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پنجشنبه  18مرداد 1397
شماره 2285

اخبار

شبكه هاي توزيع و فوق توزيع استان
مرکزی در وضعیت مطلوب و پايدار هستند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
گفت :شبكه هاي توزيع و فوق توزيع استان در حالت
مطلوب و پايدار هستند .محمد اله داد در جریان دیدار
با نمایندگان صنایع شهرک های صنعتی زرندیه ،پرندک
و زاویه که جهت بررسی مشکالت حوزه برق این صنایع
برگزار شد ،افزود :ميزان كمبود توليد نيرو و اعمال مديريت
اضطراري بار شبكه به درخواست مديريت هاي كنترلي
شبكه هاي برق باالدست ،حسب اضطرار پيش آمده با
توجه به گرمای کم سابقه ،کاهش بارندگی ها و افزایش 5
درصدی مصرق برق در کشور صورت مي پذيرد .وی ضمن
عذرخواهي از مشتركان صنعتی برق استان در خصوص
قطعي هاي روزهاي اخير گفت70 :درصد مصرف برق
استان مربوط به بخش صنایع و کشاورزی است.
وی بیان کرد :استفاده از ظرفیت مولدهای خود تأمین
برای مشترکین صنایع ،سازمانها ،پمپهای کشاورزی و
بیمارستانها در راستای کاهش پیک انجام میشود .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
اظهار کرد :انتظارداريم مشتركان با انتقال مصارف غير
ضروري خود به ديگر ساعات شبانه روز در پايداري و ثبات
شبكه برق با ما همراهي كنند .
مهندس اله داد تصریح کرد :مشترکین می توانند
جهت اطالع ازبرنامه زمان بندی خاموشی ها به قسمت
سمت راست سایت شرکت مراجعه و برنامه زمان بندی
قطع برق را از طریق جدول زمان بندی خاموشی ها ،درج
شماره رمز رایانه قبض برق در سایت شرکت توزیع برق
استان مرکزی ،از طریق کد  USSDو شماره گیری
کد *6655*86121*5#و درج شماره رمز رایانه قبض
برق ،مشاهده نقشه و رنگ بندی آن با توجه به جدول
راهنما و ثبت نام جهت اطالع روزانه خاموشی های با
برنامه از طریق پیامک و همچنین دریافت خاموشی
های با برنامه با ارسال رمز 8رقمی*  5به سامانه پیامکی
 10001000121اطالع یابند.

نشست هم اندیشی کارشناسان اورژانس
اجتماعی با رئیس بهزیستی شهرستان کالله

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان
کالله ؛ نشست هم اندیشی اراز قلی بیری-رئیس و
کارشناسان اورژانس اجتماعی در اتاق ریاست برگزار
شد.این نشست با محوریت « ضرورت حضور و فعالیت
اثربخش اورژانس اجتماعی در مناطق آسیب خیز و نظر به
اهمیت برنامه های فوریت های اجتماعی برگزار و مدیریت
بهزیستی کالله پیرامون  :استقرار کارشناسان در ساعات
غیر از ماموریت در مناطق پیش بینی شده  ،آگاه سازی و
اطالع رسانی در منطقه در خصوص فعالیت های برنامه
اورژانس اجتماعی و خدمات مربوطه به کلیه مراکزاز جمله
( دانشگاه ها-مدارس-مساجد-مراکزفرهنگی و ورزشی-و)...
 ،ثبت و مستند سازی کلیه فعالیت ها و بررسی دقیق نقاط
اسیب خیز نیز سخنانی را ایراد کردند.

با حضور مهندس مطاعی معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور برگزار شد :

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان کرمانشاه با حضور مهندس مطاعی
معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای
کشور ،مهندس ساالری معاون امور عمرانی
استانداری  ،رنجبر فرماندار کرمانشاه و
جمعی از مقامات مسئول استان كرمانشاه
برگزار شد.
در این مراسم که با صدور حکمی
از سوی مهندس حسن نیا معاون وزیر
راه و شهرسازی کشور ،مهندس فریبرز
کرمی بعنوان سرپرست جدید منصوب و از
تالشهای مهندس بهمن خسروانی مدیر کل
پیشین این اداره کل تشکر و قدردانی شد.
در این نشست مهندس مطاعی معاون
سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای کشور
ضمن تبریک به سرپرست جدید و تشکر و
ارج نهادن به زحمات هفت ساله ی مهندس
خسروانی بعنوان مدیر کل اسبق اداره کل
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان و
ضمن آرزوی موفقیت برای مهندس کرمی در
سمت جدیدشان و ابراز امیدواری برای ایشان
با حمایت و پشتیبانی بیش از پیش مسئوالن
ستادی خدمات دهی بهتر و شایسته ای در
 ۲حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای این
استان خواستار شد.

در ادامه مراسم مهندس ساالری معاون
امور عمرانی استانداری ضمن اشاره به جایگاه
شریف رانندگان در جابجایی بار و مسافر و
نقش بسزای مجموعه راهداری و حمل و نقل
جاده ای در امدادرسانی در بالیای طبیعی به
ویژه زلزله اخیرکرمانشاه ،از زحمات این قشر
زحمتکش تقدیركرد.
مهندس ساالری در این نشست برنامه
های مهم دولت که باید در وزارت راه و
شهرسازی استان اجرا شود را به ترتیب
بازآفرینی در اداره کل راه و شهرسازی و
نوسازی ناوگان حمل و نقل برشمرد.
وی ادامه داد :ما باید در این دو بخش
حرکت سریعتری داشته باشیم و به روکشهای
معابر اصلی و فرعی  ،تابلوها و عالئم ایمنی
 ،پایانه های مسافربری و باری توجه داشته
باشیم.
وی در ادامه پیشنهاداتی در زمینه بهبود

وضعیت فعلی راههای استان و خدمات دهی
بین راهی به کاربران این بخش مطرح نمود
و از مدیریت جدید واگذاری برخی از خدمات
جاده ای و راهداری به بخش خصوصی را
خواستار شد.
در ادامه این گزارش مهندس خسروانی
مدیر سابق اداره كل راهداری و حملونقل
جادهای استان كرمانشاه به تشریح عملکرد
دوران مدیریت خود پرداخته و ضمن
قدردانی از همکاری و همدلی همه جانبه ی
کارکنان این مجموعه و همچنین انجمن ها
و تشکل های صنفی و سایر ارگانهای ذی
ربط  ،به خدمات دهی شایسته به زائران
اربعین حسینی و امدادرسانی عوامل راهداری
در سانحه زلزله اخیر کرمانشاه اشاره نمودند .
در ادامه روسای انجمن صنفی
رانندگان حمل و نقل بار و مسافر از زحمات
مهندس خسروانی در دوران مدیریت شان

تقدیم و تشکر نمودند وخواستار توجه به
جایگاه کلیدی حمل ونقل در بحث توسعه
صادرات به ویژه از سوی مسئولین ومدیریت
جدیدشدند .
در ادامه این مراسم ،مهندس کرمی
سرپرست جدید اداره كل راهداری و حمل
ونقل جادهای استان كرمانشاه ،ضمن تقدیراز
زحمات مدیر اسبق خواستار بذل توجه بیش
از پیش از سوی مدیران استانی به جایگاه
راهداری و حمل و نقل جاده ای شد واین دو
بخش را برای خدمات دهی روان و شایسته
به کاربران جاده ای الزم و ملزوم یکدیگر
برشمرد .
وی همچنین در ادامه ابراز امیدواری
نمود با حمایت مسئوالن و تامین اعتبار کافی
 ،زیرساخت های راهداری و در نتیجه حمل
و نقل فصلی نو در صنعت حمل و نقل جاده
ای استان تقویت گردد.
درپایان این مراسم مهندس مطاعی
از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان
راهداری و حملونقل جادهای حكم مهندس
فریبرزکرمی را به عنوان سرپرست جدید
اداره كل راهداری و حملونقل جادهای اعطا
كرد و با اهدا لوح تقدیر از خدمات مهندس
خسروانی مدیر پیشین این اداره كل تجلیل
كرد.

مدیرکل بهزیستی مازندران تاکید کرد:

پرهیز از خدمات دهی و توزیع اعتبارات گزینشی به مددجویان

ساری – دهقان  :مدیر کل بهزیستی
استان ،تمامی فعالیت های انجام شده را
در راستای خدمات دهی مناسب به جامعه
هدف و ایجاد تغییرات مناسب در زندگی
مددجویان عنوان و تاکید کرد  :در راستای
خدمات دهی و توزیع اعتبارات نسبت به
مددجویان گزینشی برخورد نکنید و با همه،
فارغ از قضاوت و با عدالت برخورد کنید.
با حضور مدیر کل بهزیستی مازندران
جلسه توجیهی عاملین ذیحسابی بهزیستی

استان در سالن کنفرانس اداره کل برگزار
شد.
به گزارش خبرنگار مازندران و به
نقل روابط عمومی دکتر آرام با بیان اینکه
سال گذشته برای ذیحسابی سالی سخت،
پرتالش و پر از چالش بود ،با تقدیر از
اقدامات شایسته رجبی ،معاون پشتیبانی و
منابع انسانی و جعفری ،ذیحساب بهزیستی
گفت  :ذیحسابان بعنوان نیرو های امین
سازمان هم نقش نظارتی خود را به درستی
ایفا میکنند و هم هزینه های جاری را به
درستی انجام میدهند.
وی با تاکید بر نقش ذیحسابی در برون
رفت از شرایط بحرانی افزود  :همواره از ارائه
راهکارهای نو و ایده های مناسب برای حل

مشکالت در شرایط سخت استقبال کردم و
شدیدا با بی قانونی در سیستم های مالی
مخالفم.
مدیر کل بهزیستی مازندران خاطر
نشان کرد  :در اجرای برنامههای مختلف
و در راستای سرفصل های مشخص،
هماهنگی الزم را با روسای شهرستانها و
کارشناسان تخصصی داشته باشید و قانون
را الویت اصلی خود بدانید.
دکتر آرام با بیان اینکه در ارتباط با
اعتبارات الزم است بر اساس آنچه حوزه
های تخصصی خواسته اند رفتار شود ،گفت:
مدیریت منابع صحیح داشته باشید و به
همه حوزه ها با عدالت نگاه کنید.
وی با تاکید بر لزوم زمانبندی مناسب

در بحث اسناد خزانه افزود  :از آنجائیکه
مسئولیت هزینه کرد اعتبارات با ذیحسابان
است ،شایسته است ماهانه جلسه ای با
رؤسای شهرستان ها و کارشناسان تخصصی
جهت ارائه گزارش و تحکیم ارتباطات داشته
باشند .مدیر کل بهزیستی مازندران بهترین
روش تغییر را شناسایی درست فرآیند و
حذف نقاط ضعف عنوان کرد و با اشاره به
بازدید بازرسان ذیحسابی از ادارت بهزیستی
شهرستان های ساری ،بابل و نور گفت :
حضور بازرسان به معنی ارزیابی عملکرد
نبوده و صرفا جهت اصالح امور و تغییر
فرایند فعالیت ها برای حذف قوانین دست و
پا گیر در مسیر خدمت هرچه بهتر به جامعه
هدف است.

خبر كوتاه
در بازدید مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از کارگاه تولید ریل ؛

تولید ریل با همت تالشگران شرکت
سرعت گرفت

اصفهان–قاسماسد :مهندس
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب
آهن اصفهان از کارگاه نورد 650
به ویژه تولید ریل بازدید و با
تالشگران این بخش دیدار نمود
.مهندس یزدی زاده در این بازدید ضمن تجلیل از تالشگران
شرکت گفت  :در حال حاضر تولید ریل که پیچیدگی ها و
مشکالت خاص خود را دارد  ،با سرعت بیشتری در ذوب آهن
اصفهان در حال انجام است تا راه آهن جمهوری اسالمی برای
تامین ریل بتواند کام ً
ال متکی به تولیدات داخلی باشد.وی افزود
 :هم اکنون نیز با همت تالشگران ذوب آهنی  ،محموله هزار
تنی ریل  U33آماده بارگیری است که به محض اعالم آمادگی
حمل توسط راه آهن جمهوری اسالمی  ،تحویل خواهد شد
.مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه اولین محموله  500تنی
ریل U33در اواخر خرداد ماه به راه آهن جمهوری اسالمی
تحویل شد  ،گفت  :دیگر انواع ریل از جمله  UIC60نیز با
اعالم نیاز راه آهن جمهوری اسالمی  ،برنامه ریزی و تولید می
گردد .وی افزود  :این شرکت در راستای عمل به وظیفه ملی
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خروج صدها
میلیون دالر ارز از کشور در شرایط سخت تحریم نسبت به
خرید و نصب و راه اندازی یکی از پیشرفته ترین خطوط تولید
ریل اقدام نمود و موفق به تولید ریل مطابق با سخت گیرانه
ترین استانداردهای روز دنیا شد .

برگزاری نشست ایده آفرینی در
پیشگیری ،کنترل وکاهش آسیبهای
اجتماعی در اداره کل بهزیستی گلستان

پیرو نشست قبلی «ایده آفرینی در پیشگیری ،کنترل
وکاهش آسیبهای اجتماعی» در اداره کل بهزیستی گلستان
نشست دیگری با حضور اساتید مدعوین وهمکاران ستادی
بهزیستی استان برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی
بهزیستی گلستان ،در این نشست تخصصی ابتدا دکتر غفاری
مدیرکل بهزیستی استان ،ضمن خوش آمدگویی به حضار
وآرزوی قبولی طاعات وعبادات ،بحث را با تاکید بر اینکه این
نشستها می بایست دارای خروجی مناسب باشند آغاز نمود و
گفت :بهتراست از وقتی که در این نشستها گذاشته می شود
بتوانیم نهایت بهره را برده تا بتوانیم به هدفمان که دستیابی به
بهترین ایده ها در جهت کنترل وکاهش آسیب است برسیم ودر
این زمینه این توانمندی را داریم که از ایده ها حمایت نموده وآنرا به
منصه اجرا بگذاریم لذا اساتید می توانند ایده های کاربردی وجدید
خود را بدون نگرانی از اینکه حق مادی ومعنوی ایده آنان از بین
برود طرح خود را ارائه نمایند.وی افزود :شایسته است مدیران علمی
واجرایی طرح ،هر چه زودتر جلسات کارشناسی خود را برگزار
نمایند واز توانمندیهای بدنه کارشناسی سازمان در معاونتهای
تخصصی استفاده نمایند  .در ادامه معاونین تخصصی و اساتید
حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند .

