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اخبار

شماره 1566

امضاءتفاهمنامههمکاریفیمابینبنیادمسکناستان
گلستانوجمعیتهاللاحمراستان

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گلستان و جمعیت هالل احمر استان در زمینه های ساخت مسکن
روستایی و شهری برای جوانان ،امدادگران و داوطلبان ،صدور اسناد مالکیت
اماکن و همچنین مشارکت در پروژه های عمرانی هالل احمر به امضاء سید
محمد حسینی ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و فرهاد میقانی ،مدیرعامل
جمعیتهاللاحمراستانرسید.درمراسمامضاءاینتفاهمنامهکهمهندس
خسروی ،معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و سرکار
خانم خراسانی ،معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان نیز حضور
داشتند ،آقای میقانی مسکن را یکی از مهمترین نیازهای انسانها برشمرد که
محل آرامش و آسایش خانواده هاست و با تشکر از ایده همکاری مدیرکل
بنیاد مسکن استان جهت تامین مسکن جوانان ،امدادگران و داوطلبان هالل
احمر استان که بی هیچ چشمداشتی در حال خدمت به مردم شریف استان
هستند ،ابراز امیدواری کردند مشکل مسکن بخش عمده ای از گروه های
هدف هالل احمر استان با این تفاهم نامه مرتفع شود.سید محمد حسینی،
مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این جلسه با تشریح خدمات قابل ارائه
به جامعه هدف جمعیت هالل احمر استان در بخش تامین تسهیالت و
کمکهای بالعوض ساخت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها و
شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت ،صدور اسناد مالکیت اماکن هالل احمر
در شهرها و روستاها و جامعه هدف آن ،مشارکت در اجرای پروژه های
عمرانی و ساختمانی و … ،پیگیری تامین مسکن اقشار مختلف جامعه
و همچنین اجرای پروژه های مشارکتی را از مهمترین برنامه های بنیاد
مسکن استان دانستند.در پایان این جلسه مقرر شد جلسات کارشناسی
در سطح معاونین و مدیران شهرستانها جهت شناسایی و معرفی گروه های
هدف برگزار گردد.
مدیرمخابراتمنطقهگلستان:

رعایت قوانین در اجرای فرآیندهای اداری الزمه
خدمت ر سانی مناسب است

در جلسه ای که با حضور مهندس غالمعلی شهمرادی و اعضای کمیته
نظام سالمت اداری در مخابرات برگرار شد  ،بر رعایت قوانین و ضوابط اداری
تاکید و گفت  :ضرورت سالمت اداری در اجرای فعالیتها و برنامه های
مخابرات بسیار اهمیت داشته و رعایت آن برهمه کارکنان واجب است .مدیر
مخابراتمنطقهگلستانبااشارهبهاینکهخدمترسانیمناسببهمشتریان
در گرو رعایت قوانین نظام سالمت اداری است افزود :این امر مهم موجب
خواهد شد تا تمامی خدمات با کیفیت بیشتر ارائه شود.وی از اعضای کمیته
نظام سالمت اداری در مخابرات منطقه گلستان خواست تا با نظارت دقیق
بر اجرای فرآیندهای اداری  ،برلزوم رعایت قوانین به کارکنان تاکید داشته
باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود .
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خبر داد:

نصب مانیتور های اطالع رسانی در مبادی
ورودیکوهستان

رییسسازمانپیشگیریومدیریتبحرانشهرتهرانبااشارهبهحادثه
کوالک و سقوط بهمن در ارتفاعات تهران تاکید کرد :قانون برای سازمان
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران وظیفهای را در خصوص کوهستان
تعیین نکرده است اما بنا به دستور اخیر شهردار محترم تهران بهزودی با
نصب مانیتورهای اطالعرسانی و هشدار در مبادی ورودی کوهستان اقدام
به اعالم هشدارهای الزم در این خصوص میکنیم.به گزارش روابط عمومی
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،رضا کرمی محمدی در
پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات و محدوده وظایف حوزه بحران پایتخت
در خصوص کوالک و سقوط بهمن در ارتفاعات تهران در چند روز گذشته
که منجر به سقوط و کشته شدن تعدادی از کوهنوردان شد؛ ضمن عرض
تسلیت به خانوادههای جانباختگان این حادثه ناگوار و لزوم حفظ یادمان
این عزیزان ،عنوان کرد :در سالهای گذشته سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شهر تهران در ارتباط با حوادثی که در کوهستانهای پایتخت
اتفاق افتاده است ،اقدامات داوطلبانهای را انجام داده که به ایجاد «ناحیه
کوهستان» در شهرداری منطقه یک منتهی شده است اما بهطور قانونی
تاکنون برای این سازمان وظیفهای در خصوص کوهستان تعریفنشده
است .کرمی محمدی با تاکید بر اینکه تمامی ارگانها و سازمانها همانند
هاللاحمر ،فدراسیون کوهنوردی ،ناحیه کوهستان شهرداری و حتی
صداوسیما و سازمان هواشناسی بر اساس وظایف قانونی یا داوطلبانه خود
اقداماتی را جهت استفاده بهینه و امن شهروندان از محیط کوهستان
انجام دادهاند ،خاطرنشان کرد :اما این حادثه نشان میدهد اقدامات
فعلی کافی نبوده و نیاز به توجه بیشتر ،سرمایه گذاری و برنامه ریزی
جدی تر در این حوزه وجود دارد .رییس سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شهر تهران با اشاره به اینکه حادثه اخیر نیاز به مکانیسمهای
اجرایی هشدار و جلوگیری از ورود به کوهستان از مبادی داخل شهر را
نشان داد ،گفت :این سازمان بنا به دستور اخیر شهردار محترم تهران
بهزودی با نصب مانیتورهای اطالعرسانی و هشدار در مبادی ورودی
کوهستان اقدام به اعالم هشدارهای الزم در این خصوص میکند .او
افزود :البته اجرایی شدن این موضوع همکاری جدیتر شهرداریهای
محترم مناطق  5 ،4 ،1و  ۲۲بهویژه «ناحیه کوهستان» را میطلبد که
اطمینان داریم این همکاری به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد.

رونمایی از شخصیت عروسکی کاپی در راستای
تاکید بر آموزش مدیریت پسماند به کودکان

معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند از
ضرورت آموزش مدیریت پسماند به کودکان و از طریق انیمیشن خبر
داد.نرگس رجایی با اعالم این مطلب گفت :مدیریت پسماندها در شهر
تهران در طول چند دهه گذشته شاهد تغییرات مختلف و پیاده سازی
طرحها و پروژه های اجرای متفاوتی بوده است .در این میان و در هر
دوره شهروندان تهرانی برای مشارکت در حوزه تفکیک و جمع آوری
پسماندها با نمادها ،لوگو و شخصیت های گرافیکی گوناگونی مواجه
بوده اند.او افزود :سازمان مدیریت پسماند در راستای برنامه ریزی و
پیاده سازی طرح کاهش پسماندها (کاپ) تصمیم گرفت تا با استفاده از
دانش تخصصی شرکتهای بومی در حوزه گرافیک و افزایش اثربخشی
فرایندهای آموزش ،اطالع رسانی و فرهنگ سازی حوزه مدیریت
پسماندها در میان شهروندان نسبت به استانداردسازی شخصیتهای
کارتونی ،نمادها و لوگوها و سایر امور گرافیکی مرتبط با سازمان اقدام
کند.معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند ادامه داد:
در همین راستا و با لحاظ نظرات خبرگان حوزه مدیریت پسماندها و
هنر ،گرافیک و انیمشین شخصیت کارتونی جدیدی به نام « کاپی»
برای طرح کاپ طراحی شد که در طراحی این شخصیت کارتونی به
موضوع محیط زیست ،همچنین تناسب و همخوانی ظاهری و گرافیکی
شخصیت با لوگوی طرح کاپ توجه شده است .رجایی اضافه کرد :سازمان
مدیریت پسماند مصمم است با بهره گیری از شخصیت کارتونی و عروسکی
کاپی در قالب مجموعههای انیمیشنی ،کلیپ و برنامه های تلویزیونی و...
نسبت به آموزش ،اطالع رسانی و انتقال نکات و مفاهیک مهم و کاربردی
مدیریت پسماند از جمله در حوزه کاهش پسماندها برای گروه های مخاطب
شهروندی به ویژه کودکان و دانش آموزان اقدام کند.او گفت :بر همین اساس
تالش شده تا در طراحی و خلق شخصیت کاپی و تولید محتوای آموزشی و
اطالع رسانی به مسایل آموزشی کودکان و دانش آموزان توجه ویژه ای شود
تا پخش محتواهای آموزشی مد نظر از بیشترین تاثیر بر بیننده برخودار بوده
و میزان پذیرش و مقبولیت از سوی مخاطبین تا حد ممکن افزایش یابد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند عنوان کرد:
بر همین اساس سازمان مدیریت پسماند در اولین اقدام نسبت به تولید
مجموعه ای  100دقیقه ای انیمیشنی با عنوان « داستان های نجات زمین
و کاپی» اقدام کرده است .بر اساس بررسی های صورت گرفته مقرر است
پخش این مجموعه انیمیشنی که مراحل اولیه ساخت و تولید خود را سپری
میکند از نیمه زمستان سال جاری از سیما و شبکه های اجتماعی صورت
پذیرد.رجایی در پایان تاکید کرد :آشنایی شهروندان با روش های جلوگیری
از تولید پسماندها ،کاهش پسماندها در مبداء و تفکیک پسماندها در مبداء
را می توان از مهم ترین مسایل و دغدغه مندی های نویسنده داستان این
مجموعه انیمیشنی جذاب در نظر گرفت.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان:

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

طرح جهادی ارائه خدمات غیر حضوری و وصول
مطالبات برق اجرا شد

خوزستان :طرح جهادی ارائه خدمات غیر حضوری و
وصول مطالبات برق با روش های نوین خدمات رسانی از
سوی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان برگزار شد.
دکتر علی خدری مدیرعامل شرکت توزیع برق
خوزستان گفت :این طرح در راستای اطالع رسانی به
شهروندان و مشترکین عزیز ،آگاهی از روشهای نوین ارائه
خدمات غیر حضوری ،ترغیب آنها به پرداخت بهای برق
مصرفی و همچنین تقویت فرهنگ سازمانی سطوح مختلف
شرکت و مشارکت تمام همکاران درامر بهبود وصول
مطالبات ،با مشارکت تمامی کارکنان شرکت توزیع برق

خوزستان و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برگزار شد.
خدری در خصوص اهداف این طرح گفت :تقویت روحیه همکاری بین بخشی ،در تمام سطوح شرکت و شهرستانها
و اطالع رسانی و فرهنگ سازی با تبیین روشهای نوین ارائه خدمات غیر حضوری (اپلیکیشن برق من ،سامانه ۳۱۱۱
و ، ۱۵۲۱سایت شرکت و غیره) و توانمندسازی و چابک سازی فرآیندهای ارائه خدمات غیرحضوری و وصول مطالبات
از اهداف اولیه این طرح است.
خدری افزود :استفاده بهینه از ظرفیت تمامی پرسنل به خصوص کارکنان بخش دفتری ،اداری و مامورین قرائت در
امر وصول و تشریح و تبیین روش های پرداخت صورت حساب برق مصرفی از طریق اپلیکیشن برق من ،سامانه ۱۵۲۱
و  ،۳۱۱۱سایت شرکت و دفاتر پیشخوان دولت در شهر و روستا از دیگر اهداف این مانور است.

سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی
شارژ شد

ساری_ مرآتی  :مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه ساری گفت  :برای هر خانوار  ۵۰۰لیتر نفت
سفید در نظر گرفته شده است که در کارت بانکی معرفی شده
مشتریان شارژ می شود و تا تاریخ  ۱۰/۱۲/۹۹اعتبار دارد .
به گزارش روابط عمومی  ،سبحان رجب پور مدیر شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد  :سهمیه
خانوارهای یک و دو نفره  ۵۰۰لیتر  ،سه و چهار نفره ۵۰۰
لیتر  ،پنج و شش نفره  ۵۰۰لیتر و هفت نفره به باال نیز ۵۰۰
لیترمی باشد .
مدیر منطقه ساری اعتبار این دوره از توزیع سوخت نفت
سفید را از تاریخ  ۴/۱۰/۹۹تا  ۱۰/۱۲/۹۹اعالم کرد و ادامه داد  :عرضه نفت سفید به صورت الکترونیکی با شارژ سهمیه در
کارت بانکی معرفی شده از سوی مشتریان انجام می شود .
وی افزود  :آن دسته ازمصرف کنندگان نفت سفید سوز فاقد گاز طبیعی که تا کنون ثبت نام نکرده اند و درمناطق
سردسیر ساکن می باشند  ،در زمان ثبت درخواست در سامانه سدف ( سامانه درخواست فرآورده های نفتی ) شماره کارت
بانکی خود را ثبت نموده و با در دست داشتن کارت بانکی به فروشندگی های عرضه سوخت محل سکونت خود مراجعه و
نسبت به دریافت مقدار سوخت تعیین شده اقدام نمایند .
مدیر منطقه ساری از شهروندان خواست تا شکایات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن های  ۳۳۲۷۰۱۳۸و ۳۳۲۷۰۱۴۰
منطقه ساری و شماره  ۰۹۶۲۷شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اطالع دهند تا رسیدگی شود .

مانور واکنش در شرایط اضطراری در انبار نفت شهید مهدی زین الدین منطقه قم

عملیات واکنش در شرایط اضطراری و پدافند غیرعامل در تاسیسات انبار
نفت «شهید مهدی زین الدین» منطقه قم با هدف ایجاد آمادگی کارکنان انبار
نفت و هماهنگی با سازمان های امداد و نجات استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
قم ،این مانور به منظور ایجاد آمادگی کارکنان عملیاتی و اداری انبار
نفت ،جهت مقابله با حوادث و بالیای طبیعی ،انجام برنامه های عملیاتی،
استفاده از تجهیزات ،بررسی پیامدهای وقوع حوادث در تاسیسات انبار
نفت در سطح استان ،کاهش خسارات احتمالی جانی و مالی ،آمادگی و
استفاده از تجهیزات و نفرات جایگزین به منظور بهره برداری موقت از
تأسیسات جهت تأمین سوخت مورد نیاز استان و پیشگیری از بحران های
اجتماعی امنیتی و شناسائی نقاط قوت و قابل بهبود با حضور مسئولین
منطقه برگزار شد.
عملیات مقابله با حادثه نشت فرآورده و آتش سوزی سکوهای بارگیری
نفتکش ناشی از وقوع زلزله ،کولینگ مخزن مجاور سکوهای تخلیه و بارگیری
نفتکش به منظور پیشگیری از انتقال حریق ،سرشماری نیروهای شرکت
کننده در عملیات و همچنین کنترل تجهیزات انبار نفت توسط مسئوالن ،از
مراحل اجرایی این مانور بود که با موفقیت انجام پذیرفت.

در پایان ،دورنمایی از اقدامات صورت گرفته در این مانور به شرح ذیل
میباشد:
ابتدا پرسنل کنترل کیفیت به عنوان اقدام اولیه مبارزه با حریق در کمتر
از یک دقیقه اقدام به تخلیه دو دستگاه خاموش کننده پودری نمود و بعد به
کمک دیگر نیروهای عمل کننده شتافتند.
سپس پرسنل عملیات انبار نفت و خدمات با کشیدن سه خط آب از

هایدرانت ها به سمت سکوهای بارگیری در کمتر از دو دقیقه اقدام به کولینگ
اطراف محل حریق تا پایان عملیات نمودند.
پرسنل حراست ضمن به صدا در آوردن آژیر دستی جنب خروجی انبار
اقدام به هدایت و کنترل خروج نفتکش ها از انبار نفت و کنترل فیزیکی
محیط عملیات و اطالع رسانی به مراکز امداد و نجات را عهده دار بودند.
پرسنل خدمات مهندسی با توجه به شرح وظیفه تعیین شده اقدام به
قطع برق و روشن نمودن دیزل پمپ ها و دیگر پرسنل حاضر در محوطه آماده
اقدامات الزم در جهت اطفاء حریق فرضی شدند.
پرسنل آتش نشانی ضمن هدایت و کنترل خطوط آب آتش نشانی با
استفاده از یک خط کف به وسیله مانیتور بنز آتش نشانی اقدام به پرتاب کف
به طرف محل حریق فرضی نمودند.
پرسنل فضای سبز با انتقال یک برانکارد به محل حادثه فرضی جهت
انتقال مصدوم به محل ایمن آماده شدند.
ضمناً تعداد پرسنل عمل کننده  ۵۹نفر و تجهیزات استفاده شده در این
عملیات مانور شامل  ۸طول هوز ۴ ،نازل پرتاب آب ،خودروی آتش نشانی،
مانیتور  ،FWMدو دستگاه وانت ،سه دستگاه دیزل پمپ ثابت ،دو دستگاه
کپسول اطفاء حریق به مقدار  ۲۵۰لیتر مایع فوم استفاده شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی خبر داد:

 ۶طرح درمانی تامین اجتماعی تا پایان امسال در استان مرکزی به بهرهبرداری میرسد

اراک -امیدی :سهرابی در آیین افتتاح دو طرح درمانی در بیمارستان
تامین اجتماعی امام خمینی (ره) اراک که با حضور نماینده مردم اراک،
خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی انجام شد با اشاره به هزینه کرد
در این طرح اظهار داشت :برای ساخت و بهسازی این بخش در  70متر مربع
فضا یک میلیارد تومان هزینه شده است.
وی افزود :همچنین برای تامین تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات 60
میلیون تومان و برای خرید دستگاه سنگشکن چهار میلیارد تومان هزینه
شده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان کرد 6 :طرح
درمانی تامین اجتماعی دیگر استان مرکزی اعم از پلیکلینیک تخصصی
بیمارستان امام خمینی (ره) ،بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شازند،
درمانگاه شهرستان زرندیه ،ارتقاء و تجهیز بخش رادیولوژی بیمارستان شازند،
راهاندازی بخشهای فیزیوتراپی و  NICUبیمارستان شهید چمران ساوه تا

پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
برخی صنایع استان مرکزی جای کمک به بخش درمان قیمت
«اکسیژن» را چندبرابر کردندبیمارستان پایگاه هوایی بوشهر به
کمک بخش درمان استان بیاید /پیگیری تجهیز و نوسازی بیمارستان
امیرالمؤمنین(ع)نامه محرمانه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به
روحانی /تاکنون تنها 27درصد از یکمیلیارد دالر به بخش درمانی
اختصاص یافته است
سهرابی تصریح کرد :توسعه ،تجهیز و بازسازی آزمایشگاه بیمارستان امام
خمینی (ره) در فضایی با وسعت  485متر مربع با هزینه  2میلیارد و 100
میلیون تومان ایجاد شده و همچنین عملیات اجرایی پلیکلینیک تخصصی
بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان بزرگترین طرحهای عمرانی مدیریت
درمان تامین اجتماعی استان مرکزی به شمار میآید.
وی بیان کرد :این طرح دارای چهار هزار و  200متر مربع زیربنا با اعتبار

اولیه  16میلیارد تومان از سال گذشته آغاز شده و خوشبختانه این طرح دارای
 95درصد پیشرفت فیزیکی است.

قدردانی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهیدتندگویان وزارت نفت از ترابری مناطق نفتخیز جنوب

خوزستان :فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان به مناسبت
بزرگداشت روز ملی حمل و نقل از مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید تجلیل
كرد.
در دیدار فرمانده و جمعی از شورای حوزه شهید تندگویان (وزارت نفت-
جنوب) به منظور پاسداشت روز حمل و نقل ،از همکاری و پشتیبانی مدیریت
عملیات ترابری از مأموریت های بسیج تجليل به عمل آمد.
در این دیدار مهندس حسنوند ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت
عملیات ترابری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی از قبیل کمک به همشهریان در
مناطق محروم و بی بضاعت شهرستان اهواز به منظور ایمن سازی ،بهسازی معابر
و منازل نیازمندان و جمع آوری آبهای سطحی در شهرستان اهواز و کارون در
بارندگی اخیر اشاره نمود.
مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری
افزود :بسیجی برای کشور دل میسوزاند برای آبادانی کشور تالش می کند ،برای حفظ
استقالل ملی ،هرچه بتواند کار می کند و از جان خود هم میگذرد.
مهندس حسنوند در ادامه گفت :مدیریت عملیات ترابری بهعنوان بزرگترین
ناوگان حمل و نقل کشور برای انجام کلیه ماموریتها در طول شبانه روز آماده انجام
ماموریتهای محوله از سوی مناطق نفتخیز جنوب ،ستاد بحران و حوزه مقاومت بسيج

شهيد تندگويان(وزارت نفت  -جنوب) میباشد .سپس سرهنگ ممبینی در خصوص
روز ملی حمل و نقل گفت :روز  ۲۶آذر ماه در تقویم کشور به نام روز حمل ونقل
نام گذاری شده است ،روزی که رانندگان و کامیون داران در لبیک به فرمان امام
(ره) برای تخلیه بار کشتی ها از بنادر کشور راهی جنوب شدند.
سرهنگ ممبینی در خصوص ترابری گفت :بخش حمل و نقل از بخشهای
زیربنایی تولید صنعت عظیم نفت میباشد .صنعت حمل و نقل صنعتی بالقوه و

توانمند است که در عرصههای تولید ،اجتماعی ،خدمترسانی و امداد رسانی نقشی
بسزا و جایگاهی ویژه دارد.
وي در ادامه افزود :قطعاً حضور پر رنگ و ایثارگرانه مدیریت و کارکنان خدوم
عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در میدان
تولید ،ارائه خدمات به کارکنان از مصادیق اهمیت این صنعت در این امر میباشد.
فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان(وزارت نفت  -جنوب) افزود:
حضور پر رنگ مدیریت عملیات ترابری در مناطق سیلزده بابت تخلیه آبهای
سطحی ،جابجایی اموال منازل آبگرفته و ایجاد سد خاکی جهت حفاظت از
تأسیسات نفتی ،حضور در مراسم پرشور اربعین حسینی (ع) جهت آمادهسازی
عرصه خدمات ،ایاب و ذهاب زائرین عزیز در پایانههای مرزی به مرکز استان،
حضور در رزمایشهای مؤمنانه ،ماموریتهای جهادی و مسئولیتهای اجتماعی
در کنار بسیجیان تنها بخشی از مصداقهای بارز ایثارگری و تالش بزرگ مردان
ترابری میباشد.
در پایان این دیدار به پاس بزرگداشت روز ملی حمل و نقل ،حضور و
پشتیبانی از مأموریتهای بسیج به نیابت از کارکنان پر تالش مدیریت عملیات
ترابری و پشتیبانی تولید لوح تقدیر از سوی جناب سرهنگ ممبینی به مهندس
حسنوند اهدا گردید.

پویش» موتور سوار خوب» در مرکز شهر تهران آغاز شد

پویش موتور سوار خوب را تا اردیبهشت  1400دنبال کنید
شهرداری منطقه  11با همکاری پلیس راهور اقدام به برگزاری پویش «موتور
سوار خوب» با هدف تغییر رفتار شهروندی و پرهیز از رفتارهای پرخطر ترافیکی
در مرکز پایتخت آغاز شد.محمد جواد رشیدی معاون فرهنگی و اجتماعی
شهرداری منطقه  11با توجه به اجرای برنامه های مشارکتی با معاونت حمل و
نقل و ترافیک این منطقه و پلیس راهور با هدف تغییر رفتار شهروندی و پرهیز از
رفتارهای پرخطر ترافیکی در این پویش ،گفت :شیوع ویروس کرونا تمامی فعالیت
های اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر قرارداده است؛ با این وجود با استفاده از
ظرفیت و بستر فضای مجازی محالت و مدارس در حال اجرای برنامه های پیش
بینی شده با رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح شهر هستیم .
رشیدی در تشریح برنامه های پیش بینی شده با معاونت حمل و نقل
ترافیک و پلیس راهور منطقه با هدف خانواده محور اظهار داشت  :برگزاری کارگاه
های آنالین با موضوع» مخاطرات عبور از پیاده رو و معابر» برای شهروندان ؛

دعوت
مشتركین برق
مازندران به
صرفه جویی
در مصرف
انرژی

ساری_ مرآتی :مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از
مشترکین محترم خواست تا با صرفه جویی در مصرف گاز و برق به
حفظ و پایداری شبکه برق کمک کنند .
فرامرز سپری در جلسه تحلیل حوادث این شرکت که با حضور
معاونین و مدیران برگزار شد گفت  :با توجه به برودت هوای سرد
و برف و بوران که اکثر نقاط کشور را درگیر کرده است و به تبع ان
مصرف باالی گاز  ،تامین سوخت نیروگاههای گازی تولید برق با
مشکل مواجه شده است .
وی ضمن تشکر از همراهی و همکاری مشترکین گرامی در
تابستان  99تصریح کرد  :مشترکین گرامی می توانند با صرفه

برگزاری «جشنواره خالفی صفر» به منظور ترغیب موتور سواران برای رعایت
قوانین راهنمایی و رانندگی  »،مسابقه کاریکلماتور» با هدف نگارش متن نوشته
به صورت عکس نوشته  ،گرافیک و کاریکاتور  ،راه اندازی «باشگاه موتور سواران
خوب» با هدف ایجاد حس ارزشمندی و باورهای جدید در موتورسوارانی که به
تازگی گواهینامه دریافت کرده اند ،استفاده از شعار « بدون کاله ایمنی تعمیرات
موتور شما انجام نمی شود» در مغازه ها ی تعمیرات موتور سیکلت با هدف ایجاد
تلنگر و ارزش آفرینی استفاده از کاله ایمنی با مشارکت صنف فروش و تعمیرگاه
موتور سیکلت و دوچرخه در محدوده منطقه  11همراه با اهداء جوایز ارزنده به آثار
منتخب از برنامه های این جشنواره است.
وی در پایان اظهار داشت  :کلیپی با محتوای تغییر رفتار موتور سواران با
همکاری گروه سرود دانش آموزی آوای رضوان منطقه  11در حال ساخت است که
به محض اتمام این کلیپ در بستر فضای مجازی باز نشر داده می شود.

جویی در مصرف برق از جمله  :استفاده حداقلی از وسایل گرمایشی
برقی و وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج بار (، )21-17استفاده
از ظرفیت پر ماشین لباسشویی در هنگام شستشوی لباسها ،
پوشیدن لباسهای فصل سرد در منزل  ،اجتناب از باز و بسته کردن
مکرر درب فریزر و یخچال  ،جلوگیری از روشن ماندن لوازم برقی
مانند المپ های اضافی  ،تلویزیون و سایر لوازم صوتی و تصویری
 ،کامپیوتر ،لپ تاپ ،شارژر موبایل و تبلت و غیره در زمانهایی که
مورد استفاده قرار نمی گیرند و استفاده حداقلی از وسایل پرمصرف
مانند اتو و جاروبرقی و ..از جمله راهکارهایی است که می تواند به
پایداری شبکه برق کمک کند .

