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خبر كوتاه
دستگیری جاعل کالهبردار اوراق
قضائی در گلستان

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت :یک
جاعل کالهبردار اوراق قضائی با بیش از ۶۰
شاکی و بیش از  ۲۰میلیارد ریال کالهبرداری
در شهرستان آق قال شناسایی و دستگیر
شد.سردار سعید دادگر اظهار داشت :در پی
مراجعه حضوری و طرح شکایت افرادی مبنی
بر کالهبرداری ،اخاذی و جعل و امضای اوراق
قضائی در خصوص اخذ شناسنامه ،تمدید
روادید برای فاقدین شناسنامه و افراد مشکوک
التابعه ،موضوع در دستور کار پلیس امنیت
عمومی فرماندهی انتظامی آققال قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی و جمع
آوری مستندات الزم از مالباختگان ،دریافتند
متهم به جعل و کالهبرداری و صدور آرای جعلی
قضائی پس از جلب اعتماد شاکیان که بیشتر
اتباع بیگانه یا مشکوک التابعه بودند با وعده اخذ
شناسنامه و عکسدار کردن آنها با سوء استفاده
از آرای جعلی قضائی اقدام به کالهبرداری
گسترده در سطح استان و برخی از استانهای
مجاور میکرد.فرمانده انتظامی استان گلستان
تصریح کرد :با شناسایی متهم و همدستان وی،
ماموران انتظامی در اقدام غافلیگرانه متهم را در
یکی از شهرستانهای همجوار دستگیر و از وی
مقادیری موادمخدر و آالت و ادوات استعمال آن،
 30عدد کارت عابر بانک 5 ،عدد کارت هدیه و
تعداد  60برگ اوراق دولتی اداره ثبت احوال در
زمینه صدور شناسنامه و تعداد  62برگ آرای
جعلی قضائی دادسرا و  20جلد شناسنامه و 5
عدد انواع گذرنامه کشف و متهم پس از تشکیل
پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.سردار
دادگر با بیان اینکه تاکنون  60شاکی در این
راستا شناسایی شده است ،خاطرنشان کرد :در
تحقیقات تخصصی به عمل آمده متهم به بیش
از  20میلیارد ریال کالهبرداری از شهروندان
اعتراف و تحقیقات تکمیلی در این خصوص
ادامه دارد.

جذب سیصد میلیارد ریال مساعده بالعوض
برای اصحاب فرهنگ و هنر لرستان

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی لرستان از جذب سی میلیارد
تومان مساعده حمایتی بالعوض برای اصحاب
فرهنگ و هنر لرستان در قالب اعطای هنر
کارت خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان ،فرید
رحمتی در جریان دیدار مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی و نماینده شهرستان های سلسله
و دلفان در مجلس شورای اسالمی ،ضمن اشاره
به توانمندی های هنرمندان رشته های مختلف
هنری این دو شهرستان ،گفت :به حمداهلل طی
دو سال اخیر تحول عظیمی در حوزه پوشش
های حمایتی از اصحاب فرهنگ و هنر در قالب
اعطای تسهیالت تحفه و کارا ،بیمه ،هنر کارت،
مستمری و دریافت مدرک معادل هنری صورت
گرفته است.معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی لرستان تصریح کرد :در همین راستا
عالوه بر اعطای بیست و پنج میلیون تسهیالت
تحفه و کارا ،در حوزه هنر کارت رقمی بالغ بر
سی میلیارد تومان مساعده بالعوض برای اعضای
صندوق اعتباری هنر در اسستان لرستان جذب
شد که از این تعداد  350عدد هنر کارت سه
میلیون تومانی در شهرستان های دلفان و
سلسله توزیع گردید.
وی سپس تاکید کرد :ایجاد ساختاری
موازی و همتراز با شورای فرهنگ عمومی به
عنوان شورای عالی هنر در استانها به ریاست
استانداران ،فرصتی را ایجاد می کند تا مباحث
مرتبط با حوزه هنر به شکلی تخصصی تر مورد
کنکاش قرار گیرد و این انتظار را داریم که
مجمع نمایندگان لرستان پیششنهاد دهنده
این موضوع به مجلس و دولت باشد.رحمتی در
پایان ابراز داشت :تشکیل نظام صنفی مختص
به هنرمندان ،ایجاد معاونت پژوهش در ساختار
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و توجه به میراث
ناملموس معنوی ،آیین ها و رسوم غیر مکتوب
از دیگر پیشنهاداتی است که می تواند در صورت
محقق شدن ،زمینه ساز تعالی فعالیت های
هنری باشد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اراک ،خبر داد:

نشست انتخاب شهردار اراک در
روزهای آتی با حضور تمام اعضا
برگزار میشود

سخنگوی شورای اسالمی کالنشهر اراک
گفت :انتخاب شهردار اراک در روزهای آتی با
حضور تمام اعضا برگزار و با انتخاب مدیریت
شهری ،فصل جدیدی از خدمترسانی به مردم
آغاز میشود.به گزارش اداره ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری اراک ،عباس خسروانی
افزود :اعضای پارلمان شهری به دنبال انتخاب
شهرداری با رای اکثریت قاطع و حمایت کامل
شورای اسالمی هستند تا شاهد یک ثبات
مدیریت در شهرداری اراک بوده و نتیجه آن
میتواند آبادانی و رفع مشکالت شهر باشد.
وی تاکید کرد :اختالف سلیقه در یک شورای
اسالمی  ۱۱نفره با وجود چهرههایی که در
حوزههای فعالیت خود صاحب تجربه و دانش
تخصصی هستند ،امری طبیعی است و مهم
نتیجهگیری و جمعبندی مباحث است که برای
بهبود شرایط شهر مثمرثمر خواهد بود.سخنگوی
شورای اسالمی شهر اراک اظهار داشت :اختالف
سلیقه ،تضارب آرا و افکار در شورای ششم
عنصری ارزشمند است که موجب اتخاذ
تصمیمهای سازنده میشود.خسروانی بیان کرد:
بیانیه رئیس محترم شورای اسالمی شهر اراک
مورد تایید همه اعضای شورای شهر است و در
راستای دفاع از حریم و حرمت شورا صادر شده
و امید میرود که دیگر شاهد چنین مسئلهای
در شهر اراک رخ ندهد و همه نهادها به یکدیگر
احترام گذاشته و در راستای خدمترسانی به
مردم کوشا باشند.

شهرستان
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استاندار استان اصفهان:

اگر مردم اصفهان احساس کردند ذرهای
در مطالبه گری آب استان داشتیم ما را نبخشند

عباس رضایی جمعه دوم مهر ماه سال جاری
در نشست خبری با خبرنگاران اصفهان در فضای
باز استانداری در خصوص عملکرد سه سال اخیر
استانداری در حوزه آب گفت  :برای انتقال آب
خلیجفارس و دریای عمان مطالعات کارشناسی
انجام شد و درنهایت یک شرکت خصوصی متشکل
از واحدهای صنعتی آب بر استان با نام شرکت
تأمین آب اصفهان ایجاد شد .استاندار اصفهان با
اشاره به اینکه یکی از بی دغدغه ترین راه برای
تامین آب استان انتقال آب از خلیج فارس و دریای
عمان است گفت :امکان اجرایی شدن این طرح
بزرگ  ۳الی  ۵سال آینده میسر خواهد شد.وی
ادامه داد :هماهنگیهای الزم با استانهای واقع در
مسیر انتقال آب انجام شد و پیشبینی میشود این
طرح بتواند تا چندین سال دیگر به مرحله اجرا
درآید.استاندار اصفهان مسئله کمآبی را اصلیترین
و حادترین مسئله استان دانست و ادامه داد:
بیشترین تالش ما در استان صرف موضوع آب
بود و امیدواریم مسئوالن بعدی استان نیز به
همین میزان دغدغه تأمین آب را داشته باشند.
خوشبختانه ما توانستیم به دور از حاشیه برای پروژه
بهشت آباد ،کد  ،ردیف بودجه و مجوز بگیریم .اگر
مردم اصفهان توانستند در برابر مشکالت کم آبی
سکوت کنند نشان از اصالتشان ،فهم و نجابت شان
و همدلی شان با نظام بود .من اعالم میکنم اگر ما
ذره ایی کوتاهی در مطالبهگری آب اصفهان انجام
دادیم مردم اصفهان هرگز ما را نبخشند.وی مصرف
بهینه حتی یک قطره آب ،ورود بیشتر آب به استان
و نیز رعایت اصل احترام درزمینهیآب با استانهای
همجوار را از سیاستهای مهم استان در سالهای
اخیر در موضوع آب برشمرد.دکتر رضایی طرح
سامانه دوم انتقال آب را بهعنوان یک پروژه پدافند
غیرعامل عنوان کرد و اظهار داشت :اگر در  ۳سال
اخیر به پروژه گالب یا همان سامانه دوم ورود پیدا
نمیکردیم تا  ۱۵سال آینده نیز آغاز نمیشد.وی
در خصوص پروژه های مختلف در دست اقدام

گفت  :حدود  ۲۰سال از آغاز احداث سد کوهرنگ
میگذرد و این سد در سال  ۹۷حدود  ۲۱درصد
پیشرفت داست اما امروز به جرات میتوان گفت
که  ۴۹درصد از این سد احداث و اجراشده است
که متأسفانه حدود  ۸ماه است به دلیل مشکالت
فنی تا تعیین تکلیف ،متوقفشده است.تونل
کوهرنگ نیزاین تونل صد درصد تکمیلشده و
میتوان تا پایان دیماه  ۷۰میلیون مترمکعب آب
از طریق پمپاژ وارد سد چادگان کرد .از آنجایی
که طرح بهشتآباد نیز یک طرح بسیار مهم برای
استان اصفهان می باشد متاسفانه با اطالعات
اشتباهی برخی مسئوالن و مطرح کردن مسائل
زیستمحیطی برای آن ،این طرح به تعویق و تأخیر
افتاد ولی شرکت آب نیرو روی روشهای مختلف
آبرسانی مطالعاتی انجام داد و مناسبترین روش
انتقال آب را از طریق تونل مطرح نموده اند .درحال
حاضر نیز مجوز احداث  ۱۳کیلومتر انتهایی تونل
در استان اصفهان صادرشده است و قرار است بر
روی  ۴۵کیلومتر میانی نیز مطالعات بیشتری انجام
شود.که به احتمال زیاد  ۱۵کیلومتر ابتدایی نیز

بهاحتمالزیاد لولهگذاری خواهد شد.مهندس هاشم
امینی مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان نیز
در این نشست خبری گفت :سال جاری یکی از
بدترین سال ها در توزیع آب شرب استان بود و
 ۶۲میلیون لیتر آب توسط تانکر در این استان
آبرسانی شد.هاشم امینی با تقدیر از همراهی و
همکاری شهروندان در زمینه کمبود آب شرب
افزود :کمترین میزان پِرت در شبکه آب با ۱۶
درصد مربوط به استان اصفهان است که با مدیریت
صحیح و کنترل در مسیر توزیع این امر محقق شده
است.وی تصریح کرد :سرانه آب شرب مردم اصفهان
 ۱۸۹لیتر بود که در سال  ۹۸به  ۱۵۷لیتر کاهش
یافت.مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان با
بیان اینکه  ۱۴کیلومتر از سامانه دوم (طرح گالب)
توسط آبفا انجام شد اشاره کرد :سامانه دوم سهم
زیادی در تامین آب شرب شهروندان در سال جاری
داشت.امینی مدیر عامل آبفای استان ظرفیت سد
زاینده رود را یک میلیارد و  ۴۵۰میلیون مترمکعب
برشمرد و گفت :هم اکنون حجم آب موجود در
پشت سد زاینده رود به کمتر از  ۱۵درصد یعنی

 ۲۲۴میلیون مترمکعب رسیده است.حجت اهلل
غالمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
جمعه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به پنج
هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان اعتبارات استانی در
حوزه عمرانی است و شهرداری های استان نیز ۱۱
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان درآمد داشتند که ۷۰
درصد آن صرف طرحهای عمرانی میشود.وی بیان
کرد :سال گذشته نیز چهارهزار و  ۱۶۷میلیارد
تومان اعتبارات ملی و استانی صرف امور عمرانی
از جمله راه ،آب ،راه آهن و کشاورزی شد.معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه
داد :دراین مدت ۱۱۳شهرداری در سطح استان
نیز  ۹هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان درآمد داشتند
که هفت هزار میلیارد تومان آن صرف امور عمرانی
شد.وی مجموع اعتبارات عمرانی استان اصفهان در
سال گذشته را  ۱۱هزار میلیارد تومان عنوان کرد
و گفت :در هفته دولت و دهه فجر حدود پنج هزار
طرح با اعتبار  ۶هزار میلیارد تومان در استان به
بهره برداری رسید.غالمی درباره طرح انتقال آب
از خلیج فارس گفت :برای این طرح عظیم ۱۱
روش مطرح شد که در نهایت انتقال آب از طریق
نیروگاه هزار و  ۴۰۰مگاواتی سیریک برای این کار
انتخاب شد.وی با بیان اینکه سرمایهگذار این طرح
روسها هستند و با سرعت عملیات اجرایی آن طی
خواهد شد تصریح کرد :در این خصوص تفاهم
نامهای با وزارت نیرو به امضا رسید و خط انتقال
آب به صورت مشترک با استان یزد انجام میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان
بیان کرد :همچنین میان استانداران اصفهان ،یزد و
خوزستان در این زمینه تفاهم نامه امضا شد و در
مسیر  ۹۳۰کیلومتر آب خلیج فارس به اصفهان
منتقل میشود.وی با اشاره به عرض  ۳۰متری
کریدور انتقال آب در اصفهان و قرار گرفتن ۲۰۰
کیلومتر از طول این مسیر در استان گفت :با انتقال
آب خلیج فارس به استان ،تمامی صنایع آب بَر
استان از آب زاینده رود بی نیاز خواهند شد.

حفظ و نگهداری فضای سبز شهری در گرو تالش کارگران زحمتکش شهرداری

در راستای تصمیمات سرپرست شهرداری و رئیس و اعضای
شورای اسالمی شهر مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران و ارتقاء
سطح خدمات  ،جلسه هم اندیشی مدیریت شهری با کارگران زحمت
کش اداره سیما  ،منظر و فضای سبز شهرداری هشتگرد برگزار شد.
مهندس امینی سرپرست شهرداری در ابتدای جلسه از زحمات کلیه
کارکنان شهرداری و به ویژه کارگران اداره سیما  ،منظر و فضای سبز
در زمینه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز تقدیر و تشکر نمود.
امینی گفت  :با توجه به تالش های مدیران و کارگران شهرداری طی
چند دهه گذشته  ،فضای سبز این شهر از وضعیت مطلوبی برخوردار
است و با وجود  ۱۱۷هکتار فضای سبز که شامل  ۴۶بوستان  ،میدان
 ،پارک بانوان و غیره می باشد سرانه فضای سبز این شهر  ۲۱متر
مربع برای هر نفر بوده و از سرانه فضای سبز کشور نیز باالتر می
باشد لذا حفظ و نگهداری از این فضاهای سبز نیاز به برنامهریزی
و استفاده بهینه از منابع انسانی و همچنین بهرهبرداری مناسب از
منابع آبی دارد  .مهندس کاشف نایب رئیس شورای شهر نیز در ادامه
با اشاره به روند توسعه شهری و به ویژه در بخش غربی شهر به لزوم
توسعه فضاهای سبز شهری اشاره کرد .کاشف گفت  :طی ماه اخیر با
کلنگ زنی بوستان بزرگ بعثت و برنامه ریزی انجام شده برای احداث

پارک و فضای سبز در نقاط مختلف شهری بالغ بر  ۱۰هزار مترمربع
به این فضا های سبز افزوده شده و نیاز است تا تمهیدات الزم برای
حفظ و نگهداری از این فضاها در نظر گرفته شود .نایب رئیس شورا
به کاهش نزوالت آسمانی که منتج به کاهش منابع آبی میگردد
اشاره کرد و تکمیل طرح جداسازی آب خام فضای سبز از آب شرب
شهری و توسعه و آبیاری قطرهای فضاهای سبز را از جمله الزامات
دانست .رضا واحدی عضو شورای اسالمی شهر با اشاره به توجه ویژه
اعضای شورای اسالمی شهر و سرپرست شهرداری به بهبود وضعیت
معیشتی پرسنل  ،ساماندهی وضعیت کارکنان و استفاده از مشوقهای
قانونی برای ایجاد انگیزه در کارگران را زمینه ساز بهبود وضعیت
دانست .واحدی با تاکید بر دغدغه مندی مدیریت شهری در زمینه
امور معیشتی پرسنل  ،خواستار رسیدگی به درخواست های کارگران
زحمتکش و رفع مشکالت از طرق قانونی شد .خانم صالحی دیگر عضو
شورا و مسئول کمیسیون فضای سبز از برگزاری مستمر جلسات این
کمیسیون برای برنامهریزی جهت تأمین تجهیزات و امکانات  ،توسعه
فضاهای سبز  ،اجرای پروژه های مصوب در بودجه سال جاری و به
ویژه تکمیل طرح های مربوط به حوزه فضای سبز خبر داد .وی به
استفاده از تجربه و توان متخصصان و کارشناسان شهرداری اشاره کرد

و برنامه ریزی مدون را الزمه حفظ فضای سبز شهری و جلوگیری
از آسیب به این فضاها دانست .در ادامه این مراسم کارگران حوزه
فضای سبز نیز به بیان مشکالت  ،پیشنهادات و درخواستهای خود
پرداختند و مسئولین حاضر نیز برای پیگیری درخواست های ایشان
قول مساعد دادند.

مدیر عامل برق گیالن درآیین نامگذاری پست مسکن مهر رشت :

مدیرعامل برق منطقه ای گیالن گفت:
شهدای حرم ،ادامه دهنده راه شهدای هشت سال
دفاع مقدس هستند که با نثار جان خود ،امنیت
کشورمان را تضمین کردند.آیین نامگذاری پست
مسکن مهر رشت با حضور جانشین فرمانده
سپاه قدس گیالن در بسیج اقشار ،جانشین
معاون هماهنگ کننده لشکر عملیاتی  ۱۶قدس
گیالن ،رئیس سازمان بسیج کارمندان ،نمایندگان
استانداری گیالن ،بنیاد شهید استان گیالن،
خانواده معظم شهید واالمقام محمد اتابه در محل
پست  63.20کیلوولت مسکن مهر رشت برگزار
شد.بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت سهامی
برق منطقهای گیالن در این آیین گفت :شهدای
مدافع حرم ،آرامش و امنیت را برای کشور عزیزمان
به ارمغان آوردند و آسایش و امنیت امروز ما مدیون
ایثار و جانفشانی آنها می باشد.وی افزود :آینده
نگری و درایت رهبر عظیم الشان ما و دالورمردی

دفاع از حرم ،ادامه راه دفاع مقدس است

و شجاعت سردارانی چون شهید سلیمانی ها
و مدافعان حرم موجب شد تا امنیت را هزاران
کیلومتر دورتر از مرزهای کشورمان ایجاد کنیم تا
از آسیب و حمله دشمنان در امان باشیم.وی اضافه
کرد  :جنگ در سوریه و دفاع از حرم ،ادامه راه دفاع
مقدس است .چرا که نقشه اصلی دشمنان همانگونه
که خود اعتراف کرده اند در وهله اول ایران اسالمی
است و مدافعان حرم با رشادت و ایثار خود فتنه
دشمنان را در نطفه خفه کردند تا مثل همیشه
بازنده اصلی برنامه های شومشان خودشان باشند.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقهای گیالن با
اشاره به مقام معنوی شهدا گفت :مقام و جایگاه
شهدای واالمقام به حدی است که حضرت امام
راحل با آن عظمت و جایگاه رفیع ،آرزو داشتند
تا با شهدا محشور شوند.وی افزود :شهدای عزیز
جان خود را در طبق اخالص گذاشتند و با مبارزه
و جانفشانی ،امنیت را برای کشورمان به ارمغان

آوردند .هدایت گر اصلی این شهدا خداوند متعال
بود و بی شک اجر و مقام آنها در نزد خداوند بسیار
بزرگ خواهد بود.
شهید محمد اتابه از فرماندهان جوان و نخبه
لشکر قدس گیالن

این گزارش حاکی است ،جانشین معاون
هماهنگ کننده لشکر عملیاتی  ۱۶قدس گیالن
در این آیین گفت :شهید محمد اتابه از فرماندهان
جوان و نخبه لشکر قدس گیالن و بسیار شجاع
و دلیر بودند و روحیات او به گونه ای بود که به
راحتی افراد مجذوب او می شدند.
شهدا قبل از شهادت ،شهید زندگی می کنند.
محمودی با اشاره به بخشی از سخنان
سردار سپهبد شهید سلیمانی ،افزود“ :شهدا قبل
از شهادت ،شهید زندگی می کنند“ .باید برای
جاودانگی و ماندگاری همواره ،روحیه جهاد و
شهادت را زنده نگه داریم .باید در جاهایی که

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری اسالمشهر
گفت :با بهره برداری از پارک شش و نیم هکتاری شهید سلیمانی،
سرانه فضای سبز در اسالمشهر به بیش از  ۱۰متر افزایش می یابد.
هوشمند عسگریان مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز
شهرداری اسالمشهر اظهار داشت :با بهرهبرداری از بزرگترین بوستان
استان تهران تا یک ماه آینده در شهرستان اسالمشهر ،فضای سبز
برای جمعیت  ۶۰۰هزار نفری اسالمشهر به  ۱۰متر می رسد.وی
گفت :بوستان  ۵/۶هکتاری شهید سلیمانی در ضلع غربی شهرک
امام حسین(ع) واقع و با اعتباری بالغ بر  ۱۲میلیارد از ابتدای سال
 ۹۹کلنگ احداث آن به زمین زده شد و تاکنون بیش از  ۹۵درصد

مشغول به کار هستیم عدالت را برقرار کنیم تا
بتوانیم نام و یاد شهدا را برای همیشه زنده نگه
داریم.محمودی با تشکر ویژه از مدیر عامل برق
گیالن برای برگزاری این آیین ارزنده،گفت :برای
امنیت کشورمان هزینه های زیادی کردیم و نباید
بگذاریم این امنیت آسیب ببیند .یکی از راه هایی
که می تواند امنیت کشورمان را در خطر بیندازد
فضای مجازی است که باید به نحو درستی مدیریت
شود.در پایان این آئین ،با اهدا لوح سپاس ضمن
تجلیل از خانواده شهید واالمقام مدافع حرم  ،پست
مسکن مهر رشت به نام شهید واالمقام مدافع حرم
محمد اتابه نامگذاری شد.همسر شهید بزرگوار
محمد اتابه در حاشیه برگزاری این آیین گفت:
باعث خوشحالی است که مسئولین کشورمان به
فکر شهدا هستند و بدون آنکه درخواستی از ما
برای برگزاری این نامگذاری انجام شود ،این ایین
معنوی را برگزار کردند.

منظر و فضای سبز شهری با اشاره به فضاهای سبز در حال احداث در
اسالمشهر تصریح کرد :باغ ایرانی به وسعت  ۱۳هزار و  ۲۹۰متر در
انتهای بلوار خلیج فارس ،باغ زیتون به وسعت  ۱۳هزار و  ۵۰۰متر در
شهرک امام حسین و پارک سردار شهید سلیمانی به وسعت بیش از
 ۶۵هزارمتر نیز در حال احداث بوده و به زودی به بهرهبرداری میرسد.
عسگریان با تاکید بر ادامه فعالیت های سازمان برای حفظ و نگهداری
بوستان ها و فضاهای سبز در فصل سرما خاطرنشان کرد :با توجه به
تغییر فصل و آغاز فصل سرما ،هرس درختان ،شناسایی درختانی که
احتمال سقوط در اثر نذورات جوی دارند ،هرس سبز درختان سوزنی
برگ در صورت نیاز و غیره در دستور کار این سازمان قرار دارد.

تجدید میثاق بسیجیان شرکت توزیع برق استان سمنان با آرمانهای شهدای واالمقام

به مناسبت پاسداشت چهل و یکمین سال یاد هفته دفاع مقدس،
بسیجیان شرکت توزیع برق استان سمنان با آرمانهای شهدای واالمقام
تجدید عهد و پیمان نمودند .استاد حوزه و امام جماعت شرکت توزیع
برق استان در جمع همکاران شرکت کننده در این آئین بیان کرد :جنگ
 8ساله تحمیلی و پایداری و ایستادگی مردم با ایمان ایران ،کشور ما را
بیمه کرده است .حجت االسالم رضا طاهریان اظهار کرد :دشمن زبون با
تحریک استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار ،برای از بین بردن
انقالب نوپای اسالمی وارد عرصه شد و در خاتمه هم مفتضحانه شکست را

پذیرفته و اقتداری که هم اینک در دنیا داریم ،مرهون ایثارگری رزمندگان
به ویژه شهدای گرانقدر است .وی گفت :شکست انقالب و سرنگونی این
نظام الهی ،توسعه طلبی ،ضعیف پنداشته شدن ملّت ایران ،مشغول کردن
ایران به جنگ ،برهم زدن روابط حسنه دو ملّت ایران و عراق ،از بین بردن
زیرساختهای نظام و از بین بردن نیروهای کارآمد ،از جمله توطئه های صدام
در جنگ تحمیلی بود که به هیچ کدام آن دست نیافت .وی افزود :به
دست آوردن تجارب و دستاوردهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی،
جلوگیری از اسراف و توسعه فرهنگ استفاده بهینه از منابع با بهره وری

تقویت شبکه فوق توزیع مرکز خوزستان
با برقداری خط پیروزان به رینگ اهواز

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با
بیان اینکه عملیات احداث خط دومداره پیروزان به
رینگ اهواز به پایان رسیده و خط برقدار شده است،
گفت :این خط دو مداره  ۱۳۲کیلو ولت باعث می
شود که شبکه فوق توزیع مرکز استان خوزستان
تقویت و از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار شود.
محمود دشت بزرگ بیان کرد :خط دومداره ۱۳۲
کیلو ولت پست  ۴۰۰کیلو ولت پیروزان به رینگ
اهواز  ۱۰کیلومتر طول مدار دارد و  ۴۱۵میلیارد ریال
هزینه بهره برداری از آن است.وی با بیان اینکه این
پروژه باعث بهبود وضعیت رینگ  ۱۳۲کیلو ولت شهر
اهواز می شود ،افزود :رینگ بودن شبکه برق یعنی
اینکه از هر سو همدیگر را تغذیه می کنند و اگر از
نقطه ای شبکه قطع شود از طرف دیگر تغذیه می
شود و بدین ترتیب خاموشی ها کاهش پیدا می کند
و در مواقع حوادث از همدیگر پشتیبانی می کنند
و اگر پست انتقالی از مدار خارج شود این پست
جایگزین آن می شود.مدیر عامل شرکت برق منطقه
ای خوزستان تصریح کرد :عالوه بر پایداری شبکه
برق ،از مزایای دیگر این پروژه می توان به توسعه
و تقویت زیرساخت های شبکه برق در منطقه برای
اشتغال زایی در بخش های صنعتی و کشاورزی اشاره
کرد.دشت بزرگ اظهار کرد :از مهرماه سال گذشته
تاکنون با احتساب این پروژه ۳۰ ،کیلومتر فیبر نوری
و  ۱۶۵کیلومتر مدار خط به بخش انتقال و فوق
توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در دو استان
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

درخشش روابط عمومی نیروگاه رامین
اهواز در سومین جشنواره روابط
عمومی های صنعت برق حرارتی

در مراسم اختتامیه سومین جشنواره روابط
عمومی های صنعت برق حرارتی که با حضور
دکتر اسکندری معاون راهبری تولید شرکت مادر
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور برگزار
شد ،از روابط عمومی نیروگاه رامین که در بخش
“ عکس” موفق به کسب رتبه شده بود تقدیر بعمل
آمد .در این دوره از جشنواره  ،آثار ارسالی در  ۵محور
انتشارات ،فیلم ،عکس ،فعالیت خالقانه و خبر ،در دو
سطح برتر و شایسته تقدیر  ،ارزیابی و داوری شد.
فرمانده انتظامی گلستان:

مشارکت  200نیروی پلیس گلستان در
عملیات اطفای حریق درازنو

فرمانده انتظامی گلستان از اعزام نیروهای پلیس
برای مهار آتش سوزی جنگل های درازنو کردکوی
خبرداد.سردار محمد سعید فاضل دادگر در گفتگو
با خبرنگاران اظهارکرد :با افزایش دامنه آتش در
جنگلهای درازنو کردکوی ،فرماندهی انتظامی استان
گلستان تمامی توان خود را برای کنترل و مهار آتش
در کنار سایر نیروهای امدادی و مردمی بکار گرفته
است.فرمانده انتظامی گلستان افزود :فرایند اعزام
بیش از  ۲۰۰نفر از نیروهای انتظامی ،پلیس راه و یگان
ویژه به منطقه درگیر در حریق از روز گذشته آغاز و
همچنان ادامه دارد.وی تأکید کرد :این فرایند تا پایان
کامل عملیات اطفاء حریق ادامه دارد.رئیس مدیریت
بحران کردکوی هم گفت ۱۱ :دستگاه ماشین آتش
نشانی برای کمک به اطفای آتش جنگلهای مناطق
کوهستانی دارزنو اعزام شدند.ابراهیم قدمنان با اشاره
به گستردگی آتش سوزی به جهت وزش بادهای
شدید از همه شهروندان شهرستان و عالقمند به
محیط زیست و منابع طبیعی و جنگلی سایر شهرهای
هم جوار هم خواست با حضور در این مناطق آتش
نشانان را در امر خاموش کردن آتش کمک کنند.
طبق گفته وی بیش از  ۱۰۰هکتار از جنگلهای این
منطقه درگیر حریق شده است.
رئیس پلیس فتا گلستان :

ارتقای سرانه فضای سبز در اسالمشهر
پیشرفت فیزیکی داشته است.عسگریان با اشاره به تجهیزات و امکانات
منحصر به فرد این بوستان تاکید کرد :دریاچه مصنوعی بوستان
در فضایی به مساحت  ۵/۱هکتار و دارای رستوران هوایی در وسط
آن ،احداث تپه مصنوعی ،ساختمان بوم گردی ،فضای بازی در دو
ضلع غربی و شرقی پارک ،آالچیق و ...از امکانات در نظر گرفته شده
برای این بوستان است.وی ادامه داد :در سال گذشته سازمان سیما
منظر و فضای سبز شهری در راستای افزایش سرانه فضای سبز و
رفاه حال شهروندان بوستان عرش در شهرک قائمیه در فضایی به
مساحت تقریبی  ۶۴۰۰متر و بوستان زینبیه در شهرک واوان در
مساحت  ۳۴۵۹متر را احداث کرده است.مدیر عامل سازمان سیما

اخبار

باال ،کسب تجربه در مدیریت جهادی و انقالبی متکی به خدا ،ارتقای روحیه
ی اعتماد به جوانان ،شکست هیمنه و قدرت پوشالی استکبار ،ایجاد روحیه
ایستادگی در ملّت های مسلمان ،نشر فرهنگ انقالب اسالمی به سایر نقاط
جهان و تشکیل بسیج مردمی ،از مهم ترین نتایج دفاع مقدس به شمار می
رود .گفتنی است :در آئین تجدید عهد و پیمان با آرمانهای امام راحل و
شهیدان گرانقدر که در امامزاده علی اشرف سمنان و با حضور مدیرعامل
شرکت توزیع برق و شماری از کارکنان بسیجی برگزار شد ،ضمن گلباران و
قرائت فاتحه ،یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.

تشکیل  ۳۰پرونده با موضوع پیامک
جعلی ثنا در گلستان

رئیس پلیس فتا گلستان از تشکیل ۳۰
پرونده کالهبرداری با موضوع پیامک جعلی ثنا
در استان خبرداد و گفت :در این پرونده ها دو
میلیارد تومان از حساب افراد برداشته شده است.
سرهنگ ابراهیم پرسا اظهارکرد :ارسال پیامکهای
حاوی لینک جعلی سامانه ثنا ،یکی از ترفندهای
مجرمین سایبری است و متأسفانه تعدادی از افراد
به دلیل بیدقتی و یا بیاطالعی ،در دام مجرمان
سایبری گرفتار میشوند.رئیس پلیس فتا استان
گلستان از افزایش کالهبرداری از این طریق خبرداد
و گفت :اخیرا ً شاهد حضور برخی مراجعهکنندگان
به مجموعه پلیس فتا استان هستیم که اعالم می
ت شده
کنند از حساب بانکی آنها مبالغی برداش 
است.وی بیان کرد :طی بررسی ها مشخص شد که
پیامکی تحت عنوان ابالغ الکترونیکی برای این افراد
ارسال و از این کاربر خواسته شده تا برای اطالعات
بیشتر ،وارد لینک مربوطه شوند که کلیک بر روی
لینک آنها را به صفحات جعلی شده هدایت خواهد
کرد.پرسا اضافه کرد :از ابتدای سال تاکنون۳۰ ،
پرونده قضایی به ارزش بیش از  ۲۰۰میلیون تومان
در این راستا تشکیل شده و همچنان شاهد حضور
مراجعهکنندگان در ارتباط با این نمونه از پروندهها
هستیم.رئیس پلیس فتا استان گلستان به مردم
توصیه کرد :وارد هر لینک پیشنهادی و مشکوک
نشوند و فریب اینگونه پیامکها را نخورند.وی
افزود :برای مشاهده ابالغ قضایی ،نیاز به واریز چگونه
وجهی نیست و برای اطمینان ،کاربران میتوانند به
سایت اصلی ابالغ الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

ادای احترام به مقام شامخ شهیدان

دکتر برزگر سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گیالن به مناسبت هفته دفاع مقدس به همراه
حجتاالسالم والمسلمین قربان پور مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه و آقای میربلوک فرمانده محترم
پایگاه شهید افتخاری با حضور در گلزار مطهر شهدای
رشت و مزار شهید شهید مهندس محمدمهدی مقدم
(مسئول اسبق روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان گیالن) به مقام شامخ این شهید واالمقام
و شهیدان دفاع مقدس ،مدافعان حرم ادای احترام نمود.
شرکت کنندگان در این مراسم ضمن تجدید میثاق با
آرمانهای بلند شهیدان ،قرائت فاتحه و نثار گل ،یاد و
خاطرهی شهیدان را گرامی داشتند.

