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شهرستان

اخبار

بازدید مشترک سازمان حمل و نقل
شهرداری و پلیس راهور از ایستگاه های
تاکسی گرگان

مهدی کمال غریبی رئیس سازمان حمل و نقل
شهرداری گرگان اظهار داشت :ایستگاه های تاکسی
سطح شهر دوشنبه شب توسط اداره نظارت و بازرسی
سازمان حمل و نقل شهرداری و پایس راهور مورد
بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.کمال غریبی
افزود :عالوه بر بازدید ،تهیه لیست رانندگان کشیک
تاکسی در مسیر های مختلف بعد از ساعت ۲۱
جهت خدمات دهی مطلوب تر به شهروندان گرگانی
نیز صورت پذیرفت.وی تصریح کرد :در این طرح به
کمک پلیس راهور ،مسافربرهای شخصی که اجازه
تردد در ساعات اعالم شده را ندارند مورد اعمال
قانون قرار گرفتند.به گفته رئیس سازمان حمل و
نقل شهرداری گرگان ،اداره نظارت و بازرسی سازمان
حمل و نقل شهرداری همچنین تب سنجی در سطح
شهر از رانندگان تاکسی ،اتوبوس و شهروندان را به
عمل آورد.

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي
مديران صنعت آب و برق استان
مازندران در نيروگاه نكا

سکینه مریخ – عصررسانه :یکصد و ششمين
جلسه شوراي هماهنگي مديران صنعت آب و برق
استان مازندران در نيروگاه شهیدسلیمی نكا برگزار
شد.
در ابتداي اين جلسه که با هدف هم اندیشی ،هم
افزایی و هماهنگی بیشتر بین سازمانی جهت بسیج
امکانات و توانمندیها برای ارائه خدمات مطلوبتر به
مردم شریف استان برگزار شد ،مديرعامل شرکت
مدیریت تولیدبرق نکا كار تعمیرات ،نگهداري و بهره
برداري از واحدهاي نيروگاه را پس از  4دهه كاركرد،
حساس و دشوار توصیف کرد و گفت :امسال با مصادف
شدن فصل تعمیرات واحدهای نیروگاه با اوجگیری و
اعمال محدودیتهای کرونایی و لزوم مراقبت از سالمت
کارکنان از یکسو و ضرورت بازگشت به موقع واحدها
به مدار تولید در عین گستردگی حجم کار بدلیل
عمر باالی تجهیزات ،شرایط کار را برای ما دشوارتر
نموده است.
محسن نعمتي به تحقق آمادگی  102درصدی
واحدهای نیروگاه نکا در فصل تابستان اشاره کرد و
گفت :با اقدامات مؤثر و اجرای چندین پروژه بازسازی
و بهینه سازی ،نرخ خروج اضطراری واحدها به میزان
قابل توجهی کاهش یافت و در حالیکه واحدهای
بخاری کشور تابستان را با آمادگی  98درصدی پشت
سر گذاشتند ،آمادگی واحدهای این نیروگاه پس از 4
دهه کارکرد باالتر از پیشبینی به ثبت رسید.
وي همچنین گزارشی از اهم اقدامات و فعالیتهای
نیروگاه در زمینه های اجرای طرحها و پروژه هاي
بهینه سازي و رفع موانع و محدودیتهای تولید،
بازسازي و بومی سازی قطعات حساس نیروگاهی،
احداث آب شيرين كن( )ROو تعميرات و نگهداری
واحدهاي نيروگاه ارائه نمود.
در ادامه اين جلسه راهكارهاي عملیاتی کردن
تفاهمنامه منعقده فيمابين وزارت نيرو و وزارت راه
و مسکن و شهرسازی در خصوص ساخت واحدهای
مسکونی برای کارکنان ،مطالعه و احصاء اثرات
اجتماعی طرحها و خدمات وزارت نیرو ،اتخاذ
تدابیر الزم در جهت اجرای دستورالعمل نحوه
ارتقای تعامل سازنده و پاسخگویی به مطالبات
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و برنامه ریزی
برای آماده سازی طرحهای عمرانی جهت افتتاح
در پویش هفتگی وزارت نیرو بررسي و تصمیماتی
اتخاذ شد.
مديران صنعت آب و برق استان مازندران در
پایان از روند پيشرفت كار پروژه احداث آب شيرين
كن  SWROنيروگاه بازديد نمودند.
پروژه آب شیرین کن نیروگاه با ظرفیت نمک
زدایی از  ۶میلیون لیتر آب دریا در طول شبانه
روز تا کنون بیش از  90درصد پیشرفت کار داشته
و پیشبینی میشود پيش از تابستان سال آینده به
بهرهبرداری كامل برسد.

اعتالی جهش تولید در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان مرکزی از اقدامات شاخص
زیرساختی و تجهیزاتی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان مرکزی .
محسن خیرمند معاون اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به منظور
بررسی زیرساخت های اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان مرکزی مقارن با هفته ایمنی حمل و
نقل از این اداره کل بازدید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان مرکزی از اقدامات جهادی
و بنیادین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان مرکزی که متبلور به بار نشستن تاکیدات مقام
معظم رهبری مدضله العالی با مضمون اقتصاد مقاومتی
و استمرار عمل به آن در سال جهش تولید تقدیر و به
اثرگذاری فزاینده آن در راستای ارتقای ایمنی راهها و
اشاره کرد.
وی با حضور در مرکز مدیریت اطالعات راههای،
پراکندگی ترافیک و میانگین تردد و نظارت بر

مبادی ورودی و خروجی های استان را با استفاده از
سیستم های هوشمند کنترل ترافیکی ،سامانه های ثبت
تخلفات و دوربین های نظارتی بررسی کرد و افزود:
گستردگی حوزه عملکرد اداره کل راهداری و حمل و

نقل جاده ای نشان از اهمیت باالی آن دارد و انتظار
می رود با درایت ،تدبر و استمرار مدیریت هوشمند
شاهد حصول نتایج مطلوب ،در روند پیشرفت و توسعه
استان باشیم..
محسن خیرمند در ادامه طی جلسه ای کارشناسانه
و تخصصی در دفتر معاونت حمل و نقل اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی ،به
مسائل مربوط به حوزه رانندگان ،نحوه توزیع کاال
و کنترل ناوگان عمومی پرداخت و از سامانه های
هوشمند کنترل حمل کاال و نظارت سیستماتیک بر
نحوه اجرای اقدامات بازدارنده جهت جلوگیری توزیع
کاالی خارج از شبکه بازدید کرد.
در پایان مقرر شد با همکاری و مساعدت معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل
استان و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی دخیل ،اقداماتی
جهت مبارزه با قاچاق کاال ،کنترل ناوگان عمومی حمل
و نقل کاال و اعطای خدماتی برای کاهش آسیب پذیری
شرکتهای مسافربری در زمان کرونا ،صورت پذیرد.

مدیرکل اوقاف قم خبر داد:

وقف آیتاهلل یزدی برای احداث مدرسه علمیه

مدیرکل اوقاف استان قم گفت :یک باب منزل
مسکونی در قم از سوی آیتاهلل یزدی برای احداث
مدرسه علمیه وقف شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان قم ،حجتاالسالم والمسلمین عباس
اسکندری اظهار کرد :آیتاهلل محمد یزدی دبیر جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،عضو مجلس خبرگان رهبری
و استاد برجسته حوزه علمیه ،یک باب منزل مسکونی

خویش در قم را برای راهاندازی مدرسه علمیه به نام
«محمدیه» وقف کرد .وی افزود :نیمی از این خانه
با مساحت  ۴۸۰متر مربع متعلق به آیتاهلل یزدی و
نیم دیگر هم متعلق به همسر مرحومه ایشان بوده که
با موافقت ورثه ،مجموعا برای تاسیس مدرسه علمیه
وقف شده است .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم
خاطرنشان کرد :تولیت وقف مذکور بر عهده دبیر وقت
حوزههای علمیه و یکی از روحانیون معرفی شده از

سوی آیتاهلل یزدی است و امام جمعه قم هم به عنوان
ناظر وقف تعیین شده است.

اثرات کرونا بر جابجایی مسافران

مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه فریبرز کرمی
درباره اثرات کرونا بر تردد و جابجایی
مسافران اظهار داشت :از ابتدای سال
تاکنون  ۱۷۳هزار  ۳۷۰دستگاه اتوبوس،
مینی بوس و سواری در سطح استان
کرمانشاه تردد داشته اند که از نظر تردد
نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش
 ۲۸درصدی حکایت دارند.

فعالیت  ۱۰۹کارگاه تولید ماسک در مساجد استان زنجان

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان ،از فعالیت  ۱۰۹کارگاه تولید ماسک در
مساجد زنجان خبر داد.
سردار جهانبخش کرمی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله
و پیشگیری از کرونای استان که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاون کل
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار شد ،با بیان اینکه تا به امروز اقدامات
ارزشمندی در راستای رفع محرومیتزدایی ایام کرونا انجام شده است ،گفت :توزیع
 ۲۳۳هزار بسته معیشتی یکی از این اقدامات بوده است .وی با یادآوری اینکه توزیع
 ۲۳۳هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان و آسیبدیدگان از کرونای استان زنجان
توزیع شده است ،افزود :ارزش هر بسته معیشتی به میزان  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار تومان
بوده است .فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تاکید بر اینکه امروز در
شرایطی قرار داریم که باید همدلی و کمک مومنانه را بیش از پیش جدی بگیریم،
تصریح کرد :عالوه بر توزیع بستههای معیشتی ،بستههای بهداشتی نیز به تعداد بیش
از  ۱۱هزار بسته کامل توزیع شده است .کرمی از توزیع غذای گرم در بین اهالی
روستاهای دورافتاده و نیز افرادی که در حاشیه شهرها زندگی میکنند ،خبر داد
و اظهار کرد :امروز برای اینکه کمکحال کادر درمان باشیم ،اقدام به تولید ماسک
کردهایم که این اقدام در حال حاضر در  ۱۰۹کارگاه در مساجد استان زنجان انجام
میشود .فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با با یادآوری اینکه تا به امروز
بیش از  ۳میلیون عدد ماسک رایگاه بین مردم استان زنجان توزیع شده و عالوه بر این
شاهد ضدعفونی بیش از  ۱۲هزار نقطه از مناطق شهری و روستایی استان بودهایم،
ادامه داد :در حال حاضر  ۶۰۰۰گروه جعادی در استان برای مقابله با ویروس کرونا
مشغول به فعالیت هستند .کرمی با اشاره به اینکه توزیع بیش از  ۵۰۰۰بسته کامل
نوشتافزار ،هر بسته به ارزش  ۱۴۰هزار تومان در بین دانشآموزان را نیز در دستور
کار قرار داده و نسبت به تحقق آن اقدام کردیم ،بیان کرد :امروز همه ما وظیفه داریم
در راستای حفظ و ارتقای سالمتی مردم گام برداریم که یکی از این اقدامات میتواند
اجرای صحیح طرح شهید قاسم سلیمانی با اهتمام همه دستگاهها باشد.

خبر کوتاه

تقدیر سازمان انتقال خون از شهردار
گرگان بابت حضور فعال در طرح
اهدای خون

مدیران روابط عمومی انتقال خون به
نمایندگی از این سازمان با حضور در دفتر شهردار
گرگان از همکاری کارکنان مجموعه شهرداری
بابت مشارک فعال در اجرای طرح نذر خون تقدیر
و تشکر کردند.
شهردار گرگان در این دیدار با بیان اینکه
اهدای خون یک وظیفه اخالقی و همگانی است،
اظهار کرد :شهرداری گرگان همواره در اجرای
برنامه های خداپسندانه و عام المنفعه پیشگام
بوده و این بار با توجه به ضرورت اهدای خون
نسبت به انجام این امر مومنانه اقدام کرده است.
دکتر دادبود از شهروندان و کارکنان مجموعه
شهرداری گرگان درخواست کرد تا در این امر مهم
و خداپسندانه اهتمام جدی داشته باشند.الزم به
ذکر است جمعی از کارکنان زحمتکش شهرداری
همزمان با هفته وحدت در تاریخ  12آبان ،در
اقدامی انساندوستانه به اهدایخون پرداختند و
در تهیه و ذخیرهسازی فراورده های خونی مورد
نیاز بیماران مشارکت کردند.

ناوگان حمل و نقل عمومی از اول آذر
در گرگان ساماندهی شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه ؛
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه
و شهرسازی(کرمانشاه)  ،فریبرز کرمی
گفت :تردد بیش از ۲۲هزار دستگاه
اتوبوس و کاهش  ۳۳درصدی ترددناوگان،
تردد  ۳۵هزار دستگاه مینیبوس و
کاهش  ۴۴درصدی و تردد  ۱۱۵دستگاه
سواری و کاهش  ۱۸درصدی تردد خبر
داد .مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه خاطرنشان
کرد :همچنین یک میلیون و  ۳۶۰هزار
مسافر در سطح استان کرمانشاه جابجا
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شدند که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۴۱درصد کاهش داشته اند.
کرمی تصریح کرد۳۳۷ :هزار مسافر به
وسیله اتوبوس۵۷۷ ،هزار با مینی بوس
و ۴۴۵هزار نفر به وسیله سواری جا به
جا شد .وی عنوان کرد :شمار مسافران
جابجا شده از طریق اتوبوس ۴۷درصد،
از طریق مینی بوس ۴۸درصد و سواری
۱۸درصد کاهش یافته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه گفت :ناوگان

حمل و نقل استان ۲هزار و  ۸۹۸راننده
دارد که ۹۸۹نفر بین ۴۰تا ۴۹و ۹۴۹نفر
بیش از  ۵۰سال سن دارند.
کرمی تصریح کرد ۲۰۲ :دستگاه
اتوبوس خطی فعال داریم که میانگین
عمر ناوگان آن به  ۹سال میرسد و با در
اختیار داشتن  ۹۰۰دستگاه مینیبوس
میانگین عمر ناوگان مینیبوسی استان
 ۲۹سال است همچنین میانگین عمر
ناوگان سواری  ۱۱سال بوده و تعداد آن
 ۸۷۴دستگاه است.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان
گفت :وظیفه اصلی سازمان حمل و نقل در خصوص
محدودیتهای اعالم شده بر عهده ناوگان حمل
و نقل عمومی است که شامل تاکسیهای زرد و
آژانسها خواهد بود.
مهدی کمال غریبی افزود :هماهنگیهای الزم
به منظور حضور تاکسیهای زرد و آژانسها در
ساعات  9شب تا  4صبح در شهر صورت گرفته و
طبق برنامه ریزی انجام شده لیست کشیک تاکسی
ها و همچنین  30تاکسی تلفنی هماهنگ گردیده
است.
وی با تاکید بر اینکه مرخصی رانندگان تاکسی
و تردد بین شهری آنها در حال حاضر ممنوع است،
خاطرنشان کرد :با برنامهریزیها و هماهنگیهای
به عمل آمده ،خدمت رسانی مطلوب به شهروندان
توسط تاکسیهای زرد و آژانسها بدون هیچ
مشکلی انجام خواهد شد.کمال غریبی از رانندگان
درخواست کرد :لطفا جهت سوخت گیری خودرو
در جایگاه های سوخت از ماسک استفاده نمایید
در غیر اینصورت طبق پروتکل های بهداشتی ابالغ
شده از خدمات دهی معذوریم.

