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رئيس دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود:

خبر
رئيس شوراي اسالمي شهرقدس:

مديريت دوگانه مناطق صنعتي
موجب افت توليد مي شود

شهر قدس -خبرنگار رسالت:
حسين چناقچي گفت:اوقاف يکي از مقدس ترين آموزه هاي اسالم است
و همه مردم به اين سنت پسنديده احترام ميگذارند ،مشکالت حقوقي
مردم قدس با اداره اوقاف ناقض بي احترامي يا بي اعتمادي مردم و
مسئوالن قدس به وقف نيست.وي افزود:سالهاست اين مشکل در قدس
وجود دارد و عليرغم حکم حکومتي مقام معظم رهبري در خصوص
تبديل به احسن،اين قانون به درستي در قدس اجرا نمي شود.چناقچي
اظهار داشت:در جلساتي که مسئوالن ارشد شهرستان با مديران اوقاف
داشتند مقرر شد که تبديل به احسن امالک مسکوني با نرخ صفر تا 10
هزار تومان،امالک صنعتي صفر تا يک ميليون تومان و امالک تجاري صفر
تا  ۲۰۰هزار تومان باشد که اوقاف همه را با سقف محاسبه مي کند که در
توان مردم نيست و اعتراض آنها را در پي داشته است.وي با اشاره به بررسي
حقوقي وقفنامه قدس،عنوان كرد:اين کار با کارشناسان حقوقي خبره انجام
شده و نقاط وقفي قدس مشخص شده و اوقاف فقط بايد امالک موجود
در اين اراضي را تبديل به احسن نمايد نه کل شهر را.ايشان در خصوص
مناقشه مديريت شهري با شهرک صنعتي گفت:مديريت شهري قدس
همواره از صنعت و توليدگران حمايت مي کند ولي معضل مديريت دوگانه
موجب افت توليد در مجموعه شده است.وي ادامه داد:مديريت دوگانه
موجب عدم خدمات رساني شده و امکانات الزم در اختيار توليدکنندگان
قرار نمي گيرد از اين رو انتظار مي رود مسئوالن ارشد شهرستان به
دنبال رفع هرچه سريعتر اين مشکل باشند.چناقچي در ادامه به برخي
مشکالت ديگر شهرقدس از جمله عدم دسترسي مردم کاووسيه به خيابان
پيروزي،خاموشي معابر،شبکه هاي فاضالب و آب شرب،عدم بازگشايي
زيرگذر توليدگران،ساخت و ساز غيرمجاز و پيشروي و تجاوز معادن به
حريم کوي فرزان اشاره کرد و از دادستان شهرستان بهعنوان مدعي العموم
خواست تا پيگير رفع اين معضالت باشد.

براياولينباردرکشورتخريبانفجاريکنترلشده،دموليشن،سازهواقعيانجامشد

شاهرود -خبرنگار رسالت:
دکترسيداحمدابوالقاسميفرخاطرنشانکرد:دکتر
محمد تاجي عضو هيئت علمي گروه معدن اين
دانشگاه توانست به عنوان مسئول انفجار و طراح
دموليشن،يک ساختمان در مقياس واقعي را در يزد
با موفقيت کامل توسط مواد منفجره،تخريب کند.
ايشان در خصوص روند شکل گيري اين طرح از آغاز
تا انجام گفت:با هدف گذاري مناسب انجام شده
در دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود،از سال ۱۳۹۱
حلقهعلميمهندسيانفجارباحمايتهايبيدريغ
مديران دانشگاه شروع به فعاليت نمود.با استفاده
از دانش تصميم گيري فردي و گروهي؛تيم سازي
اساتيد،دانشجويان،فارغ التحصيالن عالقهمند و
فعالين متعهد و دلسوز در صنعت شکل گرفت.با
انجام بيش از  ۷۰جلسه عمدتا بهصورت مجازي و
انجام بيش از  ۵۰طرح تحقيقاتي و پژوهشي،بستر
علمي و دانشي الزم مهيا شد.از سمت صنعت نيز
با ايجاد و مشارکت يک تيم حرفه اي،بستر فني و
مهارتيموردنيازايجادشد.خوشبختانهدوبالصنعت

استاندار اردبيل:

اعتبارات استاني ،مورد بررسي ق رار گرفت

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مازندران:

 ۵۸طرح و عمليات مبارزه با
مواد مخدر اج را شد

ساري -خبرنگار رسالت:
احمد مظفري اظهار داشت:با حضور بموقع نيروهاي پليس مبارزه با مواد مخدر و
مشارکت فعال دستگاههاي اطالعاتي،امنيتي و انتظامي استان  ۶۳کيلوگرم انواع
مواد مخدر در مازندران کشف و ضبط شد.ايشان با اعالم اين خبر افزود ۶۰:کيلوگرم
از مجموع کشفيات مواد مخدر در استان ترياک بوده است و با اجراي  ۵۸طرح و
عمليات در اين رابطه  ۳۰۵مرد و ۹زن دستگير و  ۲باند قاچاق مواد مخدر شناسايي
و متالشي شد.وي همچنين از دستگيري  ۱۷۶خرده فروش مواد مخدر در طي
هفته گذشته خبر داد و گفت:عزم جدي پليس مبارزه با مواد مخدر و دستگاههاي
اطالعاتي،امنيتي و انتظامي برخورد قاطع و فراگير با سوداگران مرگ و قاچاقچيان
مواد مخدر است و در اين راستا با استفاده از تمامي ظرفيتها حضوري جهادي
خواهند داشت.مظفري از تالش شبانه روزي پليس مبارزه با مواد مخدر و ساير
دستگاههاي کاشف براي مقابله جدي با قاچاقچيان مواد مخدر تقدير و تشکر
و ابراز اميدواري کرد با حضور سردار ميرزايي که جانشين پليس مبارزه با مواد
مخدر کشور بودهاند به عنوان فرمانده جديد انتظامي مازندران شاهد گسترش
فعاليتهاي مقابله با عرضه مواد مخدر در مازندران خواهيم بود.

مديرکل ميراث فرهنگي همدان:

موزه سنگ و عک سهاي قديمي
در اسدآباد راه اندازي مي شود

همدان -خبرنگار رسالت:
علي مالمير از راه اندازي موزه سنگ و عکسهاي قديمي در اسدآباد خبر داد و با اشاره
به وجود  ۳۰۰سنگ قديمي و باارزش از دوره اشکانيان و ساساني تا زمان معاصر در
شهرستان اسدآباد گفت:براي راهاندازي موزه سنگ و عکسهاي قديمي اسدآباد که
خودگنجينهايبسيارارزشمندبرايشهرستاناسدآبادمحسوبميشود،نيازمندفضا
و مکان مناسب هستيم.ايشان عنوان کرد:درخت کهنسال  ۴۰۰ساله روستاي ترخين
آباد شهرستان اسدآباد نيز همچنان سرزنده و با طراوت روال طبيعي خود را طي کرده و
مردم نيز مراقب اين درخت کهنسال واجد ارزش هستند.وي با اشاره به اينکه درختان
کهنسالجايگاهباالييدرميراثفرهنگيکشوردارند،افزود:درخت۴۰۰سالهگردوي
روستايترخينآباددرجوارروستايهدفگردشگريملحمدرهمعروفبهماسولهغرب
کشور يکي از جمله آثار طبيعي بوده که در سوم مردادماه سال  ۸۸در فهرست آثار ملي
طبيعيکشور ثبت شدهوبا توجهبه قدمت وکهنسالي وواجد ارزشبودن درخت ،اهالي
روستا مراقب اين اثر طبيعي هستند.ايشان همچنين عنوان کرد :با توجه به نياز سنجي
رزن همدان مرمت ميشود.مالمير گفت:اين
انجام شده امامزاده هود در شهرستان ِ
بناي زيبا در روستاي ينگي قلعه از تابع شهرستان رزن واقع شده و از آثار دوران
مغول و قرن هشتم به شمار ميرود.وي ادامه داد:در امامزاده هود ،پالن بنا به صورت
 ۱۲ضلعي اجرا شده و از شاخصهاي اين اثر تزئينات آجر کاري و کاشي کاري
است.ايشان ادامه داد:بنا در سال  ۱۳۲۷در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده
است که در سال جاري با اعتباري بالغ بر  ۷۵۰ميليون ريال فضاي داخلي و بيروني
بنا مرمت خواهد شد.

مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غ ربي ابراز کرد:

رعايت فاصلهگذاري انف رادي توسط مردم
ضروري است

مديرعاملشرکتشهرکهايصنعتيسيستانوبلوچستان:

زاهدان–خبرنگار رسالت:
اعتبارات استاني شرکت شهرکهاي صنعتي سيستان و بلوچستان در حوزه هاي
مختلف زير ساختي و صنايع کوچک مورد بررسي قرار گرفت.مهندس عليرضا
راشکياظهارداشت:دراينخصوصنشستيبارئيسسازمانمديريتوبرنامهريزي
استان برگزار شد.وي افزود:در اين خصوص از اوايل سال جاري گروههاي کاري
تخصصي فني و زير ساخت و صنايع کوچک با مطالعه و نياز سنجي کار شناسي
شده،بسته هايي را در هر دو حوزه تدوين و به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه
کردند.در اين نشست در خصوص لزوم اجراي طرح هاي پيش بيني شده بحث و
بررسي شد.مهندس راشکي ياد آور شد:خوشبختانه براي اولين بار در خصوص
حمايت از خوشه هاي کسب و کار اعتبار تعلق گرفت و عالوه بر اين کليت تخصيص
اعتبار مناسب به طرح هاي زير ساختي شهرکهاي صنعتي استان مورد تفاهم
قرار گرفت.ايشان افزود :در اين نشست در خصوص ماده  54احکام دايمي توسعه
کشور که دستگاه هاي خدمات رسان از جمله شرکت آب و فاضالب  ،برق و گاز
را ملزم به ارائه خدمات خود تا درب واحد هاي توليدي مي کند نيز مورد بحث
و بررسي قرار گرفت.

ودانشگاهدرگروهبهينهسازيعملياتانفجار،تجلي
بخشيد و انجام موفقيت آميز در مقياس واقعي را در
پيداشت.ويدرمعرفيمجرياينطرحگفت:دکتر
محمد تاجي يکي از متخصصين سرشناس حوزه
بهينهسازيومهندسيانفجاراست.ويعضوهيئت
علمي گروه مهندسي معدن دانشگاه آزاد اسالمي

شاهرود است و مجري بيش از  ۶۰طرح تحقيقاتي
و داراي صالحيت سيکل مواد منفجره کشور و از
معروفترين افراد اين حوزه در پروژه هاي معدني
و عمراني مي باشد.دکتر سيد احمد ابوالقاسمي فر
توضيح داد:چند شرکت عمدتا آمريکايي با توجه به
دانش و تجربه ارتش آمريکا در جنگ جهاني دوم و

اردبيل– خبرنگار رسالت:
اکبربهنامجوگفت:همچنانوضعيتاستاناردبيلبه
سفيدنرسيدهوخواستاررعايتفاصلهگذاريانفرادي
توسط مردم شد.ايشان در جلسه ويدئوکنفرانس با
فرمانداران شهرستانها و مسئوالن مراکز بهداشتي
استاناظهارکرد:باتوجهبهرعايتنکردنفاصلهگذاري
انفرادي توسط عده کمي از مردم ميزان مراجعات به
مراکزدرمانيبايداحصاومشخصشودبيشترمبتاليان
از چه قشري هستند و به چه علت به اين بيماري مبتال
شدند.وي بيان کرد:ميزان مراجعه بيماران کرونايي
به بيمارستانها و مراکز درماني در شهرستانهاي
استانبهصورتدقيقبررسيميشود.استانداراردبيل

انجام تست هاي ميداني،در زمينه تخريب انفجاري
سازه ها،در سطح دنيا فعاليت مي کنند.سطح باالي
تکنولوژي و دانش مهندسي انفجار بهکار رفته در
دموليشن،منجر به انحصاري بودن اين علم شده
است.وي در مورد دانش مهندسي و مراحل انجام
کار تشريح کرد:تمامي مراحل شبيه سازي،تحليل
سازه اي ،طراحي و پياده سازي دموليشن توسط
تيم ايراني که در کشور آموزش ديده اند با موفقيت
کامل و با رعايت تمامي مالحظات ايمني و امنيتي
و بدون هيچ گونه آسيب به سازه ها و تأسيسات
اطراف انجام شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود
تأکيدکرد:مهمترينبخشاينفرآيند،حسناعتمادو
پذيرشريسکارگانهايمربوطهاست.ريسکپذيري
مدير عامل شرکت سنگ آهن مرکزي،درک باالي
مسئولين اسلحه و مهمات ارتش و اعضاي فهيم
هيئت مديره استان يزد ،قابل تقدير است که در
عمل،اعتماد به دانش و توان داخلي و تکيه بر اقتصاد
درون زا را عينيت بخشيدند.

اختصاص دو هزار ميليارد ريال ب راي اج راي
کريدور غرب

اروميه -خبرنگار رسالت:
ارسالن شکري با بيان اينکه کريدور غرب کشور به
طول  ۱۴۲۰کيلومتر از مرز بازرگان آغاز شده و با گذر
از استانهاي آذربايجانغربي،کردستان،کرمانشاه،
لرستان و خوزستان به بندر امام خميني (ره) ختم
ميشود،افزود۳۰۰:کيلومترازاينکريدوردرمحدوده
آذربايجان غربي قرار دارد که  ۲۷۰کيلومتر آن هم
اکنون زير ترافيک است.وي ادامه داد:امسال توسعه
کريدورهاي دسترسي به پايانههاي مرزي به خصوص
کريدور بندر امام خميني (ره) به پايانه مرزي بازرگان
در استان با اعتبار دو هزار ميليارد ريال به صورت
مشارکتي توسط اداره کل راهداري و حمل و نقل
جادهاياستانادارهکلراهوشهرسازياستانومنطقه
آزاد تجاري ماکو در حال پيگيري و انجام است.شکري
با بيان اينکه پنج پايانه از  ۲۲پايانه مرزي کشور در
آذربايجانغربي واقع است و همين امر اهميت اين
استان در حوزه ترانزيت بينالمللي را نشان ميدهد
اظهارکرد:احداث اين کريدور ميتواند منطقه را احيا
کند.ايشانخاطرنشانکرد:درحالحاضر۹درصدازکل
ترانزيت زميني و  ۲۵درصد صادرات جادهاي کاالهاي

تصريح کرد:الزم است صدا و سيما نيز برنامههايي در
خصوصنحوهفاصلهگذاريانفراديوضرورتآنتهيه
و پخش کند تا مردم نسبت به اهميت آن حساستر
شوند.بهنامجو با اشاره به اينکه بعد از رفع اين ويروس
در استان همچنان فاصلهگذاريها ادامه مييابد،به
پرهيزمردمازحضوردراجتماعاتغيرضروريتأکيد
کرد.وي گفت:در برخي نقاط استان مجالس عروسي
و ختم در منازل برگزار ميشود و مردم بايد از حضور
در چنين مجالسي پرهيز کرده و تنها بستگان درجه
يک با رعايت فاصله شرکت کنند.
استاندار اردبيل تأکيد کرد:بازارها،مراکز خدماتي و
بانکها در حال فعاليت هستند و بايد فاصلهگذاري
انفرادي در اين اماکن نيز رعايت شود.بهنامجو افزود:
چنانچهفرديدربازاراصولبهداشتيوفاصلهگذاري
را رعايت نکند مغازه اش پلمب ميشود چرا که
سالمتي مردم مهمتر است.وي تصريحکرد :مردم
بايد بدانند وضعيت هنوز عادي نشده و همچنان
 230نفر مبتال به ويروس کرونا در بيمارستانهاي
استان بستري هستند و روزانه حدود چهار نفر جان
خود را از دست مي دهند.

کاشان -خبرنگار رسالت:
حسين خادمي گفت:پايش  ۸۱۵واحد صنعتي و
خدماتيدريکسالگذشتهازسويکارشناساناين
اداره صورت گرفت که در نهايت  ۲۴واحد غيرمجاز و
آالينده با دستور قضائي پلمب شدند.ايشان به سه
هزار و  ۲۶۰نفر ساعت فعاليت نظارتي اشاره کرد و
افزود:نام  ۳۰واحد صنعتي شهرستان کاشان سال
گذشتهدرفهرستصنايعآاليندهقرارگرفتو۱۲واحد
نيز البته در اين ميان رفع آلودگي شدند.وي پيگيري
قضائي  ۱۹معدن را که در نتيجه به تعطيلي بارگيري

 ۱۰مورد از آنها و تمديد نشدن پروانه بهرهبرداري ۹
معدنمنجرشدراازديگراقدامهايبخشحقوقياداره
حفاظت محيط زيست شهرستان کاشان بيان کرد.
ايشان تشريح کرد:سال گذشته  ۲۰مورد نظارت
بر بارگيري و انتقال پسماندهاي ويژه صنعتي۴۵،
مورد نمونهبرداري از خروجي پسابهاي صنعتي
و اندازهگيري  ۵۲۰شاخص آاليندهها از سوي
کارشناسان محيط زيست و آزمايشگاه معتمد
صورت گرفت.وي وصول  ۵۳۵مورد استعالم
و موافقت با ساخت ،توسعه و بهرهبرداري ۳۶۵

واحد صنعتي،خدماتي و کشاورزي،مخالفت با ۳۶
درخواست ساخت واحدهاي صنعتي مغايربا ضوابط
استقرار سازمان و  ۹۲مأموريت پايش شبانه صنايع
را از جمله اقدامها برشمرد.خادمي اضافه کرد۲۸ :
مورد پايش مرکزهاي پسماند روستايي و شهري،
 ۳۰۰مورد بازديد از نحوه مديريت پسماندهاي
صنعتي ۱۲۲ ،مورد اخطار براي دفع غيراصولي
پسماندها و  ۲۸مورد پايش معدنها نيز گوشهاي
از فعاليتهاي بخش محيط انساني اداره حفاظت
محيط زيست شهرستان کاشان در سال گذشته بود.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري گيالن خبر داد:

حجمي غير نفتي کشور از طريق مرزها و پايانههاي
مرزي استان آذربايجان غربي انجام ميگيرد.شکري
با بيان اينکه تاکنون  ۳۰۰/۱ميليارد ريال براي توسعه
زير ساختهاي پايانههاي مرزي استان هزينه شده
است ،گفت:توسعه سالن تجاري پايانه مرزي بازرگان،
تکميل سالن مسافري و محوطه سازي پايانه مرزي
سرو،احداث و تکميل پايانههاي تجاري و مسافري و
محوطه سازي در پايانههاي مرزي رازي و تمرچين
و پروژههاي مسير دسترسي به بازارچه شيخ سيلو و
پير احمد و نيز سالن موقت تجاري در کيله سردشت از
جملهعملياتتوسعهايانجامشدهدرپايانههايمرزي
آذربايجان غربي را شامل ميشود.

وي همچنين فرستادن پرونده و پيگيري قضائي ۶۰
واحد صنعتي آالينده و متخلفان شکار،صدور احکام
قضائيبراي۵۰فقرهپروندهراازديگراقدامهاياداره
حفاظتمحيطزيستشهرستانکاشانعنوانکرد.
خادميادامهداد:اجرايطرحمحيطيارباآموزش۲۵
هزار دانشآموز در  ۱۶۰مدرسه زير پوشش ،اجراي
طرح محيطبان با آموزش نزديک به يکهزار و ۴۰۰
دانشآموزدر۲۵مدرسهزيرپوششواجرايبرنامهروز
زمينپاک،طبيعت،هوايپاکوهفتهمحيطزيست
از ديگر اقدامهاي يکسال گذشته است.

معاون خدمات شهري شهرداري باقرشهر اعالم کرد:

جهش ت وليد در زراعت چوب با واگذاري زمين هاي ملي

توجه ويژه معاونت خدمات شهر به ارتقاي وضعيت کارگ ران

دولت،قسمتاجارهمزايده،مراجعهکنند.
بهگفتهمديرکلمنابعطبيعيوآبخيزداري
گيالنبرايکمکبهمعيشتروستائيان
وکشاورزانوافزايشسطحدرآمدآنها،
براي اين دست از بهره برداران خُ رد که
معموال تا سقف 40هکتار زمين به آنها
واگذارميشود،اجارهبهايکمترينسبت
به ديگر بهره برداران تعيين مي شود و
يا دست کم اين اجاره بها،پس از بهره برداري عرصه
صنوبرکاري شده از آنان گرفته خواهد شد.محسن
يوسف پور افزود:پس از مزايده اين  4هزار هکتار زمين
کار واگذاري  5هزار هکتار زمين ملي ديگر هم براي
توسعه زراعت چوب انجام خواهد شد.گيالن جايگاه
سوم زراعت چوب را در کشور دارد.

در ادامه به افزايش حقوق کارگران اشاره
کرد و افزود:در دوره مديريت جديد،نسبت
به افزيش حقوق کارگران و نظارت بر اجراي
آنتااستيفايتماميحقوقومزايايکارگران
وترميمپايهحقوقتأکيدشدهاست.ويادامه
داد:به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته
معيشتي ارزاق براي کليه کارگران تهيه و
به ايشان تحويل گرديد.مهندس پناهنده
که مديرعاملي تعاوني مسکن شهرداري باقرشهر را نيز
بر عهده دارد،اعالم کرد براي اولين بار تعاوني مسکن
اين شهرداري اقدام به عضو گيري مشارکتي نيروهاي
پيمانکاري فضاي سبز و خدمات شهري را در دستور کار
دارد و در پروژه هاي آتي،کارگران زحمتکش از مزاياي
تعاوني بهره مند خواهند شد.

رشت– خبرنگار رسالت:
محسنيوسفپورگفت4:هزارهکتاراززمين
هايمليگيالنبرايجهشتوليددرزراعت
چوب،تأمينمواداوليهصنايعسلولزيوحفظ
جنگلها به بهره برداران واگذار مي شود.
محسن يوسف پور افزود:اين زمين ها
به مدت 10سال به متقاضيان واگذار
مي شود و اجاره بهاي آن،براساس نظر
کارشناسان دادگستري و نيز توان بهره برداري از
عرصه،تعيين خواهد شد .وي با بيان اينکه درصورت
اجراي درست طرح هاي صنوبرکاري در عرصه هاي
واگذارشده،واگذارياينزمينهاتا3دورهديگرتمديد
خواهد شد ،گفت:بهره برداران مي توانند براي اطالع
از نحوه اجاره اين زمين ها به سامانه ستاد الکترونيکي

باقرشهر -خبرنگار رسالت:
مهندس احمد پناهنده با حمايت شهردار
باقرشهرودرجلسه ايکهباحضوراعضاي
شورايشهرومديرانشهرداريوهمچنين
نمايندگان بيمه تکميلي و پيمانکار طرف
قرارداد با شهرداري برگزار شد،تصميمات
مهميدرزمينههايبيمهتکميلي،امکانات
رفاهيومعيشتيومسکنودرمانکارگران
زحمتکش خدمات شهر و فضاي سبز اتخاذ گرديد.وي
در ادامه به يکي از اولويت هاي شهرداري در اجراي بيمه
تکميليکارگرانبرايکاهشهزينههايدرماناشارهکرد
و افزود:کارگران همواره در معرض آسيبهاي ناشي از
عوارضکارهستندوباتأمينبيمهدرمانتکميليآنها،از
نگراني هاي ايشان در اين بخش کاسته مي شود.پناهنده

مدير جهاد کشاورزي سروستان اعالم کرد:

شيراز -خبرنگاررسالت:
ايجاد پژوهشکده پسته در شهرستان سروستان راهکاري براي
سمت و سو دادن به اين محصول کشاورزي با ارزآوري باالست.
سال گذشته کشاورزي در سروستان فارس بيش از  ۱۴هزار تن
پسته تر از باغات ثمري پسته برداشت شد که رکوردي براي اين
محصول در فارس به شمار ميرفت.امسال نيز با توجه به اينکه پسته
نياز چنداني به آبياري ندارد و محصولي کم مصرف در آب به شمار
ميرود انتظار ميرود اين رکورد براي استان فارس افزايش يابد.به
گفته مدير جهاد کشاورزي سروستان  ۳۵۰۰هکتار از باغات پسته
استان فارس در اين شهرستان قرار دارد و سال گذشته باغداران
توانستند۱۴هزارتنپستهخامتوليدکنند.شاهرخسامانيادامهداد:
باغداران سروستاني طي چند سال اخير عالوه بر افزايش کمي

مديرکل زندان هاي کهگيلويه و بويراحمد:

هيچ بيمار کرونايي در زندانهاي استان وجود ندارد

ياسوج -خبرنگار رسالت:
اسماعيل جمياري افزود :بر اساس اطالعات جامع و کامل از تمام زندانهاي استان،تاکنون هيچ مورد بيمار کرونايي در اين استان گزارش
نشده و هر گونه اظهار نظر و اعالم اينکه بيمار کرونايي در زندانها داريم ،مردود است.وي با بيان اينکه نظام زندانباني ما اسالمي بوده و
بر اساس چارچوبهاي قانوني حفظ کرامت انساني تمامي زندانيها اولويت بوده و حقوق شهروندي آنها رعايت ميشود،عنوان کرد:
در تأمين نيازمنديهاي زندانيان از جمله موارد بهداشتي از هيچ کوششي دريغ نميشود.جمياري با اشاره به اينکه اقدامات مختلف
آموزشي،فرهنگي،اجتماعي،تعليمي و… در سطح زندانهاي استان اجرا ميشود،گفت:در راستاي مقابله با ويروس کرونا نيز اقدامات
بسيار مؤثري در زندانهاي استان عملياتي شد.ايشان از ضد عفوني تمام زندانها و گندزدايي اماکن مختلف آن خبر داد و عنوان
کرد:ضدعفوني تمامي اماکن و گندزدايي محلهاي مختلف،فعال سازي دو کارگاه توليد ماسک با هدف تأمين نيازهاي زندانيان،سربازان
و کارکنان،تهيه و توزيع انواع مواد ضدعفوني کننده مانند ژل ها،اسپريها و بستههاي بهداشتي،معاينه مستمر و تب سنجي در سطح
زندانها،اعطاي مرخصي با هدف کاهش تراکم زندانها و محدود سازي فعاليتهاي اجتماع محور در زندانها از جمله مواردي بوده که
به حفظ سالمت کامل زندانيان تاکنون منجر شده است.وي افزود:همچنين تاکنون هيچ موارد ابتالي زندانيان،سربازان و کارکنان به
کرونا گزارش نشده و هرگونه اظهارنظر در اين مورد کذب محسوب ميشود.

ايجاد پژوهشکده پسته در شهرستان
و کيفي توليد پسته توانستهاند کد  ICMپسته که به معناي
محصول توليد شده سالم است را از بازارهاي بين المللي دريافت
کنند.ايشان با اعالم اينکه ميانگين توليد پسته خشک از هر هکتار
در کشور حدود  ۶۰۰تا  ۸۰۰کيلوگرم است ،متوسط توليد پسته
خشک در هر هکتار از باغات سروستان  ۱۳۰۰کيلوگرم اعالم کرد
که معادل دو برابر متوسط توليد اين محصول در سطح کشور
است که اين مورد يکي از شاخصههاي توليد پسته سروستان در
سطح کشور به شمار ميرود.اين در حالياست که ساماني اعالم
کرد:رکورد توليد پسته در برخي باغات خاص به  ۱۵هزار کيلوگرم
در سال گذشته رسيد.با اين حال افزايش  ۳برابري محصول پسته
سروستان نتيجه آموزش،حضور متخصصين مطرح کشور در مزارع
سروستان و رعايت اصول فني و در نهايت تالش همه جانبه باغداران

سروستانيدانست.ايندرحالياستکهراهاندازي۱۱واحدفرآوري
پسته در شهرستان سروستان توانسته امکانات ضبط و فرآوري
اين محصول را فراهم کند.از سويي  ۱۱ترمينال فعال و مجهز در
حال ارائه خدمات فرآوري است که از ظرفيت حدود  ۴۰درصد
آنها استفاده ميشود و اين مراکز توان ضبط و فرآوري پسته
شهرستانهاياطرافرانيزدارند.کاهشچشمگيرکاشتصيفيجات
و تبديل مزارع کشاورزي به باغات پسته،گل محمدي و کاشت
گياهان کم آب بر و پربازده نظير کينوا و زعفران با سودآوري بسيار
خوب و کاهش هزينههاي توليد در امر کشاورزي،سروستان را به
يکي از شهرستانهاي موفق در مسئله تغيير الگوي کشت تبديل
کرده و اين مهم منجر به بهره وري و در عين حال حفظ منابع آب
و خاک اين شهرستان کرده است.

شهردار دزفول:

مستأج ران شهرداري به مدت دو ماه و  ۱۵روز
از دادن اجاره بها معاف مي شوند

دزفول -خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي شهرداري دزفول،محمد علي دوائي فر در نشست کميسيون ساماندهي مشاغل که
در محل دفتر شهردار دزفول برگزار شد،با بيان اينکه در تاريخ مذکور کليه اصناف مستأجر شهرداري مشمول
اين بخشودگي مي شوند،خاطرنشان کرد:با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با کرونا مبني بر ادامه تعطيلي برخي
مشاغل پرخطر،بخشودگي اجاره بها براي اين دسته از مشاغل نيز تا بازگشايي کسب و کار آنان ادامه خواهد
داشت.وي گفت:با توجه به شيوع ويروس کرونا و به خطر افتادن سالمت شهروندان ضروري است با وحدت و
همدلي بين مردم و دستگاه ها و نهادهاي مختلف تا ريشه کن شدن اين ويروس منحوس تالش کرد.دوائي فر
در ادامه ضمن قدرداني از کليه ارگان ها ،نهادهاي مردمي ،گروه هاي جهادي و بسيجيان به منظور مبارزه با
ويروس کرونا ،افزود:طي دو ماه اخير نيز نيروهاي شهرداري دزفول در اين راستا از هيچ تالشي دريغ نکردند
و يقينا تمام توان خود را تا ريشه کن شدن اين ويروس به کار خواهند گرفت.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان:

فاز توسعه تصفيه خانه فاضالب
شهرهاي فوالد شهر و بويين
در سال جاري به بهره برداري مي رسد

اصفهان–خبرنگار رسالت:
هم اکنون احداث و توسعه هفت باب تصفيه خانه فاضالب در استان اصفهان با
پيش بيني اعتباري بالغ بر  441ميليارد ريال در دستور کار قرار دارد.مهندس
هاشمامينيافزود:درحالحاضرچهاربابتصفيهخانهفاضالبجديداالحداثدر
شهرهايچادگان،نطنز،گلپايگان،تيرانوتوسعهتصفيهخانهفاضالبشهرهاي
فوالدشهر و بويين و پکيج تصفيه خانه تودشک در حال اجرا است که
پيشبينيميشوددرسالجاريتوسعهتصفيهخانهفاضالبشهرهايبويين
و فوالدشهر و پکيج تصفيه خانه تودشک درمدار بهره برداري قرار گيرد.وي
خاطرنشان ساخت:هم اکنون  26باب تصفيه خانه فاضالب در استان اصفهان
در مدار بهره برداري قرار دارد که بيانگر بيشترين تعداد تصفيه خانه فاضالب
استاني درکشور است.مهندس اميني با اشاره به روش هاي گوناگون تصفيه
فاضالبدراصفهانتصريحکرد:فاضالبدراصفهانبهروشهايمتنوعتصفيه
مي شود که مي توان در اين راستا به روش برکه تثبيت،الگون هوادهي  ،لجن
فعالولجنفعالپيشرفتهباحذفازتوفسفراشارهکرد.ايشاناظهارداشت:در
حال حاضر  12تصفيه خانه به روش الگون هوادهي  11،تصفيه خانه به روش
لجن فعال و  9تصفيه خانه به روش برکه تثبيت فاضالب را تصفيه مي کنند.
وي با تأکيد بر ارتقاي کيفيت پساب بيان داشت:هم اکنون بيش از 171
ميليون مترمکعب پساب در سال،مطابق با استانداردهاي تعريف شده توليد
مي شود که حسب اولويت به صنعت ،فضاي سبز و در نهايت محيط زيست
اختصاص مي يابد.مديرعامل شرکت آبفاي استان اصفهان احداث و توسعه
تصفيه خانه هاي فاضالب را ضروري برشمرد و عنوان کرد:جلوگيري از آلوده
شدن منابع آب هاي سطحي و زير زميني،خاك و هوا،ارتقاي سطح بهداشت
عمومي و بهداشت محيط زيست با جلوگيري از وارد شدن مواد آلوده كننده
به محيط،بازيافت حجم قابل مالحظه اي از آب هاي به ظاهر زائد و غير قابل
استفاده و كاربرد آن در امر كشاورزي و فضاي سبز از جمله عوامل مؤثر در
احداث و توسعه تصفيه خانه فاضالب محسوب مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي کردستان خبرداد:

رئيس اداره حفاظت محيط زيست کاشان:

 ۲۴واحد صنعتي آالينده پلمب شد

خبر

افزايش دو ب رابري ظرفيت نمونهگيري
آزمايشگاهتشخيصکرونا

سنندج -خبرنگار رسالت:
دكترفرزينرضاعيبااشارهبهروندشيوعکروناويروسدراستانگفت 80:روز
از شيوع بيماري کرونا ميگذرد،اتاق رسانه در روزهاي اوج نگراني و کمبودها
تشکيل شد و در روزهایي که دانشگاه علوم پزشکي استان در تأمين بسياري
از ملزومات در مضيقه بود توانست آبي بر همه التهابات بريزد.وي با بيان اينکه
استان ۱۰روز است که در زمينه بيماري کرونا به ثبات رسيده است،افزود:در
حال حاضر  ۹۲بيمار در بيمارستان هاي استان بستري هستند .البته اين
ثبات به معناي رفع خطر نيست و تنها ورودي و خروجي بيمارستان يکسان
شده است و به لحاظ درمان کمبود دارو نداشتيم و هيچ بيماري پشت درب
بيمارستان نماند.ايشان با بيان اينکه کردستان در زمينه راهاندازي آزمايشگاه
تشخيص کرونا،استان يازدهم کشور بوديم و طي روزهاي اخير ظرفيت را
دوبرابر کردهايم،اظهار داشت:پشتيبان بهداشتي جبهه سالمت هم در استان
فعال شد و تعداد  ۲هزار نفر از پرسنل بهداشتي حتي در روزهاي تعطيل عيد
در ميدان خدمت حاضر شدند.وي با بيان اينكه  ۹۱درصد از جمعيت استان
معادل يکميليون و  ۴۹۰هزار نفر تا کنون غربالگري شدند ،گفت :از۲۳
هزار نفر در استان که به نوعي با بيماران کرونايي ارتباط داشتند ۱۰درصد
عالمتدار و  ۱۵۰نفر به دليل عالئم حاد در بيمارستان بستري شدند.رضاعي
افزود۴۴0:تختازيکهزارو۷۰۰تختفعالبيمارستانيدراستانبهبستري
بيماران کرونا اختصاص يافته بود،اما ظرفيت اشغال تخت هاي استان تاکنون
حتيبهنصفهمنرسيدهاست.ويبابياناينکهدراستان۴/۷درصدفوتيهاي
ناشيازکروناداشتيم،اظهارداشت:اينميزان درمقايسهباکشورهايخارجي
بسيار کمتر مي باشد که اين مهم حاصل تالش همه  ۱۱هزار و  ۷۰۰نفر
کادر درمان و شاغالن در سيستم نظام سالمت استان است.ايشان با اشاره
به فعالسازي  ۱۱مرکز  ۱۶ساعته و  ۶مرکز  ۲۴ساعته براي غربالگري مردم
در بحث کرونا ويروس و انجام  ۵هزار خدمت گفت :هرچند وضعيت استان
در بحث کرونا ويروس به ثبات رسيده اما براي جلوگيري از پيک دوم و سوم
اين ويروس مردم بايد نکات بهداشتي فردي را حتما رعايت و فاصلهگذاري
اجتماعي را در نشست و برخاستها مد نظر قرار دهند.

مديرگروهکنترلبيماريهايمرکزبهداشتکرمانشاهخبرداد:

شناسايي بيش از  ۹۲هزار بيمار
مبتال به فشار خون طي سال گذشته

کرمانشاه -خبرنگاررسالت:
سارا شاه آبادي اظهار داشت:بيماري فشارخون اصلي ترين عامل خطر است که
ميتواند باعث بروز بيماريهاي قلبي ،کليوي و سکته قلبي شود.وي افزود :در
سال  ۲۰۱۷بالغ بر  ۱۰ميليون نفر در دنيا به علل مرتبط با فشارخون باال جان
خود را از دست دادند در حالي که اين عامل خطر قابل کنترل است و ميتوان با
کنترل آن مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي،کليوي و سکته را کاهش داد.
ايشان تصريح کرد:بر اساس نتايج پيمايش ملي بيماريهاي غير واگير که در
سال  ۹۵در کشور انجام شد بيش از  ۲۶درصد افراد باالتر از  ۱۸سال در کشور
بهفشارخونباالمبتالهستندبهاينمعناکهفشارخونسيستوليکآنها۱۴۰
ميليمتر جيوه و باالتر و فشار خون دياستوليک آنها  ۹۰ميليمتر جيوه و باالتر
است.شاه آبادي گفت:همچنين تنها  ۶۰درصد بيماران از ابتالي خود به فشار
خون مطلع بودند و  ۴۰درصد براي کنترل فشار خون دارو مصرف ميکردند
و از اين تعداد  ۴۰درصد فشار خون کنترل شده داشتند.اين مسئول عنوان
کرد:ميزان اطالع مردم از بيماري فشار خون خود  ۳۷درصد بوده که البته اين
آمار در استانهاي مختلف ،متفاوت بوده است.وي با اعالم اينکه بيماري فشار
خون قابل کنترل است ،بيان داشت :داروهايي براي کنترل فشار خون تجويز
شده کم خطر و کم عارضه است.ايشان ادامه داد:فشار خون درمان قطعي ندارد
بلکهدرمانهاينگهدارندهداردبنابراينافرادمبتالبهفشارخونبايدتاآخرعمر
از دارو استفاده کنند.اين مسئول خاطر نشان کرد :بدون عالمت بودن بيماري
فشارخون ،عدم اطالع افراد از بيماري خود و همچنين عدم درمان صحيح و
کنترل سبب شده اين بيماري را قاتل خاموش بنامند.شاه آبادي گفت:يکي
از موانع مهم در کنترل فشارخون باال عدم اطالع است در حالي که به سادگي
در منزل و در مراکز بهداشتي قابل شناسايي است و همين توجه بيش از پيش
سازمانهاي بينالمللي را معطوف کرده است.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري دامغان خبر داد:

مبارزه با ملخ کوهاندار تاغ در سطح  10هکتار از تاغزارهاي شهرستان

دامغان -خبرنگار رسالت:
مهندس علي اکبرعباسي راد گفت:به منظور مراقبت و نگهداري از پوشش ارزشمند تاغزارهاي شهرستان عمليات ديده باني و پايش
تاغزارهاي شهرستان به ويژه کانون هاي آلوده سنوات گذشته از ابتداي فروردين ماه سالجاري در دستور کار نيروهاي حفاظتي اين
شهرستان قرار گرفت.ايشان افزود:با توجه به پايش هاي انجام شده توسط نيروهاي حفاظتي منطقه اميرآباد،ملخ کوهاندار تاغ با نام
علمي  Dericorys Spدر سطح  10هکتار از تاغزارهاي منطقه عليان و حسن آباد مشاهده گرديدو با توجه به اينکه بهترين زمان
مبارزه با ملخ مرحله پورگي بوده که حشره فاقد قدرت پرواز است،مقدمات الزم جهت مبارزه با آن فراهم گرديد.وي ضمن اشاره به
محدود بودن سطح آلودگي در منطقه خاطرنشان کرد:با درنظر گرفتن مالحظات زيست محيطي و چراي دام در منطقه روش مکانيکي
با استفاده از شعله افکن جهت مبارزه بااين ملخ درنظر گرفته شد.رئيس اداره منابع طبيعي دامغان به اعزام سه گروه جهت مبارزه با
ملخ کوهاندار تاغ به منطقه اشاره کرد و تصريح کرد:پس از مبارزه با شعله افکن،هجوم ملخ  ،مهار و کانون آلودگي پاکسازي شد.الزم
بهذکر است پوره هاي ملخ کوهاندار تاغ در فصل بهار از کپسول هاي تخم گذاري شده در داخل ماسه هاي بادي بيرون آمده و موجب
از بين رفتن و خشکيدن گياه مي شوند،لذا هر ساله در فصل بهار در صورت مشاهده کانون هاي آلوده سريعا اقدامات الزم جهت مبارزه
با آن+ها صورت مي پذيرد.

