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راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه:
 115کیلومتر از راههای استان بهسازی شده است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
کرمانشاه گفت 115 :کیلومتر از طول راههای استان
کرمانشاه از ابتدای امسال تاکنون بهسازی شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و
نقل جادهای استان کرمانشاه ،فریبرز کرمی اظهار داشت :از
ابتدای امسال تا کنون  115کیلومتر از طول راههای استان
کرمانشاه بهسازی شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 115
کیلومتر از راهها روکش شده است عنوان کرد :در این
مدت در مدت  ۱۲۲هزار و  ۳۸تن آسفالت برای لکهگیری،
آسفالت شانه ،آسفالت رگالژی و آسفالت نهایی مصرف شده است.
کرمی گفت ۵۸ :کیلومتر از راهها با مصرف  ۱۸هزار و  ۴۴۳تن آسفالت لکهگیری و  ۲۴کیلومتر نیز با مصرف ۱۰
هزار و  ۷۸۰تن آسفالت شانهسازی شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای تا پایان آبان ماه  ۴۱کیلومتر راه با استفاده از  ۲۸هزار و  ۷۸۳تن آسفالت رگالژی الیه
تسطیحی شده است عنوان کرد :الیه نهایی  ۶۴کیلومتر از راهها نیز با مصرف  ۶۴هزار و  ۳۲تن آسفالت شده است.

بازدید شهردار قم از مرکز آموزش های
کودکان آماده در مدرسه (کام)

سقائیان نژاد شهردار قم با همراهی قائم مقام شهردار،
معاون خدمات شهری و مدیرکل حوزه شهردار از مرکز
آموزش های کودکان آماده در مدرسه (کام) بازدید نمودند.
در این بازدید رحیمی مدیر مرکز پدافند غیرعامل و
مدیریت بحران ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص خدمات
کارگاه های آموزشی این مرکز که در پنج حوزه مدیریت
بحران ،آتش نشانی ،مدیریت پسماند  ،فضای سبز و حمل و
نقل و ترافیک به دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر قم ارائه
خدمت می نماید ،گزارشی از تعداد دانش آموزان و مدارس
استفاده کننده از ظرفیت های این مرکز آموزشی ارائه نمود.
در ادامه نیز سقائیان نژاد ضمن بازدید از فرآیند اجرایی کلیه کارگاه های آموزشی این مرکز آموزشی و گفتگوی
صمیمی با دانش آموزان ،از همت و تالش معاون خدمات شهری و مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به
منظور طراحی و راه اندازی این مرکز تقدیر و تشکر نموده و بر لزوم به روز رسانی و بهره گیری از تجهیزات به روز
جهت ارائه مطلوب تر مباحث آموزشی در این مرکز و همچنین توسعه اینگونه مراکز آموزشی در مناطق مختلف شهر
قم تاکید نمود.

تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز استان اصفهان

اصفهان  -مرادیان :با هدف بهبود عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران
در بخش اجرا ،تعمیرات ،نگهداری و تامین کاال از تامین کنندگان و پیمانکاران
برتر شرکت گاز استان اصفهان تقدیر شد
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان ،سید مصطفی علوی،
در ششمین نشست تخصصی تامین کنندگان شرکت گاز استان اصفهان که
با حضور 150شرکت تامین کننده کاال و خدمات در سالن اجتماعات این
شرکت و به عنوان تقدیر از تامین کنندگان برتر برگزار شد ،گفت :سازمانی
موفق است تمامی ذینفعان متناسب با مسئولیت خود هماهنگی و همکاری
الزم را با سازمان داشته باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،با اشاره به اینکه از طریق
پیشتیبانی تامین کنندگان ،در سه بخش کاال ،اجرای پروژه ها و خدمات می
توانیم مسیر تعالی سازمانی را بهبود ببخشیم تصریح کرد :درحال حاضر ۹۹
درصد از جمعیت استان معادل  ۱۰7شهر و ۱060روستا از نعمت گاز طبیعی
برخوردار هستند.
وی ،تامین کنندگان وپیمانکاران را یکی از بخش های کلیدی و موثر
در فرآیند گازرسانی برشمرد و گفت :با توجه به اصل  44قانون اساسی تقریباً

تمامی پروژه های این شرکت برون سپاری شده و توسط بخش خصوصی و
پیمانکاران انجام می شود.
مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان ،با اشاره به اینکه خوشبختانه از
ابتدای سال تاکنون شاهد هیچ گونه حادثه در بخش اجرای پروژه ها نبوده
ایم افزود :حادثه براحتی و با کمترین بی دقتی در کمین ماست.

وی ،با تاکید بر وجدان کاری ،رعایت اصول اخالقی ،خدا محوری ،والیت
مداری و مسئولیت پذیری در امور محوله ،بیان داشت :غرورکاذب یکی از علل
شایع در بروز حادثه های بزرگ است که برخی از عوامل اجرایی  ،پیمانکاران،
تامین کنندگان و ناظرین در عدم رعایت نکات ایمنی و استانداردها به آن
دچار می شوند.
وی ،افزود :شرکت گاز استان اصفهان به عنوان شرکت پیشتاز از سال ۸۳
استقرارسیستم های مدیریت کیفیت را در دستور کارخود قرار داد و توانسته
است در این خصوص گواهی نامه های متعددی را کسب کند و تا به امروز
همراستا با مدل های استاندارد مدیریتی حرکت و به جوایز مختلفی در حوزه
تعالی سازمانی دست یابد.
الزم به ذکر است در این نشست تخصصی ،یک پنل تخصصی با حضور
روسای امور قراردادها ،بازرسی و فنی و  ، HSEسه حوزه ای که ارتباط تنگاتنگی با
تامین کنندگان کاال و خدمات شرکت گاز استان اصفهان دارند و هچنین دو بخش
طرح مسئله و پرسش و پاسخ در حوزه پیمانکاران اجرایی ،خدمات ونت و تامین
کنندگان کاال برگزار شد و در پایان از  8تامین کننده و پیمانکار برتر شرکت گاز
استان اصفهان در سال های  96و  ،97تقدیر به عمل آمد.

مجلس شورای اسالمی نماد آزادیخواهی و استقالل طلبی ملت ایران است

شهر قدس – نر گس اصالنی :رییس شورای اسالمی شهرقدس گفت:
مجلس شورای اسالمی نماد آزادیخواهی و استقالل طلبی ملت ایران است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و
شهرداری قدس ،حسین چناقچی در جلسه رسمی شورای اسالمی شهرقدس
ضمن تبریک روز مجلس شورای اسالمی ،گفت :مجلس شورای اسالمی نماد
قریب دو سده آزادیخواهی ،استقالل طلبی و پیشرفت و ترقی خواهی ایرانیان
و پافشاری آنان بر حاکمیت قانون و بهره گیری از خرد جمعی در پیشبرد
امور مملکتی است.
وی افزود :مجلسی که به فرموده امام خمینی کبیر(ره) باید عصاره
فضایل ملت باشد و وکالی آحاد مردم در آن بتوانند به دور از سیاست

زدگی مرسوم و با تکیه بر نظرات کارشناسی نخبگان ،استفاده از تجارب
گرانسنگ دیگران و در پرتو احکام نورانی اسالم عزیز ،قوانینی برای توسعه
همه جانبه کشور و سعادت ملت وضع و بر تمام شئون مملکتی هم نظارت
کنند.
چناقچی اظهار داشت :اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره روحانی
اسوه و مجاهد  ،شهید آیتا… سیدحسن مدرس  ،فرا رسیدن دهم آذرماه روز
مجلس شورای اسالمی را همه خدمتگزاران ملت در مجلس شورای اسالمی ،
به ویژه نماینده مردم شریف شهرستان قدس تبریک عرض نموده و امیدوارم
در سایه رحمت الهی در مسیر بالندگی ایران اسالمی و توسعه پایدار کشور
عزیزمان توفیقات روز افزون نصیب گردد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
 ۵۰۰لیتر نفت سفید خانوار اعالم شد
ساری – دهقان :مدیر شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت  :مصرف
کنندگان نفت سفید با کاالبرگ های اعالم شده
از سری پنجم  ،نسبت به دریافت و ذخیره سازی
سوخت از فروشندگی های محل سکونت خود
اقدام کنند .
سبحان رجب پور مدیرشرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد  :با
برنامه ریزی و تدابیراین شرکت این پنجمین
مرحله سوخت رسانی است که ازآغاز فصل بهار
در حال توزیع به مناطق فاقد گاز شهری است
و ساکنین روستاهای ییالقی و صعب العبورمی
توانند نسبت به تامین سوخت خود اقدام کنند .
رجب پور اظهار کرد  :آندسته از مصرف
کنندگانی که از نفت سفید استفاده می کنند با

کاالبرگ اعالم شده در نوبت پنجم ( به شماره
های  ۳۱۶یک نفره و دو نفره به مقدار  ۵۰۰لیتر
 ۲۱۶ ،سه نفره و چهار نفره به مقدار  ۵۰۰لیتر
 ۵۱۶ ،پنج نفره و شش نفره به مقدار  ۵۰۰لیتر
 ۱۱۶ ،هفت نفره به باال به مقدار  ۵۰۰لیتر ) ،
نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت خود از
فروشندگی های مربوطه اقدام نمایند .
وی ادامه داد  :اعتبار کاال برگ اعالم شده
در مرحله چهارم از تاریخ  ۱۰/۹/۱۳۹۸لغایت
 ۳۰/۱۱/۱۳۹۸می باشد .
رجب پورنرخ هر لیتر از نفت سفید را ۱۵۰۰
ریال اعالم و تاکید کرد  :به منظور جلوگیری از
سوء استفاده های احتمالی  ،مصرف کنندگان نفت
سفید مجموعه کاالبرگ های مربوط به خانوار
خود را نزد خود نگهداری کرده و از واگذاری به

غیرجدا خودداری نمایند .
مدیر منطقه ساری از شهروندان خواست تا
شکایات خود را با شماره تلفن های ۳۳۲۷۰۱۳۸
و  ۳۳۲۷۰۱۴۰منطقه ساری و شماره ۰۹۶۲۷
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اطالع
دهند تا رسیدگی شود .

شهردارمهدیشهرخبرداد؛

بهره برداری اولین شهربازی درپارک کوهستان مهدیشهر

مهدیشهر_ حسین بابامحمدی :نشست
شورای معاونین به ریاست دکتر حاجی بگلو
شهرداردر محل شهرداری برگزار شد.در این نشست
دکترحاجی بگلو با بیان اینکه در این دوره به نشاط
اجتماعی توجه ویژه ای شد افزود :با توجه به قول
های داده شده خوشبختانه با همکاری بخش
خصوصی و پس از اتمام مراحل اولیه تا ماه آینده
بخشی از اولین شهربازی شهر در پارک کوهستان
مهدیشهر به بهره برداری می رسد.
وی در ادامه با بیان اینکه اقدامات شهرداری
مهدیشهر در مناطق مختلف شهر گسترده است
اظهار داشت :با توجه به قولی که به اهالی
محترم مسکن مهر داده شده در این منطقه و

همچنین منطقه رابند نیز در ماه های آتی پارک
های کودک محله ای افتتاح خواهد شد ،الزم
بذکر است تجهیزات مخصوص بازی کودکان در
پارک آبشار نیز نصب شده و قابل استفاده است.

برگزاری محافل سومین کاروان قرآنی منادیان وحدت در گلستان

سید مصطفی حسینی واعظ در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل اظهار کرد :ملت ایران با تاثیر از آموزه
های وحدت آفرین دین مبین اسالم قیامی را به رهبری امام امت (ره) آغاز کردند و با اتحاد و همبستگی آن را به
پیروزی رسانده و نظامی را بر کشور حکم فرما کردند که مفتخر به داشتن ریشه اسالمی است و به دنیا نشان دادند
که اسالم دین وحدت و همدلی و مهربانی است.وی با بیان اینکه وحدت ،گل واژهایی است که در راس برترینها
قرار دارد و بسیار جذاب ،دلگشا و زیباست گفت :به مناسبت هفته وحدت ،سومین کاروان قرآنی منادیان وحدت در
استان گلستان از چند روز گذشته آغاز شد.رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان خاطرنشان کرد:
به یاری خدا طرح سومین کاروان قرآنی منادیان وحدت که به همت اداره کل تبلیغات اسالمی استان گلستان ،مرکز
بزرگ اسالمی شمال کشور و جبهه فعاالن قرآنی گلستان ،از تاریخ  ۱۴آبان مصادف با  ۷ربیع االول آغاز شده است
تا  ۲۴آبان ( ۱۷ربیع االول) ادامه خواهد داشت و  ۱۹ویژه برنامه قرآنی را در سراسر استان گلستان تقدیم عاشقان و
شیفتگان وحی خواهد کرد.وی افزود :این طرح قرآنی با هدف افزایش وحدت و همدلی حول محور انس با قرآن کریم
و ایجاد فضای قرآنی در ایام میالد پیامبر عظیم الشان اسالم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و هفته وحدت و مبتنی بر
بیانیه گام دوم انقالب و با موضوع تدبر و فهم قرآنی کریم و ارائه سبک زندگی قرآنی در مناطق شیعه و سنی نشین
استان گلستان برگزار میشود.حسینی واعظ در پایان اذعان داشت :از نکات قابل توجه ویژه برنامه سومین کاروان
قرآنی منادیان وحدت ،برپایی محافل ویژه بانوان ،استفاده کامل از ظرفیت قرآنی استان گلستان و بهره مندی از حضور
بیش از  ۴۰نفر از قاریان و حافظان برجسته اهل سنت و شیعه و اجرای گروه های تواشیح و مدیحه سرایی ممتاز
استان گلستان ،ارائه سبک زندگی قرآنی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب ،گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان
گلستان و اهدای جوایز به قید قرعه به حاضرین در هر محفل است.

دکترحاجی بگلو بیان داشت :در اقدامی مشترک
با سپاه پاسداران مهدیشهر «بهشت کودک» در
محیطی سرپوشیده نیز در حال تجهیز است که
بزودی افتتاح می شود ،الزم می دانم از جناب
سرهنگ ذوالفقاری فرمانده سپاه مهدیشهر و از
دغدغه مندی ایشان نهایت تشکر را داشته باشم.
شهردارمهدیشهر در پایان عنوان کرد :افتخار
می کنیم در مجموعه شهرداری آقایان اروئی و
نورانیان در ورزش هاکی جزو پر افتخار ترین ها
هستند که جای بسی خوشحالی است ،آقای
نورانیان اخیرا به تیم هاکی الماسیا ترکیه ملحق
شدند که برای ایشان موفقیت و پیشرفت روز
افزون آرزومندم.

بازدید مهندس پارسائی از اداره
مخابرات شهرستان الهیجان

رشت -مهناز نوبری :در راستای دیدارهای
دوره ای مدیر مخابرات منطقه گیالن  ،مهندس
پارسائی به اتفاق دکتر نیک فر نماینده مردم الهیجان
در مجلس شورای اسالمی  ،با حضور در اداره مخابرات
شهرستان الهیجان  ،با رؤسای اداره و سایر همکاران
این شهرستان دیدار و گفت و گو نمود.در این جلسه
تخصصی  ،در ابتدا جهت بررسی وضعیت میزان
پیشبرد کارهای اجرایی  ،رفع موانع پیشرفت کار و
مشکالت موجود در مسیر توسعه  ،راهکارها شناسایی
و دستورات الزم جهت ادامه روند پیشرفت کار اتخاذ
گردید .مهندس پارسائی مدیر مخابرات منطقه گیالن
با ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران خوب
شهرستان الهیجان  ،وضعیت شهرستان اعم از
هزینه های نگهداری شبکه و خطوط تلفن مشتریان
 ،مراقبت از تاسیسات و تجهیزات فنی و غیرفنی  ،را
بسیار حساس و حیاتی برشمرد .
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مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

هیئتهای مذهبی بدون مربی
و قاری قرآن نباشند

حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد:
اساسا برای هدایت ،رشد و تعالی جامعه و جهتگیری درست جامعه
ضرورت دارد فعالیت قرآنی افزایش بیشتری داشته باشد.وی ادامه داد:
اگر به دنبال این هستیم که به اهداف بلند و بزرگ دست پیدا کنیم
باید در همه بخش های جامعه قرآن را گسترش دهیم.مدیرکل تبلیغات
اسالمی گلستان ابراز کرد :قرآن «ثقل اکبر» و عترت «ثقل اصغر» است
و با قرآن و عترت به جامعه باید تعالی و شکوفایی بخبشیم.عضو شورای
فرهنگ عمومی استان گفت :سازمان تبلیغات اسالمی به دنبال این
است که الیه های درونی جامعه فعالیت قرآنی را برنامه ریزی و طراحی
و اجرا کند و تبلیغات اسالمی با برنامه تبلیغ قرآن ،هفته قرآن و همایش
قرآنی و تجلیل از قاری برتر و مدرسان قرآن در این مسیر گام بر می
دارد.وی متذکر شد :تبلیغات اسالمی دو سر فصل مهم را در این مسیر
تعریف کرده و نخست موضوع موسسه قرآنی و خانه قرآن شهری و
روستایی است.حجتاالسالم ولینژاد بیان کرد :مبنا این است هر ۱۰
هزار گلستانی یک موسسه قرآنی بهره مند باشند و هر  ۵هزار گلستانی
یک خانه قرآن شهری و روستایی باید داشته باشد و با این تعریف اگر
بتوانیم جامعه را مهندسی کنیم به همه بخش های جامعه توانستیم کار
قرآنی را تسریع دهیم.وی افزود :نزدیک به  ۱۶۰روحانی مستقر روستا
در استان وجود دارد و به همه روحانی مسقر ابالغ کردیم مجامع قرآنی
در سطح روستا شکل دهند.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت:
هیچ هیئتی بدون قاری قرآن و مربیان قرآن نباشد و تمام مساجد یک
معلم قرآن خواهد داشته و تمام هیئت مذهبی یک معلم قرآن نیاز دارد
و آنهایی که ندارند یک نفر را آموزش می دادیم و به همه تشکل های
مذهبی تاکید کردیم که برنامه با قرآن را دنبال کنند.

100کارمندنیکوکارکردستانیحامیایتامشدند

 ۱۰۰کارمند نیکوکار کردستانی از طریق کمیته امداد حامی
کودکان یتیم و نیازمند شدند.به گزارش خبرنگار روزنامه اخبار صنعت
به نقل از سایت خبری کمیته امداد ،هیوا رحیمی ،معاون توسعه
مشارکتهای مردمی کمیته امداد کردستان با بیان اینکه طرح اکرام
ایتام و محسنین از طریق این نهاد با هدف کمک و حمایت از کودکان
نیازمند اجرا شده است ،گفت :هم اکنون هفت هزار کودک یتیم و
محسنین تحت حمایت کمیته امداد کردستان هستند.وی با اشاره به
اجرای طرح هر کارمند حامی یک فرزند معنوی از مرداد امسال در این
استان گفت :در جهت اجرای این طرح  ۱۰۰کارمند نیکوکار شاغل در
دستگاههای اجرایی حامی ایتام کردستانی شدند.رحیمی تصریح کرد:
طرح هر کارمند حامی یک فرزند معنوی ،با هدف مشارکت کارکنان
دستگاههای دولتی و خصوصی برای حمایت از کودکان نیازمند تحت
پوشش کمیته امداد به دستگاههای اجرایی ابالغ شد.وی گفت :پیرو
ابالغیه داده شده این طرح در استان پس از مکاتبات الزم با استانداری
و فرمانداریها از نیمه دوم مرداد آغاز شد و تاکنون  ۱۰۰نفر از کارمندان
دستگاههای اجرایی استان حامی فرزندان ایتام و محسنین تحت
پوشش کمیته امداد شدهاند.معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته
امداد کردستان افزود :طرح اکرام ایتام و محسنین از جمله طرحهای این
نهاد است که از طریق آن خیران میتوانند با پرداخت مبالغی بصورت
ماهیانه  ،یک یا چند یتیم را مورد حمایت قرار دهند.رحیمی با اشاره
به اینکه سال گذشته خیران و نیکوکاران هفت میلیارد تومان به ایتام
کردستانی کمک کردند ،یادآور شد :از ابتدای امسال تاکنون  ۹میلیارد
تومان از سوی خیران به این حوزه کمک شده که نشان دهنده رشد ۳۵
درصدی این کمک ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

