و بهره مندی
از شــیوه های نوین مدیریت انرژی در طراحی و بازطراحی شبکه های
روشنائی ضرورت داشته و در چشم انداز شرکت توزیع نیروی برق اهواز
موردتوجهقراردارد.ویخاطرنشانکرد:اینبرنامهباحضور۱۰۰نیروی
عملیاتی در قالب  ۲۵گروه برگزار و تعداد۱۱۰۰دستگاه کله چراغ کم
مصرف  ۷۰وات جایگزین چراغهای  ۱۲۵و۱۱۰وات گردید و همچنین
کلیه تایم ســویچها ،اســتاتر و کابل های شبکه روشــنائی بررسی و
موارد دارای اشــکال بطورکامل رفع نقص گردید .سرپرست شرکت
توزیع نیروی برق اهواز همچنین اظهار داشــت :عملیات بهینهسازی
شبکه روشــنائی معابر در ۶۷  روستای مســیر جنوب و جنوب شرق
اهواز شــامل قلعه چنــان ،ابودیــس ،ام البنین ،بوهور ،حــاج مزید،
مظفریه ،کوی امام حســین(ع) خسراوید ،خویســه ،۲سویسه باوی،
سویســه صالح ،کواتر و...انجام شده است .فارســی مدان گفت :اعتبار
اختصاص یافته به این پروژه ۱۱میلیاردو ۳۰۰میلیون ریال می باشد.
الزم به ذکر اســت تعداد ۱۶۰هزار کله چراغ روشنائی معابر در شبکه
توزیع نیروی برق اهواز نصب می باشــد .همچنین سرپرست شرکت
توزیع نیروی برق اهوازگفت :تعداد  ۶۰۰۰اشتراک جدید در ۸ماهه اول
سالجاریدرکالنشهراهوازواگذارشد.

امضایتفاهمنامهاحداث۱۵۰مگاوات
نیروگاهمقیاسکوچکدربرقمنطقهای
خوزستان

حفار مردان شرکت ملی حفاری ایران در هشت ماه سال جاری موفق به حفر و تکمیل  46حلقه چاه های نفت و
گاز در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور شدند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری روز سه شــنبه (دوم آذرماه  )1400در توضیح
بیشتر در این باره گفت :از مجموع چاه های تکمیل شده در این مدت چهار حلقه تولیدی ،چهار حلقه اکتشافی و 38
حلقهتعمیریبودهاست.
مسعود افشار افزود :از این چاه ها  33حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،شش حلقه در
شرکت نفت فالت قاره ،یک حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،یک حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت ،
سه حلقه در قالب پروژه و دو حلقه در اجرای پروژه های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری شد.

بازدیدشهرداراهوازورئیسشورایشهر
ازپارکشهیدسبحانی

»

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته از ۳۰آبان تا۵
آذر ماه ،گفت :محصوالت و تولیدات شغلی مددجویان کرمانشاهی نیز در  ۱۳غرفه به نمایش درآمده است .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی کمیته امداد؛ پیمان ترکمانه ،مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی
مواد غذایی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی پارک شاهد کرمانشاه؛ گفت :همزمان با این نمایشگاه
محصوالت و تولیدات شغلی مددجویان کرمانشاهی نیز در  ۱۳غرفه به نمایش درآمده است .وی تصریح کرد :در غرفه های
این نهاد بیش از  ۱۸نوع صنایع دستی مددجویان کرمانشاهی شامل زیورآالت ،مینای سفال ،گلی م و فرش ،گیوه ،معرق و
مشبک ،خراطی چوب و عروسک عرضه شده است .شایسته ذکر است؛ عالقه مندان می توانند تا پنجم آذر ماه از ساعت ۱۵
الی ۲۰:۳۰از غرفه های مددجویان تحت حمایت نیز در سالن زاگرس دیدن کنند.

سومین جشنواره جایزه فیروزه و کاالهای فرهنگی خوزستان برگزار می شود
معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خوزستان از برگزاری سومین جشنواره جایزه
فیروزه و کاالهای فرهنگی خوزستان با هدف فرهنگ
ســازی تولید و مصرف کاالهای بومــی همزمان با
هفتمین دوره جشنواره فیروزه کشور خبر داد.
مرتضی جمشیدی در نشســت خبری سومین
جشــنواره جایزه فیــروزه در محل ایــن اداره کل
با اشــاره به اینکه این جشــنواره با محــور کاالهای
فرهنگی و اسالمی برگزار میشود بیان کرد :معرفی
آثار هنرمنــدان و تولید کنندگان بومی اســتان به
شــرکت های خالق فرهنگی گام بلندی در حمایت
از محصوالت بومی و فرهنگی بــا توجه به تنوع اقوام
مختلف خوزســتان است لذا این جشــنواره با هدف
فرهنگ سازی تولید و مصرف کاالهای بومی برگزار
میشــود .وی افزود :برگزاری این جشــنواره ،گامی
در راستای ترویج اســتفاده از محصوالت فرهنگی،
بــا توجه بــه ارزشهای موجــود در جامعه اســت.
جمشیدی با بیان اینکه این جشنواره در چهار بخش
کاالها و هدایای فرهنگی ،نوشــت افزار ،اسباب بازی
و عروسک ســازی برگزار میشــود ادامه داد :جوایز
برگزیــده نفر اول هر بخــش عالوه بر لــوح تقدیر و
تندیس جشــنواره مبلغ  ۲۰میلیون ریــال ،نفر دوم
 ۱۵میلیون ریال و نفر ســوم مبلغ  ۱۰میلیون ریال
است .وی اضافه کرد :شرکت کنندگان در هر بخش
این جشــنواره می توانند پس از ثبت نــام ،از طریق

ســامانه   jayezehfiroozeh.irآثار خــود را به
دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان
ارسال کنند .دبیر ســومین دوره جشــنواره جایزه
فیروزه و کاالهای فرهنگی خوزســتان نیز با اشــاره
به برگــزاری هفتمین دوره جشــنواره ملی فیروزه و
کاالهای فرهنگی در کشور گفت :این رویداد فرهنگی
با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت
علمی فناوری ریاست جمهوری و همزمان با هفتمین
دوره آن در خوزســتان برگزار میشــود .ارســان
عبداللهی افزود :هدف از برگزاری این رویداد فرهنگی
این اســت که در حوزه اقتصاد فرهنگــی ،تولیدات

فرهنگی افراد تبدیل به برندشده تا بتوانند در موضوع
تجاری ســازی در زمینه کاربردی سازی محصوالت
فرهنگی ورود کنند .وی با اشــاره بــه اینکه یکی از
اهداف این رویــداد فرهنگی ترویــج مصرف کاالی
فرهنگی بین خانواده ها اســت گفت :این جشنواره
ظرفیتی را ایجاد کرده کــه تولید کنندگان کاالهای
فرهنگی بتوانند محصوالت خود را به شکل کاربردی
ارائه دهند .عبداللهی با بیــان اینکه معیار داوری این
رویداد نیز با دیگر رویدادهای حوزه فرهنگی و هنری
متفاوت است بیان کرد :یکی از اصلی ترین معیارهای
داوری محصوالت فرهنگی این جشــنواره عالوه بر

موضوع خالقیت و نــوآوری ،بحــث کاربردی بودن
محصول است؛ لذا بحث ارزش قیمتی محصول مالک
نیست ،بلکه بیشتر استفاده عموم مردم و خانوادهها از
این محصوالت در زندگی روزمره مورد بررســی قرار
می گیرد .عبداللهی مهلت ارسال آثار به این جشنواره
را از سوم تا  ۳۰آذر امسال بیان کرد و گفت :هنرمندان
و فعاالن فرهنگی میتوانند پس از ثبت نام در سایت
بــه نشــانی  jayezehfiroozeh.irو بارگزاری
محصول خود اثر را به صــورت فیزیکی به دبیرخانه
سومین جشنواره جایزه فیروزه تحویل دهند.
دبیر سومین دوره جشنواره فیروزه با بیان اینکه
آیین پایانــی این رویداد فرهنگــی در نیمه دوم دی
امسال برگزار می شــود افزود :در دوره های گذشته
بیش از  ۲۰۰از خوزســتان در این جشنواره شرکت
داده شد ،و خوزستان درحوزه صنایع دستی رتبه اول
را کسب کرد .وی ادامه داد :سال نخست این جشنواره
به مدت یک هفته در ســالن امام رضا(ع) نمایشگاه
بین المللی اهواز برگزار شد و پارســال نیز به خاطر
شرایط کرونایی به صورت مجازی برگزار شد .گفتنی
است ،در آیین پایانی این جشنواره از پنج رسانه برتر
در پوشــش خبری خوب و مفید این رویداد فرهنگی
تجلیل خواهد شــد .در این نشست از پوستر سومین
جشنواره جایزه فیروزه و کاالهای فرهنگی خوزستان
در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان
رونمایی شد.

شهردار کرج:

رسانه بازوی توانمند مدیریت شهری است

شــهردار کرج گفت :مدیران باید پاسخگوی رســانهها باشند و از
پیشنهادات و انتقادات سازنده آنها برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری
استفاده کنند .مصطفی سعیدی سیرائی پیش از ظهر دیروز در نشستی
با هیئت مدیره خانه مطبوعات استان البرز با اشاره به اینکه رسانه بازوی
توانمند مجموعه مدیریت شهری اســت ،اظهار کرد :رسانهها چشم
تیزبین شهروندان هســتند و با انعکاس مســائل و مشکالت شهری،
نقش اساســی در تحقق مطالبات آنها دارند .شهردار کرج توضیح داد:
شهرداری حمایت از رسانههای شناسنامهدار را در دستور کار خود قرار
داده و در این خصوص همکاری الزم را با اهالی رسانه خواهد داشت.
   سیستم توزیع آگهیهای شهرداری نظامند میشود
وی با بیان اینکه سیستم پرداختی به رسانهها به اصالح و بازنگری
نیاز دارند ،گفت :عدالت محوری باید سرلوحه نظام پرداختی به رسانهها
باشد و این طور نباشد که یک رسانه منتفع و دیگری هیچ دریافتی از
شهرداری نداشته باشد .سیرائی با تاکید بر اینکه به دنبال نظامندکردن

سیســتم توزیع آگهی و رپرتاژهای شهرداری هســتیم ،اضافه کرد:
انتشار عملکرد شهرداری در جراید و رســانهها در قالب رپرتاژ -آگهی
باید با هماهنگی حوزه روابط عمومی صورت بگیرد تا مدیریت بر نحوه

️شهردار اردبیل:

تفاهمنامهاحداث ۱۵۰مگاواتنیروگاهمقیاسکوچکبینشرکت
برقمنطقهایخوزستانوشرکتصافاتانرژییزد(صافاتکو)امضاشد.
براساساینتفاهمنامهکهبهامضایمحموددشتبزرگمدیرعاملاین
شرکت و رضا جوادپور مدیرعامل شرکت صافات انرژی یزد رسید ،مقرر
شده که ۱۵۰مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک با حداکثر ظرفیت احداث
در هر نقطه  ۲۵مگاوات ،احداث شود.در این یادداشت تفاهم آمده است
که شــرکت صافات انرژی یزد (صافاتکو) متعهد می شود که با فراهم
کردن دانش و تجهیــزات ،دریافت مجوزهای الزم و ســرمایه گذاری،
 ۱۵۰مگاواتنیروگاهمقیاسکوچکدرشبکهبرقمنطقهایخوزستان
احداث کند.شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز متعهد شده که کلیه
بسترهای الزم جهت سرمایه گذاری و اجرای پروژه از جمله شناسایی
و معرفی مکانهای دارای قابلیت احداث نیــروگاه و هماهنگی الزم را تا
مرحله اتصال به شــبکه فراهم نماید و خرید تضمینی برق تولیدی را
مطابقبادستورالعملتوسعهمولدمقیاسکوچکنیزانجامدهد.

عرضهتولیدات
مددجویان
کرمانشاهیدر
نمایشگاهتخصصی
مواد غذایی

 یکشنبه  7آذر  / 1400شماره 4697
 28نوامبر  22 / 2021ربیعالثانی

پرداختی اضافه کار بر مبنای عملکرد واقعی انجام می شود

️شــهردار اردبیل گفت :پرداخــت اضافه کار
در شــهرداری اردبیل برای کارگران و کارکنان
برمبنای ساعات کار اضافی و تالش موثرتر انجام
می شود و در این حوزه نگاه یکسان حاکم نیست.
محمود صفری در جلسه رسمی شورای شهر
اردبیل اظهــار کرد :این کذب محض اســت که
شهرداری در ماه های اخیر اضافه کار کارکنان را
به صفر رسانده و یا پرداخت نمی کند بلکه تاکید
ما بر همکاران امور اداری و پشتیبانی مالی بر این
است تا به هر پرســنل به انداره کار و تالشی که
انجام می دهند پرداختی اضافه کار لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد :اساسنامه سازمانهای
زیرمجموعه شهرداری اردبیل در مرحله اصالح
و بازنگری اســت ولی برای ادامــه فعالیت آنها
و شــکلگیری هیئت مدیره ضروری اســت تا
اساسنامه موجود مورد تصویب قرار گیرد تا ادامه
روند کار را شاهد باشیم.
شهردار اردبیل بیان کرد :مسکن و شهرسازی
غیر از  10درصد توافق هیــچ واگذاری دیگری را
به شــهرداری انجام نمی دهد و راه شهرسازی
بــهازای تفکیک در اراضــی ایــن  10درصد را
پرداخت میکند .صفری تصریح کرد :زمینهای
قولنامــهای محــل اختــاف و مناقشــه راه و
شهرسازی و شهرداری است و باید هر چه سریعتر
تکلیف زمین های قولنامه ای مشخص شود.
وی با اشــاره به ســیمای زننــده محوطه
آرامستان ها و الزام ســازمان آرامستان ها برای
دیوارکشی در اکثر قبرستان های اردبیل افزود:
در کنار اجرای درســت همســطح ســازی هم
در بهشــت فاطمه و هم قبرســتان غریبان باید
دیوارکشی و زیباســازی محوطه آرامستان ها با
طراحی مناسب در دستور کار قرار گیرد.

پرداختهابه درستی صورتبگیرد.
   بین رسانهها و شهرداری فاصلهای نیست
وی با تاکید براینکه هیچ فاصلهای بین شهرداری و رسانهها نیست،
گفت :از انتقادات سازنده برای اصالح امور استقبال میکنیم چون نقد
منصفانه است که مدیران را به پیگیری بهتر اهداف تعیین شده ترغیب
میکند .به گفته شهردار کرج رســانهها در کنار نقد سازنده می توانند
مجموعه شهرداری را برای انعکاس مناسب عملکرد این مجموعه یاری
کنند و از این طریق اعتماد شــهروندان را به شهرداری افزایش و امید
را در دلهای آنها زنده کنند .ســعیدی ســیرائی ادامه داد :شهرداری
آمادگی دارد با تعامل با خانه مطبوعات دوره سواد رسانه برای مدیران
شهرداری برگزار کند .وی با اشاره به ضرورت ارتباط سازنده رسانهها با
مدیران شهرداری ادامه داد :مدیران باید پاسخگوی رسانهها باشند و از
پیشنهادات و انتقادات سازنده آنها برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری
استفادهکنند.

با هدف ایجاد کانون طالب آماده:

برگزارینشستهماندیشیهاللاحمراستانقموجامعهالمصطفیالعالمیه
نشست هم انديشي جمعيت هالل احمر استان
قم و جامعه المصطفي العالميه با هدف ایجاد کانون
طالب آماده در حوادث غيرمترقبه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر
استان قم ،در ابتدای این نشست ،محمد مصباحی
معاون امورجوانان جمعیت هالل احمر استان قم به
بیان گزارش عملکرد و اهداف عاليه جمعيت هالل
احمر و کانون طالب از ابتدا تاکنون پرداخت.
در ادامه حجت االســام و المســلمين ملكي
مدير مركز بيان جامعه المصطفي العالميه ،به بيان
گزارش مختصــری از عملكرد طــاب غيرايراني
در حوزه بين الملل و گذرانــدن دوره های امداد و
كمكهــای اولیه  مقدماتی تا تخصصــی را یکی
از نیازهای مبرم طالب ،پرســنل و خانوادهی آنان
دانست و خواستار  تشكيل هر چه سریعتر كارگروه
شــد .همچنین حجت االسالم والمسلمین فقیه،
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعيت
هالل احمر اســتان قم از ميزبانی هــال احمر در
برابر خانواده بزرگ جامعه المصطفی العالمیه ابراز
خرسندی و افق روشنی را برای طرفين پيشبينی
كرد .بهرامــی مديرعامل جمعيت هــال احمر

قم نیز از برگزاری اين نشســت به صورت مستمر
اســتقبال و اظهار کرد :جمعيت هالل احمر استان
قم تمام توان خود را برای  آموزش و ارتقاء ســطح
دانش طالب غيرايرانی جامعه المصطفی العالمیه،
پرســنل و خانوادههای آنها خواهد گذاشت  و در
امــور آموزشهای امــدادی از مرحلــه مقدماتی،
تكميلی ،تخصصــی و تربيت مربی بــا زبانهای
مختلف را اعالم مینمايد .بهرامــی افزود :طالب
معزز با گواهينامههای چندزبانهای كه هالل احمر
صادر میکند ،میتوانند در اقصی نقاط دنيا به عنوان
سفيرانامدادگرخدمترسانیكنند.

شایع ترین خشونت در جوامع  ،خشونت علیه زنان و کودکان است
همایش منع خشونت خانگی با حضور دکتر فرزاد گوهردهی مدیرکل
بهزیستی مازندران  ،اساتید و کارشناســان حوزه اجتماعی  ،روانشناسی
برگزارشد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل بهزیســتی مازنــدران ؛ دکتر
فرزاد گوهردهــی  ،مدیرکل بهزیســتی مازندران ضمن گرامیداشــت
یاد و خاطره شــهدای انقالب و جنگ تحمیلی  ،گفت  :ســازمان بســیج
مســتضعفان به فرمان رهبر و بنیانگذار کبیر انقالب اســامی تاسیس
شد که امیدوارم با الگو قرار دادن روش و ســیره بنیانگذار انقالب اسالمی
بتوانیم گام های موثری در توســعه همه جانبه میهن اســامی برداریم.
وی بــا بیــان اینکــه خشــنونت انــواع مختلفــی دارد کــه یکــی از

آن هــا خشــونت خانگــی اســت  ،افــزود  :شــایع تریــن خشــونت
در جوامــع خشــونت علیــه زنــان و کــودکان اســت و رویکــرد ما
در ســازمان کاهــش خشــونت هــا بــا نــگاه فراجنســیتی اســت.
مدیــرکل بهزیســتی مازنــدران بــه فعالیت مرکــز زنان خشــونت
دیــده (خانــه امــن ) در مازنــدران اشــاره کــرد و ادامــه داد  :هدف
از راه انــدازی ایــن مراکــز  ،ارائــه خدمــات تخصصــی اجتماعــی ،
روانشناســی و حقوقی بــه افراد پذیــرش شــده در این مرکز اســت.
دکتــر گوهردهــی بــا تاکید بــر توجه به ســامت جســمی افــراد ،
گفــت  :این مراکــز مــی تواند پناهــگاه امنــی بــرای زنــان و بانوان
آســیب دیــده از خشــونت و پیامدهــای ناشــی از آن باشــد.

محمد اسدیان:

بسیج یکی از پشتوانه های جمهوری
اسالمی در نبرد با دنیای استکبار است

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شــورای اسالمی
شــهر کرج گفت:یکی از پشــتوانههای مهم جمهوری اسالمی
ایران در نبرد نامتقارن با دنیای اســتکباری غرب ،بهرهگیری از
مهمترین نقطه قوت این نظام مقــدس ،حمایت مردمی و وجود
نهاد مقدس نیروی مقاومت بسیج است.
محمد اسدیان با حضور در بسیج رســانه استان البرز عنوان
کرد :روحیه خستگی ناپذیری ،رفع مشکالت مردم ،برنامه ریزی
در کار ،خدمت صادقانه ،دل سوزاندن برای مردم ،اخالص در کار
از جمله ویژگیهایی است که از تفکر بسیجی نشات می گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه شهید سید مرتضی آوینی نمونهای
تاثیرگذار از تفکر بسیجی بوده است گفت :باید همواره این شهید
بسیجی الگو بسیجیان و جامعه رسانه ای قرار گیرد.
اســدیان به نقش و جایگاه بسیج مســتضعفین در جامعه
پرداخت و افزود :بسیج رسانه بســتری برای انسجام رسانه های
اســتان اســت و با بهره گیری از تفکر بســیجی و ایجاد جبهه
منسجم رسانه ای می تواند با حمالت دشــمن در حوزه رسانه
مقابله نماید.
سید محمدرضا موسوی زاده مسئول بســیج رسانه استان
البرز نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه بسیج یکی از بهترین
دستاورد انقالب است ،گفت :بسیج به هیچ حزب ،گروه و جناح
خاصی تعلق ندارد و پشتوانه آن مردم هستند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی
استان مرکزی در شورای گفتگو

مرکزی – صوفی  :جلسه پنجاه و هشتم شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی با حضور مخلص االئمه استاندار جدید مرکزی
در سالن غدیر استانداری مرکزی برگزار شد.
افزایش نرخ گاز بهای صنایع،معرفی مولفه های طرح پایش
کسب وکار،بهداشت مراکز و اصناف،استقرار واحدهای صنعتی
غیر االینده در شــهرک صنعتی غیر دولتی حاجــی ابادو ارائه
خدمات زیر ســاختی به انها و انتقال واحدهای صنفی االینده به
خارج از اراک از مباحث مهم این جلسه بود.
میرزایی مدیر عامل شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان
مرکزی در جلسه فوق حاضر بود.

برگزاری پویش ایران سبز در ارتفاعات
درازنو شهرستان کردکوی

مدیرکل بهزیستی مازندران:

رضا امینی شهردار اهواز به همراه سیاوش محمودی رئیس و زارع
زاده نایب رئیس شورای شــهر از وضعیت پارک شهید سبحانی دیدن
کرد .این بازدید بمنظور بررسی وضعیت پارک و فضای سبز آن از لحاظ
ایمنی ،شرایط رفاهی و پوشــش فضای سبز و ساماندهی مزار شهدای
گمنام واقع در این پارک انجام شد .شهردار اهواز ،در این بازدید ،تاکید
بر اهمیت بحث رفاه شهروندان و افزایش امکانات رفاهی و خدماتی در
پارک ها و بوستان های شهری را یکی از اهداف مهم شهرداری بر شمرد.
وی ضمن زیارت مزار شــهدای گمنــام واقع در این پارک و بررســی
کمبودها و نقاط ضعف ،دستورات الزم در خصوص رسیدگی و برطرف
نمودن مشکالت و تجهیز پارک و ســاماندهی مزار شهدا را صادر کرد.
امینی گفت :پارک ها و فضاهای ســبز از یکسو موجب بهبود وضعیت
زیست محیطی شهرها می شود و از سوی دیگرشرایط مناسبی را برای
گذراناوقاتفراغتشهروندانفراهممیسازد.

اخبار »

وی بــه فعالیــت اورژانس اجتماعــی در حوزه خشــونت اشــاره کرد و
افــزود  :در حــال حاضر اورژانــس اجتماعی بــا ارائه خدمــات مطلوب
به جامعه هــدف توانســته جایگاه خوبــی در بین آحاد جامعه کســب
کنــد و رویکرد بهزیســتی نیز برای ارائه خدمات بیشــتر و دسترســی
پذیــری ایــن خدمــات  ،جمــع آوری پایــگاه اورژانــس اجتماعی و
راهانــدازی مراکــز اورژانس ســطح  3در شــهرهای بزرگ می باشــد.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه رویکرد ما فراجنسیتی می باشد،
ادامه داد  :باید با اطالع رســانی درســت و فرهنگ سازی جمعیت تحت
پوشش را به سمتی هدایت کنیم که برای دریافت خدمات تخصصی تر به
اورژانساجتماعیمراجعهکنند.

پویش ایران ســبز بــا عنوان هــر ایرانی یــک درخت در
ارتفاعات درازنو شهرســتان کردکوی برگزار شد.این پویش با
حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی از روســا
و کارشناســان این اداره کل ،فرماندار شهرســتان کردکوی،
جمعی از ســازمان های مردم نهاد و نیروهــای هالل احمر ،
هیئت کوهنوردی استان و نیروهای مردمی اجرا شد.مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان در این پویش
گفــت :ارتفاعــات درازنو شهرســتان کردکوی در شــهریور
ماه دچار آتش ســوزی گسترده ای شــد و پوشش منطقه ای
خود را از دســت داد.لطفی افزود ۲۰۰۰ :تــا نهال بلوط اوری،
کچف ،گالبی وحشی و ســایر نهال های بومی و طبیعی دیگر
به همــراه  ۱۴۰۰۰بذر بصورت چاله و چال کاشــت توســط
تیشــه و چوبهایی که در اختیار مردم قرار دادیم کاشــت را
انجام دادیم.وی ادامــه داد :این پویش با هدف فرهنگ درخت
کاری ،حفاظــت و احیا طبیعت انجام شــده و امروز تیم های
هالل احمر ،بسیج ،کوهنوردی ،مردمان محلی و سایر عزیزان
محیط زیست دوســت ما را در این امر خداپسندانه همراهی
کردند.لطفــی در خاتمه افزود :عملیات کاشــت نهال تا پایان
سال ادامه خواهد داشت و تا آخر ســال بیش از هزار هکتار از
اراضی جنگلی به همیــن روش و همین پویش ها احیا خواهد
شد.ابراهیم قدمنان فرماندار شهرســتان کردکوی نیز گفت:
ابراهیم قدمنان با توجه به آتش ســوزی چند ماه اخیر در این
منطقه گفت :به همت منابع طبیعی و ســمن ها  ،دهیاران و
کوهنوردان و دوستداران طبیعت نهال هایی از درختان و بذر
گونه هایی از درختان جنگلی تهیه و در منطقه کاشــته شد تا
درختهایی درســال آینده ،جایگزین درختان سوخته شده از
دل زمین سر بر اورند و این منطقه همچنان سرسبز باقی بماند.
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