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  شماره 1252 / سا ل پنجم 
8 صفحه / قیمت: 2000 تومان

امروز

رویداد ویژه استان ها

32 دوره 
به وسعت ایران

سلیمانی عزیز، ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسالم بوده و هست

انسداد مبادی قاچاق سوخت 
 با پایش مستمر دستگاه های متولی

سود ۱۳ درصدی تسهیالت ودیعه مسکن 
توجیه اقتصادی ندارد

واکسیناسیون عمومی
 با قوت ادامه یابد

02سیاست

مدافع مستحکم آبی پوش
 حاال عصای دست مجیدی شده است

عبور فرهاد 
از آتش با اسب سیاوش

07ورزش

انتخاب بین حفظ 
یا حذف ارز ۴2۰۰ تومانی

 انتخاب بین بد 
و بدتر است

02سیاست

آیین آغاز
 سال نو میالدی در کلیسای
 گریگور لوساووریچ مقدس

مراســم آغــاز ســال 2۰22 میــالدی بامــداد شــنبه در کلیســای گریگــور 
لوساووریچ مقدس و با حضور جمعی از ارامنه تهران برگزار شد. مراسم 
عشای ربانی یادبود عیسی مسیح)ع( است. در اعتقادات مسیحیان 

برگزاری این آیین منجر به از بین رفتن کینه ها و کدورت ها می شود.

02سیاست

روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی، اجـتماعی  

رهبر انقالب :

جریان مقاومت امیدوارتر از قبل است

03اقتصاد04نفت و انرژی

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون 
برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی 
دو مرحله ای از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، 

خریداری نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
خرید کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم فهام ۱

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت 
دفترچه

آخرین مهلت  بارگذاری 
و تحویل پاکات

بازگشائی اسناد 
مبلغ تضمینارزیابی کیفی

400۱۱035200000۱2۱۱000056۱400/۱0/۱2۱400/۱0/۱8۱400/۱0/28۱400/۱0/29
۱۱3/237/500/000 صبح

 https://www.setadiran.ir/setad/cms پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت 
دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین 
اسناد فیزیکی )پاکت الف - ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان 
ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد 

از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir : سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir : سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کســب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفــن ۳4121484-0۳1 واحد مناقصات و خریــد- آقای فاخران و 
 جهت آگاهی بیشــتر در مورد الزامات، اطالعات و شرح خدمات این مناقصه با شــماره تلفن: 0۳1-۳4121269 

دفتر لوازم اندازه گیری- آقای مهندس قدرتی پور تماس حاصل فرمائید.
 جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 419۳4-021، دفتر ثبت نــام: 021-88969۷۳۷ 

و 8۵19۳۷68 -021 تماس حاصل فرمائید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در 

غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد.
* به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای

شناسه آگهی: 11248۷0

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد خدمات حقوقی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي به موسسه 
حقوقی  واگذار نماید. لذا موسســات حقوقی واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این 
آگهي  مورخ  1400/10/12 در روزنامه رویداد امروز   به مدت ۵ روز کاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( 
به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام 
می پذیرد ، لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در 

مناقصه را محقق سازند . 

مبلغ برآورد اولیه شرح مناقصهشماره مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

انجام خدمات حقوقی کارفرما از طریق کارشناسان 400/۷۵-1
10,000,000,000082۵/000/000حقوقی به مدت 12 ماه )از محل اعتبارات داخلی(  

توضیحات : 
● نوع تضمین شرکت درمناقصه)ضمانت نامه بانکي ، واریز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

● مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 11:۳0  روز چهارشنبه مورخ  1400/10/29 ، سامانه ستاد و تحویل پاکت الف به دبیرخانه شرکت 
● زمان ومکان بازگشایی پاکات ساعت 12:۳0 روزچهارشنبه مورخ 1400/10/29 ، اتاق کنفرانس شرکت از طریق سامانه ستاد 

● به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

● به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
● سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

● جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن ۳824۵990 -08۳ تماس حاصل نمائید .

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای )نوبت دوم( 

  روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه

شرکت توزیع نیروی برق 
 استان کرمانشاه
)سهامی خاص( 

شناسه آگهی: 11248۷0

شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های  مشــروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واگذار نماید. لذا پیمانکاران 
واجد صالحیت و داراي رتبه نیرو از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری مي توانند جهت دریافت اســناد مناقصه پس از درج نوبت 
 دوم ایــن آگهــي  مــورخ  1400/10/12 در روزنامه رویداد امروز    به مدت ۵ روز کاری به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد ( به آدرس
 www.setadiran.ir مراجعه نمایند .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ، لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .

 مبلغ تضمین شرکتمبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصه
در مناقصه )ریال(

400/۷6-1
اصالح و بهینه ۳0400 متر شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار 
و ۳00 متر شبکه فشار متوسط هوایی واقع در امور برق شمالی )از محل 

اعتبارات داخلی کاهش تلفات(  ) پارت 1  (   
16,189,۳۵4,4۵21.1۳۵,000,000

400/۷۷-1
اصالح و بهینه ۳۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و 8 کیلومتر شبکه 

فشار متوسط هوایی نقاط مختلف شهرستان سنقر )از محل اعتبارات داخلی 
کاهش تلفات(

18,160,62۵,4۷۷1,19۵,000,000

توضیحات : 
● نوع تضمین شرکت درمناقصه)ضمانت نامه بانکي ، واریز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

● مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 11:۳0  روز چهارشنبه مورخ  1400/10/29 ، سامانه ستاد و تحویل پاکت الف به دبیرخانه شرکت 
● زمان ومکان بازگشایی پاکات ساعت 12:۳0 روزچهارشنبه مورخ 1400/10/29 ، اتاق کنفرانس شرکت از طریق سامانه ستاد 

● به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
● به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

● سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
● جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن ۳824۵990 -08۳ تماس حاصل نمائید .

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای )نوبت دوم( 

  روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه

شرکت توزیع نیروی برق 
 استان کرمانشاه
)سهامی خاص( 

چــهره ها

تمام عناوین سال پرتغال
 به نام طارمی

تصمیمات جدید 
در حوزه رفع تعهد ارزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز 
تامین مالی زنجیره ای و صدور فاکتور 
صورتحساب الکترونیک و همچنین 

تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با 

مشکل مواجه بودند خبر داد

ورزش
07

اقتصاد
03

محمد یوسفی شاتوری



2info@ruydadiran.com

خبر کوتاه
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بین الملل

ruydadiran.comرویداد تجمع در بغداد به مناسبت 
دومین سالگرد شهادت 

سردار سلیمانی و ابومهدی
مناطــق مختلف عــراق به ویژه بغــداد پایتخت از 
صبح دیروز شــاهد راهپیمایی ها گســترده به مناسبت 
دومین ســالگرد شــهادت سردار ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس است. به گزارش ایسنا، مردم منطقه الجادریه 
بغــداد از ســاعات اولیــه صبــح دیــروز بــه خیابان هــا 
آمده اند  و در این مراسم شرکت کردند. مردم زیادی از 
اقوام ترکمان و شبک نیز از شهر تلعفر و دشت نینوا به 
بغداد آمدند تا در دومین سالگرد شهادت فرماندهان 
پیروزی مشارکت کنند. بر اساس ویدیوها و تصاویری 
که منتشرشــده اســت، موکب های حســینی شــروع به 
توزیع غذا میان مشارکت کنندگان در این مراسم کردند. 
مردم زیادی در راهپیمایی منطقه جادریه حضور یافته  
و خواســتار خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و 
قصــاص قاتــان فرماندهــان مقاومت شــدند. در این 
مراسم ایزدی های اهل خانصور  و مناطق دیگر عراق 

نیز در راهپیمایی میلیونی در بغداد مشارکت کردند.

امنیت عراق به اراده 
سیاسی مسئوالن آن 

بستگی دارد
یــک تحلیلگــر مســائل خاورمیانــه با اشــاره به 
تغییــر پارلمــان و دولت در عراق، گفت: با توجه 
به ترکیب سیاســی پارلمان بعدی عراق، وضعیت 
خــروج کامــل نیروهــای آمریکایــی از ایــن کشــور 
زنگنــه  صبــاح  اســت.   ۵۰-۵۰ بعــدی  دولــت  در 
در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق 
توافــق صــورت گرفتــه بیــن آمریــکا و دولتمــردان 
عــراق، بایــد خــروج نیروهــای آمریکایــی از عراق 
تــا پایــان ســال ۲۰۲۱ میــادی انجــام می گرفــت، 
عــراق  دولتمــردان  و  آمریکایی هــا  کــرد:  اظهــار 
مکــررا بیــان می کنند کــه به این وعــده خود عمل 
کرده انــد. البتــه همزمــان این را هم بیــان می کنند 
کــه نیروهــای آمریکایــی باقی مانــده در عــراق که 
تعدادشــان اصا اعام نشده، نیروهای مستشاری 
هســتند و بــا مأموریــت آموزشــی و فنــی در عراق 
امــا طبعــا  داد:  ادامــه  او  مانــد.  باقــی خواهنــد 
نمی تــوان پذیرفــت تمــام ایــن نیروهــا ۱۰۰ درصد 
غیررزمــی  باشــند چراکــه به راحتــی می تواننــد بــه 
نیروهای رزمی تبدیل شوند. از طرف دیگر بخش 
مهمــی از تجهیــزات ارتــش و نیروهــای نظامــی و 
امنیتــی عراق که مســئولیت کنتــرل فضای عراق را 
بر عهده دارند، همچنان دســت آمریکایی هاست. 
همچنیــن اگــر رژیــم صهیونیســتی اقدام بــه حمله  
کنــد، نیروهــای نظامــی عــراق توانایــی دفــع این 
حمــات یــا شناســایی آن  را نخواهند داشــت زیرا 
عراقی هــا صرفــا بــرای کنترل پروازهــای غیرنظامی 
اختیاردارنــد. این تحلیلگر مســائل خاورمیانه بارد 
ایــن ادعا که خروج نیروهــای آمریکایی باعث به 
خطر افتادن امنیت عراق می شــود، گفت: امنیت 
عراق به اراده سیاســی مسئوالن آن بستگی دارد. 
اگــر مســئوالن اراده داشــته باشــند و از امکانــات 
نظامی خود عراق که شــامل ارتش، حشدالشعبی 
و سازمان های امنیتی متعدد است، استفاده کنند، 
می تواننــد با حمات گروه های تروریســتی مقابله 
و امنیــت عراق را تأمین کنند. آمریکایی ها عمدتا 
از کنتــرل نیروهــای عراقــی ســود می برنــد. بــرای 
تأمیــن امنیت عراق کافی اســت مســئوالن عراقی 
مناطــق حســاس ایــن کشــور را بــه حشدالشــعبی 
بســپارند؛ ســپس خواهنــد دید امنیــت این مناطق 

با چه ســرعتی تأمین می شود.

 رهبر انقاب اســامی »صدق« و »اخاص« را 
خاصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی خواندند 
و بــا اشــاره بــه الگــو شــدن حــاج قاســم در میــان 
جوانان منطقه افزودند: سلیمانی عزیز، ملی ترین 
و امتی ترین شــخصیت ایران و دنیای اســام بوده 

و هست.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی دفتــر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای، ایشان در دیدار 
خانواده و اعضای ســتاد بزرگداشــت ســردار شهید 
حاج قاســم ســلیمانی، شهادت ســردار سلیمانی را 
حادثه ای ملی و حادثه بین الملل اسامی برشمردند 
و افزودنــد: بزرگداشــت مردمــی و مبتکرانــه حــاج 
قاسم در سراسر ایران نشان دهنده ی پیشرو بودن 
ملت در قدرشناســی از این شــهید واالمقام است. 
ایشــان با استناد به آیات متعدد قرآن کریم گفتند: 
صــدق و اخــاص، جوهره و شــکل دهنده مکتب 
ســلیمانی است که هم زندگی و هم شــهادت او را 
پربرکت ساخت و کیفیت شهادت او نیز، به فضل 
الهی حجت را بر همه بندگان خدا و دشمنان اسام 

تمام کرد.
سردار سلیمانی، رنج مجاهدت در راه 

آرمان ها را با همه وجود تحمل می کرد
حضــرت آیت ا... خامنه ای پایبنــدی و وفاداری 
کامــا صادقانــه ســردار ســلیمانی به عهــدی که با 
پــروردگار بســته بــود و تعامــل از ســر صــدق حاج 
قاســم با امام و آرمان های اســام و انقاب را مایه 
برکــت فعالیت هــای ســردار ســلیمانی خواندند و 
افزودنــد: ســردار عزیز ملت ایــران، رنج مجاهدت 
در راه آرمان هــا را بــا همــه وجــود تحمــل می کرد و 
بــا کمال دقــت و در همه عمر به وظایف خود در 
قبال ملت ایران و امت اسامی وفادار بود. ایشان 
با انتقاد از کســانی که خواســته یا ناخواســته خط 
دشــمن در ترویج دوگانــه دروغین »ملت و امت« 
را دنبال می کنند، گفتند: حاج قاســم ثابت کرد که 
می توان ملی ترین و درعین حال امتی ترین بود. رهبر 
انقاب با اشــاره به حضور ده ها میلیونی ملت در 
تشــییع پیکر مطهر سردار ســلیمانی افزودند: این 
واقعیت نشان می دهد حاج قاسم ملی ترین چهره 
بوده و هســت، ضمــن اینکه نفوذ روزافــزون یاد و 
نام او در دنیای اسام اثبات می کند سلیمانی عزیز، 

امتی ترین چهره دنیای اســام نیز بوده و هســت. 
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای، حــاج قاســم را مظهر 
تاش و کار خستگی ناپذیر و حیرت انگیز برشمردند 
و افزودند: سردار قهرمان ملت ایران، در همه کارها 
و فعالیت های بی پایانش در حد تحسین برانگیزی 
از شــجاعت و شــهامت و درعین حــال عقانیــت 
برخوردار بود و ضمن شــناخت دقیق از دشــمن و 
امکانات و ابزارهایش، بــدون ذره ای بیم، باقدرت 
و تدبیــر وارد میــدان مقابلــه می شــد و کارهــای 
اعجاب انگیزی انجام می داد. ایشان تحسین ملت 
از شجاعت سردار سلیمانی را ازجمله نتایج صدق 
حــاج قاســم در وفــاداری به عهد الهــی خواندند. 
رهبــر انقاب، »اخاص و کار بــرای خدا« را ویژگی 
دیگر شهید سلیمانی و مایه برکت بی بدیل در کار 
او دانستند و افزودند: او از دیده شدن فرار می کرد 
و اهــل تظاهــر و الف زنــی نبود و آن تشــییع ده ها 
میلیونی و رواج نام و یاد او در جهان، اولین پاداش 
و جــزای الهــی به اخاص او در دنیا بود. ایشــان با 
اشــاره به تبدیل شــدن شــهید ســلیمانی بــه الگو و 
قهرمان جواناِن دنیای اسام و منطقه، گفتند: امروز 

ســلیمانی در منطقه ما نماد امید، اعتمادبه نفس، 
رشادت و رمز استقامت و پیروزی است و همچنان 
کــه برخی به درســتی گفته اند، »شــهید« ســلیمانی 
برای دشــمنانش خطرناک تر از »ســردار« سلیمانی 
است. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: دشمنان 
خیال می کردند با شــهادت ســلیمانی، ابومهدی و 
دیگــر همراهــان ایشــان، کار تمام خواهد شــد اما 
امــروز بــه برکت آن خون عزیز و مظلومانه، آمریکا 
از افغانســتان فرار کرده اســت، در عــراق ناچار به 
تظاهر به خروج و اعام نقش مستشاری و بدون 
حضور نظامی است که البته برادران عراقی باید با 
هوشیاری این مسئله را دنبال کنند، در یمن جبهه 
مقاومت روبه پیشرفت اســت، در سوریه، دشمن، 
زمین گیر و بدون امید به آینده اســت و درمجموع 
جریان مقاومت و ضد استکباری در منطقه، امروز 
از دو سال قبل، پررونق تر، شاداب تر و امیدوارتر در 

حال کار و حرکت است.
حتی خبر حضور سردار سلیمانی در یک 

منطقه، روحیه دشمن را نابود می کرد
رهبــر انقــاب بــا نقــل نمونــه ای از برخــورد 

عمیقا مهربانانه شهید سلیمانی با فرزندان شهدا، 
خاطرنشــان کردنــد: آن شــهید عزیــز بــا آن روحیــه 
عطوف در مقابل خانواده شهدا، در مقابل اشرار و 
مفسدان داخلی و خارجی چنان قاطع و با شدت 
بود که حتی خبر حضورش در یک منطقه، روحیه 
دشــمن را نابــود می کــرد. ایشــان برخــورد حذفــی 
مســتکبران با شــهید ســلیمانی در فضای مجازی را 
نشانه ترس آن ها حتی از اسم شهید و واهمه شان از 
رواج و تکثیر آن الگوی گران سنگ دانستند و گفتند: 
در دنیای امروز، فضای مجازی زیر کلید مستکبران 
است و این واقعیت باید مسئولین فضای مجازی 
کشور را نیز هوشیار کند تا به نحوی عمل کنند که 
دشمن نتواند به هر شکل و هر جا که اراده کرد، در 

فضای مجازی برخورد کند.
حضــرت آیت ا... خامنه ای شــهید ســلیمانی را 
یــک واقعیــت ماندنــی و تا ابــد زنــده، خواندند و 
افزودند: قاتان او همچون ترامپ و امثال آن، جزو 
فراموش شــدگان تاریخ خواهند بــود و در زباله دان 
تاریــخ گم وگــور می شــوند، البتــه پس ازآنکه تقاص 
جنایت دنیوی خود را پس بدهند. رهبر انقاب با 
تحسین فعالیت های خانواده، همرزمان و دوستان 
شهید سلیمانی و به ویژه سردار قاآنی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران در دنبال کردن و به پیش بردن 
خط مبارک مقاومت، گفتند: خداوند به کسانی که 
در راه اراده و اهــداف او حرکــت کنند، وعده دفاع 
و نصرت داده است و این وعده امیدبخش شامل 

حال ملت ایران خواهد بود.
پیــش از ســخنان رهبر انقاب اســامی، زینب 
سلیمانی فرزند شهید و مسئول بنیاد شهید سلیمانی 
گزارشــی از فعالیت هــای ایــن بنیــاد و همچنیــن 
اقدامات انجام شــده در ســتاد مردمی بزرگداشــت 

دومین سالگرد شهدای مقاومت بیان کرد.
همچنیــن ســردار ســلیمانی فرمانده کل ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی، شهید سلیمانی را حقیقتی 
جــاری، جوشــان و الهام بخــش برای جوانــان امت 
اســامی برشــمرد و افــزود: دشــمن بــا آن جنایــت 
بــه دنبــال خامــوش کــردن نــور مقاومت بــود ولی 
اعجاز خون آن شهیدان پرافتخار موجب پیشرفت 
مقاومت و عقب زدن دشــمن در همه جبهه های 

درگیری شد. 

رهبر انقالب:

جریان مقاومت  امیدوارتر از قبل است
واکسیناسیون عمومی

 با قوت ادامه یابد

انتخاب بین حفظ یا حذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی، انتخاب بین بد و بدتر است

ســید ابراهیــم رئیســی در 
جلســه ســتاد ملــی مقابلــه با 
کرونــا بــا اشــاره بــه اهمیــت 
واکسیناســیون  بــه  توجــه 
مهاجران افغانســتانی و سایر 
کشــورها کــه بــه هــر شــکلی 
دارنــد،  حضــور  کشــور  در 

اظهــار داشــت: برای قطــع زنجیــره بیماری و 
جلوگیــری از شــیوع کرونــا ضــرورت دارد برای 
واکسیناســیون همــه افــراد به ویــژه مهاجرین 
اقدام شود. به گزارش ایسنا، رئیسی همچنین 
با تأکید بر انجام تســت کرونا از همه کســانی 
گفــت: الزم  وارد می شــوند،  کشــور  بــه  کــه 
اســت استان های مرزی تردد افراد از مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی را با دقت و جدیت 
کنتــرل کننــد و از همــه این افراد تســت کرونا 

گرفتــه شــود و بــه برگه هــای 
جعلــی  بعضــا  کــه  تســت 
هســتند، اکتفــا نکننــد چراکه 
هرگونــه ســهل انگاری در این 
زحمــات  در حقیقــت  زمینــه 
کادر درمــان و دســت  همــه 
انــدرکاران مقابله با کرونا را از 
بیــن می برد. رئیس جمهور همچنین با اشــاره 
به ضــرورت پیگیــری واکسیناســیون عمومــی 
اظهــار  ســوم،  دوز  تزریــق  اهمیــت  به ویــژه 
داشــت: بــدون تردید واکسیناســیون عمومی 
می توانــد در مقابــل ویروس کرونــا مصونیت 
یابــد.  ادامــه  قــوت  بــا  بایــد  و  کنــد  ایجــاد 
همچنین طرح شــهید ســلیمانی در پیش بینی 
و پیشــگیری از بیمــاری کرونا بــرکات فراوانی 

داشته است و ادامه آن ضروری است.

عضــو کمیســیون اقتصادی 
مجلس در خصوص حــذف ارز 
ترجیحی برای سال آینده، گفت: 
ما داریم یک انتخاب بین بد و 
بدتر انجام می دهیم، قطعا در 
ایــن میان گزینــه خــوب وجود 
نــدارد. گزینه خوب این بود که 

اساسا وارد این فضاها نمی شدیم.
مهــدی طغیانــی در گفت وگــو بــا ایلنا، در 
ارز  حــذف  بــرای  دولــت  تصمیــم  خصــوص 
ترجیحــی از کاالهــا و توزیــع مســتقیم آن بــه 
شــکل یارانــه، گفــت: مــا داریم یــک انتخاب 
بین بد و بدتر انجام می دهیم، قطعا در این 
میــان گزینه خوب وجود نــدارد. گزینه خوب 
این بود که اساسًا وارد این فضاها نمی شدیم. 
او ادامه داد: ارز ترجیحی و موارد این چنینی 
معموال رانت و فساد ایجاد می کند؛ اما حاال 
کــه وارد این مســیر شــدیم باید ببینیــم ادامه 
مســیر موجود چــه زیان ها و منافعــی دارد و 
تغییــر مســیر چه زیان و منافعــی دارد؛ چون 
این طــور نیســت کــه یکــی از ایــن دو گزینــه، 
یکپارچــه منفعت داشــته باشــد و همــه روی 
ایــن مســئله اتفاق نظــر دارنــد، نکتــه فقــط 
ایــن اســت کــه در کدام گزینه منفعت بیشــتر 
از هزینــه اســت. عضــو کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس در خصــوص تبعــات ادامــه رونــدش 
کنونــی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: 
در مــورد ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نگرانی 
جدی برای ما وجود دارد و آن اینکه درســت 
ارز  کاالهــای مشــمول  در  اکنــون  کــه  اســت 
۴۲۰۰ تومانــی ممکن اســت ســرعت افزایش 
قیمتشان کمتر باشد، یعنی فقط سرعت رشد 
کمتــر اســت و مــا چیــزی تحت عنــوان حفظ 
قیمــت موجــود نداریــم؛ امــا ایــن اقامی که 
اکنون مشمول این ارز هستند مانند تخم مرغ، 
مرغ، لبنیات، گوشت و...، اگرچه سرعت رشد 
قیمت کمتری نسبت به سایر کاالها دارند اما 
در آن سو مابه التفاوت ارز را باید از کجا تأمین 

کنیــم؟ یعنی ما دچار کســری 
می شــویم و کســری ارزی کــه 
بــرای مــا بــه وجــود می آیــد 
خــب  کنیــم،  تأمیــن  بایــد  را 
ایــن از کجــا تأمین می شــود؟ 
رشــد پایه پولــی؛ یعنی مردم 
در  را  قیمــت  افزایــش  هــم 
آن کاالهــا دارنــد البتــه بــا ســرعت کمتــر ولی 
در مقابــل بــا افزایش پایه پولــی و تورمی که 
ایجــاد می شــود. او ادامــه داد: یــک راه دیگر 
در پیشــرو داریــم و آن حذف این ارز اســت، 
در ایــن مســیر اگرچــه تورم وجــود دارد، ولی 
تــورم ایــن روش یک بــار اســت؛ در ایــن روش 
مــردم از یکجا ضربه می بیننــد آن هم از خود 
افزایش قیمت کاالها اســت و دیگر از آن ســو 
در بحــث پایــه پولی تورم تحمیل نمی شــود. 
نماینــده اصفهــان افــزود: درنتیجــه بــه نظــر 
مــن مــا با ادامــه مســیر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم 
چــوب را می خوریــم هــم پیــاز را و هر دوتا 
باهــم اتفــاق می افتد، هــم تورمی که از آن 
نگــران هســتند رخ می دهــد و هــم افزایش 
قیمــت ایــن کاالها راداریــم. او در خصوص 
پیشــنهاد راهــکار نظــارت به جــای حــذف، 
اظهار داشــت: برخی می گویند مثا نظارت 
کنیــم، مــا این همــه خواســتیم نظــارت کنیم 
واقعــا چقــدر توانســتیم و نظارت ها موفق 
داســتان  آن  ماننــد  نظــارت  اســت؟  بــوده 
قدیمــی اســت که یک دیوانــه ای بود ملت 
را در آب پــرت می کــرد و یکــی آن پاییــن 
بــود و مــردم را از آب نجــات می داد، خب 
اساس این بحث که این ارز فسادزا و رانتی 
اســت، بایــد حــل شــود. لــذا درمجمــوع به 
نظــر ما زیان حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر 
از ادامه دادن آن اســت، یعنی خسارت آن 
برای مردم کمتر است، وگرنه ما راه خوبی در 
پیــش نداریــم. راه خوب این بــود که ما وارد 
ایــن مســیر نمی شــدیم که شــدند، بیــن بد و 
بدتر باید بد را یعنی حذف را انتخاب کنیم.

ابراهیم رئیسی

مهدی طغیانی

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص تجمیع ردیف ها در 
الیحــه بودجــه، گفت: به نظر من کار اشــتباهی شــده، این بودجه 
دولت نیســت، بودجه ســازمان برنامه و بودجه اســت؛ این رویکرد 

باید اصالح شود در مجلس هم با این قضیه مخالفت شده است.
اقبال شــاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگو با ایلنا، در خصوص مســاله تجمیع ردیف های بودجه در 
مرکز و اینکه گفته می شــود این مســاله برخالف سیاســت و شــعار 
»تمرکززدایی« دولت اســت، گفت: من کامال با این مساله مخالف 
هســتم، مــا این همه روی موضوع تمرکززدایــی تالش کردیم، اکنون 
اینکه همه چیز را دوباره به سازمان برنامه و بودجه موکول کنیم و 
بگوییم هرکسی هرچه می خواهد به این سازمان بیاید و ما تخصیص 
بدهیم، اشــتباه اســت و به نظر من همین مشــکالتی که تا حاال در 

کشور با آن مواجه هستیم، ادامه خواهد داشت.
وی ادامــه داد: مــا بایــد بــه مســئوالن اختیــار و منابــع بدهیــم و 

مســئولیت بخواهیــم، یعنی عملکــرد را ببینیــم اگر عملکرد ضعیفی 
داشتند آن وقت بودجه آن مجموعه را با محدودیت مواجه کنیم یا 
اگر فرد ضعیف است آن فرد را تغییر دهیم.شاکری افزود: به نظر من 
کار اشتباهی شده، این بودجه دولت نیست، بودجه سازمان برنامه 
و بودجه اســت؛ این رویکرد باید اصالح شــود در مجلس هم با این 
قضیه مخالفت شده است. نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی 
درخصوص تشکیل صندوق های توسعه ای استانی، بیان کرد: با ایجاد 
صندوقی برای توسعه استان ها )صندوق  توسعه ای( ما کامال موافقیم 
ولی با اینکه همه موضوعات در سازمان برنامه و بودجه متمرکز شود، 
خیر. در زمان آقای احمدی نژاد هم سر همین مساله درگیری به وجود 
آمد که ایشــان ورود کرد و یک تغیییراتی ایجاد کرد. به نظر من این 
رویکرد با رویکرد کوچک شــدن دولت و باز شــدن دســت بنگاه های 
دیگر در تعارض است. ما باید یک مقداری اطمینان کنیم و عملکرد 
را بسنجیم؛ باید خروجی محور باشیم نه ورودی محور، اکنون دنیا به 

این سمت رفته که خروجی بخواهد و روی آن بحث کند نه اینکه روی 
ورودی تمرکز کند.شاکری در پاسخ به این سوال که »شش ماه از دولت 
سپری شده است، آیا دولت توانسته تاکنون انتظارات شما را به عنوان 
یک نماینده مجلس انقالبی برآورده کند؟«، ابراز داشت: نکته ای که 
در این زمینه به نظرم می آید که باید مورد توجه قرار گیرد این است 
که دولت سریعًا ساختار سازمانی خودش را مستقر کند. در واقع تنها 
تذکری است که می توانم به دولت بدهم این است که زودتر کارگزاران 
دولتی را تا هر الیه ای که می خواهند تغییر بدهند، مشخص کنند.وی 
ادامه داد: اگر هم نمی خواهند تغییر بدهند به آن ها ابالغ بدهند و 
حکم بزنند و از بالتکلیفی خارج کنند. سازمان دولت هرچه زودتر تا 
پایین ترین الیه، باید تکلیف خود را بداند یعنی بعد از انتخاب وزرا در 
مراحل بعد معاونین، استانداران، فرمانداران و بخشداران و ... این ها 
کارگزاران دولتی هســتند و نباید معطل بمانند، هنوز برخی استان ها 

معطل مانده اند.

مجلس مخالف تجمیع ردیف هاست
خـــبر
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

3176-9- شماره: 140060302006004936 ، تاریخ: 1400/07/27 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  جلسه هیأت موضوع 
مصوب1390/09/20 باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل 
وپرونده کالسه 1399114402006002664 مربوط به تقاضای آقای/خانم مهدی رحمتی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق 
نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رأی هیأت: با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 12324 
و 12323 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مهدی رحمتی به شناسنامه شماره 20729 
کدملی 1140206842 صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به 3 دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت 165/60 
مترمربع پالک شماره 108 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس در اجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/09/27 نوبت دوم: 1400/10/12 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهرـ  نبی اله یزدانی 1242206/م الف
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
3163-9- شماره: 140060302006006109 ، تاریخ: 1400/09/22 

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  جلسه هیأت موضوع 
مصوب1390/09/20 باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل 
وپرونده کالسه 1400114402006000604 مربوط به تقاضای آقای/خانم جواد قورچانی خوزانی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت: با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 
243059 مورخ 99/04/15 دفتر 73 و سند 242950 مورخ 99/04/01 و سند 242952 مورخ 99/04/01 
دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم جواد قورچانی خوزانی به شناسنامه شماره 
17834 کدملی 1140177885 صادره فرزند قدمعلی نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه چوب بری به 
مساحت 178/79 مترمربع پالک شماره 264 و 271 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شمااًل در سه قسمت که دوم 
شرقی است اول به طول 2/55 متر دیوار به دیوار 110/271 باقیمانده دوم و سوم به طول 8/10 متر و 
4/70 دیواریست به دیوار پالک 110/512 ، شرقًا به طول 20/50 متر اول دیوار به دیوار پالک 110/334 
دوم دیوار به دیوار پالک 110/264 ، جنوبًا به طول 8 متر درب و دیواریست به شارع ، غربًا به طول 
27/20 متر اول دیوار به دیوار دوم دیوار به دیوار پالک 110/271 حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده 1 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 

مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/09/27 نوبت دوم: 1400/10/12 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهرـ  نبی اله یزدانی 1241995/ م الف 
آگهی فقدان سند مالکیت

3486-9- شماره نامه: 140085602006010049 ،تاریخ ارسال نامه: 1400/10/08 محمدمهدی نعمتی 
فرزند اسداله به کدملی 1280352159 استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 693 فرعی از 157 اصلی واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک 140020302006010084 به ایشان سند 
صادر و تسلیم گردیده است. و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهرـ  

نبی اله یزدانی 1252311/ م الف
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
3487-9- شماره: 139960302006014876 ، تاریخ: 1399/12/17 

جلسه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب1390/09/20 باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل 
وپرونده کالسه 1399114402006000763 مربوط به تقاضای آقای/خانم حیدر اسمعیلی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت: با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات 
ضمیمه شامل سند 43142 مورخ 90/09/01 دفتر 173 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا 
مالکیت آقای/خانم حیدر اسمعیلی به شناسنامه شماره 408 کدملی 1141019140 صادره فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142 مترمربع پالک شماره 9 فرعی از 156 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
شمااًل در دو قسمت اول به صورت پخ است به طول 2/83 متر دیواریست به گذر دوم به طول 6 متر 
دیواریست به گذر ، شرقا به طول 18 متر دیوار به دیوار باقیمانده ، جنوبًا به طول 8 متر دیوار به دیوار 
3561، غربًا به طول 46 متر درب و دیواریست به گذر ، حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده 1 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 

مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/10/12 نوبت دوم: 1400/10/27 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهرـ  نبی اله یزدانی 1252170/ م الف 
آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
3490-9- در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد:
 بخش یک بجنورد

1- ششدانگ یکباب ساختمان از پالک شماره باقیمانده 848 اصلی به مساحت 57/64 متر مربع ابتیاعی 
خانم صفورا محمدی از محل مالکیت رسمی علی اصغر یزدانی پاقلعه برابر رای شماره 2609 - 1400 

مورخه 1400/09/30 - کالسه 1400-0003
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالكین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27 علیخان نادری- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد 3657/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1400/8/12 مورخ   2368 شماره  رای  برابر   -9-3154
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم صدیقه حاج حسینی حسین آبادی به 
شناسنامه شماره 918 کدملی 1288710208 صادره اصفهان فرزند عباسعلی در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96 مترمربع مفروزی از پالک شماره 293 فرعی از 4348 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 
مفروز ثبتی گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
را به مراجع قضایی تقدیم  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  رسید، ظرف مدت یک ماه 
مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند. 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/12 مهدی شبان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان 1241812/م الف

آگهی مفقودی مدارک خودرو
اصل سـند کمپانی و اصل شناسـنامه مالکیت )برگ سـبز( و اصل کارت شناسایی 
خودرو وانت سیسـتم پیکان تیپ OHV CNG   مدل ۱۳۹۰ به رنگ سـفید به 
 NAAA46AA5CG220344 شـماره موتور ۱۱۴۹۰۰۵۳۳۳۳ و به شماره شاسی
و بـه شـماره پـاک انتظامـی ایـران ۳۴-۵۶۴ ص۳۲ و بـه نـام مالک حسـینقلی 
مختاری نیا به شـماره ملی ۱۱۲۹۳۶۳۵۴۶ و شـماره شناسـنامه ۱۸۱۶ فرزند  رضا  

صادره   فریدون شـهر مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد. 

آگهی مفقودی 
سـند سـه برگـی موتـور سـیکلت تـوس 125 بـه رنگ 
آبـی مـدل 1390 به شـماره انتظامـی 765-65943 بنام 
ابوالفضل سـلیمانی فـر مفقود گردیـده و از درجـه اعتبار 

ساقط اسـت. 943

آگهی مفقودی نوبت دوم
 دفترچـه صاحنامـه بـه شـماره ۰۰۱۴۲۲ مـورخ  1388/9/19 از تمامـی 
منافـع اعیانـی و حـق سـرقفلی شـش دانگ یک بـاب غرفه شـماره یک 
سـالن شـهریار بـه مسـاحت کلـی 306/75 متر مربـع از پـاک ثبتی ۲۳ 
فرعـی از ۴۴۳۸ اصلـی بخـش یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان بـه نـام 
اینجانب حسـن کیخا فرزند قاسـم به شـماره ملـی ۳۶۷۱۴۰۸۴۶۴ مفقود 

واز درجـه اعتبار سـاقط می باشـد.
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رکورد جدید فوالد 
هرمزگان نشان از توان 

تخصصي و انگیزه 
کارکنان

عطاهلل معروفخاني، مدیرعامل فــوالد هرمزگان با 
اعام کســب رکورد تولیــد در آذرماه به میــزان 147591 
تــن، ضمــن تبریک به ذي نفعان شــرکت، آن را حاصل 
روحیه قوي کارکنان و کارگران، پشتیباني فني مناسب و 
ایده هاي نو در رفع مشکات خط تولید عنوان کرد. به 
گزارش رویداد امروز؛ وي تامین انرژي در حوزه صنعت 
را نمود بارز پشتیباني از تولید خواند و خاطرنشان کرد: 
موانع پیش روي دولت در تامین انرژي صنایع در فصول 
گرم وسرد را کاما درک مي کنیم لکن همانطور که همه 
مي داننــد قطــع یا کاهش تامیــن انرژي صنعــت فوالد 
ســبب کاهش تولید در این صنعــت مي گردد، صنعت 
فــوالد نیــز یــک صنعت مــادر و اســتراتژیک اســت که 
محصول آن به عنوان مواد اولیه هزاران کارخانه و کارگاه 
مورد استفاده قرار مي گیرد و کاهش تولید در آن سبب 
ضربه هاي جبران ناپذیر به صنایع کوچک و صدها هزار 
شغل و در نهایت نیز مصرف کنندگان نهایي که همان 
جامعه مي باشند، مي شود. معروفخاني در ادامه گفت: 
همانگونه که مشاهده مي کنید پس از کاهش تولید در 
تابســتان که موجب آن، قطع برق بود، در فصل پاییز 
دو رکورد تولید به دست آمد که این نشان دهنده توان 
تخصصــي و انگیــزه باالي کارکنــان ما در اجراي دســتور 
مقام معظم رهبري مبني بر تولید در صورت پشتیباني 
و رفع موانع مي باشد. مدیرعامل فوالد هرمزگان اظهار 
امیــدواري کــرد در صــورت ادامه روند فعلــي در تامین 
انرژي، فوالد هرمزگان مي تواند به اهداف برنامه ریزي 

شده خود در پایان سال دست یابد.

ارزهای سنتی محکوم
  به تغییرند؟

عضو کمیســیون رمــزارز و باک چین ســازمان نظام 
صنفــی رایانــه ای گفــت: انقابــی در حــوزه تبــادالت 
اقتصادی شکل گرفته که باعث می شود ارزهای سنتی 
محکوم به تغییر باشند؛ بیت کوین به عنوان ابزار جدید 
مالــی می توانــد اســتارت آپ ها را در ایــران تقویت کند، 
این در حالی اســت که این رمزارز هنوز در ایران تعیین 
تکلیف نشــده اســت. علــی پاک باختــه گان زنجانی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در صورت محدودسازی 
فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی، اصل ضرورت توسعه 
برای کشورها در صحنه رقابت جهانی انکار شده است 
اظهار کرد: در  عصر حاضر توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی بدون توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال 

امکان پذیر نیست. 

دبیر کمیســیون حقوقــی بانک ها و موسســات 
اعتبــاری خصوصــی با بیان اینکــه الــزام بانک ها به 
پرداخت تســهیات تکلیفی با نرخ پایین تر از نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین تر از 
قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران 
و صاحبان سهام بانک هاســت، گفت: نرخ سود ۱۳ 
درصدی تسهیات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی 
که بانک مرکزی سود علی الحساب سپرده های بانکی 
را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.
علی نظافتیان در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
رعایت نکردن نرخ های علی الحســاب ســپرده ها و 
تسهیات بانکی نوعی آنارشیسم عملیات بانکی را 
در پی خواهد داشــت که این آشــفتگی در عملیات 
بانکی درنهایت به ضرر سپرده گذاران، صاحبان سهام 

بانک ها و نیز تسهیات گیرندگان خواهد شد.
وی گفت: بانک ها در چارچوب دســتورالعمل 
قانــون عملیات بانکی بدون ربا مجاز هســتند که 
منابع مورد نیاز خود را با جذب سپرده های مردمی 
تامیــن کنند که ســپرده های مردم نــزد بانک ها نیز 
شــامل ســپرده پــس انــداز قرض الحســنه، ســپرده 
جاری و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است. 
ســپرده قرض الحســنه پس انداز در رده سپرده های 
ارزان قیمــت بانکی جای می گیرنــد زیرا جذب این 
ســپرده ها بــرای بانک ها نیازمند پرداخت ســود به 
سپرده گذاران نیست و فقط ممکن است جوایزی 
بــدان تعلق گیرد کــه از همین جهت قیمت تمام 
شده منابع قرض الحسنه برای بانک ها بسیار کمتر 
از قیمت تمام شده منابع سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار اســت.دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و 
موسســات اعتبــاری خصوصی ادامــه داد: بانک ها 
بــرای جــذب ســپرده های ســرمایه گذاری مــدت دار 
باید به سپرده گذاران نسبت به مبلغ، مدت سپرده 
و سهم منابع بانک، سود عملیات بانکی پرداخت 
کننــد امــا برخــاف بانکــداری غربــی در موازیــن 
بانکــداری بدون ربا و موازین شــرعی، ســود درآمد 
حاصــل از انجــام معاملــه مشــروع اســت و درآمد 
حاصل از توافق بانک و ســپرده گذار برای ســپردن 
پول به بانک برای مدت مشخص و دریافت بهره 
بانکی مشروع نیست. درنتیجه شورای پول و اعتبار 
و بانک مرکزی در سپرده های سرمایه گذاری مدت 
دار جز در موارد محدود، نمی توانند نرخ سود را به 
طور ثابت و قطعی تعیین کنند زیرا نرخ سود ثابت 
در واقع شبیه ربای قرضی است که در شرع نکوهش 

شــده و ربا محســوب می شــود، بنابراین نرخ ســود 
ســپرده های بانکی که توســط شــورای پول و اعتبار 
تعیین می شــود »نرخ سود علی الحســاب« است.
نظافتیان افزود: نرخ سود علی الحساب سپرده های 
بانکی بدان معناست که سود قطعی سپرده های 
مدت دار بانکی تابع ســود واقعی عملیات بانکی 
اســت بنابراین، سود سپرده های بانکی که ماهانه 
یا ساالنه به سپرده گذاران پرداخت می شود، سود 
علی الحســاب و غیر قطعی اســت و سود قطعی 
بــا  بانکــی  مــدت دار  ســرمایه گذاری  ســپرده های 
احتساب مبالغ سودهای علی الحساب که هر ماه 
به ســپرده گذاران پرداخت شــده، محاســبه و مابه 
التفــاوت به ســپرده گــذاران پرداخت می شــود. به 
همین جهت گفته می شود تسهیات تکلیفی هم 
بانک و هم سپرده گذاران را از دریافت سود واقعی 
حاصل از انجام معامله محروم می کند بنابراین نباید 
از سود سپرده های بانکی که توسط شورای پول و 
اعتبار مصوب و از طریق بانک مرکزی به بانک ها 
اباغ می شــود، تلقی سود قطعی داشت زیرا، این 
برداشت غیر صحیح دقیقآ مطابق با عملیات بانکی 

ربوی است.
 دردسر مالیاتی بانک های دولتی و خصوصی 

وی بیان کرد: متاسفانه مشاهده شده است که 
برخاف این قاعده مسلم حقوقی، مراجع مالیاتی 
سود علی الحساب سپرده های بانکی مصوب شورای 
پول و اعتبار را به عنوان سود قطعی تلقی می کنند 
و مازاد بر این میزان ســود که براســاس ســود قطعی 
عملیات بانک ها تعیین و به سپرده گذاران پرداخت 
می شود را به عنوان هزینه های قابل قبول بانک ها 

نمی پذیرند و این برداشت ناصحیح از مفهوم »سود 
مصوب شــورای پول واعتبار« درحال حاضر به یک 
مشکل عمده مالیاتی بانک های خصوصی و دولتی 
تبدیل شده است زیرا سود قطعی همه ساله توسط 
بانک ها به سپرده گذاران پرداخت شده و استرداد آن 
هم توجیه قانونی و اجتماعی ندارد اما مراجع مالیاتی 
نیز این سودهای پرداخت شده به سپرده گذاران را به 

عنوان هزینه قابل قبول عملیاتی بانکها نمی پذیرند.
دبیر کمیســیون حقوقــی بانک ها و موسســات 
اعتبــاری خصوصــی بــا بیــان اینکــه اگــر نــرخ ســود 
سپرده های بانکی بدون توجه به قیمت تمام شده 
منابع بانکی و سود عملیاتی بانک ها تعیین شود، 
پرداخت تسهیات بانکی توجیه اقتصادی خود را از 
دست می دهد، گفت: علی الحساب بودن نرخ سود 
تسهیات بانکی بدین معناست که حداقل تعهد 
تسهیات گیرنده در مقابل بانک، پرداخت سود علی 
الحساب تسهیات بانکی به میزان و بر مبنای نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار است اما این بدان معنا 
نیست که اگر در تسهیات مشارکتی، سود حاصل 
از پــروژه مــورد مشــارکت بیش از نرخ ســود مصوب 
باشد، تسهیات گیرنده تعهدی در مقابل بانک برای 

پرداخت سود واقعی خواهد داشت.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، در امور مشارکتی، 
بانک تسهیات دهنده می تواند مطالبه سود واقعی 
پــروژه مــورد مشــارکت را داشــته باشــد یا بــه عنوان 
شریک پروژه، سهم الشرکه خود را به صورت نقدی یا 
اقساطی بفروشد زیرا، این سود حاصل اجرای موضوع 
مشــارکت اســت. بنابراین، ســود قطعی مشــارکت 
پیش از شــروع پروژه و پرداخت تســهیات، توجیه 

شــرعی یا حقوقــی و اقتصــادی نــدارد و باید توجه 
داشــت که نرخ ســود تســهیات اباغ شــده توسط 
بانک مرکزی، سود قطعی حاصل از انجام معامله 
نیست و سود علی الحساب است.نظافتیان افزود: 
اســتحصال ســود از معاملــه و پرهیــز از گرفتن بهره 
از پــول چــه در بخش تجهیز منابع و چه در بخش 
تخصیص منابع و پرداخت منابع از پایه های اصلی 
بانکداری بدون رباست.دبیر کمیسیون حقوقی کانون 
بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی ادامه داد: 
هر چقدر قیمت تمام شده منابع بانکی کم شود، 
سود تسهیات بانکی نیز باید کاهش داشته باشد. 
به عنوان مثال، اگر قیمت متوسط تمام شده منابع 
بانکــی در یک بررســی علمــی و در یک بــازه زمانی 
معین ۱۹ درصد باشد، قطعآ پرداخت تسهیات با 
نرخ ۱۸ درصد توجیه منطقی نخواهد داشــت زیرا، 
در این تعیین نرخ به ضرر بانک ها حاشیه سود ایجاد 
شــده اســت. به همین دلیل نرخ ســود ۱۳ درصدی 
تسهیات شبه تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که 
بانک مرکزی سود علی الحساب سپرده های بانکی 
را ۱۵ درصــد تعییــن کرده، فاقد توجیه اقتصادی به 
نظر می رســد زیرا نتیجه این موضوع ایجاد حاشــیه 
ســود به ضرر بانک ها و ســپرده گذاران خواهد بود. 
در نتیجه الزام بانک ها به پرداخت تسهیات تکلیفی 
با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا 
با نرخ سود پایین تر از قیمت تمام شده منابع بانکی 
منتهی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها 

خواهد شد.
 راهکارهای متوازن سازی نرخ سود سپرده و 

تسهیالت بانکی 
نظافتیان بیان کرد: بنابراین، اولین گام در کاهش 
نــرخ ســود علی الحســاب تســهیات بانکــی اتخاذ 
سیاســت هایی اســت که منتهی بــه کاهش قیمت 
تمام شــده محصوالت بانکی شــود. بدین ترتیب، 
منطق اقتصادی و بانکی اقتضآء می کند که همواره 
بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و سود 
علی الحساب تسهیات بانکی نوعی توازن منطقی 
اقتصادی باشد که نه منتهی به ایجاد حاشیه سود 
و رانت تسهیات بانکی به نفع تسهیات گیرندگان 
شود و نه اینکه منتهی به ایجاد حاشیه سود به ضرر 
تسهیات گیرندگان و به نفع بانک ها شود. در این 
زمینــه، اولیــن اقدام بانک مرکزی باید این باشــد که 
بررسی و گزارش  گیری مستند از قیمت متوسط تمام 

شده منابع بانکی انجام دهد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:

سود ۱۳ درصدی تسهیالت ودیعه مسکن توجیه اقتصادی ندارد
تصمیمات جدید 

در حوزه رفع تعهد ارزی
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
تجــارت از آغــاز تامیــن مالــی 
فاکتــور  صــدور  و  زنجیــره ای 
و  الکترونیــک  صورتحســاب 
همچنیــن تصمیمــات جدیــد 
ارزی  تعهــد  رفــع  حــوزه  در 
صادرکنندگانی که برای بازگشت 

ارز با مشکل مواجه بودند خبر داد. به گزارش 
ایسنا، سید رضا فاطمی امین در حاشیه برنامه 
امضای تفاهم نامه وزارت صمت و بانک های 
عامــل بــرای تامیــن مالی زنجیــره ای، گفــت: از 
حدود ۱۰ سال پیش ایده تامین مالی زنجیره ای 
در دنیا مطرح شــده و در ســال های اخیر رونق 
گرفته است. این ایده به کاهش هزینه های مالی 
کمــک ، از انحراف منابع جلوگیری و دسترســی 
واحدهــای تولیــدی بــه ســرمایه در گــردش را 
بهبود می دهد. وی با بیان اینکه برآورد می شود 
بــا اجــرای این طــرح منابــع موجود تــا حداقل 
۳۰ درصد بهتر اســتفاده شــود، تصریح کرد: در 
حال حاضر تولید کنندگان کاالی نهایی و مواد 
اولیه برای دریافت تسهیات به بانک مراجعه 
می کننــد. ایــن باعث می شــود بــرای مثــال ۲۰۰ 
میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما 
در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی 
وجــود دارد. بــه گفته این مقام مســئول تامین 
مالی زنجیره ای که از امروز شــروع خواهد شــد 
نوید بخش برطرف شــدن بســیاری از مسائل و 
مشکات بخش تامین مالی است. البته حدود 
دو ماه آینده پایلوت این برنامه احتماال تا سال 
آینده به طور کامل اجرا می شود. فاطمی امین 
بــا بیان اینکــه تامین مالــی زنجیــره ای راه های 
متفاوتــی دارد، گفــت: روش های که ما از امروز 
شروع می کنیم روش های ساده تری است و حتی 
می تواند در مواردی مشــکات تامین وثایق را 
برطــرف کند. بــرای مثال در یکــی از روش های 
تامین مالی زنجیره ای، واحد تولیدی بدون ارائه 
وثیقه می تواند اعتبار دریافت کند و به نوعی 
حلقه بعدی، حلقه قبلی را تامین می کند. وی 
با اشاره به آغاز فاکتور صورتحساب الکترونیک 
و تامین مالی زنجیره ای از امروز، تصریح کرد: 
در صورتحساب الکترونیک بانک ها موقع ارائه 
تســهیات، درخواست ارائه فاکتور می کنند که 
ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ 

مــورد نیــاز واحــد باشــد. اما با 
اجرای صورتحساب الکترونیک 
انحــراف منابــع از بین می رود 
و دیگــر کســی نمی تواند برای 
یــک کار دو وام بگیرد یا وامی 
کــه دریافــت کــرده بــرای کاری 
غیر از مورد ذکر شــده استفاده 
کنــد. فاطمــی امیــن دربــاره تأمیــن مــواد اولیــه 
پوشــاک نیز گفــت: در حــال حاضر کمبود پنبه 
در کشور وجود دارد که باید واردات آن تسهیل 
شــود. در حوزه مواد اولیه پتروشــیمی مورد نیاز 
نســاجی نیز کمبود هســت که در حال مذاکره 
با شرکت های پتروشیمی برای واردات این مواد 
هســتیم . وی دربــاره جدیدتریــن وضعیت رفع 
تعهــد ارزی صادرکننــدگان نیــز گفــت: در ســال 
۱۳۹۷ برخی صادرکنندگان برای بازگشت ارز با 
مشکاتی مواجه بودند و نتوانستند تعهد ارزی 
را انجام دهند. در حال حاضر کارگروه مشترکی 
با بانک مرکزی ایجاد شــده تا برای مواردی که 
دلیل منطقی بــرای عدم رفع تعهد ارزی وجود 
دارد، بــرای مثــال رقــم صادراتــی درســت درج 
نشده یا مبلغ صادرات ناچیزی بوده تفاهم کلی 
در نظــر گرفته شــود. امیدواریم بــه زودی برای 
متعهدین ارزی که مشکل آنها توجیه دارد رفع 
تعهــد ارزی صــادر شــود. وزیر صمــت در ادامه 
در پاســخ بــه ســوال یکــی از خبرنــگاران درباره 
وضعیــت خودروهــای ناقص پاســخی روشــنی 
نــداد و گفــت: تامین مالی زنجیــره ای در همه 
صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه 
و تسهیل تولید کمک خواهد کرد. فاطمی امین 
همچنیــن در ایــن مراســم امضــای تفاهم نامه 
تامین مالی زنجیره ای، را مصداقی از هماهنگی 
تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: سهولت 
دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش 
انحــراف از منابــع از دســتاوردهای ایــن تفاهم 
نامه خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی 
از این تفاهم نامه منتفع می شوند، گفت: با این 
تفاهم نامه تسهیات به صورت مطمئن داده 
می شــود، بازگشت پذیری منابع برای بانک ها 
آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و 
همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به 

منابع مالی دسترسی می یابند.

 رضا فاطمی
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۲۴ ماه1۲ ماه1۴/71۳/۰77/7۸۴7۳5/65۳/۸۸۹بهسازی و آسفالت راههای روستایی سما- منجیر- کیکوه و حنیسک- نیچکوه شهرستان نوشهر- تجدید دوم۲۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲5۳

۲۴ ماه1۰ ماه6/۹۸۹/17۴/1۳۲۳۴۹/۴5۸/7۰7بهسازی و آسفالت راه روستایی جیسا، خضرآباد، علی آباد، ماشاءاله آباد شهرستان عباس آباد- تجدید دوم۳۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲5۴

۲۴ ماه۹ ماه16/5۰۴/۲75/7۴1۸۲5/۲1۳/7۸7بهسازی و آسفالت محور روستایی برما و الیی رودبار شهرستان نکا- تجدید دوم۴۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲55

۲۴ ماه1۲ ماه1۳/۲6۳/71۴/۹1566۳/1۸5/7۴6                              روکش آسفالت محور نیرس- بسطام شهرستان نوشهر- تجدید دوم5۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲56

۲۴ ماه1۲ ماه7/۳1۰/۴۸۴/۸7۲۳65/5۲۴/۲۴۴بهسازی و آسفالت راه روستایی نمکدره شهرستان رامسر- تجدید دوم6۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲57

۲۴ ماه1۰ ماه7/۳1۰/۴۸۴/۸7۲۳65/5۲۴/۲۴۴بهسازی و آسفالت راه روستایی گلین به آغوزکی شهرستان رامسر- تجدید اول7۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲5۸

۲۴ ماه1۲ ماه1۳/۴۴۴/۲۴1/6۳۲67۲/۲1۲/۰۸1بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی گرجی سرا به جیسا خضرآباد و اسب چین به پایانه گبل و گیاه عباس آباد- تجدید اول۸۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲5۹

۲۴ ماه1۰ ماه۴/۰77/۲۴۳/۰۹6۲۰۳/۸6۲/155بهسازی و آسفالت راه روستایی گرسماسر شهرستان رامسر- تجدید اول۹۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲6۰

۲۴ ماه۸ ماه7/71۹/67۸/۰۴7۳۸5/۹۸۳/۹۰۲آسفالت راه روستایی امام زاده یوسف خلیل شهر شهرستان بهشهر1۰۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲61

۲۴ ماه1۲ ماه۲۲/۰۰۰/6۸1/۰۳61/1۰۰/۰۳۴/۰5۲تکمیل پل راه روستایی کیاسر شهرستان بهشهر)فاز دوم(11۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲6۲

۲۴ ماه1۲ ماه1۲/۲۳۲/75۹/7۰۰611/6۳7/۹۸5زیرسازی و آسفالت راه روستایی نظام محله تیله نو شهرستان بهشهر1۲۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲6۳

۲۴ ماه1۲ ماه7/۰۰7/756/۰15۳5۰/۳۸7/۸۰1بهسازی و آسفالت راه روستایی والمده شهرستان نکا1۳۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲6۴

- دارا بودن حداقل رتبه ۵ در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : تا  ساعت 00: 14 مورخ  1400/10/01۵

- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد : ساعت 00: 14 مورخ  1400/10/2۵
- زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت  8:۳0  صبح مورخ 1400/10/26 در دفتر مدیر کل     

- آدرس: ساري خیابان انقالب مقابل استانداري-اداره پیمان و رسیدگي  تلفن   ۳۳۳26002  -011
-  این آگهي همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردید.                                                                                                           

 ))آگهي مناقصه عمومی -  نوبت اول (( 

   شناسه آگهی: 12۵0۵۳۵   اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک 
مرحله ای انجام خدمت بخشــی از تعمیرات سیستم گرمایشی ،سرمایشی و موتورخانه ستادی استان را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و به مناقصه گران حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی  پاکت ها از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه تاریخ 1400/10/11 می باشد.
مهلت دریافت اسناد:   از  1400/10/11   لغایت   1400/10/18 ساعت 08:00

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:   از 1400/10/18   لغایت   10/28/ 1400ساعت14:00
زمان گشایش پیشنهادها:  ساعت 9 صبح روز دو شنبه مورخ  1400/10/29

* تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 4۵0/000/000 ریال می باشد.
* دریافت اسناد مناقصه بصورت رایگان میباشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت ها : زاهــدان- میدان آزادی- جمعیت هالل احمر- طبقه دوم- دفترفنی ومهندســی عمران- تلفن 

۳۳229191-0۵4 داخلی 2۳0 

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان

نوبت اول

جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان م الف: 8620۳0

  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت    
اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 

دوره تضمینمدت اجرای کارمبلغ تضمین فرایند ارجاع کارمبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه

۲۴ ماه1۲ ماه۲7/۸۸7/۹۹6/6۰71/۳۹۴/۳۹۹/۸۳۰لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی بندبن- الیی و بندبن- سوچلما شهرستان نکا- تجدید سوم1۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲5۲

۲۴ ماه1۲ ماه1۴/71۳/۰77/7۸۴7۳5/65۳/۸۸۹بهسازی و آسفالت راههای روستایی سما- منجیر- کیکوه و حنیسک- نیچکوه شهرستان نوشهر- تجدید دوم۲۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲5۳

۲۴ ماه1۰ ماه6/۹۸۹/17۴/1۳۲۳۴۹/۴5۸/7۰7بهسازی و آسفالت راه روستایی جیسا، خضرآباد، علی آباد، ماشاءاله آباد شهرستان عباس آباد- تجدید دوم۳۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲5۴

۲۴ ماه۹ ماه16/5۰۴/۲75/7۴1۸۲5/۲1۳/7۸7بهسازی و آسفالت محور روستایی برما و الیی رودبار شهرستان نکا- تجدید دوم۴۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲55

۲۴ ماه1۲ ماه1۳/۲6۳/71۴/۹1566۳/1۸5/7۴6                              روکش آسفالت محور نیرس- بسطام شهرستان نوشهر- تجدید دوم5۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲56

۲۴ ماه1۲ ماه7/۳1۰/۴۸۴/۸7۲۳65/5۲۴/۲۴۴بهسازی و آسفالت راه روستایی نمکدره شهرستان رامسر- تجدید دوم6۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲57

۲۴ ماه1۰ ماه7/۳1۰/۴۸۴/۸7۲۳65/5۲۴/۲۴۴بهسازی و آسفالت راه روستایی گلین به آغوزکی شهرستان رامسر- تجدید اول7۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲5۸

۲۴ ماه1۲ ماه1۳/۴۴۴/۲۴1/6۳۲67۲/۲1۲/۰۸1بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی گرجی سرا به جیسا خضرآباد و اسب چین به پایانه گبل و گیاه عباس آباد- تجدید اول۸۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲5۹

۲۴ ماه1۰ ماه۴/۰77/۲۴۳/۰۹6۲۰۳/۸6۲/155بهسازی و آسفالت راه روستایی گرسماسر شهرستان رامسر- تجدید اول۹۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲6۰

۲۴ ماه۸ ماه7/71۹/67۸/۰۴7۳۸5/۹۸۳/۹۰۲آسفالت راه روستایی امام زاده یوسف خلیل شهر شهرستان بهشهر1۰۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲61

۲۴ ماه1۲ ماه۲۲/۰۰۰/6۸1/۰۳61/1۰۰/۰۳۴/۰5۲تکمیل پل راه روستایی کیاسر شهرستان بهشهر)فاز دوم(11۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲6۲

۲۴ ماه1۲ ماه1۲/۲۳۲/75۹/7۰۰611/6۳7/۹۸5زیرسازی و آسفالت راه روستایی نظام محله تیله نو شهرستان بهشهر1۲۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲6۳

۲۴ ماه1۲ ماه7/۰۰7/756/۰15۳5۰/۳۸7/۸۰1بهسازی و آسفالت راه روستایی والمده شهرستان نکا1۳۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰۲6۴

- دارا بودن حداقل رتبه ۵ در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : تا  ساعت 00: 14 مورخ  1400/10/01۵

- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد : ساعت 00: 14 مورخ  1400/10/2۵
- زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت  8:۳0  صبح مورخ 1400/10/26 در دفتر مدیر کل     

- آدرس: ساري خیابان انقالب مقابل استانداري-اداره پیمان و رسیدگي  تلفن   ۳۳۳26002  -011
-  این آگهي همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردید.                                                                                                           

 ))آگهي مناقصه عمومی -  نوبت اول (( 

   شناسه آگهی: 12۵0۵۳۵   اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــور و هیئت 
همراه متشــکل از رئیس دفتر ارزیابــی و نظارت بر 
عملکرد اســتان های شــورای مرکزی و مدیــر روابط 
عمومی ســازمان نظام مهندســی کشــور در ســفری 
یــک روزه بــه یزد با اســتاندار، اعضای هیئت مدیره 
پیشکســوت  مهندســین  از  چندتــن  و  ســازمان 
دیــدار و از خانــه مهندس و واحد آموزش ســازمان 
نظام مهندسی اســتان یزد بازدید کردند. به گزارش 
رویــداد امــروز؛ احمــد خــرم در دیدار با اســتاندار و 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با بیان 
اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان به طور کامل 
آماده همکاری با مجموعه استان است، اظهار کرد: 
با توجه به عضویت رئیس سازمان نظام مهندسی 
در شورای عالی مدیریت بحران، آماده همکاری با 
مسئوالن اســتان یزد در زمینه های امداد و نجات، 
بازسازی و اسکان موقت و دائم هستیم و پیشنهاد 
می کنیم رئیس سازمان نظام مهندسی یزد هم عضو 
رسمی صاحب رأی در ستاد مدیریت بحران استان 

شود.
 او بــا اعــالم اینکــه در حــال حاضــر حــدود ۶۰ 
درصــد از ۵۶۰ هــزار مهنــدس موجــود در ســطح 
کشــور یــا بیکار هســتند و یــا در شــغل غیر مرتبط 
فعالیت می کنند، گفت: متأسفانه بیش از ۵۰ درصد 
مهندسین فاقد مسکن هستند که حل این مشکل، 
مساعدت مسئولین استان، اداره راه و شهرسازی و 
شهرداری را می طلبد تا بخشی از نیاز مسکن قشر 

مهندسین برطرف شود.
احداث »خانه مهندس« باکاربری های 

مختلف در یزد
خرم با اشــاره به طرح رفاهی »خانه مهندس« 
در هــر اســتان تصریــح کــرد: بــه همین منظــور به 
۳ تــا ۵ هکتار زمین توریســتی در یزد نیــاز داریم تا 
کاربری هــای اقامتــی، ورزشــی، رفاهــی، بازی هــای 
کامپیوتــری، خدماتــی، تجــاری و... در آن ســایت 
دیده شــود و انگیزه ای برای سفر مهندسین به یزد 
و محرکــی برای صنعت گردشــگری اســتان باشــد. 

او یــادآور شــد: بــا توجــه بــه اینکــه طــی ۸ ســال 
گذشــته تعرفه هــای خدمات مهندســی در کشــور 
علی رغــم تــورم ۴۰ درصدی تغییری نکرده اســت، 
امیدواریم این موضوع با همراهی معاونت عمرانی 
اســتاندار و شهردار یزد محقق شــود و در مقابل ۷ 
هــزار مهندس اســتان آمــاده نقش آفرینــی و اجرای 
مأموریت های دستگاه های اجرایی هستند. رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به 
اینکــه الزامی شــدن صدور شناســنامه فنی ملکی، 
باعث اشــتغال زایی وســیعی برای مهندسین بیکار 
خواهد شد گفت: این اتفاق از سوی دیگر موجب 
درآمدزایــی جهــت انجــام مأموریت های ســازمان 

نظام مهندسی خواهد شد.
یزد پایلوت اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی 

ساختمان خواهد شد
او ادامــه داد: اجرای دقیق مبحث ۲۲ مقررات 
ملــی ســاختمان می توانــد تــا ۵۰ درصــد اشــتغال 
مهندسین کشور را برطرف کند ازاین رو یزد می تواند 
به عنــوان پایلــوت اجــرای ایــن مبحــث در کشــور 
معرفی شود. استاندار یزد نیز در این نشست ضمن 
خیرمقدم به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
معــاون  همــکاری  و  مســاعدت  دســتور  کشــور، 
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری را با ســازمان 
نظام مهندســی ساختمان به منظور ساخت »خانه 
مهنــدس« در یــزد صادر کرد و از طرح نهضت ملی 
مسکن در یزد به عنوان ظرفیت بسیار خوبی برای 

اشتغال مهندسین استان نام برد.
مهران فاطمــی در این دیدار خاطرنشــان کرد: 
مهنــدس فرهمنــد رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان یزد فردی بســیار خالق، طراح و 
مبتکر است و به همین دلیل به این مجموعه اعتقاد 

کامل داریم.
لزوم توجه به امنیت شغلی و تعیین تکلیف 

استخدامی کارکنان سازمان نظام مهندسی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در ادامه سفر 
یک روزه خود به یزد در دیدار با هیئت مدیره سازمان 

نظام مهندسی ساختمان اســتان از آنان خواست تا 
پیش از هر اقدامی به وضعیت معیشتی و رفاهی 
کارکنان سازمان رسیدگی بیشتری کنند و در این راستا 
هر کمکی که از سوی سازمان نظام مهندسی کشور 

نیاز باشد دریغ نخواهیم کرد.
او افــزود: بایــد حقــوق کافــی بــرای اعضــای 
اســاس  بــر  ســازمان  کارکنــان  و  هیئت مدیــره 
دستورالعمل های قانونی در نظر گرفته شود. احمد 
خــرم بــا اشــاره بــه احداث خانــه مهنــدس در یزد، 
خاطرنشان کرد: الزم است همانند خانه های معلم 
در سراسر کشور که معلمین از آن رضایت کامل دارند 
خانه مهندسی درخور مهندسین ساخته شود که هم 
ازنظر امکانات و هم ازنظر قیمت مناسب باشد.او با 
اشاره به لزوم رایزنی با نمایندگان استان در خصوص 
تصویب جزئیات قانون تأمین اجتماعی اضافه کرد: 
در موضوع بیمه تضمین کیفیت و مسئولیت نسبت 
به خریداری یک شرکت بیمه با سهامداری استان ها 
اقدام کرده ایم که این شرکت کارگزاری درآمد بسیار 
خوبی را برای سازمان نظام مهندسی استان ها ایجاد 

می کند.
آموزش های مهارتی بر مبنای پذیرش 

مهندسین در کارگاه های ساختمانی
رئیس ســازمان نظام مهندسی کشــور در بازدید 
از طــرح ســاخت خانه مهنــدس یــزد و در دیدار با 
مســئول آموزش سازمان نیز اظهار کرد: دولت برای 
آموزش های مهارتی سازمان نظام مهندسی بودجه 
هزارمیلیــاردی در نظــر گرفتــه که با توجــه به عدم 
استفاده سازمان نظام مهندسی از این بودجه باید 
توجه بیشتری کرد. او ادامه داد: عمده آموزش های 
مهارتــی بایــد بــر مبنــای پذیــرش مهندســین در 
کارگاه های ساختمانی توسط مشاوران و پیمانکاران 

قرار بگیرد.
احمد خرم تأکید کرد: برای کار گسترده و جدی 
در زمینــه آموزش هــای مهارتی باید از شــرکت های 
عضو تشکل های صنفی و تخصصی استفاده کرد و 
این موضوعی است که مهندسین را باکار عملی و 

زوایای پنهان کار آشنا خواهد کرد.
تدوین آیین نامه سازه های خشتی در یزد

رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
یزد نیز در جلســه هیئت مدیره ســازمان با ریاست 
نظام مهندســی کشــور بــا اشــاره بــه نقش ســازمان 
در کنتــرل و نظــارت ۶۸۰ پروژه گردشــگری در حال 
ساخت در استان گفت: بازسازی و نوسازی منطبق 
بر اصول و قواعد بافت تاریخی یکی از جدی ترین 
موضوعات مطرح شــده در نظام مهندســی اســتان 
اســت و بــه همین دلیل درصــدد تدوین آیین نامه 
سازه های خشتی هستیم. او مهم ترین چالش های 
شــهر یزد را تخلفات ســاختمانی دانســت و اظهار 
کرد: متأســفانه ۷۰ درصد ساخت وسازها در استان 
بدون پروانه هســتند یعنی سازمان نظام مهندسی 
یــزد بــا ظرفیــت ۳۰ درصــدی از ساخت وســازها در 
حال فعالیت است که دلیل آن قوانین جاری و عدم 
نظارت و کنترل دستگاه های ذی ربط است. مجتبی 
فرهمند از توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات 
ســازمان به عنوان اصلی ترین اقدامات انجام شــده 
نــام برد و افــزود: طراحی یک نرم افزار جامع بانام 
ســامانه ســینا، طراحــی وب ســرویس مشــترک بین 
ســازمان و شــهرداری به منظور مکانیزه کردن کامل 
فرایند صدور پروانه و انعقاد تفاهم نامه با اداره کل 
راه و شهرسازی باهدف تجمیع نظارت مضاعف بر 
ســاختمان های بدون پروانه نیــز از دیگر اقدامات 
ســازمان بوده است. او ادامه داد: انجام پروژه های 
رفاهی نظیر بازسازی مجموعه هتلینگ در مشهد، 
راه انــدازی مرکــز رشــد و نوآوری صنعت ســاختمان 
در همکاری با پارک علم و فناوری جهت اســتفاده 
از تســهیالت صندوق فنــاوری و ایده های خالق و 
خریــداری زمین برای دفتر ســازمان مرکــزی و دفاتر 
شهرستان ها نیز در دستور کار قرار گرفت. همچنین 
خرم رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــور در سفر 
یــک روزه بــه یزد بــا »کاظم گنجــی« و »محمدرضا 
حسنی« دو تن از مهندسین پیشکسوت استان یزد 

دیدار و گفتگو کرد.
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خــبر   

کاهش ۱0 درصدی تولید 
انار در ابرکوه

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه با اشاره به پایان فصل 
برداشــت انــار، گفــت: بــه دلیــل افزایش دمــا در فصل 
تابســتان، وجود کرم گلوگاه، پوسیدگی میوه درختان و 
نیز تداوم پدیده خشکســالی و همچنین وجود مکس 
مدیترانه ای، تولید انار نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد 
کاهــش یافت. به گزارش ایســنا، علی محمد هوشــمند 
افزود: امسال کشاورزان از مجموع ۶۵۰ هکتار باغ های 
این شهرستان ۱۰ هزار تن محصول انار به ارزش حدود 
۸۰۰ میلیــارد ریــال برداشــت و روانــه بــازار اســتان های 
مختلف کشــور کردنــد. او، با بیان اینکه افــزون بر هزار 
خانوار کشاورز در این عرصه فعالیت دارند خاطرنشان 
کــرد: متوســط تولید این محصول ۱۵ تــن در هر هکتار 
و در برخــی باغ هــای تولید انار بــه ۳۰ تن هم در واحد 
سطح رسیده است. هوشمند، هرس به موقع درختان، 
مبــارزه بــا کــرم گلــوگاه و مگــس مدیترانــه ای، آبدهــی 
به موقــع، تغذیه درختــان با کود حیوانی و اســتفاده از 
ارقــام مرغوب می توانــد در افزایش تولید انار تأثیرگذار 
باشد. مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه به کشاورزان توصیه 
کرد که انارهای پوسیده را از باغ ها جمع آوری و معدوم 
کنند که این شیوه تاکنون بهترین مبارزه با کرم گلوگاه انار 
در استان یزد و به ویژه این شهرستان شناخته شده است. 
او همچنین یادآور شــد: باغداران نسبت به جمع آوری 
میــوه انجیــر کــه در مجــاورت باغ های انــار قــرار دارد و 
میزان آفت آن باالست نیز اقدام کنند. این مسئول بخش 
کشاورزی ابرکوه با اشاره به نبودن صنایع فرآوری انار در 
این شهرستان تصریح کرد: عالقه مندان می توانند برای 
ســرمایه گذاری در بخــش صنایــع فــرآوری و جنبــی این 
محصــول به مدیریت جهاد کشــاورزی بــرای معرفی و 
درخواست تسهیالت از بانک های عامل مراجعه کنند. 
حســن زارع، مســئول تولیــدات گیاهــی مدیریت جهاد 
کشاورزی ابرکوه اضافه کرد: هم اکنون ۱۰ هزار هکتار از 
۱۵ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی این شهرســتان به 
محصول باغی اختصاص دارد. او با بیان این که ساالنه 
حــدود ۷۰ هــزار تن انــواع محصول باغی که اصطالحا 
ارگانیــک نامیــده می شــود در ایــن منطقــه برداشــت 
می شــود، افــزود: ۸۰ درصــد محصول عــالوه بر عرضه 
به بازار برخی استان ها، به دلیل کیفیت باال به خارج از 
کشور عمدتا به حوزه خلیج فارس صادر می شــود. زارع 
عمده محصول باغی را انار، پسته، زردآلو، هلو، انجیر، 
پسته، بادمجان و گوجه فرنگی ذکر کرد که متوسط تولید 
برخــی از این محصوالت تا چند برابر در واحد ســطح 
اســت. مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی ابرکوه 
با اشاره به حمایت دولت از سرمایه گذاران برای ایجاد 
صنایع تبدیلی و نیاز ابرکوه به صنایع تبدیلی انار تأسیس 
ســردخانه بــرای نگهداری میــوه، یادآور شــد: بــا ایجاد 
واحدهای فرآوری فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران در 
ایجاد اشتغال و تولید فراهم می شود که افزایش درآمد 
کشــاورزان را نیــز بــه دنبــال دارد. زارع با اشــاره به اینکه 
کاشــت گیاهان پرآبخواه در این منطقه به دلیل کمبود 
منابع آبی دیگر مقرون به صرفه نیست، خاطرنشان کرد: 
توســعه کشت گیاهان دارویی و پســته در کنار کاشت 
زعفران در اولویت کار کشاورزان ابرکوه قرارگرفته است. 
او افزود: کشاورزان برای توسعه کاشت زعفران می توانند 
با مراجعه به جهاد کشاورزی برای دریافت تسهیالت با 

بازپرداخت پنج ساله اقدام کنند.

برگزاری نهمین
 نمایشگاه معماری داخلی 

از ششم دی ماه
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی 
منطقه یزد از برگزاری نهمین نمایشگاه معماری داخلی 
یزد با حضور شش استان خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد 
قافی دراین باره تصریح کرد: نهمین نمایشگاه معماری 
داخلی، لوستر، دکوراسیون داخلی کابینت و درب چوبی 
و کاالی خواب و تشــک با حضور شــش اســتان در یزد 
برگزار می شــود. او افزود: این نمایشــگاه در فضایی به 
مساحت بیش از پنج هزار مترمربع طراحی شده که ۵۴ 
شرکت در آن کاالهای خود را در زمینه معماری داخلی 
عرضه می کنند. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های تجاری 
بین المللی منطقه یزد اظهار کرد: این نمایشگاه از تاریخ 
ششم تا دهم دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی استان، میزبان عالقه مندان به 
معمــاری داخلــی خواهد بــود. قافی با اشــاره به اینکه 
نمایشگاه ها با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی برگزار 
می شــود، افــزود: بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه حتما از 
ماســک اســتفاده کــرده و در زمــان حضــور فاصله های 

اجتماعی را رعایت کنند.

درخشش یزدی ها در 
چهل و چهارمین مسابقات 

سراسری قرآن
برخــورداری،  هانیــه  و  حــدادزاده  محمدحســین 
نماینــدگان اســتان یزد توانســتند در چهــل و چهارمین 
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف و امور خیریه 
رتبه های برتر را کسب کنند. بر این اساس محمدحسین 
حدادزاده، قاری ممتاز دیار دارالعباده توانست رتبه دوم 
رشته ترتیل این دوره از مسابقات را کسب کند. همچنین 
هانیه برخورداری نیز در رشته حفظ ۲۰ جزء رتبه سوم 
کشوری را به دست آورد. یادآور می شود مرحله پایانی 
مسابقات سراسری قرآن کریم با انتخاب دو نماینده از 
اســتان یزد، ســوم دی ماه در تاالر اندیشــه حوزه هنری 

تهران به کار خود پایان داد.

در سفر رئیس نظام مهندسی کشور به یزد مطرح شد:

ساخت»خانهمهندسیزد«
محركیبرایگردشگریاستان

د زید رویدا

فرمانده انتظامی استان یزد از درگیری پلیس با سوداگران مرگ 
در جاده های کویری این اســتان خبر داد و گفت: در این عملیات 
نفس گیر ۷۲۰ کیلوگرم هروئین و تعدادی سالح جنگی کشف شد.
به گزارش مهر، سردار عباسعلی بهدانی فرد در جمع خبرنگاران 
از توقیف یک محموله بزرگ مواد مخدر خبر داد و اظهار داشت: 
بــا درگیری پلیس با ســوداگران مــرگ در کویر، مقادیر قابل توجهی 
مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه و مقادیری سالح جنگی کشف 
شــد. او بــا بیــان اینکه پلیس از عبور یــک کاروان حمل مواد مخدر 

از مرزهــای شــرقی کشــور مطلــع شــد، افــزود: توقیف ایــن خودرو 
در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت. بهدانی فرد عنوان کــرد: پس از 
شناسایی خودروی اشرار به دنبال تحقیقات گسترده پلیس، با ورود 
خودرو به محدوده اســتان یزد، دســتور ایست توسط پلیس صادر 
شــد اما قاچاقچیان اقدام به فرار و تیراندازی به ســمت مسئوالن 
کردنــد. فرمانــده انتظامــی اســتان یــزد از درگیــری شــدید پلیــس و 
قاچاقچیان خبر داد و افزود: پلیس ناچار به شــلیک به خودروی 
اشرار شد که در پی این شلیک، خودرو دچار حریق شد. بهدانی 

فرد بیان کرد: در بازرسی از بقایای خودرو ۷۲۰ کیلوگرم هروئین و 
شیشــه کشــف شد که از مرزهای شرقی کشور بارگیری شده بود به 
همراه یک قبضه ســالح آرپی چی ۷ به همراه ۶ گلوله مربوطه و 
۳۹۹ فشنگ سالح ام پی ۴ کشف شد. او ادامه داد: قاچاقچیان 
بــا تنگ شــدن عرصــه و افزایش حجــم آتش پلیس، فــرار را بر قرار 
ترجیــح داده و بــه دلیل شــرایط محیطی و صعب العبور منطقه از 
محل متواری که تمهیدات الزم برای شناســایی و دســتگیری آن ها 

صورت گرفت.

روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی یــزد: افراد باالی 
۱۸ ســال بــرای دریافــت دوز ســوم واکســن کرونــا بــه مراکــز 
واکسیناســیون مراجعه کنند. به گزارش صداوســیما، بر اســاس 
اعــالم روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی، افرادی که در 
دوز هــای اول و دوم، واکســن ســینوفارم، برکــت یــا بهــارات 

دریافــت کرده انــد پــس از ســه مــاه می تواننــد دوز ســوم را 
را  قبلــی  دوز  دو  مشــابه  واکســن  ترجیحــا  کــه  کننــد  تزریــق 
دریافت می کنند. البته این افراد می توانند واکســن آســترازنکا 
یــا پاســتوکووک پــالس را هــم دریافــت کننــد. کســانی کــه در 
کــرده  تزریــق  پاســتوکووک  واکســن  دوم،  و  اول  نوبت هــای 

، دوز ســوم خود را از همان واکســن  می توانند پس از ۲۸ روز
دریافت کنند. افرادی که واکســن های آســترازنکا و اسپوتنیک 
را در دو دوز قبلــی دریافــت کرده انــد، می توانند پس از ســه 
مــاه از واکســن های آســترازنکا یا پاســتوکووک پالس اســتفاده 

کنند.

معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش وپــرورش یــزد گفت: 
کرونا موجب ترک تحصیل یک هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان این 
اســتان به دلیل نیازهای مالی، نداشــتن شــرایط مناسب یا ورود به 
بازار کار شد.به گزارش ایرنا، سعیده بهادرزاده در بازدید از مدارس 
ابتدایی مهریز افزود: به رغم تمامی اقدام ها و تالش ها هنوز ۴۳۴ 
دانش آموز به گردونه تحصیل بازنگشــتند که توســط فرهنگیان و 
کادر مدارس مشغول شناسایی این عده هستند تا مجدد به تحصیل 
برگردند. وی با قدردانی از همکاری فرهنگیان و خانواده ها ادامه 

داد: آموزش مجازی در شرایط سخت کرونایی راهی برای جلوگیری 
از رکــود تعلیــم و تربیت اســت که تاکنون برای همــه دانش آموزان 
به طور یکســان ســودمند نبوده و موجب شــد تا بین دانش آموزان 
و معلمــان در کالس درس فاصلــه بیفتــد. این مســئول با اشــاره به 
افــت تحصیلــی دانش آمــوزان در مقاطــع مختلــف به دلیل شــیوع 
کرونــا در ســطح مــدارس گفت: شــیوع این ویروس تغییــر و تحول 
را بــر همــه حوزه هــا و عرصه هــای زندگی اجتماعــی تحمیل کرد و 
آموزش وپرورش را به طرف آموزش های مجازی سوق داد. بهادرزاده 

یکــی از دالیــل افــت تحصیلــی دانش آمــوزان در فضای مجــازی را 
ارتبــاط نداشــتن چهره به چهره میان معلــم و دانش آموز ذکر کرد 
و افزود: عدم انتقال احساسات و برقراری تعامالت انسانی و بین 
فردی موجب شده تا شاهد افت تحصیلی در میان دانش آموزان 
شویم و این افت در پایه های اول و دوم بیشتر مشهود است. به 
گفته وی حضوری شدن کالس ها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و واکسینه شدن دانش آموزان و اولیا و معلمان می تواند گامی مؤثر 

برای جبران افت تحصیلی باشد. 

رویکرد اصلی مسئوالن منطقه 
رفع  موانع تولید و جذب سرمایه باشد

۲۵ درصد خانوارهای یزدی 
فاقد مسکن هستند

نرخ تاکسی تلفنی در یزد تعیین شد

 اســتاندار یزد گفــت: یکی 
رویکردهــای  اصلی تریــن  از 
شهرســتان ها  در  فرمانــداران 
اقتصــادی،  مســائل 
ســرمایه گذاری، اشتغال و رفع 
موانع تولید باشــد. بــه گزارش 
در  فاطمــی  مهــران  تســنیم، 

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
یزد با اشــاره بــه موضوعــات و اولویت های در 
حال پیگیری در مباحث اقتصادی در استان یزد 
اظهار داشت: از موضوعات مورد اهتمام استان 
یــزد این اســت که مشــکالت اقتصادی اســتان 
آسیب شناســی شــود و تغییــر ریــل، به ســمت 
اقتصــاد دانش بنیــان و عرصه هــای جدیــد در 
بخش های مرتبط با تولید و اقتصاد انجام شود. 
او گفت: نگاه اســتان یزد به حرکت به ســمت 
افق های جدید در تراز دولت ســیزدهم اســت 
که در این راستا عالوه بر الزام مدیران اقتصادی 
بــه اســتفاده از دیدگاه هــای صاحب نظــران و 
نخبگاِن این بخش، برای حل مشکالت موجود 
و پیشبرد برنامه های این حوزه، بنده با جدیت 
پیگیر مســائل این حوزه هستم. اســتاندار یزد 
به مدیران و مســئولین اســتانی گفــت: خود را 
از ابتــال بــه روزمرگــی و آســیب های آن مصــون 
بردارنــد و یک رونــد، حرکت تحولی، جهشــی 
و نو را در اســتان رقم بزنند. فاطمی بیان کرد: 
الزم اســت مقایســه وضعیت استان را با نقطه 
مطلوب متصور برای اســتان انجام شــود؛ البته 
در  متعــدد  فعالیت هــای  اقدامــات  تاکنــون 
حوزه اقتصادی انجام شــده اســت امــا کارهای 
انجام نشــده زیاد دیگری هم در اســتان وجود 
دارد. او ادامــه داد: انجــام برنامه های دیگر با 
افزایــش کمی جلســات رقــم نمی خــورد بلکه 
بایــد بررســی کــرد کــه مصوبــات و تســهیالت 
ارائه شده ناظر بر کدام بند اقتصاد مقاومتی و 
تبصره سند آمایش است و چه نقش در تکمیل 
پــازل اقتصــادی اســتان و رویکردهــای جدیــد 
دارد. فاطمــی با اشــاره بــه اینکه رئیس جمهور 
بر آســیب شناســایی مســائل واحدهــای راکد، 
دچار مشکل و نیمه فعال ظرف دو ماه تأکید 
کردنــد تصریح کرد: در این راســتا باید مســائل 
و مشــکالت قابل حل و غیرقابل حل در استان 
احصاء شود تا مسائل قابل حل در درون استان 

پیگیــری شــود و در مقابــل آن 
مســائل غیرقابل حــل جهــت 
طرح و رســیدگی در جلسه ای 
در ســطح دولت در دستور کار 
قرار گیرد. اســتاندار یزد گفت: 
یکی از اصلی ترین رویکردهای 
شهرســتان ها  در  فرمانــداران 
مســائل اقتصــادی، ســرمایه گذاری، اشــتغال و 
رفــع موانــع تولیــد باشــد. فاطمی عنــوان کرد: 
فرمانداران در حوزه مســائل اقتصادی، جهت 
ایجاد تغییر و تحول اقتصادی بسیار مثبت در 
داخل شهرستان ها نقش ویژه ای دارند. استاندار 
یزد گفت: از مصوبات ســفر ریاست جمهور به 
استان یزد را پیگیری در خصوص انتقال حساب 
بانکی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی به 
استان دانست و گفت: با توجه به اهمیت این 
موضوع وزیر اقتصاد قول پیگیری و اجرای این 
موضوع مهم داده شده است تا ظرف یک ماه 
آینده اجرا شود. فاطمی افزود: نسبت مصارف 
بــه منابع بانک ها و تشــکیل کارگــروه نظارتی 
جهت بررســی درصد اجرای مصوبات در حوزه 
ارائه تسهیالت، رفع موانع احتمالی موجود، ارائه 
تذکر و برخورد جدی به بانک عامل در صورت 
کوتاهــی در امــور را از دیگــر برنامه هــای حــوزه 
اقتصادی اســتان یزد دانســت که مورد پیگیری 
و بررســی قرار می گیرد. او رســالت اصلی دولت 
را هدایــت، حمایت و نظارت بر پروژه های این 
حــوزه دانســت و تأکیــد کــرد: کارهــای اقناعی، 
ترویجی و آموزش در حوزه های سواد بازرگانی و 
سواد تولید جهت تغییر ریل اقتصادی و حرکت 
مضاعف و روبه جلو در این حوزه انجام شــود. 
اســتاندار یزد با بیان اینکه بایــد برنامه کالن در 
حوزه مســائل اقتصــادی مبتنی بر ســند آمایش 
تهیه شود، اظهار داشت: شرط الزم برای تغییر 
رویکرد، صرفا بســنده کــردن به نظرات مدیران 
و کارشناســان دولتــی نیســت بلکــه باید حلقه 
مشورتی گسترده تر شده و از نظرات نخبگان و 
افراد صاحب نظر در خصوص مسائل این حوزه 
استفاده شود. فاطمی گفت: این مسئله یکی از 
برنامه های جدی استان در این مدت بوده است 
و تاکنــون قریب 120 جلســه بــا صاحب نظران 
بخش های مختلف برگزارشــده و نظرات آن ها 

دریافت شده است.

شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
اســتان یزد گفت: تاکنون بیش 
از ۵۰ هزاریزدی در سامانه طرح 
نهضــت ملی مســکن ثبت نام 

کرده اند.
رضــا  یزدرســا،  گــزارش  بــه 
شــورای  جلســه  در  یــادگاری 

هماهنگــی امــور راه و شهرســازی اســتان یزد که 
با حضور مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک 
خاک کشــور و مدیران آزمایشگاه های ۱۲ استان 
همجــوار یــزد برگــزار شــد خاطرنشــان کــرد: بــر 
اســاس سرشماری ســال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ درصد 
خانوارهای یزد فاقد مسکن ملکی می باشند که 
این عدد نســبت به سرشماری ســال ۷۵ رشدی 
۲۰ درصــدی داشــته اســت. او ادامــه داد: بــر 
اســاس برآوردها در اســتان یزد ۱۱۴ هــزار خانوار 
یزدی فاقد مســکن ملکی می باشــند که از این 
تعداد ۱۰۴ هزار خانوار در مناطق شهری ساکن 
هستند. یادگاری با اشاره به اینکه تاکنون حدود 
۵۰ هزار یزدی در ســامانه نهضت ملی مســکن 
ثبت نام کرده اند اظهار داشت: بر اساس تجربه 

ثبت نام هــای قبلــی مســکن، 
پیش بینی می شود تنها حدود 
افــراد واجــد  ایــن  ۵۰ درصــد 
شرایط باشند که اداره مسکن 
و شهرســازی خــود مکلــف به 
تعیین زمین و ساخت مسکن 
بــرای ایــن تعــداد افــراد واجد 
شرایط می داند. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
یــزد در ادامــه بــا بیــان اینکــه طــول عمــر مفید 
ســاختمان در ایران حدود ۳۵ ســال است که در 
مقایسه با کشورهای دیگر بسیار کم است ابراز 
داشــت: نقش آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 
در ایــن زمینه بســیار مهم و تأثیرگذار اســت که 
باید با بررسی ها و کنترل کیفیت مصالح در این 
زمینه مؤثر باشد. او ادامه داد: متأسفانه وضعیت 
ایمنی بسیاری از ساختمان های شهرهای کشور 
به هیچ عنــوان مناســب نیســت و بایــد امیــدوار 
بود زلزله ای در این مناطق به وقوع نپیوندد که 
به طور حتم خسارات فراوانی را به دنبال خواهد 
داشــت کــه در ایــن زمینه نیز آزمایشــگاه فنی و 

مکانیک خاک باید نقش فعال تری ایفا کند.

کارگــروه تنظیم بازار اســتان 
یزد نرخ کرایه تاکسی های تلفنی 
یــزد را تعییــن و بــرای اجــرا بــه 

واحدهای مربوطه ابالغ کرد.
به گزارش ایلنا، در نشست 
اســتان  بــازار  تنظیــم  ســتاد 
ورودی  نــرخ  شــد  مقــرر  یــزد 

تاکســی تلفنی  ۴ هزار تومــان، برای هر کیلومتر 
۱۵۰۰ تومــان و بــرای هــر دقیقــه توقــف ۳۶۰ 
تومان باشــد. بر اساس این نرخ گذاری، تمامی 
آژانس هــای تلفنی موظف به رعایت نرخ های 
تعیین شــده هســتند و در صورت تخلف برابر 
بــا مقــررات بــا متخلفان برخــورد خواهد شــد. 
بــه گفته مســعود عظیمــی؛ معــاون اقتصادی 
استاندار یزد، این نرخ گذاری تا پیش از پیشنهاد 
و تصویب نرخ جدید در سال آینده معتبر بوده 
و نرخ گذاری بعدی نیز با محوریت فرمانداری 
و نشست مشترک سازمان تاکسیرانی و اتحادیه 
تاکسی تلفنی تعیین می شود. او با اشاره به اجبار 
نصب نرخ نامه روی شیشــه خــودرو افزود: در 
راســتای تعیین نــرخ کرایــه آژانس ها جلســات 

مختلفــی برگزارشــده و آنالیــز 
قیمت ها به دست آمده و برای 
بــروز اختــالف،  از  جلوگیــری 
این نرخ نامه بین تاکســیرانی 
تاکســی های  اتحادیــه  و 
تلفنی یکسان است. عظیمی 
تصمیم گیــری  از  همچنیــن 
و تعییــن نــرخ خدمــات الســتیک و آپاراتی ها 
خبــر داد و گفت: با افزایــش ۳۵ درصدی نرخ 
خدمــات الســتیک و آپارات موافقت شــده اما 
استان یزد در زمینه خدمات در مقایسه با سایر 
استان ها نرخ کمتری دارد و در ردیف سه استان 
ارزان کشــور در ایــن زمینه اســت. معــاون امور 
اقتصادی اســتاندار یزد از دیگر دســتور کار این 
کارگروه را تصمیم گیری در خصوص میوه شــب 
عیــد و بــازار مــرغ و گوشــت دانســت و اظهــار 
داشــت: بــا هماهنگی هــای به عمل آمــده بین 
دستگاه های مربوطه ازجمله جهاد کشاورزی و 
ســازمان صنعت و معدن، اقالم ضروری مردم 
تأمین شــده و گوشــت و مرغ نیز تا پایان ســال 

بدون هیچ مشکلی فراهم است.

مهران فاطمی

کشف ۷۲۰ کیلوگرم هروئین در جاده های کویری استان

افراد باالی ۱۸ سال برای دریافت دوز سوم واکسن مراجعه کنند

ترک تحصیل ۱۵۰۰ دانش آموز استان به واسطه کرونا

خـــبر

خـــبر

خـــبر

رضا یادگاری

مسعود عظیمی

رویداد یزد

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان  
منطقــه آزاد کیــش گفــت: کلیت طرح ســاماندهی 
ســواحل ایــن منطقــه تائیــد شــد و در این راســتا ۶ 
کارگروه تخصصی شکل می گیرد. به گزارش سازمان 
منطقه آزاد کیش، حسین همتی، معاون اقتصادی 
ســازمان منطقــه آزاد کیش نیز با اشــاره به مباحث 
فرصت های ســرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی، 
بر لزوم در اختیار داشتن جزئیات محاسباتی و مفاد 
مطالعــات اقتصادی این طرح اشــاره کــرد و گفت: 
پیشــنهاد هایی از طرف ســرمایه گذاران حوزه های 
مختلــف بــا محوریــت ســاحل مطــرح می شــود و 
به منظــور انعطاف پذیــری و نهایت بهره منــدی از 
طرح های  بعدی، باید برنامه های بعدی نیز در این 
طرح دیده شود. شهرام جودت، سرپرست مدیریت 
GIS کیش در تشریح کارگروه های طرح ساماندهی 
ســواحل کیــش، گفــت: شــش پیوســت »فرهنگی 
اجتماعــی«، »گردشــگری«، »حوزه هــای عمرانی و 
اجرایی«، »اقتصادی و سرمایه گذاری«، »حقوقی« 
و »زیست محیطی« در قالب کارگروه های تخصصی 
بــه پیگیــری و بررســی و تدویــن نهایی ایــن طرح 
خواهند پرداخت. سرپرســت معاونت گردشــگری 
ســازمان منطقه آزاد کیش با اشــاره به بیانات رهبر 
انقالب بر لزوم پیوســت های فرهنگــی، اقتصادی 
و اجتماعــی بــرای هــر طرحــی تأکید کــرد و گفت: 

کیــش ویتریــن حوزه گردشــگری و اقتصادی کشــور 
اســت و هــر طرحــی در این منطقــه ایجــاد و اجرا 
شــود بــرای مناطق دیگر نیــز الگو می شــود. جواد 
جمالی همچنین برخی تعاریف را مغایر با قوانین 
گردشگری اعالم کرد و افزود: توسعه ی گردشگری 
در الزامات زمان، ایجاب می کند که تمام کاربری های 
تعریف شده انعطاف پذیر و قابل تغییر و جایگزینی 
باشــند. او اســاس ساماندهی ســواحل را در راستای 

توســعه ی گردشــگری عنــوان کــرد و ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه تغییــر نــگاه و ظرفیت های گردشــگری 
بایــد تعاریــف و کاربری هــای  منــدرج در طــرح، 
انعطاف پذیــر  به صــورت  نهایــی  طراحــی  در 
و قابل تغییــر تدویــن شــود. حمیــد میرمیــران، 
مدیرعامــل شــرکت نقش جهــان پــارس و مدیــر 
طراحی پروژه ســاماندهی ســواحل کیش، ضمن 
ارائه ی برنامه ها و جزئیات طرح اظهار داشت: 

طرح ســاماندهی و طراحی شــهری نوار ساحلی 
جزیره کیش با مطالعات »کالبدی« و »جمعیتی 
و گردشــگری«، »زیست محیطی و فضای سبز«، 
»حمل ونقل و ترافیک«، »تأسیسات زیربنایی«، 
»راهبــردی«، »ســاختاری«، »طراحــی شــهری و 
الگوهــای معماری«، »اقتصادی« و »بســته های 
ســرمایه گذاری« تدوین شده اســت. علی اکبری، 
اصلــی  گام  ســواحل  ســاماندهی  پــروژه  مدیــر 
طــرح اولیــه  ســاماندهی را جابجایــی کلوپ ها، 
آزادسازی حریم و محدوده ی ۶۰ متر و اصالح 
مســیر دوچرخــه و پیــاده اعــالم کــرد و افزود: 
در این طرح، در خصوص شاخص های عمومی 
ناظــر بر بهره بــرداری از فعالیت ها و فضاهای 
گردشگری ساحلی مواردی چون طرح معماری 
ارزشــمند، تناســب امکانــات و تجهیــزات فضــا 
بــا ظرفیــت عملکــردی فعالیت هــا و  ابنیــه  و 
فضاهــای گردشــگری ســاحلی، تجهیــز ابنیــه و 
فضــا بــا امکانــات و وســایل اســتاندارد و به روز 
بین المللی، تناسب کادر فنی مطرح شد و رعایت 
اصول بهداشتی و پاکیزگی کلیه فضاهای گردشگری 
و همچنین اســتفاده از پالت رنگی نوار ســاحلی و 
آراســتگی فضای ســبز و عدم اســتفاده از گونه های 
مهاجــم و حفاظــت گونه هــای بومــی نیــز از دیگر 

مسائلی بود که به آن ها پرداخته شد.
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خــبر   

تشکیل کمیته حفاظت 
از کوسه ماهیان
 در جزیره کیش

اداره محیط زیست کیش در راستای عمل به وظایف 
قانونــی خــود و همچنیــن کمــک در جهــت حفاظت 
همه جانبه از کوسه ماهیان موجود در آب های پیرامونی 
جزیره کیش و هندورابی، کارگروه حمایت از کوسه ماهیان 
را تشکیل داد. به گزارش کیشوندنیوز، کوسه ماهیان از رده 
ماهیــان غضروفی اند که قدمت پیدایش آن ها بر روی 
زمیــن به حدود چهارصد میلیون ســال قبل بازمی گردد 
آن ها زیستمندانی شکارچی، گوشت خوار و الشه خوار 
هستند که طیف متنوعی از گروه های مختلف ماهیان، 
نرمتنان، سخت پوســتان، سرپایان، خارتنان، پرندگان و 
حتی پستانداران در رژیم غذایی آن ها قرار دارد. میزان 
زادآوری کوسه ماهیان که عمدتا بچه زا هستند بسیار کم 
بوده و سن بلوغشان نیز باالست و این پایین بودن نرخ 
زادوولد و تولیدمثل در آن ها رشــد ســالیانه جمعیتشان 
را تحت تأثیر قرار می دهد.طبق بررسی های محققین 
اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت)آی یو سی ان( 
حــدود چهل وشــش گونــه از کوســه ماهیان در آب های 
کشــورمان گزارش شــده اند. کــه ســیزده گونــه از آن ها در 
طبقه در معرض خطر انقراض و چهار گونه نیز در طبقه 
به شــدت در معرض خطر انقراض دسته بندی شده اند.

در صدســال گذشــته تاکنون به دلیل وجود بازار پرسود 
ناشــی از تجارت غیرقانونی کوســه ها جهت استفاده از 
گوشت، روغن ، باله ها، پوست، دندان ها و … تبلیغات 
گسترده ای توسط سودجویان و قاچاقچیان در جهت 
ایجاد تصویری ترسناک و مرگ آور در میان مردم صورت 
گرفتــه تا باکم ارزش جلــوه دادن نقش حیاتی این گونه 
های ارزشمند در حفظ و پایداری اکوسیستم دریا، زمینه 
را برای شــکارش و قتل عام روزافــزون آن ها فراهم آورند 
طبق آمارهای رسمی، در کشور ما نیز ساالنه بیش از ده 
هــزار تن از کوســه ماهیان در طی فعالیت های صیادی 
صید می شــوند که عموما به عنوان صید هدف نیستند 
اما همین میزان از صید بر ذخایر شــکننده این ماهیان 
ارزشمند تأثیر منفی بسزایی دارد.به همین منظور اداره 
محیط زیست کیش در راستای عمل به وظایف قانونی 
خود و همچنین کمک در جهت حفاظت همه جانبه 
از کوســه ماهیان موجــود در آب هــای پیرامونــی جزیره 
کیش و هندورابی نســبت به تشــکیل کارگروه حمایت 
از کوسه ماهیان که متشکل از روسا و کارشناسان ادارات 
محیط زیست، دامپزشکی، اداره امور دریایی، شیالت، 
فرماندهــی دریابانــی کیــش ، جامعه کلوپــداران کیش 
و انجمن مردم نهاد پرشــین شــارک اقدام نمود.طی آن 
مقــرر گردید کلیه اعضای کمیته ضمن برگزاری مســتمر 
جلسات هم اندیشی کارگروه، تمامی ظرفیت های خود 
را در جهــت برگــزاری دوره هــا و کالس هــای آموزشــی، 
فرهنگ ســازی و آگاه ســازی دانــش آمــوزان ، جوامــع 
محلی و ساحل نشین در زمان مواجهه با کوسه ماهیان 
و همچنیــن ارائــه راهکارهای عملی و علمی در جهت 
به حداقل رســانیدن خطرات و آســیب هایی که نســل 
این آبزیان بسیار ارزشمند را تهدید می کند به کارگیرند.
همچنیــن در جهــت دســتیابی هرچــه بهتــر و مفیدتر 
تجربیات عالقه مندان و فعاالن محیط زیست، دعوت 
می شــود ایده هــا و نظــرات خــود را جهت اســتفاده در 
برنامه کارگروه ها به اداره محیط زیست کیش ارسال کنند.

افزایش ۴۳ درصدی 
پروازهای جزیره 

فرودگاه بین المللی کیش از ابتدا فروردین تا آذرماه 
امســال بــا افزایــش 43 درصــدی پروازهــای ورودی و 
خروجی، میزبان مسافران و گردشگران از اقصی نقاط 
کشور بود. بر اساس گزارش مرکز اطالعات و آمار فرودگاه 
بین المللی کیش در 9 ماه گذشته امسال تعداد 18هزار و 
778 پرواز ورودی و خروجی در این فرودگاه انجام شده 
اســت.از ایــن تعــداد پروازهــای ورودی و خروجی به 1 
میلیــون و 926هــزار و 399 نفر در فرودگاه بین المللی 
کیش خدمات ارائه شده است.فرودگاه بین المللی کیش 
با 9 کیلومترمربع مساحت در ارتفاع 31 متری از سطح 
دریا قرارگرفته است و زیر نظر شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های کیش که از شرکت های زیرمجموعه 

سازمان محسوب می شود فعالیت می کند.

۱۹ کیلوگرم مواد مخدر 
توسط پلیس کیش

 کشف شد
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش گفت: 
مأمــوران پلیــس کیش با انجام ۲ مأموریــت در داخل و 
خارج از جزیره کیش موفق به کشف ۱۹ کیلو انواع مواد 
مخدر شدند.به گزارش ایرنا، سرهنگ علی اصغر جمالی 
اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از 
دریافت گزارش های مردمی مبنی بر فروش مواد مخدر 
دریکی از مناطق جزیره، با انجام سلسله اقدامات پلیسی 
یک تیم فروشنده مواد مخدر را شناسایی و هفت کیلو 
مواد مخدر از نوع گل را کشف و ۲ نفر متهم را در این 
رابطه دستگیر کنند.ســرهنگ جمالی اظهار داشت: در 
مأموریت دوم که سه شبانه روز زمان برد، پس از دریافت 
اخبــار موثــق مبنــی بــر ورود مواد مخــدر از طریــق راه 
دریایی، تیمی تشکیل شده از پلیس مبارزه با مواد مخدر 
و پایگاه دریابانی به خارج از جزیره کیش اعزام و یک 
دستگاه خودرو آلتیما را که از قبل شناسایی شده بود را 

متوقف کردند.

با تشکیل 6 کارگروه تخصصی

ساماندهیسواحلجزیرهدردستوركاراست

د کیش رویدا

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت  گردشــگری  معــاون 
صنایع دســتی از متولیــان حــوزه گردشــگری در مناطــق آزاد کشــور 
خواست تا با بهره مندی بیشتر از ظرفیت های قانونی، زیرساختی 
و مرزی خود به عنوان مقاصد پیشرو گردشگری کشور، ایفای نقش 

کنند.
بــه گــزارش ایلنــا، علی اصغــر شــالبافیان )معــاون گردشــگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی( در نشســت با 
معاونــان و مدیــران فرهنگــی، اجتماعی و گردشــگری مناطق آزاد 
ارس، اروند، انزلی، چابهار، کیش، قشم و ماکو گفت: مناطق آزاد 
کشــور می توانند با تکیه بر ویژگی هــای متمایز خود ازجمله وجود 
زیرســاخت ها، تأسیســات گردشــگری موردنیاز، نزدیکی به مرزها، 
بهره منــدی از منابــع طبیعــی و نیــز دارا بــودن جاذبه هــای متمایز 
به عنوان مقاصد پیشــرو گردشــگری در کشــور ایفای نقش کنند. او 

افزود: نزدیکی به مرزهای کشــور امکان تمرکز بر بازارهای هدف 
گردشگری را برای مناطق آزاد کشور فراهم آورده است و می تواند 
ســبب حرکت یکپارچــه و بهره مندی هدفمنــد از روابط بین الملل 
شــود. شــالبافیان همچنیــن تمرکــز بــر محتوا ســازی و تولیــد اقالم 
تبلیغاتی را نیز یکی دیگر از اقدامات مؤثر در معرفی و شکوفایی 
ظرفیت هــای گردشــگری مناطــق آزاد کشــور خوانــد و بــر تمرکز 
بیشــتر در بخش اطالع رســانی فضای مجازی متناسب با سالیق 
و موقعیــت بازارهــای هــدف بین المللــی گردشــگری تأکید کرد. 
او در ادامــه برگــزاری مســابقات جام جهانــی در کشــور قطــر را 
فرصتــی ویــژه بــرای منطقه آزاد کیش خواند و سیاســت گذاری و 
برنامه ریــزی به منظــور جذب تماشــاگران حاضــر در این رویداد 
آورد. معــاون  بــه شــمار  را فرصتــی غنیمــت  مهــم بین المللــی 
گردشــگری همچنیــن با اشــاره به امــکان ایجاد هاب پــروازی یا 

مرکــز توزیــع پروازها از طریق منطقه آزاد کیش؛ افزود: با انجام 
پرواز مستقیم از کشورهای مختلف به مناطق آزاد امکان ایجاد 
هــاب پــروازی یــا مرکــز توزیــع پروازها به ســایر اســتان ها وجود 
دارد و ایــن امــکان نقــش مؤثــری در توزیــع مســافران بــه ســایر 
اســتان های کشــور خواهــد داشــت. شــالبافیان اظهــار کــرد: باور 
داریــم کــه مدیران مناطــق آزاد و مدیران کل اســتانی می توانند 
همــواره با تعامل دوســویه و همدالنــه فرصت های متمایزی برای 
توســعه صنعت گردشــگری کشــور فراهــم کنند. همچنیــن در این 
نشســت معاونــان مناطــق آزاد ارس، اروند، انزلــی، چابهار، کیش، 
قشم و ماکو نیز ظرفیت ها و چالش های خود را در حوزه گردشگری 
ازجمله حفظ و نگهداری، مدیریت و بهره برداری از آثار ثبت ملی 
و جهانی و نیز نبود الگوی توسعه و تعیین ارتباط کارکردی جزایر 

با یکدیگر، مطرح کردند.

خدمــات  ارائــه  باهــدف  کیشــوندی  کارت  صــدور  اداره 
شایســته، جلوگیــری از تجمــع و پیشــگیری از گســترش شــیوع 
بیمــاری کرونــا، نســبت بــه اســتقرار چهــار ایســتگاه در ســطح 
، کســانی که  جزیــره کیــش اقــدام کــرده اســت. بــه گــزارش مهر

تاکنــون موفق به دریافت کارت کیشــوندی نشــدند و یا اعتبار 
کارت آن هــا به پایان رســیده اســت می توانند به ایســتگاه های 
، ســینما لبخند،  مســتقر در ســطح جزیــره واقــع در »تاالر شــهر
شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه کیش و ســاختمان شماره سه 

ســازمان - مرکــز نــوآوری روبــروی بازار پــارس خلیــج« مراجعه 
kishvand.kish. کننــد. متقاضیــان می تواننــد از طریق ســایت
ir فرایند نام نویســی خود را انجام دهند و در صورت لزوم به 

ایســتگاه های مشخص شده مراجعه کنند.

امتحانات پایان ترم مدارس
 یک هفته به تعویق افتاد

تخصیص یارانه سهمیه بنزین
 بر اساس کد ملی

اجرای طرح ساماندهی جنگل های سفین 
باهدف حفظ گونه های گیاهی

مجوزهای صیادی ساماندهی می شود

رئیس اداره آموزش وپرورش 
کیــش گفــت: امتحانــات ایــن 
جزیره به منظور بررســی بیشتر 
جوانب همه گیری به ویژه سویه 
اومیکــرون به مدت یک هفته 
به تعویق افتاد.پرویز حیدری 
ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  راد 

اظهار داشــت: طبق بخشــنامه قانونی وزارت 
آموزش وپرورش و ســتاد ملــی کرونا امتحانات 
دی مــاه  چهــارم  از  بایــد  مــدارس  پایان تــرم 
به صــورت حضوری برگزار شــود کــه اجرای آن 
الزامی است. او اضافه کرد: اما در این جزیره 
با همکاری شورای سالمت جزیره پس از اخذ 
مجــوز از اداره کل آموزش وپــرورش هرمــزگان، 
برگــزاری امتحانات پایان ترم در این جزیره به 
دلیل گردشــگری و توریســتی بودن یک هفته 
به تعویق افتاد تا در صورت اتخاذ تصمیمات 
جدید ستاد ملی کرونا بر اساس آن عمل شود. 
رئیــس اداره آموزش وپرورش کیش یادآور شــد: 

درصورتی که ســتاد ملی کرونا 
نتیجه ای جدید تــا ۱۱ دی ماه 
اعــالم نکند این اداره موظف 
اســت با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و بخشنامه های ۰۶ 
و ۰۷ وزارتخانــه، امتحانــات 
پایان ترم را به صورت حضوری 
برگــزار کند. او افزود: بخشــنامه های ۰۶ و ۰۷ 
مدارس را ملزم به رعایت شــدید پروتکل های 
فاصله گــذاری،  رعایــت  ازجملــه  بهداشــتی 
اســتفاده از ماســک، حضــور دانــش آمــوزان 
و  واکســن  تزریــق  به شــرط  ســال  بــاالی ۱۲ 
واکسیناســیون معلمــان اشــاره دارد. حیــدری 
راد گفــت: بــدون شــک مــدارس ایــن جزیــره 
در ایــام امتحانــات هماننــد روزهــای قبل این 
بخشــنامه ها را رعایــت می کننــد و ایــن اداره 
به همراه مرکز توســعه ســالمت بازرســی های 
خود را برای حفظ سالمت دانش آموزان بکار 

تشدید خواهد کرد.

لواســانی،  محمدرضــا 
سرپرســت ســازمان منطقه آزاد 
کیــش افزایــش قیمــت بنزیــن 
جدیــد  طــرح  و  تکذیــب  را 
سهمیه یارانه ای بنزین برای هر 
کد ملی را تشریح کرد. لواسانی 
خبــر افزایــش قیمــت بنزیــن را 

کذب دانست و با تأکید بر این که تغییر قیمت  
حامل های انرژی نیازمند مصوبه مجلس اســت 
گفــت: در بودجــه ۱۴۰۱ اشــاره ای بــه افزایــش 
قیمت بنزین و ســهمیه ســوخت نشــده است. 
لواســانی تفــاوت ایــن طــرح بــا طرح پیشــین را 
تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی عنوان کرد 
کــه پیش ازایــن به هر خــودرو تعلق می گرفت. 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: 
ازاین پس سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی 
دارای خــودرو یــا فاقــد خودرو تعلــق می گیرد، 
میــزان یارانه تخصیصی بــه ازای هر نفر معادل 
20 لیتر بنزین به نرخ 1500 تومان است. به گفته 
لواسانی یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی 
قابل برداشــت اســت و افراد در صورت نداشتن 
خودرو می توانند این یارانه را با اپلیکیشــنی که 

به همین منظور طراحی شــده 
به فــروش برســانند. طبق این 
طــرح، افرادی که به هر دلیلی 
امــکان فروش ســهمیه ی خود 
یــا انتقال به دیگری را نداشــته 
باشند، بعد از مدت مشخصی 
مبلــغ آن را به صــورت فــروش 
خــودکار، در حســاب خــود دریافــت خواهنــد 
کــرد. محمدرضــا لواســانی بــا تأکید بــر این که 
تمــام دارنــدگان کد ملی که بیش از یک ســال 
در کشــور اقامت داشته باشند، مشمول طرح 
هســتند اظهار داشــت: با اجرایی شــدن طرح 
جدید ســهمیه بنزین، رانندگان وسائط نقلیه 
عمومی همچنان از ســهمیه  خود برخوردارند 
و هیچ گونــه تغییــری در ســهمیه تاکســی ها، 
ایجــاد  گازوییلــی  و  عمومــی  خودروهــای 
نیــز  خانواده هایشــان  اعضــای  و  نمی شــود 
مشــمول دریافت یارانه سهمیه ۲۰ لیتر بنزین 
می شــوند. او ضمن ابراز امیدواری از مشــارکت 
گسترده و همراهی مردم جزیره کیش گفت: امید 
است اجرای طرح جدید تخصیص یارانه بنزین 

به الگویی در سطح کشور تبدیل شود. 

پاک ســازی و هرس درختان 
از  یکــی  ســفین  جنگل هــای 
مطالبــات بومیــان منطقــه آزاد 
کیــش بــود کــه بــا بررســی های 
کارشناســی ایــن طــرح اجرایــی 
شــد. عبدالنبــی شــرفی رئیــس 
مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره 

شرکت عمران، آب و خدمات کیش بابیان این که 
عدم رســیدگی بــه اراضی جنگل های ســفین در 
سال های طوالنی سبب رشد گونه های مهاجم 
شــده بــود بــر ضــرورت هــرس و پاک ســازی این 
منطقه برای حفظ گونه های بومی اشاره کرد و 
اظهار داشــت: ســاماندهی این بخش از جزیره 
کیش از درخواست های بومیان این منطقه بود 
کــه بــا هــرس و پاک ســازی گونه هــای مهاجم و 
غیربومــی و آماده ســازی فضای مناســب جهت 
کاشت گونه های بومی مانند کهور ایرانی اجرایی 
شــد. او افــزود: غالب شــدن گیاهــان مهاجم در 
ایــن منطقه امــکان تردد و اســتفاده مناســب و 
 مطلــوب از فضای جنگلی را برای گردشــگران و  
ساکنان کیش ناممکن کرده بود. عبدالنبی شرفی 
در ادامــه افــزود: هنــگام بــروز آتش ســوزی های 
متعدد امــکان تردد ماشــین آالت اطفاء حریق 
امکان پذیــر نبــود ازاین رو اواخر ســال گذشــته و 
اوایــل امســال قســمت وســیعی در داخــل این 
منطقــه جنگلی طعمه حریق شــد. مدیرعامل 

شــرکت عمران، آب و خدمات 
کیش گفت: به علت پوشیدگی 
بیش ازحد این جنگل ها محلی 
برای گذران افراد بزهکار بوده 
به نحوی کــه تأمین امنیت این 
بخش برای پلیس هم ناممکن 
شده بود. شرفی افزود: شرکت 
عمران، آب و خدمات کیش در راستای حل این 
مشــکالت و همچنیــن حفظ محیط زیســت و 
درختان ارزشــمند این بخش با هماهنگی اداره 
محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش و در نظر 
گرفتن نظرات و درخواســت های بومیان، طرح 
ســاماندهی اراضی جنگلــی و هرس درختــان را 
آغاز کرد. او اظهار داشت: با ساماندهی و  حذف 
گیاهــان مهاجــم زمینه احیایی باغــات قدیمی 
مهیا و استفاده از فضای جنگلی حدود هشتاد 
هکتاری و دو  کیلومتر پیست دوچرخه موجود 
با نصب روشــنایی و تأمین امنیت فراهم شــده 
است. مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات 
کیــش تصریح کرد: هرس درختان این منطقه با 
دستور اکید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
مبنی بر انجام بررســی های الزم درزمینٔه حفظ 
گیاهــی  محیط زیســت و گونه هــای ارزشــمند 
متوقف شــده بــود تا پس از بررســی همه جانبه 
گونه های بومی ازجمله کهور ایرانی در فضاهای 

ایجادشده کاشته شود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت 
ایران گفت: طرح ساماندهی مجوزهای صیادی 
به منظور حل مشــکالت صیادان جنوب کشــور 
بــه زودی اجــرا می شــود. بــه گــزارش ایرنــا، پرویز 
محبی در دیدار با صیادان کیش اظهار داشــت: 
اســتان هرمــزگان دارای ســه هــزار و ۲۰۰ شــناور 
دارای مجــوز اســت و عــالوه بــر آن بیــش از ۱۲ 
هزار شــناور بدون مجوز نیز صیادی می کنند که 
باید ساماندهی شــوند. او اضافه کرد: در جزیره 
کیــش نیز ۵۸ صیــاد بدون مجوز رســمی تنها با 
مجوز موقت سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت 
می کنند و همین موضوع موجب ایجاد مشکل 
تأمین ســوخت برای آنان شــده است. محبی با 
اشاره به اینکه در کوتاه مدت ده تا بیست مجوز 

با شناســایی افــراد واجــد صالحیــت در کیش و 
هندورابی اعطا می شود یادآور شد: برای پیگیری 
ســوخت شــناورها در کیش نیاز است تا مسئول 
توزیع فرآورده های سوختی در کیش همکاری کند 
چراکه این قایق ها حتما باید مجوز رسمی شیالت 
داشته باشند و با مجوز موقت سازمان منطقه آزاد 
نمی توانند سوخت دریافت کنند. نماینده مردم 
غــرب هرمــزگان در مجلــس شــورای نیــز گفت: 
افزایش قدرت موتور شناورهای صیادی در استان 
بوشهر اتفاق افتاده است، ولی در هرمزگان خبری 
از ایــن طــرح نیســت و ایــن یک تبعیض آشــکار 
است. جباری افزود: برای حل مشکالت اسکله 
صیادی رایزنی هایی با سازمان منطقه آزاد کیش 
انجام شده و بهسازی اسکله نیز شروع شده است.

پرویز حیدری

جام جهانی قطر فرصتی ویژه برای منطقه آزاد کیش

استقرار ۴ ایستگاه صدور کارت کیشوندی در جزیره

خـــبر

خـــبر

محمدرضا لواسانی

عبدالنبی شرفی

پویش کاشــت ۱۲ هزار اصله نهال با مشــارکت 
بومیــان و دوســت داران محیط زیســت در جزیــره 
کیــش آغاز شــد. بــه گــزارش ایرنا، عملیات کاشــت 
نهــال در مناطــق جنگلــی کیــش بــا عنــوان پویش 
مردمی غرس نهال با حضور بومیان، کیشــوندان و 
مسئوالن جزیره کیش آغاز شد. سرپرست معاونت 
عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش در این آیین گفت: 
حفــظ و حراســت از فضــای ســبز و منابع طبیعی 
مسئولیتی خطیر بر عهده تمام کیشوندان است و 
پویش کاشت نهال باهدف احیای مناطق جنگلی 
این جزیره انجام شده است. سعید پورزادی بابیان 
اینکه امیدواریم احیاگر خوبی در این راستا باشیم 
افزود: سازمان منطقه آزاد کیش حامی شرکت ها و 
دستگاه های تابعه برای توسعه فضای سبز جزیره 
با تکیه بر گونه های بومی است. مدیرعامل شرکت 
عمران آب و خدمات جزیره کیش نیز در این پویش 

گفــت: این شــرکت در ســال جاری توســعه فضای 
سبز را بر مبنای کاشت گونه های بومی و سازگار با 

اقلیم جزیره قرار داده و غرس ۱۲ هزار اصله نهال تا 
پایان امسال در سطح جزیره برنامه ریزی شده است. 

عبدالنبی شرفی افزود: این تعداد نهال از گونه کهور 
ایرانــی و در بخش هــای مختلــف جزیــره ازجملــه 
روســتای باغو، منطقه جنگلی سفین قدیم و سایر 
نقاط فضای سبز جزیره غرس می شوند. او با اشاره 
به ســاماندهی درخت های منطقه جنگی ســفین 
قدیم اظهار داشت: این اقدام با درخواست بومیان 
به عنوان بخشی از فضای سبز جزیره و جایگزینی 
گونه هــای بومی بــا گونه های مهاجم انجام شــده 
اســت. شــرفی گفت: همچنین به منظور ســهولت 
کار غــرس نهال ها بومیان جزیره کیش می توانند با 
مراجعه به شرکت عمران، آب و خدمات نهال های 
کهــور ایرانــی را دریافت و در مناطق جنگلی غرس 
کننــد. در ایــن آیین عالوه بر کیشــوندان، بومیان و 
دوست داران محیط زیست، امام جمعه اهل سنت، 
امام جمعه موقت اهل تشیع کیش و جمعی دیگر 

از مسئوالن جزیره نیز حضور داشتند. 

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش از 
ارسال بیش از یک هزار و 200 آثار به کنگره بین المللی شعر خاتم سلیمانی 
خبر داد. حسین شمسیان در نشست خبری سومین کنگره بین المللی شعر 
خاتم سلیمانی بر لزوم اهمیت این رویداد اشاره کرد و گفت: باید تالش 
کنیــم که خود را در زمره برگزارکننــدگان این رویداد قرار دهیم. او یگانه 
مرجع ادبی و شعری برای سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را از 
ویژگی های این کنگره عنوان کرد. سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: این کنگره باهدف دو کتاب اشعار در 
وصف سردار سلیمانی منتشرشده که از آثار فاخر و ارزشمند محسوب 
می شــود. او یکــی دیگــر از ویژگی هــای این کنگــره را مردمی بــودن آن 
برشمرد و گفت: با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی؛ سردار 
سلیمانی از مردم بود و باید برنامه های مربوط به این شهید نیز مردمی 
برگزار شود. شمسیان ویژگی سوم کنگره سردار سلیمانی را فرامرزی بودن 
آن عنوان کرد و افزود: مردمی بودن کنگره سردار از مرزهای ایران فراتر 
رفته و شاعرانی از کشورهایی مانند روسیه و کانادا در این کنگره حضور 
خواهند داشت که می توان این مهم را یک از ویژگی های مهم و ممتاز این 

کنگره دانست. ایشان اظهار کرد: در یک بازه زمانی داوران آثار ارسالی را 
موردبررسی قرار داده و افتتاحیه این کنگره پنجم دی و با حضور شاعران 
در کیش برگزار شد و اختتامیه این رویداد بین المللی نیز روز 13 دی با 
حضور برگزیدگان در شیراز انجام خواهد شد. شمسیان با اشاره به 8 گروه 
موضوعی در فراخوان کنگره شعر خاتم سلیمانی افزود: تفکر انقالبی در 
نگاه شهید سلیمانی، والیتمداری از منظر شهید سلیمانی، شهادت طلبی 

در مکتب شهید سلیمانی، مؤلفه های مکتب سلیمانی، مکتب سلیمانی 
در آینه قرآن و روایات، شهید سلیمانی شیعه ای در تراز آخرالزمان، سردار 
دل ها حلقه  پیوند دفاع مقدس و مدافعان حرم و شهید سلیمانی الگوی 
تعقل، حماسه و حب ّ وطن در انقالب اسالمی که مؤلفه های زندگی 
و سلوک حاج قاسم بوده و موضوعاتی است که شرکت کنندگان اشعار 
خود را با این مضامین ارسال کردند. به گفته دبیر این کنگره، غالمرضا 
کافی، علیرضا قزوه، ساجده تقی زاده، محمد مرادی و امیرارسالن اشرافی 
اعضای هیئت علمی این جشنواره هستند که هم با این فضا آشنایی دارند 
و هم شعرا به توانمندی این شاعران در عرصه شعر و ادب اعتماد دارند. 
شمسیان تأکید کرد: برجستگانی از عرصه های ادبیات کشور در این مراسم 
حضور خواهند داشت و همچنین شعرهایی از سوی شاعران برگزیده 
کشور به دبیرخانه ارسال شده است اما در مسابقه شرکت نکرده است که 
در آیین های افتتاحیه و اختتامیه خوانش خواهند شد. او خاطرنشان کرد: 
قاسم صرافان، بهرام مژدهی، اکبر سلیمانی، صفادل، گلدسته، روزی طلب 
و نیره جهان بین همچنین صادق آهنگران از بزرگانی هستند که در این 

مراسم شرکت خواهند داشت.

پویش کاشت ۱۲ هزار اصله نهال آغاز شد

برگزاری سومین کنگره بین المللی شعر خاتم سلیمانی

خـــبر

خـــبر

رویداد کیش

در آیینــی بــا حضــور مشــاور رئیــس و مدیــرکل 
هیئت رئیسه و نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی، معاون سیاسی استانداری هرمزگان، فرمانده 
ســپاه ناحیه شهرستان، امامان جمعه شیعه و اهل 
سنت قشم، محمد محمدحسینی تختی به عنوان 
فرماندار جدید شهرستان قشم معارفه و از خدمات 
علیرضا نصری در این سمت قدردانی شد. به گزارش 
ایرنا، نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: پرونده های سازمان منطقه آزاد قشم 
از ســال ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط هیئت 
تحقیق و تفحص بررسی شد که وزن مالی تخلفات 

به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
احمــد مرادی افــزود: هر پرونده ای که در کمیته 
تحقیــق و تفحــص بــه آن دســت یافتیم، در آن یــا 
تخلف رخ داده بود و یا فســاد کشف شــد. او ادامه 
داد: روند تائید صالحیت ها امری الزم برای تصدی 
مناســب اســت که بدون طی روند آن امکان فســاد 
بســیار باالســت. رئیــس هیئــت تحقیــق و تفحص 
مجلس شورای اسالمی از عملکرد سازمان منطقه آزاد 
قشم تصریح کرد: به همین دلیل به مدیران جدید و 
انقالبی کنونی توصیه می شود که در انجام امور دقت 
کنند که در لباس خدمت به مردم، فسادی رخ ندهد. 
او افزود: نهادهای متولی مانند فرمانداری باید ارائه 
خدمات عمومی به مردم با اســتفاده از ظرفیت ها 
و نیــز تأمین امنیت مــردم را به عنوان ۲ مقوله مهم 
موردتوجه خود قرار دهند. مرادی ادامه داد: نگرانی 
مردم قشم درباره دوگانگی مدیریت در این شهرستان 
قشــم، دغدغه بجایی اســت که باید مســئوالن با 
اتحــاد، در مســیر خدمت به مــردم گام بردارنــد. او 
اظهار کرد: مسئله آب همواره به عنوان مشکل اساسی 
قشــم مطرح و مســئوالن بــا وعــده رفــع آن در این 
جزیره مستقر می شوند اما باید هر چه سریع تر آن 
را رفع کرد. نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی افزود: اشتغال در جزیره به ویژه در حوزه های 
صیادی، تجارت و گردشگری اگر موردتوجه قرار گیرد 
و مشکالت مردم رفع شود، می تواند منجر به رفع 

بیکاری در این شهرستان شود.
سطح امید در جامعه ارتقا پیدا کند

دیگر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اســالمی نیــز در این مراســم گفــت: در دهه چهارم 
انقالب اسالمی باید اعتماد مردم بازسازی و رضایت 
آنــان شــود و ســطح امید در جامعــه ارتقا پیدا کند. 
محمد آشــوری تازیانــی افزود: دهه چهــارم انقالب 

توسط رهبری دهه پیشرفت و عدالت نماینده شده 
و بیانیه گام دوم نیز برای تحقق این امر صادرشده 
اســت. او ادامــه داد: مأموریــت همه کســانی اســت 
کــه بر مناصب و مســئولیت های کشــور در هرکدام 
از ارکان نظــام قــرار می گیرند، رســیدن بــه عدالت و 
پیشرفت اســت. این نماینده مجلس تصریح کرد: 
فرصت آزمون وخطا وجود نــدارد و در عمر انقالب 
خدمات بسیاری انجام شده و مطالبات بسیاری نیز 
بر زمین مانده که باید برای اجرای آن همت کرد. او 
افزود: امروز در معرض تهدید و آسیب قرار داریم و 
در این شرایط باید فرصت ها را به درستی تشخیص 
داد و بر اساس آن حرکت کرد. آشوری تازیانی ادامه 
داد: انسجام و همبستگی خمیرمایه خدمت رسانی 
است که با تکیه بر آن و فهم مشترک درباره مسائل، 

باید هزینه اداره کشور را سبک کرد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
هرمزگان نیز در این مراســم گفت: فرمانــداران باید 
در نظر داشته باشند که تمام سخنان و مواضع آنان 

از ســوی مــردم بازتاب پیدا می کند. علــی رئوفی در 
پاسخ به انتقاد از او برای استفاده از ماسک در هنگام 
سخنرانی افزود: در وضعیت شکننده ای قرار داریم و 
رعایت پروتکل های بهداشتی باید در دستور کار قرار 
بگیرد. او ادامه داد: انجام دستورالعمل های بهداشتی 
به ویــژه اســتفاده از ماســک و رعایــت پروتکل های 
بهداشتی الزامی شده است. معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری هرمزگان تصریح کرد: سویه ُا-

میکرون کرونا وارد ایران شده اما هنوز آثار زیان بارش 
کــرد: در  مشــاهده نشــده اســت. او خاطرنشــان 
کشــورهای خارجی ســرعت واگیری و مرگ ومیر این 
سویه از ویروس کرونا بسیار زیاد نشان داده شده است 
که باید در ایران و به ویژه استان هرمزگان این مسئله 

موردتوجه قرار بگیرد.
واگذاری مسئولیت ها بر اساس شایستگی ها 

باشد
امام جمعه اهل سنت قشم گفت: معیارهای 
واگذاری مصادر امور ارتباطی باشد و شایستگی ها 

در نظر گرفته نشود، عدالت رعایت نشده است. 
شــیخ عبدالرحیم خطیبی افــزود: اجــرای عدالت 
برای رفع تبعیض نیازمند سنگین کردن کفه عدالت 
در مناطق محروم است که بیانیه گام دوم انقالب 
نیز بر آن مهر تائید زده است. او ادامه داد: همه 
مطالبات همچنان بر جای خویش باقی است که 
باید حقوق و خواسته های مردم در نظر گرفته و 
رضایت  عمومی جلب شود. امام جمعه اهل سنت 
قشم تصریح کرد: چهار سال گذشته دوران سختی 
پشــت ســر گذاشــته شــد که بحران و تحریم های 
اقتصادی بر مردم تحمیل شــد و فرماندار در این 
عرصه با چالش های مختلفی روبرو شد. او با اشاره 
به دوگانگی حاکمیتی در قشــم افزود: در هنگام 
بروز کرونا سازمان عریض و طویلی برخالف ستاد 
کرونــای شهرســتان مصوباتــی داشــت کــه باعــث 
می شــد مشــکالت خاصــی در ۲ ســال اخیــر و در 
بحث مدیریت مشکل گسترش کرونا شکل بگیرد. 
خطیبــی ادامــه داد: اخالق مــداری و مــردم داری 
فرماندار پیشین و عملکرد قابل قبول او باعث شد 
کارنامه موفقی در قشم داشته باشد. او اظهار کرد: 
بررســی مســائل و یافت راه حل برای گره گشــایی 
از مشــکالت، نیازمنــد حــذف افــراط، تفریــط و 

تملق پذیری است.
امام جمعه اهل سنت قشم افزود: منتقدان در 
نگاه مدیران انقالبی نباید بدبینانه و بااحســاس 
تخریب گری باشد بلکه باید منتقدان را به عنوان 
مطالبــه گــران توســعه و تعالی شهرســتان در نظر 

بگیرند.
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اخبار کوتاه   

آمادگی اکیپ های واکنش 
سریع دامپزشکی 

در بشاگرد
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، 
از اجــرای عملیــات واکنــش ســریع در جمعیــت دامی 
شهرســتان بشــاگرد، توســط اکیپ هــای عملیاتــی فنی 
دامپزشــکی، خبــر داد. به گــزارش موج، کامبیز امجدی 
گفت: به منظور پوشش ایمنی بهینه در جمعیت دامی 
شهرستان بشاگرد، این اداره کل اجرای طرح ضربتی مبارزه 
بــا بیماری های دامی را با همکاری اکیپ های عملیاتی 
فنی سایر شهرستان های استان، در مناطق تعیین شده 
شهرستان بشــاگرد، عملیاتی کرد. امجدی در خصوص 
اقدامات اکیپ های واکنش سریع دامپزشکی در مناطق 
روســتایی بخش های گافر و پارامون شهرستان بشاگرد 
هم مرز با استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در 
28 روستا مناطق مذکور، به مدت یک هفته، عملیات 
شبانه روزی دامپزشکی توسط اکیپ های عملیاتی اعزامی 
به شهرســتان بشــاگرد، به سرپرســتی حمید خامه چی 
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره 
کل دامپزشــکی اســتان هرمزگان، صورت پذیرفت و در 
این راســتا تعداد 16هزار و 268 رأس دام ســبک تحت 
پوشــش واکسیناســیون و 128 رأس دام تحــت درمــان، 
قرار گرفت. معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
هرمزگان، از همکاری فرمانداری شهرستان و دستگاه های 
مرتبــط و به ویــژه دامداران بــا اجرای این عملیــات، در 
بخش هــای گافر و پارامون شهرســتان بشــاگرد، تشــکر 
کرد و تالش شبانه روزی اکیپ های عملیاتی دامپزشکی 
اعزامی به منطقه اعم از ستادی و شهرستانی را، شایسته 

تقدیر دانست.

برگزاری جشنواره دانش 
آموزان دارای نیاز های 

ویژه در بندرعباس
جشــنواره توانایی ها و اســتعداد های نمونه دانش 
آمــوزان دارای نیاز هــای ویژه )توانا( در بندرعباس برگزار 

شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، شــهباز بارانی، 
مدیــر آموزش وپــرورش اســتثنایی هرمزگان گفــت: این 
جشــنواره باهــدف شناســایی اســتعداد های علمــی، 
پژوهشی و فناوری دانش آموزان دارای نیاز ویژه است. 
بارانی افزود: حمایت های الزم از طرح های این دانش 
آمــوزان از دیگــر اهداف برگزاری این جشــنواره بــود. او 
گفت: این جشنواره با همکاری آموزش وپرورش استثنایی 
استان و سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه 

امام سجاد استان برگزار شد.

توزیع بیش از ۱۸ هزار 
تن آرد در شبکه تعاون 

روستایی بندرعباس
رئیــس اداره تعاون روســتایی شهرســتان بندرعباس 
از توزیــع بیــش از ۱۸ هزار تن آرد توســط شــبکه تعاون 
روستایی این شهرستان خبر داد. به گزارش مهر، عیسی 
برخورداری پور در جلسه کمیته بازرگانی تعاون روستایی 
این شهرســتان گفــت: این میــزان آرد با هماهنگی های 
صورت گرفته با مراکز فروش آرد در راستای تنظیم بازار در 
بین روستائیان تحت پوشش این شبکه توزیع شده است. 
او عنوان کرد: توزیع آرد روستایی جهت خدمات رسانی 
به روســتائیان و اعضاء شرکت های تعاونی روستایی از 
مهم ترین فعالیت های شبکه تعاون روستایی شهرستان 
محسوب می شود و این اداره بر اساس وظایف محوله 
در سطح روستاها اقدام به توزیع آرد و کاالهای اساسی 
می کنــد. برخورداری پــور افزود: از ابتدای ســال تاکنون 
درمجموع میزان ۱۸ هزار و ۱۵۰ تن آرد روستایی به ارزش 

۱۷۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال توزیع شده است.

ضربه سنگین کرونا به 
ورزش های آبی 

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: ورزش های 
آبــی به ویــژه شــنا از ورزش هــای موردعالقــه و پرطرفــدار 
هستند که متأسفانه در طی دو سال اخیر ضربه سنگینی 
به دلیل شیوع کرونا به آن وارد شد.به گزارش مهر، محسن 
رضوانی در مجمع انتخاب رئیس هیئت شــنا، شــیرجه و 
واترپلو هرمزگان اظهار داشت: امیدواریم با پایان کرونا که 
الزمه اش رعایت پروتکل های بهداشــتی و واکسیناسیون 
عمومی است، شاهد رونق و ازسرگیری مجدد فعالیت های 
ورزشی به ویژه شنا باشیم. او افزود: در بخش بانوان بیش از 
۱۵۰ تا ۲۰۰ مربی شنا در اختیارداریم که می توانند در جهت 
توسعه ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی بسیار نقش 
تأثیرگذاری داشته باشد و به طورقطع شاهد موفقیت های 
بســیاری در ایــن حــوزه خواهیم بــود. رضوانی با تأکید بر 
حمایت همه جانبه از فعاالن عرصه ورزش های آبی به ویژه 
در سطح قهرمانی، تصریح کرد: فدراسیون آمادگی خود را 
در جهــت همکاری بــرای برگــزاری کالس هــا و دوره های 
دانش افزایــی مربیــان و داوران را اعالم مــی دارد و در حد 
توان حمایت خواهیم کرد. رئیس فدراسیون شنا، شیرجه 
و واترپلو ضمن تشــکر از نحوه برگزاری این مجمع بیان 
داشت: این اولین مجمع است که طبق اساسنامه جدید 
برگزار شــد. مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز در این 
مجمع بیان داشت: خوشبختانه مجمع هیئت شنا استان با 
دستور کار جدید به نحو شایسته با حضور همه اعضا برگزار 
شد و امیدواریم رئیس هیئت همچنان همچون گذشته با 
تالش ها و پیگیری ها در جهت رشد و توسعه این ورزش 

مفرح و آبی تالش نمایند. 

آیین تودیع و معارفه فرماندار برگزار شد 

قشمچشمبهراهتوسعهپایدار
مراکز مهارت آموزی بانوان در استان 

راه اندازی می شود

هدایت فاضالب به صنایع غرب 
بندرعباس تسریع می شود

پیشرفت فیزیکی ۱۷ درصدی بازسازی 
واحد های مسکونی زلزله زده

استاندار هرمزگان، حمایت 
از تولیدکنندگان کاال و خدمات 
و ایجاد زیرساخت ها را وظیفه 
ذاتــی بخش دولتی برشــمرد و 
گفــت: آموزشــگاه های دولتــی 
بــرای مهــارت افزایــی زنــان در 
بندرلنگه، مینــاب و بندرعباس 

راه انــدازی می شــود. بــه گزارش تســنیم، مهدی 
دوســتی در نشســت شــورای مهارت اســتان که 
بــا حضــور کارآفرینان حوزه های مختلــف برگزار 
شــد، با اشــاره به ضرورت آشنایی تولیدکنندگان 
کاال و خدمــات با »اقتصاد پلتفرمی«اظهار کرد: 
کسب وکارهای مبتنی بر پلت فرم درواقع نقطه 
مقابل تجارت  سنتی هســتند چراکه در تجارت 
سنتی صرفا محصول تولیدی به صورت مستقیم 
بــه مصرف کننــده ارائه می شــود و بســتری برای 
برقــراری ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده 
وجــود ندارد. او نخســتین گام بــرای حرکت به 
سمت روش های نوین و اقتصاد پلتفرم را پذیرش 
ایــن تغییرها عنوان کــرد و افزود: بــرای ورود به 
ایــن حوزه، ابتدا محصوالت تولیدی و خدمات 
قابل ارائه باید قابلیت عرضه بین المللی داشته 
باشــند و آن هــا را شناســنامه دار کــرد. اســتاندار 
هرمزگان، حمایت از تولیدکنندگان کاال و خدمات 
را وظیفــه ذاتــی بخش دولتی برشــمرد و گفت: 
بــرای جبــران عقب ماندگی گذشــته و همراهی 
با ســیر تحول های آتی در اقتصاد دنیا، باید هر 

چه ســریع تر بســتر حرکت به 
ســمت پلتفرم هــای دیجیتــال 
فراهــم شــود. دوســتی ادامــه 
داد: ضمن ایجاد زیرساخت ها، 
تســهیالت الزم بــرای عملیاتی 
و  خالقانــه  ایده هــای  شــدن 
نوآورانه ارائه می شود. استاندار 
هرمزگان گفت: اســتفاده از محصوالت تولیدی 
و هنرهــای تجســمی بومــی می توانــد زمینــه 
معرفی کاال و خدمات قابل انجام در اســتان را 
فراهــم کند کــه باید این خرده اقدام ها توســط 
دستگاه های دولتی و یکایک شهروندان استان 
موردتوجه قرار بگیرد. دوستی با اشاره به ضرورت 
مذاکــره بــا پلتفرم هــا بــرای فــروش محصوالت 
تولیــدی، بیــان کــرد: اقتصاد پلــت فرمی نه تنها 
رقیب تجارت سنتی نیست، بلکه زمینه را برای 
توسعه این کسب وکارها فراهم می کند. استاندار 
هرمزگان، تمرکز بر مهارت افزایی را هم با توجه 
به اقدام های توســعه ای در شــرق، غرب و مرکز 
اســتان مــورد تأکید قــرارداد و گفت: با توجه به 
اینکه زنان محور کسب وکارهای خرد در استان 
هستند، اقدام های تسهیل گرانه برای راه اندازی 
مراکز فنی و حرفه ای و آموزشگاه هایی که بتوانند 
خدمات را به بانوان عالقه مند ارائه کنند در حال 
انجام است و آموزشگاه های دولتی برای مهارت 
افزایــی زنــان در بندرلنگه، مینــاب و بندرعباس 

راه اندازی می شود. 

دادگســتری  رئیــس کل 
هرمزگان از صدور دســتور ویژه 
طــرح  اجــرای  بــرای  قضایــی 
در  تســریع  جهــت  پشــتیبان 
هدایــت فاضــالب بــه صنایــع 
داد.  خبــر  بندرعبــاس  غــرب 
مجتبــی قهرمانــی در جریــان 

ایــن بازدید که شــهردار بندرعبــاس، مدیرعامل 
آبفا و جمعی از مســئوالن دســتگاه های متولی 
نیــز حضــور داشــتند، ضمــن بررســی اقدامــات 
انجام شده در محل موردنظر، دستورات الزم را 
به منظور رفع فوری موانع موجود صادر کرد. او 
با اشاره به اینکه ورود فاضالب به دریا موجب 
تهدید جدی علیه ســالمت شهروندان و سبب 
تخریب محیط زیســت و درنهایــت ایجاد بوی 
متعفن در شهر بندرعباس و گالیه شهروندان در 
این خصوص شــده اســت، اظهار کرد: بر اساس 
رســالت دستگاه قضایی جهت پیگیری حقوق 
عامــه، ایــن موضــوع در شــورای حفــظ حقــوق 
بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان 
هرمزگان موردبررسی قرارگرفته است و بر همین 
اساس با مصوبه این شورا؛ پروژه ای به طول ۲۲ 
کیلومتر به منظور هدایت فاضالب به غرب شهر 
بندرعباس جهت استفاده صنایع بزرگ در حال 
اجــرا اســت. این مقــام قضایی افــزود: با توجه 
بــه گــزارش کارشناســی، اتمام عملیــات اجرایی 
پــروژه مذکــور بــه دو ســال زمــان نیــاز دارد، لــذا 
جهت جلوگیری از آســیب های زیست محیطی 
و به منظــور رفــع بوی متعفــن باهدف صیانت 
از بهداشــت عمومــی، رفــاه حــال شــهروندان، 
ایجــاد زیبایــی بصــری و همین طــور توجــه بــه 
موضــوع پدافنــد غیرعامــل، مقــرر شــد؛ طــرح 

موقتی به عنوان پشتیبان پروژه 
اصلــی در دســتور کار قرار گیرد 
و تــا زمان تکمیــل طرح انتقال 
فاضالب بندرعباس به صنایع 
غــرب این شهرســتان، شــرکت 
تأمیــن و توســعه زیرســاخت 
خلیج فارس ظرف مدت ۲۰ روز 
از ابتدای ورودی دهانه فاضالب تا دریا را موقتا 
لوله گذاری نماید. قهرمانی همچنین با اشاره به 
اینکه یکی از پیامدهای سوء رهاسازی فاضالب، 
انتشــار گاز متان ناشــی از آن است، خاطرنشان 
کــرد: با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شــد؛ 
در راســتای تبدیل تهدید به فرصــت، راه اندازی 
سیســتم CHB بــرای تولیــد بــرق از گاز متان نیز 
توســط شــرکت تأمیــن و توســعه زیرســاخت 
خلیج فارس اجرایی شود. رئیس کل دادگستری 
هرمــزگان بیــان کــرد: مبلــغ ۳۰ میلیــارد ریــال 
عوارضی که توســط شــرکت تأمین و توســعه 
زیرساخت خلیج فارس به شهرداری بندرعباس 
پرداخت می شــود نیز برای زیباسازی و ایجاد 
مبلمان شــهری بندرعباس مصرف خواهد شد 
و شــهرداری نیز مکلف شــده است با همکاری 
اداره کل حفاظت از محیط زیست استان، نسبت 
به طراحی و ســاخت المان شــهری متناســب با 
موضــوع محیط زیســت، جهــت فرهنگ ســازی 
عمومــی اقــدام نمایــد. رئیــس کل دادگســتری 
هرمــزگان تأکید کرد: پیگیری برای رفع مشــکل 
فاضالب شــهر بندرعبــاس به صورت مســتمر و 
مــداوم توســط دســتگاه قضایی ادامــه خواهد 
یافت و در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل، 
تخلف و کوتاهی با متخلفان برابر قانون برخورد 

خواهد شد.

رضــا مدرس، معاون اســتانداری هرمزگان در 
گفت وگو با میزان، با اشــاره به آخرین وضعیت 
بازسازی واحد های مسکونی خســارت دیده در 
زلزلــه هرمزگان اظهــار کرد: نقشــه های اجرایی 
هزار و ۲۱ واحد مســکونی پیاده شــده اســت و 
عملیات پی کنی ۶۱۵ واحد مسکونی دیگر نیز 
تکمیل شده است. او بابیان اینکه کار فونداسیون 
۲۶۰ واحد مســکونی پایان یافته اســت، افزود: 
اســکلت پیچ و مهره ای ۱۰۰ واحد مسکونی نیز 
نصب شــده است همچنین ۲۶ واحد مسکونی 
اســکلت بندی شــده و ۳ منزل مســکونی آماده 
بهره برداری شــدند. معاون استانداری هرمزگان 
با اشاره به پیشرفت فیزیکی بازسازی واحد های 
مســکونی خســارت دیده در مناطــق زلزلــه زده 
بندرعبــاس گفــت: در ایــن راســتا دو نســبت 
موردتوجه است، نخست سازه های آسیب دیده 
در زلزله که گرید A بودند، خانه هایی که افراد 
در آن ساکن بودند و خانه هایشان دچار آسیب 
شد که پیشرفت فیزیکی آن ها ۳۸ درصد است 
اما پیشرفت فیزیکی به نسبت کل و با در نظر 
گرفتــن گریدهــای A,B,C حــدود ۱۷ درصــد و 
پیشــرفت مالی صفر اســت. مدرس با تأکید بر 
اینکه قرار بود تا پایان سال عمده منازل مسکونی 
به بهره برداری برســند، اظهار کرد: هنوز مصوبه 
دولت درباره کنش و واکنش مالی ابالغ نشــده 
است و تاکنون با منابع مالی استان که در اختیار 

داشــتیم کار را پیــش بردیــم و همیــن امر منجر 
شده که از برنامه زمان بندی شده عقب بیفتیم. 
او بابیــان اینکه عــدم تأمین اعتبــار و فاصله ای 
که بین پیشــرفت فیزیکی و مالی اتفاق افتاده 
باعث شــد نتوانیم ساخت وســازها را بر اســاس 
وعده هایمان پیش ببریم، افزود: بنا بود تا پایان 
سال ساخت ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی 
را به سرانجام برسانیم. مدرس اظهار کرد: طبق 
زمان بنــدی اولیه بنــا بــود در گام اول ۳۰۰ واحد 
مســکونی، در گام دوم ۶۰۰ واحــد مســکونی 
و در گام بعــدی هــزار واحد مســکونی ســاخته 
شــود تا در پایان ســال بتوانیم فرآیند بازسازی را 
به نحو مطلوب مدیریت کنیم اما عدم تعیین 
تکلیــف وضعیت مصوبــه دولت دربــاره نحوه 
مداخلــه که چقدر از اعتبــارات وام و چه میزان 
بالعــوض اســت، باعــث شــد از برنامه هایمــان 
عقب بمانیم. او بابیان اینکه در روند بازســازی 
واحد هــای مســکونی تغییــر اســتراتژی دادیم، 
افــزود: فعال برای تکمیل واحد های مســکونی 
در مناطق خسارت دیده از زلزله اقدام نمی کنیم 
چراکه این نگرانی وجود دارد اگر ساخت منازل را 
تمام کنیم، مردم برای تشکیل و تکمیل پرونده و 
ساختار اجرایی متعاقب مصوبه دولت مراجعه 
نکنند؛ این نگرانی بنیاد مسکن کشور است که 
آن را به استان هرمزگان ابالغ کرده و دغدغه ای 

منطقی است.

مهدی دوستی

مجتبی قهرمانی

د رهمزگان رویدا

معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان گفت: کسب رکوردهای 
بخش تولید نشــان از عزم و برنامه ریزی شــرکت فوالد هرمزگان برای 

جبران کسری تولید تابستان به دلیل قطعی برق است.
سید اصغر مدنی در پی کسب رکورد تولید ماهیانه تختال شرکت 
فــوالد هرمــزگان در آذرمــاه، افــزود: افزایــش ریــت شــارژ کوره هــا در 
کنــار خالقیت کارکنان متخصــص و باانگیزه و مــواد ورودی خوب و 

باکیفیــت، باعث کاهش زمان پــاور آن و زمان آماده ســازی در واحد 
ذوب شد. او تمام این موارد را باعث افزایش ظرفیت و سرعت تولید 
دانست و عنوان کرد: کاهش زمان های تعمیراتی و کاهش توقفات 
نیز در افزایش تولید مؤثر است. معاون بهره برداری فوالد هرمزگان 
بابیان اینکه کســب این رکوردها نشــان از عزم و برنامه ریزی شرکت 
فــوالد هرمزگان برای جبران کســری تولید تابســتان به دلیل قطعی 

بــرق، اســت، اظهــار کــرد: در صورت پشــتیبانی در تأمین انــرژی این 
شرکت بتواند با جبران تمام کسری تولید به تمام اهداف تعیین شده 
دست یابد. مدنی با اشاره به اینکه رکورد قبلی تولید تختال در فوالد 
هرمزگان در مهرماه گذشته و به میزان ۱۴۶۱۰۶ تن به دست آمده بود، 
عنوان کرد: در سه ماه گذشته این دومین رکورد به دست آمده تولید 

ماهیانه تختال در این شرکت است.

رئیــس هیئت مدیــره نظــام صنفــی رایانــه ای 
هرمزگان گفت: سامانه اطالعات تخصصی فعاالن 
بخــش خصوصــی حوزه فاوا تــا پایان ســال در این 

استان راه اندازی می شود.
عبدالوحید واحدی در حاشیه مجمع عمومی 
عادی سازمان نظام صنفی رایانه ای هرمزگان افزود: 
فعاالن بخش خصوصی حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطــات هرمزگان اطالعــات خود همچون حوزه 

تخصصی فعالیتشان را وارد می کنند. او ادامه داد: 
بدین ترتیب اطالعات به صورت شفاف در دسترس 
همــه افــراد قرار می گیرد و می توان با توجه به نیاز 
خدمــت دهنــده را انتخــاب و بــه آن مراجعه کرد. 
رئیس هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای هرمزگان 
اضافه کرد: این اقدام در راستای معرفی توانمندی 
فنــی و تخصصی فعــاالن بخش خصوصــی حوزه 
فعاالن فناوری اطالعات و ارتباطات در این استان 

اســت. واحــدی یــادآور شــد: همچنیــن به منظــور 
شناخت مسائل عمومی و تخصصی در حوزه های 
مرتبط با کسب وکار مقرر شــد با راه اندازی سامانه 
آمــوزش و برگــزاری دوره های آموزشــی )حضــوری و 
غیرحضوری(، گواهی پایان دوره به عنوان پیش نیاز 

اخذ مجوز فعالیت لحاظ شود.
 او ادامــه داد: برگــزاری دوره های تخصصی 
با محوریت اعضا به مخاطبان موردنظر توسط 

ســازمان نصــر مورد تصویب مجمــع قرار گرفت 
و بــه هیئت مدیــره تفویــض اختیار شــد تا پایان 
سال ۱۴۰۰ نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه 
مذکــور و تعییــن تعرفــه و ســازوکار آموزشــی و 
اجرایــی اقــدام کنــد. رئیــس هیئت مدیــره نظام 
صنفی رایانه ای هرمزگان اشاره کرد: صورت های 
مالــی منتهی به ۳۱ شــهریورماه ۱۴۰۰ خوانده و 

به تصویب مجمع عمومی رسید.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و تکمیل واکسیناســیون تنهــا راه مقابله با 
ســویه جدید و جهش یافته اومیکرون اســت. دکتر محمود حسین 
پــور در گفت وگــو با ایرنا اظهار داشــت: در حال حاضر وجود این 
ســویه جهش یافتــه کــه از قــدرت ســرایت و انتشــار پذیــری بســیار 
باالیی نســبت به ســویه دلتا برخوردار است، در کشور تائید شده 
و احتمال اوج گیری آن وجود دارد. او خاطرنشــان کرد: در شــرایط 
بسیار حساسی قرار داریم و تنها راه مقابله با این سویه جهش یافته 
رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی به ویــژه اســتفاده از ماســک و 

فاصله گــذاری اجتماعــی و تکمیــل واکسیناســیون اســت. معــاون 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان تصریح کرد: بر اساس 
اعــالم ســازمان بهداشــت جهانی این ســویه جدید در افــرادی که 
واکسیناسیون انجام داده اند، تأثیر کمی داشته و احتمال بستری و 
مرگ ومیر در این افراد کمتر است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان بابیان اینکه واکسیناســیون در اســتان با ســرعت 
خوبی در حال انجام اســت، افزود: البته هنوز حدود چهار درصد 
از مردم اســتان واکســینه نشــدند که این افراد برای حفظ سالمت 
خــود و دیگــر افــراد جامعــه بایــد هــر چه ســریع تر جهــت انجام 

واکسیناســیون اقدام کنند. او خاطرنشــان کرد: تاکنون ۲ میلیون و 
۶۸۰ هزار و ۳۹ نفر در هرمزگان واکســینه شــدند که از این شــمار 
یک میلیــون و ۱۹۲ هــزار و ۵۶۳ نفر هــر دو دز و ۱۱۸ هزار و ۲۵۷ 
نفر دز ســوم یا تقویتی را دریافت کردند. دکتر حســین پور بابیان 
اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، ادامه داد: نیروهای بهداشت 
و درمان هرمزگان در تمامی شهرستان ها برای انجام واکسیناسیون 
در خدمــت مــردم عزیــز هســتند و امیدواریــم با همــکاری مردم و 
پوشــش کافــی واکسیناســیون و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از 

گسترش ویروس در استان و کشور جلوگیری شود.

مدیــرکل کانــون پرورش فکــری کودکان و نوجوانــان هرمزگان 
گفــت: در مراســم معرفــی برتریــن قصه گویــان بیست وســومین 
جشــنواره بین المللــی قصه گویی کانــون، دو هرمزگانــی در جمع 
برترین هــای ایــن دوره از جشــنواره بین المللــی قصه گویــی قــرار 

گرفتند.
پرویــن پشــتکوهی در گفــت وگــو بــا ایرنــا افــزود: در بخــش 

برگزیــدگان بخش ملی )زنــان و مردان( آناهیتا محلفی قصه گوی 
هرمزگانــی شایســته تقدیر شــناخته شــد. به گفتــه وی، همچنین 
راضیه سلیمانی پور مربی مسئول مرکز فراگیر بندرعباس برگزیده 
ویــژه جشــنواره قصه گویــی )مروج قصه گویی( شــناخته شــد و از 

سوی مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون تقدیر شد.
مختلــف  بخش هــای  برگزیــدگان  معرفــی  پایانــی  آییــن 

بیست وســومین جشــنواره بین المللی قصه گویی همزمان با شب 
یلدا در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون برگزار شد. در این 
مراســم کــه مســئوالنی از وزارت آموزش وپــرورش و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان حضور داشتند، مریم سعادت، محمد 
مســلمی و مصطفــی رحماندوســت هیئــت داوری ایــن دوره از 

جشنواره را بر عهده داشتند.

کسب رکورد تولید ماهیانه تختال شرکت فوالد هرمزگان در آذرماه

سامانه اطالعات تخصصی فعاالن حوزه فاوا راه اندازی می شود

رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون تنها راه مقابله با اومیکرون است

موفقیت هرمزگانی ها در بیست وسومین جشنواره قصه گویی

خبرکوتاه

خبرکوتاه

خبرکوتاه

خبرکوتاه

رویداد هرمزگان

محمدحسین باجان_ساری:سید محمود حسینی 
پــور در دوازدهمیــن کنفرانــس بین المللــی فناوری 
اطالعات و دانش، گفت: با توجه به برنامه هایی 
کــه در بخش های مختلف برای توســعه مازندران 
داریــم، ضــرورت دارد، نخبــگان، مراکــز علمــی، 
دانشــگاهی و پژوهشــی بــه کمــک دســتگاه های 

اجرایی بیایند.
ســید محمــود حســینی پــور در دوازدهمیــن 
کنفرانــس بین المللــی فنــاوری اطالعــات و دانــش 
کــه از ســوی دانشــگاه علــوم و فنــون مازنــدران در 
شهرستان بابل برگزار شد، با اشاره به اینکه پژوهش 
در جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب، موردتوجه 
حضــرت امــام )ره( و رهبــری به عنــوان بــزرگان این 
کشور قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: با توجهی که 
به مقوله پژوهش در جمهوری اسالمی شده است، 
توانســتیم توسعه مناســبی را چه در سطح داخلی 
و چه در ســطح بین المللی شــاهد باشیم، چنانکه 
امــروزه یکــی از نیازهــای اصلــی توســعه، توجه به 
پژوهشگاه ها و مراکز دانشگاهی تحقیقاتی است 
که خوشبختانه در عرصه های مختلف در کشور این  

حوزه رشد چشمگیری داشته است.
او افزود: در مازندران، خوشبختانه مراکز علمی 
و پژوهشی بسیار غنی هستند و توانستند همپای 
سایر حوزه ها؛ اقدامات پژوهشی خود را در اختیار 
مراکز اجرایی قرار دهند، لیکن هنوز ارتباط اساسی، 
مستمر و سازنده ای که باید بین این دو حوزه برای 

توسعه ایجاد شود، تحقق نیافته است.
نماینده عالی دولت در مازندران با عنوان اینکه 
ضرورت ها و زمینه های توسعه فناوری اطالعات در 
اســتان همسو با نیازهای این بخش تمهید شود تا 
بتوانیم با همکاری علمی نخبگان در استان، مسیر 
آینــده فنــاوری اطالعات را با موفقیت دنبال کنیم،  
گفت: بر اســاس گزارش های رســمی؛ به ازای هر ۱۰ 
درصد افزایش در نفوذ خدمات پهنای باند، افزایش 
رشد اقتصادی به میزان 1.3 درصد رخ داده است و 
مطالعاتی دیگر نتایج مشابهی را نشان می دهد که 
افزایــش نفوذ اینترنت تــا ۱۰۰ درصد با افزایش 1.3 
درصــد تولید ناخالــص داخلی ارتبــاط دارد که این 

تأثیر رشد پهنای باند در رشد اقتصادی در کشورهای 
درحال توسعه نظیر ایران، قدرتمندتر از کشورهای 
توســعه یافته اســت. حســینی پــور بــر ضــرورت 
تجهیــز زنــان به مهارت هــای فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات تأکیــد کــرد و افــزود: فنــاوری اطالعات 
مستقیمًا با تجارت الکترونیک و ایجاد فرصت ها 
و فعالیت های جدید اقتصادی در پیوند است و 
زمینه پرداختن به مشــاغل خانگی را برای بانوان 

فراهم می کند.
او بابیــان این کــه نخبــگان و اســاتید علمــی 
اســتان، بهتریــن و توانمندتریــن بــازوان اجرایــی 
اســتان هستند و بناداریم مازندران را پایلوت شهر 

الکترونیک در کشور کنیم و سازوکارهای این مهم 
در حــال فراهــم شــدن اســت، گفت: بــا توجه به 
نیازهایی که در بخش های مختلف استان داریم، 
جمع فاخر و علمی حاضر در همایش امروز یک 
ظرفیــت واال و متعالی اســت و درنهایت تواضع؛ 
دست نیاز به سوی اساتید گران قدر و همه عالمان 
و متخصصــان مشــفق بــرای توســعه اســتان دراز 

می کنیم.
ســید محمــود حســینی پــور بــا یــادآوری ایــن 
نکتــه کــه ایجــاد بــازار گاه هــای آنالیــن و کاهش 
هزینه تجارت با استفاده از دیجیتال مارکتینگ در 
صنعت گردشــگری و صنایع دستی مسئله مهمی 
در اقتصــاد امــروز اســت، تصریح کرد: اســتفاده از 
ظرفیت اقتصاد مشارکتی به ویژه در استفاده بهینه 
از سرمایه گذاری ثابت و زیرساخت های لجستیکی 
و آموزشــی معطل مانده در شهرک های صنعتی از 
دیگر موضوعات مهمی است که در این راستا در 
تالش هستیم ارتباط منسجمی بین نخبگان حوزه 
فناوری اطالعات با صنعت برقرار شود. او افزود: 
ارائــه مدل همکاری دســتگاه های اجرایــی، مراکز 
علمی و پژوهشــی، صاحبان کســب وکار و بخش 
خصوصی به عنوان راهبرد دستیابی به راه حل های 
فناورانه می بایست طراحی و عملیاتی شود که در 
این راســتا گام هــای اجرایی این راهبــرد برای نقد 
کارشناســانه و بسترســازی اجــرا توســط نهادهای 

دولتی باید فراهم شود. 
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خــبر   

 همدلی شهرداری و شورای 
شهر نویدبخش روزهای 

بهتر برای ساری است
جواد طالبی، شــهردار ساری 
در شــانزدهمین جلســه علنــی 
شورای اسالمی شهر با بیان اینکه 
در جلساتی که به دعوت شورای 
اســالمی شــهر بوده حضورداشــته ام و جلســه ای نبوده 
اســت که دعــوت صورت گیــرد و حضور نیابــم، افزود: 
فرقی نمی کند جلســه در صحن علنی شــورای اسالمی 
شهر باشد، در کمیسیون های تخصصی شورا و  یا بازدید 
از پروژه هــای ســطح شــهر، وظیفه من خدمت رســانی 
اســت و پای کار می ایستم، درمجموعه شهرداری ساری 
بــر اســاس بودجــه و تــوان کار انجام می دهد. شــهردار 
ساری ضمن قدردانی از سید ذوالفقار شریفی عضو شورای 
اسالمی شهر ساری بابت  جلسه کمیسیون سرمایه گذاری 
در صحن شورا که با حضور رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق ایران برگزار شد، تصریح کرد: امیدوارم در جلسات آتی 
بتوانیم سرمایه گذاران خوبی را به شهر دعوت کنیم، آنچه 
باعث سرمایه گذاری می شود، اعتماد به دستگاه کارفرما 
است که  در جلسه ای که به همت کمیسیون تخصصی 
شورای اسالمی شهر و با حضور مهمانانی از مسئوالن و 
ســرمایه گذاران برگزار شد نشــان داد همدلی شهرداری و 
شورا نویدبخش روزهای بهتر برای ساری است. طالبی در 
بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به اعضای شورای 
اسالمی شهر ساری مبنی بر شیوه تبدیل وضعیت نیروهای 
شرکتی، خاطرنشان کرد: ۹۳۹ پست سازمانی وجود دارد 
که از این تعداد، ۶۲۰ پست  در اختیار کارمندان رسمی و 
قراردادی اســت. او بیان داشــت: در راســتای استخدام ۱۰ 
درصد از پست های سازمانی و همچنین تبدیل وضعیت 
فرزنــدان شــهدا و ایثارگران، در زمینــه این آزمون و تبدیل 
وضعیــت فرزنــدان شــهدا و ایثارگــران، مکاتبــات زیادی 
انجام شده است، از روزی که بخشنامه به دست ما رسید، 
مکاتبات با استانداری بر اساس بند »و« و بند »د« انجام 
شد و کارها در دست پیگیری است؛ مشاهده کردید که 
۷۲ ساعت هم گذشت و تذکری دریافت نکردم. شهردار 
ساری با اشاره به اینکه بنیاد شهید هم با برگزاری آزمون، 
اســامی ۴۰ نفر را برای تبدیل وضعیت اعالم کرد که ۱۵ 
نفر پرســنل شهرداری ســاری بودند که در آزمون پذیرفته 
و  تبدیــل وضعیت شــدند، اظهــار کرد: همچنین تعداد 
۱۶ فرزنــد دیگر شــهید جهــت تبدیل وضعیت بــه اداره 
گزینش و استخدام معرفی شده اند و درمجموع ۳۱ پست 
سازمانی را به فرزندان شهدا اختصاص دادیم که در حال 
تبدیل وضعیت هستند. این مسئول با بیان اینکه درباره 
پســت ســازمانی هم اجازه دادند از طریق آزمون برای 10 
درصد از این پست های سازمانی بتوانیم تبدیل وضعیت 
انجام دهیم، افزود: اسامی بر اساس نمره آزمون، مدرک 
تحصیلی، نوع کار و سابقه کار، امتیازبندی می شوند و از 
طریق استانداری به ما اعالم خواهد شد که چه کسانی از 
محل ۱۰ درصد پست های سازمانی و بند »د« و بند »و« 
تبدیل وضعیت خواهند شد. طالبی گفت: زمانی که به 
شــهرداری آمدم 202 نفر مشــمول بند »و« بودند که نام 
۶۸ نفر برای تبدیل وضعیت به استانداری ارسال شده بود، 
هیچ گونه اولویت بندی برای این افراد مشــخص نکرده 
بودند و به همین دلیل مکاتباتی انجام شــد تا بررســی 
بیشتری شود چراکه معتقد بودیم این افراد باید بر یک 
اساس و دسته بندی تبدیل وضعیت شوند، دراین بین ۸۴ 
نفر فرزند ایثارگر هم در حال تبدیل وضعیت هستند و 
مکاتبات اولیه انجام شده است. تا 15 درصد پست های 
سازمانی خالی است که شامل ۶۴ پست آتش نشانی و 46 

پست مدیریتی است.

جلوگیری از ۱۱۳0 مورد 
ساخت وساز غیرمجاز در 

حریم راه های استان
و  راهــداری  کل  اداره  امروز:سرپرســت  ســاری_رویداد 
حمل ونقل جــاده ای اســتان مازندران گفــت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون هزار و صدوســی مورد ساخت وساز 
غیرمجاز در حریم راه های استان مازندران جلوگیری به 
عمل آمد. اسماعیل فوالدی با اشاره به اینکه صیانت از 
حریم راه ها به منظور توسعه و حفظ این سرمایه ملی، از 
وظایف ذاتی عموم مردم است، اظهار داشت: مازندران 
به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی خود و همچنین 
نزدیکی شــهرها و روســتاهای استان به هم و به لحاظ 
تقاضای بی شــمار جهت تفکیک اراضی و بازده بودن 
کلیه کاربرها در حاشیه راه ها، اراضی مجاور حریم راه ها 
از اهمیــت بســیار باالیــی برخوردار اســت که این مهم 
عاملی شــده تا ساخت وســازهایی در این اراضی بدون 
مجوز از مراکز ذی ربط به صورت غیرمجاز صورت پذیرد.

گــر مانع ساخت وســازهای   فــوالدی افــزود: ا
غیرمجــاز در حریــم راه هــای اســتان نشــویم، در 
بحــث ایمنــی جاده هــا بــا چالــش جــدی مواجــه 
ســاماندهی  بــر  تأکیــد  ضمــن  او  شــد.  خواهیــم 
حفــظ و حراســت از حریــم راه هــای ایــن اســتان 
حریــم  در  غیرمجــاز  ســازه های  نمــود:  عنــوان 
ابتــدای  از  و  شناســایی  مازنــدران  راه هــای 
جمــع آوری،   ، اخطــار مــورد   ۷۰۰ تاکنــون  ســال 
بــرای  تخریــب  حکــم  مــورد   ۴۳۰ و  آزادســازی 
این گونــه ساخت وســازها  صــادر و بــا همــکاری 
قانــون  اعمــال  دادگســتری  و  انتظامــی  نیــروی 
ادامــه داد: ساخت وســازهای غیرمجــاز  او  شــد. 
در حریــم، ایمنــی راه هــای مازنــدران را بــه خطر 
از  پاک ســازی  و  حراســت  و  حفــظ  می انــدازد، 
حریــم راه ها نیازمنــد یک همت و عزم ملی بوده 
که می بایســت تمامی دستگاه های ذی ربط خود 

را ملــزم به اجرا آن بدانند. 

استاندار مازندران:

توسعهوشکوفاییاستاندرگروهمکاریمراكز
پژوهشیواجراییاست

د مازندران رویدا

جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری 
باکم آبی استان با حضور معاون امور هماهنگی 
و عمرانی اســتانداری مازنــدران، اعضای کارگروه 
ملــی و اســتانی این کارگروه در محل اســتانداری 

مازندران برگزار شد.
در ابتــدای جلســه رازجویــان، معــاون امــور 
هماهنگی و عمرانی استانداری مازندران با اشاره 
به اقدامات دســتگاه ها در بخش ســازگاری باکم 
آبــی گفت: برای مدیریت و صرفه جویی در آب 
باید نگاه وسیع داشته باشیم و همه باید خود را 
مسئول بدانیم. او افزود: سدسازی و صرفه جویی 
در مصرف آب، دو بال توسعه در استان است و 
بــه هرکدام در جای خود باید توجه ویژه شــود. 
معــاون هماهنگــی و امــور عمرانــی اســتانداری 
کــرد: بخــش مهــم دیگــر در  مازنــدران اضافــه 
اســتان توجه به گردشــگری اســت و با توجه به 
پتانسیل های استان بخصوص در بخش آب باید 

از این ظرفیت ها بیشــتر اســتفاده کرد. یخکشــی 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مازندران ضمن 
ارائــه گــزارش عملکرد شــرکت از نصب 83 کنتور 
بــروی چاه هــا و انســداد 81 چاه غیرمجاز و چاه 
آرتزیــن خبــر داد و گفت: با اصــالح 1143 پروانه 
بهره بــرداری از آب هــای زیرزمینــی و ســطحی و 
توســعه و بهبود 300 هکتار شــبکه های آبیاری از 
ابتدای ســال 1400 تاکنــون منجر به صرفه جویی 

8.2 میلیــون مترمکعــب آب شــد کــه پیش بینی 
می شود تا پایان سال آبی به اهداف این برنامه 

برسیم.
 او افــزود: در بخــش دیگری از این برنامه ها 
احــداث دو ســد الســتیکی و افتتاح تصفیه خانه 
آب شرب بابل و بابلسر بوده که تا به امروز این 
چهــار پروژه عمرانــی به منظور بهبود کیفیت آب 
شرب و مدیریت در مصرف به مدار بهره برداری 

رســید. یخکشــی در ادامه خاطرنشــان کرد: این 
برنامه ها برای هر دســتگاه باید از الزامات کاری 
قرار داده شود و به چالش ها و نکات کارگشایی 
که در این جلسه بدان اشاره شد توجه ویژه گردد 
و پس از رفع، گزارش آن به شرکت آب منطقه ای 
به عنــوان دبیرخانــه ایــن کارگــروه ارســال تــا در 

کارگروه ملی مطرح شود.
 دبیــر کارگــروه ســازگاری باکــم آبــی مازندران 
توجــه بــه سدســازی و اهمیــت توســعه در ایــن 
بخش را مهم دانست و بیان کرد: درگذشته بارش 
بــرف و بــاران زیــادی را داشــته ایم که متأســفانه 
امروزه با کاهش این نزوالت الهی به شدت دچار 
مشکل شده ایم که نیازمند ذخیره سازی بیشتر آب 
هســتیم تا با احداث ســدها در نقاط مناسب در 
اســتان، سیالب های ســاالنه را مدیریت و ذخیره 
نماییــم و در ســال های خشــک از آن بهره منــد 

شویم.

محمدحسین باجان_ســاری:مازندران به عنوان 
سرســبزترین اســتان کشور سال هاســت به علت 
ســوء مدیریــت درگیر معضل زباله اســت. فقط 
در منطقه جنگلی انجیلســی بابل کنار مازندران 
روزانــه در حــدود ۲۵۰ الــی ۲۸۰ تــن زبالــه از 
شــهرهای بابل، زرگرشهر، گتاب، امیرکال، گلوگاه 
و روستاهای مجاور جمع آوری و دفع می شوند. 
به گفته کارشناســان حوزه محیط زیســت دپوی 
زباله انجیلســی در ســال ۷۷ تأســیس شد و قرار 
بر دپوی زباله در حجم ۷۰ تن در روز به شرط 
انجــام عملیــات کمپوســت به صــورت روزانه در 
محــل دپــوی زباله بــه میزان ۳ درصــد از حجم 
کل زبالــه و دفــن اصولــی الباقــی زباله بــود؛ اما 
باگذشــت زمــان عــالوه برافزایــش حجــم زباله 
متأســفانه عملیات کمپوست به دالیل مختلف 

بــر اســاس برنامه صــورت نگرفــت و فقط برای 
حجــم بســیار کمــی از زبالــه انجــام می شــود. 
بــه علــت قــرار گرفتــن محــل دپــو زبالــه در دل 
جنــگل پرندگان بی شــماری از این محل تغذیه 

می کنند و افزایش تولیدمثل این پرندگان اغلب 
گوشــت خوار بــه علت تغذیــه از زباله ها باعث 
بروز نوعی آفت برای سایر پرندگان و حیوانات 
کوچک جثه ای اســت که شــکار آن ها می شوند. 

ایــن پرنــدگان زباله هــا را از محــل دپــوی زبالــه 
روی درخت هــا و یا در حیاط خانه ها و باغات 
اهالــی روســتا حمــل می کننــد و از آن هــا تغذیه 
می کننــد و باعث بروز مشــکالتی برای ســاکنین 
اطراف محل دپو زباله و همچنین خشک شدن 
از ســوی دیگــر  از درختــان شــده اند.  بســیاری 
شیرابه ها به عنوان آلوده ترین سیال دنیا از محل 
دپــو بــدون انجــام عملیــات تصفیه خارج شــده 
و بــه ســمت جنگل هــا و زمین هــای کشــاورزی 
رودخانــه  بــه  ازآنجــا  و  مــی رود  پایین دســت 
بابــل رود و ســپس بــه دریــا راه پیــدا می کند. به 
گفته اهالی روستاهای پایین دست این منطقه، 
از  پــس  روســتا  ایــن  در  ســرطانی  بیماری هــای 
تأســیس دپــوی زباله انجیلســی  شــیوع فراوانی 

داشته است.

برگزیــده  آمــوز  دانــش  از ۴۵  تجلیــل  آییــن 
مازندرانی در دومین مســابقات علمی، پژوهشی 
کشور صبح امروز با حضور مدیرکل آموزش وپرورش 
مازندران برگزار شــد. علیرضا سعدی پور، مدیرکل 
آموزش وپــرورش مازنــدران در مراســم تجلیــل از 
دانــش آموزان منتخب کشــوری دومین جشــنواره 
علمی، پژوهشــی پژوهــش ســراهای دانش آموزی 
اظهــار کــرد: بــه همــت دانــش آمــوزان و حمایت 
خانواده هــای آنــان و تالش های همکاران اســتان 
۴۵ نفر از دانش آموزان موفق به کسب رتبه های 

برتر کشوری شدند.
او از رشد حدود سه برابری رتبه های کسب شده 

نسبت به سال قبل خبر داد و این موفقیت را به 
دانش آموزان، خانواده های آنان و همکاران استان 

تبریــک گفت. مدیــرکل آموزش وپــرورش مازندران 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: افتخار ما 

این اســت که در اســتان مازندران هم خانواده ها 
توجه جدی به تحصیل فرزندان خوددارند و هم 
دانــش آمــوزان دارای ظرفیــت کم نظیــر و باالیــی 
هســتند. سعدی پور شور و شــعف دانش آموزان 
در ارائــه یافته هــای پژوهشــی را زیبــا و دل نشــین 
توصیف نمود و ضمن تشــکر از مدیران پژوهش 
ســراهای دانش آمــوزی اســتان، این مراکــز را محل 
مناســبی برای تقویت و تعمیق فرهنگ مطالعه، 
تحقیــق و پژوهش هــای فــردی و گروهــی در بین 
دانش آموزان دانســت. او خود حمایت از دانش 
آموزان و هنرجویان پژوهشگر برتر و کارآفرین را از 
سیاست های اصلی نظام تعلیم و تربیت دانست. 

نظارت بازرسان بر اجرای  طرح نظارتی 
تنظیم بازار

مازندران پایلوت طرح زهکشی و صادرات 
محصوالت کشاورزی کشور شد

اجرای طرح نسخه نویسی
 الکترونیکی در مراکز درمانی دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران

6۰۰ میلیارد ریال چک مالیاتی اصناف 
کرونازده مازندران امهال شد

رئیــس ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجارت مازندران از 
نظارت گسترده و عزم جدی 
اجــرای  طــرح  در  بازرســان، 
نظارتی تنظیم بازار خبر داد. 
حســینعلی قوانلو در جلســه 
ســتاد تنظیــم بــازار از نظارت 

گســترده و عــزم جــدی بازرســان، در اجــرای 
 طــرح نظارتــی تنظیم بازار خبــر داد و گفت: 
تاکنون گزارشی مبنی بر مشکل خاص در این 

حوزه گزارش نشده است.
او افــزود: ایــن طــرح که به دلیل شــرایط 
اقتصادی حاکم بر بازار و با هدف جلوگیری 
از کمبود و نوسان نامتعارف قیمت ها به ویژه 
اقــالم اساســی و پرمصرف، صــورت می گیرد،  

بازرسان سازمان های صنعت 
با مشارکت سایر دستگاه ها، 
نهادهــای ذی ربــط و انجــام 
گشت های متعدد، اقدامات 
خــود  بازرســی  و  نظارتــی 
بــر بــازار را افزایــش داده تــا 
مانع از هرگونه گران فروشــی 
رئیــس  شــوند.  ســودجویان  سوءاســتفاده  و 
ســازمان صنعت، معدن و تجــارت مازندران 
به ســاماندهی 334 نفر در این طرح اشــاره 
کــرد و گفــت: تاکنــون از پنــج هــزار و 331 
تشــکیل  اختصاصــی  پرونــده  بازرســی 286 
شد. قوانلو افزود: از ابتدای اجرای این طرح 
تاکنون 7 هزار بازرســی در سطح بازار استان 

انجام شده است. 

امروز:رئیــس  ســاری_رویداد 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
مازنــدران  گفــت:  مازنــدران 
به عنوان پایلوت طرح زهکشی 
اراضی شمال کشــور و صادرات 
میــوه بــا محوریــت مرکبــات و 
کیــوی در کمیســیون کشــاورزی 

مجلــس به عنوان یک مصوبه ملــی مورد تأکید 
قرار گرفت.

عزیزاله شهیدی فر در جلسه شورای کشاورزی 
بــا بیان اینکــه مازندران اســتان خاص کشــور در 
حوزه کشاورزی است که باید نگاه ویژه ای به این 
اســتان شود، گفت: حضور معاونین وزیر جهاد 
کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 
در اســتان مازنــدران نشــانگر اهمیت اســتان در 
تولید و امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به 
اینکه راه برون رفت از مشکالت استان، حمایت 
و سرمایه گذاری در حوزه زهکشی استان است که 
در حال حاضر به آن توجه ویژه ای شده است، 
ادامــه داد: توســعه کشــت دوم علوفه، شــبدر، 
برنــج و ســایر محصــوالت کشــاورزی بــا انجــام 

زهکشــی محقق خواهد شد. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
مازنــدران  افــزود:  مازنــدران 
به عنوان پایلوت طرح زهکشی 
اراضی شمال کشور و صادرات 
میــوه بــا محوریــت مرکبــات و 
کیوی در کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس به عنوان یک مصوبه ملــی مورد تأکید 
قرار گرفت. شهیدی فر اظهار کرد: در تنظیم بازار 
میوه شب عید، مازندران مکلف شد 50 هزار تن 
تأمین مرکبات شب عید را داشته باشد و تعاون 
روستایی موظف به اجرای این کار شد. او اظهار 
کرد: وظیفه جهاد کشاورزی حمایت از تولیدات 
کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و کشاورزان است و 
باید تالش کنیم پایداری تولیدات کشاورزی استان 

را رقم بزنیم.
رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازندران 
ادامــه داد: خــط قرمــز مــا تولیــد محصوالت 
کشــاورزی اســت و این کار باهم افزایی ســایر 
حقوقــی  و  نظارتــی  اجرایــی،  دســتگاه های 

امکان پذیر است.

فنــاوری  و  آمــار  مدیــر 
علــوم  دانشــگاه  اطالعــات 
حــذف  از  مازنــدران  پزشــکی 
در  کاغــذی  نســخه های 
درمانــی  مراکــز  و  کلینیک هــا 
از  خــود  پوشــش  تحــت 
داد.  خبــر  دی مــاه  ابتــدای 

محمدرضا منتظریون با اعــالم این خبر افزود: 
با تکمیل زیرساخت های شبکه و سخت افزاری 
بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی و تجهیز 
مطب هــای مراکــز درمانــی بــه رایانــه، ارائــه 
خدمــات الکترونیــک در ایــن مراکــز افزایــش 
بــرای ســهولت در  افــزود:  او  خواهــد یافــت 
پزشــکان  توســط  الکترونیــک  نسخه نویســی 
متخصص از یک سامانه هوشمند تولید و ارسال 
نســخ بــه ســازمان های بیمه گــر استفاده شــده 
کــه تجویز نســخه های دارویــی و پاراکلینیکی 

توســط پزشــکان بــا دقــت و 
ســامانه  ایــن  در  ســرعت باال 
انجام خواهد شــد. مدیر آمار 
و فنــاوری اطالعات دانشــگاه 
علوم پزشــکی مازندران ادامه 
امــکان  ســامانه  ایــن  داد؛ 
رؤیــت نســخه های تجویــزی 
پزشــکان به بیمــار و تولید پرونــده الکترونیک 
بیمار را نیز دارد.  دکتر منتظریون با بیان این که 
استفاده از این پلتفرم با فناوری باال با همکاری 
مرکز فناوری اطالعات وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی بــرای اولیــن بار در کشــور در 
کلینیک های دولتی استان مازندران پیاده سازی 
شده است، تأکید کرد: در تمامی مراکز درمانی 
استان مازندران از اول دی ماه طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی و حذف نسخ کاغذی اجرا خواهد 

شد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت : با شیوع 
کرونا حدود 600 میلیارد ریال از چک های مالیاتی 
سررسید شده اصناف و بازاریان استان امهال شده 
است. علی اکبر حمزه ای افزودند: امور مالیاتی در 
راســتای همراهی با اصنــاف و بازاریان و کمک به 
این قشــر به خاطر خسارت ناشی از شیوع کرونا، 
چک های مودیان مالیاتی را برگشت نزده و مهلت 
داده است. او گفت که مهلت جدید تعیین شده 
با توافق صاحبان چک تعیین شــده است ضمن 
این کــه تعامــل با اصنــاف و بازاریــان در این زمینه 
همچنان ادامه دارد. مدیرکل امور مالیاتی مازندران 
همچنیــن از قائــل شــدن تخفیــف مالیاتــی برای 
مشاغل پرخطر که به صورت بلندمدت تعطیلی 
کرونایــی را تجربه کرده اند، به عنــوان دیگر اقدام 
یاریگرانــه این مجموعه یاد کــرد. او ادعای برخی 
کسبه مشمول تعطیلی کرونایی پیرامون افزایش 
مالیات با وجود کاهش درآمد و یا به اجرا گذاشتن 
چک های مالیاتی را رد کرد و اظهار داشت: محاسبه 
درآمد بیشتر مودیان مالیاتی مبتنی بر خوداظهاری 
است و همه ساله برابر قانون تخفیف های خوبی 
بــرای آن هــا اعمال می شــود. حمــزه ای افــزود: هر 
ادعایی در این زمینه به صورت مشخص و مصداقی 
قابل بررسی است و الزم است بازاریانی که در این 

مــورد اعتــراض دارند با ارائه مــدارک به دفاتر امور 
مالیاتی مراجعه کنند. جمعی از متصدیان مشاغل 
سطح 2 ساری روز شنبه هفته جاری با تجمع مقابل 
فرمانداری ساری نسبت به اعمال محدودیت های 
جدید شــرایط قرمــز کرونایی بر کسب وکارشــان 
اعتراض کرده و برخی از آن ها مدعی شده بودند 
که هیچ گونه کمکی به خاطر خسارت های ناشی 
از کرونا دریافت نکردند و حتی دستگاه های دولتی 
ماننــد امور مالیاتی بی توجه به شــرایط کرونایی 
مالیــات را از آن هــا دریافــت کرده و مهلــت نداده 
اســت.  ســتاد ملی مقابله با کرونا اواســط آذرماه 
اقدامات جدیدی در حمایت از فعاالن اقتصادی و 
کسب وکارهای بشدت آسیب دیده از کرونا تصویب 
کرد که شامل استمهال حق بیمه کارفرمایی، ارائه 
تســهیالت به کســب وکارهای ورزشــی غیردولتی 
آســیب دیده از کرونا و مستثنا کردن پرداخت وام 
و تســهیالت کرونــا از ماده 5 مکــرر اصالح قانون 
چک بوده اســت. همچنین این ستاد با استمهال 
حــق بیمه 2 مــاه آذر و دی کارفرمایان مشــاغل و 
کســب وکارهای غیردولتی بشدت آســیب دیده از 
کرونا یا به اجبار تعطیل شده را از سوی سازمان تأمین 
اجتماعی و به تشخیص کارگروه مقابله با پیامدهای 

اقتصادی کرونا تصویب کرد.

حسینعلی قوانلو

عملکرد 6 ماهه نخست طرح ملی سازگاری باکم آبی مازندران بررسی شد

سدسازی و صرفه جویی در مصرف آب؛ دو بال توسعه استان

دپوی زباله در جنگل های انجیلسی؛ زنگ خطر برای ایران زمین
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رویداد مازندران

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری همدان در دیدار با اعضای هیئت مدیره 
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه های استان 
همــدان اظهار کــرد: همگرایی و انســجام مدیران 
رســانه در راســتای ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی 
موضوعات صنفی بسیار ارزشمند است و باید این 
موضوع حمایت شود. مهدی باب الحوائجی افزود: 
اگر بتوانیم همگرایی اتحاد و انسجام را در استان 
گســترش و بســط دهیم، قطعا محکوم به پیروزی 
هســتیم و شــاهد ارتقای اســتان در تمامی سطوح 
خواهیــم بــود. او با بیــان اینکه تاکنون همــدان در 
حــد و انــدازه خــود معرفــی نشــده اســت، گفت: 
متأســفانه اســتان همدان در ســال های گذشــته به 
جایگاه واقعی خود نرسیده است اما خوشبختانه 
امروز شــاهد هســتیم اکثریت مدیران استان بومی 
هســتند و همین موضوع می تواند موجب ارتقای 
اســتان در تمامی حوزه ها شــود که اهالی رسانه ها 
نقشــی بی بدیل و محوری در تحقق این موضوع 
دارند. باب الحوائجی با تأکید بر اینکه مردم همدان 
بسیار نجیب هستند و باید از ظرفیت فرزندان این 
دیار در تمامی عرصه ها به درستی بهره برد، افزود: 
همه ما فرزندان همدان باید با برنامه ریزی دقیق، 
همدل و منسجم و به صورت شبانه روزی در راستای 
معرفــی هر چه بهتر همــدان در ســطوح داخلی و 
بین المللی تمام تالش خود را به کار بگیریم چراکه 
دیگر زمان فرصت ســوزی نیست. معاون استاندار 
همدان ادامه داد: برای رسانه ها برنامه های خوبی 
در ذهن داریم که باید با هم فکری یکدیگر اجرایی 
کنیم و معتقدم طرح جامع رسانه باید با محوریت 
اهالی رسانه استان تدوین و اجرا شود. او تأکید کرد: 
تأثیرگذاری رسانه رکن اصلی عملکرد و تصمیمات 
مدیــران آن اســت، ازایــن رو در جهت اغنــای افکار 
عمومی و ســرمایه گذاری در این عرصه بایســتی بر 
اساس اولویت ها و سالیق مختلف جامعه ضریب 
نفوذ رسانه را افزایش دهیم. باب الحوائجی تحقق 
اطلس رسانه ای بر اساس ذائقه مردم استان همدان 
را نیازمنــد جریــان ســازی درســت و بــه روز بــودن 

رسانه ها در این عرصه برشمرد و بر هرگونه حمایت 
از رسانه های استان در دولت مردمی تأکید کرد.

نبود قوانین حمایتی از جامعه رسانه ای
مســعود پورصالحــی، رئیــس انجمــن صنفــی 
مدیــران رســانه اســتان همــدان با اشــاره بــه وجود 
ارزشــمند 4 تشکل رسانه ای در استان که نمونه آن 
در کشور یافت نمی شود، عنوان کرد: این تشکل ها 
دارای وجهی مشترک و مؤثر هستند و آن حضور و 
مدیریت این مجموعه ها توسط فعاالن رسانه ای 
متعلق به گفتمان ارزشی انقالب است که تاکنون 
ایــن مهــم به این نحــو در اســتان روی نــداده بود. 
هر یک از تشــکل های مذکور دارای شــرح وظایف 
مختلفی هستند که با تحقق آن می توان بخشی از 
خواست ها و مطالبات و اهداف موردنظر را محقق 
کــرد. پورصالحــی بــا بیان اینکــه فعاالن رســانه ای 
مظلوم هستند و امنیت شغلی ندارند، عنوان کرد: 
به واسطه پیگیری ها و اموری که در انجمن موظف 
به انجام آن هســتم درد و دل بســیاری از دوســتان 
رسانه ای را شاهد بوده ام و این وضعیت به گونه ای 
است که اکثر شاغالن این حوزه با تنگنای اقتصادی 
مواجه هستند و پرداختن به شغل هایی دیگر در 
کنار امور رسانه ای را اولویت قرار داده اند. او با اشاره 
به اینکه وابستگی های مالی به دستگاه های مختلف 
هرچند که میزان پرداخت ادارات بسیار ناچیز است 
اما همین امر باعث می شود که تولیدات رسانه ای 
دیگــر از شــفافیت و نقدهایــی کــه از یــک رســانه 
انتظــار مــی رود به دور باشــد و اتفاق نیفتد چراکه 
رسانه بیم آن دارد که با نقد دستگاه موردنظر همان 
حداقل منبع مالی نیز از دســت بــرود و این دردی 
است بسیار. او با بیان اینکه بایستی قوانینی را در 
راستای حمایت هر چه بیشتر از فعاالن رسانه ای و 
کاهش دغدغه های آن ها در حوزه مسکن، بیمه و 
امور اقتصادی و معیشتی و... را مصوب کرد، عنوان 
کــرد: تا زمانی که حمایت هــا و قول های مطرح در 
ایــن زمینــه که از ســوی وزیر و معاون مطبوعاتی و 
... عنــوان می شــود در ســاختاری قانونــی تعریــف 
و تدویــن نشــود و از ضمانــت اجرایــی برخــوردار 

نباشد هیچ گاه نخواهیم توانست به معنای واقع 
به خواســت ها و مطالبات این جمع پاسخ دهیم. 
رئیس انجمن صنفی مدیران رســانه اســتان با بیان 
اینکه بایســتی از فرزندان ارزشــی انقالب در حوزه 
رسانه و ارتباطات حمایت های واقعی و مؤثر انجام 
داد، خاطرنشان کرد: فرزندان انقالبی که در عرصه 
رســانه فعال هســتند بی آنکه گله کنند و شــکایت 
به وظایف خود برحســب وظیفه و رســالتی که بر 
مبنای حفظ نظام و انقالب و ارزش های خوددارند 
بی چندوچون مشغول به فعالیت هستند حتی گاه 
نیز از جیب خود در این راه هزینه کرده اند اما تا به 
کی می توانند این گونه و بی حامی عمل کنند. او با 
بیان اهداف و وظایف مختلفی همچون توجه به 
تربیت نیروی انسانی زبده، کارآمد و نخبه پروری و 
ترویج سواد رسانه ای و... که در انجمن تعریف شده 
اســت، عنــوان کــرد: با توجه به وضعیــت حاکم از 
منظر اقتصادی، اولویت را بر حمایت های اقتصادی 
و امــور مرتبــط قرار داده ایم تا بتوان انگیــزه الزم را 
برای جامعه رســانه ای استان ایجاد کرد و فعال نیز 
بر این مهم توجه و تمرکز داریم و اقدامات خوبی 
نیز با توجه به توانایی و امکانی که از آن برخوردار 

هستیم روی داده است.
او با اشــاره به اینکه بودجه فرهنگ برای ســال 
آینده کاهش پیداکرده است، عنوان کرد: از مسئوالن 
و مدیرانــی کــه امــکان حمایــت و مســاعدت در 
زمینه های مختلف رسانه ای نسبت به فعاالن رسانه 
برای آن ها وجود دارد تقاضا داریم که همراهی الزم 

و کافی داشته باشند
عمده مشکالت و مسائل صنفی احصا و 

شناسایی شده است
بــازرس انجمــن صنفــی  در ادامــه ســپهری، 
مدیران رسانه استان از ضعف هایی که در فضای 
رســانه ای اســتان در زمینه هــای مختلــف وجــود 
داشــت، به عنوان دلیلی مهم بر تشــکیل انجمن 
صنفــی در کنــار دیگر تشــکل ها یادکــرد و افزود: 
انجمــن صنفی بــا توجه بــه اهدافی کــه مدنظر 
قرار داده است با یاری خداوند و همراهی اعضا 

توانسته است حرکت های خوبی را در زمینه های 
مختلــف بــا توجه به مشــکالتی که وجــود دارد 
انجام دهد و یا در روال اجرا قرار دارد. او با بیان 
اینکه عمده مشــکالت و مســائل صنفی احصا و 
شناسایی شــده اســت و به حضور وزیر و معاون 
مطبوعاتی نیز رسیده است، عنوان کرد: از معاون 
اســتاندار و دیگــر مســئوالن انتظــار بــر همراهی 
کــه عهــده دار و امــکان  و حمایــت در امــوری 
مســاعدت دارنــد، وجــود دارد. او بــا اشــاره بــه 
طرح جامع رسانه ای که معاون سیاسی استاندار 
اشــاره کرده بود، پرداخــت  بــه آن  در جلســه ای 
و آن را به عنــوان طــرح و ســندی ارزشــمند کــه 
می توانــد تمامی مســائل و دغدغه های جامعه 
رســانه ای را بــا توجــه بــه امکان هــای جامعــه 
محلــی پوشــش دهــد، یادکــرد. ســپهری بــا بیان 
اینکه بایســتی از ظرفیت هایی همچون شــورای 
هماهنگــی روابــط عمومی هــا در راســتای بهبود 
وضعیت عملکــردی برخــی از روابط عمومی ها 
و ســاماندهی بودجه هــای رســانه ای دســتگاه ها 
نسبت به رسانه های فعال و تأثیرگذار بهره الزم 
و کافــی را بــرد، گفت:  شــورای هماهنگی روابط 
عمومی ها و شورای اطالع رسانی می توانسته اند 
از عملکــردی به مراتب بهتر برخوردار باشــند. او 
همچنیــن با اشــاره به رونــد موفقیت آمیز و مؤثر 
کنونــی دعوت هایــی که از ســوی روابط عمومی 
اســتانداری از رسانه ها صورت می گیرد، پرداخت 
و ایــن فراینــد را در نقطــه مقابــل دوره پیشــین 
مدیریت روابط عمومی اســتانداری برشــمرد که 
دعوت ها عمدتا گزینشی انجام می گرفت. بازرس 
انجمن صنفی با اشاره به اینکه اهالی رسانه برای 
امیدآفرینی و انجام وظایف خود به نحوی مؤثر 
همان گونه که تاکنون انجام داده اند بیش ازپیش 
نیــاز به انگیزش های الزم به شــکل های مختلف 
حمایتی در شــرایط نامناســب اقتصادی موجود 
دارنــد البتــه تاکنــون تنگنــای اقتصــادی حاکــم از 
فعالیــت و تأثیرگــذاری آن هــا در انجــام ســازنده 

وظایفشان کاسته نکرده است.
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خــبر   

بازآفرینی محالت
 نیاز به مشارکت همه 
دستگاه ها و مردم دارد

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان با اشــاره به 
اقداماتی که این اداره در زمینه بازآفرینی شهری تاکنون 
انجام داده اســت به شــرحی مختصــر از فعالیت های 

انجام شده در حوزه مذکور پرداخت.
داریوش حســینی، مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
همدان با بیان اینکه پس از تصویب سند ملی راهبردی 
احیــاء، بهســازی و نوســازی بافــت فرســوده و ناکارآمد 
شــهری در ســال 1393 اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
همدان به نمایندگی از شــرکت بازآفرینی شــهری ایران 
به عنوان دبیرخانه ســتاد بازآفرینی استان فعالیت های 
زیادی در حوزه های مختلف داشــته است، عنوان کرد: 
پنج زیرگونه نابسمان میانی، سکونتگاه های غیررسمی، 
پهنه های شــهری با پیشینه روستایی، محدوده های با 
کاربری ناهمگون، بافت تاریخی را می توان در این زمینه 
در نظــر گرفــت. حســینی ادامــه داد: اداره کل در کلیــه 
مناطــق هدف در همــه ی عرصه ها اقداماتــی را انجام 
داده و به عنــوان دبیرخانــه ســتاد بازآفرینــی اســتان نیز 
اقدامات جانبی در خصوص هماهنگی و هم راستا سازی 
دستگاه ها و نهادهای ذی ربط نیز فعالیت های خود را 
پیگیری می نماید. او افزود: ازجمله اقدامات انجام شده 
از ســال 1395 تاکنون در بافت تاریخی استان می توان 
به بهسازی خانه قهاری، بهسازی خانه سیفی، بهسازی 
خانه صالحان بااعتبار، احیاء، بهسازی و نوسازی محله 
کبابیان، کلپا و حاجی ساماندهی بخشی از بازار تاریخی 
نهاوند اشــاره کرد که شــرکت بازآفرینی شــهری ایران با 

تأمین اعتبار از ردیف ملی انجام داده است.
همچنین بــا افزایش جمعیــت در ســکونتگاه های 
غیررســمی اســتان اداره کل راه و شهرســازی به منظــور 
ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین محالت هدف پروژه هایی 
ازجمله: دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار امام )ره(، 
دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار علی آباد، احداث 
پارک منوچهری، لوله گذاری و اصالح نهر دیزج، احداث 
پارک میرفتاح مالیر، تأمین شبکه فاضالب محله سرجو 
مالیر، احداث پارک محله شمس آباد مالیر، دیوارکشی 
و پوشــش کانال شــمس آباد مالیر، احــداث خانه قرآن 
و عتــرت محلــه خضر همدان را محقق کرده اســت. او 
ادامه داد: طبق شیوه نامه معرفی و پرداخت تسهیالت 
مشــارکت مدنــی ســاخت و ودیعــه اســکان موقــت از 
محل 20 درصد تخصیص اعتبارات تبصره 18 بیان کرد. 
تســهیالت مشــارکت مدنی ســاخت، فروش اقساط و 
ودیعــه اســکان موقــت بــه ســازندگان و متقاضیــان در 
بافت هــای فرســوده )شــهرها و محالت هــدف( طبق 

شرایط ذیل پرداخت می شود:
تمامی پروژه های نوســازی مســکن بر اســاس طرح 
بهســازی و نوســازی مصوب اســتان در محالت هدف 
بازآفرینــی شــهری موفــق بــه اخــذ پروانه ســاختمان از 
شهرداری می شوند. پروژه های ویژه همچون پروژه های 
جابجایی و اسکان مجدد ساکنین محالت هدف که به 
تأیید شرکت بازآفرینی شهری ایران رسیده باشند. فرآیند 
ثبت درخواست، بارگذاری مدارك تا مرحله معرفی به 
www.facility. بانک مسکن صرفا در سامانه تسهیالت

udrc.ir صــورت می پذیــرد و مراحل انجام کار از طریق 
این ســامانه توســط متقاضی قابل پیگیری اســت و در 
صورت لزوم یا بروز مشکل مراتب به صورت پیامک به 

متقاضی اطالع رسانی می شود.
حســینی افــزود: جهــت تشــویق ســاکنین محالت 
هــدف بــه ســاخت و نوســازی واحدهای مســکونی از 
ابتدا سال کنون 456 واحد به بانک مسکن معرفی شده 
اســت که کمک بزرگی به بهسازی و مقاوم سازی منازل 

شده است.
حســینی اشــاره کــرد: بازآفرینــی محــالت نیــاز بــه 
مشارکت همه ی دستگاه ها و مردم در اجرای بند الف 
ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های 
عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف هستند حداقل 
30 درصــد از اعتبــارات مربوط به فعالیت های خود در 

شهرها را به محالت هدف بازآفرینی اختصاص دهند.

آغاز تزریق نوبت سوم 
واکسن کرونا به گروه 

سنی باالی ۱۸ سال
رئیــس مرکز بهداشــت شهرســتان همــدان از آغاز 
تزریق دز ســوم واکســن کرونا به گروه های ســنی ۱۸ 
ســال و باالتــر در ایــن شهرســتان خبــر داد. علیرضــا 
رستمی کیا در گفت وگو با ایرنا افزود: همه افراد باالی 
۱۸ ســال بــا هــر نوع واکســنی کــه در نوبت های قبل 
دریافت کرده اند بافاصله سه ماه از تزریق دومین دز 
واکســن، الزم اســت برای دریافت نوبت سوم اقدام 
کنند. او اضافه کرد: افراد باالی ۱۸ سال که در نوبت 
اول و دوم، واکسن »سینوفارم«، »برکت« و »بهارات« 
دریافت کرده اند در نوبت ســوم بهتر اســت واکســن 
مشابه نوبت های قبل یا »آسترازنکا« یا »پاستوکووک 
پــالس« )ســوبرانا پــالس( تزریــق کننــد. رئیــس مرکــز 
بهداشت شهرستان همدان ادامه داد: افراد باالی ۱۸ 
ســال که در نوبت اول و دوم واکســن »اســپوتنیک« 
و »آســترازنکا« تزریــق کردنــد، در نوبــت ســوم الزم 
اســت واکسن »پاســتوکووک پالس« )ســوبرانا پالس( 
یا »آســترازنکا« دریافت کنند. رســتمی کیا، ادامه داد: 
تزریق واکسن برای افراد باالی ۱۸ سال که در نوبت 
اول و دوم، واکسن »پاستوکووک« )سوبرانا( دریافت 
کردنــد نیز باید برای نوبت ســوم بافاصله زمانی ۲۸ 
روز از نوبت دوم فقط واکســن »پاســتوکوک پالس« 

)سوبرانا پالس( استفاده کنند. 

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در دیدار با مدیران رسانه ای استان:

همدانبهجایگاهواقعیخوددستیابد

ن د همدا رویدا

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: 
سومین نمایشگاه توانمندسازی کسب وکارهای خانگی در همدان برگزار 

می شود.
روح ا... وجدی هویدا در گفت وگو با مهر با اشــاره به شــعار ســال 
کــه از ســوی رهبــری در خصوص تولید پشــتیبانی ها، مانــع زدایی ها، 
نام گــذاری شــده اســت، اظهــار داشــت: بــا توجه به رســالت ســازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان در حمایت از کسب وکارهای خرد 
و خانگی درصدد برگزاری نمایشگاه های توانمندسازی این کارآفرینان 
برآمدیم. او افزود: ازاین رو پیرو فراخوان و اطالع رسانی سازمان، 
ســومین نمایشــگاه کسب کارهای خرد و خانگی دی ماه ۱۴۰۰ در 

مکان نگارخانه شــهرداری همدان برگزار می شــود. رئیس سازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان بــا اشــاره بــه 
حمایــت از کارآفرینــان گفت: متقاضیان پس از ثبت نام در کمیته 
ارزیابی که متشــکل از کارآفرینان و مشــاوران کســب وکار اســت، 
موردحمایت قرار خواهند گرفت. وجدی هویدا خاطرنشان کرد: 
هــدف از برگزاری این نمایشــگاه حمایت از کارآفرینان در بخش 
مشــاغل خانگی بوده تا بتوانیم قدمی در جهت رشــد اقتصادی 
خانواده هــا و بحــث کارآفرینــی برداریــم. او بــا اشــاره به ظرفیت 
بســیار خوب فرهنگســرای کســب وکار والیت در امور حمایت از 
کســب وکارهای خــرد و خانگــی بیان کــرد: عالوه بــر برنامه ریزی 

مداوم جهت برگزاری نمایشگاه های مختلف، غرفه داران و متقاضیان 
قبل از شروع نمایشگاه از آموزش های مدیریت ارتباط با مشتری و نیز 
مشــتری مداری بهره مند می شوند. رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری همــدان عنوان کرد: از همه فعــاالن و کارآفرینان 
کسب وکارهای خرد و خانگی برای ثبت نام در این نمایشگاه دعوت 
می کنیم همچنین متقاضیان با حضور در فرهنگسرای کسب وکار والیت 
می توانند از امکانات و ظرفیت های شهرداری همدان در این خصوص 
بهره مند شوند تا بتوانیم ضمن حمایت از این عزیزان طرح هر محله 
یک کسب وکار را نیز در همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران اسالمی 

به نحو احسنت اجرا کنیم.

حمید ســپهری معین-همدان:مدیــرکل حفاظت 
محیط زیســت اســتان همدان با اشــاره به اهمیت 
محیط زیســت به عنــوان رکنی از توســعه پایــدار و 
حفــظ کارکــرد آن، از پژوهــش در حــال انجــام در 
راستای مشخص کردن سهم انتشار عوامل آالینده 
شهر همدان در بخش های مختلف صنایع، تجارت 
و خانگی و ... خبر داد؛ با پیشرفت جوامع بشری و 
برخورداری آن ها از رشد و توسعه اقتصادی همواره 
محیط زیست و شرایط کیفی زیست محیطی حاکم 
بر زندگی انسان ها دستخوش تغییراتی مخرب شده 
است. در این میان نقش دولت ها و سیاست گذاران 
در بخش هــای مختلــف اقتصــاد و اجتمــاع بــرای 
فراوانــی  اهمیــت  دارای  توســعه  بــه  دســتیابی 
بــوده اســت و بررســی ایــن مهم یعنی میــزان تأثیر 
سیاست گذاری های محقق شده در راستای توسعه 
و نسبت آن با کاهش کیفی زندگی انسان ها و ایجاد 
انواع آالیندگی ها از منظر زیســت محیطی توســط 
کارشناســان انجام شده است. نقش محیط زیست 

به عنوان رکنی از توســعه پایدار بسیار روشن است 
و اگــر انســان می خواهــد در توســعه اقتصــادی و 
اجتماعــی خــود بــه نقطــه مطلوبــی دســت یابــد 
بایستی همواره مراقب باشد که محیط زیست دارای 
کارکردی صحیح و پایدار باشــد. به بیان دیگر انواع 
آلودگی های ناشی از فعالیت های اقتصادی با ورود 
به محیط زیست باعث تخریب گیاهان، جانوران 
و سیســتم های زیست محیطی می شــوند. آلودگی 

هوا، آلودگی آب های ســطحی و زیرزمینی، آلودگی 
خاک، افزایش نرخ بیماری و مرگ ومیر انســان ها و 
درمجموع کاهش کیفیت محیط زیســت و کاهش 
بهره مندی انسان از طبیعت، ناشی از فعالیت های 
تولیدی به منظور رشــد اقتصادی اســت. به همین 
دلیل بررســی رابطه میان رشــد اقتصادی و کیفیت 
محیط زیســت ازنظــر اقتصاددانان اهمیت بســیار 
زیادی دارد. در این شرایط بررسی و شناخت میزان 

آالیندگی های فعالیت های منجر به تولید و توسعه 
اقتصادی در بخش های مختلف صنایع، تجارت و 
خانگی و... می تواند دولت ها را در اتخاذ رویکردی 
مناسب جهت همگامی با توسعه پایدار پیش راند. 
در این خصوص محســن جعفری نژاد بســطامی، 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان عنوان کرد: 
با توجه به اهمیتی که شــناخت اجزای آالینده در 
آلودگی هوای شهرها خواهد داشت محیط زیست 
اســتان مطالعاتی را در دســت انجام دارد که در آن 
سهم انتشار و فهرست عوامل آالینده شهر همدان 
مشخص می شــود. با مشخص شدن این فهرست 
انتشار می توان برنامه ریزی بسیار جدی با همکاری 
دســتگاه های مســئول در اجــرای قوانیــن هــوای 
پــاک محقــق کرد و امیــد که برای هر یــک از موارد 
فهرست انتشار، پروژه های عملیاتی تعریف شود و 
ما بتوانیم در یک برنامه ریزی کوتاه مدت، بلندمدت 
و میان مدت نسبت به کاهش و رفع عوامل آالینده 

اقدام کنیم.

حلقه بسته شهر عامل گرانی زمین 
و مسکن در همدان است

افزایش پهنه شهر راهکار کاهش قیمت 
مسکن است

، توکل و تالش سه ضلع راهبردی  تفکر
برای رسیدن به اهداف سازمانی

گره ترافیکی همدان با اجرای طرح 
تفصیلی شهر گشوده می شود

ظرفیت های گردشگری سالمت 
معرفی می شود

گفــت  همــدان  اســتاندار 
کــه حلقه بســته شــهر همدان 
مشــکالتی را در حــوزه تأمیــن 
و  اســت  کــرده  ایجــاد  زمیــن 
محــدود بــودن حریــم شــهری 
عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی 
گرانــی زمیــن و مســکن در این 

شهر محسوب می شود. به گزارش ایرنا، علیرضا 
قاســمی فــرزاد در آییــن معارفه معــاون جدید 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری و همچنین 
مدیرکل جدید بازرسی، مدیریت عملکرد و امور 
حقوقی استانداری همدان، افزود: پیگیری طرح 
جامع شهری برای افزایش محدوده شهر همدان 
و اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن یکــی از 
اولویت های اجرایی معاونت عمرانی استانداری 
است. او اظهار داشت: سالمت و معیشت مردم 
اولویت اصلی دولت سیزدهم است که مدیریت 
اجرایــی اســتان همــدان نیــز بــر اســاس همیــن 
اولویت ها برای پیشــبرد امور و خدمت رســانی 
برنامه ریزی و اقدام می کند. قاسمی فرزاد افزود: 
کنتــرل و نظارت بر بــازار و جلوگیــری از افزایش 
قیمت کاالها از دیگر برنامه های دولت رئیسی 
در مســیر خدمت به مردم و توســعه اقتصادی 
کشــور است. او ادامه داد: نهضت ملی مسکن 
و ســاخت چهــار میلیــون واحــد مســکونی در 

ســطح کشــور به صورت جدی 
در دســتور کار دولت سیزدهم 
قرارگرفته و برنامه های مرتبط با 
این طرح نیز در استان همدان 
به ســرعت پیگیــری می شــود. 
اســتاندار همــدان بــا تأکیــد بر 
اینکه داشــتن یک سرپناه حق 
هر ایرانی و هر شــهروند اســت، تصریح کرد: ما 
دولتمــردان وظیفه داریــم بــا تالش و کوشــش و 
اجــرای طرح هایی همچــون طرح نهضت ملی 
مسکن، زمینه خانه دار شدن شهروندان را فراهم 
کنیم. او در خصوص مشکالت حوزه مسکن در 
همدان، خاطرنشان کرد: عالوه بر محدود بودن 
حریم شهری، افزایش قیمت ارز نیز بیش ازپیش 
به مشــکالت حوزه مسکن اضافه کرد. قاسمی 
فرزاد تصریح کرد: جوانان برای تشکیل زندگی به 
یک سرپناه نیاز دارند که باید برای این موضوع 
اقدام جدی شود. نماینده عالی دولت در استان 
همــدان گفــت: باید باهم فکــری و تالش همه 
مســئوالن اســتان، دست به دســت هم دهیم و 
مشکل مسکن را هر چه سریع تر برطرف کنیم. 
استاندار همدان گفت: »رستم قاسمی« وزیر راه 
و شهرسازی نیز بر حل مشکل مسکن در همدان 
تأکید دارد و با مکاتبات انجام شده، اجرای طرح 

جامع شهر همدان را پیگیری می کند.

کمیســیون  رئیــس 
برنامه وبودجه مجلس شورای 
اســالمی گفت: محدود بودن 
وســعت شــهر همــدان عامــل 
اصلــی گرانــی مســکن در ایــن 
شهر است و باید برای کاهش 
قیمــت مســکن، پهنه شــهر را 

گسترش داد. به گزارش ایرنا، حمیدرضا حاجی 
بابایی با بیان اینکه برای توسعه همدان باید 
پهنــه این شــهر را گســترش دهیم افــزود: برای 
کنترل قیمت مســکن، حداقل باید ســه هزار و 
۳۰۰ هکتــار بــه وســعت شــهر همــدان اضافه 
شــود. او خاطرنشــان کــرد: مدیریــت کاهــش 
قیمت مسکن در استان همدان در اولویت های 
کاری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 

همــدان قــرار گیــرد. نماینــده 
مــردم همــدان و فامنیــن در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا 
اشــاره به اینکه گرانی مسکن 
مشــکالت  ایجــاد  موجــب 
اظهــار  می شــود،  اجتماعــی 
داشــت: همــه مســئوالن باید 
باقــدرت، تعامــل و هماهنگــی بــرای کاهــش 
قیمت مســکن در اســتان همدان تالش کنیم. 
حاجی بابایی افزود: دولت سیزدهم قرار است 
در طول چهار سال، حدود چهار میلیون واحد 
مسکونی در کشور بسازد که ۱۰۰ هزار واحد آن 
متعلق به استان همدان است که ساخت این 
واحدها بسیاری از مشکالت مسکن همدان را 

برطرف می کند. 

و  عالئــم  کمیتــه  جلســه 
کنترل کاال اداره کل اســتاندارد 
ریاســت  بــه  همــدان  اســتان 
مدیــرکل  مــددی،  محمــد 
و  همــدان  اســتان  اســتاندارد 
با حضــور اعضــاء و با رعایت 
کامــل پروتکل های بهداشــتی 

در ســالن اجتماعات سپهبد شهید حاج قاسم 

ســلیمانی این اداره کل برگزار 
شــد. مددی با بیان اینکه اگر 
خواهــان رســیدن بــه اهداف 
عالیه سازمانی هستیم باید به 
ســه ضلع این اهــداف توجه 
کنیم، تفکر، توکل و تالش سه 
ضلع راهبردی برای رسیدن به 

اهداف عالیه سازمانی است.

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان 
همــدان گفت: بخش قابل توجهــی از معضل 
ترافیکی شهر همدان با اجرای طرح تفصیلی و 
بازگشایی برخی از معابر کم عرض رفع می شود.

سرهنگ فرخ جمالی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
افزایــش خودروهــا، حجــم بــاالی تــردد و کــم 
بودن گنجایش و ظرفیت معابر ســبب ســرریز 
ترافیک به کوه و پس کوچه های شــهر همدان 
شــده اســت. او بــا بیــان اینکــه معابــر همدان 
متناسب با تعداد خودروها توسعه نیافته است 
افزود: رانندگان برای فرار از ترافیک به کوچه ها 
و معابــر فرعــی پنــاه آورده اند و از هــر گذرگاه 
و معبــر کم عرض برای تردد اســتفاده می کنند. 
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی شهرســتان 
همدان خاطرنشــان کرد: هرچنــد اجرای طرح 
تفصیلــی شــهر همــدان زمان بــر اســت امــا بــا 
طرح هــای مقطعی و کوتاه مــدت نظیر اجرای 
محدودیت هــا و یک طرفه کردن برخی معابر 
و خیابان هــا نیــز نمی تــوان از حجــم ترافیــک 

کاســت. ســرهنگ جمالــی در ادامــه از اجــرای 
طــرح برخــورد با خودروهــای دارای نقص فنی 
در سیستم روشنایی خبر داد و گفت: نقص در 
سیســتم روشنایی یکی از مهم ترین عامل بروز 
سانحه در زمان تاریکی هوا است. او افزود: در 
صورت فعال نبــودن چراغ های عقب خودرو، 
هنگام رســیدن به مانع و اســتفاده از سیســتم 
ترمز، خودروهایی که از پشت سر در حال تردد 
هستند متوجه کاهش سرعت خودروی جلویی 

نشده و با آن برخورد می کنند. 
سرهنگ جمالی اضافه کرد: همچنین روشن 
بــودن تنهــا یکــی از چراغ های عقــب یا جلوی 
وســیله نقلیه موجب اشــتباه راننــدگان و حتی 
عابران پیاده و بروز سوانح جرحی و خسارتی 
می شــود. طــرح تفصیلــی ۲۷ شــهر همــدان 
مصوب شده و این طرح متشکل از نقشه های 
کاربــری اراضــی، شــبکه ارتباطی، مســاحت ها، 
ســرانه ها، معیارها و ضوابط دقیــق و اجرایی 

طرح جامع شهر است.

معاون گردشگری اداره  کل میراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان همــدان از 
نشســت مشــترک نمایندگان گردشــگری استان 
با فعاالن گردشــگری کشور عراق برای میزبانی 
دوجانبه فعاالن گردشگری و معرفی و آشناسازی 
ظرفیت های گردشگری عراق و همدان خبر داد. 
علی خاکســار در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 

طی جلسه ای در حاشیه فم تور استان ایالم، به 
همراه نماینده انجمن حرفه ای دفاتر خدمات 
مســافرتی استان با فعاالن گردشــگری عراق در 
خصوص میزبانی اســتان همدان و کشــور عراق 
برای آشناســازی و معرفی ظرفیت ها و پتانسیل 
گردشــگری دو طرف به ویژه گردشگری سالمت 

در استان همدان رایزنی شد. 

علیرضا قاسمی 
فرزاد

برگزاری سومین نمایشگاه توانمندسازی کسب وکارهای خانگی

سهم انتشار عوامل آالینده شهر همدان مشخص می شود

خـــبر

خـــبر

حمیدرضا حاجی 
بابایی

محمد مددی

رویداد همدان

معــاون وزیر نیــرو در جریــان بازدید از خط 
لوله انتقال آب از سد کوچری به ساوه گفت: تا 
حدود ۲ سال دیگر انتقال آب به ساوه به اتمام 

خواهد رسید.
در  جانبــاز  حمیدرضــا  فــارس،  گــزارش  بــه 
بازدیــد از خــط لولــه انتقال آب ســد کوچری به 
ســاوه در روســتای حاجــی آبــاد بــا بیــان اینکــه 
تــا حــدود ۲ ســال دیگر انتقــال آب به ســاوه به 
اتمــام خواهد رســید، اظهار کــرد: در حال حاضر 
پیمانــکار در حال فعالیت اســت تــا ۱۰۰ کیلومتر 
باقیمانــده از ایــن طرح نیز به ســرعت به پایان 
برسد. او با بیان اینکه تالش می شود ۶۵ درصد 
از هزینه های این پروژه در زمینه تهیه لوله تأمین 
شــود، گفت: مســیر باقیمانده از این انتقال نیاز 
بــه برخی تملــکات و تهیه اقــالم دارد که تالش 
می شــود جمع بندی اجرای این پروژه تا ۲ ســال 
آینده انجام و انتقال آب به اتمام برسد. معاون 
وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندس آبفا کشور 
افزود: وزارت نیرو برخی از پروژه ها مانند انتقال 
آب بــه ســاوه را طرح ویژه می دانــد و در دولت 
نیــز موضــوع آب بــه طــور ویــژه مــورد توجــه و 

بررسی قرار خواهد گرفت.
۶ هزار میلیارد ریال هزینه های تأمین لوله 

توسط وزارت نیرو تأمین می شود
جانبــاز اعتبــار مــورد نیــاز این پــروژه را ده 
هــزار میلیــارد ریــال دیگر عنوان کــرد و گفت: 

بــا تمهیــدات صــورت گرفتــه بیــش از ۶ هــزار 
در  لولــه  تأمیــن  هزینه هــای  از  ریــال  میلیــارد 
طــول انجــام ایــن پــروژه از ســوی وزارت نیرو 
به صــورت متمرکز تأمین خواهد شــد. به گفته 
او بــا بهــره بــرداری از خــط انتقــال آب، شــهر 
ساوه و روستاهای تابعه استان های مرکزی و 
قم از نعمت آب آشــامیدنی شــیرین برخوردار 
خواهنــد شــد. او در بخــش دیگری از صحبت 
در  جویــی  صرفــه  موضــوع  بــه  خــود  هــای 
مصــرف آب اشــاره کرد و گفــت: در این حوزه 
هم تمهیدات خوبی اندیشــیده شده که یکی 
از آن هــا آمادگــی در حــوزه فنــی در خصــوص 
شــهری،  هــای  شــبکه  در  هدررفــت  کاهــش 
اســت.  آب  تصفیــه  و  انتقــال  ســامانه های 
جانبــاز بــا بیــان اینکــه بخشــی از تمهیــدات 
اســت،  مدیریتــی  آب  مصــرف  کاهــش  بــرای 
ادامــه داد: مدیریــت فشــار آب در شــهرهای 
کشــور از طریــق شــبکه هــای هوشــمند توزیع 
در دســتور کار وزارت نیروســت تــا بــا کاهــش 
فشار در زمان هایی که مردم نیاز ندارند مثل 
نیمه هــای شــب میــزان هــدر رفــت آب را کــم 
کرده تا مخازن آب گیری کنند. او خاطرنشــان 
کرد: خوشــبختانه حدود 57 درصد مشــترکین 
جــزء کــم مصــرف و خــوش مصــرف هســتند و 
اقدامــات فرهنگــی می توانــد به ایــن موضوع 
نیــز کمــک کند. بــه گفته این مقام مســئول در 

اکثر شهرها خانوارها الگوی مصرف را رعایت 
می کننــد و بــا توجــه به شــرایط اقلیمی کشــور 
نیاز اســت که ســرانه مصرف آب در کشــور را 

به پایین تر از ســرانه موجود برسانیم.
بزرگ ترین پروژه آب رسانی استان 

نیازمند نگاه ویژه و اعتبار ملی است
نماینــده مردم ســاوه و زرندیــه در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: طرح انتقال ســهم آب 
ساوه از سد کوچری به عنوان بزرگ ترین پروژه 
آب رســانی اســتان مرکــزی نیازمنــد نــگاه ویــژه 
و اعتبــار ملــی اســت. حجت االســالم محمــد 
ســبزی در جریــان بازدیــد معاون وزیــر نیرو از 
رونــد اجرای طــرح انتقال آب ســد کوچری به 
شــهر ســاوه در منطقــه حاجــی آبــاد واقــع در 
محــور ســلفچگان بــه دلیجــان اظهار کــرد: در 
سال گذشــته اقدامات خوبی صورت گرفت و 
از مســیر حدودا ۱۳۲ کیلومتــر خط انتقال که 
در گذشــته تنهــا ۱۵ کیلومتــر آن اجرایی شــده 
بود، ۲۰ کیلومتر دیگر اجراشــده و حدود ۹۵ 
کیلومتر دیگر با ســرعت در حال اجراســت. او 
بیان کرد: با مســاعدت وزارت نیرو لوله مورد 
نیــاز ۹۵ کیلومتــر تأمین و هزینه اجرای آن نیز 
از محــل اعتبــارات وزارت نیــرو تأمین خواهد 
شــد و امیدواریم با تخصیــص اعتبار مورد نیاز 
در کمتــر از دو ســال آینــده بــه بهــره بــرداری 
برســد و مــردم ســاوه بــه آرزوی دیرینــه خــود 

مبنی بر داشــتن آب ســالم بهداشــتی و شیرین 
برســند. نماینــده ســاوه و زرندیــه با اشــاره به 
اینکه بودجه امســال از سوی دولت واقعی تر 
بسته شــده اســت، گفت: امیدواریم با بودجه 
واقعــی دولــت میــزان اعتبــاری کــه بــرای این 
طــرح دیده مــی شــود به طور کامــل تخصیص 
یابد. مدیرعامل شــرکت سهامی آب منطقه ای 
مرکــزی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ۱۰۰ 
کیلومتر از این طرح اجرا نشــده اســت، گفت: 
بزرگ ترین ســهم آب از ســد کوچری متعلق به 
ســاوه به طول ۱۳۲ کیلومتر اســت و شهرهای 
دیگــر از ایــن ســهم برخوردار و ایــن پروژه در 
ســایر شهرهای دارای ســهم بهره برداری شده 
است. عزت اله آمره ای افزود: ساوه به دلیل 
مهاجرپذیــر بــودن و مصــرف آب بــاال و کــم 
بودن میزان بارش ها از بحرانی ترین دشــت ها 
برخــوردار  زیرزمینــی  آبــی  منابــع  کاهــش  بــا 
اســت و اگــر بارندگــی دو ســال گذشــته نبــود 
ســاوه یکی از پرتنش ترین شــهرهای کشــور در 
حــوزه آبــی بود. او بیان کرد: ایــن پروژه برای 
ســاوه بسیار حائز اهمیت است و با اعتبارات 
رســید.  نخواهــد  ســرانجام  بــه  قطره چکانــی 
افزایــش میــزان ســرمایه گذاری در ایــن منطقه 
نیــاز آبــی صنایــع را افزایــش داده اســت کــه 
الزم اســت ســازوکاری فراهم شــود تا نیاز آبی 

صنعت از پســاب تصفیه خانه تأمین شود.
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اخبار کوتاه   

مشاهده قانون شکنی 
زیست محیطی در شهر 

صنعتی کاوه
رئیــس دادگســتری شهرســتان ســاوه گفــت: برخــی 
شرکت ها در شهر صنعتی کاوه برخالف قانون و بدون 
رعایــت مقــررات اقدام به دفــن زباله می کنند که چون 
با ســالمت مردم مرتبط اســت، تهدیدی بر بهداشــت 

عمومی جامعه تلقی می شود.
هادی ملکی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری شهرستان 
ساوه که در دفتر اتاق بازرگانی شهر صنعتی کاوه ساوه 
برگزار شــد، اظهار کرد: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی 
و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری با 
تأکید بر حل مشکالت صنایع برای انعطاف در قوانین 
تشــکیل می شــود اما واقعیت این اســت که بر خالف 
ضوابــط و قوانیــن، مصوبــه ای در حمایــت از صنایــع 
در ایــن جلســات وضــع نخواهــد شــد ولــی اگــر قانون 
قابل انعطاف باشد و دستگاه های اجرایی از اختیارات 
خــود در حمایت از تولید اســتفاده کننــد موردحمایت 
دســتگاه قضائــی خواهند بــود. او در ادامه با اشــاره به 
ضعف در زیرســاخت های شــهرک های صنعتی گفت: 
در ساخت شهرک های صنعتی ابتدا باید زیرساخت های 
موردنیاز برای ایجاد سرمایه گذاری تأمین شود و سپس 
اقــدام بــه راه اندازی واحدهــای تولیدی و صنعتی کرد. 
او به طوالنی شدن تصمیمات در دستگاه های اجرایی 
اشاره کرد و افزود: تصمیمات زمان بر مشکلی است که 
با انعکاس آن از سوی متولیان امر به ویژه از سوی اتاق 
بازرگانی و انجمن مدیران صنایع در ســطح ملی نظیر 
تعیین ارزش افزوده در شورای عالی مناطق آزاد می توان 
بروکراســی های موجود در این خصوص را تســهیل کرد 
تــا تولیدکننــده منتظر تصمیم گیــری زمان بــر و طوالنی 
نمانند. رئیس دادگســتری شهرستان ســاوه همچنین از 
تولیدکنندگان خواســت تا مقــررات، قوانین و تعهدات 
را به موقع انجام دهند تا نیازی به اعمال قانون نشود. 
هرگونــه تصمیم گیــری منــوط به عمــل به تعهــدات و 
اجرایی شــدن مقررات است. او در خصوص پسماند و 
پساب شهر صنعتی نیز گفت: برخی شرکت ها برخالف 
قانــون و بــدون رعایــت مقــررات اقــدام به دفــن زباله 
می کنند که چون با سالمت مردم مرتبط است، تهدیدی 
بر بهداشت عمومی جامعه تلقی می شود. او تصریح 
کــرد: شــهر صنعتی مکلــف اســت متخلفیــن در حوزه 
دفــن غیراصولی پســماند را بدون اغمــاض با همکاری 
محیط زیست پس از صدور اخطاریه به دستگاه قضایی 
معرفــی کنند تــا برخــورد قضائی در خصــوص هرگونه 
ســهل انگاری صــورت گیــرد. ملکــی تأکید کــرد: رعایت 
مقررات حفاظتی در کارخانه ها نیز باید با نظارت دقیق 
صــورت گیــرد تا ســالمت کارگران به مخاطره نیفتــد. او 
همچنین گفت: با تقاضای صنعتگران با استقرار شعبه 
شورای حل اختالف در شهر صنعتی از حضور کارفرمایان 
و مدیران صنایع در دستگاه قضایی جلوگیری به عمل 
آمد و درخواســت ما این اســت که وکال و یا نمایندگان 
حقوقــی پرونده هــای تشکیل شــده را به سمت وســوی 

مصالحه سوق دهند.

حق مردم نباید به بهانه 
وقف تضعیف شود

نماینــده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه مشــکالت مردم اســتان 
مرکــزی در حوزه امور اوقافی باید برطرف شــود گفت: 
حق مردم نباید به بهانه سنت حسنه وقف تضعیف 
شود. به گزارش تسنیم، محمدحسن آصفری در نشست 
بــا مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان، بخشــداران و 
تعــدادی از دهیاران با اشــاره به ضرورت جلب رضایت 
افراد در مباحث وقفی اظهار داشت: امروز عده زیادی 
از افــراد منتقــد و گله مند نســبت بــه اقدامــات اوقاف 
اســتان را واقفــان نیکــوکار و خیر تشــکیل می دهند که 
باســنت حســنه وقف هیچ مشــکلی ندارند. او افزود: 
مشهود بودن خدمات موقوفات در محل وقف بسیار 
حائز اهمیت بوده و در این مســیر باید جلب رضایت 
شهروندان موردتوجه باشد، مردم استان مرکزی مشکلی 
باســنت حســنه وقف ندارند اما برخی از عملکردهای 
اشتباه سبب گله مندی آن ها به ویژه در مناطق روستایی 
شــده است. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بنابراین انتظار داریم 
آن بخشی از مشکالت که در استان قابل پیگیری است، 
برطرف شــوند و مابقی موارد که منشــأ ملی دارند هم 
از طریــق مرکز پیگیری شــود. آصفری بیان کــرد: ادعای 
مالکیت اداره کل اوقاف اســتان با دریافت ســند جدید 
در برخی از مناطق استان به ویژه اراک و خنداب سبب 
گله منــدی مردم شــده زیرا این مــردم از زمین های خود 
سند قدیمی دارند و این موضوع برای آن ها مشکالتی 
ایجاد کرده که انتظار می رود این مسائل و مشکالت با 
جدیت پیگیری شود. او ادامه داد: به عنوان مثال پاره ای 
از موقوفات استان 99 ساله بوده که تاریخ آن ها گذشته 
و باید اکنون به مردم بازگردانی شود اما اداره کل اوقاف 
با دریافت سند جدید ادعای مالکیت در این موقوفات 
را دارد که همین موضوع سبب نارضایتی و ناخرسندی 
مردم استان شده است. نماینده مردم اراک، خنداب و 
کمیجان در مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد: اگرچه 
سنت حسنه وقف از موضوعات پراهمیت است اما باید 
حقوق مردم را هم موردتوجه جدی قرار داد تا جایگاه 
این سنت حسنه تقویت شود. آصفری افزود: انعطاف 
بــه خــرج دادن از ســوی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان باید موردتوجه جدی این اداره کل باشد تا جایی 

رضایت مردم جلب شود.

در جریان بازدید معاون وزیر نیرو مطرح شد

انتقالآبسدكوچریبهساوهتاكمتر
ازدوسالدیگر

مسئولین و رسانه ها موظف به جلوگیری 
از پمپاژ ناامیدی در جامعه هستند

توقیف محموله ۲۶ هزار لیتری سوخت 
قاچاق در اراک

نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی 
توسط ۲۰ گروه

اســتاندار مرکــزی گفــت: با 
توجه به اینکه یاس و ناامیدی 
در مــردم و جوانان در فرهنگ 
و دیــن ما حرام اســت، تمامی 
مسئولین و رسانه ها موظف به 
جلوگیــری از پمپاژ ناامیــدی در 

جامعه هستند
فــرزاد مخلص االئمه در ســتاد گرامیداشــت 
دهــه فجر اظهار کــرد: یکی از الزامــات برگزاری 
برنامه های مناسبتی، خنثی سازی هدف دشمن 
در خصــوص ایجــاد فاصلــه بیــن نظــام و مردم 
و ایجــاد ناامیدی در میان مردم اســت، لذا الزم 
است تمامی این برنامه ها با هدف امید آفرینی 
برگزار شود. او بیان کرد: با توجه به اینکه یاس 
و ناامیــدی در مــردم و جوانــان در فرهنــگ و 
دین ما حرام است، تمامی مسئولین و رسانه ها 
موظف به جلوگیری از پمپاژ ناامیدی در جامعه 
هستند. مخلص االئمه تأکید کرد: فعالیت مجازی 
در خصــوص برنامه هــای دهــه فجــر، نبایــد به 
رســانه های ملی محدود و متمرکز بر آن شــود و 
الزم اســت این فعالیت هــا با توجه به ظرفیت 
فضــای مجــازی و ضربــه ای کــه در رأس همیــن 
فضا به نظام وارد می شــود، گســترش و توسعه 

یابــد. همچنیــن ایجــاد پیوند 
مردمی با نظــام و امید آفرینی 
و تحقــق اهــداف نظــام نیــز 
از طریــق همیــن فضــا میســر 
می شــود. او افــزود: در تمــام 
شهرســتان ها برنامه هــای دهه 
فجر با هماهنگی فرمانداری ها 
و هدایــت مــردم اجرا شــود. همچنیــن مدیران 
اجرایی و مسئولین در میان مردم و در برنامه ها 
حضور حداکثری داشته باشند. افتتاح پروژه های 
استان نیز به صورت مردمی برگزار شود. شهرداری 
نیــز در اجــرای ســرود ۱۳۵۷ نفــره بــا آمــوزش و 
پرورش همکاری الزم را داشــته باشد. او با اشاره 
به نگرانی های موجود در خصوص بیماری کرونا 
و شــیوع ســویه جدید و شناسایی مبتالیانی در 
اســتان مرکــزی افزود: تمامی برنامه هــا با فرض 
عدم ثبات در شرایط پایه ریزی شده و بر اجرای 
برنامه هــا به صورت مجــازی توجه ویژه داشــته 
باشیم. امید است این سویه در استان توسعه و 
گسترش پیدا نکند. به گفته او دهه فجر متعلق 
بــه یک جریان سیاســی و گــروه خاص نبــوده و 
متعلق به همه جریان های سیاســی و مردمی 

است.

فرمانــده انتظامــی اســتان 
هــزار   ۲۶ کشــف  از  مرکــزی 
لیتر نفــت قاچــاق در عملیات 
توقیف و بازرسی از یک دستگاه 
کامیون حامل سوخت در محور 
اراک-قم خبر داد. سردار حسن 
مفخمی شهرستانی در گفت وگو 

بــا فــارس اظهــار کــرد: مأمــوران پلیــس امنیــت 
اقتصادی اســتان از تردد یک دســتگاه خودروی 
کامیــون حامــل ســوخت قاچــاق در محورهای 
مواصالتی استان مطلع شــدند. او خاطرنشان 
کــرد: با آغــاز اقدامات تخصصی پلیس اســتان 
برای شناســایی و توقیف این خــودرو در زمان 
تردد در محورهای مواصالتی، ســرانجام تیمی 
از مأمــوران پلیــس امنیــت عمومــی اســتان در 
محــور اراک- قــم ایــن خــودرو را شناســایی و 
متوقف کردند. فرمانده انتظامی استان مرکزی 
با بیان به کار بردن شگردی ماهرانه برای تعبیه 

مخزن ســوخت و جابه جایی 
این محموله قاچاق از ســوی 
راننده این خودرو تصریح کرد: 
مأموران در بازرسی از کامیون 
توقیفــی موفق به کشــف ۲۶ 
قاچــاق  ســوخت  لیتــر  هــزار 
شــدند.  کــوره  نفــت  نــوع  از 
مفخمی شهرستانی با اشاره به تحویل سوخت 
قاچاق کشف شــده در این عملیات به شرکت 
ملــی فرآورده های نفتــی، افــزود: ارزش محوله 
سوخت قاچاق کشف شده از سوی کارشناسان 
پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی ۲ میلیارد و 
۳۶۰ میلیون ریال برآورد شده است. او با تأکید 
بــر عزم قاطع پلیس در مبازره با انواع کاالهای 
قاچاق به منظور حمایت پایدار از تولیدات ملی 
افــزود: متهــم دستگیرشــده در ایــن عملیــات با 
تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی 

به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرپرســت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
مرکــزی گفــت: ۲۰ گــروه در ایــن اســتان وظیفه 
نظــارت و بازرســی از بــازار مصــرف محصوالت 

کشاورزی را بر عهده دارند.
علی صفری در حاشیه برگزاری مانور سراسری 
بازرســی و نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی 
اســتان مرکــزی در گفت وگــو بــا ایرنا افــزود: این 
گروه ها با همکاری سازمان صمت، بسیج اصناف، 
اســتانداری این استان، سازمان تعزیرات و سپاه 
روح اهلل استان تشکیل و وظیفه نظارت و کنترل 
قیمت محصوالت کشاورزی را بر عهده دارند. او 
ادامه داد: قیمت محصوالت کشاورزی و دامی 
به خصوص گوشت مرغ در استان مرکزی در شب 
یلدا به رغم کمبود امکانات با نظارت های انجام 
شده از وضعیت مناسبی برخوردار بود و کمبودی 
در این زمینه در استان وجود نداشت. سرپرست 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: قیمت گوشت مرغ بر اساس مصوبه ستاد 
تنظیــم بــازار ۳۱۰ هــزار ریــال اعــالم شــده که با 
جوجه ریزی های انجام شده در ماه های گذشته 
این محصول اکنون با قیمت ۲۸۰ هزار ریال در 
سطح استان در بین مصرف کنندگان توزیع می 
شود. صفری افزود: اکنون مشکلی در زمینه تأمین 
گوشت مرغ در استان مرکزی وجود نداشته و با 
توجه به مازاد تولید این محصول در استان، ۳۰ 
درصد تولیدات به سایر استان های کشور ارسال 
می شود. او از افزایش ۱۳ درصدی جوجه ریزی 
در واحدهــای پــرورش طیــور اســتان مرکــزی در 
سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به جوجه 
ریزی های انجام شــده مشــکلی در زمینه تأمین 
این محصول در ۴۰ تا ۵۰ روز آینده در این استان 

وجود نداشته و جوجه ریزی برای تأمین گوشت 
مرغ شــب عید مردم اســتان در دســتور کار قرار 
دارد. سرپرســت سازمان جهاد کشــاورزی استان 
مرکزی اظهار داشــت: تأمین میوه شــب عید در 
راستای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها در دستور کار 
سازمان جهاد کشاورزی قرار داشته و حضور این 
سازمان در تأمین میوه شب عید با هدف کنترل 
و جلوگیــری از افزایــش قیمت انجام می شــود. 
صفــری گفت: در صورتی که قیمت میوه شــب 
عید در استان مرکزی برای مصرف کننده مناسب 
باشــد ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان در ایــن 
زمینه ورود نمی کند. او با یادآوری برگزاری مانور 
سراســری بازرســی و نظارت بر بازار محصوالت 
کشاورزی استان مرکزی افزود: این مانور همزمان 
با سراســر کشــور در این استان برگزار شــده و ۴۰ 
گروه وظیفه بازرسی و نظارت بر عمده فروشی ها 
و خرده فروشــی ها را بر عهده دارند. سرپرســت 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکزی یــادآور 
شــد: با واگذاری حــوزه ی نظارت بر تنظیم بازار 
به وزارت جهاد کشاورزی، اکنون زنجیره تولید تا 
مصرف محصوالت تحت کنترل قرار گرفته است. 
صفری گفت: این وزارتخانه با در اختیار داشتن 
اطالعــات ۲ بخش تولید و عرضه و هماهنگی 
هرچه بیشتر بین این بخش ها، حمایت های الزم 
را از محصوالت کشاورزی بر اساس بازار مصرف 
انجام می دهد. او توزیع هوشــمند محصوالت 
کشاورزی در استان مرکزی را از جمله برنامه های 
سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد و افزود: 
این طرح در راستای توزیع هوشمند محصوالت 
کشاورزی و کنترل بازار این محصوالت انجام می 

شود.

فرزاد مخلص 
االئمه

حسن مفخمی 
شهرستانی

د مرکزی رویدا

معــاون عمرانــی اســتانداری اســتان مرکــزی گفــت: اجــرای 
طرح مســکن ملی نباید روســتاها و شهرهای کوچک را خالی از 
ســکنه کند؛ بنابراین بررســی نحوه اجرای طرح در این مناطق 

ضرورت دارد.
بررســی  جلســه  در  زندوکیلــی  مهــدی   ، مهــر گــزارش  بــه 
مشــکالت مســکن ملــی ســاوه در فرمانــداری ســاوه گفــت: 
تفاوتــی  مهــر  مســکن  و  مســکن  طــرح جهــش  در خصــوص 
وجــود نــدارد هــدف همــه ایــن طرح ها حل مشــکل مســکن 
در کشــور اســت. دولــت در ایــن راســتا مســئولیت حمایتــی 
دارد تا بخشــی از نیاز مســکن برطرف شــود، در این طرح ها 
اصل بر تقاضا اســت و باید بررســی شود چقدر تقاضا وجود 
دارد تــا بــر اســاس تقاضــا موجود تمهیدات ســاخت مســکن 
انجــام گیــرد. او افزود: بر اســاس جمعیت کشــور ســهمیه ای 
بــه اســتان داده شــده اســت و پروژه هایی که ســال های قبل 
شروع شــده اند نیــز مشــمول تســهیالت جهــش تولیــد مســکن 
می شــوند. معاون عمرانی اســتانداری اســتان مرکزی تصریح 
کرد: سهم استان مرکزی در طرح جهش ملی مسکن برای ۴ 
سال ۶۱ هزار و سهم ساوه ۱۴ هزار واحد است. ادارات راه 
و شهرســازی مکلف هســتند بر اســاس ثبت نام هــا و تقاضای 
مســکن تمهیدات الزم را برای تأمین زمین و ســاخت شــروع 

کننــد. ایــن برنامــه صرفــا بــرای یــک شــهر و منطقــه نیســت 
کــه متقاضــی وجــود  اســتان  نقــاط مختلــف  بایــد در  بلکــه 
دارد اجرایــی شــود. زندوکیلــی گفت: نبایــد این طرح باعث 
بــه  کوچــک  روســتاها و شــهرهای  از  زمینــه مهاجــرت  شــود 
شــهرهای بزرگ تــر فراهم شــود بلکــه باید طرح مســکن ملی 
در شــهرهای کوچک و روســتا به صورت ویژه تر بررســی شود 
و حمایــت بیشــتری صــورت بگیــرد کــه روســتاها و شــهرهای 
کــه با توجه بــه آمایش  کوچک تــر خالــی از ســکنه نشــود چرا
ســرزمینی تبعــات خوبــی بــرای کشــور نــدارد. او افــزود: ۲ 
تقاضــا در این مورد وجــود دارد؛ تقاضای واقعی و تقاضای 
بــدون  می کننــد  ثبت نــام  همــه  واقعــی  تقاضــای  در   . مؤثــر
اینکه صالحیت آن ها بررســی شــود و متأســفانه در سال های 
گذشــته این اتفاق افتاده که باید بررســی شــود چه کســانی 
کنــون از امکانــات دولت اســتفاده نکردند و فاقد مســکن  تا
هســتند. در همیــن راســتا بــا در نظــر گرفتــن ایــن مؤلفه هــا 
باید تمهیداتی اندیشــیده شــود. معاون عمرانی اســتانداری 
اســتان مرکــزی تصریــح کــرد: بــا شناســایی زمین هــای مــازاد 
دولــت در شــهرها مشــکل حــل نمی شــود اصــل موضــوع این 
است زمین برای هر شهر تأمین شود. در ساوه مشکل زمین 
نداریــم، شــهرداری، واحدهــای صنعتــی و ســایر دســتگاه ها 

کار ثبت نــام و  کــه  کننــد  زمین هــای حــوزه خــود را معرفــی 
انجــام شــود. احمــد مرزبــان مدیــرکل  شناســایی متقاضیــان 
مســکن و شهرســازی اســتان مرکــزی در ایــن جلســه گفت: بر 
اســاس مــاده ۱۰ تمامــی وزارتخانه هــا، مؤسســات، ادارات و 
شــرکت هایی که ۱۰۰ درصد ســهام و سرمایه آن ها مربوط به 
گذاری  دولت هســتند، مکلف هســتند نســبت به تحویل و وا
رایــگان اراضــی در اختیار خود کــه در چهارچوب مکان یابی 
موضــوع مــاده ۶ قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و 
عرضــه مســکن قــرار می گیرنــد ظرف ۲ ماه از زمــان اجرایی 
ایــن شــدن ایــن قانون بنا به دســتور وزارت راه و شهرســازی 
اقــدام کننــد. او افــزود: وزارت صمت و امــالک مکلفند پس 
از اعــالم وزارت خانــه ظــرف یــک مــاه نســبت بــه تفکیــک 
و ثبــت انتقــال ملــک در دفتــر امــالک و صــدور مالکیــت به 
نــام دولــت یــا بــه نمایندگــی وزارت راه و شهرســازی اقــدام 
کننــد. مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی تصریــح کرد: 
مشــخصات زمین با لیســت پرســنل به راه و شهرسازی ارسال 
گر صالحیت محرز شــده  می شــود تا پاالیش صورت گیرد و ا
باشد و فرم »ج« آن ها سبز شود اولویت با پرسنل آن اداره 
اســت در غیــر ایــن صــورت صالحیــت متقاضیــان آزاد بــرای 

گذاری بررســی می شود. وا

مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی گفت: ۶۰۰ زن سرپرســت 
خانــوار ایــن اســتان پشــت نوبت بهره منــدی از خدمــات بیمه 
تأمیــن اجتماعی زنان هســتند. زهــرا امینی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: یک هزار و ۱۲۰ نفر از زنان و دختران سرپرست خانوار 
شــهری این اســتان بیمه شــده اند و تعدادی از زنان سرپرســت 
خانــوار نیــز بــه دالیلــی بیمــه آنــان قطع شــده اســت. او اظهار 
داشــت: اکنــون ۹۹۲ نفــر از زنــان و دختران سرپرســت خانوار 

امینــی  بیمــه بهره منــد می شــوند.  از خدمــات  اســتان مرکــزی 
تصریــح کــرد: ۷۲۴ زن و دختــر سرپرســت خانــوار ســاکن در 
روســتاهای اســتان مرکزی تحت پوشــش بیمه تأمیــن اجتماعی 
زنان و دختران روستایی و عشایری هستند. مدیرکل بهزیستی 
اســتان مرکــزی گفــت: در بیمــه  زنــان سرپرســت خانــوار کــه در 
شــهر سکونت دارند، ۳۳ درصد حق بیمه از اعتبارات سازمان 
بهزیســتی و بقیه از محل هدفمندی یارانه ها و ســازمان  تأمین 

اجتماعی پرداخت می شود.
او اظهــار داشــت: بر اســاس قوانین، بیمه شــدگان در زمان 
بازنشســتگی بایــد حداقــل ۵۵ ســال ســن و ســابقه ی ۱۰ ســال 
پرداخــت حــق بیمــه را دارا باشــند. مدیــرکل بهزیســتی اســتان 
مرکــزی گفــت: در بخــش زنان سرپرســت خانوار ســاکن روســتا 
کشــور  از ســوی ســازمان بهزیســتی  کامــل حــق بیمــه  به طــور 

پرداخت می شود.

اجرای طرح مسکن ملی نباید روستاها را خالی از سکنه کند

۶۰۰ زن سرپرست خانوار استان پشت نوبت بیمه هستند
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رویداد مرکزی

خاک پاک و پهناور ایران با 32 استان جواهر نشان شده است و هر کدام از آن ها در این پهنه گوناگون، ویژگی و نقش استواری بر عهده دارند. با عشق به گوشه گوشه میهن 
پهناور که با قوم ها، زبان ها، ادیان و فرهنگ های گوناگون آراسته شده است، گروه رسانه ای رویداد پارسی صفحه ها و بخش های ویژه ای برای همه استان ها و شهرستان ها 
تدارک دیده است که تاکنون به صورت منظم و گسترده به آستان هم میهنان ارجمند پییشکش شده است. در این برنامه روزنامه سراسری رویداد امروز و پایگاه خبری 

رویداد ایران اقدام های متنوعی  را   اجرا   می کنند.           

رسانه ای  به وسـعــت  میهن
06رویداد استان ها

رویداد یزد رویداد کیش رویداد هرمزگان رویداد همدانرویداد مازندران

رویداد مرکزی

خاک پاک و پهناور ایران با 31 استان جواهر نشان شده است و هر کدام از آن ها در این پهنه گوناگون، ویژگی و نقش استواری بر عهده دارند. با عشق 
به گوشه گوشه میهن پهناور که با قوم ها، زبان ها، ادیان و فرهنگ های گوناگون آراسته شده است، گروه رسانه ای رویداد پارسی صفحه ها و بخش های 
ویژه ای برای همه استان ها و شهرستان ها تدارک دیده است که تاکنون به صورت منظم و گسترده به آستان هم میهنان ارجمند پییشکش شده است. در 

06رویداد استان هااین برنامه روزنامه سراسری رویداد امروز و پایگاه خبری رویداد ایران اقدام های متنوعی  را   اجرا   می کنند.   

رسانه ای  به وسـعــت  میهن
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پاالیــش و پخــش  مدیرعامــل شــرکت ملــی 
فرآورده هــای نفتــی ایــران دربــاره ضرورت انســداد 
مبادی قاچاق فرآورده های نفتی گفت: عدم پایش 
و نظــارت مســتمر دســتگاه های متولــی راه، ورود 
فرآورده هــای یارانــه ای را بــه بــازار قاچاق تشــدید 

می کند.
بــه گــزارش ایســنا، جلیــل ســاالری در دومیــن 
نشست کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی 
گفت: باتوجه به اینکه قیمــت فرآورده های نفتی 
در عرضه های داخلی، تکلیفی و یارانه ای است که 

می تواند به انحراف مسیر فرآورده ها منجر شود.
وی افــزود: بخشــی از فرآورده هــا کاربردهــای 
چندگانــه دارنــد که درپی اختاف قیمت و ســوق 
یافتن به بازارهایی خارج از کاربردهای تعریف شده 
آن، می توانند منجر به تشدید پدیده قاچاق شوند.

معــاون وزیــر نفــت در امــور پاالیــش و پخش 
مطرح کرد: طی ســال های گذشــته در حوزه وزارت 
صمــت مجوزهایــی صــادر شــد کــه براســاس آن 
شــرکت هایی در حــوزه تقطیر، برش مــواد نفتی و 
بلندینگ شکل گرفت. در آن مقطع به ماحظات 
پایش و استانداردســازی متناســب بــا ضرورت های 
اصلــی تعریــف شــده بــه بازارهــای هــدف توجــه 
نگردیــد و اختاف قیمتی فرآورده های تکلیفی در 
داخل کشور و خارج از مرزها، مسیر توسعه قاچاق 
را تسهیل کرد و منجر به بروز اتفاقاتی شد که امروز 

شاهد آن هستیم.
بــه گفته ســاالری هم اکنــون در حــوزه قانون و 
فرآیندهای اجرایی دچار چالش هایی هســتیم که 
باید اصاح شــوند کــه در صورت عــدم اصاحات 
کنترل و پایش مسیر عرضه سوخت و مشتقات نفتی 

را با مشکل مواجه خواهد کرد.
معــاون وزیــر نفــت در امــور پاالیــش و پخش 
گفت: امروز در صنعت پاالیش فرآورده های اصلی 
تولید می شوند که کاربردهای مشخصی دارند اما در 
کنــار آن فرآورده های ویژه ای نیز هســتند که کاربرد 
خاصــی دارند، لیکن به بخش مشــتقات ســوختی 
متمرکــز و هدایــت می شــوند. امــروز گاهــی ایــن 
فرآورده ها به سمت بازاری سوق داده می شود که با 

کاربردهای اصلی انحراف چشمگیری دارد.
وی با اشــاره عوامل تشــدیدکننده شرایط برای 
رشــد پدیــده قاچــاق فرآورده هــا، افــزود: در حوزه 
پتروشــیمی رســالت برمبنــای تکمیل زنجیــره ارزش 
قرارگرفتــه اســت، امــا متاســفانه بعضــا مشــاهده 
می شود که محصوالت بین مجتمعی و نیمه نهایی 

بجــای ســودمحوری به ســمت ســوخت محوری و 
تولید مشــتقات نفتی هدایت می شود؛ این فرآیند 
گمــرک و ســازمان اســتاندارد مشــکات و  بــرای 

چالش های عدیده ای را ایجاد کرده است.
معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
داد:  ادامــه  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و 
در بخش هــای پاییــن دســتی کــه محصــوالت آن 
کاربردهای مشــخصی دارند، همین منوال در حال 
رخ دادن است. باید اذعان کرد که اگر این حال ها 
در ســایر صنایــع تحــت عناویــن و روش های دیگر 
مصرف شوند که پدیده قاچاق را تشدید و خروج 
فرآورده های یارانه ای را از مســیر اصلی آن تســهیل 

خواهند کرد.
کــرد: امــا ایــن چالش هــا را  ســاالری تاکیــد 
می توان به راحتی و در کمترین زمان با همت، 
کنتــرل دســتگاه های متولــی حــل و  نظــارت و 
فصــل و تعییــن تکلیــف کــرد. دراین راســتا باید 
دستگاه های متولی اعم از وزارتخانه های نفت، 
کشــاورزی،  و تجــارت، جهــا  صنعــت، معــدن 
ســازمان ملی اســتاندارد،  ســازمان بورس، گمرک 
و سایر دستگاه های متولی درخصوص نظارت و 
کنتــرل درحوزه وظایف خود به صورتی دقیق تر 

ایفای نقش کنند.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش بیان 
کرد: نخســتین اقدامی که الزم اســت به اجرای آن 
مبادرت شود براین مبناست که ساماندهی و نظارت 
از بخش تولیدکنندگان اصلی آغاز شود، به عبارت 
دیگــر پایش و نظــارت از بخش تولید کلید بخورد 

و به بازارهای مصرف برســد تا انســداد مســیرهای 
قاچاق تسریع شود.

ساالری با بیان اینکه در میان مصرف کنندگان 
عمده، بخش هایی هستند که باید به لحاظ روابط 
مالــی شــفافیت الزم در آن هــا ایجــاد شــود، گفت: 
در حــوزه نیروگاه هــا مــواردی وجود داشــته اســت 
که اتصالشــان به ســامانه ناقص رخ داده است که 
ضــروری به نظر می رســد کنترل و نظــارت در حوزه 
اندازه گیری، تبادالت و مصرف درواحدهای مذکور 

تشدید شود.
به گفتــه وی در بخش مصرف کنندگان عمده 
ایــن چالــش کماکان برقــرار اســت. بخشــی از این 
چالش هــا بــه ضــرورت اتصال مجموعه هــا به این 
سامانه و کنترل و نظارت باز می گردد. بخشی دیگر 
به اصاح فرآیند و روابط مالی،  که اگر این امر اتفاق 
بیفتد مشکاتی که در مسیر جابجایی و انتقال رخ 
می دهــد، دیگــر وجــود خارجی نخواهد داشــت، 

ضمنًا بخش دیگر مربوط به زیرساخت ها است.
ســاالری افــزود: اگر شــبکه و سیســتم انتقــال و 
توزیــع را کــه بخش عمــده ای از آن از طریق زمینی 
انجام می شــود را به سمت توسعه شبکه خطوط 
لولــه و ریلــی انتقــال دهیــم، می تــوان تاحــد قابل 

توجهی قابلیت پایش و کنترل را فراهم کرد.
طبــق اعــام شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده هــای نفتــی ایران، وی اظهار کرد: در مســیر 
مرزی و کشورهای هم جوار نیز اگر سیاست احداث 
خطوط و توسعه ریلی انجام شود می توان بخشی 
از صــادرات فرآورده هــا را کــه از ایــن کانــال صورت 

می گیرد، با ایجاد و توسعه شبکه خطوط به صورتی 
راحت تــر پایش و نظارت کرد. بدین ترتیب حجم 
زیادی از تانکرهایی که در مرزها درحال عبور و مرور 

هستند، کنترل خواهند شد.
معــاون وزیر نفت در امــور پاالیش و پخش با 
بیــان اینکه ایــن موضوع جــزو برنامه هایی اســت 
کــه در دســتور کار شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
قــرار گرفته اســت، گفت: بخشــی از این برنامه ها 
تدوین و جمع بندی شــده و در حال حاضر تحت 
عنــوان »ســاماندهی کدهــای رهگیــری واحدهای 
هیدروکربــوری« بــه کارگــروه ســتاد مرکــزی مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز کشــور ارســال شــده اســت که 
درصــورت تصویــب و ابــاغ، می تــوان روال تعیین 
ماهیت را تسهیل و چالش های موجود را تقلیل داد.
پیــش  از  بیــش  جدیــت  بــر  ادامــه  در  وی 
منشــاءیابی دالیــل بــروز تخلفــات مخصوصــًا در 
ارتبــاط بــا ارزیابــی و صحــت عملکــرد متقاضیــان 
نقش بی بدیل دستگاه های متولی تاکید و ضرورت 
پایش مستمر عملکرد دستگاه های متولی در تعیین 
سهمیه سوخت یارانه ای را تاکید کرد و لزوم دقت 
بیــش از پیش در تهیه و تدوین رویه ها، مقررات و 
آئین نامه های اجرایی به منظور جلوگیری از عرضه 
خارج از شبکه و مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی 

را خواستار شد.
معــاون وزیر نفــت در امور پاالیش و پخش در 
پایان از اعضای مســتقیم و غیرمســتقیم فعــال در 
کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی تشکر و 

قدردانی کرد.

انسداد مبادی قاچاق سوخت 
 با پایش مستمر دستگاه های متولی

ماجرای ورود فاضالب شهر پردیس 
به سد ماملو چیست؟

افزایش ۶ میلیارد متر مکعبی تحویل گاز
 به نیروگاه ها در سال جاری

مصرف گاز در نیروگاه ها ۱۰ درصد
 افزایش یافت

مدیرعامــل شــرکت آب و 
فاضاب اســتان تهران گفت: 
مســکن  بایــد  قانــون  طبــق 
مهــر پردیس تصفیه خانه این 
منطقه را ایجاد کند اما برنامه 
آنطــور کــه بایــد پیــش نرفت 
شــرکت  دلیــل  همیــن  بــه  و 

آب و فاضــاب تهــران بــه انتقــال فاضــاب 
بــه تصفیه خانه هــای خــود اقــدام کــرد اما با 
ایــن حــال هنــوز ۳۰ درصــد فاضــاب به ســد 
ماملــو وارد می شــود. محمدرضــا بختیاری در 
گفت وگــو با ایســنا، با بیان اینکــه نمی توانیم 
کنیــم و بایــد  بــرای فــاز ۸ چــاره ای لحــاظ 
شــرکت عمران شــهر پردیس تصفیه خانه باغ 
کمش را ایجاد کند، اظهار کرد: تا ماه گذشته 
فاضاب شــهر پردیس وارد سد ماملو می شد 
کــه با اقدامات صورت گرفتــه و ایجاد مدول 
دوم تصفه خانــه پردیــس، فاضــاب فازهــای  
۹ و ۱۱ و فــاز ۵ بــه تصفیه خانــه شــرکت آب 
و فاضــاب تهــران وارد می شــود. وی افــزود: 
در گذشته این فاضاب به رودخانه جاجرود 
انتقــال پیــدا می کــرد، گفــت: درحــال حاضر  
۷۰ درصــد فاضابــی را کــه در گذشــته وارد 
ســد ماملو می شــد، بــه تصفیه خانــه پردیس 
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  می کنیــم.  منتقــل 
فاضاب اســتان تهران با تاکید بر اینکه طبق 

قانــون، مســکن مهــر پردیس 
موظــف بود کــه تصفیه خانه 
ایجــاد و عملیــات  فاضــاب 
تصفیه را انجام دهد، تصریح 
کــرد: برنامه طبــق زمان بندی 
همیــن  بــه  نرفــت،  پیــش 
دلیــل فــاز دوم تصفیه خانــه 
پردیــس را که راه انــدازی کردیم، میزانی را که 
می توانستیم به تصفیه خانه فاضاب شرکت 

منتقل کردیم. 
راســتا  ایــن  اینکــه در  بیــان  بــا  بختیــاری 
فاضــاب فازهای ۹، ۱۱ و ۵ وارد تصفیه خانه 
شــرکت آب و فاضــاب تهــران شــد، افــزود: 
کمــش  بــاغ  خانــه  تصفــه  کــه  آن  از  بعــد 
راه انــدازی شــود، فاضــاب ایــن فازهــا وارد 
ایــن تصفیه خانــه خواهــد شــد، امــا اکنــون با 
اقدامات انجام شده از  حدود یک ماه پیش 
از ورود ۷۰ درصــد فاضابــی کــه در گذشــته 
وارد رودخانــه جاجــرود می شــد، جلوگیــری 
شــده اســت. وی با بیــان اینکــه تصفیه خانه 
بــاغ کمــش در حال ســاخت اســت، گفت: بر 
اســاس آخریــن اخباری کــه از دو ماه پیش در 
مورد پیشــرفت این تصفیه خانه در دســترس 
داریــم، قــرار شــده کــه فعــا تــا تصفیه خانــه 
تمام می شــود، تصفیه اولیه صورت بگیرد اما 

اطاعی از آخرین روند کار ندارم.

دیســپچینگ  مدیــر 
از  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت 
متــر  میلیــارد   ۶ افزایــش 
بــه  گاز  تحویــل  مکعبــی 
جــاری  ســال  در  نیروگاه هــا 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت 
پارســال خبر داد و گفت: از 

ابتدای ســال تاکنون ۶۱ میلیارد متر مکعب 
اســت.  شــده  تحویــل  نیروگاه هــا  بــه  گاز 
محمدرضــا جوالیــی در گفت وگــو بــا ایرنــا 
بــا بیــان اینکه تحویل گاز بــه نیروگاه ها در 
ســال جــاری افزایش داشــته اســت، افزود: 
این رقم در مدت مشــابه ســال گذشته ۵۵ 
میلیــارد متــر مکعب بوده که نشــان دهنده 
تحویــل  در  مکعبــی  متــر  میلیــارد   ۶ رشــد 
گاز بــه نیروگاه ها اســت. مدیردیســپچینگ 
)مدیریــت یکپارچه تولید و توزیع( شــرکت 
ملــی گاز ایــران با بیــان اینکه طبــق برنامه 
و در مقایســه با سوخت معادل باید سهم 
گاز ۸۴ درصــد باشــد، گفــت: ایــن رقــم در 
ســال جــاری بــه ۸۶ درصد افزایش داشــته 
و این در شــرایطی اســت که ســال گذشــته 
۸۴ درصــد بــوده اســت کــه در ایــن بخش 
رســیده  ثبــت  بــه  درصــدی   ۲ رشــدی  نیــز 
اســت. وی تاکیــد کــرد: افزایش گازرســانی 
بــه نیروگاه هــا کاهــش یــک میلیــارد لیتــری 
مصــرف گازوئیل را در این بخش به همراه 
داشــته اســت. بــه گفتــه جوالیــی، اکنــون 
 ۵۶۰ بــه  خانگــی  بخــش  در  گاز  مصــرف 
میلیــون متــر مکعب در روز رســیده اســت. 

آبان مــاه  ســوم  هفتــه  تــا 
در  گاز  مصــرف  امســال 
و  تجــاری  خانگــی،  بخــش 
صنایع غیر عمده نســبت به 
زمان مشــابه پارسال روزانه 
متــر  میلیــون   ۱۰۰ حــدود 
نشــان  را  افزایــش  مکعــب 
می دهــد. افزایــش مصــرف گاز آن هــم در 
آغاز فصل ســرما در حالی اتفاق افتاده که 
ســال گذشــته در اوج مصــرف )بهمن مــاه( 
مصــرف گاز بخــش خانگی به ۵۶۵ میلیون 
ایــن  بــود.  رســیده  روز  در  مکعــب  متــر 
موضــوع کــه زنــگ خطــر افزایــش مصــرف 
در بخــش خانگــی و بــه دنبــال آن قطعــی 
گاز نیروگاه هــا و صنایــع عمــده را بــه صدا 
درآورده، باعث شــد تا وزیر نفت با اعام 
خانگــی،  بخــش  گاز  از  درصــد   ۵۰ اینکــه 
توســط ۲۵ درصــد از مشــترکان پرمصــرف 
و بــد مصــرف ســوخت می شــود، از اعمال 
دهــد.  خبــر  مشــترکان  ایــن  بــرای  جریمــه 
کارشناســان می گوینــد: ادامــه رونــد کنونی 
، باعــث می شــود تــا  مصــرف گاز در کشــور
در ســال های ۱۴۰۰ تــا ۱۴۰۳، میــزان تولید 
و مصرف گاز در کشــور برابر شــده و ناچار 
به واردات شــویم. شــاخص شــدت مصرف 
برابــر متوســط جهــان   ۲ ایــران  انــرژی در 
اســت و بر اســاس بررســی های انجام شده 
فقــط در بخــش خانگــی و اداری، معــادل 
متــر  )۱۱۲میلیــون  جنوبــی  پــارس  فــاز   ۲

مکعــب( اتــاف گاز اتفاق می افتد.  

معاون وزیر نفت در امور گاز اعام کرد که از 
ابتدای امسال تاکنون، نیروگاه ها به طور میانگین 
روزانه ۲۱۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند 
که نســبت به مــدت مشــابه پارســال، ۱۰ درصد 
افزایــش یافته اســت. به گزارش شــانا بــه نقل از 
شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی در این باره 
گفــت: ایــن در حالی اســت کــه ســرمای زودرس 
امسال و افزایش سه درصدی مشترکان، افزایش 
مصــرف بی رویه گاز به ویژه در بخش خانگی و 

تجاری را نیز به همراه داشته است.
وی ادامــه داد: درواقــع بــا زمســتان زودرس 
امســال کــه از اوایــل آبان مــاه آغاز شــد، در نیمه 
دوم ایــن مــاه نســبت بــه همین بــازه زمانــی در 
ســال ۹۹ و پنج ســال گذشــته، مصــارف خانگی 
و تجــاری به واســطه بــرودت بیــش از حــد هــوا 
به ویــژه در اســتان های شــمالی کشــور، افزایــش 
۲۰ درصــدی را تجربــه کــرد. مدیرعامــل شــرکت 
ملــی گاز ایــران همچنین با بیان اینکه مقدار گاز 
تحویلی به خطوط نیز از ابتدای امسال تاکنون 
با تحویل میانگین روزانه ۷۰۷ میلیون مترمکعب، 
چهار درصد افزایش یافته اســت، افــزود: این در 
حالی اســت که با تاش بی وقفه و شــبانه روزی 
همکارانمان در اقصی نقاط کشــور، تاش شده 
بــا وجــود افزایــش مصــرف در بخــش خانگــی، 
تاکنــون روزانــه به طــور میانگیــن بیــش از ۳۴۰ 
میلیون مترمکعــب گاز در مجمــوع به صنایع و 

نیروگاه ها تحویل  شــود که بیش از مقدار تعهد 
شرکت ملی گاز ایران در این زمینه است. چگنی 
رونــد افزایشــی مصــرف گاز در بخــش خانگــی 
را نگران کننــده خوانــد و اظهــار کــرد: امیدواریم 
کنترل هــای بیشــتری بــر مصــرف خانگــی انجام 
شود تا هم شاهد این حجم از افزایش  مصرف 
نباشــیم و هم با رســیدن به تراز گاز در مصرف و 
تولید، نیروگاه ها و صنایع را محدود نکنیم. وی 
مصرف گاز بخش خانگی در زمســتان پارسال را 
۶۵۰ میلیون مترمکعــب در روز و رکوردی خارج 
از عــرف اعــام کرد و گفــت: این مقدار مصرف 
بیش از ۶ برابر مصرف اســتاندارد جهانی اســت 
که به الگوی مصرف صحیحی نیاز دارد. معاون 
وزیــر نفــت در امور گاز در پایان تصریح کــرد: از 
همه هم وطنان می خواهیم با انجام اقدام های 
ساده ای مانند تنظیم دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه 
ســانتیگراد، پوشــیدن لباس هــای گــرم، محــدود 
کردن فضای گرمایشی در منازل و خاموش کردن 
وسایل گرمایشی زمان ترک منازل و اماکن دولتی 
و اجتماعی ما را در بخش مصرف همراهی کنند 
تا بتوانیم زمســتان امســال را بی دغدغه پشــت 
سر بگذاریم، زیرا این اقدام های به ظاهر ساده، 
می توانــد تــا ۱۰ درصــد ذخیــره انــرژی را به دنبال 
داشــته باشــد که به ما این امکان را می دهد در 
تأمین گاز نیروگاه ها و بخش خانگی - تجاری در 

فصل سرد، مشکل خاصی نداشته باشیم.

محمدرضا 
بختیاری

محمدرضا جوالیی

آغاز فصل زمستان و مشکل توزیع نفت سفید 
در شهرســتان دلــگان واقــع در جنــوب سیســتان و 
بلوچستان بویژه شهر گلمورتی مرکز این شهرستان 
سبب گایه مندی مردم شده و در این میان فرماندار 
دلگان تاکید کرد: مســووالن شعب نفت سفید در 
این شهرستان موظفند تا ۴۸ ساعت آینده سهمیه 

نفت سفید مردم را توزیع کنند.
بــه گزارش ایرنا، کمبود یا نابســامانی در توزیع 
نفت سفید در شهرستان دلگان موجب گایه مندی 
بسیاری از شهروندان این شهرستان شده بطوریکه 
برخی خواســتار اطاع رســانی و ورود دستگاه های 
نظارتی بر نحوه توزیع نفت سفید در این شهرستان 

شدند.
حسین عبدالهی یکی از شهروندان شهر گلمورتی 
مرکــز شهرســتان دلــگان با ابــراز گایــه از وضعیت 
نامناســب توزیع نفت سفید در این شهر گفت: با 
وجودی که مدتهاست از فصل سرما در شهرستان 
دلگان گذشــته ولی تاکنــون حتی یک نوبت نفت 

سفید بین مردم توزیع نشده است.
علی بامری یکی دیگر از شــهروندان گلمورتی 
گفت: توزیع نفت سفید در دلگان به معضل بزرگی 
برای مردم تبدیل شده زیرا تاکنون حتی یک نوبت 
سهمیه نفت سفید تعداد زیادی از خانواده ها توزیع 

نشده است.
محمد بامری یکی دیگر از شهروندان دلگانی با 
اشاره به سرمای هوا و نبود نفت سفید برای گرمایی 
از از اســتاندار و مســووالن اســتانی درخواست کرد 

برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.

وی گفت: درخواســت مردم دلگان از اســتاندار 
و مدیران استانی این است که تدابیر درستی برای 
حل مشکل مردم بیندیشد تا مردم بیشتر از این در 

سرمای زمستان معذب نباشند.
ملک بامری یکی دیگر از شــهروندان گلمورتی 
ضمن گایه از وضعیت توزیع نفت در شعب این 
شهر گفت: سهمیه نفت سفید ما در هر نوبت ۱۰۰ 
لیتر است اما هنگام مراجعه به شعبه فروش آنهم 
پــس از عبور از موانع متعدد و تاخیرهای طوالنی 
مدت در نهایت ۷۰ لیتر نفت به ما تحویل می دهند 
و در جواب مطالبه ما نسبت به باقی مانده سهمیه 
نفت مــان مســوول شــعبه فــروش نفــت می گوید 
۳۰ لیتر نفت مربوط به کمبود سهمیه ای است که 

شرکت نفت تحویل ما می دهد.

وی گفت: این درحالی است که باید تا کنون دو 
نوبت نفت سفید در بین مردم دلگان توزیع می شد 
ولی تاکنون بسیاری از خانواده ها حتی یک نوبت از 

نفت سفید را دریافت نکرده اند.
فرمانــدار دلــگان در پاســخ به مطالبه عمومی 
مردم دلگان گفت: باتوجه به آغاز فصل سرما و نیاز 
مردم به نفت سفید به فروشندگان جایگاه و شعب 
نفت سفید مهلت ۴۸ ساعته داده شده تا سهمیه 

کامل نفت سفید را بین مردم توزیع کنند.
ولی محمــد بامری افزود: از آنجاییکه خدمات 
نظام باید به نحو احســن به مردم ارایه شــوند لذا 
مســووالن و فروشــندگان جایگاه های نفت سفید 

موظف به ارایه بهترین خدمات به مردم هستند.
وی بیــان کــرد: گایه هــا و مطالبه هــای زیــادی 

درخصوص نحوه توزیع نفت سفید در سطح شهر 
گلمورتی از ســوی مردم صورت گرفته اســت که در 
همین خصوص تذکرات الزم به مسوول فروشندگی 
این جایگاه داده شده است و در صورت مشاهده 
تخلف با جایگاه مورد نظر برخورد قانونی صورت 
خواهد گرفت. رییس شورای اسامی شهر گلمورتی 
از کمبود جایگاه توزیع نفت ســفید در دلگان خبر 
داد و گفــت: باتوجــه به اینکه یک جایگاه فروش 
نفــت ســفید در شــهر گلمورتــی  وجــود دارد لــذا 
ایــن جایــگاه به تنهایی تــوان توزیع نفــت در بین 

شهروندان را ندارد.
برکت بامری افزود: جلسات مختلفی با فرماندار 
و مسوول اداره صمت شهرستان دلگان برای احداث 
جایگاه توزیع نفت ســفید برگزار شــده اســت و در 
صــورت توافــق مســووالن مربوطه با احــداث یک 
جایگاه فروش نفت ســفید تاحدود زیادی مشکل 

مردم مرتفع می شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان دلگان گفت: 
توزیع نفت در مناطق عشایری و روستایی بستگی 
بــه تصمیــم کارشناســان شــرکت نفــت در ســطح 
شهرستان دلگان دارد. حسین بامری گفت باتوجه 
به اینکه اغلب مدارس شهرســتان دلگان از وسایل 
سرمایشــی و گرمایشــی برقی اســتفاده می کنند در 
مدارس ســطح شــهر گلمورتی نیازی به اســتفاده از 
وســایل گرمایشی نفت ســوز نداریم و تنها مدارس 
سردسیر عشایری دلگان نیاز به توزیع نفت دارند که 
می طلبد کارشناسان شرکت نفت در این خصوص 

چاره اندیشی کنند.

زمستان و گالیه مردم دلگان از مشکل توزیع نفت سفید 
خـــبر

1/8 تن سیم مسی
 از مالخران در گلستان 

کشف شد
 مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان از کشف 1/8 تن سیم مسی در استان 
خبرداد. منوچهر بهمنی نیا اظهارکرد: با توجه به حجم 
بــاالی ســرقت ها و آســیب بــه بیت المال و شــبکه های 
بــرق و خســارت های ناشــی از این ســرقت ها بــه لوازم 
برقی مردم اســتان، این امر به دغدغه اصلی مسئوالن 
امنیتی و قضایی و انتظامی استان تبدیل شده است لذا 
در همین راستا مصوبه کمیته پیشگیری از سرقت استان 
برگزاری مانورهای ضربتی برای جمع آوری مراکز غیرمجاز 
ضایعاتی و برخورد با مالخرها بوده که از ابتدای مهرماه 
شروع شد. مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت 
توزیــع نیروی برق گلســتان گفت: پیرو دســتور معاون 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مبنی بر برگزاری 
بازدیدهای مدون از ضایعات فروشــی ها و تنگ کردن 
عرصــه بــر ســودجویان و بــرای پیشــگیری و جلوگیری 
از خریــد ســیم های ســرقتی، با همکاری پلیــس آگاهی 
گلستان به یک کارگاه دپوی سیم مسی در سطح استان 
مشکوک شدیم که طی یک عملیات یک ماهه و تحت 
نظر گرفتن آن، سیم های سرقتی مسروقه از مالخرها در 
کارگاه ضایعاتی در شهرستان گالیکش کشف و این مکان 
پلمب شد. وی با بیان اینکه هزار و ۸۵۰ کیلوگرم سیم 
مســی در مجموع عملیات ها کشف شــد، ادامه داد: از 
این مقدار کشف شده، هزار و ۵۰۰ کیلوگرم سیم مسی در 
شهرستان گالیکش بوده است. بهمنی نیا اعام کرد: بعد 
از اخذ مجوزات قضایی در خصوص سیم های مسروقه 

تمامی سیم ها به ستاد شرکت منتقل شد.

 110 مرکز غیر مجاز 
استخراج رمز ارز در حوزه 

توزیع برق مازندران 
ضبط شد

محمدحسین باجان:  سرپرست شرکت توزیع برق 
مازندران گفت : در 9 ماهه نخست سال 1400،  110 مرکز  
با تعداد 950 دســتگاه رمز ارز غیرمجاز در حوزه توزیع 
برق مازندران کشــف و ضبط شــده اســت.   ســید کاظم 
حسینی کارنامی با بیان اینکه از ابتدای طرح مقابله با 
دســتگاه های رمزارز غیرمجــاز ،  186 مرکز غیرمجاز که 
شامل 3500 دستگاه بوده در حوزه توزیع برق مازندران 
کشف شده  است، اظهار داشت: میزان انرژی مصرفی 
ایــن تعــداد دســتگاه 13.5 میلیون کیلووات ســاعت و 
بهای برق مصرفی آن 112 میلیارد ریال محاســبه شــده 
است.   وی همچنین با اشاره به کشف یک مزرعه بزرگ 
رمزارز دیجیتال در امور آمل غرب گفت:  این مزرعه به 
صورت کامًا حرفه ای و با نهایت دقت در مخفی کاری 
تجهیزات در یک دامداری متروکه راه اندازی شــده بود 
که همکاران دفتر لوازم اندازه گیری ســتاد و امور پس از 
اخذ مجوزات الزم و هماهنگی با نیروهای انتظامی برای 
ورود به ملک مورد نظر، 75 دستگاه غیرمجاز استخراج 
رمزارز از این مکان ضبط و جمع آوری کردند که انجام  
اقدامــات قانونی بعدی و برخورد با مشــترک متخلف 
مطابق دســتورالعمل اباغی شــرکت توانیر در دســت 

اقدام می باشد.

بهره برداری بخشی 
از طرح آبرسانی 
غدیر تا پایان سال

معــاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مســئوالن در 
اســتان خوزســتان قول مســاعد دادند که تا پایان ســال 
جاری بخشــی از طرح آبرســانی غدیر را به بهره برداری 
برسانند و بخش دیگری از پروژه نیز تا اوایل خرداد سال 
آینــده به بهره برداری برســد. ســید صولت مرتضــوی در 
حاشیه بازدید از طرح تزریق آب به خط لوله غدیر در 
اندیمشــک اظهار کرد: گزارش رئیس سازمان آب و برق 
خوزستان در خصوص این طرح، بسیار امیدوارکننده بوده 
و طبق این گزارش، طرح آبرسانی غدیر از برنامه، فاصله 
چندانی ندارد و این پروژه، حدودا ۴۱ درصد پیشرفت 
داشته است. به گزارش ایسنا، وی افزود: در حدود ۵ تا 
۶ درصــد از اجــرای پروژه عقب ماندگــی وجود دارد که 
با تامین و تجهیز منابع و به کار بستن همه امکانات، 
در آینده نزدیک این مشکات برطرف خواهند شد. 
معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور گفت: مســئوالن در 
اســتان خوزستان قول مساعد دادند که تا پایان سال 
جاری بخشی از طرح آبرسانی غدیر را به بهره برداری 
برســانند و بخش دیگری نیز از پروژه تا اوایل خرداد 
ســال آینده به بهره برداری برسد. مرتضوی بیان کرد: 
بنابــر گفتــه مدیــران آب و فاضــاب اســتان، تقریبا با 
اجــرای ایــن طرح و با انتقــال ۱۰ متر مکعب بر ثانیه، 
بــه شهرســتان های مختلــف اســتان و روســتاهایی که 
در مســیر ایــن طــرح قــرار دارنــد، حــدود ۵۲ درصد از 
جمعیــت اســتان از آب شــرب ســالم، پایــدار و بــدون 
تنش بهره مند خواهند شد. وی بیان کرد: این موضوع، 
اولین دستاورد دولت آقای رئیسی در حوزه تامین آب 
در خوزســتان اســت و ان شــاءاهلل ظــرف امــروز و فردا، 
از پروژه هــای دیگــری نیز بازدید خواهیــم کرد. صادق 
خلیلیان استاندار خوزستان نیز درباره طرح غدیر اظهار 
کــرد: کار در پــروژه غدیر که قرار بود تا ۲۵ ســال آینده 
۲۴ متــر مکعب در ثانیه ّآب بــرای ۵۲ درصد از مردم 
استان تامین کند، در چهارچوب مصوبات سفر و طی 
۳ تا ۴ماهه گذشته تا کنون، به نحوی پیش رفته است 
که تا قبل از تابستان سال آینده، شاهد تامین ۲۰ متر 
مکعــب آب در ثانیه خواهیم بــود. وی افزود: راهی 
که باید در طول ۲۵ ســال طی می شــد، ظرف مدت 
حدود ۸ تا ۹ ماه در چهارچوب اقداماتی که دولت 
ســیزدهم انجام می دهد، طی می شــود و طرح را به 

بهره برداری خواهیم رساند. 

مشهد مقدس- سحررحمتی: با حضور معاون 
وزیر نفت در امور مهندســی، پژوهشــی و فناوری، 
تفاهم نامه هوشمندسازی شبکه توزیع گاز در مشهد 

امضا شد.
وحیدرضا زیدی فرد، معاون وزیر نفت در امور 
مهندسی، پژوهشی و فناوری در حاشیه امضای این 
تفاهم نامه بین شرکت گاز خراسان رضوی و پارک 
علم و فناوری خراسان، گفت: یکی از مواردی که به 
طور جد در دستور کار وزات نفت قرار دارد موضوع 

هوشمندی است.
وی با بیان این مطلب که صنعت نفت قطعا 

بــه ســمت هوشمندســازی حرکــت خواهــد کــرد، 
افزود: زمینه و بستر این مهم از طرق عقد قرارداد 
با شــرکت های توانمند دانش بنیــان داخلی انجام 

می شود.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهشی و 
فناوری ادامه داد: شرکت های دانش بنیان می توانند 
در زمینه هوشمندســازی کمک بسیاری به صنعت 
نفــت و گاز کننــد. وزارت نفــت ضمــن حمایــت از 
شــرکت های دانــش بنیان، تاش می کنــد تا با یک 
سیاست گذاری درست در مسیر تحقق اهداف عالی 

کشور حرکت کند.

این مقام مسول اقدامات پژوهشی شرکت گاز 
خراسان رضوی را قابل تقدیر دانست و بر توسعه 
فعالیت های پژوهشی در سطح صنعت نفت و گاز 

کشور تاکید کرد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان هم در بخشی از 
این مراسم گفت: در نظر است طی قراردادی فی 
مابین مدیریت پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز و 
پارک علم و فن آوری خراسان هوشمند سازی شبکه 
گاز شهری برای اولین بار در کشور  به صورت پایلوت 

در مشهد اجرا شود.
حســن افتخاری افزود: در این طرح با استفاده 

از هــوش مصنوعی بهره برداری حوزه گازرســانی در 
خطوط انتقال و توزیع از ایستگاه های TBS تا درب 

منازل هوشمندسازی خواهد شد.
به گفته افتخاری، مدیریت بهینه فشــار گاز در 
خطوط توزیع، استفاده از موتور آفاین با قابلیت 
شبیه ســازی و ارایه راهکار باالنس شبکه گاز مبتنی 
بر هوش مصنوعی، پیش بینی هوشمندانه مصرف 
کوتــاه مدت ســاعتی، روزانه، هفتگــی و ماهانه به 
تفکیــک مناطــق، ایجاد دیســپچینگ هوشــمند با 
نظارت به هنگام، کنترل بهینه و گسیل بهینه منابع از 

اصلی ترین آورده اجرای این طرح خواهد بود.

امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه هوشمندسازی شبکه توزیع گاز در مشهد
خـــبر
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و 
بلوچستان از رشد 19/2 درصدی اعتبارات عمرانی 
پهناورترین استان کشور در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و 
گفت: شاخص های سیستان و بلوچستان و مقایسه 
ســرانه های ایــن اســتان در بخش هــای مختلف با 
میانگین کشــوری، خود گویای وضعیت آن اســت، 
بنابراین متناســب با ارتقای شــاخص ها باید به ما 

اعتبار بدهند تا استان از این وضعیت خارج شود.
مهــرداد عــرب اول، رئیــس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سیســتان و بلوچســتان در گفت وگو با 
عصــر هامون، در خصوص بودجــه ۱۴۰۱ بیان کرد: 
توجه ویژه به رشــد اقتصــادی و ارتقای بهــره وری، 
پرداختــن بــه عدالــت محــوری و توجــه بــه ثبات 
اقتصادی سه ویژگی مهمی است که بودجه ۱۴۰۱ را 
نسبت به لوایح سال های گذشته متمایز کرده است. 
او با اشاره به سهم سیستان و بلوچستان از بودجه 
۱۴۰۱ افزود: از اعتبارات جدول ۱۰ ج که مربوط به 
۳۱ اســتان اســت، ســهم این اســتان ۱۴۰۱، ۵ هزار و 
۴۴۱ میلیارد تومان بوده، در این ردیف بودجه ای، 
سیستان و بلوچستان بعد از خوزستان رتبه دوم را به 

خود اختصاص داده است.
رشد 19/2 درصدی اعتبارات عمرانی

این مقام مسئول اضافه کرد: برخاف گفته های 
مطرح شــده، میــزان اعتبــارات عمرانــی سیســتان و 
بلوچستان نسبت به سال قبل 19/2 رشد کرده است، 
چراکه میزان آن در الیحه سال گذشته ۴ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان بود. این مقام مسئول با بیان این که 
این اعتبار از ردیف های مختلف تشکیل شده است، 
گفت: ۲ هزار و ۵ میلیارد تومان آن از منابع اعتبارات 
تملــک یا عمرانی اســتانی کــه رتبه اول کشــور را در 
این بخش داریم، ۶۸۹ میلیارد تومان این اعتبارات 
نیز از ردیف دو درصد نفت و گاز است. او تصریح 
کرد: خوزســتان بــه دلیل این که اســتان نفت خیزی 
اســت، عاوه بر دوســوم از ردیف یک سوم نفت و 
گاز نیز سهم می برد، این مهم سبب شده است که 
ردیف بودجه ای این استان از سیستان و بلوچستان 

مقداری باالتر باشــد. بر این اساس از اعتبارات سه 
درصد نفت و گاز خوزستان در رتبه اول، بوشهر رتبه 
دوم و سیســتان و بلوچســتان در جایگاه سوم قرار 
دارد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و 
بلوچستان اضافه کرد: سیستان و بلوچستان در تمام 
این ردیف ها بدون احتســاب یک ســوم نفت و گاز 
رتبه اول ۳۱ استان کشور را به خود اختصاص داده، 
اما با احتساب این ردیف در جایگاه دوم قرار دارد 
و نسبت به سال ۱۴۰۰ اعتبارات عمرانی 19/2 درصد 

رشد پیداکرده است.
اضافه شدن ردیف طرح های هادی 

روستایی و ضرورت افزایش سهم استان
عرب اول با بیان این که تهیه و اجرای طرح های 
هادی روستایی از دیگر ردیف هایی است که امسال 
به الیحه بودجه اضافه شده، اظهار کرد: این ردیف 
با توجه به تعداد باالی روســتاها برای سیســتان و 
بلوچســتان بســیار اهمیــت دارد، از ایــن ردیف نیز 
برای استان ۹۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است 
و در این بخش نیز در کشور جایگاه اول را به خود 

اختصــاص دادیــم، اما روی این عــدد بحث داریم، 
چراکــه بــه لحاظ شــاخص طرح هــای هــادی جزو 
استان های پایین هستیم و باید سهم استان بیشتر 
شــود. او از ردیــف متــوازن به عنــوان یکــی دیگر از 
بخش هــای جدول ۱۰ الف نام برد و افــزود: از این 
محل ســهم سیســتان و بلوچســتان ۲ هزار و ۳۴۸ 
میلیارد تومان است، ۳۰۴ میلیارد تومان نیز مربوط 
بــه پروژه هــای ملی بوده که به اســتان واگذارشــده 

است.
او افــزود: عــاوه بر اعتبارات جــدول ۱۰ الف 
بر اســاس پیوست شــماره یک قانون بودجه که 
مربــوط به طرح های ملی بوده، ســهم سیســتان 
و بلوچستان ۲ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان است 
کــه به صورت مشــخص به این اســتان اختصاص 
کــه ۵۱  اســتان  ملــی  طرح هــای  ازجملــه  دارد. 
مورد اســت، می تــوان به کریدورها، آبرســانی به 
شــهرهای سیستان، سد ماشــکید علیا و ورزشگاه 
۴ هــزار و ۵۰۰ نفــری زاهــدان و ... اشــاره کــرد. 
بــه گفته عــرب اول، عاوه بر این رقم ها اســتان 

در ردیــف طرح هــای گلوبــال نیــز ســهم دارد که 
در طول ســال بین اســتان ها تقســیم می شــود. او 
گفــت: عــاوه بر این دو بخش اعتباری، از محل 
ردیف های متفرقه نیز، حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان سهم سیستان و بلوچستان است که از این 
محــل نیز اعتبارات دیگری به صورت گلوبال بین 

استان ها تقسیم و در طول سال اباغ می شود.
اختصاص ۹۲۷۶ میلیارد ناموت از اعتبارات 

عمرانی بودجه به استان
این مقام مسئول تصریح کرد: درمجموع بدون 
پروژه های گلوبالی که در طول سال توزیع می شود، 
تاکنون ۹ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان اعتبار در بخش 
عمرانی برای سیستان و بلوچستان در الیحه ۱۴۰۱ 
پیش بینی شده، این موارد در الیحه بودجه به نام 
سیستان و بلوچستان مشخص است. او افزود: اگر 
اعتبار پروژه های گلوبالی اضافه شود، میزان بودجه 
این خطه در بخش عمرانی به باالی ۱۲ هزار میلیارد 
تومان خواهد رســید که برای ارتقای شــاخص های 

استانی الزم است. 
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بخش کشاورزی
 سیستان و بلوچستان 

توسعه می یابد
محمدعلی نیکبخت ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان سیستان و بلوچســتان از تصویب 8 هزار و 800 
میلیارد ریال اعتبار سفر ریاست جمهوری برای توسعه 

بخش کشاورزی استان خبر داد.
بــه گــزارش عصــر هامــون، محمدعلــی نیکبخــت 
در نشســت شــورای هماهنگی این ســازمان بیان کرد: 
بــا پیگیری هــای انجام شــده در راســتای ســفر ریاســت 
جمهوری به اســتان برای توســعه بخش کشــاورزی در 
زمینه های آبیاری تحت فشــار،  قنوات،  نخیات بنادر 
صیادی و... به میزان 8 هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار در 
نظر گرفته شده است.او با اشاره به اولویت های وزارت 
جهاد کشــاورزی برای ارتقا و توســعه بخش کشــاورزی 
افزود: توسعه کشت های قراردادی یکی از برنامه های 
وزارت جهاد کشــاورزی اســت امیدواریم امسال 10 هزار 
هکتار تحت پوشش کشت قراردادی محصوالتی نظیر 
گندم،پنبه، کنجد و گیاهان دارویی در منطقه کشــت 
شــود.این مقام مسئول تنظیم  بازار کاالهای اساسی و 
نظارت بر بازار، تســهیل فرآیند ســرمایه گذاری، سنددار 
کــردن زمین های کشــاورزی و پیگیری رفــع تداخات،  
تعیین و تکلیف پرونده های راکد طرح های کشاورزی 
و غیــر کشــاورزی و انســجام ســازمانی را از مهم تریــن 

سیاست های کاری سازمان برشمرد.
نیکبخت اظهار کرد: به منظور تحقق سرمایه گذاری 
و برنامه هــای توســعه ای بخش کشــاورزی سیســتان و 
بلوچستان به زودی نشست های تخصصی با مسئوالن 

عالی وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.

100 دستگاه تاکسی کرج 
به سیستم پرداخت آسان 

مجهز می شوند
معاون ســازمان حمل ونقل بارو مســافر شــهرداری 
کرج گفت: با اجرای طرح کیف پول الکترونیک، مشکل 
پول خرد رانندگان تاکسی حل می شود. امیر عطائی نیا 
در گفت وگــو با پایگاه خبــری کرج امروز به تاش برای 
حل مشکل کمبود پول خرد رانندگان تاکسی اشاره کرد 
و افزود: در دوره های قبل لوایحی در خصوص اجرای 
طرح کیف پول الکترونیکی یا همان پرداخت آسان کرایه 
تاکسی مصوب شد ولی به مرحله اجرا نرسید. او اضافه 
کرد: اگر می خواهیم در سیستم حمل ونقل عمومی به 
سمت تحقق شعار دولت الکترونیک پیش برویم باید 
قدم های اولیه برای اجرای این طرح را برداریم. عطائی 
نیا تأکید کرد: برای اجرای طرح پرداخت آســان برنامه 
ویــژه ای داریم و بناشــده تا پایان ســال طبق قــراردادی 
که با یکی از شرکت های وابسته به بانک شهر منعقد 
می شــود، نحــوه پرداخت کرایه ۱۰۰ تاکســی به شــکل 
الکترونیکی تغییر کنــد. او گفت: این طــرح به صورت 
پایلــوت کلید می خورد و اگــر بازخــورد آن در رانندگان 
تاکسی و مسافران مثبت باشد و شرکت طرف قرارداد 
هم بتواند پشتیبانی مناسبی داشته باشد، به صورت کلی 
اجرا خواهد شد. معاون سازمان حمل ونقل بارو مسافر 
شهرداری کرج افزود: در صورت اجرایی شدن این طرح 
در تمام خطوط، در آینده نزدیک مشــکل کمبود پول 

خرد و تبعات ناشی از آن مرتفع خواهد شد.

تسهیل و تسریع 
فرآیندهای مالیاتی از 
طریق دولت الکترونیک

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان بر تسهیل و تسریع 
فرآیندهای مالیاتی از طریق دولت الکترونیک تأکید کرد. 
  بــه گــزارش رویداد امروز ؛ شــاکررضا مریدی گفت: 
امــروزه با پیشــرفت و گســترش فناوری هــای ارتباطات 
و اطاعــات، شــهروندان می تواننــد خدمــات دولتــی 
را به صــورت الکترونیکــی دریافت کنند.مریــدی اظهار 
داشت : خدمات الکترونیکی ابزاری جهت پاسخگویی 
و شفاف ســازی فرآیندهای ســازمانی اســت که سازمان 
امور مالیاتی نیز به عنوان سازمانی حاکمیتی که ارتباطات 
چندجانبــه ای بــا تمــام بخش هــای جامعــه، یعنــی 
شرکت های خصوصی، شــهروندان، نهادهای دولتی و 
کارمندان در فرآیندهای سازمانی خود دارد، اقداماتی را 
در مسیر الکترونیکی کردن فرایندها راه اندازی کرده است 
و مجموعه اقداماتی را نیز در دست اجرا دارد.مریدی 
خاطرنشــان کرد :ارائه اظهارنامه و صورت معامات و 
پرداخت الکترونیکی مالیات از مجموعه خدماتی است 
که توســط ســازمان امور مالیاتی اجرایی شــده و مورد 
اقبال عموم و مودیان مالیاتی قرارگرفته است. مدیرکل 
امور مالیاتی هرمزگان گفت: مطابق قانون کلیه اشخاص 
حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مندرج در قانون 
مکلف هســتند اظهارنامه و  صورت معامات فصلی 
الکترونیکی خود را در زمان معین شــده در قانــون را از 
طریق سایت WWW.INTAMEDIA.IR به سازمان 
امور مالیاتی ارســال نمایند.او افزود: هدف مســئوالن، 
ســازمان از طراحــی و راه انــدازی این ســامانه ها این 
بــود کــه برخــی موانــع پیــش روی مودیــان ازجملــه 
اتــاف وقــت و انرژی را از بین بــرده و از هزینه های 
اضافی آن ها بکاهند. مودیان مالیاتی در هر ساعت 
از شــبانه روز و بــه کمــک یــک رایانــه بــه ســهولت و 
راحتــی می تواننــد به پورتــال ســازمان مالیاتی وصل 
شــده و نســبت به ثبت اطاعات خود اقدام کرده و 
آن را بازبینی کنند و مالیات خود را به صورت الکترونیکی 
بپردازند.او اظهار داشت : ازاین رو سازمان امور مالیاتی 
در راستای تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی 
امــکان پرداخت الکترونیکی را فراهم نمــوده و مودی 
می توانــد از محل کار یا منزل، ســوابق پرونده مالیاتی 
خود را رؤیت و نســبت به پرداخت تمام یا بخشــی از 

بدهی مالیاتی خود اقدام نماید.

مسابقه جایزه بزرگ تیراندازی رشته تفنگ 
بادی در سنندج برگزار می شود

تمدید خودکار دفترچه بیمه شدگان 
روستایی و عشایر تا پایان خرداد ١۴٠١

عالی ترین جلوه »مدیریت جهادی« را باید 
در قامت حاج قاسم نگریست

برگزاری دوره های توانمندسازی ویژه 
آموزش دهندگان خراسان رضوی

راه اندازی ۴ ایستگاه جزر و مدسنجی 
در بنادر هرمزگان

 رئیــس هیئــت تیرانــدازی 
شهرســتان ســنندج از برگــزاری 
مسابقه جایزه بزرگ تیراندازی 
رشــته تفنــگ بادی در ســنندج 

خبر داد.
نیــوز،  گــوران  گــزارش  بــه 

مهــدی صادقی اظهار کرد: به مناســبت یادواره 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مسابقه جایزه 
بــزرگ تیرانــدازی رشــته تفنگ بادی در ســنندج 

برگزار می شود.
او در ادامــه افــزود: در این 
دوره از مسابقات به نفرات اول 
تا سوم نیز هدایایی ارزنده اهدا 

می شود.
تیرانــدازی  هیئــت  رئیــس 
شهرســتان ســنندج اظهار کرد: 
عاقه منــدان می تواننــد جهت شــرکت در این 
دوره از مســابقات بــا روابــط عمومــی هیئــت 

۰۹۱۹۰۳۰۰۱۴۶ تماس حاصل فرمایند.

ســامت  بیمــه  مدیــرکل 
بــا  گفــت:  کرمانشــاه  اســتان 
توجــه به ضــرورت پیشــگیری 
از هرگونــه ازدحــام جمعیتــی، 
اعتبار دفترچه های روستاییان 
نفــر  هــزار   ۵00 بــا  عشــایر  و 
بیمه شــده تــا پایــان خردادماه 

۱۴01 تمدیدشــده است. امید قادری اظهار کرد: 
مهلت اعتباربخشی دفترچه بیمه شدگان صندوق 
روســتائیان و عشــایر و شهر های زیر 20 هزار نفر 
جمعیت و بیمه شدگان صندوق بیمه سامت 
همگانی که پیش تر به صورت سیستمی و متمرکز 
از ســوی ستاد سازمان بیمه ســامت ایران در ۲ 
مرحله تمدید شده بود، در تاریخ 30 آذرماه به 
پایــان رســید. او افــزود: در حال حاضر به منظور 
جلوگیری از ازدحام مراجعین، تکریم بیمه شدگان 
و جلوگیــری از بــروز مشــکات احتمالــی بــرای 

بــه  توجــه  بــا  بیمه شــدگان، 
شرایط کنونی ناشی از اپیدمی 
کووید ۱۹ و ضرورت پیشگیری 
از هرگونــه ازدحــام جمعیتــی، 
اعتبار دفترچه های روستاییان و 
عشایر با ۵00 هزار نفر بیمه شده 
تا پایان خرداد 1401 تمدیدشده 
اســت. مدیرکل بیمه ســامت اســتان کرمانشاه 
تصریح کرد: همچنین بیمه سامت همگانی با 
بیش از ۳00 هزار نفر بیمه شده و کارکنان دولت 
که شامل بیمه شده اصلی و تبعی 1 با 1۴0 هزار 
نفــر اســت تا پایــان خــرداد 1401 تمدیدشــده و 
بیمه شدگان نیازی به مراجعه حضوری ندارند. او 
خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی 1۶۶۶ به صورت 
2۴ ســاعته آمــاده پاســخگویی بــه شــکایات، 
سؤاالت، ابهامات، پیشنهادات و ... بیمه شدگان 

و مراکز درمانی طرف قرارداد است. 

گفــت:  کاشــان  شــهردار 
»مدیریــت  جلــوه  عالی تریــن 
جهادی« را باید در قامت حاج 

قاسم نگریست.
حســن بخشــنده امنیــه در 
بین المللــی  کنگــره  نخســتین 
»به وقــت حاج قاســم« عنوان 

کرد: مگر می توان از این شــهید محاســن ســپید 
ســخن گفــت، امــا از خســتگی ناپذیری و تاش 
بی وقفه اش برای خدمت به جبهه اسام غافل 
شد. عالی ترین جلوه »مدیریت جهادی« را باید 
در قامت حاج قاسم نگریست. همان ویژگی که 
رهبر انقاب بر لزوم ترویج آن در بدنه مدیریتی 
جامعــه تأکیــد کــرده و فرمودنــد: »مدیریــت 
جهادی می تواند کشور را به تعالی اقتصادی و 
بالندگی فرهنگی و اجتماعی برساند؛ زیرا این نوع 
مدیریت بر اساس علم و درایت تعریف می شود 
و مدیران در مسیر آن، تمام همت و قدرت خود 

را بر کار و همت متمرکز می کنند«.
او افزود: سردار شهید در طول حیات پربرکت 
خویش در آزمون های دشــوار زمانه دچار خطا، 
لغزش و حتی تردید و تزلزل نشد و در فتنه های 
دوران با صراحت و شجاعتی کم نظیر از ساحت 
نظــام، والیــت و مــردم دفاع کرد. حاج قاســم، 
عــاوه بــر خنثی کردن نقشــه های دشــمنان در 

میــدان نبــرد، در عرصــه جنگ 
نرم و نفوذ نیز بصیرت مندانه به 
مقابله با خدعه ها و توطئه های 
داخلــی،  معاندیــن  شــوم 
فرامنطقــه ای  و  منطقــه ای 
کاشــان  شــهردار  پرداخــت. 
ادامه داد: امروز به یاد انســان 
بزرگــی گردهــم آمده ایــم کــه با زندگــی و عروج 
عزت مندانه خویش، راه سعادت را به ما نشان 
داد. او کــه بــه ما اثبات کرد آدمی می تواند هم 
در اوج مهربانی باشد هم بر فراز اقتدار. او که بر 
ما عیان ساخت، هم می شود عارفی به تمام معنا 
بود هم سلحشوری بی نظیر. او که بر ما آشکار 
کــرد هــم می توان ســرباز والیت بود هم ســردار 
دل ها. گفتنی است: نخستین کنگره بین المللی 
»به وقت حاج قاسم« با حضور نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه کاشان، سردار سرتیپ پاسدار حاج 
حســین اشــتری فرمانــده کل انتظامــی کشــور، 
شهردار کاشان، نمایندگان جبهه های مقاومت 
در کشورهای اسامی، خانواده شهدا، مسئوالن 
اجرایی و شــهری و... توسط شهرداری کاشان و 
بــا همکاری مجموعه فرهنگی محبان حضرت 
ابوالفضــل )ع( و گروه هنری رواق در تاالر شــهر 
فرهنگسرای مهر سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری کاشان برگزار  شد.

ســحر رحمتی- مشــهد مقــدس: 
ســوادآموزی  معــاون 
آموزش وپرورش خراسان رضوی 
در مراســم اختتامیه دوره های 
ســوادآموزان  توانمندســازی 
نــژاد  قطــب شــهید هاشــمی 
از برگــزاری حــدود ۲۹۶ هــزار 

و ۸۰۰ نفــر ســاعت دوره توانمندســازی ویــژه 
آموزش دهندگان خراسان رضوی خبر داد.

مصطفی اسدی در این مراسم با بیان اینکه 
سازمان نهضت سوادآموزی با نگاه هوشمندانه 
امــام خمینــی )ره( در کمتــر از یــک ســال پس از 
پیــروزی انقــاب اســامی تأســیس شــد اظهــار 
داشت: تعریف سواد درگذشته توانایی خواندن، 
نوشــتن و حســاب کردن بــود لیکن امــروزه فرد 

باسواد کسی است که توانایی 
حل وفصــل مســائل خــود در 
سطح جامعه را داشته باشد. او 
با بیان اینکه خراسان رضوی با 
فعالیت یک صد و هشت مرکز 
یاددهــی یادگیــری در ســطح 
کشور پیشرو و پیشگام است، 
در این مراکز با رویکردی جامعه محور، تلفیقی 
از آموزش ســواد و آموزش مهارت های اجتماعی 
و فنی و حرفه ای به بالغ بر هفت هزار نوسواد 
و یــا بی ســواد ارائــه می شــود او افــزود: حــدود 
۲۹۶ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت دوره توانمندسازی 
آموزش دهنــدگان در ســطح اســتان برگــزار شــد، 
در مشــهد مقــدس نیــز این دوره هــا به میزبانی 

آموزش وپرورش نواحی ۵ و ۷ برگزار شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: چهار 
ایستگاه جزر و مدسنجی در بنادر شهید رجایی، 
بندرلنگه، کیش و شهید ذاکری قشم راه اندازی شد. 
به گــزارش رویداد امروز؛ علیرضا محمدیکرجیران 
افزود: راه اندازی و به روزرســانی این چهار ایستگاه 
باهدف پایش نوســانات تراز ســطح آب و امکان 
تحلیل داده های جزر و مدســنجی و بهره گیری از 
آن در عملیات دریایی و بندری و همچنین استفاده 
در مطالعات دریایی صورت گرفته است. او با بیان 

اینکه داشــتن اطاعات تغییــرات تراز دریــا الزمه 
پیش بینــی دقیق تر جزر و مد اســت و ایــن امر در 
پهلو دهی کشتی ها در بنادر و ساخت موج شکن ها 
و ســایر ســازه های دریایــی نقــش مهمــی دارد، 
خاطرنشان کرد: این ایستگاه ها دارای یک سنجنده 
مکانیکی و یک سنجنده راداری هستند که وظیفه آن 
خواندن اطاعات سطح آب در هر 10 دقیقه یکبار و 
اطاعات دریافت شده از طریق یک دستگاه داده 

نگار ذخیره و جمع آوری می شود.

مهدی صادقی

 امید قادری

حسن بخشنده 
امنیه

مصطفی اسدی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

رشد ۱9/2 درصدی اعتبارات عمرانی سیستان و بلوچستان

مدیر مخابرات منطقه گلستان، در جلسه شورای 
اداری از مســئولیت به عنوان نعمتی یاد کرد که در 

اختیار مسئوالن است.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
گلستان، دکتر غامعلی شهمرادی با اشاره به اینکه 
خدمتگزاری فرصتی اســت که در اختیار مســئوالن 
اســت گفــت: از ایــن فرصــت باید به نحو احســن 

استفاده کرد و از آن برای رفاه حال مردم بهره برد.
مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان با اشــاره به 
نقاط قوت مخابرات اســتان آن را نیازمند تقویت 
دانســت ولی بر رفع نقاط ضعف تأکید بیشــتری 
داشت. او دالیل مختلفی را بر وجود نقاط ضعف 

تأثیرگذار دانست و افزود: رفع موانع و همگرایی 
و هم افزایی و همکاری بین بخشــی عاملی مهم 
در بهبــود بخشــیدن نقــاط ضعــف خواهــد بود. 
غامعلــی شــهمرادی عــدم اســتفاده مطلــوب از 

ظرفیت منابع انسانی و کندی فعالیت های جاری 
و توســعه ای را از نقــاط قابل بهبــود عنــوان کــرد 
و گفــت: در ایــن زمینه تدابیری اندیشــیده شــده 
و موانــع برطــرف شــود. پاســخگویی مناســب به 

مراجعیــن و مشــترکین، گفتگــو و تعامل بــا مردم 
گاهی بخشی  جهت رفع مشکل، اطاع رسانی و آ
بــه مــردم از خدمــات و ســرویس های قابل ارائــه 
مخابــرات از موارد دیگری بود که مدیر مخابرات 
منطقه گلستان در جلسه شورای اداری مورد تأکید 
دانست و گفت: نظارت و کنترل مستمر فعالیت 
کارکنــان، پیمانــکاران و کارگــزاران از برنامه هایــی 
است که نباید از آن غافل شد. او تکالیف اباغی 
شــرکت مخابــرات ایــران را الزم االجــرا و تحقــق 
هدف های در نظر گرفته شده را با توجه به نزدیک 
شدن به پایان سال از تمامی اعضای شورای اداری 

مورد انتظار دانست.

مراســم کلنگ زنی مدرســه خیر ســاز ۲ کاســه 
روستای پشرت منطقه چهاردانگه استان مازندران، 
با حضور جهانیان مدیرکل نوسازی مدارس استان، 
غامی مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران، 
احمدی معاونت مشــارکت های مردمــی اداره کل 
نوسازی مدارس مازندران، موسوی خیر مدرسه ساز، 
امام جمعــه، بخشــدار، رئیــس آموزش وپــرورش و 
جمعی از مسئولین منطقه و اهالی شریف روستای 

پشرت برگزار شد.
حســن جهانیــان، مدیــرکل نوســازی مــدارس 
اســتان مازنــدران در مراســم کلنــگ زنــی ســاخت 
مدرســه روستای پشرت ضمن تقدیر از کار خیرین 
مدرسه ساز اســتان به ویژه خیر مدرسه ساز روستای 

پشــرت، آن هــا را مصداق بــارزی از فــداکاری و ایثار 
بــدون چشم داشــت دانســت و اظهــار کرد: شــاید 

تعــداد اندکی از ما چنین روحیه جهــادی و ایثار را 
داشــته باشــیم و سرمایه ای که با تاش و ممارست 

کسب کردیم را در اختیار رسیدگی به مناطق محروم 
قرار دهیم.

تپنــده  قلــب  را  خیریــن  جهانیــان 
از  افــزود:  و  کــرد  خطــاب  آموزش وپــرورش 
پــای کار  بــا  مــا  مــدارس  آموزشــی  مشــکات 
مدرسه ســاز  خیریــن  و  آموزش وپــرورش  بــودن 
کاســته می شــود. او تصریــح کــرد: بــرای رفــع 
محرومیت هــای آموزشــی در مناطــق محــروم 
مازنــدران همــواره تاش می کنیــم و در این راه 
نیــاز بــه کمک هــای خیرین داریــم. این پــروژه 2 
کاسه در زمینی به مساحت 1000 مترمربع توسط 
اعظم الســادات موسوی )همسر خیر مدرسه ساز 

زنده یاد شمسیان( احداث می شود.

جشــنواره ســلیمان ســامت بــا حضــور وزیــر 
بهداشت و جمعی از مسئولین کشوری و لشگری 
در محل ســالن فرهنگیان کرمان برگزار شد در این 
جشــنواره، دو مســتند از دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مازندران به نام مجیر به کارگردانی جعفر قربانی و 

سبحان میناوی و مرد میدان به کارگردانی ابوالقاسم 
بهــداد به عنــوان برترین هــای جشــنواره ســلیمان 
سامت برگزیده شدند و لوح سپاس، دیپلم افتخار 
و تندیس این جشنواره را از وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی دریافت کردند.

فردین کمانگر- سنندج:مدیرکل کمیته امداد استان کردستان از پرداخت 
۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صدقه توسط مردم نیکوکار استان در 
۹ ماهه نخســت ســال خبر داد. رضا طوسی اظهار کرد: مردم نیکوکار 
اســتان در ۹ ماهــه نخســت امســال ۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان 
صدقــه پرداخــت کرده اند کــه این میزان صدقــه از ۴۰ هــزار صندوق 
کوچک و بزرگ در ســطح کلیه شهرســتان های اســتان جمع آوری شده 
است. او افزود: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از این مبلغ از طریق 
صندوق هــای صدقــه و یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان در قالب 
کمک های موردی نیکوکاران بوده است. مدیرکل کمیته امداد استان 
کردستان با بیان اینکه ۱۰۰ درصد این صدقات در هر شهرستان برای 

نیازمندان همان منطقه هزینه شده است، بیان کرد: یک میلیارد و ۳۵۰ 
میلیون تومان آن در بخش کمک های موردی، معیشتی، درمان و سایر 

خدمات حمایتی برای نیازمندان هزینه شد.
او ادامه داد: ۹۰۰ میلیون تومان در بخش کمک به تأمین مسکن، 
۲۰۰ میلیون تومان کمک به تحصیل نیازمندان، ۲۵ میلیون تومان در 
زمینه کاریابی برای مددجویان و ۲۵ میلیون تومان نیز در بخش کمک 
به نیازمندان از طریق تعامل با مؤسســات خیریه هزینه شــده است. 
طوسی با بیان اینکه هم اکنون ۷۵ هزار خانوار تحت حمایت کمیته 
امداد کردستان هستند، یادآور شد: ماهیانه ۳۶ میلیارد تومان مستمری 

و کمک معیشت به این تعداد مددجو پرداخت می شود.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

مسئولیت نعمتی در اختیار مسئوالن است

کلنگ زنی مدرسه 2 کالسه خیر ساز روستای پشرت منطقه چهاردانگه مازندران

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جشنواره سلیمان سالمت

پرداخت بیش از 2 میلیارد تومان صدقه در کردستان

خـــبر

خـــبر

خـــبر

خـــبر
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یادداشت   

پرداخت 22۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت به سهامداران 

بخش کشاورزی
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی با 
تأکید بر افزایش اعتبارات صندوق حمایت از توســعه 
کشاورزی در استان برای ارائه خدمات بهینه به کشاورزان 
گفت: نزدیک به 2200 میلیارد ریال تســهیالت ســرمایه 
در گــردش از منابــع داخلــی، تحــت عنــوان تســهیالت 
قرض الحســنه بــا کارمــزد 4 درصد و تســهیالت ضروری 
بــه ســهامداران در تمــام زیــر بخش هــای کشــاورزی 
پرداخت شــده است. اکبر کرامتی در جلسه هماهنگی 
جهــت افزایــش ســرمایه صنــدوق حمایــت از توســعه 
کشاورزی استان، ضمن تقدیر از فعالیت های صندوق 
حمایت از توســعه بخش کشــاورزی استان، اظهار کرد: 
صندوق حمایت از کشاورزان با جذب سرمایه گذاری های 
بخــش خصوصــی و آورده مردمی، دولــت را در جهت 
توسعه این بخش یاری می رساند. کرامتی بابیان اینکه 
در اســاس نامه صنــدوق 49 درصــد ســهم دولــت و 51 
درصد سهم کشاورز است، افزود: انتظار داریم با انجام 
تعامالت مســتمر بــا تشــکل ها و تعاونی هــای بخش 
کشاورزی و حفظ ارتباط برای اجرایی نمودن اهداف، 
سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی، صندوق 
اســتانی بــه جایــگاه شایســته خــود در توســعه بخش 
کشاورزی استان ارتقا یابد. او ادامه داد: صندوق استان 
آذربایجان غربی از بدو تأسیس تاکنون جمعا به مبلغ 
2 هــزار و 848 میلیــارد ریــال تحــت عنــوان کمک های 
بالعــوض دولتــی از محــل عاملیــت اعتبــارات بخــش 
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی 
دریافت و به بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت کرده 
است. کرامتی خاطرنشان کرد: این کمک ها مربوط به 
اجرای طرح سیستم های آبیاری های نوین، اصالح نژاد 
دام روســتایی، الیروبــی و بازســازی قنوات، جایگزینی 
ســوخت های فســیلی، بهینه ســازی مصــرف ســوخت 
واحدهــای مرغــداری و گاوداری، کشــاورزی حفاظتی و 
طرح احیای دریاچه ارومیه و تجهیز شرکت های شبکه 
مکانیزاســیون کشــاورزی و ... بوده اســت. او با تأکید بر 
تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت و توان این 
بخش، بیان کرد: باید برای تمام تشکل های تولیدکننده 
و بهره برداران بخش کشاورزی زمینه سهام دار شدن در 
این صندوق فراهم شــود و برای جذب ســرمایه و رفع 
موانع ســرمایه گذاری و کمک به تجمیع اعتبارات خرد 
کشاورزان و مدیریت بهینه منابع مالی بسترسازی شود. 
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان ادامه داد: بانک 
کشــاورزی و صندوق حمایت از توســعه کشــاورزی دو 
بــازوی توانمند در حمایت از فعاالن عرصه کشــاورزی 

استان به شمار می روند.

8۰۰ هزار تن سیب در 
سردخانه های استان آماده 

صادرات است
معاون هماهنگــی امور اقتصــادی آذربایجان غربی 
گفت: 800 هزار تن ســیب در ســردخانه های این اســتان 
وجــود دارد کــه آمــاده صــادرات اســت. نــادر صادقی در 
جلســه ســتاد تنظیم بــازار آذربایجــان غربی اظهــار کرد: 
همچنین در راستای تسهیل صادرات سیب در گمرکات 
استان، با ایجاد پایانه اختصاصی صادرات سیب و انجام 
تشــریفات گمرکی به صورت شبانه روزی و نیز اختصاص 
مسیر سبز به منظور خروج خارج از نوبت محصول سیب 
استان، باید جهاد کشاورزی نوع سیب درجه یک و درجه 2 
را در برگه مشخصات قید کند. او ادامه داد: اگر نوع درجه 
سیب در اظهارنامه مشخصات قید شــود روند صادرات 
در گمــرک به طــور صحیــح انجــام می شــود و مشــکلی 
درروند صادرات رخ نخواهد داد. معاون هماهنگی امور 
اقتصــادی آذربایجان غربی با اشــاره بــه روند توزیع مرغ 
منجمد در استان، گفت: در رابطه با توزیع مرغ منجمد نیز 
روزانه به طور متوسط حدود ۷۰ الی ۸۰ تن مرغ منجمد 
توزیع می شود که طی روزهای آینده توزیع در سطح بازار 
تداوم خواهد داشت. صادقی بیان کرد: با توجه به اینکه 
محدودیتی در منابع تأمین مرغ منجمد وجود ندارد باید 
به قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در دسترس عموم 
مــردم و مراکــز مورد درخواســت قرار گیــرد. در ادامه این 
جلسه نمایندگان گمرک، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن 
و تجارت آذربایجان غربی به بیان نظارت و پیشنهادات 
خود در رابطه با حل مسائل موجود در تنظیم بازار استان 

پرداختند.

کشت گیاهان دارویی 
در ۳7۰ هزار هکتار از 

 مراتع استان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی 
گفت: در سال جاری در راستای سیاست ها و برنامه های 
ابالغــی ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری کشــور، 
در سطح 370 هزار هکتار از سطح مراتع استان، طرح 
مرتع داری تلفیقی چندمنظوره کاشــت گیاهان دارویی 
اجرا می شود. هادی قاسمی با اشاره به اینکه هدف از 
اجرای طرح های مرتع داری، مدیریت مراتع، حفظ، احیا 
و توسعه مراتع، بهره برداری اصولی و اشتغال زایی است، 
اظهار کرد: بــا برنامه ریزی های به عمل آمده، طرح های 
مرتع داری که درگذشــته تهیه شــده بایســتی بازنگری و 
اصــالح شــوند و بــرای عرصه هــای مرتعــی فاقــد طرح 
به زودی طرح مرتع داری تهیه شود. قاسمی افزود: پس 
از اجرای طرح، 250 هزار هکتار از طرح های مرتع داری 
تلفیقی احاله مدیریت شده و در اختیار بهره برداران قرار 

خواهد گرفت. 

استاندار آذربایجان غربی:

موانع پیش روی توسعه تجارت خارجی 
برداشته می شود

واکسیناسیون در استان از متوسط 
کشوری باالتر است

شناسایی و انهدام شبکه کاله برداری 
در ارومیه و تهران

تحقق وعده استاندار در خصوص 
پرداخت تسهیالت به خبرنگاران

٣۶٠٠ برنامه همزمان با هفته بسیج
 در استان برگزار می شود

معــاون سیاســی امنیتــی و 
اجتماعی اســتاندار آذربایجان 
غربی گفت: واکسیناسیون علیه 
بیمــاری کوویــد ۱۹ در اســتان از 
متوسط کشوری باالتر است که 
باید در این خصوص از اهتمام 
ویژه مسئوالن و همراهی مردم 

قدردانی کرد. علی مصطفوی در یکصد و شصت 
و سومین جلسه ستاد مقابله با کرونا در استان 
افزود: همین روند باید ادامه یابد و باید روزبه روز 
افراد بیشتری در استان واکسینه شوند تا بتوانیم 
بر کرونا فائق آییم. او با تأکید بر ضرورت رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی در جامعه، اضافه 
کرد: در کنار واکسیناسیون، رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی و پروتکل هــای مربوط بــه مقابله با 
کرونــا نیز توســط همه مســئوالن و آحــاد مردم 
ضروری است. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
آذربایجان غربی با اشاره به برخی گزارش ها در 
خصوص پایین آمدن آمار رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی به ویــژه در برخــی شــهرهای جنــوب 
اســتان، گفــت: بایــد همــه اهتمــام جــدی در 
خصوص رعایت این دستورالعمل ها داشته باشند 
و گرنه با موج جدید کرونا مواجه خواهیم شد. 

مصطفوی تأکید کرد: نهادهای 
مسئول در این خصوص توجه 
ویژه داشــته باشند و به صورت 
مستمر، رصد، پیگیری و بررسی 

داشته باشند.
او بــا اشــاره بــه آغــاز پیک 
جدید کرونا در برخی کشورهای 
اروپایی که واکسیناسیون باال نیز داشته اند، گفت: 
این امر ما را باید هوشیارتر کند و نباید تصور کنیم 
که کار کرونا تمام شده و باید همیشه هوشمندانه 

موارد را رصد کنیم.
جانشین ســتاد دانشــگاهی مقابله با کرونا 
در آذربایجــان غربــی نیــز در این جلســه گفت: 
تاکنون ۹۵۰ هزار تســت کرونا در اســتان صورت 
گرفته و ۳۱۶ هزار مورد مثبت شده است. ایرج 
محبی افزود: تاکنون حتی یک بیمار مثبت کرونا 
در آذربایجان غربی مورد غفلت واقع نشــده و 
همه موارد به طور کامل رصد می شــود. او بیان 
کــرد: رونــد شــیوع، بســتری در مراکــز درمانــی و 
بخش های آی ســی یو در هفته های گذشــته در 
آذربایجــان غربــی رو به کاهش بــوده ولی باید 
هوشیاری خود را حفظ کنیم تا همین روند ادامه 

داشته باشد و دچار موج ششم کرونا نشویم.

دادگســتری  رئیــس کل 
آذربایجــان غربی از شناســایی 
و انهدام شــبکه کاله بــرداری در 
ارومیــه و تهــران کــه بــا ادعــای 
نفــوذ نــزد مقامــات قضایــی و 
حــل مشــکل مراجعیــن ارقــام 
میلیاردی از اشخاص می گرفتند 

خبر داد. ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: 
دســتگاه قضائــی اســتان در حــوزه سالم ســازی 
محیط های پیرامونی و مرتبطین با آنچه درون 
تشکیالت، چه برون تشکیالت، برنامه و ساز کار 
مشــخص و مدون دارد و تالش می کند تا اجازه 
ندهد افرادی به خاطر منفعت شــخصی خود 
اعتبار و اعتماد به دستگاه قضائی که بزرگ ترین 
ســرمایه دســتگاه قضائــی اســت را خدشــه دار 
کننــد. او ادامــه داد: در ایــن راســتا بــا تــالش 
مجموعه حفاظت واطالعات دادگستری استان 
و دادســتانی مرکز اســتان یک باند کاله برداری 
شبکه ای که با ادعای ارتباط با دستگاه قضائی 
و قضــات در ارومیــه و تهــران فعــال بودنــد و 
افرادی را فریب و مبالغ کالن میلیاردی از آن ها 
کاله برداری کرده بودند که در این زمینه ۶ نفر 

دستگیر و تحت قرار بازداشت 
عوامــل  و  هســتند  موقــت 
دیگری نیز شناسایی شــده اند 
در  مفصلــی  تحقیقــات  و 
دســت اقدام هســت. عتباتی 
ماهــه   ۷ در  کــرد:  اضافــه 
امســال ۳۸ نفــر کارچاق کــن 
دستگیرشــده اند که جا دارد رســانه های استان 
مردم را توجیه و موضوع را تبیین کنند که قاضی 
مســتقل اســت و بر اســاس دالیل و مستندات 
رسیدگی و حکم صادر می کند و ادعای ارتباط 
و نفــوذ در بین قضات ادعاهای واهی و صرفًا 
بــه خاطر فرصت طلبــی و کاله برداری بــوده و 
دســتگاه قضائــی اجازه ایــن کار را نخواهد داد 
و ارتقای امنیت اجتماعی استان اولویت اصلی 
آن است. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی 
بابیــان اینکــه بــه دادســتان های اســتان تأکیــد 
شــده با جدیت و شــدت ضمن پایــش و رصد 
امور مبارزه مســتمر با این گونه مظاهر فریب و 
کاله برداری را در دســتور کار خود داشــته باشند، 
گفت: دادگســتری اســتان مقتدرانه و با نهایت 

سالمت کاری به امور محوله رسیدگی می کند.

مشــاور امــور هماهنگــی و 
رسانه استاندار آذربایجان غربی 
گفت: وعده استاندار محترم در 
خصــوص پرداخت تســهیالت 
به خبرنگاران محقق شد. علی 
رزازی در دیدار با مدیر صندوق 
کارآفرینی امید در استان، با اشاره 

به دیدار اخیر تعدادی از فعالین رسانه ای استان 
با اســتاندار آذربایجان غربی و درخواســت آنان 
برای پرداخت تســهیالت بانکی گفــت: در این 
دیدار مقام عالی در تماس تلفنی با نوراله زاده 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید این درخواست 
را مطرح و ایشان نیز با پرداخت تسهیالت برای 
400 نفر از خبرنگاران استان موافقت کرد. مشاور 
امــور هماهنگــی و رســانه اســتاندار آذربایجــان 

غربــی گفــت: خوشــبختانه با 
هماهنگی های انجام شده، این 
وعده استاندار تحقق یافت و 
خبرنگاران اســتان می توانند از 
طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به شعب صندوق های 
کارآفرینــی معرفــی و نســبت 
دریافت تسهیالت خود اقدام کنند. در این دیدار 
گل محمدی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
نیز با قدردانی از حسن اعتماد استاندار محترم 
به این صندوق افزود: این صندوق طبق وعده 
ماهیانه یکصد مورد تسهیالت بانکی با معرفی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان بــه 
خبرنــگاران واجــد شــرایط تســهیالت پرداخت 

نماید.

شــهدای  ســپاه  هماهنگ کننــده  معــاون 
آذربایجــان غربی گفــت: 3۶00 برنامه در طول 
هفته بســیج و با شــعار »بســیج پاره تن مردم 
اســت« در اســتان اجرا می شــود. سرهنگ تقی 
نجمی افتتاح 70 پروژه های عمرانی بااعتبار 170 
میلیــارد ریــال، نواختن زنگ بســیج در مدارس 
منتخب، آغاز پویش نذر خون، برگزاری چندین 
نمایشــگاه و تقدیــر از فعــاالن طــرح شــهید 
ســلیمانی از مهم ترین برنامه های بزرگداشــت 
هفته بســیج در استان عنوان کرد. او همچنین 
اعــزام و ویزیــت رایــگان خدمــات پزشــکی و 
درمانگاه های مربوطه، رزمایش سراسری ثامن، 
جشــنواره سراسری مالک اشــتر، رزمایش اقتدار 

بسیج، همایش سران و عشایر، همایش الگوی 
زن، اجرای واکسیناسیون همگانی، عطرافشانی 
مزار شهدا، برگزاری میزهای خدمت، آزادسازی 
17۶ نفــر زندانــی جرائــم غیــر عمــد بــا کمک 
نشســت های  تومانــی،  میلیــارد   ۵ حــدود 
روشــنگری، تأمیــن جهیزیــه و غیــره را از دیگــر 
برنامه های گرامیداشــت هفته بسیج ذکر کرد. 
ســرهنگ نجمی با اشــاره به برگزاری »رزمایش 
ثامن« بســیجیان اســتان در روز تشکیل بسیج 
مستضعفان بیان کرد: امسال در هفته بسیج، 
جشنواره سراسری مالک اشتر و رزمایش اقتدار 
بسیج با حضور ۴۰ هزار نفر از بسیجیان برگزار 

می شود. 

علی مصطفوی

ناصر عتباتی

علی رزازی

د آرذبایجان رغبی رویدا

غربــی  آذربایجــان  آموزش وپــرورش  مدیــرکل 
گفــت: مدارس تمامی مقاطع تحصیلی اســتان با 
گروه بندی و ظرفیت محدود از امروز، اول آذرماه 
بازگشایی شدند. به گزارش مهر، مهین منافی در 
خصوص جزئیات بازگشایی مدارس استان افزود: 
همزمان با سراسر کشور مدارس آذربایجان غربی 

نیــز طبــق تصمیم گیری قبلــی شــورای مــدارس، از 
امــروز آمــوزش حضوری را در دســتور کار قرار داده 
و دانــش آمــوزان بــر ســر کالس هــای خــود حاضر 
شدند. او ادامه داد: با توجه به شرایط مقابله با 
کرونا مدارس با شرایط ابالغی شامل رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی ازجمله استفاده از ماسک 

و فاصله گــذاری اجتماعــی و در قالــب گروه هــای 
مختلــف بــه روی دانــش آمــوزان بازگشایی شــده 
اســت. مدیرکل آموزش وپــرورش آذربایجان غربی 
اظهــار کــرد: مدیران مــدارس موظف بــه تأمین و 
تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای استفاده 
دانش آموزان و همچنین چیدمان صندلی با حفظ 

فاصلــه ایمــن از همدیگر هســتند. منافــی بابیان 
اینکــه آموزش حضوری به صورت مرحله به مرحله 
چند روز در هفته خواهد بود، اضافه کرد: همزمان 
با آموزش حضوری، تدریس از طریق شبکه شاد و 
فضای مجازی نیز به روال سابق توسط معلمان و 

دبیران انجام خواهد شد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا در 
اســتان به ۴۳ درصد رســیده که رقم کمی است و 

باید به سمت تقویت آن حرکت کنیم.
رسول انتظارمهدی در گفت وگو با ایرنا افزود: 

اســتفاده از ماســک نیــز در آذربایجــان غربــی بــه 
همین رقم رسیده که در این خصوص نیز با کاهش 
نســبت به تابستان روبرو هســتیم. او اضافه کرد: 
برخی افراد به زعم اینکه هر ۲ دز واکسن را تزریق 
کرده اند، از زدن ماسک خودداری می کنند که این 
امر نادرست بوده و باید همچنان در صورت تداوم 

شــیوع کرونا، ماسک استفاده شــده و شیوه نامه ها 
نیز رعایت شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانــی آذربایجان 
غربــی با اشــاره بــه اجرای طرحی مبنــی بر ایجاد 
زمینه واکسیناسیون کامل در روستاهای استان بیان 
کرد: تاکنون نزدیک به ۷۷ درصد روستاییان باالی 

۱۲ ســال در استان واکسینه شده اند. انتظارمهدی 
گفت: در قالب طرح جدید نیز، باقی روستاییان با 
همراهی خانه های بهداشت واکسینه می شوند تا 
پس ازآن در صدد اجرای طرح در شهرها باشیم. او 
افزود: البته افرادی که واکسن نمی زنند نیز در این 

طرح شناسایی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربــی گفت: ۲۴۰ کیلومتر رودخانه در اســتان 

شناسایی شده که نیازمند الیروبی است.
 ، یاســر رهبردیــن در گفت وگــو بــا اروم نیوز
میــزان  ایــن  الیروبــی  بــرای  و  کــرد:  اضافــه 
رودخانــه ۴۳۰ میلیــارد ریال اعتبار الزم اســت.

در  الیروبــی  عملیــات  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
آذربایجــان  جنــوب  و  شــمال  شهرســتان های 
آب  شــرکت  اســت.مدیرعامل  نیــاز  غربــی 
منطقــه ای آذربایجــان غربی گفت: امســال نیز 
درمجمــوع ۳۲ کیلومتر از رودخانه های اســتان 
و همچنیــن ۱۲۸ کیلومتــر رودخانه های منتهی 

به دریاچه ارومیه ســاماندهی و الیروبی شده 
اســت.رهبردین افــزود: جلوگیــری از پخش آب 
در مصــب رودخانــه، تســهیل در انتقال آب به 
پیکــره اصلــی دریاچه ارومیه، افزایش ســرعت 
جریــان آب ورودی به دریاچه و کاهش اتالف 
و ســطح تبخیــر از مهم تریــن تأثیــرات الیروبی 

رودخانه هاســت.وی بــا اشــاره بــه اراضی رفع 
هکتــار   ۲۵ امســال  کــرد:  بیــان  تصرف شــده، 
از اراضــی ملــی نیــز رفــع تصرف شــده اســت.

او افــزود: در راســتای مقابلــه بــا زمین خــواری 
بــا متخلفــان برخــورد قانونــی الزم انجام شــده 

است.

مانــور کاهــش مصرف بــرق در فصل زمســتان 
همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی از تعدیل روشــنایی ۸ هزار چراغ روشــنایی 
در مانــور کاهــش مصــرف برق زمســتان خبــر داد. 
حســن بکلو در خصوص جزئیات این مانور گفت: 
در این مانور که به منظور بهینه سازی مصرف برق 
در حال اجراست، چراغ های روشنایی معابر اصلی 

شــهرها به صورت یک درمیان تعدیل می شــود. او 
افزود: این اقدام فراگیر باهدف بهینه سازی شبکه 
توزیع برق و با رویکرد افزایش پایداری سیستم های 
توزیــع در همــه شــهرهای اســتان اجــرا می شــود. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان 
غربی تشریح کرد: با تعدیل روشنایی ۸ هزار چراغ 
روشــنایی معابر، به میزان 1/6 مگاوات بار شــبکه 

کاهش می یابد. 

اســتاندار آذربایجان غربی با اشــاره به هم مرز 
بودن اســتان با سه کشــور ادامه داد: هم مرز بودن 
با سه کشور و تجارت بین الملل یکی از مهم ترین 
ظرفیت های نســبی و پیشــران های توسعه استان 
به شمار می رود و ما در استان در حال برنامه ریزی 
برای اســتفاده بیشــتر از این ظرفیت و ایجاد هاب 
های اقتصادی هستیم. محمدصادق معتمدیان در 
دیدار با سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در ارزروم 
ترکیه با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه های 
مختلــف، گفــت: تاکنــون از ظرفیت های اســتان و 
منطقه برای پیشرفت و محرومت زدایی آذربایجان 
غربــی استفاده نشــده اســت. اســتاندار آذربایجان 
غربی با اشاره به هم مرز بودن استان با سه کشور 
ادامــه داد: هــم مــرز بودن با ســه کشــور و تجارت 
بین الملل یکی از مهم ترین ظرفیت های نســبی و 
پیشــران های توسعه اســتان به شــمار می رود و ما 
در اســتان در حال برنامه ریزی برای استفاده بیشتر 
از این ظرفیت و ایجاد هاب های اقتصادی هستیم. 
محمدصــادق معتمدیــان کشــور ترکیــه را یکــی از 
مهم ترین کشورهای همسایه جمهوری اسالمی ایران 
عنــوان کرد و ادامه داد: آذربایجان غربی می تواند 
با فعال کردن دیپلماسی منطقه ای، به عنوان استان 
پیشــرو در توســعه روابــط بیــن دو کشــور مطــرح 
شــود. اســتاندار آذربایجان غربی افزایش مراودات 
سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه و به ویژه 
کشــور ترکیه را مورد تأکید قرارداد و افزود: موانع و 
مشــکالت پیش روی توســعه تجــارت خارجی در 
اســتان شناســایی و برطرف می شــود. او افزود: در 
کنار گسترش ارتباطات با استان های مرزی با کشور 
ترکیه، در راستای افزایش مبادالت اقتصادی، ایجاد 
ارتباط با استان های عمقی ترکیه نیز در دستور کار 
اســتان قرار می گیرد. اســتاندار آذربایجــان غربی با 
اشــاره به نگاه ویژه ریاســت جمهور به اســتان های 
مــرزی و اســتفاده از ظرفیت هــای این اســتان ها در 
توسعه تجارت بین الملل افزود: با افزایش اختیارات 
استانداران، بسیاری از مسائل و مشکالت استان، در 

خود استان حل می شود.
تأکید بر نگاه منطقه ای در ایجاد ساختارها

محمدصــادق معتمدیــان بــا تأکیــد بــر نــگاه 
منطقــه ای در ایجــاد ســاختارها در اســتان، افــزود: 
تقویت و توســعه زیرســاخت های عمرانی اســتان 
با رویکرد اقتصادی در اســتان و فراهم شدن زمینه 
حضور سرمایه گذاران پیگیری خواهد شد. استاندار 
آذربایجان غربی ادامه داد: زیرساخت های استان در 
راستای فعال کردن بخش خصوصی صورت می گیرد 

تا سرمایه گذاران بتواند بدون هیچ دغدغه ای برای 
ســرمایه گذاری در اســتان حضور پیدا کنند. در این 
دیدار سرکنسول جمهوری اســالمی ایران در ارزروم 
ترکیه با اشاره به نقش آذربایجان غربی در افزایش 
تعامالت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و ترکیه، 
گفــت: این اســتان می توانــد در تحقق برنامه های 

اقتصادی دو کشور نقش مهم و کلیدی ایفا کند.
بهزیستی مشکالت تأمین مسکن 

خانواده های باالی 2 معلول را پیگیری کند
محمدصادق معتمدیان همچنین در برنامه 
دیگــری در دیــدار مدیــران زیرمجموعــه وزارت 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
ظرفیت ها و پتانســیل های اســتان در حوزه های 
ســرمایه گذار  جــذب  جهــت  به ویــژه  مختلــف 
الزم  گفــت:  اشــتغال،  فرصت هــای  ایجــاد  و 
اســت کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان 
بــا پیگیــری و مذاکــره بــا صندوق هــای مختلف 
ظرفیــت  از  اســتفاده  و  اســتان  در  اعتبــاری 
حضــور  بــرای  را  زمینــه  شســتا  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاران در بخش هــای مختلــف اســتان 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  صنعــت  به ویــژه 
فراهــم کنــد. محمدصــادق معتمدیان با اشــاره 
لــزوم توجــه ویــژه بــه حل مســائل و مشــکالت 
گفــت: ضــروری  اســتان  معلــوالن  بــه  مربــوط 
ســریع تر  چــه  هــر  اســتان  بهزیســتی  اســت 
مشــکالت مربوط به تأمین مســاکن مربوط به 
خانواده هــای بــاالی 2 معلولیــت را با جدیدت 
پیگیــری نمایــد. اســتاندار آذربایجــان غربــی در 
ادامه با اشــاره به شرایط نامطلوب ساماندهی 
و نگهداری معتادین متجاهر در اســتان، افزود: 

اماکــن مربوط به نگهداری از معتادین متجاهر 
شــرایط مطلوبی ندارند و نیاز اســت از ظرفیت 
بخــش خصوصــی در ســاخت و بهره بــرداری از 
این اماکن استفاده بیشتری شود. او رفع مسائل 
و مشــکالت زنان سرپرســت خانوار در استان را 
مورد تأکید قرارداد و افزود: در کارگروه اشتغال 
و ســرمایه گذاری اســتان مشــکالت اشتغال زنان 
سرپرســت خانوار بررســی و با تأمین تســهیالت 
موردنیــاز در قالــب وام هــای زنجیــره ای، زمینــه 
رفــع مشــکالت ایــن گــروه از افــراد جامعه حل 
و  بــه ظرفیت هــا  اشــاره  بــا  شــود. معتمدیــان 
مختلــف  حوزه هــای  در  اســتان  پتانســیل های 
ایجــاد  و  ســرمایه گذار  به ویــژه جهــت جــذب 
فرصت های اشــتغال، گفت: الزم است کارگروه 
اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان بــا پیگیــری و 
مذاکــره بــا صندوق هــای مختلــف اعتبــاری در 
ســرمایه گذاری  ظرفیــت  از  اســتفاده  و  اســتان 
شســتا زمینــه را بــرای حضــور ســرمایه گذاران در 
صنعــت  به ویــژه  اســتان  مختلــف  بخش هــای 
گردشــگری و صنایع دســتی فراهم کند. استاندار 
آذربایجان غربی بر ضرورت افزایش آموزش های 
مهارت آموزی و تربیت افراد ماهر تأکید نمود و 
افــزود: شناســایی و تأمیــن ســرمایه کافــی برای 
ایجــاد فرصت هــای اشــتغال افــراد ماهــر بایــد 
موردتوجــه مســئوالن اســتان قــرار گیرد تــا آنان 
بتواننــد ضمن تولید محصــوالت در بخش های 
مختلف این تولیدات را بدون واسطه در اختیار 
مردم قرار دهند. او با اشــاره به فعالیت بخش 
قابل توجهی از مردم استان در بخش کشاورزی 
و دام پــروری، ادامــه داد: بــا اجــرای طرح هــای 

از ظرفیــت  اســتفاده  و  اشــتغال زایی  مختلــف 
صندوق های اعتباری، کشاورزان و عشایر استان 
نیــز می تواننــد محصــوالت تولیــدی خــود را در 
غرفه هــای مختلف در شــهرها به مردم معرفی 
و به فروش برســانند. استاندار آذربایجان غربی 
با اشــاره بــه ظرفیــت اعتباری بانک هــای عامل 
و  اشــتغال  فرصت هــای  ایجــاد  بــرای  اســتان 
ســرمایه گذاری، افزود: بانک های اســتان باید 
بــرای  اعتبــار و تســهیالت  تأمیــن  اولویتشــان 
به صــورت  و  باشــد  اشــتغال زایی  طرح هــای 
جزیره ای عمل نکنند، چراکه باید ســپرده های 
بــرای  و  اســتان  بانک هــا در خــود  مــردم در 
ایــن  مــردم  و  شــود  هزینــه  اشــتغال  ایجــاد 
اســتان  پیشــرفت  و  توســعه  در  را  خدمــات 
ســخنان  ادامــه  در  معتمدیــان  کننــد.  لمــس 
خود بر شناســایی ظرفیت هــای مختلف برای 
کــرد و  ایجــاد اشــتغال در اســتان نیــز تأکیــد 
گفــت: در کنــار تأمیــن اعتبــار موردنیــاز بــرای 
طرح های اشــتغال خانگی، درزمینٔه عمرانی و 
مسکن ســازی برای نیازمنــدان نیز فرصت های 
اشــتغال بــرای افــراد وجــود دارد و مســئوالن 
دســتگاه های متولــی بایــد در ایــن زمینــه نیــز 
او  دهنــد.  انجــام  را  الزم  برنامه ریزی هــای 
ایجــاد فرصت هــای جدیــد اشــتغال و صیانت 
از شــغل های موجود و توجه به حل مســائل و 
مشکالت مناطق حاشیه ای و محرومیت زدایی 
را ازجملــه برنامه هــای مهــم اســتان عنــوان کرد 
و افــزود: بــرای رســیدن بــه اهــداف و برنامه ها 
از تمامــی ظرفیت های اســتانی و ملی اســتفاده 

می کنیم.

مدارس با ظرفیت محدود بازگشایی شدند

رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ۴۳ درصد رسیده است

۲۴۰ کیلومتر از رودخانه های استان نیازمند الیروبی است

تعدیل روشنایی ۸ هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر آذربایجان غربی 

خـــبر

خـــبر

خـــبر

گـــزارش

رویداد آذربایجان غربی

مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری مترو تهــران و 
حومــه نوســازی ایــن نــاوگان را از اقدامــات مهــم 
اعــالم کــرد و گفت: انجام ایــن اقدام مهم نیازمند 
توجه دولت و مجلس است. مهدی شایسته اصل 
دراین بــاره به ایرنا تأکید کرد: در دولت و مدیریت 
شــهری گذشــته اورهــال کردن نــاوگان متــرو تهران 
موردتوجه نبود و آینده نگری مدیران گذشته در این 
موضوع ضعیف بود.او با بیان اینکه موضوع اورهال 
کردن این ناوگان و کمبود واگن از مشکالت جدی 
مترو تهران اســت گفت: برای حل این چالش باید 
دولت بودجه ویژه ای به این کار اختصاص دهد و با 
توجه به دیدار اخیر شهردار تهران با رئیس جمهوری 
امیدواریم در بودجه ســال آینده اعتبارات مناسبی 
بــرای اورهــال کــردن متــرو تهــران اختصــاص یابد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه 
ادامــه داد: بازســازی ایــن ناوگان باید در ســال های 
اخیــر انجام می شــد که این اقــدام صورت نگرفت 
امــا تــالش داریم در این دوره از مدیریت شــهری و 
دولت سیزدهم این کار مهم و اساسی برای ناوگان 
مترو تهران انجام شــود.او با بیان اینکه در بخشی 

از قطعــات ایــن نــاوگان نیــز دچار کمبود هســتیم 
گفت: در برخی قطعات ازجمله چرخ قطار دچار 
مشکل هستیم که شرکت های دانش بنیان به ویژه 
معاونت علمی رئیس جمهوری می توانند در زمینه 
تولید و بومی سازی قطعات تأثیرگذار مترو کمک 
کنند.شایسته اصل یکی دیگر از مشکالت ناوگان 
متــرو تهــران را کمبــود و یــا حتی نبــود پایانه های 
تعمیرگاهــی اعــالم کرد و گفــت: قطارهــای مترو 

به طــور منظــم توســط تکنســین های فنــی چــک 
می شــوند و به طورمعمــول ایــن قطارهــا پــس از 
پایان فعالیت در محوطه پایانه های تعمیرگاهی 
منتقل می شــوند.او ادامــه داد: نبود این پایانه ها 
در برخی خطوط یکی از مشکالت اساسی است 
و برخــی از قطارهــا بایــد مســافتی ۲۰۰ کیلومتری 
طی کنند تا به این پایانه ها برسند.شایســته اصل 
خاطرنشــان کرد: از شرکت راه آهن شهری تهران و 

حومه نیز انتظار داریم در زمینه توسعه پایانه های 
تعمیرگاهی اهتمام ویژه داشته باشند.مدیرعامل 
شــرکت بهره بــرداری متــرو تهران و حومــه با بیان 
اینکه رصد مســافران مترو در ایســتگاه ها به ویژه 
در زمــان پیــک شــلوغی کنترل می شــود گفــت: با 
فصل سرما شاهد افزایش مسافران در این ناوگان 
هســتیم امــا این میــزان از مســافران تحــت کنترل 
اســت و در صــورت نیــاز قطارهــای فوق العــاده 
به برخی ایســتگاه ها اعــزام می شــود.به گفته او، 
امــام  خــرداد،   ۱۵ ایســتگاه های  به طورمعمــول 
خمینی )ره( و میدان ولیعصر )عج( در زمان پیک 
شاهد افزایش مسافران هستیم که در صورت نیاز 
قطارهــای فوق العــاده به ایســتگاه های پر تقاضا 
اعزام می شود.مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو 
تهــران و حومــه تأکیــد کــرد: هم اکنــون دولــت و 
مدیریت شهری مصمم است که در زمینه توسعه 
حمل ونقل عمومی ازجمله ناوگان متروکه پاک ترین 
ناوگان حمل ونقلی اســت اقداماتی انجام شــود و 
پیش بینــی می شــود در بودجه ســال آینــده ردیف 

بودجه های مناسبی در این زمینه تعیین شود.
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اخبار کوتاه   

۹2 درصد از جمعیت باالی 
12 سال شهر ری واکسن 

کرونا دریافت کرده اند
فرمانــدار ویــژه ری بــا اشــاره بــه وضعیــت مطلوب 
واکسیناســیون در ایــن شهرســتان گفــت: ۹۲ درصــد از 
جمعیت باالی ۱۲ سال شهر ری واکسن کرونا دریافت 
کرده اند. به گزارش مهر، حسین توکلی کجانی در جلسه 
ســتاد شهرســتانی مقابلــه با کرونــا با تأکیــد بر اهمیت 
واکسیناسیون در کاهش چرخه تکثیر و انتقال ویروس 
کرونا اظهار داشت: با آغاز به کار مدارس از ابتدای آذرماه 
یکــی دیگــر از مباحثی که می بایســت موردتوجه ویژه 
قــرار گیرد موضوع رعایت پروتکل های ابالغی و تهویه 
مناســب کالس هــای درس اســت. او بــا اشــاره به اینکه 
عوامل شــبکه بهداشــت و آموزش وپرورش می بایســت 
نســبت به پایش وضعیــت کالس هــای درس موجود و 
رفع کاستی ها به صورت مستمر اقدام کنند گفت: نکته 
مهــم در این بحــث رعایت دســتورالعمل های اعالمی 
ســتاد ملی کرونا در خصوص شــرایط مناسب مدارس و 
وضعیت جمعیت، زمان، تهویه و دیگر موارد موجود 
در کالس هــای درســی اســت. فرماندار ویــژه ری عنوان 
داشت: خوشبختانه با تالش های مستمر تمامی عوامل 
و دســتگاه های مربوطــه آمار واکسیناســیون در ســطح 
شهرستان ری عدد مناسبی است. معاون استاندار تهران 
بیان داشــت: بر اســاس آمار تا پایان روز یکشنبه هفتم 
آذرماه، ۹۲ درصد از جمعیت باالی ۱۲ سال مشتمل بر 
یک میلیون و ۳۳۴ هزار نفر در این شهرســتان واکســن 
دریافت کرده اند. توکلی کجانی اظهار داشت: در بحث 
واکسیناســیون دانش آموزی نیز 93/8 درصد از جامعه 
هدف واکسن را دریافت کرده اند، همچنین عدد مربوط 
به واکسیناسیون اتباع در سطح شهرستان نیز ۱۹۱ هزار 

نفر است.

افزایش سهمیه مالرد از 
مرکز نگهداری معتادین 
متجاهر ضروری است

سرپرست فرمانداری مالرد خواستار افزایش سهمیه 
مالرد از مرکز نگهداری معتادین متجاهر ماده ۱۶ اخوان 
این شهرستان شد. به گزارش مهر، جابر کریمی در حاشیه 
بازدید سردار اسکندر مؤمنی از مرکز نگهداری معتادین 
متجاهر ماده ۱۶ اخوان مالرد انجام شد، گفت: تاکنون 
۱۴ میلیارد تومان از اعتبارات شهرستان مالرد برای این 
مرکز نگهداری معتادین متجاهر ماده ۱۶ اخوان هزینه 
شــده اســت، امــا به دلیــل مدیریت اســتانی ایــن مراکز 
بسیاری از مشکالت در این خصوص در منطقه قابل حل 
نیســت. او ضمــن تقاضــا بــرای واگــذاری مدیریت این 
مرکز به شهرســتان مالرد گفت: تقاضا داریم، مدیریت 
نگهــداری معتادین متجاهر مــاده ۱۶ اخــوان مالرد به 
شهرستان واگذار شود تا بتوانیم مشکالت و آسیب های 
موجــود در خصــوص ایــن مرکــز را در داخل شهرســتان 
حل کنیم. سرپرست فرمانداری مالرد خواستار افزایش 
ظرفیــت نگهــداری معتادین در این مرکز شــد و گفت: 
ســهمیه مالرد از ظرفیت این مرکز بســیار پایین است، 
تقاضــا داریــم، ظرفیت ۳۰۰ الــی ۴۰۰ نفری فاز پنج این 
مرکــز به مــالرد اختصاص یابد که اگر این اتفاق بیفتد، 
هزینه های اجرای فاز پنج را بر عهده می گیریم. کریمی 
گفــت: در حــال حاضر بخش عمــده ای از ظرفیت آبی 
روســتاهای منطقه را به این مرکز اختصــاص داده ایم و 
تقاضای به حقی است که ظرفیت فاز پنج آن به مالرد 

اختصاص یابد.

۶7۰ معلول از خدمات 
مراکز بهزیستی پاکدشت 

استفاده می کنند
رئیس بهزیســتی پاکدشــت گفت: ۶۷۰ فرد معلول 
از خدمــات ۱۱ مرکــز فعــال در حــوزه توان بخشــی این 

شهرستان استفاده می کنند.
محمــود برزگر بــه ایرنا گفت: مراکز توان بخشــی و 
مراقبتی از حوزه های مهم بهزیستی است که این مراکز 
بــه معلولیــن ذهنی، جســمی و بیمــاران روانــی مزمن 
خدمــات تخصصــی ارائه می دهنــد. او افــزود: در حال 
حاضر سه مرکز شبانه روزی فعال در پاکدشت به ۲۹۵ 
نفر از معلولین ذهنی، جســمی و بیماران روانی مزمن 
خدمــات مراقبتــی ارائه کرده و هشــت مرکــز روزانه نیز 
به سایر معلولیت ذهنی جسمی به منظور آماده شدن 
برای ورود به جامعه خدمات و آموزش های تخصصی 
ارائه می کنند. برزگر با بیان اینکه یارانه پرداختی به مراکز 
مراقبتی شبانه روزی بر اساس درجه بندی آن ها پرداخت 
می شــود اظهــار داشــت: مبلــغ یارانــه ماهانــه در مراکز 
درجه یک برای هر نفر دارای سرپرست، ۲۰ میلیون ریال 
و افراد مجهول الهویه و بی سرپرســت ۲۴ میلیون ریال 
است و مبلغ یارانه در مراکز درجه ۲ برای هر فرد دارای 
سرپرســت ۱۸ میلیون ریال و بــرای افراد مجهول الهویه 
و بی سرپرســت مبلــغ ۲۲ میلیــون ریــال در مــاه اســت. 
او تصریــح کــرد: در حــال حاضــر یــک مرکــز خدمــات 
توان بخشی در منزل ویژه بیماران روانی در حال فعالیت 
است که این مرکز با برخورداری از مراقبت آموزش دیده، 
به ۷۰ نفر از بیماران روانی مزمن خدمات ارائه می کنند 
کــه به ایــن افراد، ماهانــه ۱۰ میلیون ریــال یارانه تعلق 
می گیرد. رئیس بهزیستی پاکدشت گفت: هم اکنون ۱۵۰ 
نفر از معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن توسط 
اعضای خانواده مراقبت می شوند که ماهانه به ازا هر 
معلول، ۱۰ میلیون ریال به خانواده آنان اختصاص پیدا 

می کند.

بازسازی ناوگان مترو نیازمند توجه توأمان 
دولت و مجلس 

در زمینه رفع آلودگی هوا 
همه مسئول هستند

سهم ۸۰ درصدی منابع متحرک 
در آالیندگی تهران

اعتراض به کاهش بودجه شهرداری

تغییر محل مرکز فعالیت های دینی 
در شهرداری ضروری است

گفــت:  تهــران  شــهردار 
زمینــه  در  قطعــا  شــهرداری 
آلودگــی هــوا مســئول بــوده و 
وظایفــی دارد امــا ما حــدود ۲ 
ماه اســت که مدیریت شــهری 
را به دست گرفته ایم و آلودگی 

هوای پایتخت است.
علیرضــا زاکانــی در گفت وگو با مهــر، درباره 
موضــوع آلودگــی هــوای تهران در پاســخ به این 
ســؤال کــه در حال حاضر متولی اصلــی آلودگی 
هوای پایتخت کدام نهاد اســت، اظهار داشت: 
در زمینه رفع آلودگی هوا همه مسئول هستند و 
شهرداری هم قطعا در این زمینه مسئول است 
و وظایفــی دارد امــا مــا حــدود ۲ مــاه اســت که 
مدیریت شهری را به دست گرفته ایم و آلودگی 
هــوای پایتخــت میراثــی اســت کــه از گذشــته 
باقی مانده است. شهردار تهران با تأکید بر اینکه 
قطعا بخشی از سهم رفع آلودگی های پایتخت 
بــه شــهرداری مربوط اســت، عنوان کــرد: اما در 
این بحث تنها شهرداری مسئولیت ندارد و دیگر 
دســتگاه ها نیز در این زمینه مســئولیت دارند. 
به عالوه محیط های دیگری نیز در شهر وجود 
دارند که منجر به آلودگی هوا می شوند و این 
محیط ها و مراکز مســئولین مختلفی دارند. او 
با بیان اینکه شــهرداری در بحــث رفع آلودگی 
هوا در ابعاد مختلف می تواند اثرگذار باشــد، 
افــزود: درواقع شــهرداری در حوزه حمل ونقل 
شهری، تنظیم چارچوب و مقررات شهری برای 
کاهش آلودگی، ایجاد فضای سبز برای مقابله با 

آلودگی و در دیگر موضوعات 
کمک کننده به کاهش آلودگی 
هوا مســئولیت و وظیفه دارد. 
زاکانی بیان کرد: در شــهرداری 
مشــاورین  از  یکــی  تهــران 
خــود را اختصاصــا ناظــر بــه 
کــردن شــهر و  زیســت پذیرتر 
رفــع آلودگــی هــوا تعییــن کرده ایــم و ناظر به 
ناوگان حمل ونقلی شهر نیز در حال تجدیدنظر 
هســتیم. او توضیــح داد: به منظــور کمــک بــه 
کاهش آلودگی هوا و در راستای تجدیدنظر در 
سیستم حمل ونقل عمومی شهر، اولین قرارداد 
ورود ۵۰ دســتگاه اتوبــوس برقــی بــه نــاوگان 
اتوبوس رانی شــهر منعقدشــده اســت. شهردار 
تهــران تأکیــد کــرد: بــرای اینکــه بتوانیم ســهم 
خودمــان در کاهش آلودگی هــوای پایتخت را 
محقق کنیم، به سمت ایجاد امکانات برقی و 
هیبریدی در سیستم ناوگان حمل ونقل عمومی 
حرکت خواهیم کرد. زاکانی ادامه داد: برنامه ما 
این اســت که بتوانیم قواعد و مقرراتی را دنبال 
کنیم که به ازای آن منشأهای آالینده هوا در تهران 
به سمت حداقلی برود. به عالوه در تالشیم تا 
با تعامل با سایر دستگاه های کشور نیز شرایط 
بهتری را برای آب وهوای پایتخت رقم بزنیم. او 
در پاسخ به این سؤال که برخی اعضای شورای 
شهر نسبت به عدم ارائه گزارش از سوی مناف 
هاشمی مشاور هوای پاک شهردار تهران انتقاد 
دارند، اظهار داشت: ان شاءاهلل ایشان نسبت به 

ارائه برنامه های خود اقدام خواهد کرد.

مدیــرکل دفتــر حمل ونقل 
شــهری  ترافیــک  و  عمومــی 
و  شــهرداری ها  ســازمان 
دهیاری های کشور از سهم ۷۵ 
تــا ۸۰ درصــدی منابــع متحرک 
یــا وســایل نقلیــه در آالیندگــی 
کالنشــهر تهــران خبــر داد. بــه 

گزارش ایســنا، مرضیه حصاری در تشــریح سهم 
آالیندگی وســایل نقلیه در کالن شــهرهای کشور 
گفت: سهم آالیندگی وسایل نقلیه در شهرهای 
مختلف متفاوت اســت و این مقدار بر اســاس 
فهرســت انتشــار آالینده هــای هــوا کــه توســط 
دانشگاه ها و مشاورین تهیه می شود، مشخص 
خواهــد شــد. او افزود: به طور خاص برای شــهر 
تهــران ۷۵ تــا ۸۰ درصــد آالیندگی ســهم منابع 

متحرک یا وســایل نقلیه است 
که از این میزان حدود ۱۱ درصد 
مربوط به اتوبوس های شرکت 
داد:  ادامــه  او  اســت.  واحــد 
به طــور کل حــدود ۶۵ درصــد 
آالیندگی ســهم دیزلی ها و ۳۵ 
درصــد ســهم بنزینی ها اســت 
که در بخش دیزل کامیون ها ســهم ۳۱ درصدی 
دارند. در بخش بنزینی ها خودروهای شخصی 
ســهم ۱۲ درصدی و تاکســی ها سهم ۲ درصدی 
دارنــد. او تأکیــد کــرد: به طورکلــی بیشــتر ســهم 
آالیندگی بخش وسایل نقلیه مربوط به ناوگان 
دیزل با اولویت کامیون ها و ناوگان باری اســت 
که البته در حوزه شاخص ویژه ذرات کمتر از 2/5 

pm در فصل پاییز و زمستان شاهد آن هستیم.

رئیس شــورای اســالمی شهر 
تهران نسبت به کاهش بودجه 
کــرد و  ۱۴۰۱ شــهرداری انتقــاد 
درباره افزایش مشکالت شهری 
هشــدار داد. مهــدی چمــران با 
اشــاره بر بودجه ۱۴۰۱ شهرداری 
تهران گفت: متأسفانه برخالف 

تصورات هر آنچه برای شهرداری ها در سال ۱۴۰۰ 
پیش بینی شده بود، برای بودجه سال آینده همه 
حذف شده است. او تأکید کرد: ما برای آلودگی هوا 
نگرانیم. تالش ها برای تأمین اتوبوس و مشکالت 
حمل ونقل عمومی که در حال زجــر دادن مردم 
است ادامه دارد اما با این وضعیت بودجه، تنها 
یک راه باریک در بودجه ۱۴۰۱ داشتیم که دوستان 
ما در سازمان برنامه بودجه آن را حذف کرده اند. 
رئیس شورای شهر با بیان اینکه برای تنظیم بودجه 
۱۴۰۱ تماس هایــی گرفته شــد و فکــر می کردیم 
این گونه نشود، بیان کرد: متأسفانه اعتبارات مربوط 
به واگن قطار، خرید اتوبوس، فایناس خارجی و 
غیره همگی حذف شــده اند. چمران اظهار کرد: 
در این شرایط حذف کردن این ردیف بودجه ها 
کار نابخردانه ای است و نارضایتی عمومی ایجاد 
می کند که این نارضایتی از بین رفتنی نیست. او 
تأکید کرد: در صورت ادامه این روند، آلودگی هوا 
در ســال آینــده بدتــر خواهد شــد و در این زمینه 

هشدار جدی می دهم. 
رئیــس شــورای شــهر تهران 
عنوان کــرد: خواهش بنده این 
اســت کــه هم اکنــون مدیریت 
برنامه وبودجــه  ســازمان 
شــهرداری را اصــالح کنــد و در 
صورت عدم اصالح، بدانید که 
سال آینده و حتی در اوایل سال آینده، وضعیت 
شهر بدتر خواهد شد. چمران تصریح کرد: حتی 
سازمان ورشکسته آب و فاضالب روستایی را هم 
زیرمجموعه بودجه شهرداری محاسبه کرده اند. 
علت آن هم این است که در مجلس یک درصد 
به مالیات ارزش افزوده شهرداری اضافه شد و به 
خاطر این یک درصد از بودجه شهرداری کاسته اند. 
او خاطرنشان کرد: ما در این زمینه نامه کتبی به 
دولت خواهیــم نوشــت و این بودجه حتما باید 
اصالح شــود. چمــران خطاب به شــهردار تهران 
بیــان کــرد: از شــهردار تهــران نیــز می خواهیم به 
میدان بیایند. اینکه فقط در جلسات هیئت دولت 
حضورداشته باشند فایده ای ندارد و باید یقه افراد 
را بگیرند و حق شــهرداری را اخذ کنند. او گفت: 
شورا نیز از طریق شورای عالی استان ها این موضوع 
را پیگیری خواهد کرد چراکه این امر حیاتی است 
و هیچ کدام از شــهرداری های کشور در وضعیت 

مناسبی نیستند.

عضو شــورای شــهر تهران گفت: درخواست 
دارم محل فعالیت های دینی شهرداری تهران به 

مکان دیگری منتقل شود.
به گزارش فارس، سید محمد آقامیری اظهار 
داشت: نقش شعبان جعفری معروف به شعبان 
بی مــخ در کودتــای 28 مرداد همراه با انگلیس 
و آمریــکا می درخشــد و در آن زمــان به پــاس 
خدمات این فرد امتیازاتی از سوی رژیم پهلوی 
به آن داده شد. او افزود: امروز خانه شعبان در 
تقاطــع 15 خــرداد ثبــت در آثار ملی شــده و در 
اختیار شهرداری قرارگرفته است البته این مکان 
توســط شــهرداری خریداری شــده اســت. عضــو 
شــورای شهر تهران گفت: جای تعجب دارد که 

این مکان که محل تجمع شعبان و هواداران آن 
بوده اکنون تبدیل به مرکز فعالیت های دینی در 
شهرداری شده است و نوعی طنز تلخ محسوب 
می شود. آقامیری بیان داشت: از مدیریت شهری 
و هیئت رئیسه شورا درخواست داریم ازآنجایی که 
به مسجد نگاه ویژه وجود دارد برنامه های مورد 
بــه مســاجد را موردنقد قرار دهند تــا در اجرای 
برنامه ها دچار مشــکل نشــویم. او خاطرنشان 
کرد: درخواســت دارم محــل فعالیت های دینی 
شــهرداری تهران به مکان دیگری منتقل شود و 
به نوعی منزل شعبان محل فعالیت های دینی 
نباشد چراکه این موضوع شبیه این است که در 

خانه شمر روضه خوانی کنیم.

علیرضا زاکانی

مرضیه حصاری

مهدی چمران

د تهران رویدا

عضو شوراى اسالمی تهران با اعالم اینکه 3۵ هزار دستگاه تاکسی 
پایتخت به سن فرسودگی رسیده اند، گفت: دولت و شهرداری تهران با 
تعامل با هم، زمینه ورود خودروهای با کیفیت را به ناوگان حمل ونقل 
پایتخــت فراهــم کننــد. به گــزارش تهران پرس؛ ســید جعفر تشــکری 
هاشمی، ضمن بازدید از شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با مدیرعامل 
و جمعی از اعضاى هیئت مدیره این شــرکت، دیدار و ضمن اســتماع 
مســائل و مشــکالت موجود، بر لزوم توجه ویژه به رانندگان تاکسی 
پایتخــت تأکیــد کرد. او با اشــاره به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ خود با 
قشر رانندگان تاکسی در طول سال های مختلف فعالیتش در مدیریت 
شــهری تهران و آشــنایی کامل با مســائل و مشکالت این قشر خدوم 
و شــریف، اظهــار کرد: با هدف گذاری مشــخص در مــورد موضوعات 
مبتالبه رانندگان تاکسی، می بایست سرمایه و انرژی خود را به صورت 
هدفمند برای حل مسائل و مشکالت این عزیزان به کارگیریم. تشکرى 
هاشمی با طرح پاره اى از موضوعاتی که رانندگان تاکسی با آن ها روبه رو 
هستند، افزود: معیشت رانندگان، بیمه خودرو و فرسودگی تاکسی که 

وسیله امرارمعاش روزانه راننده آن است، ازجمله مواردی هستند که 
می بایســت به صورت ویژه موردتوجه مدیریت شــهرى قرار گیرند. او 
بابیان اینکه خودروی یک راننده تاکسی درواقع خانه دوم او محسوب 
می شود و باید این وسیله را موردتوجه ویژه قرارداد، تصریح کرد: اینکه 
خــودروی راننــده تاکســی با نقایص فنی و ظاهری مواجه باشــد، این 
موضوع نه برای شهروندان و نه برای رانندگان مناسب نیست و حتما 
می تواند چرخه مطلوب خدمات رسانی به شهروندان را دچار اختالل 
نماید. تشکرى هاشمی با اعالم اینکه 3۵ هزار دستگاه تاکسی تهران 
به ســن فرســودگی رســیده اند، لزوم توجه به این خودروها را مورد 
تأکیــد قــرارداد و گفــت: باید خودروی باکیفیــت در اختیار رانندگان 
تاکســی قــرار بگیــرد تا رانندگان تاکســی، فعالیــت روزانه خــود را با 
خودرویی که فاقد معایب فنی است و در آرامش انجام دهند. او بر 
ضرورت تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکالت رانندگان تاکسی 
و نوســازى نــاوگان تاکســیرانی پایتخت تأکید کرد و افــزود: زمان آن 
فرارســیده که دولت و شــهرداری تهران با تعامل با هم، زمینه ورود 

خودروهــای باکیفیــت را به ناوگان حمل ونقل پایتخت فراهم کنند 
و اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا شــهروندان رضایتمندی بیشــتری از 
حمل ونقل شــهری خواهند داشــت. تشکری هاشمی لزوم توجه به 
بیمه رانندگان تاکســی را مورد تأکید قرارداد و گفت: بیمه رانندگان 
تاکســی در پایتخت، نیازمند پیگیری مســتمر از ســوى دستگاه های 
نظارتی و حقوقی است و البته شورای اسالمی شهر تهران نیز حتما 
پیگیر حل مشکل بیمه رانندگان تاکسی خواهد بود. رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر تهران با تأکید بر اینکه باید به 
سمت و سویی حرکت کنیم که رانندگان تاکسی پایتخت بتوانند درآمد 
پایدار داشته باشند و به این منظور، پیشنهاد می شود از ظرفیت بدنه 
و یا حتی داخل تاکسی ها برای تبلیغات استفاده شود، یادآور شد: البته 
این پیشنهاد، نیازمند بررسی های کارشناسی و مطالعاتی است، ضمن 
اینکه از ظرفیت تکنولوژی های روز نیز برای خدمات رسانی مطلوب به 
شهروندان و آسایش و رفاه بیشتر تاکسیرانان می بایست مورداستفاده 

قرار گیرد.

استاندار تهران گفت: ۹۴ درصد مدارس استان 
تهران واجد شــرایط بازگشایی هستند، اما حدود 
۲۰ الــی ۲۵ درصــد از دانش آموزان در حال حاضر 

وارد مدارس شدند.
بــه گزارش مهر، محســن منصوری در حاشــیه 
جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران در جمع 
خبرنگاران گفت: ۹۴ درصد از مدارس استان تهران 
مجوزهــا و اســتانداردهای الزم برای بازگشــایی را 
از وزارت بهداشــت کســب کردنــد. او گفت: البته 
ایــن بــدان معنا نیســت کــه ۹۴ درصــد از مدارس 
بازگشــایی شــدند، گفتیم، داوطلبانــه خانواده ها 
مراجعه کنند و حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد از دانش 

آمــوزان در حال حاضر وارد مدارس شــدند، موارد 
نگران کننده ای در مدارس بازگشایی شده ندیدیم. 
استاندار تهران ضمن تشریح وضعیت شیوع کرونا 
در این استان افزود: شیب ابتال و فوتی های کرونا 
در اســتان تهران مانند هفته های گذشته کاهشی 
اســت. او گفت: احتمال اینکه مســافران خارجی 
ســویه جدیــد ویــروس کرونــا را وارد کشــور کننــد، 
وجــود دارد و مقــرر شــد تیم علوم پزشــکی تهران 
مستقر در فرودگاه امام خمینی )ره( تقویت شود، 
به همین دلیل سازمان هواپیمایی را ملزم کردیم تا 
فردی تست پی سی آر منفی نداشته باشد، اجازه 

سوارشدن به هواپیما را نداشته باشد.

بــا توجــه بــه فرســودگی ۷۰ درصــد نــاوگان 
حمل ونقل عمومی شــهری در بهارستان مجموعه 
مدیریــت شــهری بــه دنبــال نوســازی و بازســازی 
اتوبوس های برون شهری بوده و شورای شهر الیحه 
شــهردار نســیم شــهر را بــرای بازســازی اتوبوس هــا 

تصویب کرد.
بــه گزارش تســنیم، در هفته های گذشــته برای 
پیگیــری مطالبــات و دغدغه مــردم در اســتفاده از 
نــاوگان حمل ونقــل عمومی گزارشــی را تهیــه و در 
خبرگزاری تســنیم منتشر شد تا مسئوالن برای حل 
مشــکالت مــردم پــای کار آینــد. مشــکالتی از قبیل 

فرســودگی و خرابی اتوبوس ها، نبود سیســتم های 
نــاوگان حمل ونقــل  در  و سرمایشــی  گرمایشــی 
عمومی، دوری مسافت مبدأ و مقصد و تراکم زیاد 
مسافر در اتوبوس ها بود که توسط مردم بیان شد 
و به گوش مســئوالن رســید لذا در ادامه پیگیری ها 
به سراغ مسئوالن مدیریت شهری رفتیم تا آخرین 
اقدامات برای ساماندهی حمل ونقل عمومی نسیم 
شهر را جویا شویم.در همین رابطه کریم قربان نژاد 
نایب رئیس شورای اسالمی نسیم شهر اظهار داشت: 
حدود 70 درصد ناوگان حمل ونقل عمومی شهری 
در بهارســتان فرسوده است که مجموعه مدیریت 

شــهری به دنبال نوســازی و بازســازی اتوبوس های 
برون شهری است.او با اشاره به نوسازی اتوبوس ها 
بااعتبار 8 میلیارد تومان افزود: شورای شهر الیحه 
شــهردار نســیم شــهر را بــرای بازســازی اتوبوس هــا 
تصویب کرده اســت. نایب رئیس شــورای اســالمی 
نسیم شهر با اشاره به دغدغه مردم و کارگران برای 
سفر به شهر تهران از نسیم شهر تصریح کرد: افزایش 
اتوبــوس بــرای ارتقــای حمل ونقل عمومــی یکی از 
برنامه های شورای شهر است تا ظرفیت اتوبوس رانی 
در ایــن حوزه تقویت شــود. قربان نژاد با اشــاره به 
اقــدام ضربتی برای بازســازی 28 دســتگاه اتوبوس 

فعــال ناوگان حمل ونقل عمومی ابراز کــرد: در فاز 
نخســت ساماندهی ناوگان حمل ونقل عمومی 8 
دســتگاه اتوبوس برای اورهال و تعمیرات نوســازی 
خواهند شد. همچنین یوسف نصیری اظهار داشت: 
در اقدامــی عاجــل بــا اختصــاص چندین دســتگاه 
اتوبوس از مسیر اتوبان تردد به میدان آزادی میسر 
شــد تا مسافت سفر کوتاه شــود. او بیان کرد: تردد 
مســافران از نســیم شــهر به مقصد میدان آزادی از 
اسالمشهر و بزرگراه آیت اله سعیدی با بیش از یک و 
نیم ساعت به طول می انجامید که خط سریع السیر 

برای این مسیر در نظر گرفته شد . 

رئیس ســتاد مبارزه با کرونا اســتان تهران با اشاره 
به این که دز سوم در تهران بیشتر از سایر استان ها 
تزریق شده است، گفت: سویه جدید کرونا در کشور 
دیده نشده است. به گزارش فارس، در جلسه ستاد 
پیشگیری و مبارزه با کرونا استانداری تهران، علی رضا 
زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا استان تهران، با اشاره 
بــه ایــن که فقــط ۲۲ درصد مــردم آفریقای جنوبی 
واکسینه شده اند، خاطرنشان کرد: هر سویه ای در ۵ 
قاره دیده شود، پاندمی ایجاد کرده است، بنابراین 
باید مراقبت های خود را در مرزها افزایش دهیم.او 
به ســرایت پذیری باالی امیکرون  تاکید کرد و ادامه 

داد: دردهای عضالنی و خستگی زیاد از نشانه های 
سویه امیکرون  است، همچنین دو تا سه هفته برای 
تاثیر واکســن های موجود نســبت به ســویه جدید 
زمان الزم اســت.رئیس ســتاد مبــارزه با کرونا اســتان 
تهران به خطر پایین جانی ســویه جدید اشاره کرد 
و افــزود: بــا فرسایشــی شــدن بیمــاری و گــذر زمان، 
نباید با عادی انگاری میزان رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی کاهش یابد، از طرفی نباید به خاطر سویه 
جدید در جامعه اضطراب ایجاد کنیم.زالی با اشاره به 
این که تزریق دزسوم در تهران نسبت به سایر نقاط 
کشور بیشتر بوده است، اضافه کرد: هفته گذشته در 

جلسه وزارت کشور، طرح شهید سلیمانی مورد تاکید 
بود تا منابع اعتباری و اقدامات اجرایی را در مرحله 
جدید تبیین کنیم.همچنین سعید تاملی رئیس کمیته 
بهداشت و واکسیناسیون استانداری تهران با اشاره به 
۳ میلیون مبتال و ۹۰ هزار کشته در آفریقای جنوبی 
اظهار کرد:ســویه جدید امیکرون  در تورنتــو کانادا و 
استرالیا دیده شده و سرایت پذیری این ویروس بسیار 
بیشــتر از سویه دلتا است، اما هنوز اطالعات دقیق 
و علمی برای مقابله با آن مشخص نشــده است.او 
به مقررات بین المللی برای جلوگیری از شیوع سویه 
جدیــد کرونا افزود: ۷ کشــور در جنــوب آفریقا جزو 

لیســت قرمز قرار دارند و مســافران آن مناطق باید 
قرنطینه شوند، همچنین بسیاری از کشورها از ورود 
مبتالیان احتمالی سویه جدید جلوگیری می کنند، که 
باید در کشور ما نیز چنین محدودیت هایی اعمال 
شود.همچنین قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف 
تهــران در رابطــه بــا نظــارت و بازرســی  از واحدهای 
صنفی گفت: ۱۳۲۹۴ بازرســی در تهران داشــتیم که 
۸۴۳ مــورد تذکــر دادیم، ۴۹۰ نفــر ۳۰۰ هزار تومان 
جریمه شدند، ۱ مورد پلمپ داشتیم که در طی ۱۸ 
گشت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات 

صورت گرفت.

٣۵ هزار دستگاه تاکسی پایتخت به سن فرسودگی رسیده  است

۲۰ الی ۲۵ درصد دانش آموزان استان وارد مدارس شدند

۲۸ دستگاه اتوبوس در بهارستان بازسازی می شود

دز سوم در تهران بیشتر از سایر استان ها تزریق شده است

خــبر

خــبر

خــبر

خــبر

رویداد تهران

روســتا ها  برخــی   بــه  گازرســانی  عملیــات 
ســرخه  و  میرزاخانلــو  پــاوه رود،  همچــون 
ســنگ شهرســتان طارم با اینکه دو ســال اســت 
کلنگ زنــی شــده اما عمــال اقدام مؤثــری انجام 
نگرفتــه اســت. بــه گــزارش تســنیم، بهره مندی 
از حامل هــای انــرژی یکــی از نیاز هــای اولیــه 
روســتایی  جوامــع  جملــه  از  جوامــع  تمــام 
اســت تا بــا فراهــم آمــدن امکانــات الزم برای 
زندگــی، روســتائیان بــا دغدغه کمتــری قدم در 
راســتای تولیــد گذاشــته و بــه این امــر مبادرت 
نماینــد. گاه نبــود همیــن حداقل هــای زندگــی 
ســبب می شــود تــا روستانشــینان کــه به عنــوان 
می شــوند  محســوب  جامعــه  در  موّلــد  قشــر 
شــغل غالــب خــود را که کشــاورزی و دامداری 
اســت رهــا کــرده و بــه حاشیه نشــینی در شــهر 
و اشــتغال بــه کار هــای دیگــر روی آورنــد؛ امــا 
متأســفانه مشــکالت بســیاری دامن گیــر روســتا 
و روستانشــینان اســتان زنجــان از جملــه نبــود 
آب آشــامیدنی، عدم گازرســانی، عدم اشــتغال 
، نداشــتن راه دسترسی مناسب است که  پایدار
اگــر بحث نبــود آب آشــامیدنی در روســتاهای 
زنجــان را کنــار بگذاریم، نبــود گاز در تعدادی 
همــواره  اســتان،  َســَکنه  دارای  روســتا های  از 
روستانشــینان  بــرای  را  مســائلی  و  مشــکالت 
ایجــاد می کنــد. در اســتان زنجــان روســتا های 
و  ماهنشــان  قره پشــتلو،  بخــش  در  بســیاری 

طــارم همچنان در انتظار گاز رســانی هســتند و 
در فصــول گــرم و ســرد ســال همــواره در حــال 
زندگــی با مشــکالت و نبــود حداقــل امکانات 
اولیــه زندگی انــد؛ امــا در طــول ســالیان اخیــر 
در ســطح اســتان زنجــان در امــر گازرســانی به 
کــه  مناطــق مختلــف مســائلی وجــود داشــته 
درنهایــت ســبب شــده تــا عقب ماندگی هایــی 
در بهره منــدی از ایــن حامل انرژی در برخی از 

روستا ها تحمیل گردد.
چالش زندگی در مناطق صعب العبور

در این میان بیشــتر روســتا های شهرســتان 
مناطــق  در  قرارگیــری  دلیــل  بــه  طــارم 
بــوده  گاز رســانی  انتظــار  در  صعب العبــور 
از  یکــی  بــه  موضــوع  ایــن  بــه  رســیدگی  و 
هندوســتان  روستانشــینان  درخواســت های 
انــواع  تولیــد  در  بســزایی  نقــش  کــه  ایــران 
تبدیل شــده  دارنــد  کشــاورزی  محصــوالت 
اســت. شهرســتان طــارم دارای 97 روســتای 
بــاالی 20 خانــوار اســت کــه 35 روســتا هنوز 
گاز رســانی نشــده اســت. این در حالی اســت 
بــه برخــی  روســتا ها  گازرســانی  کــه عملیــات 
همچون پاوه رود، میرزاخانلو و ســرخه سنگ 
بــا اینکــه دو ســال اســت کلنگ زنی شــده اما 
عمــال اقــدام مؤثری انجام نگرفته اســت چرا 
که مسائلی بین پیمانکار و شرکت گاز وجود 
دارد که ســبب شــده تــا دود ایــن کم کاری ها 

به چشــم مردم و روستانشینان ذکرشده رود. 
بااین حــال پیش ازایــن رســول اکبری بخشــدار 
چــورزق طــارم دراین بــاره اظهــار کــرده بــود: 
گاز رســانی در بخــش چورزق شهرســتان طارم 
200 میلیــارد  بالغ بــر  اعتبــاری  بــا  فــاز  در دو 
ریــال در حــال اجــرا اســت کــه اعتبــارات فــاز 
اول اختصاص یافتــه اســت. بــه گفتــه او، بــه 
کار را تــرک  دلیــل وجــود معــارض پیمانــکار 
کرده اســت و پروژه راکد مانده اســت؛ اما بر 
گــر پیمانکار  اســاس پیگیری های انجام شــده ا
جدید مشــخص شود در مدت یک ماه آینده 

پــروژه مجددا آغاز بــه فعالیت خواهد کرد.
308 روستا فاقد گاز طبیعی است

مدیرعامــل  احمدلــو،  موســی  دراین بــاره 
شــرکت گاز اســتان با اشاره به این که از 911 
روســتای اســتان 603 روســتا گازرســانی شده 
کــه نزدیــک بــه 88.4 درصــد خانوارهــا در 
ایــن روســتاها ســاکن هســتند اظهار داشــت: 
گاز رســانی  حــال  در  کــه  روســتا هایی  در 
اســت پــروژه با پیشــرفت 10 تــا 95 درصدی 
 76 بااین حــال  پیشــروی هســتند؛  حــال  در 
روســتا نیــز در دســت بررســی بــرای طراحــی 
اشــاره  بــا  او  دارنــد.  قــرار  پیمان ســپاری  و 
طبیعــی  گاز  فاقــد  روســتا   308 اینکــه  بــه 
اســت کــه 35 روســتا مربــوط بــه شهرســتان 
طــارم اســت گفــت: شهرســتان طــارم دارای 

97 روســتا اســت کــه بــه لحــاظ جغرافیایی 
به طوری کــه  اســت.  ویــژه ای  شــرایط  دارای 
در  طــارم،  خانــوار   20 بــاالی  روســتای   26
عمدتــا  کــه  جغرافیایــی  خــاص  شــرایط 
مســیر های صعب ا لعبور و ارتفاعات هســتند 
قرارگرفته انــد. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
پــروژه  اینکــه در خصــوص  بیــان  بــا  زنجــان 
کنــون  هم ا طــارم  روســتا های  بــه  گاز رســانی 
ایــن  روســتایی  خانوارهــای  از  درصــد   80
گاز طبیعــی هســتند،  از  شهرســتان بهره منــد 
گفــت: عملیــات اجرایی گاز رســانی در چهار 
روســتا در حــال انجــام بــوده و پیمانــکاران 
بــا  ارتبــاط  در  او  هســتند.  کار  بــه  مشــغول 
روستا های پاوه رود و میرزاخانلو و دو روستای 
گاز رســانی قــرار دارنــد،  کــه در مســیر  دیگــر 
عنوان کرد: ســال گذشــته شــرکت گاز پیمانکار 
اجرایــی پــروژه را انتخــاب کرد امــا معارضینی 
کــه در مســیر قــرار داشــتند از ادامــه فعالیــت 
پیمانــکار ممانعــت کردنــد و زمــان پیمان به 
اتمــام رســید. احمدلــو ادامــه داد: بــا شــرایط 
تــورم پیمانــکار حاضــر بــه ادامــه کار نشــد و 
شــرکت گاز مجبــور شــد پیمانــکار دیگــری را 
انتخــاب کنــد و ایــن امــر هنوز انجام نشــده و 
در دســت اقدام اســت امــا امیدواریــم قبل از 
انتخاب شــده و  ســال 1401 پیمانــکار جدیــد 
عملیات گاز رســانی این روســتا ها آغاز شود.
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اخبار کوتاه   

اجرای پروژه های 
راه سازی ابهر به سال 

آینده موکول شد
رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای ابهــر 
گفت: دو قرارداد بزرگ در حوزه راه ابهر منعقدشده که 
عملیات اجرایی آن سال آینده آغاز خواهد شد. مهدی 
احمدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت 
پروژه هــای راه در ابهــر، اظهار کرد: یکی از این پروژه ها، 
طرح روکش محور ابهر به خدابنده به طول ۱۸ کیلومتر 
با اعتبار ۷ و نیم میلیارد تومان است که امسال ۱۰ کیلومتر 
از آن اجرا و با توجه به مشکل کمبود قیر و نیز تخصیص 
نیافتن به موقع قیر، مابقی پروژه به ســال بعد موکول 
شــده اســت. او با اشــاره به پروژه نورین - شــریف آباد، 
تصریــح کــرد: در این پــروژه نیز تعریض جاده اصلی به 
طول ۲ کیلومتر با اعتبار چهار و نیم میلیارد تومان مدنظر 
است که در سال ۹۸ قرارداد آن منعقدشده و با انجام 
زیرسازی و اجرای الیه های شن ریزی پروژه آماده آسفالت 
اســت کــه با توجه به بــرودت هوا آســفالت ریزی آن در 
حــال حاضــر انجام نمی شــود. رئیــس اداره راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای شهرستان ابهر با تأکید بر اینکه در 
انجــام پروژه هــای راه بــا توجه به حجم بــاالی ترددها 
اهمیــت ویژه ای به کیفیت داده می شــود، یادآور شــد: 
آسفالت ریزی در فصل سرد سال موجب تخریب آسفالت 
شــده و هدررفت هزینه ها را در بردارد، ازاین رو همواره 
از انجام این عملیات در فصل سرد سال پرهیز می شود. 
این مسئول با اشاره به پروژه های رفع نقاط حادثه خیز 
شهرستان که شامل نقاط حادثه خیز عمیدآباد، ورودی 
هیدج و ورودی صائین قلعه است، تأکید کرد: برای این 
پروژه ها نیز ۷ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــده 
است که در تقاطع عمیدآباد امسال آسفالت رمپ های 
ورودی در حــال انجــام اســت که به دلیل ســرما مابقی 
پروژه به سال بعد موکول شد. او با بیان اینکه رفع نقاط 
حادثه خیز در شــهر هیدج به صورت کامل انجام شــده 
و در شهر صائین قلعه نیز زیرسازی این نقاط به اتمام 
رســیده و آمــاده آســفالت اســت، ادامــه داد: در همیــن 
راســتا تعریــض پــل دو دهانه ۶ متری محور پیرســقا با 
هزینه حدود ۳۰۰ میلیون تومان به اتمام رسیده و بعد 
از رفع نواقص به بهره برداری خواهد رسید. این مسئول 
با اشاره به اینکه یکی از عملیات سختی که در راهداری 
انجام می شــود، عملیات ترانشــه برداری اســت، اضافه 
کرد: در همین راســتا عملیات ترانشه برداری محور ابهر 
- مرشــون بــه طول ۵۰۰ متــر و حجم ۳۵۰۰ مترمکعب 
به اتمام رســیده و نیز ترانشه برداری در محورهای ابهر 
به قیدار به حجم ۳۲ هزار مترمکعب، محور داوودگر 
به حجم ۳۰۰۰ مترمکعب و محور جشین نیز به ۵۰۰۰ 
مترمکعب نیز به اتمام رسیده که این ترانشه برداری ها 
با ماشــین آالت موجود شهرستان و استان توســط اداره 
راهــداری ابهــر انجام شــده اســت. او با اشــاره به اینکه 
خبرهــای خوشــی در حــوزه راه ابهر در راه اســت که در 
همین راستا دو قرارداد بزرگ در این حوزه بسته شده که 
سال آینده اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این دو 
قرارداد شامل تکمیل پروژه احداث باند دوم کمربندی 
ابهر با اعتبار 4/3 میلیارد تومان و نیز محور فرعی ابهر - 
نیکویه و ابهر - مرشون با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان است 
که قرارداد آن منعقد و به پیمانکار ابالغ شده که به علت 
اتمام فصل کاری و تخصیص نیافتن قیر، عملیات اجرایی 

آن به سال بعد موکول شده است.

فرشبافان؛ پیشتازان 
مشاغل خانگی در زنجان

مدیــر اجرایــی طــرح ملــی مشــاغل خانگــی در 
فــرش  تابلــو  بافنــده  و  قالی بــاف  گفــت:  زنجــان 
بیشترین متقاضی را در بین رسته های اعالمی برای 
اســتان زنجان دارد. لیال اجلی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به رسته بافنده فرش و تابلو فرش در اجرای 
طرح ملی مشاغل خانگی، اظهار کرد: کیفیت فرش 
دســتباف اســتان زنجــان بســیار ارزشــمند و بی نظیر 
بوده و طبیعی بودن مواد پشم و ابریشم و نیز رنگ 
مورداستفاده در تولیدات فرش زنجان باعث افزایش 
کیفیت این فرش ها می شود. او افزود: بر اساس آمار 
اعالمی از ســازمان صمت استان، زنجان بیش از ۶۰ 
هــزار بافنده فرش دســتباف دارد و در ســال بیش از 
۱۲۰ هــزار مترمربــع فرش توســط قالی بافان اســتان 
بافته می شــود که بیش از ۴۳ درصد تولیدات فرش 
دستباف زنجان نیز شامل فرش پشمی درشت بافت 
اســت. این مســئول با اشاره به رسته های این طرح، 
ادامه داد: رشته هایی که به عنوان مزیت در استان 
به آن پرداخته شــده، شامل قالی بافی، بافنده تابلو 
فرش، گلیم بافی، قلم زنی، خیاط لباس، ملیله سازی، 
تولیدات چرمی دست دوز، ویرایشگر متون، گیاهان 
دارویــی، مترجــم )کتــاب و مقالــه(، برنامه نویــس، 
انیماتور، پرورش دهنده گوسفند و بز، پرورش دهنده 
زنبورعســل و ملحفه دوز اســت. اجلی با بیان اینکه 
قالی بــاف و بافنــده تابلــو فــرش بیشــترین متقاضی 
را در بیــن رســته های اعالمــی بــرای اســتان زنجــان 
دارد، تصریــح کــرد: اجــرای ایــن طــرح در ســه فــاز 
پیش بینی شده که فاز اول شناسایی و اولویت بندی 
مزیــت ، ظرفیــت  و پتانســیل های اشــتغال در حــوزه 
مشــاغل خانگــی اســت. فــاز دوم به توانمندســازی 
متقاضیــان از طریــق مشــاوره، راهنمایی، اســتعداد 
کوتاه مــدت  آموزش هــای  از  بهره گیــری  ســنجی، 
کارآفرینی، شــناخت بازار و مســائل مالی و فاز سوم 
بــه تعامــل بــا فعــاالن عرصــه فــروش محصــوالت 
بــا  ارتبــاط  و  بــازار  بــه  اتصــال  خانگــی،  مشــاغل 

برندهای معروف بازار فروش می پردازد.

اماواگرهای گازرسانی به روستاهای طارم
رشد ۴۰۰ درصدی صادرات محصوالت 

معدنی استان

اجرای برنامه های آموزشی از راهکارهای 
مهم عبور از کم آبی است

صدور ۶۸۷ جواز تأسیس
 و طرح توسعه در استان

۹۰ درصد دانش آموزان زنجانی دز اول 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند

زنجــان  صمــت  رئیــس 
گفت: طــی هفت ماه امســال 
یک میلیون دالر صادرات مواد 
معدنی از استان زنجان صورت 
گرفته است که این میزان در ۷ 
ماه ســال ۹۹ بالغ بــر ۲۶۲ هزار 

دالر بوده است.
به گزارش بازار، ناصر فغفوری گفت: طی 
هفــت مــاه امســال یک میلیون دالر صــادرات 
مــواد معدنی از اســتان زنجان صــورت گرفته 
اســت کــه ایــن میــزان در ۷ ماه ســال گذشــته 
۲۶۲ هــزار دالر بــوده اســت. او تصریــح کرد: 
ارزش وزنــی صادرات صــورت گرفته در ۷ ماه 
سال جاری ۱۸ هزار تن است که این میزان در 
مدت مشابه سال قبل ۵ هزار تن بوده است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان 
با اشــاره بــه اینکه خوشــبختانه در این مدت 

شاهد رشد ســایر بخش ها در 
امر صادرات بودیم، گفت: در 
بخش صنعت نیز این افزایش 
فغفــوری  بودیــم.  شــاهد  را 
تأکید کــرد: صادرات تولیدات 
صنعتی اســتان زنجان از ۱۲۴ 
میلیون دالر در ســال گذشــته 
به ۲۶۲ میلیون دالر در سال جاری رسیده که 
شــاهد رشد ۱۱۱ درصدی در این حوزه بودیم. 
او افــزود: ارزش وزنــی صــادرات محصــوالت 
صنعتی اســتان نیز نســبت به هفت ماه ســال 
گذشــته ۱۲۵ درصد رشــد داشــته است. رئیس 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت زنجــان 
یادآور شــد: صادرات اســتان زنجان در هفت 
ماه امســال ۲۷۲ میلیون دالر بوده اســت که 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۱ 

درصدی داشته است. 

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
فاضالب استان زنجان با اشاره 
به انعقاد تفاهنامه همکاری بین 
شرکت های صنعت آب و برق 
بــا ادارات کل آموزش وپرورش و 
نوســازی مدارس گفت: آموزش 
و ارتقــای ســواد آبــی، یکــی از 

راهکارهای مهم عبور از شــرایط کم آبی اســت. 
علیرضا جزء قاســمی در گفت وگو با موج رســا، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه با موضوع کم آبی 
و کمبــود انــرژی مواجــه هســتیم، وضعیت آبی 
کشور درمجموع خوب نیست. او با بیان اینکه 
آمــوزش و ارتقای ســواد آبی، یکی از راهکارهای 
مهم عبور از این شرایط است، خاطرنشان کرد: 
در راســتای آموزش و ارتقای ســواد آبی در بین 
اقشار مختلف و به ویژه جامعه دانش آموزی، 
نشســت مشــترکی بین مســئوالن صنعــت آب 
و بــرق و همچنیــن آموزش وپرورش و نوســازی 
مــدارس اســتان برگــزار شــد. جــزء قاســمی بــا 
اشــاره به برگــزاری برنامه هــای مختلف ترویج 
مصرف بهینه آب در ســال های گذشــته افزود: 
شــرکت های صنعــت آب و بــرق اســتان بــرای 
افزایــش بــرد و تأثیــر ایــن موضــوع می خواهد 
برنامه های آموزشی خود برای سطوح مختلف 
دانش آموزی در مقاطع تحصیلی را با همکاری 
آموزش وپرورش انجام دهد. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب اســتان زنجــان گفــت: امســال 
برای گسترش همکاری های فی مابین و توسعه 
آموزش ها، تفاهنامه همکاری بین شــرکت های 

صنعت آب و برق و همچنین 
ادارات کل آموزش وپــرورش و 
نوسازی مدارس استان منعقد 
شــد. او افــزود: خروجــی ایــن 
تفاهنامه، آموزش دانش آموزان 
و ارتقای سواد آبی آن ها برای 
مصــرف بهینــه آب و بــرق و 
ترویج فرهنگ استفاده صحیح از انرژی است. 
جزء قاسمی در خصوص جزئیات این تفاهنامه 
بــا بیــان اینکــه تفاهنامــه شــامل بخش هــای 
مختلــف آموزش، توزیع بســته های فرهنگی و 
برگزاری جشــنواره است، اظهار داشت: شرکت 
آب و فاضــالب همه ســاله برنامه هایــی مانند 
»آب«،  واژه  نخســتین  جشــنواره  آب،  زنــگ 
ســایر  اجــرای  و  فرهنگــی  بســته های  توزیــع 
برنامه هــای فرهنگــی ازجمله نمایــش، تئاتر و 
مســابقه برای ترویج مصرف بهینــه آب را اجرا 
می کــرد. مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
استان زنجان خاطرنشان کرد: برای هدفمندتر 
کــردن و افزایــش بهــره وری ایــن برنامه ها طی 
امضــای تفاهم نامــه، آموزش وپــرورش را نیز در 
اجرای برنامه ها ســهیم می کنیم که موضوع آب 
بــه دروس آموزشــی دانش آموزان هم واردشــده 
و جــزء برنامه های آموزشــی مدارس قــرار گیرد. 
او یادآور شد: تفاهنامه مذکور بین شرکت های 
آب منطقــه ای، آب و فاضــالب، برق منطقه ای 
و توزیع برق استان با ادارات کل آموزش وپرورش 
و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس منعقدشده 

است.

معاون امور صنایع سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان گفت: طی هشت ماهه 
امسال  ۶۸۷ مورد جواز تأسیس 
اســتان  در  توســعه  طــرح  و 
صادرشده است. علی کالنتری 
در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار 

کرد: طی هشــت ماهه امســال  ۶۸۷ مورد جواز 
تأســیس و طرح توسعه در استان صادرشده که 
سرمایه گذاری پیش بینی شــده برای این طرح ها 
بالغ بــر ۱۳۷ هــزار میلیارد ریال اســت. او با بیان 
اینکــه بــر اســاس پیش بینی هــای به عمل آمده، 
بــا راه انــدازی ایــن واحدهــا زمینه اشــتغال برای 
۱۴ هزار و ۷۶۴ نفر در اســتان فراهم می شــود، 
افــزود: عمده جوازهای تأســیس صادره مربوط 
به محصوالت کانی غیرفلزی، محصوالت فلزی 
فابریکی، ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، 
ماشین آالت و دستگاه های برقی و محصوالتی 
از الستیک و پالستیک است. این مسئول با اشاره 
بــه وضعیت موجــود صدور جوازهای تأســیس 
در اســتان گفــت: تاکنــون ۱۴۴۰ جــواز تأســیس 

و طــرح توســعه در اســتان بــا 
پیش بینی سرمایه گذاری ۴۳۳ 
هــزار میلیــارد ریــال صادرشــده 
که پیش بینی اشتغال زایی این 
طرح هــای صنعتــی بالغ بر ۵۴ 
هزار و ۳۹۰ نفر اســت. معاون 
امور صنایع اســتان با اشــاره به 
سرمایه گذاری های انجام شده در استان، تصریح 
کرد: طی هشــت ماهه امســال  شاهد رشــد ۱۶۵ 
درصــدی ســرمایه گذاری واحدهــای صنعتی در 
اســتان بودیــم که در این مدت ۳۵ هــزار و ۴۰۵ 
میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری در بخــش صنعت 
صورت گرفته که منجر بــه راه اندازی واحدهای 
صنعتی در اســتان زنجان شــده اســت. کالنتری 
بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال تاکنــون امســال 
تاکنون ۱۰۰ واحد صنعتی در اســتان وارد چرخه 
تولیدشــده اســت، خاطرنشــان کــرد: در مــدت 
مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری صنعتی در اســتان صورت گرفته 
اســت که در مقایســه با ســال جاری شاهد رشد 

۱۶۵ درصدی این شاخص در استان هستیم.

مدیــرکل آموزش وپرورش اســتان زنجان گفت: 
بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان دز اول واکسن کرونا 
را دریافت کرده اند. حسن مظفری در گفتگو با مهر با 
اشاره به اینکه آن دسته از مدارس روستایی که تعداد 
دانش آموران کمتر از ۱۵ نفر است، از سوم مهرماه 
بازگشایی شــده اســت، گفت: ایــن دانش آمــوزان 
به صــورت حضــوری تمام وقــت در کالس هــای 
درس حضور دارند. او اظهار کرد: همچنین مدارس 
روســتایی که تعداد دانش آموزان آن باالی ۱۵ نفر 
اســت، از همان تاریخ به صورت ترکیبی آغازشــده 
و دانش آمــوزان به صــورت یــک روز در میــان در 
کالس هــای درس حضــور پیدا می کننــد. مدیرکل 

آموزش وپــرورش اســتان زنجــان بــا یــادآوری اینکه 
دانش آموزان متوسطه دور دوم در شهرها نیز از ۱۵ 
آبان به صورت ترکیبی کالس های درس خود را آغاز 
کرده اند، خاطرنشــان کرد: کالس های مقاطع دور 
اول و ابتدایی نیز از اول آذرماه در استان به صورت 
ترکیبی آغازشده است. مظفری با تأکید بر اینکه همه 
پروتکل های بهداشــتی در مدارس اســتان رعایت 
می شــود، افزود: بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان دز 
اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند، همچنین بیش 
از ۸۰ درصــد دانش آمــوزان دز دوم واکســن کرونا را 
دریافت کرده اند. بیش از ۹۰ درصد معلمان نیز دز 

اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند. 

ناصر فغفوری

علیرضا جزء قاسمی

علی کالنتری

د زنجان رویدا

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دســتی زنجان گفت: انگشتر و سنگ های 
عقیــق و فیــروزه زنجــان بــه کشــورهای بحریــن 
و عمــان صــادر می شــوند. بــه گــزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، ارجمنــد گفت: انگشــتر های 
فیــروزه درجه یــک و  و  نگیــن عقیــق  بــا  نقــره 

همچنین ســنگ های نیمه قیمتی توانسته توجه 
زیادی از مشتریان در ایران و دیگر کشور ها را به 
خــود جلب کند. او افزود: نقره مقاومت باالیی 
دارد، امــا سرســختی و تالش هنرمند اســت که از 
فلز نقره زینتی می ســازد که می تواند بیانگر هنر 
تحســین برانگیز انگشــتر سازی در اســتان زنجان 

باشــد. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی زنجان ادامه داد: تنها راه برون رفت 
کرونــا و برگــزاری  پایــان  از صــادرات چمدانــی 
نمایشگاه هایی در کشور های متقاضی همچون 
ســنوات گذشــته اســت کــه می توانــد بــا حضــور 
هنرمندان برگزار شود که این امر ارزآوری باالیی 

برای کشــور خواهد داشــت. او با اشاره به وجود 
۵۵ رشــته صنایع دســتی در اســتان زنجان گفت: 
بیشــترین تعداد هنرمندان صنایع دســتی اســتان 
زنجان مربوط به رشــته انگشــتر ســازی است که 
۱۷۱ هنرمنــد انگشــتر ســاز در قالــب ۱۵۰ کارگاه 

انگشتر سازی در این استان فعالیت می کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: بهزیستی 
اولویــت  در  را  معلولیــت  از  پیشــگیری  اســتان 
مهــم برنامه هــای خــود قــرار داده و دراین ارتبــاط 
مشــاوره های ژنتیکی برای گروه هــای هدف انجام 

می گیرد.
بــه گــزارش مهــر، محمد محمــدی قیــداری در 
مراسم گرامیداشت معلوالن استان گفت: بهزیستی 
تالش می کند فعل خواستن و توانمندی را بیش از 
گذشــته به معلوالن آموزش دهد. او با بیان اینکه 
مطالبــه گــری معلــوالن موجــب پیشــبرد کارهــا و 
اقدامات الزم از ســوی متولیان امر می شــود، اظهار 

کــرد: بــا کارهــای انجام گرفتــه ۹۳ درصــد وظایــف 
بهزیســتی بــه مؤسســات غیردولتــی واگذارشــده 
است. مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه 
ســازمان بهزیستی استان پیشــگیری از معلولیت را 
در اولویت مهم برنامه های خود قرار داده اســت، 
گفــت: دراین ارتبــاط مشــاوره های ژنتیکــی بــرای 
گروه های هــدف انجام می گیرد. محمدی قیداری 
تأکیــد کــرد: موضوع مشــاوره های ژنتیک نیــز برای 
عامــه مــردم اهمیــت دارد و خانواده هــای دارای 
معلــول بــرای انجام مشــاوره های ژنتیک بــه مراکز 
مشــاوره مراجعه می کنند. او با بیان اینکه جوانان 

در آســتانه ازدواج نیــز بــا مصاحبه های ســاده، این 
مهم به صورت رایگان انجام می گیرد، ابراز داشت: 
طبق ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه غربالگری 
ازدواج بــر عهــده دانشــگاه های علــوم پزشــکی در 
قالب شبکه های بهداشــت و درمان گذاشته شده 
اســت. مدیرکل بهزیستی اســتان زنجان به قانون 
حمایــت از معلــوالن اشــاره کــرد و یــادآور شــد: 
مطالبه گری ها باید در چارچوب، با اصول و ارائه 
راهکارها باشد. محمدی قیداری افزود: بزرگ ترین 
خواسته معلوالن اجرای قانون حمایت از حقوق 
معلــوالن اســت و این قانون یکــی از مترقی ترین 

قوانین اســت که در ســال ۶۳ به تصویب رسید و 
پس از مدتی در ســال ۹۶ با مشــارکت، همفکری 
و هم اندیشــی نخبــگان بازنگــری شــد. او بیــان 
داشــت: ایجاد فرصت های شــغلی بــرای جامعه 
هدف معلولین یکی از بندهای این قانون اســت 
و پرداخت حداقل حقوق دستمزد برای معلوالن 
خیلی شدید، فاقد درآمد و شغل و مناسب سازی 
معابر از دیگر بندهای این قانون است. مدیرکل 
بهزیستی استان زنجان گفت: مقوله مناسب سازی 
بســیار مــورد تأکیــد قرارگرفتــه و ایــن ســازمان بــه 

توانمندسازی معلوالن تأکید جدی دارد.

جلسه هم اندیشی رئیس سازمان دانش آموزی و 
رئیــس اداره آمــوزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
در محــل ســاختمان ســازمان دانش آمــوزی اســتان 
زنجان برگزار شــد. راویه قاســمی در این جلســه بر 
تداوم همکاری بین دو سازمان تأکید کرد و گفت: 
انتظار می رود طبق سال های گذشته طرح ترافیک 
در مدارس را با کمک خدمتگزاران عرصه راهنمایی 
و رانندگی به خوبی پیش ببریم و در ارتقاء فرهنگ 
ترافیکی و رانندگی از حداکثر ظرفیت ها اســتفاده 
کنیم. قاسمی همچنین در ادامه صحبت های خود 
به برنامه ریزی برای بازدید از مراکز پلیس راهنمایی 
رانندگی، آموزش آنالین در فضای شــاد، استفاده از 
وجود همکاران سازمان در قالب طرح فرهنگیاران 

ترافیک و همچنین استفاده از همیاران پلیس اشاره 
کــرد. در این جلســه محمدحســن خلجــی، رئیس 

اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور اســتان 
زنجان ضمن تشــکر از دعوت ســازمان اظهار کرد: 

در ســفرها، همیــاران عالوه بر شــور و هیجانی که 
به مســافرت داده بودند باعث تعامل بیشتر بین 
راننده و پلیس شده که نتیجه آن کاهش ۱۸ درصدی 
تصادفــات بــود. او در ادامــه بــه تعارضاتــی که در 
دانش آموزان در قبال رفتارهای نادرست در جامعه 
و درخواســت های پلیس پیش می آید اشاره کرده و 
گفت: امید اســت با وارد شــدن در مدارس و ایجاد 
تعامالت گسترده و فرهنگ سازی از سنین پایین تر 
رفتارهای نادرســت رانندگی و ترافیکی را بکاهیم. 
در ادامه جلسه طرفین به معرفی رابطین سازمان 
دانش آمــوزی و راهنمایــی و رانندگــی اشــاره کرده 
و توافــق شــد برنامه هــای مرتبــط بــا دو ســازمان 

عملیاتی تر و مستمرتر پیگیری شود.

صادرات انگشتر زنجان به عمان و بحرین

پیشگیری از معلولیت در اولویت بهزیستی استان

فرهنگ سازی رانندگی در مدارس گسترده تر می شود

خـــبر

خـــبر

خـــبر

رویداد زنجان

نشمین نوشادی-سنندج:  مسئول بخش مرکز 
پزشکی تشخیص و درمان ناباروری سنندج، گفت: 
این مرکز با بهره گیری از پیشرفته ترین و جدیدترین 
تکنیک ها و دستگاه های به روز دنیا آماده خدمات 
تشخیص و درمان ناباروری از مراحل اولیه تا مراحل 
پیشــرفته به کلیه مراجعه کنندگان داخــل و خارج 

کشور است.
شــهره روحــی صفایــی، بابیــان اینکــه در حال 
حاضــر ۵ هــزار و ۴۰۰ زوج تحــت پوشــش بخــش 
نازایــی هســتند، اظهار کــرد: در بیمارســتان بعثت 
سنندج در مرکز پزشکی تشخیص و درمان ناباروری 

تمام تعرفه ها دولتی انجام می شود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه این مرکــز در ســال 1391 
شــروع بــه فعالیــت تشــخیص و درمــان نابــاروری 
کرده است، افزود: خدمات این مرکز شامل درمان 
نابــاروری بــه روش IUI )آی یــو آی(،ICSI )میکــرو 
اینجکشــن(، IVF )آی او اف(، فریــز اســپرم، فریــز 
جنیــن، فریز تخمک، اســپرموگرام و کلیه خدمات 
آزمایشــگاهی که مربوط به ناباروری باشــد در این 

مرکز انجام می شود.
مسئول بخش مرکز پزشکی تشخیص و درمان 
ناباروری سنندج، بیان کرد: این مرکز با بهره گیری از 
پیشرفته ترین و جدیدترین تکنیک ها و دستگاه های 

بــه روز دنیــا آمــاده خدمــات تشــخیص و درمــان 
ناباروری از مراحل اولیه تا مراحل پیشرفته به کلیه 

مراجعه کنندگان داخل و خارج کشور است.
روحی صفایی به ۲ متخصص زنان و فلوشیپ 
نازایی در این مرکز اشاره و ذکر کرد: در مرکز پزشکی 
تشــخیص و درمان ناباروری ســنندج، ۲ متخصص 
جنین شناسی، ماما، پرستار و کمک پرستار فعالیت 

دارند.
او همچنین به فعال بودن ۶ تخت و یک تخت 
اتــاق عمــل اشــاره و تصریح کرد: بالفاصلــه بعد از 
عمل جنین شناســان، عمل لقاح با دستگاه میکرو 

اینجکشن انجام می شود.

مسئول بخش مرکز پزشکی تشخیص و درمان 
ناباروری سنندج، عنوان کرد: موفقیت هر خانم در 
هر بار سیکل میکرو اینجکشن )لقاح مصنوعی( در 

این مرکز ۲۵ تا ۳۰ درصد است.
روحی صفایی، بابیان اینکه در نیمه نخســت 
ســال ۱۴۰۰ هــزار و ۸۱۰ مــورد بــه مرکــز پزشــکی 
تشــخیص و درمــان نابــاروری مراجعــه کرده انــد، 
گفــت: ۵۵ مــورد عمــل )ای ســی اس ای( در ایــن 
مرکــز انجام شــده که از این تعــداد ۲۴ مورد انتقال 

داده شده است.
او با اشاره به اینکه امسال ۱۶ مورد زایمان مثبت 
منجر به تولد جنین زنده در این مرکز انجام شــده 

اســت، افــزود: امســال تعداد ۱۱ مــورد )آی یــو آی( 
انجام شده که از این تعداد ۳ مورد آن موفقیت آمیز 
بوده است.مسئول بخش مرکز پزشکی تشخیص و 
درمان ناباروری سنندج، ذکر کرد: در نیمه نخست 
ســال جــاری ۸۴ مــورد انتقــال )ای ســی اس ای( 
انجام شده و همچنین ۶ مورد اهدای جنین صورت 
گرفته که از این تعداد ۲ مورد آن مثبت اعالم شده 

است.
خــود  ســخنان  ادامــه  در  صفایــی  روحــی 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه عمــل ناباروری 
مربوط به هر دو جنس زن و مرد است، لذا بررسی 
علت ناباروری پس از یک سال رابطه جنسی بدون 
هرگونه جلوگیری که منجر به بارداری موفق نشده، 
صــورت می پذیــرد.او افزود: بعــد از انجام هرکدام 
از روش هــای درمــان ناباروری، فرد باید تا دو هفته 
از انجــام کارهــای ســنگین، ورزش هــای ســنگین و 
پرخــوری اجتناب کند و بیشــتر از میوه جــات تازه و 
ّاب میوه استفاده کند.مسئول بخش مرکز پزشکی 
تشــخیص و درمان ناباروری ســنندج، همچنین به 
مراجعه کنندگانی از افغانســتان و اقلیم کردســتان 
عراق اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به تجهیزات 
مــدرن و اســتاندارد ایــن مرکــز، آمادگــی پذیــرای 

مراجعه کنندگانی از خارج از استان را داریم. 
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اخبار کوتاه   

 مسئوالن با رفتار شایسته 
مردم را همراهی کنند

کردســتان،  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
جامعــه  ایــن  در  ســخاوت  بــا  انســان های  گفــت: 
بــا ایــن شــرایط اقتصــادی بســیار ارزشــمند هســتند. 
حجت االسالم والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در جلسه 
شــورای اداری اســتان کردســتان، بــه ســخاوت در مــال، 
ســخاوت در جــان و ســخاوت در ایــده و فکر اشــاره و 
اظهــار کرد:  پاســخگو بــودن و در دســترس بودن خیلی 
خــوب اســت و باب نیکی اســت چــرا که خــراج کردن 
تلفن از دســترس و عدم پاســخگویی، کالس محسوب 
نمی شــود. او افــزود: انســان های بــا ســخاوت در ایــن 
جامعه با این شرایط اقتصادی بسیار ارزشمند هستند. 
نماینده ولی فقیه در استان کردستان، به فرمایشات رهبر 
انقالب مبنی بر اینکه ما خدمتگزار مردم هستیم اشاره و 
ذکر کرد: مدیران باید همچون روز اول کاریشان با مردم 
رفتار کنند چرا که بارها شنیده شده که مسئولین به گونه ای 
بــا مــردم صحبــت کرده انــد  کــه موجب رنجــش مردم 
شده است. حجت االسالم والمسلمین پورذهبی، خوب 
صحبت کردن را از رفتار شایسته مدیران عنوان و بیان 
کرد: افزایش قیمت  اجناس و مواد غذایی در این شرایط 
موجب شده که مردم شرایط بسیار سختی را تجربه کنند 
لذا می طلبد مسئوالن و مدیران حداقل با رفتار شایسته 

مردم را همراهی کنند.

برپایی نمایشگاه 
فرصت های شغلی مهارت 

محور کم سرمایه بر 
در سنندج

 سعید فریدی-سنندج:مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان کردستان از برپایی نمایشگاه فرصت های شغلی 

»مهارت محور کم سرمایه بر« در سنندج خبر داد.
سید جمیل احمدی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان کردستان از برپایی نمایشگاه فرصت های شغلی 
»مهارت محور کم ســرمایه بر« در ســنندج خبر داد. او 
افزود: در راستای ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد 
اشــتغال با ســرمایه های خرد و ارزان همزمان با سراســر 
کشور نمایشگاه »فرصت های شغلی مهارت محور کم 
ســرمایه بر« طی روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه هفته 

جاری برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان کردســتان با 
بیان اینکه برپایی این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی در 
راستای آشنایی عموم مردم با مهارت های رایگان و البته 
تخصصی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان است، 
تأکیــد کرد: فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای ضامن 
آینده شــغلی و مالی فردی اســت که با عزمی راسخ در 
راســتای اجرایی کردن آموزش های مهارتی دریافتی گام 

برداریم.
احمدی از ارائه و معرفی حرفه های مهارت محور که 
با سرمایه کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال قابلیت راه اندازی دارند 
در ایــن نمایشــگاه خبــر داد و افزود: ترویج و گســترش 
فرهنگ مهارت با تأکید بر مشاغل ارزان و ارتقای فرهنگ 
کار و کارآفرینی در جامعه و دستیابی به جهش مهارتی 
در راستای اشتغال مولد و حمایت از مهارت آموختگان 

کارآفرین از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه است.

ساخت اولین بخش 
پیوند مغز استخوان در 
 بیمارستان بعثت سنندج

 مدیرعامل مجمع خیرین ســالمت دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان از مبادله و انعقاد تفاهم نامه احداث 
بخش پیوند مغز استخوان در بیمارستان بعثت سنندج 
با خیر ایرانی مقیم خارج از کشور به منظور ارتقاء سطح 

کمی و کیفی خدمات سالمت استان خبر داد.
بــه گزارش رویداد امروز، مهدی علی مســیمر اظهار 
کرد: مجمع خیرین ســالمت اســتان در راســتای جذب 
کمک های خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور به منظور 
ارتقاء ســطح کمی و کیفی خدمات ســالمت اســتان و 
فراهم نمودن دسترســی شــهروندان بــه خدمات فوق 
تخصصــی بــا رایزنــی و جــذب خیریــن از شــهروندان 
کردســتانی مقیــم خــارج از کشــور، موفــق بــه انعقــاد 

تفاهم نامه احداث بخش پیوند مغز استخوان شد.
او افزود: این بخش با زیربنای ۸۰۲ مترمربع، ۶ اتاق 
ایزوله، اتاق عمل و فضاهای جانبی با بنیاد خیریه رویا 

فروزش در بیمارستان بعثت سنندج احداث می شود.

پرستاری تلفیقی
از عشق و فداکاری و 

ایثارگری است
غریبه رحیمی- سنندج:رئیس و اعضای شورای شهر، 
شهرســتان سنندج در جمع پرســتاران بیمارستان تأمین 
اجتماعی سنندج حضور یافتند و از خدمات آنان تجلیل 
و قدردانی نمودند. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان 
کردســتان گفت: پرســتاری تلفیقی از عشــق و فداکاری 
و ایثارگــری اســت. دکتــر شــیرزاد قادرپوراقــدم گفــت: 
امیدواریم پرســتاران با الگو گرفتن از رفتار و شــخصیت 
واالی حضرت زینب )س( در همه مراحل زندگی خود، 
بهترین راه و روش زندگی را انتخاب کنند. رئیس شورای 
شــهر ســنندج نیز در این دیدار گفت: یکی از مشاغلی 
که باعث جلب رضایت پروردگار و رســول خدا )ص( و 

آرامش بیماران می شود، شغل پرستاری است.

مرکز پزشکی تشخیص و درمان ناباروری سنندج
آماده ارائه خدمات 

سرمایه گذاری ۷۰ میلیاردی مخابرات برای 
توسعه فیبر نوری کردستان

بوم گردی ها بهترین محرک رونق اقتصادی 
در روستاها است

برگزاری چهارمین جشنواره منطقه ای 
هوره و سیاچه مانه در کامیاران

فردین کمانگر-ســنندج: مدیر 
مخابــرات منطقه کردســتان از 
سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد ریالی 
مخابــرات اســتان بــرای اجرای 
پروژه هــای فیبــر نوری در ســال 

جاری خبر داد.
آزاد حکمــت بــا اشــاره بــه 

اینکه فیبر نوری یکی از بسترهای امن در حوزه 
تلفن ثابت به شــمار می آید، اظهار کرد: اجرای 
پروژه و کابلکشــی فیبر نوری در نقاط شــهری و 
روســتایی بر اســاس اســتاندارد از استراتژی های 
منطقــه در راســتای توســعه پایــدار و کاهــش 
آســیب های احتمالی به سیستم های مخابراتی 

است.
او افــزود: مخابــرات منطقــه در زمینــه ارائه 
خدمات با کیفیت و نوین به مشتریان و کاهش 
آسیب به سیستم های مخابراتی سیاست توسعه 

فیبر نوری را در دستور کار خود قرار داده است.
حکمت اظهار داشت: در حال حاضر حدود 
پنــج هزار کیلومتر فیبر نوری در نقاط شــهری و 
روســتایی استان کردستان اجراشده است که در 
ایــن حــوزه به عنوان اســتان پیشــرو، عملکردی 

مطلوبی داریم.
او با اعالم اینکه برای اجرای پروژه کابلکشی 

فیبر نــوری و تأمین تجهیزات، 
صــورت  الزم  ســرمایه گذاری 
گرفته است خاطرنشان کرد: از 
ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 
۷۰ میلیــارد ریــال در این حوزه 

هزینه شده است.
حکمــت با بیــان اینکــه از 
سیاســت های مخابــرات منطقــه، گام نهــادن 
در مســیر اقتصاد مقاومتی اســت اضافــه کرد: 
اســتفاده و بهره گیــری از فنــاوری فیبــر نــوری 
راهکاری بــرای مرتفع نمودن محدودیت های 
موجــود اســت کــه بــا حــذف کابل های مســی 
هم شاهد ارتقا سطح کیفی خدمات مبتنی بر 
این فناوری هســتیم و هم به لحاظ اقتصادی 
اقدامات مثمر ثمری صورت می گیرد. او تصریح 
کرد: توســعه و عمران شهری، افزایش تقاضای 
اینترنت پرســرعت خانگی، ساخت وســازهای 
و  مســکن  سیاســت های  راســتای  در  جدیــد 
شهرســازی؛ ضــرورِت توســعه زیرســاخت های 
ارتباطــی موردنیــاز جوامع شــهری و روســتایی 
را به صــورت محسوســی می طلبد که اســتفاده 
از بســتر فیبــر نــوری و مزایــای آن می توانــد در 
بــرآورده کــردن تقاضــای مشــتریان مخابراتــی 

منطقه کردستان نقش بسزایی داشته باشد.

 مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
کردســتان گفــت: اقامتگاه های 
بوم گــردی عالوه بر اینکه یکی 
از بهتریــن محرک هــای رونــق 
اســت  روســتا  در  اقتصــادی 
می توانــد زمینه ایجاد اشــتغال 

پایدار در این مناطق را فراهم سازد.
بــه گزارش گۆڕــان نیوز، یعقوب گویلیــان در 
جلســه  هم اندیشــی بــا مدیــران اقامتگاه هــای 
بوم گــردی اســتان اظهار کرد: جامعــه بوم گردی 
کردســتان، یکــی از منســجم ترین تشــکل های 
استان است. او به ظرفیت های متنوع تاریخی و 
طبیعی روستاهای استان و مستعد ایجاد اقامتگاه 
بوم گردی اشــاره کرد و افزود: خوشــبختانه چند 
سالی است که در بسیاری از روستاهای کردستان، 
موردتوجــه  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  ایجــاد 
قرارگرفتــه اســت. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی کردســتان، بــا بیــان 
اینکه هم اکنون ۲۶ اقامتگاه بوم گردی در استان 
مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: توسعه 
گردشگری روستایی با ایجاد اقامتگاه بوم گردی 
می تواند زمینه اشتغال بسیاری از ساکنان روستاها 
را فراهم سازد. گویلیان گفت: هم اکنون مهم ترین 
منبع درآمد اهالی بســیاری از روســتاهای استان 

کشــاورزی و دامــداری اســت، 
لــذا با راه انــدازی اقامتگاه های 
اقتصــاد  می تــوان  بوم گــردی 
روســتاها را از وابســتگی کامــل 
به کشــاورزی و دامداری خارج 
کرد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
کردستان با تأکید بر اینکه اقامتگاه های بوم گردی 
بایــد محلــی بــرای معرفــی آداب ورســوم در هر 
منطقه از استان باشند، یادآور شد: حمایت های 
این اداره به اقامتگاه های بوم گردی باید بر اساس 
رعایــت اســتانداردهای کیفــی و ارائــه خدمات 

مناسب به گردشگران مدنظر باشد.
دبیرســتان  اخیــر  ســفر  در  کــرد:  ذکــر  او 
هماهنگی ســفرهای وزیر به استان کردستان، 
بر توسعه اماکن اقامتی بوم گردی استان تأکید 
ویژه داشته اند و مقرر شد این استان به عنوان 
پایلوت توریســم گردشــگری روســتایی کشــور 

معرفی شود.
گویلیــان همچنین با اشــاره به ثبت جهانی 
هورامــان، بیان داشــت: ثبت ایــن رویداد مهم، 
افتخــاری بزرگ برای مردم کردســتان اســت تا با 
معرفی و شناسایی ظرفیت های این منطقه به 
جهــان، شــاهد حضــور گردشــگرانی از داخــل و 

خارج کشور به استان باشیم.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
گفــت:  کردســتان  اســالمی 
و  هــوره  جشــنواره  چهارمیــن 
ســیاچه مانه کامیاران با حضور 
کشــور  غــرب  اســتان  چهــار 
و  لرســتان  ایــالم،  کرمانشــاه، 
کردســتان برگــزار می شــود. بــه 

گــزارش رویــداد امروز، عبید رســتمی در جلســه 
هماهنگی برگزاری چهارمین جشنواره منطقه ای 
هوره و سیاچه مانه کامیاران که با حضور معاون 
امــور هنری و ســینمایی، رئیــس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کامیاران و ارتباط آنالین با فرماندار 
و رئیس شورای اسالمی کامیاران برگزار شد، اظهار 
کرد: در شرایط پسا کرونا نیاز هست برنامه های 
فرهنگی و هنری شاد و سرگرم کننده برای تلطیف 
محیط و فضای جامعه و همچنین تزریق امید 
و نشــاط اجتماعــی به مردم مدنظر قــرار گیرد. 
او افزود: برگزاری جشنواره های موسیقی محلی 
ازجمله جشنواره هوره و سیاچه مانه می تواند در 
این شرایط پس از کرونا نه تنها مردم را با هنر و 
موسیقی در فضای مجتمع های فرهنگی و هنری 
آشــتی بدهــد بلکه در تلطیف محیــط و ایجاد 
شورونشاط اجتماعی مؤثر باشد. رستمی اضافه 
کرد: چهارمین جشنواره هوره و سیاچه مانه که 
پس از وقفه یک ســاله به خاطر شــیوع کرونا در 
اولیــن روز زمســتان در شــهر کامیــاران بــا حضور 
گروه های مختلف از استان های کرمانشاه، ایالم، 
لرســتان و استان کردســتان به صورت منطقه ای 

برگــزار و تقدیــم مــردم شــهر 
کامیاران می شود.

فرهنــگ  شــورای  دبیــر 
عمومی استان ضمن قدردانی 
از فرماندار شهرســتان کامیاران 
بــه  اســالمی شــهر  و شــورای 
جهــت پیگیــری برگــزاری ایــن 
جشنواره اذعان کرد: یکی از برنامه های شاخص 
شهرستان کامیاران، جشنواره هوره و سیاچه¬مانه 
است، ضروری است با رعایت کامل پروتکل های 
از  اســتفاده  بهداشــتی و همچنیــن  هوشــمند 
ظرفیت ها و توانمندی های همه دســتگاه های 
اجرایی ســطح شهرســتان برای برگزاری باشکوه 
این جشنواره مورداستفاده قرار گیرد. او تأکید کرد: 
برای برگزاری جشنواره های منطقه ای استفاده از 
ظرفیت های انجمن ها و تشکل های فرهنگی و 
هنری بسیار ضروری است، بخشی از اجرای این 
جشنواره را به انجمن های مرتبط بایستی واگذار 

نمود.
رستمی با اشاره به وسعت آوازها و ترانه های 
ُکردی ازجمله موره، هوره، سیاچه مانه، شیخانه، 
هورامــی و انــواع دیگر این نوع موســیقی ُکردی 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این 
جشنواره، حفظ این میراث گرانبها و ترانه های 
قدیمی اســت، در برگزاری این جشــنواره سعی 
شود از پیشکسوتان این نوع ترانه های ُکردی با 
عزت و احترام دعوت و در مراسم حضورداشته 

باشند.

آزاد حکمت 

یعقوب گویلیان

د کردستان رویدا

طــرح پرداخــت الکترونیکــی صدقــه »QR« با 
حضــور مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان کردســتان در 
سطح استان رونمایی شد. به گزارش رویداد امروز، 
 QR رضا طوسی، در برنامه رونمایی از طرح صدقه
اظهــار کرد: طــرح صدقــه QR از امــروز، ۲۲ آذرماه 
هم زمان با سراســر کشــور آغاز و در ســطح اســتان 
فعال شــده اســت. او افزود: این طرح از روش های 
جدیــد پرداخــت صدقــات اســت کــه در جهــت 
الکترونیکــی کــردن و اســتفاده از روش هــای نویــن 
کمک به نیازمندان ایجاد و راه اندازی شده است. در 
این روش نیکوکاران می توانند از طریق گوشی های 
هوشــمند خــود بــا اســکن کــد QR کــه مختــص 
هــر مشــترک اســت و بــر روی صنــدوق صدقــات 

نصب شده، صدقه خود را پرداخت کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با اشاره به 
مزایای اجرای این طرح از ســوی کمیتــه امداد امام 

خمینی )ره( یادآور شــد: این طرح روشــی مطمئن، 
ســریع و آســان برای پرداخت صدقات و کمک به 

نیازمندان است.

طوسی با اشاره به اینکه این نهاد هم اکنون در 
۳۵ ســرفصل کاری و ۹۵ فعالیت، خدمات خود را 
بــه ولی نعمتان ارائــه می دهد، افزود: یکــی از این 
ســرفصل ها خدمات فرهنگی و کمک به تحصیل 
دانشجویان و دانش آموزان نیازمند تحت حمایت 

است.
او بــا اشــاره به اینکه به طورقطــع خدمات این 
نهــاد جوابگوی همه نیازهــای این دانش آمــوزان و 
دانشجویان نیست، یادآور شد: در کنار خدمات این 
نهاد برای تأمین همه نیازهای تحصیلی دانش آموزان 
و دانشــجویان بــه کمک و همکاری همــه خیران، 
دستگاه های اجرایی، مسئوالن، بانک های عامل و 

مؤسسات خیریه نیازمند هستیم. 

استاندارکردســتان گفــت: درآمــد بیشــتر مــردم 
کردستان وابسته به کشاورزی بوده لذا توجه ویژه به 

بخش کشاورزی ضروری است.
اســتاندار کردستان در یازدهمین جلسه قرارگاه 
امنیت غذایی باحضور مقامات استان و وزیر جهاد 
کشــاورزی، اظهار کرد: درآمد بیشتر مردم کردستان 
وابســته بــه کشــاورزی بــوده و ایــن مســئله توجــه 
مضاعفــی الزم داشــته وجایــگاه ویــژه ای دارد لــذا 
قرارگاه امنیت غذایی که پایه های تاسیس آن از 4 
آذر ماه بنا نهاده شد می تواند کمک شایانی به این 

عرصه نماید.
زارعــی کوشــا افــزود: در بحــث اجــرای کشــت 
قــراردادی در دو بخــش مجــزای مجــری دولتــی و 
مجــری بخش خصوصــی تاکنــون ســازمان تعاون 
روستائی با ۶۱ بهره بردار توافق نموده و در بحث 
تولیــد گندم با هدف گــذاری ۴۵ هزار هکتــار )۳۷ 
هــزار دیــم و ۸ هــزار هکتــار گندم آبــی( به نتیجه 
خواهد رسید، در بخش غیر دولتی نیز با ۸ کارخانه 
آرد ســازی نســبت بــه خرید ۲۷ هــزار تن، قــرارداد 
منعقد شــده استاستاندار کردستان به تسهیالت ۲ 

هزار میلیاردی در بحث بانکی اشاره نمود و افزود 
پیشنهاد میدهیم با توجه به شرایط استان که کشت 
زودتر از ســایر اســتانها صورت میگیرد برخــورداری 
بیشتری از تسهیالت کود ســرک وبهاره برای استان 
صورت گیرد که مزیتی برای کشاورزان استان باشد. 
زارعی کوشا به خرید بالغ بر یک هزار و پنجاه تن 
میوه شــب عید جهت تنظیم بــازار روزهای پایانی 
ســال جــاری و آغــاز ســال نــو اشــاره نمــود وافــزود: 
قــرارداد خریــد توســط مجموعــه قــرارگاه پیگیری 
شــده و همکاران تعاون روســتائیکماکان در تالش 
هستند شبکه توزیع هوشمند کاال تا قبل از سال نو 
راه اندازی گردد. زارعی کوشا بیان کرد: همکاران در 
حال عقد قرارداد برای تامین ۲ هزار تن برنج، ۲۰۰ 
تن مرغ منجمد و ۶۰۰ تن شــکر با قیمت مناســب 
جهت شهروندان هستند تا با توجه به پایین بودن 
در آمــد ســرانه عمومــی اســتان کمکــی بــرای رفــاه 
خانوارها باشد. او در ادامه به نهاده های خام دامی 
و تبدیل آن به کنستانتره اشاره نمود و تصریح کرد: 
بــا توجــه به عدم امــکان تحویل نهاده هــای خام 
به دامداران، با ۱۱ کارخانه قرارداد منعقد شده که 

کنستانتره را بتوان تحویل دامدار داد و با توجه به 
وضعیتی که قیمت نهاده دارد کمک به سزایی برای 
دامدار خواهد بود. او به محصول سیب زمینی اشاره 
نمود و افزود با توجه به اینکه سیب زمینی محصول 
اصلی استان می باشد در حال اندیشیدن تدابیری 
هســتیم تا بتوان شــرایط ایجاد صادرات را تسهیل 
و بــا رفــع موانع گام مهمی در این زمینــه برداریم، 
همچنین امید آن می رود با سرمایه گذاری در جهت 
صنایع تبدیلی کارخانه های مرتبط با این محصول 
احــداث گــردد که هم ســهمی در اشــتغال داشــته 
باشند و هم کمکی به اقتصاد استان نماید. بحث 
تصویب نامه هیــات دولت مبنی بر امهال وامهای 
کشــاورزان، اعطای تسهیالت کم بهره و تخصیص 
آب اضطراری به کشاورزان از جمله مباحثی بود که 
استاندار کردستان کمک مقام عالی وزارت به استان 
را خواســتار شد. زارعی کوشــا به صادرات و واردات 
میوه های گرمســیری اشــاره نمود و افزود: در یک 
مقطع زمانی مجوزهای الزمه اعطا شد و صادرات و 
واردات میوه های گرمسیری از طریق اقلیم کردستان 
عراق کمک خوبی برای اقتصاد استان بود که امید است 

با دستور وزیر جهادکشاورزی مجوز صادرات و واردات 
مجدد به استان اعطا شود. سیدجواد ساداتی نژاد وزیر 
جهادکشاورزی پس از شنیدن سخنان مقامات استانی و 
استاندار عنوان کرد: مردم روزانه با بازار در ارتباط هستند 
و این خود می طلبد قرارگاه امنیت غذایی نیز روزانه 
به رصد و پایش بازار بپردازند. او اظهارکرد: چون هم 
فرآیند تولید و هم فرآیند توزیع باید رصد شود مسئولیت 
قرارگاه سنگین بوده و این تالش وافر مسئولین را می 
طلبد. وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشکر از تدابیری که 
جهت تنظیم بازار شــب عید در کردستان اندیشیده 
شده از سازمان تعاون روستائی به عنوان بازوی مهم 
قرارگاه نام برد و افزود: با نگاه جدیدی پیش بروید که 
از پیش برازیع هوشمند برنامه داشته و در نظارت هم 
به سمت نظارت هوشمند پیش برویم. او به قیمت 
دام در کردستان اشاره کرد و گفت: گزارشات شبکه های 
اجتماعی مبنی بر فروش دام زنده سبک با قیمت 
30 هزار تومان ما را بر آن داشت که بصورت میدانی 
وارد عرصه نظارت بر قیمت شویم وپس از بازرسی 
ها مشخص شد که چیزی جز بازار گرمی و شایعات 

نبوده است.

به مناسبت روز جهانی خاک و باهدف گسترش 
توجــه آحــاد جامعــه اســتان بــه موضــوع خــاک و 
بهره بــرداری بهینــه از آن، همایــش بزرگداشــت روز 
جهانی خاک با حضور مســئوالن استانی در محل 

تاالر مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.
محمــد فریــد ســپری، رئیــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان کردســتان بــا بیــان اینکــه بایــد 
ارتباطات بخش اجرا و علوم تحقیقاتی در زمینه 
توســعه پایدار بیشتر باشــد، اظهار داشت: قلب 
طبیعت خاک است نباید خاک فرسایش شود و 
توجه به منابع طبیعی و کشــاورزی بسیار دارای 
اهمیــت اســت. او بــا بیــان اینکه توســعه پایدار 
یعنــی حفاظــت از منابــع آب وخــاک گفــت: 62 
درصــد خــاک ایــران زیر یک درصد اســت. رئیس 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان کردستان با بیان 
اینکــه زیــر ورو کــردن خــاک توســط کشــاورزان 
دشــمن اصلی کشــاورزی و ماده عالی خــاک را از 

بین می برد، تصریح کرد: کشاورزی حفاظت شده 
و درســت و علمی، ســنگ بنای اصلی کشــاورزی 
اســت چراکــه هــر یــک درصد مــاده عالــی خاک 
افزایــش نگهــداری 4 درصــد آب در خــاک اســت 
کــه این بســیار ارزشــمند اســت. او با بیــان اینکه 
مطالعــات و تحقیقات چــراغ توســعه و فرآوری 

پیــش  ماســت، عنوان کــرد: اعتقادداریــم به این 
موضــوع کــه قطعــًا در راســتای میــزان فرســایش 
خاک استان در آینده بیشتر مطالعه خواهد شد. 
او خاطرنشــان کــرد: حــدود 4.6 درصــد میلیــارد 
مترمکعــب منابــع تجدیــد پذیــر در کردســتان 
آب  مترمکعــب  میلیــارد  کــه 2.7  دارد  وجــود 

برنامه ریزی شــده کــه حــدود یــک درصــد آن را 
مصرف می کنیم، بنابراین با دست خود تیشه به 
ریشه استان نزنیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان کردســتان اظهار کرد: آب قابل برنامه ریزی 
1.1 میلیــارد مترمکعــب بــوده کــه 493 میلیــون 
مترمکعــب زیــر 50 درصــد مصــرف می شــود کــه 
برنامــه متعــددی بــرای ایــن موضــوع داریــم که 
اجــرای سیســتم نوین آبیــاری یکی از آن هاســت. 
سپری با ذکر اینکه 713 هزار مترمکعب عملیات 
مکانیکی انجام شــده اســت، افزود: اجرای بیش 
از 100 هکتــار عملیــات خــاک شــامل شــیالت و 
آبخوانــدازی، کشــاورزی را پویا می کند، همچنین 
جمــع آوری فضــوالت یکی از دغدغه هــای ما در 
مســیرها و رودخانه هاســت که باید این موضوع 
مدیریــت جدی شــود، امیدوارم مدیــران و مردم 
حداکثر بهره وری با حفظ اکولوژی برای کردستان 

داشته باشند. 

رونمایی از طرح پرداخت الکترونیکی صدقه در کردستان

توجه ویژه به کشاورزی استان ضروری است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تأکید کرد:

کشاورزی حفاظت شده؛ سنگ بنای اصلی کشاورزی

خـــبر

خـــبر

خـــبر

مرتضی 
سقائیان نژاد

رویداد کردستان

نایب رئیــس شــورای شــهر خرم آبــاد بــا بیان 
در  ناتمــام  پــروژه  تومــان  میلیــارد   ۵۰۰ اینکــه 
شــهر وجــود دارد، گفــت: آمــاده تدویــن ســند 
چشــم انداز توســعه شــهر خرم آباد با همکاری 
اســتانداری هســتیم، موضوعاتــی از قبیل طرح 
جامع نور و رنگ خرم آباد در این قالب امکان 

تهیه دارند.
بــه گزارش فــارس، مجید دریکوند در دیدار 
اعضای شورای شهر خرم آباد با معاون عمرانی 
از  شــهرداری  ســهم  گفــت:  لرســتان  اســتاندار 
اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری ناچیز و 
نا کافی است. بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه 
نیمه تمــام داریم. او افزود: آماده تدوین ســند 
چشــم انداز توســعه شــهر خرم آباد با همکاری 
اســتانداری هســتیم، موضوعاتــی از قبیل طرح 
جامع نور و رنگ خرم آباد در این قالب امکان 
تهیــه دارند. نایب رئیس شــورای اســالمی شــهر 
خرم آبــاد بیــان کرد: متأســفانه اداره کل میراث 
فرهنگــی موانعی برای فعالیت های شــهرداری 
ایجــاد کــرده اســت و از اجرای خیابــان موازی 
پــارک هفــت هکتــاری در محوطــه  حافــظ و 

پــادگان صفــر هفــت ممانعــت می کنــد، ضمن 
اینکــه ســهم شــهرداری از تقســیم پــادگان ۰۷ 
را ناعادالنــه اســت. دریکوند گفــت: در بحث 

بااینکــه وظیفــه  الیروبــی رودخانــه خرم آبــاد 
قانونی آب منطقه ای بود، با ورود و تأکید شما 
( و تعامل شهرداری،  )معاون عمرانی استاندار

الیروبــی خــرم رود به خوبــی و به موقع انجام 
شــد. او خاطرنشــان کرد: متأســفانه پنج کوچه 
در محلــه کهــن ماســور بــه دلیــل ضعــف و کم 
فاضــالب  زیرســاخت  ایجــاد  بــرای  آبفــا  کاری 
کماکان خاکی و دارای شرایط بسیار نامناسب 
هســتند، هرچقــدر کــه ما بــرای حل وفصل این 
مشــکل داد زدیــم، صدایمــان به جایی نرســید 
و ایــن موضــوع یکــی از صدهــا مشــکل ناشــی 
از تعامــل ضعیــف ادارات بــا مدیریــت شــهر 
خرم آبــاد اســت. نایب رئیــس شــورای اســالمی 
شهر خرم آباد تأکید کرد: هر مشکلی در سطح 
شــهر بــه وجــود بیایــد، بدیهی اســت کــه نوک 
پیکان انتقادها به ســمت شــهرداری باشــد اما 
بهتر اســت که مدیریت ارشــد استان نسبت به 
رفع موانع اقدام و تسهیلگری کند. نایب رئیس 
شــورای اســالمی شــهر خرم آبــاد یــادآور شــد: 
مجموعه بام خرم آباد به بدترین شــکل ممکن 
اداره می شود، بام خرم آباد یکی از جاذبه های 
گردشگری شهر است، اگر می خواهیم خرم آباد 
رونــق گیــرد بایــد به توســعه گردشــگری توجه 

ویژه شود.
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خــبر   

امکانات راهداری جوابگوی 
نیاز بروجرد نیست

رئیــس راهداری و حمل ونقل و جــاده ای بروجرد 
گفت: ۶۹۲ کیلومتر طول راه های شهرستان است.

اظهــار  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  گــودرزی  امیــن 
کــرد: از مجمــوع ۶۹۲ کیلومتر راه شهرســتان بروجرد 
۵۴۰ کیلومتــر روســتایی و مابقــی فرعــی اســت. او 
تصریــح کــرد: امســال با توجه به پیش بینی ســه تیم 
بــا تجهیــزات و امکانــات راهــداری و ۴۵ نفــر نیرو و 
۲۷ دســتگاه ماشــین آالت ســبک و ســنگین در حــال 
خدمت رسانی هســتند. رئیس راهداری و حمل ونقل 
بروجرد خاطرنشان کرد: یکی از کارهای اصلی ما در 
راهــداری برف روبــی اســت و آمادگــی الزم را داریــم. 
گودرزی اضافه کرد: با توجه به کمبودهای که وجود 
دارد آنچــه توانمنــدی داریــم، می توانیــم کارکنیــم در 
برف روبــی تنها کاری که هم زمان می توان انجام داد 
بــاز نگه داشــتن جاده هــای اصلــی بروجــرد بــوده که 
اولویــت کاری ما اســت. او بیان کــرد: زمانی که برف 
به طــور کامل تمام شــد اقــدام به برف روبــی راه های 
روســتایی می شــود. رئیــس راهــداری و حمل ونقــل 
بروجــرد ادامه داد: ســال ۹۸ برف ســنگینی داشــتیم 
و مشــکالتی در حوزه شهرســتان به وجود آمد که با 
توجه به اینکه آمادگی که در راهداری وجود داشت 
مشــکلی در این راستا نداشــتیم. گودرزی عنوان کرد: 
امکانــات موجــود راهداری جوابگوی نیاز شهرســتان 
نیســت و بــرای بازگشــایی راه هــای روســتایی بایــد 
امکانــات جدیــد تهیه شــود. او اظهار کــرد: ۲۰۰۰ تن 
شن تهیه و در راهدارخانه هیراب مستقرشده و بیشتر 

از ۳۰۰۰ تن نمک نیز تهیه شده است.

سلسله در صدر
 کمترین میزان ابتال 
به مواد مخدر استان

فرماندار سلسله گفت: کمترین میزان اعتیاد به مواد 
مخدر در لرستان مربوط به این شهرستان است که این 
مهــم با فعالیــت بخش های مختلف شــوراهای تأمین 
و هماهنگــی مبارزه با مواد مخدر حاصل شــده اســت. 
به گزارش ایرنا، مرتضی مهدوی کیا در جلســه شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: حیطه و وظایف 
این شورا در قالب فعالیت پنج کمیته تخصصی است. او 
افزود: یکی از مهم ترین کمیته های تخصصی، »فرهنگی 
پیشگیری« به ریاست اداره آموزش وپرورش است که به 
دلیل در اختیار داشــتن جمعیت گســترده دانش آموزی 
به عنوان گروه هدف می تواند نقش مهمی در این راستا 
ایفــا کند بنابراین الزم اســت با اتخاذ تمهیــدات الزم و 
به کارگیری تمام ظرفیت ها فعالیت کند. مهدوی کیا با 
اشاره به وظایف کمیته توانمندسازی، بیان کرد: با توجه 
به اهمیت و ضرورت توانمندسازی بیماران بهبودیافته 
الزم اســت ضمــن ارائــه خدمــات حرفه آمــوزی و ارائــه 
تسهیالت برای ایجاد شغل؛ ترتیبی اتخاذ شود که ارتباط 
این افراد با دستگاه های مربوطه با رویکرد حفظ پاکی 
محفوظ باشد. دادستان عمومی و انقالب سلسله نیز با 
اشاره به اینکه این شهرستان فاقد جرائم سازمان یافته 
و خشــن اســت، اظهــار داشــت: ۹۰ درصــد زندانیان به 
مــواد مخــدر اعتیــاد دارنــد و همین عامل باعث شــده 
اســت به ســرقت های خرد روی بیاورند. یونس آزادپور 
بــا تأکید بر لــزوم ایجــاد زیرســاخت های الزم همچون 
کمپ ترک اعتیاد اســتاندارد عنوان کرد: هر شهرســتانی 
که فاقد زیرســاخت باشــد از توســعه عقب می ماند و 
تــا زمانی کــه زیرســاخت های موردنیاز جهت اشــتغال 
جوانان نداشته باشیم شاهد جرائم حاصل از آن خواهیم 
بود. رئیس دادگســتری سلســله نیــز گفت: تعــدادی از 
فروشندگان مواد مخدر شهرستان به منع اقامت اجباری 
و حبس های طویل المدت محکوم شده اند که به زودی 
اطالع رســانی های الزم در این خصوص صورت خواهد 
گرفت. ســید احمد موســوی افزود: نظــارت اجتماعی، 
عشیره ای و طایفه ای بیشتر از نظارت قضایی در زمینه 
پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر مؤثر است که رسانه ها 

باید در این زمینه اقدام بیشتری انجام دهند.

کاهش 8۹ درصدی ذخیره 
آب سد ایوشان

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان لرســتان با 
اشــاره به کاهش ذخیره آب ســد ایوشــان گفت: ســد 
ایوشــان نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته 
چیــزی حــدود ۸۹ درصــد کاهــش ذخیــره آب دارد. 
به گزارش تســنیم، اســفندیار حسنی مقدم در جلسه 
بررسی وضعیت آب سد ایوشان با بیان اینکه این سد 
با هدف آبی کردن 3000 هکتار از اراضی پایین دست 
احداث شــده اســت اظهــار داشــت: یکــی از راه هــای 
مدیریت مصرف آب اجرای سیستم های نوین آبیاری 
است که رسالت ایجاد سد ایوشان نیز آبی کردن 3000 
هکتار از اراضی دیم پایین دســت اســت. او با اشــاره 
بــه اینکــه در ســال های 95 و 96 حدود 500 هکتار از 
اراضی دیم منطقه در قالب اعتبارات ملی به اراضی 
آبی تبدیل شده است افزود: در سال جاری نیز اجرای 
200 هکتار سیستم های نوین آبیاری از محل اعتبارات 
ملی و با همراهی و همیاری مردم منطقه در دســت 
اجــرا اســت. حســنی مقدم با بیــان اینکه حــدود 400 
هکتار از اراضی دیم منطقه در مرحله تنظیم قرارداد 
با پیمانکار برای اجرا است تصریح کرد: ظرفیت کلی 
مخزن سد ایوشان 51 میلیون مترمکعب است که در 
حال حاضر حدود 2 میلیون مترمکعب آب پشت سد 

ایوشان ذخیره شده است. 

5۰۰ میلیارد تومان پروژه ناتمام در سطح شهر وجود دارد

دردسر پروژه های نیمه کاره برای خرم آباد

د لرستان رویدا

معاون اســتاندار لرســتان، گفت: ورود کارکنان دولت منوط به تزریق واکســن کرونا و یا ارائه تســت 
PCR منفــی هــر ۱۵ روز یک بــار به ادارات مربوطه اســت. به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، محمود 
ثمینی، معاون استاندار لرستان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی مکلفند کارکنان را کنترل و ارباب رجوع 

دستگاه های اجرایی هم برای ورود به ادارات باید واکسینه شده باشند. معاون استاندار لرستان با اشاره 
به اجرای طرح هوشمند کرونایی در حمل ونقل کشوری و استانی، افزود: استفاده از وسایل نقلیه عمومی 

مستلزم واکسیناسیون و یا ارائه تست پی سی آر منفی است.

معاون بهره وری اقتصادی اوقاف لرســتان با اشــاره به تصویب 
۴ طرح جامع اوقاف گفت: درمجموع ۵۱ طرح جامع بقاع متبرکه 
اســتان تهیه و تصویب شــده است. مســلم رضایی با اشاره به تهیه 
طرح هــای جامع اوقاف لرســتان، اظهار کرد: طی یک ماه گذشــته 
طرح جامع امامزاده عسگر تپه موال، مقبره سیدقاسم چالسبار ازنا، 
بقعــه امامــزاده اکبرابن علــی و امامــزاده علی روســتای چال ماهرو 
در شهرســتان الیگــودرز تهیــه و به تصویب رســید. او با بیان اینکه 
این طرح ها با تعیین مشاور آغاز و پس از بررسی و اصالحیه های 

تکمیلی در ستاد و در اداره نظارت و فنی اوقاف تصویب می شود، 
اضافــه کــرد: در طرح هــای جامع بقــاع متبرکه اســتان توپوگرافی، 
وضع موجود و ابنیه بررســی و با توجه به چشــم انداز هر بقعه و 
پیش بینی آینده، طرح جامع آن تصویب می شود. معاون بهره وری 
اقتصــادی اوقــاف و امور خیریه لرســتان با اشــاره به اینکــه در این 
طرح ها نیازهای کامل و جامع بقاع متبرکه استان، تعریف می شود، 
ادامه داد: نیازهای هر بقعه با توجه به ویژگی ها و شرایط متفاوت 
اســت کمــا اینکــه برخی جاهــا توپوگرافی ســخت اســت و در این 

شرایط، ضروریات در طرح جامع در نظر گرفته می شود. او با اشاره 
بــه اینکــه اجرای طرح های جامع بقاع متبرکه اســتان با کمک های 
خیربــن، اعتبــارات دولتــی و داخلی عملیاتی می شــود و این طرح 
باعث می شــود که دوباره کاری ها و چند ســلیقگی ها از بین برود، 
گفــت: تاکنــون ۵۱ طرح جامع برای بقاع متبرکه اوقاف تهیه شــده 
که از این تعداد هفت طرح مربوط به سال جاری است کما اینکه 
طرح جامع بقاع متبرکه استان لرستان چشم انداز پیشرفت فیزیکی 

هر امامزاده را برای ما تعیین می کند. 

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در لرستان گفت: ۴۸۹ 
قلم تجهیزات پزشکی به ارزش ۹ میلیاردو ۳۸۰ میلیون ریال توسط 
این بانک به دانشگاه علوم پزشکی استان اهدا شد. نوراله نظریان 
اظهار کرد: این تجهیزات شامل کپسول اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز، 
ترمومتــر حرفه ای، پالس اکســی متــر، بارکدخوان و ترالــی اورژانس 
می باشــد که به دانشــگاه علوم پزشــکی اهدا و در مراکز بهداشــتی 
و پایگاه های ســالمت منتخب اســتان توزیع شده است. وی گفت: 
اهدای تجهیزات پزشکی از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
راستای اجرای طرح شهید سلیمانی و باهدف مقابله با ویروس کرونا 

مــی باشــد. وی افــزود: همچنین بانک قرض الحســنه مهر ایــران در 
راستای برنامه های مسوولیت اجتماعی خود و با توجه به شرایط 
بحرانی کشــور در مقابله با ویروس کرونا، از محل درآمدهای وجه 
التزام، با مشــارکت در طرح شــهید ســلیمانی، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال 
را در ۲ مرحلــه بــرای تهیــه ۲۵ هــزار قلــم تجهیزات پزشــکی مورد 
نیــاز پیشــگیری، واکسیناســیون، درمان و کنترل بیمــاری کووید ۱۹، 
بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، در کشــور 
اختصاص داده اســت. وی افزود: مشــارکت در فاز نخســت طرح 
شهید سلیمانی در راستای خرید اقالم مورد نیاز به مبلغ ۱۳۰ میلیارد 

ریال به صورت کامل اجرایی و در مجموع ۱۵ هزار قلم تجهیزات 
پزشــکی شامل دستگاه کپسول اکســیژن، مانومتر و ترالی، دستگاه 
ضدعفونی کننــده UV، دســتگاه تب ســنج لیزری و دســتگاه پالس 
اکســی متــر بیــن ۶۳ دانشــگاه علوم پزشــکی و یکهــزارو ۲۶۰ مرکز 
بهداشتی منتخب و پایگاه سالمت در سراسر کشور توزیع شد. وی 
افــزود: فــاز دوم نیــز با اعتبــار ۱۷۰ میلیارد ریال در حال اجرا اســت 
که در این مرحله حدود ۱۰ هزار قلم تجهیزات پزشــکی برای ارســال 
و توزیع بین مراکز بهداشــتی و پایگاه های ســالمت منتخب سراسر 

کشور تهیه شده است.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
لرستان گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
و فراهم کردن شــرایط حضور ســرمایه گذاران برای 

اجرای پروژه های عمرانی این استان ضروری است.
بــه گــزارش ایرنــا، احمدرضــا دالوند در نشســت 
با اعضای شــورای اسالمی شــهر خرم آباد اظهار کرد: 
اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در اجــرای 
پروژه های عمرانی بسیار مهم است چراکه با اعتبارات 
دولتی به سختی می شود یک پروژه را به اتمام رساند 
بنابراین باید شرایط حضور سرمایه گذاران را در لرستان 
فراهم کنیم. او گفت: لرستان دارای مشکالت فراوانی 
اســت که در بازه زمانی بلندمدت به این مشکالت 
اضافه و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است که 
باید باهمت و همدلی این مسائل را برطرف کنیم. او با 
بیان اینکه مباحث فرهنگی و اجتماعی در خرم آباد باید 
به صورت جدی پیگیری شود افزود: مردم در تمامی 
مباحث شهری سهیم باشند همچنین مباحث مرتبط 
با حقوق شهروندی باید اطالع رسانی شود چراکه به 

ارتقای شاخص های شهر و شهروندی کمک می کند. او 
با تأکید بر اینکه سالمت اخالقی در حوزه شهری باید 
رعایت شود گفت: مبارزه با فســاد اداری در اولویت 
کاری قــرار دارد و از تمامــی ابزارهــا برای آن اســتفاده 
خواهیــم کرد همچنین یکی از معضــالت اصلی در 
شهرداری خرم آباد بحث قومیت گرایی و طایفه گرایی 
اســت که باید با آن مقابله شود. معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری لرســتان ادامــه داد: باید به 
دنبال انتخاب فرد اصلح باشیم و از افراد توانمند در 

پست های مدیریتی استفاده کنیم. دالوند افزود: یکی 
از موضوعات اساسی و جدی در شهرداری ها موضوع 
نیروی انسانی است و اگر شهرداران در این راستا ورود 
پیدا کنند به تخلفات اداری ارجاع داده خواهند شد. 
او با تأکید به اینکه حقوق معوقه نیروهای زحمتکش 
شــهرداری باید پرداخت شــود گفت: عــدم دخالت 
در مدیریــت شــهری و روش صحیــح در انتخــاب 
پیمانکاران پروژه های عمرانی باید در دستور کار قرار 
گیرد همچنین باید به سمت هوشمند سازی شهر گام 

برداریم. دالوند با بیان اینکه طرح مطالعاتی یک پروژه 
مهم تر از اجرای آن اســت تصریح کرد: باید در شــهر 
خرم آباد جاذبه ایجاد شود و از تفرجگاه ها به خوبی 
استفاده کنیم که در این راستا می توان از شهرهای بزرگ 
الگوبــرداری کرد. او بیان کرد: همچنیــن خودروهای 
فروش میوه در ورودی و خروجی شهر به یک معضل 
تبدیل شده اند که در این راستا باید بازارچه میوه تره بار 
در شهر خرم آباد ایجاد شود همچنین طرح کمربند 
سبز این شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی 
پیگیری شود. او با تأکید بر خدمت رسانی به مناطق 
حاشیه نشــین و اولویت بندی طرح ها افــزود: اکنون 
بــاروی کار آمــدن دولت مردمی، رئیس جمهور برای 
برطرف کردن مشکالت تالش می کند و در این راستا 
به ۱۲ استان سفرکرده است. دالوند اضافه کرد: دولت 
خدمت رســانی به مردم و برطرف کردن مشــکالت 
را در اولویــت قــرار داده اســت و چنانچــه همدلی و 
همراهی وجود داشــته باشــد می توان مشــکالت را 

برطرف کرد.

فرماندار چگنی گفت: سه پل ارتباطی در شهرستان چگنی آماده 
بهره برداری هستند.

قــدرت ا... ترابی نــژاد اظهــار کــرد: پل هــای دلبــر ســادات و 
شــرکت نفــت چنــار بــا اعتبــار ۱۵۰ میلیــارد ریــال تکمیل شــده و 
آمــاده بهره بــرداری هســتند. وی افــزود: ایــن دو پــل در جریــان 

سیل فروردین سال ۸۸ تخریب شده بودند که عملیات بازسازی 
آن هــا بــه پایان رســیده و آمــاده افتتاح هســتند. ترابی نژاد بیان 
کــرد: بــرای پــل شــرکت نفت چنــار ۱۱۰ میلیــارد ریــال و برای پل 
دلبر سادات ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است. فرماندار چگنی 
گفت: همچنین عملیات تعریض پل شهید سلیمانی شهر سراب 

دوره باهــدف گذردهــی حجــم بــاالی ســیالب های احتمالــی با 
اعتبــار ۴۰ میلیــارد ریــال بــه پایــان رســیده و ایــن پــل نیــز آماده 
بهره بــرداری اســت. وی تصریح کرد: آئیــن افتتاح و بهره برداری 
از این ســه پل به زودی با حضور مقامات اســتانی برگزار خواهد 

شد.

اجرای طرح های عمرانی در لرستان 
نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

برای اجرای طرح دفع آب های سطحی
با کمبود اعتبار مواجهیم

ابالغ ۲۷۲ میلیارد تومان وام برای ساخت 
بیمارستان نیایش

ذخیره سدهای لرستان ۶۰ درصد 
کاهش یافت

گفــت:  لرســتان  اســتاندار 
و  مشــارکت  همــکاری، 
بیش ازپیــش  ســرمایه گذاری 
بخش خصوصــی و دولتــی در 
اجرای پروژه هــای عمرانی این 
اســتان ضــروری اســت. فرهــاد 
زیویــار در دیــدار با مدیرعامل 

بانک پاسارگاد اظهار کرد: با توجه به مصوبات 
ســفر اخیــر رئیس جمهــور بــه لرســتان و فراهم 
آمــدن مقدمات ســرمایه گذاری بیشــتر در حوزه 
اقتصــادی به ویــژه در بخــش پــرورش آبزیــان، 
صنعت و آب اســتان، بانک پاســارگاد در زمینه 
تأمین منابع مالی الزم برای مشارکت در تکمیل 
و راه انــدازی پروژه های اقتصــادی اعالم آمادگی 
کرد. او گفت: با در نظر گرفتن ظرفیت های مالی 
بانک پاسارگاد و اعالم آمادگی برای مشارکت در 
پروژه های اقتصادی لرستان و هـمچنین نیاز مبرم 
طرح های بزرگ استان به منابع مالی برای ادامه 

کار، ایــن همــکاری نویدبخش 
در  اقتصــادی  تحــول  ایجــاد 
پروژه هــای جدیــد و نیمه تمام 
اســتان با حمایت و کمک این 
بانک اســت. اســتاندار لرستان 
بــا اشــاره بــه اقدامــات مؤثــر 
بانک پاســارگاد در استان، بیان 
کرد: این بانک عالوه بر مشارکت در طرح های 
اقتصــادی، در زمــان وقــوع ســیل و شــیوع کرونا 
نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا نموده و در 
بحث های عمرانی نیز اقدامات مؤثری در زمینه 

ساخت مدرسه انجام داده است.
زیویــار افــزود: لرســتان دارای ظرفیت هــای 
بسیاری است که در صورت فراهم سازی شرایط 
برای حضور ســرمایه گذاران، مقدمات تکمیل و 
بهره برداری از این ظرفیت ها آماده خواهد شد و 
درنهایت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را 

برای مردم استان به دنبال خواهد داشت.

شــهردار  فتوحــی،  ســعید 
خرم آبــاد در جلســه شــهردار و 
اعضــای شــورای اســالمی شــهر 
خرم آبــاد بــا معــاون عمرانــی 
استانداری لرستان در سخنانی با 
بیان اینکه مشکل اصلی که در 
خرم آباد وجود دارد، نبود برنامه 

و بنیه مالی است اظهار داشت: با شروع کار در 
شــهرداری، یــک برنامه چهارســاله را به اعضای 
شــورای اســالمی شــهر خرم آبــاد ارائه دادیــم. او 
با تأکید بر اینکه با این برنامه می توان در شهر 
خرم آبــاد تحولی ایجــاد کرد، البته اگر بخواهیم 
گفت: ســامانه شــفافیت شــهرداری آماده است 
و بــه زودی شــروع به کار خواهد کرد تــا مردم از 
روند فعالیت ها و کار های شهرداری مطلع شوند. 
شهردار خرم آباد با بیان اینکه یکی از معضالت 
شهرداری، موضوع بدهی سنگین است و باالی 
۳۳۰ میلیــارد تومــان مــا بدهــی داریــم، گفــت: 
بودجــه شــهرداری خرم آباد حــدود ۳۰۰ میلیون 
تومان است و این عدد کفاف هزینه های حقوق 
و دستمزد و هزینه های جاری نمی شود. فتوحی 
بــه یکپارچه ســازی و تجمیــع حقــوق از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ اشــاره کرد و گفت: طرح جامع دفع 
آب هــای ســطحی در شــهر خرم آبــاد نداریــم، 
تنها برای ســه راهی گلدشــت در این زمینه 3/5 
میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. او با بیان اینکه 
در ایــن رابطه قرارداد منعقــد کرده ایم و این در 
حالی اســت که حتــی یک ریال هــم نداریم که 
به پیمانکار پرداخت کنیم گفت: دفع آب های 

»میــدان  منطقــه  ســطحی 
تیــر« را انجــام داده ایــم و دو 
میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومــان 
در ایــن رابطــه اعتبــار، هزینــه 
شــده اســت. شــهردار خرم آباد 
افــزود: طرح جامع ترافیک در 
شــهر خرم آبــاد نداریم و پیگیر 
هســتیم که این طرح تا قبل از پایان ســال آماده 
شود. فتوحی با تأکید بر احداث تقاطع های غیر 
همسطح در شهر خرم آباد گفت: امسال، حدود 
۳۰ میلیــارد تومــان از ســوی ســازمان مدیریــت 
استان موافقت نامه مبادله شده و این در حالی 
اســت کــه ۲۲ درصــد بــه شــهرداری خرم آبــاد 
پرداخت شده اســت. او با اشاره به مشکالت 
حوزه آســفالت و قیر در شــهر خرم آباد افزود: 
پنــج هــزار تن آســفالت تولیدی داشــته ایم که 
نیم بیشتر آن در منطقه »ماسور« مورداستفاده 
قرارگرفتــه اســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
همچنــان بســیاری از کوچه هــای ایــن منطقه 
نیازمند آســفالت هســتند. شــهردار خرم آباد با 
بیان اینکه ۵۴ میلیارد تومان برای پل »ماسور« 
اعتبــار نیــاز داریــم و ایــن در حالــی اســت که 
ســازمان مدیریت تنها دو میلیارد تومان به ما 
پرداخت کرده اســت گفت: شــهربازی »کیو«، 
ایجــاد فضای ســبز و… ازجملــه پروژه های در 
دســت اجرا در شــهر خرم آباد اســت. فتوحی 
گفــت: در زمینــه ارزش افــزوده، بــه شــهرداری 
اجحاف می شــود، حداقل سهم شهرداری زیر 

۱۰ میلیارد تومان نیست.

خرم آبــاد  مــردم  نماینــده 
و چگنــی در مجلــس شــورای 
اســالمی از ابــالغ ۲۷۲ میلیــارد 
ســاخت  بــرای  وام  تومــان 
بیمارســتان نیمه تمام »نیایش« 
خرم آبــاد خبــر داد. بــه گــزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد 

ویســکرمی، نماینده مردم خرم آباد و چگنی در 
مجلس شــورای اســالمی در سخنانی با اشاره به 
آخرین روند اختصاص اعتبار و ساخت بیمارستان 
»نیایش« خرم آباد گفت: در این راستا ۲۷۲ میلیارد 
تومان وام برای ساخت این بیمارستان نیمه تمام 
ابالغ شده است.او با تأکید بر اینکه با پیگیری های 
صورت گرفته از ســوی بنده و مدیران دانشــگاه 
علوم پزشکی، این میزان تسهیالت به بانک استان 
ابالغ شده است گفت: امیدواریم با اختصاص این 
میزان تسهیالت، شاهد بهره برداری از این پروژه 
بیمارستانی در استان باشیم. پیش ازاین نیز بهرام 
دلفان رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی لرستان در 
گفتگو با رســانه ها با اشــاره به تأیید درخواست 

مــاده ۵۶ و عملیــات ســاخت 
بیمارســتان نیایــش خرم آبــاد، 
اظهار داشــت: خوشــبختانه با 
وام  انجام شــده  پیگیری هــای 
مــاده ۵۶ بیمارســتان نیایــش 
خرم آبــاد نهایــی شــده و آماده 
پرداخــت اســت. او افــزود: بــا 
دریافت این وام که تضمین پرداخت آن توسط 
دولــت خواهد بــود، پروژه بیمارســتان »نیایش« 
صاحــب منابــع مالــی پایــداری شــد که ایــن امر 
مهم باعث تســریع در ســاخت آن خواهد شد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به 
پیشرفت ۳۸ درصدی این پروژه ی بیمارستانی، 
اظهــار امیدواری کرد که عملیات ســاخت پروژه 
طی روز های آینده با سرعت باالیی ادامه پیدا 
خواهد کرد. دلفان گفت: از بین ۳۰ دانشگاهی 
کــه درخواســت مــاده ۵۶ داده بودنــد، تنهــا 
دانشــگاه علوم پزشکی لرستان تأیید شد و این 
وام ماده ۵۶ از محل منابع مالی پایدار پرداخت 

خواهد شد. 

مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای لرســتان 
گفــت: حجم آب موجود در پشــت ســدهای 
اســتان ۳۵ میلیون مترمکعب گزارش شــده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد 
کاهش یافته اســت. بــه گــزارش ایرنا،داریوش 
مخــزن  کل  حجــم  کــرد:  اعــالم  حســن نژاد 
سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان آباد، 
کزنار و حوضیان ۲۰۸ میلیون مترمکعب است. 
او بــا بیــان اینکــه ۱۷ درصــد مخازن ســدهای 

لرســتان پــر اســت گفــت: هم اکنــون مجمــوع 
آب ورودی  ۶ ســد اســتان 0/71مترمکعــب در 
ثانیــه همچنین خروجی ســدهای لرســتان نیز 
0/10 مترمکعب بر ثانیه است. مدیرعامل آب 
منطقه ای لرستان بیان کرد: با توجه به میزان 
بارش هــا تا این لحظه و کاهش قابل مالحظه 
حجــم آب موجــود در مخازن ســدها، رعایت 
الگوی کشــت، میزان برداشــت از منابع آبی و 

مصرف بهینه ضروری است.

فرهاد زیویار

کارکنان دولت ملزم به تزریق واکسن یا ارائه تست منفی

تهیه و تصویب ۵1 طرح جامع بقاع متبرکه استان

اهدای بیش از ۹ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی
 توسط بانک مهر ایران

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه های عمرانی 
ضروری است

۳ پل ارتباطی چگنی آماده بهره برداری
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خبر کوتاه   

تقدیر از حوزه های برتر در 
ارزیابی سالیانه، نظام نامه 

شش ماهه استانی و 
سه ماهه شهرستانی

اســدا... حیــدری، مدیــرکل 
کمیتــه  جلســه  در  بهزیســتی 
مدیریت عملکرد در پی کســب 
رتبه برتر بهزیستی استان البرز در 
جشنواره شهید رجائی، با اهداء لوح سپاس از زحمات 
معاونین، رؤسای دفاتر و ادارات ستادی و رؤسای ادارات 

شهرستان ها تقدیر کرد.
بــه گزارش رویداد امروز، در ادامه جلســه همچنین 
پیــرو مصوبه کمیته مدیریت عملکرد ۱۲ حــوزه و دفتر 
برتر در ارزیابی نظام نامه های نظارتی ستاد به استان در 
شــش ماهه دوم ســال ۹۹ که موفق به کسب رتبه برتر 
گردیدنــد به منظــور بهره گیــری از نظام تشــویق و تنبیه 
جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیت های درون سازمانی و 
تقویت انگیزه کارکنان تاشگر، توسط »اسداهلل حیدری« 

مدیرکل بهزیستی البرز موردتقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
الزم به ذکر است این دفاتر شامل دفتر مدیریت 
عملکــرد، دفتــر روابط عمومــی، دفتر بودجــه، دفتر 
توانمندســازی زنــان و خانواده، دفتــر امور فرهنگی، 
دفتر مشــارکت های مردمی، دفتر مؤسســات و مراکز 
گروه هــای  و هماهنگــی  پذیــرش  اداره  غیردولتــی، 
هــدف، دفتــر پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، 
دفتر مشــاوره و خدمات روانشناختی، دفتر اشتغال، 
دفتر توانمندسازی معلولین بود. همچنین از رؤسای 
شهرســتان های ســاوجباغ و فردیس به دلیل کســب 
رتبه برتر در ارزیابی ســه ماه شهرســتان های اســتان و 
از کلیه رؤســای شهرستان ها بابت کسب رتبه برتر در 

جشنواره شهید رجایی تقدیر شد.

مردم مهم ترین نقش
 را در حفاظت از منابع 
طبیعی بر عهده دارند

در راســتای ارتقــای مهارت هــای بهره بــرداران و 
جلــب مشــارکت های مردمــی در طرح هــای منابــع 
منابــع  اداره  بیــن  همــکاری  تفاهم نامــه  طبیعــی، 
طبیعی و آبخیزداری و اداره آموزش فنی و حرفه ای 
شهرســتان اشتهارد منعقد گردید. رئیس اداره منابع 
ایــن  طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان اشــتهارد در 
آیین بابیان اینکه مردم افزود: توانمندســازی مردم 
روســتاها و بهره بــرداران عرصه هــای منابــع طبیعــی 
گیــرد. حســین نعمایــی بــا  بایــد در اولویــت قــرار 
تأکیــد بــر ضرورت اعتمادســازی، این امر را مســتلزم 
ارائه آموزش های الزم دانست و انعقاد تفاهم نامه 
همــکاری بیــن منابع طبیعــی و اداره آمــوزش فنی و 
حرفه ای و استفاده از ظرفیت ها و نیروی انسانی هر 
۲ مجموعه را بسیار تأثیرگذار دانست. او خاطرنشان 
توانمندســازی  تفاهم نامــه  ایــن  اهــداف  کــرد: 
بهره برداران محلی، عشایر، مرتع داران و روستائیان 
در راستای کارآمدی و افزایش تجارب فنی، مهارتی 
و حرفــه ای به منظــور حفــظ و توســعه طرح هــای 
منابــع طبیعــی و فراهم ســازی زمینه هــای اشــتغال 
مولد در روســتاها و استفاده از ظرفیت های آموزشی 
و پژوهشــی اســت. رئیــس آمــوزش فنــی و حرفه ای 
اشتهارد نیز گفت: منابع طبیعی یکی از اولویت های 
اصلی و مهم در توسعه هر کشور محسوب می شود 
بنابرایــن بایــد بــا کمک همــه مردم در مســیر حفظ 
منابــع طبیعــی حرکــت کــرد. عبدالحســین پازوکــی 
افزود: با ارائه آموزش و مهارت الزم باید به ســمت 
افزایش درآمد روستائیان پیش رفت بنابراین کسب 
مهارت هــای الزم بــرای دســت یافتــن بــه درآمــد و 
ثروت و کاهش بهره برداری از منابع طبیعی ضروری 
است لذا در این راستا با رایزنی های صورت گرفته با 
مسئول آموزش ترویج اداره منابع طبیعی شهرستان، 
دوره  اولیــن  طبیعــی،  منابــع  در  کارآفرینــی  دوره 

مشترک خواهد بود که برگزار خواهد شد.

صیانت از خاک وظیفه 
همگانی است

جلسه هماهنگی برگزاری گرامیداشت روز جهانی 
خاک در ســازمان جهاد کشــاورزی استان البرز برگزار 
شــد. به گزارش رویداد امروز، معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان البرز 
با اشــاره به اهمیت خاک به عنوان عنصر اساسی در 
فرایند تولید بر ضرورت توجه به صیانت از خاک به 
لزوم اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مقابله جدی 
بــا آســیب ها و تهدیدهــا، به ویــژه جلوگیــری از شــور 
شــدن و لــزوم تقویــت بــاروری خاک در حــوزه عمل 
معاونت هــای ســازمان و کلیــه دســتگاه های وظیفه 
منــد تأکید کرد. پیگیری پخش برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی در خصوص حفاظت خاک با محوریت 
شعار امسال در شبکه استانی، ارائه گزارش اقدامات 
معاونت هــای ســازمانی و دســتگاه های متولــی در 
شــبکه برکــت، دعــوت و اســتفاده از ظرفیت هــای 
انجمــن علــوم خاک، صداوســیمای اســتان، پردیس 
کشــاورزی و منابع طبیعی و ســازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان، در برگــزاری هــر 
چه بهتر گرامیداشت این روز از مصوبات این جلسه 
بود. در این نشست در خصوص برنامه ها و تکالیف 
ســازمانی در خصوص گرامیداشت روز جهانی خاک 

بحث و تبادل نظر شد.

رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
البرز اعام کرد که وجود بافت های فرسوده در نقاط 
مختلف اســتان خطــر جدی برای مردم محســوب 
می شود. به گزارش ایرنا، محسن خیری در نشست 
با خبرنگاران با اشــاره به دغدغه اســتاندار البرز در 
خصوص خطرات بافت های فرسوده استان، اظهار 
داشت: در نشستی که به تازگی با حضور استاندار و 
سایر دستگاه های خدمات رسان در محل استانداری 
البــرز برگــزار شــد، تأکیــد او بــر تســریع در نوســازی 
بافت های فرســوده و اعطای تســهیات بانکی به 
صاحبان بافت های فرســوده بــود. او تصریح کرد: 
نماینــده عالی دولت ســیزدهم با نگاه ارزشــمندی 
وارد البــرز شــده و به مدیران کل تذکــر دادند که در 
صــورت لــزوم به درب منازل افراد مراجعه شــود تا 
ســاکنان بــرای نوســازی و مقاوم ســازی منــازل خود 
اقدام کنند. خیری خاطرنشان کرد: موضوع دیگری 
که استاندار البرز بر روی آن تأکیددارند نهضت اقدام 
ملی است که می بایست در این استان به طور کامل 

انجام شود.
جلب رضایت مردم در دستور کار سازمان 

نظام مهندسی ساختمان البرز
ایــن مســئول در بخشــی دیگــر از ســخنانش 
بیــان داشــت: اولویــت کاری هیئت مدیــره جدیــد 
نظام مهندســی البرز تکریــم ارباب رجوع و تســریع 
در کار مــردم اســتان اســت. او بــا اشــاره بــه اینکــه 
بی توجهی به رفع مشکات مردم استان خط قرمز 
سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز خواهد بود، 
گفــت: نگاه تک تــک اعضای هیئت مدیــره جدید 
این ســازمان جلب رضایت مردم و تسریع در روند 
خدمــات به ارباب رجــوع خواهد بود. خیری ادامه 
داد: از دیگــر برنامه هــای ســازمان نظام مهندســی 

ســاختمان البــرز توجه بــه بخش آمــوزش در بحث 
بافت های فرســوده اســت چراکه خطــرات زیادی 
برخــی افــراد فاقــد آمــوزش را در ایــن نقاط تهدید 
می کند. رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
استان البرز بابیان اینکه مبارزه با رانت و فساد اداری 
از دیگر برنامه های هیئت مدیره این سازمان است، 
افزود: اهتمام خاصی که در بین مدیران وجود دارد 
و این موضوع ریشــه کن خواهد شــد. این مســئول 
اظهار داشت: تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی 
استان از دیگر برنامه های سازمان نظام مهندسی البرز 

است.
۲ نقشه ای بودن؛ مشکل اصلی استان البرز

ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان  رئیــس 
اســتان البرز با اشــاره به اینکه ۲ نقشــه ای بودن 
مشــکل ســاختمان های البرز محسوب می شود، 
گفت: نقشــه های ســاختمانی زمانی که ترســیم 
و  شــده  نویــس  قرمــز  شــهرداری  در  می شــود 
مورداستفاده قرار نمی گیرد. او اظهار داشت: بر 
این اســاس مالــک هزینه ای پرداخــت می کند و 
نقشه مصوب برای آن تهیه می شود اما درواقع 
ایــن نقشــه بــرای مالک اجــرا نمی شــود. خیری 

یکــی از دالیــل متفــاوت بــودن ســاختمان های 
اســتان را ۲ نقشه ای بودن ساختمان ها دانست 
کاری  و افــزود: مجریــان ذیصــاح نمی تواننــد 
انجــام دهنــد چراکــه نقشــه جدیــد بــه لحــاظ 

قانونی تخلف محسوب می شود.
این مســئول خاطرنشــان کرد: مدیریت شهری 
کنــد تــا نقشــه  می بایســت قوانینــی را مصــوب 
ســاختمان های اســتان تــک نقشــه ای شــود ضمن 
آنکه مهندســان ذیصاح اقدام به ساخت مسکن 
کنند چراکه ۸۰ درصد معضات ساخت وســازهای 
غیرمجاز با تک نقشه ای بودن ساخت وسازها رفع 
خواهد شــد. خیری اظهار داشــت: ســاختمان ها و 
مصالح آن ها ســرمایه های ملی محسوب می شود 
و افراد ســودجو که اقدام به ساخت وساز غیرمجاز 
می کنند درواقع سرمایه های ملی را از بین می برند. 
او بــا تأکیــد بر اینکــه هیئت مدیره نظام مهندســی 
ساختمان با تمام توان این موضوع را دنبال می کند، 
تأکید کرد که اکنون این بستر برای ما فراهم نشده 
و می بایست ساخت وسازهای غیرمجاز از سال های 
گذشته در استان البرز جرم محسوب می شد تا دست 

افراد سودجو کوتاه می شد.

احتمال بحران کمبود انرژی در اوج سرما 
وجود دارد

ســازمان  اول  نایب رئیــس  کیانــی  وحیــد 
نظام مهندســی ســاختمان البرز در این نشست با 
اشاره به اینکه امسال احتمال بحران کمبود انرژی 
در اوج سرما وجود دارد، اظهار داشت: دلیل آن 
این است که سال های گذشته در ساخت وسازها 
بــه مبحــث انــرژی توجــه نشــده اســت. او بیــان 
داشــت: ایمنی عایق صوتــی و عایق حرارتی در 
همــه مــوارد کامــل اســت و اینکــه در این بخش 
به عمل برســیم مشــکات داریم. این مسئول با 
اشــاره بــه ۲ مبحــث ۱۹ و ۱۸ ســاختمان گفــت: 
ایــن مباحث ملی بوده و مبحث ۱۹ در خصوص 
بهینه ســازی مصــرف انــرژی اســت؛ مبحــث ۱۸ 
نیــز ارتباط با آســایش ســاکنان منــزل دارد که اگر 
اجرا شــود آســایش روانی مردم را در پی خواهد 
داشــت. کیانــی با اشــاره بــه اینکه البرز خاســتگاه 
مهندســی ایران بــوده، اظهــار داشــت: در رابطه با 
موضوعات و قوانین سازمان نظام مهندسی حدود 
۲۸ سال گذشته اقداماتی در کانشهر کرج صورت 
گرفت که در هیچ جای ایران انجام نشده است. او 
تأکیــد کرد تلفاتی کــه در زلزله طبس و دیگر نقاط 
ایران در سال های گذشته داشته ایم بسیار باال بود اما 
اکنون می بینیم زلزله هایی با ریشتر باال و مرگ ومیر 
بســیار کمتر رخ می دهد که نتیجه کارهایی اســت 
که تاکنون انجام شــده است. اعضای هیئت مدیره 
جدید نظام مهندسی ساختمان استان البرز حدود ۱۰ 
روز پیش کار خود را آغاز کردند. استان البرز ۲ هزار 
هکتار بافت فرســوده و غیر مقاوم دارد که بیش از 
یک سوم جمعیت سه میلیون و ۲۰۰ هزارنفری استان 

در این بافت ها زندگی می کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطرح کرد:

خطر بافت های فرسوده در کمین مردم البرز
همه مدیران در مسیر توسعه پایدار البرز 

یکصدا باشند

آبادانی کرج اولویت همه ماست

المان پرستار زینت
 بخش شهر کرج می شود

نماینــده عالــی دولت در 
اســتان البرز گفــت: مردم در 
کــه اتفاقات  انتظــار هســتند 
خــوب و ملموســی را شــاهد 
باشــند ازایــن رو نباید دســت 
و  بگذاریــم  دســت  روی 
بــه  اتــکا  بــا  دارد  ضــرورت 

ظرفیت هــای داخلــی اســتان و شهرســتان ها 
منشــأ تحول و پیشــرفت باشــیم. به گزارش 
رویــداد امــروز، مجتبی عبداللهی در جلســه 
در  کــه  نظرآبــاد  شهرســتان  اداری  شــورای 
فرمانداری این شهرســتان برگزار شــد، ضمن 
گرامیداشــت هفته بسیج افزود: تاش برای 
خدمــت بــه مــردم مهم تریــن اصــل دولــت 
مردمــی ســیزدهم اســت. او بابیــان اینکــه 
نظرآبــاد، شهرســتانی شــهیدپرور و مذهبــی 
است، ادامه داد: این شهرستان حدود ۳۰۰ 
شهید و ۱۰۰ ایثارگر را در دل خود جای داده 
ازایــن رو بایــد باروحیــه مضاعــف انقابی و 
جهــادی بایــد بــه این مــردم خدمــت کنیم. 
عبداللهی گفت: باید روح همدلی، وحدت 
چراکــه  شــود  حاکــم  البــرز  در  انســجام  و 
تعامــات  و  هم افزایی هــا  ایــن  ســایه  در 
مــردم  بــه  بیشــتری  کیفیــت  بــا  می توانیــم 
خدمت کنیم. او افزود: گذشت، جانفشانی 
و ایثار در جامعه و رفتار و برخورد اســامی 
بایــد بیش ازپیــش ترویــج و نهادینه شــود تا 
مســیر خدمــت همــوار شــود. اســتاندار البرز 
البــرز  شهرســتان های  تمامــی  کــرد:  اضافــه 
دارای ویژگی هــای خاصــی اســت ولــی باید 
بســیاری از زیرســاخت ها ارتقا یابند تا بتوان 

بهره برداری الزم را از فرصت ها داشت.
او گفــت: اکنــون اقتصــاد البــرز وضعیــت 
خوبــی دارد ولــی بایــد ارتقــا یابــد و در ابعاد 
مختلــف تولید، صنعــت، صــادرات و به ویژه 
ســوی  از  محولــه  تکالیــف  از  کــه  کشــاورزی 
رئیس جمهــور محتــرم اســت، تحــول ایجــاد 
کنیــم. عبداللهــی افزود: در بودجه ریزی ســال 
۱۴۰۱ اســتانداری ها و به تبــع آن فرمانداری ها 
بیشــتری  اختیــارات  اجرایــی  و دســتگاه های 
خواهند داشت. او گفت: در چشم انداز سال 
۱۴۰۱ بایــد رشــد اقتصــادی ۸ درصــد محقــق 
شــود ولــی بــا توجــه بــه ظرفیت هــای البــرز، 
انتظــار مــی رود که فراتر از این هدف باشــیم. 
استاندار البرز افزود: مردم در انتظار هستند که 

اتفاقات خوب و ملموســی را 
شــاهد باشــند ازایــن رو نبایــد 
دســت روی دســت بگذاریــم 
و ضــرورت دارد بــا اتــکا بــه 
ظرفیت هــای داخلــی اســتان 
و شهرســتان ها منشــأ تحول و 
پیشــرفت باشــیم. او گفــت: 
مشــکات  بــا  شهرســتان ها  طبیعــی  به طــور 
حــوزه  در  آن هــا  اغلــب  کــه  کمبودهایــی  و 
زیرســاختی اســت، مواجــه هســتند ازایــن رو 
تمامی مسئوالن دستگاه ها را برای برنامه ریزی 
و حل مشکات به شهرستان ها خواهیم آورد. 
عبداللهــی افــزود: فرمانــداران بایــد برنامــه و 
چشــم انداز ۴ ســاله ترســیم کننــد و برش های 
ســاالنه را نیز مشخص نمایند تا بر این اساس 
ســنجش و نظارت شــوند. او گفت: بی شــک 
بخــش بزرگــی از حــل مشــکات اجتماعــی 
درگــرو حل موانــع اقتصادی اســت چراکه اگر 
مشــکات معیشــتی مردم حــل شــود ناگزیر، 
گره هــای اجتماعــی نیز گشــوده خواهد شــد. 
استاندار البرز افزود: باید در استان درآمدزایی 
کنیم تا به مرور مردم از این امر بهره مند شوند 
و این امر ممکن است چراکه کشور ما کشوری 
غنــی و ثروتمنــد اســت و بایــد از ظرفیت هــا 

نهایت استفاده را کرد.
به گونــه ای  بایــد  گفــت:  عبداللهــی 
برنامه ریزی کنیم که با استفاده از تکنولوژی ها 
و فناوری های روز دنیا کشــاورزی را در اســتان 

توسعه دهیم.
او افــزود: به طورقطع عملکردها را رصد و 
نظــارت می کنم تا پویایی و حرکت در مســیر 
کسب رضایتمندی مردم به واقع محقق شود.

شــفافیت،  گفــت:  البــرز  اســتاندار 
مهم تریــن  پاســخگویی  و  مســئولیت پذیری 
مؤلفه های حکمرانی مطلوب است که باید با 

جدیت مدنظر قرار گیرد.
او افزود: تمامی مدیران و مسئوالن استان 
باید دیدار چهره به چهره با مردم را در برنامه 
هفتگی خود داشته باشند و با نگاه مثبت به 

چاره اندیشی و حل مسائل مردم بپردازند.
در  اجتماعــی  قــرارگاه  گفــت:  عبداللهــی 
استانداری و تمامی شهرستان های استان باهدف 
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و شناسایی 
افراد نیازمند تشکیل می شود و محله به محله 

جریان خواهد داشت. 

سخنگوی شورای شهر کرج 
گفــت: آبادانی کــرج، به عنوان 
شــهری که در آن متولد شدیم، 
زندگــی می کنیــم یــا در خاکش 
از  رســید،  آرامش خواهیــم  بــه 
خواســت هــر فــرد و شــخصی 

مهم تر و ارزشمندتر است.
علی قاســم پور این مطلب را در نشستی با 
اصحاب رسانه که به رخدادهای هفته های اخیر 
ایــن پارلمان محلی و گفته هــای یکی از اعضای 
شورا گایه و انتقاداتی داشتند، مطرح کرد. قاسم 
پور گفت: همه ما به ویژه اصحاب رسانه دلسوز 
این شهر هستیم و هر آنچه گفتار و عمل می کنیم 
به منظور آبادانی آن است. از این منظر باید کمک 
کنیم بیش از هر چیز آرامش و پیشــرفت را برای 
شهر به ارمغان بیاوریم. او بابیان اینکه من بارها 
از همین تریبون اعام کرده ام که اصحاب رسانه 
یــار و همکار ما هســتند، رخدادهای هفته های 
اخیر شورای شهر در رابطه با خبرنگاران را بسیار 

نامطلــوب و نامناســب عنوان 
کرد. قاسم پور تصریح کرد: به 
ســهم خود از همــه همکارانی 
که در عرصه رسانه قلم و قدم 
می زننــد، بابــت ایــن اتفاقات 
عذرخواهــی می کنــم. او بیــان 
کــرد: به یقیــن هر کــس در این 
محل حضور می یابد برای ما محترم و ارزشمند 
بــوده و شــأن هیچ کــس نبایــد زیر ســؤال بــرود. 
سخنگوی شورای شهر کرج در مقابل درخواست 
اصحاب رسانه مبنی بر عذرخواهی رسمی شورای 
شــهر از خبرنگاران نیز اعام کرد: این مطلب را 
در جلســه هیئت رئیســه مطرح و موضع رسمی 
شورا را پس ازآن اعام خواهم کرد. عضو شورای 
کرج خاطرنشــان کرد: اما نکته ای که همه باید 
به آن توجه داشــته باشــیم این اســت که ضمن 
عدم گذشت از موضوعات مهمی چون عدالت 
و روشنگری، احترام متقابل را همواره در دستور 

کار قرار دهیم. 

رئیس ســازمان سیما، منظر 
و فضای ســبز شهری شــهرداری 
کــرج از نصــب و رونمایــی از 
ِالمان پرستار همزمان با والدت 
حضرت زینب )س( و روز پرستار 
گــزارش رویــداد  خبــر داد. بــه 
پــور  بضاعتــی  پیمــان  امــروز، 

گفت: به پاس قدردانی از زحمات و فداکاری های 
کادر ســامت و درمــان در دوران کرونا همزمان 
با والدت بانوی ایثار و شــهامت حضرت زینب 
کبری )س( و روز پرستار از ِالمان پرستار رونمایی 

خواهد شد.
پیمان بضاعتی پور اظهار داشت: این المان از 
جنس بتن گاسه در ارتفاع حدود 6 متر و ساخته 
دست هنرمند فرهیخته امیرعلی گروسیان است 
که به زودی در میدان پرستار در باغستان غربی 

جانمایی خواهد شد.
این مسئول با اشاره به برنامه ساخت و نصب 
المان در مناطق مختلف شهر در دو سال گذشته 
اظهار کرد: تاکنون ِالمان های »مادر«، »آتش نشان 
فداکار«، »رازی«، »دهقان فداکار« و »مهر پدری« 

زینت بخــش فضاهای شــهری 
شهر کرج شده اند.

او بــا ذکــر آنکــه ســاخت 
بــا  نوســتالژیک  ِالمان هــای 
ماهیــت فرهنگــی - تاریخــی 
شــهری  هویــت  در  می توانــد 
گفــت:  نقــش داشــته باشــد، 
ِالمان هــای شــهری به عنوان یکــی از اصلی ترین 
اجزای شــهر، می توانند نقش بسزایی در ایجاد 
روابط عاطفی افراد با فضاهای شهری و به تبع 
آن ارتقــای ســرزندگی و پویایی این گونه فضاها 

ایفا کنند.
این مسئول ضمن قدردانی از فداکاری های و 
تاش بی وقفه کادر درمان و مدافعان سامت 
در صیانت و حفاظت از جان مردم بیان داشت: 
کــه یــادآور فــداکاری و  امیدواریــم ایــن المــان 
تاش های دلسوزانه پرستاران است گامی هرچند 
کوچک در پاسداشــت زحمات آنان باشــد تا در 
ادامه مسئولیت و مأموریت خود بتوانند باقوت 
قلب بیشتری در عرصه خدمت رسانی به مردم 

حضور یابند. 

مجتبی عبداللهی

علی قاسم پور

پیمان بضاعتی پور

د البرز رویدا

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
البــرز در جریــان بازدیــد از مرکز بهداشــت غرب 
کــرج، از مرکــز واکسیناســیون ســالن  شهرســتان 
رونــد واکسیناســیون  ایثــار حصــارک و  ورزشــی 
شــهروندان بازدیــد کرد و با کارکنــان و برخی از 
مراجعیــن گفتگــو کــرد و از نزدیــک در جریــان 
روند واکسیناســیون شــهروندان و شــرایط کاری 
گرفــت. ناصــر مقــدم در ایــن بازدیــد  آن قــرار 
گفت: به یاری خداوند با همکاری و هم افزائی 
دســتگاه های مختلــف ازجملــه دانشــگاه علوم 
پزشــکی، ورزش و جوانــان، ســپاه پاســداران و 
شهرداری ها و سایر دستگاه های خدمات رسان، 
بستر و زیرســاخت های الزم برای واکسیناسیون 
شــهروندان فراهم شــده و در این میان تاش ها 

و خدمت رســانی واکســیناتورهای عزیــز و تیــم 
و  خالصانــه  ایشــان،  پشــتیبانی  و  هماهنگــی 
قابل تقدیر اســت. مســئول کمیته اطاع رســانی 
و مدیریــت جــو روانــی اســتان البــرز افــزود: در 

حــال حاضــر، قریــب بــه شــصت وپنج درصد از 
شــهروندان نســبت به دریافت واکســن دوز اول 
و یــا دوم کرونــا اقــدام کرده اند کــه باید رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و مصون ســازی ایشــان، 

به صورت مستمر رعایت شود و در صورت لزوم و 
رعایت شرایط و فاصله زمانی تزریق بین دوزها، 
نســبت به تزریق دوز دوم و یا ســوم شــهروندان 
اقــدام گردد. ناصر مقدم ضمن تزریق دوز ســوم 
واکســن کرونا گفت: در ســال ها و ادوار مختلف 
که نیاز به واکسیناســیون عمومی بوده، شــبهات 
و مقاومت هایــی از ســوی برخــی مــردم در ایــن 
خصوص وجود داشته است لیکن باید هریک از 
آحاد جامعه، اعم از مســئولین و شــهروندان، با 
اطاع رســانی و رفع شــبهات فکری و ذهنی و نیز 
با دعوت لسانی و یا عملی، سایرین را به تزریق 
واکســن کرونا دعوت نمایند تا با کمک و همت 
جمعــی همه ما، ریشــه این ویــروس منحوس از 

کشور عزیزمان برچیده شود.

ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا اســتان البرز 
دانش آمــوزان  بــرای  حضــوری  آمــوزش  گفــت: 
اجبــاری نیســت و مدیــران مــدارس حــق اخــذ 
هیچ گونــه تعهــدی از اولیــای دانش آمــوزان در 
خصــوص عدم مســئولیت مدرســه بــرای ابتای 
دانش آمــوز به کرونا را ندارنــد. مهرداد بابایی، 
ســخنگوی ستاد مقابله با کرونا اســتان البرز، در 
گفت وگو با فارس، در خصوص شرایط کرونایی 
البرز، گفت: خوشبختانه در آخرین به روزرسانی، 
شهرســتان های ســاوجباغ و چهارباغ از شــرایط 
زرد بــه آبــی تغییر کرد و در حــال حاضر این دو 
شهرســتان و شهرســتان طالقــان شــرایط آبــی و 
ســایر شهرســتان ها رنگ زرد کرونایــی دارند. او 
در ادامــه بابیان اینکه واکسیناســیون در البرز در 
حــال تکمیــل اســت، افــزود: تزریق واکســن در 
البــرز از مــرز ۳ میلیــون و ۴۰۰ هزار ُدز گذشــته و 
حدود ۸۰ درصد از افراد واجد شرایط دریافت 
واکســن در البــرز یــک دز واکســن و بیــش از ۶۰ 

درصــد از البرزی هــا دو ُدز واکســن را دریافــت 
کردند. دانش آموزان هم استقبال خوبی داشتند 
و بیــش از ۹۳ درصــد از دانش آمــوزان بــاالی ۱۲ 
ســال هســتند، حداقــل نســبت بــه تزریــق یک 
دز واکســن اقــدام کرده انــد. ایــن مقام مســئول 
از  مــدارس  برخــی  کــه  تعهــدی  خصــوص  در 
دانش آمــوزان می گیرنــد؛ مبنی بر اینکه مدرســه 
هیــچ تعهــدی در قبــال ابتای دانش آمــوزان به 

کرونا ندارد؛ گفت: هیچ مدرسه ای اجازه گرفتن 
چنین تعهــدی از اولیای دانش آموزان را ندارد و 
اگــر مــواردی در این خصوص وجــود دارد، باید 
به مدیریت آموزش وپرورش اطاع داده شــود تا 
در اســرع وقــت جلوگیــری شــود. او با اشــاره به 
اینکــه از امــروز امکان بازگشــایی حضوری برای 
تمامی مدارس فراهم شــده اســت؛ خاطرنشــان 
بــر  منــوط  مــدارس  بازگشــایی حضــوری  کــرد: 

رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی اســت و ایــن 
امربر برگزاری کاس های حضوری اولویت دارد. 
در این راستا و با توجه به فصل سرما، از اولیای 
مدارس و دانش آموزان درخواست داریم به این 
موضــوع توجــه ویــژه داشــته باشــند تــا زمینه ای 
بــرای بــروز بیماری فراهم نشــود. بابایی بابیان 
اینکــه حضــور دانش آمــوزان در مــدارس اجباری 
نیست، گفت: آموزش با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی به صورت ترکیبی از آموزش حضوری و 
غیرحضوری با زمان بندی توسط شورای مدرسه 
باید انجام شــود. او افزود: حضور دانش آموزان 
در مــدارس به ویــژه بــرای دانش آمــوزان زیــر ۱۲ 
ســال کــه واکســینه نشــده اند، اجباری نیســت. 
اگــر مدرســه ای در این خصــوص تخطی می کند 
و یــا بــدون رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی 
بــه برگــزاری کاس هــای حضوری اقــدام می کند 
بــه مدیریــت آموزش وپــرورش اطــاع دهیــد تــا 

رسیدگی شود.

ناصر مقدم در بازدید از مرکز بهداشت غرب کرج مطرح کرد:

ریشه کنی ویروس کرونا با کمک آحاد جامعه

مدارس حق ندارند از اولیا تعهد کرونایی بگیرند

خـــبر

خـــبر

رویداد البرز

رویداد ایران
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یادداشت   

دام های عشایر کوچ رو 
مایه کوبی می شوند

مدیرکل دامپزشکی ایالم با اشاره به آغاز کوچ عشایر 
ســایر اســتان ها به ایالم، گفت: دام های عشایر کوچ رو 
در ایــالم مایه کوبــی می شــوند. به گــزارش ایــالم بیدار، 
رامیــن پورنجــف، مدیــرکل دامپزشــکی ایــالم در جمع 
رســانه ها اظهار داشــت: هرســاله و از ابتدای آذرماه در 
فصــل پاییز عشــایر کــوچ رو مناطق گرمســیری جنوب 
اســتان ایــالم را برای قشــالق گذرانی انتخاب می کنند. 
او افزود: هرساله با شروع فصل سرما مناطق گرمسیری 
استان ایالم میزبان حدود بیش از یک هزار و ۲۰۰ خانوار 
عشایری از استان های همدان، کرمانشاه و لرستان است 
که تا اردیبهشــت ماه در این مناطق ســکونت دارند. او 
ادامه داد: در این راستا با هماهنگی ادارات دامپزشکی 
استان های مبدای هماهنگی ها و مکاتباتی در خصوص 
بیمــاری دام هــا بــرای جلوگیــری از ســرایت آن در ســایر 
اســتان های ازجمله اســتان ایالم به عنوان استان مقصد 
انجام گرفتــه اســت. مدیــرکل دامپزشــکی ایــالم اضافه 
کــرد: عمــده دام هــا مــورد ایمن ســازی قرارگرفته انــد و 
واکسیناسیون قبل از کوچ برای دام های آن ها انجام گرفته 
اســت. پورنجف عنوان کرد: با توجه به اینکه عشــایر 
کوچ رو از استان های مختلف عبور می کنند ممکن است 
حین عبور هم دام های آن ها به بیماری مبتال شوند. او 
ادامه داد: در این راستا ایمن سازی الزم از مناطق مرزی 
و عشــایری استان شروع شده و دام هایی که مایه کوبی 
آن ها صورت نگرفته با اعزام اکیپ های دامپزشــکی به 
مناطق استقرار عشــایر کوچ رو این کار انجام می شود. 
او گفــت: دامپزشــکی اســتان همه ســاله بــا همــکاری و 
هماهنگی ســازمان عشایری اســتان با اعزام اکیپ های 
ســیار و ثابت در شهرســتان هایی که دامداران و عشایر 
مستقر می شوند، خدمات الزم را به آن ها ارائه می دهند.

اختصاص 1۰ میلیارد 
تومان برای کمک به 

طرح های اشتغال زایی 
مددجویان

معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد ایالم 
از اختصــاص ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به طرح های 
اشتغال زایی مددجویان ایالمی در زمینه دامداری خبر 
داد. شبیب جعفرزاده در گفت وگو با شبستان اظهار کرد: 
جهت ارائه کمک به پایداری طرح های تحت حمایت 
بیش از 10 میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود 
40 درصــد از طرح های ایجادشــده توســط مددجویان 
ایــن نهــاد طرح هــای دامداری هســتند. او افــزود: برای 
پشتیبانی از این طرح ها در شرایط سخت خشکسالی 
بیــش از 5 میلیارد تومان جهت تهیــه نهاده های دامی 
در نظر گرفته شده است که تاکنون 2.5 میلیارد تومان 
نهــاده دامــی به صــورت رایگان در اختیــار مجریان این 
طرح هــا قرارگرفتــه اســت. او ادامــه داد: در ایــن راســتا 
ایــن نهــاد تا پایان ســال و در مراحل بعــدی نیز در کنار 
خانواده ها هستیم و مجریان طرح ها نگرانی بابت تهیه 
علوفه نداشــته باشــند ما تا جایی که ناظرین ما تائید 
کنند به صورت رایگان علوفه های دامی تهیه و در اختیار 
آن ها قرار خواهد گرفت. معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد ایالم گفت: این نهاد به منظور پایدار ماندن 
طرح های اشتغال زایی مددجویان و حمایت از مجریان 
طرح هــا در شــرایط ســخت اقتصــادی و خشکســالی، 

برنامه های حمایتی گوناگونی را ارائه می دهد.

طرح تصفیه خانه ایوان تا 
پایان سال تکمیل می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایالم از تکمیل 
طرح تصفیه خانه ایوان تا پایان امسال خبر داد.

علــی پوراحمد در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
آب شرب یکی از مطالبات اهالی شهرستان ایوان تبدیل 
است، اظهار کرد: طرح تصفیه خانه این شهرستان سال 
1395 کلنگ زنی شده است اما به دلیل عدم اختصاص 
منابــع مالی به موقع این پروژه با کندی مواجه شــد. او 
گفت: امسال با اختصاص ۳۰ میلیارد تومان این طرح آغاز 
به کارکرده است، در این راستا با زمان بندی انجام شده 
مقرر شــد که تا پایان ســال مالی این طرح به طور کامل 
به بهره برداری برســد. پوراحمد گفت: با بهره برداری از 
این طرح عالوه بر شهر ایوان آب شرب ۳۲ روستای این 

شهرستان نیز تأمین خواهد شد.

ساخت 54 واحد مسکونی 
برای خانواده های
 دارای 2 معلول

مدیرعامل مجمع خیرین کشور از احداث ۵۴ واحد 
مسکونی برای خانواده های دارای ۲ معلول در ایالم طی 
ســال جاری خبر داد.به گزارش مهر، حســن حمزه زاده 
در حاشیه سفر به ایالم اظهار کرد: به همت حمیدرضا 
شاه حســینی عضــو هیئت مدیره این مجمــع ۵۴ واحد 
مســکونی بــرای خانواده هــای دارای دو عضــو معلــول 
اســتان ایالم احداث خواهد شــد. او افزود: ساخت این 
واحدهــا ســومین اقــدام ایــن خیــر نیک اندیش پــس از 
ســاخت شــیرخوارگاه حضرت علی اصغر )ع( و مدرسه 
اســتثنایی سردار شهید حاج قاســم سلیمانی در استان 
است.او اظهار کرد: کار احداث این واحدهای مسکونی 
در آینــده نزدیــک از طریــق عقــد قــرارداد بــا پیمانــکار 
احــداث و تمامی هزینه های ســاخت آن توســط حاج 

حمیدرضا شاه حسینی تقبل خواهد شد.

خواسته هایی که تاکنون برآورده نشده است

عشایر ایالم چشم به راه روزهای روشن
افزایش 1۲ درصدی درآمد گمرک ایالم

کشف ۹1 فقره سرقت در استان

طرح ملی فهما 
در مساجد ایالم اجرا می شود

مهم ترین ویژگی شهدا انقطاع از 
لذت های دنیوی است

اســتان  گمــرکات  مدیــرکل 
ایالم گفت: گمرک استان ایالم 
صرفــا صادراتی اســت و درآمد 
هفت ماهــه گمرک نســبت به 
سال گذشته افزایش ۱۲ درصدی 
داشته است. روح ا... غالمی در 
گفت وگــو با فارس گفت: نیمه 

دوم اســفند ۹۸ رســما مرز مهران از طرف عراق 
به دلیل شیوع کرونا بسته شد و تا پایان خرداد 
۹۹ ادامــه داشــت لــذا در ایــن مــدت مکاتبات 
متعــدد، مالقــات مهم و تأثیرگــذار و همچنین 
صدور کاالهای حیاتی به عراق باعث شد مهران 
به عنــوان اولین مرزی که با عراق هم مرز اســت 
بعد از کرونا به صورت دو روز در هفته بازگشایی 
شــود ولــی به دلیــل کرونــا صــادرات بــه حدود 
نصف مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. 
او ادامه داد: گمرک اســتان ایالم صرفا صادراتی 
است و درآمد هفت ماهه گمرک نسبت به سال 

گذشــته افزایــش ۱۲ درصــدی 
داشته اســت و برای حدود دو 
تا ســه هزار نفر نیز مســتقیم و 
غیرمستقیم اشتغال زایی دارد. 
مدیــرکل گمرکات اســتان ایالم 
گفت: مشــکالت مرز با رایزنی 
بین مقامات مرزی حل می شود 
لیکن مواردی هست که نیاز به دخالت و رایزنی 
وزارت امور خارجه و سایر مقامات مرتبط دارد. 
او ادامــه داد: بازارچــه چنگولــه و مــرز رســمی 
چیــالت که ســال ۹۶ به تصویب هیــات دولت 
رســیده است به علت عدم تمایل عراق، فعال 
نشده است که می طلبد با تمام توان در جهت 
راه انــدازی ایــن مرزها تالش کرد. غالمــی افزود: 
گمرک اســتان ایالم در بین ۱۰۵ گمرک صادراتی 
کشــور در ۷ ماهه منتهی به مهرماه ســال جاری 
رتبه دهم را دارا شــد و حدود ۳ درصد صادرات 

کشور از گمرک استان ایالم خارج می شود.

فرمانــده انتظامــی اســتان 
ایــالم از اجــرای طــرح ارتقــای 
امنیــت اجتماعــی و کشــف ۹۱ 
فقــره ســرقت و دســتگیری ۴۸ 
سارق در سطح استان خبر داد. 
بــه گــزارش مهــر، ســردار دالور 
القاصی مهر اظهار کرد: یکی از 

مطالبــات و انتظــارات به حق مردم و همچنین 
یکــی از اولویت هــای اصلــی مأموریــت پلیــس، 
بحث پیشگیری از جرائم و کشف سرقت ها و 
دستگیری سارقان است که این امر باعث جلب 
رضایتمندی شهروندان و نا امن کردن محیط برای 
سارقان بوده است. او افزود: با تالش شبانه روزی 
کارکنان انتظامی استان و تشدید اقدامات کنترلی 
و بــا اســتفاده از طرح های مختلــف انتظامی - 
اجتماعی و همچنین همکاری خــوب مردم، در 
طول یک هفته گذشــته ۹۱ فقره سرقت کشف 
و ۴۸ نفر ســارق نیز دســتگیر شدند. او تصریح 

کــرد: از دیگــر نتایــج این طرح 
مقتدرانــه پلیســی کشــف ۵۶ 
قبضه سالح جنگی، ۸۴ عدد 
فشــنگ جنگی، دســتگیری ۲۱ 
ســوداگر مرگ و کشف بیش از 
ســه کیلوگرم مواد مخدر بوده 
است. فرمانده انتظامی استان 
ایــالم با بیــان اینکه متهمان دستگیرشــده برای 
ســیر مراحل قانونی بــه مراجع قضائی معرفی 
شــدند، گفت: تمام تــالش پلیس اســتان ارتقاء 
احســاس امنیت و آرامش در جامعه است و در 
این راه نیازمند مشارکت عمومی است. این مقام 
انتظامــی، هــدف پلیــس از اجرای طــرح ارتقای 
امنیــت اجتماعــی را افزایــش امنیت، آســایش و 
آرامش شهروندان برشمرد و بیان کرد: نیروهای 
پلیس با به کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی 
خود در تأمین نظم و امنیت شــهروندان تالش 

می کند.

طــرح ملی فهما با اســتقبال 
کانون های مساجد ایالم باقوت 
ســتاد  مدیــر  می شــود.  اجــرا 
هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مســاجد اســتان ایالم، در 
گفت وگو با شبستان، با بیان این 
مطلب، اظهار کرد: ستاد استان 

ایالم برابر دستورالعمل ابالغی از ستاد هماهنگی 
کانون هــای فرهنگی و هنری مســاجد کشــور در 
زمینه ثبت فعالیت ها و برنامه هــای کانون ها در 
سامانه بچه های مسجد، فعالیت های گسترده ای 
را آغاز کرده است. علی چراغی پور با بیان اینکه 
۳۰۷ کانون فرهنگی و هنری در ســطح مساجد 
مناطــق روســتایی و شــهری این اســتان فعالیت 
دارند، افزود: از ماه های گذشته همزمان با سراسر 
کشور نسبت به بارگذاری فعالیت های مختلف 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد در سامانه 
بچه های مسجد اقدامات الزم انجام شده است. 
او افزود: در راستای تسهیل و ترغیب کانون های 
فرهنگی و هنری به ثبت فعالیت ها و برنامه ها در 
سامانه، دوره های آموزشی حضور و غیرحضوری 
از طریق فضای مجازی، ارتباط مستمر با مدیران 
کانون هــا در راســتای مشــارکت و ثبــت فعالیت 
در ســامانه فهما و حضور کارشناســان ستادی در 
کانون هــای فرهنگی و هنری برگزارشــده اســت. 
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد اســتان ایالم بیان کرد: سامانه بچه های 
مسجد یکی از گسترده ترین سامانه هایی است 
کــه در حــوزه مســاجد و کانون هــای فرهنگــی و 
هنــری به منظور شناســایی برنامه های شــاخص 
کانون ها، کشف استعدادهای جدید و درخشان، 

توســعه و ترغیب کانون هــا در 
فعالیت هــای  انجــام  راســتای 
فرهنگــی و هنــری و تقدیــر از 
فعالیــت کانون های برتــر برای 
ســومین ســال پیاپی در کشــور 
انجــام می شــود. چراغی پور با 
بیان اینکــه آخرین مهلت ثبت 
فعالیت ها در سامانه بچه های مسجد ۳۰ آذرماه 
سال جاری است، گفت: تمدید شدن این مهلت از 
سوی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد کشــور است و خوشــبختانه کانون های 
مساجد استان استقبال بسیاری خوبی در راستای 
ثبــت آثار و فعالیت ها داشــته اند که قابل تقدیر 
اســت. او بیان کرد: در سال گذشته فعالیت های 
کانون های مساجد به خوبی در این سامانه ثبت 
شــد و کانــون فرهنگی و هنری شــهدای ســرابله 
استان ایالم موفق شد که جزو کانون های برتر در 
سطح کشور معرفی شد که در مراسمی با حضور 
مسئوالن، مدیر این کانون موردتقدیر قرار گرفت. 
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مســاجد کشــور ابراز کــرد: در ســال جاری هــم از 
کانون های برتر در اجرای طرح ملی فهما در سطح 
استان تقدیر خواهد شد و کانون های برتر کشور با 
توجه با امتیازات کسب شده معرفی خواهند شد و 
امید داست که استان ایالم نیز بتواند در این زمینه 
در سال جاری جزو استان های برتر در طرح ملی 
فهما باشند. او ابراز کرد: کارشناسان ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم 
در سال جاری به صورت شبانه روز برای راهنمایی 
و کمــک به مدیران کانون های فرهنگی و هنری 

مساجد، پیگیری های الزم را انجام می دهند. 

رئیــس دانشــگاه ایــالم بــا یــادآوری اینکــه 
شهادت تنها نصیب مقربان الهی می شود، گفت: 
مهم تریــن ویژگــی شــهدا انقطــاع از لذت هــای 
دنیــوی اســت. بــه گــزارش ایرنــا، طاهــر علــی 
محمدی در اجالسیه دانشجویی یادواره شهدای 
دانشــجوی اســتان ایالم اظهار داشت: شهدا در 
مبــارزه بــا ضدانقالب با جانفشــانی شــجاعانه 
مقابلــه کردنــد و اکنــون نیز مــا را در رســیدن به 
اهداف متعالی یاری می دهند. او افزود: شــهدا 
به دلیل جایــگاه واال نزد خداوند متعال پس از 
مــرگ نیز حیــات دارند و ناظر بر اعمــال و رفتار 
ما هســتند. رئیس دانشــگاه ایالم تصریــح کرد: 
شهدا تمام هستی خود را در راه خداوند متعال 
انفاق کردند، شهیدان در اعمالشان تنها به خدا 
توجه دارند و همه چیز در محضر شهید است. 

علی محمدی ادامه داد: ویژگی شــهید نظر به 
وجــه اهلل اســت شــهید بــه خداوند توجــه ویژه 
دارد و ویژگــی و خصلتــی را پیامبــر برای شــهید 
بیان می فرماید آن وجه اهلل است. او اضافه کرد: 
پرده های غیب برای شــهید کنار رفته است. اگر 
شهید به مقام باالیی می رسد به این معناست 
که به مرحله انقطاع رسیده و از لذت های دنیوی 
گذشته است. علی محمدی بیان داشت: عالمان 
و عارفان پس از ســال ها تالش علمی و معنوی 
به ســیر و ســلوک عارفانه رســیدند اما شــهدا با 
جهاد فی سبیل اهلل یک باره به مقام باالیی نزد 
خداونــد رســیدند. رئیس دانشــگاه ایالم گفت: 
مقام و منزلت شهدا پس از شهادت بیشتر نمایان 
می شــود و در اینجا وظیفه ما این اســت که یاد 

این بزرگان را گرامی بداریم.

روح ا... غالمی

دالور القاصی مهر

علی چراغی پور

د ایالم رویدا

ایــالم  شهرســتان محــروم هلیــالن در اســتان 
ابتدایی ترین خدمات بیمارستانی را ندارد.

در  شهرســتانی  هلیــالن،  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
یکصد کیلومتری و شــمال شــرقی ایالم واقع شــده 
بــا محرومیــت پیونــد خــورده اســت.  و نامــش 
خودکشی، آسیب های اجتماعی، فقر  شدید، نبود 
بــرای  بــزرگ  زیرســاخت های الزم و شــرکت های 
توســعه و ایجاد اشــتغال، عملیاتی نشــدن وعده 
غیراســتاندارد  جاده هــای  مختلــف،  دولت هــای 
همگــی دست به دســت هــم داده انــد تا همچنان 
نــام ایــن شهرســتان در ژرفــای محرومیــت بمانــد. 
دسترسی عادالنه به خدمات درمانی و توزیع برابر 
منابع سالمت یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان و 
سیاســت گذاران بخش ســالمت در هر کشــوری به 
شمار می رود، اما در ایران بی عدالتی در توزیع منابع 
بخش سالمت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 
دارای شدت بیشتری است. این در حالی است که 
توسعه زیرساخت بخش های مختلف در جامعه در 
حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
مســتلزم فراهم شــدن ســالمتی در جامعه اســت. 
در شهرســتان هلیالن از توابع استان ایالم که فاقد 
بیمارســتان اســت چه باید گفت و چه تعریفی در 
ادبیــات ســالمت را می تــوان بر آن گذاشــت و چه 
دلیــل و توجیهــی می توانــد افکار عمومــی را اقناع 

کند که در استانی، شهرستانش حداقل های درمانی 
را ندارد و مردم مجبور می شــوند برای مراجعه به 
پزشــک متخصص یا اعمال جراحی به مرکز استان 
کــه صــد کیلومتــر با هلیــالن فاصلــه دارد یا اســتان 
کرمانشاه مراجعه کنند؟ اگر عضوی از یک خانواده 
در شهرســتان هلیالن به عمــل جراحی یا مراجعه 
به پزشک متخصص نیاز داشته باشــد، جدا از رنج 
محرومیــت، تــورم و گرانــی را بایــد متحمــل شــود 
کــه از ســوی دیگر نبــود خدمات درمانــی رایگان و 
قابل دســترس هــم مزیــدی بر علت اســت که رنج 
مریــض داری را دوچنــدان می کنــد. هلیالن همواره 
محل تجمع کاندیداهای مجلس و عامل پیروزی 
خیلــی از نمایندگان مجلس در اســتان ایــالم بوده  

اما محرومیت های این شهر ســتان نشــان می دهد 
نماینــدگان ایــن دوره از مجلــس نیز تنها به گرفتن 
عکــس یادگاری با مردم بســنده کــرده و به محض 
رســیدن به صندلی قدرت برعکس وعده هایشــان 
عمل کرده اند. در همین رابطه رئیس شبکه بهداشت 
و درمان هلیالن گفت: مهم ترین کاری که باید برای 
هلیالن انجام شود ساخت بیمارستان است. فاطمه 
کریمی افزود: یکی از دالیلی که بیماران هلیالنی به 
شهرستان چرداول، ایالم و... مراجعه می کنند نبود 

پزشک متخصص است.
او اظهار داشــت: محرومیــت برخی مناطق در 
هلیالن به قدری است که هیچ پزشک عمومی حاضر 
نیست به آنجا برود هرچند در طول یک سال ونیم 

حضور بنده این مشکل را رفع کرده ایم. او با اشاره 
به اینکه زمین برای ساخت بیمارستان آماده است 
و مسئوالن قول داده اند که تا بهمن ماه به مناقصه 
برود، افزود: فعال ســاخت یک بیمارســتان محلی 
به صورت اورژانسی می تواند بخشی از مشکالت ما 
را حل کند تا در آینده و با استقرار پزشک متخصص 
و فراهم شــدن بخشــی از زیرســاخت های درمانی 

بتوانیم آن را به بیمارستان مجهزتری ارتقاء دهیم.
در ایــن رابطــه نماینــده ایــالم گفــت: ضریــب 
محرومیت هلیالن ۷ و ۸ است که باالترین ضریب 
محرومیت در کشــور اســت. علی اکبری بســطامی 
افزود: اگرچه در طول این ســال ها برخی نهادها و 
سازمان ها کارهای خوبی انجام داده اند اما دولت 
مکلف اســت بــه محرومیت این شهرســتان توجه 
کند. او تأکید کرد: در سیستم نظام ارجاع و پزشک 
خانواده باید این گونه باشد که در کنار این خدمات، 
بــه موضــوع خدمات پاراکلینکی و آزمایشــگاه هم 
توجه شــود. عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با 
اشــاره به اینکه در برخی از مناطق، سیستم ارجاع 
و پزشک خانواده وجود دارد اما خدمات پاراکلنیکی 
نیســت که خــالف قانــون عمــل می شــود، گفت: 
هلیالن به دلیل انزوای جغرافیایی و محصور بودن 
بیــن ســه اســتان ایــالم، کرمانشــاه و لرســتان دارای 

محرومیت های زیادی است. 

مدیرکل راه و شهرسازی از آغاز احداث ۱۵۶۲ 
واحــد مســکونی در قالــب قانــون جهــش تولید 
مســکن تاکنون در اســتان ایالم خبر داد. عبدا... 
بهادری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاکنون 
در اســتان ایــالم ۲۰ هــزار و ۹۴۰ مــورد ثبت نــام 
برای مسکن انجام شده که از این تعداد ۳۸۸۶ 

مورد حائز شرایط اولیه و ۳۰۶۸ مورد نیز تأیید 
نهایی شــده اســت که از اشــخاص تأییدشده نیز 
۱۷۷۲ نفر ســهم آورده باالی ۴۰ میلیون تومانی 
را واریــز کرده انــد. او افــزود: در حال حاضر ۱۵۳ 
هــزار و ۸۸۲ مترمربــع یعنــی بیــش از ۱۵ هکتار 
زمیــن جهــت احداث مســکن طــرح اقــدام ملی 

احــداث  مراحــل  و  واگذارشــده  اســتان  ســطح 
۱۵۶۲ واحدمســکونی توســط کارگزاری هــا طبق 
تفاهمنامــه هــای مختلف ازجمله ســتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمینی )ره( و بنیاد مســکن 
انقــالب اســالمی اجرایــی شــده اســت. بهــادری 
خاطرنشــان کرد: تا ۱۵ آذرماه ســال جاری امکان 

ثبت نام در سامانه www.saman.mrud.ir برای 
شــهرهای آبدانان، ارکواز ملکشــاهی، دره شــهر، 
دهلران و لومار باز اســت و متقاضیان می توانند 
ثبت نــام خــود را تکمیــل کننــد و ثبت نــام بــرای 
مسکن سایر شــهرهای استان نیز به زودی آغاز و 

اطالع رسانی خواهد شد.

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت ایــالم گفت: 
روزانه و به طور متوســط ۴۸ تن زباله در شــهر دره 

شهر تولید می شود.
بــه گــزارش مهــر، غالمرضا ابدالی در جلســه با 
دبیران و اعضای سمن های محیط زیستی شهرستان 
دره شــهر بــا موضوع پســماند که به صــورت وبینار 

برگــزار شــد اظهار کــرد: روزانه در ســطح شــهر دره 
شــهر ۴۸ تــن زبالــه خانگی تولید می شــود که این 
زباله ها به ســایت دفن زباله واقع در ۸ کیلومتری 
شــرق دره شهر منتقل می شــوند. او اضافه کرد: در 
بحث جمع آوری و انتقال پسماندها به مرکز دفن 
زباله، اداره کل حفاظت محیط زیست و همچنین 

دســتگاه های ذی ربــط نظــارت دارنــد تــا حداقــل 
آسیب محیط زیستی کمتری را در این حوزه شاهد 
باشــیم. ابدالی در ادامه در خصوص پســماندهای 
پزشکی شهرستان دره شهر اظهار داشت: مدیریت 
پسماندهای پزشکی، صنعتی و شیمیایی به خوبی 
در حال انجام است، پسماندهای پزشکی از طریق 

یــک شــرکت جمــع آوری و بــه ایــالم منتقــل و در 
ســایت مرکزی این شــرکت عملیات بی خطرسازی 
پسماند بر روی آن ها صورت می گیرد. او اضافه کرد: 
پسماندهای شیمیایی و دارویی شهرستان نیز پس 
از جمع آوری از طریق شرکت های امحای پسماند 

ویژه، بی خطر سازی می شوند.

استان ایالم از دیرباز تاکنون جایگاه عشایر غیور 
بوده است، عشایر استان ایالم با جمعیتی بالغ بر ۸۰ 
هزار نفر در مناطق مختلف استان حضوری فعال 
دارند و نقش های مهمی در بخش های استان ایفا 
می کنند. جامعه عشایری استان با در اختیار داشتن 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ساالنه هشت هزار 
و ۱۰۰ تن گوشت قرمز، ۲۵ هزار تن شیر، ۴۶۵ تن 
روغن حیوانی، ۳۶۰ تن کشــک و یک هزار و ۳۵۰ 
تن پشم تولید و به بازار عرضه می کنند. به گزارش 
مهر،خشکسالی طی دو سال اخیر مشکالت زیادی 
را برای عشایر استان ایالم به وجود آورده و دام های 
مازاد عشایر خریداری ندارند، بر همین اساس چند 
مــاه پیــش بود که طــرح خرید تضمینــی دام مازاد 
عشــایر اســتان ایالم توســط دســتگاه های اجرایی 
مثل جهاد کشاورزی، امور عشایری و امور دام کلید 
خورد. این طرح هرچند هنوز در اســتان ادامه دارد 
اما به دلیل پایین بودن ظرفیت کشتارگاه صنعتی 
دام ایالم، روند کندی دارد و خواسته های عشایر را 

برآورده نکرده است.
خواسته عشایر استان ایالم صادرات دام 

است
یکی از عشایر ایالمی اظهار داشت: قشر عشایر 
نقش مهمی در تولید گوشــت قرمز اســتان و کشور 

دارند ولی متأسفانه مورد بی توجهی قرارگرفته اند. 
حمیــد نصراللهی افزود: معیشــت عشــایر اســتان 
ایــالم بیشــتر از طریق تولید گوشــت قرمــز و دیگر 
دلیــل  بــه  متأســفانه  اســت،  دامــی  محصــوالت 
خشکسالی، کمبود علوفه و نهاده ها با مشکالت 
زیادی مواجه هستیم. او تصریح کرد: خرید تضمینی 
دام زنده مشکالت عشایر را حل نکرده است چراکه 
در ایــن طــرح تنها درصد پایینــی از دام هــای مازاد 
عشــایر خریداری می شــود. نصراللهــی اضافه کرد: 
خواسته عشایر استان ایالم این است با توجه به مرز 
مهران، زمینه صادرات دام زنده مازاد به عراق فراهم 

شود تا بخشی از این مشکالت برطرف شود.
ایالم یکی استان های مهم در زمینه تولیدات 

عشایری محسوب می شود
مدیــرکل امور عشــایری ایالم اظهار داشــت: 
عشایر استان با جمعیتی معادل ۹ هزار و ۷۳۶ 
خانــوار ۱۱ درصــد جمعیــت اســتان را تشــکیل 
کــرد: عشــایر  می دهنــد. فرشــاد یاســمی بیــان 
استان ایالم ۵ درصد جمعیت عشایری کشور را 
تشکیل می دهند. او با اشاره به اینکه جمعیت 
دامی عشایر استان یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس 
دام اســت، گفت: این میزان دام نزدیک به ۷۰ 
درصد جمعیت دامی استان را تشکیل می دهد. 

یاســمی بیان کرد: جمیعت دامی عشایر استان 
ایالم، ۶ درصد جمعیت دامی عشــایر کشــور را 
تشــکیل می دهند و ایالم یکی اســتان های مهم 
در زمینه تولیدات عشــایری محســوب می شود. 
او افزود ۶۰ درصد مراتع استان در اختیار عشایر 
اســتان اســت و تولیدات عشــایر اســتان ســاالنه 
بالغ بر ۹۰ هزار تن محصوالت مختلف به ارزش 
یــک هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اســت. مدیرکل 
امور عشــایری ایالم اضافه کرد: عشــایر بیش از 
۳۰ درصــد محصــوالت پروتئینی و دامی اســتان 
ایــالم را تولیــد می کننــد، ضمــن اینکــه بیــکاری 
در جامعــه عشــایری زیــر چهــار درصــد اســت. 
یاســمی عنــوان کــرد: در بحــث تأمیــن علوفه و 
نهاده های دامی عشایر، در سال جاری نزدیک 
بــه هفــت هزار تــن علوفه یارانه ای بین عشــایر 
توزیع شده و هفت هزار و ۲۰۰ تن دیگر نیز در 
اختیار عشــایر قرار می گیــرد. او افزود: نهاده بر 
اســاس دفترچه های عشایر، پالک کوبی و کارت 
شناســایی عشــایر به صورت مدت دار در اختیار 

عشایر استان قرار داده می شود.
دستورالعمل اجرایی صادرات دام اجرایی 

شده است
او بــا اشــاره به مشــکالت فــروش دام زنده 

نیــز  افــزود: بحــث خریــد دام  ایــالم،  عشــایر 
یکــی از مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری در 
ایــالم بود کــه هم اکنون در حال انجام اســت. 
او ادامــه داد: یکــی دیگــر از موضوعــات برای 
، بحث صادرات دام بود  حل مشکالت عشایر
کــه این موضوع نیز در ســفر ریاســت جمهوری 
بــه ایــالم تصویــب و موافقــت و دســتورالعمل 
اجرایی آن نیز ابالغ شــده اســت. مدیرکل امور 
عشایری ایالم عنوان کرد: در طول هفته جاری 
طی جلساتی که با مسئوالن کشوری برگزارشده 
قــرار اســت از طریــق گمــرک مهــران بــا طرفین 
عراقی و حوزه کشورهای عربی هماهنگی الزم 
انجــام شــود کــه بتوانیم دام عشــایر را توســط 
تشــکل های عشایری به کشورهای همجوار نیز 
صــادر کنیــم و ســود ایــن حــوزه نیز بــه اقتصاد 
عشــایر و خود عشایر می رســد. یاسمی افزود: 
یکــی دیگر از موضوعاتی که در ســفر ریاســت 
جمهوری پیگیری شــد بحث مرحله دوم خرید 
دام مــازاد عشــایر اســت. او ادامــه داد: در فاز 
اول خرید ۸۵ هزار رأس دام حذفی عشایر در 
دســتور کار قرار داده شــده و در فاز دوم خرید 
بــره پــرواری عشــایر با کیلویی ۶۲ هــزار تومان 

آغاز خواهد شد.

سایه محرومیت بر سر مردم هلیالن

آغاز ساخت 1۵۶۲ واحد مسکونی در استان

روزانه ۴۸ تن زباله در دره شهر تولید می شود

گـــزارش

خــبر

خــبر

رویداد ایالم

مدیرکل ثبت احوال خراســان شــمالی از ثبت 9 
هزار و 446 واقعه والدت طی هشــت ماهه ســال 
1400 در خراسان شمالی خبر داد که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل با 1.6 درصد کاهش همراه 

بوده است.
بــه گــزارش فــارس ا، علــی زاهدی نیــا، مدیرکل 
ثبت احوال خراســان شــمالی بــا اعالم کاهــش 1/6 
درصدی والدت در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت 
به مدت مشــابه ســال ۱۳۹۹ در خراســان شــمالی، 
اظهار کرد: مجموع موالید ثبت شده تعداد ۴ هزار و 
۸۸۷ پسر و ۴ هزار و ۵۵۹ دختر را شامل می گردد. 
او گفت: با توجه به آمار تفکیکی موالید ثبت شده 
بر حســب جنس، نســبت جنســی در اســتان طی 
هشت ماهه سال ۱۴۰۰، ۱۰۷ حاصل می شود و این 
رقم بدان معناست که به ازای هر ۱۰۰ والدت دختر 
۱۰۷ والدت پسر در استان خراسان شمالی به ثبت 
رســیده است. مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی 
افزود: همچنین از کل موالید ثبت شده طی ۸ ماهه 
ســال جاری، ۶ هزار و ۳۹۴ واقعه شــهری و ۳ هزار 
و ۵۲ واقعه روســتایی اســت. او گفت: با توجه به 
جمعیــت میاندوره ای اســتان، نرخ خــام حاصل از 
ثبت موالید در خراسان شمالی، 15/6در هزار است 
که از متوســط کشــوری باالتر اســت. زاهدی نیا در 
ادامه بیان داشــت: با توجه به گزارش والدت های 
ثبت شــده برحســب گروه ســنی مادران، بیشــترین 

فراوانی والدت ثبت شده به گروه سنی مادران ۲۵ 
تا ۲۹ ســال با تعداد ۲ هزار و ۵۶۵ رویداد والدت 
اختصاص یافته است. مدیرکل ثبت احوال خراسان 
شــمالی در رابطه با آمار چندقلوزایی در اســتان نیز 
گفت: در ۸ ماهه سال جاری تعداد ۹ هزار و ۲۰۴ 
واقعــه والدت تک زایــی و ۲۴۲ واقعــه والدت 
حاصــل از چندقلوزایــی اســت. او افــزود: از تعداد 
والدت هــای حاصــل از چندقلوزایــی تعــداد ۱۱۶ 
واقعه دوقلوزایی، ۲ واقعه سه قلو زایی و 1 واقعه 
چهارقلوزایــی اســت. زاهــدی نیــا افزود: بیشــترین 
تعداد چند قلوزایی مربوط به شهرستان بجنورد با 
۸۳ واقعه دوقلوزایی و ۲ واقعه ۳ قلوزایی است 

و شهرستان های شیروان با ۱۴ واقعه دوقلوزایی و 
اســفراین با ۱۱ واقعه دوقلوزایی و شهرستان گرمه 
بــا ۳ واقعــه دو قلوزایــی و ۱ واقعه چهار قلوزایی 
در رتبه های بعدی قرار دارند. مدیرکل ثبت احوال 
خراســان شــمالی در ادامــه گفت: اســامی محمد، 
امیرعلی، علی، آریا و حســین به ترتیب با فراوانی 
۱۴۳، ۱۴۱، ۱۱۹، ۱۱۵ و ۹۸ پنج نام منتخب پسران 
و اسامی فاطمه، زهرا، رستا، آوا و آسنا به ترتیب با 
فراوانی هــای ۱۶۲، ۱۱۲، ۱۰۳، ۸۱ و ۷۷ در جایــگاه 
اول تا پنجم جدول فراوانی اسامی منتخب دختران 
قرارگرفته است. او تصریح کرد: این امر نشان دهنده 
عالقه و ارادت مردم عزیز استان به خاندان عصمت 
و طهارت و درواقع بیانگر رفتارهای فرهنگی مردم 
بر اســاس آموزه های دینی است. زاهدی نیا گفت: 
شهرستان بجنورد با ثبت تعداد ۵ هزار و ۵۱۶ واقعه 
والدت در ۸ ماهــه نخســت ســال جــاری باالترین 
میــزان ثبــت والدت و شهرســتان جاجــرم بــا ثبت 
تعداد ۱۸۳ واقعه کمترین فراوانی در ثبت واقعه 
والدت را دارا هســتند. مدیــرکل ثبت احوال اســتان 
در پایــان افــزود: با توجه به وضعیت والدت ها در 
هشــت ماهه ســال جاری، جمعیت اســتان نیــز در 
پایــان آبان ماه با تعــداد ۴۹۸ هزار و ۸۱۹ نفر مرد 
و ۴۹۴ هــزار و ۱۷ نفــر زن، ۹۹۲ هــزار و ۸۳۶ نفــر 
بــرآورد می گردد که از این تعــداد ۵۵۷ هزار و ۱۵۵ 
نفر شهری و ۴۳۵ هزار و ۶۸۱ نفر روستایی هستند.
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اخبار کوتاه   

کاشت گونه تاغ در مناطق 
بیابانی اسفراین

با مشارکت هیئت دوچرخه سواری، بذر گونه تاغ در 
دو هکتار از بیابان های منطقه امامزاده کوران اسفراین 

کاشته شد.
به گزارش صداوســیما، رئیــس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان اسفراین گفت: با مشارکت هیئتگونه 
تاغ در مناطق بیابانی اســفراین دوچرخه ســواری، بذر 
گونــه تــاغ در دو هکتار از بیابــان های منطقه امامزاده 

کوران اسفراین کاشته شد.
حســین ذاکــری افزود: گونه تــاغ از مهم ترین گونه 
هایی است که با توجه به سازگاری که با مناطق بیابانی 
دارد، در اجرای طرح های بیابان زدایی به صورت کشت 
نهال گلدانی و به صورت کشت مستقیم بذر برای مقابله 
با پدیده بیابان زایی و تثبیت شن های روان به کار برده 
می شود. او گفت: در سطح مناطق بیابانی شهرستان 
اسفراین، بیش از دو هزار هکتار جنگل دست کاشت تاغ 

وجود دارد.

طرح برخورد با 
موتورسیکلت سواران 

متخلف در فاروج
سرهنگ علیرضا پوربه، فرمانده انتظامی شهرستان 
فــاروج گفت: به منظــور ارتقاء امنیــت و حفظ حقوق 
شهروندان، طرح برخورد با موتورسیکلت های متخلف 
و مزاحــم باهــدف برخــورد با هنجارشــکنان و مخالن 
نظــم و امنیت در ســطح شهرســتان بخصــوص اطراف 
مدارس دخترانه آغازشده است. سرهنگ پوربه با بیان 
این که طرح تا برقراری امنیت پایدار و ایجاد احســاس 
امنیت در شهرســتان اجرا خواهد شــد، لظهار داشــت: 
موتورســیکلت های متخلــف ضمــن اعمــال قانــون، با 
هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه قضایی توقیف 
خواهنــد شــد. او افــزود: امنیــت مطلــوب اجتماعی با 
مشــارکت مردم حاصل خواهد شــد و مهم ترین هدف 
ســازمانی نیروی انتظامی هم استفاده از مشارکت های 
تأمیــن  و  اعتمــاد  کســب  مأموریت هــا،  در  مردمــی 
خواسته های آنان است. سرهنگ پوربه ضمن قدردانی 
از همــکاری خــوب مردم شهرســتان فاروج با پلیــس، از 
شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
و موارد مشــکوک، شــماره پالک موتورســیکلت ها را در 
ســریع ترین زمان با شــماره تلفــن 05836423495 به 

مرکز فوریت های پلیس اطالع دهند.

معابر 85 روستا با قیر 
رایگان آسفالت شد

معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــالب 
اسالمی خراسان شمالی گفت: معابر ۸۵ روستای این 
اســتان ۸۶۳ هزار نفری به گستره ۲۳۰ هزار مترمربع با 
قیر رایگان آسفالت شد. علی اکبر صابری به ایرنا اظهار 
داشــت: اجرای آســفالت در این روستاها از برنامه های 
ســال مالی گذشــته است که در تابســتان امسال انجام 
شده است. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی خراسان شــمالی افزود: ارزش ریالی قیر رایگان 
صــرف شــده در ایــن روســتاها ۱۷۰ میلیارد ریال اســت. 
او گفــت: تامیــن قیر، یک چهارم هزینه های آســفالت 
را به خود اختصاص داده اســت که در این زمینه ســایر 
اعتبارات این پروژه ها از منابع اســتانی و ملی تامین و 
هزینه شده است. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در سال 
۱۴۰۰، بــرای تامیــن قیر رایگان ۴۳۰ میلیــارد ریال اعتبار 
به صورت اوراق اختصاص داده شــده اســت. او افزود: 
با توجه به اینکه اوراق اختصاص داده شــده ســه ساله 
است، ارزش ریالی این اسناد به نصف کاهش می یابد و 
بر این اساس نمی توان کار زیادی را انجام داد. معاون 
عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
شمالی افزود: تاکنون طرح هادی در نیمی از روستاهای 
استان اجرا و بهره برداری شده است، با توجه به اینکه 
اجرای طرح هادی از روســتاهای پرجمعیت آغاز شده، 
شــاخص بهره برداری روســتاییان از طرح هادی بیش از 

۵۰ درصد است.

۹ حلقه چاه غیرمجاز 
استان بسته شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
خراســان شــمالی اعــالم کــرد: ۹ حلقــه چــاه غیــر مجاز 
برداشت آب در شهرستان های بجنورد، شیروان و مانه 
و سملقان در بازه زمانی آبان ماه سال جاری بسته شد. 
وحید واســطه گفت: در راســتای اجرای بند هـ ماده ۴۵ 
قانــون توزیع عادالنــه آب و ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف چاه های آب فاقد پروانه، در آبان ماه گذشته، 
۹ حلقه چاه آب در روستاهای نوده چناران، مرز، کالته 
نقی، رزمغان و کریک پر و مسدود شده است. او گفت: 
با پر کردن این تعداد چاه از برداشت غیرمجاز ۲۰ هزار 
متر مکعب آب در ســال پیشگیری شده است. معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان 
شمالی همچنین گفت: هشت هزار و ۸۰۰ متر مربع از 
بستر رودخانه های استان در شهرستان اسفراین و مانه 
و سملقان رفع تصرف و بازگشایی شد. واسطه هدف از 
این کار را صیانت از منابع آب سطحی اعالم کرد و گفت: 
این کار در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع 
عادالنه آب و با همکاری مقام قضایی و نیروی انتظامی 

انجام شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد

کاهش 1/6 درصدی والدت در خراسان شمالی
طرح آموزش رایگان هنر در مناطق 

محروم اجرایی می شود

افزایش 1۶ درصدی مصرف سی ان جی
 در استان

۴۰ درصد تسهیالت اشتغال مددجویان 
استان جذب شد

توزیع 1۹۰۰ حلقه الستیک
 ناوگان سنگین در استان

نانوایان متخلف جریمه می شوند

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
از  شــمالی  خراســان  اســالمی 
اجــرای طــرح آمــوزش رایــگان 
هنــر در مناطق محــروم، کمتر 
توسعه یافته و مرزی استان خبر 
داد. حســین فرخنده از اجرای 
طــرح آمــوزش رایــگان هنــر در 

مناطق محروم خبر داد و به خبرنگار خبرگزاری 
شبستان گفت: این طرح در راستای شعار تحول 
و عدالت محوری دولت سیزدهم و برنامه های 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و دســتیابی به 
هــدف توســعه اقتصاد هنــر و کســب وکارهای 
فرهنگی و هنری و صیانت از هنرهای ملی، بومی 
و محلی، طرح آموزش رایگان رشته های مختلف 
هنــری در مناطق محروم، کمتر توســعه یافته و 
مرزی اجرایی می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی خراسان شمالی به شــرایط اجرای این 
طرح اشاره و بیان کرد: تمامی برنامه های مرتبط 
با طرح بدون دریافت هزینه و کاماًل رایگان است 
و در شهرها و روستاهای خارج از مرکز استان اجرا 
خواهد شــد. او با تأکیــد بر اینکه آموزش مبنای 
توسعه فرهنگی، هنری استان است، یادآور شد: 
در این طرح هم از ظرفیت مدرسان استان و هم 
اساتید برجسته هنری کشور برای آموزش رایگان 
به متقاضیــان و عالقه مندان به هنر در مناطق 
محروم استفاده می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان شمالی با بیان 
اینکه برنامه  آموزشی بر اساس 
نــوع رشــته و تعــداد متقاضــی 
به صورت حضوری و یا آموزش 
از راه دور )آنالین( خواهد بود، 
اضافه کرد: جاماندگان از ادامه 
تحصیــل در دوره متوســطه بــا 
شــرکت در این دوره ها و پس از کســب مهارت 
الزم می تواننــد در آزمون هــای ادواری ثبت نــام 
و شــرکت کــرده و در صــورت قبولی، گواهینامه 
مهارتی دریافت و جهت اخذ دیپلم کار و دانش 
بــه وزارت آموزش وپــرورش ارائــه کننــد. فرخنده 
بیان کرد: عالقه مندان در مناطق محروم، کمتر 
توســعه یافته و مــرزی می توانند بــا مراجعه به 
ســامانه amoozesh.azmoonehonar.ir نسبت 
بــه ثبت نــام در یکــی از رشــته های پیشــنهادی 
اقدام کنند. او با اشاره به اینکه برگزاری دوره های 
آموزشی از نیمه دوم آذرماه در استان آغاز خواهد 
شد، افزود: برای تمامی شرکت کنندگان در پایان 
دوره گواهی شرکت صادر می شود. گفتنی است؛ 
طــرح آموزش رایگان هنر در مناطق محــروم در 
نخستین اقدام، در استان های خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان، بوشهر، 
آذربایجان غربی، جنوب کرمان، هرمزگان، ایالم، 
کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و لرستان اجرا 

می شود.

مدیــر شــرکت ملــی پخش 
منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای 
خراســان شــمالی از افزایش 16 
درصــدی مصــرف ســی ان جی 
در آبــان ماه امســال نســبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته در 
استان خبر داد. مجتبی شکوری 

با اشاره به افزایش مصرف سی ان جی در استان 
افــزود: در هشــت ماه گذشــته ســال جــاری، 70 
میلیــون و 180 هــزار مترمکعــب ســی ان جی در 
ســطح منطقــه مصرف شــده کــه از ایــن مقــدار 
مصــرف، نــه میلیــون و 646 هــزار مترمکعــب 
آن مربــوط بــه آبــان مــاه اســت کــه نســبت به 
مدت مشــابه سال گذشته، افزایش 16 درصدی 
ســی ان جی را در ســطح اســتان شــاهد هستیم. 

شــکوری اظهار کرد: با مصرف 
این مقدار گاز طبیعی از ابتدای 
ســال جــاری تا پایان آبــان ماه، 
77 میلیــون لیتــر در مصــرف 
بنزین صرفه جویی شده است. 
رئیــس ســی ان جی منطقــه نیز 
گفت: در مدت یادشده به طور 
میانگین روزانه 290 هزار مترمکعب سوخت پاک 
در جایگاه های ارائه دهنده این فرآورده در سطح 
اســتان خراسان شمالی عرضه شد. مجید ربانی 
تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر 31 جایــگاه عرضه 
سی ان جی در استان فعال است که از این تعداد 
21 جایگاه دومنظوره برای عرضه بنزین، نفتگاز 
و سی ان جی و 10 جایگاه تک منظوره سی ان جی 

است.

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
خراســان شــمالی گفــت: ۴۰ درصــد تســهیالت 
بانکی اشتغال زایی برای مددجویان و نیازمندان 
استان امسال جذب و پرداخت شد. مجید الهی 
راد در گفت وگــو بــا ایرنــا بــا بیان اینکه امســال 
درمجمــوع بیــش از ۲۴۶ میلیــارد تومــان اعتبــار 
تسهیالت اشتغال برای مددجویان استان منظور 
شده است گفت: تاکنون از این رقم ۹۵ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیــون تومــان آن جذب شــده اســت. او 
گفت: بازپرداخت این تســهیالت هفت ساله و 
به صورت قرض الحســنه خواهد بــود که به طور 
سرانه بابت هر شغل معادل ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت لحاظ می شود. او افزود: ۲ هزار و ۶۰۴ 
طرح در قالب سرفصل های خدماتی، کشاورزی، 
دام پروری، صنایع دستی و طرح های زیرمجموعه 

راهبری شغلی راه اندازی شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان 
شــمالی اعتبارات مانــده اشــتغال در بانک ها و 
صندوق امداد والیت را حدود ۱۵۰ میلیارد تومان 
عنوان کرد و گفت: با همکاری بانک های عامل 
استان این اعتبار تا پایان سال جاری جذب و به 
مددجویان پرداخت خواهد شد. الهی راد اظهار 
داشت: در خصوص برنامه های امسال این نهاد 
در حــوزه ایجــاد طرح های زودبازده و مشــاغل 
خرد و خانگی نیز گفت: امسال ایجاد پنج هزار 
و ۴۲۸ طرح اشــتغال بینی شــده که تاکنون ۴۸ 
درصد برنامه های این حوزه محقق شده است. 
او گفــت: از مجمــوع تســهیالت پرداخت شــده 
اشــتغال در امســال ۹۰ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون 
تومــان از محــل منابع قرض الحســنه بانک ها و 
باقی مانــده نیز از محل صندوق قرض الحســنه 

امداد والیت تأمین شده است. 

معــاون حمل ونقــل اداره کل راهــداری و 
حمل ونقــل جاده ای خراســان شــمالی گفت: 
امســال یک هزار و ۹۰۰ حلقه الستیک با نرخ 
دولتــی میــان راننــدگان حمل ونقــل عمومــی 
ناوگان سنگین استان توزیع شده است. سعید 
ســبحانی بــه ایرنا اظهار داشــت: راننــدگان با 
توجه به پیمایش ناوگان و محاســبه سامانه، 
الســتیک دریافــت کرده انــد. او با بیــان اینکه 
الســتیک ها بــا ارز دولتــی تهیــه و عرضه شــده 

و  برندهــا  بــا  محصــول  ایــن  گفــت:  اســت 
سایزهای مختلف و نرخ ها متفاوت در اختیار 
قرارگرفته اســت. او درباره برنامه امسال برای 
توزیع الستیک میان رانندگان گفت: تا زمانی 
کــه الســتیک دولتــی توســط وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت تأمین شود سازمان راهداری 
نســبت به توزیع آن در بین مالکان ناوگان از 
طریــق انجمن های رانندگان و ســامانه توزیع 

الستیک راهداری اقدام می کند. 

حســن حاجی بگلو، رئیس ســازمان صمت 
خراسان شمالی درباره اقدامات نظارتی وضعیت 
نــان در خراســان شــمالی، اظهــار داشــت: ما در 
ابتــدای هرســال دســتورالعمل پخــت نــان را به 
خبازی هــا اعــالم می کنیــم و در ایــن خصــوص 
عــالوه بــر نــوع گنــدم و آرد، عواملــی از قبیــل 
خمیرمایه، میــزان نمک مورداســتفاده، زمان ور 
آمــدن خمیــر، کارگر ماهر و نوع تنور و دســتگاه 
پخت نیز در کیفیت نان تأثیر بسزایی دارند. او 

افزود: نانوایانی که این موارد را رعایت نکرده و 
یا درزمینٔه پروتکل های بهداشتی، قیمت نان و 
توزیع خارج از شبکه آرد، تخلف داشته باشند، 
جریمه و با کســر ســهمیه مواجه خواهند شــد. 
رئیس سازمان صمت خراسان شمالی ادامه داد: 
در ماه های گذشته چندین پرونده تخلف برای 
نانوایان خاطی استان تشکیل شده و کشف 140 
کیســه آرد که خارج از شــبکه توزیع شده بود، در 
مانه و سملقان، نمونه ای از این اقدامات است. 

حسین فرخنده

مجتبی شکوری

د خراسان شمالی رویدا

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: با توجه  به 
انجــام بیــش از ۲ ســال مطالعــات میدانــی، طرح 
مقاوم ســازی و مرمت مجموعه فرهنگی تاریخی 
مفخم نهایی شد. به گزارش فارس، علی مستوفیان 
با اعالم نهایی شــدن طرح مقاوم ســازی و مرمت 
عمــارت و آینه خانــه مفخــم در خراسان شــمالی، 
اظهــار کــرد: بــا توجــه  بــه انجــام بیــش از ۲ ســال 
مطالعــات میدانــی، کتابخانه ای و آزمایشــگاهی 
طرح آسیب شناسی، مقاوم سازی و مرمت عمارت 
و آینه خانه مفخم نهایی شد. او افزود: این طرح 
به منظــور بررســی های فنــی و علمــی و برداشــت 

و مستندســازی دقیــق آســیب ها و اثــرات زلزله به 
سازه و تزئینات معماری و نیز دستیابی به روشی 
علمی مرمت و مقاوم سازی اثر انجام شد. سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان شــمالی گفـــت: برداشــت و مستندســازی 
میدانی، انجام مطالعات ژئوتکنیک خاک، برداشت 
نمونه مصالح و انجام آزمایش های الزم و تهیه طرح 
مداخــالت مرمــت و مقاوم ســازی از اقدامــات این 
طــرح خواهد بود. مســتوفیان ادامــه داد: عملیات 
مداخالت مرمتی و مقاوم سازی پس از ارائه نهایی 
طرح در شورای فنی میراث فرهنگی و اخذ مصوبه، 

در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.

مدیرکل بهزیســتی خراســان شــمالی گفت: ۲۶ هزار معلول در 
خراســان شــمالی زندگی می کنند کــه باید با اقداماتی پیشــگیرانه 

تالش کنیم این تعداد در آینده کاهش یابد.
به گزارش مهر، محمد شجاع ظهر شنبه در آئین اهدای ۶۵ ویلچر 
به معلولین مناطق کم برخوردار خراســان شــمالی که از سوی بنیاد 
احســان صورت گرفت، اظهار کرد: ۲۶ هزار نفر معلول در خراســان 
شــمالی حضور دارند. مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی ادامه داد: 
معلولیت از دو جنبه قابل بررسی است؛ در بخش جسمی و جامعه؛ 
معلولیــت مســئله خوبی نیســت و بایــد تالش کنیم کــه در جامعه 

معلول کم باشــد. او افزود: تالش ما باید در راســتای کاهش تعداد 
افــراد معلــول باشــد و در ایــن خصوص باید اقدامات پیشــگیرانه و 
آمــوزش دهــی در حوزه غربالگری هــا و زایمان صورت گیرد. مدیرکل 
بهزیستی خراسان شمالی در خصوص بعد دیگر جامعه معلولیت، 
تصریــح کرد: برخی اوقات معلولین توانمندی هایی را به ما نشــان 
می دهند که بسیار شگفت آور است و جامعه سالم متعجب خواهد 
شــد. شــجاع در رابطــه بــا حمایت از قشــر معلول جامعــه در همه 
حوزه ها، اظهار کرد: وظیفه همه ما است تالش کنیم تا این قشر از 
جامعه از امکانات و موقعیت اجتماعی خوبی در جامعه برخوردار 

باشند و برای احقاق این امر نیاز به همکاری تمام ادارات، ارگان ها 
و جامعه داریم. او با اشاره به اینکه عمال بیش از یک و نیم درصد 
جهان را معلولین تشکیل می دهند، افزود: معلولین جزئی از جامعه 
مــا هســتند پس بایــد در جهتی حرکت کنیم که آن ها نیــز به آرامش 
برســند و زندگی خوبی را داشــته باشند. مدیرکل بهزیستی خراسان 
شمالی در خصوص آئین اهدای ۶۵ ویلچر به معلولین کم برخوردار 
اســتان بیــان کــرد: ۲۷ هــزار ویلچر طی امــروز و در سراســر ایران به 
جامعه کم برخوردار معلولین با همکاری بهزیستی و بنیاد ۱۵ خرداد 

ستاد فرمان اجرایی امام اهدا می شود.

خراســان  اســتان  دادگســتری  رئیــس کل 
غیرقانونــی،  فعل هــای  تــرک  گفــت:  شــمالی 
اســت.به  قضایــی  برخــورد  مســتوجب 
حجت االسالم والمســلمین  تســنیم،  گــزارش 
رضــا براتــی زاده در هشــتمین نشســت ســتاد 
اســتانی اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
دســتگاه  داشــت:  اظهــار  شــمالی  خراســان 
قضایــی بنــا نــدارد کار اجرایــی انجــام دهــد 
و یــا در فرایندهــای مربــوط بــه فعالیت هــای 
ایــن حوزه مســتقیما دخالت کنــد؛ چراکه این 
کار اساســا در حدود اختیارات و در محدوده 

رئیــس ســتاد  قــوه قضائیــه نیســت.  وظایــف 
اســتانی اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
دادگســتری کل اســتان افزود: دستگاه قضایی 
و  شایســته  نحــو  بــه  تــالش می کنــد  همــواره 
رفــع  بــرای  قانونــی  ســازوکارهای  از  بایســته 
موانع تولید، کمک به اشــتغال زایی و توسعه 
، بهبود فضای کســب وکار و رونق تولید  پایدار
بهــره گیــرد و بــه همیــن اعتبــار به عنــوان یک 
دســتگاه نظارتــی و مراقبتی شــناخته می شــود 
کــه طبعــا در قبــال مســؤولیت ها و تعهــدات 
از  به طورجــدی  ذی ربــط،  مدیــران  قانونــی 

آنــان مطالبه گــری خواهد کرد. او بــا تأکید بر 
ضــرورت حفــظ وحــدت، همدلــی و همراهی 
مســئوالن،  همه جانبــه  مشــارکت  و  مؤثــر 
دنبــال  بــه  قضایــی  دســتگاه  کــرد:  تصریــح 
و  قانونــی  ظرفیت هــای  کلیــه  از  اســتفاده 
قضایــی اســت تا بتوانــد موجبات رونــق تولید 
را در اســتان تســهیل و بــرای رســیدن بــه ایــن 
هدف از تمامی دســتگاه های اجرایی ذی ربط 
به طــور راهگشــا و ســازنده حمایــت می کنــد. 
رئیس کل دادگســتری اســتان همچنین با اشــاره 
بــه دســتورالعمل نحــوه مقابلــه بــا تــرک فعــل 

مدیــران و کارکنــان گفــت: هــدف مــا در وهله 
اول مچ گیری از مســئوالن نیســت. ولی از آنان 
انتظــار مســاعدت و همراهــی مؤثــر داریــم و 
البته امیدواریم کار به برخورد سلبی با مدیران 
یقینــا  افــزود:  او  نشــود.  منتهــی  مســؤولین  و 
چنانچــه مصادیقــی از قصور و ســهل انگاری از 
ســوی مدیران و کارکنان مشــاهده شــود؛ عمل 
بــه قانون را به عنوان یک تکلیف وظیفه خود 
می دانیــم و بــه همین جهت دســتگاه قضایی 
بــا مصادیــق تــرک فعل هــا بــدون اغمــاض و 

مماشــات برخورد خواهد کرد. 

رئیــس اداره طــرح و برنامــه ســازمان صنعــت، 
معدن و تجارت خراســان شــمالی گفت: اکنون ۴۴ 
طرح نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 
۶۰ درصــد در اســتان وجود دارد که تکمیــل آن برای 
هزار نفر اشــتغال ایجاد می کند. مهیار مشایخی به 
ایرنــا اظهــار داشــت: ارزش ســرمایه گذاری طرح های 
نیمه تمام صنعتی اســتان ۶۰۰ میلیارد تومان اســت. 
او افزود: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده ۳۰ واحد 
صنعتی نیمه تمام استان باید در سال جاری به مرحله 
بهره برداری برسد. رئیس اداره طرح و برنامه سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان 
کــرد: درمجموع این طرح های نیمه تمام صنعتی تا 
۲ ســال آتی به بهره برداری می رســند. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی هم گفت: 
اکنــون ۷۵۰ طــرح نیمه تمــام دارای اعتبار در اســتان 

وجود دارد که با اجرای آن ها ۲۰ درصد اشتغال زایی 
و ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری در استان افزایش خواهد 
یافت. حسین حاجی بگلو اظهار داشت: با اجرای 

این طرح ها سه هزار اشتغال در استان ایجاد می شود. 
او دربــاره توانمندی های حوزه صنایع اســتان گفت: 
یکی از مزیت های اســتان در این زمینه، برخورداری 

از صنایع بزرگ همچون پتروشیمی، فوالد، سیمان، 
آلومینا است که این صنایع مادر بستری برای توسعه 
فعالیت های صنعتی پایین دستی اســت. او افزود: 
وجود شبکه توزیع و انتقال گاز طبیعی در استان هم 
زمینه را برای تأمین ســوخت موردنیاز صنایع استان 
فراهم کرده است که یکی دیگر از مزیت های استان، 
وجود ۳۰۰ کیلومتر مرز با کشور ترکمنستان است این 
کشور همسایه اشتراکات قومی، مذهبی و اجتماعی 
با خراســان شــمالی دارد کــه برقراری ارتبــاط تجاری 
و مــراودات اقتصادی را تســهیل کرده اســت. رئیس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان شمالی 
گفت: قرار گرفتن خراســان شمالی در محور زیارتی 
و گردشــگری مشهد مقدس با شــمال و غرب کشور 
سبب شده تا زمینه برای سرمایه گذاری و نیز بازاریابی 

محصوالت مهیا باشد. 

طرح مقاوم سازی و مرمت عمارت و آینه خانه مفخم در بجنورد نهایی شد

۲۶ هزار معلول در خراسان شمالی زندگی می کنند

رئیس کل دادگستری:

با ترک فعل مدیران بدون اغماض برخورد می شود

تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی هزار شغل ایجاد می کند

خـــبر

خـــبر

خـــبر

خـــبر

رویداد خراسان شمالی

قزوین-رویــداد امــروز:در ســال پایانــی کار دولــت 
دوازدهم یکی از پروژه هایی که کلنگ آن به زمین 
زده شــد طرح اقدام ملی مســکن در راستای ادامه 
اقدامات دولت ها ازجمله مسکن مهر برای خانه دار 

شدن اقشار ضعیف جامعه بود.
به رغم وجود مشکالت متعدد در مراحل اول طرح 
مسکن مهر استان قزوین ازجمله تأخیر در اجرای پروژه، 
عــدم توجــه به احداث امکانــات رو بنایی فضاهای 
شهری همچون کالنتری، مراکز درمانی، مدرسه، مراکز 
تجاری، پارک، فضای سبز، عدم توجه به موضوعات 
اجتماعی منطقه و...؛ بار دیگر کلنگ احداث مجتمع 
هــای مســکونی اقشــار کم درآمد در منطقه خــارج از 
شهر قزوین و در نزدیکی منطقه مهرگان، در تیر ماه 
99 با حضور وزیر وقت و با وعده احداث و تحویل 
1200 واحــد مســکونی طی یک ســال آینــده به زمین 
زده شــد. درحالی کــه علیرغــم واریز مبلغ 120 میلیون 
تومان آورده متقاضیان مسکن ملی، با گذشت 16 ماه 
از زمان کلنگ زنی، هنوز یک واحد مسکونی تکمیل 
و تحویل متقاضیان نشده است و مردم همچنان در 
انتظار تحویل واحدهای مسکونی خود هستند. معاون 
مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی استان 
قزوین در رابطه با روند احداث پروژه اقدام مسکن ملی 
در استان قزوین به رویداد امروز گفت: در طرح اقدام 
مسکن ملی که به عنوان نهضت ملی مسکن تغییر نام 
پیداکرده است و در راستای قانون جهش تولید مسکن 
ثبت نام ها از ســال 98 آغاز شــد. مجید فرجی پور با 
بیان اینکه بالغ بر 35 هزار نفر برای طرح ملی مسکن 
در استان قزوین ثبت نام کردند افزود: از این تعداد 12 
هزار نفر حائز شرایط اولیه شدند. او ادامه داد: در حال 
حاضر عملیات عمرانی و اجرایی 3650 واحد در سطح 
استان آغاز شده و مدت زمان پیمان برای ساخت پروژه 
2 سال تعیین شده است. او توضیح داد: توقع ما این 
بود که در سال 1400 بخش 1200 واحدی پروژه به مرحله 
نهایی و بهره برداری برســد اما با مشــکالتی ازجمله 
قطعی برق، نبود و گرانی مصالح ازجمله ســیمان و 
میلگرد و نبود زیر ساخت های الزم برای اجرای اولیه 

پروژه مواجه شدیم.
فرجــی پور عــدم همراهی به موقع متقاضیان 
برای پرداخت آورده تعیین شــده را از دیگر دالیل 
تأخیر در اجرا پروژه اعالم کرد و یاد آور شد: تأخیر 
در فرجــه ای که برای پرداخت اقســاط متقاضیان 
در نظر گرفته شد موجب کاهش سرعت عملکرد 
گردیــد  ســاخت  رونــد  ادامــه  بــرای  پیمانــکاران 
درحالی که برای دریافت تسهیالت تعیین شده باید 

پروژه به میزانی از پیشرفت برسد.
پیشرفت 15 درصدی اقدام ملی مسکن 

در قزوین
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 

شهرســازی اســتان قزوین در ادامه با اشــاره به آغاز 
بــه کار ســاخت 3600 واحد مســکونی اقــدام ملی 
در 6 شــهر اســتان گفت: به طور متوسط میانگین 
پیشرفت پروژه مسکن در منطقه مهرگان با 2800 
واحد، 15 درصد اســت و در عین حال ســعی شده 
است مشکالت و کمبود های مسکن مهر ازجمله 
پارکینگ، کمبود فضای سبز، مسجد و مدرسه مقطع 
ابتدایی و مراکز تجاری شهری در سایت 22 هکتاری 

اقدام ملی مسکن قزوین پوشش داده شود.
فرجــی پــور پیشــرفت 30 درصــدی 24 واحــد 
مسکونی در شهر تاکستان را مورد اشاره قرار داده 
و افزود: تعداد 32 واحد در شهر آبیک، 32 واحد 
در بیدســتان و 92 واحــد در بوئیــن زهرا در مراحل 

اسکلت و فونداسیون قرار دارند.
 او وعــده داد: در صــورت عــدم افزایش قیمت 
مصالــح و بر قراری ثبات، رفع کمبود مصالح، رفع 
مشــکل قطع برق و پرداخت به موقع تســهیالت 
بانکی؛ در نهایت تا یک ســال آینده تعداد زیادی 
از پروژه های در دست اجرا به مرحله بهره برداری 
برســد. او اظهــار داشــت: تــا کنون فقط بــرای یک 
پروژه تســهیالت پرداخت شــده است و مشکالت 
اقدام این پروژه در جلســه شــورای مســکن مطرح 
شــد به طوری کــه مشــکالت پیمانــکاران در بحث 
اعتبار ســنجی، عقد قرار داد ها و مشــارکت بانک 
ها حل شد که این امر به روند پیشرفت و دریافت 
نقدینگــی مــورد نیاز برای تســریع در اجــرای پروژه 

کمک می کند.
اقدام الزم جهت تأمین مسکن در اولویت 

کاری استان است
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 

شهرســازی اســتان قزویــن در رابطــه بــا وضعیــت 
پرداخــت تســهیالت به پــروژه اقدام ملی مســکن 
توضیــح داد: در قانــون جهــش تولیــد و در طــرح 
اقــدام ملــی مســکن، بــه منظــور کاهش فشــار به 
دهک های پایین، به سمت افزایش تسهیالت وارد 
شــدند و میزان تسهیالت برای هر واحد مسکونی 
از 100 میلیــون تومان بــه 150 میلیون تومان افزایش 
یافــت امــا در طــرح نهضت ملی مســکن با توجه 
بــه مصوبه شــورای پــول و اعتبــار و ابالغــی که به 
بانک مرکزی صورت گرفت؛ افزایش قابل توجهی 
در بحث تسهیالت داشتیم. فرجی پور به مشکل 
وجود نوســانات قیمت و عدم شرایط پایدار برای 
تهیه مصالح ســاختمانی اشــاره کرد و گفت: یکی 
از موضوعــات قابــل توجــه در قانون جهش تولید 
مسکن، فراهم ساختن شرایط مناسب جهت تأمین 
مصالح ساختمانی ازجمله سیمان، فوالد و میلگرد 
با قیمت مناسب برای پیمانکاران از طریق بورس 
اســت. او افــزود: بر این اســاس بــا ورود وزارت امور 
اقتصاد و دارایی و نیز وزارت صمت باید شرایطی 
فراهم گردد تا جلو افزایش بی رویه قیمت مسکن 
گرفتــه شــود. او توضیح داد: مصوبه تســهیالت در 
قانون جهش تولید مسکن تایید شده و به هیئت 
دولــت پیشــنهاد شــده اســت تا طــرح اقــدام ملی 
هم شــامل افزایش تســهیالت شــود که در صورت 
تصویب، یکســان سازی و همسان ســازی در پروژه 
هــای مســکن ملی انجام می شــود. فرجی پــور در 
بخش دیگری از سخنان خود سهمیه مسکن استانی 
پروژه اقدام ملی مســکن در قزوین را 9600 واحد و 
سهمیه استانی طرح نهضت ملی مســکن را 61900 
واحد برای 4 ســال آینده اعالم کــرد. او اضافه کرد: 

شاید در عمل در استان قزوین به این تعداد مسکن 
نیاز نباشد اما در حال حاضر اقدام و بستر الزم در 
جهت تأمین مســکن در اولویت کاری اســتان قرار 

گرفته است.
تسهیالت کمر شکن مسکن برای اقشار 

کم در آمد
مرتضــی رحمتی یکی از متقاضیــان اقدام ملی 
مسکن در قزوین با ابراز نگرانی از روند کند احداث 
مســکن طــی 16 مــاه گذشــته گفــت: این طــرح در 
ابتدای ثبت نام با شرایطی که داشت مشخص بود 
که اقشــار کم در آمد و بدون ســرمایه را هدف قرار 
داده است. او افزود: تهیه 40 میلیون تومان در هر 
6 مــاه بــرای این افراد که اکثرا کارگــر و دارای درآمد 
کم هستند بسیار سخت است زیرا عالوه بر فراهم 
کردن این مبلغ باید مابه التفاوت رهن و اجاره خانه 
ای که در آن ساکن هستند با توجه به افزایش شدید 
نرخ اجاره بها برای سال بعد فراهم کنند. او ادامه 
داد: به عنــوان عضــوی از متقاضیــان مســکن ملی 
درخواست دارم عملیات ساخت این پروژه سریع تر 
انجام شود تا بتوانیم از فشار رهن و اجاره خانه رها 
شویم. با توجه به دریافت تسهیالت برای پرداخت 
مبالغ آورده خود، از دولت خواستاریم تا با کم کردن 
نــرخ بهــره و افزایش مدت زمان باز پرداخت آن ما 

را یاری رساند.
احســان محمــدی یکــی دیگــر از متقاضیــان 
مســکن ملــی هم مشــخص نبــودن میــزان آورده 
نقــدی متقاضیان، مشــخص نبــودن زمــان اتمام 
پــروژه و تحویــل آن، کنــد بودن میزان پیشــرفت 
پروژه با توجه به زمان سپری شده، نداشتن یک 
مرکز پاســخگوی مشــخص، عــدم اطالع رســانی 
از رونــد پــروژه، مشــخص نبــودن طــرح و نقشــه 
واحدهــای در حــال ســاخت را ازجملــه نگرانــی 
هــای متقاضیــان در اجرای این پــروژه اعالم کرد. 
او بــا طــرح این ســؤال که » چرا مشــکل فــاز اول 
پروژه 212 واحدی ستاد اجرایی فرمان امام حل 
نمی شــود« ادامه داد: نزدیک به دو ســال اســت 
ثبت نــام کــرده ایــم امــا هنــوز واریــز اولیــه آورده 
متقاضــی در این پروژه برداشــت نشــده اســت و 
انصاف نیست ما با کسانی که جدید ثبت نام می 
کنند برابر باشیم. او گفت: اگر مبلغ پول واریزی 
دو سال گذشته را طال خریداری کرده بودیم االن 
چنــد برابر بــود و در صورت اعتــراض، اعالم می 
کننــد انصــراف دهید اما بــا این مبلغ چگونه می 
توانیم خانه تهیه کنیم. این متقاضی مسکن یاد 
آور شــد: مابقــی پــروژه هــای فــاز اول، 3 مرحله 
واریزی داشــتند و از حســاب آن ها برداشت شده 
است اما فقط ستاد 2 به مشکل خورده است که 

منتظر هستیم تکلیف آن مشخص شود. 
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اخبار کوتاه   

مسئولین ازنظرات نخبگان 
در اتاق های فکر خود 

بهره مند شوند
قزوین - رویداد امروز: نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: اتاق های فکر وزرا، 
مدیران و مسئولین کشور باید از حالت کلیشه ای خارج 
شود و از آراء و نظرات نخبگان و اندیشه های برتر برای 
ساخت ایران جدید استفاده شود. لطف اله سیاهکلی 
بــر لزوم بهره گیــری از دو پدیده علوم فضایی و فضای 
مجازی برای توســعه ایران در دنیای امروزی تأکید کرد 
و افزود: در دنیای پیشرفته امروز بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته به دنبال توسعه زندگی از عرصه زمین به 
ســایر ساره ها و سیارک ها هستند و ســرمایه گذاری های 

گسترده ای در زمینه هوافضا انجام می دهند.
بــه ســمت  او ادامــه داد: در حــال حاضــر دنیــا 
آسانســورهای فضایــی و ســفرهای زیــر مــداری حرکت 
می کند به طوری که جهان 2030 و 2050 دنیای متفاوتی 
خواهد بود و انسان آن دوران زندگی کنونی ما را جهان 

کهنه خواهد خواند.
او همچنیــن پدیــده فضــای مجــازی را بزرگ تریــن 
دســتاورد بشــر دانســت و اظهار داشــت: یکی دیگر از 
دســتاوردهای بزرگ بشــر کنونی عرصه فضــای مجازی 
است که با بهره گیری صحیح از این فضا می توان دنیای 
عدالت محوری را در آن جایگزین دروغ، فســاد، رانت، 

خودکامگی، استبدادزدگی و دیکتاتوری کرد.
 نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای 
اسالمی بابیان این مطلب که ایرادهای موجود فضای 
مجــازی را بایــد به خدمات آن بخشــید گفــت: فضای 
مجازی دنیا را کوچک و در یکجا جمع خواهد کرد و به 

افسانه جام جمع عینیت خواهد بخشید.
ســیاهکلی راه پیشــرفت و نجــات کشــور را حضــور 
مردم در عرصه های مختلف اجرایی دانست و افزود: 
دو پدیــده فضــای مجــازی و بهره گیــری از فضــا باهــم 
مرتبط بوده و به یکدیگر خدمات متقابل می دهند و 
در بودجه، تکنولوژی، توسعه کشورها و... نقش دارند 
و بایــد از ایــن دو پدیده با اســتفاده از تفکــر جوانان و 
نیروی انسانی نخبه و استعدادهای درخشان کشور برای 
توسعه هر چه بیشتر بهره مند شد. او ادامه داد: این در 
حالی اســت که شاهد مهاجرت گسترده استعدادهای 
کم نظیر ایرانی به کشورهایی هستیم که ازنظر بودجه، 
غنی هســتند اما نیروی انســانی کافی ندارند. او از وزرا 
و مسئولین کشور خواست: از اتاق های فکر کلیشه ای 
خــود خارج شــوند و ایران را اتــاق فکر خود قرار دهند 
و از فضای مجازی برای بهره گیری از اندیشــه های برتر 
و به دوراز پیچ وخم های بروکراســی اداری؛ برای دنیای 
جدید، ایران جدید بســازند. ســیاهکلی ضمن تقدیر از 
رئیس جمهور و وزیر ارتباطات برای تشکیل شورای عالی 
فضایی پس از 11 ســال اظهار داشــت: در این دو حوزه 
باید برون سپاری جدی گرفته شود و مردم را در اداره امور 
شریک کنیم. او توضیح داد: هرچند در سنوات گذشته 
بر چابک ســازی و کوچک ســازی دولت ها تأکید شــده 
بود اما در حال حاضر با بزرگ تر شــدن دامنه دولت ها 
مواجه هستیم؛ در حال که اگر شبکه ملی اطالعات با 
بخش خصوصی تقسیم کار می کرد تا کنونی بسیاری از 

مشکالت بخش دولتی حل شده بود.

دوازدهمین نمایشگاه 
تخصصی کشاورزی و 

صنایع وابسته در قزوین 
برگزار می شود

قزوین - رویداد امروز: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان قزوین گفت: دوازدهمین نمایشــگاه 
تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللی 
استان قزوین برگزار می شود. علی اصغر حاجی محمدی 
دراین بــاره اظهــار کرد: مجموعه فعالیت های اقتصادی 
در بخــش کشــاورزی یکــی از شــاخص های عمــده و 
تعیین کننــده در اقتصاد کالن کشــور اســت. مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین خاطرنشان 
کرد: استان قزوین و دشت آن نیز سال هاست که به عنوان 
یک قطب مهم کشــاورزی و الگویی برای توســعه پایدار 
کشاورزی به شمار می آید و با توجه به تنوع محصوالت 
مختلف کشاورزی توانسته است بسیاری از نیازهای اساسی 
مردم اســتان و کشــور را تأمین کند. او افزود: دوازدهمین 
نمایشــگاه تخصصی کشــاورزی و صنایع وابســته از ۲۳ 
لغایــت ۲۶ آذرمــاه بــه مــدت چهــار روز بــا حضــور ۵۲ 
مشارکت کننده در فضایی به مساحت 3600 مترمربع با 
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. این مسئول 
خاطرنشان کرد: مشــارکت کنندگان از استان های تهران، 
البرز، قزوین، اصفهان، خراسان رضوی، زنجان، همدان، 
آذربایجان شرقی، سمنان، کردستان و کرمانشاه محصوالت 
و تولیــدات خــود را در زمینه هــای ماشــین آالت و ادوات 
کشاورزی، سیستم های نوین آبیاری، نهال و نهاده، کود و 
سم، بذر و صنایع وابسته در معرض دید بازدیدکنندگان 
قرار خواهند داد. او افزود: همچنین کارگاه های آموزشی 
با محوریت کشاورزی نوین، از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ آذرماه به 
مدت 3 روز در حاشیه برگزاری نمایشگاه فوق در سالن 
آمفی تئاتر محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان 
قزوین برگزار خواهد شد. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان قزوین در پایان یادآور شد: دوازدهمیم 
نمایشــگاه تخصصــی کشــاورزی و صنایــع وابســته در 
مــدت برگــزاری از ســاعت ۱۴ الــی ۲۰ در محــل دائمــی 
نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در انتهای بلوار 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، جنب صداوسیما 

برگزار خواهد شد.

با گذشت 1۶ ماه هنوز واحدهای مسکونی تکمیل نشده است

مردم چشم انتظار اقدام ملی مسکن در قزوین
خرید توافقی بیش از 1۹۰ هزار تن انواع 

محصوالت کشاورزی در استان

پرداخت ۳۴۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحسنه به نیازمندان

شجاعت و مهربانی مهم ترین ویژگی 
داوطلبان هالل احمر است

قزویــن - رویــداد امــروز: مدیر 
تعاون روستایی استان قزوین 
از خریــد توافقــی بیــش از 190 
انــواع محصــوالت  هــزار تــن 
کشاورزی از ابتدای سال جاری 
تا پایان آبان ماه توسط شبکه 
تعــاون روســتایی اســتان خبــر 

داد. شــهرام رحمانــی افــزود: ایــن محصوالت 
بــه ارزش 4755 میلیــارد ریــال خریداری شــده 
است. او با بیان اینکه خریدهای توافقی یکی 
از راه هــای افزایــش تولیــد و بهبــود وضعیــت 
اقتصادی بهره برداران بخش کشــاورزی است، 
یــادآور شــد: ایــن خریدهــا توســط اتحادیه ها 
و شــرکت های تعــاون روســتایی و کشــاورزی 
در سراســر اســتان قزویــن انجام شــده اســت. 

او تصریــح کــرد: محصوالتــی 
از  توافقــی  صــورت  بــه  کــه 
بــرداران  بهــره  و  کشــاورزان 
خریــداری و بــه مصرف کننده 
نهایی توزیع می شــود شــامل 
زراعــی،  محصــوالت  انــواع 
و  دامــی  نهاده هــای  باغــی، 
کشــاورزی است. این مســئول خاطرنشان کرد: 
شــرکت هــاي تعاونــی  روســتایی و کشــاورزی 
اســتان بــا برخــورداري از ظرفیت هــاي موجود 
نقــش چشــمگیر و مؤثــری در افزایــش تولید و 
ارتقاء ســهم تعاون در اقتصاد ملی، حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارند. او افزود: 
مزایای دیگر خریدهای توافقی افزایش کیفیت 
و بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی است. 

امــروز:  رویــداد   - قزویــن 
ســرمایه  مدیرعامــل صنــدوق 
قــرض الحســنه امــداد والیــت 
کشــور گفت: در ســال گذشــته 
3400 میلیارد تومان تســهیالت 
قــرض الحســنه بــه نیازمنــدان 
پرداخت شد. علی عاشوری در 

دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین 
افزود: این میزان تسهیالت به 434 هزار نفر در 
کشــور پرداخت شده است؛ همچنین پرداخت 
مبلــغ 1050 میلیــارد تومان تســهیالت بــرای یک 
میلیون و 500 هزار نفر در نظر گرفته شده است. 
او بــا بیــان اینکه فعالیت اصلی این صنــدوق از 
ســال 95 بــا صدور مجوز از ســوی بانک مرکزی 
آغاز شد ادامه داد: در حال حاضر این صندوق 
در همه مراکز اســتان ها دارای یک شــعبه و در 
ادارات دارای باجه فعال است تا مددجویان در 
مناطق مختلف با سهولت بیشتر خدمات خود را 
دریافت کنند. او اضافه کرد: تالش می شود تا از 
طریق کمک به محرومان با محوریت پرداخت 
قرض الحسنه، در عمل به این فرهنگ اسالمی و 

دینی جامه عمل پوشانده شود.
مدیرعامــل صنــدوق قــرض الحســنه امداد 
والیت کشور با ذکر این مطلب که تسهیالت 10 
میلیون تومانی بدون کارمزد و سود و مبالغ باالتر 
دارای 3 درصــد کارمــزد اســت گفــت: پرداخــت 
تســهیالت فــوق در صــورت افتتــاح حســاب، 

شناســایی  بــرای  ســختگیری 
افــراد نیازمنــد و احراز شــرایط 
پرداخــت، بــه فــرد متقاضــی 
انجــام می شــود. عاشــوری بــا 
تأکید بر اینکه یکی از خدمات 
پرداخــت  صنــدوق،  ایــن 
وام از طریــق خیــران جهــت 
کمک های مالی برای خرید مســکن، جهیزیه و 
درمــان اســت اظهار داشــت: خدمت دیگر این 
صندوق پرداخت تســهیالت به زنان سرپرست 
خانــوار اســت کــه صنــدوق موضــوع ضمانــت 
دریافــت وام را بــرای بانک هــا انجــام می دهد. 
مدیرعامل صندوق سرمایه قرض الحسنه امداد 
والیت گفت: اقساط معوق تسهیالت معادل 
2.7 درصد اســت و این امر نشــان می دهد که 
محرومان علیرغم نیازمندی، منضبط تر هستند. 
عاشــوری افزود: صنــدوق قرض الحســنه امداد 
والیت متعلق به محرومان و نیازمندان است که 
در نتیجه پرداخت وام و تسهیالت این صندوق 
بــه همــه افــراد ممنوع بــوده و خیران عــالوه بر 
اختصاص دادن تسهیالت قرض الحسنه در این 
صندوق، می تواننــد افراد واجد شــرایط را برای 

دریافت وام معرفی کنند.
او یــادآور شــد: همــه منابع اختصــاص داده 
و  مربوطــه هزینــه می شــود  اســتان  در  شــده 
ازاین رو حضور بیشتر خیران به افزایش خدمات 

نیازمندان و محرومان استان کمک می کند.

 : امــروز رویــداد   - قزویــن 
رئیــس جمعیــت هالل احمــر 
دلســوزی،  گفــت:  کشــور 
از  مهربانــی  و  شــجاعت 
شــاخصه های  مهم تریــن 
روحــی و اخالقــی داوطلبان 
هالل احمــر  جمعیــت  در 

است.
پیــر حســین کولیونــد در مراســم تجلیــل 
هالل احمــر  جمعیــت  برتــر  داوطلبــان  از 
اســتان قزویــن در ایــن مراســم بــه صــورت 
ویدئــو کنفرانس ضمــن تقدیر از تالش های 
داوطلبــان در عرصــه هــای مختلــف یــاری 
رســانی به شهروندان افزود: داوطلبان یکی 
از سرمایه های مهم کشور هستند که بدون 
چشمداشــت در عرصه های خدمت رسانی 
بخشــی از زندگــی خــود را بــا دیگــران بــه 
اشــتراک مــی گذارنــد و داوطلبــان در عرصه 
هــای علمــی، امــدادی و آموزشــی تخصــص 
خــود را به صورت رایگان در اختیار دیگران 

قرار می دهند.
او خاطرنشــان کرد: دســتاوردهای مثبت 
ایجــاد روحیــه داوطلبــی در جوانان توســط 
امام خمینی )ره( و نیز در ســازندگی، جهاد 
و هالل احمر مشــهود اســت و شــهدای حرم 
و مدافع ســالمت نیز با چنین روحیه ای به 
مقام واالی شهادت نائل شدند و امروز هم 
بایــد تــالش کنیــم تا ایــن روحیــه در جامعه 
نهادینــه شــود. کولیونــد با تأکید بــر این که 
اســالمی  انقــالب  دوم  گام  بیانیــه  امــروز 
مــی تواند گره گشــای بســیاری از مشــکالت 
کشــور باشــد، گفــت: بایــد بیانیــه گام دوم 
انقالب اســالمی سرلوحه امور باشد و امروز 

جمعیت هالل احمر آمادگی 
دارد از ظرفیت های همگان 
اســتفاده کند و هر شــخصی 
بتوانــد  کــه  بــه هــر شــکلی 
پــای کار  بایــد  کنــد،  کمــک 
آمــده تا گره ای از مشــکالت 

مردم باز شود.
مشــاور رئیس جمعیت هالل احمر کشور 
هــم بــا بیــان اینکــه جوانــان داوطلــب در 
هالل احمــر موجــب هویــت بخشــی به این 
جمعیــت شــده اند،گفت: نقــش داوطلبــان 
ازجملــه  مختلــف  حــوادث  در  هالل احمــر 
در دوران کرونــا بــی نظیــر بــود و توانســت 
صحنه هــای زیبایــی خلــق کند. اکبــری بیان 
عام المنفعــه  کارهــای  در  مشــارکت  کــرد: 
حرکــت  نــوع  یــک  چشمداشــت  بــدون  و 
داوطلبی اســت و هرچقدر روحیه داوطلبی 
بــه  توانــد  مــی  یابــد  گســترش  در جامعــه 
توســعه امــور خیرخواهانــه کمــک کنــد. او 
یــادآور شــد: بــرای مبــارزه بــا محرومیت هــا 
همــه بایــد احســاس مســئولیت کنیــم و در 
مقابلــه بــا آســیب ها از ظرفیــت ســمن ها و 
جوانــان داوطلــب برخوردار شــویم تا کارها 

به نتیجه برسد.
در  داوطلــب  کــرد: جوانــان  او تصریــح 
واقــع هویــت اصلــی جمعیــت هالل احمــر 
هســتند و بدون حضور آن ها این نهاد نمی 
توانــد بــه مأموریت های خــود ادامه دهد و 

هویت داشته باشد.
 در ایــن مراســم از ۴۰ نفــر از جوانــان، 
برتــر  امدادگــران  و  خیریــن  داوطلبــان، 
جمعیــت هالل احمــر اســتان قزویــن تجلیل 

شد.

شهرام رحمانی

علی عاشوری

پیر حسین 
کولیوند

د قزوین رویدا

قزوین - رویداد امروز: رئیس کمیسیون خدمات شهری 
شــورای اســالمی شهر قزوین خواستار تعیین تکلیف 
طرح توســعه امامزاده حســین )ع( شد. علی فرمانی 
افزود: طرح ســاماندهی امامزاده حسین )ع( نزدیک 
به سه دهه است که مطرح شده و امروز نه تنها رنگ 
بهسازی و ساماندهی به خود نگرفته، بلکه مخروبه ای 
در محلــه ای قدیمی که بخشــی از هویت تاریخی و 
اجتماعی شهر است، به جامانده است. او بابیان این 
مطلب که مشارکتی بودن طرح و معطل شدن کارها در 
بخش های دیگر از دالیل طوالنی شدن این طرح است 
ادامه داد: نبود مشــارکت جدی از سوی دستگاه های 

مسئول و تأمین نشدن بودجه های الزم سبب توقف 
اجرا، پیشــروی طرح و آسیب دیدن زندگی مردم این 
محله شده اســت. او اظهار داشت: طرح ساماندهی 
آســتان مقدس امامزاده حســین )ع(، علی رغم صرف 
هزینه هــای گــزاف، به دلیــل ضعــف در اجرا موجب 
نارضایتی شهروندان شده و مردم امیدی به اتمام طرح 
ندارنــد. او بــا ذکر این مطلب که مخروبه های محله 
دباغــان در شــان مــردم قزوین نیســت، تأکید کــرد: از 
استاندار قزوین و دیگر مسئوالن دستگاه اجرایی انتظار 
دارم با یک همت و عزم جدی برای تداوم اجرای طرح 

اقدام کنند تا کارهای معطل مانده جبران شود. 

قزوین - رویداد امروز: رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قزویــن گفــت: بــر اســاس تصمیــم دولــت 
برای دسترســی آســان و بهتر مــردم به محصوالت 
استراتژیک و پرمصرف با مشارکت جهاد کشاورزی 
دســت واسطه ها و دالالن از بازار کاالهای اساسی 
اســتان کوتاه می شــود. فاطمه خمســه در مراســم 
افتتــاح دوره هــای آموزشــی قــرارگاه امنیت غذایی 
استان قزوین افزود: به منظور کنترل و نظارت بهتر بر 
بازار محصوالت اساسی کشاورزی، با تصمیم دولت؛ 
نظارت و بازرســی بر بازار و فرآیند توزیع کاالها به 
وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است که می تواند 

زمینه حذف واسطه ها را مهیا کند.
او بیان کرد: مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با 
شعار از مزرعه تا سفره تالش می کنند محصوالت 
اساســی بــدون دخالت واســطه ها و دالالن از ســر 
مزرعه به دســت مردم و مصرف کنندگان برســد. او 
گفت: در فرآیند جدید تعریف شده نقش مردم در 
بازرسی ها و نظارت در بازار بسیار پررنگ شده و به 
دلیل محدودیت نیروهای بخش دولتی و در راستای 
کاهش تصدی گری باید از ظرفیت بخش خصوصی 
اســتفاده کنیم تا کارها نتیجه بخش باشــد. خمسه 
یادآور شد: با کمک خالقیت های ارائه شده توسط 
اســتارت آپ هــا در زمینــه توزیــع و عرضه کاالهای 

اساسی امیدواریم زمینه دسترسی آسان و بی واسطه 
مردم به کاالهای اساسی مهیا شود. رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان قزوین گفت: بــا راه اندازی 
قرارگاه امنیت غذایی استان قزوین تالش می کنیم 
تــا در زمینــه تهیــه و توزیع کاالهای اساســی خللی 
ایجاد نشــود. معاون بازرســی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان سازمان صمت استان قزوین هم از 
تشکیل تیم های بازرسی جدید برای نظارت و کنترل 
بازار در قزوین خبر داد و گفت: تقویت گروه های 
بازرسی بر بازار باهدف جلب رضایت مردم و کمک 
به توزیع و عرضه بدون مشکل کاالهای اساسی و 
پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی با استفاده از 
ظرفیت بســیج در ســطح ملی و اســتانی آغازشده 
اســت. محمدعلــی بیشــه ای افــزود: بازرســی ها از 
بازار و اصناف در ابتدا به صورت نامحســوس و در 
چارچــوب وظایف قانونی خواهد بود و بازرســان 
باید نســبت به کســبه و اصناف با احترام و اخالق 
اســالمی و با سعه صدر برخورد کنند. او ادامه داد: 
نیروهای بســیجی همکار ســازمان صمت و جهاد 
کشاورزی در حوزه نظارت بر بازار در زمان فعالیت 
تنها مجاز به ارائه و نشــان دادن کارت بازرســی به 
کسبه هستند و بازرسی ها از بازار و اصناف در قالب 

گروه های ۲ نفره انجام می شود.

طرح توسعه آستان مقدس امامزاده حسین )ع( تعیین تکلیف شود

قرارگاه امنیت غذایی استان راه اندازی می شود
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رویداد قزوین

کنعانی مدیرکل محیط زیســت اســتان گلستان 
بــا اعــالم آخرین وضعیــت عملیات اطفــای حریق 
منطقــه »قوش چشــمه« پارک ملی گلســتان گفت: 
حریق فعال در منطقه نداریم و هم اکنون عملیات 
پاک سازی کنده های نیم سوخته در حال انجام است.

به گزارش فارس، در چند روز گذشته شاهد چهار 
حریق پی درپی در جنگل ملی گلســتان بودیم که 
اولیــن آتش ســوزی در روز چهارشــنبه در پــارک ملــی 
گلستان اتفاق افتاد و حریق دوم عصر روز پنج شنبه 
در منطقه »قوش چشمه« گزارش شد که خوشبختانه 
بــا وجــود اســتقرار نیروهــا در حریــق نخســت و 
همکاری مردم منطقه و دیگر نیروها، آتش ساعت 
۱۲ نیمه شــب مهار شــده و متاســفانه یک هکتار از 
مساحت این منطقه در آتش سوخت. حریق سوم 
از عصــر روز جمعــه در منطقه »کندســکوه« گزارش 
شــد و حریــق چهارم نیــز از روز جمعه آغاز شــد که 
متاســفانه این حریق همچنــان ادامــه دارد. در این 
زمینه گفت وگویی با »محمدرضا کنعانی« مدیرکل 

محیط زیست استان گلستان صورت گرفت.
مدیــرکل محیط زیســت اســتان گلســتان گفت: 
از چهارشــنبه هفته گذشــته تاکنون چهار حریق در 
جنگل گلستان رخ داد که خوشبختانه توانستیم سه 
حریق را کنترل کنیم و اکنون در حال مهار چهارمین 
حریق هستیم. محمدرضا کنعانی تصریح کرد: از روز 
چهارشنبه تاکنون چهار حریق در جنگل گلستان را 
شاهد بودیم که خوشبختانه سه حریق تاکنون مهار 
شد و تالش می کنیم چهارمین حریق را نیز خاموش 

کنیم.

مدیرکل محیط زیست استان گلســتان ابراز کرد: 
وقتــی درختان خــزان می کنند و بــرگ به عنوان یک 
ماده مشــتعله در کف جنگل وجود دارد که با یک 
خطای انسانی متاسفانه آتش در این منطقه شعله ور 
شــده و اکنــون در تــالش هســتیم تــا ایــن حریــق را 

خاموش کنیم.
تلفات جانوری گزارش نشده است

کنعانی خاطرنشان کرد: در سایر نقاط جنگلی 
استان گلستان نیز شاهد حریق بودیم که به همت 

ماموران حفاظت از منابع طبیعی، نیروهای مردمی، 
ســپاه و بســیج این آتش ســوزی اطفا شــد. وی اظهار 
کرد: در شهرستان گالیکش چهار حریق اتفاق افتاد 
حریق اول ما روز چهارشنبه رخ داد که توانستیم این 
حریق را اطفا کنیم خوشبختانه تلفات جانوری در این 

آتش سوزی گزارش نشد.
مدیــرکل محیط زیســت اســتان گلســتان گفت: 
خسارت آتش سوزی در این منطقه فقط کف سوزی 
جنگل بود و همچنین چوب های خشک این منطقه 

دچار حریق شــد خوشــبختانه درخت های ســبز ما 
دچار حریق نشدند.

کنعانی با بیان اینکه خوشبختانه اکنون هیچگونه 
حریق در منطقه نداریم، ابراز کرد: کنده هایی هست 
کــه در حــال دود کــردن اســت نیروهای مــا در حال 
خامــوش کــردن آنها هســتند تــا االن ۱۰۰ نفر نیروی 
تازه نفــس در منطقــه حضــور دارنــد و برنامه ریــزی 
کردیــم تــا ۸۰ نفــر دیگر نیــروی تازه نفــس وارد این 

منطقه شوند.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد نیروهــای حاضــر در 
منطقــه ۱۴۵ نفــر ) ۴۵ نفر محیط زیســت، ۸۵ نفر 
نیروی مردمی و بسیج، ۱۷ نفر منابع طبیعی حضور 
دارند، تصریح کرد: بالگردهای سپاه از نخستین روز 
آتش سوزی در جنگل گلستان حضور پیدا کرد و اکنون 
نیز این بالگردها در منطقه حضور دارند این بالگردها 
حــدودا ۱۸ ســوتی پرواز داشــتند تا این آتش ســوزی 
فروکش کند و اکنون نیز این بالگردها بر فراز جنگل 

به پرواز درآمدند.
مدیرکل محیط زیست گلستان عالوه بر دو بالگرد 
هوافضا سپاه، بالگرد هالل احمر نیز در منطقه حاضر 
است افزود: یک بالگرد هالل احمر نیز برای اطفای 
حریق از شهرســتان گرگان به ســمت فرودگاه کالله 
به پرواز درآمد تا برای مهار آتش سوزی به کمک این 
سه بالگرد بیاید. صعب العبور بودن مسیر منطقه و 
بادهای شدید باعث گسترش آتش سوزی در منطقه 
جنگل گلستان شد. با افزایش رطوبت و بارندگی که 
در سطح استان گلستان شاهد بودیم تا حد زیادی به 

مهار آتش سوزی کمک کرد.
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گزارش   

بررسی روند پرونده های 
ارجاعی شهرداری گرگان 

به دیوان عدالت اداری
کشــور  کل  اداری  عدالــت  دیــوان  رئیــس 
علــی  حکمــت  کــرد.  دیــدار  گــرگان  شــهردار  بــا 
مظفــری رئیــس دیــوان عدالــت اداری بــا حضــور 
در شــهرداری گرگان با محمدرضا ســبطی شهردار 
گــرگان دیــدار و گفت وگــو کــرد. در ایــن جلســه 
کــه بــا حضــور اعضــای شــورای اســالمی شــهر و 
برگــزار شــد،  کارکنــان واحــد حقوقــی شــهرداری 
پیرامــون مســائل و مشــکالت مدیریت شــهری و 
پرونده هایــی کــه به دیوان عدالت اداری ارجاع 
می شــود تبــادل نظر صورت گرفت. گفتنی اســت 
دســتگاه  رئیــس  اژه ای  محســنی  حجت االســالم 
قضــا بــه همراه معاونیــن و مدیران قــوه قضائیه 
در ســفری یک روزه به اســتان گلســتان از نزدیک 
مســائل و مشــکالت حوزه قضایی استان را رصد 

کرده اند. و ارزیابی 
 

دستگیری سارق 
سابقه دار کابل برق در 

 گنبدکاووس
در  بــرق  کابل هــای  ســابقه دار  ســارق 
گنبــدکاووس، بازداشــت شــد. فرمانــده انتظامــی 
گلســتان گفــت: ایــن ســارق بــه ۲۲ فقــره ســرقت 
کــرد.  اعتــراف  گنبــدکاووس  شهرســتان  در  کابــل 
ســارق  ایــن  مخفیــگاه  از  گفــت:  دادگــر  ســعید 
یک صد متر کابل برق کشــف شــد. او افزود: یک 
مال خــر نیــز در عملیــات دســتگیری ایــن ســارق، 
بازداشــت شــد و دو متهم پس از تشکیل پرونده، 

تحویل مراجع قضائی شــدند

کسب مقام دوم لیگ 
تندرستی توسط گلستان

اســتان  همگانــی  ورزش هــای  هیئــت  رئیــس   
مشــارکت  بــا  توانســتیم  امســال  گفــت:  گلســتان 
مردم مقام دوم کشــور در لیگ تندرســتی را کسب 
کنیــم. الهــه غینافی در گفتگو بــا خبرنگاران اظهار 
کــرد: در هفتــه هشــتم و پایانــی لیــگ تندرســتی 
، آق قال، مینودشت، کالله  شهرســتان های آزادشــهر
و بنــدر ترکمــن توانســتند در جمــع ۲۰ شهرســتان 

برتر کشــور قرار بگیرند.
اســتان  همگانــی  ورزش هــای  هیئــت  رئیــس 
جمعیــت  بــا  گلســتان  اســتان  افــزود:  گلســتان 
نزدیــک بــه دو میلیــون نفــر بــا امتیــاز ۱۰۹ هزار و 
۲۳۳ توانســت مقــام دوم کشــوری کســب کنــد و 
استان های کرمانشاه و سمنان به ترتیب رتبه اول 

و ســوم را به دست آوردند.
لیــگ  برگــزاری  هــدف  کــرد:  بیــان  غیناقــی 
تندرســتی افزایــش نشــاط، شــادابی و اجتماعــی، 
توســعه  ترویــج  تندرســتی،  و  ســالمت  ارتقــاء 
افزایــش  گاهی بخشــی،  آ همگانــی،  ورزش هــای 

فعالیــت و مقابلــه با کم تحرکی و غیره بود.
بــا  روز   ۵۳ طــی  تندرســتی  لیــگ  افــزود:  وی 
حضور تمام اســتان های کشــور برگزار شــد و افراد 
در روزهــای زوج برنامه هــای تمرینــی خــود را بــه 
مــدت ۳۰ ثانیــه ویدئــو درون ســایت بارگــذاری 

کردند.

بستری 187 
بیمار کرونایی در 

گلستان بیمارستان های 
دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان آمــار جدیــد 
بیمارســتان های  در  بســتری  کرونایــی  بیمــاران 
ایــن اســتان را اعــالم بــر اســاس اعــالم دانشــگاه 
علــوم پزشــکی گلســتان، ۱۸۷ بیمــار کرونایــی در 
بیمارســتان های این استان بســتری هستند. از این 
تعــداد ۳۵ بیمــار در بخــش مراقبت هــای ویــژه 
بســتری هســتند و ۲۰ نفــر هــم از دســتگاه تنفــس 
مصنوعــی اســتفاده می کننــد. بــه گفتــه باقــری در 
گلستان، ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۶۲۴ دز واکسن 
تاکنون در گلستان تزریق شده است. یک میلیون 
و ۴۵۵ هــزار نفــر واجــد شــرایط تزریــق واکســن 

کرونا هستند.

پاک سازی جنگل 
هزارپیچ گرگان توسط 

کارکنان مخابرات
کارکنــان  توســط  گــرگان  هزارپیــچ  جنــگل 

مخابرات منطقه گلســتان پاک سازی شد. 
در راســتای اجرای برنامه مســئولیت اجتماعی 
کارکنــان مخابــرات منطقــه گلســتان بــا حضــور در 
زباله هــای  از  را  آنجــا  گــرگان،  هزارپیــچ  جنــگل 
برنامــه  ایــن  کردنــد.  پاک ســازی  زیســت محیطی 
کــه بــا حضــور دکتــر غالمعلــی شــهمرادی مدیــر 
مخابــرات منطقه گلســتان و تعدادی از همکاران 
عالقه مند به محیط زیست برگزار شد، در راستای 
ادای مســئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست 
و حفاظت از زیســت بوم جنگلی اجرا شده است.

آتش قوش چشمه آرام گرفت

د گلستان رویدا

مدیــرکل غله گلســتان از پرداخــت ۹۴ درصد 
مطالبات سویاکاران استان خبرداد و گفت: میزان 
باقی مانده از مطالبات سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون 
تومــان بوده که در اســرع وقــت پرداخت خواهد 

شد.

پرداخــت  مــورد  در  ســجادی  خالــق  ســید   
مطالبــات ســویاکاران اظهــار کرد: هشــت هــزار و 
۸۷۳ تن سویا از کشاورزان گلستانی در سال جاری 
خریداری شــد که تاکنون پول هشت هزار و ۳۵۲ 
تن تســویه شــده اســت. مدیرکل غله و خدمات 

بازرگانی گلستان ضمن عذرخواهی از بابت تأخیر 
بــه وجود آمده در پرداخت مطالبــات، افزود: ۹۵ 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان از طلب کشــاورزان 
گلستانی پرداخت شد. وی ادامه داد: میزان باقی 
مانده از مطالبات سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان 

بوده که دراسرع وقت پرداخت خواهد شد. گفتنی 
است خرید تضمینی هر کیلو دانه سویا از ۶ هزار 
و ۶۳۰ تومان در ســال گذشــته به ۱۲ هزار و ۴۱۹ 
تومان در ســال جاری رســیده بود. امسال ۱۳ هزار 
هکتار اراضی گلستان به زیر کشت سویا رفته بود.

در راســتای اجــرای قانــون »جامع حدنــگار« و 
ماده ۳۲ سند »امنیت قضایی« و به منظور تثبیت 
مالکیــت دولــت بــر انفــال و ثروت هــای عمومی، 
هم زمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان 
هفت فقره سند کاداستری به نفع بیت المال صادر 
شــد. در راســتای اجرای قانــون »جامع حدنگار« و 

ماده 32 سند »امنیت قضایی« و به منظور تثبیت 
مالکیــت دولــت بــر انفــال و ثروت هــای عمومی، 
توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و هم زمان 
با سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان هفت 
فقره سند کاداستری به نفع بیت المال صادر شد. بر 
این اساس؛ یک میلیون و 253 هزار هکتار از اراضی 

منابع طبیعی تثبیت و در خصوص یک میلیون و 60 
هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی سند کاداستری 
به نفع دولت صادر شــد و اســناد کاداســتری ســایر 
اراضی مربوط به منابع طبیعی نیز در حال صدور 
اســت. همچنین، در خصوص ســایر دســتگاه ها در 
مجموع به میــزان 68 هزار هکتار از اراضی تثبیت 

شده و به زودی سند مالکیت کاداستری آن ها صادر 
خواهــد شــد. بــر اســاس این گــزارش؛ 5 فقره ســند 
مالکیت کاداستری به نام سازمان »جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور« مجموعا به مساحت 115 میلیون 
و 426 هزار و 162 مترمربع صادر و بر این اساس، 

مالکیت دولت بر تاالب »آجی گل« تثبیت شد. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، 
تلــه مدیســین یــا پزشــکی از راه دور را یکــی از 
مزایــای نسخه نویســی الکترونیک به خصــوص در 
مناطــق محروم دانســت و گفت: ایــن اقدام یکی 
از مزیت هــای مهمــی اســت کــه تــا قبــل از اجرای 
این برنامه امکان پذیر نبود و بسیاری از مشکالت 

بیماران را برطرف کرده است.
دکتــر محمدمهــدی زرگــران با اشــاره بــه اینکه 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک مزایای بسیار زیادی 
دارد، افزود: به روز شــدن پرداختی های موسســات 
یکی از مزایای این برنامه عنوان شده است ولی در 
واقع این طرح قطعه ای از یک پازل بزرگ تر است 
که شــامل ارائه خدمت در بســتر پرونده ســالمت 
الکترونیــک، نظــام ارجاع و پزشــک خانــواده، تله 
مدیسین و ... است که در بستر الکترونیک انجام 
شــده و نســخه الکترونیــک نیز جزء مهمــی از این 

مجموعه محسوب می شود.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی گلستان 
از  را  محیط زیســت  بــه  کمــک  و  کاغــذ  حــذف 
مزیت های قابل توجــه این عنوان و گفت: کاهش 
بســیاری از اشتباهات نسخه نویســی الکترونیک و 
نسخه پیچی، سرعت فعالیت و کاهش مراجعات 

از دیگر مزایای اجرای این برنامه اســت. همچنین 
بــا اجــرای این برنامه می تــوان خــروج و ورود دارو 
به ویژه داروهای غیراســتاندارد به کشور را رهگیری 
کرد و خدمات ارائه شده به حد متعالی دست یابد.
دکتر زرگران به تله مدیسین و یا پزشکی از راه 

دور اشــاره کــرد و ادامــه داد: در بســیاری از مناطق 
محروم امکان اینکه پزشــک هر روز و یا هر هفته 
حضــور داشــته باشــد میســر نیســت امــا از طریق 
تله مدیســین می توان این مشــکل را برطــرف کرد 
به طوری که پزشک با استفاده از نسخه الکترونیک 
داروی موردنیــاز را تجویز کرده و بیمار با کد ارجاع 
می توانــد بــه نزدیک ترین داروخانــه محل زندگی 
خــود مراجعه کنــد. این اتفاق یکــی از مزیت های 
مهمــی اســت کــه تــا قبــل از اجــرای ایــن برنامــه 
امکان پذیر نبود و بســیاری از مشــکالت بیماران را 

برطرف کرده است.
وی همچنیــن بیــان کــرد: ایــن برنامــه در کنــار 
مزایــای متعددی کــه دارد با چالش هایی از جمله 
فراهم نبودن بستر اجرای برنامه و مقاومت برخی 
همکاران پزشــک، مراکز پاراکلینیک، داروخانه ها و 
حتی بیمارســتان ها مواجه است. البته هر تغییری 
ممکن است در ابتدا با مقاومت هایی همراه باشد.

مدیرکل کمیته امداد گلســتان گفت: ۴۱ هزار و 
۵۰۰ زن سرپرست خانواده زیرپوشش این نهاد قرار 

دارد و از خدمات آن بهره مند می شوند.
عیســی بابایی اظهار کرد: رویکرد اصلی کمیته 
امــداد توانمندســازی خانواده هــا با حفــظ کرامت 
آنهاســت و در همیــن خصــوص خدمات مختلفی 
ماننــد مشــاوره شــغلی، آمــوزش و ارائه تســهیالت 
قرض الحســنه اشــتغال را بــرای مددجویــان انجام 

می دهد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین گــروه تحت 
حمایــت ایــن نهــاد خانواده های بدون سرپرســت 
هستند، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۱ هزار و ۵۰۰ 
زن سرپرســت خانوار زیر پوشــش کمیته امداد قرار 
دارد که از این تعداد ۲۸ هزار نفر فوت سرپرست، ۹ 
هزار خانوار مطلقه و سایر موارد را تشکیل می دهند. 
بابایی با اشاره به اینکه پرداخت مستمری به صورت 

ماهانــه برای ایــن افراد انجام می شــود، ادامه داد: 
ایــن مســتمری بــرای خانواده هــای یک نفــره ۳۵۰ 
هزار تومان و به نســبت افراد اضافه خواهد شد و 
تا خانواده های پنج نفره هم یک میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان پرداخت می شود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان یــادآور شــد: 
همچنین برای ایــن خانواده ها خدمات فرهنگی، 
مســکن، اجاره مســکن، فعالیــت دانش آمــوزش و 

دانشــجویی، اعطای لوازم ضروری متناســب با نیاز 
خانواده ها انجام می شود. وی اضافه کرد: همچنین 
برای زنان سرپرســت خانواده در حوزه اشــتغال در 
سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ شغل و در ۶ ماهه سال 
جــاری نیز هزار و ۳۶۵ خانواده مشــاوره شــغلی و 
ارائه تسهیالت اشتغال داشته ایم. بابایی گفت: بیمه 
تأمین اجتماعــی از خدمات دیگری اســت که این 
نهاد برای زنان سرپرست خانواده انجام می دهد و 
با بیمه کردن این افراد آنها پس از گذشت ۱۰ سال و 
در سن ۵۵ سالگی می توانند از بازنشستگی بهره مند 
شــوند. وی با اشــاره به اینکه کمیته امداد ۱۲۰ نوع 
خدمت برای مددجویان ارائه می دهد، تاکید کرد: 
بیمه تکمیلی، تحصیالت قرض الحسنه کارگشایی، 
کمک به تأمین جهیزیه فرزندان، معافیت از خدمت 
ســربازی و دیگــر موارد از خدمات کمیتــه امداد به 

مددجویان است.

1۰۰۰ مرکز اجتماعی و فرهنگی در جوار 
بقاع متبرکه راه اندازی شد

اختصاص 1۲۴۴ هکتار از اراضی ملی 
برای نهضت ملی مسکن گلستان 

بررسی طرح های راکد در شرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان

مدیــرکل امــور اجتماعی و 
مشــارکت های مردمی سازمان 
اوقــاف و امــور خیریــه گفــت: 
تاکنــون هزار مرکــز اجتماعی و 
فرهنگــی در جوار بقاع متبرکه 
کشــور راه انــدازی شــده اســت. 
رضــا معممــی مقــدم در آیین 

افتتاح رواق معرفت در گرگان، اظهار کرد: ایجاد 
نشاط اجتماعی در بقاع متبرکه با هدف تعمیق 
باورهــای دینــی و ترویــج معــارف اســالمی در 
دســتور کار ســازمان قرار گرفته که در این راستا 
اقدام به راه اندازی مهدهای کودک و جانمایی 
ابزار شــادی و نشــاط بــرای کــودکان با رعایت 
شئونات دینی در جوار امامزادگان )ع( کرده ایم. 
مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های مردمی 
ســازمان اوقاف و امور خیریه افــزود: در واحد 
اجتماعی ســازمان اوقاف و امور خیریه حدود 
۴۴ فعالیت فرهنگی و اجتماعی را در دســتور 

کار قــرار داده ایــم کــه بحــث 
در  اجتماعــی  نشــاط  ایجــاد 
کنــار بقــاع یکی از ایــن برنامه 
بــا  مقــدم  معممــی  اســت. 
بیــان اینکه حرکت به ســمت 
کودکــی  از  اســالمی  تمــدن 
کــرد:  اضافــه  می شــود،  آغــاز 
راه انــدازی مهدهــای کودک در کنــار بقاع برای 
راحتی خانواده ها، زمانی که برای زیارت، انجام 
خدمات اجتماعی و حضور مجالس مذهبی در 
مساجد حضور می یابند، ایجاد شده تا دغدغه 
کودکان را نداشته باشند. وی از راه اندازی بیش 
از هــزار مرکــز اجتماعــی، فرهنگــی و قرآنی در 
بقاع متبرکه خبر داد و گفت: ایجاد این فضاها 
فقــط محیطــی برای بــازی و ســرگرمی کودکان 
نیســت بلکه در ایــن مهدهای کــودک مباحث 
دینــی و مذهبــی بــه کــودکان و دانش آمــوزان 

منعکس می شود.

و شهرســازی  راه  مدیــرکل 
اســتان گلســتان از تحویل یک 
هــزار و ۲۴۴ هکتــار از اراضــی 
و  محــدوده  در  واقــع  ملــی 
شــهرهای  از  برخــی  حریــم 
اســتان در اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن در استان گلستان 

خبر داد. حسین محبوبی در جمع خبرنگاران 
درباره طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: 
بــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
استانداری و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان 1244 هکتــار از اراضــی ملــی واقــع در 
محدوده و حریم شهرهای کردکوی، گمیشان، 
علی آبــاد، خان ببین، دلنــد، رامیان، آزادشــهر و 

مراوه تپــه بــرای اجــرای طــرح 
نهضت ملی مســکن به اداره 
اســتان  شهرســازی  و  راه  کل 
گلستان تحویل شــد که 1189 
هکتــار از ایــن میــزان در شــهر 

مراوه تپه قرار دارد.
وی اظهــار کــرد: در حــال 
حاضر امکان ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن 
در 16 شــهر اســتان شــامل آق قال، بندر ترکمن، 
گــرگان، گمیــش تپــه، مراوه تپــه، مینودشــت، 
خــان ببیــن، فاضــل آبــاد، کردکــوی، نوکنــده، 
علی آبادکتــول، بندر گز، جلین، آزادشــهر، تاتار 
علیــا و فراغی در محدوده تحت پوشــش این 

اداره کل وجود دارد

اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
راه انــدازی طرح هــای مســتقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی 
ابالغیــه   صــدور  بــا  کشــور، 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان 
ایــران،  صنعتــی  شــهرک های 
کلیه اســتان ها را مکلف نمود 

نســبت بــه تشــکیل کمیتــه پایــش طرح هــای 
صنعتــی بــه ریاســت مدیرعامــل و عضویــت 
و  کوچــک  و صنایــع  برنامه ریــزی  معاونیــن 
مدیران امور حقوقی و قراردادها، امور مالی، 
آمــار و فنــاوری اطالعات و کارشــناس طرح ها 
اقــدام کننــد. مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان گفت کمیته پایــش طرح های 
راکد بر اســاس سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و در راستای حمایت از صنعتگران و حمایت 
از کارآفرینانــی کــه موفــق بــه اجــرا و تکمیــل 
طــرح خود نشــده اند، تشــکیل می شــود. رضا 
شــهمرادی گفت هدف کمیته تا پایان سال با 
کمک دستگاه های ذی ربط، برنامه ریزی برای 
فعال سازی طرح های صنعتی که بنا به دالیلی 
در مرحله ساخت وساز و یا نصب ماشین آالت 

متوقــف شــده اند می باشــد. 
وی گفت شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان گلســتان باید 
در جهت اجرای سیاست های 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان 
ایــران  صنعتــی  شــهرک های 
حرکت کند که این سیاست ها 
در واقع همان حمایت از تولید و تولیدکننده 
اســت.تمام تالش شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان این بوده که با تشــکیل کارگروه پایش 
نســبت بــه شناســایی مشــکالت واحدهــای 
صنعتی که در حالت راکد قرار دارند به صورت 
جــدی اقــدام و بــرای رفــع آن هــا تــالش الزم 
صورت پذیرد. با توجه به نام گذاری سال 1400 
با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از 
سوی مقام معظم رهبری، شرکت شهرک های 
صنعتی استان گلستان نیز این شعار را سرلوحه 
فعالیت هــای خــود قــرار داده و بــا تشــکیل 
کارگــروه پایــش طرح هــای راکــد، رســیدگی به 
جملــه  از  را  صنعتــی  واحدهــای  مشــکالت 
فعالیت هــای خــود بــر محــور این شــعار قرار 

داده است.

رضا معممی مقدم

۹۴ درصد مطالبات سویاکاران گلستانی پرداخت شد

تاالب »آجی گل« و برج »قابوس« دارای سند شدند

با اجرای نسخه نویسی الکترونیک تله مدیسین محقق شد

حمایت از ۴1 هزار زن سرپرست خانواده توسط کمیته امداد گلستان
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حسین محبوبی

رضا شهمرادی
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شکسته شدن رکورد تولید برق 
در نیروگاه گلستان

انــرژی  تامیــن  و  بــرق  تولیــد  نیــروگاه 
الکتریکــی اســتان گلســتان در ســال ۱۳۸۹ 
بــا رویکــرد تولیــد و تامیــن انــرژی الکتریکی 
باالبــردن ضریــب  و  اســتان  ایــن  موردنیــاز 
اطمینــان و پایــداری شــبکه بــرق کشــور بــه 
بهره بــرداری رســید. کلیــه مراحــل ســاخت، 
نصــب، راه انــدازی و بهره بــرداری از نیروگاه 
ایرانــی  جوانــان  و  مهندســین  دســت  بــه 
انجــام گرفتــه و در زمینــه نیــروگاه ســازی و 
بهره بــرداری و تعمیــرات آن بــه خودکفایی 
رســیده اســت. در بخــش تجهیــزات اصلــی 
و  ژنراتورهــا  کمپرســورها،  توربــو  نظیــر 
ترانســفورماتورها، بــه طــور کامــل در کشــور 
و بــه دســت توانمنــد جوانــان ایرانــی تولید 
می گردد. البته در بخش کنترل و ابزار دقیق 
همچنان بخش زیادی از تجهیزات از خارج 
گلســتان  از کشــور وارد می شــوند. نیــروگاه 
نقش موثری در تامین توان موردنیاز شــبکه 

بــرق کشــور داشــته، رکورد تولیــد در مهرماه 
از  امــر  ایــن  کــه  شــد  شکســته   ۱۴۰۰ ســال 
توانمندی و ضریب بهره برداری باال و نقش 
موثــر ایــن نیــروگاه در مجموعه برق کشــور 

حکایت دارد. 
قــرار داشــتن در منطقه ای بــا آب وهوای 
اســتاندارد  بــه  نزدیــک  شــرایط  و  معتــدل 
توربین های v۹۴.۲ ســبب شده است تا این 
نیــروگاه در زمــره نیروگاه هــای گازی بــا رتبه 
راندمان باال قرار داشــته باشــد. با توجه به 
رویکــرد بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی 
اجتماعــی،  مســئولیت های  خصــوص  در 
مالــی  مشــارکت  بــا  نیــز  گلســتان  نیــروگاه 
پرســنل و منابــع دریافتــی از شــرکت تولیــد 
نیروی آذرخش و بنیاد مســتضعفان انقالب 
اســالمی اقدام بــه انجام امــور عام المنفعه 
هم جــوار  روســتاهای  و  منطقــه  ســطح  در 

نموده است.

رویداد گلستان

سحر رحمتی- مشــهد مقدس :به مناسبت سالروز 
شــهادت آیت ا... شــهید ســید حســن مــدرس )ره( 
آثــار تاریخــی نفیس مرتبط با آن شــهید بزرگــوار در 
کاشمر رونمایی شد. این مراسم رونمایی در قالب 
یکصدوپنجمیــن سه شــنبه های علمــی و فرهنگی 
آســتان قــدس رضــوی برگــزار شــد و طــی آن، آثاری 
همچون مکاتبات شــهید مدرس )ره( و فرزندانش 
در زمان تبعید، دســت نویس شــهید برای فرزندش 
فاطمه در پشت قرآن شخصی و سه توصیه به او 
درباره »ترک نکردن نماز و قرآن«، »دعا کردن برای 
پــدر و مــادر« و »قناعــت در زندگــی« و 24 نمونه 
ســکه تاریخی ضرب شــده در دوره زندگانی شهید 

مدرس )ره( رونمایی شد.
همچنین قدیمی ترین این اسناد مربوط به طرح 
الیحه راه سیســتان در مجلس و اشــکاالت شــهید 
مــدرس )ره( بــه آن در ســال 1344 هجــری قمری و 
ســند دیگر بــا موضوع تصویــر درخواســت مرحوم 
آیت ا... واعظ طبسی، مبني بر واگذاري اداره امور 
آرامگاه شــهید آیت ا... مدرس )ره( به آســتان قدس 
رضــوی، در ســال ۱۳۷۳  شمســی در ایــن مراســم 

رونمایی شد.
در این مراسم همچنین از تمثال شهید آیت ا... 
مدرس )ره( که توسط مرتضی هاشم آبادی هنرمند 
کاشمری، در سبک رئال، با رنگ و روغن و در ابعاد 

100 در 70 ساخته شده رونمایی شد.
شهید مدرس )ره( وابسته به دنیا و 

مسئولیت ها نبود
امام جمعــه کاشــمر در این مراســم بــا تأکید بر 
اینکه شهید مدرس )ره( به تنهایی به عنوان الگویی 
قوی مطرح و راهگشــا اســت، گفــت: این مجاهد 

فقیــه عالوه بــر ایســتادن در مقابــل زیاده خواهی 
رضاخان، مجتهدی به روز بود و مســائل جامعه را 
برای مردم تبیین می کرد. حجت االسالم طاهری با 
بیان اینکه ابعاد شخصیتی وزندگی آن شهید، یک 
الگوی مناسب در تمامی زمینه هاست افزود: زهد و 
تقوایی که آیت ا... مدرس )ره( داشت به او کمک 
می کرد وابسته به دنیا و مسئولیت ها نباشد و نتیجه 
ایــن زندگی الگویی برای زندگی زاهدانه اســت. او 
دراین باره گفت: مسئوالن ما باید شهید مدرس )ره( 
را الگوی خود قرار دهند و وابســته به دنیا نباشــند 
و تــرس از دســت دادن جایــگاه نداشــته باشــند. 
امام جمعــه کاشــمر بــه یکــی دیگــر از ویژگی های 
شــخصیتی آیــت ا... مــدرس )ره( اشــاره و تصریــح 
کرد: این بزرگ مرد عرصه دیانت و سیاست، با نگاه 
عمیقی که به موضوع اقتصاد داشت توجه ویژه ای 
به استفاده و حمایت از تولیدات داخلی داشت و 
تالش می کرد کشــور وابسته به خارج نشــود. او بر 

دســترس قرار دادن اســناد و آثار شــهید مدرس )ره( 
به عنــوان یــک الگوی غنی در جامعه تأکیــد کرد و 
یــادآور شــد: وجــود زیارتگاه شــهید مــدرس )ره( در 
کاشمر فرصت و ظرفیت خوبی برای پرداختن به 
ابعاد مختلف شخصیتی این شهید زنده تاریخ است 
تــا بــا الگو قرار دادن شــخصیت ایشــان و عمل به 
دیدگاه هایش، به موفقیت های روزافزون در جامعه 

دست یابیم.
معرفی شهید مدرس )ره( به عنوان اسطوره 

علمی و فرهنگی
مدیرعامل موسسه فرهنگی و بقاع متبرکه آستان 
قدس رضوی نیز در این مراســم به جایگاه شــهید 
مــدرس )ره( اشــاره کرد و گفت: اگرچه 8۴ ســال از 
شــهادت شــهید مدرس )ره( می گذرد، اما فرمایش 
دقیق امام که فرمودند مدرس زنده است تا تاریخ 
زنــده اســت به عینــه قابل مشــاهده و درک اســت 
به طوری کــه همواره مراســم ارزشــمند و فاخری به 

یادش برگزار می شــود و همگان از او به بزرگی یاد 
می کنند. حجت االسالم عطاران طوسی اختصاص 
برنامه سه شنبه های علمی و فرهنگی آستان قدس 
به نام شهید مدرس )ره( را اقدامی ارزشمند برشمرد 
و افزود: شــهید مــدرس )ره( بهترین انتخــاب برای 
معرفی به عنوان یک شــخصیت و اســطوره علمی 
و فرهنگی است و دقت در تعابیری که امام راحل 
درباره جایگاه علمی این عالم نستوه بکار برده اند، 

درستی این انتخاب را تائید می کند.
آیت ا... مدرس )ره(، الگویی برای 

نمایندگان مجلس
او ادامــه داد: آیــت ا... مــدرس )ره( بــه دلیل 
جایگاه علمی و فقهی که داشت، از سوی بزرگان 
نجــف و ایــران به عنــوان یکــی از پنــج نماینــده 
بــرای نظــارت بر مصوبــات مجلس شــورای ملی 
انتخاب شــده بــود. عطــاران طوســی گفــت: این 
شــخصیت  دارای  و حقیقــت،  حــق  راه  شــهید 
علمــی، سیاســی و مجاهــدی برجســته بــود کــه 
باگذشت 8۴ سال از شهادت، همچنان الگویی 
مناســب بــرای نماینــدگان مجلــس، حوزه هــای 
علمیه قم و جوانان اســت. مدیرعامل موسســه 
فرهنگی و بقاع متبرکه آستان قدس رضوی ادامه 
داد: شــهید مدرس )ره( در کنار جایگاه برجســته 
علمــی، دارای اقتــدار و صالبتی بــود که هیچ گاه 
زیر بار خواسته های رضاخان نمی رفت و یک تنه 
در برابــر او می ایســتاد. او ادامــه داد: نمایندگان 
مجلس، روحانیون و اقشــار مختلــف مردم باید 
بدانند که شهید مدرس )ره( باوجوداین جایگاه، 
اعتبــار و صالبــت، ساده زیســت بــود و در کاخ 

زندگی نمی کرد.
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اخبار کوتاه   

خراسان رضوی باید یک 
الگو و نمونه برای کل 

کشور باشد
نشســت شــورای فرهنــگ عمومی اســتان با حضور 
معاون پارلمانی رئیس جمهور، نماینده ولی فقیه در استان 
و اســتاندار خراسان رضوی برگزار شد. معاون پارلمانی 
رئیس جمهور در نشست شورای فرهنگ عمومی استان 
که در محل سالن اجتماعات سردار شهید سپهبد حاج 
قاســم سلیمانی استانداری برگزار شــد، اظهار کرد: سال 
۹۲ نقشه مهندسی فرهنگی کشور تهیه و ابالغ شد اما 
در این هشت سال اخیر به آن توجهی صورت نگرفت. 
سید محمد حسینی ادامه داد: باید با یک اهتمام جدی 
جبران مافات نســبت به این امر مهم صورت بگیرد و 
با یک عزم، اراده و روحیه انقالبی موجود در خراسان 
رضوی امیدواریم این نقشه به نحو شایسته ای تحقق 
پیدا کند. او با تأکید بر اینکه استان خراسان رضوی باید 
یک الگو و نمونه برای کل کشــور باشــد، افزود: در این 
راستا انوار تابناک بارگاه مطهر رضوی باید کل کشور را در 
بربگیرد. باید گفت معنویت اینجا و نوع تعامل با مردم 
بسیار تأثیرگذار است و لذا مسئولیت خطیری بر عهده 
اعضای شــورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی است. 
ســید احمد علم الهدی نماینــده ولی فقیه در خراســان 
رضوی هم در این جلسه طی سخنان  کوتاهی اظهار کرد: 
امیدواریم خدمات اســتاندار خراسان رضوی با چاشنی 
فرهنگ همراه باشــد و در این عرصه موفقیت هایی را 
کسب کنند. استاندار خراسان رضوی در این جلسه اظهار 
کرد: بدیهی است که هدف نهایی ما مبتنی بر اهداف 
عالیه نظام مقدس اسالمی، امر فرهنگ است که زمینه 
رشــد و تکامل انســان ها را در حوزه هــای گوناگون رقم 
می زند. یعقوبعلی نظری افزود: در همه فعالیت های 
خــود بایــد نگاه اعتقــادی و فرهنگی را مدنظر داشــته 
باشیم. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اهمیت جایــگاه خانواده در فرهنگ خاطرنشــان کرد: 
واحــد اجتماعی ما خانواده اســت و خانواده می تواند 

مظهر خیلی از رفتارهای اجتماعی باشد.

دومین مسابقه بین المللی 
عکس هنر و روان برگزار 

می شود
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
اظهار کرد: دومین مسابقه بین المللی عکس هنر و روان 
یادواره دکتر سید موسی حجازی از حامیان بیماران مبتالبه 
اختالالت روان پزشــکی برگزار می شــود. علی طالیی، با 
اشاره به اینکه مرحوم دکتر سید موسی حجازی از حامیان 
بیماران مبتالبه اختالالت روان پزشکی و بنیان گذار اولین 
بیمارستان روان پزشکی در شرق کشور بود گفت: دومین 
مســابقه بین المللی عکس هنر و روان توسط دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه روان پزشکی 
و با همکاری کلوپ عکس فوکوس، نمایندگی فدراسیون 
بین المللی هنر عکاسی در ایران با مجوز برگزار می شود. 
دبیر دومین جشنواره هنر و روان بخش مسابقه عکاسی 
با اشاره به اینکه هزینه ثبت نام این مسابقه رایگان است، 
خاطرنشــان کرد: موضوعات مسابقه شامل آسیب های 
روان شناختی در ایام همه گیری کرونا، ابتال به بیماری های 
روان پزشــکی و ادامــه زندگــی، اورژانس هــای اجتماعی، 
والدگری مثبت، ارتباط مؤثر، پذیرش تفاوت ها، تاب آوری 
روان شــناختی، حاشیه نشــینی و اختالالت روان، اقتصاد 
و مشــکالت ســالمت روان، کودکان و دنیای روانی شان، 
کودک آزاری، سالمت روان در زنان آسیب پذیر، سالمندان 
است و عکس های ارسالی باید در چارچوب یک یا چند 
از موضوعات مســابقه باشــند. طالیی با بیان اینکه هر 
شرکت کننده می تواند درمجموع ده عکس ارسال کند، بیان 
کــرد: آخرین مهلت ثبت نام و دریافت عکس هــا 22 آذر 
سال جاری و پایان داوری 30 آذر 1400 است و اعالم نتایج 
در مراسم آنالین 2 دی 1400 است. عالقه مندان می توانند 
جهت اطالعات بیشتر در خصوص شرایط ارسال عکس ها 
به آدرس سایت www.Psyche.Salon.Photo مراجعه کنند.

 قدردانی دانشجویان 
رشته های پزشکی با زبان 

هنر از مدافعان سالمت 
ستودنی است

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با بیان 
اینکه در طول ۲۲ ماه، بحران کرونا مدافعان ســالمت 
در حوزه های بهداشت و درمان، سالمت را به جامعه 
هدیه کردند، خاطرنشــان کرد: به سهم خود از تمامی 
دانشــجویان رشته های پزشــکی که با زبان هنر قدردان 
هنرمندان عرصه سالمت بودند تقدیر می کنم. به گزارش 
رویــداد امــروز، محمدعلــی کیانی در مراســم اختتامیه 
یازدهمین جشنواره سیمرغ گفت: قدردانی دانشجویان 
رشته های پزشکی با زبان هنر از هنرمندان عرصه سالمت 
ستودنی است و این کار ارزشی را به فال نیک می گیریم. 
او تصریح کرد: تمامی پیامبــران در دوره خود هنرهای 
عظیمی داشتند و ما معتقدیم که کارهای هنری باید بر 
اساس نگاه شرعی باشد. کیانی بیان کرد: نقش هنر در 
همه عرصه ها ازجمله عرصه ســالمت بسیار اثربخش 
بــوده و در جشــنواره ســیمرغ وقتــی، خالقیــت هنــری 
دانشجویان هنرمند دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور را دیدیم به واقع لذت بردیم و امیدواریم از این 
به بعد هم شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این هنرهای 
زیبا از ســوی تمامی دانشــجویان ازجمله دانشــجویان 

دانشگاه های علوم پزشکی باشیم.

از قدیمی ترین اسناد و آثار شهید مدرس در کاشمر رونمایی شد

معرفی شهید مدرس به عنوان اسطوره علمی و فرهنگی
 چاپ چهارعنوان کتاب 

با خط بریل ویژه جامعه نابینایان

آشنایی بیشتر شهروندان با حقوق مربوط 
به همسایه  داری ضروری است

امکان کاشت درخت در باغ خاطره و 
زندگی از طریق درگاه های اینترنتی

مشــهد مقدس -رویداد امروز: 
رییــس  و  شــهردار  معــاون 
ســازمان فرهنگــی و اجتماعی 
شهرداری مشهد از چاپ چهار 
عنوان کتاب با خط بریل ویژه 
جامعه نابینایان خبرداد. سید 
مجتبــی منتظــری در حاشــیه 

آیین بهره برداری و رونمایی از فضای تفریحی 
ورزشــی، کتب و ناوگان اتوبوســرانی ویــژه افراد 
دارای معلولیــت، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
چهــار عنــوان کتاب بــا خط بریل بــرای جامعه 
معلولین به چاپ رسیده که یکی از آن ها تحت 
عنوان »نشــانی بهشت« شامل شرح مختصری 
از زندگانی حضرت رضا )ع(، زیارت نامه ایشان 
و زیــارت نامــه امین اهلل می شــود. او ادامه داد: 
همچنین از دیگر کتاب ها می توان به دوره سی 
جلــدی قرآن کریــم با خط بریــل و دو اثر فاخر 
ادبیات فارسی )گلستان سعدی و دیوان حافظ( 

اشاره کرد که با همکاری جامعه 
نابینایــان ثامــن االئمه انتشــار 
داده ایــم و این کتب در اختیار 
این افراد قرار می گیرد. معاون 
ســازمان  رییــس  و  شــهردار 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
مشــهد بیــان کــرد: تاکنــون از 
کتاب نشانی بهشت ۱۰۰۰ جلد، سی جز از قرآن 
در ۱۰۰ جلد و دیوان حافظ و گلســتان ســعدی 
نیز ۱۰۰ جلد با خط بریل به چاپ رسیده است. 
منتظری تصریح کرد: این اقدامات گام نخست 
ما بوده است و خدمات فرهنگی ما برای جامعه 
نابینایــان ادامه خواهد داشــت. او عنــوان کرد: 
همچنین در کنار این موارد چاپخانه ای را در شهر 
مشهد که خط بریل را بر روی کاغذهای سبک و 
استاندارد به چاپ می رساند، مستقر کرده ایم که 
با این سفارشات بتوانیم پیگیر نیازهای مطالعه 

جامعه نابینایان باشیم.

مشــهد مقدس -رویــداد امروز: 
سخنگوی شــورای اسالمی شهر 
مشهد با اشــاره به اجرای طرح 
»هم ســایگی ایمن« در مشهد 
گفــت: اجرای ایــن طرح باعث 
جلوگیری از مشکالت مختلف 
در حوزه های شهری می شود و 

به واسطه آن شهروندان می توانند با حقوق خود 
نسبت به همسایه داری آشنایی الزم را حاصل 
کننــد. موســی الرضــا حاجــی بگلــو در خصوص 
اجرای طرح »هم سایگی ایمن« در مجتمع  های 
مســکونی و تجاری ســطح مشــهد، اظهار کرد: 
طرح بسیار خوبی در حوزه فرهنگی و همسایه 
داری در حال برگزاری بوده و آشنایی شهروندان 
با حقوق خود نســبت به همســایه و همسایه 
داری به ویژه در زندگی آپارتمان نشینی، فعالیت 

پسندیده  ای است.
او تصریــح کــرد: اگر شــهروندان بتوانند این 
مسائل فرهنگی را در زندگی روزمره خود رعایت 
کنند، بســیاری از مشــکالت در حوزه همســایه 
مداری اتفاق نخواهد افتاد یا در صورت بروز این 

حوادث خیلی راحت رفع خواهد شد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر مشهد ادامه 
داد: ایــن طرح که با همکاری ســازمان فرهنگی 

در  نشــانی  آتــش  ســازمان  و 
حال برگزاری است طرح بسیار 
همســایه  حــوزه  در  خوبــی 
مــداری بــه حســاب مــی آید و 
امیدوارم به صورت گســترده و 
چشمگیر در ســطح شهر اجرا 
شــود. حاجی بگلــو همچنین 
در خصوص ایمنی ســاختمان های شهری، بیان 
کرد: در سطح شهر مشهد ساختمان های بسیار 
مرتفعــی داریــم کــه ایمنــی الزم را ندارنــد و مــا 
نردبانــی جهت امدادرســانی این ســاختمان ها 
در اختیــار نداریــم؛ وقتی امکانــات اولیه ایمنی 
را در اختیار نداریم نباید مجوز ســاخت به این 
ساختمان ها در این ارتفاع داده شود. او تصریح 
کرد: مدیریت شهری باید بازنگری الزم را در مورد 
صدور پروانه ها به ویژه در خصوص ایمنی این 
ساختمان ها و علی الخصوص در مورد استحکام 
ساختمان، پله فرار و سایر مواردی که به ایمنی 

ساختمان ها کمک می کند؛ داشته باشد.
طــرح »هم ســایگی ایمــن«، کارویــژه ای بــا 
رویکرد همسایه مداری و توجه به مسائل ایمنی 
ســاختمان هــای بزرگ شــهر بوده کــه به همت 
سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در 

حال اجرا است. 

مشــهد مقدس -رویداد امــروز:  
فــاوا  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرداری مشهد از امکان ثبت 
و پیگیری کاشت درخت در باغ 
هــای زندگــی و خاطره توســط 
شــهروندان و بــه صــورت غیــر 

حضوری خبر داد.
محمــد جــواد رجائیان با اشــاره به خدمات 
الکترونیــک فــاوا در حــوزه فضــای ســبز، گفت: 
خدمات الکترونیک شهرداری عمدتا در مواردی 
خاص و محدود شناخته می شود و تعداد زیادی 
از این خدمات برای عموم شــهروندان شناخته 

شده نیست.
او افــزود: یکــی از ایــن مــوارد ارائه خدمات 
الکترونیک در حوزه کاشت درخت در باغ زندگی 
و باغ خاطره است که با همکاری همکارانمان در 
ســازمان پارکها و فضای ســبز انجام می شود که 
طی آن پس از ثبت درخواست به صورت تمام 
الکترونیک نهال به نام اشخاص کاشته می شود.

رجائیــان بــا بیــان اینکــه پیگیــری و ثبــت 
درخواســت کاشــت نهــال و نامگــذاری درخت 
ازجمله مواردی است که از ابتدا به صورت کامال 
الکترونیکی و از طریق ثبت درخواست اینترنتی 
اجرایی شــده و به صورت حضوری امکان پذیر 
نیســت، اظهارکــرد: امــا بــه دلیــل بــی اطالعــی 
شهروندان از این امکان ثبت درخواست زیادی 

نداشته ایم.
مدیرعامل سازمان فاوا اضافه کرد: آدرس این 
دوباغ که در منطقه کوه پارک واقع شــده است 
در ســایت sm.mashhad.ir مشــخص شــده و 
زمانی که ثبت درخواست انجام شود این آدرس 

ها به شهروند نمایش داده می شود.
رجائیــان تصریح کرد: برای کاشــت نهال به 
نــام افــراد، دو گــروه از شــهروندان امــکان ثبت 
درخواســت دارنــد، ابتــدا عزیزانی کــه به تازگی 
ازدواج کرده یا صاحب فرزند شــده اند که برای 
آنها امکان ثبت درخواســت الکترونیک کاشت 

درخــت در بــاغ زندگی فراهم 
شــده اســت کــه مــی تواننــد 
در محــل هایــی که مشــخص 
شــده بــرای درختــان موجود و 
یا کاشــت درخت جدید ثبت 

درخواست کنند.
او با اشــاره به اینکه پس از 
ثبــت درخواســت درخت بنام آنها ثبت شــود و 
پالکی بنام خودشان روی درخت نصب خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: همچنین برای درگذشتگان 
و افرادی که اهدا عضو داشته اند نیز باغ خاطره 
درنظر گرفته شده که افراد با مراجعه به سایت 
مذکور درخواست خود را به صورت الکترونیک 
ثبت و بیاد درگذشتگانشان نهالی در این باغ به 
نام آنها کاشــته می شــود و یا از درختان موجود 

درختی بنامشان ثبت می شود.
مدیرعامــل ســازمان فــاوا شــهرداری مشــهد 
گفــت: انجــام تمــام مراحل ایــن درخواســت با 
مراجعه به درگاه خدمات هوشــمند شــهرداری 
بــه آدرس sm.mashhad.ir از ســوی فــاوا فراهم 

شده است.
رجائیان اضافه کرد: متقاضیان می توانند با 
مراجعه به این سایت و تکمیل یک فرم ساده 
اینترنتی شــماره رهگیــری دریافت کــرده و بقیه 
مراحل را با هماهنگی از طریق ارسال پیامک و یا 

تماس تلفنی انجام دهند.
او تصریح کرد: شــهروندان عزیزی که از این 
خدمت استفاده می کنند اگر تمایل داشته باشند 
می توانند در مراسم کاشت نهال هم شرکت کنند 
که هماهنگی آن نیز از طریق پیامک و یا برقراری 

تماس تلفنی انجام می شود.
مدیرعامــل ســازمان فــاوا شــهرداری مشــهد 
افزود: برای ثبت و کاشــت درخت هزینــه ای از 
شهروندان دریافت نمی شود و این درخت هم 
مادامی که مجموعه وجود داشته باشد توسط 
همکارمــان در خدمــات شــهری و فضــای ســبز 

شهداری مشهد نگهداری می شود.

مجتبی منتظری

موسی الرضا حاجی 
بگلو

محمد جواد 
رجائیان

د خراسان رضوی رویدا

بــا حضــور در  تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
شــهدای  والدیــن  بــا  »ایثــار«  ســالمندان  مرکــز 
کــرد.  بســتری در ایــن مرکــز دیــدار و گفت وگــو 
حجت االسالم والمســلمین احمد مــروی با حضور 
در مرکز نگهداری از والدین معظم شهدای مشهد 
با پدران و مادران شهدا دیدار و اظهار کرد: والدین 
شــهدا بندگان خاص و مقــرب الهی و گنجینه های 
ارزشمند نظام اسالمی هستند که خدمت به آن ها 
افتخاری معنوی و اجری عظیم نزد پروردگار دارد. 
او ضمن تقدیر از خدمات مسئوالن و کارکنان این 
مرکز، خدمت به اولیاء شهدا را توفیقی الهی دانست 

و تصریــح کــرد: خداوند تمام بندگانش را دوســت 
دارد امــا والدیــن معظــم شــهدا از جایــگاه ویژه ای 
نزد پروردگار متعال برخوردار هســتند زیرا پاره هاي 
تــن خــود را در راه دفــاع از دین خدا و امت اســالم 
تقدیم کرده اند. حجت االسالم والمسلمین مروی با 
بیان اینکه خلق  عیال خداوند هستند و رسیدگی به 
هر یک از بندگان خدا موجب خشنودی پروردگار 
می شود، به جایگاه و منزلت پدران و مادران شهدا 
از منظر اســالم اشــاره کرد و گفت: مادران و پدران 
شهدا مایه افتخار ملت ایران و الگوهای فداکاری، 

صبر و استقامت هستند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی گفت: ضروری است چهره سفارتخانه های 
ایران اقتصادی شود چراکه تحقق این مهم به نفع 
منافع ملی و امنیت کشور بوده و دیگر آمریکا قادر 
به تحریم ایران نیست.به گزارش رویداد امروز،عزت 
ا... اکبــری تاالرپشــتی در حاشــیه بازدید از شــهرک 
صنعتی کاشــمر افــزود: کشــور ایران عضو ســازمان 
ملل و جامعه بین المللی است و باید به عنوان یک 
کشور انقالبی سهم خود را از این بخش به دست 
آورند، در این راســتا از سال گذشته طرح دوفوریتی 
از ســوی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در 
خصوص استقرار دیپلماسی اقتصادی توسط دولت 

تدوین شده است.
او اظهــار داشــت: بــر اســاس طــرح اســتقرار 
دیپلماســی اقتصادی توســط دولــت باید چهره 
سفارتخانه های ایران در دنیا تغییر یابد، چراکه 
هم اینک سفارتخانه های کشورمان هیچ خروجی 
مفیــدی ندارنــد و از چهــره اقتصــادی برخــوردار 
نیســتند کــه ایــن بدترین حالــت برای کشــورمان 

در  کشــورها  دیگــر  ســفرای  درحالی کــه  اســت، 
ایــران هــرروز دریکی از مناطق کشــورمان حضور 
آن هــا  اســتعدادهای  و  و ظرفیت هــا  می یابنــد 
را ارزیابــی می کننــد. رئیــس کمیســیون صنایــع و 
معادن مجلس شــورای اســالمی گفت: هم اینک 
امــور  وزارت  نمایندگــی   20 و  ســفارتخانه   120
خارجــه ایــران در کشــورهای دیگــر قــرار دارد، 

هرکــدام از ایــن ســفارتخانه ها اگــر بتواننــد یــک 
ســرمایه گذار جــذب کننــد، وضعیــت اقتصــادی 
کشــور بهتر می شــود. اکبری اضافه کرد: در طرح 
اســتقرار دیپلماسی اقتصادی باید چهره سفیران 
اقتصــادی شــود کــه در صــورت تحقــق این مهم 
اقتصاد کشــورمان رشــد کرده و شــاهد ردپایی از 
محصــوالت ایرانی در کشــورهای دیگر خواهیم 

بود. مجلس شــورای اسالمی دنبال این است که 
این طرح را هر چه ســریع تر به تثبیت برســاند و 
چهره سفارتخانه های ما را اقتصادی کند که هم 
به نفع منافع ملی ما و هم به نفع امنیت ملی ما 
است، ما اگر چهره سفارتخانه ها اقتصادی باشند 
و بــا همــه کشــورها کار کننــد، آمریکا دیگــر قادر 
نیســت ما را تحریم کند. رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: بیشترین 
ظرفیــت بانک هــا بایــد بــه بخــش خصوصــی و 
سرمایه های عظیمی که در این بخش وجود دارد 
به ویژه سرمایه گذاران مناطق محروم، اختصاص 
یابــد، بااین حــال تقاضاهــای واحدهای صنعتی 
ثبت شده و از طریق مجلس به مقامات متصدی 
انعــکاس می یابــد.او افــزود: واحدهــای تولیدی 
باید دو ویژگی فناورپایه و صادرات محور داشته 
باشــند چراکه اگــر تولیدی صادرات محور باشــد 
منطبق بر استانداردهای بین المللی پیش می رود 
در غیــر ایــن صورت عقب افتــاده و به مرور دچار 

افول می شود.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: ۶۰ هکتار 
بــه اراضی شــهرک صنعتی شــماره ۲ تربت حیدریه 
بــرای اســتقرار واحدهای صنعتی حــوزه کانی های 
غیرفلزی به ویژه تولید کاشــی و ســرامیک با توجه 
به مزیت معدنی این شهرســتان در زمینه کائولن، 
افــزوده می شــود. بــه گــزارش رویــداد امــروز، علــی 
رســولیان بــا اشــاره بــه نتیجــه بازدیــد امــروز رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از 
چند واحد صنعتی در شهرک های صنعتی شماره ۱ 
و ۲ تربت حیدریه افزود: پیگیری هایی نیز از طریق 
بانک هــای ملی، صنعــت و معدن، تجــارت برای 
تأمین تسهیالت موردنیاز واحدهای صنعتی حوزه 

کانی های غیرفلزی انجام می گیرد.
معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل ســازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتی ایــران نیز 

در ایــن بازدیــد گفــت: سیاســت دولــت و تأکیــد 
رئیس جمهــوری بــر فعال ســازی واحدهــای راکد 
متمرکزشــده  آن هــا  تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  و 
اســت، در همیــن راســتا برنامــه منســجمی برای 

شناســایی واحدهای تولیدی راکد و احیای آن ها 
تدوین شده و در حال اجرا است.

علی رسولیان افزود: در این راستا از ابتدای سال 
جــاری تاکنــون ۹۵۰ واحــد تولیــدی راکد در کشــور 

عمدتا توســط بخش خصوصــی و ســرمایه گذاران 
جدید احیاشده است.

او اظهــار داشــت: ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتــی ایران بــا ایجــاد کلینیک های 
کسب وکار و به خدمت گرفتن ۹۰۰ مشاور، بررسی 
و پایــش واحدهــای صنعتی را انجام می دهــد و از 
طریق این مشاورها راهکارهای مناسب برای حل، 

مشکالت واحدهای تولیدی اتخاذ می نماید.
رسولیان اضافه کرد: کارگروه های تسهیل و رفع 
موانع تولید استانی نیز متناسب با تصمیمات کلینیک 
کسب وکار، منابع مالی موردنیاز واحدهای تولیدی 
را از طریق بانک ها و مشــکالت حقوقی شــان را از 
طریق دادگستری پیگیری می کند و مجوزهای الزم 
برای تأمین ماشین آالت آن ها را نیز صادر می نماید 
تــا واحدهــای نیمــه فعــال و راکــد توســط بخــش 

خصوصی توانمند به چرخه تولید بازگردد.

تولیت آستان قدس در بازدید از مرکز نگهداری والدین شهدا:

والدین شهدا بندگان مقرب الهی هستند

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

اتخاذ رویکرد اقتصادی در سفارتخانه های ایران ضروری است

معاون وزیر صمت خبر داد

شهرک صنعتی تربت حیدریه توسعه می یابد

خـــبر

خـــبر

خـــبر
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اخبار کوتاه   

جهش تولید مسکن
 در استان بوشهر
 محقق می شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر 
گفت: همگام با دولت جهش تولید مسکن را در بوشهر 
رقم می زنیم و در این راستا هیچ گونه فرصتی را از دست 
نخواهیم داد. علیرضا مقدم در نشست با امام جمعه 
برازجان اظهار داشت: تأمین مسکن از نیازهای ضروری 
جامعه است. او تصریح کرد: در هر نقطه از شهرستان 
دشتســتان اگر زمین مناســب جهت ساخت مسکن در 
اختیار داشــته باشــیم، اقدام به ساخت وســاز خواهیم 
کــرد، در غیــر ایــن صــورت از طریــق رایزنی بــا اداره کل 
منابع طبیعی، زمین هایی را به محدوده روســتا اضافه 
می کنیم و در اختیار مردم قرار خواهیم داد. امام جمعه 
شهر برازجان نیز در این نشست با اشاره به نقش آفرینی 
بنیــاد مســکن در تأمیــن مســکن محرومــان، اظهــار 
داشــت: بــا تالش های صــورت گرفته عمــران و آبادانی 
قابل مالحظه ای توسط بنیاد مسکن در سطح شهرستان 
دشتســتان صورت گرفته که در بازدیدهای میدانی این 
مهم قابل مالحظه است. حجت االسالم حسن مصلح 
ضمــن قدردانــی از مقاوم ســازی های صــورت گرفته در 
شهرســتان دشتستان، نسبت به ایجاد مسکن مناسب 
تأکید کرد و اظهار داشت: رفع مشکالت بخش مسکن 
نیازمنــد اقدامــی انقالبی و جهــادی اســت و همکاری 
بانک هــای عامــل بــا مــردم و تســهیلگری در پرداخت 

تسهیالت مسکن را می طلبد.

فعالیت 2۳ کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 

در بوشهر
مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
استان بوشهر از فعالیت ۲۳ مرکز کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در سطح استان بوشهر خبر داد. به 
گزارش ایسنا، سمیه رسولی در برنامه شب کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بندرگناوه که به همت انجمن 
هوای تازه به صورت ضبط شده در بستر فضای مجازی 
انتشــار یافت، ضمن اشــاره به فعالیت ۲۳ مرکز کانون 
به صورت ثابت، سیار و پستی در سطح استان بوشهر، 
اظهار داشت: کانون خانه ای کوچک، گرم و صمیمی اما 
بزرگ در اهداف و اندیشه است. مدیرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان بوشهر گفت: هدف 
کانون پرورش فکر و کشف استعداد در بین کودکان و 

نوجوانان استان برای ساختن آیندٔه ایران عزیز است.
رسولی به محورهای گوناگون فعالیت کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان پرداخت و بیان داشت: کانون 
در بیش از ۶۰ رشته مختلف فرهنگی، هنری، پژوهشی، 
ادبــی، دینــی و... فعالیــت دارد. او در ادامــه اضافه کرد: 
شالودٔه کانون بر پایٔه »آیندٔه ایران« بناشده که این آینده در 
دستان کوچک کودکان امروز است و ازاین رو کانون برای 
تک تک کودکان برنامه ای هدفمند دارد. رسولی تصریح 
کرد: مقولٔه کتاب و کتاب خوانی در کانون از فعالیت های 
اصلی و مراکز کانون در استان را کتابخانه های تخصصی 
کودکان و نوجوانان معرفی کرد. مدیر کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان مرکز گناوه نیز که دیگر مهمان برنامه 
بود به ســیر تاریخچه تأســیس کانون در گناوه پرداخت 
و اظهــار داشــت: کانــون مرکــز گنــاوه در خرداد ســال ۷۰ 
و هم زمــان با میــالد امام رضا )ع( به عنــوان دومین مرکز 
کانون استان بوشهر افتتاح شد و با راه اندازی مرکز گناوه، 
کانون اســتان بوشهر که تا آن ســال زیر نظر استان فارس 
بود، مســتقل شــد. فاطمه ارشــادی گفت: فعالیت های 
فرهنگی سطح شهر تا قبل از افتتاح کانون فقط محدود 
به پایگاه های مساجد بود اما با افتتاح کانون کودکان و 
نوجوانان، تعداد زیادی برای عضویت در کانون پیشقدم 
شدند، استقبال به حدی بود که برای برگزاری کالس ها در 
حیــاط مرکز صندلی می چیدیــم. او در ادامه اضافه کرد 
در کتابخانــه کانون گنــاوه باید روی هــر صندلی دو نفر 
از بچه ها می نشستند و برای تحویل کتاب صفی بزرگ 
شــکل می گرفت و هر روز دو ســاعت فقط صرف ثبت 
کتاب هایی می شد که اعضا به امانت می گرفتند. ارشادی 
با اشاره به تأثیرگذاری کانون متذکر شد: فعالیت های کانون 
چنان اثرگذار بوده که اکنون اعضای قدیمی کانون فرزندان 

خود را در این مرکز ثبت نام می کنند. 

میز ملی خرما در دشتستان 
 برگزار می شود

معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
بوشــهر گفت: میــز ملی خرما در شهرســتان دشتســتان 
هم زمان با جشــنواره و نمایشــگاه ملی خرما در آذرماه 
سال جاری برگزار خواهد شد. ابوالقاسم محمدزاده اظهار 
کرد: هم زمان با نمایشگاه و جشنواره ملی خرما از ۹ تا 
۱۲ آذرماه سال جاری، میز ملی خرما با حضور مسئولین 
کشور در استان بوشهر برگزار خواهد شد. او با اشاره به 
توانمندی های تجاری استان بوشهر افزود: میز ملی خرما 
در استان بوشهر با حضور استان های خرماخیز، مسئولین 
کشــور و اســتانی باهدف کمک به توسعه بازار خرما در 
ســطح کشــور از ۹ تا ۱۲ آذرماه از ســوی ســازمان صمت 
استان بوشهر تشکیل خواهد شد. معاون سازمان صمت 
استان بوشهر با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۹۹ 
هزار تن خرما به ارزش ۸۶ میلیون دالر صادرشده است 
عنوان کرد: در جلسه میز ملی خرما که به میزبانی سازمان 
صمــت اســتان بوشــهر برگــزار خواهد شــد، اســتان های 
جنوبــی تولیدکننده خرما با اتفاق مســئولین وزارتخانه 
صمــت و دیگــر مدیــران اقتصــادی اســتان به منظــور 
هم افزایی و کمک به رونق بیشتر بازار خرما در سطح 

کشور و بین المللی تصمیم گیری خواهد شد.

در طرح جهش تولید مسکن

 50 هزار واحد مسکونی در استان ساخته می شود
کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبی 

مصداق کامل جوانمردی هستند

افزایش دو برابری پهنای باند ورودی 
استان بوشهر

اراضی جنوب مرکز جهاد تحقیقات بوشهر 
آزادسازی شد

نوار ساحلی شهر بوشهر پاک سازی شد

مدیرعامل مجتمع گاز پارس 
جنوبی گفــت: کارکنان پرتالش 
حراســت  مجموعــه ی  در  مــا 
بزرگ ترین مجتمع گازی کشور، 
مصداق کامل جوانمردی هستند 
و از سرمایه های عظیم مجتمع 
گاز پــارس جنوبــی هســتند. به 

گزارش رویداد امروز؛ هادی هاشم زاده فرهنگ در 
نشست با مدیران ستادی و پاالیشگاهی حراست 
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی گفــت: درخشــش 
مجموعه ی حراست مجتمع گاز پارس جنوبی در 
سومین سال پیاپی به عنوان » حراست برتر شرکت 
ملی گاز ایران» مایه افتخار و مباهات است. هاشم 
زاده در ادامــه عنــوان داشــت: ایــن افتخــار بزرگ 
مبتنی بر روشمندی و ارزیابی های بسیار دقیق و 
منظمی که در سطح مجموعه حراست شرکت 
ملی گاز ایران و وزارت نفت جاری است، محقق 
شــده و به دســت آمده اســت. او در این نشست 
که اعضاء هیئت مدیره مجتمع گاز پارس جنوبی 
نیــز به صورت ویدئو کنفرانســی حضور داشــتند 
افزود: کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبی 
در ســایه ی همدلی و تالش های شبانه روزی و با 
یک نگاه مدیریت سیســتمی مبتنی بر انضباط 

ســازمانی دقیــق اکنــون خوش 
درخشــیده و طــی این ســال ها 
رشــد و نمود بســیار درخشانی 
داشــته اند. مدیرعامل مجتمع 
گاز پــارس جنوبی با بیان اینکه 
کارکنــان حراســت مجتمــع گاز 
پــارس جنوبــی از ســرمایه های 
عظیم این مجتمع گازی می باشند، تصریح کرد: 
تمامی کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبی 
اخالق حرفه ای و اسالمی را سرلوحه ی کار خود 
قرار داده اند و همواره پشــتیبان کارکنان و منشــأ 
خیرخواهی، مردم داری و خوش خلقی می باشند. 
او با بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی اکنون 
با وسعت بسیار گسترده تأسیسات پاالیشگاهی، 
نیــروگاه بــرق، اســکله ی خدماتی و شــهرک های 
مسکونی که در گستره ی جغرافیای سه شهرستان 
بزرگ در منطقه قرارگرفته و باوجود برکت بیشترین 
آمــار نیروی انســانی ماهر و پرتالش، اظهــار کرد: 
وجود این شاخص های مهم و حیاتی در مجتمع 
گاز پــارس جنوبی، ســازمان حراســت و نیروهای 
ارزشمند این مجموعه را متمایز نموده و همواره در 
آمادگی کامل و در سایه همدلی جهت شکوفایی 

اقتصاد کشور گام برمی دارند.

منطقــه  مخابــرات  مدیــر 
بوشــهر طلــب ایــن شــرکت از 
دســتگاه های اجرایی، مــردم و 
اپراتورهــا را ۶۰ میلیــارد تومــان 

اعالم کرد.
علــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مهرپویــا اظهــار کــرد: با شــیوع 

کرونــا مخابــرات هــم ماننــد ســایر ادارات در 
شــرایط ســختی قرار گرفت و شــرایط کرونایی 

محدودیت هایی را برای این شرکت ایجاد کرد.
او بــا اشــاره بــه افزایــش دو برابــری پهنــای 
باند ورودی استان بوشهر، اضافه کرد: ازآنجاکه 
اســتفاده مــردم در بحــران کرونــا از شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی بیشــتر شــد شــرکت 
مخابرات استان بوشهر پهنای باند ورودی استان 
را از ۱۰ گیگابایــت به ۲۰ گیگابایــت و در برخی 
شهرستان ها برحســب نیاز از یک گیگابایت به 
۱۰ گیگابایت افزایش داد.مدیر مخابرات منطقه 
بوشــهر تصریح کرد: در مدت ۸ ماهه نخســت 
امسال تعداد ۴ هزار تلفن ثابت به شبکه تلفن 
ثابــت اضافه شــده اســت. فیبــر نــوری و edsl بر 
بســتر ســیم ۶ هزار مشــترک اضافه شــد، ۹۰ کل 
جدید مخابراتی به منظور افزایش پوشش دهی 
آنتن تلفن همراه به شــبکه اضافه شــد و در ۲۵ 
نقطه از استان تکنولوژی اینترنت موبایل تری جی 
و فورجــی توســعه یافت.مهرپویا خاطرنشــان 
کرد: پشــتیبانی که در شــرکت مخابــرات دارد 
انجام می شود مختص خود شرکت مخابرات 
نیست بلکه با استفاده تمام اپراتورهایی ارائه 
می شــود که در اســتان مشــغول به فعالیت و 
ارائه خدمات به مردم هستند. او یادآور شد: 
بدهی سازمان ها و دستگاه های اجرایی یکی 
از مشــکالت شــرکت مخابرات بوشــهر اســت 
پرداخــت نشــدن به موقــع قبــوض از ســوی 
ادارات دولتــی مــا را بــا چالــش جــدی روبه رو 
کــرده اســت چراکه از یک ســو ســرقت کابل و 

تجهیزات و از سوی دیگر نبود 
منابع نقدی یعنــی پرداخت 
صورت حســاب ها  به موقــع 
موجب شــده اســت که ارائه 
خدمات باکیفیت به مردم با 
مشکالت زیادی روبه رو شود. 
مدیر مخابرات منطقه بوشهر 
با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از مشترکین تلفن 
ثابت اســتان بوشــهر قبــوض خــود را به موقع 
پرداخــت نمی کننــد، عنــوان کــرد: بدهــکاری 
دســتگاه های دولتــی و بدهــکاری مشــتریان 
عمومی دست به دســت هم داده اند تا منابع 
نقــدی مخابــرات به شــدت کاهش پیــدا کند. 
مهرپویا تأکید کرد: انتظار داریم شهرداری های 
استان بوشهر همچون سایر نقاط فضای سبز 
و پارک هــا را بــرای نصب تجهیــزات مخابرات 
در اختیــار مــا بگذارنــد. ما برای هــر نقطه ای 
که دستگاه آن از می شود هزینه اجاره آن را تا 
گاهی ۱۰ سال بعد هم پیش پرداخت می کنیم. 
این مقام مســئول بابیان اینکه تمام شهرهای 
اســتان بوشــهر بــه ۳g و ۴g مجهــز هســتند، 
یــادآور شــد: بــا تعویــض تجهیــزات ســیمی و 
فیبــر نــوری جدید مشــکل ســرعت اینترنت را 
در »پارک شــغاب« شــهر بوشــهر حل کردیم. 
همچنیــن در قســمتی از خواجه ها توســعه و 
تعویــض بســتر فیبــر نــوری انجام شــد و برای 
اولین بار در منطقه امامزاده با توجه به اینکه 
کمبود امکانات فرکانســی داشــتیم اینترنت را 
بر بســتر رادیو برای ۴۰ مشــترک ارائه کردیم. 
مدیــر مخابرات منطقه بوشــهر بــا بیان اینکه 
ســرویس vdsl در شــهر بوشــهر در سال جاری 
ارائه خواهد شــد، اظهار کرد: این ســرویس در 
مقایســه با adsl از ســرعت بیشــتری برخوردار 
اســت به طوری که سرعت اینترنت vdsl تا ۵۰ 
مگابایت است که مخابرات به مشتریان ارائه 

می کند.

شــهردار بندر بوشهر گفت: 
جهــاد  مرکــز  جنــوب  اراضــی 
جهــت  بوشــهر  تحقیقــات 
تکمیل رینگ کمربندی ساحلی 
آزادسازی شد. به گزارش رویداد 
امــروز، حســین حیدری افــزود: 
محدوده آزادســازی شــده واقع 

در کــوی خواجه هــا اســت که مســیر دسترســی 
محالت جنوبی شــهر به نوار ساحلی را کوتاه تر 
می کند. او بیان کرد: احداث این گذر همچنین 
منجر به روان سازی ترافیک در محور دسترسی 
مناطق جنوبی به مناطق شــمال شــهر بوشــهر 
اســت. حیــدری ادامــه داد: ایــن گــذر بــا عــرض 
32 متر حدفاصل پارک دانشــجو به بیمارستان 

سلمان فارسی احداث خواهد 
توافــق  بــا  افــزود:  او  شــد. 
صــورت گرفتــه فی مابین  مرکز 
جهــاد تحقیقــات و شــیالت و 
پژوهشــکده میگــوی کشــور با 
اجرا این رینگ در جهت پدافند 
غیرعامــل و مدیریــت بحــران 
است که شهرداری بندر بوشهر با عنوان پروژه ای 
اولویــت دار ایــن موضــوع را دنبال خواهــد کرد. 
حیدری عنوان کرد: اجرا گذرهای جدید باهدف 
تســهیل و روان ســازی ترافیــک در اولویت هــای 
شهرداری است که در این راستا به تناسب تأمین 
اعتبــار نســبت بــه اجــرا گذرهــای جدیــد اقدام 

خواهد شد.

رئیس ســازمان  مدیریت پسماند شهرداری 
از  شــماری  حضــور  بــا  گفــت:  بوشــهر  بنــدر 
خانواده ها و کودکان دوســتدار محیط زیســت 
نوار ســاحلی شــهر بوشــهر پاک ســازی شــد. به 
گــزارش رویــداد امــروز، گرشاســبی در تشــریح 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: در آییــن پاکســازی نوار 
ساحلی مهم تر از همه حضور پررنگ کودکانی 
دغدغه مند نســبت به محیط زیســت بود که 

بــا حضــور فعــال خــود پیامــی از جنــس انس 
و الفــت بــا محیــط پیرامونــی بــه هــم ســن و 
ســاالن خود منتقل کــرد. او بیان کــرد: برگزاری 
ســاحلی  پاک ســازی  بــرای  ویژه برنامه هایــی 
فرصتی ارزشــمند در راســتای پاکیزه نگه داشتن 
شهر است و بدون شک شهروندان نیز با میل 
و رغبت بیشتری در پاکیزه نگه داشتن شهر خود 

اقدام می کنند.

هادی هاشم زاده 
فرهنگ

علی مهرپویا

حسین حیدری

د بوشهر رویدا

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان بوشهر گفت: طرح راهداری زمستانی 
باهدف آمادگی هر چه بیشتر راهداری و حمل ونقل 
بــرای ارائه خدمت بــه کاربران جــاده ای در فصول 
بارندگی در اســتان شروع شده و تاکنون بیش از ۱۴ 
هزار و ۲۰۰ دهانه پل  در سطح محورهای ارتباطی 
اســتان الیروبی شــده اســت. معاون راهداری اداره 
کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان بوشــهر 
گفت: طرح راهداری زمستانی باهدف آمادگی هر 
چه بیشتر راهداری و حمل ونقل برای ارائه خدمت 
بــه کاربــران جــاده ای در فصول بارندگی در اســتان 
شروع شــده و تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۲۰۰ دهانه 
پل  در سطح محورهای ارتباطی استان الیروبی شده 
است. عبدالکریم اخترشــناس افزود: استان بوشهر 
دارای چهــار هــزار ۲۳۴ کیلومتر راه شــامل بزرگراه، 
اصلی، فرعی و روستایی است که اداره کل راهداری 
و حمل ونقــل اســتان هرســاله و در فصل زمســتان 
اقدامات ویژه ای شامل تنقیه و الیروبی پل ها و ابنیه 
فنی، نصب و شستشوی عالئم و تعمیر و بازسازی 
سیستم روشنایی در آن ها انجام دهد. او ادامه داد: 
شناســایی نقاط ریزشــی در محورهای کوهستانی 
و ریــزش بــرداری و پاکســازی کانال هــای دفــع آب 
حاشیه محورهای ارتباطی بخش دیگری از اقدامات 
زمستانی راهداری و حمل ونقل جاده ای استان که در 
همین رابطه تاکنون نقاط متعدد ریزشی شناسایی و 
اقدام الزم صورت پذیرفته اســت. معاون راهداری 
اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان 
بوشــهر با بیــان لزوم خط کشــی محورهای اســتان 

خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح خط کشی 
محورها، ساالنه به طور متوسط حداقل دو نوبت 
خط کشــی محورهــا در اســتان انجــام می شــود و 
پیش بینی می شود ۳۸۰۰ کیلومتر از راه های استان 
نیــز در ماه هــای پیــش رو خط کشــی شــوند. او بــا 
اشاره به مشــارکت راهداری و حمل ونقل جاده ای 
شهرستان ها در طرح راهداری زمستانی تصریح کرد: 
طرح عملیات راهداری زمستانی با همکاری راهداری 
و حمل ونقل جاده ای شهرستان ها و راهدارخانه ها 
در تمامی محورهای ارتباطی استان در حال انجام 
اســت و بــا کمــک بیش از 200 نیــروی راهــدار و 120 
دستگاه ماشین آالت راهداری انشاهلل محورها برای 
تردد ایمن مردم در فصل بارندگی آماده می شــود. 
اخترشــناس بــه لزوم حفــظ و نگهــداری از راه های 
شریانی هم تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از 
راه های استان جزء راه های شریانی کشور محسوب 
می شود که اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 

عــالوه بــر انجام طــرح راهداری زمســتانی، وظیفه 
تجهیز و نگهداری این راه ها به ویژه محورهایی که 
هم ازلحاظ تردد و هم ازلحاظ خطرآفرینی حساس 
به شمار می آیند بر عهده دارد. معاون راهداری اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ادامه داد: 
محور جم-سیراف ازجمله محورهای شریانی استان 
اســت که هرســاله و در فصل زمســتان شــاهد بروز 
مشــکالتی ازجمله ریــزش کــوه و محدودیت تردد 
بــرای مردم هســتیم که با برنامه ریزی هــای صورت 
گرفته ازجمله استقرار ماشین آالت و تجهیزات نسبت 
به ریزش برداری ها به موقع اقدام شده است. او در 
خصوص محور ساحلی بوشهر-بندر گناوه که یکی 
دیگر از محورهای شریانی استان است و در فصول 
بارندگی شاهد آب گرفتگی و انسداد بخشی از این 
مسیر هستیم نیز گفت: یکی دیگر از محورهایی که 
در فصل زمستان باعث انسداد یکی دوروزه می شود 
محور ســاحلی بوشــهر – گناوه است که همه ساله 

مشکالتی را به دنبال دارد که خوشبختانه امسال و 
با احداث پل باکسی به طول ۵۰ متر در این محور 
امید داریم زمستان امسال زمان انسداد و مشکالت 
این محور به حداقل برســد. معاون راهداری اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان با عملیاتی 
خوانــدن طرح لکه گیری آســفالت  محورهــا افزود: 
عملیات لکه گیری محورها ازجمله عملیات جاری 
این اداره کل به شمار می آید و هر زمان که گزارشی 
چه از طریق ســامانه و یا گشــت های راهداری به 
دست ما برسد در کوتاه ترین زمان گشت ویژه این 
سازمان در محل حضور پیدا می کند و با قید فوریت 
نســبت بــه رفع مشــکل اقــدام می شــود همچنین 
تاکنون ۷۸ هزار تن آســفالت در ســطح جاده های 
اســتان اجرا و پخش گردیده اســت. اخترشــناس با 
بیان اینکه در حال حاضر همه محورهای استان باز 
است یادآور شد: تنها محور ساحلی شیف-گناوه به 
جهت احداث پل برای تردد ماشین آالت سنگین و 
کامیون ها ممنوع است که تا کمتر از یک ماه آینده 
این موضوع برطرف می شود. معاون راهداری استان 
بوشهر در پایان با اشاره به اهمیت ارتباط مردم با 
ســامانه ۱۴۱ اداره راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
گفت: ارتباط مردم با این سامانه از دو جهت مهم 
و ارزشــمند اســت اینکــه در هرلحظــه از شــبانه روز 
می توانند از وضعیت راه ها مطلع شوند و هم اینکه 
با گزارش های خود در خصوص ایرادات و مشکالت 
اعــم از اصــالح، انســداد و یــا ریزش هــا در مناطــق 
کوهستان در اجرای هر چه بهتر و سریع تر خدمات 

راهداری نقش مهمی ایفا کنند.

عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم 
در مجلــس از رونــد اجرایی ســه پــروژه خط انتقال 
آب رسانی مناطق شمالی شهر بوشهر، ۱۷ کیلومترخط 
تأسیســات  همچنیــن  و  آب شــیرین کن ۱  انتقــال 
آب شــیربن کــن در حال بهره بــرداری ۲۲ هــزار و ۵۰۰ 
هزار مترمکعبی و آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعبی 
در حــال احداث شــهر بوشــهر بازدید کــرد. نماینده 
بوشــهر، گنــاوه و دیلم در مجلــس در ایــن بازدید از 
خدمات شرکت آب و فاضالب استان قدردانی کرد 
و گفت: اقدامات شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
در اجــرا طرح های آب رســانی واقعا جهادی اســت. 
عبدالکریم جمیری یکی از ظرفیت های مهم تأمین 
آب شــرب را خلیج فارس دانســت و اظهار داشــت: 
در ایــن راســتا طرح هــای مهمی در حال اجرا اســت. 
عضو مجمع نمایندگان اســتان بوشــهر با قدردانی 
از تالش شــرکت آب و فاضالب در خدمات رســانی 

مطلــوب به مــردم در حوزه آب رســانی خاطرنشــان 
کــرد: ۲ پــروژه آب شــیرین کن بــه ظرفیــت ۵۲ هــزار 
مترمکعب در کنار ساحل خلیج فارس بوشهر در حال 
اجرا است که با تکمیل آن ها یکی از مشکالت مهم 
مردم برطرف می شود. نماینده بوشهر، گناوه و دیلم 
در مجلس شــورای اســالمی به پروژه آب شــیرین کن 
۱۷ هزار مترمکعب پرداخت و بیان کرد: بر اســاس 
وعده مجری این طرح تا پایان امسال آب شیرین کن 
۱۷ هزار مترمکعب بوشهر تکمیل می شود که نقش 

مهمی در پایداری تأمین آب شرب مردم دارد. جمیری 
اضافه کرد: تا پایان امسال با افتتاح یکی از پروژه های 
آب شیرین کن، ۱۷ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید 
آب شرب بوشهر افزوده می شود. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر نیز یکی از راهبردهای 
وزارت نیــرو در تأمین آب شــرب را شیرین ســازی آب 
دریا در شهرها و روستاهای ساحلی دانست و تصریح 
کرد شــهر بوشهر که با مشــکالت آب رسانی مواجه 
اســت طــرح آب شــیرین کن در دســتور کار قرارگرفته 

کــه در مرحله نخســت به ظرفیــت ۲۲ هــزار و ۵۰۰ 
مترمکعــب وارد مــدار بهره برداری قرارگرفته اســت. 
عبدالحمید حمزه پور از اجرا ۲ پروژه آب شــیرین کن 
در ســاحل بوشهر خبر داد و خاطرنشــان کرد: پروژه 
آب شیرین کن به ظرفیت ۱۷ هزار مترمکعب دارای 
۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که تالش می شود 
تا قبل از عید نوروز تکمیل و افتتاح شود. او با اشاره 
به اجرا خط انتقال این آب شیرین کن تا مخزن ذخیره 
اصلی شــهر تصریح کرد: این خط انتقال در مرحله 
پایــان و دارای بیــش از ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
میزان ســرمایه گذاری در اجرا آب شــیرین کن ۱۷ هزار 
مترمکعب بوشــهر را ۲۵۰ میلیارد تومان دانســت و 
افزود: با افتتاح این پروژه مشکل دیرینه شهر بوشهر 
در تأمین آب شرب برطرف می شود و قطعًا تابستان 

آینده مشکالت به شدت کاهش می یابد.

استاندار بوشهر گفت: زیرساخت های درمانی در 
شمال استان بوشهر تقویت می شود.

بــه گزارش مهــر، احمد محمــدی زاده در افتتاح 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دیلم اظهار داشت: 
خیرین در حوزه سالمت شهرستان دیر اقدامات بسیار 
خوبی را داشته اند که شایسته تقدیر است. او توسعه 
زیرســاخت های درمانی در شــمال اســتان بوشــهر را 
ضــروری دانســت و اضافــه کرد: نــگاه ویــژه ای برای 

توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانید ر نقاط 
مختلف استان خواهیم داشت. استاندار بوشهر بیان 

کرد: برای ساخت و تجهیز بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان دیلم ۲۰ میلیارد تومان با همکاری یکی از 

مؤسسه های خیریه دیلم هزینه شده است. او ادامه 
داد: بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دیلم شامل 
ccu, icu, nicu است که برای این بخش ها بیش از ۲۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. محمدی زاده 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه شهرستان های ۱۰ 
گانه استان بوشهر در شرایط آبی و کم خطر در عرصه 
ویروس کرونا قرار دارد که مشارکت مردم در این حوزه 

قابل تحسین است.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان بوشهر با اشاره 
بــه ســاخت ۵۰ هــزار واحــد مســکونی در طــرح 
جهش تولید مسکن در استان بوشهر گفت: تاکنون 
برای ســاخت ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مســکونی زمین 

آماده شده است.
فــرزاد رســتمی بــه طــرح جهش تولید مســکن 
پرداخت و با اشــاره به ســاخت ساالنه یک میلیون 
واحد مسکونی در استان ها اظهار داشت: در مدت 
4 سال 4 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته 
می شود که سهم استان بوشهر 50 هزار واحد است. 
او مســکن شــهری، روســتایی، بخــش خصوصی و 
ســاخت مســکن در بافت فرســوده را از طرح های 
تدوین شده در جهش تولید مسکن دانست و بیان 
کرد: نام نویسی در طرح جهش تولید مسکن تا 15 
آذرمــاه ادامه دارد. مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
بوشهر از ثبت نام 15 هزار و 462 متقاضی مسکن 
در اســتان خبــر داد و گفــت: پاالیــش این افــراد در 
حال انجام است و آورده متقاضی در طرح جهش 
تولید مســکن 40 میلیون تومان تعیین شــده و این 
در حالــی اســت که ضمــن واگذار زمیــن به صورت 
رایگان تخفیف ها در نظر گرفته شده است. رستمی 
به پرداخت تسهیالت بانکی در طرح جهش تولید 
مسکن پرداخت و خاطرنشان کرد: در طرح جهش 

تولید مسکن تسهیالت بانکی 350 میلیون تومانی 
برای مرکز اســتان بوشــهر، 300 میلیون تومــان برای 
ســایر شــهر ها و 250 میلیون تومانی برای ســاخت 
مســکن در روســتاها پرداخت می شــود. او با بیان 
اینکــه تاکنــون بــرای ســاخت 12 هــزار و 600 واحد 
مســکونی در استان بوشــهر زمین آماده شده است 
افــزود: بــا احتســاب دیگر بخش هــا اراضــی آماده 
ســاخت مســکن در جهــش تولیــد مســکن تــا 48 
هزار واحد مسکونی امکان پذیر می شود. مدیرکل 
راه و شهرســازی استان بوشهر زیربنا این واحدهای 
مسکونی را بین 75 تا 100 مترمربع دانست و بیان 

کرد: در طرح جهش تولید مســکن در مرکز اســتان 
بوشــهر، واحدهای مسکونی در شهر جدید عالی 

شهر و یا شهر چغادک در نظر گرفته شده است.
6000 واحد مسکونی در عالیشهر بوشهر 

ساخته می شود
مدیرعامل شرکت عمران عالیشهر بوشهر هم با 
بیان اینکه شــش هزار واحد مسکونی در این شهر 
در 4 سال ساخته می شود گفت: اکنون برای ساخت 
2 هزار واحد مسکونی زمین آن آماده سازی شده و 
به زودی ساخت آن ها آغاز می شود. علی مقاتلی با 
اشاره به پرداخت تسهیالت مسکن در طرح جهش 

تولید مسکن تصریح کرد: طرح جهش تولید مسکن 
در شهر های جدید عالیشهر بوشهر و نایبند عسلویه 
اجرا می شود. او اضافه کرد: در شهر عالیشهر بوشهر 
6 هزار و در شهر نایبند عسلویه ساخت 2 هزار و 100 

واحد مسکونی ابالغ شده است.
58 درصد واحدهای مسکونی روستایی 

مقاوم سازی شد
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به 
ساخت مسکن در 12 شهر استان توسط این نهاد 
خاطرنشان کرد: اکنون در طرح اقدام ملی مسکن 
674 واحــد مســکونی در حال ســاخت اســت که 
برخی در مرحله آماده ســازی و فراهم شــدن بســتر 
و برخــی هم پیشــرفت تــا 40 درصــد دارد. علیرضا 
مقدم، مقاوم ســازی واحدهای مسکونی روستایی 
مقاوم ســازی  در  افــزود:  و  قــرارداد  مورداشــاره  را 
مسکن روستایی در استان بوشهر اکنون 58 درصد 
واحدهای مســکونی روســتایی مقاوم ســازی شده 
و امســال 2 هــزار و 180 واحــد دیگــر بــا دریافــت 

تسهیالت بانکی نوسازی و مقاوم می شوند.
او بــا بیان اینکه از ســال 84 طرح مقاوم ســازی 
واحدهای مسکونی روستایی آغازشده است گفت: 
تاکنون از 77 هزار واحد مسکونی روستایی استان 

بوشهر 58 درصد آن مقاوم سازی شده است.

آغاز طرح های راهداری زمستانی در بوشهر

اقدامات شرکت آب و فاضالب استان جهادی است

زیرساخت های درمانی در شمال استان تقویت می شود

خــبر

خــبر

خــبر

رویداد بوشهر

اتــاق بازرگانــی اهــواز اظهــار  نایب رئیــس 
داشــت: 40 درصــد از نخل هــای خوزســتان به 
علــت کمبــود آب از بیــن رفته انــد. کمبود آب 
باعــث افزایــش شــوری آب شــده و خرمــا هــم 
طعــم خوبی نمی گیرد، این موضوع از کیفیت 
محصول ما کم کرده، در بازار رقابت ضعیف 
می شــویم و مشتری ضعیف سمت ما می آید. 
ســید ســلطان حســینی امیــن در گفت وگــو بــا 
ایلنــا در مــورد تأثیــر کمبــود آب خوزســتان بــر 
تجــارت این منطقه اظهار کرد: مشــکل کمبود 
آب از ابعــاد مختلفــی می تواند در تجارت ما 
به خصــوص در حوزه کشــاورزی تأثیر بگذارد. 
با کمبود آب محصوالتی که صادراتی هســتند 
ضعیــف می شــوند. بــرای مثــال 40 درصــد از 
نخل هــای خوزســتان بــه علــت کمبــود آب از 
بین رفته اند. کمبود آب باعث افزایش شــوری 
آب شــده و خرمــا هــم طعم خوبــی نمی گیرد، 
ایــن موضــوع از کیفیت محصــول ما کم کرده، 
در بــازار رقابــت ضعیف می شــویم و مشــتری 
ضعیــف ســمت ما می آیــد. خرمای خوزســتان 
بــه 40 کشــور صادر می شــود، 70 تا 80 درصد 
از خرمــای ایــران مربوط به خوزســتان اســت. 
صــادر  دیگــری  برندهــای  بــا  اســت  ممکــن 
شــود امــا مربــوط بــه خوزســتان می شــوند. او 
افــزود: مســئله آب ازنظر روانی هــم تأثیرگذار 
اســت. برای مثــال در مورد اصفهان، بســیاری 
از تجــاری کــه بــا این شــهر تجــارت می کردند 
بعــد از مشــکالت بــه وجــود آمــده از این کار 
امتنــاع می کننــد. هــر اتفــاق این چنینــی روی 
خریدوفــروش و امنیــت خریــدار و فروشــنده 
تأثیــر می گــذارد. کمبود آب تأثیــرات مختلفی 

در همه ابعاد زندگی ما ازجمله ابعاد شهری، 
ملــی، جمعی و فــردی دارد. نایب رئیس اتاق 
بازرگانــی اهــواز تصریح کرد: شــاید کمبود آب 
حــدود 10 درصــد روی کیفیــت محصــوالت ما 
تأثیــر گذاشــته امــا فراتــر از آن موضوع روابط 
سیاسی است که صادرات ما را روزبه روز کمتر 
می کنــد، درصــد باالیــی از روابــط بین المللــی 
را بایــد در روابــط سیاســی جســتجو کــرد. او 
همچنین بیان کرد: باید یک برنامه در ســطح 
ملــی کــه نظــم و نظــارت کافــی داشــته باشــد 
طراحی شــود تا بتواند مشکل آب را حل کند. 

مــا الگــوی کشــت درســتی در کشــور نداریم و 
دولــت بایــد به طورجــدی برنامه ریزی داشــته 
باشــند و واقعــا افــراد دلســوز روی کار بیاینــد 
نــه این طــور که فقط به علت حضور یک فرد 
در یــک حــزب، بــدون هیچ دانشــی روی کار 
بیایــد. عضو اتــاق بازرگانی ایران تصریح کرد: 
مشــکل ما بی برنامگی و بی نظمی در مدیریت 
اســت. ایران ثروت زیادی دارد، خوزســتان جزو 
4 ســرزمین طالیی جهان اســت اما بی برنامگی 
وضعیــت را بســیار بــد کــرده اســت. مــن فکــر 
می کنم که اراده ای برای حل این مشکل ندارند 

چراکــه اگــر قــرار بــر حــل مشــکل بــود بــا افراد 
متخصــص بایــد ایــن کار را می کردنــد نــه اینکه 
مباحــث سیاســی در میان باشــد. حســینی امین 
افزود:  امروز رویکرد کشاورزی در همه دنیا این 
اســت کــه حتــی مســائل صنعتــی را در خدمت 
کشاورزی ارگانیک می گیرند اما متأسفانه ما هنوز 
برنامه ای نداریم. امیدوارم که هرچه زودتر این 
مشــکالت حل شــود یا صراحتا با مردم ســخن 
گفته شود و علل کمبود آب تشریح شود. این 
 ، ، صنعتگر موضــوع ازلحاظ روانی به کشــاورز

معدن کار و... فشار می آورد.
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اخبار کوتاه   

امضای تفاهم نامه احداث 
۳۰۰ مگاوات نیروگاه 

در شبکه برق منطقه ای 
خوزستان

اهــواز- رویداد امروز:تفاهم نامه احداث 300 مگاوات 
نیــروگاه مقیــاس کوچــک بین شــرکت بــرق منطقه ای 
امــارات،  کشــور   AJ Holding شــرکت و  خوزســتان 
امضــا شــد. در این تفاهم نامه که بــه امضای محمود 
دشــت بزرگ مدیرعامل این شــرکت و آلن جسپرسون 
مدیرعامل هولدینگ AJ HOLDING رسید، مقرر شد 
300 مــگاوات نیــروگاه مقیاس کوچــک گازی حرارتی و 
تجدید پذیر بادی و خورشیدی در شبکه تحت نظارت 
شرکت برق منطقه ای خوزستان احداث شود. در این 
تفاهم نامــه آمــده اســت که حداکثر ظرفیــت احداث 
نیروگاه در هر نقطه نباید بیشتر از 25 مگاوات باشد و 
الزم است که فعالیت های اجرایی پروژه در کوتاه ترین 
زمان ممکن اجرایی و بخشی از این نیروگاه ها قبل از 
تابستان 1401 وارد مدار شود. بر اساس این یادداشت 
تفاهــم هولدینــگ اماراتــی متعهــد شــده نســبت بــه 
دســتگاه های  از  پروژه هــا  احــداث  مجــوز  دریافــت 
ذی ربط اقدام و فناوری، نیروی متخصص، ســرمایه و 
تمامی توانمندی فنی و اقتصادی به همراه تجهیزات 
کافی را فراهم کرده و پروژه را به انجام برساند. شرکت 
برق منطقه ای خوزستان نیز متعهد شده که بسترهای 
الزم جهت ســرمایه گذاری و مکان یابی محل احداث 
نیروگاه ها را انجام دهد و تا مرحله احداث این پروژه ها 
بــه شــبکه همــکاری الزم را داشــته باشــد و در صورت 
رعایت مفاد دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک 
وزارت نیرو، نســبت به انعقاد قرارداد خرید تضمینی 

اقدام نماید.
بــر اســاس ایــن گــزارش، پیش ازاین نیــز تفاهم نامه 
احداث ۱۵۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک بین شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان و شــرکت صافات انــرژی یزد 

)صافاتکو( امضا شد.

حمایت از شرکت های 
دانش بنیان منطقه ای 
با نگاه به بازارهای 

فرامنطقه ای
شــورای  جلســه  :در  امــروز رویــداد   - اهــواز
سیاســت گذاری نمایشــگاه صنعت نفــت و حفاری 
بــر حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان منطقه ای 
بــرای ورود آن هــا به بازارهــای فرامنطقــه ای تأکید 
شــد. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
در جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنعت 
نفت و حفاری گفت: نمایشگاه امسال یك فرصت 
ارائــه توانمندی هــا و ظرفیت هــای  بــرای  طالیــی 
شــرکت ملــی مناطق نفتخیز جنــوب و ملی حفاری 
اســت. علیرضــا دانشــی بــا بیــان ضــرورت حرکــت 
و  داخلــی  ســازندگان  توســعه  و  رشــد  در جهــت 
ورود آن هــا بــه بازارهــای فرامنطقــه ای افــزود: در 
این نمایشــگاه عــالوه بر گروه هــای کاالیی، حوزه 
ابــزار دقیــق را بایــد به عنــوان یــك اولویــت مدنظر 
ورود  بــرای  را  داخلــی  ســازندگان  و  دهیــم  قــرار 
بــه ایــن عرصــه تشــویق کنیــم. او صــدور خدمات 
فنــی- مهندســی را یکــی دیگــر از محورهــای مهــم 
نمایشــگاه امســال دانســت و اظهار داشــت: برای 
را  خودمــان  محصــوالت  بایــد  امــر  ایــن  تحقــق 
به ویــژه در حــوزه تعمیــرات، خدمــات فنی چاه ها 
و طراحــی و مهندســی عرضــه کنیــم و بــه ســمت 
تبدیل شــدن بــه یك بنــگاه اقتصــادی گام برداریم. 
مدیــر تــدارکات و امــور کاال شــرکت ملــی مناطــق 
نفتخیــز جنــوب نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره به 
اینکــه در نمایشــگاه های صنعــت نفــت و حفــاری 
تبییــن مســائل و مشــکالت  بــرای  تعامــل مثبتــی 
مابیــن ســازندگان و مصرف کنندگان شــکل می گیرد 
گفــت: در نمایشــگاه امســال شــاهد حضــور اکثــر 
خوزســتان  اســتان  بومــی  و  توانمنــد  ســازندگان 
خواهیــم بــود و بنا داریم برای ســاخت اقالم فاقد 
و  حمایــت  دانش بنیــان  شــرکت های  از  نمونــه، 
اســتفاده کنیم. ســعید امینــی زاده افــزود: با توجه 
به اینکه بخشــی از تعمیرات اساســی ماشــین آالت 
دوار بــه پیمانکاران ســپرده می شــود یکی دیگر از 
مــواردی که بهتر اســت در نمایشــگاه امســال روی 
آن تمرکــز شــود ایجاد کنسرســیوم هایی متشــکل از 
شــرکت های خدماتــی و ســازندگان اســت تــا روند 
شــرکت در مناقصــات مناطق نفتخیــز جنوب برای 
آن هــا تســهیل شــود. مدیــر امــور فنی شــرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب نیز اظهار داشــت: اگر قصد 
داریــم در ســاخت داخــل روبه جلــو حرکــت کنیــم 
بایــد قبــل از برگــزاری نمایشــگاه نیازهــای خود در 
حوزه کاالهای پرمصرف تحت االرضی و استراتژیك 
را شناســایی کنیــم و آن هــا را در اختیــار ســازندگان 
بــار اول و بااســتعداد ویــژه قــرار داده و طرح های 
مختلف ساخت تجهیزات را از دانشگاه ها، صنایع 
و سازندگان برتر احصاء کنیم. مهندس صادق فتح 
الهــی ادامــه داد: بــا دعوت از فعــاالن حوزه نفت 
و گاز ســایر کشــورها در نمایشــگاه امسال می توان 
در زمینــه ســاخت و مباحــث صــدور خدمات فنی 
- مهندســی بــه نتایــج مطلوب تری برســیم. در این 
نشســت بــر پررنگ تــر شــدن مباحــث پژوهــش و 
فناوری، ایمنی و محیط زیســت، تولید و امور فنی 
و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت ارتباطــی کانــون 

بسیج مهندسین در نمایشگاه تأکید شد.

نابودی 4۰ درصد از نخل های خوزستان به علت کمبود آب

مرثیه ای برای یک رؤیا
آغاز داوری آثار سومین جشنواره

 »رسام« در خوزستان

علوم پزشکی اهواز هیچ نظارتی بر دفن 
زباله های بیمارستانی ندارد

۳۸۰۰ سبد غذایی بین خانواده های 
نیازمند توزیع شد

صلح و سازش بیش از ۲1 هزار پرونده 
قضایی از ابتدای سال جاری

پــس از بــه پایــان رســیدن 
مهلت مقرر ارســال آثار فیلم و 
فیلمنامه به دبیرخانه سومین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه دفاع مقدس و مقاومت 
»رسام« و آرشیو سازی دیجیتال 
و دســته بندی آثــار رســیده، کار 

داوری آثار توسط هیئت انتخاب آغاز شد.
»عبدالرضــا  پاســدار  دوم  ســرتیپ 
نشــر  و  آثــار  حفــظ  مدیــرکل  مرادحاجتــی« 
ارزش هــای دفــاع مقــدس خوزســتان در ایــن 
خصــوص در گفت وگــو بــا دفــاع پــرس اظهــار 
دبیرخانــه  تشــکیل  و  پس ازآنتقــال  داشــت: 
دائمی جشــنواره رسام به اهواز، فراخوان این 
جشنواره که از فروردین ماه سال جاری به طور 
گســترده در فضای عمومی کشــور منتشرشده 
بود، پس از پایان تمدید مرحله دوم و دریافت 
آثــار و آرشــیو ســازی دیجیتــال و دســته بندی 
آن هــا، جهــت پاالیش اولیه در اختیــار داوران 
هیئت انتخاب قرار گرفت. او افزود: در بخش 
داخلــی ایــن جشــنواره 530 اثــر بــه دبیرخانه 
جشنواره واصل گردید که در 6 بخش مستند، 
داســتانی، پویانمایی، نماهنگ، 180 ثانیه ای 
و فیلمنامــه دسته بندی شــده اند. مرادحاجتی 
گفــت: در ایــن دوره از جشــنواره عــالوه بــر 
آثار مرتبط با حوزه دفاع مقدس و مقاومت، 
بخش ایثار اجتماعی نیز به بخش های اصلی 
آن اضافه شــده کــه مــورد اســتقبال هنرمنــدان 

در سراســر کشــور قرار گرفت. 
آثــار رســیده بــا موضــوع ایثــار 
اجتماعــی شــامل موضوعات 
خدمات گروه های جهادی در 
ســیل و زلزله و بالیای طبیعی 
و مدافعان ســالمت است که 
به خوبــی توســط هنرمنــدان 
به تصویر کشیده شــده است. مدیرکل حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس خوزســتان 
بیان داشت: هیئت انتخاب سومین جشنواره 
بین المللــی فیلــم کوتاه دفاع مقــدس عبارتند 
از: »طالــب رماوندی«، »علی حیاتی«، »ســید 
مرتضــی ســبزقبا«، »مهــدی طرفــی«، »مهدی 
»مهســا  و  نجفــی«  »محمدرضــا  کیخائــی«، 
طیب« هســتند. او متذکر شد: جهت انتخاب 
هیئت فوق پس از مکاتبه و تشــکیل شــورای 
سیاستگذاری جشنواره در استان از 21 سازمان 
و نهــاد فرهنگــی درخواســت شــد که اســامی 
فیلمســازان مطرح خوزســتانی را به دبیرخانه 
اعــالم نماینــد کــه درنهایــت پــس از ارزیابــی 
دقیق و توســط شــورای انتخــاب داوران، رأی 
آن هــا تجمیع و اســامی حائز شــرایط تأیید و 
تصویب شدند. مرادحاجتی با اشاره به اینکه 
پاالیــش اولیــه آثار 15 روز زمــان خواهد برد و 
پس ازآن آثار برتر به بخش مســابقه جشنواره 
راه خواند یافت متذکر شد: این جشنواره قرار 
است با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند در 

خرمشهر و آبادان برگزار شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اهواز با اشاره 
به اینکــه زباله هــای عفونی در 
اهواز بی خطرسازی نمی شوند، 
گفــت: مجموعــه بهداشــت و 
درمــان در ۸ مــاه گذشــته هیچ 
زباله هــای  دفــن  بــر  نظارتــی 

بیمارستانی نداشته است. محمود ثابت قدم در 
گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه زباله های عفونی 
و صنعتی باید قبل از دفن بی خطرسازی شوند، 
اظهار داشت: بر اساس قانون مجموعه هایی که 
تولیدکننده زباله های عفونی و صنعتی هستند 
ابتدا باید زباله های خود را بی خطرسازی و امحاء 
کرده و ســپس جهت دفن به ســازمان پســماند 
شــهرداری تحویــل دهنــد. او افزود: اما در شــهر 
اهواز شاهد هستیم که زباله های بیمارستانی و 
مراکز درمانی بدون بی خطرسازی و امحاء برای 
دفــن در ســایت پســماند به شــهرداری تحویل 
داده می شــوند کــه کار کامال غیرقانونی اســت. 
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اهواز ادامه داد: متأسفانه به سبب عدم امحاء 
زباله های بیمارســتانی و وجود مواد پالســتیکی 
ارزشــمند در آن هــا، شــاهد هجــوم برخــی زباله 
گردها به سایت و همچنین آسیب دیدن نیروها، 
ماشــین آالت و تجهیزات هستیم. ثابت قدم به 

شیوه بی خطرســازی زباله های 
بیمارســتانی اشــاره کرد و بیان 
داشــت: زباله های بیمارستانی 
پس از بی خطرسازی در دمای 
بــاال حالــت ســوخته بــه خود 
می گیرند و پس ازآن با دستگاه 
دیگــری خــورد شــده و کامــاًل 

امحاء و بی ارزش می شوند.
از  یکــی  فقــط  اکنــون  کــرد:  تصریــح  او 
بیمارستان های اهواز برای بی خطرسازی و امحاء 
زباله های خود اقدام کرده و سایر بیمارستان ها 
نسبت به این قانون اقدام خاصی انجام ندادند. 
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اهــواز بــا بیــان اینکــه مطب هــا و ســایر مراکــز 
درمانــی خصوصی نیز باید از این قانون پیروی 
کننــد، گفت: عالوه بر بیمارســتان های دولتی و 
خصوصی هیچ یــک از مراکز درمانی خصوصی 
سطح کالنشهر اهواز نیز زباله های خود را بدون 
بی خطرســازی و امحــاء کــردن تحویــل ســایت 
پســماند می دهند. ثابت قدم خاطرنشــان کرد: 
مجموعــه بهداشــت و درمــان اســتان در طــول 
ماه های گذشــته یک بار هم بــر دفن زباله های 
بیمارســتانی نظــارت نکردنــد و ایــن در حالــی 
است که همچنان برخی از کلینیک ها برای دفع 

زباله های خود با این سازمان قرارداد ندارند.

معاون حمایت و سالمت 
خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه 
خوزســتان گفت: ســه هــزار و 
۸۰۰ کودک و مادر خوزستانی 
ســبد  از  ســوءتغذیه  دچــار 
غذایــی با اعتباری بالغ بر ۲۳ 

میلیارد ریال بهره مند شدند.
 بــه گــزارش ایرنــا محمدرضا علیپــور اظهار 
داشــت: بــا هــدف بهبــود وضعیــت تغذیــه 
ابتــدای  از  نیازمنــد  خانوارهــای  در  کــودکان 
امســال تــا کنــون ایــن میــزان کــودک و مــادر 
دچــار ســوءتغذیه موردحمایت قــرار گرفتند. 
او بــا بیــان اینکه کودکانی که زیرپوشــش این 
طرح قرار گرفتند زیر پنج ســال ســن دارند به 
اجــرای طرح هم ســفره برای رفع ســوءتغذیه 

کــودکان و مــادران نیازمند در 
استان اشاره کرد و افزود: این 
طرح به منظور تأمین بخشی 
از نیــاز غذایی کــودکان دچار 
سوءتغذیه و افزایش سالمت 
کــودکان در حال اجرا اســت. 
معــاون حمایــت و ســالمت 
کمیته امداد استان خوزستان با اشاره به اینکه 
کــودکان زیــر پنج ســال کــه دچار ســوءتغذیه 
هســتند از طریــق مراکز بهداشــت شناســایی 
و بــرای دریافت ســبد غذایی به کمیته امداد 
معرفــی می شــوند، افــزود: ایــن کــودکان در 
فاصله زمانی ۶ ماه مورد پایش قرار می گیرند 
از چرخــه خــارج و  بهبــودی  تــا در صــورت 

کودکان دیگر جایگزین آن ها شود. 

معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختالف 
خوزستان گفت: بیش از ۲۱ هزار و ۷۸۱ پرونده 
از ابتدای امسال تا کنون در این استان به صلح 
و سازش ختم شده است. علیرضا باوی، فلسفه 
تشــکیل شــورای حل اختــالف را ترویــج صلح و 
سازش در جامعه عنوان کرد و افزود: قوه قضاییه 
در راستای گام دوم انقالب و سند تحول قضایی، 
بر ســوق دادن پرونده های وارده به محاکم به 
صلح و سازش بسیار تأکید دارد. او اظهار داشت: 
در همین راســتا اعضای شــوراهای حل اختالف 
خوزستان در یک کار جهادی توانستند از مجموع 
۷۷ هــزار و ۶۷۷ پرونــده دعــاوی قابل صلح و 

سازش، ۲۱ هزار ۷۸۱ پرونده را با صلح و سازش 
مختومــه کنند. بــاوی افــزود: در این مــدت ۵۳ 
فقــره پرونــده از قبیــل ۳۹ پرونده قتل، هشــت 
پرونــده نزاع، ســه پرونــده اختالف مالی و ســه 
پرونده اختالف خانوادگی که از اهمیت خاصی 
برخوردار بودند به صلح و ســازش ختم شدند. 
او بــا قدردانی از افراد خیر و نیک اندیش که در 
صلــح و ســازش ایــن پرونده ها نقش داشــته اند 
اظهــار داشــت: شــوراهای حــل اختــالف از بدو 
تأسیس تاکنون با رسیدگی به اختالفات و دعاوی 
توانسته اند بخشی از بار دستگاه قضایی کشور 

را کم کند.

عبدالرضا 
مرادحاجتی

محمود ثابت قدم

محمدرضا علیپور

د خوزستان رویدا

رئیــس پلیــس راهــور اهواز گفــت: حوادث 
رانندگــی منجــر بــه فــوت در کالنشــهر اهــواز 
گذشــته ۵۴  مــدت مشــابه ســال  بــه  نســبت 
درصد کاهش داشته است که بخش زیادی از 
ایــن حــوادث رانندگــی در مناطــق حادثه خیز 

شهری رخ می دهد.
ســرهنگ ســعید رحیمــی در گفت وگــو بــا 
ایرنــا با اشــاره بــه نقــاط حادثه خیز کالنشــهر 
اهــواز افــزود: بــا همــکاری عوامــل شــهرداری 
نقــاط حادثه خیــز کالنشــهر اهــواز شناســایی 
دوربرگردان هــای  کوتاه مــدت  برنامــه  در  و 
اضافه شــهر مســدود و ایمن ســازی شــدند که 
بخشــی از ایــن ایمنــی مربــوط بــه پروانــه ای 
کــردن دوربرگردان ها اســت. رحیمی با اشــاره 
از  کاهــش تعــداد ۳۴ نفــر فوتــی ناشــی  بــه 
حــوادث رانندگــی در اهــواز نســبت بــه ســال 
گذشــته، ادامــه داد: معابر شــهر اهواز بیشــتر 
بزرگراهــی هســتند کــه ســرعت وســایل نقلیــه 
در ایــن بزرگراه هــا بســیار زیــاد اســت، ســعی 
شــده تا نقــاط چالشــی را مدیریت و ســرعت 
ســرعت  بــر  مدیریــت  بــا  نقــاط  ایــن  در  را 
کاهــش دهیــم. او بابیــان اینکــه در کالنشــهر 
اهــواز بــا افزایــش تصادف جرحــی و تصادف 
کــرد:  خســارتی مواجــه هســتیم، خاطرنشــان 
اهــواز ازلحــاظ هوشــمند ســازی در وضعیــت 
به صــورت  ترافیــک  تــا  نــدارد  قــرار  مناســبی 

هوشــمند مدیریت شــود لذا باید دوربین های 
پــالک خــوان در جریان عبور و مرور کالنشــهر 
اهــواز هوشــمند و افزایــش یابــد. رئیس پلیس 
راهور اهواز از ســاماندهی هســته مرکزی شهر 
اهــواز خبــر داد و افــزود: طرح هــای خوبــی 
در خصــوص ســاماندهی هســته مرکــزی شــهر 
اهــواز و مراکــز خریــد در خیابان های ســلمان 
فارســی، شــریعتی، طالقانــی اجراشــده اســت 
کــه می توان به ســاماندهی و جانمایی دقیق 
ایســتگاه های تاکســی و اتوبوس شــهری اشاره 
کــرد. ســرهنگ رحیمــی بــا اشــاره بــه انســداد 
پــل ششــم »فــوالد«، ادامــه داد: در روزهــای 
گذشــته بــا چالش بســیار جدی در شــهر اهواز 
مواجه شــدیم، با انســداد پل ششــم »فوالد« 
بــه دلیل نقص فنی شــاهد بار ترافیکی زیادی 
در برخــی مناطــق اهواز هســتیم. او با اشــاره 
بــه انتشــار برخــی اخبــار در خصــوص ســرقت 
قطعــات پل ششــم اهــواز اظهار کرد: ســرقت 
قطعات زیر پل ششــم مربوط به سال گذشته 
اســت کــه ســارقان بالفاصله در زمان ســرقت 
شــدند.  قضایــی  مراجــع  تحویــل  و  دســتگیر 
رئیــس پلیــس راهــور اهــواز بابیــان اینکــه پــل 
ششــم ازلحاظ فنی دچار مشــکل شــده اســت 
گفــت: ایــن پــل ازلحــاظ فنی نشســت کرده و 
درزهــای انبســاط پل بازشــده که بــا توجه به 
وضعیتــی که در ترافیک شــهر اهواز به وجود 

آمــده، مســیرهای ســاحلی ایــن شــهر ظرفیــت 
مــرور  و  عبــور  بــرای  را  ترافیــک  حجــم  ایــن 
ندارنــد لــذا ضــروری اســت مســئوالن مربوطه 
هــر چــه ســریع تر در یــک جــدول زمان بنــدی 
زمــان  کوتاه تریــن  در  و  اضطــراری  به صــورت 
نســبت به ترمیم این پل اقدام کنند. ســرهنگ 
رحیمی با اشاره به تقاطع غیر همسان میدان 
روزانــه  کــرد:  خاطرنشــان   ، اهــواز دانشــگاه 
شــهروندان بیش از یک ســاعت بــرای عبور از 
میدان دانشــگاه معطل می شــوند این مشکل 
اســت.  ششــم  پــل  شــدن  مســدود  از  ناشــی 
میــدان دانشــگاه ظرفیــت تردد حجــم زیادی 
از خودروهــا را نــدارد و همیــن عامــل باعــث 
ایجــاد بی نظمــی در ایــن نقطــه شــده اســت. 
رئیس پلیس راهور اهواز در خصوص خسارت 
ناشــی از حوادث رانندگی نیز گفت: ازآنجاکه 
تصادف خسارتی تا سقف حدود ۱۶۰ میلیون 
ریال نیاز به کروکی پلیس ندارد و شرکت های 
بیمه ملزم به پرداخت خســارت می باشند لذا 
از شــهروندان تقاضــا می شــود در صورت بروز 
حــوادث رانندگــی و نیــاز به حضور کارشــناس 
فنــی پلیس راهور بالفاصله وســیله نقلیه خود 
را به نقطه ایمن منتقل کنند تا مأموران پلیس 
به محل مراجعه کنند. سرهنگ رحیمی ادامه 
داد: بــا توجــه بــه وضعیتی که در شــهر اهواز 
بــه وجــود آمــده تمــام ظرفیــت پلیــس راهــور 

بــرای کنتــرل ترافیک و نظم بخشــی در ســطح 
کالنشــهر اهواز به کار گرفته شده است.

رئیــس پلیــس راهــور اهــواز بــا اشــاره بــه 
حادثه خیــز  نقــاط  مهندســی  مســائل  رفــع 
در کالنشــهر اهــواز گفــت: بــرای ایمن ســازی 
اهــواز  شــهر  ســطح  در  حادثه خیــز  نقــاط 
اخیــرا بازدیــد میدانــی با حضور شــهرداری ها 
صــورت گرفــت و مقرر شــد تــا مشــکل ایمنی 
اهــواز  کالنشــهر  در  بحرانــی  نقطــه   ۳۲
برطرف شــود. ســرهنگ رحیمی بابیــان اینکه 
مؤلفه هایــی چــون فنــی مهندســی، فرهنــگ 
ترافیک، سیســتم های حمل ونقــل و جانمایی 
اصناف در دســتور کار جدی پلیس قرار دارند 
گفت: بر اســاس تجربه پنج ســاله اخیر در این 
اجراشــده  کوتاه مــدت  برنامه ریــزی  کالنشــهر 
در  امــا  اســت  رضایت بخــش  راســتا  ایــن  در 
برنامــه میان مدت باید رفــع نقاط حادثه خیز 
کالنشــهر اهــواز پیگیری شــود. او با اشــاره به 
اســتفاده از تجهیزات بــه روز عالئم راهنمایی 
اهــواز  کالنشــهر  در  داد:  ادامــه  رانندگــی  و 
راهبنــد  مثــل  جدیــد  ترافیکــی  تجهیــزات  از 
کاردئونــی، تجهیــزات خطــوط شــطرنجی و  آ
ترافیکــی و نیــز عالئــم راهنمایــی و رانندگــی 
از  بایــد  امــا  اســت  استفاده شــده  مــدرن 
تابلوهای روان برای اطالع رســانی شهروندان 

و افزایش فرهنگ ترافیکی اســتفاده شــود. 

نمایشــگاه  امروز:هجدهمیــن  رویــداد  اهــواز- 
بین المللی ایران متافو با حضور شرکت های فوالدی 

و معدنی در تهران آغاز به کار کرد.
هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللی متالــورژی، 
فــوالد، صنایــع معدنــی، آهنگــری و ماشــین کاری، 
قالب سازی و ریخته گری ایران متافو با حضور صادق 
نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت از ۱۴ آذرماه 
۱۴۰۰ بــه مــدت چهــار روز بــا حضور ۳۲۰ شــرکت  
فوالدی، معدنی، تأمین کنندگان داخلی و خارجی و 
فعاالن حوزه صنعت در محل نمایشگاه بین المللی 

تهران آغاز به کار کرد.
می تــوان  نمایشــگاه  اهــداف  مهم تریــن  از   
بــه: معرفــی توانمندی هــا و محصــوالت، برقراری 
ارتباط مستقیم با مشــتریان، شناخت رقبا، ارتباط 
بــا تأمین کننــدگان مــواد خــام، به روزرســانی دانش 

تخصصی و فرصت جذب سرمایه گذار اشاره کرد.
 صادق نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت 
شــرکت های  گاز  محدودیت هــای  بــه  اشــاره  بــا 
فــوالدی در زمســتان پیشــرو گفــت: در رابطــه بــا 
بحث محدودیت های گاز صنایع فوالدی با وزارت 

نفت جلساتی برگزار کردیم تا کمترین محدودیت 
بــه شــرکت های فــوالدی اعمــال شــود. از طرفــی 
بــه شــرکت های فعــال در زنجیره فوالد پیشــنهاد 
می شــود، نســبت بــه اصــالح مصــرف ســوخت و 

استفاده از فناوری های نوین اقدام کنند.
 معــاون امور صنایع وزیر صمت از تفاهم ۶۰۰ 
میلیون یورویی میان شــرکت های زنجیــره فوالد و 
تأمین کننــدگان داخلی خبــر داد و افــزود: صنعت 
فــوالد نقــش مهمــی در تأمیــن نیازهــای داخلی و 
ارزآوری از طریــق صــادرات بــر عهده دارد. از ســال 

۹۷ حمایت ویژه ای در زمینه بومی سازی و ساخت 
داخل از ســوی وزارت صمت صورت گرفته اســت. 
بــا جدیت تمام از بومی ســازی در زنجیــره فوالد و 

صنایع معدنی حمایت می کنیم.
امیــن ابراهیمی مدیرعامــل فوالد خوزســتان از 
ســرمایه گذاری ۱۴۵ طرح به ارزش ۲۳ هزار میلیارد 
تومــان در فوالد خوزســتان خبــر داد و افزود: طرح 
اسلب عریض، احداث کارخانه اکسیژن ۴ و احداث 
نیروگاه ۵۲۰ مگا واتی مهم ترین طرح های توســعه 

فوالد خوزستان به شمار می آیند.
 مدیرعامل فوالد خوزستان اشاره ای به تملک 
فــوالد اکســین داشــت و افــزود: فوالد خوزســتان 
بــا جدیــت به دنبال تملک فوالد اکســین اســت. 
اخیرا استاندار خوزستان نامه ای در مورد ضرورت 
واگــذاری فــوالد اکســین بــه فــوالد خوزســتان به 
رئیس جمهور نوشته اند و همزمان مذاکرات میان 
فــوالد خوزســتان و وزارت رفــاه در جریان اســت. 
اکسین فرزند جداشده ی فوالد خوزستان است و 
بازگشــت این شــرکت هم زنجیره تولید در فوالد 
خوزســتان را تکمیــل می کنــد، هم ظرفیــت تولید 
اکســین را افزایــش می دهد. آمادگی داریم ســهام 
فــوالد اکســین را بــه نــرخ روز و کارشناســی شــده 

تملک کنیم.
 گفتی است، شــرکت فوالد خوزستان در سالن 

38B این نمایشگاه حضور فعال دارد.

کاهش ۵۴ درصدی تصادف منجر به فوت در اهواز

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو آغاز به کار کرد

خـــبر

خـــبر

رویداد خوزستان

امروز:محورهــای  مهرنوروزی-رویــداد  زهــره   
قم-کهک و قم-قنوات مدتی اســت که در قم به 
جاده های قاتل تشبیه می شوند. به گفته سرهنگ 
پناهی، رئیس پلیس راه استان قم در شش ماه امسال 
۶۳ نفر جان خود را در این دو محور داخل استان 
از دســت دادند. با یک حساب سرانگشتی به طور 
متوســط امســال ماهی 10نفر از شــهروندان قم در 
حوادث جاده ای قم- کهک و قم –قنوات جان را 

به جان آفرین تسلیم کرده اند.
 یکی از دالیل تردد باالی این دو محور به ویژه 
دردو روز آخر هفته نبود فضای مناسب تفریح برای 
شهروندان قم به اجبار به دو منطقه بیرون قم که از 
ظرفیت باالی گردشگری برخوردارند سفر می کنند، 
اما نمی دانند که به علت ایمن و استاندارد نبودن 
این دو محور ممکن اســت جان خود را از دســت 
بدهند. در آمار اعالمی پلیس قم آمار مصدومان این 
حوادث نیامده است، اما بدون شک تعداد زیادی 
از شــهروندان قم در این حوادث مصدوم شده اند 

که درجایی ثبت نشده است.
اهمیت محورها

شــبکه جــاده ای هــر کشــور یکــی از مهم ترین 
دارایی هــای آن اســت و الزم اســت کــه مقامــات 
سیاسی اهمیت بیشتری را برای نگهداری و تعمیرات 
دارایی هــای جاده ای کشــورها قائل شــوند. بر این 
اســاس، در جهــان ده هــا میلیــون کیلومتــر جــاده 
به عنــوان دارایــی ملت هــا وجــود دارد کــه به طــور 
میانگیــن در هــر یــک از کشــورهای عضو ســازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه این میزان به نیم 
میلیون کیلومتر می رسد. معموال جاده ها بزرگ ترین 
و جــزو معــدود دارایی هــای ملی هســتند که جزو 
امــوال عمومــی محســوب می شــوند؛ امــا نگاهــی 
می اندازیم به راه های قم در حوزه راهداری استان 
قم یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه شامل ۲۱۳ کیلومتر 
راه  کیلومتــر  کیلومتــر بزرگــراه، ۱۵۴  آزادراه، ۲۳۲ 
اصلی، ۱۵۰ کیلومتر راه فرعی و یک هزار کیلومتر راه 

روستایی وجود دارد.
حمل ونقل جاده ای اساس و بنیان فعالیت های 
اقتصادی هستند. ارزش افزوده حاصل از حمل و نقل 
تجــاری جــاده ای بین ۳ تــا ۵ درصد تولید ناخالص 
داخلی کشورهاســت. سهم حمل ونقل جاده ای با 
فعالیت هــای مرتبــط آن در تولید ناخالص داخلی 
حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است. حمل ونقل جاده ای در 
حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از مسافرت های افراد را به 
خود اختصاص می دهد. ازاین روست که نگهداری 
و تعمیــر جاده هــا از اهمیــت بســزایی برخــوردار 
است چون باگذشت زمان زیرساخت های جاده ای 
شکننده تر می شوند و از پویایی آن ها کاسته می شود 
و احتمــال بروز اخالل در ســفرها افزایش می یابد. 

عــالوه بر همــه این ها، حجم ترافیک مــدام رو به 
افزایــش اســت و به همیــن دلیل روزبــه روز بر لزوم 
تعمیرات و نگهداری آن ها افزوده می شود. به ویژه 
در کشورهای درحال توسعه، ترافیک هرروز بیشتر از 

روز پیش است.
در کشــورهای توســعه یافته اما ســن تجهیزات 
از  نگهــداری  و  اســت  افزایــش  بــه  رو  جــاده ای 
دارایی هــای مســیرهای حمل ونقــل جــاده ای بــه 
موضوعــی روزبــه روز پیچیده تــر تبدیــل می شــود. 
واقعیــت ایــن اســت که اثــرات نگهــداری و تعمیر 
جاده ها گسترده است و باید به درستی درک شود. 
نگهــداری و تعمیــر جاده هــا تأمین کننــده ایمنی و 
منافــع ناشــی از رفاه اقتصادی، زیســت محیطی و 
اجتماعی است. سرمایه گذاری در تعمیر و نگهداری 
از جاده ها اگر در زمان درست خود انجام شود، از 
هزینه های آینده به طرز قابل توجهی خواهد کاست. 
در گزارش سندیکای جاده های جهان همچنین آمده 
است که تعمیر و نگهداری جاده ها بخشی از هزینه 
اولیه آن ها را تشکیل می دهد )۲ تا ۳ درصد هزینه 
اولیه جاده های روسازی شده و ۵ تا ۶ درصد هزینه 

جاده های روسازی نشده(.
مدیریت نگهداری از جاده ها

 نکتــه مهــم امــا ایــن اســت که پــس از درک 
اهمیت تعمیر و نگهداری جاده ها، برای چنین 
اقدامــی باید مدیریتی درســت اعمال شــود. در 
گزارش ســندیکای جاده های جهان آمده اســت 
کــه اعمــال مدیریت صحیــح دارایی ها، موجب 
بهبود عملکرد شبکه جاده ای می شود. عالوه بر 
این ها الزم است تا کالس های متفاوت جاده ای 
از خدمــات  بــا ســطوح متفاوتــی  کشــورها  در 
بــر پایــه نیازهای واقعــی احداث شــود. بر این 

اســاس، از دیگــر نــکات مهــم مدیریتــی در این 
راســتا اســتفاده از برنامه ای مؤثر برای نگهداری 
فرآینــد  آن  در  کــه  جاده هاســت  تعمیــرات  و 
تصمیم گیری بر پایه نظارت منظم و استفاده از 

مدل های پیش بینی استوار باشد.
قــم  روســتایی  راه هــای  مدیریــت  ضعــف 
حــوادث ناگــواری را در ایــن اســتان رقم می زند 
صدای دل دغدار خانواده هایی که عزیزانشــان 
در این محورها جان خود را از دست می دهند 
ســال  نمــی آورد.  بــه درد  را  دل هیــچ مدیــری 
پیــش در ایــن مــدت 6مــا 99نفــر جان خــود را 
ازدست داده اند؛ اما علت این موضوع چیست؟ 
چرا این دو محور قاتل جان مسافران شده اند؟

 ســرهنگ پناهــی در گفتگو بــا خبرنگار ما با 
بیــان اینکه بیشــترین علــت تصادف هــا در این 
دو محــور ترافیــک ســنگین و انحــراف به چپ 
گزارش شــده اســت می افزاید: ایــن جاده ها نیاز 

به ارتقاء دارند.
بلــوار  بازگشــایی  از  بعــد  می گویــد:  او 
مرجعیت حجم تردد در این دو محور افزایش 
یافــت بــه همین علت ایــن محور کــه دوطرفه 
اســت پاسخگویی نیاز مســافران نیست. رئیس 
پلیــس اســتان قــم بــا اشــاره بــه اینکه بیشــترین 
آمــار تصــادف منجــر به فوت در نیمه نخســت 
امســال در محور های قم- کهک و قم -قنوات 
ثبت شــده اســت تصریــح می کند: ایــن محورها 

نیاز به ارتقاء دارند.
مشکل ناایمن بودن راه های روستایی در 
کشور همه گیر است و راهکار هم یکسان

ســردار ســید تیمــور حســینی رئیس پلیــس راه 
کشور می گوید: یکی از مشکالت جدی و دغدغه 

مــا در مــورد راه هــای فرعی این اســت که برخی 
مســئوالن از گذشــته تــا امــروز فشــار می آورند تا 
یک راه روستایی که به هیچ عنوان مشخصه های 
راه اســتاندارد و ایمــن را نــدارد، تبدیــل بــه راه 
آســفالته شــود. راهــی کــه تــا دیــروز ماشــین های 
کشاورزی یا حداکثر یک موتورسیکلت با سرعت 
۲۰ تــا ۳۰ کیلومتــر در آن هــا حرکت می کردند، با 
ســرعت ۶۰ تا ۷۰ کیلومتــر بدون اینکه به ایمنی 
راه توجه داشــته باشــند یا زیرساخت های ایمنی 
در آن نصب شــده باشــد تــردد می کننــد. تعــداد 
ایــن راه هــا کم نیســت و اتفاقا هرروز هم بیشــتر 
می شــود. ایــن فشــارها یکــی از ایــرادات جــدی 
اســت کــه باید یک بــار برای همیشــه تکلیف آن 
مشــخص شــود. االن بــا چالــش واردکردن فشــار 
در تبدیــل راه هــای روســتایی به آســفالته روبه رو 
هستیم که قطعا قابل قبول نیست و همانطورکه 
گفتیــد باعث شــده تلفــات در راه هــای فرعی در 
سال های اخیر افزایش پیدا کند.ناگفته پیداست 
که در موضوع توســعه و پیشرفت، صرف توجه 
بــه آمار کمیــت افزایش راه ها کافی نیســت الزم 
اســت که ایمنی راه ها نیز تأمین شــود. متأسفانه 
در قــم ضعف مدیریــت در اداره راه هــای درون 
اســتانی و برخــی کم کاری هــا مســئوالن ایــن دو 
محــور را بــه جاده های قاتل تبدیل کرده اســت. 
در حقیقت برای مدیدیت راه ها در کنار تعریض 
محورها به کنترل هوشمند هم نیاز داریم در غیر 
این صورت روزبه روز به تعداد حوادث جاده ای 
درون اســتانی افــزوده خواهــد شــد. امیدواریــم 
مسئولین استانی به این مهم توجه کنند و دیگر 
سرمحورهای قم به کهک و قم به قنوات شاهد 

حوادث ناگوار نباشیم.
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اخبار کوتاه   

اصول اولیه محیط زیست 
در قم لحاظ نمی شود

نزدیــک بــه دو دهــه اســت 
که قم از هرســو دچار مشکالت 

زیست محیطی شده است.
مدیــرکل  موســوی  رضــا   
حفاظــت محیط زیســت اســتان قــم بــا تأکید بــر لزوم 
فرهنگ ســازی درزمینه اهمیت محیط زیســت تصریح 
کرد: به طور مثال قانون شکار صید بسیار قدیمی است 
و اگر کســی تخلف کند با هزینه بســیار اندکی جریمه 
می شود اگر ما می خواهیم با آینده نگری محیط زیست 
را حفظ کنیم باید مجازاتی که در نظر می گیریم متناسب 
با جرم باشد. او بیان کرد: موضوع محیط زیست فراتر از 
این آلودگی های صنعتی است اتفاقاتی در این زمینه در 
کشــور رخ می دهد باعث ضربه به محیط زیست شده 
و وضعیــت قم در حوزه محیط زیســت نیز نامناســب 
اســت. موســوی مشــکینی گفت: آلودگی هــوای قم در 
شش ماه نخست سال جاری نسبت به شش ماه سال 
گذشــته بیشــتر بوده اســت میزان آلودگی در شــش ماه 
نخســت ســال جاری 33 روز بوده اما در ســال گذشــته 
16 روز بوده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست قم 
تصریح کرد: مشاهده می کنیم که اصول ابتدایی مسائل 
محیط زیستی در تصمیم گیری های کالن استان قم لحاظ 
نمی شود گاهی بهانه هایی می آورند که محیط زیست 
را خلــع ســالح می کند و تنها عدم آلودگی هــوا را آن هم 
در مــواردی تأییــدی بــر ادامه فعالیت صنعت در نظر 
می گیرند درصورتی که مسائل زیست محیطی فراتر از این 
مسائل است و بحث های آمایش و جانمایی و آب بر 

بودن صنعت موردنظر نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
او ادامه داد: در قم هیچ محور تمیزی نداریم فقط 
جاده گرمســار اســت کــه آن هم بنــا بــه دالیلی صنایع 
مســتقر نیســتند در جــاده اراک، جاده اصفهــان، جاده 
کاشان و جاده تهران  همگی معضل های زیست محیطی 
هستند که ناشی از نگاه سطحی مسئوالن قم به مسئله 
محیط زیست هستند صنایع آالینده اطراف قم را احاطه 

کرده اند.
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت قــم اضافــه کرد: 
همواره نســبت مســتقیم بین اقتصاد و محیط زیســت 
وجود دارد هزینه نادیده گرفتن محیط زیســت بســیار 
زیاد است اما این مسئله موردتوجه مسئوالن اداره کننده 
استان قم نیست فعالیت های آسیب زا به محیط زیست 
در قم به راحتی انجام می شود متأسفانه ضعف قانونی 

و فرهنگی باعث این اتفاق می شود.
 او ادامه داد: برخی مدیران استان قم بیان می کنند 
که دنبال توسعه پایدار هستند اما اصاًل تعریف درستی 
از توســعه پایــدار ندارنــد هیچ کشــور توســعه یافته ای 
نیســت کــه به محیط زیســت خود آســیب بزند امــا در 
ایران و ازجمله قم توسعه صنعتی بهانه ای برای آسیب 
به محیط زیســت اســت. موســوی عنوان کرد: خیلی از 
مدیران درکی از مسائل زیست محیطی ندارند حق آبه 
های زیست محیطی استان قم سال هاست که محقق 
نمی شود سال هاست که بعد از اهواز استان قم گرم ترین 
استان معرفی می شود قم تبدیل به جزیره حرارتی شده 
است. او اضافه کرد: روح حاکم در کشور اجازه نمی دهد 
محیط زیست و مقوله های زیست محیطی موردتوجه 
قرار گیرد و با بهانه های مختلف صنایع آالینده توجیه 
می شــوند تیم اقتصادی در قم بســیار با هم هماهنگ 
هستند و طوری عمل می کنند که آالیندگی صنایع دلیلی 
بر تعطیلــی آن ها نباشــد اعمال نظرهای غیرتخصصی 
مســئله  در  خوبــی  اتفاقــات  کــه  نمی دهــد  اجــازه 
محیط زیســتی اســتان قم رخ دهــد. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست قم گفت: سازمان حفاظت محیط زیست 
قم با تمام توان در راه حفاظت از محیط زیســت قدم 
برمــی دارد اما روح حاکمیتی در قم اجازه نمی دهد که 
این تالش به نتیجه برســد بودجه ای که به اســتان قم 
در مسئله محیط زیستی تعلق می گیرد بسیار کم است 
هزینه اعتبارات عمرانی سال جاری برای محیط زیست 
قم 1 میلیارد 200 میلیون تومان مصوب شــده اســت که 
تنها ۵۰ درصد آن وصول شده است که بسیار کم است 
در قم بیســت محیط بانی وجــود دارد که شــبانه روزی 
در حال حفظ محیط زیست در قم هستند اما با همه 
این تالش ها روح حاکمیتی در قم برای محیط زیســت 
دلسوزی نمی کند. در ادامه مدیرکل محیط زیست قم از 
بی توجهی مسئوالن قم به مسائل زیست محیطی انتقاد 
کــرد و گفــت: بارهــا پیش آمده اســت در رصــد و پایش 
کارخانه ها در شــهرک های صنعتی با متخلفان برخورد 
قضایی شده است اما از مسئوالن استان بجای همراهی 
با این اداره کل خواستار رفع پلمپ شده اند. او با بیان 
اینکه نگاه حاکمیت به محیط زیست جدی نیست گفت: 
یکی از مباحث مطرح شده برای کاهش آالیندگی تولید 
500مگاوات برق خورشیدی بود که قم هم در این زمینه 
اعالم آمادگی کرد چون این نوع انرژی پاک است و هیچ 
آالیندگی ندارد اما با گران کردن تجهیزات انرژی خورشیدی 
این برنامه با یک مصوبه به طور کامل لغو شد و باز هم 
تولید برق ما به نیروگاه ها وابسته شد که به علت مصرف 
سوخت فسیلی آالیندگی ایجاد می کند. موسوی مشکینی 
گفت: در اکثر محورهای ورودی قم مانند کاشان و تهران 
و هم چنیــن جــاده کوه ســفید و جاده قدیــم اصفهان و 
اراک بــا مخاطرات زیســت محیطی وجــود دارد که باید 
در کارگروه آمایش اســتان قم مطرح شود و برای توسعه 
استان برنامه ریزی جامعی داشته باشیم. او هم چنین به 
شهرک های صنعتی استان  هم اشاره و بیان کرد: در طی 
ســال های اخیــر مجوزهای مختلفی برای این شــهرک ها 
صادرشده است و واحدهای متعدد دولتی و خصوصی 
مجوز الزم را اخذ کردند؛ انتقال و استقرار صنایع در این 
شــهرک ها رخ نــداده و ایــن امر بــه عرصه های مختلف 

طبیعی و اکوتوریستی استان ضربه زده است.

ضعف مدیریت در دو محور قم مشهود است

جاده های ترسناک یا قاتالن خاموش
بیش از 1۷ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 

در بخش صنعت قم انجام شد

توجه به ابعاد تخصصی و حرفه ای 
مشاغل در شهرداری قم

سرویس مدارس ساماندهی می شود

ساالنه ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه نگهداری 
قم می شود

صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
معــدن و تجــارت قــم گفــت: 
بر اســاس هدف گذاری صورت 
گرفتــه تــا پایــان آبان ماه ســال 
جــاری بیش از ۱۷هــزار و ۴۷۵ 
میلیــارد ریال ســرمایه گذاری در 
راستای توسعه صنعتی، معدنی 

و افزایش فعالیت های تجاری استان، انجام شده 
است.محمود سیجانی در گفت وگو با ایرنا،  بیان 
کــرد: میزان تعهد ســرمایه گذاری در بخش های 
یادشــده طی ســال جاری ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال بود که با تالش صورت گرفته و مشــارکت 
فعال بخش خصوصی این میزان به صورت ۱۰۰ 
درصد محقق شده و از برنامه جلوتر هستیم.او 
با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان برای 
سرعت بخشــیدن به پیشــرفت های اقتصادی 
اســتان افــزود: توســعه فعالیت هــای تولیــدی، 
امکان بســیار خوبــی بــرای افزایش اشــتغال در 
قم را فراهم می کند و به همین دلیل مسئوالن 
استان نگاه ویژه ای به این بخش دارند.او ادامه 
داد: در همیــن رابطــه اســتفاده هرچــه بهتــر از 
ظرفیت های صنعتی و معدنی قم با مشارکت 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سال های 
اخیــر موجب افزایــش حجم تولید و صــادرات 
محصوالت و نیز گسترش فرصت های شغلی در 
این استان شده است.سیجانی گفت: بر اساس 

انجام شــده  برنامه ریزی هــای 
طی ســال جــاری ۶ هــزار و ۳۰۰ 
فرصت شغلی جدید در حوزه 
فعالیت های صنعتی و معدنی 
اســتان فراهم خواهد شد که از 
ایــن میزان چهــار هــزار و ۶۹۷ 
مورد آن تاکنون ایجادشــده  که 
نشان دهنده تحقق ۷۵ درصدی برنامه موردنظر 
در این بخش است.او بیان داشت: فعالیت های 
تولیدی در قم مســیر رو به رشــد خود را با نگاه 
اولویــت  و  زیســت محیطی  بــه ظرفیت هــای 
ســرمایه گذاری در صنایع پاک و کم آب بر ادامه 
خواهد داد و از ظرفیت های استان در این بخش 
برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی بیشتر استفاده 
خواهد شد.حجم سرمایه گذاری انجام شده برای 
واحدهــای صنعتــی قم حــدود ۸۰ هزار میلیارد 
ریــال اســت که بــا این حجــم از ســرمایه گذاری 
صــورت گرفتــه در حــدود ۲ هــزار و ۴۰۰ واحــد 
صنعتــی و تولیدی اســتان برای بیــش از ۶۰ هزار 
َتن فرصت اشتغال ایجادشده اســت.قم دارای 
هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و 
نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات )I.C.T( و چهــار ناحیــه 
صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است 
که هرکدام از آن ها موقعیت ممتازی برای توسعه 

سرمایه گذاری، تولید و اشتغال دارد.

بیــان  شــهردار قــم ضمــن 
اهمیت نیروی انسانی در انجام 
بهینه مأموریت هــای مدیریت 
شــهری، بــر توجــه بــه ابعــاد 
تخصصــی و حرفه ای مشــاغل 
شهرداری و شایسته ســاالری در 
انتصابات تأکید کرد.سید مرتضی 

سقائیان نژاد در جلسه شورای مدیران شهرداری با 
تأکید بر اهمیت توجه به ابعاد مختلف فعالیت 
نیروهای شاغل در مجموعه به عنوان بزرگ ترین 
ســرمایه شــهرداری قم اظهار داشت: سازمان ها 
بدون نیروی انسانی مفهومی نداشته و تا امروز 
فنــاوری نیز نتوانســته اهمیــت و جایگاه نیروی 
انسانی را کمرنگ کند و هنوز نیروی انسانی عامل 
حیاتی بقای ســازمان ها و کارایی و بهره وری آن 
شمرده می شــود.او نیروی انســانی را مهم ترین 
داشــته و ســرمایه ســازمان ها دانســت و افزود: 
بایــد به نیروی انســانی به عنــوان عامل عینیت 
بخشیدن به بهره وری و برطرف کننده مشکالت 
نگاه کرده و برای رشــد و ایجاد انگیزه در آن ها 
تالش کنیم.شهردار قم با تأکید بر نگاه تخصصی 
شــهرداری قم به نیروی انســانی و انتخاب های 

دقیــق در ایــن حــوزه تصریــح 
در  انســانی  نیــروی  کــرد: 
الیه هــای مختلــف شــهرداری 
مخصوصا رده هــای مدیریتی، 
به عنــوان رابــط بیــن مدیریت 
شــهر و شــهروندان از جایــگاه 
هســتند. برخــوردار  ویــژه ای 

او اصــل تعهــد و دغدغه مندی کارکنــان را مورد 
تأکید قرار داد و خاطرنشــان کــرد: رعایت اصل 
تعهــد و دغدغه منــدی و همچنیــن آشــنایی، 
شــناخت و ســالمت کار در همه مســئولیت ها 
بایــد رعایــت شــده و مــورد تأکیــد قــرار گیــرد.
ســقائیان نژاد مســئولیت های مرتبط با مــردم را 
دارای اهمیت بیشــتری دانســت و بیان کرد: در 
پست ها و سمت هایی که بیشترین مراجعات 
مردمی را دارند مانند حوزه شهرســازی و امالک 
و مستغالت باید نظارت و دقت بیشتری صورت 
گیرد.او بر لزوم کسب رضایت شهروندان تأکید 
کــرد و گفــت: نظــارت و دقت نظــر بر عملکرد 
نیروی انســانی و مدیران یکی از تأکیدات بوده 
و باید با دقت نظر بیشــتری نســبت به کســب 

رضایت شهروندان عمل کنیم.  

معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری قم گفــت: کارگروه ویژه ســاماندهی 
سرویس مدارس در این استان تشکیل شده است. 
به گزارش رویداد امروز، حجت االسالم والمسلمین 
مجید یــزدی با بیان ضــرورت حفظ ایمنی تردد 
دانش آموزان و جلوگیری از وقوع حوادث رانندگی 
گفت: دستگاه قضایی با همکاری آموزش وپرورش 
و سایر دستگاه های ذی ربط کارگروه ویژه استانی را 
تشکیل داده و در این خصوص شرح وظایف هر 
یک از دستگاه ها احصاء و ابالغ شده است.او با 
بیان اینکه یکی از مصوبات این کارگروه استعالم 
آخرین وضعیت رانندگان سرویس های مدارس از 
مراجع ذیصالح ناجا است افزود: به استناد مواد 
۱۰ تا ۱۲ آیین نامه و دســتورالعمل ســرویس های 
مدارس، رانندگانی که مرتکب بیش از دو تصادف 
شــده و مقصر شناخته شــوند و یا بیش از سه بار 
مرتکب تخلف سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، 
انحراف بــه چپ، عدم رعایت حق تقدم، عبور 
از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوعه و تصادفت 
منجــر به فوت با تقصیر باشــند، نمی تواننــد در 
ناوگان ســرویس های دانش آموزی حضورداشــته 
باشند. او الزام به رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و نصب کارت شناسایی در معرض دید و نصب 
نشــان ســرویس مدارس را از دیگر مصوبات این 
کارگروه دانست و تصریح کرد: در راستای حسن 
جریان امور مقررشــده اســت تا یک تیم بازرســی 
از سازمان تاکسیرانی و راهور نظارت بر عملکرد 

ســرویس های مدارس و اعمال قانون نســبت به 
سرویس های فاقد مجوز را بر عهده گیرند. یزدی 
همچنیــن از برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی طرح 
هجرت با محوریت ارتقــاء مهارت های اخالقی 
وزندگــی، ویــژه خانــواده زندانیان اســتان قــم در 
ســال جــاری خبــر داد و گفــت: ازآنجاکــه آموزش 
خانواده زندانیان نقش مهمی در پیشگیری از طرد 
اجتماعی زندانی پس از آزادی دارد این کارگاه ها 
در راستای اجرای برنامه هجرت با موضوع اصالح 
و باز اجتماعی کردن زندانیان اجراشده و تاکنون ۹ 
کارگاه برگزار و بیش از ۳۰۰ نفر آموزش دیده اند.او 
با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از جرائم در فقدان 
مهارت های زندگی و دانش رفتاری است، افزود: 
ایــن دوره هــای آموزشــی در رویکــردی نویــن و با 
لحاظ نمودن نیازهای مخاطبین، برای گروه های 
مخاطــب خانــواده زندانیــان طراحــی و توســط 
مربیــان آموزش دیــده و متخصــص اجرا شــد. 
همچنین برنامه ریزی های الزم برای اســتمرار 
برگــزاری ایــن دوره هــا صــورت گرفته اســت.
یزدی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مســائل 
در حــوزه بــاز اجتماعــی کــردن زندانیــان و 
پیشــگیری از طرد اجتماعی ایشــان، بازســازی 
شخصیت آسیب دیده مددجویان و فراهم ساختن 
امکان بازگشــت آنــان به جامعــه از طریق نهاد 
خانواده است و ارائه آموزش های مدون و کارآمد 
به خانواده زندانیان، یکی از راه های تحقق بخش 

این مهم به حساب می آید.

سخنگوی شورای شهر قم به هزینه های باالیی 
که صرف نگهداری شهر می شود اشاره کرد و متذکر 
شد: در آخر بهره وری در خدمات شهری مشخص 
شد که ساالنه ۴۰۰ میلیارد تومان برای نگهداری 
شــهر هزینه می شــود.به گــزارش ایسنا،محســن 
محرری به هزینه های باالیی که صرف نگهداری 
شهر می شود اشاره کرد و افزود: در حوزه خدمات 
شهری باید گفته که ساالنه ۴۰۰ میلیارد تومان برای 

نگهداری شهر هزینه می شود.محرری گفت: برای 
جلوگیری از این هزینه های سنگین باید آموزش های  
الزم در خصوص بهبود فرهنگ شهروندی  صورت 
گیرد که در انجام این کار نقش جهاد دانشگاهی 
بسیار مهم است.سخنگوی شورای شهر قم ضمن 
تأکید بر لزوم شهر هوشمند، گفت: بافرهنگ سازی 
صحیح در استان قطعا می توان به شهری بانشاط 

دست یافت. 

محمود سیجانی

مرتضی 
سقائیان نژاد

د قم رویدا

مدیــر حــوزه االطهــار التخصصیــه گفــت: در 
کشــور مختلــف  حــال حاضــر 140 طلبــه از 14 
در مقاطــع کارشناســی تــا دکتــری تخصصی فقه 
اسالمی مشغول تحصیل هستند. حجت االسالم 
محمدمهدی کاظمی اظهار کــرد: در حال حاضر 
مقاطــع  در  مختلــف  کشــور   14 از  طلبــه   140
کارشناســی تــا دکتــری تخصصــی فقــه اســالمی 
مشــغول تحصیل هســتند، بیان کرد: رویکرد این 
مدرســه آموزشــی و پژوهشــی اســت و در همین 

راستا در این حوزه 18 کتاب با موضوعات فقهی، 
اخالقی و ادبیات عرب به چاپ رســیده اســت. 
حجت االسالم محمدمهدی کاظمی اضافه کرد: 
یکــی از کارهــای پژوهشــی قرآنــی که در دســت 
انجام است نگارش تفسیر ترتیبی قرآن با عنوان 
»الســراج المنیــر« اســت کــه در 30 جلد به چاپ 
می رســد و در حــال حاضــر 15 جــزء آن تقریبــا 
آماده شــده و تا هشــت ســال دیگر این اثر فاخر 

آماده انتشار است. 

مدیر شعب بانک مهر قرض الحسنه مهر ایران 
گفــت: بــا هــدف تکریــم و عمل بــه شــعار مبارک 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی« تاکنون بیش 
از 845 میلیــارد ریــال وام خریــد کاالی ایرانــی بــه 

همشهریان اعطا کردیم.
سید حســین دامادی به مناسبت چهاردهمین 
ســالگرد تأسیس بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
گفتگو با خبرنگاران گفت: این بانک در طی 14 سال 
از زمــان تأســیس خود ثابت کــرده که نظام بانکی 

مبتنی بر قرض الحسنه بابرکت و سودآور است.
او مشتریان بانک مهر ایران را خوش حساب ترین 
مشــتریان بانکــی معرفــی کــرد و گفــت: تعــداد 
مشــتریانی کــه نســبت بــه بازپرداخت تســهیالت 
دریافتــی بدحســابی می کنند کمتــر از یــک درصد 
هســتند و ایــن نشــان می دهــد، قریــب به اتفــاق 
مشتریان ما، ترویج گران نظام بانکداری اسالمی و 

فرهنگ متعالی قرض الحسنه می باشند
این پیشکسوت نظام بانکی از مشارکت استان 
قم در خرید و اهدای 350 قلم تجهیزات پزشــکی 
مقابله با کرونا در سال جاری خبر داد و گفت: این 
اقالم پزشــکی که چیزی حــدود 800 میلیون تومان 
ارزش دارد به نیت سالمتی مردم قم و تقدیر از کادر 

درمان به دانشگاه علوم پزشکی استان اهدا شد.
بانک مهر ایران پیشتاز مقابله با کرونا

مدیــر شــعب بانک مهر ایــران در اســتان قم از 

اعطای تســهیالت ویژه سرپرســتان خانوار مبتالبه 
کرونا با تأییدیه و معرفــی وزارت اقتصاد و دارایی 
خبــر داد و افــزود: خدمات ما در مقابله با ویروس 

کرونــا و حمایــت از مــردم آســیب دیده بــه اینجــا 
ختم نمی شــود و در اقدامی تازه در نظر داریم به 
سرپرستان خانوار نیازمندی که درگیر کرونا شده اند 

وام 100 میلیون ریالی با اقساط 36 ماهه بدهیم.
دامــادی با بیان اینکه کارکنــان بانک مهر ایران 
خدمت به فرهنگ قرض الحسنه و توسعه بانکداری 
اســالمی را خدمتــی باارزش تلقــی می کنند، گفت: 
خوشــبختانه به برکت نظام قرض الحسنه در حال 
حاضر ســرمایه بانک مهر اســتان از 15هزار میلیارد 
ریال در ســال 86 به 41 هزار میلیارد ریال رســیده و 
پیش بینی می شــود تا پایان سال ان شــاء اهلل به 50 

هزار میلیارد ریال برسد. 
اعطای 1000 وام بدون ضامن

 او از اعطــای 1000 فقــره وام بــدون ضامــن در 
شــعب بانــک مهر ایــران در اســتان قم خبــر داد و 
گفت: این بانک بر اســاس اعتبارسنجی و عملکرد 
بانکــی مشــتریان امتیازبنــدی کرده و به مشــتریان 
خوش حســاب خــود وام هــای بــدون ضامــن اعطا 
می کند.مدیر شعب بانک مهر ایران در استان قم با 
اشاره به نام گذاری سال 1400 از سوی رهبری به نام 
سال » تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« از تدوین و 
اجرای دو طرح تسهیالتی »کاال کارت« و »حمایت 
از خرید کاال و خدمات ایرانی« در راســتای تحقق 
شعار سال خبر داد و افزود: خوشبختانه بانک مهر 
ایران یکی از پیشتازان رفع موانع تولید و پشتیبانی 
از کاالی ایرانی بوده و در استان قم تاکنون بیش از 
845 میلیارد ریال وام قرض الحسنه حمایت از خرید 

کاالی ایرانی به مشتریان خود پرداخت کرده ایم.

تحصیل 1۴۰طلبه از 1۴کشور دنیا در حوزه االطهار التخصصیه

مدیر شعب بانک مهر ایران در استان قم:

طرح کاال کارت نمادی بی نظیر در حمایت از تولید ایرانی است

خـــبر

خـــبر

رویداد قم

اســتاندار گیــالن بــا تصریــح اینکــه اســتان را 
مطابــق با میثاق نامه دولت ســیزدهم مدیریت 
می کنــم، گفــت: از طــرح افــکار و اندیشــه های 
مختلــف اســتقبال می کنــم امــا ســهم خواهی را 

نمی پذیرم.
اســدا... عباســی در مراســم تکریــم فرمانــدار 
پیشین رشت و معارفه سرپرست فرمانداری این 
شهرســتان اظهار داشت: طبق شــعارهای دولت 
مردمــی ســیزدهم، تمــام توان خود را بــر این امر 
متمرکز کرده ایم تا بر اساس شعارهای راهبردی 
مطرح شــده، عملکرد مناســب و رضایت بخشی 

در مسیر خدمت رسانی به مردم داشته باشیم.
او بــا بیــان اینکــه عــده ای جلوتر از زمــان در 
حــال حرکــت هســتند، ادامــه داد: بــا تــوکل بــه 
خداونــد متعــال و تکیه بــر آراء و حمایت مردم، 
امور را هوشمندانه و با جدیت پیگیری می کنیم.

اســتاندار گیــالن با اشــاره به آســیب وارده به 
اعتماد مردم افزود: کشــور را در شــرایط ســختی 
تحویــل گرفتــه ایم و به جای اینکه تنها، گذشــته 
را نقــد کنیــم؛ باید روبه جلــو گام برداریم و آینده 

را بسازیم.
عباســی بــا تصریــح اینکــه بایــد بــا تمــام 

نماییــم،  خدمــت  دل  و  باجــان  و  وجــود 
کــرد: اندوختــه و تجــارب خــود  خاطرنشــان 
را تقدیــم اســتان کــرده و در ایــن خصــوص از 
تمــام افــکار و اندیشــه ها اســتقبال می کنم اما 

ســهم خواهی را قبول نمی کنم.
او بــا بیــان اینکــه دور زدن اســتانداری  را 
نمی پذیــرم و بــا انتقــاد از رفتــار افــرادی کــه 
جمع کــردن  دنبــال  بــه  خــود،  تعرفــه  بــرای 
امضــاء هســتند؛ گفــت: از مشــورت  بــا گــروه 
هــای مختلــف نخبــگان اســتقبال می کنــم امــا 
، انتخــاب فرمانــداران بر  طبــق ســاختار کشــور
عهــده بنده اســت و رویکردم در پیشــرفت و 

تعالی اســتان، در کنار هم قرار گرفتن اســت.
عباســی ادامه داد: مســئوالن بایــد فاصله 
خــود را با مــردم کم کنند و در اتاق های خود 
را بــه روی مردم بگشــایند چراکه معتقدم راه 
حل بســیاری از مشکالت مردم، فقط بودجه 
و اعتبــارات نیســت بلکــه فاصلــه ایجادشــده 

بین مدیران و جامعه اســت.
او یــادآور شــد: تاکنــون ســاخت ۱۱ هــزار 
مســکن آغازشــده و تا پایان امســال نیز آنچه 
وظیفــه ماســت تــالش مــی کنیــم به ســرانجام 
برســانیم. او بــا اشــاره بــه مشــکالت اشــتغال 
در گیــالن افــزود: بایســتی از تمــام ظرفیت ها 

همچون اقتصاد دریا محور و گردشــگری بهره 
گرفتــه و ضمــن حفــظ اشــتغال موجــود بــرای 
توسعه و ســرمایه گذاری در بخش های جدید 

بتوانیم از ظرفیت های خود اســتفاده کنیم.
عباســی همچنیــن بــا تأکیــد بــر شــتاب در 
 - کاســپین   – رشــت  آهــن  خطــوط  تکمیــل 
انزلــی و نیــز تا آســتارا بیان داشــت: در بخش 
کشــاورزی هم باید داللی هــا را حذف کنیم تا 
، به حق خود برســد چراکه در بخش  کشــاورز
ظرفیت هــای  کشــاورزی،  متنــوع  محصــوالت 
زیــادی داریم. او شهرســتان رشــت و مدیریت 
گفــت:  و  برشــمرد  اهمیــت  بــا  بســیار  را  آن 
بایــد فرمانــداری رشــت بــا شــهرداری، در کنار 
ســاماندهی  و  کــرده  حــل  را  مشــکالت  هــم 
و  ســراوان  پســماند  همچــون  هایــی  چالــش 
رودخانه هــای زرجــوب و  گوهــررود را پیگیری 
کنند تا بتوان برای گردشــگری گیالن و رشــت، 
 ، درآمدزایی کرد این در حالی است که پیشتر

از این موارد غفلت شــده بود.
در پایان این مراسم؛ با قدردانی از علی فتح 
اللهی، حمیدرضا امام پناهی به عنوان سرپرست 

فرمانداری رشت معرفی شد. 

رویداد ایران
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گزارش   

پرداخت تسهیالت 
22۶ میلیاردی تومانی 

 اشتغال زایی به کشاورزان
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان گیالن گفت؛ از ابتدای امسال تاکنون 
به هزار و ۵۴۸ بهره بردار بخش کشاورزی ۲۲۶ میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغال زایی پرداخت شده است. بهمن 
علیــزاده با اشــاره به اینکــه؛ در راســتای افزایش تولید و 
ایجاد اشتغال جدید، سازمان جهاد کشاورزی همزمان 
با انجام وظایف حاکمیتی و رسالت سازمانی، هرساله 
جهــت حمایــت از ســرمایه گذاران داوطلــب طرح های 
بخش کشــاورزی اقدام به احصاء و معرفی متقاضیان 
واجد شــرایط تســهیالت به بانکهای عامل می نماید. 
افزود؛ در سال جاری نیز با بهره گیری از ۷ منابع اختیار، 
افراد واجد شــرایط به بانکهای عامل شــده است. او با 
تاکید براینکه؛ براساس آخرین گزارش دریافتی از بانکها 
تاکنــون ۱۵۴۸ فقــره با مبلغ بالغ بر ۲۲۶ میلیارد تومان 
موفق به اخذ تسهیالت شده اند، طرح های برخوردار در 
حوزه زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی شامل دام 
و طیور، شــیالت، خرید ماشین آالت کشــاورزی، اجرای 
طرح هــای ســامانه نوین آبیاری، مشــاغل خانگــی و... 
می باشند. او با بیان اینکه اخیرا از محل بند الف تبصره 
۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در قالب ۱۰ رسته کشاورزی 
منابعی خوبی در اختیار اســتانها قرار داده شــده است 
افزود؛ پس از ثبت نام در سامانه سیتا و بررسی در کمیته 
استانی متقاضیان واجد شرایط به بانکهای عامل معرفی 
خواهد شد. فعال با دو موسسه عامل )بانک کساورزی 
و صندوق کارآفرین( قرارداد عاملیت بسته شده و امکان 

معرفی متقاضیان فراهم شده است.

تجهیز 2۰۰ هکتار 
از شالیزار ها در دستور 

کار است
مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن 
گفت؛ ۲۰۰ هکتار از شالیزار های گیالن با ۵ میلیارد تومان 
اعتبار تجهیز و یکپارچه سازی می شود. مجتبی شاه نظری 
گفت؛ طرح تسطیح و تجهیز شالیزار های گیالن تاکنون 
در ۸۷ هزار هکتار از شــالیزارهای اســتان انجام شــده و 
پیش بینی می شــود تا پایان ســال زراعی در ۲۰۰ هکتار 

دیگر از شالیزار های گیالن انجام شود.
مجتبی شــاه نظــری با بیان اینکه؛ بــرای این میزارن 
شالیزار ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده افزود؛ طرح 
تجهیز و نوسازی یا همان تسطیح اراضی شالی کاری که از 
سال ۱۳۷۴ در استان گیالن آغازشده اکنون به ۵۰ درصد 

از این اراضی رسیده است.
او با بیان اینکه گیالن ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دارد 
که ۱۸۰ هزار هکتار از شالیزار های استان قابلیت اجرای 
طــرح تجهیــز و نوســازی رادارنــد افزود؛ طــرح تجهیز و 
نوسازی شــالیزار ها شامل تسطیح، قطعه بندی، ایجاد 
جاده های بین مزارع، ســاخت شبکه آبیاری و زهکشی 
و ابنیه هــای فنــی می شــود کــه انجــام ایــن کار موجب 
افزایــش راندمــان آبیــاری، مدیریت بهینه مصــرف آب، 
خروج آب های مازاد از مزارع، دسترسی آسان به قطعات 
زراعی، کاهش هزینه های تولید و زمینه سازی برای ورود 
مکانیزاســیون در مراحل کاشــت و داشــت و برداشــت 

خواهد شد.

کاهش 57 درصدی ذخیره 
آب پشت سد سفیدرود

ذخیره آب پشت سد سفیدرود در حال حاضر حدود 
۲۰۰ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با پارسال در 
همین زمان، ۵۷ درصد کمتر اســت. معاون حفاظت و 
بهره بردای آب منطقه ای گیالن گفت: در حال حاضر ۲۰۶ 
میلیون متر مکعب آب پشت سد سفیدرود است که در 
مقایسه با پارسال در همین زمان، ۵۷ درصد کمتر است. 
محمدجواد خانی پور با اشــاره به اینکه کشــاورزان باید 
از بارندگی های زمســتان برای آماده سازی زمین هایشان 
استفاده کنند افزود: ساالنه آب ۱۷۱ هزار هکتار از ۲۳۸ 
هزار هکتار شالیزار گیالن از سد سفیدرود تأمین می شود. او 
با بیان اینکه دبی ورودی آب سد سفیدرود در حال حاضر 
۱۸ متر مکعب است گفت: کاهش بارش ها و در نتیجه 
کاهش ذخایر آب پشت سد در سال گذشته از مهم ترین 
دالیل کاهش ذخایر آبی استان است. معاون حفاظت و 
بهره برداری آب منطقه ای گیالن از کشاورزان خواست از 
بارش های زمستان برای شخم شالیزارهایشان استفاده کنند. 
او گفت: امیدواریم این کاهش ذخیره آب، با بارش برف و 

باران در زمستان جبران شود.

۹۰ درصد کاالهای وارداتی 
از گمرک آستارا بدون وقفه 

ترخیص می شوند
مدیرکل گمرک آستارا اعالم کرد: ۹۰ درصد کاالهای 
وارداتی از مرزهای زمینی، دریایی و ریلی این شهرستان به 
صورت روان، روزمره و در مهلت های قانونی اظهارشده 
و پس از اعمال تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای الزم 
ترخیص می شوند. کریم رسولی در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد: رسوب 10 درصد کاالها در انبارهای گمرک، ناشی از 
عدم اخذ مجوزهای الزم در مهلت های قانونی اســت 
که در نهایت پس از اعمال تشریفات گمرکی و تنظیم 
اظهارنامه های کاالی متروکه، به ســازمان جمــع آوری و 

فروش اموال تملیکی تحویل داده می شود.

استاندار گیالن در مراسم معارفه سرپرست فرمانداری شهرستان رشت:

سهم خواهی را نمی پذیرم

د گیالن رویدا

مسابقه دارت مدیران عامل و معاونین صنعت 
آب و بــرق اســتان گیــالن در ســالن ورزشــی شــهید 

عباسپور شرکت برق منطقه ای گیالن برگزار شد.
کرونــا،  بیمــاری  شــدن  ریشــه کن  آرزوی  بــا 
یــک دوره مســابقه دارت بیــن مدیــران عامــل و 
معاونیــن صنعت آب و برق اســتان گیــالن برگزار 
شــد. ایــن دوره از مســابقات با حضــور 4 تیم و با 
20 نفــر شــرکت کننده و به صــورت چهارجانبه و 2 
لــگ از 3 لــگ در دور ابتدایــی به صــورت 301 بــا 

پایان معمولی برگزار شــد. در ادامه نیز تیم های 
بازنده مســابقه رده بندی و تیم های برنده فینال 
را به صورت 501 با پایان معمولی برگزار کردند که 
در انتهــا تیم دارت شــرکت برق منطقــه ای گیالن 
متشــکل از )آقایــان بهمــن داراب زاده، محســن 
نوربخش، حسن والی و رضا احمدی به سرپرستی 
علیرضا جوادی( قهرمان مسابقات شد و تیم آب و 
فاضالب گیالن نایب قهرمان و تیم مدیریت تولید 

برق گیالن به مقام سوم رسید. 

شــورای  مجلــس  در  صومعه ســرا  نماینــده 
انهــار  و  رودخانه هــا  گفــت: الیروبــی  اســالمی 
بــرای تســریع در آب رســانی در فصــل زراعــی و 
کنترل و مهار سیالب ها نقش بسزایی دارد. سید 
کاظــم دلخوش در دیــدار با وحید خرمی، رئیس 
هیئــت مدیــره و مدیرعامل شــرکت ســهامی آب 
منطقه ای گیالن ضمن اشــاره بــه عملکرد خوب 

ایــن شــرکت در الیروبــی انهــار و رودخانه هــای 
شهرســتان صومعه ســرا در فصــل زراعــی گذشــته 
گفــت: امیدوارم الیروبی رودخانه ها و انهار این 
شهرســتان در فصــل زراعی جــاری تداوم داشــته 
باشد.او افزود: انجام الیروبی رودخانه ها و انهار 
کشــاورزی در ســال زراعی جــاری می تواند کمک 

موثری به انتقال آب به مزارع داشته باشد. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در همایش 
استانی تجلیل از پرستاران نمونه و منتخب گیالن از 
تالش های شبانه روزی پرســتاران به ویژه در بحران 
کرونا تقدیر کرد. دکتر ارســالن ساالری در همایش 
استانی تجلیل از پرستاران نمونه و منتخب گیالن 
که در ســالن شــهدای ناجای رشــت برگزار شــد، با 
تقدیر از تالش های شبانه روزی پرستاران به ویژه در 
بحران کرونا، اظهار کرد: در دوران همه گیری کرونا 
در گیــالن بیــش از ۸۲ هزار بیمار مبتالبــه کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شدند و به بیش از ۴۰۰ 
هزار بیمار سرپایی در مراکز درمانی و بیمارستانی، 
خدمــات ارایــه شــد کــه زحمــات پرســتاران در این 
دوران بســیار قابــل توجــه اســت. رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی گیالن با اشــاره به عدم تناسب بین 
تعداد بیماران بستری و پرستاران، خواستار برقراری 
این تناسب توسط مسووالن  ارشد کشور شد. دکتر 

ساالری با اشاره به تنوع قراردادهای استخدامی در 
بین قشر پرستاری، افزود: حقوق و مزایای پرستاران 
بــا توجه به نوع قراردادهایشــان متمایز اســت که 
باید در این زمینه، عدالت برقرار شــود.او با تقدیر 
از همراهــی همــه جانبــه پرســتاران به ویــژه نظــام 
پرستاری، بر ضرورت اصالح تعرفه پرستاری و نوع 
خدمتشان در عرصه های مختلف تاکید کرد. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن همچنین با اشاره به 

تزریــق چهــار میلیــون دز واکســن کرونا در اســتان، 
افزود: خوشبختانه هم اکنون پوشش واکسیناسیون 
نوبــت اول کرونــا در اســتان ۹۳ درصــد و نوبــت 
دوم بیــش از ۸۳ درصــد اســت کــه مــورد تقدیــر 
مقــام عالــی وزارت بهداشــت قــرار گرفــت. دکتر 
ســاالری افزود: علیرغم اینکه برخی اســتان ها با 
تعویق چندین ماهه پرداخت اضافه کار کارکنان 
خود مواجه هستند، خوشبختانه با برنامه ریزی، 

تالش شده است تا اضافه کار و کمک های رفاهی 
همکاران دانشــگاه علوم پزشکی گیالن همراه با 
حقــوق پرداخت شــود و بــه زودی کارانــه مرداد 
و شــهریور پرســتاران و همــکاران بیمارســتان ها 
پرداخت می شــود. او با اشــاره به تحول بنیادین 
در توســعه زیرساخت های بهداشت و درمان در 
گیالن، گفت: عملیات اجرایی احداث بیمارستان 
جایگزیــن پورســینا و ازســرگیری ســاخت فضــای 
آموزشــی آغازشــده و امیدواریم به زودی احداث 
دیگــر پروژه هــای بــزرگ حــوزه ســالمت گیــالن 
به ویژه بیمارســتان های جایگزین رازی و شــفا نیز 
آغاز شــوند. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن 
بــا اشــاره بــه اهــم اقدامات دانشــگاه در توســعه 
بهداشــت و درمان اســتان، از راه اندازی ۱۰ دستگاه 
CT اسکن، بیش از ۳۰ دستگاه اکسیژن ساز و صدها 

تخت در استان طی دو سال اخیر خبر داد.

شــهردار رشت تدوین یک چشم انداز در حوزه 
مدیریت تحول و طرح های توســعه ای برای شــهر 
رشــت را الزم و ضــروری خوانــد و گفــت: پیگیــری 
موردی پروژه های مرکزی شهر رشت به عنوان یک 

اولویت در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
سید امیرحسین علوی شهردار رشت در جلسه با 
مدیران پروژه های شهر رشت اظهار داشت: روزی که 
بنا شد به عنوان شهردار در پروسه انتخاب شهردار 
رشت ورود نمایم، مهم ترین نیازمندی های شهر را 

تحت عنوان پروژه های مرکزی ارائه کردم.
شــهردار رشــت اســتفاده از مدیــران و نیروهای 
کارآمــد بــا رزومــه مشــخص بــرای تحقــق اهــداف 
توســعه ای و زیربنایــی مجموعه مدیریت شــهری 
را ضــروری خوانــد و عنــوان کــرد: مهم تریــن علــل 
عــدم کارایــی برخــی پروژه ها نظیــر آب نما کــه در 
ســنوات گذشته در سطح شهر رشــت اجرایی شد، 
باید توســط تیــم جدید مدیریت شــهری به دقت 

آسیب شناسی شود.
سید امیرحسین علوی پیگیری موردی پروژه های 

مرکزی شــهر رشــت را مورد تاکید قرارداد و تصریح 
کرد: شــهرداری برای پیشــبرد اهداف و برنامه های 
خود در پروژه های مرکزی شــهر افــراد و مدیرانی را 
با ویژگی های تخصصی و مدیریتی خاص برگزیده 
اســت تــا از این مجرا بتواند نســبت به تســریع در 
اجرایی شدن پروژه های عمرانی و طرح های نیمه 
تمــام اقدامــات الزم را بــه عمــل آورد. او کمــک و 
مســاعدت برای ســاماندهی رودخانه ها را یکی از 

اصلی تریــن مطالبات مــردم و مجموعــه مدیریت 
شــهری از دولــت و دســتگاه های متولــی اعالم کرد 
و افــزود: بــرای هر یک از مدیران پروژه های مرکزی 
شهر رشت وظیفه ای خاص تعریف شده تا مطابق 
با همان سرفصل ها کارها را پیگیری نمایند. شهردار 
رشــت تدوین یک چشــم انداز برای شــهر رشت در 
حوزه مدیریت تحول و انجام مطالعات و به سامان 
رساندن پروژه نیمه  کاره نقشه مهندسی فرهنگی را 

از دیگر موضوعاتی که باید در دســتور کار مدیران 
شهرداری قرار گیرد، ذکر کرد و یادآور شد: تملک و 
در اختیار قرار گرفتن اراضی ســپیدرود از ملزومات 
اساسی برای توسعه شهر رشت است و باید محقق 
شود. علوی بابیان اینکه شهر رشت به پایانه های 
جدیدتری نیاز دارد، تصریح کرد: پیگیری مهم  ترین 
نیازها، دغدغه ها و پروژه های توسعه ای شهر رشت 
مهم ترین هدفی است که انتظار دارم به شکل ویژه 
و جهادی در دســتور کار مدیران پروژه های مرکزی 
شــهر رشــت قرار بگیرد. شــهردار رشت خاطرنشان 
کــرد: هــر کدام از پروژه های مرکزی شــهر رشــت که 
تعیین تکلیف می شوند به اثری ماندگار در این شهر 

تبدیل خواهند شد.
در پایان این جلسه هر یک از مدیران پروژه ها 
ضمن توضیح پیرامون مسائل و مشکالت موجود 
در پروژه هــای پــارک ۵۰۰ هکتــاری الکان، آب نمــا، 
رودخانه های رشت، پایانه جدید و ... به ارائه نقطه 
نظرات، پیشنهادات و راهکارها جهت رفع موانع و 

چالش های پیش رو پرداختند.  

شناسایی ۶۴ نقطه پرحادثه جدید 
در محورهای گیالن

افزایش ۲۰ میلیارد تومانی اعتبارات 
پروژه های آبخیزداری استان

و  راهــداری  مدیــرکل 
گیــالن،  حمل ونقــل جــاده ای 
پرحادثــه  نقطــه   ۱۷ رفــع  از 
خبــر  ســال  پایــان  تــا  اســتان 
داد و خاطرنشــان کــرد: رفــع 
۶۴ نقطــه پرحادثــه دیگــر که 
بــا همــکاری پلیــس راه اســتان 

شناســایی و احصا شــده نیز در دســتور کار قرار 
دارد و منتظــر تامیــن اعتبــار هســتیم. فریبــرز 
مرادی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه گیالن 
دارای ۱۵۹ شــرکت و موسســه حمل ونقــل کاال، 
۱۴۸ شــرکت حمل ونقل مســافر، چهار شرکت 
شــرکت  یــک  و  کاال  بین المللــی  حمل ونقــل 
حمل ونقل بین المللی مسافر است، اظهار کرد: 
۱۲۰ نمایندگی شرکت حمل ونقل بین المللی کاال 
در گیــالن فعــال اســت. او از جابجایــی حدود 
شش میلیون و ۸۱۴ هزار و ۱۷۹ تن کاال توسط 
بیش از ۴۷۱ هزار و ۵۰۱ ســفر طی هشــت ماهه 
نخست امسال خبر داد و متذکر شد: از مجموع 
کل کاالهای حمل شده میزان ۷۲۲ هزار و ۷۳۹ 
تــن کاالی اساســی طــی ۳۰ هزار و ۶۲۹ ســفر از 
مبدا بندرانزلی به مقاصد داخل و خارج از استان 
حمل شده که نشان دهنده ۱۸.۴ درصد رشد در 
تناژ و ۱۳ درصد رشــد در تعداد ســفر اســت. او 
بــا اشــاره به کاهــش ۲۳ درصــدی واردات کاال و 
افزایــش ۱۲ درصدی صادرات کاال از مرز آســتارا، 
یادآور شــد: طی این مدت ۲۰۳ هزار و ۸۰۱ تن 
کاال از استان ترانزیت شده که از این مقدار ۱۸۷ 
هــزار و ۲۱۷ تــن از مرز آســتارا و ۱۶ هــزار و ۵۸۴ 
تن از مرز بندرانزلی ترانزیت شــده است. او 
از تجهیــز محورهای اســتان به سیســتم های 
حمل ونقــل در راســتای ارتقــای ایمنــی تردد 
بــرای کاربــران جاده هــا خبــر داد و عنــوان 
و  عبــور  تخلفــات  ثبــت  ســامانه  کــرد: ۶۳ 
مــرور فعــال داریــم و ۲۱ ســامانه نظــارت 
تصویری در کلیه محورهای شریانی و اصلی 
و آزادراهــی و بزرگراهــی نصب شــده اســت. 
بــه زودی دو ســامانه جدیــد ثبــت تخلفات 
عبــور و مــرور جدیــد در محورهــای اســتان 
مدیــرکل  می شــود.  بهره بــرداری  و  نصــب 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای گیــالن، با 
بیــان اینکــه ۸۴ ســامانه تردد شــمار در ۴۲ 

محور رفت وبرگشــت اســتان 
فعال است، اظهار کرد: طی 
هشــت ماهه نخست امسال 
و  هــزار   ۳۴۶ و  میلیــون   ۱۰
۲۹۱ وسیله نقلیه وارد استان 
و ۱۰ میلیــون و ۴۱۹ هــزار و 
۵۶۷ وســیله نقلیه از اســتان 
یک میلیــون  همچنیــن  اســت.  خارج شــده 
و ۱۸۸ هــزار و ۳۷۷ مــورد تخلــف توســط 
ســامانه های ثبت تخلف ســرعت مستقر در 
محورهای مواصالتی اســتان به ثبت رسیده 

است.
مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
گیــالن، تعــداد گردنه هــای برفگیر اســتان را 
۵۰ گردنــه بــه طــول ۳۶۸ کیلومتر دانســت 
امســال  زمســتانه  طــرح  در  شــد:  متذکــر  و 
۵۴۲ نیــروی راهــدار در قالــب ۶۰ اکیــپ و 
ســبک،  ماشــین آالت  انــواع  دســتگاه   ۳۵۹
نیمه ســنگین و ســنگین در ۵۷ راهدارخانــه 
ثابت و سیار استان مستقر هستند. مدیرکل 
گیــالن،  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری 
بــا اشــاره بــه نیــاز اســتان در حوزه آســفالت 
راه هــا، اظهــار کــرد: گیالن جزو ســه اســتان 
اول در نگهــداری از راه هــای اصلــی اســت 
و راه های فرعی و روســتایی نیز در دســتور 
کار قــرار دارد و نیازمنــد تامیــن اعتبار ۲۰۳ 
 ۱۷ رفــع  از  او  هســتیم.  تومانــی  میلیــارد 
نقطــه پرحادثــه اســتان تــا پایــان ســال خبر 
نقطــه   ۶۴ رفــع  کــرد:  خاطرنشــان  و  داد 
پرحادثــه دیگــر کــه بــا همــکاری پلیــس راه 
اســتان شناسایی و احصا شده نیز در دستور 
کار قرار دارد و منتظر تامین اعتبار هســتیم. 
پل هــای  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  مــرادی، 
از ســیل ســال های ۹۷  گیــالن  آســیب دیده 
و ۹۸، متذکــر شــد: همــه ایــن پل هــا دارای 
پیمانــکار هســتند و در صــورت تامیــن مالی 
پــل فومــن و  افتتــاح دو  به موقــع، شــاهد 
املش در دهه فجر خواهیم بود. پل کابلی 
آســتانه اشــرفیه نیــز که عملیــات اجرایی آن 
بــه  آغازشــده، جهــت تکمیــل  از ســال ۹۳ 
اعتبار نیاز دارد تا در دهه فجر امسال آماده 

بهره برداری شود.

منابــع طبیعــی  مدیــر کل 
از  گیــالن،  آبخیــزداری  و 
تخصیص اعتبــار ۱۵۰ میلیارد 
ریالــی از محل اعتبارات ملی 
آبخیــزداری  پروژه هــای  بــه 
و  داد  خبــر  جــاری  ســال 
گفــت: بــا افزایــش اعتبــارات 

اعتبــارات  ســقف  آبخیــزداری،  پروژه هــای 
گیــالن در اجــرای پروژه هــای آبخیــزداری به 

۳۵۰ میلیارد ریال ارتقا پیداکرده است.
میرحامــد اختــری از تکمیــل صددرصدی 
پروژه هــای آبخیــزداری ســال ۹۹ در هفــت 
شهرســتان گیالن خبــر داد و اظهار کرد: این 
پروژه هــا در قالــب ۱۰ قــرارداد و بااعتبــاری 
بالغ بــر ۱۵۰ میلیــارد ریال از محــل اعتبارات 
شهرســتان های  در  ملــی  توســعه  صنــدوق 
، فومن،  ، ســیاهکل، املــش، رودســر رودبــار

ماسال و تالش به انجام رسید.
او پروژه های آبخیزداری را شامل احداث 
بندهای سنگی - گابیونی و سنگی - مالتی، 
چپــری  بندهــای  و  خشــکه چین  بندهــای 
دانســت و افزود: این پروژه ها در مســاحت 
۷۵ هزار و ۶۳۴ هکتار اجرایی شده است.
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
میلیــارد   ۱۵۰ اعتبــار  تخصیــص  از  گیــالن، 
ریالــی از محــل اعتبارات ملی بــه پروژه های 
آبخیزداری سال جاری خبر داد و خاطرنشان 
کــرد: این پروژه ها در ســطح شهرســتان های 
 ، ، رضوانشــهر ، رودســر آســتارا، تالش، رودبار
ســیاهکل، شــفت و ماســال و در قالــب ۹ 

قرارداد در دست اجراست.
اعتبــارات  محــل  از  اینکــه  بیــان  بــا  او 
اســتانی نیز اعتبــاری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال 
بــه پروژه هــای آبخیــزداری هفت شهرســتان 
، ســیاهکل، شــفت،  ، رودســر املــش، رودبار
فومــن و الهیجــان اختصاص یافتــه اســت، 

تصریــح کــرد: ایــن پروژه هــا 
مرحلــه  در  و  ابالغ شــده 

تعیین مجری قرار دارد.
او بــا اشــاره بــه افزایــش 
سهم آبخیزداری از اعتبارات 
ملی ســال ۱۴۰۰، متذکر شد: 
بــا پیگیری هــای انجام شــده 
را  آبخیــزداری  اعتبــار پروژه هــای  توانســتیم 
بــه میــزان ۲۰۰ میلیــارد ریــال افزایــش دهیم 
و بدیــن ترتیــب ســقف اعتبــارات گیــالن در 
اجرای پروژه های آبخیزداری به ۳۵۰ میلیارد 
ریــال ارتقــا پیداکــرده کــه در قالــب اســناد 

خزانه تخصیص پیدا خواهد کرد.
مدیــرکل منابع طبیعی گیــالن، همچنین 
از تخصیــص اعتبــار ملــی ۱۵ میلیــارد و ۶۰۰ 
میلیــون ریالــی بــرای پروژه هــای آبخیــزداری 
بخــش مرتــع خبــر داد و عنــوان کــرد: ایــن 
از مراتــع  پروژه هــا در ســطح ۲۷۶ هکتــار 
تالــش،  شهرســتان های  در  گیــالن  اســتان 
، رودسر و سیاهکل اجرایی می شود. رودبار
اختــری، از تخصیــص ۲۹۵۰ میلیون ریال 
مرتــع  پروژه هــای  بــه  اســتانی  اعتبــارات  از 
اســتان خبــر داد و اظهــار کرد: ایــن پروژه ها 
نیــز در قالــب عملیــات  بیولوژیکــی شــامل 
بذرپاشــی و کپه کاری و احداث آبشخوار در 
سطح شهرستان های رضوانشهر و ماسال در 

دست اجراست.
اختــری درپایــان، از بزرگ ترین خدمات 
از  جلوگیــری  را  آبخیــزداری  پروژه هــای 
ســیل  خســارات  کاهــش  و  خاک شــویی 
فرســایش  از  جلوگیــری  گفــت:  و  دانســت 
ســازه های  بــا  رســوب  کنتــرل  و  خــاک 
آبخیــزداری اتفــاق می افتد، امــا آبخیزداری 
از خســارات مالی و جانی ناشــی از سیالب 
 ، که خطرات آن به مراتب بیشــتر اســت نیز

ممانعت می کند.

فریبرز مرادی

در مسابقه دارت صنعت آب و برق استان گیالن:

برق منطقه ای گیالن قهرمان شد

نقش موثر الیروبی رودخانه ها در انتقال آب به مزارع 

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

پرداخت حقوق و مزایای پرستاران عادالنه باشد

شهردار رشت:

تدوین چشم انداز در حوزه مدیریت تحول و طرح های توسعه ای ضروری است
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میرحامد اختری

رویداد گیالن

معــاون حقوقــی، امــور مجلــس و اســتان های 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در مراســم تکریم 
و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس، 
گفــت: بــا ایجــاد قرارگاه های فرهنگــی، همگرایی 

معناداری را در سطح ملی افزایش خواهیم داد.
ســید محمد هاشمی در آیین تکریم و معارفه 
مدیران کل سابق و جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فارس گفت: تعامل با اهالی هنر، فرهنگ و رسانه 
استان فارس که پایتخت فرهنگ و هنر ایران زمین 
اســت باید ســرلوحه کار مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی قــرار بگیــرد. او ادامــه داد: غنــای فرهنگ 
و هنــر و تاریــخ در این اســتان باالتر از اســتان های 
دیگر اســت و جایگاه اســتان فارس در این عرصه، 
بــار مســئولیت هر مدیر فرهنگــی را در این اســتان 
سنگین می کند. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اضافه کرد: اگرچه ممکن است مدیرکل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی اختیارات محدودی داشته باشد اما 
در اذهان و انظار عمومی، متولی فرهنگ استان به 
شــمار می رود. او بیان داشت: بدون شک انتظاری 
که وجود دارد با واقعیتی که روی کاغذ و اختیارات 
و امکانــات اســت، همخوان نیســت. البتــه وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تمــام تــالش خــود را به 
کار گرفته تا توقعات و واقعیات را به هم نزدیک 
کند. هاشــمی عنــوان کــرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی دو اختیــار را در حکم انتصاب به مدیران 

کل استان ها داده است. این افراد هم مدیرکل اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و هم ارشد وزارتخانه در 
استان محسوب می شوند تا اختیار و امکان ایجاد 
همگرایی برای مدیران کل اســتان ها بیشــتر شــود. 
معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان های وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی با اشــاره به پیگیری های 
اســتاندار فــارس در زمینــه تقویت زیرســاخت های 

حوزه فرهنگ و هنر در دیدار اخیر او با وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، خطاب به حاضران در این آیین 
گفت: اســتاندار فارس به صورت جدی و با اشتیاق 
بسیار، در تالش برای خدمت به مردم استان است 
و همواره شــاهد پیگیری طرح های اســتان توســط 
ایشــان هســتیم. معاون حقوقــی، امــور مجلس و 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: در 

دولت مردمی و انقالبی بایستی خدمت به مردم با 
رویکردی انقالبی، بی لکنت و تعارف صورت بگیرد. 
او با تشــکر از حضور اهالی فرهنگ و هنر در این 
آیین گفت: اســتفاده حداکثری از ظرفیت اســتانی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و کارمندان خدوم 
در ادارات فرهنگ و ارشاد شهرستان ها با سعه صدر، 
مناعت طبع و بلندنظری باید در اولویت اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان قرار بگیرد. باید 
بــا ایجاد حســن تعامل و بــرادری و همگرایی و 
تعامــل ایــن مســیر را پیش ببریم. گفتنی اســت، 
در این مراســم از زحمات صابر سهرابی مدیرکل 
ســابق فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان فــارس 
تقدیــر و حمیدرضــا قانعــی به عنــوان مدیــرکل 
جدیــد ایــن اداره معرفــی شــد. از جمله ســوابق 
فرهنگــی و اجرایــی حمیدرضــا قانعــی می توان 
به معاونت شبکه ســازی جبهــه فرهنگی فارس، 
مدیر مرکز رسانه جبهه فرهنگی فارس، عضویت 
در شــورای تحــول حوزه هنری فــارس، عضویت در 
شورای مرکزی سازمان هنری و رسانه ای اوج فارس، 
عضویت در شورای مرکزی مجمع فعاالن کتاب و 
نشــر فارس، دبیر دفتر مطالعات فرهنگی تمهید، 
عضویت در شورای راهبردی جبهه فرهنگی فارس، 
دبیر مجمع فعاالن انقالب اســالمی، عضویت در 
شورای مرکزی مجمع فعاالن جهاد و شهادت فارس 

و ... اشاره کرد.
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اخبار کوتاه   

شناسایی عوامل شکار 
پرندگان وحشی در 
محدوده تاالب ارژن

مأموران پاسگاه سرمحیط بانی ارژن، تعداد ۸ قطعه 
اردک سرســبز، ۶ قطعه خوتکا، یک قطعه کبوتر و نیز 
یک قطعه اردک سرسبز زخمی به همراه ۵۲ عدد پوکه 
فشنگ ساچمه زنی از متخلفان شکار و صید در بیشه زار 
اطراف تاالب ارژن، کشــف و ضبط کردند. علی فرزام، 
رئیس پاسگاه سر محیط بانی ارژن گفت: در پی گشت و 
کنترل حاشیه تاالب بین المللی ارژن، مأموران منطقه، پس 
از شنیدن صدای گلوله در بیشه زار، ضمن هماهنگی با 
مراجع قضایی به منظور شناسایی و دستگیری متخلفان 
وارد عمل شدند. فرزام خاطرنشان کرد: در این عملیات، 
چند شــکارچی مســلح، در هنگام تیراندازی به ســمت 
پرندگان مشاهده و شناسایی شدند و از آن ها، الشه ۸ 
قطعه اردک سرسبز، ۶ قطعه خوتکا، یک قطعه کبوتر 
و همچنین یک قطعه اردک سرسبز زخمی به همراه ۵۲ 
عدد پوکه فشنگ ساچمه کشف و ضبط شد. او افزود: 
با توجه به اعالم ایست مأموران، به خاطر مه سنگین 
به وجود آمده، متخلفان متواری شده و علی رغم تالش 
شبانه روزی محیط بانان برای محاصره اطراف تاالب و 
تقسیم سبزپوشان به ۴ گروه، متأسفانه به دلیل تاریکی 

هوا و سرمای شدید، دستگیری شکارچیان میسر نشد.
فــرزام اظهــار داشــت: با اینکه دســتگیری متخلفان 
انجام نشــد، با توجه به شناســایی متخلفان برای این 
افراد به منظور سیر مراحل قانونی پرونده ای تشکیل و به 

مراجع قضایی ارجاع شد.

حماسه آفرینی پرستاران 
در روزهای کرونایی

با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی شــیراز و فرمانده انتظامی فــارس در 
بیمارســتان شــهید دکتــر چمــران، از پرســتاران این مرکز 
آموزشی درمانی تقدیر شد. در این آیین که به مناسبت 
روز پرستار انجام شد، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز ضمن تبریک میالد حضرت زینب )س( و روز پرستار 
به مدافعان ســالمت بیمارستان شهید دکتر چمران، از 
تالش جهادی پرستاران این مرکز قدردانی کرد. دکتر سید 
وحید حسینی با اشاره به حضور خودجوش پرستاران در 
هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: پرستاران نیز همانند 
دیگر رزمندگان اسالم در جنگ تحمیلی حضور داشتند 
و از خود حماسه آفریدند که امروزه همان ایثار و جهاد 
در بحران کروناویروس و مبارزه با خطرناک ترین بیماری 

قرن مشاهده شد.
او بابیــان اینکــه نجــات جــان بیمــاران در بحــران 
کروناویــروس، نشــان از روحیــه جهادی پرســتاران دارد، 
آنــان را به عنــوان الگــوی ازخودگذشــتگی و ایثــار بــرای 
همنوع عنوان کرد. سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــیراز همچنین از فرمانده انتظامی فارس و مجموعه 
نیروهــای انتظامــی نیــز به پــاس همکاری بــا مجموعه 
سالمت و ایجاد آرامش و امنیت در جامعه به ویژه در 
مراکز بهداشتی درمانی قدردانی کرد. فرمانده انتظامی 
اســتان فــارس نیز در ایــن آیین با تبریک میالد حضرت 
زینب )س( و روز پرســتار، از مدافعان ســالمت به پاس 
تالش هــای شــبانه روزی آنــان در بحران کروناویــروس و 
نجــات جان بیمــاران تقدیر کــرد. ســردار »رهام بخش 
حبیبی« پرستاران را از بهترین بندگان خداوند خواند و 
پرستاری را شغلی باارزش عنوان کرد و افزود: کروناویروس 
یک بیماری پرقدرتی اســت که تمامی ذهن ها را درگیر 
خودکرده و در این میان افراد ایثارگری همچون پرستاران 
هستند که با ازخودگذشتگی در این جبهه سالمت مبارزه 
می کنند. او با اشــاره به فداکاری های شــهدای ســالمت 
در بحران کروناویروس، اظهار کرد: پرســتاران، ســرداران 
جبهه ســالمت هســتند و شــجاعت آنان در این مبارزه 
مثال زدنی است. فرمانده انتظامی استان فارس همچنین 
با معرفی خود به عنوان سرباز مجموعه سالمت، آمادگی 
همه جانبه نیروی انتظامی را برای تقویت همکاری های 
بیــن بخشــی اعالم کــرد. آیین تقدیــر از پرســتاران مرکز 
آموزشی درمانی شهید دکتر چمران، با حضور سرپرست 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی 
شیراز، فرمانده انتظامی فارس، معاون درمان دانشگاه 
و جمعی از مسئوالن و مدیران ارشد دانشگاه و نیروی 

انتظامی برگزار شد.

بستر کارآفرینی در بقاع 
 متبرکه فراهم می شود

مدیرکل اوقاف فارس از راه اندازی ۱۹ کارگاه شــمیم 
خدمــت در اســتان خبــر داد و گفــت: ســازوکارهای 
قانونی برای استفاده از فضاهای پیرامونی بقاع متبرکه 
و استفاده کارآفرینان و راهبران شغلی تدوین می شود. 
حجت االســالم سید عباس موســوی در جلسه کارگروه 
شــمیم خدمت فــارس با تأکیــد بر اســتفاده از ظرفیت 
بقاع متبرکه به منظور ایجاد اشتغال و تولید، گفت: باید 
شرایطی فراهم آوریم تا کارآفرینان، راهبران شغلی و افراد 
کم برخوردار و مددجویان نهادهای حمایتی بتوانند زیر 
سایه امامزادگان و بقاع متبرکه ضمن توانمندسازی خود 
بــرای ایجاد اشــتغال و دســتیابی به درآمد پایــدار برای 
خانــواده خــود تالش کننــد. او افــزود: هم اکنون تعداد 
۱۹ کارگاه شــمیم خدمــت در ســطح فارس با اســتفاده 
از فضاهای پیرامونی متعلق به بقاع متبرکه راه اندازی 
شــده کــه از ایــن تعــداد ۱۲ کارگاه در بخــش آمــوزش و 
توانمندســازی افراد و ۷ کارگاه دیگر در مرحله تولید و 

عرضه محصوالت به بازار است. 

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

به دنبال ایجاد قرارگاه های فرهنگی هستیم
مصوبات سفر رئیس جمهوری با جدیت 

دنبال می شود

طرح های گازرسانی روستایی کامفیروز با 
۹۰ درصد پیشرفت در حال اجراست

جذب ۴۷ میلیارد تومان اعتبار مازاد 
توسط کمیته امداد فارس

پرستاران ستون اصلی 
نظام سالمت هستند

اســتاندار فارس گفت: اجرا 
و عملیاتــی شــدن مصوبــات 
ســفر رئیس جمهوری به فارس 
را کــه در ۲۲ مهرمــاه امســال 
انجام شــد با جدیت در سطح 
ملی و اســتانی دنبــال خواهیم 
ایمانیــه  محمدهــادی  کــرد. 

افزود: در این سفر ۱۱۰ مصوبه به ارزش ۲۰ هزار 
میلیــارد تومــان در زمینه هــای آب و فاضــالب، 
فرهنگی، ورزشی، حمل ونقل، انرژی، گردشگری، 
بــه  درمــان  و  بهداشــت  و  محرومیت زدایــی 
تصویب رسید. او، با اشاره به جذب اعتبار برای 
رفــع ۲۲۰ نقطــه حادثه خیــز شناسایی شــده در 
محورهای اســتان بیــان کرد: یکــی از محورهای 
حادثه خیز استان، کمربندی شهر شیراز است که 
موجب دغدغه شــهروندان شــده بــود که مقرر 
شــد شــهرداری شــیراز و اداره کل راهداری فارس 
در قالب یک تفاهم نامه مشکالت این محور را 
به سرعت رفع کنند. استاندار فارس، عمده ترین 
تالش مجموعه مدیریتی استان را در جهت به 
حرکت در آوردن قطار پیشرفت استان دانست 
و ادامه داد: می کوشیم که در مسیر رفع نواقص 
و عقب ماندگی های استان شتابان حرکت کنیم. 
ایمانیه، در خصوص اقدامات انجام شده طی 64 
روز فعالیت خود در جایگاه استانداری فارس هم 
گفت: یکی از پروژه های مهم در دســت اجرای 
استان آزادراه شیراز – اصفهان است که طوالنی 
شدن روند تکمیل آن انتقاداتی را به دنبال داشته 
که با شروع به کار دولت سیزدهم پیگیری هایی 
برای سرعت گرفتن روند تکمیل آن انجام گرفته 
و که بر همین اســاس طی چند ماه آتی شــاهد 

بهره برداری از قطعه هفتم این 
پــروژه خواهیــم بــود. اســتاندار 
فارس افزود: پروژه راه آهن شیراز 
- بوشهر هم بر اســاس قرارداد 
منعقدشــده بــا وزارت نفــت و 
بــا تخصیــص ۴۰ هــزار میلیــارد 
تومان از طریق تهاتر عملیاتی 
خواهد شــد. او، ضمن تأکید بر لزوم به کارگیری 
تمــام ظرفیت هــای موجود در شــهرک صنعتی 
شــیراز افزود: این شــهرک هم اینک بــا 15 درصد 
ظرفیت خود فعال است که موجب ایجاد ۲۷ 
هزار فرصت شغلی شده است و قطعا استفاده 
از تمام ظرفیت آن فرصت های شغلی بیشتری را 
ایجاد خواهد کرد. استاندار فارس، ضمن تأکید بر 
لزوم توجه بیشتر به دانشگاه ها و مراکز علمی 
گفــت: توجه بــه دانشــگاه ها و مراکز علمی در 
دســتور کار اســت و باید از استادان دانشگاه در 
حوزه اجرایی کمک گرفت. او ادامه داد: فارس 
رتبــه دوم در کشــاورزی، رتبــه اول در دامــداری، 
رتبه چهارم در صنعت و رتبه دوم در معادن و 
گردشگری را دارد که با توجه به توانمندی های 
موجود می تواند در تمامی زمینه ها استان برتر و 
سرآمد باشد. دکتر ایمانیه، با اشاره به فرمایش 
رهبــر انقــالب مبنــی بــر اینکه فــارس یــک قله 
است گفت: همه فعالیت ها در این استان باید 
بــا محوریت ایــن فرموده رهبری تدویــن و اجرا 
شود. او بیان کرد: ارتباط قوی تر مدیران اجرایی 
و دانشگاه ها در توسعه استان و قرار گرفتن در 
جایگاه برتر کشــوری مؤثر اســت و این موضوع 
با جدیت در دســتور کار مدیریت ارشــد اســتان 

قرارگرفته است.

گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان فــارس از افتتــاح طــرح 
روســتای   6 بــه  گازرســانی 
دهســتان  کامفیــروز  بخــش 
خــرم مــکان در آینــده نزدیک 
خبر داد. غالمعباس حســینی 
کربالیــی  روســتاهای  گفــت: 

محمدحسین، پلنگی، شیرمحمدی، شول بزی، 
شــول بــزرگ و کوئین آخرین مراحل گازرســانی 
را ســپری می کننــد و در روز هــای آینــده مراحل 
تســت ایــن پــروژه انجــام می شــود و پــس ازآن 
روستاها به تدریج به بهره برداری خواهد رسید. 
گازرســانی به 6 روســتای بخش کامفیروز با 65 
هــزار و 495 متــر خط تغذیه و شــبکه گذاری، 
نصب سه واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز و 200 

میلیارد تومان هزینه اجراشده 
است. او ادامه داد: گازرسانی 
بــه 11 روســتای باقی مانده در 
بخش کامفیروز شمالی نیز در 
مرحلــه مناقصه اســت و پس  
از انتخــاب پیمانکار عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود.
حســینی گفــت: از ســال 93 تاکنــون 130 
روســتای این شهرســتان از نعمــت گاز طبیعی 
برخوردار شــده اســت و با تکمیل طرح های در 
دســت اجرا، همه روستاهای مرودشــت گازدار 

می شوند.
تاکنــون 100 درصــد جمعیــت شــهری و ۹۵ 
درصد جمعیت روستایی شهرستان مرودشت از 

امکانات گاز طبیعی بهره مند شده اند. 

برجــذب 100  فــارس عــالوه  امــداد  کمیتــه 
درصدی ســهم خود از ایجاد اشــتغال روستایی 
و عشــایری، موفق به جذب 47 میلیارد تومان 

اعتبار مازاد شد.
ســید اســماعیل جــوادی، معاون اشــتغال و 
خودکفایی کمیته امداد فارس از اختصاص 47 
میلیارد تومان اعتبار مازاد جهت اشــتغال پایدار 

روستایی و عشایری استان فارس خبر داد.
او خاطرنشان کرد: سهم عمده ای از سرمایه 
موردنیاز برای احداث نیروگاه های خورشیدی در 
مناطق روستایی از محل این اعتبارات تأمین شده 

است.
جوادی در ادامه افزود: ســهم اســتان فارس 
از اعتبــارات تخصیص یافتــه بــه اشــتغال پایدار 
روســتایی و عشایری، 126 میلیارد و 500 میلیون 
تومان بوده که تاکنون تمام این مبلغ جذب شده 

اســت. کمیته امداد اســتان فارس تاکنون عالوه 
برجذب 100 درصدی سهم اعتبار خود، موفق به 
جذب 47 میلیارد تومان اعتبار مازاد شده است.

او ضمن تشکر از همکاری بانک های عامل 
گفت: در ارائه و جذب این اعتبارات بانک های 
کشــاورزی، توســعه تعاون و صندوق کارآفرینی 
امید با کمیته امداد همکاری و عاملیت پرداخت 

را به عهده دارند.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد 
فــارس در پایــان تأکیــد کــرد: بــا پیگیری هــای 
به عمل آمــده از طریــق کارگــروه ملــی و ســتاد 
مرکز، رایزنی های الزم جهت افزایش سقف این 
تسهیالت تا مبلغ 200 میلیون تومان انجام گرفته 
است. متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق 
مراجعه به کمیته امداد و ثبت نام در سامانه کارا 

اقدام نمایند.

دانشــگاه  درمــان  معــاون 
خدمــات  و  پزشــکی  علــوم 
در  شــیراز  درمانــی  بهداشــتی 
آیین گرامیداشــت روز پرســتار، 
پرســتاران را ســتون های اصلــی 

نظام سالمت عنوان کرد.
در  ایالمــی  اورنــگ  دکتــر 

آییــن گرامیداشــت روز پرســتار، گفــت: پاندمی 
کروناویروس، شرایط بسیار سختی را برای نظام 
ســالمت به ویژه پرســتاران به وجود آورده است 
کــه همــه شــاهد رشــادت و ایثــار آنــان بودیم و 
حتــی در ایــن راه چندیــن شــهید ســالمت نیــز 
تقدیم به جامعه شد. او بابیان اینکه حدود ۱۱ 
هزار پرستار در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز مشغول به فعالیت هستند، افزود: تاکنون 
حــدود ۵۰ درصــد از پرســتاران به بیماری کووید 
۱۹ مبتال شده اند که نشان دهنده حضور پررنگ 
ایــن ســربازان در جبهه ســالمت مبــارزه با کرونا 

است. معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: 
پرســتاران ســتون اصلــی نظــام 
سالمت به شــمار می روند که 
خدمــات آنان بــه رضایتمندی 
کیفــی  افزایــش  و  بیمــاران 

خدمات می انجامد.
طــرح فوق العــاده ویــژه و خاص پرســتاران، 
تعرفــه گــذاری خدمات پرســتاری، طرح پرســتار 
پیگیر و کلینیک های آموزشــی ســالمت از دیگر 
محورهای صحبت های معاون درمان دانشگاه 

در جمع پرستاران بود.
در ایــن آییــن که بــا حضور اســتاندار فارس، 
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانــی شــیراز، جمعــی از معاونان 
دانشــگاه مدیران ارشد اســتان و پرستاران برگزار 
شــد، از پرستاران نمونه استانی و کشوری تقدیر 

شد.

محمدهادی ایمانیه

غالمعباس حسینی 

اورنگ ایالمی

د افرس رویدا

خــط لولــه ۱۰ اینــچ میعانــات گازی پاالیشــگاه 
پارسیان در شهر خوزی بخش وراوری شهرستان مهر 

دچار حادثه شد.
به گزارش مهر، خط لوله ۱۰ اینچی میعانات گازی 
ایــن پاالیشــگاه، بر اثر برخورد بیل مکانیکی بــا آن، 

منفجر شد.
این حادثه هیچ تلفات جانی نداشــته است و 

در حال حاضر نیروهای امدادی و عملیاتی در محل 
حادثــه حضور دارند و خط انتقــال را از مبدأ قطع 
کرده اند. این خط انتقال، برای رســاندن میعانات 
گازی از پاالیشگاه پارسیان شهرستان مهر به عسلویه 
اســت که بیل مکانیکی در حال ایجاد مســیر برای 
اجرای خط دوم انتقال میعانات گازی، آن را دچار 

پارگی کرد.

مدیرکل هواشناسی فارس گفت: درحالی که باید تا 
 شنبه 20 آذر، بر اساس میانگین بلندمدت 60 میلی متر 
بارش باران در فارس ثبت شــده باشد، اما این اتفاق 
حادث نشد و تا امروز با کاهش 70 درصدی بارش ها 

در استان مواجه هستیم.
مهــرداد قطره ســامانی ضمن بیان اینکــه تا 24 
آذرماه بارشی در فارس پیش بینی نشده است، گفت: 
از روزهــای انتهایــی آذرمــاه و طی ســه ماه زمســتان 
امسال پیش بینی می شــود که شاهد بارش هایی در 

حد نرمال و باالتر از نرمال باشیم.
او بابیــان اینکه میانگیــن بارش اســتان از ابتدای 
سال زراعی )مهرماه امسال( تاکنون 8 میلی متر بوده 
درحالی که در مدت مشابه سال گذشته 78 میلی متر 
بــارش بــاران داشــتیم، افزود: همچنیــن در میانگین 
بلندمــدت هم باید 60 میلی متر بارش باران داشــته 
باشیم که اتفاق نیفتاده و با کاهش 70 درصدی بارش 
مواجه هستیم. مدیرکل هواشناسی فارس خاطرنشان 
کرد: باوجودآنکه پیش بینی می شــود طی زمســتان 

امسال و بهار سال آینده بارش هایی در حد نرمال و 
باالتر از میانگین را شــاهد باشیم، اما آن بارندگی ها 

کمبود بارش در پاییز امسال را جبران نخواهد کرد.
قطره  ســامانی تصریح کرد: بارش ها هم عمدتا 
ممکن اســت به صورت سیل آســا و ناگهانی در یک 
نقطه ای فرود بیاید و منجر به خسارت شود که این 
خاصیت بارش در سال های اخیر است. بدین معنا که 
بارش اتفاق نمی افتد یا ممکن است به شکل سیل آسا 
باشد. به عنوان مثال؛ یک ماه پیش در شهرستان آباده 

در کمتر از 18 ساعت حدود 33 میلی متر بارش باران 
داشتیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: احتمال ریزش 
باران سیل آسا در زمستان امسال دور از انتظار نیست 
و امری طبیعی محســوب می شــود، زیــرا بارش ها از 
شکل منجمد و برف به دلیل تغییرات اقلیمی و گرم 
شدن زمین، به شکل باران درآمده و همچنین بیشتر 
بارش هــا عمدتــا به صــورت نقطه ای، ممکن اســت 

سیل آسا ببارند. 

شهردار شیراز به همراه جمعی از مدیران شهری 
به مناســبت میالد حضرت زینب )س( و روز پرســتار 
از بیمارستان شهید دستغیب بازدید و این روز را به 

پرستاران تبریک گفت.
سید احسان اصنافی شهردار شیراز در حاشیه این 
بازدید ضمن تقدیر از ایثار و فداکاری پرستاران گفت: 
قــدردان زحمات و ازخودگذشــتگی پرســتاران که در 
خط مقدم حفظ جان مردم از هیچ کوششی دریغ 

نمی کنند، هستیم.
او با اشــاره به ایثار کادر پزشــکی در زمان شــیوع 
ویروس کرونا، تصریح کرد: مدافعان سالمت نه فقط 
در این برهه جان خود را فدای مردم نموده اند، بلکه 
در دوران دفاع مقدس نیز همین نقش را به بهترین 

وجه ممکن ایفا کرده اند.
اصنافــی افــزود: کادر درمانــی امــروز با تأســی از 

فرهنــگ دفــاع مقدس در مقابله بــا کرونا به میدان 
آمده اند و با تمام وجود، خود را برای مقابله با این 

ویروس وقف مردم نموده اند.
مصطفــی مشــفقیان معــاون شــهردار و رئیــس 

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز 
نیــز از برگــزاری پویش–جــای توخالــی نیســت–به 
مناســبت روز پرســتار خبر داد و افــزود: کتابی فاخر 
نیز از زندگی شهیده رحیمی تهیه شده است، تمامی 

برگ های این کتاب درس انسانیت است و نشان از 
حضور انسان های واال از کادر درمان در دفاع از جان 

شهروندان دارد.
رضا جاویدی مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری شــیراز نیــز در خصوص»جــای توخالــی 
نیســت«،گفت: به مناســبت میالد حضــرت زینب 
)س( و روز پرســتار، ایــن پویــش بــه یاد جانفشــانی 
های شهدای مدافع سالمت ایران و به ویژه شهیده 
مریم رحیمی نخستین شهید پرستار مدافع سالمت 
اســتان فارس برگــزار می شــود. جاویدی با اشــاره به 
اهمیت تقدیر از مدافعان ســالمت اضافه کــرد: در 
راســتای تجلیل از کادر درمان بیمارســتان های شــهر 
شیراز، مدیران شهری نیز از یک بیمارستان محدوده 
خود بازدید و با حضور در بین کادر درمان و به ویژه 

پرستاران از زحمات آن ها تقدیر می کنند.

مدیــر پایــگاه میــراث جهانی تخت جمشــید 
گفــت: یکــی از برنامــه هــای مهــم پژوهشــی و 
حفاظتــی در پایگاه تخت جمشــید، ســاماندهی 
فیزیکی و اطالعاتی سفال های تاریخی بوده که 

تا به امروز دنبال شده است.
بــه گــزارش مهــر، حمیــد فدایی گفــت: بانک 
ســفال مجموعــه ای از قطعــات ســفال تاریخی و 
واجــد ارزش مطالعاتــی اســت کــه از بررســی ها و 
کاوش های باستان شناسی منطقه و همچنین طی 
اســتعالمات باستان شناســان در سطح شهرستان 
مرودشت از دهه ۲۰ خورشیدی تاکنون جمع آوری 
و بــا مطالعــه و طبقه بندی و ارائــه آنها در قالب 
بانــک ســفال در تخت جمشــید امــروزه می توان 
ســابقه تمدنــی دشــت را در دوره هــای مختلــف 

تاریخی تا به امروز پیگیری شده است.وی افزود: 
با مستندنگاری و شناســنامه دار شدن سفالینه ها 
عــالوه بر اینکه بانــک اطالعاتی ویــژه ای فراهم 
شده است و داده های آن در دسترس متخصصین 
مربوطه خواهد بود، همچنین اطالعات مربوطه 
در زمینه طبقه بندی، ســاماندهی و بهینه ســازی 
شــرایط نگهداری آثار مورد استفاده قرار می گیرد.
سجاد طهماسبی مسئول دفتر فنی پایگاه و مسئول 
آمــاده ســازی انبارهای تخت جمشــید بــه منظور 
انجام ساماندهی فیزیکی سفالینه ها گفت: برای 
اجرایــی شــدن و به ثمر نشســتن این پــروژه و به 
همت کارشناســان دفتر فنی، ابتدا طرح مرمت و 
تعمیر فضای داخلی و بیرونی انبارهای مورد نظر 
کــه در بخــش غربی کاخ ملکــه واقع بودند تهیه 

شد.وی افزود: در همین ارتباط اقدامات اجرایی 
انبارهــا از قبیل تعمیرات کف، انــدود دیواره ها و 
ســقف، طراحــی و نصــب درب هــای ایمــن فلزی 
انجــام شــد و ســپس مراحــل طراحــی، ســاخت و 
نصب قفسه های فلزی متناسب با فضای انبارها، 
صــورت گرفت.فضل ا... حبیبی باســتان شــناس و 
مسئول بانک سفال از دست اندر کاران این پروژه، 
افزود: تاکنون حجم زیادی از ســفالینه ها در قالب 
۱۲۰ جعبه و ۶۶۵ کیسه مورد ساماندهی فیزیکی 
و اطالعاتــی قرار گرفته اســت.حبیبی اضافــه کرد: 
ایــن ســفال ها از برنامه هــای بررســی و کاوش در 
محوطه های تخت جمشــید، شــهر استخر، نقش 
رســتم، تل موشــکی، تل جری، تل باکون بدســت 
آمده اند که پس از ساماندهی در جعبه های چوبی 

ویژه ای که به همین منظور ساخته شده اند با نصب 
پــالک حاوی اطالعات مربوطه بر روی هر جعبه، 
طبقه بندی شده اند.او ادامه داد: بانک اطالعاتی 
شــامل داده هایــی از مکان کشــف، دوره تاریخی، 
کاوشگر محوطه به انضمام مستند نگاری قطعات 
ســفال اعــم از طراحــی فنــی و عکــس هــر قطعــه 
سفال است.وحید بارانی از دیگر کارشناسان باستان 
شناس پایگاه و مسئول تهیه نقشه باستان شناسی 
دشت مرودشت نیز یادآور شد: قدمت سفال های 
نگهــداری شــده در بانک ســفال مربوط بــه دوران 
پیش از تاریخ تا دوره قاجاریه است که در تکمیل 
اطالعات نقشــه باســتان شناســی منطقه و دشت 
مرودشــت حائز اهمیت فراوانی است و می تواند 

توالی گاه نگاری منطقه را به ما ارائه دهد.

حادثه در خط لوله میعانات گازی مهر بدون تلفات جانی

کاهش ٧٠ درصدی بارندگی در فارس

بازدید شهردار شیراز از بیمارستان شهید دستغیب

بانک اطالعات سفال در تخت جمشید راه اندازی می شود
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رویداد فارس

میــدان  بــکار  آغــاز  از  یاســوج  شــهردار   
میوه وتره بار در شهر یاسوج خبر داد.

نستهن مقدم با اعالم این خبر گفت: میدان 
میوه وتره بــار شــهر یاســوج به منظــور ســهولت 
دسترسی مردم به میوه ارزان و باکیفیت و قطع 

دست دالالن راه اندازی شده است.
شــهر  ورودی  در  میــدان  ایــن  افــزود:  وی 
یاســوج واقــع در ابتــدای جــاده تیپ ۴۸ ســپاه 
فتح استان کهگیلویه و بویراحمد است که پس 
از به مناقصه گذاشتن آن به سرمایه گذار واگذار 
شده و به مدت یک دوره یک ساله بدون کسب 

عوارض در اختیار ایشان قرار گرفته است.
میــدان  کــرد:  یاســوج خاطرنشــان  شــهردار 
میوه وتره بــار شــهر یاســوج از روز دوشــنبه ۲۲ 
آذر شــروع بــکار کــرده اســت و فعــال ســاعت 
کار ایــن میــدان از ۶ صبــح تــا ۵ عصر اســت که 
دراین خصوص تصمیم گیری مجدد خواهد شد.

مقــدم تصریــح کرد: همه اقالم ضــروری نیاز 
بازار در این میدان عرضه می شود و سایر اقالم 
نیــز باتوجه بــه نیــاز بــازار اضافــه خواهد شــد و 
در حــال حاضر ایــن میدان جوابگــوی نیاز بازار 

است.
وی با تاکید بر اینکه این میدان برای کاهش 
قیمــت میــوه، دردســترس بودن میــوه باکیفیــت 
و حــذف دالالن از بــازار میــوه بــا تالش هــای 
داد:  ادامــه  اســت،  شــده  راه انــدازی  فراوانــی 
اکنون می طلبد بازاریان و مردم و رسانه ها برای 
حمایــت و تــداوم کار از میدان میوه و تره و بار 
شهر یاسوج حمایت کنند.  شهردار یاسوج بیان 
کــرد: بــه زودی طــی مراســم رســمی و بــا حضور 
مسئوالن استانی این میدان افتتاح خواهد شد.
گفتنی اســت که نبود میدان میوه وتره بار در 
شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 

موجب انتقاد مردم از چندنرخی شدن و گرانی 
میــوه و ســبزی در ایــن شــهر شــده اســت. نبــود 
میــدان عرضــه میوه وتره بــار در ایــن شهرســتان 
را مشــکلی اساســی اســت و نبود میــدان عرضه 
میوه وتره بــار مشــکالت زیادی برای کشــاورزان، 
عرضه کننــدگان و مصرف کننــدگان میوه وتره بــار 

در شهر یاسوج به وجود آورده است.
نقــش  طــرف  یــک  از  میوه وتره بــار  میــدان 
حمایتی خود را به عنوان بازاری برای محصوالت 
کشــاورزی نســبت بــه تولیدکنندگان داشــته و از 

طرف دیگر ســبب به تعادل رسیدن قیمت ها و 
عرضــه محصــوالت با قیمت های مناســب برای 
میادیــن  فعالیــت  می شــوند.  مصرف کننــدگان 
میوه وتره بــار ســبب خواهد شــد تا در شــرایطی 
رقابتی؛ محصوالت با قیمتی مناسب و باکیفیت 
عرضه گردد که این مهم، منافع مصرف کنندگان 
را به همراه خواهد داشــت زیرا آنان در شــرایط 
رقابتــی محصــوالت را باکیفیــت بهتــر و قیمــت 
کــرد.  خواهنــد  دریافــت  مناســب تری  و  کمتــر 
تولیدکنندگان که روی دیگر ســکه هســتند، نیز، 

از منافــع ایــن میادیــن بی بهــره نخواهنــد بود. 
در واقــع این میادین منافــع مطلوبی را متوجه 

تولیدکنندگان خواهد کرد.
در ســال ۱۳۹۴ و پــس از حــدود ۱۰ ســال 
میدان میوه وتره بار یاســوج با حضور مســئوالن 
اســتانی و شهرســتانی افتتــاح شــد امــا چنــدان 
دوام نیــاورد و بــه دالیــل مختلــف تعطیل شــد 
و هــم اکنــون پس از حدود ۶ ســال مجددا این 
میدان در شــهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و 

بویراحمد راه اندازی شد.
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گزارش   

هشدار وقوع سیل 
در کهگیلویه

هشدار وقوع سیل در کهگیلویه در حالی است که این 
شهرستان ماشین آالت سنگین برای شرایط بحرانی ندارد.

به گزارش فارس، نشست هماهنگی ستاد مدیریت 
بحران شهرستان در فرمانداری دهدشت برگزار شد.

دارا کریمی نژاد در این نشســت با اشــاره به هشــدار 
سازمان هواشناسی درباره تشدید بارندگی و وقوع سیل 
خواســتار آمادگی ادارات و دستگاه های خدمات رسانی 

جهت مقابله با حوادث احتمالی شد.
فرماندار کهگیلویــه گفــت: ادارات در مواقع بحران 
منتظــر دســتورالعمل و بخشــنامه و قوانیــن نباشــند 
شــهرداری ها روســتاها را هــم پوشــش خدمــات دهند و 

نگویند در حیطه وظایف ما نیست.
این مســئول بــه آغاز عملیــات دو مداره شــدن برق 
بخش های چاروســا و دیشموک اشــاره کرد و افزود: این 
پروژه با 100 میلیارد تومان آغاز شده اما معارضاتی دارد، 
بخشداران با هماهنگی دستگاه قضا مشکل را حل کنند تا 

کار سریع تر پیش برود.
محرومیت دستگاه های خدمات رسانی شهرستان از 
امکانات و تجهیزات از قبیل ماشین آالت معضل اساسی 
و تکراری در جلسات مدیریت بحران است. این بار هم 
مدیران دستگاه ها از نبود بیل مکانیکی و لودر گفتند و 
معلوم نیست کمبودها و نبودها تا کی به قوت خود باقی 

باشد و در جلسات به یکدیگر یادآوری شود.
شهرستانی که گستردگی شــهر و پراکندگی روستاها 
احتمال بحران در هر حادثه ای دور از انتظار نیست برای 
تأمین ماشین آالت سنگین و موردنیاز به گفتار لفظی در 
نشست های دورهمی اکتفا شده و هیچ مدیری به خود 

زحمت پیگیری و مطالبه از اداره کل نداده است.
شهرداری به عنوان مرکز مدیریت شهری که مساحت 
یک هزار هکتاری را پوشش می دهد مواقع بحران در نبود 
امکانات و تجهیزات زمین گیر می شود. به گفته سرپرست 
شهرداری این نهاد خدمات رسانی از بیل مکانیکی محروم 

است، 2 دستگاه لودر دارد که یکی سالم است.
در  فاضــالب  و  آب  گودبرداری هــای  و  حفــاری 
خیابان ها و معابر شهری خود عامل بحران زایی است 
که در ســرعت الک پشــتی اجرای طرح فاضالب همواره 

شهروندان را آزار می دهد.
کنده کاری هــای اصالح نشــده در جاهایی که طرح 
تکمیــل هــم شــده در ســایه بی خیالــی مجری طــرح و 
متولیانی که باید نسبت به مرمت اقدام کنند کامال مشهود 
است. این حفاری ها در مواقع بارندگی بیش از هر زمان 

دیگری زندگی را به کام مردم تلخ می کنند.
موســوی، حفاری هــای آب و فاضــالب را باعث بروز 
آمدن مشکالت خواند و افزود: به ویژه در خیابان پست 
قدیــم این حفاری و گودبرداری خطراتــی را ایجاد کرده 

است.
رئیس راهداری در این نشست بازهم از خراب بودن 
یکــی از دســتگاه های لودر راهداری خبــر داد و گفت: 2 
دستگاه در دیشموک و چاروسا فعالیت دارند لودری که 
در دهدشت مستقر است قابل کار نیست؛ در صورت نیاز 

لودر اجاره می شود.
همچنین رئیس آب و فاضالب با اشاره به خرابی بیل 
مکانیکی این اداره گفت که در صورت نیاز از پیمانکاران 

تأمین می شود.
سید عادل رهبریان با بیان اینکه نیروهای هالل احمر 
در آماده باش هســتند، تصریح کرد: امدادگــران در طول 

سال آماده خدمات رسانی هستند.
رئیس جمعیــت هالل احمر کهگیلویه گفت: تلفن 
112 و ثابت 3800 آماده دریافت هرگونه گزارش حوادث 

است.
طاهری مســئول حوادث فرمانداری نیز با اشــاره به 
صورت جلســه بعد از حوادث گفت: گزارش های نیروی 
انتظامی در این زمینه دردسرســازند و مشــکلی از مردم 

حل نمی کند.

اعالم دلیل نشت بوی گاز در 
یکی از محله های یاسوج

مسئول شرکت گاز شهرستان بویراحمد در خصوص 
بوی گاز در برخی نقاط شهر یاسوج پاسخ داد.

جزئیات علت بوی گاز در یکی از محله های یاسوج 
بــه گــزارش صداوســیما مرکــز کهگیلویــه و بویراحمد، 
شــهروندان یاســوجی از انتشــار بــوی گاز خانگــی در 
منطقه زیر تل یاسوج خبر دادند و ضمن اطالع رسانی 
به واحد امدادی این شرکت خواستار پیگیری واقعیت 
ماجــرای پیچیــدن بــوی گاز در خیابان های این شــهر 

شدند.
مسئول شرکت گاز شهرستان بویراحمد در خصوص 
بوی منتشر شده در هوای برخی از مناطق شهر یاسوج 
گفــت: بویــی کــه در نقــاط مختلــف شــهر به مشــام 
می رســد بــوی گاز نبود و ماهیــت گاز ندارد بلکه بوی 

مواد بودار کننده است که شبیه به گاز است.
بهادر افزود: گاز طبیعی ماده ای بی رنگ و بی بو 
بوده و به منظور جلوگیری از خطرات نشت احتمالی از 

ماده ای هشداردهنده )ادورانت( استفاده شود.
ریحــان بهادر با اشــاره به اینکه ایــن مواد به دلیل 
عنــوان شــده بــه گاز خانگــی تزریــق می شــود افــزود: 
طبق روال معمول در ایستگاه گاز شرف آباد این ماده 
تزریق و هنگام جابه جایی و تخلیه کامل از بشکه ها، 

باقی مانده این مواد در هوا منتشر شد.
بهــادر بــا تاکید بر اینکه غلظــت این مــاده در گاز 
شــهری به حدی اســت که اثر ســویی بر انســان ندارد 
ادامه داد: این ماده یک هشداردهنده برای تشخیص 

سریع و مطمئن نشت گاز است.

طرحی که از تولید کننده و مصرف کننده حمایت می کند

آغاز فعالیت میدان میوه وتره بار شهر یاسوج

د کهگیلوهی و بوریاحمد رویدا

در نشســت ســتاد کرونــا اســتان کهگیلویــه و 
بویراحمد به موضوعات مختلفی اشاره شد از جمله 

این که آیا در استان واکسن نیست؟ 
به گزارش فارس ، نشســت اســتانی ســتاد کرونا 
کهگیلویه و بویراحمد به ریاست سید جواد هاشمی 

معاون سیاسی امنیتی استاندار برگزار شد.
در این نشست پرویز یزدان پناه رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی 
تجمعات در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: شــاهد برگزاری مراســم های عروسی و عزا با 
حداکثر جمعیــت و با رعایت انــدک پروتکل های 

بهداشتی هستیم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه نســبت رعایــت 
پروتکل ها در اســتان به نسبت کشــور پایین آمده 
اســت گفت: متاســفانه شاهد نوعی ســاده انگاری 
ویروس در اســتان هســتیم و اصنــاف نیز مقاومت 
زیــادی در برابــر نظارت ها دارند باید خــود را برای 
جهش هــای جدید ویروس آمــاده کنیم نوع جدید 

ویروس قدرت سرایت و ابتالی بیشتری دارد.

این مسئول در ادامه به برخی مشکالت موجود 
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: 
متاسفانه به کادر درمان از اول سال تاکنون اضافه کار 
دریافــت نکرده انــد و در خریــد وســایل موردنیــاز 
مشــکل داریم هرچند کــه باید بــرای کارکنان خود 

ایجاد انگیزه هم داشته باشیم.
در ادامه هادی زارع پور مدیرکل آموزش وپرورش 
استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان واکسیناسیون 
در میان جامعه فرهنگیان و دانش آموزان اشاره کرد 
و گفت: ۹۸ و ۴ دهم درصد فرهنگیان استان دوز 
اول واکسن را دریافت کرده اند همچنین 91 درصد 

دوز دوم را دریافت کردند.
این مســئول در ادامه گفت: دانش آموزان تا 
امروز بر اســاس اطالعــات واصله ۹۴درصد دوز 
اول واکسن و ۸۲ درصد دوم را دریافت کردند 
کــه بر اســاس آمار تا تاریــخ ۲۲ آذرماه همچنان 
رتبه اول کشــور را در واکسیناسیون دانش آموزی 

داریم.
وی بــه موضــوع تهویــه در مــدارس اشــاره 

کــرد و گفــت به خاطــر محدودیت منابــع مالی 
مشــکالتی وجــود دارد اکنون تهویــه مدارس به 
ایــن صورت اســت که پنجره ها را بــاز کنند و در 
سراسر مدارس استان مشکل نبود دستگاه تهویه 
را داریــم خیلــی از مدارس امکانات زیرســاختی 
آنها محدود بــوده ولی درعین حال نظارت های 

روزانه را خواهیم داشت.
و  شهرســتان  هــر  تفکیــک  بــه  گفــت:  وی 
منطقــه ارزیابی هایــی را خواهیــم داشــت و هر 
هفتــه یک منطقه مورد بازدیــد و ارزیابی کامل 
قــرار می گیرد مدارس خوشــبختانه جای نگرانی 
ندارنــد فاصله ها هم تا جایی که ممکن اســت 

در مدارس استان رعایت می شود.
در ادامــه یکــی از اعضای ســتاد کرونا گفت: در 
زمینه پروتکل های بهداشتی عادی انگاری در سطح 
استان بسیار زیاد شده به خصوص در حوزه بازار که 
هم از طرف مغازه داران هم از ســوی مردم رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی نمی شــود همچنیــن 

وضعیت فالکت بار در کافی شاپ ها داریم.

وی با بیان اینکه متاسفانه نظارت ها در استان 
کم شده به دلیل اینکه مدیران انگیزه ای برای ماندن 
و کارکردن ندارند گفت: مدیران به صورت عملی و 
جهادی پای کار نیستند کار چندانی انجام نمی دهند 
که در شهرستان ها این ضعف مدیریت ملموس تر از 

مرکز استان است.
وی در ادامه در خصوص انتقاد رئیس تبلیغات 
اســالمی بویراحمــد مبنــی بــر برگــزاری برنامه های 
عروســی در تاالرها در ایام فاطمیه گفت: ســازمان 
تبلیغات اسالمی هم باید از ظرفیت فضای مجازی 

برای تبیین این دهه میان مردم بیشتر کار کند.
پرویز یزدان پناه رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
استان هم در خصوص انتقاد نسبت به عدم وجود 
واکســن در اســتان گفت: کمبود واکســن در استان 
نداریــم برای مثال هــم اکنون ۱۰ هزار دوز واکســن 
آسترازنکا در استان وجود دارد منتها این واکسن ها 
به صورت بسته های ده تایی هستند و باید چندین 
نفر با یکدیگر مراجعه کنند تا بتوانیم بســته های 

ده تایی را تزریق کنیم.

مهدی روشنفکر مجلس شورای اسالمی در نطق 
میان دســتور گفــت: در هفته های گذشــته در طی 
حضور خود در بخش های مختلف حوزه انتخابیه 
و دیــدار بــا مــردم شــرایط اســف بار و نگران کننده 
منطقه جلیل و بابکان و نبود خدمات و امکانات 
اولیه در برخی این روستاها مرا وادار کرد تا امروز به 
ایــن حوزه بپردازم و از نمایندگان مجلس و دولت 
ســیزدهم درخواســت کنم تا توجه ویژه ای به این 

مناطق داشته باشد.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس ادامه 
داد: شــاید نمایندگان تصور کنند در تمام استان ها 
به ویژه استان های محروم، فقر و نبود امکانات در 
مناطــق دورافتــاده وجــود دارد اما ضمن احترام به 
تمامی مردم ایران این منطقه با تمام مناطق کشور 
تفاوت های ویژه ای دارد، این منطقه از بدو تاسیس 
حکومت خاندان پهلوی تا ۲۲ بهمن سال ۵۷ به 
دلیل روحیه سلطه ناپذیری خویش هیچگاه سلطه 
خاندان پهلوی را نپذیرفتند، مبارزان عشــایری این 
مناطق بر جان نظام شاهنشاهی ترس ولرز انداخته 
بود به گونه ای همه از شاه می ترسیدند و شاه از دلیر 

بابکان می ترسید.
وی بیــان کرد: مردم منطقه جلیــل و بابکان در 
جنگ هشت ساله سنگ تمام گذاشتند، بعد از جنگ 
هشت ســاله تحمیلی هنــوز نیز تمــام مرزبانی ها و 
مرزهای کشور از میرجاوه تا تایباد و از ماکو تا کارون، 
از خزر تا خلیج نیلگون همیشه فارس بر وفاداری، 
شــجاعت و صداقت این مردم شهادت می دهند. 
اما باید خدمت نمایندگان عرض کنم این منطقه 
کوچــک بعــد از انقالب تا به امــروز در وفــاداری و 
هزینه دادن برای این انقالب و نظام کم نظیر بود 

ولــی متاســفانه در برخــی روســتاهای ایــن مناطق 
شاهد محرومیت و نبود امکانات اولیه هستیم. در 
همین جــا ضمن دعوت از ریاســت مجلس به این 
مناطق از نمایندگان و دولت در خواســت می کنم 

نگاه ویژه ای به این مناطق داشته باشند.
این نماینده مجلس مطرح کرد: امروز همه ما 
شاهد هستیم که مردم به دلیل مشکالت و مصائب 
از وضع موجود ناراحت و نســبت به آینده نگران 
هســتند، روزانه شــاهد انــواع انتقــادات از مجلس، 
دولت و دیگر ارکان نظام هستیم که برخی از این 
نقدها دلسوزانه و منصفانه است و در برخی نقدها 
نشــانه هایی از حــب و بغــض شــخصی و گروهی 
وجــود دارد. در همیــن راســتا یکــی از بزرگ تریــن 
دســتاوردهای نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
رشــد و توســعه تدریجی در بحث نقد و نقادی و 
مطالبه گری همه اقشار مردم به دور از لرزش قلم و 
لکنت زبان در محافل حقیقی، مجازی و رسانه های 

مختلف است.
روشنفکر اظهار داشت: خدمات و دستاوردهای 
بی شــمار نظــام قابل تحســین اســت ولــی کســی 
نمی تواند مشکالت موجود را انکار کند، مشکالتی 
کــه ریشــه آن بــه کاســتی ها، اشــتباهات و ســوء 
مدیریت های گذشته همه ماها بر می گردد، کسی 
نمی توانــد برخــی کم کاری هــا و اشــتباهات دولت 
فعلی در زمان اندک منکر شود، لذا دولت موظف 
است دائما برنامه ها و شعارهایش را یادآوری و آنها 

را تبدیل به دستاورد و کارنامه کند.
وی گفــت: امــا حجــم نجومــی انتقــادات در 
یــک زمــان انــدک، آن هم در شــروع کار با این همه 
مشــکالت موجــود و تحریم هــای ظالمانــه امکان 
دارد به جای ســاختن فرصت دلیلی برای ســوختن 
فرصت ها باشــد حتی تهدیدی برای جامعه شود. 
ملــت عزیــز باید توجه داشــته باشــد که بیــان این 
مطالب فقط مختص دولت ســیزدهم نیســت در 

پایان دولت دوازدهم در مجلس تالش کردیم کاری 
را انجام دهیم که خروجی آن به خیر و صالح ملت 
باشد نه باعث ایجاد بدبینی، تفرقه و پمپاژ ناامیدی 

به جامعه باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برخی از عزیزان 
در هنگام انتقادات نســبت به دولت ســابق فارغ 
درســت یا اشــتباه بودن انتقادات سریع منتقدان را 
به صبر توصیه می کردند و ناامید کردن مردم را یک 
خطای نابخشودنی می دانستند این عزیزان دائما 
جامعه را به کشتی تشبیه می کردند که همه ما در 
آن حضور داریم و غرق شــدن این کشــتی به غرق 

شدن همه ما منجر خواهد شد.
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
بیان کرد: اما برخی همین عزیزان نسبت به دولت 
جدید آن هم در یک زمان اندک به دوراز صبر دائما 
در حال نقد هســتند گویی جامعه ای کــه تا دیروز 
به مانند یک کشتی بود به یکباره به میدان ُکشتی 
بدل شده است. باید در این میدان به هر قیمتی این 
دولت زمین زده شود و ضربه فنی شود اما منتقدان 
عزیز این جامعه همان کشتی یک سال پیش است 
و اتفاقات امروز دریا مواج تر و خطرناک تر است و 
جایی جز وحدت، همدلی و البته انتقادات صریح 
و منصفانه برای عبور از این روزهای سخت نداریم.

وی اظهــار داشــت: قطعا جامعه ای کــه در آن 
ناقد نباشــد به بیراهه می رود اما عاجزانه از مردم 
درخواســت دارم هم زمان با نقد کنار دولت باشید 
و پشت دولت را به راحتی با ایجاد یأس و ناامیدی 
نســبت به آینده خالی نکنید زیرا آســایش و آرامش 
ملت نجیب و شریف به موفقیت دولت گره خورده 

است.

فراخوان برای  تزریق دوز سوم 
واکسن کرونا

اجرای طرح
 ارتقای امنیت اجتماعی در دنا

مردم نماد اصلی
 قدرت نرم هستند

استقبال از دو بانوی ملی پوش هندبال 
در گچساران

در  شــرایط  واجــدان 
کهگیلویه و بویراحمد برای 
واکســن  ســوم  دوز  تزریــق 
واکسیناســیون  مراکــز  بــه 

کنند. مراجعه 
 رئیــس دانشــگاه علــوم 
مــردم  از  یاســوج  پزشــکی 

خواســت چنانچــه 3 مــاه از تزریــق نوبت 
برکــت  و  ســینوفارم  واکســن های  دوم 
گذشــته اســت برای دریافت دوز ســوم به 
مراکــز واکسیناســیون مراجعــه کننــد. دکتــر 
همچنیــن  کــرد:  تاکیــد  یزدان پنــاه  پرویــز 
گــر ۶ مــاه از نوبــت دوم گذشــته اســت  ا
حتمــا واکســن یــادآور را تزریــق کننــد. وی 
افــزود: در وضعیت ناپایدار و شــکننده ای 
هســتیم کــه اگر همراهــی مردم در رعایت 
نباشــد  بهداشــتی  دســتورالعمل های 

آســیب های جبران ناپذیــری 
وارد  جامعــه  ســالمت  بــر 

خواهد شد.
 یزدان پنــاه ادامــه داد: 
مرگ ومیــر  مــوارد  بیشــترین 
مربــوط بــه افــراد باالتــر از 
۶۵ ســال کــه واکســن نزده 
کــه واکســن های نوبــت ســوم  یــا افــرادی 
نکرده انــد  تزریــق  را  خــود  یــادآور  یــا  و 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  اســت. 
جان باختــگان  شــمار  افزایــش  از  یاســوج 
کوویــد ۱۹ اســتان بــه هــزار و ۳۷ نفر خبر 
در  بیمــار   ۱۰۹ اکنــون  هــم  گفــت:  و  داد 
بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند که 
۳۶ نفــر از ایــن بیمــاران مبتــالی قطعی و 
۵ نفــر در بخــش مراقبت هــای ویژه تحت 

هستند.   درمان 

انتظامــی  فرمانــده 
شهرســتان دنــا از اجرای طرح 
و  اجتماعــی  امنیــت  ارتقــای 
و  آلــوده  نقــاط  پاک ســازی 
جرم خیــز در ایــن شهرســتان 

خبر داد.
نــورا...  ســید  ســرهنگ 

تقوی نژاد در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
داشــت: با مشــارکت یگان هــای انتظامی این 
شهرســتان طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و 
پاک ســازی نقــاط آلــوده و جرم خیز در ســطح 
شــهر بــا هماهنگــی مرجع قضائی بــه مرحله 

اجرا درآمد.
وی افزود: در اجرای این طرح ۷ نفر متهم 

تحــت تعقیب نیز شناســایی 
نیــز  و دســتگیر و ۳ خــودرو 

توقیف شد. 
انتظامــی  فرمانــده 
شهرســتان دنــا بــا اشــاره بــه 
اینکــه در ادامــه ایــن طــرح ۹ 
کیلو تریاک و ۲ قبضه اســلحه 
شــکاری کشف و ضبط شــد، خاطرنشان کرد: 
طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی برابر قانون 
بــرای افزایــش ســطح امنیــت و آرامــش مردم 
شــریف شهرستان دنا در ســال ۱۴۰۰ همچنان 
ادامــه دارد و تاکنــون موفقیت های خوبی در 
این راستا داشته ایم و با مخالن نظم و آرامش 

مردم برخورد جدی صورت می گیرد. 

رئیــس شــورای هماهنگی 
اســتان  اســالمی  تبلیغــات 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
باید نقش بی بدیل مردم در 
موفقیت هــای  و  پیروزی هــا 
عمــر  از  گذشــته  ســال   43
اســالمی  انقــالب  پربرکــت 

و شکســت توطئه هــا و فتنه هــای دشــمنان 
توســط مــردم بصیر ایران اســالمی به خوبی 
تبیین شــود. چون مردم از مولفه های اصلی 
قــدرت و اقتــدار ما و نماد اصلی قدرت نرم 

جمهوری اسالمی هستند.
در  جــواد خاضــع  ســید  حجت االســالم 
جلســه ســتاد بزرگداشــت یــوم اهلل 9 دی و 
دهــه بصیــرت و میثــاق امت بــا والیت که 
با حضور معاون سیاســی امنیتی استانداری 
دی  نهــم  یــوم اهلل  افــزود:  گردیــد،  برگــزار 
مــردم  حماســی  و  باشــکوه  حضــور  روز 
به صــورت کامــال خودجــوش و متحــد حول 
محــور والیــت بــرای دفاع از نظــام مقدس 
جمهــوری اســالمی بــود، حضــوری به موقع 
و مبتنــی بــر بصیــرت انقالبــی و احســاس 

تکلیــف شــرعی و دینــی که 
پیچیده تریــن  شــد  باعــث 
از  پــس  فتنــه  بزرگ تریــن  و 
یــک  کــه  اســالمی  انقــالب 
آمریکایــی،  عظیــم  فتنــه 
توســط  بــود،  صهیونیســتی 
مــردم  حضــور  بــا  و  مــردم 
دشمن شــناس  و  زمان شــناس  انقالبــی، 
ایــران اســالمی خنثــی گــردد و فتنــه گــران 
شکســت خورده و بــه انزوا کشــیده شــوند، 
فتنــه بزرگــی کــه بــا دروغ بــزرگ تقلــب در 
انتخابات کلید زده شد که هدف اصلی اش 
ســلب اعتمــاد مــردم بــه نظام و بــه صحنه 
آوردن مــردم بــرای مقابله بــا نظام و نهایتا 
برانــدازی نظــام مقــدس جمهوری اســالمی 
بــود و تنهــا راه بــرای خنثی ســازی آن فتنــه 
پیچیده که ســال ها روی آن کار شــده بود، 
گاهانه و حماســه مردم در  همیــن حضــور آ
صحنــه بود کــه ملت انقالبی ایران با خلق 
پیونــد  و  وفــاداری   ، مانــدگار حماســه  آن 
ناگسســتنی خــود با انقــالب و والیت را به 

گذاشتند. نمایش 

دو بانوی گچسارانی عضو تیم ملی هندبال 
بانوان کشــور با استقبال ورزشکاران و مسئوالن 

وارد گچساران شدند.
اســتقبال از دو بانــوی ملی پوش هندبــال در 
گچساران به گزارش صداوسیما مرکز کهگیلویه و 
بویراحمد، بهار ایزدگشب و صونا بیداد دو بانوی 
گچسارانی عضو تیم ملی هندبال بانوان کشور 
با استقبال ورزشکاران و مسئوالن وارد گچساران 

شدند.
بــرای  کشــور  بانــوان  هندبــال  ملــی  تیــم 
نخستین بار امسال در رقابت های جهانی اسپانیا 

شرکت کردند که دو بازیکن این تیم از گچساران 
بودنــد و بهــار ایزدگشــب، صونا بیــداد در همه 
بازی ها برای تیم ملی هندبال بانوان در مقابل 
حریفان به میدان رفتند و موفق به گل زنی هم 

شدند.
بیســت و پنجمین دوره مســابقات جهانی 
هندبال بانوان برای اولین بار با ۳۲ تیم و از یکم 
( در اســپانیا  تــا ۱۹ دســامبر ۲۰۲۱ )۱۰ تــا ۲۸ آذر
برگزار شد و تیم ایران در گروه C این مسابقات 
با نروژ، رومانی و قزاقستان هم گروه بود که تیم 

ملی ایران جایگاه ۳۱ جهان را کسب کرد.

پرویز یزدان پناه

نورا... تقوی نژاد

مقابله کادر درمان کهگیلویه و بویراحمد با کرونا بدون اضافه کار

لزوم توجه ویژه به مناطق محروم

خـــبر

خـــبر

جواد خاضع

رویداد کهگیلویه و بویراحمد

@ruydadiran

@ruydadiran @ruydadiran

@ruydadiran

رویداد ایران
ruydadiran.com
info@ruydadiran.com شماره 42 پنجشنبه ۰4 آذر  ماه ۱4۰۰ / سا ل پنجم / شماره  6۱22۰

یادداشت   

معاون برنامه ریزی
 و توسعه ذوب آهن 

منصوب شد
آیین معارفه علیرضا رضوانیان به عنوان معاون جدید 
برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان با حضور منصور 
یــزدی زاده مدیرعامــل و جمعــی از مســئولین شــرکت 
دوشنبه اول آذرماه در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت در این جلســه ضمــن قدردانی 
از زحمــات و تالش هــای مهــدی نصــر معــاون ســابق 
برنامه ریزی و توسعه شرکت که به افتخار بازنشستگی 
نائل آمد، ابراز امیدواری نمود که با حضور رضوانیان در 
این حوزه، شاهد تداوم و بهبود روند مطلوب پروژه های 
توسعه در حوزه های مختلف باشیم. یزدی زاده، شرایط 
کنونی شــرکت را مطلــوب توصیف نمود و با اشــاره به 
پیوســتن ذوب آهــن از فرابــورس به بورس، گفــت: این 
تحوالت، فرصت های بسیار مطلوبی را برای جهش و 
پیشرفت بیشتر پیش روی این مجتمع عظیم صنعتی 
قــرار می دهــد و چشــم انداز روشــنی را بــرای ذینفعــان 
شــرکت ترســیم می نماید. همچنین مهندس رضوانیان 
معاون جدید برنامه ریزی و توسعه شرکت در نشستی 
تعاملی با معاونین شرکت و مدیران حوزه توسعه، در 
سالن جلســات دفتر مدیرعامل حضور یافت. مرتضی 
یزدخواســتی عضو هیئت مدیره ذوب آهــن اصفهان در 
این نشســت گفت: مهــدی نصر در جایــگاه معاونت 
برنامه ریزی و توسعه خدمات ارزشمندی را به مجموعه 
ارائــه داد و بــرای ایشــان آرزوی ســالمتی و توفیــق دارم 
و حضــور علیرضــا رضوانیــان را به عنوان معــاون جدید 
برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان تبریک عرض 
می کنم. ایشان در حوزه بهره برداری و همچنین کمیسیون 
معامــالت عملکــرد خوبی داشــت و با ایــن تجربیات 
در ســمت جدیــد نیز می تواند با همــکاری بخش های 
مختلف دستاوردهای خوبی را برای کارخانه رقم بزند. 
او افزود: جایگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه از دیرباز 
تاکنون در ذوب آهن اصفهان از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده است و افرادی که در این معاونت حضور داشتند 
هنــوز هــم در صنعــت فوالد کشــور منشــأ خیروبرکت 
هســتند. در ادامه مهــرداد توالییان عضو هیئت مدیره 
ذوب آهــن اصفهــان و معــاون بهره بــرداری شــرکت نیز 
گفت: از مهدی نصر بابت خدمات ارزشمندی که در این 
عرصه خطیر داشتند،تشکر و قدردانی می کنم و آرزوی 
سالمتی و توفیق برای ایشان دارم و جایگاه جدید را به 
مهندس رضوانیان تبریک می گویم. امیدوارم با همکاری 
بیشــتر بیــن دو معاونــت بهره بــرداری و برنامه ریــزی و 
توســعه بتوانیــم در شــأن و جایــگاه ذوب آهــن بــزرگ، 
خدمات رسانی بیشتری به این مجموعه و کشور داشته 
باشیم. در ادامه علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و 
توسعه ذوب آهن اصفهان نیز ضمن تبریک قرار گرفتن 
نام شــرکت در بین مجموعه های بورسی کشور گفت: 
همه ما کارکنان مجتمع بزرگ ذوب آهن اصفهان هستیم 
و باید در کنار همدیگر برای ارتقاء تولید و به روزرسانی 
بخش هــای مختلــف شــرکت آن طــور که شایســته این 
مجموعــه اســت، گام برداریــم. او افــزود: از اینکــه در 
جمــع کارکنان معاونت برنامه ریزی و توســعه شــرکت 
هستم،خوشــحالم و در روزهــای آتــی بــا مدیریت های 
زیرمجموعه جلسات هماهنگی برگزار می شود. شایان 
ذکــر اســت معاونیــن و مدیــران حــوزه برنامه ریــزی و 
توسعه شرکت نیز ضمن آرزوی سالمتی و توفیق برای 
مهندس مهدی نصر معاون سابق برنامه ریزی و توسعه 
شرکت،آمادگی خود را برای همکاری بیشتر با معاونت 

برنامه ریزی و توسعه اعالم کردند.

 شهرک تخصصی فرآوری 
عناصر معدنی در اصفهان 

احداث می شود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: جانمایی نخستین شهرک تخصصی فرآوری عناصر 
معدنی کشــور در شهرســتان آغاز شــد. به گزارش رویداد 
امروز، محمدجواد بگی در جلسه جانمایی این شهرک 
در نائین، افزود: ابتدا باید ناحیه صنعتی باهدف استفاده 
از مزایای آن و جذب سرمایه گذاران در فاصله ای مناسب 
از شــهر نائین بر اســاس مطالعات زیســت محیطی و در 
نزدیک ترین مکان به زیرســاخت ها و خطوط خدماتی 
احداث شود. او اظهار داشت: باید نحوه تصفیه و انتقال 
پساب شهرک صنعتی نائین همچنین سهم شهرداری های 
نائین و بافران تعیین شود سپس برای شرایط در اختیار 
گرفتن و استفاده از پساب فاضالب شهر نائین در شهرک 
راهبردی نیز مشــخص شــود. بگی با اشــاره به وضعیت 
شــهرک و نواحــی صنعتی مســتقر در شهرســتان گفت: 
حدود ۵۰ میلیارد تومان پروژه در شهرستان های نائین و 
خوروبیابانک تعریف شده است. او افزود: اقدامات اداری 
و اخذ مجوزها برای ایجاد ناحیه صنعتی بافران انجام شده 
است اما درنهایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
به دلیل استفاده نکردن کامل از ظرفیت های موجود در 
شهرک و نواحی صنعتی شهرستان با این طرح مخالفت 
کرد. عملیات احداث ناحیه صنعتی شهر بافران نائین سال 
۹۶ در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در غرب این شهر آغاز 
شــد و در آن زمــان پیش بینی های الزم برای آماده ســازی 
زیرساخت های این ناحیه صنعتی ازجمله آب، برق، گاز 
و تلفن بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده بود و قابلیت 
توســعه این ناحیه صنعتی تا ۵۰ هکتار نیز وجود دارد. 
شهر بافران در پنج کیلومتری نائین قرار دارد. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان بیان کرد: اخذ 
مجوز ناحیه صنعتی بافران باید به طور مجدد از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری شود که در صورت 
تصویب در جلســه شورای برنامه ریزی استان تا یک ماه 

آینده عملیاتی خواهد شد.

با دستور شهردار اصفهان صورت می گیرد

معرفی همه کارتن خواب ها در شب های سرد به مراکز نگهداری
تخلفات انسانی عامل ۷۰ درصد از 

تصادفات

تمدید مهلت ثبت نام در طرح نهضت 
ملی مسکن تا نیمه آذرماه

اداره  حمل ونقــل  معــاون 
حمل ونقــل  راهــداری  کل 
جاده ای استان اصفهان گفت: 
بیــش از ۷۰ درصــد تصادفــات 
عامل انسانی دارد محمدعلی 
صلواتــی گفــت: اینکه بیــش از 
۷۰ درصــد از عامــل تصادفات 

در جاده های اســتان اصفهان بر اساس پژوهش 
صــورت گرفته عامل انســانی و ۳۰ درصد جاده 
وســایل حمل ونقــل )خــودرو( بوده اســت، ابراز 
داشــت: همچنین باید توجه داشت که حدود 
۲۵ درصد از سرنشینان جلو رانندگان از کمربند 
ایمنی استفاده نمی کنند. صلواتی گفت: استان 
اصفهان ازلحاظ میزان کاالی حمل شده به میزان 
۵۴ هــزار تــن در جایــگاه اول کشــور و ازلحــاظ 
تعداد مســافر جابجا شده به میزان نزدیک به 
۱۲ هــزار نفــر در رتبه ســوم کشــور قــرار دارد که 
موجــب تــردد یک میلیــون و ۲۰۰ هــزار وســیله 
نقلیــه در روز می شــود. او در خصوص رانندگان 
ناوگان مسافربری اصفهان افزود: در این استان 
چهــار هــزار و ۹۶۶ راننــده نــاوگان مســافربری 
فعالیت می کنند که ســالمت آن هــا طی انجام 
چندین فرایند مورد آزمایش قرار می گیرد و این 
افراد ازلحاظ بدنی و گواهینامه مشکلی ندارند. 
صلواتی معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهــان ادامه داد: 
در اصفهان ۷ پایانه بار، ۳۲ پایانه مســافربری، 
۴۹۰ شــرکت باربــری، ۱۰ مرکز معاینــه فنی، ۳۵ 
هــزار و ۷۸۶ نــاوگان بــاری، ۴۵ هــزار و ۵۲۷ 
راننــده بــار و ۹ هزار و ۱۶۸ راننده مســافر,تردد 
دارنــد. او ادامــه داد: جایگاه اصفهان به لحاظ 
تعداد متوفی در شــش ماه نخست سال جاری 
با ۳۳۶ متوفی در جایگاه ششــم کشــور بعد از 
استان های فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، 
خراسان رضوی و آذربایجان شرقی قرار دارد که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو پله بهبود 
داشته است. صلواتی اضافه کرد: اصفهان ازنظر 
شاخص تعداد متوفیان به هر ۱۰۰ کیلومتر راه به 
غیر راه های روستایی با ۶ متوفی در رده بیستم 
کشور قرار دارد، این در حالی است که میانگین 

این شــاخص در کشور ۸.۵ نفر 
است که وضعیت خوب استان 
می دهــد،  نشــان  را  اصفهــان 
درصــد  ازلحــاظ  همچنیــن 
تغییر متوفیان اصفهان با رشد 
نه چندان زیاد رتبه هفتم کشور 
را در اختیار دارد. او در خصوص 
وضعیت تعداد مصدومان تصادف گفت: استان 
اصفهان با ۱۲ هزار و ۲۵۳ مصدوم در شش ماهه 
نخســت ســال جــاری بعد از تهــران و خراســان 
رضوی سومین استان با بیشترین تعداد مصدوم 
اســت، همچنین با ۹ درصد افزایش مصدومان 
استان اصفهان رتبه ۱۷ کشور در افزایش تعداد 
مجروحین را در اختیار دارد. معاون حمل ونقل 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان با اشاره به شناسایی نقاط پر تصادف 
ابراز داشت: ۵۱ نقطه دارای تصادف مصوب در 
استان اصفهان شناسایی شده است، همچنین بر 
اساس معیار کشوری ۶۷ نقطه پر تصادف دیگر 
نیز شناخته شــده که در کل شــامل ۱۱۸ نقطه پر 
تصادف و دارای تصادف می شود. او ادامه داد: 
۱۱.۳ درصــد خرابــی راه های کشــور در اصفهان 
است که این اصال خوب نیست و در این راستا 
۳۱۳ پــروژه بــا پیشــرفت فیزیکی میانگیــن ۶۵ 
درصد در حال انجام است که ۱۱۰ مورد از آن ها 
پروژه روکش آسفالت است. او اضافه کرد: در این 
راستا بر اساس امکانات موجود رفع حادثه خیز 
آغاز شده است که بیش از ۹۰ درصد این نقاط 
آشکارسازی شده و خطر ۵۰ درصد آن ها نیز رفع 
شــده و ۲۹ نقطه نیز با پلیس راه صورت جلســه 

شده است. 
و با بیان اینکه طبق آمار پزشــکی قانون ۳۰ 
درصد از فوتی ها ناشی از شکستگی های متعدد 
است، گفت: ۴۰ درصد تلفات استان اصفهان به 
دلیــل واژگون شــدن خودرو اســت و علت تامه 
تصادفــات در ۳۰ درصــد عــدم توجــه بــه جلــو 
است،۸۰ درصد رانندگان پاسخ تلفن می دهند 
و ۳۵ درصد پیامک نیز ارسال می کنند و از سوی 
دیگــر نیــز ۱۷ درصد رانندگان ســرعت مجــاز را 

رعایت نمی کنند.

و  مســکن  معــاون 
و  راه  کل  اداره  ســاختمان 
اصفهــان  اســتان  شهرســازی 
بــا بیــان اینکــه ثبت نــام در 
طــرح نهضــت ملــی مســکن 
تــا ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ادامــه دارد 
هــزار   ۱۰۰ از  بیــش  گفــت: 

متقاضی مســکن از ۴۳ شــهر استان تاکنون 
در ســامانه ثمن طرح ملی مســکن ثبت نام 
مســکن  معــاون  زاغیــان  امیــر  کرده انــد. 
شهرســازی  و  راه  کل  اداره  ســاختمان  و 
اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: از ۲۸ مهرماه 
کــه ثبت نــام در طــرح نهضت ملی مســکن 
نفــر  هــزار   ۱۰۰ بالغ بــر  تاکنــون  شــد  آغــاز 
saman. بــرای اســتان اصفهــان در ســامانه

mrud.ir ثبت نــام کردنــد. او بــا بیان اینکه 
نام نویسی در این طرح تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ 
تمدیدشده است اذعان داشت: متقاضیان 
طــرح نهضــت ملــی مســکن می تواننــد در 
هــر ســاعت از شــبانه روز از طریق ســامانه 
جامــع طرح های حمایتی مســکن اقدام به 

کنند. ثبت نام 
 معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل 
راه و شهرســازی استان اصفهان خاطرنشان 
کــرد: در زمــان حاضــر ثبت نــام بــرای ۴۳ 
، بهارســتان،  شــهر اســتان شــامل فوالدشــهر
کاشــان،  شــهرضا،   ، شاهین شــهر مجلســی، 
اردســتان، اژیــه، انــارک، بــرزک، تودشــک، 
 ، خوانســار حســن آباد،  جنــدق،  تیــران، 
، داران، دهــق، زواره، ســده لنجــان،  خــور
، گلپایــگان،  علویجــه، فرخــی، فریدونشــهر
 ، مهابــاد، میمــه، نصرآباد، نوش آباد، نیاســر
هرنــد، ورزنــه، وزوان، کمــه، کوهپایه، آران 
، باغ بهــادران، بویین  و بیــدگل، ایمانشــهر
فالورجــان،  طالخونچــه،  میاندشــت،  و 
انجــام  نطنــز  و  گلدشــت  قهدریجــان، 
متقاضیــان  بــرای  کــرد:  بیــان  او  می شــود. 
تعــدادی از شــهرها در شــهر مجــاور تأمین 
در  ســاکن  متقاضیــان  و  انجام شــده  زمیــن 
تمامــی  و  طالخونچــه  مبارکــه،  شــهرهای 

اصفهــان  اســتان  شــهرهای 
می توانند برای شــهر جدید 
مجلســی اقدام بــه ثبت نام 
کننــد. زاغیــان بابیــان اینکه 
در  ســاکن  متقاضیــان 
شهرهای شهرستان اصفهان 
شــهر  ســه  در  می تواننــد 
مجلســی  و  فوالدشــهر  بهارســتان،  جدیــد 
ســاکن  متقاضیــان  افــزود:  کننــد  ثبت نــام 
در شــهر گوگــد می تواننــد بــرای گلپایــگان 
ثبت نــام کــرده و برای متقاضیان ســاکن در 
شهرهای شهرســتان های لنجان، نجف آباد، 
فالورجان، خمینی شــهر امــکان ثبت نام در 

شــهر جدید فوالدشهر فراهم شده است.
 او یادآور شــد: متقاضیان این امکان را 
دارند تا در مهلت تعیین شده با دارا بودن 
، نداشــتن ملــک  چهــار شــرط فــرم ج ســبز
خصوصــی، متأهــل و یــا سرپرســت خانــوار 
بــودن و داشــتن حداقــل ۵ ســال ســکونت 
در شــهر مــورد تقاضــای مســکن نســبت به 

ثبت نام اقدام کنند. 
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان اصفهــان بیان داشــت: 
در حــال حاضــر ۵ گــروه شــامل خانم هــای 
معلولیــت  دارای  افــراد  ســال،   ۳۵ بــاالی 
جســمی و حرکتی باالی ۲۰ ســال، نخبگان 
بــاالی ۴۵ ســال و  مــردان مجــرد  علمــی، 
بیمــاران خــاص بــدون داشــتن شــرط تأهل 
کننــد  ثبت نــام  طــرح  ایــن  در  می تواننــد 
 ، همچنیــن، قانون بــرای سرپرســتان خانوار
او در  اســت.  محدودیــت ســنی نگذاشــته 
خصــوص تســهیالت ایــن طرح عنــوان کرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرســازی بــرای تعییــن ســقف تســهیالت 
مســکن نهضت ملــی در شــهرهای مختلف 
بــه تصویــب شــورای پــول و اعتبــار رســیده 
اســت بر این اســاس، متقاضیان مســکن در 
کالنشــهر اصفهــان ۴۰۰ میلیــون تومان و در 
ســایر شــهرها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیالت 

ساخت دریافت می کنند. 

محمدعلی صلواتی

امیر زاغیان

د اصفهان رویدا

و  آب  ســالمت،  کشــاورزی،  کمیســیون 
محیط زیســت اتــاق بازرگانــی اصفهــان به منظــور 
منطقــه 12  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  بررســی 
اصفهان نشستی برگزار کرد. به گزارش رویداد امروز، 
در این نشســت که با حضور شــهردار منطقه 12 و 
معاونین ایشــان برگزار شــد، محمدصادقی، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان مهم ترین 
دلیل مشکالت کشــاورزان اصفهانی را ضعف های 
مدیریتی دانســت و افزود: از طریق تعامل بخش 
دولتی و خصوصی می توان مشکالت فعاالن این 

بخش را کاهش داد.
او ایجاد گلخانه های گردشــگری و پایانه گل و 
گیاه در منطقه 12 را عالوه بر تأثیر در افزایش امنیت 
غذایــی کشــور موجــب بهره مندی شــهر اصفهان 
از ثمــرات مــادی و زیســت محیطی این گلخانه ها 
دانست. رئیس فراکسیون توسعه پایدار اتاق های 
بازرگانی کشــور با تأکید بر اینکه ســرمایه گذاری در 
بخش کشــاورزی در شــرایط آلودگی هوای موجود 
بسیار حائز اهمیت است از اعالم آمادگی پارلمان 
بخــش خصوصی اصفهان برای کمک بــه این نوع 

سرمایه گذاری ها در منطقه مذکور خبر داد.
صادقــی توجــه به تخصص و شایسته ســاالری 
به جــای رابطــه گرایــی را در رفع بخــش اعظمی از 
مشــکالت اقتصادی کشــور مؤثر دانست و گفت: 
در شــرایط خشکسالی دیگر نباید به فکر توسعه 

صنعت در این استان باشیم زیرا بسیاری از میراث 
فرهنگی و تاریخی شهر به واسطه توسعه صنایع در 
حال نابودی بوده و در شرایط موجود باید به فکر 

توسعه بخش کشاورزی باشیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
ضمن تقدیر از حضور پرشور و خودجوش مردم 
بــا غیــرت اصفهــان بــرای حمایــت از کشــاورزان 
گفــت: مــردم اصفهــان ثابــت کرده انــد در زمــان 
درصحنــه  همیشــه  گرفتاری هــا  و  مشــکالت 
یاری رســان بوده انــد و اکنــون نوبــت مســئولین 
دولتی است که مشکالت کشاورزان را به صورت 
ریشــه ای حل کنند. علی باقری، شــهردار منطقه 
12 نیز در این نشست با بیان اینکه منطقه 12 با 
حدود 8 هزار و 200 هکتار مساحت، بزرگ ترین 

منطقه به لحاظ وسعت در بین مناطق 15 گانه 
اصفهان اســت، ســکونت قومیت های مختلف، 
وســعت منطقه و زمین های بایر دارای استعداد 
تغییــر کاربــری و توســعه را از ویژگی هــای ایــن 
منطقه بیان کرد. او وسعت زمین های بایر منطقه 
مذکــور را نزدیــک به 6 هــزار و 800 هکتار بیان و 
تصریــح کرد: منطقــه 12 در حــدود 150 هزار نفر 
جمعیت داشــته و وجود شــهرک صنعتی امیرکبیر 
و قــرار گرفتــن نیمی از مســاحت شــهرک صنعتی 
محمودآباد و دسترســی های بسیار خوب ازجمله 
ویژگی های این منطقه اســت. باقری تأکید کرد از 
کلیه پتانسیل های منطقه 12 می توان برای توسعه 
شهر و سرمایه گذاری استفاده نمود. شهردار منطقه 
12 ایجاد شــهرک خودرو، نمایشــگاه سنگ و بازار 

مبــل را از پروژه هــای توســعه ای در دســت اقــدام 
ایــن منطقــه معرفی کــرد و افــزود: ایجاد ســایت 
گردشگری برای مسافران باقابلیت های مختلف، 
ایجــاد پایانــه حمل ونقل بار، ایجــاد پروژه عظیم 
مسکونی با مساحت 70 هکتار و... از پروژه های 
در دست بررسی این منطقه است. اکبرپیرستانی 
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان و 
معاون دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان نیز با اشاره 
بــه ویژگی های منطقه 12 اصفهــان، وجود بافت 
روســتایی در کنار بافت شــهری را از ظرفیت های 
انجــام پروژه های کشــاورزی در این منطقه عنوان 
کرد. ایجاد شهرک سالمت امنیت غذایی، شهرک 
گیاهــان دارویــی و جانمایی محلی برای اســتقرار 
اســتارتاپ های فعــال در حوزه کشــاورزی ازجمله 
پیشــنهادات او برای اســتقرار در این منطقه بود. 
در ادامــه روح ا... میــرزا امیــری، مدیــر واحــد امور 
کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان نیز هدف از 
راه اندازی کمیســیون تازه تأسیس سرمایه گذاری و 
توسعه زیرساخت را ایجاد هم افزایی بین تمامی 
ذینفعــان اســتان بــرای اجرایی کــردن پروژه های 
کالن دانست. او ایجاد پروژه های کالن در سطح 
ملی در منطقه 12 از طریق مطالعات کارشناسی 
و تخصصی را موجب تمایل هر چه بیشتر بخش 
خصوصی در مشارکت در این نوع پروژه ها عنوان 

کرد.

نخســتین بــار پــس از یکپارچگی شــرکت های 
آبفــای شــهری و روســتایی در کشــور، عملیــات 
اجرایی تأسیســات فاضالب 11 روستای شهرستان 
فالورجــان در اســتان اصفهان آغاز شــد. با اجرای 
نفــر در  بالغ بــر 18 هــزار  ایــن طــرح جمعیتــی 
روســتاهای کارویه، بنــدارت، دارافشــان، خیرآباد، 
اســفهران، قلعــه میــر، شــرودان،کروچ، دشــتلو، 
طــاد و ســهروفیروزان از خدمات شــبکه فاضالب 
بهره مند می شوند. تأسیسات فاضالب 11 روستای 
شهرســتان فالورجان با اجرای 162 کیلومتر شبکه 
جمــع آوری و احــداث 2 ایســتگاه پمپــاژ در مدت 
30 مــاه عملیاتــی می شــود و هــدف از اجــرای آن 
برخــورداری مــردم ایــن منطقــه از خدمــات دفــع 
بهداشتی فاضالب و استفاده مجدد از 105 میلیون 
مترمکعب پســاب در شــرکت ذوب آهن اصفهان 
بــه مــدت 25 ســال اســت. در آییــن افتتــاح ایــن 
طــرح معــاون توســعه و مدیریت منابع انســانی 
اســتانداری اصفهــان گفــت: اجــرای ایــن طــرح در 
روســتاها رویکردی در جهت محرومیت زدایی به 
شــمار می رود که توســط آبفای اســتان اصفهان و 
شرکت ذوب آهن با همکاری فرمانداری فالورجان 
در دســتور کار قرارگرفته اســت. مصطفی خضری 
با بیان این که اجرای شــبکه فاضالب در روســتاها 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی به مثابه تبدیل 
تهدید به فرصت اســت اعالم کــرد: با اجرای این 
پروژه نه تنها مشکالت بهداشتی و زیست محیطی 

منطقه برطرف می شــود بلکه اســتفاده مجــدد از 
پســاب در صنعت فوالد، وابستگی ذوب آهن به 
زاینده رود را بســیار کاهش می دهد. او ادامه داد: 
صنایــع بزرگی مانند فوالد مبارکــه و ذوب آهن در 
سال های اخیر طرح هایی در خصوص بازچرخانی 
آب در صنعــت در دســتور کار قــرار گرفــت کــه 
اجــرای ایــن طــرح نمونه بــارز آن اســت. در ادامه 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در دهه اخیر برای اولین بار در صنعت آب 
و فاضــالب کشــور، آبفای اســتان اصفهــان اجرای 
پروژه هــای فاضــالب را بــا ســرمایه گذاری بخــش 
خصوصــی نظیــر مجتمع فــوالد مبارکه و شــرکت 
ســهامی ذوب آهــن اصفهان عملیاتی کرده اســت 
کــه ازجمله می توان به اجرای شــبکه فاضالب در 
شهرســتان های مبارکــه، لنجان و فالورجان اشــاره 
کرد. هاشم امینی با بیان این که احداث تأسیسات 

فاضالب با استفاده از اعتبارات دولتی ممکن است 
چنــد دهه به طول بیانجامد گفت: این در حالی 
است که اجرای شبکه فاضالب شهرهای اشترجان 
و مینادشت با سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن در 
سال 1397 عملیاتی شد و هم اکنون در این شهرها 
انشــعاب فاضالب به متقاضیان واگذار می شود. 
او بــا بیان این که پس از یکپارچگی آبفای شــهری 
و روســتایی، ســرعت خدمات رســانی به روستاها 
افزایش یافته است افزود: از سال 1380 روستاهای 
شــمال شهرســتان فالورجان خواســتار اســتفاده از 
خدمات شــبکه جمع آوری فاضــالب بودند که با 
پیگیری نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی و ســرمایه گذاری شــرکت ذوب آهن امروز 
شــاهد آغاز عملیات اجرایی شــبکه جمع آوری 11 
روســتای دیگر این شهرســتان هستیم. مدیرعامل 
آبفای اســتان اصفهان اعــالم کرد: در ســال 1398 

نیز اجرای تأسیسات فاضالب در 14 روستای دیگر 
شهرســتان فالورجــان نیــز عملیاتی شــده بــود که 
تاکنون بیش از 76 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و انتظــار می رود در آینــده نزدیک به بهره برداری 
برســد. امینــی بــا بیــان این کــه پــس از یکپارچگی 
آبفای شــهری و روستایی، سرعت خدمات رسانی 
بــه روســتاها افزایش یافته اســت تصریح کــرد: در 
حــال حاضــر در کشــور تنها 75 روســتا از خدمات 
شــبکه فاضــالب بهره منــد هســتند درحالی که به 
دنبال یکپارچه ســازی شــرکت های آبفای شهری و 
روســتایی، زیرســاخت های الزم برای استفاده 25 
روستا از خدمات شبکه فاضالب در استان اصفهان 

فراهم شده است.
معــاون برنامه ریــزی و منابــع انســانی شــرکت 
ذوب آهــن نیــز اظهار داشــت: در ســالی کــه به نام 
جهش تولید نام گذاری شده است، شرکت ذوب آهن 
به منظور رفع نیاز آبی صنعت از طریق بازچرخانی 
آب و نیــز کاهــش آالینده های زیســت محیطی که 
ارتقــاء ســطح بهداشــت عمومــی و محیطــی را در 
بــردارد در ایــن پــروژه ســرمایه گذاری کــرده اســت. 
علیرضا رضوانیان افزود: با توجه وقوع خشکسالی 
هــای مســتمر و کاهــش محدودیــت منابــع آبــی، 
ذوب آهــن طرح هــای متعــددی در زمینــه کاهــش 
مصرف آب ازجمله بازچرخانی آب را اجرایی کرده 
اســت تا به مسئولیت های اجتماعی خود در برابر 

جامعه و مردم به خوبی عمل کرده باشد.

مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: روز سه شــنبه هفته 
گذشــته بــا اعــالم ســامانه بارشــی بــرف و بــاران و 
افزایش برودت هوا، شبانه شهردار اصفهان دستوری 
مبنی بر انجام  اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از 
سرمازدگی کارتن خواب ها در نقاط بی دفاع شهری 

صادر کرد.
به گزارش رویداد امروز، روح اله ابوطالبی ادامه 
داد: در ابتــدا ضمــن هماهنگی با مراکــز پذیرش و 
اقامت افراد بی سرپرست و فاقد سرپناه، عملیات 
میدانی اکیپ های گشــتی برای شناسایی و انتقال 
۱۱۶ نفــر از ایــن افــراد بــه اقامتگاه هــای مربوطه و 

توزیع غذای گرم مانع از چالش های بعدی شد.
او با اشــاره به ضرورت انجام برنامه های جامع 
برای ســاماندهی کارتن خواب ها ازجمله معتادان 
متجاهر و افراد بی سرپناه فاقد اعتیاد، اظهار کرد: 
دســتگاه های مســئول بایــد بــا مســئولیت پذیری، 
مداخلــه، ایفــای نقش تخصصی و با بهره گیــری از 
مددکاران متخصص اجتماعی برای توانمندسازی و 
بازگشــت این افراد به آغوش خانواده و به صحنه 

جامعه همکاری کنند.
تأمین مکان برای استقرار دست فروشان 

خارج از تکالیف شهرداری هاست
مــکان  تأمیــن  باوجوداینکــه  داد:  ادامــه  او 
بــرای اســتقرار دست فروشــان خــارج از تکالیــف 
شهرداری هاســت، ســازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان برای 
جلوگیــری از اخــالل در امرارمعــاش دستفروشــان 
بدون سوءسابقه که از اقشار آبرومند و آسیب پذیر 
به شمار می روند، آمادگی دارد برای حضور و ادامه 
فعالیت این افراد را در بازارهای روز تحت نظارت 

این سازمان ساماندهی کند.
مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهرداری 
اصفهان با اشاره به وظایف ذاتی و قانونی شهرداری 
در زمینه جلوگیری و رفع ســد معبر، گفت: پدیده 
سد معبر ازجمله مشکالت انتظام فضای شهری در 
کالن شهرها بوده که الزم است برخورد با این مسئله 
ازنظر سه جنبه عرفی، شرعی و قانونی انجام گیرد.

او گفت: سد معبر عالوه بر تأثیر سوء بر منظر 
شــهری و آلودگی بصری، ســبب اخالل در فعالیت 
صنــوف می شــود. بارها افــراد زیادی برای عبــور در 
مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی باید به ناچار 
مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان 
تغییر دهند و طبیعی اســت که این عمل احتمال 

حادثه و ترافیک را زیاد می کند.
ابوطالبی بیان کرد: بساط گستری دست فروشان، 
در  خــودرو  توقــف  غیرمجــاز،  دکه هــای  نصــب 
مکان هــای غیرمجــاز، حضــور وســایل نقلیــه برای 

فروش کاال در معابر و اشغال پیاده روها و میادین، 
تکدی گری، مهم تر از همه اشــغال معابر از ســوی 
صاحبان مغازه که گاهی موجب اشغال خیابان هم 
می شــود و تخلیه مصالح و نخاله در کنار معابر از 

مصادیق و نمونه های بارز سد معبر است.
او افــزود: بــر اســاس تبصــره 1 بنــد 2 و بنــد ۲۰ 
مــاده 55 و تبصــره 6 ماده 96 قانون، شــهرداری ها 
می توانند برخوردهای متفاوت برای برخورد با این 
مشــکل انجــام دهند، همچنین در صــورت لزوم با 
اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسالمی هر فردی 
کــه اقــدام به هرگونه تجــاوز و تصــرف عدوانی یا 
ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در امالک متعلق 
به شــهرداری کند به مجازات یک ماه تا یک ســال 

حبس محکوم می شود.
معرفی دست فروشان به بازارهای روز شهرداری

مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
و  جمــع آوری  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهرداری 

ســاماندهی دست فروشان سطح شــهر اظهار کرد: 
با توجه به اینکه دست فروشی به عنوان یک عمل 
خالف قانون به شمار می رود شهرداری مکلف به 
جمع آوری دست فروشــان است. البته در شهرداری 
اصفهان ساماندهی دست فروشان از سوی سازمان 
میادین و ساماندهی مشاغل شهری در دستور کار 

قرارگرفته است.
او ادامه داد: دست فروشــانی که کارشان جنبه 
بزه نداشــته باشــد، از ســوی شــهرداری به بازارهای 
روز معرفی می شــوند تا امرارمعاش آن ها با اخالل 
روبــرو نشــود. ابوطالبــی با بیان اینکــه دلیل قانون 
برای تخلف دانستن دست فروشی، ایجاد سد معبر 
است، گفت: با توجه به اینکه در برخی موارد ایجاد 
سد معبر منجر به برخی حوادث می شود، از همین 
رو شهرداری اقدام به جمع آوری و ساماندهی آن ها 

می کند.
فروش مواد مخدر در پوشش 

دست فروشان
او با بیان اینکه برخی از دستفروشان از این شغل 
بــرای پوشــش تخلفاتی ماننــد فروش مــواد مخدر 
اســتفاده می کنند، اظهار کرد: شهرداری اصفهان در 
چنین مواردی با شناسایی متخلفان آن ها را به نیروی 

انتظامی تحویل می دهد.
او با اشاره به روند رو به افزایش دست فروشی 
در اصفهــان تصریــح کرد: در ســال های اخیر فشــار 
اقتصادی و وضعیت معیشتی سبب شده تا برخی 
افــراد شــغل خــود را ازدســت داده و به ناچــار بــه 
دست فروشــی روی آورده باشــند کــه در ایــن موارد 
اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهــان بــا همــکاری ســازمان میادیــن آن هــا را در 

بازارچه ها ساماندهی می کند. 

در نشست عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با شهردار منطقه 1۲ تأکید شد

منطقه 1۲ فرصتی برای ایجاد پروژه های توسعه ای بخش کشاورزی

نخستین بار پس از یکپارچه شدن شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت گرفت؛
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خبر کوتاه   

اهدای ۱3۰ ویلچر
 به معلوالن در هفته جهانی 

معلولین
 علی عرب نژاد،مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه هم اکنون 5970 نفر معلول پشت نوبتی 
برای دریافت خدمات مستمری و غیره در از بهزیستی 
خراســان جنوبی وجود دارد، گفت: ســال 97 ســامانه 
ثبت نام معلوالن در سازمان بهزیستی بسته شده و از 
آن زمان تاکنون هیچ ثبت نامی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه این موضوع بارها از طریق نمایندگان 
اســتان در مجلس شــورای اســامی و اســتانداران سابق 
پیگیــری شــده اما به نتیجه ای نرســیدیم، گفــت: این 
مشــکل تنها توســط دولت می تواند حل شود، چراکه 
کشــوری اســت. او با اشاره به کمبود تجهیزات پزشکی 
و درمانی معلوالن در بهزیستی بدلیل کمبود اعتبارات، 
گفت: هم اکنون برخی از تجهیزات پزشکی که معلوالن 
متقاضی دریافت آن هستند، را با کمبود مواجه هستیم، 
چراکه اعتبارات دولتی کفاف خرید این همه تجهیزات 
را نمــی دهــد. عــرب نــژاد با اشــاره بــه ورود خیرین به 
موضوعــات مختلــف کمــک بــه معلــوالن در اســتان، 
گفت:  در همین راســتا مؤسســات خیریه ای شناســایی 
شــدند کــه در زمینــه ســبد غذایی و تجهیزات پزشــکی 
کمک هایی را به معلوالن داشته باشند، اخیرًا 250 پک 
پوشک را از طریق خیرین و همچنین 60 راس گوسفند 
نیز از طریق یک مؤسسه خیریه تامین شده که درحال 
بسته بندی برای توزیع در بین جامعه هدف معلوالن 
با نیازمندی بیشتر هســتیم.وی افزود: همچنین تعداد 
82 ویلچر هم از طریق ســتاد اجرایی فرامین امام)ره( 
و 50 ویلچر از طریق موسســه خیریه آبشــار عاطفه ها 
تامین شــده که هفته آینده توزیع خواهد شد.مدیرکل 
بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش خصوصی 
و مؤسســات خیریــه در حد تــوان به بخش معلوالن و 
مراکز نگهداری معلوالن کمک کنند، چراکه منابع دولتی 
کفاف نمی کند، گفت: سال گذشته در دو مرحله و در هر 
مرحله یک میلیارد و 800 میلیون تومان از منابع خارج 
از منابع بهزیستی برای مراکز بهزیستی در استان جذب 
شــد.عرب نژاد با بیان اینکه خراســان جنوبی رتبه اول 
معلولیت از نوع ذهنی و شنوایی را در کشور دارد، گفت: 
اقدامات پیشگیرانه در این خصوص صورت می گیرد اما 
باز هم نیازمند فرهنگ سازی است و باید حتما زوجین 
آزمایــش هــای ژنتیــک حیــن و قبــل ازدواج و همچنین 
غربالگیری شنوایی فرزندان خود را جدی بگیرند.وی با 
بیان اینکه نرخ شیوع معلولیت در کشور دو یک دهم 
درصــد و در خراســان جنوبی ســه و شــش دهــم درصــد 
است که این موضوع نیاز به اقدامات پیشگیرانه بیشتری 
دارد، اظهارداشت: توسعه خدمات مشاوره ای ژنتیک، 
غربالگری شنوایی و غربالگری بینایی و یکسری از این 
اقدامات می تواند تا حدود زیادی از افزایش معلولیت 
در استان جلوگیری کند چراکه 80 درصد معلولیت های 
استان مربوط موارد ژنتیک و غیر طبیعی بخصوص مادر 
زادی است.مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه خدمات بهزیستی برای معلوالن در بخش های 
گوناگون ارائه می شــود، افزود: در حال حاضر 35 مرکز 
روزانه و 20 مراکز شبانه روزی ارائه خدمات به معلوالن 
تحت نظارت بهزیســتی در اســتان داریم.عرب نژاد با 
اشــاره به اینکه امســال 577 نفر در استان از خدمات و 
تجهیزات پزشــکی شامل فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، 
گفتار درمانی و غیره به ارزش بیبش از 300 میلیون تومان 
از مراکز بهزیستی بهره مند شدند، گفت: راه اندازی مراکز 
کاردرمانی وظیفه بهزیستی نیست و مربوط به دانشگاه 
علوم پزشکی است، بهزیستی تنها برای نیاز جامعه مورد 
هدف خود، خرید خدمت از بخش دولتی و غیردولتی 
از طریق قرار دادن یاری برگ کمک می کند.وی همچنین 
در خصوص حق پرســتاری معلوالن هم گفت که این 
طــرح به همــه معلوالن تعلق نمی گیــرد بلکه تنها به 
بخشی از معلوالن که شامل معلولیت شدید و خیلی 

شدید هستند می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

7۲ درصد جامعه هدف 
استان هر دو دوز واکسن 

کرونا را دریافت کردند
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
بیرجنــد از دریافــت ۷۲ درصــدی جامعــه هــدف 
کرونــا خبــر داد و  اســتان از هــر دو دوز واکســن 
گفــت: بــا توجه به خطر شــیوع ویــروس جدید در 
نقــاط مختلــف کشــور به ویژه مرزهــا نظارت ها و 

مراقبت ها تشــدید شده است.
بــه گــزارش تســنیم،مهدی زاده بــا بیــان اینکه 
هــزار   453 و  اول  دوز  نفــر  هــزار   538 تاکنــون 
نفــر دوز دوم واکســن کرونــا را در اســتان دریافت 
کردنــد گفــت: برای دوز ســوم کــه جمعیت باالی 
بایــد  درمــان  کادر  خــاص  بیمــاران  و  ســال   50
مراجعــه کننــد تاکنــون تنها 4هــزار و 700 نفر دوز 
گویــا اســتقبال از دوز  کردنــد و  ســوم را دریافــت 
ســوم بسیار کم اســت.معاون بهداشــتی دانشگاه 
کاهــش  گفــت: از دالیــل  علــوم پزشــکی بیرجنــد 
تزریــق واکســن کرونا توســط مردم یکــی به دلیل  
اطاع رسانی کم از طریق دانشگاه علوم پزشکی 
بــرای  افــرادی هــم معتقدنــد  اســت و همچنیــن 
کافــی  و دوم  اول  بــدن همــان دوزهــای  ایمنــی 
اســت و در این راســتا  طبق تاثیرات تبلیغات قرار 
می گیرنــد.وی ادامــه داد: در این راســتا رده ســنی 
جوانان 20 تا 30 سال تنها 65 درصد برای تزریق 
واکســن مراجعــه کردنــد و 35 درصــد اصــا هیچ 

نداشتند. مراجعه ای 

به عنــوان  ارتباطــات  و  اطاعــات  فــن آوری 
عمده تریــن محور تحول و توســعه هزاره ســوم 
مطرح شــده اســت و در ایــن عرصــه شــهر نیــز 
به واســطه تحــول مفهوم فضای شــهری و ظهور 
زیرســاخت نوین فن آوری اطاعات و ارتباطات 

متحول می شود.
بــه گزارش رویــداد امروز؛ نگــرش به فناوری 
اطاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه کشورها، 
جــاي خــود را بــه فنــاوری اطاعــات به عنــوان 
محور توســعه انســانی داده اســت. درک نقش 
بنیادین این مهم و ســازمان دهی مناســب براي 
نهادینه کردن آن تضمیني مناســب براي حضور 
فعال و مقتدر در جامعه جهاني و تسریع روند 
جهــان شــدن اســت. بررســی پژوهش ها نشــان 
می دهــد، نقــش فنــاوری اطاعــات و ارتباطات 
بــا  شــهری  برنامه ریــزی  تغییــرات  در   )ICT(
تکیه بــر ابعــاد کالبــدی آن موردنظــر اســت و بر 
مبنــای نتایــج آن، تأثیــر برنامه ریــزی مبتنــی بــر 
توســعه زیرســاخت های اطاعاتــی و ارتباطــی 
در تســهیل روند جهان شــدن بیان می شــود. با 
بررســی معیارهــا و شــاخص های مقایســه ای به 
ارزیابــی رویکردهــای جدید برنامه ریزی شــهری 
که مبتنی بر توسعه زیرساخت های اطاعاتی و 
ارتباطی هستند، پرداخته شده است. مطالعات 
میدانــی حکایت می کند توســعه نقــش فناوری 
اطاعــات و ارتباطات )ICT( بــا افزایش امکان 
برقــراری ارتباط از راه دور ضمن تغییر الگوهاي 
فعالیتــی، تغییــر در الگوهای فضایــی و مکانی 
محلی شهری را فراهم آورده است که بر مبنای 
توســعه زیرســاخت های اطاعاتــی و ارتباطی و 

فرصت های ناشی از آن، قابل ارائه هستند.
درنتیجــه می تــوان گفــت، بهره گیــری از این 

الگوهــای فضایــی  بــر  تأثیرگــذاری  رویکردهــا، 
و  داشــته  همــراه  بــه  را  شــهرها  عملکــردی  و 
امــکان پاســخگویی بــه نیازهای شــهری درروند 
راســتای  در  می کنــد.  تســهیل  را  جهانی شــدن 
زیرســاخت های  توســعه  و  مهــم  ایــن  تحقــق 
ارتباطی، طی سال های گذشته و در حال حاضر 
ســوی  از  اســتان  ســطح  در  اقدامــات خوبــی 
ســازمان های متولی دولتــی و خصوصی حوزه 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات صــورت گرفته 
کــه نشــان از همــت و تاش شــبانه روزی برای 
توســعه ارتباطات و اطاعات در استان دارد. 
طی روزهای گذشته در فضای رسانه ای استان 
نقل قــول و اظهاراتــی از ســوی متولیان شــهری 
مبنــی بــر تشعشــعات دکل هــای ارتباطــی بــر 
ســامت مردم منتشرشــده اســت کــه خبرنگار 
بــرای واکاوی ایــن موضــوع و به منظــور تنویــر 
مــردم  اضطــراب  کاهــش  و  عمومــی  افــکار 
اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  مدیــرکل  بــا 
کــرده  گفت وگــو  جنوبــی  خراســان  اســتان 

بــا  داشــت:  اظهــار  بهــی  مصطفــی  اســت. 
توســعه شــهرها و توســعه کاربری هــای مبتنی 
نیازهــای  بــه  پاســخ  و  فنــاوری اطاعــات  بــر 
کاربــران و شــهروندان خصوصــا در ایام شــیوع 
کرونــا و همچنیــن باهــدف توســعه  ویــروس 
بــر فنــاوری اطاعــات  کســب وکارهای مبتنــی 
ضــرورت توســعه زیرســاخت های ارتباطــی بــا 
تکنولــوژی روز اهمیتی دوچنــدان پیدا می کند 
بــا  درتاشــند  همــواره  همــراه  اپراتورهــای  و 
ایجاد ســایت های جدید تلفن همراه نیازهای 
ارتباطــی شــهروندان را مرتفــع کنــد. او گفت: 
بر اســاس قانون ناظر بــر عملکرد اپراتورها در 
کیفیــت ارتباطــات ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی اســت که در همــکاری با 
دفتــر حفاظــت در برابــر اشــعه ســازمان انرژی 
تــوان تشعشــعات دکل هــای  و  شــدت  اتمــی 
به طــور  نیــز  را  همــراه  اپراتورهــای  ارتباطــی 
و  داده  قــرار  پایــش  مــورد  دوره ای  و  مســتمر 
دکل  یــک  تشعشــعات  شــدت  درصورتی کــه 

ارتباطــی بیشــتر از حــد مجــاز طبق اســتاندارها 
باشد از ادامه فعالیت آن دکل ارتباطی جلوگیری 
ارتباطــات و  آمــد. مدیــرکل  بــه عمــل خواهــد 
فناوری اطاعات استان خراسان جنوبی با تأکید 
برپایش های دوره ای   مســتمر انجام شــده توسط 
سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: تاکنون هیچ 
مــوردی از تخطــی از حد اســتاندارد در دکل های 
اپراتورهای تلفن همراه در اســتان گزارش نشــده 
است و میزان شدت امواج این دکل ها بسیار کمتر 
از حد استاندارد است. بهی با اشاره به اینکه بر 
اســاس اســتانداردهای علمــی و فنــی موجــود و 
پیرو پایش های مســتمر جــای هیچ گونه نگرانی 
برای شــهروندان گرامی در خصوص تشعشعات 
دکل های ارتباطی اپراتورهای همراه وجود ندارد 
تأکید کرد: الزم است در یک همکاری و همراهی 
همه جانبه با اپراتورها در توسعه زیرساخت های 
ارتباطی الزم زمینه ایجاد شهرهای هوشمند که 
یکــی از ارکان مهــم توســعه و مدیریــت شــهری 

است را محقق کنیم

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان:

امواج دکل های ارتباطی اپراتورهای
 همراه آسیب رسان نیست

روند اجرای پروژه راه آهن بیرجند- 
یونسی شتاب می گیرد

نسخه نویسی از اول دی
 تمام الکترونیک می شود

۵3 درصد خانه های روستایی استان 
مقاوم شدند

اســتاندار خراســان جنوبی 
گفت: تســریع دررونــد اجرای 
پروژه راه آهن بیرجند- یونسی 
قــرار  اســتان  کار  دســتور  در 
دارد و تــا رســیدن به ســرمنزل 
مقصــود، به طــور ویــژه دنبال 
بــا  قناعــت  جــواد  می شــود. 

تشریح جلسه نحوه مشارکت و سرمایه گذاری 
در احداث و تکمیل پروژه های ریلی و آزادراهی 
کشــور در محــل وزارت راه و شهرســازی برگــزار 
شــد، اظهار داشت: این جلسه به ریاست وزیر 
راه و شهرســازی و بــا حضــور 5 نفــر از مدیــران 
عامل بانک های عضو کنسرسیوم بانکی پروژه 
راه آهــن چابهار-زاهدان-بیرجنــد- یونســی در 
خصــوص یکــی از مصوبات ســفر رئیس جمهور 
بــه اســتان برگــزار شــد. او بیــان کرد: بر اســاس 
مصوبــه دولت، 70 درصد اعتبــارات این پروژه 
توسط صندوق توسعه ملی، 20 درصد توسط 
کنسرســیوم ریلی و 10 درصد نیز توســط وزارت 
راه و شهرســازی تأمیــن خواهــد شــد. اســتاندار 

خراسان جنوبی بابیان این که 
صندوق توسعه ملی باید این 
اعتبار را در اختیار بانک ها قرار 
دهــد، تصریــح کرد: بــا توجه 
به این که برای اولین بار است 
که بانک ها از صندوق توسعه 
ملی، تسهیات ریالی دریافت 
می کنند، بنابراین ابهاماتی پیش آمد و درروند 
اجــرای کار وقفــه ایجاد نمود. قناعــت افزود: 
جلســه بــرای رفــع ایــن ابهامات بــود و مــوارد 
موجــود به صورت فنی و تخصصی موردبحث 
و بررســی قرار گرفت. او متذکر شــد: ما در این 
جلســه با اشاره به دغدغه های استان، بر لزوم 
تسریع درروند اجرای کار تأکید نمودیم و تأکید 
کردیم که نباید کار معطل باتکلیفی بانک ها 
در نحوه اجرا بماند. استاندار خراسان جنوبی 
گفــت: بنــا بــه تصمیمــات اتخاذشــده در ایــن 
جلسه، امیدواریم تا یک هفته آینده، با روشن 
شدن تکلیف بانک ها و انعقاد تفاهم نامه های 

الزم، شاهد اجرایی شدن این پروژه باشیم. 

ســامت  بیمــه  مدیــرکل 
خراسان جنوبی گفت: از ابتدای 
دی امســال تمامی نسخه های 
پزشکی در این استان به صورت 
کاما الکترونیــک ارائه خواهد 
شد و امکان پرداخت برای نسخ 
خطی را نخواهیم داشت. علی 

اربابی اظهار داشت: آمادگی کامل از سوی بیمه 
ســامت برای تأمین زیرساخت های الزم وجود 
دارد و اکنون ۸۰ درصد فرایند نسخه نویسی در 
استان خراسان جنوبی الکترونیکی انجام می شود 
لذا پزشکانی که هنوز اقدام به این کارنکرده اند 

در پرداختی ها با مشکل مواجه خواهند شد.
او گفــت: در زمینه فرایندهای بیمه اتفاقات 
خوبی رقم خورده و یکی از مهم ترین موضوعاتی 
که ســال ها در نظام سامت کشور مدنظر بوده، 
نسخه نویسی الکترونیک است و در برنامه پنجم 
و ششــم توســعه بیان شده اســت. مدیرکل بیمه 
ســامت خراســان جنوبــی بابیــان اینکــه برخی 
پزشــکان هنوز در ســامانه عضو نشــده اند افزود: 
امیدواریــم بــا مراجعــه افــراد بــه اداره کل بیمــه 
سامت این امکان فراهم شود که دسترسی الزم 
برای نسخه نویسی الکترونیک را فراهم کنیم. او 
اظهار داشت: با این روند هم درمان در استان روند 
بهتری خواهد داشت و از طرفی دستورالعمل های 
وزارت بهداشت مورد کنترل و ارزیابی قرار خواهد 
گرفت لذا خدمات زائد توسط سامانه ها شناسایی 
و از خدمات القایی جلوگیری خواهد شد. اربابی 
گفت: با الکترونیکی شدن نسخه ها شرایط تجویز 
دارو و پاراکلینیــک علمــی می شــود و در کاهــش 
هزینه های بخش دارو و درمان بسیار موثر است. 
او تصریح کرد: با توجه به اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک در یک سال و نیم گذشته امروز شاهد 
سرعت رسیدگی به اسناد پزشکی در سازمان های 
بیمه گر هستیم و پرداخت مطالبات به روز است 
که مطالبات مربوط به مطب ها، داروخانه ها و 
آزمایشگاه ها تا پایان مهرماه انجام شده و آبان نیز 
در دست پرداخت است. مدیرکل بیمه سامت 
خراســان جنوبی افزود: تأمین هزینه های درمان 
بــرای مؤسســات درمانی موضوع مهمی بــوده و 
تأخیرهای گذشته آسیب زاست که با الکترونیکی 
شــدن نســخ از ایــن آســیب جلوگیــری شــده و 
امیدواریم خدمات بهتر و مطلوب تر را در سطح 
استان شاهد باشیم. او همچنین از برقراری نظام 
ارجاع بیماران و پزشک خانواده در صندوق بیمه 
سامت همگانی خبر داد و گفت: در این طرح از 
ابتدای آبان  ماه با فراخوانی که در ســطح استان 

بــرای جــذب پزشــک به منظور 
انجــام فرایند پزشــک خانواده 
داشــتیم، ۴۰ پزشــک عمومــی 
اعام آمادگی کردند که در این 
طــرح همــکاری کننــد و تعداد 
پزشــکان در شــهرهای مختلف 
متفــاوت اســت امــا درمجموع 
کــرد:  مشــارکت خوبــی داشــتند. اربابــی بیــان 
اطاعات هویتی افراد پایش شده تا همپوشانی 
جمعیتــی نداشــته باشــیم و جامعــه هــدف بــه 
پزشــکان معرفی شــوند. او افــزود: تا این لحظه 
۲۰ هزار نفر از بیمه شــدگان صندوق به پزشــکان 
موردنظر معرفی شدند که افراد برای درمان ابتدا 
باید به پزشــک خانواده مراجعه کنند و در ســال 
۲ بار می توانند پزشک خانواده را تعویض کنند. 
مدیرکل بیمه سامت خراسان جنوبی گفت: با 
ایــن اقدام بیمه شــدگان، مشــاور درمــان دارند و 
بیماری هــای دیابت و فشــارخون به طــور خاص 
توسط پزشک خانواده رصد و پایش می شود. او 
بیان کرد: از ســوی دیگر شرایط برای برخورداری 
از خدمات تخصصی برای نظام ارجاع به صورت 
دولتی و غیردولتی فراهم شــده اســت و افراد در 
مراجعه به پزشــک خانواده فقط ۶ هزار تومان 
کــرد. اربابــی گفــت: همــه  پرداخــت خواهنــد 
بیمه شــدگان بیمــه ســامت از پزشــک خانــواده 
برخوردار می شــوند تا یک مشــاور و وکیل درمان 
در اختیــار داشــته باشــند و با این رونــد ارجاعات 
به متخصصان به صورت کاما علمی نیازسنجی 
می شــود. او افــزود: در زمینه خدمات مربوط به 
نازایی که از موضوعات روز کشور و سیاست های 
اباغــی مقام معظم رهبری اســت ســازمان های 
بیمه گر ازجمله بیمه ســامت پیشــرو هســتند و 
عاقه مندی این است که آنچه در توان ما است 
برای پرداختی ها کمک کنیم تا فرزند آوری اتفاق 
بیفتــد. مدیرکل بیمه ســامت خراســان جنوبی 
گفــت: در همین ارتبــاط دســتورالعمل راهبردی 
خرید خدمت نازایی بر اساس بسته های خدمتی 
شفاف اباغ شده تا مردم با دغدغه کمتر خدمات 
موردنیــاز را دریافــت کننــد. او بیان کرد: ســازمان 
بیمه ســامت بر اســاس بســته های خدمتــی ۹۰ 
درصد هزینه ها را پرداخت می کند و داروها هم با 
فرانشیز ۱۰ درصد تعهد شده که مردم نگرانی در 
این زمینه نداشته باشند. اربابی افزود: تمامی این 
خدمات برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بهزیستی به صورت رایگان انجام می شود 
و شرایط خدمت در حال حاضر در مرکز بیماران 

خاص بیرجند مهیا است.

مدیــرکل بنیــاد مســکن خراســان جنوبی با 
اشــاره بــه اینکه ۵۳ درصد خانه های روســتایی 
خراسان جنوبی مقاوم شده اند، گفت: تسهیات 
برای مقاوم سازی خانه ها به ۲۰۰ میلیون تومان 

افزایش می یابد.
مســکن  بنیــاد  مدیــرکل  تنهــا،  قاســم 
خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر اظهارکرد: 
در حال حاضر از حدود ۸۸ هزار و ۸۳۵ خانه 
روســتایی در خراسان جنوبی تعداد ۴۷ هزار و 
۲۷۹ واحد روســتایی مقاوم ســازی شده است 
که ۵۳.۲ درصد خانه ها را شــامل می شود.وی 
با اشاره به اینکه میانگین کشوری در خصوص 
مقاوم ســازی خانه هــای روســتایی ۵۲ درصــد 
است، بیان کرد: هر چند ما حدود یک درصدی 
از میانگین کشوری باالتر هستیم ولی به واسطه 
آنکــه هنوز حــدود ۴۷ درصد دیگــر از خانه ها 
مقــاوم ســازی نشــده اند احســاس مســئولیت 
در ایــن زمینــه داریم.مدیــرکل بنیــاد مســکن 

خراســان جنوبی اظهارکــرد: مــا در هر جلســه، 
هر برنامه رســانه ای، هر دیــدار با فرمانداران و 
مردم داشــته ایم از روســتاییان عزیز درخواست 
کرده ایم که برای مقاوم سازی خانه های خود و 
دریافت تسهیات در این زمینه مراجعه کنند.

تنها در زمینه تسهیات مقاوم سازی خانه های 
مقاوم ســازی  تســهیات  بیان کــرد:  روســتایی 
خانه هــای روســتایی ۱۰۰ میلیــون تومــان و بــا 
بازپرداخت ۲۰ ساله و کارمزد پنج درصد است 
و در حقیقت در میان تسهیات بانکی بهترین 
شرایط را دارد.وی ادامه داد: افزایش تسهیات 
مقاوم سازی خانه های روستایی به ۲۰۰ میلیون 
تومان )با همان شرایط قبلی و بازپرداخت ۲۰ 
ســاله و …( نیز هنوز اباغ نشــده است ولی به 
زودی دســتورالعمل و اباغیــه آن به دســت ما 
خواهد رسید و روستاییان عزیز با مبلغ بیشتری 
می تواننــد بــرای مقاوم ســازی خانه هــای خود 

اقدام کنند. 

جواد قناعت

علی اربابی

د خراسان جنوبی رویدا

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراســان جنوبی 
گفت: مأموران در بازرســی از ۴ اتوبوس مسافربری 
انواع کاالی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون 

ریال کشف کردند.
به گزارش تسنیم، سرهنگ جواد بخشی اظهار 
داشــت: مأمــوران پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان 
خراســان جنوبــی در راســتای اجرای طرح مبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز، هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در محورهای مواصاتی استان 4 اتوبوس مسافربری 
را متوقــف و بازرســی کردنــد. او افزود: مأمــوران با 
هماهنگــی مقــام قضائــی در بازرســی از خودروها 
انواع کاالی قاچاق شامل البسه خارجی، قطعات 

و لوازم خودرو، 4 دستگاه چرخ خیاطی و 6 لپ تاپ 
خارجی قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی کاالی 
مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه بالغ بر 2 میلیارد 
و 150 میلیون ریال برآورد شده است. رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی اســتان خراسان جنوبی بیان کرد: 
مأمــوران در ایــن رابطه 4 خودرو توقیف و 4 متهم 
دســتگیر کردند که متهمان دستگیرشده با تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 
معرفی شدند. بخشی خاطرنشان کرد: در صورت 
اطاع از هرگونه فعالیت های غیرقانونی، مراتب را 
در اســرع وقت از طریق تلفــن 110 به پلیس اطاع 
دهنــد. فرمانــده انتظامی خراســان جنوبــی نیز در 

جمــع خبرنــگاران از کشــف 26 هزار لیتر ســوخت 
قاچــاق و خارج از شــبکه توزیع فراورده های نفتی 
در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: در این رابطه 
یک خودرو توقیف و 2 متهم دستگیر شدند. سردار 
ناصر فرشید اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی 
سهل آباد شهرستان نهبندان در اجرای طرح مبارزه با 
قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محورهای مواصاتی این شهرستان به یک کامیون 
مشــکوک شــدند و جهت بررســی بیشــتر خودرو را 

متوقف کردند.
او بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی با مقام 
قضائی در بازرسی از کامیون، 26 هزار لیتر سوخت 

قاچــاق و خارج از شــبکه توزیع فراورده های نفتی 
کشــف کردنــد. فرمانده انتظامی اســتان خراســان 
جنوبی افزود: مأموران در این رابطه یک خودروی 
سنگین توقیف و 2 متهم دستگیر کردند که متهمان 
به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند. 
فرشــید خاطرنشــان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت 
به صــورت ویژه در دســتور کار پلیــس قــرار دارد و از 
شــهروندان نیز می خواهیم که به منظور مشــارکت 
در ایــن امــر هرگونــه اخبــار و اطاعاتــی از فعالیت 
قاچاقچیــان دارنــد، از طریق شــماره تلفــن 110 به 
پلیــس اطــاع دهند تــا در اســرع وقت با متخلفان 

برخورد قانونی صورت گیرد. 

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دســتی خراسان جنوبی از ثبت تنورسازی 
فردوس در فهرســت میراث ناملموس )معنوی( 
امــروز، حســن  رویــداد  گــزارش  بــه  داد.  خبــر 
رمضانی  اظهار داشت: تنورسازی سنتی، ساخت 
تنورهــای نانوایی هــای ســنتی و خانگــی بــا گل 
اســت و شــهر فردوس، پیشگام و متقدم در هنر 
تنورســازی ســنتی اســتان اســت. مدیرکل میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی خراســان 
جنوبــی افــزود: شــهر فــردوس به عنــوان یکی از 
پیشگامان هنر تنورسازی سنتی در استان است. 
کــه بــر اســاس مطالعــات  گفــت: هرچنــد  وی 

صــورت  کاوش هــای  گــزارش  و  باستان شناســی 
گرفتــه، قدمــت ســفالگری آن به دوره ساســانی 
پیشکســوتان  بــا  مصاحبــه  امــا  بازمی گــردد، 
ایــن  نســلی  خاطــرات  و  فــردوس  تنورســازی 
عزیــزان و رواج فامیــل خزاف مقــدم که طبقه ی 
تاریخی در حدود 300 سال دارد، نشان از رونق 
سفالگری منطقه و دیرینه باالی این هنر در شهر 

مذکور دارد.
رمضانی ادامه داد: برای ساخت تنور از خاک 
رس، کاه، ماسه و آب با نسبت های بسیار دقیق 
و اســتاندارد کــه به صــورت تجربــی حاصل شــده 
اســتفاده می شــود. وی گفــت: تجربه تشــخیص 

خــاک مرغــوب بــرای تنورســازی، روش هــای بــه 
عمــل آوری گل و آماده ســازی آن، ســاخت تنــور 
بــا الیه هــای نــواری بــا عرض حــدود 22 ســانت 
و ... از اســتعداد، توانمنــدی و تجربــه ی غنــی 
نســل به نســل این هنر در شهر فردوس حکایت 
گردشــگری و  دارد. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی خراســان جنوبــی بیــان کــرد: دوام 
و عمــر بــاالی تنورهــای فــردوس کــه بیــش از 50 
ســال مورداســتفاده بوده و کارایی دارند از دیگر 
ویژگی های تنورهای فردوس اســت. پخت کامل 
بدنــه  تنورهــا در کوره و نصب و اســتفاده از تنور 
پختــه، دلیلی بر اســتحکام تنورهــا و کیفیت نان 

حاصلــه اســت. رمضانــی عنــوان کــرد: از اجــداد 
و بــزرگان شــهر فــردوس نقــل می شــود کــه زنــان 
و مادرانــی کــه نــان را در تنور می پزنــد دعای آن 
بزرگواران بیش از مردم عادی مستجاب می گردد؛ 
چراکــه اگــر تنــور تــرک بخــورد یــا کیفیــت خوب 
نداشــته باشــد کــه نان به شــکل مطلــوب پخت 
نشود، باعث کم شدن رزق آنان می شود؛ اما اگر 
تنور خوب باشد مادران و زنانی که نان می پزند و 
کسانی که به قول معروف سینه  آنان از آتش تنور 
گرم می شــود مستجاب الدعوه تر هستند و دعای 
آنــان درباره ســازنده  تنور به خاطر کســب رزق و 

عاقبت به خیری مستجاب می شود.

کل  اداره  توســط  دانش آمــوزی  تبلــت   ۲۱۴  
کمیته امداد خراسان جنوبی و بانک سپه استان به 

دانش آموزان نیازمند اهدا شد.
بــه گزارش رویــداد امروز، رضا ســلم آبادی، 
مدیرکل کمیته امداد خراســان جنوبی در آیین 
اهــدای ۲۱۴ تبلــت دانش آمــوزی بــا همــکاری 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و مدیریت شعب 
بانک سپه استان اظهار کرد: ضعیف ترین قشر 
ازنظــر اقتصــادی و اجتماعی مددجویان کمیته 
امداد هســتند که برای دریافت تسهیات آنان 
را بــه بانک ها معرفی می کنیم. مدیرکل کمیته 
امداد خراســان جنوبی با قدردانی از همکاری 
کــه منجــر بــه تحقــق ۱۰۸ درصــدی  بانک هــا 
پرداخت تســهیات به مددجویان در سال ۹۹ 
شد، گفت: بانک سپه یکی از اولین بانک های 
اســتان اســت که تسهیات بند »ب« تبصره ۱۶ 

کردنــد .  را ســریع تر بــه مددجویــان پرداخــت 
او بــا اشــاره بــه اینکــه بالغ بــر ۱۷ هــزار و ۳۰۰ 
دانش آمــوز نیازمند تحت پوشــش کمیته امداد 
استان خراسان جنوبی هستند، افزود: در حال 
حاضــر ۲ هــزار و ۹۰۰ خانــوار بــرای بهره مندی 
دانش آموزان از آموزش های مجازی در ســامانه 

شــاد نیازمنــد چهار هزار و ۷۰۰ تبلت و گوشــی 
هوشــمند هســتند. ســلم آبادی از اهــدای ۲۱۴ 
تبلت دانش آموزی بااعتبار ۶۴۲ میلیون تومان 
با همکاری کمیته امداد، خیران و مشارکت ۵۰ 
درصدی مدیریت شــعب بانک سپه خبر داد و 
گفــت: همچنیــن از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون 

بیــش از ۸۰۰ تبلــت بــا مشــارکت خیــران بــرای 
دانش آموزان نیازمند استان تأمین شده است. 

مدیــر شــعب بانــک ســپه اســتان خراســان 
کــرد: تاکنــون  جنوبــی در ایــن مراســم اظهــار 
بانک ســپه بر اساس مسئولیت اجتماعی خود 
تعــداد پنــج بــاب مدرســه در مناطــق محروم 
کــرده  شهرســتان نهبنــدان و  درمیــان احــداث 
اســت. حســین محمدپور بیان کــرد: مدیریت 
پــروژه  ســه  احــداث  در  ســپه  بانــک  شــعب 
آب رســانی و ســاخت ســه خانــه بهداشــت در 
برخــی مناطــق محــروم اســتان نیــز مشــارکت 

داشته است.
او با اشــاره به اهــدای ۲۱۴ تبلت دانش آموزی، 
خاطرنشــان کرد: در همین راســتا بانک ســپه ۲۵۰ 
میلیون تومان از اعتبار موردنیاز برای تهیه این تبلت 

ها را تأمین کرده است. 

کشف 26 هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی

 تنورسازی خراسان جنوبی در فهرست میراث معنوی ثبت شد

توسط بانک سپه

2۱۴ تبلت به دانش آموزان نیازمند استان اهدا شد

خـــبر

خـــبر

خـــبر

رویداد خراسان جنوبی
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به گزارش رویداد امروز به مناسبت فرا رسیدن چهارمین سال تالش مدیریت شعب و کارکنان بانک 
قرض الحسنه مهر ایران خدمت مدیریت شعب این مجموعه مالی رسیدیم تا ضمن عرض تبریک سالگرد 
بانک و تشکر از تالش های بی وقفه کارکنان آن به ارائه گزارش جامع از سوی مدیریت شعب بانک جناب 

آقای مسعود مسعودی بپردازیم.
مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اقدامات صورت 
گرفته طی سنوات گذشته و عملکرد مطلوب این نهاد مالی در سال جاری باعث شده تا ۱۴ سال پیش 
با همکاری ۱۰ بانک اصلی کشور، بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه اولیه ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال در 

۲۲ آذرماه سال ۱۳۸۶ تأسیس شود.
که طی چند ســال گذشته ضمن افزایش ســرمایه به ۲۵۰۰۰ هزار میلیارد ریال، در حال افزایش 

همین سرمایه به ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال به صورت تدریجی می باشد.
مسعود مسعودی تصریح کرد: بانک مهر ایران در شبکه بانکی کشور از کفایت سرمایه بسیار مناسبی 
برخوردار اســت و این امر پشــتوانه قوی بانک در زمینه ارائه خدمات و مسئولیت های اجتماعی آن را 

نشان می دهد.
که طی سال های اخیر عالوه بر کسب افتخارات ملی و بین المللی توانسته ایم ضمن تغییر رویکرد ارائه 
خدمات از بستر بانکداری الکترونیک به بانکداری هوشمند در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز گام های 

ارزشمندی در راستای توانمندی نیازمندان جامعه برداریم.
وی ادامه داد: این بانک طی ۱۴ سال گذشته بالغ بر ۱۳۸ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به منظور 
رفــع مایحتاج ضروری نیازمندان واقعی جامعه، ازدواج جوانان، تأمین مالی درمان بیماری های خاص، 
اشتغال زایی و کارآفرینی و حمایت از مددجویان سازمان های حمایتی و مردم نهاد در استان سیستان 

و بلوچستان پرداخت نموده است.
وی خاطر نشــان ساخت: با اقدامات و عملکرد مثبت بانک مهر ایران در ارائه خدمات و محصوالت 
متنوع به مشتریان در سال گذشته منابع بانک بالغ بر ۶۰ درصد رشد داشته است و در این ۹ ماه گذشته 
از سال جاری نیز بیش از ۴۱ درصد منابع بانک در استان افزایش پیدا نموده که پیش بینی می شود با 

تالش مجموعه در فرصت باقی مانده کسب توفیقات بیش از پیش را شاهد باشیم.
مسعودی افزود: در ۹ ماه گذشته سال جاری بر ۱۹۵۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ ۶۲۰۰ 
میلیارد ریال در زمینه های مختلف در اســتان پرداخت شده است که بیشتر آن در زمینه حمایت از 
اشتغال زائی و کارآفرینی در راستای منویات مقام معظم رهبری به منظور تولید پشتیبانی ها و مانع 

زدایی ها تخصیص یافته است.
وی ضمن تأکید بر تأثیر خیر و برکت قرض الحســنه در زندگی آحاد جامعه اظهار داشــت: ایفای 
مســئولیت اجتماعی، افتخار بانک مهر ایران است چرا که عملکرد ســال های اخیربانک گواه  بر این 
توفیقات می باشد که از جمله آن ها می توان به اهدای ۶۳۵ قلم تجهیزات مورد نیاز پیشگیری درمان و 
کنترل بیماری کووید ۱۹ در استان به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۵۰ هزار ریال در راستای مشارکت بانک 

در طرح شهید سلیمانی اشاره کرد.

مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران
 استان سیستان و بلوچستان:

چهارده سال تالش
 به مهر ایران

با شعار )ایفای مسئولیت اجتماعی، افتخار بانک مهر ایران(

د سیستان و بلوچستان رویدا

  

تجهیزات پزشکی پیشگیری و درمان بیماری کووید-19 اهدایی بانک مهر ایران در محل 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال جاری توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، طی  مراســمی که با حضور مدیریت شعب 
بانک مهر ایران، معاونت ها و روســای ادارات  در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار 
شد.مسعودی ضمن تشریح عملکرد بانک طی دو مرحله مشارکت بانک در این طرح افزود: 
بانک مهر ایران در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی بانک طی دو مرحله تعداد بیش 
15000 قلم کاال به ارزش 300میلیارد ریال تجهیزات پزشــکی را در راستای مشارکت  به 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور اهدا نموده که سهم استان سیستان و بلوچستان تعداد 
635 قلم تجهیزات به ارزش 11میلیارد و 850 میلیون ریال بوده که به دانشگاه های علوم 

پزشکی استان اهدا گردیده است.

مرحله دوم مشارکت بانک مهر ایران
در راستای اجرای 

مسئولیت های اجتماعی بانک

رویداد سیستان و بلوچستان

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه از حذف 
نســخه های کاغــذی از ابتــدای دی مــاه در ســطح 
استان خبر داد. امید قادری با اشاره به پیشرفت 99 
درصدی طرح نسخه نویسی الکترونیکی در سطح 
استان گفت: خوشبختانه اجرای این طرح به خوبی 
پیش رفته و هم اکنون تقریبا تمامی مطب ها و مراکز 
درمانی به این طرح و این سامانه متصل شده اند. 
او خاطرنشان کرد: ظرف چند روز آینده اجرای این 
طرح در ســطح اســتان به 100 درصد خواهد رســید. 
قادری تصریح کرد: با توجه به پیشرفت خوب این 
طــرح از ابتدای دی ماه تمــام دفترچه های کاغذی 
در ســطح اســتان حذف می شوند. او با بیان اینکه 
هیچ مشــکلی در بحث زیرســاخت در اجرای این 
طــرح وجــود نــدارد، گفــت: این امکان هســت که 
این سامانه هم مانند سایر سامانه ها و نرم افزارها 
در ماه هــا و ســال های آتــی بروز رســانی شــود و در 
همین راستا مشکالت احتمالی طرح احصا شده که 
در نسخه های بعدی رفع شود. هیچ پزشکی حق 
افزایش تعرفه یا اخذ هزینه اضافی به بهانه اجرای 
طرح نسخه نویســی الکترونیــک را نــدارد مدیرکل 
بیمه ســالمت استان کرمانشــاه با بیان اینکه هیچ 
پزشکی حق افزایش تعرفه را به بهانه اجرای طرح 
نسخه نویسی الکترونیک ندارد، گفت: تعرفه های 
پزشــکی ســال 1400 ابالغ شــده و هیچ پزشکی حق 
ندارد به بهانه اجرای این طرح تعرفه ها را افزایش 
دهد. او خاطرنشــان کرد: برخی پزشکان به بهانه 
نسخه نویســی الکترونیــک یــک کاربــر اســتخدام 
کرده انــد و بــرای اینکه کاربر نســخه را ثبــت کند از 
بیماران هزینه اخذ می کنند که این کار تخلف است 
و قطعــا بــا آن برخورد خواهد شــد. قــادری افزود: 
پزشکان در این زمینه باید مراقبت سوءاستفاده ها 
باشند چراکه نام کاربری و رمز ورود در این سامانه 
حکم مهر پزشک را دارد و هرگونه سوءاستفاده در 

این زمینه مسئولیتش با خود پزشک خواهد بود.
او بــا بیــان اینکــه اجــرای طرح نسخه نویســی 
الکترونیک برای تمام پزشکان الزامی است گفت: 
ایــن پزشــکان هم شــامل پزشــکان طــرف قــرارداد 
بیمه ها و هم پزشــکانی اســت که با هیچ بیمه ای 
قــرارداد ندارنــد. قادری خاطرنشــان کرد: پزشــکان 
بایــد بداننــد که اجرای این طرح یک قانون اســت 

و ربطــی بــه قــرارداد بــا بیمه هــا نــدارد. او تصریح 
کرد: درصورتی که پزشکی از اجرای این طرح سرباز 
زند، این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری 
خواهد شد. قادری گفت: در حال حاضر تیم های 
ســیار جهت راه اندازی این طرح در مطب پزشکان 
تشکیل شده و هر پزشکی که اعالم کند سریعا تیم ها 
مراجعــه کرده و مقدمات اجرای طرح را در مطب 
فراهم کرده و آموزش های الزم را ارائه خواهند دارد. 
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه در خصوص 
مخاطرات قطعی اینترنت در اجرای این طرح هم 
گفت: در این زمینه هم چاره اندیشی شده و برخی 
مطب ها و داروخانه ها نشانه گذاری شده اند که در 
زمان قطعی احتمالی اینترنت به صورت دستی کارها 
را انجام داده و سپس اطالعات را وارد سامانه کنند. 
او افــزود: از طرفــی بحث اجــرای آفالین این طرح 
هم در دســتور کار قرار دارد و ســازوکار آن در حال 

طراحی است.
اجرای طرح »پزشک خانواده« برای 360 

هزار کرمانشاهی
قادری در ادامه با اشاره به اجرایی شدن طرح 

»پزشک خانواده« در استان گفت: این طرح در ابتدا 
در استان برای بیمه شدگان صندوق »بیمه سالمت 
همگانی« و نیز بیمه شــدگان کمیته امداد اجرایی 
شده است. مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه 
جمعیت بیمه شــدگان بیمه ســالمت در اســتان را 
یک میلیــون و 200 هــزار نفــر اعــالم و تصریــح کرد: 
تاکنون از این تعداد 360 هزار نفر که تحت پوشش 
بیمه ســالمت همگانی و بیمه شــده کمیتــه امداد 
هستند، در طرح »پزشک خانواده« تحت پوشش 
قرارگرفته اند. قادری خاطرنشان کرد: از مجموع 360 
هزار نفر بیمه شده مشمول این طرح تاکنون برای 
270 هزار نفر پزشــک خانواده تعیین شــده است. 
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه خاطرنشان 
کــرد: ایــن افراد بــا شــماره گیری *1666# می توانند 
پزشــک خانــواده خود را بشناســند. قــادری با بیان 
اینکه فرانشیز بیمار در طرح پزشک خانواده برای 
بیمه شدگان صندوق »بیمه سالمت همگانی« 6000 
تومــان اســت گفت: ایــن میزان برای بیمه شــدگان 
کمیته امداد 4000 تومان تعیین شده است. مدیرکل 
بیمه سالمت استان کرمانشاه با اشاره به مزیت های 
اجرای این طرح گفت: چنانچه بیمار در این روند 
بــه مراکــز بیمارســتانی جهت بســتری ارجاع شــود 
هزینه هــای آن بــرای بیمه شــدگان صنــدوق بیمــه 
همگانــی تنها پرداخــت 10 درصد تعرفه هاســت و 
برای بیمه شدگان کمیته امداد کامال رایگان خواهد 
بــود. او افــزود: از طرفــی در این طــرح افراد نیاز به 
پرداخت هزینه های باالی تخصص و فوق تخصص 
ندارند و اقدامات اولیه معاینه و درمان آن ها توسط 
پزشــک خانواده صورت گرفته و در صورت نیاز به 
سطح های باالتر تخصصی ارجاع می شوند. قادری 

در خصــوص تخلف برخی پزشــکان مبنی بر عدم 
معاینــه بیمــاران و ارجاع ســریع آن ها به پزشــکان 
متخصــص و فــوق تخصــص گفــت: ایــن موضــوع 
استانداردهای مشخصی دارد و یک پزشک خانواده 
باید نهایتا 15 تا 20 درصد مراجع خود ارجاع دهد و 
این نمی شود که هرکس مراجعه کند را به پزشکان 

متخصص و فوق تخصص مربوطه ارجاع دهد.
160 پزشک در طرح حضور دارند

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه افزود: در 
حال حاضر در زمینه اجرای طرح پزشــک خانواده 
مشــکالت دیگری هــم وجــود دارد، ازجمله اینکه 
فاصله محل سکونت بیماران با مطب پزشک بعضا 
بسیار طوالنی است و این امر موجب دردسرهایی 
شده است. قادری گفت: از طرفی هم برخی افراد 
از پزشک خانواده خود ممکن است ناراضی باشند 
که این مشــکالت همگی در حال پیگیری اســت. 
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه تصریح کرد: 
از ابتدای سال جدید این امکان فراهم می شود که 
افراد با مراجعه به دفاتر پیشخوان پزشک خانواده 
خــود را در صــورت عــدم رضایــت یا فاصلــه دور با 
مطب، تغییر دهند. قادری خاطرنشــان کرد: البته 
در این زمینه محدودیت هایی وجود دارد، ازجمله 
اینکه یک پزشک می تواند سقف مشخصی بیمار را 
قبول کند و تا برشــدن آن ســقف می توانیم افراد را 

زیرمجموعه آن پزشک قرار دهیم.
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه به کمبود 
پزشــک در اجرای طرح پزشــک خانواده در اســتان 
هــم اشــاره کــرد و افــزود: هم اکنون 160 پزشــک در 
ایــن طــرح به کارگیری شــده اند که بــه دلیل کمبود 
پزشک عمومی، از 19 متخصص هم در اجرای این 
طرح استفاده شــده اســت. قادری تصریح کرد: این 
تخصص ها شامل داخلی، عمومی، اطفال، عفونی، 
طب اورژانس و بیهوشی است. او افزود: با توجه به 
این کمبودها در حال حاضر هر پزشک در صورت 
فعالیــت در یــک نوبــت 750 بیمــار و در صــورت 
فعالیــت دو شــیفته در طــرح 1500 بیمــار را تحــت 

پوشش خود دارد.
قادری گفت: پیش بینی می شــود روزانه پنج تا 
10 درصــد این تعداد به پزشــک خانــواده مراجعه 

داشته باشند.
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 اخبار کوتاه

آیین تجلیل
 از 3۰ برگزیده دانشگاه 

فرهنگیان برگزار شد
آیین تجلیل از ۳۰ دانش آموز مددجو پذیرفته شده 
در دانشگاه فرهنگیان همزمان با سراسر کشور به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شــد. کامیار جمشــیدی؛ معاون 
فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: در کنکور 
سراســری امســال ۷۸ مددجــو به صــورت قطعــی بــه 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی راه یافته انــد. 
جمشــیدی بــا بیــان اینکــه ۴۵ نفــر از پذیرفته شــدگان 
کنکور سراســری ســال جــاری دختران تحــت حمایت و 
مابقی پســران مددجــو بوده اند، افــزود: ۵۶ نفر از این 
مددجویان در دانشــگاه های دولتی پذیرفته شــده اند. 
به گفته جمشیدی ۸ نفر از دانش آموزان پذیرفته شده 
رتبه های سه رقمی و ۴۹ نفر نیز رتبه های کمتر از ۱۰ هزار 
را کسب کرده اند. او عنوان کرد: ۳۰ نفر از دانشجویان 
مددجو نیز با تالش و پشــتکار خود و مســاعدت های 
فرهنگــی و آموزشــی کمیتــه امــداد بــه دانشــگاه های 
فرهنگیان راه یافته اند. معاون فرهنگی کمیته امداد استان 
کرمانشاه تصریح کرد: همچنین ۱۵ نفر از دانش آموزان 
تحت حمایت در کنکور سراسری امسال در رشته های 
پزشکی و پیراپزشکی پذیرفته شده اند. کامیار جمشیدی 
تأکید کرد: این نهاد به منظور موفقیت دانش آموزان در 
کنکور سراسری برنامه های آموزشی متعددی با همکاری 

مؤسسات علمی و آموزشی برگزار می کند.

توسعه صنعتی به کاهش 
پایدار بیکاری منجر 

می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه، 
پایــداری در  تأثیــر  اینکــه توســعه صنعتــی  بیــان  بــا 
اشــتغال زایی پایدار استان کرمانشــاه دارد، گفت: تمام 
اســتان های صنعتی کمترین میزان اشــتغال غیررسمی، 
اقتصــاد پنهــان و غیرقانونــی را دارنــد و ایــن از ثمــرات 
توسعه اقتصادی است. به گزارش ایرنا، بهزاد باباخانی 
در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن با تقدیر و 
تشکر از همت واالی فعاالن عرصه صنعت در جبهه 
اقتصــادی و تشــکل های بخــش خصوصی، افــزود: اگر 
حوزه صنعت را در استان های مرزی تقویت کنیم قطعا 
به نتایج مثبتی در خصوص امنیت، کاهش نرخ بیکاری 
و اشتغال زایی خواهیم رسید؛ بنابراین رابطه بین توسعه 
صنعتی و افزایش اشــتغال رســمی و پایدار، یک رابطه 
مســتقیم اســت. او با اشــاره به برنامه های اســتان برای 
توسعه صنعت اظهار داشت: با نگاهی به برنامه های 
طراحی شــده در جهــت تقویت و توســعه صنعــت در 
اســتان، مشــاهده می گردد کــه میــزان واگــذاری اراضی 
در شــهرک های صنعتی طی ســالیان اخیر به پنج برابر 
افزایش یافته اســت. او تصریح کرد: همچنین توســعه 
واحدهــای بــزرگ در اســتان ازجمله ۱۵ طــرح در قالب 
ســند نفت، گاز و پتروشــیمی در دســت اجرا اســت که 
چهــار طرح در حوزه های باالدســتی، ۹ طــرح در حوزه 
میانی و پایین دستی و نیز ۲ طرح در حوزه آموزش فنی 
و حرفه ای برای آماده ســازی ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی است که این نشان دهنده عزم 
جدی استان برای توسعه و تقویت حوزه صنعت است. 
معــاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار کرمانشــاه 
خواستار استفاده سرمایه گذاران از ظرفیت قیر طبیعی 
استان شد و افزود: هم اکنون ۷۰ درصد منابع قیر طبیعی 
کشور در استان کرمانشاه قرار دارد و این یعنی ظرفیت 
بزرگــی بــرای ســرمایه گذاری در ایــن حوزه فراهم شــده 
اســت. باباخانی از ســرمایه گذاران خواســت که در این 
زمینه درخواست ها و پیشنهادات خود را ارائه دهند تا 
با اســتفاده از تفاهم نامه با وزارت نفت زمینه استفاده 
بهینه از این منبع با ارزش فراهم شود و از خام فروشی 

آن جلوگیری شود.

عضویت 6 هزار نفر 
در بزرگ ترین کتابخانه 

کرمانشاه
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان کرمانشــاه 
گفت: کتابخانه امیرکبیر با ۵0 هزار جلد منابع دارای ۶ 

هزار عضو فعال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معصومه حسنی 
خونساری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه 
گفت: طرح کتابیار یا کتابدار افتخاری به منظور ارتباط 
بیشتر دانش آموزان با کتاب و کتابخوانی اجرا می شود 
و کتابیــار افتخــاری به نوعــی رابط بیــن کتابخانه ها و 
دانش آموزان اســت. او با اشــاره به خرید ســاالنه کتاب 
برای کتابخانه های عمومی سراســر استان، افزود: نهاد 
کتابخانه هــای عمومــی، به صــورت مســتمر و ماهانــه 
کتاب هایــی بــه کتابخانه ها ارســال می کنــد. مدیر کل 
کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ادامه داد: بخش 
اهدای منابع نیز همچنان برقرار اســت و ســال گذشته 
بالــغ بــر 20 هزار جلد کتــاب اهدایی به کتابخانه های 
عمومی استان داشتیم. او با بیان اینکه شماره تلفن هایی 
در سراسر استان به منظور اهدا کتاب اعالم شده، بیان 
داشت: اگر تعداد کتاب های اهدایی زیاد باشد، ماشین 
بــه درب منــازل رفتــه و کتاب ها را تحویل می گیــرد، در 
غیــر این صــورت اهدا کننــدگان، کتاب هــای اهدایی را 
به کتابخانه ها ارســال می کنند. حســنی خونســاری به 
کتابخانه امیرکبیر به عنوان بزرگ ترین کتابخانه کرمانشاه 
اشاره ای داشت و گفت: کتابخانه استاندارد استان دارای 

۵0 هزار جلد منابع و ۶ هزار عضو فعال است.

مدیرکل بیمه سالمت کرمانشاه خبر داد:

خداحافظی با نسخه های کاغذی از اول دی ماه
عملیاتیشدنپروژهتلهکابینکرمانشاه

ضروریاست

شهرداریکرمانشاه شهیدگمنامدر
بهخاکسپردهمیشود

برداشتبیرویهآب۱۸دشتکرمانشاه
دادهاست فرونشستقرار رادرخطر

کمک۵۰۰میلیاردریالیخیرین
سالجاری کرمانشاهیدر مدرسهساز

اســتاندار کرمانشــاه گفت: 
تله کابیــن پروژه ای بســیار مهم 
در حوزه گردشگری و تفریحی 
کــه  اســت  کرمانشــاه  بــرای 
مسئولین ذیربط وظیفه دارند 
برای عملیاتی شدن آن نهایت 
گیرنــد.  بــکار  را  خــود  تــالش 

هوشــنگ بازوند در جلسه بررسی روند اجرایی 
پــروژه تله کابین کرمانشــاه که با حضــور معاون 
هماهنگــی امور عمرانی و مدیرکل دفتر جذب 
ســرمایه گذاری اســتانداری، نادر نوروزی شهردار 
منتخب کرمانشــاه و مجریان و ســرمایه گذاران 
ایــن طرح در ســالن جلســات اســتانداری برگزار 
شد، با اشاره به انتخاب دکتر نوروزی به عنوان 
شهردار کرمانشاه از سوی شورای شهر کرمانشاه 
اظهار داشــت: انتخاب ایشــان توســط شــورای 
اســالمی شهر کرمانشــاه را تبریك می گوییم که 
ایشان از مدیران با سواد و با تجربه کرمانشاهی 
و با سوابق خوب اجرایی است که با توجه به 
موضــوع مهم پروژه تله کابین کرمانشــاه از آقای 
نوروزی خواستیم که در این جلسه حضور پیدا 
کننــد که امیدواریــم مراحل اداری حکم ایشــان 
هــر چــه ســریعتر انجــام شــود. وی در ادامــه با 
اشاره به پیگیری های مستمر برای اجرای پروژه 
تله کابین کرمانشاه تصریح کرد: یك مسیر جدید 
با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی برای اجرای 
این پروژه شناســایی و مشخص شــده است که 
مسئولین ذیربط وظیفه دارند اقدامات الزم برای 
تســریع در اجرای این پروژه را انجام دهند. وی 
بیان داشت: مسیر قبلی که با ثبت جهانی شدن 

مجموعــه باســتانی و تاریخی 
نبــود،  طــاق بســتان منطبــق 
حــذف گردیــد و مــا هم تالش 
کردیــم کــه یــك مســیر جدیــد 
کــه هویــت این آثــار تاریخی را 
تهدید نکند شناســایی شــود و 
به این موضوع تاکید کردیم که 
مسیر اجرای پروژه تله کابین نباید هیچ تهدیدی 
برای اخالل در ثبت جهانی طاق بستان باشد که 
خوشبختانه یك مسیر جدید برای این موضوع 
طراحــی شــد. اســتاندار کرمانشــاه ادامــه داد: 
سرمایه گذاری که برای اجرای این پروژه تعیین 
شده فردی توانمند و با تجربه است که مدیران 
وظیفــه دارنــد هــر گونه تســهیل گــری و فراهم 
ساختن بسترهای الزم را برای پیشبرد برنامه های 
اجرای پروژه تلی کابین کرمانشــاه بکار بگیرند. 
وی از اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان با 
همکاری شهرداری کرمانشاه خواست که کارهای 
موبــوط به اجــرای این پــروژه را دنبال و هر چه 
سریعتر نسبت به پیگیری و اخذ موافقت اصولی 
برای تسریع در اجرای آن اقدام کنند. بازوند تاکید 
کرد: مدیران ذیربط وظیفه دارند که با تالش ویژه 
مانــع از هــر گونه کــم کاری خــود در اجرای این 
پروژه شــوند زیرا با هر فرصت ســوزی روند رشد 
و توســعه اســتان با اجرای پــروژه های مختلف 
سرمایه گذاری گرفته می شود. وی گفت: پروژه 
تله کابین پروژه ای بسیار مهم در حوزه گردشگری 
و تفریحی کرمانشاه است که مسئولین باید برای 
اجرا و تســریع در اجــرای آن نهایت تالش خود 

را بکار گیرند.

حــوزه ۶  بســیج  فرمانــده 
کارمندی کرمانشــاه گفت: یک 
شــهید گمنــام همزمــان بــا ایام 
فاطمیــه در محوطه شــهرداری 
کرمانشــاه تشــییع و بــه خــاک 
گــزارش  بــه  می شــود.  ســپرده 
مرکــز اطالع رســانی شــهرداری 

کرمانشــاه، ســرهنگ ســیروس قاســمی اظهــار 
داشــت: از ســال گذشــته به دنبال خاک ســپاری 
یک شهید گمنام در محوطه شهرداری کرمانشاه 
و حــوزه ۶ کارمنــدی بودیــم. او بــا بیــان اینکــه 
هــدف از ایــن اقدام ایجــاد یک فضای معنوی 
در شــهرداری اســت افــزود: پــس از رایزنی هــای 
صورت گرفته در این خصوص با بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس، با خاک ســپاری 

یک شــهید گمنــام در محوطه 
شــهرداری کرمانشــاه موافقت 
شــد. فرمانده بســیج حــوزه ۶ 
کارمنــدی تصریــح کــرد: پس از 
موافقت بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، شورای 
اسالمی شهر و شورای مدیران 
شهرداری نیز از این اقدام استقبال کرده و کمال 
همکاری را داشــته اند. قاسمی گفت: شهرداری 
کرمانشاه پس از دانشگاه های استان کرمانشاه، 
نخستین نهادی است که یک شهید گمنام در آن 
خاک ســپاری می شود. او خاطرنشان کرد: تشیع 
و خاک ســپاری این شــهید گمنام همزمان با ایام 
فاطمیه در محوطه شهرداری کرمانشاه صورت 

خواهد گرفت. 

آب  شــرکت  مدیرعامــل 
کرمانشــاه  اســتان  منطقــه ای 
گفــت: برداشــت بی رویــه آب 
۱۸ دشــت کرمانشــاه را درخطر 
فرونشســت قــرار داده اســت. 
محمودرضا شهالیی اظهار کرد: 
برداشــت بی رویه و نامتعارف 

از منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی با وجود 
خشکسالی و کمبود بارندگی ها ۱۸ دشت استان 
کرمانشاه را با خطر فرونشست زمین روبه رو کرده 

است.
او افزود: وجود پنج هزار و ۲۰۰ چاه غیرمجاز 
کــه صاحبــان آن بدون هماهنگــی و اخذ مجوز 
اقــدام به حفر چاه کرده اند دشــت های اســتان 
کرمانشاه را در بحران منابع آبی قرار داده است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه 
تصریــح کرد: از ۱۸ دشــت اســتان کرمانشــاه ۱۶ 
دشــت در محــدوده ممنوعــه از نظر برداشــت 
بی رویــه آب ســفره های زیرزمینــی قــرار دارنــد. 
شهالیی بیان کرد: دشت های حسن آباد و شیان 
و دشــت های روانســر و ســنجابی در هشــدار 
ممنوعــه بحرانــی به دلیــل اضافــه برداشــت از 
آبخوان ها و حفر چاه غیرمجاز هستند. او ادامه 
داد: خشکســالی های پی درپی و عدم مصرف 
بهینه آب و برداشت های غیرمجاز و بی رویه از 
آب هــای زیرســطحی باعث ُافت ســطح آب در 

دشت های استان کرمانشاه شده است.

آب  شــرکت  مدیرعامــل   
منطقه ای اســتان کرمانشــاه با 
اشــاره بــه اقدامــات مناســب 
در  مختلــف  دســتگاه های 
آب  شــرکت  بــا  همــکاری 
منطقه ای در کاهش آسیب های 
کم آبــی بــر اســتان کرمانشــاه، 
گفت: اجرای طرح ســازگاری با کم آبی در استان 
کرمانشــاه از ۱۸ مــاه پیــش آغازشــده و نتایــج 
مثبتی داشــته است. شهالیی خاطرنشــان کرد: 
همکاری های جهاد کشــاورزی، سازمان صنعت 
معــدن و تجارت و منابع طبیعــی و آبخیزداری 
و شــرکت آبفا و هواشناســی و اطالع رسانی های 
آب  شــرکت  اقدامــات  کنــار  در  صداوســیما 
منطقه ای موجب صرفه جویــی در مصرف آب 
استان کرمانشاه شده اســت. او اضافه کرد: این 
دستگاه ها درمجموع با انجام شرح وظایف و با 
عملکرد گروهی موفق خود صرفه جویی در ۶۰ 
میلیون مترمکعب از آب های زیرزمینی و هشت 
میلیــون مترمکعب از آب های ســطحی اســتان 
کرمانشــاه را رقم زده انــد. شــهالیی بــا اشــاره به 
اقدامات انجام شده برای مقابله با بحران کم آبی 
در استان کرمانشاه، افزود: مقابله با کشت های 
پــر آب در اســتان کرمانشــاه، نصــب کنتورهــای 
هوشمند بر روی چاه ها، اصالح و تعدیل پروانه 
بهره بــرداری از چاه های مجاز ازجمله اقدامات 

صورت گرفته است. 

مدیرکل نوسازی مدارس کرمانشاه از مشارکت 
۵۰۰ میلیــارد ریالــی خیریــن مدرسه ســاز در اســتان 
کرمانشاه در سال جاری خبرداد. مرزبان نظری اظهار 
کرد: کار بزرگ مدرسه سازی با ورود و مشارکت ۳۹۱ 
خیر مدرسه ساز در کرمانشاه در سال جاری پیشرفت 
مناسبی را داشته است. او افزود: ۶۶ زن و ۲۵۶ مرد 
از خیرین مدرسه ساز در استان کرمانشاهی مبلغی 
بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال برای ســاخت مدرســه در 

استان کرمانشــاه هزینه کرده اند. مدیرکل نوسازی 
توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: 
درسال جاری ۷۱ مدرسه و ۲۹۹ کالس درس با تالش 
و همکاری خیرین مدرسه ساز در استان کرمانشاه 
ساخته شــده اســت. نظری بیان کرد: حضور فعال 
خیرین مدرسه ساز در استان کرمانشاه موجب شده 
که سرانه فضای آموزشی در استان به 6/4 مترمربع 

برسد که این رقم در کشور 5/2 مترمربع است.

هوشنگ بازوند

سیروس قاسمی

محمودرضا 
شهالیی

د کرمانشاه رویدا

نشست پیگیری طرح های هوشمند سازی و کنترل پذیری مصرف 
و آمادگی برای عبور موفق از بحران کمبود انرژی در استان های غرب 
کشــور در شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه برگزار شــد. با 
حضور رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، مدیران 
عامل و معاونان خدمات مشترکین و بهره برداری شرکت های توزیع 
برق استان های کردستان، همدان، لرستان، ایالم و کرمانشاه جلسه 
هم اندیشی عبور از پیک زمستان جاری و تابستان سال آینده ۱۴۰۱ 
در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد. در این نشست، معاون 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر بر لزوم برنامه ریزی و سیاست گذاری 
درســت، در راســتای مصــرف بهینه انرژی در زمســتان ســال جــاری و 
تابســتان ۱۴۰۱ تأکیــد کــرد. غالمعلی رخشــانی مهر، ضمن تشــریح 
وضعیت مصرف انرژی و عبور از پیک بار مصرف برق در تابســتان 
امسال گفت: تابستان سال جاری، تابستانی سخت و بحرانی بود که 
ضروری است ضمن بررسی کلیه اقدامات انجام پذیرفته، در حفظ و 
ارتقای نقاط قوت تالش نموده و در رفع و اصالح نقاط قابل بهبود 

و چالش های مواجه شده، با حداکثر توان کوشش نماییم. او یادآور 
شد: تابستان امسال و تجربه آن به ما نشان داد که باید به سمتی 
حرکت کنیم تا میزان بار را مدیریت کرده و راهکار آن می تواند رؤیت 
پذیــری میــزان بــار و مدیریــت مؤثــر و اثربخش آن باشــد. این مقام 

مســئول، بابیان اینکه جهت بهینــه کردن مصرف برق، بــا ابزارهای 
نوین، میزان مصرف برق مشترکان را مدیریت خواهیم کرد، افزود: 
در حال حاضر اقداماتی در حوزه استفاده از تکنولوژی جهت رؤیت 
پذیری و کنترل پذیری بار مصرفی مشــترکان در بخش های مختلف 
در حال انجام است که باعث می شود بار مصرفی مشترکان را رصد 
و مدیریت نمود. رخشانی مهر یادآور شد: هدف ما ایجاد مصرف 
بهینه در کلیه بخش هاســت تا در ســاعات موردنیاز، برق مشــترکان 
به ســهولت تأمین شــود و در این خصوص باید کنتورهای هوشــمند 
باهــدف ایجــاد فرهنگ مصــرف بهینه انرژی برای کلیه مشــترکان با 
اولویت مشترکان پرمصرف نصب و نظارت ها و اقدامات الزم در این 
خصوص صورت پذیرد. در پایان این جلسه مدیران عامل و معاونان 
مشــترکین و بهره بــرداری شــرکت های توزیع نیروی برق اســتان های 
کردســتان، همدان، لرســتان، ایالم و کرمانشاه حاضر در نشست به 
بیان ســؤاالت، نظرهــا و دیدگاه های خود پیرامــون رؤیت پذیری و 

کنترل پذیری مصرف انرژی پرداختند.

با حضور امیر سرتیپ دوم جلیل شاطری مراسم 
تجلیــل از پیشکســوتان و اعضــای وابســته تیــپ 
۷۱ پیــاده مکانیــزه ابوذر برگزار شــد. امیر ســرتیپ 
دوم جلیل شــاطری در این مراســم اظهار داشــت: 
قــوی بــودن نیروهای مســلح ماحصل تالش شــما 
پیشکسوتان گرامی و انتقال تجارب شما به جوانان 
است که با دل وجان کار نموده اید. شما پیشکسوتان 

گرامی سند افتخار نیروی زمینی ارتش هستید از باب 
حضور در دفاع مقدس، مردم یاری،...که با تأســی 
و الگوبــرداری از شــهدا راه آن ها را ادامــه داده اید و 
شعار ارتش فدای ملت را به منصه ظهور رسانده اید. 
تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان و اعضای وابسته یک 
سازمان، تفکرش برای قشر جوان مایع امید به آینده 

و اقتدار و موفقیت آن مجموعه می شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران معتقد است، اگر در فشارهای بی سابقه 
کنونی مردم کمبود کاال ندارند، مدیون تالش صنعتگران و تولیدکنندگان 
هستیم. کیوان کاشفی در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن از فشارهای 
اقتصادی بی سابقه ای که طی چند سال اخیر بر کشور تحمیل شده یادکرد و 
ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون چنین فشار اقتصادی به هیچ 
کشور و دولتی تا این اندازه وارد نشده است. او با بیان اینکه ایران و خصوصا 
فعــاالن اقتصــادی ۳۰ ســال اســت که این فشــارهای اقتصــادی را تحمل 
می کنند، خاطرنشان کرد: باوجوداین فشارها و به همت تولیدکنندگان کشور 
امــروز هیچ کمبــود کاالیی در ایران نداریــم و ۹۰ درصد کاالها و خدمات 
مورداستفاده مردم تولید داخل است. رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، 
این تولید امروز مرهون تالش کارفرمایان، کارگران و صنعتگرانی است که 
چنین نقطه عطفی را در تاریخ کشور رقم زدند. کاشفی از زحمات تمامی 
فعاالن عرصه تولید که با وجود همه فشارها اقتصاد کشور و معیشت 
مردم را حفظ کرده اند، قدردانی کرد. موضوع دیگری که عضو هیئت رئیسه 
اتاق ایران بر آن نقد داشت نگاه واحد به صنایع بزرگ و صنایع کوچک و 

متوسط بود و ادامه داد: قوانین و مقررات برای هر دودسته از این صنایع 
یکسان است که باعث تحمیل فشار مضاعف به صنایع کوچک و متوسط 
می شــود. کاشــفی با بیان اینکه امروز نزدیک به ۸۰ درصد صادرات ایران 
توسط حدود ۱۲۰۰ واحد و شرکت بزرگ صورت می گیرد و همین امر باعث 
تمرکز توجه و منابع خصوصا توجه بخش دولتی بر این صنایع شده، یادآور 

شد: اگرچه صنایع بزرگ هم پیشران اقتصاد هستند و باید موردتوجه قرار 
گیرند، اما صنایع کوچک و متوسط نباید مغفول بمانند. رئیس اتاق کرمانشاه 
بی توجهی به صنایع کوچک و متوسط را پاشنه آشیل آسیب به اقتصاد کشور 
دانست و اظهار کرد: امروز صنایع بزرگ از اشتغال اشباع هستند و اگر قرار 
است شغلی ایجاد شود و به معیشت مردم کمک کند از دل صنایع کوچک 
و متوسط است. او معتقد است، با اهمیتی که صنایع کوچک و متوسط 
دارند، الزم است حداقل یک معاونت مستقل در وزارت صمت برای این 
صنایع ایجاد شود تا به صورت ویژه دیده شوند و حمایت های خاص برای 
آن ها در نظر گرفته شود. رئیس اتاق کرمانشاه سپس از وضعیت صنعت و 
معدن کرمانشاه یادکرد و گفت: در سال های اخیر اتفاقات خوبی رخ داده و 
افق صنعت استان روشن به نظر می رسد. کاشفی با بیان اینکه با وجود همه 
این اتفاقات خوب جای یک استراتژی مدون برای صنعت و معدن استان 
خالی است، تأکید کرد: اکنون کرمانشاه در حال حرکت به سمت پروژه های 
نفت، گاز و پتروشیمی بزرگ است و باید برای اشتغال آن ها و آموزش نیروی 

کار آن ها برنامه داشته باشیم.
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یادداشت   

میزان رضایت از عملکرد 
شرکت گاز استان مطلوب 

ارزیابی شد
بر اساس نتایج نظرسنجی ساالنه شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی، میانگین رضایت ذی نفعان از خدمات 
این شرکت در سال 99، مطلوب ارزیابی شد. به گزارش 
روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان آذربایجان شــرقی، 
ســخنگوی شــرکت بــا اعــالم این خبــر گفت: هرســاله، 
ســنجش میــزان رضایــت ذی نفعان از عملکرد شــرکت 
بر اساس نظام نامه نظرسنجی از ذینفعان شرکت مّلی 
گاز ایران و توسط مؤسسات معتبر علمی و دانشگاهی 
اجرایی گردیده و بر اساس نتایج مربوطه، هدف گذاری 
و برنامه ریزی هــای الزم صــورت می پذیــرد. غالمرضــا 
قنبــری افــزود: ایــن نظرســنجی در حوزه های مختلف 
مشترکین )جزء و عمده(، مراجعین، نمایندگان جامعه، 
همســایگان، ذینفعان اصلی )شــرکت ملی گاز ایران( و 
پیمانکاران صورت پذیرفته و نتایج مربوطه در جلسات 
متعدد بر اساس شاخص های اجرایی پایش می شود. او 
اظهار داشــت: هدف از تشــکیل شرکت ها، مؤسسات، 
نهادها و سازمان ها، پیگیري تحقق اهداف مشخصی 
اســت که ازجملــه این اهــداف، ارائه خدمــات و خلق 
ارزش براي مشــتریان و ذینفعان سازمان اســت ازاین رو 
شــناخت درســت و کامل ذینفعان یکی از بخش های 
اصلی و هنر تصمیم گیری راهبردي است. قنبری با اشاره 
به اجرای این طرح توسط مؤسسات دانشگاهی معتبر 
ابراز امیدواری کرد: با شناسایی دقیق نیازها و نقاط قوت 
و ضعف عملکرد اجرایی و تدوین راهکارهای اصالحی، 
گامی مهم در مشــتری مداری برداشــته و رضایت کامل 

ذینفعان حاصل شود.  

ساالنه 5۶۰ تن ماهی در 
اهر تولید می شود

مدیر جهاد کشاورزی اهر از تولید ساالنه حدود ۵۶۰ 
تن ماهی در اســتخرهای پرورش ماهی این شهرســتان 
خبر داد. محمد اسدی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
اهر با داشــتن مناطق پرآب، مستعد ایجاد استخرهای 
پرورش ماهی می باشد و ۳۲ استخر پرورش ماهی فعال 
در این شهرستان وجود دارد. او افزود: متأسفانه بنا به 
تشخیص امور آب شهرستان اهر، رودخانه های »کیچیک 
چــای« و »اهــر چــای« به عنــوان رودخانه هــای فصلی 
شناخته شده و در این مناطق کمترین مجوز برای ایجاد 
استخرهای پرورش ماهی داده می شود و تنها رودخانه 
»قره سو«ی روستای »ورگهان« به عنوان رودخانه دائمی 
شناخته می شود و بیشترین تمرکز و توسعه استخرهای 
پرورش ماهی را در این منطقه شــاهد هســتیم. اســدی 
گفت: در حاشیه رودخانه »قره سو« نیز بیشتر کشاورزان 
خودســرانه اقــدام به ایجاد اســتخرهای پــرورش ماهی 
کرده اند که با پیگیری ها و اقدامات مسئوالن ذی ربط 
استانی و شهرستانی، مقرر شد کشاورزان نسبت به اخذ 
مجوزهــای الزم برای بهره برداری از اســتخرهای پرورش 
ماهــی با پروانه ۲ منظــوره پرورش ماهی اقدام کنند. او 
افزود: در این منطقه اکثر استخرهای پرورش ماهی در 
داخل باغ ها و به صورت ۲ منظوره ایجادشده که عالوه 
بر استفاده آب موجود در باغات برای پرورش ماهی نیز 
به کار می رود که نماد اقتصاد مقاومتی در این منطقه 
می باشــد. مدیر جهاد کشاورزی اهر همچنین از تولید 
ساالنه بیش از ۴۵۰ تن عسل در این شهرستان خبر داد 
و گفت: برای تولید این مقدار عسل حدود ۴۵ هزار و 
۱۹۰ کندو با اشتغال زایی ۵۶۹ نفر در مناطق مختلف 
این شهرستان وجود دارد و در کنار پرورش زنبورعسل به 
بقای گونه های مختلف گیاهی در مراتع و ارتفاعات این 

شهرستان کمک می کنند.

تاکسی های تبریز 
به کارت خوان سیار مجهز 

می شود
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز با بیان اینکه توزیع 
کارت خوان سیار به رانندگان تاکسی در این شهر از هفته 
گذشته شروع شده است، گفت: تاکنون ۵۰۰ دستگاه در 
بین رانندگان توزیع شده است. سعید بشیریان بناب در 
گفتگو با ایرنا با اشــاره به اینکه حدود ۱۱ هزار دســتگاه 
تاکســی در تبریز وجود دارد، افزود: در صورت استقبال 
راننــدگان تاکســی ایــن ســازمان پیش بینی هــای الزم را 
انجام داده و آماده تجهیز همه تاکســی های این شــهر 
بــه کارت خوان اســت. او خاطرنشــان کــرد: پیش ازاین 
تاکسی های تبریز به سامانه بارکدخوان مجهز شده بود 
که به دلیل مشکالت فنی این سامانه راه اندازی نشد و 

تصمیم بر استفاده از کارت خوان گرفتیم. 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز گفت: به دنبال 
هماهنگی های انجام شده با نهادهای بانکی، مسافران 
درون شــهری در تبریــز خواهند توانســت با اســتفاده از 
دســتگاه کارت خوان سیار در اختیار رانندگان، از مزایای 
پرداخــت کرایه ســفر به صــورت الکترونیکی برخــوردار 
شــوند. بشــیریان افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح یکــی از 
بزرگ تریــن و قدیمی تریــن مشــکالت بیــن راننــدگان و 
مسافران که همان پول خرد بود، رفع شده و به تدریج با 
توجه به حجم انبوه سفرهای درون شهری، گام کوچک 
در راســتای حفظ ســرمایه کشــور برای تولید اســکناس 
جدید برداشته شود. او دیگر مزیت اجرای این طرح را 
پرداخت کرایه سفر به میزان مصوب عنوان و یادآوری 
کــرد: ایــن طــرح خواهــد توانســت تنش هــای ناشــی از 
پرداخــت کرایه را کاهش داده و رضایت مندی عمومی 

را به همراه داشته باشد. 

در نشست مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی مطرح شد؛

۳5 درصد مدارس استان نیازمند تخریب و بازسازی
تصویب اعتبارات  محرومیت زدایی 

استان آذربایجان شرقی

۸۵ درصد از بستری های کرونا در استان 
واکسن نزده ها هستند

تولید 1۲۰۰ تن قارچ خوراکی
 در تبریز

تولید ۸۶۰۳ تن آبزی در استان

آذربایجــان  اســتاندار 
اعتبــارات  از تصویــب  شــرقی 
اســتان  محرومیت زدایــی 
بااعتبار ۷۰۲ میلیــارد تومان در 
ایــن جلســه خبــر داد و گفت: 
قــرار اســت ایــن اعتبــارات در 
بخش هایی مثل راه روستایی، 

آب و آموزش، بهداشت و آبخیزداری توزیع شود. 
زین العابدین رضوی خرم با بیان اینکه سند تدبیر 
توسعه آذربایجان شرقی با همه محدودیت ها 
و کاستی هایی که وجود داشته از یک مشارکت 
کالن تخصصی و علمی بهره برده تا ظرفیت ها 
و فرصت های اســتان را به منصه ظهور برســاند 
گفت: این سند در خیلی از بخش ها به بازنگری 
مجــدد نیاز دارد تا به واقعیت های مورد انتظار 
نزدیک تر شود. او در ادامه یکی از اولویت های 
اصلــی اســتان را فعال ســازی اقتصــاد مــرزی در 
حــوزه ترانزیتــی و بازارچه هــای مــرزی در حوزه 
صنعت و معدن خواند افزود: به نظر می رسد 
این مهم در سند تدبیر توسعه مغفول مانده و 
آن طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است. او 
با اظهار اینکه آذربایجان شرقی یک استان مرزی 
اســت تصریــح کــرد: این مزیت می تواند ســهم 
اســتان را در اقتصاد کشــور و دســتیابی به رشــد 
مورد انتظار را افزایش دهد. استاندار آذربایجان 
شرقی با اعالم اینکه بهره وری استان پایین است 
تصریح کرد: این امر باعث ایجاد بحران می شود؛ 
بنابراین الزم است در همه حوزه ها برای ارتقای 

شــود.  برنامه ریــزی  بهــره وری 
خرم با اشــاره به منابع موجود 
در صنایع مس و نفلین سینت 
که برند های اســتان محســوب 
می شــوند، ابراز داشت: در این 
صنایــع برنامه ریزی هــا باید به 
سمت پیشبرد پروژه های صنایع 
پایین دســتی تمرکز یابد تــا ایجــاد ارزش افزوده 
این صنایع ســریع تر و ســهل الوصول تر باشد. او 
در بخــش دیگــری از صحبت های خــود، موتور 
پیشران کشور را عرصه علم و فناوری دانست و 
افزود: در حوزه اکوسیستم فناوری مشکل اساسی 
داریم و باید جزو اســتان های پیشــرفته در این 

حوزه باشیم.
 او بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایجــاد تعــادل 
و برقــراری عدالــت متناســب بــا جمعیــت و 
جغرافیــای اســتان رویکرد هــای جدیــدی را نیاز 
داریــم تأکیــد کــرد: احصــاء اولویت های اســتان 
در اســناد باالدستی و تطبیق آن با اولویت های 
کشوری بسیار مهم است. حجت االسالم بنابی 
نماینده مردم بناب در مجلس شــورای اسالمی  
نیــز با بیان اینکــه اگر بخواهیم صنعــت فوالد 
در اســتان تقویت شــود الزمه اش این اســت که 
نیازمندی های تولید فوالد را تأمین کنیم گفت: 
صنعت فوالد یکی از بخش های مهم اقتصادی 
در شهرســتان و اســتان اســت که اگــر بخواهیم 
صنعت فوالد در استان رونق یابد باید در راستای 

تکمیل زنجیره فوالد تالش کنیم. 

معاون بهداشــت دانشگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز بــا بیــان 
این که تفاوت  فاحشــی در آمار 
بســتری و فوت ناشــی از کرونا 
بیــن افــراد واکســن زده و نزده 
وجــود دارد، گفــت: ۸۵ درصد 
بستری شــده  کرونایی هــای  از 

در دوران پیــک پنجــم واکســن نــزده و تنهــا ۱۵ 
درصد مابقی ازجمله افراد دریافت کننده واکسن 
بودند. به گزارش ایرنا، دکتر عباســعلی درســتی 
با بیان این که آمار فوتی ها در بین افراد واکسن 
زده بســیار ناچیز و نادر اســت، افزود: بر اساس 
آنچه مراجع اطالعاتی دنیا نیز منتشر می کنند، 
کمتر از یک درصد افراد بســتری در بیمارســتان 
کــه واکســن زده اند، فــوت می کنند. او با اشــاره 
به فوت رئیس شبکه بهداشت و درمان جلفا 
باوجود دریافت ۲ دز واکسن، گفت: واکسن 
تــا حــد قابل توجهــی افــراد را از مــرگ نجــات 
می دهد، اما نمی توان مقدار جزئی آمار مرگ 
در این گروه را نادیده گرفت؛ نزدیک به یک 
ســال اســت که هیــچ مورد فوتــی در بین کادر 

اســتان  بهداشــت  و  درمــان 
وجود نداشته و شهادت این 
همکارمــان پــس از یک ســال 
اتفــاق افتاده اســت. درســتی 
با تأکید بر این که در شــرایط 
راه  واکســن  به جــز  کنونــی 
نجــات دیگری وجــود ندارد، 
اظهار کرد: در کشور ما طی ۱۰۰ سال اخیر که 
واکسن رایج شده است، بیماری های مهمی از 
ایــن طریق عــالج یافته و تقریبا تمامی مردم 
کشــور تاکنــون از انــواع واکســن های ایرانــی 
دریافــت کرده انــد. او با اشــاره به روند بســیار 
مطلــوب واکسیناســیون در آذربایجان شــرقی 
که به گفته او در آمارهای کشــوری در رتبه ها 
اول است، افزود: تاکنون نزدیک به ۹۰ درصد 
جمعیت باالی ۱۲ ســال اســتان دز اول واکسن 
و بیــش از ۷۳ درصــد نیــز هــر ۲ دز را دریافــت 
کرده اند. درســتی با اشــاره به بازگشایی مدارس 
استان نیز گفت: اگر روند بازگشایی مدارس طبق 
پیش بینی های انجام گرفته باشــد، مشــکلی در 

مدارس نخواهیم داشت. 

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
شهرستان تبریز از تولید یک هزار 
و ۲۰۰ تن قارچ خوراکی در این 
شهرســتان خبر داد. بــه گزارش 
مهــر، فرامــرز افشــانی بــا بیــان 
از  پــرورش قــارچ یکــی  اینکــه 
مشاغل زودبازده و درعین حال 

با ریسک سرمایه گذاری کم است، اظهار داشت: 
امــروزه حتــی افــراد عالقه منــد در واحدهــای 
کوچــک و خانگــی اقدام بــه پرورش قــارچ، این 
گیاه سرشار از پروتئین و امالح معدنی می کنند 
و همین مسئله باعث رشد تولید این محصول 
و افزایش حضور آن در سبد غذایی مردم شده 
اســت. او با اشــاره به اینکه شهرســتان تبریز نیز 
ازجمله شهرستان هایی است که اقدام به پرورش 

و تولید قارچ کرده و در اســتان 
جایــگاه دوم را در این زمینه از 
آن خودکرده اســت، افزود: ۴۶ 
درصد تولیدات قارچی اســتان 
کــه تقریبــا یک هــزار و ۲۰۰ تن 
اســت؛ از این شهرستان تأمین 
می شود. مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان تبریز یــادآور شــد: ۲۷ واحد خانگی 
و ۴ واحد صنعتی در زمینه کشــت و تولید این 
محصول در شهرستان تبریز فعالیت دارند که یک 
واحد صنعتی نیز طی روزهای آتی به آن اضافه 
خواهد شد. افشانی تأکید کرد: به ازای تولید هر 
پنج تن قارچ، برای یک نفر در ماه اشتغال زایی 
انجام می گیرد و در شهرستان تبریز ۱۵۸ نفر در 

این زمینه مشغول به کار و فعالیت هستند.

ســازمان  آبزیــان  امــور  و  شــیالت  مدیــر 
جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی از تولیــد 
۸۶۰۳ تــن انــواع آبزیان )گرمابی، ســردابی و 
خاویاری( طی ســال گذشــته از ســطح ۱۲۲۰۱ 
هکتــار مزرعه در اســتان خبــر داد و افزود: از 
ایــن تعداد، ۲۷۳۳ تن شــامل انــواع ماهیان 
از منابع آبی اســتان صیدشــده اســت. قاســم 
جعفرونــد در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان 
این کــه شهرســتان های ســراب بــا صیــد ۱۳۱۱ 
تــن ماهــی و مراغــه بــا صید ۱۳۰۰ تــن ماهی 
دو شهرســتان پیشــتاز در امر شیالت هستند، 
اظهــار کــرد: طــی ســال ۹۹، بالغ بــر دو تــن 
آرتمیــا، ۵۲ تــن ماهیــان خاویــاری، ۶۵۰ هزار 
قطعــه زالــو و ۱۳ میلیــون و ۷۵ هــزار قطعــه 
ماهی زینتی در اســتان تولیدشده است. او با 
اشــاره بــه وضعیت شهرســتان های اســتان در 

تولیــد انواع ماهیان، افزود: در ســال گذشــته 
۵۴۲۶ تن ماهی سردآبی و ۳۱۷۷ تن ماهی 
گرمابی در اســتان پرورش یافته که شهرســتان 
مراغــه بــا صیــد ۱۲۸۰ تــن ماهــی ســردابی و 
خداآفریــن بــا صیــد ۱۰۷۰ تن ماهــی گرمابی 
رتبه نخســت استان را در این زمینه دارند. او 
با بیان این که ظرفیت های توسعه آبزی پروری 
اســتان بدون لحــاظ محدودیت های موجود 
بالغ بــر ۱۷ هــزار و ۴۶ تن تولیــد انواع آبزیان 
اســت، ادامــه داد: بر اســاس هفتمین برنامه 
پیشــنهادی شیالت اســتان به سازمان شیالت 
کشــور در خصــوص نیازســنجی و پیش بینــی 
تولید، در سال جاری با تخصیص ۱۰۷ میلیارد 
ریال اعتبار به این بخش، کل تولیدات بخش 
شــیالت اســتان از ۸۶۰۰ تــن بــه ۹۲۰۰ تــن در 

سال خواهد رسید. 

زین العابدین 
رضوی خرم

عباسعلی درستی

فرامرز افشانی

د آرذبایجان شرقی رویدا

مجمــع عمومــی صاحبان ســهام شــرکت آب و 
فاضالب استان به ریاست مسعود خشایی معاون 
برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی و مدیــران شــرکت 
مهندسی آبفای کشور، نماینده ی سهام شهرداری، 
علیرضــا ایمانلــو رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
شرکت آبفای استان آذربایجان شرقی و سایر اعضاء 
هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت آبفا استان 
در محل این شرکت برگزار شد. ایمانلو مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ضمن تشکر 
و قدردانی از حضور خشایی و سایر اعضاء مجمع 

و صاحبان سهام، گزارشی از عملکرد و فعالیت های 
هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
در ســال 99 و برنامه های ســال 1400 را ارائه کرد.در 
این جلسه پس از بحث و بررسی صورت های مالی 
ســال ۹۹   توســط کارشناســان معاونت های حوزه 
ســتادی آب و فاضالب کشور، گزارش حسابرسی و 
بازرسی قانونی شرکت قرائت و با توجه به گزارش 
مقبول ارائه شده، از خدمات و عملکرد شرکت آب 
و فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی و همچنیــن 

صاحبان سهام شرکت تقدیر به عمل آمد. 

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شرقی سهم استان از عملکرد درآمدها 
و نیز مالیات کشور را در سال گذشته به ترتیب 
2/51 و 2/49 درصــد اعــالم کرد. داود بهبودی 
۲۹ آبــان مــاه در جلســه شــورای برنامه ریــزی و 
توســعه اســتان با اشــاره بــه شــاخص های کالن 
استان اظهار کرد: عملکرد درآمد استان در سال 
۱۳۹۹ بالغ بــر رقــم ۴ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان 
کــه از ایــن عــدد ۳ هــزار و ۸۷۵ میلیــارد تومان 
مربــوط بــه درآمدهــای مالیاتی بوده اســت. او 
با بیان اینکه نرخ مشــارکت اقتصادی اســتان در 
ســال ۱۳۹۹ حدود 42/5 و نرخ بیکاری اســتان 
هشــت درصد بــوده؛ ارزش صــادرات و واردات 
استان را نیز در سال گذشته به ترتیب یک هزار 
( و یــک هــزار و یک  و ۴۱۳ )۴ درصــد از کشــور
میلیــارد تومــان اعــالم کــرد. این اقتصــاددان به 
مقایســه درآمد ســرانه استان با سایر استان های 
کشــور پرداخــت و گفــت: آذربایجان شــرقی در 
جایگاه هفدهم ســرانه ارزش افزوده کشــور قرار 
داشــته و  در ســال ۱۳۹۹ سهم بخش صنعت و 
معدن از اشــتغال استان 38/1، کشاورزی 20/6 
و خدمــات 41/2 درصــد و ســهم ارزش افــزوده 
کشــاورزی  معــدن 39/13،  و  بخــش صنعــت 
7/94 و خدمات نیز 49/3 درصد بوده اســت. 
بهبــودی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در بخــش 
صنعــت جهت گیری اســتان به ســمت صنایع با 
تکنولــوژی بــاال و حرکــت از صنایع کارگــر بر به 
صنایع تکنولوژی برتر و مبتنی بر دانش بوده و 
بر ارتقای نقش اســتان در حوزه صنعت در کل 
کشور، جلوگیری از افول یا رکود استان در برخی 
حوزه هــای صنعــت و تقویــت برخــی صنایع در 

حــال رشــد و در حــال ظهور اســتان مــورد تأکید 
قرار دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان به مواردی مثل تالش برای تعادل بخشی 
در پراکنش صنایع، جلوگیری از تمرکز بیش ازحد 
آن ها در مرکز و غرب استان، ارتقا نقش صنوف 
و صنایــع کوچــک اســتان، ارائــه و حمایــت از 
و  تولیــدی  محصــوالت  بازارســازی  بازاریابــی، 
محصــوالت  ارزش  زنجیــره  توســعه  و  ایجــاد 
صنعتــی و معدنــی و ایجاد شــبکه های تولیدی 
اشــاره کــرد و همچنیــن بــر لــزوم افزایــش تــوان 
رقابت پذیری استان در حوزه معدن، اجتناب از 
خام فروشــی، حرکت به ســمت فرآوری معدنی 
بــا آخرین تکنولوژی و کیفیــت روز دنیا، رویکرد 
صــادرات محــور بخش و توجه بــه رویکردهای 
اســتخراج،  فرایندهــای  در  پایــدار  توســعه 
فــرآوری و تولیــد محصــوالت معدنــی نیز تأکید 
کــرد.  بهبــودی یادآور شــد: در بخش کشــاورزی 
جهت گیری اســتان به سمت کشــاورزی مدرن و 
صنعتــی، ارتقای بهــره وری در بخش کشــاورزی 
بــا کاهــش مصــرف و هدررفــت آب و اصــالح 

الگــو و شــیوه کشــت، ایجــاد و تکمیــل زنجیــره 
تولیــد، فــرآوری و توزیــع محصــوالت غذایــی و 
کشــاورزی خواهد بود. رئیس ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی آذربایجــان شــرقی در ادامــه بــه 
تشــریح ویژگی های دومین ســند تدبیر توســعه 
اســتان پرداخــت و ایــن ســند را برنامه عملیاتی 
اقتصاد مقاومتی استان دانست. بهبودی متذکر 
شد: از ظرفیت تمام نهادهای مدنی، مردم نهاد 
و خصوصی در تعریف و اجرای برنامه های سند 
تدبیر توســعه آذربایجان شــرقی بهره برده ایم و 
توسعه ی همه جانبه استان در راستای بخش های 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و غیــره مدنظــر 
قرارگرفتــه اســت. او، جامع بــودن ازنظر اهداف 
اصلی تریــن  بــه  بــودن  و محــدود  اســتراتژی  و 
قابلیت هــا و یــا تنگناهــا، عــدم نیــاز بــه آمــار و 
اطاعــات تفصیلــی و جامــع و عدم نیــاز به زمان 
بیشتر برای تهیه و اجرا، داشتن قابلیت اجرایی، 
پایــش بان و امــکان نظارت بهتر، مصــون بودن 
محورهــای کلیــدی در مقابل تکانه هــا و ضربات 
اقتصادی جهانی،  تمرکز به نقاط خاص و کلیدی 

و عــدم نیــاز به منابع مالی و فیزیکی خیلی زیاد 
و سرریز حاصل از فعالیت هسته های کلیدی در 
ســایر حوزه هــا و بخش های اقتصادی و تســریع 
درروند حرکت آن ها را ازجمله ویژگی های دومین 
ســند تدبیر توسعه آذربایجان شــرقی اعالم کرد. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خود، 
برنامه های  استان  در  جهت  تحقق  رشد  اقتصادی  
هشت درصدی  در بخش های  مختلف را توضیح 
داد و افزود: تحقق رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ 
نه فقط با ابزارهای بودجه ای ولی با فراهم سازی 
تمهیــدات و الزامــات مناســب در ســطوح ملــی، 
فرا بخشــی، بخشی و منطقه ای می تواند بالقوه 
مقدور باشد. بهبودی بر لزوم ایجاد اجماع ملی 
بــا مشــارکت تمامــی ذی نفعــان، ذی نفــوذان، 
ذی ربطــان و نخبگان دولتی، حاکمیتی، بخـــش 
خصـوصی، دانشگاهی و سمن ها جهت تحقق 
رشــد اقتصــادی موردنظــر تأکیــد کــرد. او اتخاذ 
سیاســت های مناســب اقتصــادی در عرصه های 
ســرمایه گذاری، تولیــد، مالــی، پولــی و تجــاری، 
اصالح و ارتقای شــاخص های فضای کسب وکار 
و ایجــاد امیــد و افــق روشــن و بــا ثبــات بــرای 
فعاالن اقتصادی بـــرای استفاده از ظرفیت های 
برشــمرد.  ضــروری  بهــره وری  ارتقــای  و  خالــی 
تحقــق  جهــت  کــرد:  تأکیــد  اقتصــاددان  ایــن 
رشــد اقتصــادی بایــد بــه دنبــال ایجــاد تعامــل 
فعــال و ســازنده با دنیا برای انتقــال تکنولوژی، 
جذب سرمایه خـــارجی، رفـــع موانـع سیاسـی و 
غیراقتصـــادی صادرات غیرنفتی، علم باوری در 
نظــام تصمیم گیری کشــور و شایسته ســاالری در 

اداره کشور باشیم.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان 
آذربایجان شرقی عنوان کرد: ۳۵ درصد مدارس استان 
نیاز به تخریب و بازسازی و یا مقاوم سازی دارند. پیام 
صدقی عنوان کرد: اداره نوسازی مدارس دستگاهی 
اجرایی در ســطح اســتان بوده و یکی از اصلی ترین 
وظایفش نوسازی، ساخت و  توسعه و  تجهیز مدارس 
به شــمار مــی رود به عبارت دیگر هــر کار عمرانی در 
وزارت آموزش وپــرورش بــر عهــده ایــن نهــاد اســت. 
صدقی در ادامه ســخنان خود با بیان این که حدود 
۶۰۰۰ مورد فضای فیزیکی و ۲۴ هزار کالس درس در 
سطح استان وجود دارد، ابراز کرد: طی ۴ سال اخیر 
در بحث تخریب و بازسازی هم در اعتبارات دولتی 
و هم در تعهدات خیری اقدامات بســیار تحســین 
برانگیــزی رخ داده اســت، بــا تــالش گســترده بــرای 
تخریب و بازسازی مدارس به رقم ۳۵ درصد مدارس 
نیازمند به تخریب و بازسازی و مقاوم سازی رسیده ایم 

که این آمار در پنج سال اخیر بیش از ۴۵ درصد بود.
مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان 
آذربایجان شــرقی ادامــه داد: تخریب و بازســازی با 
اولویت و نیازســنجی انجام می گیرد که انجام آن بر 
حسب یک شاخص ها  ازجمله عمر مفید، تحوالت 
جمعیتــی، شــهری و  روســتایی و غیــره اســت. او در 
یخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به تحصیل 
۸۰۰ هزار دانش آموز در سطح استان، گفت: تعداد 
مدارس کانکســی اســتان بالغ بر ۷۰۰ کالس بوده که 
طــی ســال های اخیــر به حــدود ۴۸۰ کالس رســیده 
که ما برای مدارس باالی ۱۵ دانش آموز در کانکس، 
مــدارس اســتاندارد در نظــر گرفته ایــم تا نســبت به 
احــداث اقداماتی ترتیب دهیم. این مقام مســئول 
در ادامه ســخنان خود بیان کرد: حدود ۳۶۰ کالس 
درس مدرســه ســنگی داریــم؛ یکــی از رویکردهــای 
ســازمان نوســازی مدارس بحث جمــع آوری مدارس 
سنگی بوده و سعی مان این است مدارس سنگی و 
کانکسی را تخریب  بازسازی کنیم. صدقی در خصوص 
ســرانه آموزشی هم عنوان کرد: در استان ما برای هر 
دانش آموز در سال ۱۴۰۰ حدودا 5/7 مترمربع سرانه 
آموزشی وجود دارد، اگر این عدد را با میانگین کشوری 
که عدد ۵.۲ را شامل می شود، مقایسه کنیم می بینیم 
که ما از میانگین کشوری باالتر هستیم اما اگر با سرانه 
فضای اســتاندارد که برای کشــور تعریف شده کمی 

فاصله داریم.

۸۰۰ الی ۱۰۰۰ دستگاه تبلت تحویل 
دانش آموزان نیازمند شده

او در ادامه ســخنان خــود در خصوص اعتبارات 
دولتی )ملی و استانی( و مشارکت خیران در اجرای 
پروژه های این نهاد، اظهار کرد: طی چهار سال اخیر با 
همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، 
اعتبارات دولتی نوسازی مدارس استان افزایش یافته 
و از ۱۵۸ میلیــارد تومــان در ســال ۹۷ به حــدود ۴۰۰ 
میلیارد تومان در ســال جاری رســیده است. مدیرکل 
نوســازی توســعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان 
شــرقی در ادامه ســخنان خود اظهار کرد: حدودا تا 
پایان ســال ۵۰۰ کالس درس تحویل آموزش وپرورش 
خواهیم داد که البته این تعداد تا آخر مهرماه تحویل 
داده شده است. او در خصوص بازسازی سرویس های 
بهداشــتی مــدارس هــم توضیــح داد: چهــار میلیارد 
تومان اعتبار برای تجهیز سرویس های بهداشتی برای 
مدارسی که سرویس بهداشتی ندارد، تخصیص یافته 
است که طبق بررسی ۸۰ مدرسه نیاز فوری به ساخت 
سرویس بهداشتی دارند. این مقام مسئول  در رابطه 
با موضوع هوشمند سازی مدارس هم اظهار کرد: در 
بحث هوشــمند ســازی و اســتفاده از فضای مجازی 
در دوران کرونا، تعداد ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ دســتگاه تبلت 
بر اساس نیازسنجی انجام گرفته تحویل دانش آموزان 
نیازمند شده و برای نخستین بار اعتبار جهت تجهیز 
استودیوهای تولید محتوا در استان تخصیص می یابد. 
صدقی در بخش دیگری از سخنان خود نیز در رابطه 

بــا احــداث مــدارس ســبز نیز عنوان کــرد: مــا در این 
خصوص جز استان های پایلوت انتخاب شده ایم که 
در حال حاضر سه مدرسه سبز در حال احداث بوده 
که یک مورد از آن ها در ناحیه پنج بوده و یک  مدرسه 
کامال سبز است و دو مورد دیگر نیز نیمه سبز هستند 
که یکی در تبریز به صورت نیمه خیر در حال ساخت 

است و دیگری مدرسه زینبیه میانه است.
این مقام مســئول به اهمیت مکان یابی جهت 
ســاخت مــدارس اشــاره کــرد و گفــت: در موضــوع 
مکان یابی نیز جزو استان های پایلوت انتخاب شده ایم 
کــه این موضــوع با توجــه به احتمال وجــود بالیای 
طبیعی و خسارت وارده از آن منجر به بررسی چرایی 
تخریب گسترده مدارس بعد از وقوع این بالیا برآمده 
شــد کــه دلیل اصلی احــداث مــدارس در مکان های 

نامناسب است.
محرومیت چاروایماق در حوزه آموزش

او با اشاره به محرومیت شهرستان چاروایماق در 
حوزه آموزش، گفت: این شهرستان را به عنوان پایلوت 
کانون توجهات قراردادیم و در تالش هستیم تا آب 
آشــامیدنی و گاز روســتاهای این شهرستان را وصل و 
مدارس را تجهیز کنیم . ۴۰ درصد مدارسی که در سطح 
استان سرویس بهداشتی ندارند در این شهرستان واقع 
هستند. صدقی در بخشی هم در خصوص جامعه 
خیریــن مدرسه ســاز توضیــح داد: جامعــه خیریــن 
مدرسه ســاز یکــی از بزرگ ترین تشــکل های مردمی 
جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه در ســال ۱۳۷۱ 

به ثبت قانونی رســیده و فعالیت های آن برجذب 
مشــارکت خیرین برای ســاخت و توسعه فضاهای 
آموزشــی متمرکز اســت. مدیرکل نوســازی توسعه و 
تجهیز مدارس آذربایجان شرقی ادامه داد: این نهاد 
مردمی از ســال ۱۳۷۷ شمســی فعالیت خود را آغاز 
کرده و طی دو دهه فعالیت خود، سهم خیرین در 
ساخت کل مدارس کشور را به حدود ۳۰ درصد ارتقاء 
بخشیده است. صدقی با بیان اینکه در استان ما ۵۰ 
درصد مدارس احداثی یا به شــکل مشــارکتی است 
یــا تمام خیری، اضافه کرد: قانونــی داریم که اگر در 
روستایی ۳۰ درصد و شهری ۵۰ درصد خیرین تعهد 
کنند دولت موظف است مابقی آن را تأمین کند. او 
در رابطه با مشارکت خیرین در حوزه مدرسه سازی، 
افزود: در بیستمین دوره جشنواره خیرین مدرسه ساز 
حــدود ۸۰ میلیارد تومان میــزان آورده ی خیرین بود 
که این رقم در بیست و یکمین دوره به ۱۰۰ میلیارد 
تومــان رســید و در بیســت و دومیــن دوره با جهش 
مواجه شــده و بــه رقم ۲۰۸ میلیارد تومــان افزایش 
یافت، اکنون نیز این آمار و ارقام به ۲۲۰ میلیارد رسیده 
است، امیدواریم این رقم تا پایان سال به ۳۰۰ میلیارد 
افزایش یابد. صدقی در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه آذربایجان شرقی جزء استان های پیشتاز 
در جذب مشارکت های مردمی محسوب می شود، 
ادامــه داد: ۱۴۳ پــروژه در حــدود ۵۵۰ کالس درس 
داریم که تعدادی از آن ها کامال خیر ساز بوده و برخی 
نیز با مشارکت دولت و خیرین در حال ساخت است. 

برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعالم کرد

سهم ۲/۵ درصدی آذربایجان شرقی از درآمدهای کشور

خـــبر

گـــزارش

رویداد آذربایجان شرقی

@ruydadiran

@ruydadiran @ruydadiran
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رویداد ایران
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یادداشت   

فرهنگ سازی مهم ترین 
اصل در صرفه جویی 

مصرف گاز
مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیــل، بــا بیــان اینکه ســرمای 
امســال بی ســابقه و تأمیــن گاز 
طبیعــی برای مشــترکین دشــوار 
از  یــک  هــر  افــزود:  اســت، 
مشــترکان اگر دمای رفاه که ۱۸ تا ۲۱ درجه ســانتی گراد 
اســت را رعایــت کننــد تــا امســال هیــچ بحرانــی را در 
زمینه گاز طبیعی نداشــته باشیم. ســردار اسماعیلی، در 
گفت وگو با ایکنا اظهار کرد: بســیجیان بایــد در عرصه 
فرهنگ سازی و صرفه جویی در انرژی های طبیعی و گاز 
حضور مستمر داشته و پیشگام شوند. او افزود: بسیج 
شــرکت گاز استان اردبیل، سعی دارد صرفه جویی را در 
جامعه فرهنگ سازی کند و طرح های متعددی ازجمله 
برنامه های تشویقی، آموزشی و آگاه سازی را در این راستا 
در دستور کار دارد. اسماعیلی، فرهنگ سازی را مهم ترین 
اصل در صرفه جویی مصرف گاز عنوان نمود و گفت: 
امروزه با مصرف نادرست انرژی در یک سرمایه عظیم 
ملی اسراف می شود و همگان موظف هستیم در زمینه 
مصرف بهینه انرژی بیش ازپیش کوشا باشیم و دراین بین 
بســیجیان با حرکت جهادی در حوزه فرهنگ ســازی و 
کنترل مصرف گاز در ادارات و مراکز دولتی تأثیر بسزایی 
را در صرفه جویی گاز طبیعی دارند. مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان اردبیل، گفت: بســیجیان بایســتی در عرصه 
فرهنگ ســازی و صرفه جویی در اســتفاده از انرژی های 

طبیعی و گاز حضور مستمر داشته و پیشگام شوند.
او با اشاره به اینکه طی هفت ماهه نخست امسال، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۷ درصد در 
بخش خانگی و عمومی کاهش مصرف گاز را داشته ایم، 
گفت: کاهش مصرف گاز نتیجه فرهنگ ســازی در این 
حوزه است و بایستی بدانیم که صرفه جویی نباید فقط 
مختص فصل زمســتان باشــد و بایســتی به عنوان یک 

فرهنگ در تمام روزهای سال رعایت شود.

تخصیص اعتبار
 برای توسعه شهرک های 

صنعتی
مشــترک  نشســت  در 
اســتاندار اردبیل با معــاون وزیر 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
و مدیرعامــل ســازمان صنایــع 
کوچــک و شــهرک های صنعتی 
ایران، مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل 

موردبررسی و پیگیری قرار گرفت.
محمــد اهلــی اظهــار کرد: در این جلســه که در 
محل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران برگزار شــد، مصوبات ســفر ریاســت جمهوری 
بــه اســتان اردبیل و همچنیــن کمک بــه راه اندازی 
واحدهای راکد و حل مشکالت واحدهای تولیدی 
مــورد تأکیــد طرفین قــرار گرفت. او افــزود: اجرای 
مــدول دوم تصفیه خانــه فاضــالب شــهرک صنعتی 
کــرد ۵۰۰  بــا پیش بینــی هزینــه  شــماره ۲ اردبیــل 
میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰ درصد 
در حال اجراست که ادامه اجرای آن نیاز به تزریق 
شــرکت  مدیرعامــل  دارد.  اســتانی  و  ملــی  منابــع 
شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل تصریــح کــرد: 
تأمیــن اعتبــارات الزم از محــل کمک های بالعوض 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
بــرای تکمیــل و بهره بــرداری از این مــدول تا پایان 
ســال جــاری، ازجمله دســتاوردهای این ســفر بود. 
اهلــی ادامــه داد: ازجملــه مصوبات ســفر ریاســت 
احــداث  موضــوع  اردبیــل،  اســتان  بــه  جمهــوری 
پســت بــرق بــرای توســعه شــهرک صنعتــی شــماره 
۲ اردبیــل بــود کــه در ایــن نشســت توافق شــد این 
موضوع با همکاری وزارت نیرو، استانداری اردبیل و 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 
مورداجــرا قــرار گیــرد. رئیــس هیــات مدیــره شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل، توســعه شــهرک 
صنعتی شــماره ۲ اردبیل را با توجه به نزدیکی این 
شــهرک به مرکز استان و همچنین با توجه به اینکه 
بیــش از نیمــی از مســاحت کل شــهرک های صنعتی 
اســتان اردبیل مختص به این شــهرک صنعتی است، 
بســیار حائــز اهمیت برشــمرد و افزود: بــا توجه به 
اهمیت شــهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل، توسعه آن 
مــورد تأکیــد معــاون وزیر صمت و اســتاندار اردبیل 
قــرار گرفــت و مقــرر گردیــد عملیــات آماده ســازی 
زیرســاخت های توســعه آن با استفاده از منابع ملی 
و اســتانی هرچــه ســریع تر آغــاز شــود. او کمــک به 
توســعه و اجــرای زیرســاخت ها در ســایر شــهرک ها 
و نواحــی صنعتــی اســتان و همچنیــن برنامه ریــزی 
طریــق  از  راکــد  واحدهــای  بازفعال ســازی  بــرای 
وزارت صمــت را از دیگــر موارد مطرح شــده در این 
نشست برشمرد و اضافه کرد: در این جلسه توافق 
گردیــد تــا بــا اســتفاده از اعتبــارات ملــی و اســتانی، 
صنعتــی  شــهرک های  در  مناســب  زیرســاخت های 
فراهم شود تا شاهد تداوم حضور سرمایه گذاران در 
اســتان اردبیل باشیم. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتــی اســتان اردبیل گفــت: در جریان هشــتمین 
سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان 
اردبیل، مصوبات بســیار ارزشــمندی برای توسعه و 
آبادانی شــهرک های صنعتی به امضا رســیده اســت 
کــه یقینــا اجــرای آن باعــث رونق تولیــد و صنعت 

استان خواهد شد.

عضو شورای شهر اردبیل:

بازگشایی ها در مناطق سیزده گانه 
مغفول مانده است

ساختار موجود جوابگوی 
نیازهای استان نیست

تبدیل وضعیت ۲۴1 نفر از ایثارگران 
شهرداری اردبیل

شهرداری اردبیل از نشریات 
حمایت می کند

قیمت پایین برق عامل اصلی استخراج 
رمز غیرمجاز است

استاندار اردبیل با اشاره به 
اینکــه کمبودهــا در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
بیشتر از سایر حوزه ها مشهود 
اســت، گفت: ســاختار موجود 
جوابگــوی نیازهــای فعلــی و 
نیازهای آینده اســتان نیســت. 

به گزارش شــهرخوان، سید حامد عاملی گفت: 
در ســال های گذشــته اقدامات خوبی در کشور 
انجام شده اما متأسفانه کاستی هایی نیز وجود 
دارد کــه این کمبودهــا در حوزه های اقتصادی، 
فرهنگــی و ســرمایه های اجتماعــی بیشــتر از 
ســایر حوزه ها مشهود اســت و باید راهکارهای 
نــو و خالقانــه ای بــرای خــروج از این وضعیت 
اندیشــیده شــود. مقام عالی دولت در استان بر 
ضــرورت ایجــاد تحــول در بخش های مختلف 
جامعــه خصوصا در حــوزه صنعت تأکید کرد و 
گفت: متأسفانه ساختارهای موجود جوابگوی 
نیازهای فعلی و نیازهای آینده استان نیست که 
در این خصوص توجه جهادگران عرصه علم و 
فناوری به مسئله تحول خواهی بیش ازپیش الزم 
و ضروری است. استاندار اردبیل ادامه داد: برای 
خــروج از رکــود در حوزه های مختلف خصوصا 
حــوزه اقتصادی نیازمند نهادینــه کردن فرهنگ 

جامعــه  در  تحول خواهــی 
هستیم؛ ممکن از در برابر این 
فرهنگ عده ای به دالیل خاص 
مقاومت کنند اما ایــن افراد در 
برابر روحیه جهادی بسیجیان 
در عرصه علم و فناوری حرفی 
بــرای گفتــن نخواهند داشــت 
و به دنبال آن مشــکالت موجود در سریع ترین 
زمان ممکن حل خواهد شد. او با گالیه از وجود 
مشکالتی نظیر کم آبی در استان اظهار داشت: 
بــرای اســتانی همچــون اردبیل مشــکل کم آبی 
غیرقابل قبول است چراکه با توجه به موقعیت 
جغرافیایی این استان درصورتی که منابع آبی از 
مدیریت صحیح برخوردار بودند امروز با بحران 
کم آبــی در حــوزه کشــاورزی و حتــی آب شــرب 
مواجه نبودیم. عاملی بیان کرد: ظرفیت باالی 
اقتصادی در اردبیل باید به فرصت های شغلی 
تبدیل شود تا رقم باالی بیکاری ۷۰ هزارنفری در 
استان کاهش یابد. روزمرگی و تبعیت از رویه های 
قبلــی باعــث می شــود تــا مشــکالت روی هــم 
انباشته شــده و مــوردی از مطالبــات مــردم حل 
نشود که در این میان باید توجه فعاالن حوزه 
فنــاوری و بســیجیان به مفاهیــم تحول خواهی 

به صورت تخصصی معطوف باشد.

شــهردار اردبیــل از تبدیــل 
وضعیــت ۲۴۱ نفــر از ایثارگران 
گفــت:  شــهرداری خبــر داد و 
تبدیــل  اســتخدامی  آزمــون 
شــرکتی  نیروهــای  وضعیــت 
شــهرداری اردبیــل نیــز توســط 
جهاد دانشــگاهی واحد استان 

در محل دانشــگاه پیــام نور اردبیل برگزار شــد. 
محمود صفری با بیان اینکه در این آزمون ۳۵۲ 
نفر از نیروهای شهرداری شرکت کرده و به رقابت 

پرداختند، اظهار کرد: این آزمون 
توسط جهاد دانشگاهی برگزار 
شــد که نتایــج آن تــا دو هفته 
آینده مشخص خواهد شد. او 
همچنیــن از تبدیــل وضعیــت 
۲۴۱ نفــر از ایثارگــران خبر داد 
و افــزود: ایــن نیروها نیز که تا 
۲۵ اسفند سال ۱۳۹۹ توانسته بودند به صورت 
نیروهای فصلی در شهرداری حضورداشته باشند، 

تبدیل وضعیت می شوند.

عمومــی  روابــط  مدیــر 
شــهرداری اردبیــل بــا اشــاره به 
اینکه همواره شــهرداری اردبیل 
از رسانه ها حمایت کرده است، 
افزود: این حمایت ها ادامه دار 
بوده و توزیع آگهی ها بر اساس 
ارائــه خدمــات رســانه ای بــرای 

شهرداری خواهد بود. نقی قبایی گفت: هدف 
از برگزاری این نشست اتخاذ راهکارهایی برای 
حمایت از رسانه خواهد بود. او گفت: قرار است 
باهم اندیشــی اصحاب رســانه پیشــنهاد هایی 
استخراج شــده و در روزهای آینده اعمال شــود. 
قبایــی ادامــه داد: با توجه به هزینه های چاپ 
و توزیع نشــریات، شــهرداری در قالب همکاری 
اعــم از رپورتــاژ، درج آگهی، حمایت هــای الزم 
را از نشــریات خواهد کرد. مدیر روابط عمومی 
شــهرداری اردبیــل با اشــاره به اینکــه عدالت به 
معنای مســاوات نیست، گفت: توزیع آگهی ها 
بر اساس ارائه خدمات رسانه ای برای شهرداری 
خواهــد بــود. قبایــی در ادامــه از درج آگهــی 
مناقصه و مزایــده در دو خبرگزاری فارس و مهر 
خبر داد و گفت: طبق مجوزی که وزارت فرهنگ 
و ارشاد داده است در آینده آگهی های شهرداری 
در پایگاه هــای خبــری ایــن اســتان نیــز منتشــر 

خواهــد شــد. او گفــت: نقش 
رســانه ها در پیشــبرد اهــداف 
توســعه ای اردبیــل انکارناپذیر 
است و شهرداری اردبیل نیز بر 
همین مبنا تصمیم دارد از این 
ظرفیت بــرای تحقــق اهداف 
شهر استفاده کند. قبایی با بیان 
مشکالت و مسائل پیش روی جراید و نشریات 
با توسعه فضای مجازی، افزود: شهرداری اردبیل 
تــالش می کند با تعامل و همــکاری با اصحاب 
رســانه، توســعه مطبوعــات را رقــم بزنــد. مدیر 
روابط عمومی شهرداری اردبیل با اشاره به اینکه 
شهرداری اردبیل پذیرای نقد سازنده، دوستانه و 
بــه دوراز غرض ورزی بوده، ادامه داد: معتقدیم 
نقد منصفانه مسیر پیشرفت و توسعه را هموار 
و به عنوان آیینه ای عمل می کند که کم وکاستی ها 
و معایب را برای رفع انعکاس می دهد. قبایی 
گفــت: تقویــت ارتبــاط دوســویه میــان مدیران 
شــهری و شــهروندان و اطالع رســانی و آگاهــی 
شــهروندان از عملکرد مدیران شهری به واسطه 
تعامــل و همــکاری با رســانه ها مقدور اســت و 
شهرداری اردبیل نیز این فرصت را مغتنم شمرده 
و از ظرفیت این قشــر برای آبادانی، توســعه و 

جلب رضایت شهروندان استفاده می کند.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در 
ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه ۲ 
هزار مگاوات برق کشور صرف 
اســتخراج رمز ارزهای غیرمجاز 
می شود، استخراج رمز ارزهای 
تهدیــدی جــدی  را  غیرمجــاز 

برای تأمین برق پایدار کشــور دانست. حسین 
قدیمــی قیمت بســیار پاییــن برق در کشــور را 
عامــل اصلــی اســتخراج رمز غیرمجاز دانســت 
و همــکاری مردم، نیروهای نظامی و انتظامی 
اســتان و دادســتان را برای کشــف و جمع آوری 
ایــن مراکــز، خواســتار شــد. در ادامه تمهیدات 
انجام گرفتــه ادارات و ســازمان های عضــو ایــن 

کارگروه در استان، در خصوص 
غیرمجــاز  مراکــز  ســاماندهی 
رمــز ارز بررســی شــد و حــل 
کار  دســتور  در  آن  مســائل 
قــرار گرفــت. اعضــای کارگروه 
استانی ســاماندهی مراکز رمز 
ارز نمایندگانــی از اســتانداری 
اردبیــل، فرماندهــی نیــروی انتظامــی اســتان 
اردبیل، ســپاه استان، ســازمان بازرسی، سازمان 
تعزیرات حکومتی، ســازمان صمــت، اداره کل 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، ســازمان جهاد 
شــهرک های  شــرکت  گاز،  شــرکت  کشــاورزی، 
صنعتــی و شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

اردبیل هستند.

حامد عاملی

محمود صفری

نقی قبایی

حسین قدیمی

د اردبیل رویدا

اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع 
برق با رویکرد افزایش پایداری سیســتم های توزیع 
در زمستان ۱۴۰۰،همزمان با سراسر کشور در اردبیل 
نیز برگزار شــد.معاون بهره برداری و دیســپاچینگ 
شــرکت توزیــع نیروی بــرق اســتان اردبیل با اشــاره 
بــه اینکه این اقــدام با حضور ۸۰ نفــر از همکاران 
فنی،در قالب ۲۳ اکیپ عملیاتی در ســطح استان 
برگزار شد،خاطرنشان کرد: شبکه های توزیع به دلیل 
گســتردگی زیاد آن نیازمند برنامــه ای مدون جهت 
رســیدگی و تعمیــرات می باشــند.عبدالهیان بابیان 
اینکــه در ایــن برنامه، بهینه ســازی روشــنایی های 
معابــر در دســتور کار قــرار گرفت، افــزود :با توجه 
به این که هر پایه روشــنایی معادل یک مشــترک، 
بــرق مصــرف می کند، بهینه ســازی هرکــدام از این 
پایه ها می تواند در اطمینان از برق رســانی به سایر 

مشترکان مؤثر باشــد.او گفت: همکاران شرکت در 
ایــن اقدام باهــدف کاهش مصرف بــرق و مقابله 
با خاموشــی های احتمالی در زمســتان ، چراغ های 
معابر شهرها و روستاهای استان را اصالح و بهینه 

کردند.معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت 
توزیع نیروی برق استان اردبیل هم چنین اعالم کرد: 
در جاده هــا نیــز به جز نواحی مه گیر و حادثه خیز 
، بــا همکاری اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای 

چراغ های روشنایی جاده ای به صورت یک درمیان 
تعدیل شــدند.ناصر عبدالهیان در ادامه به شاخه 
زنــی درختان موجود در محدوده شــبکه های برق 
در این اقدام فراگیر اشــاره کرد و اظهار داشــت: با 
همکاری شهرداران کلیه شهرهای استان و شهرداران 
مناطق پنج گانه شــهر اردبیل ، شــاخه زنی درختان 
موجود در محدوده ی شبکه های برق انجام شد.او 
هدف از شــاخه زنی را جلوگیری از خاموشــی های 
ناشــی از برخورد شاخه های شکسته شده درختان 
در اثر بارش برف یا طوفان با شبکه های برق اعالم 
کرد.معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق استان اردبیل در پایان از هم استانی ها 
خواست با توجه به کاهش دمای استان و استقرار 
هوای سرد با مصرف بهینه برق و گاز خدمتگزاران 

خود را در تأمین برق پایدار یاری کنند.

سالمت صفری عضو شورای شهر اردبیل گفت: 
چشم انداز ۲۰ ساله شهر در تاریکی مطلق قرار دارد 
و حتی برنامه های پنج ساله نیز در ابهام قرار دارند و 

دارای نواقصی هستند.
در  صفــری  ســالمت  شــهرخوان،  گــزارش  بــه 
جلســه ای که در محل اســتانداری اردبیل با حضور 
اعضای شورای شهر، شهردار و استاندار محترم برگزار 
شــد با اشــاره به بحث فاضالب شهری عنوان کرد: 
یکی از مســائلی که شــهروندان را دچار مشــکالت 
عدیــده ای کــرده، عدم وجود زیرســاخت فاضالب 
شــهری اســت که برای مردم حاشیه شهر و مناطق 
۱۳ گانه مشکالت بسیار و همچنین فشار اقتصادی 

را تحمیل کرده است.
او خواســتار توجــه ویژه به کمیســیون مــاده ۱۰۰ 
و تعیین نمایندگان این کمیسیون برای رسیدگی به 
مشکالت مردم و مسائل پیش آمده برای شهرداری 
شــد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
اردبیــل بر ضرورت تقویت قطب نمای برنامه ریزی 
شهری تأکید کرد و گفت: چشم انداز ۲۰ ساله شهر در 
تاریکی مطلق قرار دارد و حتی برنامه های پنج ساله 
نیز در ابهام قرار دارند و دارای نواقصاتی هستند که 
باید در سریع ترین زمان ممکن برنامه ریزی های الزم 

با همکاری و حمایت دستگاه های اجرایی و در رأس 
آن استانداری انجام شود. سالمت صفری در خصوص 
طرح تفصیلی شهر اردبیل نیز بیان کرد: باید قبل از 
تکمیل و تصویب طرح تفصیلی بررسی های دقیق 
انجام شود و مردم نیز در جریان باشند که این طرح 
کدامیک از مشکالت ۳۰ ساله را حل کرده و برای آینده 
چه مزایایی خواهد داشت. در برخی مناطق مردم 
بیش از نیم قرن است که در انتظار حل مشکالت خود 
هستند و برای انجام کارهای عمرانی خود بالتکلیف 
مانده اند. این عضو شورا بالتکلیفی برخی از شهرک ها 
را یادآور شد و گفت: مراجعات بسیاری از شهرک های 
کوثر، نیایش، الهیه و شهرک های جدیدالتأسیس داریم 

که شهروندان خواستار دریافت حداقل ترین خدمات 
شهری هستند، لذا باید برای تحویل این شهرک ها به 
شهرداری اقدامات اساسی انجام شود تا شهرداری نیز 
بتواند در خدمت رسانی به ساکنان این شهرک ها 
انجام وظیفه شایســته ای داشــته باشــد. صفری بر 
انتخاب مدیران مردمی در جایگاه های مدیریتی 
تأکیــد کــرد و گفــت: انتخــاب مدیــران مردمــی، 
جهادی و انقالبی که با مشکالت جامعه آشنایی 
کامــل دارنــد قطعــا در برون رفــت از معضــالت 
نقش مهمی را ایفا کرده و همیشــه مدافع منافع 
و حق وحقوق مردم خواهند بود.رئیس کمیسیون 
فرهنگی شــورای اسالمی شهر اردبیل در خصوص 

مســائل فرهنگــی نیــز بیــان کــرد: واگرایی هــای 
فرهنگی در نقاط مختلف اســتان و شــهر اردبیل 
مشــهود اســت که این واگرایی فرهنگی در بطن 
دســتگاه های اجرایــی نیز وجــود دارد و مدیریت 
شهری را دچار مشکالت و مانع تراشی هایی کرده 
که در این خصوص خواستار توجه ویژه استانداری 
به رفع این نقیصه های فرهنگی هستیم. صفری در 
رابطه با آموزش شهروندی نیز اذعان کرد: متأسفانه 
در حال حاضر بستر آموزش شهروندی برای مردم 
اردبیــل به حالت تعطیل درآمــده که به دنبال آن 
شــاهد بروز بی نظمی های اجتماعــی در آینده ای 
نه چندان دور خواهیم بود که البته شــورای شــهر 
و شــهرداری آمادگی خود را برای همکاری در این 
راه اندازی بستر آموزش شهروندی به دستگاه های 
اجرایــی اعالم کرده اســت.او در مورد گردشــگری 
فرهنگــی نیز بیــان کرد: شــعارهایی در دهه اخیر 
برای احداث شورابیل اول، دوم و سوم مطرح شده 
امــا متأســفانه تاکنــون محقق نشــده و همچنین 
ایجــاد پــارک جنگلــی ۴۰ هکتــاری المــاس در حد 
وعده باقی مانده که حتی درگذشته تحویل شهرداری 
وقت شده و هزینه هایی نیز تخصیص یافته اما هیچ 

نتیجه و خروجی در برنداشته است.

ابراهیــم صفــری عضــو شــورای شــهر اردبیل 
گفت: طی یک دهه اخیر هیچ گونه بازگشــایی 
معابــر در مناطــق ســیزده گانه صــورت نگرفتــه 
اســت. ابراهیم صفری در نطق پیش از دســتور 
جلسه نهم شورای شهر اردبیل گفت: از شهردار 
بازنشســتگی  مراحــل  داریــم  انتظــار  اردبیــل 
پرسنلی که مدت خدمت آن ها به پایان رسیده 
را تســریع کنــد. صفــری بــا قدردانــی از زحمات 
۳۰ ســاله این نیروهای تالشــگر و ســخت کوش 
شــهرداری اردبیــل بیان کرد: بــه دالیل مختلف 
ایــن نیروهــا با موانع بروکراســی و عــدم اجرای 
طــرح بازنشســتگی پیــش از موعــد در قالــب 
مشــاغل ســخت و زیــان آور روبــرو هســتند کــه 
انتظــار مــی رود بــا پرداخت حق وحقــوق آن ها 
از ســرگردانی خارج شــوند. او گفت: بخشــی از 
ایــن نیروها بــه مرحله بازنشســتگی رســیده اند 
کــه بهتر اســت هــر چه ســریع تر تعیین تکلیف 
این نیروها و جذب نیروهای جوان و جایگزین 
بازنشســته ها موردتوجه قــرار گیرد و به معنای 
واقعــی حق وحقــوق ایــن نیروها نیــز پرداخت 
شــود. صفــری اضافــه کرد: با بازنشســته شــدن 
حــوزه  در  شــهرداری  نیروهــای  از  نفــر   ۱۰۰
خدمات شــهری به راحتــی می توان به جای این 
زحمتکشــان جــذب نیروهــای جــوان را انجــام 

داد.
مشکل ۴ درصدی کارگران حل شود

او در ادامه به مشــکل رانندگان هم اشــاره 
کرد و افزود: مشــکل رانندگان بخش خصوصی 
درون شــهری و عــدم صــدور پروانه احــداث در 
بلوک ۸ شهرک کوثر تعیین تکلیف گردد. عضو 
شورای شهر اردبیل در مورد رانندگان استیجاری 
اظهــار کرد: این رانندگان سال هاســت به عنوان 
راننده اســتیجاری مشــغول خدمتند با توجه به 
افزایش هزینه های روزمره زندگی در کشور و از 
طرفــی افزایــش هزینه های نگهــداری خودرو و 
افزایش قیمت قطعات و لوازم یدکی الزم است 
به طور شایسته از این قشر زحمت کش حمایت 
کنیــم. او گفــت: مشــکل ۴ درصــد بیمــه تأمین 
اجتماعی کارگران و رانندگان اســتیجاری تعیین 
تکلیف شــود. این عضو شــورا با اشاره به اینکه 
مشــخص نشــدن ۴ درصــد موجــب ســرگردانی 

اســت،  شــده  خدماتــی  نیروهــای  از  بســیاری 
گفــت: قانــون بــرای مشــاغل ســخت و زیان آور 

دستورالعملی معین کرده که باید اجرا شود.
راننــدگان  خصــوص  در  همچنیــن  صفــری 
اســتیجاری شــهرداری تأکیــد کرد: بازنشســتگان 
شــاید یــک منبــع درآمد داشــته باشــند، اما تنها 
منبــع درآمــد و امرارمعــاش جوانــان این شــغل 

است که باید مدنظر قرار گیرد.
فرصت اشتغال برای جوانان فراهم شود

بیــش از ۱۰۰ نفــر از نیروهــای شــهرداری بــا 
پایــان دوره خدمــت بایــد بازنشســته شــوند و 
خروج این نیروها باعث خواهد شد تا بسیاری 
از جوانــان مســتعد و توانمنــد فرصت اشــتغال 
پیــدا کننــد. عضــو شــورای شــهر اردبیــل اظهــار 
کــرد: در مناطق محروم بانــوان با انجام ورزش 
صبحگاهــی انتظــار دارنــد تــا فضــای مناســب 
مهیــا  آن هــا  بــرای  ســالم  تفریحــات  و  ورزش 
شــود کــه بهتر اســت شــهرداری پارک بانــوان را 

در ایــن مناطــق احــداث کند. رئیس کمیســیون 
مشــارکت و ســرمایه گذاری شورای شــهر اردبیل 
افزود: شــورای شــهر شــورای شــهرداری نیســت 
پارلمــان  در  مــردم  منتخــب  به عنــوان  بلکــه 
مــردم  مطالبــات  و  پیگیــر خواســته ها  محلــی 
اســت و تــالش می کنــد تــا در این زمینــه درد و 
دل مــردم را شــنیده و در حــد امــکان پیگیــری 
الزم را انجام دهیم. رئیس کمیســیون مشارکت 
و ســرمایه گذاری شــورای شــهر اردبیــل گفــت: 
بازگشــایی معابــر و خیابان هــا در شــهر اردبیل 
به ویژه در مناطق سیزده گانه ازجمله شهید میر 
محمدی تا میراشــرف، وحــدت ۴، کریم آباد تا 
جــاده مغــان مغفــول مانده و اقدامی اساســی 
در این زمینه انجام نشده است. ابراهیم صفری 
اظهــار کــرد: چندین ســال اســت کــه در مناطق 
 ، ســیزده گانه اردبیل بازگشایی و تعریض معابر
خیابان هــا و کوچه هــا انجام نشــده کــه در این 
زمینــه بایــد شــورا و شــهرداری اهتمــام ویــژه ای 

داشت باشند.
او با اشــاره به اینکه با اختصاص ۱۰ میلیارد 
تومان می توان بســیاری از بازگشایی ها در این 
منطقه را انجام و بار ترافیکی خیابان های این 
محــالت را کاهــش داد، از شــهردار درخواســت 
کــرد تــا این موضــوع علت یابی شــده و در این 
مــورد پاســخگو باشــیم. ایــن عضــو شــورای در 
ادامــه افــزود: طــی یــک دهــه اخیــر هیچ گونه 
بازگشــایی معابر در مناطق سیزده گانه صورت 

نگرفته است.
عمده کارگران از پیمانکاران حوزه خدمات 

شهری گله مند هستند
صفــری بازدیــد ســرزده خــود از شــهرداری 
مناطــق و نواحــی و دیــدار با کارگــران را یادآور 
شــد و بیــان کرد: عمــده کارگــران از پیمانکاران 
حــوزه خدمــات شــهری گله مند هســتند چراکه 
ابتدایی تریــن تجهیــزات را بــرای آن هــا فراهــم 
نکــرده درحالی کــه در قراردادهــای جدید باید 
پیمانــکاران را موظــف بــه تأمیــن امکانــات و 
تجهیزات برای کارگران و رفتگران شهری کنند.

 رئیس کمیســیون مشــارکت و سرمایه گذاری 
از  حمایــت  ضــرورت  اردبیــل  شــهر  شــورای 
مدیریــت  در  را  خصوصــی  بخــش  راننــدگان 
نــاوگان حمل ونقــل عمومــی، جــذب فرزنــدان 
کارکنان بازنشسته شهرداری، حل مشکل محله 
شــهریار باتدبیر درســت در خروج از بن بســت 
از  را  ایثارگــر  و ســاماندهی فرزنــدان شــاهد و 
دیگــر مطالبــات به حــق پارلمــان محلــی اعالم 
کــرد. صفــری در مــورد نگرانــی مــردم از بابــت 
بــرای چنیــن  پروانــه  عــدم صــدور  و  قولنامــه 
کــرد: ایــن نگرانــی زمینــه  اراضــی خاطرنشــان 
سوءاســتفاده عــده ای را از ایــن اراضــی و روی 
آوردن بــه ساخت وســازهای غیرمجاز به وجود 
آورده که باید شهرداری تدبیری درست در این 
زمینه بیندیشد. او با اشاره به موضوع واگذاری 
شــهرک های جدید بــه شــهرداری از بابت ارائه 
خدمــات عمومــی و شهرنشــینی گفــت: در این 
زمینــه شــهرداری آمادگــی ارائــه خدمــات را بــه 
ســاکنان شــهرک های مختلــف دارد و بایــد این 
واگذاری ها به شکل صحیح و درست از طریق 

راه و شهرسازی انجام شود.

برگزاری اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق در اردبیل

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اردبیل:

واگرایی های فرهنگی در نقاط مختلف استان مشهود است

خــبر

خــبر

رویداد اردبیل

گاز اســتان ســال گذشــته  مصــارف خانگــی 
۳۰ درصــد مصرف گاز اســتان را تشــکیل می داد 
و امســال ۲۴ درصــد شــده کــه حــدود ۶ درصــد 

کاهش را نشان می دهد.
بــه گزارش تســنیم، فرهنگ ســازی در مصرف 
بهینه ســوخت و انرژی یکی از اموری اســت که 
نیــاز به اهتمام ویژه مردم و مســئوالن داشــته و 
گاه سازی، سیاست های  باید با روش های متعدد آ
تشــویقی و تنبیهی و آموزشی انجام و از تبعات 
مضــر مصرف بی رویه انرژی جلوگیری کرد. یکی 
از گزینه های پرمصرف در بخش انرژی گاز است 
کــه ســرانه مصــرف گاز در کشــور 6 برابر ســرانه 
مصــرف ایــن نــوع از انــرژی در دنیا اســت و این 
هشدار بزرگی برای گرایش به سوی صرفه جویی 
و بهینه ســازی مصرف سوخت است که فرهنگ 
آن بایــد نهادینــه شــود. مصــرف گاز تولید کربن 
کــرده و آســیب های زیــادی بــه سیســتم ایمنی و 
تنفســی بــدن وارد می کنــد کــه صرفه جویــی در 
مصرف گاز نه تنها موجب گازرسانی به مشترکین 
می شود که در کاهش آلودگی  هوا و آلودگی های 
زیســت محیطی نیز بســیار مؤثر اســت. استفاده 
از وســایل گرمایشــی ســالم، اســتفاده از پــرده و 
شیشــه های دوجداره، بســتن پنجره های اضافه 
و اســتفاده از درزگیــر بــرای درب و پنجره هــای 
ســاختمان، خاموش کردن وســایل گرمایشــی در 
صــورت عــدم حضــور در ســاختمان و اســتفاده 
از تعــداد مناســب وســایل گرمــازا در مســاحت 
ســاختمان موجب مصرف بهینه و کاهش فشــار 
بر مصرف گاز و جریان یابی این انرژی در اماکن 
مختلف، چرخه تولید و صنعت و مناطق دور از 

منابع اصلی گاز می شود.
تأمین انرژی گاز بزرگ ترین مسئله در 

فصول سرد استان
 جهانبخش ســلیمیان، سرپرســت شــرکت گاز 
اســتان، در جمــع خبرنــگاران و اصحــاب رســانه 
اســتان بــا تأکید بــر لــزوم فرهنگ ســازی مصرف 
بهینــه انــرژی به ویــژه گاز اظهــار داشــت: تأمیــن 
انــرژی گاز در بخش هــای مختلــف بزرگ تریــن 
در  به خصــوص  ســال  ســرد  فصــول  در  مســئله 
بخــش خانگــی و اســتان سردســیر چهارمحال و 
بختیاری اســت و بــرای گازبها و تغییرات قیمت 
تصویب نامــه ای  هیئت وزیــران  ســوخت  ایــن 
ارسال شده است. او افزود: ماه های سرد سال بر 
اساس این مصوبه از تاریخ شانزدهم آبان ماه تا 
سی ویک فروردین سال بعد محاسبه و تعریف 
ماه های گرم از اول اردیبهشــت تا پانزدهم آبان 
همان سال محاسبه می شود و نرخ های مصوب 

بدون دریافت عوارض و مالیات توســط شرکت 
گاز به موجــب قوانیــن جاری کشــور اعالم شــده 
اســت. سرپرست شرکت گاز استان چهارمحال و 
بختیاری بیان داشــت: در ســال های قبل قیمت 
بخــش خانگــی به صــورت پلکانی تعریف شــده 
و پلــکان شــامل مصرف یــک تــا 300 مترمکعب 
پلــه اول، از 301 تــا 400 پلــه دوم، از 401 تــا 500 
مترمکعب پله سوم و به همین ترتیب تا مصرف 
1300 مترمکعــب کــه آخریــن پله اســت مصارف 

تقسیم بندی شده است.
ســلیمیان ادامــه داد: پله هــای یــک تــا ســوم 
مصرف تا 500 مترمکعب هستند که قیمت آن در 
مقایســه با پارســال تغییری ندارد، از پله چهارم 
تا هشتم که مصرف 500 تا 900 مترمکعب است 
با شیب متعارفی مشمول تغییر قیمت شده که 

چندان تفاوتی نسبت به سال قبل ندارد.
فقط 7 درصد مشترکین گاز استان 

پرمصرف هستند
او عنــوان داشــت: پله هایــی هشــتم، نهــم، 
دهم و یازدهم که باالی 900 تا 1300 مترمکعب 
مصرف دارند مشــترکین پرمصرف بوده و شــیب 
قیمتی در این پله ها باال بوده و مشمول افزایش 
قیمــت می شــوند، به عنوان مثال قیمــت یکی از 
پله هــای آخــر کــه حــدود 900 مترمکعــب بــوده 
حــدود دو برابــر افزایش قیمت خواهد داشــت 

و مشــترکی کــه ســال گذشــته 1300 مترمکعــب 
مصرف داشته و 250 هزار تومان گازبها پرداخت 
می کــرده امســال بیــش از 400 هــزار تومــان باید 
پرداخت کند. سرپرست شرکت گاز چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: مصرف کنندگان پله آخر که 
سوپر پرمصرف هستند و مصرف ماهیانه آنان از 
1300 مترمکعب باالتر اســت مابه تفاوت باالی 
1300 مترمکعــب برای آنان حــدود 1996 تومان 
برای هر مترمکعب مصرفشان محاسبه می شود 
کــه ایــن مبلغ مــازاد بــر هزینــه 1300 مترمکعب 
خواهــد بــود. او اضافــه کــرد: شــهرهای اســتان 
چهارمحال و بختیاری در اقلیم های یک، 2 و 3 
دسته بندی می شوند که اقلیم یک شامل لردگان 
و منج، اقلیم 2 شــامل اردل، مالخلیفه، آلونی و 
ســرخون بــوده و مابقــی مناطــق در اقلیم 3 که 
ســردترین اقلیــم اســت قــرار دارنــد و 45 درصد 
مصرف کننــدگان اســتان بیــن 3 پلــه اول یعنــی 
بــا مصــرف زیــر 500 مترمکعــب و 48 درصــد در 
حــد مصــرف 500 تــا 900 مترمکعــب و 7 درصــد 
پرمصــرف هســتند. ســلیمیان خاطرنشــان کــرد: 
ارتقــای راندمان ســامانه های احتراقی و حرارتی 
در اســتان شروع شــده و همزمان با سراسر کشور 
در حــال اجــرا اســت و مشــترکین مجتمع هــای 
خانگی، پاســاژها و ادارات که دارای موتورخانه 
هستند مشمول این طرح می شوند که در صورت 

اقدام آنان منابع آن را تأمین می کنیم.
مصارف خانگی گاز استان فقط 24 درصد 

است!
او یادآور شــد: مصارف خانگی ســال گذشته 
30 درصــد مصــرف گاز اســتان را تشــکیل می داد 
و امســال 24 درصــد کــه حدود 6 درصد کاســته 
شــده و طــرح پایــش دمــای ادارات و همچنیــن 
بازرسی از ادارات در دستور کار روزانه قرار دارد 
و مســتمر انجام می شــود که تاکنون 1198 مورد 
بازرســی از ادارات، مســاجد و ویالها انجام، 71 
مورد اخطار داده شــده و یک مورد نیز قطع گاز 

انجام گرفته است.
چهارمحــال  اســتان  گاز  شــرکت  سرپرســت 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکه مشــترکین تحت 
پوشــش ســازمان های حمایتــی ازجملــه کمیتــه 
امــداد و بهزیســتی می توانند بــا ارائه مــدارک از 
تعرفه الزم برخوردار شــوند و این مشــترکین در 
صــورت قــرار گرفتــن در دامنــه مصرفــی یــک تا 
3، نرخ تعرفه صفر برایشــان محاســبه می شود. 
امــر  در  تنبیهــی  و  تشــویقی  سیاســت های  او 
فرهنگ ســازی را بســیار مؤثر دانســت و تشــریح 
کــرد: در راســتای تشــویق مشــترکین پرمصــرف 
به ســوی مصــرف بهینــه با صرفه جویــی هر یک 
واحد گاز 3 واحد تشویقی به مشترک اختصاص 

پیدا می کند.
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اخبار کوتاه   

انعقاد تفاهم نامه میان 
شرکت کالرمایه و مرکز 
تحقیقات کشاورزی و 

منابع طبیعی
انعقــاد یــک تفاهم نامــه بیــن شــرکت کالرمایــه و 
مرکــز تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی چهارمحال 
و بختیاری می تواند نویدبخش آینده ای روشــن در این 

مسیر باشد.
به گزارش جهانبین نیوز؛ دیداری با حضور مرتضی 
کرمــی، عضــو هیئت علمــی بخــش علــوم دامــی مرکــز 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و سید علی 
هاشــمی مدیر شــرکت کالرمایه چهارمحال و بختیاری 

انجام شد.
مرتضی کرمی گفت: هدف از این دیدار آشنایی با 
خط تولید کارخانه کالرمایه و رایزنی و تبادل اطالعات 
در مورداستفاده  از محصول ویراستار در صنعت خوراک 
دام، طیور و آبزیان اســت که خوشــبختانه نتایج علمی 
قابل قبولی از این جلســه استخراج شــده اســت. عضو 
هیئت علمی بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی 
و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
موضوع استفاده از محصول ویناس با اشکال مختلف در 
تغذیه دام، طیور و آبزیان مطلبی است که می توان آن 
را از دســتاوردهای علوم روز دنیا دانســت و با توجه به 
این مسئله، انعقاد یک تفاهم نامه بین شرکت کالرمایه و 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان می تواند 

نویدبخش آینده ای روشن در این مسیر باشد.
همچنین ســید علی هاشمی مدیر شرکت کالرمایه 
بــا ابــراز امیــدواری در مــورد ایــن تفاهم نامــه گفــت: 
تفاهم نامه های مراکز علمی و صنعتی مطلبی است که 
بارها رهبری در این مورد تأکید فرموده اند و امیدواریم با 
انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم شرکت کالرمایه را به عنوان 
قرارگاه پیشگام در این امر در کشور معرفی کنیم. گفتنی 
اســت انجام پروژه ویناس عــالوه بر این که می تواند بر 
رشد اقتصادی منطقه تأثیر مستقیم بگذارد در مسئله 
کاهــش آلودگی هــای زیســت محیطی نقــش بســزایی 

خواهد داشت.

انجام تست سرمی برای 
تشخیص بیماری مشمشه

مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیــاری گفت: 
انجام تست مالئین برای تشخیص بیماری مشمشمه در 
اســب ها رد شده است و این تســت در ایران به صورت 
ســرمی و پاراکلینکی انجام می شــود. محمد اســدی در 
گفت وگــو با جهانبیــن نیوز؛ اظهــار کرد: اگر قرار اســت 
مســابقه اسب سواری برگزار شــود، مجوز الزم برای این 
قبیل رویدادها باید از سوی مجموعه دامپزشکی صادر 
شــود. او افزود: تســت بیماری مشمشه که یک بیماری 
مشــترک بین انسان و اسب اســت، پیش ازاین در ایران 
به صورت شــبه آزمایشگاهی و تســت غربالگری انجام 
می شــد. مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری 
ادامه داد: درواقع تست مالئین با سرنگی که در اختیار 
کارشــناس قرار می گرفــت، در محل نگه داری اســب ها 
انجــام می شــد و 72 ســاعت بعــدازآن این تســت را با 
مشاهده بالینی تائید یا رد می کرد. اسدی عنوان کرد: در 
حال حاضر این شــیوه انجام تســت مشمشمه رد شده 
اســت، درواقع هم اینک تست مشمشــمه که در ایران 
انجام می شــود، به صورت ســرمی و پاراکلینکی اســت. 
او خاطرنشــان کرد: در تســت سرمی بیماری مشمشه، 
خون اســب گرفته می شــود و حتی اگر فردی که تست 
را انجــام داده اســت مالئیــن را نیــز انجام داده باشــد تا 
زمانی که تأییدیه آزمایشــگاهی صادر نشــود، سالمت 
اسب به لحاظ بیماری مشمشه موردقبول قرار نمی گیرد. 
مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: 
پیش ازاین برای اعزام اسب ها به مسابقات بین المللی 
مباحــث حقوقی نیــز وجود داشــت و ازآنجاکه قیمت 
اسب ها بسیار باال است صاحبان دام درخواست آزمایش 
مجــدد می کردنــد، امــا در حــال حاضــر این مشــکالت 
وجود ندارد و اســب های ایرانی به راحتی می توانند در 
مســابقات بین المللی حاضر شوند. اســدی با اشاره به 
اینکه پانسیون ها، مراکز باشگاهی و... نیز تحت نظارت 
ســازمان دامپزشکی، هستند، تأکید کرد: دیگر مشکلی 
بــرای انتقــال اســب به خارج از کشــور برای مســابقات 
وجود ندارد و اعزام این حیوان با استفاده از هواپیماهای 
مخصــوص انجــام می شــود. او افــزود: در چهارمحال و 
بختیاری نیز باشــگاه های ســوارکاری و اسب های بسیار 
خوبی وجود دارد که حتی از استان های دیگر نیز برای 

کشش ژنتیکی از این اسب ها متقاضی وجود دارد.

افزایش 2۳1 درصدی 
صادرات از استان

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری از افزایش وزنی 
۲۳۱ درصدی صادرات از استان خبر داد. به گزارش مهر، 
اسماعیل اهلل دادی با بیان اینکه روند صادرات چهارمحال 
و بختیاری افزایشی بوده است، اظهار کرد: طی هشت ماه 
نخست سال جاری، ۷۶ تن کاال از گمرک استان صادرشده 
است. او با اشاره به اینکه ارزش این کاالها ۴۸ میلیون دالر 
بــوده اســت، عنوان کرد: میزان صــادرات از چهارمحال و 
بختیاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازنظر وزنی 
۲۳۱ درصد و ازنظر ارزش ۱۴۲ درصد افزایش یافته است. 
مدیــرکل گمرک چهارمحال و بختیاری ادامــه داد: عمده 
کاالهای صادراتی شــامل کود شــیمیایی، ورق گالوانیزه، 
لوازم خانگــی، مفتول آلومینیمــی و فوالدی، مغز بــادام، 
کاشی و سرامیک بوده که به کشورهای عراق، ترکیه، هند، 

افغانستان، سوریه، ارمنستان، پاکستان صادرشده است.

کشف یک دستگاه بیل مکانیکی کاهش مصرف گاز مشترکان خانگی
قاچاق در استان

بیش از ۳1 هزار معلول تحت پوشش 
بهزیستی استان

مانور زلزله در مدارس برگزار شد

حمایت کمیته امداد
 از 1۲ هزار دانش آموز

فرمانــده انتظامــی اســتان 
از کشــف یــک دســتگاه بیــل 
مکانیکــی بــه ارزش 10 میلیــارد 
»خانمیــرزا- محــور  در  ریــال 

بروجن« خبر داد.
بــه گــزارش جهانبیــن نیوز؛ 
امان اللهــی،  منوچهــر  ســردار 

فرمانده نیرو انتظامی چهارمحال و بختیاری در 
تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران 
پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان خانمیرزا حین 
کنتــرل خودروهای عبــوری در محور »خانمیرزا-
بروجن« به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک 
شدند. او افزود: مأموران این کامیون را متوقف 
کردند و در بازرسی از آن، مشخص شد که حامل 

یــک دســتگاه بیــل مکانیکــی 
قاچــاق اســت و بــا هماهنگی 
مقــام قضائــی روانــه پارکینــگ 
شــد. فرمانده انتظامی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری ارزش 
محموله کشف شده را برابر نظر 
کارشناسان 10 میلیارد ریال عنوان 
و تصریح کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و 
به همراه پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی معرفی شد.
ســردار امان اللهــی پدیــده شــوم قاچــاق را 
یکی از معضالت اقتصادی جامعه دانســت و 
به شــهروندان توصیه کرد تا در عرصه مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز، با پلیس همراه باشند.

بهزیســتی  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
کمیتــه  جلســه  آخریــن  در 
مناسب سازی کشور مصوبه ای 
تصویــب کــرد که طــی آن مقرر 
شــد 93 شــهر در کل کشــور تــا 
ســال 1403 شــهر بــدون مانــع 

شــوند و فرخشــهر از ایــن اســتان انتخاب شــده 
است.

بــه گــزارش جهانبین نیــوز؛ نرگس عســگری 
مدیــرکل بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری در 
جمــع خبرنگاران اظهار کــرد: 12 آذر روز جهانی 
افراد دارای معلولیت است و در ایران یک هفته 
برای گرامیداشت و شناساندن معلولین در نظر 
گرفته شده است. او با بیان اینکه در چهارمحال 
و بختیاری 31 هزار و 916 معلول تحت پوشش 
وجود دارد بیان داشت: از این تعداد 41 درصد 
معلــول جســمی-حرکتی، 20 درصــد معلــول 
ذهنــی، 13.8 درصــد معلــول بینایــی، 12.46 
درصــد معلــول شــنوایی و 1.6 درصــد معلــول 
صوت و گفتاری هســتند. عســگری با اشــاره به 
اینکه معلولین از خیلی شدید، شدید، متوسط و 
ضعیف تقسیم می شوند یادآور شد: 35 درصد 
معلوالن در این استان شدید و 31 درصد آن ها 
متوسط هستند. مدیرکل بهزیستی چهارمحال و 
بختیاری مالک تعیین و تشخیص نوع و شدت 
معلولیت را کمیسیون پزشکی بهزیستی عنوان 
و بیان داشــت: 81 درصد از معلولین کمیسیون 
پزشــکی فعــال دارنــد، یــک هــزار و 829 نفر از 
معلوالن استان تحت پوشش خدمات هستند 
و خدماتی در قالب دولتی و غیردولتی دریافت 
می کنند. او با اشاره به وجود 33 صندوق مالی 
در ایــن اســتان گفت: 761 نفــر در این صندوق 
عضو هستند و تسهیالتی را برای فعالیت درآمدزا 
دریافت می کنند خاطرنشان کرد: مناسب سازی 
و در دســترس بــودن محیط اولویت بهزیســتی 
اســت و در همیــن راســتا کمیتــه مناسب ســازی 
فضاهــای عمومی هر ســه ماه یک بار تشــکیل 
می شود. عسگری ادامه داد: آخرین جلسه کمیته 
مناسب ســازی کشور مصوبه ای تصویب کرد که 

طی آن مقرر شــد 93 شــهر در 
کل کشــور تــا ســال 1403 شــهر 
بدون مانع شــوند و فرخشــهر 
انتخاب شــده  اســتان  ایــن  از 
بهزیســتی  مدیــرکل  اســت. 
چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
داشت: با نظر معاون عمرانی 
اســتاندار دســتورالعمل های شــهر بــدون مانع 
بــه ســایر شــهرها هــم صادر شــد که متناســب 
با دســتورالعمل های کشــوری باشــد، همچنین 
بــرای مناسب ســازی محــل زندگــی معلــوالن، 
بهزیستی تســهیالتی می دهد که امســال 299 
نفر از آن بهره مند شدند. او اضافه کرد: 2 هزار 
و 91 دانش آموز و 498 دانشــجو در بهزیستی 
بهزیســتی  از  را  خــود  تحصیلــی  هزینه هــای 
دریافت می کنند و میزان هزینه پرداخت شــده 
متناسب با مقطع تحصیلی افراد است، امسال 
همچنیــن یک هــزار و 447 نفر از معلــوالن از 
کمک هزینه های ایاب و ذهاب بهره مند شدند. 
عسگری با بیان اینکه امسال 17 نفر از معلوالن 
پــالک ویژه خــودرو دریافت کردنــد ادامه داد: 
معلــوالن با اســتفاده از این پالک ها می توانند 
در پارکینگ محل اســتقرار خاص پارک کنند. او 
به معافیت های خدمت وظیفه عمومی برای 
معلوالن اشــاره و یادآور شــد: یکی از فرزندان 
خانواده های دارای یک یا دو معلول می توانند 
از معافیت ها بهره مند شوند و در همین راستا 
از ابتدای سال تا کیفیت به نظام وظیفه معرفی 
شــدند 78 نفــر برای معافیــت به نظام وظیفه 
معرفــی شــدند. مدیرکل بهزیســتی چهارمحال 
و بختیــاری از ارجــاع 25 هــزار و 864 نفــر بــه 
کمیســیون های پزشکی از ابتدای امسال تاکنون 
خبر داد و عنوان داشت: بهزیستی این استان سه 
مرکز نگهداری از سالمندان، پنج مرکز نگهداری 
افراد دارای اختالالت هوشی، پنج مرکز نگهداری 
بیمــاران مزمــن و یــک مرکز نگهــداری بیمــاران 
جســمی-حرکتی دارد که به صورت شبانه روزی 
خدمات ارائه می کنند همچنین سه خانه ذهنی 
در ایــن اســتان وجــود دارد کــه 99 نفــر در آن 

خدمت دریافت می کنند.

فرحناز قائد امینی مدیرکل 
چهارمحــال  آموزش وپــرورش 
و بختیــاری گفــت: بــا توجه به 
اهمیت و خطرات ناشی از زلزله 
مانــور زلزله باهــدف آموزش به 
دانش آمــوزان در مواقــع خطــر 
برگزار شــد. به گزارش جهانبین 

نیوز؛ قائد امینی در حاشــیه مانور زلزله مدارس 
در جمــع خبرنگاران اظهار کــرد: ازآنجایی که در 
سال های گذشته شاهد زلزله های مکرر بوده ایم 
و همیــن امــر باعث شــده که اهمیــت زلزله را 
بیــش از بیــش بــرای ما مهم کنــد. او با اشــاره 
بــه اینکــه لحظه وقوع زلزله و بعدازآن بســیار 
مهم است تصریح کرد: هرچقدر بتوانیم زلزله 
را خوب مدیریت کنیم بازهم مردم نگاهشان 
به دولت است و گاها نگرانی های نیز در پی 
دارد. قائد امینی عنوان کرد: با توجه به اینکه 
قشــر عظیمــی از مــردم دانش آموزان هســتند 
باید بتوانیم به شکل جدی دانش آموزان را در 
گاه کنیم و به آن ها آموزش های  زمینه ایمنی آ

الزم را فــرا دهیــم تــا بتوانیــم 
از خیلــی عواقــب جلوگیــری 
کنیــم. او بــا تأکیــد بــر اینکــه 
خوشبختانه در سال های اخیر 
دســتگاه های مرتبــط ازجمله 
و  آتش نشــانی  هالل احمــر، 
اداره برق و گاز همکاری الزم 
را بــا آموزش وپــرورش داشــته اند گفــت: همــه 
دســتگاه ها با ما همکاری الزم را داشــته اند تا 
بتوانیــم آموزش هــا را به صــورت جــدی دنبــال 
کنیم. او تأکید کرد: ما باید همه تالش خود را 
انجام دهیم تا دانش آموزان اطالعات درستی 
را کسب کنند و تا حدودی خود را در عواقبی که 
زلزله برای آن ها اتفاق می افتد خودشان را حفظ 
کنند. قائد امینی خاطرنشان کرد: مانور زلزله در 
همــه مــدارس انجــام می شــود اما مــا به صورت 
نمادین در مدرسه شهید لندی این مانور را انجام 
داده ایم چراکه ایشان یکی از امدادگران نمونه 
بود که توانســت به درســتی نقش امداد گری را 

ایفا کند.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری 
گفــت: ۱۲ هــزار دانش آمــوز نیازمنــد اســتان از 
خدمــات حمایتی و کمک هزینه های تحصیلی 

این نهاد بهره مند می شوند. 
به گزارش ایســنا، جاســم محمدی فارسانی 
با بیان اینکه ۱۲ هزار دانش آموز تحت پوشش 
این نهاد هســتند، اظهار کــرد: رویکرد حمایت 
از دانش آمــوزان خانواده هــای نیازمند باهدف 

توانمنــدی و ایجــاد زمینــه مهارت آمــوزی آن ها 
اجرا می شود. مدیرکل کمیته امداد چهارمحال 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه حمایــت این نهــاد از 
۹۶۴ دانشــجو و طلبــه افــزود: دانش آمــوزان 
گذرانــدن  جهــت  نیازمنــد  دانشــجویان  و 
دوره های تحصیلی کمک هزینه تحصیلی )برای 
دانش آمــوزان( و کمک هزینــه شــهریه )بــرای 

دانشجویان( دریافت می کنند. 

منوچهر امان اللهی

نرگس عسگری

فرحناز قائد امینی

د چهارمحال و بختیاری رویدا

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: تنهــا ۲۲۰ هکتار از 
ســطح زیر کشــت پاییزه اســتان از محل رودخانه 
زاینــده رود به عنــوان کشــت پاییــزه آبــی، آبیــاری 
می شود که امسال حوزه باالدست سد زاینده رود 
برداشــتی از مخــزن ســد نداشــته و اگر هــم بوده 
عدد ناچیزی اســت. حســین برزگر در گفت وگو با 
فارس، گفت: محصوالت کشت پاییزه چهارمحال 
و بختیــاری عبارتند از گنــدم، جو، حبوبات دیم و 
کلــزا که در ۹۰ هزار هکتار کشــت می شــوند و ۳۰ 
هــزار هکتــار از ایــن مــزارع آبی و بقیــه به صورت 
دیمــی آبیــاری می شــود. معــاون بهبــود تولیدات 
گیاهــی جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری، 
افــزود: در حــوزه زاینده رود حدود ۸ هــزار و ۳۵۰ 
هکتار کشت پاییزه وجود دارد که شامل پنج هزار 

و ۶۰۰ هکتــار گنــدم، ۲ هــزار و ۳۵۰ هکتار جو، ۳ 
هــزار و ۳۰۰ هکتــار حبوبات، ۱۰ هکتار کلزا و ۵۰۰ 
الــی ۶۰۰ هکتار علوفه اســت که حــدود ۲ هزار و 
۷۰۰ الی ۸۰۰ هکتار از این محصوالت کشت آبی 
و بقیه کشــت دیم محســوب می شــوند. او ادامه 
داد: از مجموعــه کشــت حاشــیه زاینــده رود کــه 
معروف به کشــت پاییزه آبی هســتند تنها ۲ هزار 
و ۷۰۰ الــی ۸۰۰ هکتار از قنوات، چشــمه، چاه ها 
و آب های زیرزمینی استفاده می کنند، اما به خاطر 
مشکالت آبی در سال جاری برخی از کشت ها به 
روش کشت انتظاری انجام شده است. برزگر بیان 
کرد: حتی کشــت آبی گندم نیز در ســال جاری به 
علت مشــکالت آبی حدود ۴ یا ۵ درصد نســبت 
به ســال گذشــته کاهش پیدا کرد درواقع می توان 
گفت عمده کاشت باالدست رودخانه زاینده رود 

معمــوال باغــات و یــا مــزارع دیمی هســتند و تنها 
۳۰۰ الــی ۴۰۰ هکتــار گندم در این منطقه کشــت 
می شــود که از منابع آب های زیرزمینی چشــمه و 
قنات آبیاری می شــوند. تنها ۲۲۰ هکتار از ســطح 
زیر کشت پاییزه استان از محل رودخانه زاینده رود 
به عنوان کشت پاییزه آبی، آبیاری می شوند معاون 
بهبــود تولیــدات گیاهــی جهاد کشــاورزی اســتان 
اظهار داشت: تنها ۲۲۰ هکتار از سطح زیر کشت 
پاییزه استان از محل رودخانه زاینده رود به عنوان 
کشــت پاییــزه آبــی، آبیاری می شــوند که امســال 
حوزه باالدست سد زاینده رود برداشتی از مخزن 
ســد نداشــته و اگر هم بوده عدد ناچیزی است. 
او با بیان اینکه امســال ســعی داشــتیم مدیریت 
آب و کشــت پاییزه را به ســمت توســعه کشــت 
دیم حرکت دهیم، ادامه داد: در ســال جاری به 

علت خشک سالی، چاه ها و منابع طبیعی دچار 
مشــکل آبی شــدند و ســهم آب ۳ هزارساعته در 
بهار و تابستان برداشت شد لذا اکثر کشت های 
تابســتانه و بهار نیز انتظاری کاشــته شدند. برزگر 
با اشــاره به اینکه در پایین دســت سد زاینده رود 
سطح زراعی قابل توجهی در استان وجود ندارد، 
گفــت: همه زمین ها دیمی هســتند و تنها بخش 
محدودی کشــت بهــاره وجــود دارد و باالدســت 
زاینــده رود نیــز یعنــی شهرســتان های کوهرنــگ، 
بــن و مرغملــک هســتند کــه عمدتــا از چاه هــا، 
چشــمه ها و قنوات آبیاری می شوند و برداشتی از 
رودخانــه زاینــده رود نداریم مگر جزئی که آن هم 
از شبه نهرهای تزئینی است که درصد قابل توجهی 
نیست چراکه کل مزارع این منطقه زیر ۲۰۰ هکتار 

هستند.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بیــش از 67 هــزار 
میلیارد ریال تقاضای سرمایه گذاری صنعتی در استان 
ثبت شــد. به گزارش فارس، ســجاد رســتمی گفت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون ۶۷ هزار و ۹۱ میلیارد 

ریال تقاضای سرمایه گذاری صنعتی جدید از سوی 
بخــش خصوصی در این اســتان ثبت شــده اســت. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری افزود: این میزان تقاضای سرمایه گذاری 
نســبت به مدت مشابه سال قبل ســه درصد رشد 

داشــته اســت. او اضافــه کــرد: بــا اجــرا، تکمیــل و 
بهره برداری از این طرح ها زمینه اشــتغال مســتقیم 
۶ هزار و ۴۲۲ نفر در بخش صنعت چهارمحال و 
بختیاری فراهم می شــود. رســتمی اظهار داشت: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون ۵۰۱ فقره جواز تأســیس 

بــرای راه انــدازی واحدهای صنعتی تولیدی جدید 
در ایــن اســتان صادرشــده اســت. او یــادآور شــد: 
چهارمحال و بختیاری سال گذشته رتبه سوم کشور 
در حوزه سرمایه گذاری صنعتی را به خود اختصاص 

داد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و 
بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: با فوت یک 
بیمار مبتالبه کرونا در استان مجموع فوتی های ناشی 
از این ویروس در استان به یک هزار و ۷۳۱ نفر رسید.
مجید شیرانی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه از 
ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۸۶ هزار و ۴۱۱ بیمار مبتالی 
قطعــی به ویــروس کرونا در اســتان شناسایی شــده 
اســت، تصریح کرد: تست یک سوم موارد مشکوک 

به کرونا در استان مثبت شده است. شیرانی با بیان 
اینکــه در حال حاضر ۸۸ بیمار قطعــی به کرونا در 
مراکز درمانی استان بستری هستند، تصریح کرد: از 
این تعداد حال عمومی ۱۵ بیمار وخیم گزارش شده 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به روند 
اجــرای طــرح واکسیناســیون علیــه کرونا در اســتان، 
اظهــار داشــت: هنــوز ۱۵ درصــد از جمعیت اســتان 

اقــدام بــه دریافــت واکســن نکرده اند که ایــن افراد 
واکسن نزده هم سالمتی خود و هم اطرافیان را به 
خطر می اندازند. شیرانی در ادامه با اشاره به فصل 
سرما و نیاز به تهویه مناسب در فضاهای سربسته، 
افزود: با توجه به بازگشایی مدارس یکی از مهم ترین 
مکان هایی که نیاز به تهویه مناسب دارد کالس های 
درس است که می طلبد برای خرید دستگاه های تهویه 
و نصب آن در مدارس از ظرفیت های موجود ازجمله 

خیرین استفاده کرد. او به سویه جدید ویروس کرونا 
تحت عنوان اومیکرون نیز اشــاره کرد و گفت: هنوز 
اطالعات دقیقی از تأثیر واکسن های موجود بر این 
ویروس جهش یافته در دسترس نیست اما ازآنجاکه 
رفتار ویروس کرونا پیچیده اســت و ممکن است با 
جهش های متعدد خطرآفرین شود مهم ترین راهکار 
برای جلوگیری از انتشار آن رعایت جدی پروتکل های 

بهداشتی است.

۲۲۰ هکتار از سطح زیر کشت پاییزه استان از محل زاینده رود
 آبیاری می شود

ثبت تقاضای سرمایه گذاری ۶۷ هزارمیلیاردی بخش خصوصی
 در صنعت استان

1۵ درصد از جمعیت استان اقدام به دریافت واکسن نکرده اند

خــبر

خــبر

خــبر

رویداد چهارمحال و بختیاری

معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان 
شاهرود مالیات را یکی از مؤلفه های اصلی درآمد 
کشور برشمرد و گفت: با استفاده از ظرفیت های 
حاصل از تولید، موجب رشد تولید خواهیم شد.

ابوطالــب جاللــی در دیــدار بــا جــواد انــوری 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان ســمنان عنوان کرد: 
مشوق های مالیاتی موجب افزایش تولید خواهد 
شــد و اســتفاده از ظرفیت هــای مالیاتــی فرصت 

مناسبی در جهت رونق تولید است.
فرماندار شاهرود با تأکید بر برنامه ریزی ۸/۵ 
درصد رشــد اقتصادی تا پایان ســال ۱۴۰۱ گفت: 
خوشبختانه پتانسیل های خوبی در کشور وجود 
دارد کــه انشــا اهلل بــا اســتفاده از پتانســیل های 
و  صنعــت  بخش هــای  در  کشــور  در  موجــود 

کشاورزی به این رقم دست یابیم.

انوری گفت: عدالت مالیاتی در جهت تحقق 
اهــداف ســازمان امــور مالیاتــی کشــور همــواره 
سرلوحه کار این اداره کل بوده و همه همکاران 
ضمــن تکریــم کلیــه مودیــان مالیاتــی وصــول بــا 
اصــول مالیــات را از سیاســت های اصلی کار خود 

می دانند.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد: 
رســیدگی دقیق پرونده های مالیاتی در اســتان از 
عوامل اصلی عدالت مالیاتی اســت و بر اســاس 
اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودیان مالیاتی 
کلیــه دفاتــر رســیدگی و بــر مبنــای مــوارد مثبتــه 

مالیات اخذ خواهد شد.
انــوری تصریــح کــرد: خوشــبختانه در قانــون 
جدید و از سال ۱۳۹۸ به بعد قاعده علی الراس 
حذف و کلیه پرونده های مالیاتی بر اساس بانک 

اطالعاتــی و اظهــارات مالیاتی رســیدگی خواهد 
شد.

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان ســمنان ایجاد 
مشوق های مالیاتی در کلیه منابع مالیاتی را یکی 
از عوامل اصلی وصول مالیات برشــمرد و افزود: 
خوشبختانه در بخش مشاغل مودیان مالیاتی در 
ســطح اســتان با ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی 

از مزایای بخشودگی مالیاتی بهره مند شده اند.
انوری با اشاره به ارائه اظهارنامه های مالیاتی 
توســط مودیــان در موعد مقــرر و قانونی عنوان 
کرد: یکی از مواردی که مشمول جریمه در نظام 
مالیاتی می شــود عدم ارائــه اظهارنامه در موعد 
مقــرر اســت، اگــر مودیــان مالیاتــی بــه وظایــف 
خود در مهلت تعیین شده عمل نمایند مشمول 
جریمــه نخواهنــد شــد و اخــذ جریمــه صرفــا بــر 

مبنای عدم تمکین به قانون است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان ســمنان با شــاره 
بــه آیین نامه اجرایی مــاده )۱۲۳( قانون برنامه 
پنج ســاله پنجم توســعه افزود: عــوارض وصولی 
ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی 
موضوع بند )الف( و تبصره )۱( ماده )۳۸( قانون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده در هــر شهرســتان بــه 
نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های 
همــان شهرســتان توزیــع خواهــد شــد و تمامــی 
پرداختی های در این خصوص بر اســاس قوانین 
ابالغی در سطح استان توزیع خواهد شد. انوری 
افزایش عوارض وصولی ارزش افزوده را در استان 
بســیار خــوب توصیف نمــود و عنوان کرد: رشــد 
عــوارض وصولــی ارزش افــزوده نســبت بــه ســال 

۱۳۹۹، ۴۹ درصد رشد داشته است.
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اخبار کوتاه   

اجرای طرح ساماندهی 
پهنه شرقی مسجد
 امام )ره( سمنان

شــهردار ســمنان از تصویــب طــرح پهنــه شــرقی در 
شــورای عالی میراث فرهنگی کشــور خبــر داد و گفت: 
فصل جدید اجرای این طرح آغاز می شــود. ســید علی 
مرتضــی نــژاد گفــت: یکــی از برنامه هــای بســیار مهم 
در زمینــه رونــق بافت تاریخی طرح ســاماندهی پهنه 
شــرقی مســجد امام واقع در ضلع شــرقی این مســجد 
جنب خانه تاریخی خطیبی ها است. این پروژه جزئی 
از پــروژه مربــوط به مجموعه ۱۸ هکتاری ســاماندهی 
اطراف امام زاده یحیی )ع( بود که از سال ۱۳۹۰ قرارداد 
آن منعقد شد.کل طرح دارای دو زیر پروژه پهنه شرقی 
مســجد امــام )ره( و پهنــه جنوبی امام زاده یحیــی )ع( 
اســت. او اظهار داشــت: پروژه پهنه شــرقی در ســنوات 
گذشــته جهت تصویب به اداره میراث فرهنگی ارسال 
گردیده بود اما به دلیل محدودیت های ارتفاعی طرح 
متوقف شد. با پیگیری های قانونی و متعدد نهایتا طرح 
به تابید شورای فنی میراث فرهنگی کشور رسید. شهردار 
سمنان با اشاره به جزئیات طرح پهنه شرقی گفت: این 
طرح برگرفته از الگوهای سنتی خانه های شهر سمنان 
منطبق بر الگوهای بومی و اقلیمی است که می تواند 
نمونه خوبی جهت الگوسازی مسکن در حوزه بافت 
تاریخی باشــد. در طرح مذکور مجموعه تجاری هایی 
پیش بینی شــده که این تجاری ها جهت رونق بخشــی 
بیشتر در بافت تاریخی و با فعالیت های کنترل شده در 
حوزه صنایع دستی و سعی در ایجاد رسته ها و راسته های 
مناسب تجاری و ارتباط آن به مسجد امام و سپس بازار 

سمنان پیش بینی شده است.
مرتضــی نژاد زیربنــای ایــن پــروژه را ۱۵۰۰۰ مترمربع 
عنوان کرد و گفت: این پروژه دارای ۳۲ واحد مسکونی 
و خدماتــی و اداری و ۳۶ واحــد تجــاری، فرهنگــی و 
خدمات محله ای بوده که پیش بینی می شود فاز اول آن 
در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری 
برســد. شــهردار ســمنان خاطرنشــان کرد: با اجرای این 
طــرح، پویایی بافت قدیم شــهر بــا افزایش تعامالت 
اجتماعی و فرهنگی شــهروندان و احیای فعالیت ها و 

رویدادهای فرهنگی تقویت می شود.

پویش مردمی بذرپاشی 
و بذرکاری در بیابان های 

سرخه برگزار شد
پویش مردمی بذرپاشــی و بذرکاری در ســطح ۱۵۰ 
هکتــار از عرصه های بیابانی منطقه شــمال شهرســتان 

سرخه برگزار شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرخه در 
حاشیه اجرای این طرح که با همکاری و همراهی مردم، 
بســیج ســازندگی، هالل احمــر و مدیران دســتگاه های 
اجرایی در شهرستان سرخه برگزار شد به رسانه ها ابراز 
داشــت: این طرح ملی باهدف توســعه فرهنگ منابع 
طبیعی و آبخیزداری در سطح ۱۵۰ هکتار از اراضی ملی 
و عرصه های بیابانی شهرستان سرخه اجرا شد. حمیدرضا 
ســعیدی افزود: در این طرح، بذرپاشی بر روی بندهای 

احداث شده طرح کنترل هرزآب انجام می شود.
او ادامــه داد: ایــن پویــش مردمــی بــا مشــارکت 
فرمانــداری، بخشــداری، شــهرداری، نیروهای نظامی و 
انتظامی و دیگر اداره های دولتی، شرکت های خصوصی، 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتاها، معــدن داران و 
صاحبان صنایع، مردم، تشکل ها و هالل احمر تا اسفند 
ســال جــاری برگزار خواهد شــد. او تصریح کــرد: یکی از 
اهداف مهم اجرای این طرح مشارکت مردم و تشکل ها 
و بخش هــای دولتــی و خصوصی در اجــرای طرح های 
منابع طبیعی و اشاعه فرهنگ حفظ و حراست از منابع 
طبیعی و انفال عمومی است. سعیدی مهم ترین هدف 
از اجرای طرح مدیریت هرزآب و بذرپاشــی در منطقه 
موردنظر را با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و 
نزدیکــی بــه جاده اصلی و پلیس راه، مدیریت ســیالب 
حاصله از بارندگی ها و پیشگیری از روان شدن آن ها به 
سمت جاده اصلی و شهر عنوان کرد و گفت: استفاده 
بهینه از رواناب حاصل از بارندگی ها و توســعه فضای 
ســبز از دیگر اهداف طرح مدیریت هرزآب و بذرپاشی 

منطقه شمال سرخه است.

میزبانی سمنان
 از جایزه فیروزه و 
 جشنواره گل نرگس

صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان سمنان از برگزاری نخستین جشنواره محصوالت 
و هدایای فرهنگی با عنوان جایزه فیروزه در سمنان 
و  کاال  جشنواره  نخستین  برگزاری  گفت:  داد  خبر 
محصوالت فرهنگی سفال و سرامیک استان سمنان 
آغاز شد. حمیدرضا دوست محمدی افزود: از تمامی 
هنرمندان رشته های سفال و سرامیک استان سمنان 
دعوت می شود، با شرکت در این جشنواره محصوالت 
فرهنگ، توانمندی هنری و تکنیکی خود را در عرصه 
ملی به نمایش بگذارند.او با بیان اینکه سفال و سرامیک 
است  برخوردار  سمنان  در  باالیی  بسیار  ظرفیت  از 
خاطرنشان کرد: این استان در هنر سفال و سرامیک 
هنرمندان بنامی در سطح ملی و بین المللی دارد.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان 
اضافه کرد: سمنان به عنوان شهر خالق صنایع دستی با 
محوریت سفال و سرامیک در سطح کشور مطرح است.

مهاجرت معکوسمشوق های مالیاتی موجب افزایش تولید می شود
 به روستاهای استان واقعی باشد

مصرف گاز استان
 ۵ درصد افزایش یافت

تکمیل اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی از دی ماه سال جاری

 ۳۸ واحد صنعتی استان راکد احیا شد

برداشت 1۰ هزار تن زیتون
 از باغ های استان

گفــت:  ســمنان  اســتاندار 
خوش نشینی در روستاها امروز 
به هیچ عنوان قابل قبول نیست 
و اجازه این امر را نخواهیم داد 
زیرا مهاجرت معکوس واقعی 
ســید  دارد.  قــرار  مــا  مدنظــر 
محمدرضا هاشــمی در جریان 

بازدید از بنیاد مسکن استان سمنان و در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه خوش نشینی در روستاها 
امروز به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اجازه این 
امــر را نخواهیــم داد بیان کرد: ما در تالشــیم با 
اقدامات مطلوب به سمت مهاجرت معکوس 
واقعی و تولید ثروت در روســتاها گام برداریم. 
او افزود: مسکن روستاییان به علت نبود زمین 
در روستاها نباید تحت الشعاع قرار بگیرد، این 
مهم باعث تخلیه روستاها و مهاجرت به شهر و 
حاشیه نشینی خواهد شد که معضالت بعدی را 

در پی خواهد داشت.

استاندار سمنان با اشاره به 
اینکــه در حوزه تأمیــن زمین و 
ساخت مسکن در حسین آباد 
کالپوش خوب عمل شده است، 
تأکیــد کــرد: بحــث فاضــالب 
شــهرک جدیــد کالپــوش نیــز از 
دیگر مباحثی اســت که بســیار 
مهم است و با توجه به نزدیکی به فصل سرما، 
پیگیری هــا در ایــن خصــوص نیــز انجام گــردد. 
هاشمی با بیان اینکه بحث اجرای طرح جهش 
تولید مســکن از دیگــر وظایف ذاتی اســت که 
انشــاهلل بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان در 
این خصــوص اهتمام ویژه ای در حوزه ســاخت 
مسکن برای روستاییان داشته باشــد، ابراز کرد: 
هیچ متقاضی مســکنی که شرایط اخذ مسکن 
در قالب طرح جهش تولید مسکن را در استان 
ســمنان دارد، نبایــد از ایــن طرح جا بمانــد و با 

دغدغه ای روبرو باشد.

گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان سمنان با اشــاره به رشد 
۵ درصــدی مصــرف گاز اســتان 
از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 
نســبت به بــازه زمانی مشــابه 
ســال قبــل خبــر داد و گفت: بر 

اســاس بررســی های انجام گرفته از ابتدای ســال 
تاکنــون ۱۴۷۸ میلیــون مترمکعــب گاز طبیعی 
در اســتان مصرف شده است که در مشابه سال 
قبل این میزان ۱۴۰۷ میلیون مترمکعب بوده و 

افزایش مصرف کل ۵ درصدی را رقم زده است.
علیرضا اعوانی ضمن اشاره به اینکه مصرف 
گاز آبان ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل  با رشد حدود ۱۴ درصدي مواجه بوده 
است، گفت: اگرچه  مشکلی برای تأمین گاز در 
بخــش خانگــی و تجــاری در فصل ســرد وجود 
ندارد و نیز شــبکه گاز در اســتان پایدار است اما 
توصیه می کنیم مردم شریف و عزیز استان سمنان 

در مصرف این حامل انرژی، صرفه جویی کنند.

اعوانــی ضمــن اشــاره بــه 
دمای اســتاندارد منــازل گفت: 
دمــاي اســتاندارد و قابل قبول 
براي منازل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه 
بنابرایــن  سانتی گراد اســت، 
خانگــی  مشــترکین  همــه  از 
خواستاریم با رعایت مدیریت 
مصــرف در درجــه اول هزینه هــای اقتصــادي 
خانــواده را کاهــش دهنــد و همچنیــن ســهم و 
نقش مهم و مؤثر خود را در استمرار جریان گاز 

به تمامی هم وطنان به خوبی ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان همچنین 
با تأکید بر رعایت نکات ایمني در مصرف گاز و 
استفاده از لوازم گازسوز استاندارد افزود: مشترکین 
گاز می تواننــد بــا چنــد راهــکار ســاده همچون 
رعایت پوشش مناسب زمستاني در منزل و کم 
کردن درجه آبگرمکن و پکیج ها، خاموش کردن 
وسایل گرمایشي در اتاق هایي که در طول روز از 
آن ها استفاده نمي شود، شرکت گاز را در استمرار 

بدون وقفه جریان گاز یاری نمایند. 

ســالمت  بیمــه  مدیــرکل 
طــرح  گفــت:  ســمنان  اســتان 
نسخه نویســی الکترونیکــی در 
کشــور از ابتــدای دی مــاه ســال 
جــاری به صــورت کامل تکمیل 
و اجرایــی خواهــد شــد. ســید 
محمد حسینی با اشاره به اینکه 

مطابــق بنــد ک تبصــره ۱۷ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ کلیه مراکز تشخیصی درمانی ارائه دهنده 
خدمــات موظــف هســتند از ابتــدای دی مــاه 
امســال تمامــی فرآیندهــای خدمــات ســالمت 
را فقــط به صورت الکترونیکی )نسخه نویســی 
و نســخه پیچــی( انجــام دهند افــزود: هرگونه 
خرید خدمات ســالمت و پرداخت هزینه های 
درمانی از اول دی ماه توسط سازمان های بیمه گر 
خارج از فرآیند مذکور ممنوع و در حکم تصرف 
غیرقانونی در اموال دولت محســوب می شود. 

او در خصــوص بیمه شــدگان 
صندوق بیمه سالمت همگانی 
ایــن  بیمه شــدگان  کــرد  بیــان 
صندوق به منظور تمدید بیمه 
درمانی خــود می توانند بدون 
حضور فیزیکی و تنها از طریق 
سامانه های بیمه سالمت بیمه 
خود را تمدید کنند. مدیرکل بیمه سالمت استان 
سمنان از بیمه شــدگان این صندوق خواست با 
توجه به اینکه از اول مهرماه سال جاری دریافت 
خدمــات درمانی بیمه ای در این صندوق صرفا 
از طریق پزشــک خانــواده امکان پذیر اســت با 
مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد نسبت 
به انتخاب پزشک خانواده خود اقدام و ده روز 
پس از انتخاب جهت تشکیل پرونده سالمت و 
غربالگری ازنظر بیماری های دیابت و پرفشاری 

خون به پزشک خانواده خود مراجعه کنند. 

شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان  صنعتــي  شــهرك هاي 
سمنان گفت: ۳۸ واحد صنعتی 
و تولیدی راکد صنعتي مســتقر 
در شــهرك ها و نواحي صنعتي 
ایــن اســتان در راســتای تحقــق 
شعار رونق تولید، پشتیباني ها 

و مانع زدایی ها احیا و به مدار تولید بازگشــته 
اســت. حســن آل بویه بــا اعالم این خبــر افزود: 
رســته فعالیت واحدهاي احیاشــده شــیمیایي، 
ســلولزي، فلــزي، کاني هاي غیرفلــزی، قطعات 
خودرو و غیره است. وي بیان کرد: امید است با 
برداشته شدن موانع تولید و جذب سرمایه گذاران 

جدیــد تــا پایــان ســال افزایش 
تعداد واحد صنعتی احیاشده 
صنایــع  ظرفیــت  ارتقــاء  و 
اســتان رقم بخــورد. آل بویه به 
اقدامات انجام شده در راستاي 
احیاي واحدهاي راکد صنعتي 
و تولیدی اشــاره و خاطرنشان 
کرد: ارتقاء فناوری، جذب سرمایه گذار و توسعه 
بــازار و محصــول از عوامــل مهم در احیــاي ۳۸ 
واحــد راکد صنعتــي در این مدت بود. شــرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان دارای ۱۸ 
شــهرک و ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه 
اقتصادی با وسعت ۶ هزار و ۸۸۴ هکتار است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
سمنان گفت: امسال ۱۰ هزار تن زیتون از باغ های 
این استان برداشت شد. مهدی قرائیان اظهار کرد: 
سطح زیر کشت زیتون استان سمنان چهار هزار و 
۳۳۹ هکتار اســت. او اضافه کرد: حدود یک هزار 
هکتــار از این میزان باغ هــا، جدیداالحداث و غیر 
بارور و بقیه بارور است. مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: عمده 

سطح زیر کشت در شهرستان های گرمسار، آرادان، 
ســمنان و ســرخه قرار دارد و تولید میوه زیتون در 
سال جاری بیش از ۱۰ هزار تن است. قرائیان گفت: 
کار برداشت زیتون برای مصرف کنسروی از اواسط 
مردادماه آغازشده است، اما عمده محصول زیتون 
تولیدشده در استان سمنان برای روغن کشی از اوایل 
مهرماه برداشــت می شــود و در حال حاضر رو به 

پایان است. 

محمدرضا هاشمی

علیرضا اعوانی

محمد حسینی

حسن آل بویه

د سمنان رویدا

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان 
توجه به مباحث تربیتی و اخالقی در خانواده ها را 
مورد تأکید قرارداد و گفت: متأسفانه در خانواده ها 
بــه مســائل رفتــاری، اخالقــی و تربیتی توجــه الزم 
همانند مســائل مادی نمی شــود. فرشــید فالح در 
آییــن گشــایش کارگاه نمــاز ویــژه مــادران و همراه 

کارکنان فرهنگ و ارشاد اسالمی این مسئله را یک 
نقــص فرهنگی دانســت و افــزود: درحالی که برای 
برخی از مسائل ساده ازجمله خریدن کاال و مباحث 
روزه مره بسیار مشورت می کنیم در خصوص مسائل 
فرهنگی، اخالقی و تربیتی فرزندان خود مشورت و 

همفکری صورت نمی گیرد.

او بابیان برخی از مسائل اخالقی و تربیتی نظیر 
اخالق، انسانیت، وفای به عهد و ... تصریح کرد: 
الزم اســت خانواده ها در خصوص این مســائل نیز 
برای ترویج بین فرزندان و اعضای خانواده تالش و 

فعالیت بیشتری نمایند.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 

ســمنان برگــزاری ایــن کارگاه آموزشــی را باهــدف 
ارائــه آمــوزش در کســب برخــی از مهارت هــا در 
خصوص نماز و قرآن دانست و افزود: از مباحث 
این کارگاه دوروزه باید برای انتقال به فرزندان در 
جهت تربیت صحیــح و ارتقای مباحث اخالقی 

باید نهایت استفاده را کرد.

از  حمایــت  و  بازرســی   ، نظــارت  معــاون 
حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان ســمنان گفــت: ۷۱۲ میلیارد و 
۷۶۷ میلیــون ریــال تخلفــات اصنــاف اســتان از 
ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا پایــان آبــان ثبــت و برای 
صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شــد.به 
گــزارش ایرنــا، مهــدی یحیایــی افــزود: ۴۴ هزار 
مــورد بازرســی از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا پایــان 
آبــان انجام شــد که با تشــکیل ســه هــزار و ۸۰۰ 
پرونــده تخلف صنفی در اســتان ســمنان همراه 

از  حمایــت  و  بازرســی   ، نظــارت  بود.معــاون 
حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان ســمنان گفــت: به منظور رصد 
وضعیت بازار کاال و خدمات و به ویژه کاالهای 
اولویــت دار و نظــارت بر مراکز فعــال تجاری و 
اقتصادی استان و همچنین جلوگیری از هرگونه 
افزایش بی رویه قیمت ها طی این مدت حدود 
۴۴ هــزار مــورد بازرســی از واحدهــای صنفــی 
استان در قالب طرح های مختلف انجام شد.او 
خاطرنشــان کــرد: در این بازرســی ها که توســط 

کارشناسان نظارت و بازرسی، بازرسان و ناظران 
افتخــاری ســازمان صنعــت ، معــدن و تجــارت 
به صورت مســتمر و روزانــه از واحدهای صنفی 
و ســطح عرضه و در قالب گشــت های مشــترک 
با دســتگاه های ذیربط انجام شــد چهار هزار و 
۲۴۸ مورد تخلف کشــف شد.معاون نظارت و 
بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ســمنان ادامه داد: طی بازرسی های انجام شده 
ســه هــزار و ۸۰۷ مــورد پرونــده تخلــف شــامل 
گران فروشــی، کم فروشــی، عــدم درج قیمــت و 

نصب نرخ نامه ، عدم ارائه برگ خرید ، عرضه 
کاالی قاچــاق، بــه ارزش ریالــی ۷۱۲ میلیــارد و 
۷۶۷میلیون ریال ثبت و جهت بررسی و صدور 
رأی بــه تعزیــرات حکومتی ارجاع شــد.یحیایی 
اضافه کرد: در این مدت تعداد ۲ هزار و ۵۹۳ 
مــورد شــکایت مردمــی به ســامانه رســیدگی به 
شکایات مردمی )ستاد خبری( سازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان اعالم شــد که توســط 
درصــد  اداره ۹۵  ایــن  کارشناســان  و  بازرســان 

شکایات اعالمی، رسیدگی و بررسی شد.

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
ســمنان با بیان اینکه در سال جاری تعهد ایجاد 
اشتغال استان ۱۰ هزار و ۵۰۰ شغل است، گفت: 
۶۹ درصد از اشــتغال هدف گذاری  شــده محقق 
شــده اســت. اســماعیل غنیان با بیان اینکه طی 
ســال ۱۴۰۰ تعهد ایجاد اشتغال استان سمنان ۱۰ 

هــزار و ۵۰۰ شــغل اســت، ابــراز کــرد: تاکنون ۶۹ 
درصد از اشتغال هدف گذاری شده استان محقق 
شده است. او با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنــون بــر اســاس آمــار ســامانه ملی رصــد ملی 
هفت هزار و ۲۱۲ نفر در سطح استان دارای کار 
شــدند، افــزود: ۳۱ درصــد از نــام نویســندگان در 

این سامانه همچنان جویای کار هستند. مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان 
اینکه تسهیالت بخش خانگی از ۲۰۰ میلیون ریال 
به یک میلیارد ریال افزایش یافت، گفت: افرادی 
که از این نوع اشتغال پشتیبانی می کنند به ازای 
ایجاد شغل تا ۲۰ نفر می توانند تا ۲۰ میلیارد ریال 

از تســهیالت اســتفاده کنند. غنیان با بیان اینکه 
این طرح ها برای ایجاد مشوق در راستای ایجاد 
شــغل اجرا می شود، گفت: از ابتدای سال جاری 
همچنین در سطح استان تقریبا 2/5 میلیارد ریال 
تســهیالت ویژه اشتغال روســتایی پرداخت شده 

است. 

رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان سمنان گفت: 
طرح ملی توســعه مشــاغل خانگی در سه مرحله 
شناســایی ظرفیت های اشــتغال در حوزه مشــاغل 
خانگی، توانمندســازی متقاضیان و اتصال به بازار 
طراحــی شــد که در اســتان ســمنان بــرای ۴۳۵ نفر 

اشتغال زایی کرد.
حســن رهایــی بیــان کــرد: اجــرای طــرح ملــی 
توسعه مشاغل خانگی در استان با همکاری اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی 
اســتان ســمنان در حال اجرا اســت کــه بالغ بر یک 
هــزار و ۳۰۰ نفــر در ایــن طــرح تحت پوشــش قرار 
دارند و تاکنون ســه هزار نفر در ســامانه طرح ملی 
مشــاغل خانگی در اســتان سمنان ثبت نام کردند. 
او افزود: در مرحله سوم طرح ملی توسعه مشاغل 
(، تاکنون  خانگی در استان سمنان )اتصال به بازار
۴۳۵ نفر از متقاضیان و تولیدکنندگان محصوالت 
مشاغل خانگی به بازار متصل شدند. رئیس جهاد 

دانشگاهی استان سمنان ادامه داد: در مرحله اول، 
سه هزار و ۱۶۱ نفر از متقاضیان کل استان، در این 
طــرح ثبت نــام کردند کــه از این تعــداد در مرحله 
دوم، ۲ هزار ۹۷۵ نفر از متقاضیان ابتدا به تفکیک 
فعالیت ها، ارزیابی و استعداد سنجی شدند. رهایی 
خاطرنشــان کرد: در این بخش ابتدا متقاضیان به 
تفکیک مستقل و یا پشتیبان، استعداد سنجی شده و 

پس ازآن با ارائه مشاوره های عمومی و مشاوره های 
تخصصی هدایت می شوند که تاکنون حدود یک 
هــزار و ۱۰۹ نفــر از متقاضیــان خدمــات مشــاوره و 
هدایت شــغلی دریافت کرده اند. او افزود: در این 
مرحلــه ۴۸ دوره آموزشــی شــامل ۱۲ دوره آمــوزش 
عمومی برای یک هزار و ۱۵۰ نفر، ۱۴ دوره آموزش 
تخصصی برای ۴۲۵ نفر و ۱۰ دوره آموزش مهارتی 

برای ۴۲۵ نفر از متقاضیان برگزارشده است. رهایی 
بــا اشــاره بــه راه اندازی و ایجاد ســه شــبکه تولید و 
فــروش مشــاغل خانگــی در اســتان ســمنان اظهــار 
داشت: جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد توسعه ای 
در این طرح به دنبال ایجاد شبکه های کسب وکار 
خانگی در سطح استان ها و در رسته های مختلف 
شغلی است که از این طریق با ایجاد زنجیره ارزش 
در راســتای توسعه اکوسیستم کســب وکار خانگی 
گام برمی دارد. او افزود: این اقدام موجب استمرار، 
پایداری، ماندگاری و مشخص شدن مسیر توسعه 
آن در آینده می شــود. الزم به ذکر اســت که برخی 
از شــبکه های کســب وکار در صورت داشتن برنامه 
توســعه امکان تبدیل شدن به یک نهاد مستقل در 
آینده را خواهند داشت، در همین راستا تاکنون شبکه 
تولید دستبافته های سنتی مهدی شهر و شبکه تولید 
فرش در شهرستان شاهرود و شبکه تولید تابلو فرش 

در گرمسار ایجاد و راه اندازی شده است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

توجه به مباحث اخالقی و تربیتی در خانواده ها ضروری است

۷1۲ میلیارد ریال تخلف اصناف شناسایی و ثبت شد

تعهد استان سمنان ایجاد 1۰ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی است
 

طرح ملی مشاغل خانگی برای ۴۳۵ نفر در استان اشتغال ایجاد کرد

خـــبر

خـــبر

خـــبر

خـــبر

رویداد سمنان

مرضیه قاضی زاده -رویداد امروز:رشــد اقتصادی سال آینده استان کرمان 
را 8/2 درصد در نظر گرفتند. رقمی دو برابر رشــد اقتصادی ســال جاری 
که فارغ از امکان تحققش، وزن ســنگینی هم در بخش کشــاورزی دارد. 
به طوری که ســازمان برنامه وبودجه کشــور رشد اقتصاد کشــاورزی استان 
را ۹ درصد در نظر گرفته. استانی که یک میلیارد مترمکعب بیالن منفی 
ســفره های آب زیرزمینــی اش اســت و ارزش افــزوده یک مترمکعب آبش 
در بخش کشــاورزی تنها ۲ هزار و ۷۳۹ تومان اســت. ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان کرمان اما طی مذاکراتی رشــد بخش کشــاورزی را از 
۹ درصد به ۴ درصد کاهش داده. ریاســت این ســازمان معتقد است که 
کاهش بخش کشاورزی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است که اگر 
محقق نشود استان دچار بحران می شود.رشد 8/2 رصدی استان در سال 
۱۴۰۱ را سازمان برنامه وبودجه تکلیف کرده بود. عددی که همان موقع نیز 
متخصصان و کارشناسان استان تحقق آن را غیرممکن می دانستند. سؤال 
این اســت که طی یک ســال چه اتفاق شگرفی در استان خواهد افتاد و 
کدام سرمایه گذاری طی این مدت به بهره برداری می رسد؟ رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اما در گفت وگو با »رویداد امروز« این 
رشد را قابل دستیابی می داند. به گفته جعفر رودری 4/8 درصد از این رشد 
به واسطه روند رشد بلندمدت استان و سرمایه گذاری های صورت گرفته از 
قبل و به عبارتی ظرفیت های موجود در مدار محقق می شود و حدود 
۳ درصد هم از طریق ظرفیت های خالی. منظور از ظرفیت های خالی، 
فعال سازی بنگاه هایی است که به دلیل نبود منابع، نقدینگی و نداشتن 
بازار، تعطیل و یا نیمه تعطیل اند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه 
دارد که این رشد 8/2 درصدی یا به عبارت دیگر افزایش رقم تولید به میزان 
8/2 درصد در ســال ۱۴۰۱ نســبت به ســال ۱۴۰۰ را این گونه محقق کند: 
»۷ درصد افزایش ارزش خدمات در بخش خدمات، ۸ درصد در بخش 
ساختمان، ۱۳ درصد افزایش تولید در بخش معدن، ۱۰ درصد در صنعت 
و ۹ درصد رشد در بخش کشاورزی که البته بعدا به ۴ درصد تقلیل یافته.«

 سهم 3/4 درصدی استان از تولید کشور
 سهم کرمان از تولید ناخالص داخلی 3/4 درصد است. سهم مصرف 
آبش برای این حجم از تولید اما 2/5 برابر این عدد اســت. کرمان 8/65 
درصد کل آب کشور را مصرف می کند، رقمی برابر ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان که ۹۴ درصدش هم اختصاص به بخش کشاورزی دارد. باوجودی که 
طبق آمار مرکز اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم 
کشاورزی از اشتغال روستاییان حدود ۶۵ درصد است، سهم این بخش از 

تولید در طی ۴ سال گذشته بیش از ۲۰ درصد نبوده. به گفته رودری سهم 
این بخش از تولید ناخالص داخلی امسال نیز حدود ۱۶ درصد است و سهم 

صنعت و معدن 41/6 و خدمات نیز باالی ۴۰ درصد.
  برای رشد ۸ درصدی به ۷ میلیارد مترمکعب آب نیاز داریم

جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان معتقد 
است که در صورت ادامه وضع موجود برای رشد ۸ درصدی به ۷ میلیارد 
مترمکعب آب نیاز داریم. او ۲۰ آذر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان نســبت به این مورد هشــدار داده بود: »دو برابر توان اکولوژیک 
استان در بخش کشاورزی آب برده می شود و با روند کنونی مصرف آب، 
برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به ۷ میلیارد مترمکعب آب نیاز 
داریم.« استفاده ۷ میلیارد مترمکعبی آب در حالی مطرح می شود که این 
استان حدود یک میلیارد مترمکعب بیالن منفی دارد و طبق برنامه آمایش 
استان تا سال ۱۴۱۵ برای رسیدن به سطح تعادل پایدار در حوزه های آبی 
باید مصرف آبش را به ۴ میلیارد مترمکعب برساند. موضوعی که از نگاه 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تنها از طریق انتقال آب از بخش غیر 
بهره ور کشاورزی به بخش صنعت قابل دستیابی است. رودری دراین باره 
به »رویداد امروز« می گوید: »برای اینکه هم رشد اقتصادی داشته باشیم 
و هــم مصــرف آبمان را کاهش دهیم تنها راهمــان عبور از فعالیت های 
کشاورزی به سمت صنعت و خدمات است. این همان رویکردی است 
که هم در برنامه ۷ توسعه مد نظر قرار می گیرد و هم سند آمایش سرزمین 
و برنامه سازگاری با کم آبی می گوید.« او معتقد است که این یک انتخاب 
نیست بلکه اجبار است: »این چیزی که ما می گوییم یک انتخاب نیست، 

سفره های آب زیرزمینی دیگر ظرفیت ندارند و چاره ای جز این امر نداریم.«
ارزش افزوده مصرف آب در کرمان به نصف کشور هم نمی رسد

 برآوردهای این ســازمان گویای این امر اســت که هر مترمکعب آب 
در استان به طور متوسط ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان ارزش افزوده ایجاد می کند، 
این رقم برای متوسط کشوری اما باالی ۲۷ هزار تومان است. اینکه چرا 
ارزش افزوده مصرف آب در کرمان به نصف متوسط کشوری هم نمی رسد؟ 
سؤالی است که پاسخش را باید در حجم باالی بخش کشاورزی و بهره وری 
و ارزش افزوده پایین این بخش جست وجو کرد. هرچند که رودری معتقد 
اســت که میزان بهره وری بخش کشــاورزی در اســتان تفاوتی با متوســط 
کشوری ندارد و آنچه ارزش افزوده استان را به نصف کشور رسانده سهم 

باالی بخش کشاورزی در استان است.
ارزش افزوده هر مترمکعب مصرف آب در صنعت ۲۳۷ برابر 

کشاورزی
علت تأکید بر بخش صنعت و هدایت آب در این بخش چیست؟ 
پاسخ این سؤال را می توان با قیاس ساده میزان ارزش افزوده هر مترمکعب 
آب در بخش کشاورزی و صنعت یافت. بنا به اطالعات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان کرمان هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی کرمان تنها 
۲ هزار و ۷۳۹ تومان است. این در حالی است که همین میزان مصرف 
آب در بخش صنعت ارزش افزوده ای برابر ۶۵۰ هزار تومان ایجاد می کند. 
آنچه میزان ارزش افزوده آب در کرمان را پایین تر از متوسط کشور رسانده 
ســهم باالی بخش کشــاورزی و اختصــاص ۹۴ درصــد آب در این بخش 
است. موضوعی که بارها رویداد امروز در گزارش هایی به آن پرداخته بود 
و با برگزاری کالب های در موضوعات توسعه ای به اهمیت کاهش بخش 
کشاورزی و رشد بخش صنعت تأکید کرده بود. طبق گزارش منتشرشده در 
سایت سازگاری با کم آبی کل کشور، ۱۲ محدوده از ۶۷ محدوده مطالعاتی 
استان کرمان شامل زرند، کرمان، رفسنجان، بردسیر، خاتون آباد، شهربابک، 
ســیرجان، کویر ســیرجان، دولت آبــاد، رودبار جنوب، جیرفــت به عالوه 
بخش هایی از شهرستان فاریاب جز نقاط بحرانی هستند. همین گزارش 
گویای آن است که بیشترین میزان چاه های فاقد پروانه در ۵ شهرستان 
جنوبی جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، رودبار، قلعه گنج، فاریاب، منوجان 
هســتند. به طوری که از ۹ هزار و ۵۷۶ چاه فاقد پروانه در اســتان ۷ هزار 
و ۸۲۳ چاه در این ۵ شهرستان قرار دارند. هرچند که برای الباقی چاه ها 
نیز هیچ کنتور هوشمندی نصب نشده که میزان برداشت از این چاه ها 

رصد شود.
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گزارش   

خــبر

حادثه ساختمان صالح  
المهدی؛ هشداری برای 

ایمن سازی و رفع نواقص
حمزه سلمانی-رویداد امروز:آتش  سوزی ساختمان صالح  
المهدی شهر کرمان بهانه ای شــد برای مرور کمبود های 

سازمان آتش نشانی و نواقص ساختمان های شهر کرمان.
ســاعت حوالی ۱۳ روز یکشــنبه ۲۱ آذرماه؛ کرمان در 
آرامش یک بعد ظهر پاییزی بود که ناگهان یک خبر شهر 
را در بر گرفت. ساختمان صالح  المهدی در آتش سوخت. 
خبری که به سرعت در فضای مجازی بازنشر شد. دود بر 
هوا رفته ساختمان در حال حریق از خیابان های اطراف 

دیده می شد.
در خیابان شــهید بهشــتی راه های ورودی به خیابان 
مسدود شده بود. جمعیت زیادی رو به روی ساختمان 
نظاره گر شــعله های آتش بودند. اضطــراب و نگرانی در 
چهره کسبه ساختمان موج می زد. حال برخی  از آن ها از 

اضطراب نیز فراتر رفته بود.
تصاویر منتشرشده نشان می دهد آتش از طبقه دوم 
ســاختمان شروع شــده و بــه ناگهان تمــام نمــای آن را در 
برمی گیرد. ماشــین های آتش نشانی می رسند و عملیات 
اطفای حریق شروع می شود. برخی ها از شاهدان عینی 
از دیر شروع شدن عملیات گزارش می دهند. موضوعی که 
مدیرعامل آتش نشانی آن را رد کرده و می گوید آتش نشانی 

۴ دقیقه بعد از اولین تماس در محل بوهاست.
سرانجام بعد از تالش ۲ ساعته آتش نشانان، حریق 
در پاســاژ ۸ طبقــه اباصالــح  المهــدی مهارشــده و به جز 
ســوختن نمای رو به روی ســاختمان آتش به مغازه های 

پشتی نرسید.
این اتفاق کافی بود تا یک بار دیگر بحث کمبودهای 
آتش نشــانی شــهر کرمــان بــر ســر زبان ها بیفتــد. کمبود 
امکاناتی که در آتش سوزی اوایل آذرشهر زرند با ۴ کشته 
نیز مطرح شده بود. ماجرای این کمبودها در شهر کرمان 
درگذشــته نیز بارها مطرح شــده و ســابقه آن حداقل به 
شورای چهارم برمی گردد. نردبان بلندمرتبه یکی از مواردی 
است که همواره علت نخریدن آن منابع مالی اعالم شد. 
نردبانی که به گفته مدیرعامل آتش نشانی کرمان با ارتفاع 

۶۰ متر حدود ۶۰ میلیارد قیمت دارد.
مدیرعامــل آتش نشــانی کرمــان می گویــد بــرای این 
آتش سوزی نیاز به نردبان بلندمرتبه نبوده؛ میرزایی با اشاره 
به این که اما تمام دستگاه های تنفسی ما که حدود ۳۰، ۴۰ 
تا بود، در این حادثه، خالی شد گفته اگر تجهیزات انفرادی 
بیش تری داشتیم خیلی خوب بود؛ اگر صد دستگاه تنفسی 
داشــتیم خــوب بود، وجود تجهیــزات انفرادی فــراوان و 
ماشین های با ظرفیت باالی آب و پیشرفته برای اطفای 

حریق خیلی مهم است.
شهردار کرمان بابیان اینکه در حال حاضر برای خرید 
ایــن نردبــان، حدود ۵۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت؛ 
می گوید آتش نشانی در میان مدت حداقل به یک خودرو 
با تجهیزات کامل، خودروی آتش نشانی فوماتیک که تا 
ارتفاع ۱۵۰ متر پرش آب دارد و تجهیزات انفرادی و تنفسی 
نیاز دارد که همگی باید از طریق اعتبارات ملی تأمین شود.
روی دیگر آتش ســوزی ۲۱ آذرشــهر کرمان ســاختمان 
صالح المهدی است. ساختمانی که مدیرعامل آتش نشانی  
کرمان  می گوید قبال شــهرداری به آن اخطار داده و هیچ 
نداشته است؛ حتی سیستم اعالم و اطفای حریق، مشابه 
این ساختمان در کرمان فراوان داریم. ماجرا وقتی جالب تر 
می شود که رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر کرمان 
گفته ساختمان صالح المهدی پروانه و پایان هم کار ندارد.

استفاده از نمای آلومینیوم در نما نیز بار دیگر در این 
اتفــاق موردانتقــاد قــرار گرفت. مدیرعامل آتش نشــانی 
می گوید: خیلی تأکیدداریم که از این نوع نما استفاده نشود 
ولی توجهی نمی کنند و حتی برخی در ســاختمان های 

مسکونی هم این نما را نصب می کنند.
تب آتش سوزی ساختمان صالح  المهدی رفته رفته در 
حال خوابیدن است. هنوز علت حریق مشخص نشده 
و مدیر روابط عمومی آتش نشــانی می گوید: بررســی ها 
بــه زودی نهایــی می شــود. ســاختمان  صالــح  المهــدی 
می توانست به پالسکویی دیگر بدل شود و این هشداری 
جدی برای شهر کرمان است. حاال یک سؤال جدی وجود 
دارد؛ آیا این اتفاق تجربه ای برای حل نواقص و کمبود ها 

می شود یا نه.

تشدید نظارت ها بر 
کیفیت خدمات واحدهای 

گردشگری استان
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمــان بــا اشــاره به 
تشدید نظارت  ها در مراکز اقامتی، پذیرایی، واحدهای 
بوم گردی ها و مجتمع های خدمات رفاهی این اســتان 
گفــت: ایــن نظارت ها به منظور کنترل کیفیت خدمات 
و رعایت دستورالعمل های ستاد ملی کرونا در استان با 

جدیت انجام می شود.
به گزارش کرمان نو، رضا بردبار اظهار کرد: با توجه به 
وجود آثار تاریخی و مناطق گردشگری متعدد در استان 
کرمان و افزایش ورود گردشگران می طلبد که نظارت بر 
کیفیت خدمات رســانی واحدهای گردشگری به شکل 

مستمر ادامه داشته باشد.
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون 
افــزود:  کرمــان  اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
یکــی از عوامــل مؤثــر در توســعه گردشــگری، ارتقــای 
کیفیــت خدمات گردشــگری اســت که خوشــبختانه با 
نظرسنجی هایی که در مراکز گردشگری انجام شده این 

مؤلفه از رشد خوبی برخوردار بوده است.

رشد اقتصاد کشاورزی سال آینده از ۹ درصد به 4 درصد کاهش می یابد

اقتصاد کشاورزی استان الغر می شود
کاهش بخش کشاورزی انتخاب نیست، یک اجبار است

سازوکارهای قانونی کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها تدوین شده است

برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر 
استانی جنوب کرمان

مشکل تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل 
جنوب کرمان حل می شود

کشف ۷۳ فقره سرقت در اجرای طرح 
ارتقا امنیت اجتماعی

دادگســتری  رئیــس کل 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
اینکه کاهش جمعیت کیفری 
زندان ها یکی از سیاست های 
مــورد تأکیــد قــوه قضاییه به 
شــمار می رود، گفت: در این 
راستا سازوکارهای قانونی نیز 

تدوین شده است.
بــه گــزارش ایرنــا یدا...موحــد در بازدیــد 
از زنــدان ایــن شــهر، توجه ویژه به بازســازی 
شــخصیت اجتماعی مددجویــان زندان ها را 
مــورد تأکیــد قــرار داد و افــزود: بــا توجــه به 
تغییر رویکرد قوه قضاییه به حوزه زندان ها 
و مجــازات حبس باید به نحوی اقدام شــود 
که مخالن امنیت و عامالن شرارت که امنیت 
مخــدوش  را  جامعــه  اجتماعــی  آرامــش  و 
می کنند، مورد مجازات قرار گیرند. او تصریح 

هیئت هــای  همچنیــن  کــرد: 
نظــارت و حقوق شــهروندی 
وضعیــت زندان هــای اســتان 
را به صــورت مســتمر  کرمــان 

بررسی می کنند. 
داشــت:  اظهــار  موحــد 
اشــتغال  بــرای  برنامه ریــزی 
مددجویــان زندان ها و حمایت الزم مادی و 
معنــوی از خانــواده زندانیان نیازمند ازجمله 
راهکارهــای مدنظر ریاســت قــوه قضائیه به 

شمار می رود. 
کرمــان  اســتان  دادگســتری  رئیــس کل 
به منظور نظارت بر رعایت حقوق شهروندی 
مددجویان زندان ها و نیز شــنیدن مشکالت 
و درخواســت های آن هــا از زنــدان بم بازدید 
و بــا ۱۸۷ مددجــوی ایــن زنــدان دیــدار و 

گفت وگو کرد.

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد 
از  کرمــان  جنــوب  اســالمی 
برگزاری دوازدهمین جشنواره 
تئاتر استانی جنوب کرمان به 
مــدت ۲ روز در جیرفــت خبر 

داد.
به گــزارش رویــداد امروز، 

حسین اسحاقی افزود: دوازدهمین جشنواره 
تئاتر اســتانی جنوب کرمان ۲۴ و ۲۵ آذرماه 
در سالن شهید مداحی پور جیرفت به مدت 

۲ روز برگزار می شود.
او ادامه داد: در این جشنواره کارگاه های 
تئاتــر  برتــر  اســاتید  حضــور  بــا  آموزشــی 
برگــزار می شــود. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی جنــوب کرمان تصریح کــرد: نمایش 
جیرفــت،  شهرســتان  از  »بیســت وهفت« 
نمایش »قدمگاه به فصل پائیز« از شهرستان 
شهرســتان  از  »ســین«  نمایــش  فاریــاب، 
بی صــدا«  »فریادهــای  نمایــش  و  جیرفــت 
اجــرا  ایــن جشــنواره  در  جنــوب  رودبــار  از 

افــزود:  اســحاقی  می شــود. 
جنــوب کرمان در بخش های 
مختلــف فرهنگــی و هنــری 
باالیــی  ظرفیت هــای  از 
برخــوردار اســت و برگــزاری 
همایش هــا  و  جشــنواره ها 
در معرفی و شــکوفایی این 
ظرفیت هــا مؤثر خواهد بود. او بابیان اینکه 
ســعی شــده جشــنواره ای در حــد و انــدازه 
توانمندی هــای منطقــه جنوب کرمــان برگزار 
شــود، گفت: یکی از کارهای مهم زیرساختی 
این اداره کل توجه ویژه به حوزه تئاتر بوده 
زیرا تأثیرگذاری تئاتر برای کاهش آسیب های 
اجتماعــی و دیگر مســائل در جامعه بیشــتر 
اســت. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
جنــوب کرمــان بابیــان اینکــه ایــن جشــنواره 
به صــورت رقابتــی برگزار می شــود، افزود: در 
مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر جنوب کرمان 
از نفــرات و آثــار برتــر بــا اهــدا جوایــز و لوح 

یادبود تقدیر به عمل می آید.

و  راهــداری  مدیــرکل 
حمل ونقــل جــاده ای جنــوب 
ســوخت  گفــت:  کرمــان 
موردنیــاز نــاوگان حمل ونقل 
بــا  کشــاورزی  محصــوالت 
پخــش  شــرکت  همــکاری 
اســتان  نفتــی  فرآورده هــای 

در  جمیلــی  مســعود  شــد.  خواهــد  تأمیــن 
گفت وگــو بــا ایســنا افــزود: پــس از دریافــت 
گزارش هایــی مبنــی بــر وجود مشــکل تأمین 
ســوخت ویــژه نــاوگان حمل ونقــل، بررســی 
طریــق  از  مطرح شــده  مشــکالت  پایــش  و 
دستگاه های متولی در دستور کار قرار گرفت. 
او از اهتمام ویژه نسبت به ساماندهی تأمین 
ســوخت موردنیاز ناوگان حمل ونقل خبر داد 
و افــزود: ضمــن هماهنگــی بــا دســتگاه های 
در  راننــدگان  چنانچــه  شــد  قــرار  همــکار، 
خصوص عدم شــارژ کارت ســوخت مشــکل و 
یا شبهه ای دارند، می توانند با تماس با شماره 
۱۴۱ مرکــز مدیریت راه های اداره کل راهداری 

و حمل ونقل جاده ای جنوب 
اســتان کرمان با اعالم شماره 
نــاوگان  هوشــمند  کارت 
نســبت به استعالم وضعیت 
سوخت گیری ناوگان طی ۲۴ 
الی ۴۸ ساعت اقدام نمایند. 
جمیلــی از پیگیری هــای الزم 
برای اطمینان خاطر فعاالن حمل ونقل جهت 
تأمین سوخت موردنیاز سخن به میان آورد و 
گفت: در مکاتبه با شرکت پخش فرآورده های 
نفتی استان از آمادگی این شرکت در خصوص 
تأمیــن ســوخت موردنیاز ناوگان بــه رانندگان 
خبر دادند که جای هیچ گونه نگرانی نیست. 
بــه گفتــه جمیلــی بــا شــروع فصــل برداشــت 
محصــوالت کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان 
روزانــه در حــال حاضــر بیــش از ۶۰۰ دســتگاه 
نــاوگان بــرای حمــل محصــوالت بــه منطقه 
عزیمت می کند که این عدد در اوج برداشت 
محصوالت به بیش از ۳۰۰۰ دستگاه افزایش 

پیدا می کند.

کرمــان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
از اجــرای طــرح ارتقــا امنیــت اجتماعــی و 
دســتگیری ۸۶ سارق و مجرم تحت تعقیب 

و سابقه دار در این شهرستان خبر داد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
فرمانــده  امینائــی،  پــور  مهــدی  ســرهنگ 
طــرح  گفــت:  کرمــان  شهرســتان  انتظامــی 
ارتقــاء امنیــت اجتماعــی باهــدف توســعه 
امنیــت اجتماعــی، افزایش احســاس آرامش 
فــردی و عمومی، ســلب تحــرک از مجرمان 
و قانون گریــزان بــه مدت ۴۸ ســاعت، پس 
از هماهنگی با مرجع قضائی در شهرســتان 
کرمــان بــه اجرا درآمد. او با اشــاره به اینکه 
موجــب  متهمــان  و  مجرمــان  دســتگیری 
و  قضائــی  پرونده هــای  به موقــع  رســیدگی 
رسیدن به حقوق شکات در مراجع قضائی 
در  بســزایی  تأثیــر  و  می شــود  انتظامــی  و 
افزایــش رضایتمنــدی مردمــی دارد افــزود: 
ایــن  انتظامــی  مأمــوران  راســتا  همیــن  در 
فرماندهی موفق به شناســایی و دســتگیری 
۸ ســارق و ۷۸ مجرم ســابقه دار شــدند که 

در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه متهمان 
۲ قبضــه ســالح جنگــی و ۴ قبضــه ســالح 
و  مهمــات  مقادیــری  و  غیرمجــاز  شــکاری 
اموال سرقتی کشــف شد. فرمانده انتظامی 
شهرســتان کرمــان تصریح کــرد: همچنین در 
اجــرای ایــن طرح ۱۴ دســتگاه وســیله نقلیه 
ســرقتی کشــف و ۶۷ وسیله نقلیه که دستور 
توقیــف داشــتند توقیف و تحویــل پارکینگ 
شــدند. ســرهنگ امینائــی بیــان داشــت: در 
ایــن طرح مأمــوران انتظامــی ۹۴ کیلو انواع 
مــواد مخــدر را نیــز از ۳ قاچاقچــی کشــف 

کردند.
بابیــان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
اینکه متهمان پس از تشــکیل پرونده جهت 
ســیر مراحل قانونــی تحویل مرجــع قضائی 
شــدند، از شهروندان خواســت: برای ایجاد 
بــا  پایــدار در شهرســتان و مقابلــه  امنیتــی 
ســوداگران مــرگ با پلیــس همــکاری کرده و 
هرگونه اطالعات و اخباری درزمینه مســائل 
امنیتی و انتظامی را در اســرع وقت به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم دارند.

یدا...موحد

حسین اسحاقی

د کرمان رویدا

از  دور  هفدهمیــن  آموزشــی  تقویــم  پیــرو 
مسابقات فوتســال این شرکت با حضور 17 تیم 
در آذرمــاه ســال جاری برگزار و مراســم اختتامیه 
این مسابقات نیز با حضور مدیرعامل، برخی از 
مدیران ستاد و مدیران برق شهرستان های حوزه 
عملیاتــی در ســالن ورزشــی شهرســتان جیرفــت، 

برگزار شد.
مجــد زاده دبیــر کمیته ورزش این شــرکت در 
حاشیه برگزاری این مراسم، گفت: 17 تیم مذکور 
پس از انجام قرعه کشی در سه گروه چهار تیمی 
و یــک گــروه پنــج تیمــی قــرار گرفتند کــه مرحله 
گروهــی بــا انجام 32 بازی به پایان رســید و ازهر 
گروه دو تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود 

کردند.ایــن مســابقات بــا حضــور هشــت تیــم از 
مدیریت برق شهرستان های عنبرآباد، بم، رودبار 
جنوب، بردســیر، ریگان، قلعه گنج، رابر و ســتاد 

برگزار شد.
مســابقه فینــال ایــن دور از مســابقات میــان 
تیم های شهرســتان بــم و عنبرآباد برگزار شــد که 

درنهایت تیم شهرســتان بم مقام اول و عنبرآباد 
مقام دوم را از آن خود نمود.

 افزود: همچنین مســابقه رده بندی نیز میان 
تیم هــای بردســیر و رودبار جنوب برگزار شــد که 
درنهایت تیم بردسیر مقام سوم و رودبار جنوب 

به مقام چهارم نائل شدند.
فوتســال  تیم هــای  از  اختتامیــه  مراســم  در 
شهرستان های بم، عنبرآباد و بردسیر که به ترتیب 
مقام اول تا ســوم را کســب نموده بودند با اهدا 
جــام قهرمانی، قدردانی شــد و کاپ اخالق این 
دور از مسابقات نیز به شهرستان رودبار جنوب 
تعلــق گرفت که از این تیم بــا اهدا کاپ و لوح، 

تقدیر به عمل آمد.

معاون دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اشاره به اینکه خطر کرونا 
رفع نشده است، گفت: ۱۷ درصد از جمعیت شهرستان سیرجان هنوز 

برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکرده اند.
محمــد موقــری پور در گفتگو با مهر اظهــار کرد: وضعیت کنونی 
سیرجان از نظر رنگ بندی کرونایی نارنجی است که دلیلش آمار روزانه 
مبتالیان به ویروس کرونا است. از مردم تقاضا داریم نسبت به رعایت 
دستورالعمل ها هنوز هم احساس وظیفه کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال 

ویروس در جامعه را قطع کنیم.
موقری پور در رابطه با آمار واکسیناســیون در شهرســتان سیرجان 

گفت: جمعیت باالی ۱۲ سال شهرستان سیرجان بیش از ۲۷۰ هزار نفر 
است که بیش از ۲۲۲ هزار نفر حدود 82/5درصد جمعیت دوز اول 
واکسن خود را تزریق کرده اند.معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان ادامه داد: همچنین برای ۱۸۶ هزار نفر هم دوز دوم تزریق 
شــده اســت و در مجموع میزان ۶۸.۵ درصد جمعیت واکسیناسیون 
خــود را انجــام داده اند.وی افــزود: حدود ۱۷ درصد از جمعیت هنوز 
جهت تزریق واکسن خود مراجعه نکرده اند که از این افراد درخواست 
داریم که به پایگاه های تجمیعی ما مراجعه و واکسن را تزریق کنند 
که زنجیره انتقال ویروس کرونا در جامعه قطع شود.معاون بهداشتی 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان اظهار کرد: هنوز تا بازگشت به شرایط 
عادی با توجه به سویه جدید کرونا اومیکرون زمان زیادی مانده است 
که بگوییم خطر رفع شده است و باید با زدن ماسک، رعایت فاصله 
اجتماعــی و پرهیــز از حضــور در تجمعات به قطع زنجیــره کرونا در 
جامعه کمک کنیم.موقری در مورد برگزاری نمایشگاه کاال در سیرجان 
نیز گفت: ما موافق با برگزاری نمایشگاه نبودیم و مخالفت خود را هم 
اعالم کردیم. وی از مردم خواست برای بازگشت به شرایط عادی باید 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند و تاکید کرد که همه مردم و 

مسئوالن باید در این راه اهتمام داشته باشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان 
در جمع حاضرین یادواره شهدای دانش آموز بیان 
کــرد: نمونه بارز روحیه ایثارگری و شــهادت ســردار 
دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بودند که 
رهبری فرمودند شــهید ســلیمانی را به چشــم یک 

مکتب نگاه کنید.
بــه گــزارش ایثــار کرمــان، 1400 یادواره شــهدای 
دانش آموز شهرستان کهنوج با حضور احمد گروئی 
ســاردو مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
کرمان، هدایت اله مسافری رئیس بنیاد، فرماندار، 
امام جمعه، جانشین سپاه، رئیس آموزش وپرورش، 
خانواده شهدا و ایثارگران و سایر مسئولین شهرستان 
کهنوج برگزار و در پایان از دانش آموزان ممتاز ایثارگر 

و معلمین ایثارگر تجلیل شد.
مدیرکل بنیاد اســتان کرمان بیــان کرد: وقتی ما 
ایثار را معنا می کنیم، ایثار اجتماعی یعنی فدا شدن 
برای دیگری، دیگران را بر خود ترجیح دادن که این 

روحیه ایثارگری و شهادت است.
گروئی ساردو در جمع حاضرین یادواره شهدای 
دانش آمــوز خاطرنشــان کــرد: نمونــه بــارز روحیــه 
ســپهبد  دل هــا  ســردار  شــهادت  و  ایثارگــری 
شهید حاج قاسم سلیمانی بودند که مقام معظم 
رهبری فرمودند شــهید ســلیمانی را به چشــم یک 

مکتب نگاه کنید.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان 
با اشاره به این موضوع که در آستانه دومین سالگرد 
سردار دل ها هستیم، افزود: در 28 مردادماه 1398 
نشســتی را با ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 
ســردار حسنی ســعدی داشــتیم که ایشان خطاب 

به بنده فرمودند، فرزندان شهدای واالمقام را عمو 
جان صدا بزنید و به والدین شهدا احترام بگذارید 
و در خصــوص خدمت رســانی بــه خانواده هــای 
معظــم شــهدا و ایثارگــران فرمودند هرکجــا در امر 
خدمت رســانی به قشــر معــزز شــاهد و ایثارگر به 
مشکل برخورد کردید در هر ساعتی از شبانه روز به 
من اطالع دهید من وظیفه خود می دانم که کمک 

و آن را رفع رجوع کنم.
او اظهــار داشــت: ارزش هــای نظــام و انقــالب 
اسالمی برمبنای ارزش های دینی و باورهای ایمانی 
است که در جریان هشت سال دوران دفاع مقدس 

با حضور ۳۶ هزار دانش آموز شهید قوت گرفت.
گروئی ساردو در پایان بابیان اینکه دانش آموزان 
نیاز به الگوبرداری از شهدا ازجمله شهدای دانش آموز 
دارند، گفت: شما معلمین عزیز در گسترش فرهنگ 
غنی ایثار و شهادت مسئولیت بزرگی بر دوش دارید 

و شما الگویی برای دانش آموزان هستید.

برگزاری هفدهمین دوره مسابقات فوتسال 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

خطر کرونا بیخ گوش واکسن نزده ها

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان:

سردار دل ها نمونه بارز روحیه ایثارگری و شهادت بود

خـــبر

خـــبر

خـــبر

مسعود جمیلی

رویداد کرمان

پایگاه خبری رویداد ایران
ایــن پایگاه خبری نیز همچون روزنامه رویــداد امروز، 
اولویت و تمرکز خود را بر روی اخبار استان ها و شهرستان ها 
قرار  داده اســت. در این پایگاه خبری افزون بر اینکه هر 
اســتان دارای صفحه ای ویژه و متنوع برای پوشــش کامل 
خبری و انتشــار  قالب های گوناگونی مانند متن، عکس، 
صوت و فیلم است، همه شهرستان های زیرمجموعه هر 
اســتان نیز دارای صفحه  اختصاصی با همان ویژگی های 

سایت اصلی هستند. 
در این زمینه تالش شــده اســت با انتخاب، تکمیل و 
چیدمان حرفه ای محتواهای تولیدی و دریافتی، تصویری 

کامل تر از  واقعیات همه نقاط کشور در دسترس مخاطبان 
قرارگرفتــه و از ایــن طریــق در جهــت کمــک بــه زندگــی 
عادالنه تــر برای همه مردم  گام برداشــته شــود. همچنین 
به مــوازات معرفــی رســانه ها در روزنامــه رویــداد ایــران، 
مدیاســنتر جامع و کاربردی پایگاه خبری رویــداد ایران با 
 اطالعات کامل همه رسانه های کشور راه اندازی شد. این 
مدیاسنتر در حال تکمیل است و به زودی جامع ترین بانک 
اطالعاتی  فعالیت های رسانه ای در سراسر کشور خواهد 
شد. برنامه های رسانه ای این مجموعه در آینده نزدیک به 
شهرها و روستاهای هر استان نیز تعمیم داده خواهد شد 

تا به معنای  واقعی پوشش دهنده »رویداد ایران« باشیم. 

روزنامه رویداد امروز
بــرای همه اســتان های کشــور به صــورت منظم یک 
صفحــه اختصاصــی در ایــن روزنامــه منتشــر می شــود. 
به صورتی که تاکنون 32  شــماره رویداد ویژه هر اســتان 
در قالب صفحه اختصاصی منتشــر و به همراه روزنامه 
در سراســر کشــور منتشــر شــده اســت.  افزون بر این در 
صفحــه ۵ ایــن روزنامه، هــرروز مطالب متنوعی از همه 
اســتان ها انتخاب و منتشــر می شــود. در سایر صفحات 
 روزنامه به ویژه صفحه نخست روزنامه، تیترها و مطالب 
بــا اولویــت اســتان ها برگزیده و چیدمان می شــوند و در 

یک کالم  رویداد امروز خود را روزنامه ای به گستره میهن 
تعریــف کــرده و بــر ایــن خدمت گــذاری ناچیــز افتخار 
می کند. نمونه  سری بیست و ششم صفحات اختصاصی 

استان ها در شماره امروز منتشر شده است. 
همچنیــن به منظــور تقدیــر از تالش هــای خالصانه 
همــکاران رســانه ای در سراســر کشــور، در دوره ششــم 
تمامــی روزنامه هــا و در  دوره هفتم تمامی پایگاه های 
خبری استان ها به صورت کامل معرفی شدند و به یاری 
خــدا در دوره های بعدی همه نشــریات و  رســانه های 

استانی معرفی خواهند شد. 
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تمام عناوین سال پرتغال به نام طارمی

رئال از رقابت 
برای خرید پوگبا کنار کشید

مهــدی طارمی توانســت 
و  گلــزن  بهتریــن  عنــوان 
بهتریــن پاســور لیــگ پرتغال 
آن  از  را   2021 ســال  در 
خــود کنــد. پاس ویتــور فریرا 
بــه  مناســبی  موقعیــت  در 
او رســید. پســر بوشــهری که 

پشــت بــه تــوپ در حــال دویدن به ســمت 
دروازه حریــف بــود، از روی تــوپ پریــد تــا 
خــودش را در موقعیــت بهتــری قــرار دهــد. 
مهــدی طارمــی بایــد در کمتــر از یــک ثانیه 
تصمیمــش را می گرفــت کــه چگونــه از ایــن 
فرصــت اســتفاده کنــد چراکه احتمــاال دیگر 
تــا آخــر بازی موقعیتی مشــابه ایــن نصیبش 
نمی شــد. ایــن مهاجم ایرانی یــان فرتونگن 
کاپیتان بنفیکا را در ســمت راســتش داشــت 
و یک لحظــه تعلــل احتمــال از دســت رفتن 
موقعیت را باال می برد پس چاره کار آوردن 
تــوپ روی پــای چپ و یک ضربه فنی و نرم 
به ســمت دروازه اودیسیاس والچودیموس 
داد  انجــام  مهــدی  کــه  کاری  همــان  بــود. 
و تــوپ را از بیــن پاهــای گلــر یونانــی عبــور 
داد تــا بــه طلســم منفور و دوست نداشــتنی 
11 بــازی بــدون گل زده پایــان دهــد. مهدی 
طارمــی بــا گلــی کــه در آخریــن روز از ســال 

بنفیــکا  دروازه  وارد   2021
کرد، ســالی را کــه خوب آغاز 
کــرده بود، شــیرین بــه پایان 
فشــارهای  زیــر  از  و  رســاند 
او  شــد.  خــارج  ســنگینی 
حــاال می توانــد از تعطیات 
نــوی  ســال  کوتاه مــدت 
میــادی لــذت ببــرد و باروحیه بــاال خودش 
را برای دو بازی نســبتا آســان برابر اســتوریل 
پرایا و تیم قعرنشــین بلننســس آماده کند و 
ســال 2022 را بــا گلزنــی آغــاز کنــد؛ امــا خبر 
خوب بــرای مهاجم ایرانی، درو کردن تمام 
جوایــز فــردی و عناویــن مهــم در لیــگ برتر 
پرتغــال اســت. مهــدی طارمی توانســت در 
ســال 2021 بیســت بــار بــرای پورتــو گلزنــی 
کند و با پیشــی گرفتن از هریس ســفروویچ، 
به تنهایــی خودش را به عنــوان بهترین گلزن 
لیــگ برتــر پرتغال در ســال گذشــته میادی 
هریــس  و  طارمــی  مهــدی  کنــد.  معرفــی 
ســفروویچ مهاجمان پورتــو و بنفیکا رقابت 
سختی برای کسب عنوان بهترین گلزن سال 
2021 لیگ برتر داشتند؛ اما مهاجم بوشهری 
بــا گل حساســی کــه وارد دروازه بنفیکا کرد، 
به تنهایــی عنوان بهترین گلــزن تقویم 365 

روز گذشته پرتغال را از آن خود کرد.

رقابــت  از  مادریــد  رئــال 
بــرای  تیم هــا  دیگــر  بــا 
هافبــک  پوگبــا،  پــل  خریــد 
منصــرف  منچســتریونایتد، 
پوگبــا  قــرارداد  اســت.  شــده 
بــا منچســتریونایتد در پایــان 
فصل جاری به اتمام می رسد 

و بــه نظــر نمی رســد کــه مذاکــرات دو طــرف 
بــرای تمدید قرارداد خوب پیش رفته باشــد. 
این بازیکن حاال وارد شش ماه پایانی قراردادش 
شــده و می تواند مذاکراتــش با هر تیمی خارج 
از لیــگ برتــر را آغــاز کــرده و پیش قــراردادی به 
امضا برساند. دیلی میل پیش ازاین در ماه نوامبر 
مدعی شــده بود که یونایتد تنها یک پیشــنهاد 
رســمی به این بازیکن ارائه کرده که از ســوی او 

و مدیــر برنامه هایش رد شــده 
است. پیش ازاین از رئال مادرید 
به عنوان یکــی از عاقه مندان 
اصلــی جــذب پوگبــا نام بــرده 
می شد و این بازیکن نیز عاقه 
ســانتیاگو  بــه  داشــت  زیــادی 
برنابئــو منتقــل شــود امــا حاال 
روزنامه فرانسوی لو پاریزین خبر داده که مدیران 
رئــال دیگــر عاقــه ای به رقابت با ســایر تیم ها 
برای جذب پوگبا ندارند و ترجیح می دهند تمام 
تمرکزشان را روی جذب کیلیان امباپه در تابستان 
ســال آینده قرار دهند. قرارداد امباپه با پی اس 
جی نیز در پایان فصل جاری به اتمام می رســد 
و این بازیکن می تواند مذاکرات مستقیمش با 

رئال مادرید را آغاز کند.  

طارمی

پوگبا

اســتقال حــاال بــا تکیه بــر فرماندهــی مدافــع 
ملی پوش خود در آســتانه ثبت یک رکورد جدید و 
باالتر از آن کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر است. به 
گزارش ورزش سه، استقال حاال با تکیه بر فرماندهی 
مدافــع ملی پوش خود در آســتانه ثبت یــک رکورد 
جدیــد و باالتــر از آن کســب عنــوان قهرمانی لیگ 
برتر است که باید ببینیم این عملکرد کم نظیر تا چه 

زمانی ادامه خواهد داشت.
پاگشا به استقالل با قراردادی دوساله

ســیاوش یزدانی به عنوان اولین خرید اســتقال 
در پنجره نقل و انتقاالتی پس از تعیین ســرمربی 
ایتالیایی در تابســتان 98 بــا قراردادی دوســاله به 
اســتقال پیوســت تا نفر اول خط دفاعی ســینیور 
استراماچونی باشــد. شاید جالب باشد اگر بدانید 
کــه برخــاف آنچه امروز تصور می شــود، ســیاوش 
به جــز دیــدار مقابــل ماشین ســازی، ســایپا و پارس 
جنوبی جــم از مجموع 13 بازی که اســتراماچونی 
هدایت استقال را بر عهده داشت در 10 دیدار در 
ترکیب ثابت خط دفاعی استقال به میدان رفت و 
بازی های خوبی را هم به نمایش گذاشت. این در 
حالی است که بعد از هفته 13 و رفتن استراماچونی 
و برهه دوم حضور مجیدی، یزدانی تا پایان لیگ، 
تنها در 2 بازی دیگر توانســت اســتقال را در لیگ 

نوزدهم همراهی کند و عما نتوانست آن ثبات الزم 
را به عنوان یک مدافع طراز اول به نمایش بگذارد، 
آن هــم بازیکنــی که در فصل قبلش 26 بــازی برای 

سپاهان به میدان رفته بود.
آغاز مصدومیت ها تا پایان دوران فکری

لیگ نوزدهم با نایب قهرمانی استقال به پایان 
رســید تــا یزدانی در اولیــن دیدار اســتقال در لیگ 
بیســتم از شــماره 4 خــود رونمایی کنــد. او در کنار 
عــارف غامــی زوج خط دفاعی محمــود فکری را 
دربرتری 2 بر صفر مقابل مس رفســنجان تشــکیل 
داد، امــا درســت در اولیــن تمریــن پس ازایــن دیدار 
از ناحیه همســترینگ پای راست احساس درد کرد 
تا عاوه بر اینکه دیدار حساس و جنجالی مقابل 
فوالد را از دست بدهد )حاشیه های آن دیدار یکی 
از دالیل اصلی اخراج محمود فکری از استقال بود( 
9 دیدار دیگر را هم از سکوها به تماشا بنشیند. دکتر 
استقال دو بازی در هفته های 13، 14 به طور کامل 
مقابل نفت مسجدســلیمان و نســاجی به میدان 
رفــت، امــا بازهم در هفته 15 مقابل تیم ســابقش 
ســپاهان دست محمود فکری را خالی گذاشت. او 
در دقیقه 59 به علت عود کردن همان درد کهنه، 
از بازی خارج شد تا در هفته بعدی و آخرین تجربه 
فکــری در اولیــن دیــدار دور برگشــت مقابــل مس 

رفسنجان نتواند به او کمک کند.
عصر جدید سیاوش در اپیزود سوم فرهاد

فکری با تمام آرزوهایش، استقال را با ناراحتی 
هرچه تمام تــر تــرک کــرد تــا یک بــار دیگــر فرهــاد 
مجیدی به عنوان سرمربی استقال معرفی شود. در 
ابتدا تصور می شد تجربه ناموفق همکاری فرهاد 
و ســیاوش در لیگ قبلــی و پایان قــرارداد او باعث 
می شــود کــه او بــه یکی از پیشــنهاد هایش جواب 
مثبت بدهد اما گویا او فارغ از تمام مباحث مالی 
کارنکرده ای داشت و ترجیح داد دو فصل دیگر با 
استقال تمدید کند تا فصل جدیدی را در فوتبالش 
رقــم بزنــد. شــاید باورنکردنــی بــه نظر برســد، اما 
خیلی جالب اســت اگر بدانید ســیاوش یزدانی در 
تمام 14 بازی باقیمانده لیگ بیستم پس از خروج 
محمــود فکری به عــاوه 7 بازی در لیگ قهرمانان 
( و  و 12 بــازی در لیــگ بیســت و یکم )تا به امــروز
پنج بازی در جام حذفی، به عنوان فرمانده مسلم 
خط دفاع استقال تیم فرهاد مجیدی را رهبری کرد 
و تنهــا در 2 دیــدار آن هم به تشــخیص کادر فنی و 
فرصتی برای ریکاوری از روی نیمکت بازی را دنبال 
کرد. پس بی جهت نیست فرهاد سیاوشش را دکتر 
صدا بزند و سینه اش را برای حضور او در ترکیب تیم 
ملی سپر کند. سیاوش به نوعی یک بار دیگر این بار 

بالباس آبی ثبات را معنی کرد و در 35 بازی بدون 
وقفه برای استقال به میدان رفته و بدل به یکی از 
انتخاب های محدود اسکوچیچ در لیگ برتر شده 

است.
اهدافی بلند و راهی که یزدانی در پیش 

رو دارد
در خصــوص کیفیــت فنــی ســیاوش یزدانــی 
احتماال هم عقیده هستند که او معموال هر وقت 
بــازی کنــد آمــاده بــه نظر می رســد، یا بــه عبارتی 
می تــوان گفــت کمتــر شــاهد اشــتباه فاحشــی از 
سیاوش یزدانی بودیم و به همین جهت است که 
استقال این روزها با درخشش بی نظیر او، همراه 
با مدافعانی مثل دانشــگر، مرادمند و آقاســی در 
حــال ثبت یک رکــورد قابل ماحظه اند که البته از 
نقــش دروازه بانــان هم نمی توان گذشــت. امروز، 
وجه بارز صدرنشین لیگ بدون شک خط دفاعی 
مســتحکمی اســت کــه بعید بــه نظر می رســد تا 
انتهای لیگ نظم خود را از دســت بدهد، به این 
خاطر که بازی به بازی این هماهنگی جلوه بهتری 
پیدا می کند و درواقع اغراق نیســت اگر بگوییم 
ایــن وجه بــارز می توانــد نقطه عطفی بــرای این 
فصل استقال برای فتح عنوان قهرمانی باشد که 

دیگر دارد حوصله هوادارانشان را سر می برد.

مدافع مستحکم آبی پوش
 حاال عصای دست مجیدی شده است

عبور فرهاد 
از آتش با اسب سیاوش

سپاهان و کابوس دریافت 
گل نخست

ســپاهان در لیــگ بیســت و یکــم نشــان داده کــه 
میانــه ای بــا کامبــک زدن نــدارد. ســه شکســت متوالی 
شاگردان محرم نویدکیا باعث شده که یکی از بهترین 
تیم های لیگ به لحاظ داشتن بازیکن و همچنین کیفیت 
بازی 6 امتیاز با صدر جدول فاصله پیدا کند. سپاهان که 
فصل گذشته فقط در سه مسابقه شکست خورده بود تا 
اینجای لیگ، 4 بار به حریفانش )بدون احتساب بازی با 
گل گهر( باخته است. نکته قابل توجه درباره باخت های 
سپاهان اینکه، این تیم وقتی از حریفانش گل می خورد، 
نمی تواند از شکست مقابل آن ها فرار کند. سپاهان که 
فصل را با سه برد متوالی شروع کرده بود، اولین باختش 
را هفتــه چهــارم و در دربی اصفهان تجربه کرد. جلوی 
گل گهر هم این تیم، ابتدا 3 بر صفر از حریفش عقب 
افتــاد و یکی ازگل های خــورده را جبران کرد اما مجددا 
بازی 1-4 شد و نهایتا گل گهر آن بازی را 2-4 برد هرچند 
که کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال، نتیجــه آن بازی 
را 0-3 به ســود ســپاهان اعام کرد. ســه باخت سپاهان 
نتیجه مشابهی داشته )باخت یک بر صفر به ذوب آهن، 
استقال و پرسپولیس( و دیگر شکست این تیم هم با 
نتیجه 1-2 مقابل پیکان بود که در آن بازی هم شاگردان 
حسینی گل اول بازی را به ثمر رساندند و اگرچه سپاهان 
با گل فرشــاد احمدزاده به بازی برگشــت اما مجددا از 

حریفش گل خورد.

برگزاری دیدارهای حریف 
ایران با تماشاگر

فدراسیون فوتبال لبنان از برگزاری دیدارهای تیم ملی 
این کشور با حضور تماشاگران خبر داد. کمتر از 25 روز 
دیگر مرحله مقدماتی رقابت های جــام جهانی 2022 
قطر از ســر گرفته می شــود و تیم ملی ایران در تاریخ 7 
بهمــن بــه مصاف عــراق مــی رود و ســپس در تاریخ 12 
بهمن پذیرای تیم ملی امارات خواهد بود. هر دو دیدار 
نیز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. چند روزی 
است که مسئله حضور تماشاگران در این دو بازی نقل 
محافل است و اکنون از لبنان خبر می رسد که دیدارهای 
تیم ملی این کشــور در دورهای هفتم و هشتم مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2022 با حضور تماشاگران برگزار 
می شود. طبق اعام فدراسیون فوتبال لبنان، دیدارهای 
این تیم برابر کره جنوبی و عراق با حضور تماشــاگران 
و در اســتادیوم شــهر صیدا برگزار می شــود. پیش ازاین 
به دلیل شــرایط کرونایی، لبنانی ها قــادر به حضور در 
ورزشــگاه نبودنــد ولــی اکنــون مجوز حضــور هــواداران 
این تیم صادرشده است. ارائه برگه تزریق واکسن و یا 
داشتن تست PCR در فاصله 48 ساعت تا زمان برگزاری 
مسابقه، از شروط حضور در استادیوم شهر صیدا لبنان 

عنوان شده است. 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

3150-9- برابر رای شماره 3692-1400- 1400/09/06 هیات به کالسه پرونده شماره 1400-147 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا یکتاپرست فرزند ذبیح اهلل بشماره 
شناسنامه 0670522341 صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 152/53 متر مربع از پالک 
شماره 46 فرعی از 128 اصلی واقع در اراضی حلقه سنگ بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای 
اسداهلل همای رضوی فرزند سید علی اکبر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/12 احمد اصغری شیروان- رئیس 

ثبت اسناد و امالک 3602/م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
3164-9- برابر رای شماره 140060322001000470 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین محمد فرج به شناسنامه شماره 1837 صادره زاهدان فرزند حسن 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248 متر مربع قسمتی از پالک شماره 28 فرعی از 2838-اصلی 
واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان پهلوانی – پهلوانی 45 نرسیده به بلوار کشاورز از محل 
مالکیت مشاعی متقاضی به استناد سند رسمی شماره 171998 مورخه 1400/07/21 دفترخانه 12 زاهدان 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/10/12 حسینعلی 

مالیی-  رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان  م الف/812
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
3182-9- شماره: 140060302006004918 ، تاریخ: 1400/07/27 

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  جلسه هیأت موضوع 
مصوب1390/09/20 باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل 
وپرونده کالسه 1399114402006002870 مربوط به تقاضای آقای/خانم راضیه طاهری اندانی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت: با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل 
سند 9406 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم راضیه طاهری اندانی به شناسنامه 
شماره 1130262987 کدملی 1130262987 صادره فرزند محمدتقی نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 119/32 مترمربع پالک شماره 894 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس در اجرای ماده 
1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 

مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/09/27 نوبت دوم: 1400/10/12 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهرـ  نبی اله یزدانی 1242256/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
3174-9- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 1997-1399/02/25 هیات سوم آقای عباس غالمی میر آبادی به شناسنامه شماره 
27 کدملی 1091886342 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 128/5 
مترمربع پالک شماره 447 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی احمد عسگری زاده بموجب ص 1 دفتر 184
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/12 شهریاری- رئیس منطقه ثبت 

اسناد وامالک غرب اصفهان 1244077/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
3152-9- برابر رای شماره 2632 مورخ 1400/8/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای حسینعلی ملک محمد دستجردی به شناسنامه شماره 1677 
کدملی 1288872917 صادره اصفهان فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه به مساحت 134/56 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 3760 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

برابر رای شماره 2631 مورخ 1400/8/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم حمیده ملک محمد دستجردی به شناسنامه شماره 23530 کدملی 
1282704672 صادره اصفهان فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به 
مساحت 134/56 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 3760 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/12 مهدی شبان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان 1242423/م الف
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
3156-9- شماره: 140060302006004934 ، تاریخ: 1400/07/27 

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  جلسه هیأت موضوع 
مصوب1390/09/20 باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل 
وپرونده کالسه 1400114402006000158 مربوط به تقاضای آقای/خانم ابراهیم طاهری مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت: با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل 
ثبت در صفحه 176 دفتر 424 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم ابراهیم طاهری 
به شناسنامه شماره 50 کدملی 1290246084 صادره فرزند رحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 195 مترمربع پالک شماره 108 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نمای. طی گزارش کارشناس در اجرای ماده 1 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 

مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/09/27 نوبت دوم: 1400/10/12 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهرـ  نبی اله یزدانی 1242260/م الف
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
3161-9- شماره: 140060302006005984 ، تاریخ: 1400/09/20 

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  جلسه هیأت موضوع 
مصوب1390/09/20 باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل 
حیدری  حاج  محمدتقی  آقای/خانم  تقاضای  به  مربوط  وپرونده کالسه 1400114402006001233 
ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت: 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 220 دفتر 151 خمینی شهر 
شهرداری خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدتقی حاج حیدری 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 146 کدملی 1140981404 صادره فرزند یداهلل نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 582 فرعی از 158 اصلی واقع در 

اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 220 دفتر 151 شهرداری 
خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم ابوالفضل حاج حیدری ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره 1130459731 کدملی 1130459731 صادره فرزند محمدتقی نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 582 فرعی از 158 اصلی واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 220 دفتر 151 شهرداری خمینی 
شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم خدیجه حاجی حیدری ورنوسفادرانی به شناسنامه 
شماره 290 کدملی 1141011115 صادره فرزند حسن نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 582 فرعی از 158 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
در اجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 

به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/09/27 نوبت دوم: 1400/10/12 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهرـ  نبی اله یزدانی 1241985/ م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
3186-9- برابر رای شماره 2621 مورخ 1400/8/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای حیدر امید بخش دارابی به شناسنامه شماره 149 کدملی 
2491000581 صادره داراب فرزند نصراله در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 51/18 متر مربع پالک 
شماره 264 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع 
نامه عادی از طرف آقای سیامک نصرالهی دزکی )مالک رسمی( خریداری شده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/12 مهدی شبان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان 1243920/م الف
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
3180-9- شماره: 140060302006004935 ، تاریخ: 1400/07/27 

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  جلسه هیأت موضوع 
مصوب1390/09/20 باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل 
وپرونده کالسه 1399114402006002665 مربوط به تقاضای آقای/خانم زهرا رحیمی اندانی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت: با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 
12324 و 12323 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم 

تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهرا رحیمی اندانی به شناسنامه 
شماره 2377 کدملی 1142251969 صادره فرزند سیف اله نسبت به 3 دانگ مشاع یکباب خانه به 
مساحت 165/60 مترمربع پالک شماره 108 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس در اجرای ماده 1 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 

مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/09/27 نوبت دوم: 1400/10/12 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهرـ  نبی اله یزدانی 1242222/م الف
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
3178-9- شماره: 140060302006005085 ، تاریخ: 1400/08/03 

رأی هیأت
با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 402 ثبت در صفحه 436 دفتر 22 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محسن گرجی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 15964 کدملی 
1140158457 صادره فرزند غالمرضا نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
199/70 مترمربع پالک شماره 493 و 512 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 401 ثبت در صفحه 436 دفتر 22 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمد گرجی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 3451 
کدملی 1141237202 صادره فرزند غالمرضا نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 199/70 مترمربع پالک شماره 493 و 512 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 403 ثبت در صفحه 436 دفتر 22 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حسینعلی گرجی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 14986 کدملی 
1140148621 صادره فرزند غالمرضا نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
199/70 مترمربع پالک شماره 493 و 512 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید.طی گزارش کارشناس
 با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 414 ثبت در صفحه 436 دفتر 22 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سمیه گرجی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 2943 
کدملی 1141300168 صادره فرزند غالمرضا نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 199/70 مترمربع پالک شماره 493 و 512 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 413 ثبت در صفحه 436 دفتر 22 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/
خانم پروین گرجی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 338 کدملی 1141027501 صادره فرزند غالمرضا نسبت 
به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 199/70 مترمربع پالک شماره 493 و 512 فرعی از 
119 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید.

با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 404 ثبت در صفحه 436 دفتر 22 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم قدمعلی گرجی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 53 کدملی 
1141032392 صادره فرزند غالمرضا نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
199/70 مترمربع پالک شماره 493 و 512 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید.طی گزارش کارشناس
تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/09/27 نوبت دوم: 1400/10/12 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهرـ  نبی اله یزدانی 1242396/م الف
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۶۰ درصد 
افراد باالی ۱۸ ســال جامعه دارای اضافه وزن و چاقی هســتند و این عارضه در بزرگ ســاالن روند 
افزایشی دارد.به گزارش ایرنا، زهرا عبداللهی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت اجرای برنامه 
ملی تغذیه سالم ) ۱۵ تا ۳۰ دی ( افزود: همچنین بیش از ۲۰ درصد دانش آموزان دچار اضافه وزن 
به ویژه چاقی شکمی هستند و مصرف بی رویه فست و فودها، مواد قندی، استفاده کمتر از میوه ها 

و سبزی های و عدم تحرک بدنی کافی باعث افزایش چاقی در کشور شده است.

عبداللهی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد مردم تحرک بدنی کافی ندارند درحالی که باید روزی نیم 
ساعت پیاده روی تند داشته باشند و البته شیوع بیماری کرونا و پرهیز از حضور در تجمعات باعث 
شد مردم بیشتر دچار اضافه وزن شوند. او تصریح کرد: الزم است افراد در خانه به دلیل تعطیلی 
باشگاه های ورزشی حرکات کششی و تحرک بدنی داشته باشند و فعالیت های نشستنی باعث 
اضافه وزن و چاقی می شود.مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به اجرای برنامه ملی تغذیه 
سالم که قرار است از ۱۵ تا ۳۰ دی ماه در سطح کشور برگزار شود اشاره کرد و گفت: این برنامه با 
همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، آموزش وپرورش، شهرداری ها، سپاه، ناجا، بهزیستی، بسیج و 
رسانه ها برگزار می شود و هدف از اجرای آن انتشار اطاعات و پیام های تغذیه ای با بحران کرونا 
است. او افزود: این پیام را به مردم می رسانیم که تغذیه مناسب و سالم از شدت بروز بیماری کرونا 

کاسته و منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 

۶0 درصد افراد باالی 18 سال کشور 
دچار اضافه وزن هستند

اجرای طرح بن-بروجن
 اصفهان به یک فروچاله کشیده 

خواهد شد

دستگیری و بازداشت 2 نفر از 
متهمان نزاع خیابانی در یاسوج

هزینه بــر  آب  تأمیــن  ازآنجاکــه   
اســت و انتقال آن کاری بســیار دشوار 
طرح بن-بروجن از مهمترین پروژه ها 
یــا طرح هــای تعریف شــده طی یک 
دهه اخیر برای انتقــال آب از حوضه 
زاینده رود به استان چهارمحال و بختیاری به طول 115 کیلومتر)خطوط اصلی( است که بر 
اســاس آن قرار اســت حدود 41 میلیون مترمکعب آب به شهرســتان های بروجن، فرادنبه، 
سفیددشت، فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری انتقال داده شود. طی دو دهه اخیر 
استان اصفهان در حوضه آبریز زاینده رود مسائل ناگوار و تراژدی های زیادی را در رابطه با 
آب تجربه کرده است. بدین معنا که با بروز و تشدید ناامنی ها و از دست جات تا تجمعی 
عظیمی از کشاورزان در بستر رودخانه خشکیده زاینده رود و سفر وزیر محترم نیرو به اصفهان 
تماما القاکننده ی حساسیت اجتماعی و سیاسی موضوع آب در اصفهان است. از سال 1381 
تا امسال به طور مداوم بر میزان مصارف آب در حوضه زاینده رود به ویژه در بخش های شرب 
و صنعت افزوده شده و اساسًا با توسعه صنایع عظیم، بر پیچیدگی مسئله تأثیر گذاشته است. 
به عنوان مثال: نیاز شرب و صنعت به ترتیب در سال 1381، 201 و 145 میلیون مترمکعب 
بوده، ولی در سال 1400 این ارقام به ترتیب به 582 و 394 میلیون مترمکعب افزایش یافته 
است.  با تحلیل روند وضعیت منابع و مصارف آب حوضه می توان به این نتایج دست یافت 
که طی چند دهه اخیر با توجه به برداشــت های بی رویه آب در باالدســت حوضه، انتقال 
بی رویه آب به استان های مجاور نظیر یزد، عدم کشاورزی مؤثر و افزایش جمعیت، عدم 
تعادل میان عرضه و تقاضا برای آب، رشد صنایع آب برو غیره از عمده ترین مسائل مؤثر و 
مرتبط و شناخته شده برای تأثیر در مصارف بی رویه آب در سال 1400 هستند که عمدتا شرایط 
حوضه  را با وضعیتی فرا بحرانی روبه رو ســاخته اســت. از طرفی دیگر، با توجه به بیان 
منفی آب حوضه و رشد مصارف بی رویه آب در افق سال 1410 همچنان حوضه زاینده رود 
با بحران آب از نوع شدید تا بسیار شدید روبه رو است که همچنان نیازمند اتخاذ راهبردهای 
اساسی و فوری برای مقابله با آن ضروری به نظر می رسد؛ بدین صورت که با کاهش خروجی 
آب فعلی از سد زاینده رود به سمت تاالب گاوخونی و  ایجاد تنش ها خیابانی و همچنین 
اثرات زیست محیطی که بر اکوسیستم استان اصفهان محتمل شده، به نظر می آید که در 
حال حاضر آن طور که مصوبات و بودجه هایی به طرح بن-بروجن اختصاص می یابد و روند 
اجرایی آن به سرعت پیش می رود، حوضه آبریز زاینده رود در تأمین منابع آب ساکنان خود 
در بخش های مختلف مانده است و بسیاری از مراکز فرهنگی و تاریخی چند هزارساله براثر 
تخلیه منابع آب های زیرزمینی و خشک بودن زاینده رود، دچار تخریب هستند. درنهایت، 
اجرای طرح بن-بروجن هر آنچه ازنظر زیست محیطی غیر کارشناسی و ازنظر اقتصادی و 
مالــی هزینه بــر اســت، در آینده با تخلیه آب از حوضه زاینــده رود به حوضه کارون و برخی 
شهرســتان های اســتان چهارمحال و بختیاری، اســتان اصفهان را در افق ســال های آتی براثر 
تخریب هایی که از کمبود آب ناشی می شود به یک فروچاله ای خواهد کشید که به دنبال آن 
حرکات جمعیتی ناشی از بروز رخدادهای به وجود آمده طبیعی و انسانی ازجمله مهاجرت 
و آوارگــی را تجربــه خواهد نمود. ازجمله راهکارهای پیشــنهادی بــرای حل موضوع فوق را 
می توان به؛ به کارگیری یک رویکرد همه جانبه و نظام مند در حکمرانی و مدیریت آب حوضه 
زاینده رود برای کاهش اثرات و تهدیدات موجود اشاره نمود که می تواند انعکاس مؤثری در 

تقسیم و توزیع عادالنه آب داشته باشد. 
پژوهشگر حوضه آب و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

دادســتان عمومــی و انقاب مرکز اســتان کهگیلویه و بویراحمد در مصاحبــه ای خبر از 
دستگیری 2 نفر از متهمان نزاع خیابانی در شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، سید علی 
ملک حسینی دادستان عمومی و انقاب مرکز استان در خصوص این نزاع اظهار داشت: 2 
نفر از عوامل اصلی حادثه ی نزاعی که چند روز قبل در یاسوج اتفاق افتاد و فیلم آن در فضای 
مجازی بســیار بازنشــر داده شــد، با تاش بسیار زیاد پلیس اطاعات و نیروی انتظامی و با 
پادرمیانی و وساطت ریش سفیدان و معتمدین، معرفی و پس از انجام بازجویی روانه زندان 
شدند.  دادستان عمومی و انقاب مرکز استان افزود: تاش ها جهت دستگیری و بازداشت 
سایر عوامل ادامه دارد. سید علی ملک حسینی در ادامه ی این مصاحبه، ضمن توصیه هم 
استانی ها به صبوری در مقابل چنین حوادثی، گفت: شایسته است هم استانی های عزیز، 
اواًل در رفتارها و مراوداتی که باهم دارند آستانه ی صبر و تحملشان را افزایش دهند و سپس 
در خصوص این حادثه و جرمی که بین دو طرف دعوا رخ داد طرفین از قبل، همدیگر را 
می شناختند و یک انتقام شخصی بود. او در خصوص بازنشر چنین فیلم ها و کلیپ هایی در 
فضای مجازی نیز اظهار کرد: اگر در آن لحظه ی اتفاق افراد کمی این صحنه را دیدند، اما 

بازنشر آن باعث شد که همه ی استان و تمام کشور این صحنه را ببینند.

رئیــس دبیرخانــه ســتاد کشــوری کنتــرل 
دخانیــات وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه 
اینکه حداکثر ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده 
دخانیات در کشور داریم، گفت: با کاهش 
۶۱ درصدی درآمد مالیات بر دخانیات در 
الیحه بودجه۱۴۰۱ دود حمایت ها از این 
کاالی آسیب رســان، بــه چشــم ۷۵ میلیون 
نفــر از جمعیتــی می رود کــه مصرف کننده 

این محصوالت نیستند.
مهنــدس بهــزاد ولــی زاده در گفت وگــو 
با ایســنا، درباره خبر اخیر افزایش مالیات 
بــر فــروش محصــوالت دخانــی بــه میزان 
۹۰ درصــد در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱، 
گفــت: متعاقــب ابــاغ قانــون مالیــات بــر 
ارزش افــزوده در ســال جاری، برآورد شــده 
از  قانــون  ایــن  ارزش درآمــدی  کــه  اســت 
میلیــارد   ۲۳۱۰ بــه  تومــان  میلیــارد   ۱۲۳۱
خواهــد  افزایــش  آینــده  ســال  در  تومــان 
کــه تبصــره   یافــت. ایــن در حالــی اســت 
 ۱۴۰۰ بودجــه  قانــون  در  تصویب شــده 
)جــزء ف تبصــره ۶( کــه بــر اســاس آن بــه 
ازای هر نخ سیگار تولید داخل ۲۵ تومان 
و تولیــد بــا نشــان بین المللــی ۵۰ تومان و 
ســیگار وارداتی ۱۵۰ تومان ، هر بســته ۵۰ 
گرمی تنباکوی تولید داخل ۳۳۰۰ تومان و 
۱۰ هزار تومان به ازای هر بسته ۵۰ گرمی 
تنباکــوی وارداتــی اخــذ می شــد« بــاارزش 
درآمــدی ۴۷۷۵ میلیــارد تومــان از الیحــه 
بودجــه ۱۴۰۱ حذف شــده اســت. او ادامه 
داد: تــا پیــش از اجــرای قانــون مالیات بر 
ارزش افــزوده مصــوب ســال ۱۴۰۰، قانــون 
ســال  مصــوب  ارزش افــزوده  بــر  مالیــات 
۱۳۸۷ توســط ســازمان امور مالیاتی برای 
بــاارزش  بــر فــروش ســیگار  اخــذ مالیــات 
درآمــدی ۱۲۳۱ میلیــارد تومــان به عنــوان 
جزئــی از قوانیــن وضع شــده بــرای مالیات 
دخانیات اعمال می شــد. بــا تصویب جزء 
ف تبصــره ۶ قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰، 
در راســتای اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه 
ششــم توســعه نیــز مبلــغ ۴۷۷۵ میلیــارد 
تومــان به عنــوان مالیات بر مصرف ســیگار 
در قانــون امســال بــرای رفــع کاســتی های 
ســاختار مالیاتی لحاظ شــد کــه درمجموع 
مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات دخانیات 

تــا  کــه  شــد  پیش بینــی   ۱۴۰۰ ســال  در 
حدودی منجر به افزایش متوسط مالیات 
خرده فروشــی این محصوالت آسیب رسان 
ســامت شــد ولی با توجه به حذف ماده 
۷۳ قانــون برنامــه ششــم توســعه و ماده 
۶۹ قانــون الحــاق ۲ در قانــون مالیــات بر 
ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بند پیشنهادی 
ایــن وزارت کــه تاکید بر مالیات بر مصرف 
داشــت، از الیحه حذف شــده است. او با 
تاکید بر اینکه مالیات بر دخانیات یکی از 
ابزارهای مهم کاهش مصرف است، اظهار 
کــرد: مالیــات ویــژه کــه در قانــون بودجه 
۱۴۰۰ تصویب شد و ما انتظار داشتیم این 
ارقام در ســال ۱۴۰۱ به یک میزانی افزایش 
یابــد، حــذف شــد و عمــا مــا به هیچ وجه 
نمی توانیــم به هدف کاهــش ۳۰ درصدی 
مصــرف دخانیــات تا ســال ۱۴۰۴ و هدفی 
که جمهوری اسامی ایران به سازمان ملل 
متحــد برای کاهــش ۲۵ درصدی مرگ ومیر 
ناشــی از عوامــل خطــر غیــر واگیــر تعهــد 
داده اســت، برســیم. ولــی زاده بــا انتقــاد 
از ایــرادی کــه در ســاختار مالیاتــی قانــون 
وجــود دارد، تصریــح کــرد: ســاختار کنونی 
مالیــات بــرای کاهش مصرف مؤثر نیســت 
و دولــت بیشــتر بــه جنبــه درآمــدی به آن 
توجــه دارد. اینکــه اعام می کنیم ســاختار 
اســتاندارد نیســت بــه دلیــل پاییــن بــودن 
و متفــاوت بــودن نرخ هایــی اســت که در 
قوانیــن منظــور می شــود. به عنوان مثال در 
قانون بودجه ۱۴۰۰ مالیات تنباکوی تولید 
داخــل و وارداتــی را به ازای هر بســته ۵۰ 
گرمــی ۱۰ هــزار تومــان درخواســت کردیم 
ولــی درنهایــت بــرای تولیــد داخــل عــدد 
۳۳۰۰ تومــان تصویــب شــد. ایــن اختاف 
تومــان  هــزار   ۱۰ تــا  تومــان   ۳۳۰۰ عــدد 
بهانــه ای  وارداتــی  و  داخــل  تولیــد  بیــن 
بــرای توســعه تولیــد آن در داخــل کشــور 
می شــود. او ادامــه داد: در قانــون مالیات 
بر ارزش افزوده جدید،  ۲۵ درصد مالیات 
بــرای تولیــد داخــل بــا نشــان ایرانــی، ۴۰ 
درصد مالیــات برای برند بین المللی و ۶۵ 
درصد برای واردات در نظر گرفته شــد که 
از ســال دوم اجــرای قانــون، هرســاله پنج 
واحــد درصــد بــه درصــد اعامــی افــزوده 

تنباکــو  بــرای  بــه ۵۵ درصــد  تــا  می شــود 
و ســیگار تولیــد داخــل و ۹۵ درصــد بــرای 
ســیگار بــا نشــان بین المللــی برســیم و این 
یعنی به ترتیب ۵ و ۱۱ سال طول می کشد 
تا به سقف موردنظر قانون برسیم. قانون 
ارزش افزوده در جای خود ارزشــمند است 
بــر  مالیــات  کاســتی های  رفــع  بــرای  ولــی 
دخانیــات حتمــا باید یک مالیــات ویژه ای 
باشــیم  داشــته  ســنواتی  بودجه هــای  در 
تــا پــس از حداقــل پنــج ســال از اجــرای 
قانــون بــه قابلیــت و اثربخشــی خــود در 
کاهــش مصــرف برســد. رئیــس دبیرخانــه 
وزارت  دخانیــات  کنتــرل  کشــوری  ســتاد 
بهداشــت، تاکیــد کــرد: عــدد درآمــدی بــر 
اســاس تبصــره بودجه در ســال ۱۴۰۰ مبلغ 
۶۰۰۰ میلیارد تومان اســت کــه اگر از مبلغ 
مالیات منظور شــده در الیحه ســال ۱۴۰۱ 
کســر کنیم، نه تنها رشــدی نداریم که حتی 
بــا کاهــش ۳۶۹۶ میلیــارد تومانــی) یعنــی 
کاهــش ۶۱ درصــدی( روبرو هســتیم و این 
باالدســتی  اســناد  و  باسیاســت ها  مغایــر 
ازجملــه اصــل ۷۵ قانون اساســی کشــور و 
سیاســت های کلــی ســامت اباغــی مقام 
معظــم رهبــری اســت. او افــزود: افزایــش 
مالیــات بــر دخانیــات بــا تأثیــر بــر کاهش 
ســبب  آن،  زیان بــار  آثــار  مصــرف  میــزان 
می شــود بــار ۴۰ هــزار میلیــارد تومانــی که 
بابــت درمــان عــوارض مصــرف ایــن ماده 
مضر بر دوش نظام سامت است و بار ۹۰ 
هزار میلیارد تومانی ناشی از مرگ زودرس 
و ازکارافتادگــی و ناتوانــی ایجادشــده در 
اثــر مصــرف و مواجهــه بــا دود دخانیــات 
که بر ســایر بخش های توســعه ای تحمیل 
می شــود، کاهــش یابد. او بابیــان اینکه در 
حــال حاضــر مجمــوع مالیــات و عــوارض 
حــدود  دخانــی  کاالی  روی  وضع شــده 
ایــن  خرده فروشــی  قیمــت  درصــد   ۱۵
محصوالت اســت، تصریح کــرد: این عدد 
تــا میزان مؤثر ۷۵ درصــدی فاصله زیادی 
دارد و ایــن در حالــی اســت که طبق ماده 
۸ قانــون جامــع کنتــرل دخانیــات مصوب 
ســال ۱۳۸۵ قیمــت محصــوالت دخانیات 
هرساله باید از طریق مالیات به میزان ۱۰ 
درصــد افزایش می یافت. هــر زمان بحث 

افزایــش مالیــات را مطــرح کردیم،  صنعت 
کــرده  مطــرح  را  قاچــاق  افزایــش  بهانــه 
از ســوی صنایــع دخانــی  ارقامــی  اســت. 
تحت عنوان قاچاق سیگار مطرح می شود 
از  بــرای جلوگیــری  بهانه جویــی  باهــدف 
اجرای سیاســت های کلیــدی کاهش تقاضا 
اســت. او تاکیــد کــرد: ما مســتندی از عدد 
واقعــی قاچــاق ســیگار در کشــور نداریــم 
ولــی آمــار منتــج از مطالعــات ملِی شــیوع 
مصرف به صورت دوره ای منتشــر می شــود 
کــه فاصله حداقــل ۲۰ میلیارد نخی با آمار 
اعامی از حوزه صنعت دارد. در بســیاری 
از کشــورها با افزایش مالیات حتی قاچاق 
محصــوالت دخانی کاهش هــم پیداکرده 
مســتندات  و  اطاعــات  آخریــن  و  اســت 
جهانــی حکایــت از باالتــر بــودن میــزان 
قاچــاق در کشــورهایی دارد کــه مالیــات 
وضــع  دخانــی  محصــوالت  بــر  کمتــری 
کرده اند و بانک جهانی شــاخص فســاد را 
عامل اصلی قاچاق سازمان یافته می داند. 
مــا به هیچ عنــوان نمی پذیریم کــه افزایش 
مالیــات محصوالت دخانی باعث افزایش 
داد:  ادامــه  ولــی زاده  می شــود.  قاچــاق 
اخیــرا اجرای طرح کد رهگیری محصوالت 

دخانــی در حوزه صنعت ســاماندهی شــد 
و دغدغــه قاچــاق بــا اجــرای ایــن کــد از 
بیــن خواهــد رفت. هر ســیگاری کــه تولید 
می شــود بایــد ایــن کــد را داشــته باشــد و 
تــا نقطــه مصــرف قابــل رهگیری باشــد. از 
هــم  دخانــی  محصــوالت  توزیع کننــدگان 
خواســته ایم محصوالتشــان را بــه مراکــزی 
کــه فاقد پروانه فروش هســتند، نفرســتند؛ 
، محصــوالت  چــون از طریــق کــد مذکــور
بــدون  کــن  اما و  می شــود  رهگیــری 
تعیین شــده  مجــازات  مشــمول  مجــوز 
می گردند. او با اشــاره به اینکه ظرفیت 
مالیــات بــر دخانیات در کشــور باالتر از 
کیــد  تا اســت،  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۲۰
کــرد: اکنــون بــا توجــه بــه قیمــت پاییــن 
ســیگار در کشور بحث قاچاق محصوالت 
دخانــی بــه خــارج از کشــور را داریــم نــه 
قاچــاق ورودی. متوســط قیمــت جهانــی 
دخانیات حدود 4/5 تا ۵ دالر اســت؛ اما 
متوســط ایــن قیمت در کشــور ایــران کمتر 
از  0/5 دالر است. بنابراین هیچ انگیزه ای 
بــرای قاچاقچــی بــرای واردکــردن ســیگار 
قاچــاق بــه کشــور وجــود نــدارد و ادعای 
صنایــع دخانــی بــرای قاچــاق محصوالت 

در  او  اســت.  واهــی  کشــور  بــه  خارجــی 
خاتمه بیان کرد: سیاســت گذاران با اعمال 
کاالهــای آسیب رســان  بــر  مالیــات بیشــتر 
ســامت می تواننــد ضمــن کاهــش مصرف 
این محصوالت به افزایش درآمد دولت و 
کاهش تورم بر کاالهای استراتژیک و سبد 

خانوار توجه داشته باشند. 
حداکثــر ۱۰ میلیون نفــر مصرف کننده 
دخانیــات هســتند ولی دود حمایت های 
بــه  آسیب رســان  کاالی  ایــن  از  دولــت 
جمعیتــی  از  نفــر  میلیــون   ۷۵ چشــم 
می رود کــه مصرف کننده این محصوالت 
معاهــده  از  عضــوی  مــا  نیســتند. 
و  هســتیم  دخانیــات  کنتــرل  بین المللــی 
کــه  کرده ایــم  تعهــد  معاهــده  ایــن  در 
عمومــی  ســامت  از  محافظــت  بــرای 
در برابــر منافــع واگذارشــده بــه صنایــع 
دخانــی قوانیــن مؤثــری وضــع کنیــم، نه 
اینکــه توســعه تولیــد و عرضــه و مصرف 
ایــن محصــوالت مرگبــار را تســهیل کنیم. 
نماینــدگان  مجلــس  محتــرم  نماینــدگان 
اکثریــت مــردم شــریف ایران هســتند که 
دخانیــات مصــرف نمی کننــد و قطعــا به 
این مهم توجه ویژه ای خواهند داشــت.

دود حمایت از محصوالت دخانی
 در چشم مردم

سازمان جهاد کشــاورزی استان کردستان در نظر دارد به استناد نامه شــماره ۷2/2۷2۷۷/د  مورخه 1400/09/۳0 مدیریت آب و 
خاک و امور فنی مهندسی نسبت به برگزاری مناقصه اجرای پروژه بهسازی و احداث کانال آبرسانی روستای قجر شهرستان دیواندره استان 
کردســتان  ) 200 متر کانال ســنگی و 1,4 کیلومترکانال بتنی ( مرمت بند انحراف آب بر روی رودخانه ) بر حسب شرایط محل ( و اجرای دو مورد آبرو و 
 زیرگذر بصورت ارزیابی کیفی ســاده و فراخوان عمومی یک مرحله ای بشــرح اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 WWW.SETADIRAN.IR بشرح مشخصات ذیل اقدام نماید . 
لذا کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان  و بازگشایی آن ها از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد . 

لذا ضروری است شرکت کنندگان در صورت عدم ثبت نام قبلی، جهت ثبت نام در سایت مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند .
شماره تماس پشتیبانی سامانه ستاد : 14۵6 - 021

1 - نام و نشانی کارفرما : سنندج - بلوار پاسداران - جنب دانشگاه آزاد اسالمی - سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان - اداره امور پیمان وقراردادها 
-  شماره تماس : ۳۳289200 - 08۷  ، شماره فکس : ۳۳288۷99 - 08۷  ،  کدپستی :   ۳۵۳8۳ / 66169  

2 - گواهینامه صالحیت الزم : شرک کنندگان می بایست دارای گواهینامه معتبر صالحیت رتبه پنج رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند .
3 - برآورد اولیه مناقصه :   مبلغ 9,4۵2,916,4۷0   ریال بشرح اسناد مناقصه

4 -  روش ارزیابی کیفی : ارزیابی کیفی ساده مطابق بند الف ماده 11 آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون  برگزاری مناقصات
5 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 4۷2،64۵،824 ریال  مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی  به نامه شماره 12۳402/ت ۵06۵9 ه 

مورخ 94/9/22 و اصالحیه تصویب نامه آن به شماره ۵211/ ت ۵۷۵92  ه مورخه 1400/01/22 )بشرح اسناد و کاربرگ مناقصه(
6 - تاریخ انتشار و مهلت دریافت و تحویل و تشکیل جلسه اسناد در سامانه ستاد  :

تاریخ انتشار : از ساعت  9  صبح  روز  دوشنبه   مورخ 10/1۳ / 1400  
تاریخ دریافت )دانلود(اسناد  الکترونیکی : از ساعت 09 روز دوشنبه مورخ1400/10/1۳  لغایت ساعت 14 روز شنبه  مورخ 10/18/ 1400

تاریخ تحویل  )ارسال(اسناد الکترونیکی : تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ  1400/10/28
تاریخ تشکیل جلسه : ساعت 9  صبح روز چهارشنبه  مورخ 10/29/ 1400در اداره امور پیمان و قراردادهای سازمان

برآورد اولیه )ریال( و محل تامین اعتبارکد فراخوانموضوعردیف

۱

اجرای پروژه بهسازی و احداث کانال آبرسانی 
روستای قجر شهرستان دیواندره استان 
کردستان  ) 200 متر کانال سنگی و ۱.4 

کیلومترکانال بتنی ( مرمت بند انحراف آب 
بر روی رودخانه ) بر حسب شرایط محل ( و 

اجرای دو مورد آبرو و زیرگذر 

200000007۱0000۱4

9.452.9۱6.470ریال

ازمحل  اعتبارات استانی  با کد طرح 402ت۱3060۱2   

 اسناد خزانه اسالمی با تاریخ سررسید 1403/۱0/24   

)هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه  می باشد(                          

     فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

  شناسه آگهی: 12۵24۳6روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

نوبت دوم

اتحادیــه انجمن هــای علمی دانشــجویی تاریــخ از وزیر 
میــراث فرهنگــی خواســت تــا کمیتــه ای بــرای شناســایی و 
پیگیــری قانونــی ســوداگران فضــای مجــازی که مبــادرت به 
گنــج یابــی می کنند بــا همکاری قوه قضاییه تشــکیل شــود.

بــه گــزارش مهــر، اتحادیــه انجمن هــای علمی دانشــجویی 
تاریــخ کشــور در نامــه ای به عــزت اهلل ضرغامــی وزیر میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری پیشــنهاد کردنــد کــه 
تفاهم نامــه ای میــان وزارت میــراث فرهنگــی و قــوه قضائیه 
جهت طرح شــکایت علیه شیادان و ســوداگرانی که در فضای 
مجــازی با عنوان گنج یــاب، متخصص دفینه فعالیت می کنند 
منعقد و درنهایت کمیسیون مشترک برای شناسایی و پیگیری 
قانونی تشکیل شود. در این نامه آمده است: این روزها شاهد 

پدیده هایی در حوزه میراث فرهنگی در سطح جامعه هستیم 
که موجب حیرت و شگفتی بسیار است. عده ای در روِز روشن، 
با هویِت مشخص و با عناوینی جعلی همچون متخصِص گنج 
یابی و کارشناِس دفینه و عناوینی ازاین دست، در فضای مجازی 
مشغول به فعالیت هســتند. روزبه روز برشــمار این »غارتگران 
میــراث اجــدادی« افــزوده می شــود کــه در سرتاســر ایران زمین 
مشغول فعالیت مخرب هستند. تنها با یک جستجوی ساده 
در این زمینه با انبوهی از صفحات ِ مجازی متعلق به این افراد 
روبه رو خواهید شد. میراث فرهنگی هیچ گاه به اندازه امروز در 
معرض خطر و نابودی قرار نگرفته است. میراث فرهنگی زیربنای 
وجودی، کیاِن ملی و شناسنامه ایرانیان است. مٔولفه های مذهبی 
و مّلی ایرانیان بر پایه میراث فرهنگی استوار بوده و نابودی و 

ویرانی این میراث مساوی با نابودی تاریخ کهِن ایران زمین است. 
از جنابعالی اســتدعا داریم که به عنوان وزیر میراث فرهنگی، 
تفاهم نامــه ای میــان وزارت میــراث فرهنگی و قــوه قضائیه 
جهت طرح شــکایت علیه این اشــخاص شــیاد و سوداگر که 
در فضــای مجــازی با عنــوان گنج یاب، متخصــص دفینه و… 
مشغول به فعالیت هستند منعقد فرمایید تا یک کمیسیون 
مشــترک متشکل از کارشناســان وزارت میراث فرهنگی و قوه 
قضائیه برای شناسایی و پیگیری قانونی این افراد به وجود 
آید. اتحادیه انجمن های علمی_ دانشجویی تاریخ کشور در 
راستای پاسداشت و صیانت از میراث فرهنگی مّلی ایرانیان 
آمــاده همــکاری بــا وزارت میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری است.

درخواست از وزیر میراث فرهنگی برای پیگیری 
قانونی گنج یابان اینترنتی


