دریچه
رئیس اداره بهزیستی
شهرستان ملکشاهی اظهار کرد:

توزیع ۴۰۰کارت هدیه اهدایی
بنیاد علوی بین مددجویان
ايالم /کوثر موسوي
mosavi.kavsar@yahoo.com

رئیس اداره بهزیستی شهرستان «ملکشاهی»
از توزیــع ۴۰۰کارت هدیه اهدایی بنیاد علوی
مددجویان زیرپوشش این شهرستان خبر داد.
به گفته منصور محبی ،رئیس اداره بهزیستی
شهرستان «ملکشــاهی» هر یک از این کارت
هدیهها سه میلیون ریال بوده که از سوی بنیاد
علوی برای توزیع بین مددجویان زیرپوشــش
اهدا شده است.
قائممقام مدیرعامل شرکت
بوفاضالب استان مرکزی خبر داد:
آ 

تشریح عملکرد مدیریت بحران
و پدافند غیرعامل

اراک /رضوان داودیجم :قائممقام مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در تشریح
عملکرد مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل و
حفاظت ایمنی و محیطزیســت (  )HSEاین
شــرکت در ســالجاری ،از برگزاری 25مانور
مدیریت بحران خبر داد.
سیدمهدی حسینیپور ،قائممقام مدیرعامل
این شــرکت در این رابطه اظهار داشــت :این
تعداد مانور ،در راستای ارتقای سطح آمادگی
و هماهنگــی اکیپهای عملیاتی در شــرایط
اضطراری در ســطح شهرســتانهای استان
برگزار شــد .قائممقام مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان مرکزی  از تجهیز مرکز مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل و  hseو استقرار یک
دستگاه کانکس در محوطه ستاد بهعنوان مقرر
فرماندهی (ســیار) مدیریت بحران در ســال
جاری خبــر داد .وی اخــذ گواهینامه ایمنی
تجهیزات لیفتراک ،تســت هیدرواســتاتیک
کپســولهای تحت فشــار و ارزیابی عملکرد
شهرها و پیمانکاران در حوزه بهداشت ،ایمنی
و محیطزیســت را ازدیگر اقدامــات صورت
گرفته برشمرد .وی با اشاره به اخذ گواهینامه
ایمنی تجهیزات لیفتینگ در این شرکت بیان
داشت :با همکاری یک شــرکت مجاز و دارای
گواهینامه معتبر کلیه تجهیزات لیفتینگ در
شهرهای اراک ،ســاوه ،وخمین مورد بازرسی
فنی دقیق قرار داده شــد و بــرای جرثقیلها،
قطعات و تجهیزات آنها کــه دچار خوردگی
یا شکستگی شده بودند یا نیاز به روغنکاری،
تعمیر و تعویض قطعات داشتند ،اقدامات الزم
صورت گرفت .مهندس حســینیپور تصریح
کرد :اخذ گواهینامه ایمنی تجهیزات لیفتراک
و جرثقیلهای شهرهای دیگر در دست اقدام
است .وی افزود :به منظور جلوگیری از خوردگی
و فرسودگی کپسولها و ســیلندرهای مورد
استفاده حامل گازهای شیمیایی در این شرکت،
کنترل و بازرسی دورهای سیلندرها و کپسولها
و تستهای هیدرواستاتیک آنها به طور دائم
انجام میشود .قائم مقام مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب اســتان مرکزی از ارزیابی عملکرد
امور آب و فاضالب همه شــهرهای استان58 ،
پیمانکار حوزه اجرایــی و  20پیمانکار حوزه
بهرهبرداری خبــر داد و تصریح کــرد :در این
ارزیابی مؤلفههایی نظیر گزارشدهی وتجزیه
وتحلیل حــوادث  ،HSEمدیریت بهداشــت
کارگاه ،مدیریــت ایمنــی کارگاه ،مدیریــت
محیط زیســتی فعالیتها ،آموزش کارکنان
وپیمانکاران ،پاسخگویی به مکاتبات و شاخص
شــدت تکرار حادثه ( )FSIمورد ارزیابی قرار
میگیرد وشــهرهای دارای رتبه برتر مشخص
و تشویق شده و شــهرهای دارای رتبه ضعیف
بایستی پاسخگو بوده و نسبت به بهبود عملکرد
اقدام کنند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
آذربایجانغربی:

۳تن انواع موادمخدرکشف شد

ارومیــه  /گروه اســتانها :ســرهنگ
حقوردیانی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر
آذربایجانغربی ،درحاشیه مراسم امحای مواد
مخدر اظهارکرد :از ابتدای سال جاری تاکنون
بیش از سه تن و  ۳۰۴کیلوگرم انواع مواد مخدر
و  ۱۴تن انواع پیش ســاز مواد مخدر در سطح
استان کشف شده اســت .وی با بیان اینکه از
ســال ۹۸تاکنون دو مرحله امحــا مواد مخدر
به میزان  ۹۰تن در اســتان انجام شــده است
ادامه داد :طرحهای هدفمند در جهت مبارزه
با تهیهکنندگان و توزیعکنندگان موادمخدر و
شناسایی باندهای توزیع از اهداف پلیس مبارزه
با مواد مخدر اســت .حق وردیان خاطرنشان
ساخت :همچنین از سال گذشته تاکنون ۳۶تن
مواد مخدر پیش ســاز از انبــار مرکزی ناجا و
وزارت دفاع جهت اســتفاده در داروسازی به
کارگرفته شده اســت .وی با اشاره به اینکه در
سالجاری  ۴۳۳یک دســتگاه خودرو و ۱۱۹
موتورسیکلت متوقف شده است تصریح کرد:
در این مدت  ۶هزار و  ۷۸۲نفر از سر شبکههای
توزیعکننده و تهیهکننده و معتادان مواد مخدر
در استان دستگیر شدهاند.

پیگرانی خط لوله  16اینچ تقویتی تربتحیدریه–کاشمر

۵۴۰کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا شد

مشــهد  /زهراآخوندی :عملیات پیگرانی تمیزکننده خط لوله  16اینچ تقویتی تربتحیدریه  -کاشمر با حضور همکاران مرکز
بهرهبرداری نیشابور و نمایندگان  H.S.Eمنطقه چهار عملیات انتقال گاز ،با موفقیت به پایان رسید .محمد کامل ،مدیر منطقه با اعالم
این خبر افزود :عملیات پیگرانی تمیزکننده درایمنسازی و افزایش راندمان و کیفیت گاز تحویلی به مصرفکنندگان و تداوم انتقال
مؤثر است .وی به نتایج عملیات پیگرانی در سطح خطوط لوله منطقه اشاره کرد و گفت :با توجه به هماهنگی و برنامهریزیهای انجام
شده ،شرکت گاز استان خراســان رضوی ،واحدهای مرتبط و نماینده محترم  H.S.Eمنطقه ،اجرای عملیات مذکور در موعد مقرر با
موفقیت به اتمام رسیده است .کامل ادامه داد :این عملیات به منظور تمیزی خط و انتقال پایدار گاز به شهرها و روستاهای حاشیه این
خط علیالخصوص شهرستان کاشمر که از این خط تغذیه میشود ،صورت گرفته است.

کرمانشاه /اکبر میثاقی :مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه میگوید در نیمه نخست سال جاری ۵۴۰ ،کیلومتر شبکهگذاری در
سطح استان کرمانشاه انجام شده است .سیروس شهبازی اظهار کرد :ازآنجاییکه عمده فعالیت گاز استان در سال  ۹۹توسعه گازرسانی
به روستاهاست ،از این رو در نیمه نخست سال جاری ۵۰۶ ،کیلومتر شبکهگذاری در بخش روستایی و  ۳۴کیلومتر آن در راستای تکمیل
باقیمانده شبکههای داخلی شهری صورت پذیرفته است .این میزان از شبکهگذاری زمینه نصب پنج هزار و  ۲۵۱انشعاب را در سطح
استان فراهم آورده که چهار هزار و  ۵۰۳انشعاب در بخش روستایی و  ۷۴۸انشعاب در بخش شهری انجام شده و برخورداری  ۹هزار و
 ۷۳۴اشتراک جدید را رقم زده است .در حال حاضر در استان ۹۹درصد جمعیت شهری با گازرسانی به  ۲۹شهر و ۷۷درصد جمعیت
روستایی با گازرسانی به  ۱۵۴۰روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
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مدیرکل بهزیستی آذربایجانشرقی خبر داد:

لزومحضورپررنگبهزیستی
درسطحجامعه

تبریز /روحاله عبدالعلی زاده
news@ naslefarda.net

مدیرکل بهزیستی استان آذربایجانشرقی در دیدار با
کارکنان بهزیستی بستانآباد برتالش و اهتمام بیشتر
و حضور پررنگ بهزیستی در سطح جامعه و داشتن
روحیه تکریــم و احترام به اربابرجــوع ،همچنین
خیران بزرگوار تاکید کرد .در این نشســت ،صحاف
ضمن تشکر از خدمات و احساس مسئولیت کارکنان
بهزیستی اظهار داشــت :با خدمترسانی به جامعه
هدف ،شاهد افزایش رضایتمندی وکاهش مراجعات
به دیگر بخشهای اداری بوده و این امر یکی از اهداف
اصلی سازمان بهزیستی اســت .وی افزود :همکاران
کوشا و ساعی ،رشــد ،بالندگی و تحقق اهداف واالی
بهزیســتی را به منصه ظهور میرســانند .این مقام
مسئول در بخش دیگری از ســخنان خود افزود :در
تحقق این اهداف،سازمان بهزیستی درصدد تأسیس
مراکز مثبت زندگی اســت تا با کمترین صرف وقت
و هزینه ،جامعه هدف به نیازهای خود دســت یابد.

صحاف در ادامه ضمن توصیه به حضور پررنگ پرسنل
بهزیستی در سطح جامعه ،گفت :کارکنان بهزیستی
میتوانند با ایجاد ارتباط مناســب و تعامل سازنده با
مسئوالن ادارات و نهادهای دیگر و خیرین شهرستان
در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر و بیشتر به جامعه
هدف بهزیستی تالش کنند .وی در ادامه از پیشنهادات
سازنده کارکنان به منظور پیشــبرد اهداف سازمان
استقبال کرد .دکتر صحاف همچنین با قدردانی از نگاه
ویژه فرماندار بستانآباد به بهزیستی ،به بیان مسائل و
مشکالت جامعه هدف بهزیستی شهرستان پرداخت
و در راستای تسریع و تسهیل خدماترسانی بهینه به
جامعه هدف بهزیستی بحث و تبادلنظر شد.
در ادامه رئیس بهزیســتی شهرســتان ضمن ارائه
گزارشی از اهم اقدامات بهزیســتی از توجه فرماندار
بســتانآباد به فعالیتهای بهزیستی و جامعه هدف
قدردانی کرد.
اللهیاری ،فرماندار شهرستان بســتانآباد نیز در این
دیدار خاطرنشان ســاخت :مجموعه بهزیستی بیش

از سایر دســتگاههای دیگر با درد و رنج مردم مواجه
بودهاســت؛ از این رو از تالشهای شــما و همکاران
بهزیســتی در جهت کاهش آالم جامعه هدف تشکر
میکنم .وی اظهار امیدواری کرد که با تعامل بیشتر
ســایر ارگانها ،بتــوان گام مؤثــری در زمینههای
مختف فرهنگی ،اجتماعی و اطالعرســانی برداشت
و ما درمجموعه شهرســتان ،در تالش هســتیم تا با
همکاریهای مشــترک ،با آگاهسازی بهتر ،گامهای
مناسبی در راســتای افزایش آگاهی عمومی درقبال
پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی و توجــه به
مناسبسازی محیط شهری برداریم.
همچنین مدیرکل بهزیستی آذربایجانشرقی در ادامه
سفر به بســتان آباد و با همراهی فرماندار شهرستان

بستانآباد یک باب خانه مددجویی در روستای کرگان
جدید را افتتاح کرد .دکتر فــرگل صحاف ،مدیرکل
بهزیستی اســتان آذربایجانشــرقی در حاشیه این
افتتاح گفت :از آغاز نهضت تأمین مسکن تاکنون ۶هزار
و  ۸۵۱واحد مســکن در اســتان تحویل مددجویان
شده است .وی با اشاره به اینکه ۵۸۱واحد مسکونی
برای مددجویان استان طی تفاهمنامههای شهری و
روستایی با بسیج سازندگی ،راه و شهرسازی و قرارگاه
خاتماالنبیا ساخته شده است ،افزود :طی  ۶ماهه اول
ســالجاری  ۱۷۹واحد مســکن تحویل مددجویان
شده است و پیشبینی میشود  ۸۰۰واحد با اعتباری
افزون بر چهار میلیارد تومان نیز ســاخته و تکمیل
شود.

همدان

مدیرکل استاندارد ایالم:

معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

کمبود اعتبارات جهت افزایش نظارتها ،مشکل سازمان استاندارد است

رزمایشکنترل آمادهبهکاری مولدهای برق اضطراری در همدان برگزار شد

همدان  /مریم بیگدلو :رزمایش کنترل آماده
بــهکاری مولدهای برق اضطــراری همزمان با
سراسر کشــور با حضور پورحسینی ،مدیرکل
پدافندغیرعامل اســتانداری همــدان ،معاون
بهرهبــرداری و امور دیســپاچینگ و جمعی از
مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
به صورت ویدئوکنفرانس با شــرکت توانیر ،در
همدان برگزار شد.
معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت
توزیع نیروی برق استان همدان در این مراسم
اظهار داشــت :مانور قطع برق مراکز حیاتی و
حساس برای آزمایش آماده به کاری مولدهای
برق اضطراری بــه صورت همزمان با سراســر
کشور در سه شهرستان اســتان همدان برگزار
شد .حمید طهماســبیخو افزود :این مانور در
همدان در مراکز هالل احمر ،تصفیهخانه شهید

بهدلیل رعایت شاخصهای استاندارد بهعنوان
واحد برتر اســتانی درمراســمی قدردانی شد.
همتی با بیان اینکه داشــتن عالمت استاندارد
تجهیزات وارداتی به معنای استاندارد این کاالها
تا پایان استفاده از این تجهیزات نیست ،تاکید
کرد :تجهیزات وارداتی و صدور گواهی استاندارد
برای این تجهیزات عالوه بر رعایت استاندارد در
حین نصب باید حتماً پس از آن استاندارد الزم و
الزامات را رعایت کنند.
مدیر شورای اســتاندارد اســتان درخصوص
آزمایشــگاههای تأیید صالحیت شــده استان
نیز افزود :در حال حاضر  ۱۵آزمایشــگاه تأیید
صالحیت در ایالم وجود دارد که  ۱۲آزمایشگاه
مشــغول به کار و سه آزمایشــگاه به تشخیص
کمیته تأیید صالحیت این اداره کل ،لغو پروانه
شدهاند.
اردبیل

بهشتی و مخابرات خضریان و در شهرستانهای
کبودرآهنگ و مالیر نیز در فرمانداریها اجرایی
شد .وی با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی مراکز
مهم برای مواجهه با بحرانها ادامه داد :هدف از
اجرای این مانور آمادگی مراکز حیاتی و حساس
درمواقع بحران و شرایط اضطراری است.
وی عنوان کرد :با رمز «محمد رسولاله(ص)»
در رزمایش کنتــرل آمادهبــهکاری مولدهای
برق اضطراری برق پنج مرکز مذکور در ســطح
استان قطع و آمادگی شرکتها در مواقع بحرانی
قطع برق بررسی شــد16.نفر در قالب  6اکیپ
عملیاتی در این مانور شــرکت داشــتند که با
حضور در محلهای از قبل تعیین شده نسبت
به قطع برق این مراکز از شــبکه توزیع اقدام و
عملکرد ژنراتورهای برق اضطــراری را کنترل
کردند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل اظهار کرد:

رعایت دمای رفاه؛ مهمترین راهکار در صرفهجویی گازطبیعی

اردبیل /مینا مرادزاده :مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اعالم
این مطلب که رعایت دمای رفاه در منازل و سازمانها یکی از مهمترین
راهکارهای صرفهجویی گازطبیعی است افزود :با رعایت نکات بسیار
ساده چون رعایت دمای رفاه بین  18تا  21درجه سانتیگراد ،پوشیدن
لباس گرم در فصل زمستان ،اســتفاده از پردههای ضخیم و وسایل
گازسوز استاندارد متناسب با فضای محیط ،شاهد کاهش چشمگیر
مصرف گازطبیعی خواهیم بود .سردار اسماعیلی ،با اشاره به بخشنامه

روند سازندگی در مناطق
محروم کرج با قدرت ادامه دارد

news@ naslefarda.net

ایالم

ایالم/کوثر موسوی :مدیرکل استاندارد ایالم
گفت :مهمترین مشکل ســازمان استاندارد که
بیشتر ســازمانها با آن مواجه هستند کمبود
اعتبارات جهت افزایــش نظارتهای تکلیفی
استاندارد اســت .مهناز همتی اظهار داشت :در
انتخاب واحد تولیدی برتر عالوه بر استمرار پروانه
کاربرد عالمت اســتاندارد ،فعالیت آزمایشگاه
کنترل کیفیــت واحدهای تولیدی ،اســتمرار
کیفیت محصوالت تولیدی و استقرار سیستم
مدیریت کیفیــت در واحد تولیــدی از دیگر
شاخصهای واحد تولیدی برتر است .وی اضافه
کرد :افــراد و نیروهای مشــغول در واحدهای
تولیدی برتر ،باید به منطور ارتقای توانمندیهای
خود آموزشهای الزم درخصوص کنترل کیفیت
محصوالت تولیدی را گذرانده باشند .وی افزود:
امسال در هفته استاندارد از واحد تولیدی سیمان



شهردار کرج:

البرز /علی الوندی

اردستان
ماسک ،مواد ضدعفونیکننده و شوینده در بین مردم
رئیس جمعیت هاللاحمر اردستان:
اقدام و بر رعایت شیوهنامههای بهداشتی تاکید میکنند.
۲۵۰۰نفر از خدمات طرح آمران سالمت در اردستان بهرهمند شدند
رئیس جمعیت هاللاحمر اردستان با اشاره به اجرای
حضور جوانان و دستگاههای کشور برای کمک به ستاد بیان کرد :آمران ســامت با اســتقرار درمیدان اصلی طرح آمران ســامت تا  ۱۵آبانماه اضافه کرد :تعداد
پیشگیری کرونا ،این طرح از سوی جمعیت هاللاحمر شهرهای اردستان ،زواره و مهاباد ،خیابانها ،محلهها و  ۱۲۰۰نفر از جوانان اعضای فعال جمعیت هاللاحمر
اردستان همزمان با سایر نقاط کشور اجرایی شد .وی نقاط استقرار سالمندان و سالخوردگان نسبت به توزیع در این طرح مشارکت دارند.

اردســتان  /علی دهقانانزواره :رئیس جمعیت
هاللاحمر اردستان گفت :نزدیک به ۲۵۰۰نفر با اجرای
طرح آمران سالمت در شهرستان از مزایای آن منجمله
توزیع اقالم بهداشــتی بهرهمند شــدند .منصورخانی
افزود :پیرو سخنان رهبر فرزانه انقالب اسالمی درجمع
اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و درخواست ایشان برای

کوتاه از استانها

هیئت وزیران درخصوص مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی توسط تمام
وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسســات و شرکتهای دولتی ،نهادهای
انقالب اسالمی و استانداریهای سراسر کشــور از مسئوالن ادارات
گاز استان خواست با تشــکیل کارگروههای کنترل کننده ،عالوه بر
بازدید از این مراکز ،توصیههای الزم درجهــت کاهش مصرف گاز،
رعایت نکات ایمنی و تالش درجهت رعایت مفــاد این بخشنامه را
در اولویت برنامههای خود قرار دهند .وی با بیان اینکه در حال حاضر
بیش از 500هزار مشترک گاز طبیعی در استان داریم ،گفت :مسئوالن
ادارات و سازمانها میتوانند با اقداماتی از قبیل روشن کردن وسایل
گرمایشی یک ســاعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش کردن آنها
یک ساعت قبل از پایان وقت اداری ،خاموش کردن وسایل گرمایشی
در روزهای تعطیل ،بهینهسازی و انجام معاینه فنی کلیه موتورخانهها
توسط شرکتهای تایید صالحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد
ایران ،رعایت دمای رفاه در فضاهای داخلی و بسته و دمای 18درجه
ســانتیگراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده ،صرفهجویی

چشمگیری در مصرف گاز طبیعی داشــته باشند .این مقام مسئول
در ادامه اظهار داشت :تعمیر و ســرویس کامل مجموعه سامانههای
گرمایشــی مجتمعهای مسکونی ازجمله شــوفاژخانه ،بهخصوص
رسوبزدایی کورهها و اطمینان از سالمت مشعلها و سایر تجهیزات
موجود ،اســتفاده از بستهای فلزی و شیلنگ اســتاندارد ،استفاده
نکردن از لولههای آکاردئونی و اســتفادهنکردن از یک شیرگاز برای
چند وسیله گازسوز از دیگر نکاتی اســت که باید مشترکان عزیز به
آنها توجه داشته باشند .مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل ،طرح
بهینهسازی موتورخانههای واحدهای مسکونی و تجاری را در همین
راســتا عنوان و ابراز کرد :این طرح ضمن صرفهجویی در مصرف گاز
خانوار از لحاظ اقتصادی نیز هزینه کمتری را به ســبد انرژی خانوار
تحمیل کــرده و موجب افزایش عمر تاسیســات و کاهش هدررفت
انرژی در موتورخانهها میشود .اسماعیلی در پایان خاطرنشان ساخت:
رعایت مصرف بهینه موجب خدماترسانی پایدار و مطلوب این شرکت
به مشترکان خواهد شد.

شهردار کرج در آیین بهرهبرداری از پل B۵
از مجموعه پلهای شهدای حصارک با تاکید
بر اینکه این پــروژه در یکی از نقاط محروم
شهر واقع شده است ،گفت :روند سازندگی
در شــهر به ویژه در نقاط محروم با قدرت
ادامه دارد .علی کمالیزاده ،شــهردار کرج
در مراسم افتتاح ششــمین پل از مجموعه
پلهای شهدای حصارک که با حضور اعضای
شورای شهر و مدیران شــهری همراه بود،
اظهار کرد :اجرای این پروژه سال  ۹۲کلید
خورد و  ۱۱شرکت در مناقصه شرکت کردند.
شهردار کرج اعتبار این پروژه را  ۷۵میلیارد
تومان اعالم کرد و گفت :پروژه چند سطحی
شهدای حصارک برای شــهر ارزش افزوده
باالیی ایجاد کرده و در حــال حاضر بیش
از  ۵۰۰میلیارد تومان ارزش دارد .شهردار
کرج در ادامه با بیان اینکه در ابتدا پروژه سه
ســطحی بود اما با مشکالتی مواجه شدیم،
تصریح کرد :وجود گالری مترو باعث شــد
پروژه به صورت چهارســطحی انجام شود.
کمالیزاده اضافه کرد :با توجه به مشکالت بر
سر راه پروژه اما با توانمندی مهندسانکشور
و مجریان در شــهرداری کرج این پروژه با
موفقیت اجرا شد .شــهردار کرج ،با تاکید
بر اینکه این پروژه در ورودی شــهر کرج از
سمت قزوین واقع شده است،گفت :اصالح
ورودیهای شــهر که مورد تاکید شورای
محترم بود ،با اجرای این پروژه محقق شده
است .شــهردار کرج یکی از پیچیدگیهای
موجود را انجام عملیات عمرانی در شاهراه
مواصالتی (اتوبان کرج) اعالم کرد و گفت:
این پروژه بدون حتی یک روز وقفه پیش رفته
است .کمالیزاده ،در بخش دیگری با تاکید
بر اینکه سه پل از مجموع شش پل این پروژه
در دوره چهارم شورا به بهرهبرداری رسید،
گفت :ســه پل دیگر که در اجرا با مشکالت
زیادی نیز مواجه بود در ایــن دوره به بهره
برداری رسید .شهردار کرج ،با اشاره به انجام
عملیات زیباســازی ،نصب عالئم ترافیکی،
ایجاد فضای سبز و آســفالت پل،گفت :از
شورای اسالمی شهر ،معاونتهای شهرداری
و زیرمجموعههای مربوطه ،ســازمانهای
دخیل در اجرا ،پیمانــکار طرح و پلیس راه
قدردانی میکنم .شهرداری کرج ،با تاکید
بر اینکه این پــروژه در یکی از نقاط محروم
شهر واقع شده است ،گفت :روند سازندگی
در شــهر به ویژه در نقاط محروم با قدرت
ادامه دارد.

دبیر کمیته تاالبهای استان گیالن:

نخستین دسته غازهای خاکستری
مهاجر وارد گیالن شدند

گیالن  /گروه اســتا نها :دبیرکمیته
تاالبهای اســتان گیالن از ورود نخستین
دسته غازهای خاکســتری مهاجر به پارک
ملی «بوجاق» این استان خبر داد.
عباس عاشــوری ،دبیرکمیتــه تاالبهای
اســتان گیالن بــا تأیید این خبــر گفت:
نخستین دسته از غازهای خاکستری مهاجر
که پارک ملی بوجاق را برای زمستان گذرانی
انتخاب کردهاند ،در این پارک فرود آمدند.
وی افزود :تعداد این غازهای خاکستری که
به عنوان پیشقراوالن ایــن گونه زیبا وارد
استان گیالن شدهاند ،بیش از هشت قطعه
گزارش شده است.
دبیرکمیته تاالبهای استان گیالن در ادامه
افزود :غاز خاکستری ،بزرگترین غاز ایران و
از گونه غیر حمایت شده است که بیشترین
جمعیت غازهای مهاجر در ایران متعلق به
این گونه است .دبیرکمیته تاالبهای استان
گیالن ،با اشــاره به کاهش جمعیت مهاجر
غازهای زمستان گذران در سالهای اخیر
بیان کرد :غاز پیشانی ســفید ،غاز پیشانی
ســفید کوچک و غاز پا زرد از دیگر غازهای
مهاجر به گیالن در دهه اخیر است.

