
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|  دوشنبه|11 مهر 1401|شماره 5969| 

نیروگاه راشد تربت حیدریه به شبکه گاز 
متصل شد 

مشهد-رضا جانگداز، سیدمصطفی حیدری با اعالم این خبر 
اظهــار کرد: برای گازرســانی به این پــروژه 3500 متر خط 
انتقال 16 اینج به همراه یک ایستگاه تقلیل فشار، یک ایستگاه 
میترینگ و یک قطعه شیر گاز با نظارت فنی شرکت گاز استان 
نصب و اجرایی شد. وی با بیان این مطلب که عملیات تزریق 
گاز پروژه گازرسانی به این نیروگاه با هدف تولید برق طی مدتی 
کمتر از دو ماه انجام شــده اســت افزود: در این طرح شرکت 
گاز خراســان رضوی 85 هزار مترمکعب بر ســاعت گاز را به 
نیروگاه راشد اختصاص خواهد داد. حیدری استفاده از کنتور 
التراســونیک با قابلیت ارسال دیتا به مرکز استان را از ویژگی 
 Intrinsically هــای این پروژه عنوان کرد و افزود: طراحِي
Safe سیســتم الکترونیکي، ایمن در برابر انفجار، دقت باال، 
هزینه نگهداري پایین و تنوع درگاه هاي ارتباطي از دیگر ویژگی 
های این کنتور است. مدیرمهندسی و اجرای طرحهای شرکت 
گاز خراسان رضوی تصریح کرد: پروژه ملی گازرسانی به نیروگاه 
راشد تربت حیدریه با همکاری منطقه چهار عملیات انتقال گاز 
و  واحدهای گازرسانی به طرح جنوب، اندازه گیری و توزیع گاز ، 
گازرسانی بصنایع و هماهنگی فروش شرکت گاز استان در کوتاه 

ترین زمان ممکن انجام شد. 

شرکت گاز استان اصفهان برای گازرسانی 
مستمردر فصل سرما آمادگی کامل دارد. 
ابوالقاسم عسکری، مدیرعامل این شرکت بیان داشت: بازدید و 
بررسی تاسیسات، ایستگاه های تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه 
و شیرهای گاز و برگزاری مانورهای منظم به منظور شناسایی 
نقاط قابل بهبود از جمله اولویت هــای کاری واحدها و ادارات 
بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان است تا با برنامه ریزی های 
انجام شــده و اســتفاده از توان و ظرفیت شرکت، تامین گاز 
پایدار، مستمرو ایمن برای مشترکین استان رقم بخورد. وی، 
با بیان اینکه ادارات گازرسانی استان اصفهان برای شروع فصل 
سرما آمادگی الزم را دارند بیان داشت:خدمت رسانی اگر برای 
رضای خدا و مردم باشــد موجب برکت و عاقبت بخیری می 
شود. .وی با اشاره به اینکه بیش از 99.5 درصد جمعیت استان 
اصفهــان از نعمت گاز بهره مندند گفت: گازرســانی به 114 
شهر، 1065روستا و 17هزار و500 واحد صنعتی و کشاورزی 
توســط این شرکت اجرایی شده که این نشان دهنده تالش و 
همت تمامی کارکنان و مدیران ادارات گازرسانی استان است. 
عسکری، گفت: روابط عمومی این شــرکت با همراهی واحد 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( و با استفاده از ظرفیت 
رسانه ها، اطالع رسانی های الزم را درباره مسائل ایمنی و مصرف 
بهینه انجام خواهند داد تا پاییز و زمستانی بدون حادثه همراه با 

استفاده بهینه از گاز را سپری کنیم. .

تقدیر رئیس شورای هماهنگی مدیران 
وزارت نیرو در استان کرمانشاه از خادمین 
اربعین حسینی صنعت آب و برق استان 

کرمانشاه/شیرین رضایی/رئیس شــورای هماهنگی مدیران 
وزارت نیرو در استان کرمانشاه و مدیرعامل شرکت آبفا استان از 
خادمین و فعاالن اربعین حسینی در صنعت آب و برق استان 
تقدیــر کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
استان کرمانشاه، "رضا داودی" ضمن تقدیر از تالش های خادمان 
اربعین حسینی، به زیبایی های خدمت به دلدادگان و شیفتگان 
سیدالشــهدا)ع( و همراهی قدم به قدم عاشقان آن حضرت تا 
وصال به اباعبداهلل الحسین)ع( اشاره کرد و اظهار داشت: خدمت 
به زائرین اباعبداهلل الحسین)ع( توفیقی بی بدیل و گوهری نایابی 
است که مباهات و خشنودی باری تعالی و اهل بیت عصمت و 
طهارت را بهمراه دارد و به لطف حضرت حق امسال با توجه به 
دروازه کربال بودن استان کرمانشاه این توفیق نصیب صنعت 
آب و برق این استان گردید.وی افزود: به لطف خداوند منان و 
با اهتمام جدی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان 
کرمانشــاه از آغاز پیاده روی اربعین تا بازگشت زوار به کشور 
خدمات پایدار صنعت آب و برق به زائرین اباعبداهلل الحسین)ع( 
به صورت مستمر ارائه شــد. داودی به برگزاری باشکوه پیاده 
روی اربعین حسینی امسال اشاره کرد و گفت: اینجانب به سهم 
خویش از تک تک همکاران گرامی در صنعت آب و برق استان 
که با زحمات شــبانه روزی خود و ارائه خدمات پایدار به زوار 
امام حسین)ع( همکاری موثر و کارآمدی را در راستای هر چه 
باشکوه تر برگزار شدن این حرکت عظیم جهانی داشتند تقدیر 

و تشکر می نمایم.

تعمیرات اساسی با بهره مندی از نیروهای 
متخصص بومی در ایستگاه صفر مرزی 

سرخس 
تعمیرات اساسی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد که از 
اردیبهشت ماه سال جاری در واحدهای عملیاتی با استفاده از 
نیروهای متخصص بومی منطقه سرخس آغاز شده، در حال 
حاضر با گذشت 120 روز، طبق برنامه ریزی انجام شده ادامه 
داشــته و از پیشرفت مطلوبی برخوردار می باشد ضمن اینکه 
بر اساس برنامه، این عملیات تا مهرماه به پایان خواهد رسید. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد، مدیرعامل پاالیشگاه به تشریح اقدامات صورت پذیرفته 
در ایــن مجتمع گازی پرداخت و گفت: با برنامه ریزی و تدابیر 
انجام شده، موضوع تعمیرات اساسی پاالیشگاه طبق سنوات هر 
ســال در شش ماهه نخست سال انجام می شود تا واحدهای 
عملیاتی برای تولید پایدار زمستانی آماده شوند.  مهندس یحیی 
فیضی با اشاره به برون سپاری انجام تعمیرات واحدهای عملیاتی 
پاالیشگاه به پیمانکاران از طریق فرآیند برگزاری مناقصات افزود: 
طی ماه های گذشته با همت و تالش شبانه روزی و در سایه 
همدلی کارکنان شرکت، عملیات تعمیرات اساسی با 44 هزار 
نفر ســاعت کار و با بهره منــدی از نیروهای متخصص بومی 
شهرســتان سرخس به ثمر نشسته و بخشی دیگر از فعالیت 
های برنامه ریزی شده نیز با انجام تعمیرات دوره ای در دست 
اقدام است. وی اظهارداشت: طی این مدت یک واحد تصفیه گاز 
ترش و دو واحد گوگرد سازی به طور کامل اورهال شده است 
و یک واحد دیگر گوگرد سازی در حال انجام تعمیرات دوره ای 
می باشد.این مقام مسئول با بیان اینکه عملیات تعمیرات اساسی 
واحدهای دانه بندی گوگرد و نم زدایی گنبدلی به طور کامل 
انجام شده است ادامه داد: نم زدایی واحد C ذخیره سازی در 
هفته جاری به اتمام خواهد رسید و از چهار تجهیز بویلر فشار 
قوی اورهال دو تجهیز به طور کامل صورت پذیرفته، یک تجهیز 
در آستانه اتمام می باشد و یک واحد هم عملیات تعمیرات آن 
به زودی آغاز می شود.مهندس فیضی تاکید کرد: همزمان با 
اجرای تعمیرات اساســی واحدها، ذخیره سازی گاز در مخزن 
شوریجه از روند خوبی برخوردار بوده است به طوریکه تاکنون 

15 درصد بیشتر از سال گذشته گاز ذخیره شده است.

اخبار گزارش

اصفهان - با اجرای مجموع ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی  
مشــاغل شــرکت های تابعه وزارت نیرو ، سازمان دهی، ارزیابی، 
ترفیع و آموزش کارکنان از طریق روش های علمی و فنی صورت 
می گیرد.مدیر امور کارکنان شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  
به تشریح فرایند طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت و اظهار داشت: 
هر شــغل با توجه به مشخصه های خود، محدوده وظایف معینی 
دارد و فرد شــاغل در آن جایگاه، دستمزدی متناسب با حیطه ی 
فعالیت هایش و همچنین مواردی همچون میزان تحصیالت مورد 
نیاز برای اســتخدام در یک شغل، توانایی های الزم برای برعهده 
گرفتن مسئولیت های آن دریافت می کند که  این فرایند، طبقه 
بندی مشاغل نام دارد. احمد رضا پور قاسمی با بیان اینکه یکی از 
مهم ترین اهداف طرح طبقه بندی مشاغل، ارائه دستمزد متناسب 
با میزان تخصص، دانش و سابقه کاری افراد است عنوان کرد: هدف 
دیگر از طرح طبقه بندی مشاغل، ایجاد یک فرایند استاندارد برای 
استخدام افراد است، به گونه ای که  نظم و هماهنگی بیشتری در 

بین نیروهای استخدامی به وجود بیاید. 

وی با بیان اینکه در  طبقه بندی مشاغل، هر فرد با توجه به میزان 
تخصص، تحصیل، تجربه و سابقه کار، در یک جایگاه خاص شغلی  
دسته بندی می شود، اعالم کرد:  میزان حقوق تمام افراد هم پایه با 
یک میزان تخصص و تجربه، یکسان خواهد شد. عالوه بر این، در 
طرح طبقه بندی مشاغل ،شرایط احراز شغلی هر جایگاه کاری نیز 
به خوبی تعیین خواهد شد. مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان  با بیان اینکه طبقه بندی شغلی شامل 
تمام جزئیاتی می شود که باید برای یک جایگاه شغلی ، تعیین شود 
اعالم کرد: این طرح حوزه کاری و شرح کامل هر جایگاه شغلی را 
تعیین می کند و با استفاده از آن، افراد از میزان مزد، مزایا و سایر 
موارد مهم موجود در شغل شان مطلع خواهند شد و احراز شغل 
برای هر جایگاه تعیین  و وظایف، مســئولیت ها، حوزه اختیارات 
هر فرد شــاغل در یک جایگاه شغلی خاص،مشخص می شود .  
پور قاسمی در ادامه به  دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل 
پرداخت و بیان داشــت: این دستورالعمل شامل موارد مختلفی 
هم چون نحوه ارزیابی مشــاغل، نحوه اجرای طرح طبقه بندی ، 

قوانین ارتقا و جابه جایی افراد در جایگاه های شغلی گوناگون، میزان 
پرداخت مزایا و تمام جزئیات دیگر طرح اســت که بر طبق ماده 
48 و 49 قانون کار انجام می شــود.وی  افزود: ســوابق تجربی و 
میزان مهارت فرد در صــورت عدم وجود تحصیالت مورد نیاز و 
نیز  هر ســال فعالیت و افزایش تجربه فرد، باعث ارتقای جایگاه 
شغلی و ضریب کاری او خواهد شد. این موارد، برخی از مهم ترین 
نکات است که به عنوان دستورالعمل طبقه بندی مشاغل در نظر 
گرفته شده است. مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان  افزود: وزارت نیرو با هدف ارتقای کارآمدی سرمایه 
انسانی با تاکید بر شایسته ســاالری و ایجاد زمینه های الزم به 
منظور افزایش راندمان سیستم و ارتقای بهره وری با رعایت ماده 
49 قانون کارجمهوری اســالمی ایران با همکاری وزارت تعاون و 
کار امور اجتماعی نســبت به بازنگری و اصالح طرح طبقه بندی  
و ارزشــیابی مشــاغل اقدام نمود به طوریکه ایــن طرح از تاریخ 
1399/12/01 در شــرکت های تابعه وزارت نیرو الزم االجراست.

پور قاسمی تصریح کرد: به دنبال اجرای مفاد طرح طبقه بندی و 

ارزشیابی مشاغل کلیه ضوابط طرح قبلی ، بخشنامه ها و آیین نامه 
های مربوط به حقــوق و مزایای کارکنان و رویه ها و عرف قبلی 
و موارد مغایر لغو می شــود ودر کمیته طبقه بندی مشاغل همه 
فعالیت های مرتبط با تغییر گروه، شــغل، وظایف و...، تنها پس از 
کسب تایید از این کمیته اجرایی می شود.وی  اعالم کرد: تاکنون 
بیــش از 2700 حکم کارگزینی در قالب این طرح برای کارکنان 
صادر شده است، این درحالیســت که با اجرای این طرح برخی 
مولفه ها و امتیازات تشکیل دهنده حقوق و مزایای کارکنان و نحوه 
محاسبه آن تغییرات اساسی داشته است اما حقوق و مزایای هیچ 
یک از کارکنان کاهش نداشته و امتیازات مربوط به افزایش حقوق 
ســالیانه کارکنان محاسبه و سپس  احکام مربوطه صادر گردیده 
است.وی با اشاره به پیشینه طبقه بندی مشاغل در کشور اظهار 
داشت:   پیشینه طبقه بندی مشاغل در ایران به سال 1301 باز 
می گردد و در سال 1325، آئین نامه طبقه بندی مشاغل همراه با 
اولین قانون کار تصویب شد. در سال های بعد و به مرور، قوانین آن 

نیز تکمیل شد و به یک قانون کلی تبدیل گردید. 
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 سازماندهی و ارزیابی کارکنان از طریق روش های علمی و فنی 

بوشهر - مدیرعامل آب و فاضالب استان بوشهربا اشاره به 
اجرای طرح آبشیرین کن دیر درمدت 12 ماه گفت:دراجرای 
این طرح 130 میلیارد تومان ســرمایه گذاری می شــود. 
ابوالحسن عالی با اشاره به آغاز ساخت آب شیرین کن دیر برای 
رفع مشکل آب آشامیدنی مردم این بندردرچهارشنبه هفته 
جاری با حضوراستاندار بوشهر، گفت: ظرفیت طرح خرید 
تضمینی آب ازتاسیسات نمک زدایی شهر دیر 3 هزار و 750 
مترمکعب درشبانه روز است. وی افزود:تولید این میزان آب 
نیاز 12 هزار نفراز مردم به آب آشامیدنی را تامین می کند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان با بیان اینکه این 
طرح درمدت 12 ماه اجرا می شود، افزود:دراجرای این طرح 
گروه مپنا که از شرکت های توانمند است 130 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری می کند. عالی خواستارافتتاح این طرح تا قبل 
ازتابستان سال آینده شد وتاکید کرد:با توجه به مشکالت آب 
مردم در فصل گرم سال تالش می شوداین آب شیرین کن 
زودتر ازموعد تعیین شــده وارد مدار بهره برداری شود. وی 
افزود دراین طرح ضمن اجــرای 5.5 کیلومترخط انتقال 
آب بیش از 10 کیلومتر خط انتقال برق نیزایجاد می شود. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان همچنین از تخصیص 
اعتبارات محرومیت زدایی خبر دادوگفت: 750 میلیارد تومان 
اعتبار به بخش محرومیت زدایی استان اختصاص یافته است 

که بخش عمده ای ازآن در شهرستان دیرهزینه می شود.
استانداربوشــهرنیزبا بیــان اینکه آب تأمیــن آب یکی 
ازموضوعات اساسی استان بوشهراست اظهارداشت:ظرفیت 
آب شــیرین کن بندردیر از 3 هزار و 750 مترمکعب تا 10 

هزارمترمکعب در شبانه روزقابل افزایش است.

   سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیاردی برای 
آب شیرین کن بندردیر

قزویــن - زینــب جــوادی: همزمان بــا روز آتش نشــانی 
دهمیــن ایســتگاه آتــش نشــانی در ناحیــه منفصــل 
شــهری اندیشــه روز پنجشــنبه بــا حضــور اســتاندار 
قزویــن و جمعــی از مســووالن بــه بهره برداری رســید.                                                                                                                               
قدیر موســی خانــی رئیس این ســازمان در این مراســم 
گفــت: با وجود اســتاندارد بودن تعداد ایســتگاه های آتش 
نشــانی شــهر قزوین، در راســتای رفع نیاز نواحی منفصل 
شــهری دهمین ایســتگاه قزوین در ناحیه منفصل شهری 
اندیشــه  افتتاح شــد. قدیر موسی خانی با اشــاره به اینکه 
برای  2ســال پیایی در نواحی منفصل شهری ایستگاه آتش 
نشــانی افتتاح می کنیم، افزود: این ایستگاه آتش نشانی در 
راســتای تقسیم عادالنه امکانات شــهری و حضور به موقع 
آتش نشــانان در زمان بروز حادثه ســاخته و به بهره برداری 
رســیده است. وی اظهار داشت: این ایســتگاه در زمینی به 
مســاحت 870 مترمربع و زیربنای 520 متر ســاخته شده 
و بــرای احداث آن پنج میلیارد تومان هزینه شــده اســت.                                                                                                                                             
  موســی خانی تصریح کرد:  این ایستگاه برای ارائه خدمات 
امداد و نجات و اطفای حریق در ناحیه شهری اندیشه، نجف 
آباد و روستاهای وثوق آباد و حسن آباد و خدمات رسانی در 
اتوبان راه اندازی شده است. این مسوول تاکید کرد: در 6 ماهه 
نخست امســال بیش از 2 هزار عملیات توسط آتش نشانی 
قزوینی انجام شده که موجب نجات 650 نفر شد ولی در بحث 
تجهیزات در وضعیت متوســط قرار داشته و نیازمند تامین 
تجهیزات جدید هســتیم و در همین راستا  در سفر رییس 
جمهور به استان قزوین مقرر شد هزینه خرید نرده بان بلند 

مرتبه تأمین شود. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که قزوین یک 
شهر صنعتی است و گاها شاهد حوادث بسیاری در برخی از 
واحدهای صنعتی استان هستیم و موجب درگیری چند شهر 
و ایستگاه آتش نشانی شامل می شود، مجهز شدن ایستگاه های 
آتش نشــانی بــا توجه به نیــاز روز جامعه ضروری اســت.                                                                                                                                             
 موســی خانی، مهم تریــن وظیفه این ســازمان را امداد و 
نجات و اطفای حریق دانست و افزود: در کنار این دو مقوله، 
وظیفه آموزش و پیشــگیری را برعهده داریم تا با باال بردن 
فرهنگ ایمنی از میزان حوادث بکاهیم. وی با اشاره به نقش 
آموزش ایمنی در کاهش حوادث،اضافه کرد: ســال گذشته 
در تمام مســاجد قزوین نحوه اســتفاده از وسایل گرمایشی 
و مقابله با گاز گرفتگی ها برای مردم آموزش داده شــده که 
60 درصــد آمار فوتی ها در این حــوزه کاهش یافت. رییس 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری قزوین 
افــزود: با توجه بــه کاهش کرونا تمام پایگاه های بســیج به 
عنوان همیاران آتش نشانی آموزش خواهند دید و همچنین 
بحث آموزش دانش آمــوزان طی تفاهمنامه ای با آموزش و 
پرورش اســتان در دستور کار قرار دارد. وی موضوع معیشت 
آتش نشــانان را بسیار مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: 
آتش نشــانان جان خود را به دســت می گیرنــد و خواهان 
افزایش حداقلــی حقوق کارکنان این ســازمان هســتیم.                                                                                                     
موسی خانی یادآور شد: در حال حاضر سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری قزوین دارای 230 نیروی انسانی 
عملیاتی و ســتادی است که در ایستگاه های ثابت و سیار در 

حال خدمت رسانی هستند.

دهمین ایســتگاه آتش نشــانی قزوین درناحیه منفصل شــهری اندیشــه 
شد افتتاح 

شاهرود خبرنگار سیاست روز-علیرضا رحیمیان :شهردار 
شاهرود در آیین کلنگ زنی ایستگاه شماره پنج آتش نشانی 
شاهرود واقع در بلوار شهید قدوسی گفت :این ایستگاه با 
مساحت 460متر مربع در دو طبقه با کلیه ملزومات ساخته 
خواهد شد .   محسن احمدی در آیین کلنگ زنی ایستگاه 
شماره پنج آتش نشانی که با حضور امام جمعه و مسئوالن 
شهری ظهر امروز برگزار شد افزود: ایثار و از خود گذشتگی 
برای نیروهای آتش نشانی محدود به زمان جنگ و جبهه 
های نبرد نبوده و در زمان صلح نیز در راستای وظایف خود 
وبه منظور نجات جان و مال افــراد ،جان خود را به خطر 
می اندازد. وی اعتبار اولیه این پروژه را 3میلیارد و هفتصد 
میلیون ریال عنوان کرد و ابراز داشت :این ساختمان در دو 
طبقه 220متری با الزاماتی چون آسایشگاه ،آشیانه خودروها 
،نگهبانی و اتاق رییس ایستگاه ساخته خواهد شد. وی در 
پایان با بیان اینکه قهرمانی تیم عملیاتی -ورزشــی آتش 
نشانی شاهرود در بین شهرها و کالنشهرهای ایران نشان 
از آمادگی جسمانی مطلوب آنان دارد ، اعالم داشت: پایین 
آوردن زمان رســیدن به محل حادثه و دسترسی آسان به 

هسته مرکزی شهر از اهداف احداث این ایستگاه است.

آیین کلنگ زنی ایستگاه شماره پنج 
آتش نشانی شاهرود

اراک - مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با اشاره به آغاز 
دهه وقف گفت:بمنظور گرامیداشــت این دهه بیش از 400 برنامه 
در سطح استان مرکزی اجرا می شود. حجت االسالم والمسلمین 
»عبداهلل واحدی « در نشست خبری دهه وقف با بیان اینکه روزهای 
پایانی ماه صفر ، با نام دهه وقف نامگذاری شده است؛ گفت: در این 
دهه که از 2تا11 مهرماه می باشــد برنامه های متعددی در سطح 
استان برگزار می شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی 
گفت: در روزشــمار دهه وقف ، 2 مهرماه روز وقف ، نقش رسانه در 
توسعه موقوفات، 3 مهرماه روز وقف ، ترویج فرهنگ قرآن ، عترت و 
مهدویت، 4 مهرماه روز وقف ، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، 5 
مهرمــاه روز وقف، بقاع متبرکه، ترویج فرهنگ زیارت، 6مهرماه روز 
وقف، جهاد تبیین و نقش نظام اســالمی در صیانت از موقوفات، 7 
مهرماه روز وقف، سبک زندگی اسالمی و تحکیم بنیان خانواده، 8مهر 
ماه روز وقف نقش مردم در مدیریت و احیاء موقوفات و بقاع متبرکه، 
9 مهرماه روز وقف، سالمت و بهداشت جامعه، 10 مهرماه روز وقف 

، خدمات فرهنگی و اجتماعی به جوامع بشری، 11 مهرماه روز وقف 
جمعی، توسعه مشــارکتهای اجتماعی نام گذاری شده است. وی 
برپایی نمایشگاه دستاوردهای وقف ،ایستگاه همه واقف باشیم و آیین 
بهره برداری از پروژه پرورش میگو گمیشان استان گلستان،بازدید از 
طرح شمیم خدمت ،تجلیل از یاوران وقف در دو سطح شهرستانی و 
استان و تجلیل از اصحاب وقف و بقاع متبرکه را از برنامه های دهه 
وقف عنوان کرد و افزود: همایش استانی یاوران وقف در 10 مهر ماه 
برگزار می شــود و در این همایش از هیئت امناء، خدام، مسئولین 
مراکز افق بقاع، خیرین بقعه و مدیران بقاع متبرکه، واقفین، متولیان، 
مستاجرین، امناء و سرمایه گذاران موقوفات، پژوهشگران، هنرمندان، 
اصحاب رســانه، مدیران و کارکنان سایر دستگاه ها و اعضای ستاد 
هماهنگی امور خیریه و مبلغین تجلیل صورت خواهد گرفت. مدیر 
کل اوقاف استان مرکزی گفت: برگزاری محفل انس با قرآن، اجرای 
نمایش مذهبی اشــک خدا جهت شورای اداری اســتان، دیدار با 
نمایندگان ولی فقیه و اســتاندارو ارائه گزارش و استفاده از بیانات و 

رهنمودها، حضور روسای ادارات اوقاف در نماز جمعه و ارائه گزارش 
به نمازگزاران در سخنان پیش از خطبه ها، ارائه گزارش در جلسات 
شورای اداری شهرستان ها به مناسبت دهه وقف، نشست تخصصی با 
قضات دادگستری،تجهیز درمانگاه دهنو در شهرستان خنداب،تکریم 
پرسنل و جامعه پزشکی ،اختتامیه مسابقات قرآن کریم و اجرای طرح 
قرار دوازدهم در دهه وقف صورت می گیرد. وی ادامه داد :امسال در 
مراسم پیاده روی اربعین حسینی ، 90 هزار پرس غذای گرم توسط 
دو موکب آستان مقدس امامزادگان استان مرکزی در شهر مقدس 
کاظمین در بین زائران حسینی توزیع شد.  وی افزود:امسال در آیین 
اربعین حسینی )ع( 2 موکب به نام امامزادگان استان مرکزی در شهر 
کاظمین مستقر بود که عالوه بر توزیع غذا فعالیت های فرهنگی و 
خدمات اســکان نیز به زائران ارایه شد. حجت االسالم واحدی ادامه 
داد: در این موکب ها  50 خادم حضور داشتند و عالوه بر توزیع غذا، 
100 هــزار لیوان آب معدنی بین زائران در داخل عراق و 100 هزار 
بطری آب معدنی در مرز مهران از محل موقوفات توزیع کردند. وی 

در خصوص برگزاری مسابقات قرآن کریم نیز گفت: در مسابقات قرآن 
کریم اوقاف امسال این استان یک هزار و 403 نفر شرکت داشتند که 
این تعداد نسبت به سال گذشته 70 درصد رشد داشت. وی اظهار 
داشت: 25 وقف جدید در طول یک سال گذشته در نقاط مختلف این 
استان به ثبت رسیده که امید است در دهه وقف و همکاری اصحاب 
رسانه در گسترش فرهنگ وقف، این مهم افزایش چشمگیری داشته 
باشــد. وی ادامه داد: در این مدت، 345 هــزار وعده غذای گرم در 
راستای اطعام نیازمندان به مبلغ 100 میلیارد ریال پخش شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی افزود: مقرر شده بود هر 
نفر در راســتای اجرای این طرح برای زمین آن 650 میلیون ریال 
بابت پذیره اولیه به حساب موقوفه واریز کند که حتی این رقم نیز با 
هماهنگی با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و مسئوالن مربوطه، 
با حداکثر تخفیف به 260 میلیون ریال کاهش یافت و این موضوع در 
هیج جای کشور سابقه ندارد و طرح اقدام ملی مسکن استان مرکزی 

برای 20 استان کشور الگو شده است.

برگزاری 400 ویژه برنامه در دهه وقف استان مرکزی

شاهرود - خبرنگار سیاست روز-علیرضا رحیمیان :شهردار 
شاهرود با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس، بزرگداشت 
فرهنگ ارزشها است، گفت: بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
نه به عنوان یک بزرگداشــت صرف یــاد آوری خاطرات 
مربوط به دو دهه پیش، بلکه محملی برای بارور ساختن 
جریان و مرامی اســت که شــالوده نظام تلقی می شود.
محسن احمدی در آیین گرامیداشت هشت سال ایثار و از 
خود گذشتگی، بزرگداشت فرماندهان سرافراز و رونمایی از 
المان ویژه هفته دفاع مقدس برگزار شد، افزود: بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس، یادآوری و مرور مداوم و مستمر غنای 
فرهنگی است که در یک دوره سخت 8ساله برای کشور 
ما به دست آمد.وی با بیان اینکه رونمایی از المان مقاومت 
می تواند پشتوانه جوانان این مرز و بوم در راستای حفظ 
شــهامت، یاد آور ایثار، حماسه و ایمان باشد، ابراز داشت: 
این المان با قطر 8متر و ارتفاع 13متر کاری از هنرمندان 
توانمند شهر شــاهرود قدم کوچکی در راستای یادآوری 
جانفشانی های شهدای 8سال دفاع مقدس است. شهردار 
شاهرود ضمن گرامیداشت هفتم مهر روز آتش نشانی و 
خدمات ایمنی، اظهار داشت: این روز تجلیل و پاسداشت از 
بزرگ مردانی است که با سرلوحه قرار دادن ایثار، شهامت و 
از جان گذشتگی در زندگی خود رسالت خطیر نجات جان 
همنوعان را بر عهده گرفتند. شــایان ذکر است، احمدی 
در پایان عنوان داشت: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی 
است تا بتوانیم گوشه ای از سلحشوری ها و شهادت طلبی 
بهترین جوانان این مرز و بوم را برای نسل حاضر معرفی 

کنیم.

هفته دفاع مقدس، بزرگداشت 
فرهنگ ارزشهاست

قزویــن - زینب جوادی :یداله ملکی مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای استان قزوین در نشست کارشناسی طرح ساماندهی 
رودخانه های شــاهرود و الموت رود گفت: ســاماندهی این 
رودخانه ها می تواند ســبب تحول و رشد اقتصادی و توسعه 
ظرفیت های اشتغال در منطقه الموت گردد. در راستای طرح 
انتقال آب شــاهرود به استان و اجرای طرح های ساماندهی 
رودخانــه های شــاهرود و الموت رود جلســه ای با حضور 
مدیرعامل و جمعی از معاونین شرکت آب منطقه ای قزوین 
و  اعضاء ســازمان مردم نهاد »همیاران توســعه الموت« به 
نمایندگی از سوی مردم منطقه الموت در محل سالن جلسات 
این شرکت برگزار شــد . یداله ملکی مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای قزوین در این نشســت اظهارداشت: رودخانه های 
شاهرود و الموت رود با ظرفیت های خوبی که دارند می تواند 
فرصت بسیار مناســبی را برای مردم منطقه ایجاد کند و در 
حوزه گردشگری نیز مورد توجه قرار گیرند.  ملکی بیان کرد: 
رودخانه های موجود در منطقه الموت در صورت ساماندهی 
می تواند به اقتصاد مردم کمک کرده و شــرایط کشــاورزی 
و شــیالت منطقه را نیز متحول کند، لذا با همه محدودیت 
های اعتباری در راســتای تحــول در این منطقه و کمک به 
معیشت روســتاییان درصددیم با کمک مشاوران و استفاده 
از ظرفیت های مردم منطقه طرح ســاماندهی رودخانه های 
شــاهرود و الموت رود را در دستور کار قرار دهیم. مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآورشد: اجرای طرح 
ســاماندهی رودخانه ها و کنترل سیالب می تواند از حوادث 
احتمالی ناشی از سیالب در شرایط تغییر اقلیم نیز پیشگیری 

کرده و امنیت اجتماعــی و اقتصادی منطقه را تقویت نماید 
.  ملکی بیان کرد: ســاماندهی رودخانه ها، ایمن ســازی و 
اجرای طرح هایی با رویکرد گردشــگری و منظرســازی می 
تواند شرایط مســاعدی را برای ساکنان محلی ایجاد کرده و 
ظرفیت های گردشــگری منطقه را نیز شکوفا کند.این مدیر 
یادآورشد: منظر سازی رودخانه شاهرود و الموت رود و توسعه 
ظرفیــت های طبیعی رودخانه و ایجاد امکانات الزم با کمک 
بخش خصوصی برای استفاده تفریحی با رعایت مسائل زیست 
محیطی می تواند به درآمدزایی مردم منطقه، ایجاد اشتغال 
و تفریحات سالم نیز منجر شــود. وی گفت: در اجرای طرح 
ســاماندهی رودخانه های منطقه الموت حتماً به حساسیت 
های محیط زیســتی و نیازهای محلی هم توجه خواهد شد . 
ملکی اظهارداشــت: برای این که این طرح با کمترین اشکال 
در زمان اجرا مواجه شــود و در عین حال جامع و کامل باشد 
و شرایط و نیازهای منطقه را نیز در بر بگیرد در همان ابتدای 
کار از تشــکل های مردم نهاد به عنوان نمایندگان ســاکنان 
محلی خواسته ایم در جلسات کارشناسی حضور داشته باشند 
و طرح را نقد کنند که خوشبختانه در حال حاضر تشکل مردم 
نهاد »همیاران توســعه الموت« با حضور کارشناس زبده و با 
تجربه که سالها در مسند مدیریت های مختلف استان بوده اند 
در کنار مشــاور طرح قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان قزوین در پایان افزود: ما در اجرای این طرح 
بدنبال منفعت نیستیم و نگاه ما کمک به اقتصاد مردم منطقه 
الموت اســت و تالش می کنیم دغدغه معیشت و مشکالت 

کشاورزی مردم حل شود.

ســاماندهی رودخانه های شــاهرود و الموت رود می تواند ســبب تحول و 
رشــد اقتصــادی در منطقه الموت گردد

اصفهان - تفاهم نامه راه اندازی باغ »ایران زاد« میان شهرداری 
اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور معاون 
وزیر جهاد کشاورزی امضا شــد.به گزارش اداره ارتباطات 
رســانه ای شــهرداری اصفهان، تفاهم نامه ای با موضوع 
همکاری و مشارکت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان و مرکز تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی استان 
در حوزه فضای سبز و محیط زیست و برنامه احداث باغ ایران 
زاد )گونه های انحصاری در ایران( روز دوم مهرماه امضا شد.

حمایت از ایجاد و توســعه واحدهای فناور با هدف توسعه 
اقتصاد دانش بنیان در بخش فضای سبز و محیط زیست 
شهری، کمک به حل مسائل و چالش های مرتبط با زوال 
تنوع زیستی ناشــی از تغییر اقلیم و خشکسالی، افزایش 
آگاهــی عمومی به ویژه دانشــجویان و محققان، برگزاری 
نشست های تخصصی با رویکرد دانش بنیان در حوزه فضای 
سبز، انعقاد قراردادهای مشارکت، همکاری طرفین در تولید، 
تکثیر و توسعه گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی از جمله 

اهداف این تفاهم نامه است.
در این مراسم از پوستر »رویداد استارت آپی سرمایه گذاری 
در حوزه فضای سبز شهری و محیط زیست« نیز رونمایی 
شــد. محورهای این رویداد شامل نهاده ها، تغذیه گیاهی، 
بسترهای کشــت، آفت و بیماری ها، طراحی ماشین های 
فضای سبز، اســتفاده از ربات در عملیات هرس درختان، 
اینترنت اشیا در فضای سبز و محیط زیست و هوشمندسازی 

و پیاده سازی روش های نوین آبیاری است.

امضای تفاهم نامه راه اندازی 
باغ »ایران زاد« میان شهرداری 
اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی

گلســتان - مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: 15 مهرماه افتتاح 
سال اول مسکن ملی بخش روستایی به صورت متمرکز و کشوری در 

روستای محمد گرگان برگزار می شودسید محمد حسینی در جلسه 
شورای مسکن گلستان اظهار کرد: در راستایی تحقق تعهدات سال اول 
مسکن روستایی، دو هزار و 600 پروانه توسط دهیاران گلستان صادر 
شد که هشت هزار و 300 متقاضی برای دریافت تسهیالت به بانک ها 
معرفی و نزدیک به هفت هزار انعقاد بانکی انجام شد مدیرکل بنیاد 
مسکن گلستان افزود: استان گلستان در بخش مسکن ملی روستایی 
موفق عمل کرد و به همین دلیل در 15 مهرماه با حضور نیکزاد افتتاح 

سال اول مسکن ملی بخش روستایی به صورت متمرکز و کشوری در 
روستای محمد برگزار می شود حسینی تصریح کرد: در حوزه روستایی 
با حمایت های کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان تعداد سه 
هزار واحد ویژه مسکن حمایتی ساخته شده و در سال 1401 هم با 
کمک های بالعوض بخش حاکمیتی برای دو هزار نفر از افراد محروم 
در روستاها مسکن حمایتی ساخته خواهد شد وی گفت: در مجموع 
28 شهر استان گلستان، هزار و 131 پروانه صادر شده که از این تعداد 

برای 908 واحد انعقاد بانکی انجام شده است مدیرکل بنیاد مسکن 
گلستان اضافه کرد: برای تهیه مسکن ملی در 6 شهر برای هزار و 125 
واحد تا امروز زمین تهیه شده است حسینی عنوان کرد: در ماه گذشته 
82 هکتار زمین در 11 شهر تامین شد که استعداد این زمین ها 900 
واحد مسکونی است وی تصریح کرد: با پیگیری های حوزه مسکن و 
شهرسازی و با نظر شوراها زمین تأمین شده و پس از انجام طرح های 

تفکیکی کار ساخت مسکن ملی در این زمین ها آغاز خواهد شد

مراسم افتتاح متمرکز مسکن 
ملی روستایی در گلستان 

برگزار می شود


