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فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا در شهرکرد:

خبر
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز:

وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی
استان رصد شود

کرج -خبرنگاررسالت:
جهانگیرشاهمرادیبابیاناینمطلبدرنشستبررسیمشکالتدوواحدتولیدی
استان اظهار داشت:با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ ارز و همچنین
وضعیت تخصیص یا عدم تخصیص ارز نیمایی به واحدهای تولیدی باید وضعیت
واحدها به دقت رصد شود.وی افزود:پیش از اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی با
مشکلی در روند تولید مواجه شوند باید با دقت و بهصورت سنجیده عمل شود تا
در روند تولید مشکلی بهوجود نیاید.این مسئول با اشاره به اینکه همه مسئوالن
نظام تابع سیاست مقام معظم رهبری در خصوص تالش در راستای تحقق شعار
سال مبنی بر جهش تولید است،خاطر نشان کرد:بر این اساس حساسیت باالیی
در خصوص رفع مشکالت واحدهای تولیدی وجود دارد بهطوری که با هماهنگی
دستگاه قضائی استان حتی در صورت تخلف مدیر واحد تولیدی ،در کنار رسیدگی
به تخلف مدیر ،واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه می دهد تا مشکلی در روند تولید
و اشتغال کارگران بهوجود نیاید.ایشان یادآور شد:ارسال گزارش هفتگی رصد
وضعیتواحدهایتولیدیوصنعتیاستانازسویفرمانداریهایشهرستانهای
استان به دفتر معاونت اقتصادی جهت بررسی و رفع مشکالت ضرورتی است که
باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی گیالن خبر داد:

واریز مبلغ  ۵۰۰هزار تومان به حساب
پرسنل م راکز غیر دولتی
تحت نظارت بهزیستی

رشت -خبرنگاررسالت:
دکتر حسین نحوی نژاد گفت :پرسنل سازمان بهزیستی از ابتدای شیوع
ویروسکروناتاکنوندرحالتالشبرایحفاظتازجانمددجویانسازمان
هستند که در مراکز شبانه روزی نگهداری میشوند.ایشان با بیان اینکه
مراکز شبانه روزی بهزیستی شامل مراکز نگهداری از سالمندان،فرزندان
بهزیستی،بیمارانروانیمزمن،معلوالنجسمیحرکتی،خانههایکودکان
و نوجوانان و همکاران مرکز مشاوره  ۱۴۸۰می شود،افزود:با اقدامات
پیشگیرانهای که انجام شده کمتر از  ۱درصد کل مراکز شبانه روزی
بهزیستی آلوده به کرونا شدند.دکتر نحوی نژاد تصریح کرد:بیش از هزار
نفر پرسنل شامل پرستاران ،بهیاران،مادر یاران،پدر یاران و مددکاران
در مراکز شبانه روزی بهزیستی مشغول به کار هستند و با تالش این
افراد شرایط مناسبی برای نگهداری از  ۲۵۰۰معلول و سالمند و هزار
فرزندی که در مراکز شبانه روزی ما نگهداری میشوند فراهم شده
است که به پاس زحمات این عزیزان ،مبلغ  ۵۰۰هزار تومان به حساب
هر یک از پرسنل مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی واریز شد.وی
خاطر نشان کرد:به  ۳۵۰۰نفر از معلوالن،سالمندان و فرزندان مقیم مراکز
به هر نفر مبلغ  ۵۳۰هزار تومان سرانه کمک بهداشتی در مجموع به مبلغ
یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و پنج میلیون تومان و همچنین مبلغ ۹۰۰
میلیون تومان از دومحل به خانواده های آسیب دیده از بحران ویروس
کرونا واریز گردید که مجموع کل کمک ها سه میلیارد و دویست و پنجاه
و پنج میلیون تومان می باشد.

سرپرست دفترپایش نظارت آب و فاضالب
و رئیس آزمایشگاه لنجان عنوان کرد:

نخستیننمونهبرداریوکلرسنجی
باماشینسیارآزمایشگاهمرکزیدرمنطقه

فوالدشهر -خبرنگاررسالت:
نخستین نمونه برداری و کلرسنجی با ماشین سیار آزمایشگاه مرکزی در
منطقهلنجانازچندیننقطهشهرهایزرینشهر-ورنامخواست-سدهلنجان
و باغبهادران صورت گرفت.در این آزمایشگاه سیار چندین آزمایش مرتبط
در محله های مختلف شهر ازجمله کلرسنجی  ECمتری ،کثورت سنجی
و  PHانجام شد.در آزمایشگاه این منطقه هرماه حدود  180نمونه
میکروبیولوژی شیمیایی از شهرها و روستاهای تحت پوشش و شهرستان
شهرضا و مبارکه انجام می گیرد.
در اواسط خردادماه سال جاری از آزمایشگاه های آب ،آبفای شهری و
روستایی با حضور سرپرست دفترپایش نظارت آب و فاضالب و رئیس
آزمایشگاه ها بازدید به عمل آمد .در این یکپارچه سازی تمهیداتی جهت
تجهیز و بهینه سازی آزمایشگاه های میکروبیولوژی شیمیایی و بیولوژی
دیده شد.همچنین تصمیمات الزم برای تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه
میکروبیولوژی تصفیه خانه فاضالب سده لنجان نیز گرفته شد.

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری باقرشه ر:

تمامی بوستان ها و ورزشگاه ها
از هفته آینده پذی رای شهروندان هستند

باقرشهر-خبرنگار رسالت:
قربانعلی سیفی با اعالم این خبر افزود  :بر اساس مصوبات کارگروه ستاد
مقابله با بیماری کرونا استان تهران نسبت به تعطیلی بوستانهای شهر
اقدام گردید و اخیرا بر اساس مصوبات ستاد عالی مبارزه با بیماری کرونای
کشور  ،پس از اجرای پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی ابالغ شده
دستور بازگشایی بوستانها صادر گردید .وی در ادامه افزود:رعایت
دستورالعملهای بهداشتی از جمله ضد عفونی سرویسهای بهداشتی-
آبخوریها ،وسایل بازی و بدنسازی،نماز خانهها و کلیه اماکن عمومی و
المانها و مبلمان موجود در بوستانها و رعایت فاصله اجتماعی توسط
شهروندانومسئولینذیربطاقدامشود.سیفیهمچنیندرخصوصفعالیت
ورزشگاه ها گفت:بر اساس دستورالعملهای بهداشتی وزارت بهداست،
ورزشگاه ها می بایست در  ۲شیفت صبح و عصر و در هرشیفت حداکثر
چهار ساعت،گندزدایی محیط باشگاه قبل از بازگشایی و حداقل هفته ای
یکبار پس از بازگشایی،انجام غربالگری کلیه مراجعان و ثبت اطالعات و در
اختیار قراردادن فرم مربوط به ناظران هیئت پزشکی ورزشی ،نصب پوستر
و بنرهای آموزشی مبارزه با کرونا در محل قابل رویت ،ضدعفونی سطوح
و وسایل ورزشی پس از هر بار استفاده و به طور مرتب ،استفاده نکردن
از دستگاهای شبیه ساز ورزشی-الغری و سوالریوم و رعایت حداقل ۲
متر فاصله بین وسایل ورزشی از هر طرف را اجرا نمایند و باید از پذیرش
ورزشکار بیمار خودداری نمایند.

اعتقاد راسخداریم،درمانهمهدردهادرداخلکشوراست

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
دکتر سعید محمد در سفر به استان چهارمحال و
بختیاری گفت :اعتقاد راسخ ما این است که درمان
همه دردها در داخل کشور است.دکتر سعید محمد،
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در سفر به استان چهارمحال و بختیاری در
نشست با اعضای شورای چهارمحال و بختیاری،
خانه کشاورز و فعاالن حوضه آب استان چهارمحال
و بختیاری ،گفت:فلسفه وجود قراگاه خاتم االنبیا
ایجاد رفاه است .قرارگاه خاتم االنبیا یک مجموعه
رسالت محور است .قرارگاه خاتم االنبیا یک پیمانکار
نیست.اص ً
الجودوایجادقرارگاهدرسال1368مبتنی
بر یک نیازی بود در کشور و آن هم نبود نیروهای
متخصص و فنی برای اجرای پروژه های خیلی بزرگ
و ابرپروژه ها درکشور بود.قرارگاه رقیب شرکت های
بزرگخارجیبود.دکترمحمدافزود:برایایجادروحیه
خودباوریواتکابهداخلوبراساسشعارهایمقاممعظم
رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی ،که باید به دست
نیروهایداخلیمحققمیشد،قرارگاهالگوسازیاین

موضوع را به عهده گرفت و الحمد هلل در همه عرصه ها
توانست خوش بدرخشد و این خود باوری را در داخل
کشورایجادکند.اینمقاممسئولبااشارهبهکارنامه30
ساله قرارگاه خاتم االنبیا خاطرنشان کرد :تولید بیش
از  40درصد بنزین کشور در پروژه های ساخته شده
توسط قرارگاه ،تولید روزانه  150میلیون متر مکعب

گاز شیرین و تزریق به شبکه های سراسری کشور،
اجرای  4هزار کیلومتر از 14هزار کیلومتر راه آهن
موجود کشور،ساخت حدود  50درصد از مخازن
سدهای کل کشور و ساخت  900کیلومتر آزاد
راه و در دست اجرا داشتن 600کیلومتر دیگر را
گوشه هایی از کارنامه  30ساله و درخشان قرارگاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب نیشابور:

سرپرست مرکز بهداشت خوزستان:

آب شرب  34روستا جیره بندی است

نیشابور-خبرنگاررسالت:
مهندس علیرضا اخویان افزود :از این تعداد پنج روستا
همیشگیو11روستابهصورتفصلیباتانکرآبرسانی
می شود و برای عبور از این بحران روستایی نیازمند
اعتبار 67میلیارد تومانی هستیم.وی اظهار کرد :برای
تأمین آب شرب تابستان  230لیتر بر ثانیه یعنی به
اندازه  10حلقه چاه ،کم داریم و به دنبال کسب مجوز
برایحفاریوجابهجاییچاههاهستیم.ایشانبااشاره
به اینکه اثر بارندگی ها بر آب های سطحی است و اثر
فوری بر منابع زیرزمینی ندارد ،تأکید کرد :کیفیت
شیمیاییآبشربشهرستانمطابقاستانداردهایی
تعریفشدهاستکهمشکلنیتراتوآلودگیمیکروبی
ندارد و کلر باقی مانده در حد استاندارد است.اخویان

سازندگی خاتم االنبیا سپاه است.دکتر محمد ،افزود:
اجرای بیش از5300کیلومتر خطوط انتقال نفت و
گاز و اجرای  4600کیلومتر ازخطوط انتقال آب ،از
مجموعه فعالیت هایی است که قرارگاه در سطح
کشور انجام داده است.
ویگفت:بیشاز80درصداسکلههاوبنادرکشورتوسط
قرارگاهاحداثشدهودراکثراینعرصههاقرارگاهخطشکن
و بن بست شکن بوده است .ورود قرارگاه در این
عرصه ها در زمان هایی بوده که کشور در این حوزه ها
بحرانداشتوامکانساختوسازتوسطشرکتهای
ایرانی نبود و قرارگاه این بن بست شکنی را انجام داد و
توانمندسازیکردبینشرکتهایخصوصیداخلیو
الحمدهلل امروز کشور در خیلی از عرصه ها خصو صا در
عرصه های هایتک و عرصه نفت و گاز و پتروشیمی و
عرصه صنایع فوالد،صنایع مس ،مترو و حمل و نقل
ریلی ،اینها همه عرصه هایی است که یک روز برای
ما در کشور آرزو بود که خودمان بتوانیم این کارها را
انجام دهیم؛ ولی امروز شاهد آن هستیم که به بهترین
قله ها دسترسی پیدا کردیم.

مصرف لبنیات به صورت سنتی ،خطر ابتال
به تب مالت را افزایش می دهد

یادآور شد :قیمت تمام شده تولید یک مترمکعب آب
در محیط شهری تقریبا هزار و 500تومان و قیمت آب
تحویلیبهمشترکان 400توماناستکهدراینوسط
دولت هزار و صد تومان یارانه می دهد.وی اضافه کرد:
در مناطق روستایی نیشابور قیمت تولیدی هر متر
مکعبآبهزارو900تومانوقیمتفروش567تومان
است که بیش از هزار و 300تومان دولت به روستائیان
یارانهمیدهد.ایشانگفت:میانگینسرانهمصرفآب
شرب نیشابور در شبانه روز در نقاط شهری  186لیتر
و روستایی  256لیتر به ازای هر نفر است در حالی که
سرانه مصرف استاندارد  150لیتر است و علت تفاوت
میانگینمصرفروستاییباشهریدرآبیاریباغچهها
و دام و طیور داخل منازل روستایی است.اخویان
خاطرنشان کرد :ظرف چهار سال گذشته با اعتبار
شبه فاینانس (فروش انشعاب به مردم) به مبلغ 25
میلیارد تومان  70کیلومتر شبکه اجرایی کردیم ،این
در حالی است که طی  20سال قبل آن  280کیلومتر
شبکه اجرایی شد این رشد مناسبی را نسبت به قبل
نشان می دهد و البته  20درصد هزینه ایجاد شبکه
بر عهده مردم است که هزینه  70درصد باقی ماند ه را
دولت تأمین می کند.

اهواز–خبرنگاررسالت:
سید محمد علوی گفت :مردم باید از مصرف لبنیات
به صورت سنتی پرهیز کرده و به جای آن از لبنیات
پاستوریزه استفاده کنند چرا که سالم و ایمن هستند.
ایشانبابیاناینکهمحیطزندگیانسانهابایدازمحیط
دام جدا باشد ،اظهار کرد :یکی از اصول بهداشتی
زندگی آدمیان ،جدا بودن محل زندگی انسان از محل
زندگی دام است.وی با بیان اینکه به هیچ وجه توصیه
نمیکنیم جاهایی که پرورش گاومیش یا گاو دارند
نزدیک زندگی انسان باشند ،افزود :ما ناظر هستیم
و این بر عهده سازمان دامپزشکی است و به کمک
شهرداریها باید سازماندهی کنند.ایشان با اشاره به
اینکه حیوان گزیدگی یک معضل بهداشتی است و
محالتاهوازجوالنگاهسگهایولگردشدهاست،بیان
کرد :در صورت حمله سگها عابران لت و پار میشوند.
سگهایولگردیکیازمعضالتخوزستاناست،وقتی
امنیت انسانها توسط سگها سلب میشود از کسی
صدایی بلند نمیشود اما اگر به سگها آسیبی برسد
انجمنهایدفاعازحیواناتبهمااعتراضمیکنند.ویبا
بیاناینکهشهرداریهابهتعهداتووظایفخوددرزمینه
ساماندهی و مقابله با سگهای ولگرد عمل نمیکنند،

تصریحکرد:ماازمطالبهگرانوضعیتسگهایولگرد
در خوزستان و اهوازهستیم و از نظر ساماندهی سگها
در بالتکلیفی به سر می بریم و بهداشت از این نظر
به شدت آسیب دیده است و ساماندهی سگها نباید
در حد شعار و حرف باقی بماند.وی در ادامه عنوان
کرد :یکی از آثار حیوان گزیدگی ،هاری است چرا که
این بیماری درمان ندارد و هرکس هاری گرفت ،می
میرد و در تاریخ کسی به این خاطر زنده نمانده است.
هاری صددرصد کشنده است و یکی از خطرات عمده
سگهای ولگرد ،هاری است.
علوی گفت :سازمان دامپزشکی خوزستان در زمینه
حیوانگزیدگیوگازگرفتگیسگهابهصورتمرتببه
ما گزارش میدهد و ما با هم در ارتباط هستیم.

تردد ایمن شناورها در آب های بوشهر با نصب بیش از  ۹۰دستگاه کمک ناوبری

بوشهر–خبرنگاررسالت:
محمد قاسمی ،معاون دریایی اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت:یکی از
رسالتها و وظایف اداره کل بنادر و دریا نوردی
استان بوشهر تأمین ایمنی ابراه ها ،ورودی بنادر
و جزایر در محدوده دریایی استان می باشد که
در این راستا با نصب بیش از  ۹۰دستگاه عالیم
کمکناوبریزمینهترددایمنشناورهادرآبهای
استحفاظی استان بوشهر صورت گرفته است.

قاسمی افزود :در حال حاضر آمار روشنایی
عالیم کمک ناوبری محدوده استان بوشهر بیش
از  ۹۴درصد هست که با تمهیداتی که انجام شده
تا آخر تیر ماه به  ۱۰۰درصد خواهد رسید و این
مهم شامل تمامی نقاط دریایی استان می باشد.در
ادامه حجت خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت
دریاییادارهکلبنادرودریانوردیاستانبوشهردر
خصوصبرنامههایتعیینشدهجهتایمنیهرچه
بیشتر آبراه ها با توجه به افزایش میزان تردد های

انجام  ۹۵مورد آزادسازی حریم راه در استان
کرمانشاه -خبرنگاررسالت:
فریبرز کرمی اظهار داشت :طی سال
گذشته۲۴۸موردآزادسازیحریمراهها
و تاکنون نیز  ۹۵مورد دیگر در سطح
استان کرمانشاه انجام شده است.وی
افزود :همچنین از ابتدای سال تاکنون
 ۵۹مورد حفاری غیر مجاز در سطح
استان کرمانشاه صورت گرفته است.
ایشانتصریحکرد۵۶۰:موردتذکرکتبییاشفاهی
یامنجربهصدورحکمقضائیبرایبرخوردباخاطیان
صادر شده است.کرمی تعداد فنس کشی و نهال

کاری تخریب شده در سطح استان
را  ۲۷۸مورد اعالم کرد و بیان داشت:
حریم قانونی راهها  ۳۸متر به عالوه
 30متر است و وجود برخی از موانع
سببانجامنشدنتخریبوآزادسازی
حریم راهها میشود.این مسئول
خاطرنشانکرد:براساسموادقانونی
 ۶و  ۱۷قانون راهها و راهآهن ایجاد
هرگونه دیوارکشی ،راه دسترسی و عملیاتی که
سبب تخریب جاده شود بدون اخذ مجوز از وزارت
راه و شهرسازی ممنوع است.

مساعدشدنوضعیتجویطیچندروزآیندهآنها
نیز مستقرمی شوند.وی افزود  :مجموع بویه های
آماده بهکار بهعنوان اصلی ترین روش تأمین
ایمنی آبراه ها تا چند روز آینده به بیش از ۹۸
درصد خواهد رسید که با توجه به نوع عملیاتی
که در فازهای مختلف بویه گذاری صورت
می پذیرد،انجام چهار عملیات به آب اندازی در
یک روز توسط تیم عملیاتی بندر بوشهر یک اقدام
بی نظیر و در خور تحسین می باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان اعالم کرد:

مدیرکل راهداری کرمانشاه مطرح کرد:

صرفه جویی نزدیک به60درصدی هزینه سوخت
ب رای خودروهای دوگانه سوز

بندرعباس–خبرنگاررسالت:
عبداهلل احمدی کمر پشتی با بیان
اینکه قیمت سیانجی یک پنجم
بنزین است ،گفت:همین موضوع
سببکاهشهزینههایحملونقل
عمومی،حملو نقل بار و کاهش
هزینههای سبد خانوار میشود و
تورم ناشی از حمل و نقل کاال نیز به
نحو قابل مالحظهای کاهش مییابد.وی با اشاره
به اینکه در دنیا از گاز بهعنوان سوخت پاک ارزان
یاد می شود ،گفت :قیمت سیانجی به صورت

میانگیندردنیاحدودیکپنجمقیمت
بنزیناستکهعددبسیارقابلاتکایی
است.احمدی کمر پشتی افزایش
روز افزون تعداد خودروها و رشد
شتابان مصرف سوخت در کشور،
نیازمند مدیریت صحیح مصرف
سوخت و حمل و نقل در کشور
است که افزایش سهم گاز طبیعی
در سبد سوخت خودروها و تنوع بخشی به
سبد سوخت در این میان نقشی مؤثر و راهگشا
ایفا خواهد کرد.

نویسنده کتاب« معلم مدرسه»:

سال هاست به کتاب و کتابخوانی جفا می شود
کالردشت–خبرنگاررسالت:
رسولی عمارلویی میگوید :هیچ دردی برای یک نویسنده
بدتر از این نیست که کتابش را در کنار سطل زباله پیدا کند.
ارسالن رسولی عمارلویی (نویسنده شمال کشور) گفت :یکی از
دوستان نویسندهام که با گرفتن وام دومین کتابش را به چاپ
رسانده بود به من گفت کتابهایم را کسی نمیخرد و حتی
به کتابفروشیهای شهرهای اطراف هم میبرم و به صورت
امانت میبرم کسی حاضر نمیشود آن را با  50درصد تخفیف
بخرد.وی در ادامه افزود :همین نویسنده میگفت یک روز
همسرم کتاب کثیفی را که از کنار سطل زباله شهرداری پیدا
کرده بود به خانه آورد و به طرف من پرت کرد و گفت بهجای
حرام کردن پول برای چاپ کتاب آن را به زخم زندگیات بزن !
اینجاست که باید گفت هیچ دردی برای یک نویسنده بدتر از

معاون عمرانی استاندار یزد:

امکانات اطفای حریق در مناطق مختلف استان
تقویت شود

یزد–خبرنگاررسالت:
محسن صادقیان در مانور اطفای حریق خاتم که در منطقه چنارناز این شهرستان اجرا شد ،بر ضرورت تقویت امکانات اطفای
حریق خاتم و حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی نادر این شهرستان با به خدمت گرفتن جوامع بومی و هماهنگی دستگاههای
مختلف تأکید کرد.محمود شاکری شمسی ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد نیز در مانور اطفای حریق خاتم ،ارزیابی
تواناییهای فرمانداری خاتم و ادارات این شهرستان در پیشگیری از آتش سوزی و فراهم نمودن تجهیزات در مواقع اضطراری،
استفاده از ظرفیتهای محلی و مشارکت مردم برای اطفای حریق و جلوگیری از روند تخریب مناطق مورد حریق در زمان آتش
سوزی را از اهداف اصلی برگزاری مانور اطفای حریق در شهرستان خاتم عنوان کرد.شهرستان خاتم با دارا بودن بیش از  ۶۰هزار
عرصه جنگلیوپوششمرتعیقابلتوجهازمناطقمستعددراستانمحسوبمیشودودرسالجاریبهلحاظبارشهایمطلوب
بهاری و تراکم پوشش گیاهی و علفی نسبت به سالهای گذشته از حساسیت باالیی برخوردار است و با توجه به گرمای شدید هوا
در فصل تابستان هر ساله در بخشی از مراتع شهرستان خاتم آتش سوزی رخ میدهد و این مراتع از بین میرود.

این نیست که کتابش را کنار سطل زباله پیدا کند .البته خیلی از
نویسندگان گمنام چون ما با این مشکل روبهرو هستیم.عمارلویی
در ادامه با اشاره به بیتوجهی دولتها نسبت به نشر کتاب و فضای
مطالعه در کشور گفت:متأسفانه از نویسندگان و ناشران استقبال
نمیشود و این صنعت پویا که میتوانست غذای روح جامعه باشد
به تدریج فراموش شده است .البته اگر من نویسنده مانند یک
لبوفروش دورهگرد در لبوفروشی سرمایهگذاری میکردم هم به
نان و آبی میرسیدم و هم زن خانه خوشحال میشد اما چه کنم
وظیفه خود را در نوشتن خالصه و به آن عشق میورزم.این نویسنده
با اشاره به غربت کتاب در دنیای فضای مجازی گفت :متأسفانه
تلگرام و مجموعه فضای مجازی انگیزه مطالعه روزنامههای مکتوب
و کتاب را از مردم گرفته است و به جای آن فضا را برای انتشار
مطالبی در حجم وسیع و غیرمستدل برای جامعه روشنفکری

ما فراهم کرده است .عمارلویی همچنین درخصوص کتاب جدید
خود گفت:کتاب «معلم مدرسه» آماده ارسال به انتشارات سلسله
قم است که با مهار ویروس کووید  19به زیر چاپ خواهد رفت و
به لطف خدا اوایل تا اواسط مرداد وارد بازار کتاب خواهد شد.وی
افزود :داستان این کتاب روایت زندگی یک معلم است که در دو
فصل قبل و بعد از انقالب به آن پرداخته شده است .برای مثال
اینکه معلم در روستاهای دوردست و غالباکوهستانی هم معلم
است و هم مالی ده برای کفن و دفن و خواندن نماز میت برای
مردهها.رسولی عمارلویی تاکنون کتابهای سقوط  – ۵۷قیام
دانش آموز تنبل -قصههای عمو-بازگشت از قیامت و مناجاترا منتشر کرده است که کتاب بازگشت از قیامت وی به چاپ
دوم رسیده است .وی عالوه بر معلم مدرسه مجموعه شعر پای
خورشید را نیز آماده چاپ دارد.

رئیس شورای اسالمی شهر قدس:

قدس با وجود قومی تهای مختلف ،نیازمند توجه ویژه
فرهنگیاست

شهر قدس–خبرنگاررسالت:
حسینچناقچیگفت:شورایاسالمی،خانهمردماستودربآنبهرویهمهمردمومسئولینبازاستومابهعنواننمایندگانمردمازحضور
مدیران ادارات مختلف استقبال می کنیم.وی افزود :شورای پنجم از ابتدا رویکرد فرهنگی داشته و از تمامی گروه ها و انجمن های فرهنگی
حمایت کرده و کمیسیون فرهنگی شورا اسالمی یکی از فعالترین کمیسیون ها بوده و تا پیش از شیوع بیماری کرونا برنامه های خوبی هم
در حوزه فرهنگ اجرا کرده است.چناقچی اظهار داشت :البته بیشتر برنامه های فرهنگی شورا و شهرداری در قالب سازمان فرهنگی ورزشی
اجرامیشودوهیچکدامازمناسبتهایفرهنگیهنریرافراموشنمیکند.ویعنوانکرد:یکیازمهمترینکمبودهاوخألهایشهرقدس
نبود سالن سینما و مکانی برای تمرین انجمن های نمایشی است که برای جمعیت جوان ،اهل هنر و مطالبه گر قدس این دو موضوع حیاتی
است.ایشان گفت :شهرقدس به دلیل وجود اقوام مختلف اشل کوچکی از ایران اسالمی است و به همین دلیل نیازمند توجه ویژه فرهنگی
است ،مجموعه مدیریت شهری قدس با وجود محدودیت های قانونی که دارد از اداره ارشاد حمایت کرده و می کند ولی از اداره کل فرهنگ
وارشاد اسالمی بهعنوان متولی اصلی فرهنگ تقاضا داریم توجه وعنایت ویژه ای به شهرستان قدس داشته باشند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس:

 ۱۱۳سکه ساسانی و ایلمایی
در جهرم کشف شد

شیراز-خبرنگاررسالت:
سرهنگ محمدرضا بهمنینژاد گفت :مأموران پلیس اطالعات و
امنیت عمومی جهرم در حین گشت زنی در سطح شهرستان به یک
دستگاه خودروي سواری مشکوک شدند و در بازرسی از آن تعداد
 ۱۱۳عدد سکه قدیمی (نقرهای و مسی مربوط به دوره ساسانی و
ایلمایی) کشف و متهم را دستگیر کردند.او تصریح کرد :برابر ماده
 ۵۶۱قانون هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخیفرهنگی از
کشور ،قاچاق محسوب شده و مرتکبان ،عالوه بر استرداد اموال ،به
حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال
قاچاق ،محکوم میشوند.

شهردار کهریزک خبر داد:

ضلع غ ربی خیابان چهارباغ
در انتظار آسفالت

کهریزک -خبرنگاررسالت:
علی یحیی پور با اعالم این خبر گفت :باتوجه به اهمیت و ضرورت
بازگشایی ضلع غربی خیابان چهارباغ عملیات زیرسازی معبر و
جدولگذاری خیابان به مساحت  14000متر مربع به اتمام رسید و به
زودیاینخیابانتازهتأسیسآمادهآسفالتخواهدشد.ویافزود:پس
از اجرای عملیات آسفالت این معبر کلیدی شهر که تأثیر بسزایی در
تسهیل تردد اهالی محالت تازه تأسیس شهر دارد ،ضلع غربی چهارباغ
بهرویرانندگانبازگشاییمیشود.شهردارکهریزکخاطرنشانکرد:
در این عملیات عمرانی عالوه بر آسفالت معبر ،مناسب سازی مسیر
ترددسالمندان وافراد کم توان و استانداردهای الزم جهت تعدیل و
کنترل سرعت رانندگان نیز پیش بینی شده است.

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویمطرحکرد:

محمد قاسمی اعالمکرد:

دریاییگفت:باتوجهبهتغییراتایجادشدهدرکانال
دسترسی بندر بوشهر و بر اساس برنامه ریزی های
صورت گرفته ،آرایش جدید بویه ها در حوضچه
چرخش بندر بوشهر انجام شده که با اتمام عملیات
آماده سازی ،بویه های مذکور در محل های تعیین
شده مستقر شدند.
خسروی اضافه کرد :در سایر بنادر نیز عملیات
آماده سازی بویه ها و اقداماتی که برای تأمین و
نگهداری آنها بوده صورت گرفته که به محض
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نیاز خ راسان رضوی به  ۱۹هزار معلم
در سال تحصیلی جدید

مشهد-خبرنگاررسالت:
قاسمعلی خدابنده با بیان اینکه تعداد دانشآموزان استان
خراسان رضوی در سال  ۹۹رشد  ۴درصدی خواهد داشت،
گفت :در سال تحصیلی جاری حدود یک میلیون و  ۳۱۰هزار نفر
دانشآموز داریم که پیشبینی میشود در سال تحصیلی آتی
پذیرای یک میلیون و  ۳۵۰هزار نفر دانش آموز باشیم.وی افزود:
در سال گذشته  ۶۴۰/۴نفر معلم بازنشسته و در سال آتی ۲۰۰/۷
معلم شرایط بازنشستگی دارند .منتها هنوز مشخص نیست چه
تعداد از این معلمان استمرار خدمت داشته باشند .اما حداقل ۵
هزار نفر بازنشسته و حدود دو هزار نفر استمرار خدمت خواهند
داشت.ایشان تصریح کرد :در سال تحصیلی آتی با کمبود  ۱۹هزار
نفری معلم طبق برآورد کالس درس و نیروی انسانی در اختیار،
رو به رو هستیم .البته تدابیری اندیشیده شده تا کال سهای
درس خالی از معلم نباشد.وی در خصوص تأمین این نیاز گفت:
طی استخدامی ماده  ۲۸و دانشگاه فرهنگیان حدود  ۱۳۰۰نفر
معلم جدیدالورود خواهیم داشت .همچنین  ۳/۶۰۰نفر نیروی
حقالتدریس غیرشاغل داریم که نیروی آموزشیار نهضت ،خرید
خدمات و پیشدبستانی را تشکیل میدهند .همچنین حدود ۵
هزار نفر نیروی خرید خدمات آموزشی و  ۲۴۰نفر سرباز معلم
به ما کمک خواهند کرد .مابقی کمبود نیرو را از طریق اضافهکار
معلمان شاغل یا بازنشسته جبران خواهیم کرد.خدابنده با بیان
اینکه هنوز سهمیه و تعداد پذیرفتهشدگان در دانشگاه فرهنگیان
اعالم نشده است ،گفت :ظرفیت استخدامی استان برای سال ،۹۹
طبق ماده  ۲۸افزایش سه برابری پیدا کرده و حدود  ۶۰۰/۲نفر
مشمول این سهمیه شدند .بهترین حالت برای جبران کمبود
معلم داشتن نیروی استخدامی و افزایش ظرفیت استخدام است
تا نیروهای رسمی را در اختیار بگیریم.

سرپرستدفترمطالعاتپایهشرکتآبمنطقهایگلستان:

میانگین بارندگی در اردیبهشت ماه
سال جاری نسبت به سال گذشته
یک و نیم درصد افزایش را نشان می دهد

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس حسن فرازجو اظهار کرد :میانگین بارندگی استان از ابتدای
سال آبی،مهر  98تا پایان اردیبهشت  99حدود  444میلیمتر بوده
که نسبت به دوره مشابه سال گذشته  34 ،درصد کاهش و نسبت به
دوره درازمدت حدود  11درصد افزایش را نشان می دهد.وی بیان
کرد :میانگین بارندگی دوره مذکور در حوضه آبریز گرگانرود حدود
 548میلیمتر را نشان می دهد ،که نسبت به دوره مشابه سال گذشته
 35درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود  10درصد افزایش
داشته است .این مقدار در حوضه آبریز قره سو حدود  562میلیمتر
می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته  23 ،درصد کاهش و
نسبتبهدورهدرازمدتحدود18درصدافزایشنشانمیدهد.ایشان
در ادامه بیان کرد  :بیشترین مقدار میانگین بارندگی از ابتدای سال
آبی ( مهر  ) 98تا پایان اردیبهشت  99در حوضه آبریز خلیج گرگان
ثبت شده است که حدود  669میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه
سال گذشته  16 ،درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود
 41درصد افزایش نشان می دهد .در همین دوره زمانی  ،بیشترین
مقدار تجمعی بارندگی نقطه ای نیز در ایستگاه گلیداغ به مقدار 783
میلیمتر اعالم شده است.
مهندس فرازجو افزود :در دوره مذکور،آبدهی سرشاخه های رودخانه
گرگانرود در ایستگاه آب سنجی تمر قره قوزی،حدود  41میلیون متر
مکعب می باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود  6درصد افزایش
نشان می دهد .این مقدار در سرشاخه های رودخانه قره سو در ایستگاه
آبسنجیگرمابدشتحدود11میلیونمترمکعبمیباشدکهنسبت
به دوره درازمدت حدود  13درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبرداد:

تهیه و توزیع  2000بسته مواد غذایی و بهداشتی
میان شهروندان کم بضاعت

مسجدسلیمان-خبرنگاررسالت:
مهندس قباد ناصری ضمن اعالم این خبر افزود:این اقدام در راستای عمل به اوامر مقام معظم رهبری در خصوص همیاری و مشارکت در تأمین معیشت
شهروندان نیازمند و در جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت و کمک به شهروندان کم بضاعت شهرهای حوزه عملیاتی این شرکت با توجه به
شرایط سخت اجتماعی ناشی از انتشار ویروس کرونا صورت گرفت.وی افزود:این بسته ها شامل برنج – روغن– عدس– رب گوجه – ماکارونی– پروتئین
گیاهی -مایع ظرفشویی و مایع دستشویی می باشد که توسط پایگاه مقاومت بسیج این شرکت تهیه و برای توزیع میان خانواده های کم بضاعت شهرهای
مسجدسلیمان–اللی– هفتکل و اندیکا در اختیار دفاترائمه جمعه شهرهای یادشده قرار گرفت.وی خاطر نشان کرد:پیش از این و در هنگام انتشار گسترده
ویروس کرونا در شهر عنبر نیز تعداد  150بسته مواد غذایی و بهداشتی توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تهیه و توسط بخشداری عنبر
در میان شهروندان این شهر نفتی توزیع گردید.ناصری تصریح کرد:همچون سایر اقدامات خیرخواهانه این شرکت در بحران های سیل و زلزله تصمیم
گرفته شد عالوه بر انجام اقدامات و عملیات های ضدعفونی و گندزدایی خیابان ها و معابر که همچنان و بهطور روزانه توسط بسجیان و عوامل اداره HSE
صورت می گیرد ،در بحران کرونا هم در رفع نگرانی شهروندان بی بضاعت و کمک به تأمین معیشت آنها مشارکت جدی داشته باشیم.

