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اخبار

جلسه مشترک شهرداری وسپاه گرگان
باموضوع محالت کم برخوردار سطح
شهر برگزار شد

جلسه میز خدمت جهادی در هفته بسیج روز
گذشته با حضور شهردار و فرماندهان پایگاه های
مقاومت محالت هدف در دفتر شهردار گرگان برگزار
شد.در این جلسه ،تصمیمات بسیاری در خصوص
اقدامات و پیگیری های الزم در  4محله کم برخوردار
سطح شهر اتخاذ شد که مهمترین آنها به شرح
زیر است:محله اسالم آباد :استفاده از رنگ پوششی
دیوارها ،فعال تر نمودن خانه فرهنگ ،اصالح روشنایی
پارک ملت و نصب تیر چراغ برق جدید ،تخلیه نخاله
در ضلع دیگر پارک ملت ،مکاتبه با سازمان میراث
فرهنگی در خصوص دیوارکشی تپه قلعه خندان،
الیروبی رودخانه و نصب سرعتگیر در خیابان ملت
به همراه تابلو و چراغ احتیاط محله عرفان :پیگیری
جهت تملک فضای مناسب جهت ایجاد پارک محله
ای ،ایجاد فضای ورزشی مناسب ،رنگ پوششی
دیوارها و ایجاد سرعت گیرمحله انجیراب :آسفالت
معابر فرعی ،خط کشی خیابان اصلی انجیراب
 ،20ایجاد سالن ورزشی توسط سپاه گرگان ،ایجاد
خانه فرهنگ ،تعریض خیابان اصلی ،افزایش تعداد
اتوبوس ها و اجرای پروژه زیرگذر .
به مناسبت هفته بسیج؛

ویزیت رایگان شهروندان اندیمشکی
در طرح شهید رهنمون انجام شد

مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان
اندیمشک گفت :به مناسبت هفته بسیج ویزیت
رایگان شهروندان اندیمشکی در طرح شهید رهنمون
انجام شد .محمدعلی قاسمی اظهار کرد :رعایت فاصله
اجتماعی ،شیوهنامههای بهداشتی و استفاده از ماسک
برای حفظ سالمت خود و جامعه در مقابل بیماری
کرونا اثربخش است .وی افزود :شهروندان با رعایت
شیوهنامههای بهداشتی در حفظ سالمت عموم جامعه
یاریرسان مدافعان سالمت باشند .مسئول بسیج
جامعه پزشکی شهرستان اندیمشک در ادامه عنوان
کرد :به مناسبت هفته بسیج طرح «مدافعان سالمت»
و «شهید رهنمون» در مرکز خدمات جامع سالمت
شماره دو کوی ساختمان شهر اندیمشک اجرا شد.
وی گفت :طرح شهید رهنمون به همت کانون بسیج
جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهر اندیمشک
با هدف خدمت به شهروندان صورت گرفت .قاسمی
تصریح کرد :در این طرح خدمات مشاورهای ،پزشکی و
بهداشتی به صورت رایگان به مراجعان ارائه شد.

تصویب برداشت اطالعات مکانی شبکه آب شرب شهرها و روستاها

سکینه مریخ – عصررسانه  :در
نشست بررسی برنامه ها و فعالیتهای
گروه  GISآب و فاضالب مازندران
که با حضور مهندس محرابی مسئول
 GISشرکت مهندسی آبفا کشور ،قائم
مقام ،معاونان و مدیران ستادی شرکت
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد،
برداشت اطالعات مکانی شبکه آب شرب
شهرها و روستاها بر اساس نقشه راه
 GISتصویب شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل
روابط عمومی و آموزش همگانی آب
وفاضالب استان مازندران ،در این نشست
علیپور قائم مقام شرکت بر همکاری و

تعامل تمامی بخشها در اجرای کامل
طرح  GISدر این شرکت تاکید کرد.
معاون منابع انسانی و تحقیقات
آبفامازندران نیز به بیان اهمیت GIS
پرداخت و گفت :با توجه به گستردگی
شبکه های آب و فاضالب ،اگر از

تکنولوژی روز دنیا برای بهره برداری از
آن ها استفاده نشود عالوه بر تحمیل
هزینه بهره برداری و نگهداری باال ،مانع
توسعه و پیشرفت در آینده می شود .
سید احمداحمدی آزاد ،به ضرورت
اجرای دستورالعملهای ابالغی شرکت

مهندسی آب و فاضالب کشور در اجرای
 GISتاکید کرد.
نصب و راه اندازی سامانه ردیاب
خودرویی شرکت  ،بررسی راهکارهای
عملی تهیه نقشه جانمایی مشترکین و
تعیین تکلیف پروژه های امانی اصالح و
توسعه شبکه و ...بخشی از مصوبات این
جلسه بوده است.
سامانه اطالعات جغرافیایی یا
GISیک سامانه اطالعاتی است که
به تولید ،پردازش ،تحلیل و مدیریت
اطالعات جغرافیایی میپردازد.
هرساله  18نوامبر( 28آبان) روز
جهانی  GISنامیده شد.

شرکت گاز استان ایالم:

افزایش  20درصدی مصرف گاز در ایالم

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از افزایش
 20درصدی مصرف گاز در  7ماهه اول سال جاری
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت:
مشترکین در بخشهای خانگی ،صنعتی و تجاری در
 7ماهه منتهی به پایان مهرماه سالجاری بیش 304
میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف کردند.
عباس شمس الهی» با بیان اینکه مصرف گاز
طبیعی و محاسبه گاز بهاء براساس فصل سرد و گرم
صورت می گیرد ،افزود :طول مدت زمانی فصل سرد
از  15آبان ماه شروع و  15فروردین ماه به اتمام
میرسد و در طول فصل سرد مشترکین گاز طبیعی
از یارانه بیشتری برخوردار می شوند .وی از بهرهمندی
 99درصدی جمعیت شهری و  94درصدی خانوار
روستایی استان از نعمت گاز طبیعی خبر داد و تصریح

کرد :بیش از  33درصد مصرف گاز استان در  7ماهه
سال جاری بخش خانگی مصرف شده است .مدیرعامل
شرکت گاز ایالم گفت :مصرف کل استان در  7ماهه
منتهی به پایان مهر ماه سالجاری در تمامی بخشها
 304میلیون مترمکعب بوده که میزان مصرف نسبت
به دوره مشابه در سال  98افزایش  20درصدی دارد.
شمس اللهی افزود :در بخش مصارف صنعتی،
کارخانه سیمان ایالم با  17درصد و شرکت پتروشیمی
ایالم با  30درصد کل گاز مصرفی استان ،بزرگترین
مصرف کننده گاز در استان هستند.
وی به مصرف این بخشها در مدت مشابه سال
گذشته اشاره کرد و اظهار داشت :مصرف کل استان
در  7ماهه منتهی به پایان مهرماه سال  98در تمامی
بخش ها  252میلیون مترمکعب بوده که مصرف

امسال  20درصد افزایش داشته است .وی ضمن
توصیه به مشترکین گاز مبنی بر صرفه جویی در
مصرف گاز و رعایت نکات و الزامات ایمنی،ابراز امیدوار
کرد سالی ایمن و بدور از حوادث ناگوار داشته باشیم
و مشترکین در صورت هرگونه موارد مرتبط با گاز با
شماره تلفن  194شرکت که بصورت  24فعالیت دارند
تماس برقرار کنند .

در مرحله سوم پویش ایران همدل ؛

 ۱۰هزار سبد غذایی در میان خانواده های تحت حمایت کمیته امداد قم توزیع شد

مدیرکل کمیته امداد استان قم از
آغاز توزیع  ۱۰هزار سبد غذایی در بین
خانواده های تحت حمایت این نهاد در

قم خبر داد.
به گزارش سایت خبری کمیته
امداد ،اکبر میرشکار ،مدیرکل کمیته
امداد استان قم با اشاره به استقبال
خوب مردم و خیران از مراحل اول و
دوم پویش ایران همدل گفت :مرحله
سوم این پویش همزمان با میالد حضرت
امام حسن عسکری (ع) در استان قم
آغاز شد.

وی با بیان اینکه در این مرحله
از پویش ایران همدل  ۱۰هزار سبد
غذایی به ارزش  ۳۰میلیارد تومان در
بین نیازمندان توزیع می شود گفت:
اقالم غذایی و معیشتی مددجویان ،درب
منازل آنها و از طریق فروشگاه های طرف
قرارداد بین نیازمندان توزیع شد.
وی افزود :این سبد غذایی شامل
برنج ،روغن ،ماکارونی ،رب گوجه فرنگی

و حبوبات است که ارزش هر سبد غذایی
سه میلیون ریال است.
مدیر کل کمیته امداد استان قم با
دعوت از مردم و خیران برای مشارکت در
این امر خداپسندانه گفت :نیکوکاران و
خیران می توانند با واریز وجوهات خود به
شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۱۲۵با
عنوان کمک های مؤمنانه در مرحله سوم
پویش ایران همدل شرکت کنند.

خبر كوتاه
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران:

 ۵۴یادمان شهدای گمنام در مازندران
احداث شد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس مازندران شمار شهدای گمنام استان را
 ۳۲۷شهید اعالم کرد و گفت :تاکنون  ۵۴یادمان
شهدای گمنام احداث شده است .سردار عبداهلل ملکی
در گفتگو با خبرنگاران تعداد شهدای گمنام استان
را  ۳۲۷شهید اعالم کرد و اظهار داشت :این شهدا
در  ۲۲شهرستان در مکانهای مختلف خاکسپاری
شدند .وی افزود :بیشترین مکانهای تدفین مربوط
به اوایل زمان تفحص است که برنامه ریزی خاصی
برای این امر نبود ،و شهدا در گلزار شهدای باهویت،
جوار امامزادهها و در بعضی از روستاها خاکسپاری
شدند و مجموعاً در  ۱۲۶نقطه تدفین شدند .وی
تعداد یادمانهای شهدای گمنام را  ۸۴نقطه اعالم
کرد که امامزاده یحیی ساری و مرکز فرهنگی دفاع
مقدس از جمله آن هستند که میزبان هشت گمنام
هستند و افزود :در بعضی نقاط میزبان پنج شهید،
سه شهید ،دو شهید و یک شهید هستیم و بیشتر
این شهدا در محالت ،پارکهای شهر ،دانشگاهها،
اماکن و پادگانهای نظامی خاکسپاری شدند .سردار
ملکی ادامه داد :از تعداد  ۸۴یادمان شهدای گمنام،
 ۵۴یادمان ساخته و رونمایی شد و  ۳۰یادمان نیز با
پیشرفت ده تا  ۹۰درصد در دست اقدام است .این
مسئول از اتمام ساخت یادمان شهدای گمنام خرم
آباد تنکابن خبر داد و گفت :همچنین فوندانسیون
یادمان شهدای گمنام بلده زده شد و در بندپی شرقی
بابل نیز برای ساخت آن برنامه ریزی کردیم و کلنگ
یادمان شهدای زیراب نیز اخیرا ً به زمین زده شد.
رونمایی از یادمان شهدای گمنام نوشهر
سردار ملکی ادامه داد :در شهرستان نوشهر
 ۶شهید گمنام داریم که  ۲شهید در بخش پول
خاکسپاری شدند و جلسه ساخت یادمان این شهدا را
همین هفته با حضور فرماندار ،شهردار ،بخشدار پول
و مسئوالن برگزار کردیم و تصمیمات خیلی خوبی
برای ساخت یادمان گرفته شد و قرار شد در پارک
وسیع مجاور جاده اصلی شهر پارک شهدای گمنام
ساخته شود .وی از ساخت یادمان شهدای گمنام
کجور خبر داد و گفت :همچنین یادمان سه شهید
گمنام باغ نوید نوشهر را با حضور مسئولین و مردم و
خانوادههای شهدا چهارم آذر در پارک نوشهر رونمایی
کردیم .سردار ملکی با بیان اینکه دو تن از شهدای
این مکان  ۲۰ساله و از عملیاتهای رمضان و تک
عملیات دشمن در سال  ۶۷هستند ،افزود :یکی از
شهدا نیز  ۲۳ساله است و در عملیات والفجر چهار
منطقه عملیاتی پنجوین به شهادت رسید.
این مسئول هزینه ساخت این یادمان را ۵۰۰
میلیون تومان اعالم کرد و گفت :همه مسئولیت
ساخت به عهده شهرداری بود و تعدادی از خیرین نیز
مشارکت داشتند و این امر با پیگیریهای سپاه نوشهر
و مسئول دفتر حفظ آثار نوشهر محقق شد.
تشییع پیکر  ۲شهید گمنام در رامسر
این مسئول همچنین با اشاره به بزرگداشت
شهدای مدافع حرم شمال کشور در اواخر آذر گفت:
این مراسم به میزبانی پیکر شهدای گمنام برگزار
خواهد شد .وی ادامه داد :بر اساس برنامهریزی قبلی
و طبق سهمیه اعالم شده که برای تشییع پیکر هشت
شهید گمنام در سال  ۹۹در شهرهای آمل ،چالوس،
بهشهر و رامسر داشتیم این امر با شیوع ویروس کرونا
محقق نشد اما همه تالش ما این است بتوانیم حضور
معنوی دو شهید گمنام را در مراسم داشته باشیم.
سردار ملکی گفت :پیکر این دو شهید گمنام پس
از مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم شمال کشور،
به رامسر منتقل خواهد شد و پس از برگزاری مراسم
وداع بدون تشییع در خیابان معلم جنب هتل رامسر
خاکسپاری میشود.
فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

انهدام باند سارقان گوشی در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری
اعضای یک باند سارقان گوشی خبر داد و گفت:
افراد دستگیر شده تاکنون به  ۴۳فقره سرقت اعتراف
کرده اند .سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد:
پس از وقوع چندین مورد سرقت و زورگیری تلفن
همراه شهروندان در شهر کرمانشاه ،بررسی موضوع
به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با سرقت
پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افزود :کارآگاهان زبده و
متخصص پلیس آگاهی به طور جد بررسی این پرونده
را در دستور کار قرار دادند و توانستند پس از چندین
روز تالش هویت و مخفیگاه سارقان را شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد :پس از
هماهنگیهای الزم یک گروه از مأموران مجرب پلیس
آگاهی به محل مورد نظر اعزام و  ۲سارق را در عملیاتی
ضربتی دستگیر کردند .جاویدان با اشاره به اینکه از
مخفیگاه متهمان  ۲۵دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه
و  ۲سواری پراید که از آنها در سرقتها استفاده میشد
کشف شد ،گفت :سارقان دستگیر شده تاکنون به ۴۳
فقره سرقت گوشی تلفن همراه در شهر کرمانشاه اعتراف
و تعدادی از مال باختگان نیز شناسایی شدهاند که اموال
آنها پس از طی مراحل قانونی بازگردانده میشود .وی
تصریح کرد :این سارقان در ساعات پایانی شب عابران
پیاده را در مکانهای خلوت شناسایی و با اعمال زور
و خشونت گوشی تلفن همراه آنها را سرقت و بالفاصله
متواری میشدند که با استعانت از خدای متعال و توان
تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی کرمانشاه شناسایی و
دستگیر شدند .فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره
به دستگیری  ۲نفر مال خر در این رابطه ،گفت :رسالت
پلیس تأمین نظم و امنیت جامعه است و به افرادی که
بخواهند امنیت جامعه را خدشه دار کنند هشدار داده
میشود با برخورد قاطع و قانونی پلیس و دستگاه قضائی
رو به رو خواهند شد.

