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مدیر مخابرات منطقه گلستان :اصالح نظام تعرفه گذاری افت تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد
قم بدون پرداخت هزینه جبران می شود
در مخابرات الزمه توسعه ارتباطات مخابراتی است

مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به اینکه تمرکز
اصلی به جهت سرمایه گذاری و توسعه د رمخابرات از محل
درآمدها می باشد افزود :حمایت همه جانبه از مخابرات از
سوی نهادهای تاثیر گذار و اجرای فرآیند اصالح تعرفه ها
در توسعه و تامین زیرساختهای با کیفیت ارتباطی مثمر
ثمر خواهد بود.مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر
اینکه مدت زیادی است که تعرفه ها ثابت مانده است افزود
 :تغییر تعرفه ها ضروری به نظر می رسد و قطعا افزایش
سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و مخابرات با افزایش
تعرفه قابل انجام خواهد بود .غالمعلی شهمرادی با اعالم
خبرراه اندازی  124پروژه مخابراتی در ایام دهه مبارک فجر توسط مخابرات منطقه گلستان گفت  :این پروژه ها با
محوریت تقویت اینترنت و پوشش تلفن همراه عملیاتی شده است و فیبررسانی به سایت ها به لحاظ اینکه فیبر از
لحاظ کیفیت باال و سرعت تبادل اطالعات نقش موثری در ارتقاء سرویسها دارد از جمله مهمترین این طرح ها می
باشد.وی همچنین توسعه پورت های پرسرعت اینترنت خانگی و تقویت و بهینه سازی شبکه انتقال را از جمله دیگر
پروژ ها دانست و افزود :با راه اندازی این پروژ ها که با اعتباری بالغ بر  214میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است
تحول بزرگی در کیفیت و پوشش اینترنت و توسعه همراه اول اتفاق افتاده است .مدیر مخابرات منطقه گلستان با
اشاره به اینکه نشست مطبوعاتی موجب دریافت اطالعات از جامعه خواهد شد از رسانه های خواست با تبادل درست
و به موقع اطالعات بین سازمان ها و مردم در راستای رفع مشکالت و خواسته های مردم  ،همچنین اطالع رسانی
اقدامات انجام شده توسط سازمان ها  ،فعالیت نمایند.غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اینکه بهبود ارتباطات و افزایش
ظرفیت شبکه نتیجه اقدمات انجام شده است گفت  :برهمین اساس جزء استانهای برتر و پیشرو در کشور می باشیم
و در ارزیابی شاخص ها در توسعه ارتباطات موفق عمل کرده ایم .وی توزیع عادالنه ارتباطات و اجرای عدالت ارتباطی
را در مخابرات از اصول برنامه ریزی دانست و گفت  :خدمت رسانی د رجای جای استان به مساوات انجام می شود و
سرویسها و خدمات مخابراتی به تمام مردم استان قابل ارائه می باشد.

امور فرهنگی کمیته امداد استان قم با بهره گیری از
بهترین معلمین مدارس نمونه مردمی ،و غیرانتفاعی ،افت
تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت را در ایام محدودیت
های کرونا جبران می کند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
کمیته امداد ،سید محسن صالحی ،معاون امور فرهنگی
کمیته امداد استان قم ،از تعامل مستقیم کمیته امداد با
وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور و به تبع آن اداره
کل کمیته امداد استان قم با اداره کل آموزش و پرورش
خبر داد و گفت :این اقدام مهم با هدف ارائه خدمات بهینه
به همه ی دانشآموزان تحت حمایت استان صورت گرفته
است.وی ساماندهی دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در استان قم را خاطر نشان و تصریح کرد :با هدفگذاری معاونت
امور فرهنگی کمیته امداد استان قم ،دانش آموزان در حال تحصیل در اتفاقی کمنظیر از چهار هزار و  ۲۰۰نفر به ۶
هزار نفر افزایش یافتند.صالحی با بیان اینکه برای جبران ما به التفاوت آمار با یکایک دانش آموزان تحت حمایتی که
خدمات دریافت نکرده بودند تماس گرفته شد گفت :این دانشآموزان بعد از اخذ گواهی تحصیلی و تشکیل پرونده از
انواع خدمات حمایت تحصیلی برخوردار شدند.وی این خدمات تحصیلی را شامل هزینههای لوازم التحریر و پوشاک
و کمک هزینه کالسهای بزرگساالن و موسسات کنکوری عنوان و تصریح کرد :برگزاری کالسهای تقویتی برای این
دانشآموزان از اقدامات مهم کمیته امداد استان قم است.معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم محدودیتهای
تحصیل حضوری دانش آموزان در مدرسه را یادآور شد و گفت :در گام اول طبق اولویت بندی انجام شده  ۵۰۰دستگاه
تبلت بین دانش آموزانی که خانواده آنها سه نفر به باال محصل یا دانشجو داشتند توزیع شد.وی با اشاره به لزوم جبران
عقب ماندگی و افت تحصیلی یا ترک تحصیل دانشآموزان بیان کرد :برای تحقق این هدف از مشاوران ،مددکاران و
مسئوالن فرهنگی و بهترین معلمین مدارس نمونه مردمی ،و غیرانتفاعی جهت تدریس رایگان کالس های تقویتی به
شکل کامال منسجم استفاده شد.صالحی افزود :این آموزشها در مقاطع و پایههای تحصیلی جداگانه در مجتمع والیت
از یک ماه قبل برنامهریزی و در حال اجرا تا پایان خرداد ماه می باشد.

شهردار اصفهان خبر داد:

رایزنی اصفهان با سایر کشورها برای سالن اجالس سران

اصفهان – یحیی مرادیان :شهردار اصفهان گفت :برای نحوه
بهرهبرداری از سالن اجالس سران در اصفهان ،تجربه ای در ایران وجود
نداشت بنابراین با سایر کشورها رایزنی کرده تا بهره برداری از این مجموعه
به خوبی انجام شود.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،قدرت اله نوروزی
در دیدار ویدئوکنفرانسی با سفیر ایران در مالزی با اشاره به تمایل شهرداری
اصفهان برای دعوت شهردار کواالالمپور به شهر اصفهان برای توسعه روابط
بین دو شهر اظهار کرد :همچنین از پیشنهاد سفیر ایران در مالزی برای
معرفی «ماهاتیر محمد» نخستوزیر اسبق مالزی به عنوان «شهروند افتخاری»
اصفهان استقبال می کنیم.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی اصفهان در
سال آینده گفت :معتقدم اگر این جشنواره به خوبی مدیریت شود ظرفیت
فراوانی برای اصفهان ایجاد کرده و منجر به رونق گردشگری و اقتصاد ،توسعه
پایدار و افزایش اشتغال میشود.
وی با بیان اینکه با خواهرخواندگی اصفهان و کواالالمپور برای ارتباط
با این شهر دلیل داریم و امیدواریم قادر به ایجاد روابط جدیتر و با سهولت
بیشتری با این شهر باشیم ،ادامه داد :استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و
سایر ظرفیت های آموزشی ،دانشگاهی،علمی و فناوری های نوین میتواند
عاملی برای تقویت روابط بین دو شهر باشد.

نوروزی افزود :پروژه سالن اجالس بینالمللی سران در اصفهان پس از
افتتاح میتواند منشأ کمکهای بزرگی به کشور باشد ،این پروژه در زمینی به
وسعت  ۷۲هکتار ،دارای زیرساخت بسیار مناسب و بهروز است.
وی از هزینه بیش از  ۷۰۰میلیارد تومانی برای سرانجام رسیدن پروژه خبر
داد و گفت ۳۰۰ :میلیارد تومان دیگر نیز در ادامه هزینه میشود که اگر قیمتهای
بهروز را محاسبه کنیم ،رقم تمام شده برای پروژه خیلی بیشتر خواهد بود.
*اصفهان از ظرفیت مجمع گفت و گوی همکاری آسیایی استفاده کند
محمدی افزود :مجمع گفت و گوی همکاری آسیا ( )ACDظرفیتی است
که برخی شهرهای ایران از آن استفاده کردهاند و اصفهان نیز باید از این
فرصت استفاده کند.
محمدی با اشاره به لزوم استفاده از تجربه شکستها و موفقیتهای
سرمایهگذاران ایرانی در مالزی و مدیرانی که به هر دلیلی از مالزی
برگشتهاند ،گفت :الزم است از این سرمایههای اجتماعی استفاده بهتری
شود؛ این سرمایه در ارتباط ایران با کشورهای دیگر نیز وجود دارد و
نباید نادیده گرفته شود.

توسعه و نوسازی بیش از  ۱۰۰کیلومتر خطوط و شبکه های آبرسانی در سطح استان بوشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرای
طرحهای آبرسانی با صرف اعتبار بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد ریال اظهارداشت  :در
راستای خدمترسانی مطلوب به مشترکین در سالجاری ۱۰۰۰میلیاردریال
دراجرای طرح های آبرسانی استان سرمایه گذاری شده است که از مجموع
این اعتبارات ۵۳درصد درحوزه شهری واز محل اعتبارات ملی واستانی ونیز
 ۳۶درصد درحوزه روستایی و ازمحل اعتبار حوزه استانی ،بند الف تبصره
،۶مناطق محروم سفرریاست جمهوری ومنابع داخلی وملی تاکنون تخصیص
یافته است.
وی افزود  :هزینههای جاری از محل درآمدهای شرکت و هزینههای
توسعهای و سرمایهای از محل اعتبارات عمرانی ملی و استانی تأمین میشود.
حمزهپور اجرای  ۶۰کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی را مورد اشاره قرار
داد و تصریح کرد :هرساله طبق برنامه وباتوجه به توسعه شهرها وروستاها
ودرنتیجه افزایش تقاضا عملیات توسعه شبکه مستمرا انجام می گردد که
امسال عالوه توسعه شبکه آبرسانی ،بیش از  ۴۵کیلومتر شبکههای فرسوده
نیزنوسازی شده است.
وی ،از اجرای ۲۰کیلومتر خط انتقال آب خبر داد و بیان کرد :در این

راستا  ۷کیلومتر خط انتقال آب نوسازی شده است.
حمزهپور گفت  :همچنین درجهت ارتقای خدمت رسانی آب آشامیدنی
به مشترکین  ۷۳ایستگاه پمپاژ آب استان بوشهربهسازی شد ه است.
وی گفت :به منظور توزیع عادالنه آب ،تعیین میزان دقیق آب آشامیدنی
آب این روستاها و برای ساماندهی و پیشگیری و جمعآوری موارد هدررفت

عملیات کاشت  100اصله درخت روت بال
در منطقه  3تهران

به منظور پایداری بهتر و افزایش سرانه فضای سبز،
 100اصله درخت روت بال در خیابان شریعتی منطقه 3
تهران تا پایان سال جاری در حال کاشت است.
به گزارش اخبار صنعت ،مهدی هوشیار معاون خدمات
شهری و محیط زیست در این باره گفت :روت بال روش
نوینی است که بدون آسیب رسیدن به تنه و ریشه ،درخت
به همراه ریشه و خاک از محل پرورش به محل کاشت
منتقل میشود.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  3بیان کرد :با توجه به اینکه در این روش نهالهای
پرورشی با تنه قوی و تاج پرورش یافته به همراه خاک و ریشه به محل کاشت منتقل میشود ،روش روت بال از
موفقیت باالتری نسبت به کاشت نهال در محل برخوردار است.او با بیان اینکه استفاده از روش روت بال از هزینههای
زائد نگهداری درختان پیشگیری میشود اظهار کرد :اواخر پاییز تا اوسط اسفندماه بهترین زمان روت بال درختان است
اما در صورت ضرورت در سایر ماههای سال هم این روش انجام میشود.
به گفته هوشیار ،استفاده از این روش مزایای مختلفی دارد که میتوان به افزایش سطح و سرانه فضای سبز ،کاهش
قطع درختان ناشی از احداث پروژههای شهری ،افزایش زیبایی و توازن در منظر شهری ،منظرسازی سریع و موفقیت
بیشتر نهالهای کاشته شده به روش روتبال نسبت به سایر روشهای کاشت اشاره کرد.

و مصارف غیرمجاز آب ،در ورودی  ۵۰روستا کنتور نصب شده است.
وی با اشاره به توزیع آب سیار به نقاط بحرانی خاطر نشان کرد :امسال ۶
هزار سرویس آب تانکری با حجم  ۶۰هزار مترمکعب در نقاط بحرانی و کمآب
استان توزیع شده است.
وی با تاکید بر توجه به مصرف بهینه آب و صرفهجویی در همه عرصهها
اظهار داشت :صرفه جویی در مصرف آب ،ضرورتی اجتنابناپذیر برای
جلوگیری از بحران محسوب میشود.
وی آب شرب را تنها برای مصرف خانوارها در شهرها و روستاها دانست و
تاکید کرد :وظیفه شرکت آب و فاضالب تامین آب مورد نیاز مشترکان است و
استفاده آب شبکه در مزارع ،اراضی کشاورزی و خانه باغها ممنوع است و در
این راستا قطع آب باغویالها و انشعابات غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان
آب در اولویت برنامهها قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرای
پروژههای آبرسانی در نقاط مختلف استان افزود :عالوه بر اجرای پروژههای
آبشیرینکن با مشارکت بخش خصوصی طرحهای مهمی امسال در نقاط
شهری و روستایی اجرا شده است.

اجرای پروژه صورت وضعیت الکترونیک حوزه
خدمات شهری در منطقه  ۴شهرداری تهران

شهردار منطقه  ۴تهران گفت :همزمان با برگزاری
آیین رونمایی از پروژه های هوشمندسازی شهرداری تهران،
پروژه صورت وضعیت الکترونیک برای پیمان های خدمات
شهری منطقه  ۴به اجرا درآمد.
به گزارش اخبار صنعت« ،محمد محمددوست» با اعالم
این خبر و با بیان اینکه سال  ،۱۴۰۰سال شکوفایی منطقه
 ۴در عرصه هوشمند سازی خواهد بود گفت :تسریع در
رتق و فتق امور جاری شهر با بهره گیری حداکثری از
بسترهای ایجاد شده برای خدمات رسانی مطلوب و کاهش
مراجعات به شهرداری ،از جمله اولویت های منطقه  ۴در

تهران  ۱۴۰۰است.
او با اشاره به تاکیدات شهردار محترم تهران مبنی بر اجرای پروژه های جدید هوشمندسازی شهر گفت :به همت
معاونان خدمات شهری و محیط زیست و مالی و اقتصاد شهری منطقه و همکاری مطلوب سازمان مدیریت پسماند و
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران ،پروژه صورت وضعیت الکترونیک برای پیمان های خدمات شهری
منطقه  ۴برای نخستین بار در شهرداری تهران اجرا شد.
«محمددوست افزود :تحقق “برنامه تهران هوشمند “ و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اجرایی و نظامات مالی از اهداف
اصلی این پروژه در منطقه  ۴است.

فرصت و ایده جهانی برای توسعه پایدار در منطقه۲۱

رجب زاده شهردار منطقه :۲۱برای توسعه پایدار ،باید بتوانیم با زبان
و مفاهیم جهانی سخن بگوئیم و ایزو  )۲۰۱۵( ۱۴۰۰۱فرصتی برای
توسعه شهر و بهزیستی شهروندان تهران است.
به گزارش اخبار صنعت ،رضا رجب زاده در مراسم افتتاحیه ممیزی
سیستم مدیریت محیط زیست در منطقه  ۲۱با اشاره به جدیدترین
نسخه نظام مدیریت محیط زیست در شهرداری تهران افزود:
بهروزترین استاندارد مدیریت محیط زیست (ایزو  ۱۴۰۰۱ویرایش
 )۲۰۱۵در محدوده منطقه  ۲۱اجرا شده است.
رجب زاده شهردار منطقه ،۲۱با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل
مورد تاکید در توسعه پایدار ،رعایت الزامات محیط زیستی در شهرهاست،
افزود :محیط زیست از حوزه های مظلوم و مغفول در فرایندهای مدیریتی
است؛ اما خوشبختانه موضوع محیط زیست و توسعه پایدار در رویکرد
نوین مدیریت شهر تهران ،جایگاه خاصی دارد.
شهردار منطقه ،۲۱با اشاره به استاندارد بین المللی محیط زیستی در
مدیریت شهری ،گفت :برای توسعه پایدار ،باید بتوانیم با زبان و مفاهیم
جهانی سخن بگوییم .کارآمدی مدیریت شهری ایجاب می کند تا با
فرایندهای بین المللی سازگار شویم و به زبان مشترک برسیم .بخشی
از این کارآمدی به محیط زیست و استاندارد مدیریت محیط زیست (ایزو

 ۱۴۰۰۱ویرایش  )۲۰۱۵باز می گردد.
او در ادامه ،با اشاره به فرصت «صنعت و سکونت در
منطقه  »۲۱افزود :با توجه به موقعیت خاص منطقه یعنی مجاورت
صنعت و سکونت ،محیط زیست برای ما یک الزام بی بازگشت و
حیاتی است.
رجب زاده افزود :از ابتدای حضورم در شهرداری منطقه ،۲۱
بر مولفه های زیست محیطی در برنامه ها و خدمات شهری تاکید
د اشتم .
رجب زاده در ادامه با اشاره به ممیزی استاندارد بین المللی
 ISO ۱۴۰۰۱نسخه  ۲۰۱۵افزود :در این راستا ،از اجرای استاندارد
بین المللی  ISO۱۴۰۰۱در شهرداری منطقه استقبال و حمایت
کرده ام.
شهردار منطقه  ۲۱در حاشیه جلسه به ممیزی استاندارد بین
المللی  ISO ۱۴۰۰۱ ۲۰۱۵و گوشه هایی از اقدامات و برنامه
های شهرداری منطقه با رویکرد و اهداف محیط زیستی اشاره کرد
و گفت :افزایش سرانه فضای سبز منطقه علیرغم تمرکز صنایع و
کارخانجات ،بهره گیری از پساب تصفیه شده صنایع در آبیاری
فضای سبز شهری و بوستان های منطقه ،آموزش کارمندان با

محوریت پسماند و حفاظت از محیط زیست ،توسعه و مناسب
سازی مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری از بوستان چیتگر به
منطقه و اجرای جامع طرح کاپ.
در جلسه افتتاحیه ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست در ورودی
غربی پایتخت ،شهردار منطقه ،۲۱معاونین ،شهرداران نواحی ،روسای
ادارات ،نماینده اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
همچنین ارزیابان طرح ممیزی حضور داشتند.

اخبار
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ایالم _صمیم نیا :شمس الهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم
از اجرای  ۳۲برنامه موفق برای مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا در
این شرکت خبر داد و گفت :این شرکت جزء شرکت های پیشرو در
تهیه و تدوین برنامه ها و تجهیزات پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از
گسترش ویروس کرونا می باشد.وی با بیان اینکه به منظور محافظت از
پرسنل و مراجعین در شروع پیک جدید کرونا اقدامات قابل توجهی به
صورت جدی انجام شده است ،افزود :تشکیل و برگزاری  ۲۰مورد جلسه
کمیته سالمت با حضور واحدهای مرتبط با موضوع پیشگیری و مقابله
با کرونا تنها یک مورد از اقدامات مهم و اساسی برای مهار این ویروس
منحوس کرونا در این شرکت بوده است.مدیرعامل شرکت گاز ایالم از
توزیع پکیج بهداشتی و پیشگیرانه همچون الکل ،دستکش ،ماسک و
ژل شستشو به صورت مستمر در بین کارکنان خبر داد و اظهار داشت:
آموزش نفرات خدماتی برای گندزدایی و ضد عفونی ،آموزش پیشگیری
و کنترل کرونا برای کلیه کارکنان ،ارسال پیامک های پیشگیرانه به
صورت مستمر ،نصب بنر رعایت نکات بهداشتی کرونا در ورودی تمام
ادارات و نواحی ،گندزدایی و ضد عفونی روزانه تمام سطوح ساختمان و
غیره تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کرونا بوده است.
شمس الهی در ادامه به خرید پمپ سمپاش برای ستاد و کلیه نواحی
سطح استان اشاره کرد و افزود :حذف سیستم انگشت زنی حضور و
غیاب ،حذف سرو نهار در ادارات ،حذف مأموریت های غیر ضروری،
تهیه تب سنج و سنجش مداوم کارکنان و ارباب رجوع هنگام ورود،
خرید دستگاه کاور کفش ،توزیع پکیج نوروزی شامل ضد عفونی کننده
دست و سطوح و دستکش و ماسک و مرطوب کننده و تعبیه حوضچه
ضدعفونی کننده کفش در ورودی های ادارات شرکت از دیگر اقدامات
برای مقابله با ویروس کرونا بوده است.وی با اشاره به اینکه اقدامات
قابل قبول دیگری برای پیشگیری و مهار کرونا در این شرکت انجام
شده است ،تصریح کرد :تهیه دستگاه ضدعفونی کننده هوشمند ،تهیه
دستگاه پالس اکسیمویروس کنترل ویژه مراجعه کنندگان از نظر عالئم
ظاهری و چندین مورد دیگر که باعث شد خوشبختانه میزان ابتالیان
در این شرکت کاهش محسوسی پیدا کند.مدیرعامل شرکت گاز ایالم
همچنین از تداوم و تشدید این اقدامات تا ریشه کنی کامل این ویروس
در شرکت گاز استان ایالم خبر داد و گفت :تقویت زیر ساختهای انجام
خدمات به صورت الکترونیکی و غیر حضوری برای مشترکین و نیز
استقرار میز خدمت حضوری برای مراجعین در ورودی ادارات و انجام
کلیه خدمات به ارباب رجوع توسط همکاران مستقر در میز خدمت ،از
اقدامات اساسی این شرکت می باشد.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان
با خانواده دو شهید انقالب

مدیر مخابرات منطقه گلستان با خانواده شهیدان بهرامی و کریمی
دیدار کرد.مهندس غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اینکه حفاظت از
فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و در شرایط کنونی بسیار ارزشمند
است گفت  :مردم ایران در راستای دفاع از کشور تا پای جان ایستاده اند
و همچون شهدای عزیز که خون خود را نثار انقالب و اسالم کرده اند به
منظور تحکیم نظام جمهوری اسالمی ایران مقاومت خواهند داشت.وی
تکریم و گرامیداشت یاد شهدا را ضروری دانست و حمایت از خانواده
شهدا را یک وظیفه شرعی و اخالقی عنوان نمود و گفت  :در شرایط
کنونی خدمت مخلصانه و تبیین اهداف شهدا برای نسل آینده بهترین
مسیر پاسداری از خون شهدا است.الزم به یادآوریست مدیر مخابرات
منطقه گلستان به مناسبت دهه مبارک فجر با خانواده شهیدان مصطفی
بهرامی میاندره و محمد علی کریمی دیدار و از خانواده این عزیزان
دلجویی نمود.

برگزاری رزمایش خود حفاظتی
در مخابرات منطقه گلستان

جلسه هماهنگی اجرای رزمایش خود حفاظتی در مخابرات منطقه
گلستان تشکیل شد .با حضور مهندس غالمعلی شهمرادی  ،سرهنگ
شیرنگی معاون عملیاتی سپاه نینوا وسرهنگ تناور مسئول بسیج ادارات
استان گلستان  ،جلسه هماهنگی به منظور برگزاری رزمایش خود
حفاظتی برگزار شد .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اعالم این خبر که
رزمایش خود حفاظتی از الزامات آمادگی در برابر آسیب های احتمالی
سیستم ها بوده گفت  :این رزمایش با هدف ایجاد آمادگی های الزم در
مواقع مورد نیاز و جلوگیری از ُآسیب های واره به سیستم ها بوده و از
کارکنان بسیجی در این امر مهم استفاده خواهد شد .مهندس غالمعلی
شهمرادی با اشاره به اینکه خود حفاظتی موجب ایجاد امنیت بیشتر
شده گفت  :مسئولین پایگاه بسیج به کمک اداره حراست و سازمان
بیایند تا بتوانیم با آمادگی کامل در این زمینه موفق عمل نماییم .

نصب برج نوری در بوستان های در منطقه ۲

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه  ۲گفت:
روشنایی بوستان های منطقه با نصب برج نوری تامین می شود.به گزارش
اخبار صنعت ،علی اکبر کریمی پور ،معاون خدمات شهری و محیط
زیست منطقه با اشاره به نقش روشنایی در تامین ایمنی و امنیت فضاهای
شهری افزود :برج های نوری نصب شده مجهز به سیستم روشنایی LED
(کم مصرف) است که با هدف استفاده از فناوری های جدید و کاهش
هزینه مورد توجه این منطقه قرار گرفته است.او افزود:پخش نور گسترده و
یکنواخت بدون خیرگی به لحاظ ارتفاع زیاد برجها ،برخورداری از سیستم
مکانیزه فرود و صعود سبد پروژکتور ونصب چراغ اعالم خطر در باالی آن
از ویژگی های این برج ها است.به گفته معاون خدمات شهری و محیط
زیست منطقه ۲درحال حاضر  ۴برج نوری در بوستان های گلگشت
و پلیس نصب شده است.او با تاکید بر اهمیت نورپردازی به عنوان
یکی از راههای باال بردن دید به عنوان عنصری برای زیبایی بصری
گفت :همزمان با بهسازی و ساماندهی بوستان ها  ،طرح نور پردازی
و تامین روشنایی آنها درحال انجام است.کریمی پور افزود :نصب پایه
چراغ روشنایی،تجهیز وسایل ورزشی و بازی کودکان و تعمیر سرویس
بهداشتی از دیگر طرح های اجرایی دربوستان ها است.

