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شهرستانها

• شماره •3624یكشنبه  23دی•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

امکان قرائت فیدرهای فشار
متوسط در شرکت توزیع نیروی برق
استان گلستان
مهندس بهرام قائمی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق استان گلستان از امکان قرائت فیدرهای فشار متوسط در
شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد.امکان قرائت و مانیتورینگ
فیدرهای فشار متوسط در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
ایجاد گردید.
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با هدف افزایش پایداری
شبکه و همچنین تامین برق مطمئن و پایدار برای هم استانی های
عزیز اقدام و به اجرای پروژه مانیتورینگ فیدرهای فشار متوسط نموده
است .این پروژه با قرائت و مانیتورینگ آنالین فیدرهای فشار متوسط
پست های فوق توزیع سطح استان و جمع آوری داده ها و ارسال کلیه
پارامترها نظیر ولتاژ ،جریان ،ضریب قدرت  ،توان اکتیو و راکتیو و غیره
به نرم افزار مرکز کنترل نیل به اهداف زیر را دنبال می نماید:راهبری
و کنترل خاموشی های با برنامه و بی برنامه – کنترل و مدیریت بار
فیدرهای فشار متوسط – کنترل و مدیریت بار ایستگاه فوق توزیع –
ثبت دقیق پیک بار ایستگاههای فوق توزیع و فیدرهای فشار متوسط
– مطالعه دقیق طرح های توسعه رینگ و ایجاد قدرت مانور – مطالعه
دقیق واگذاری انشعابات جدید-مطالعه دقیق توپولوژی فیدر های
فشار متوسط و مسیرهای تغذیه مشترکین با افزایش قابلیت اطمینان و
بهبود کیفیت توان تحویلی -برنامه ریزی دقیق مدیریت اضطراری بار
با توجه به بار دقیق لحظه ای فیدرهای فشار متوسط با تجهیز فیدرها
به دستگاههای جمع کننده اطالعات ،داده های مورد نیاز از طریق
بسترهای مخابراتی مورد نظر نرم افزار موجود در مرکز کنترل (امور
دیسپاچینگ و فوریت های برق ) ارسال و در پایگاه داده مربوط به
ذخیره سازی می گردد.
با توجه به روش مخابراتی مورد استفاده  ،اطالعات و داده ها به
صورت بالدرنگ و بدون تاخیر به مرکز کنترل (امور دیسپاچینگ
و فوریت های برق) ارسال می شود.در فاز اول این پروژه،
مانیتورینگ جهت  ۳۱فیدر در  ۳پست فوق توزیع گرگان ، ۱
آزادشهر و کمپکت فاضل آباد ،با مبلغ  ۶۳۰میلیون ریال در سال
 ۹۷اجرایی گردید .فاز دوم این پروژه جهت  ۸پست فوق توزیع
و مجموعا  ۶۰فیدر با مبلغ بودجه  ۳۵۰۰میلیون ریال در دست
اقدام می باشد.
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لزوم همافزایی همه دستگاهها
برای ارتقا کمی و کیفی آزمون سراسری حفظ قرآن
مدیرکل اوقاف استان قم گفت:
همافزایی و هماهنگی میان همه
دستگاهها سبب افزایش کمی و
کیفی آزمون سراسری حفظ قرآن
کریم خواهد شد .به گزارش روابط
عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان قم ،حجتاالسالم
والمسلمین عباس اسکندری در
هشتمین نشست شورای توسعه
و ترویج فرهنگ قرآنی استان قم
که با حضور تولیت آستان مقدس
کریمه اهلبیت(س) ،استاندار قم
و مدیران استانی برگزار شد اظهار
کرد :برگزاری آزمون سراسری حفظ
قرآن کریم اقدامی ارزشمند در
راستای ترویج فرهنگ قرآنی است.
وی افزود :استعدادهای خوبی
در قالب این آزمون شناسایی و به
جامعه قرآنی کشور معرفی شدهاند
و این از جمله برکات چنین اقدامی

در سطح ملی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
قم با اشاره به ضرورت توجه به
رشد کیفی آزمون سراسری قرآن
کریم خاطرنشان کرد :در عین
حال توسعه کمی و افزایش تعداد
شرکتکنندگان در آزمون هم
اهمیت دارد و برنامههایی برای این

تمدید مهلت ثبت نام
آزمون ورودی جامعةالزهرا(س)
تا  ۳۰دی ماه
رئیس اداره سنجش و پذیرش جامعةالزهرا علیها السالم گفت :پذیرش
جامعةالزهرا علیهاالسالم برای سال تحصیلی  ۹۸-۹۹تا  ۳۰دی ماه
تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی و بینالملل ،حجتاالسالموالمسلمین اباذر
عمرانی فر رئیس اداره سنجش و پذیرش جامعهالزهرا علیهاالسالم در گفتگو
با واحد خبر با اشاره به استقبال خواهران از ثبت نام برای شرکت در آزمون
ورودی جامعة الزهرا علیهاالسالم گفت :با توجه به اینکه امسال آزمون
ورودی جامعةالزهرا علیهاالسالم در سه مقطع رسمی سطح دو ،سطح سه
و سطح چهار ۲۶ ،بهمن ماه در مراکز استان ها برگزار میشود ،ثبت نام این
آزمون از  ۲۰آذرماه آغاز شد و تا  ۲۰دی ماه ادامه داشت ولی با توجه به
درخواست های مکرر خواهران عالقه مند به تحصیالت حوزوی ،مهلت
ثبت نام تا پایان دی ماه تمدید شد.

منظور در دست اقدام هستند .وی
ادامه داد :رشد فرهنگ قرآنی در
میان اقشار مختلف به خصوص
نوجوانان و جوانان از اهمیت
ویژهای برخوردار است و بخش
مهمی از برنامههای سازمان اوقاف
و ادارات کل آن در استانها معطوف
به همین مسئله است .اسکندری با

بیان اینکه آموزش و پرورش نقش
مهمی در این عرصه بر عهده دارد
خاطرنشان کرد :میتوان با همافزایی
و هماهنگی میان دستگاهها ،موجب
افزایش کمی شرکتکنندگان در
آزمون سراسری قرآن کریم شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
قم عنوان کرد :اطالعرسانی در مورد
آزمون سراسری حفظ قرآن کریم و
ترویج برای شرکت در آن در بین
اقشار مختلف ،یکی از اقداماتی
است که همه دستگاهها و ادارات
میتوانند در آن سهیم باشند.
وی گفت :تشویق کارکنان و
خانوادههای آنها برای شرکت در
آزمون سراسری حفظ قرآن کریم،
یکی دیگر از کارهایی است که
به منظور افزایش کمی و کیفی
این برنامه جامعه قرآنی میتوان
انجام شد.

ارائه خدمات اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم
در نماز جمعه

			

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم با برنامه رقابت در خدمت در نماز
جمعه حضور پیدا کرد.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ،امروز جمعه
 ٢١دیماه در برنامه رقابت در خدمت در نماز جمعه ،عالوه بر سخنرانی
مهندس حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تمامی معاونین و
مدیران اداره کل به جهت تکریم مراجعین فرهنگی ،هنری ،رسانه ای و قرآنی
استان ،با برپایی میز خدمت در محل برگزاری نماز جمعه ،خدمات خود را
به مراجعین ارائه دادند.
الزم به ذکر است که تمامی مدیران و کارشناسان اداره کل (فرهنگی،
هنری ،مطبوعات ،سینمایی ،کتاب ،چاپ و نشر ،بازرسی ،کانون
های فرهنگ و هنری مساجد ،شورای فرهنگ عمومی ،ارزیابی و
عملکرد ،امور بانوان ،امور قرآنی و  )...از ابتدای آیین مذهبی نماز
جمعه جهت پاسخگویی به درخواست های مردمی در خدمت
مراجعه کنندگان بوده اند.

بافت  ۲۵۱۱مترمربع فرش ،قالی
و گلیم توسط مددجویان اردبیلی
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اردبیل از بافت  ۲۵۱۱مترمربع
فرش ،قالی و گلیم توسط مددجویان تحت حمایت این نهاد در  ۹ماهه
سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد اردبیل ،منصور سیفی ،معاون اشتغال
و خودکفایی کمیته امداد استان اردبیل ،روز گذشته ۲۰ ،دی ماه در گفتگو
با خبرنگاران ،با اشاره به اینکه مجریان طرح قالیبافی  ۲۵۱۱متر مربع فرش،
قالی ،گلیم و تابلو فرش در  ۹ماهه سالجاری بافتهاند ،گفت :کمیته امداد
با در اختیار قرار دادن مواد اولیه و ارائه تسهیالت اشتغا لزایی به مجریان
طرحهای قالیبافی در تالش است تا شرایط مناسب اقتصادی را برای آنها
فراهم کند.
وی با اعالم اینکه تولیدات مددجویان در زمینه قالیبافی بیش از دو میلیارد و
 ۱۶۰میلیون تومان برآورد شده است ،بیان کرد :قالی و فرشهای تولیدی با
کیفیت باال و بسیار مرغوب به بازار عرضه میشوند که با تالشهای امدادگران
این محصوالت بیواسطه در اختیار خریداران قرار میگیرد تا بیشترین سود
نصیب بافندگان تحت حمایت شود.
سیفی با بیان اینکه قالیبافی یکی از مهمترین طرحهای اشتغال کمیته امداد
استان اردبیل محسوب میشود ،افزود :توسعه مشاغل خانگی ،عالوه بر
درآمدزایی برای مددجویان تحت حمایت موجب میشود تا آنها در کنار
اعضای خانوار خود به کار مشغول باشند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اردبیل با اشاره به اینکه ۹۰
درصد از بافندگان تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل را زنان سرپرست
خانوار ،نوعروسان و دختران در آستانه ازدواج تشکیل میدهند ،گفت :ایجاد
اشتغال برای زنان سرپرست خانوار در اولویتبرنامههای کمیته امداد استان
اردبیل قرار دارد تا در کنار خدمات حمایتی این نهاد ،آنها بتوانند گامهای
بلندی به سمت خوداتکایی بردارند.
وی با اعالم اینکه هم اکنون  ۱۲۲۰طرح فرش ،قالی ،ورنی و جاجیم در
سطح این استان در حال اجرا است ،بیان کرد ۱۶۰۰ :بافنده ،تحت حمایت
کمیته امداد استان اردبیل قرار دارند که در طول اجرای طرح خدماتی مانند
سنجش بینایی ،بهسازی محیط کسب و کار و نظارت و ارائه مشاورههای
تخصصی به آنها ارائه میشود.

شهرداری قدس جهت مقابله با اتفاقات احتمالی ،اقدامات
موثر و مفصلی انجام داده است :

بارش زمستانی و هدایت
آب های سطحی
با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر شروع بارش های زمستانی
شهرداری قدس جهت مقابله با اتفاقات احتمالی اقدامات موثر و
مفصلی انجام داده است  .شهردار قدس مدیریت و هدایت آب های
سطحی رادر اولویت امور ستاد بحران قرار داد.
مسعود مختاری گفت :در هنگام بارش نزوالت جوی ضمن شناسایی
نقاط بحران خیز ،عوامل اجرایی ثابت و توجیه شده در محل های مستعد
بحران و آبگرفتگی مستقر هستند تا نسبت به رفع و کاهش مشکالت
اقدام الزم را به عمل آورند.
شهردار قدس ،افزود :در راستای جلوگیری از پدیده یخ زدگی و پخش
شدن آب در سطح معابر ،ساماندهی کلیه انهار کتابی به انهار روسی،
افزایش عمر مفید چاه های جذب آب های سطحی ،تأکید به ایجاد
حوضچه های رسوب گیر در ابتدای دهنه چاه و کف چاه توسط مجریان
حفر چاه انجام شد.
وی با بیان اینکه اکیپ هایی با تجهیزات کامل جهت پاکسازی و رفع
گرفتگی مسیر و مسیلها در هنگام نزوالت آسمانی در حوزه معاونت
خدمات شهری برای فصل زمستان مستقر هستند ،تصریح کرد :با توجه
به اینکه بخشی از نهرهای معابر شهری گنجایش جمع آوری آب در
هنگام بارندگی های سنگین را ندارند اصالح نهرها و کانال ها در دستور
کار است که البته باید توجه داشت این موضوع ،مسئله زمانبری است اما
با قرار دادن این مسئله به عنوان یکی از اولویت های اجرایی شهرداری با
سرعت در حال اصالح و بهسازی این سازه های شهری هستیم.
وی ،گفت :از جمله مواردی که می تواند در روند طبیعی هدایت و
دفع آب های سطحی اختالل جدی ایجاد نماید ،وجود زباله و اشیاء
رها شده در مسیرها می باشد؛ لذا به همین منظور از شهروندان  ،کسبه
و اصناف تقاضا می گردد که از ریختن اشیا ،اجسام و زباله مربوط
به فعالیت های روزمره خود در این جوی ها و آبروهای سطح شهر،
خودداری نمایند.
رییس ستاد مدیریت بحران شهرداری قدس ،افزود :اصلی ترین دلیلی
که موجب بروز مشکل در هدایت و دفع آب های سطحی شهر میگردد
را میتوان مربوط به زباله هایی دانست که به هر نحوی در مسیر های
هدایت آب های سطحی و زیر پل ها قرار گرفتند.

برگزاری چهاردهمین نشست
مطبوعاتی تدبیر دولت ،امید ملت
در شهرداری اندیشه
اندیشه – نرگس اصالنی  -چهاردهمین نشست مطبوعاتی تدبیر دولت
 ،امید ملت اختصاصی شهراندیشه در سالن جلسات شهرداری اندیشه
برگزار شد.
چهاردهمین نشست مطبوعاتی تدبیر دولت ،امید ملت در ادامه سلسله
نشست های مطبوعاتی تدبیر دولت ،امید ملت در شهرستان شهریار
و در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی ایران با حضور خبرنگاران
و اهالی رسانه شهرستان شهریار ،کاویانی شهردار  ،جعفری رئیس ،
سراقی نائب رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه  ،صادق زاده مشاور
فرماندار و مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار و فالحی
مدیر روابط عمومی شهرداری شهر اندیشه به منظور بررسی و رسیدگی
به مسائل مرتبط با این اداره و مشکالت خدماتی شهر اندیشه در
شهرداری این شهر برگزار شد .
در ابتدای این نشست صادق زاده مدیر روابط عمومی فرمانداری
شهرستان شهریار اظهار کرد  :هدف از برگزاری سلسله نشست های
مطبوعاتی تدبیر دولت  ،امید ملت بررسی مسائل و مشکالت شهرها
و انتقال آن به مدیران و مسئوالن مربوطه و در جهت رفع مشکالت
و همچنین ارائه دستاوردهای دولت تدبیر و امید در آستانه چهلمین
سالروز پیروزی انقالب اسالمی به مردم شهرستان شهریار می باشد.
در ادامه مهندس بهروز کاویانی شهردار اندیشه با اشاره به پروژه های دهه
فجراظهارکرد:پروژههایمتعددیدرسطحشهرداریمکهازمهمترینآنها
بوستان جوانمردان در فاز  ، 5پیست دوچرخه سواری در فاز  5و در فاز اول
این پروژه به طول 4کیلومتر  ،فازنهایی بوستان نقش اندیشه در حاشیه محور
شهریار – کرج  ،بوستان نگارستان در فاز ، 3پروژه مشارکتی بازار روز بهستان
در فاز 4که در دهه فجر به بهره برداری میرسد.
وی افزود :فرهنگسرای بانو در کنار بوستان مادران با اعتبار اولیه  4میلیارد
تومان و ورزشگاه مدرن و پیشرفته در فاز  2با اعتبار اولیه  5میلیارد تومان
و همچنین احداث دو سالن سینما از دیگر پروژه های اندیشه میباشد.
مهندسکاویانیدربخشدیگریازسخنانخودبیانکرد:درامرورزششهر
اندیشه نسبت به سایر شهرهای شهرستان شهریار پیشرو بوده است احداث
ورزشگاهچندمنظورهفاز 2ویژهمعلولینوجانبازان،دهکدهورزشی،مسیر
دوچرخه سواری و چندین پروژه ورزشی موثر دیگر گواه این قضیه میباشد.
شهردار اندیشه در ادامه سخنان خود به طرح تفضیلی و چشم انداز  5ساله
شهراندیشه،اقداماتعمرانی–خدماتی،تفریحی،بحثفرسودگیناوگان
حمل و نقل عمومی  ،ایستگاه متروی شهری  ،آب شرب و آبیاری قطره ای
فضایسبزوهوشمندکردنآبیاریقطرهای،روشناییسطحشهروبسیاری
موضوعات دیگرشهری با ارائه توضیحاتی گزارش خود را به پایان رساند.
در ادامه نشست مطبوعاتی تدبیر دولت  ،امید ملت صادق جعفری رئیس
شورای اسالمی شهر اندیشه اظهار کرد  :خبرنگاران قشر تاثیرگذار جامعه
هستند و مدیران و مسئوالن شهرستان همواره از نقطه نظرات و پیشنهادات
این قشر استفاده الزم را برده اند.وی افزود  :مجموعه شورای اسالمی شهر
اندیشهبایکهمدلیواتفاقنظربهخصوصیدرکناریکدیگرامورومسائل
شهروندان را پیگیری میکنند و همین امر سبب بهبود در تسریع و انجام امور
میشود،بیشاز 90درصدازمصوباتشورایاسالمیشهربا 7رایکامل
اعضا اجرایی می شود لذا در کنار تضاد ها ،اختالف سلیقه ها یک همدلی و
همکاری قابل قبولی در بین اعضای شورای اسالمی شهر حاکم است.
جعفری گفت  :اندیشه شهر غنی و بافرهنگی است خواسته مردم اندیشه
با خواسته سایر شهرها متفاوت است لذا تالش دوستان بنده در پارلمان
شهری همواره در راستای احقاق حقوق مردم می باشد و نمایندگان
مردم با افکاری بهتر و آینده نگری بهتری در صدد بهبود آینده این
شهر زیبا هستند.

