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رئيس هالل احمر ساوه:

خبر

مشارکتهمگانيدربرخورداريازآموزشهايجمعيتهاللاحمرضرورياست

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر کردستان:

ايثارگري کادر درمان ،تجلي فداکاري
رزمندگان در دفاع مقدس است

ساوه–خبرنگار رسالت:
سيد لقمان حسيني با اشاره به اهتمام ويژه جمعيت
هاللاحمربهساماندهيکمکهايمردميازابتداي
بحرانکرونااظهارداشت:اينجمعيتازهمانابتداي
شروع بحران کرونا بهصورت جدي وارد اين عرصه
شد،نخستينمرحلهازکمکهايمردميبهدليلذات
بحرانکرونابهتأمينوسايلبهداشتيوضروريبراي
نقاطمحروموحاشيهازجملهتوزيع۲۳۱هزارليترآب
ژاولکهباترکيبحدود۹۰درصدآببيشازدومونيم
ميليونليتربرايضدعفونيسطحمعابرتوسطجمعيت
هاللاحمرساوهتوزيعشدهاست.ويافزود:استقرار۲
ايستگاهغربالگريدرساوهوهمچنيناستقرارايستگاه
در مبادي ورودي ساوه که تاکنون بيش از  ۲۵هزار
نفراز طريق اين ايستگاه ها غربالگري در قالب تب
سنجي انجام شده و موارد مشکوک به مراکز درماني
معرفي شدند.همچنين بالغ بر ۶هزار نفر باهمکاري
مراکز درماني توسط پرسنل داوطلب هالل احمر
بهصورت تلفني غربالگري شده و عالوه بر آن توزيع
 ۵۰۰بسته غذايي براي پرسنل بيمارستاني نقاهتگاه

سنندج – خبرنگار رسالت:
محمود اهللمرادي در جلسه ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان
کردستان گفت:ايثارگريهاي کادر درماني ما را به ياد دروان دفاع مقدس
مياندازد،روزهاييکههمهباايثاروشجاعتبرايدفاعازکشورازجانومال
خود گذشتند.وي از بسيجيان نيز به عنوان نيروهاي بيتوقع و هميشه در
عرصه نام برد و افزود :بسيجيان بدون هيچ چشمداشتي همواره در ميدان
عمل حاضر شده و بيادعا و پرتالش در راه دفاع از انقالب و خدمت به مردم
تالش مضاعف دارند.ايشان با اشاره به اينكه پرچم واقعي امر به معروف در
اين روزها به معناي واقعي کلمه باال برده شد ،اظهار داشت:بيماري کرونا
باعث شده يک دريدگي اجتماعي ايجاد شود و شرايطي ايجاد شده که
هرکس خود را مجاز به انجام هر کار غلطي از جمله روزهخواري ميکند.
اهللمرادي بابيان اينكه امروز نه تنها در مرکز استان کردستان بلکه در
تمام شهرهاي استان اعتراضات مؤمنين در خصوص بحث روزهخواري به
شدت باال گرفته است ،گفت:امروز به راحتي افراد بدون توجه به دستورات
دين ،اقدام به روزهخواري ميکنند که اين سزاوار جامعه اسالمي نيست.
وي با اشاره به اينكه امروز کشف حجاب در خودروها توسط افراد انجام
ميشود که ميطلبد تمهيداتي انديشيده شود و دستگاههاي متولي به
صورت جدي ورود پيدا کنند ،افزود :عدم رعايت قوانين و مقررات از ديگر
منکرات در جامعه مي باشد كه دراين راستا پنج هزار مورد تذکر لساني
در چند روز ماه رمضان بر اساس اسناد انجام شده است.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري کاشان:

تکميل پرونده کوه سياه رباط ک ريم ب راي
ثبت در فهرست مي راث طبيعي

رئيس شوراي شهر مهريز:

تابلوهايراهنمايشهري
به تصاوير شهدا مزين مي شود

يزد–خبرنگاررسالت:
عليرضا ابويي اظهار داشت:هدف از نصب نمادهاي شهداي دانش آموز
روي تابلوهاي راهنماي شهر،زنده نگاه داشتن ياد و خاطره اين شهدا و
معرفي آنها به شهروندان به ويژه مسافران و گردشگران مهريز است.وي
با اشاره به نقش دانش آموزان در آينده کشور همچنين نقش آفريني
آنها در برهههاي مختلف بيان کرد:دانش آموزان داراي منابع سرشار
توانايي هستند که با قرار دادن اين تواناييها در يک چارچوب و سيستم،
ميتوان از اين تواناييها به نفع بالندگي و توسعه شهرستان بهره گرفت.
ابويي ادامه داد:از ويژگيهاي اصلي اعضاي شوراي دانش آموزي
شجاعت،مسئوليت پذيري و وظيفه شناسي است که بايد اين وي ِژگي ها
را در خود تقويت کنند تا در آينده بتوانند مديران خدمتگزاري براي
جامعه بزرگتر باشند.رئيس شوراي شهر مهريز عنوان کرد:شوراهاي
دانش آموزي بايد با شهردار و شوراي اسالمي شهر در ارتباط باشند و
مسائل و مشکالت شهر و مدرسه را به شورا و شهرداري مهريز منتقل
کنند و شوراي شهر نيز آماده همکاري و شنيدن نظرات اعضاي
شوراهاي دانش آموزي اين شهرستان است.

رئيس کل دادگستري قزوين:

پروندههاي معوق ۵۰درصد کاهش يافت

قزوين– خبرنگار رسالت:
حجت االسالم نوراهلل قدرتي در اين باره اظهار کرد:با توجه به شيوع بيماري کرونا
و تجديد اوقات رسيدگي شاهد کندي در روند رو به رشد رسيدگي به پروندهها
بوده ايم ،اما با وجود اين شرايط خوشبختانه تاکنون نيمي از پروندههاي معوق
استان تعيين تکليف شدند.
وي افزود:از ابتداي صدور دستورالعمل کاهش پروندههاي معوق از سوي رياست
معظم قوه قضائيه تا کنون دادگستري استان موفق شد ۱۲۹۱۰پرونده معوق
موجود را به  ۶۴۶۸فقره پرونده کاهش دهد.
مقام قضائي ارشد استان افزود:به منظور جبران عقب ماندگي در شرايط به وجود
آمده اقداماتي صورت گرفت که از جمله آن ميتوان به تهيه بسته دادرسي
الکترونيک به منظور تسريع در رسيدگي به پروندهها ،تعيين زمان رسيدگي به
پروندههاي معوق به عنوان يکي از اولويتهاي 6گانه بر اساس دستور رياست
معظمقوهقضائيه،تقديرازشعببرترازلحاظآماررسيدگيبهپروندههايواردهو
معوق ارزيابي حوزههاي قضائي و رتبه بندي مديران قضائي،برنامه ريزي موردي
حوزههايقضائيدرشورايمديران،مکاتبهباحوزههايقضائيدرخصوصبهبود
وضعيت ميزان موجودي شعب داراي مانده نامتعارف ،اشاره کرد.

حجت االسالم والمسلمين علي دشتکي عنوان کرد:

پنج ميليون مترمکعب آب در بندهاي خاکي
ذخيره شد

مدير انجمن دوستداران ميراث فرهنگي و ترويج
وقف اسالمشهرخبرداد:

رباط کريم– خبرنگار رسالت:
محمد عمراني با ذکر اين مطلب افزود :پرونده کوه سیاه رباط کریم که
مدتها کارشناسان ميراث فرهنگي رباط کريم روي آن کار کرده اند
خوشبختانه با حمايت فرمانداري شهرستان،براي ثبت در فهرست ميراث
طبيعيکشورتکميلشد.ويافزود:اينشهرستاندرجنوبرشتهكوههاي
البرز بر روي رسوبات دوران سوم و چهارم زمين شناسي مربوط به حدود
 65ميليون سال پيش قرار گرفته است .جنس اين رسوبات در دامنه هاي
البرز از توفيت هاي سبز شروع و در اين شهرستان به رسوبات آبرفتي ختم
مي گردد.از كانيهاي اين منطقه مي توان به معدن منگنز در  6كيلومتري
غرب رباط كريم و معدن متروكه مس در دامنه كوه سياه نام برد.به گفته
عمراني،شهرستان رباط کريم با قدمتي  7هزار ساله داراي آثار متعدد
تاريخي و طبيعي همچون  32تپه باستاني و رودخانه هاي زيبا است که
باغ هاي انگور آن معروف است ،يک محوطه باستاني و تاريخي ،يک باب
قلعه تاريخي 9 ،امامزاده و بقعه متبرکه ،سه باب يخدان تاريخي،يک اصله
درخت کهنسال و 6قلعه روستايي را در خود جاي داده است.تپه يقه يکي
از محوطه هاي باستاني و تاريخي رباط کريم است که بر اساس شواهد
تاريخيسابقهسکونتدراينتپهبه3هزارسالپيشميرسد.تپهدهحسن
در شرق روستاي ده حسن از ديگر تپه هاي مهم باستاني شهرستان رباط
کريمويکيازشاخصهايفرهنگيوتمدنياينشهرستانبهشمارميرود.
اين تپه دربرگيرنده دژ و قالع دوران تاريخي با مصالح چينه و خشت است
که در شانزدهم شهريورماه سال  1383به شماره  11068در فهرست آثار
ملي ايران به ثبت رسيد.

هايشهرستانساوهبخشيازاقداماتجمعيتهالل
احمر ساوه با شروع کرونا در ساوه بوده است.ايشان
تصريح کرد:تعداد زيادي از مردم از اين بحران آسيب
هاي اقتصادي ديده اند.جمعيت هالل احمر با توجه
به اهدافي که در اساسنامه اين جمعيت مردمي
آمده است همه ظرفيت هاي دروني و بيروني خود را

بهکار خواهد گرفت تا بخشي از آسيب هاي معيشتي
مردم را جبران کند.
وي ادامه داد:همچنين مساجد نقش مهمي در
بحث ارتقاي آموزش مردم ،جمع آوري کمک هاي
مردم در شرايط بحراني وشناسايي نيازمندان
دارند ،جمعيت هالل احمر نیز اين آمادگي را دارد.

کاشان -خبرنگار رسالت:
محمدمهديشريفيگفت:درپيبارندگيهاي۲
ماهگذشتهنزديکبهپنجميليونمترمکعبآبدر
 ۲۰بندخاکيومالتياينشهرستانذخيرهشده
است.ايشانبيانکرد:بيشتراينآبهادربندهاي
آزران،سار،جنتآباد،ارمک،کامووآبخوانکاشان
جمعآوري و ذخيره شده است.وي افزود:ذخيره
آب در بندهاي خاکي با روش مهار سيالب،افزون
بر تقويت منابع آبهاي زيرزميني منطقه در
جلوگيري از خسارت به زمينهاي کشاورزي و
همچنينتخريبزيرساختهانقشبسيارمؤثري
دارد.شريفي اضافه کرد:بندهاي خاکي به منظور
تغذيه سفرههاي زيرزميني و جلوگيري از بروز

خسارت آبگيري شدند و ذخيرهسازي آبهاي
جاريباساختاينبندهاميتواندبستررونقتوليد
ش کشاورزي و منابع طبيعي را فراهمکند.
در بخ 
رئيس اداره هواشناسي کاشان نيز در اين زمينه
افزود:ميزان بارندگيهاي سال زراعي جاري از
ابتداي مهرماه تا کنون ۱۹۴/۹ ،ميليمتر و اين
مقدار در سال زراعي گذشته  ۱۴۲ميليمتر بود.
عباس ارغواني اضافه کرد:ميزان بارندگيهاي
سال زراعي جاري تا اين تاريخ به نسبت مدت
مشابه در سال گذشته ۳۸ ،درصد و به نسبت
ميانگين بلندمدت نيز  ۵۸درصد افزايش داشته
است.وي تشريح کرد:اگر چه بارندگيها به
صورت سطحي بود و در تقويت آب سفرههاي
زيرزميني در مناطق پَست دشت کاشان تأثير
چنداني نگذاشت اما در مناطق کوهستاني با
وجود شرايط طبيعي و بندهاي خاکي و مالتي،
منابعآبهايچشمهها،قناتهاوآبهايجاري
رشد چشمگيري داشت.کاشان داراي افزون بر
 ۱۵هزار و  ۳۰۰هکتار زمين کشاورزي است که
 ۶هزار و  ۳۰۰هکتار آن زمين زراعي و بقيه به
کشت باغ و گلخانه اختصاص دارد.

درصورت درخواست مساجد با استقرار خانه هاي
هالل احمر درمساجد آموزش هاي الزم به نماز
گزاران داده شود.ايشان خاطرنشان کرد:مشارکت
همگاني در برخورداري از آموزش هاي جمعيت
هالل احمر ضروري است دراين ميان باتوجه به
ظرفيتجوانانانتظاربيشتريازجواناندرمشارکت
داريم،ساماندهيوارتقاسطحآموزشيپرسنلجمعيت
هالل احمر از برنامه هاي مهم جمعيت در سال جاري
است،برگزاري انتخابات مجامع جمعيت هالل احمر
 ۲۳خرداد سال جاري خوشبختانه ۱۳۰۰نفر از اعضا
جمعيت هالل احمرساوه و غرق آباد شرايط شرکت
در انتخابات مجامع جمعيت هالل احمر را داشتند
و مورد تأييد ستا د مرکزي در کشور قرار گرفتند.
انتخاباتمجامعجمعيتهاللاحمردرساوه۲۳خرداد
همزمانباسراسرکشوربرگزارميشود.ويافزود:همه
نهادهايي که مستأجر جمعيت هالل احمرهستند و
بهصورت پيمانکاري با جمعيت هالل احمر همکاري
مي کنند درصورتي که به دليل شيوع کرونا آسيب
ديدند حمايت ۱۰۰درصدي مي شوند.

اشاره به فرمان مقام معظم رهبري
مبني بر مواسات و همدلي

کرج -خبرنگار رسالت:
درآستانهميالدکريماهلبيت،امامحسنمجتبي(ع)
همزماندرسراسرکشورمراسمتعويضپرچمهاي
امامزادگانوبقاعمتبرکهاستانباحضورحجتاالسالم
والمسلمينروحييزديرئيسشورايهماهنگي
تبليغات اسالمي استان البرز،حجت االسالم
والمسلمين ايماني امام جمعه محترم فرديس و
خادمانآستانمقدسامامزادهحسن(ع)درکرج
برگزار گرديد.
در حاشيه اين مراسم حجت االسالم والمسلمين
علي دشتکي مدير کل اداره اوقاف وامور خيريه
استان البرز با اشاره به فرمان مقام معظم رهبري
مبني بر مواسات اظهار داشت،در اين ماه مبارک
والهي برنامه هاي معنوي مختلفي در استان البرز
و به ويژه شهر کرج در حال اجرا مي باشد،اولين
برنامه در راستاي لبيک به فرمان مقام معظم
رهبري مبني بر مواسات وکمک به نيازمندان
جامعه است که با محوريت مساجد وامامزادگان
به اين امر مهم اجتماعي پرداخته مي شود.وي
در ادامه افزود:ازابتداي ماه مبارک  5000بسته
معيشتي با محوريت امامزادگان تهيه ودر مناطق

محروموحواشيشهرکرجتوزيعگرديد،همچنين
به برکت ميالد با سعادت امام حسن مجتبي(ع)
در بقاع متبرکه وآستان امامزاده حسن(ع) بيش
از 10هزار غذاي گرم تهيه وبين اقشار مختلف
توزيع خواهد شد.مدير کل اداره اوقاف وامور
خيريه استان در پايان بيان داشت :از ديگر
اقدامات برنامه ريزي شده به مناسبت والدت
امام حسن مجتبي (ع) راه اندازي کاروان هاي
شادي با عنوان نسيم کرامت مي باشد که به همت
هيئت امناي بقاع متبرکه واماکن مذهبي سطح
استان با همکاري نهادها ي فرهنگي در قالب
مولودي خواني خياباني و با هدف ايجاد فضاي
جشن و سرور در ايام کرونايي است.

شهردار قدس بيان کرد:

ت حفاري دستگاههاي خدمات رسان
نظارت شهرداري بر عمليا 

شهر قدس -خبرنگار رسالت:
مهندس مختاري با اشاره به مشکالت عديده
شهروندان قدس پس از حفار يهاي ادارات
خدمات رسان،از نظارت و کنترل بر کليه مراحل
حفاري ادارات مربوطه به منظور هماهنگي هر
چه بيشتر و رعايت دستورالعملهاي فني و ايمني
توسط شهرداري قدس خبر داد.مسعود مختاري
گفت:حفاريهاي غيراصولي و بدون برنامهريزي
صحيح ادارات خدمات رسان يکي از مشکالتي است
که شهرقدس و مردم آن ساليان زيادي با آن درگير

هستند و عالوه بر زحمات تحميلي به شهروندان،
بالي جان اعتبارات عمراني و زيربنايي شهرداري
شده است.وي افزود:حفاريهاي بزرگ و کوچک
رها شده در شهرقدس يکي از تصاوير آزاردهندهاي
بود که مردم در معابر اصلي و فرعي با آن مواجه بودند
و ادارات خدمات رسان به ويژه اداره آب و فاضالب
تعامل و هماهنگي الزم را با شهرداري در اين راستا
نداشتند.ايشان بيان داشت:عليرغم وظيفه قانوني
ادارات خدمات رسان،مجموعه مديريت شهري دوره
پنجم قدس بنابر وظيفه خود و حق قانوني شهروندان

در خصوص برخورداري از معابر باکيفيت ،ساماندهي
معابر شهري و تسطيح و آسفالت چالهها و نوارهاي
حفاري را در دستور کار خود قرار داد.
مهندس مختاري توضيح داد:در همين راستا بارها در
جلساتمختلفنيزازاداراتخدماترسانخواستهشد
کهبهمنظورکاهشمشکالتتحميليبهشهروندانو
جلوگيري از هزينهکرد اضافي شهرداري ،هماهنگي
و تعامل الزم را با شهرداري قدس داشته باشند.وي
ادامه داد:در همين راستا و طي برنامهريزي صورت
گرفته،معاونت امور زيربنايي و ترافيک شهرداري

مدير شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان:

خدمات ثبت نام الكترونيكي نفت سفيد
در محل سكونت خانوارهاي س راوان ارائه م يشود

زاهدان– خبرنگار رسالت:
محسن وزارتي با اشاره به پراكندگي و
گستردگيحوزهفعاليتناحيهسراوان
گفت:به منطور رفاه حال خانوارهاي
شهرستان سراوان و عدم مراجعه
حضوري به ناحيه ،بررسي مدارك و
ثبت نام خانوارها،با اعزام كارشناس
اين شركت،در محل سكونت آنها
انجامميشود.ايشانگفت:بهدليلعدمدسترسي
مناسب خانوارها به زيرساخت اينترنتي و دوري
مسافت تا ناحيه،علي رغم كمبود نيرو در ناحيه
سراوان،پايش و بررسي خانوارها در محل انجام

مي شود و اطالعات جمع آوري شده
توسطكاركنانناحيهبهثبتميرسد.
وي افزود:بهدليل شيوع ويروس
كرونا،امكان ثبت نام غيرحضوري
خانوارها در سامانه نفت سفيد ايجاد
شده و مصرف كنندگان نفت سفيد
و گازمايع در سطح منطقه زاهدان
مي توانند،بدون مراجعه حضوري
اطالعات خود را در سامانه ثبت نمايند و پس
از تأييد ناحيه مربوطه،سهميه نفت سفيد خود
را با ارائه كارت بانكي،از فروشندگي هاي محل
دريافت نمايند.

قدس از سال  ۹۹بر کليه عملياتهاي حفاري ادارات
خدماترسان در سطح شهرقدس نظارت خواهد
کرد.شهردار قدس خاطرنشان کرد:اين نظارت و
کنترل بر مراحل مختلف حفاري شامل نحوه حفاري،
ابعاد و مسير حفاري،نحوه خاکريزي و ترميم محل
حفاري ،نظارت بر عملکرد مشاور حفاري ،نظارت بر
رعايت دستورالعملهاي ايمني و محافظتي در حين
عمليات،هماهنگي الزم با سازمانهاي مربوطه و
دريافت گزارش مقادير مرتبط به خسارتهاي ناشي
از حفاري خواهد بود.

رئيس روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي دزفول ابراز کرد:

تشخيص 423نمونه کرونا ظرف مدت  40ساعت
با تالش متخصصان آزمايشگاه

دزفول -خبرنگار رسالت:
فريدون جعفريان فر اظهار داشت :به
همتوتالشمتخصصاندانشگاهعلوم
پزشکي دزفول با استقرار 2دستگاه
پي سي آر و افزايش تيم هاي تخصصي
درآزمايشگاهمرکزتشخيصمولکولي
کوويد  19امام حسين(ع) ظرف مدت
 40ساعت نتايج  423نمونه کرونا
نهايي شد.جعفريان افزود:انجام آزمايش اين حجم
از نمونه هاي کرونا که با تالش مستمر متخصصان
آزمايشگاه امام حسين (ع) ميسر شد براي دانشگاه
علوم پزشکي دزفول يک رکورد محسوب مي شود.

ايشان گفت:با ورود تجهيزات جديد و
تأمين نيروي انساني متخصص ،سطح
آزمايشگاه کوويد  19به لحاظ کمي و
کيفي ارتقا يافته و بهروز رساني اين
آزمايشگاه باعث اين توانمندي شده
است که بدون معطلي نتايج نمونه هاي
کرونا را ظرف مدت  24ساعت اعالم
نماييم.با شروع بيماري کرونا دانشگاه
علوم پزشکي دزفول توانست ظرف مدت کوتاهي
دومين آزمايشگاه تشخيص مولکولي کوويد19
استانخوزستانرادرپرديسدانشگاهعلومپزشکي
دزفول افتتاح نمايد.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشه ر:

 425ميليارد ريال ب راي اج راي طرحهاي آبرساني اختصاص يافت

بوشهر-خبرنگار رسالت:
عبدالحميد حمزهپور با اشاره به روند مطلوب آب شيرينکن
 ۳۵هزار متر مکعبي بوشهر از اجراي  ۲خط انتقال آب در شهر
بوشهر خبر داد و گفت ۴۲۵ :ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي
آبرسانيبوشهراختصاصيافتهاست.ايشانبابياناينکهطرحهاي
مهم آبرساني در شهر بوشهر اجرا شده است از افزايش ظرفيت
توليد آب از آبشيرينکن  10هزار متر مکعبي بوشهر خبر داد
و اظهار داشت:ظرفيت توليد آب از تأسيسات آب شيرينکن
 10هزار مترمکعبي بوشهر به  22هزار و  500مترمکعب در
شبانهروز افزايش يافته است که نقش مهمي در جبران کمبود
آب اين شهر دارد.وي با اشاره به نوسازي شبکه آبرساني شهر
بوشهر با همکاري شرکتهاي آب و فاضالب ديگر استانها

رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيالن:

بيشترين بار درماني نظام سالمت بر دوش پرستاران است

رشت– خبرنگار رسالت:
دکتر ارسالن ساالري در نشستي صميمانه با اعضاي هيئت مدیره دانشگاه ضمن تقدير و تشکر از زحمات کادر درماني
بهويژهپرستاراندربحرانکرونا،بااشارهبهکمبودهايحوزهبهداشتودرمانگيالنگفت:شاخصهاوزيرساختهاي
حوزه سالمت در بسياري از بخش ها در گيالن نسبت به ساير استانهاي کشور پايين تر است.وي وضعيت استخدامي
نيروي انساني به ويژه نيروي پرستاري در مراکز درماني استان را يکي از مشکالت موجود دانشگاه عنوان کرد و
افزود:در ايام بحران کرونا در کشور،بيشترين بار بيماران بستري و تلفات،بر دوش مراکز درماني استان گيالن قرار
داشت و در اين ميان کادر پرستاري فشار مضاعفي را متحمل شدند.دکتر ساالري با اشاره به نشست هايي که اخيرا
با مقامات استاني و کشوري از جمله رئيس برنامه و بودجه،وزيربهداشت و استاندار صورت گرفته،خاطرنشان کرد:در
اين نشست ها بسياري از مطالبات و مشکالت دانشگاه از جمله وضعيت استخدامي نيروي انساني به ويژه در مراکز
درماني استان مطرح شد و در حال پيگيري است.رئيس دانشگاه با بيان اينکه مسئوالن دانشگاه بايد صادقانه با تمام
توان پيگير حل مشکالت دانشگاه باشند،گفت:بايد سعي کنيم مشکالت خود را ابتدا با مسئوالن داخل استاني و در
صورت نياز،با مسئوالن کشوري مطرح و نسبت به رفع آنها تالش کنيم.

افزود :در اين راستا بيش از  17کيلومتر شبکه فرسوده آبرساني
شهر بوشهر نوسازي و توسعه يافت.ايشان با اشاره به اجراي طرح
آبشيرينکن  35هزار مترمکعبي بوشهر خاطر نشان کرد :با
روندي که در پيش است فاز نخست اين پروژه که نقش مهمي
در تأمين آب شهر بوشهر دارد امسال وارد مدار توليد ميشود.
حمزهپور با بيان اينکه براي انتقال آب اين پروژه خط انتقال آن
به طول  7کيلومتر اجرا شده است ،تصريح کرد :براي اجراي اين
خط انتقال آب  250ميليارد ريال تخصيص يافته است.وي از
اجراي طرح خط انتقال آب از ميدان مطهري تا مرکز شهر خبر
داد و بيان کرد :اين پروژه به طول  5کيلومتر است که با تکميل
آن مشکل افت فشار آب در محالت شمالي شهر بوشهر برطرف
ميشود.حمزهپور با بيان اينکه براي اجراي خط انتقال آب ياد

شده اعتبار الزم تخصيص يافته است ،تصريح کرد:اين پروژه
که مراحل مناقصه آن انجام و پيمانکار انتخاب شده بهزودي
عمليات اجرايي آن با اعتبار  175ميليارد ريال آغاز ميشود و
اين در حالي است که  50درصد لوله و تجهيزات آن خريداري
شده است.وي با اشاره به تخصيص اعتبارات الزم براي اجراي
اين طرحها خاطر نشان کرد :در مجموع براي اجراي  2خط
انتقال از آب شيرينکن  35هزار مترمکعبي و ميدان شهيد
مطهري تا مرکز بوشهر  425ميليارد ريال اختصاص يافته
است.مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اجراي
شبکه فاضالب در بافت تاريخي بوشهر را مورد اشاره قرار داد و
خاطر نشان کرد :طول شبکه فاضالب در بافت تاريخي بوشهر
 32کيلومتر است که روند اجرايي مطلوبي دارد.

سعيد استاد فرج:

شهرداري باقرشهر در مقابله با ويروس کرونا
درخشان عمل کرده است

باقرشهر–خبرنگار رسالت:
شهردار باقرشهر ضمن ابراز رضايت از اقدامات واحدهاي خدماتي و امدادي شهرداري،خطاب به مديران
گفت:شهرداري باقرشهر در مقابله با ويروس کرونا درخشان عمل کرده است و اين جز با تالش و ممارست شما
به دست نمي آمد.سعید استاد فرج،شهردار باقر شهر در سومين جلسه ستاد مديريت بحران شهرداري باقرشهر،با
اشاره به مشکالتي که کرونا براي کشور و باقرشهر بهوجود آورده ،افزود:کرونا آثار مثبت زيادي نيز داشته است که
مهمترين اثر آن،ايجاد حس همدلي و فداکاري در بين آحاد مردم جامعه بوده است.وي در ادامه به تحريم هاي
ظالمانه کشورهاي مستکبر بر عليه نظام اشاره کرد و گفت:کشور ما از بسياري از کشورهاي غربي و اروپايي بهتر
عمل کرده است و بايد بدانيم تا پايان کار ويروس کرونا  ،همچنان بايد تالش کرد چون کرونا هنوز تمام نشده
است.وي به شهروندان توصيه کرد:خانواده ها مي بايست با حضور در منزل و عدم حضور غير ضروري در سطح
شهر ،به کمک مديريت شهري و شبکه درمان بيايند تا به زودي شاهد پايان عمر اين ويروس منحوس باشيم.
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رئيسکميتهامدادشهراميريهشهرستاندامغان خبرداد:

آماده سازي س راي مسکوني
ب راي زوج هاي جوان

دامغان -خبرنگار رسالت:
ساختمان خيرساز سراي جوانان براي زوج هاي جوان مزدوج
آماده سازي مي شود.مهدي رومناني گفت:نيکوکار امير آبادي
رمضان قدس الهي،ساختمان پنج طبقه اي براي زوج هاي جوان
ساخته است.روماني با اشاره به اينکه ساخت اين ساختمان بيش از
 95درصد پيشرفت دارد ،افزود:سراي جوانان در زميني به مساحت
 600متر مربع با هزينه يک ميليارد توماني ساخته شده است.رئيس
کميته امداد امام شهر اميريه شهرستان دامغان افزود :زوج هايي که
تازه ازدواج کرده اند مي توانند به مدت دو سال به صورت رايگان در
اين سراي مسکوني زندگي کنند.

فرماندار اردبيل:

 90درصد خدمات بانکها
غيرحضورياست

اردبيل– خبرنگار رسالت:
مسعود امامي يگانهگفت:درحال حاضر 90درصدخدماتبانکهادر
اردبيل غيرحضوري است و مردم از مراجعات حضوري غيرضروري
به بانکها خودداري کنند.
ايشان در جلسه اجراي گام دوم فاصلهگذاري اجتماعي اظهار کرد:
درحال حاضر 90درصد خدمات بانکها در اردبيل غيرحضوري
است و از مردم تقاضا ميکنيم براي پيشگيري ازشيوع ويروس کرونا
از مراجعات حضوري غيرضروري به بانکها خودداري کنند.وي با
اشاره به اينکه هنوز شيوع ويروس کرونا جدي است ،افزود:مردم
بايد همچنان توصيههاي بهداشتي و فاصلهگذاري اجتماعي را
جدي بگيرند.فرماندار اردبيل از ارائه خدمات رستورانها با اخذ
مجوز از مرکز بهداشت بهصورت بيرون بر خبر داد و بيان کرد:
مراکز و اصناف متخلف پلمب ميشوند و اصناف ملزم به رعايت
پروتکلهاي بهداشتي و پوشيدن ماسک ،ضدعفوني کردن مراکز
صنفي و اجراي فاصلهگذاري هستند.امامي يگانه ازتداوم نظارت
اکيپهاي بازرسي در سطح شهر اردبيل خبرداد و گفت:برخي
واحدها و مراکزي که پروتکلهاي بهداشتي را رعايت نکردهاند
پلمب شدند.وي بيان کرد:بانکها نيز ملزم به رعايت پروتکلهاي
بهداشتي هستند و بايد کارمندان بانکها از دستکش وماسک
استفاده کنند و تمهيدات ضدعفوني در ورودي براي مشتريان
فراهم شود و فاصلهگذاري نيز رعايت شود.

شهردار قرچک:

پروتکل هاي بهداشتي
جهت جلوگيري از کرونا
در شهرداري رعايت مي شود

قرچک– خبرنگار رسالت:
پروتکل هاي بهداشتي جهت جلوگيري از ويروس کرونا در
محيط کار مجموعه بزرگ شهرداري قرچک رعايت مي شود.
محسن خرمي شريف دراين خصوص اظهار داشت:هر اقدامي
توسط ستاد مديريت بحران شهرداري قرچک در اين خصوص
بر اساس پروتکلهاي ستاد ملي مبارزه کرونا انجام ميشود.وي
با بيان اينکه پروتکل هاي بهداشتي جهت جلوگيري از ويروس
کرونا در محيط کار مجموعه بزرگ شهرداري قرچک رعايت
ميشود،افزود:تمامتالشهمکارانمنايناستکهدرعينخدماترساني
به مردم بهداشت را نيز رعايت کنند و طرح فاصله گذاري اجتماعي
و الزام به استفاده از ماسک براي همکاران و ارباب رجوع براي
جلوگيري از شيوع ويروس کرونا در دستور کار مديريت شهري
است.شهردار قرچک درباره دورکاري کارکنان شهرداري گفت:در
دورکاري ضوابطي بر اساس پروتکلهاي وزارت بهداشت و ستاد
ملي مبارزه کرونا ديده شده است و تا وقتي اين شرايط بحراني
ادامه دارد دورکاري ها هم ادامه خواهد داشت.
خرمي شريف در پايان توزيع ماسک رايگان بين کارکنان و کارگران
فصلي را يکي ديگر از اقدامات ستاد مديريت بحران شهرداري
قرچک عنوان کرد.

مرکز ارتباطات شهرداري اسالمشهر اعالم کرد:

برگزاري نشست بررسي ايدهها
و ابتکارات م ربيان دارالقرآن
شهرداري در فضاي مجازي

اسالمشهر -خبرنگار رسالت:
اولين نشست بررسي ايده ها و ابتکارات آموزش قرآن در فضاي مجازي با
حضورمربيانمهدقرآنوهمکاريسازمانفرهنگي،ورزشيواجتماعي،در
دارالقرآن شهرداري اسالمشهر برگزار شد.اين نشست با هدف بررسي
و ارزيابي طرح هاي نوين آموزشي در فضاي مجازي با حضور مربيان
و مسئول دارالقرآن،در محل سالن همايش شهيد بهشتي دارالقرآن
شهرداري اسالمشهر برگزار شد.در ابتداي نشست مدير آموزش واحد
بانوان،دقايقي در باب ضرورت پرداختن به آموزش در فضاي مجازي
به سخنراني پرداخت و سپس هر يک از مربيان در مدت زمان تعيين
شده به ارائه گزارش مصوري از نحوه فعاليت خود در فضاي مجازي و
ارائه بازخورد هاي آن در ميان خانواده هاي قرآني پرداختند و هر يک
از حاضرين در جلسه نيز همزمان عملکرد مربي مورد نظر را ارزيابي
کردند.در ادامه،مدير آموزش بانوان ضمن قدرداني از زحمات بي شائبه
هر يک از مربيان،به بيان برترين ايده ها و خالقيت ها در حوزه
آموزش قرآن پرداخت.در پايان اين نشست نيز،مهدي کرمي مسئول
دارالقرآن ضمن تشکر از زحمات و تالش هاي بي دريغ و شبانهروزي
مربيان،به بيان نکاتي پيرامون خالقيت ها و ايده هاي مربيان پرداخته
و بر حمايت مؤسسه از طرح و تأ ليفات هريک از مربيان در راستاي
آموزش هاي قرآني تأکيد نمود.

رئيس جهاد کشاورزي سمنان:

استان سمنان  ۱۹۸هزار هکتار اراضي کشاورزي دارد

سمنان– خبرنگار رسالت:
سيد حسن ميرعماد با تأکيد بر لزوم تغيير الگوي کشت براي مقابله با بحران کمآبي گفت ۱۹۸ :هزار هکتار اراضي کشاورزي
در استان وجود دارد.ايشان با اشاره به بحران کمآبي در استان اظهار داشت:تغيير الگوي کشت مهمترين راهبرد براي مقابله
با اين بحران است.وي با بيان اينکه  ۱۹۸هزار هکتار اراضي کشاورزي در استان سمنان وجود دارد،تصريح کرد:اين ميزان
معادل2درصد از  ۷/۹ميليون هکتار وسعت استان است.رئيس سازمان جهاد کشاورزي سمنان از تدوين برنامه الگوي کشت
کشاورزي در استان خبر داد و گفت:در اين برنامه  ۲۴محصول پايش شده کشاورزي در سال  ۹۶قرار گرفت و در دو سال گذشته
نيز دو مورد جديد در حوزه گندم به اين الگو اضافه شد.ميرعماد با اشاره به اينکه از مجموع محصوالت پايش شده  ۱۱محصول
زراعي و  ۱۱محصول باغي است،تصريح کرد:افزايش عملکرد در واحد سطح بهگونهاي که از وسعت کشت محصوالت پر آببر
در استان کاسته و محصوالت کم آببر با ارزشافزوده بيشتر افزايش يابد ،در دستور کار است.وي با تأکيد بر ضرورت کشت
محصوالت مناسب با اقليم در سمنان بيان کرد ۶۱ :هزار هکتار باغ ۸۸ ،هزار هکتار زمين زراعي و بقيه اراضي در مرحله پايش
است.ايشان خاطرنشان کرد:مشکلي براي تأمين کود شيميايي براي اراضي کشاورزي در استان وجود ندارد و در سال جاري
ميزان کود تأمينشده نسبت به سال گذشته  ۱۵درصد افزايشيافته است.

