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شهرستان

شنبه  11مرداد 1399
شماره 2748

اخبار

تصویب  ۹۰۰میلیارد تومان اعتبار
برای نجات خلیج گرگان

استاندار گلستان از تصویب  ۹۰۰میلیارد تومان
اعتبار برای نجات خلیج گرگان خبر داد.
هادی حق شناس در بازدید از خلیج گرگان
اظهار کرد :پیرو بازدید دولت از خلیج گرگان و
جلسهای که سال جاری با حضور دکتر جهانگیری
برگزار شد ،مبلغ  ۹۰۰میلیارد تومان اعتبار از محل
منابع سازمان بنادر ،محیط زیست ،جهادکشاورزی و
وزارت نیرو مصوب شد تا طی پنج سال برای نجات
خلیج گرگان اقدامات اجرایی انجام شود.
وی افزود :در حال حاضر منتظر ابالغ این اعتبار
از سوی دولت هستیم تا جهت نجات خلیج گرگان
اقدامات الزم را به عمل آوریم .حق شناس با اشاره
به راهکارهای اجرایی برای نجات خلیج گرگانف بیان
کرد :براساس طرح مطالعات اقیانوس شناسی ایران،
مهم ترین راهکار برای نجات خلیج گرگان الیروبی
کانال های خوزینی و چپاقلی است .وی افزود:
همچنین الیروبی رودخانه های منتهی به خلیج
گرگان و تامین حق آبه های رودخانه های منتهی
به این خلیج از دیگر راهکارهای اجرایی برای نجات
خلیج گرگان خواهد بود .حق شناس گفت :آژیر خطر
مبنی بر خشک شدن خلیج گرگان به دولت اعالم
شده و منتظر اقدام عملی برای آن هستیم.

در راستای برنامه های کاهش پیک و پاسخگویی بار در توزیع برق مازندران صورت گرفت:

امضا  7500تفاهم نامه برق جهت گذر از پیک تابستان

ساری – دهقان  :سرپرست شرکت
توزیع برق مازندران از امضا  7500تفاهم
نامه با حدود  200مگاوات همکاری بین
مشترکان برق مازندران جهت گذر از
پیک تابستان خبر داد .
دکتر محمد حسین اسدی گرجی
گفت  :صنایع  ،کشاورزی  ،شالیکوبی ،
مرغداری ها  ،سردخانه ها  ،ایستگاههای
پمپاژ آب  ،تصفیه خانه ها از جمله
مشترکانی هستند که با امضا تفاهم نامه
جهت گذر از پیک تابستان همکاری الزم
با شرکت توزیع برق مازندران به عمل
می آورند .
وی افزود  :طرح ذحیره عملیاتی ،
طرح کاهش در اوج بار ،طرح همکاری
 24ساعته  ،طرح جابجایی جمعه با یکی
از روزهای غیر تعطیل  ،طرح استفاده از

مولد به صورت خود تامین از طرح های
صنعتی هستند که جمعا» به تعداد 458
مورد و به میزان  76مگاوات صورت
می گیرد .سرپرست شرکت توزیع برق

چاپ نخستین کتاب « انتشارات دانشگاه صنعتی قـــــم»

باب منزل مسکونی محرومان
در دهلران افتتاح شد

 ۲۴باب منزل مسکونی محرومان در روستاهای
شهرستان دهلران به بهره برداری رسید.
با حضور سردار جمال شاکرمی فرمانده سپاه
استان ایالم ۲۴ ،باب منزل مسکونی محرومان در
روستاهای « ثاراهلل ،چم هندی ،پتک دیناروند،
خربزان ،تختان ،زرآب ،گوراب باال ،بیشه دراز ،وحدت
و فرخ آباد» به بهره برداری رسید.
با افتتاح این واحدهای مسکونی از سال گذشته
تاکنون  ۷۸باب منزل مسکونی محرومان با اعتبار
چهار میلیارد تومان در شهرستان دهلران به بهره
برداری رسیده است .سردار جمال شاکرمی فرمانده
سپاه استان ایالم در جریان افتتاح این واحدهای
مسکونی گفت :مردم شهرستان دهلران در دوران دفاع
مقدس و در عملیاتهای بزرگی همچون محرم و فتح
المبین در کنار سپاه و ارتش حماسههای بزرگی را
خلق کردند و اکنون دولت و نهادهای انقالبی وظیفه
دارند تا در رفع محرومیت از این منطقه تالش کنند.
وی گفت :مدیران انقالبی و جهادی در شرایط
کنونی میتوانند بخش عمدهای از مشکالت و
معضالت مناطق محروم را برطرف کنند و کشور ما به
شدت نیازمند چنین مدیرانی است.

مازندران همچنین از طرح کاهش بار
مشترکین کشاورزی به تعداد 6818
مورد و به میزان  121مگاوات خبر داد
که شامل شالیکوبی ها  ،مرغداری ها ،

سردخانه ها و ایستگاههای پمپاژ آب و
تصفیه خانه ها می شود .
اسدی گرجی خاطرنشان کرد  :طرح
کاهش بار مشترکین اداری و جایگاها
سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده یا سی
ان جی ها و سایر مصارف به تعداد 236
مورد و به میزان  13مگاوات در گذر
از پیک تابستان با شرکت توزیع برق
مازندران همکاری می کنند .
وی تصریح کرد  :مصرف برق استان
مازندران در فصل تابستان  ،به شدت
تحت تاثیر استفاده مشترکین از لوازم
خنک کننده مانند کولرهای گازی و
اسپلیت ها است که گواه این مدعا ،
رشد مصرف انرژی روزانه در ایام پیک
به میزانی بیش از سه برابر نسبت به ایام
عادی سال می باشد .

کتاب»برنـدسازی و مدیریت برند» به قلم دکتر
سیدبابک ابراهیمی ،دکتــر جالل رضـائینـور و نرگس

آقاخانی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی قم منتشر
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ کتاب برندسازی
و مدیریت برند در  ۲۲۸صفحه و  ۱۲فصل نگارش
شدهاست و به بررسی اصول و مفاهیم برندسازی و
مدیریت برند میپردازد .در فصل اول این کتاب به
مفاهیم اولیه در حوزه برند و مدیریت برند و برندسازی
اشاره شده و فصل دوم آن به معرفی ارزش ویژه
برند اختصاص یافتهاست .ارتباط با معماری برند و
بررسی هویت و موقعیت برند از فصول سوم و چهارم
این کتاب است .نگارندگان این کتاب ارزشمند با

بیان اهمیت ترویج برند در فصل پنجم ،به موضوع
توسعه استراتژیک برند در فصل ششم پرداختهاند.
در فصول بعدی ،خوانندگان با برند همکاری ،بررسی
عملکرد برند و مفهوم ارزشگذاری برند آشنا میشوند.
کارشناسان ،کارآفرینان و هنرمندان در فصل دوازدهم
کتاب میتوانند با راهکارهای برندسازی شخصی آشنا
شده و در زمینه کاری خود ،صاحب اعتبـار شهرت و
شخصیتی متمایز از دیگران شوند.
عالقمندان می توانند جهت تهیه «کتاب
برندسازی و مدیریت برند» با ایمیل press@qut.
 ac.irمکاتبه نمایند.

توسط مدیر کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان قزوین انجام شد؛

تقدیر از اقدامات فرهنگی شهرداری قزوین در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

حقایق پور،مدیر کل بنیاد شهید
و امورایثارگران استان قزوین در دیدار
با درافشانی،معاون شهردار و رئیس
سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
شهرداری قزوین از اقدامات سازمان
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شهرداری جهت ارتقای فرهنگ ایثار و
شهادت تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری
قزوین؛ حقایق پور،مدیر کل بنیاد شهید و

امورایثارگران استان قزوین در این دیدار
گفت :شهرداری قزوین در امر ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت پیش قدم بوده
و همواره یکی از حامیان و پشتیبانان
برنامه های اداره کل بنیاد شهید و
امورایثارگران است،از تالش هایی که در
این زمینه انجام شده قدردانی و تشکر
میکنیم.
در ادامه درافشانی،معاون شهردار
و رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و
ورزشی شهرداری قزوین گفت:ترویج

فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهمترین
رسالت های مدیریت شهری قزوین است.
محمد درافشانی اظهار کرد :انتقال
و احیای فرهنگ ایثار و شهادت یکی از
ضرورت های جامعه امروزی است که
همه دستگاهها باید نسبت به آن حساس
باشند.
وی در خاتمه افزود:امنیت
امروز کشور را مرهون ایثارگری و از
خودگذشتگی شهدا و رزمندگان دوران
دفاع مقدس هستیم ،امیدواریم بتوانیم

با برنامه ریزی مناسب در راستای ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت مسیر زندگی مان
را با سیره و راه شهدا هماهنگ کنیم.

خبر كوتاه

ساخت  ۵۵۰واحد مسکن محرومین
در شهرستان مراوه تپه تا پایان سال

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان گلستان ،مهندس محمودی ،سرپرست
بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه از روند احداث
واحدهای مسکن محرومان در این شهرستان بازدید
کرد.ایشان با بیان اینکه بیش از یک ششم سهمیه
 ۳۰۰۰واحدی مسکن محرومان به شهرستان
محروم مراوه تپه اختصاص پیدا کرده ابراز داشت :در
شهرستان مراوه تپه  ۵۵۰واحد مسکونی با اعتبار ۳۵
میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان در قالب طرح مسکن
محرومان در دست ساخت است که هر یک از این
واحدها دارای  ۴۰میلیون تومان تسهیالت قرض
الحسنه با کارمزد  ۵درصد و بازپرداخت  ۱۵ساله و
همچنین  ۲۵میلیون تومان کمک بالعوض می باشد.
وی تسریح کرد همه این واحدها تا دهه مبارک فجر
احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

ادامه قطع درختان کهنسال در ایالم

قطع درختان کهنسال در سال های اخیر همواره
در شهر ایالم مشاهده شده است ،این بار نیز یکی
از درختان کهنسال خیابان پاسداران بدون مجوز
شهرداری قطع شد.
متاسفانه در چند سال اخیر قطع و خشک کردن
درختان برای نمایش نمای منازل و مغازهها در شهر
ایالم به سنتی نامشروع و غلط تبدیل شده است.
یکی از درختان کهنسال در خیابان پاسداران
شهر ایالم بدون مجوز شهرداری ایالم قطع شد.
شهرداری ایالم نیز در واکنش به قطع این
درخت اعالم کرد :در خصوص قطع یکی از درختان
چنار خیابان پاسداران ،به اطالع میرساند به محض
دریافت این خبر شهردار ایالم شخصاً در محل حضور
پیدا کرده و دستور توقف کار ساختمانی را صادر کرده
است تا روند برخورد قانونی در خصوص قطع غیرمجاز
این درخت در مراجع قضایی صورت پذیرد.
طبق اعالم شهرداری ایالم قطع درخت مذکور
بدون اخذ مجوز شهرداری انجام شده است.
در ادامه توضیحات شهرداری ایالم آمده است :از
شهروندان فهیم عاجزانه خواهشمندیم هنگام طراحی
ساختمان ،وضعیت موجود درختان معابر را در نظر
بگیرند زیرا شهرداری مجوز قطع درختان کهنسال
شهر که سرمایه شهروندان و شهر محسوب شده را به
هیچوجه صادر نخواهد کرد.
طبق اعالم شهرداری ایالم ،مالکینی که قصد
ساخت و ساز دارند باید در مواجه با چنین مواردی
به سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری مراجعه
نموده تا در صورت نیاز به طریق اصولی هرس
شاخههای درختان انجام پذیرد.

