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شنبه  22دی 1397
شماره 2395

اخبار
مدیرعامل برق منطقه ای غرب گفت:

وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع برق
پس از وقوع زلزله گیالنغرب عادی است

مهندس علی اسدی
برق
شرکت
مدیرعامل
منطقه ای غرب در دقایق اولیه
پس از وقوع زلزله  5/9ریشتری
در شهرستان گیالنغرب ،با
حضور در دیسپاچینگ غرب از عادی بودن وضعیت شبکه
انتقال و فوق توزیع برق خبر داد .به گزارش روابط عمومی
شرکت برق منطقهای غرب ،مهندس علی اسدی مدیرعامل
این شرکت در این خصوص گفت :با وجود اینکه شدت
زلزله خیلی زیاد و در حدود  ۶درجه در مقیاس ریشتر
بود ،خوشبختانه به تأسيسات زیربنایی شبکه انتقال و
فوق توزیع برق هیچگونه خسارتی وارد نشده است .وی
افزود :شبکه انتقال و فوق توزیع برق توسط همکارانمان
در دیسپاچینگ غرب بطور دائم پایش میشود و به فضل
خدا ،هم اکنون وضعیت شبکه در حالت عادی میباشد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در پایان با اشاره
به حضور اعضای کمیته بحران و پدافند غیرعامل این
شرکت در لحظات اولیه وقوع زلزله گیالنغرب در محل
دیسپاچینگ غرب گفت :خدمتگزاران مردم در صنعت برق
غرب ،تمام تالش خود را به کار میگیرند تا برق مطمئن و
پایدار بهطور مستمر و بدون هیچگونه خللی برای هموطنان
عزیزمان تأمين شود.
با حضور استاندار مازندران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان صورت گرفت:

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم
پزشکی مازندران و استانداری مازندران
در زمینه ارتقا سالمت زنان و خانواده

ساری – قاسمیان :با
حضور استاندار مازندران و
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان تفاهم نامه مشترک
همکاری بین دانشگاه علوم
پزشکی مازندران و استانداری در زمینه ارتقاء سالمت زنان
و خانواده در مناطق روستایی منعقد شد.
دراین تفاهم نامه همکاری که به امضای دکتر اعرابی
معاون بهداشت این دانشگاه دکتر سمیه قاسمی طوسی
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مهندس
حسن اصغریان رستمی مدیر کل دفترامور روستایی و
شوراهای استانداری مازندران رسید  ،اعضاء متعهد شدند
جهت ارتقاء سالمت زنان و خانواده در مناطق روستايي
استان  ،در راستاي برنامه ريزي ،هماهنگي بين بخشي،
اطالع رساني ،ارايه مراقبت ،ايجاد زمينه هاي الزم
همايش ها ،تربيت مربي ،برگزاري دوره آموزش حضوري
زنان در مناطق روستايي استان در زمينه ارتقا سالمت زنان
و خانواده در مناطق روستايي اقدام نمايند.

در راستای پیشبرد همکاری های فیمابین؛

اداره کل سالمت شهرداری تبریز و خانه مطبوعات
آذربایجان شرقی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تبریز  -خبرنگار روزنامه عصررسانه:
تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین
اداره کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری
کالنشهر تبریز و خانه مطبوعات و رسانه های
استان آذربایجان شرقی امضا و منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل سالمت
و امور اجتماعی شهرداری تبریز ،در راستای
هم افزایی و پیشبرد اهداف عام المنفعه
شهروندان تفاهم نامه همکاری های مشترک
فیمابین اداره کل سالمت و امور اجتماعی
شهرداری کالن شهر تبریز و خانه مطبوعات
و رسانه های استان آذربایجان شرقی امضا و
منعقد شد .محمدحسن حسن زاده مدیرکل
سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز
در حاشیه این نشست با تاکید بر نقش و
جایگاه رسانه ها اظهار داشت :بی هیچ شک
و تردیدی هیچ مجموعه ای بدون همراهی
رسانه و مطبوعات و حمایت بخش رسانه نمی
تواند موفق عمل کند.
وی در همین راستا با بیان نقش مهم
انعکاس درست اخبار و پوشش های خبری

سازنده و تاثیرگذار بر جوامع ادامه داد :ما
با پوشش و کتمان ضعف هایمان موافق
نیستیم ،چون معتقدیم اصحاب رسانه می
توانند ضعف های مشهود یا احتمالی هر
عملکردی را ارائه کرده و انتقال دهند .اسد
فالح ،رئیس خانه مطبوعات و رسانه های
استان آذربایجان شرقی ،نیز ضمن قدردانی از
حسن نظر و دیدگاه مثبت مدیرکل سالمت و
امور اجتماعی شهرداری تبریز ،اظهار داشت:
ما مصمم به تخصصی تر کردن فعالیت های
حوزه رسانه در چارچوب اساسنامه و مصوبات
مربوطه هستیم و بر اساس تکالیف محول

و ابالغ شده ،و البته حسن نظر و حمایت
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در خصوص تقویت جایگاه و
فعالیت های خانه های مطبوعات در سراسر
کشور ،یکی از اهداف عمده ما از این نوع
تعامالت و همکاری ها ،تشکیل انجمن های
تخصصی می تواند باشد و طبیعی است که
همراهی اداره کل سالمت و امور اجتماعی
شهرداری کالن شهر تبریز در تحقق این
مطالبه و خواسته مهم جامعه رسانه ای
استان ،تاثیرگذار خواهد بود.
فالح ،ایجاد بستر جهت اجرای طرح

مبتکرانه و رایگان غربال گری سالمت ویژه
اصحاب عضو خانه مطبوعات و رسانه های
استان را از جمله ویژگی های مهم تفاهم نامه
امضا شده با اداره کل سالمت و امور اجتماعی
شهرداری تبریز عنوان کرد و افزود :یکی از
مأموریت های خانه مطبوعات و رسانه های
استان ،مشارکت در بحث های اجتماعی و
فرهنگی است و هر آنچه که در این مسیر
و رویکرد به مصلحت جامعه و رسانه باشد،
منطبق بر وظایف اساسنامه ای آن را
پیگیری و انجام خواهیم داد .الزم به ذکر
است بر اساس توافق صورت گرفته؛ تشکیـل
اتاق های فکـر تخصصی با حضـور همکاران
فعال رسـانه های عضو خانه مطبـوعات و
رسانه های استان در جهت پیشبرد اهداف
عام المنفعه شهروندان ،مخاطبان و ذینفعان
با برنامه ریزی خانه مطبوعات و رسانه های
آذربایجان شرقی و حمایت اداره کل سالمت
و امور اجتماعی شهرداری تبریز در چارچوب
تفاهم نامه منعقد شده ،پیگیری و اجرا
خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد؛

افتتاح نیروگاه گازسوز  2مگاواتی در شهرک صنعتی مایان

تبریز – فالح :مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق تبریز گفت :یک واحد
نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 2
مگاوات در شهرک صنعتی مایان تبریز به
بهرهبرداری رسید .به گزارش خبرنگار ما
در تبریز ،عادل کاظمی با اعالم این خبر
افزود :این نیروگاه در حال حاضر با راندمان
 43/7درصد شروع به کار کرده است که با
اجرای طرح  ،CHPمیزان راندمان نیروگاه

به  55/6درصد خواهد رسید .وی در این
خصوص تشریح کرد :این نیروگاه در زمینی
به مساحت یک هزار و پانصد مترمربع و با
هزینه کرد هفتصد هزار یورو در بخش ارزی
و همچنین  15میلیارد سرمایه گذاری ریالی
به همت بخش خصوصی احداث شده است.
وی افزود :پروانه احداث  5مگاواتی برای
این نیروگاه صادر شده است که فاز اول این
نیروگاه به ظرفیت 2مگاوات به شبکه توزیع

برق تبریز متصل شده است .به گفته وی؛
با افتتاح این نیروگاه ظرفیت تولید پراکنده
گازسوز برق تبریز به  11مگاوات رسیده
است.
کاظمی افزود :نیروگاههای تولید
پراکنده  CHPدر مناطقی احداث میشوند
که مشکل تامین برق یا ضعف ولتاژ و تلفات
وجود دارد که با رفع این مشکل ،امکان
استفاده از حرارت آنها نیز وجود دارد و

راندمان تولید برق در نیروگاه تولید پراکنده
 CHPتا بیش از  ۶۰درصد می رسد.

بازدید مدیرکل دفتر فنی شرکت توانیر از بهره برداری شرکت برق منطقه ای غرب
مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه
انتقال شرکت توانیر به منظور پیگیری
برنامه های در دست اقدام برای گذر از
پیک بار تابستان سال  1398و بررسی
پیشرفت پروژه های اصالح و بهینه سازی
شبکه انتقال و فوق توزیع منطقه غرب از
معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای
غرب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق
منطقه ای غرب ،دکتر علیپور و هیئت همراه
در نشست مشترکی که با حضور مهندس علی
اسدی مدیرعامل این شرکت ،مهندس لبابی
میرقوامی معاون بهره برداری و مدیران حوزه
معاونت بهره برداری برگزار شد ،گزارشی از
آخرین وضعیت عملکرد پروژه های اصالح
و بهینه سازی سال  1397و میزان جذب

بودجه و درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها ارائه
گردید.
شایان ذکر است دکتر علیپور ضمن
بازدید از ایستگاه های  400کیلوولت بیستون
و  230کیلوولت کرمانشاه ،2طرح های اصالح
و بهینه سازی انجام شده در این ایستگاه ها
را بررسی و از اقدامات صورت گرفته ابراز
رضایت کرد.

خبر كوتاه

ارتباط مستقيم با مردم
موجب توسعه سازماني مي گردد

مدير عامل شركت گاز استان كردستان در مورد
اهميت مالقات عمومي با مراجعان گفت  :یکی از عواملی
که در سرنوشت هر سازمانی اهمیت و ارزش اساسی دارد
و آن را در نیل به هدف های شان یاری می دهد ،کیفیت
رابطه سازمان با افراد یا سازمان هایی است که با آن سر
و کار دارند.
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان كردستان
مهندس احمد فعله گري ارتباطات برون سازماني را مهم
دانست و در اين باره اظهار داشت  :هر اندازه این ارتباط به
طور مفید ,مستمر و به شکل موثری گسترش یافته باشد
به همان اندازه سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق
تر است.
وي افزود  :بدون شک یکی از مهم ترین وظایف
مسئولین ایجاد ارتباطات دو سویه مردمی است .به لحاظ
اهمیت غیر قابل انکار ،ارتباطات مردمی از میان سایر نقش
های تعریف شده مسئولین نمایان تر و بارزتر می باشد .در
این ارتباط دو سویه چهره به چهره ،اقناع و جلب رضایت
ارباب رجوع ،رعایت حقوق شهروندی ،شناخت و رفع فوری
برخی از مشکالت مراجعین و پاسخگویی صریح و شفاف
از مباحثی است که مسئولین سازمان و ادارات می بایست
مد نظر قرار دهند .بدست آوردن رضایت مندی مردم در
سیستم اداری نظام اسالمی ایران باید هدف نهایی تکریم
باشد و هر مسئولی نه بخاطر دستورالعمل و بخشنامه و نه
بعنوان یک وظیفه اضافی در کنار سایر وظایف ،بلکه بعنوان
یک وظیفه انسانی و دینی باید آن را مورد توجه قرار دهد.
فعله گري مزاياي ارتباط مستقيم با مردم را اينگونه
توصيف كرد  :ترویج فرهنگ پاسخگویی برخاسته از
اعتقاد به جایگاه خادم و مخدوم و رابطه دولت و مردم ،
تاکید بر رفتار صادقانه ،صریح ،شفاف و همه فهم ،محبت
آمیز ،مهرورزانه ،همراه با شکیبایی و مبتنی بر اعتماد
مسئولین با مردم؛ شناسایی مطالبات مردم  ،توسعه
پایدار بر مبنای اصالح و بهبود فرآیندها  ،پاسخگویی
به نیازهای جامعه  ،تسریع در انجام امور ،ایجاد حس
همدلی و هم زبانی  ،رفع مظالم و بی عدالتی در سطح
جامعه  ،مشارکت حداکثری آحاد مردم در تصمیم سازی
ها  ،توسعه ظرفیت سازمانی دولت در جهت خدمت
رسانی عمومی ،حفظ و گسترش پاسخگویی در سه
حوزه برنامه ریزی ،اجرا و کنترل
در اين راستا رئيس دفتر مدير عامل شركت گاز استان
كردستان ارتباط دوسويه با مردم را هدف نهايي ذكر كرد
و خدمت به مراجعان را وظيفه انساني و شرعي عنوان كرد.
مظهر شبلي در رابطه با تعداد مراجعان به دفتر مديريت
و پاسخگويي اينگونه توضيح داد  :در سال جاري تعداد
 100نفر به دفتر مراجعه و با مدير عامل مالقات داشتند
كه 30نفر از آنان از كاركنان و  70نفر از مشتركين شركت
گاز استان كردستان بوده كه وفق مقرارت درخواست شان
رسيدگي و نتايج يه صورت تلفني يا حضوري به متقاضيان
اطالع رساني گرديده است .

معاون استاندار و فرماندار شاهرود در جمع فعاالن فرهنگ و هنر عنوان کرد:

اختصاص 400میلیارد ریال برای ساخت مجتمع فرهنگی شاهرود

شاهرود  -حسین بابامحمدی  :محمد
کرم محمدی درنشست صمیمی  3ساعته با
حضور جمعی از فعاالن فرهنگ و هنر شهرستان
شاهرود افزود :در صورت اختصاص زمین،
عملیات اجرایی ساخت این مجموعه آغاز می
شود.
وی افزود :این مرکز فرهنگی و هنری
شامل بخش های گوناگونی مانند سالن های
سینما ،آمفی تئاتر و رستوران است.
وی انتقاد هنرمندان از شرکت نکردن
مسووالن در انجمن های فرهنگی را بجا
و درست دانست و گفت :توجه به فرهنگ
بومی باید در بین مسووالن بسیار جدی تر
و پررنگ تر از فرهنگ وارداتی باشد چرا که
گاهی ضربه هایی که به فرهنگ وارد می شود،
جبران ناپذیر است.
معاون استاندار سمنان با بیان اینکه برای
کمک به انجمن ها و تشکل های فرهنگی بومی
باید در ارائه پروانه آن ها را در اولویت قرار داد،
تصریح کرد :توجه نکردن به موضوعات فرهنگی
و هنری باعث می شود شبکه های مجازی جای
فرهنگ اصیل ایرانی را بگیرند.
محمدی یادآور شد :در آستانه چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی ،با کمک
انجمن های علمی ،فرهنگی و هنری می توان

زمینه های افزایش نشاط را در جامعه ایجاد
کرد.
وی همچنین به برگزاری شانزدهمین
نمایشگاه کتاب استان به میزبانی شاهرود هم
اشاره کرد و افزود :شکسته شدن رکورد خرید
کتاب در این نمایشگاه بیانگر فرهنگ غنی
مردم شاهرود ،شهر عالمان دین و اخالق است.
در این نشست همچنین مدیرکل صدا و
سیمای مرکز سمنان ماندگاری اندیشه را در
گرو استفاده از ابزار هنر دانست و گفت :قرآن
کریم بارزترین مثال در این زمینه است چرا که
با بهره گیری از هنر قصه گویی ،موضوعات را
برای مخاطبان توضیح داده است.
حجت االسالم مصطفی توکلیان رعایت
چهارچوب های هنری در دوران های مختلف
را زمینه ساز ماندگاری فرهنگ ایرانی در دنیا

برشمرد و تصریح کرد :با وجود شاعران و
حماسه پردازان بسیار در طول تاریخ ،اما افرادی
چون حافظ و فردوسی ماندگار شدند و این امر
نشان دهنده فرهنگ و هنر غنی مردم ایران است.
اختصاص یک روز در هفته برای معرفی
شهرستان های استان در صدا و سیما و
راه اندازی رادیوی محلی برای تقویت گویش
های منطقه ای از جمله خواسته های هنرمندان
از مدیرکل صدا و سیما بود.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شاهرودنیز بابیان اینکه در برگزاری جشنهای
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی میکوشیم تا از
ظرفیت هنرمندان و نویسندگان به نحو شایسته
استفاده شود چراکه هنر بهترین زبان برای
تبیین دستاوردهای انقالب است.
مهدیان در ادامه تصریح کرد :مهمترین
خواسته هنرمندان ایجاد دانشکده هنر و
تخصیص بودجه برای بخش فرهنگ و هنر
است که اگر این مطالبات اجابت شود مشکالت
بسیاری از این بخش برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد :هنرمندان بسیاری در
زمینههای مختلف مشغول فعالیت و ارائه
خدمات در سطح شاهرود هستند که خواست
اکثریت آنها توجه مسئوالن به مقوله هنر است
که امیدواریم این مطالبات به سرانجام رسد.

