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شهردار شهر قدس بیان کرد:

خبر

شهردار قرچک خبرداد:

توزیع  300بسته معیشتی به ارزش
 60میلیون تومان توسط شهرداری

قرچک-خبرنگاررسالت:
محسن خرمی شریف در این خصوص اظهار داشت :با توجه به کاهش
درآمد رانندگان تاکسی و سرویس مدارس در پی شیوع ویروس کرونا
و در راستای حمایتهای مدیریت شهری از این قشر خدوم جامعه،
مقرر شد برای این افراد بسته معیشتی در نظر گرفته شود.وی افزود:
در بیماری کرونا گروههای بسیاری آسیب دیدند و رانندگان هم دچار
مشکالت جدی شدند که در حد توان برای کمک به آن ها اقدام
کردیم.شهردار قرچک خاطر نشان کرد :تعدادی از این بسته های
معیشتی نیز با معرفی معتمدین شهرستان قرچک به خانواده های
نیازمند اهدا شد.خرمی شریف با بیان اینکه  300بسته معیشتی با
ارزش  60میلیون تومان می باشد ،افزود :هزینه این بسته ها ازمنابع
مالی مدیریت شهری و با حمایت شورای اسالمی شهر می باشد و
سعی مان بر این است که این کار به صورت مستمر انجام شود.وی
در پایان با بیان اینکه روزانه ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت
مستمر ضدعفونی میشود ،افزود :ضدعفونی اتوبوس ها و تاکسی ها
به صورت روزانه انجام میشود تا مسافران با خیالی آسوده از این
وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند.

رئیسهیئتمدیرهومدیرعاملشرکتآبوفاضالبگیالن:

با بهره برداری از مجتمع آبرسانی
الت کته سر از توابع رشت  10روستا
از نعمت آب شرب برخوردار می شوند

رشت–خبرنگاررسالت:
سیدمحسن حسینی با اشاره به اینکه تأمین آب  10روستا با استفاده
از ظرفیت خط انتقال رشت_ انزلی از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن
مورد مطالعه قرار گرفت ،شبکه های توزیع آب روستاها ،بهطول
 93کیلومتر با لوله پلی اتیلن به اقطار  63الی  315میلیمتر در حال
اجراست که حدود  90درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی در ادامه
افزود :با تکمیل روگذرهای باقیمانده و اجرای  700متر لوله گذاری،
این پروژه حداکثر تا پایان تابستان در مدار بهره برداری قرار خواهد
گرفت و آب شرب  3787خانوار از مجتمع آبرسانی الت کته سر از
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تأمین خواهد شد.مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان گیالن با بیان تأمین اعتبار این پروژه از صندوق
توسعه ملی تصریح کرد :اعتبار هزینه شده برای این مجتمع بالغ بر
 40میلیارد ریال می باشد.

امام جمعه ت ربت حیدریه بیان کرد:

ضرورت انجام مطالبه گری منطقی
و سازنده در جامعه

مشهد–خبرنگاررسالت:
حجت االسالم محمدرضا عصمتی در نشست خبری با اصحاب رسانه
اظهار کرد :مطالبه گری به منزله حیات جامعه است ،اما این مطالبه گری
باید منطقی و سازنده ،با ارائه راهکار و حفظ وحدت جامعه اسالمی
انجام شود.وی افزود :نهاد امامت جمعه از آن جهت که از یک سو
نهاد حاکمیتی میباشد و از سوی دیگر با مردم در ارتباط است در
حقیقت نقش نقطه اتصال بین حاکمیت و مردم را ایفا میکند ،پس
باید مسائل مهم حاکمیتی را برای مردم تبیین و هم مطالبات مردم
را برای مسئوالن بازگو کند.عصمتی تصریح کرد :در جامعه اسالمی
محور اصلی وحدت ،فرامین و سیاستهای راهبردی مقام معظم
رهبری ،اخالق ،تعهد و دینداری است ،لذا آنچه که از آن به عنوان
وحدت یاد میشود باید حول این محورها باشد.امام جمعه تربت
حیدریه ادامه داد :اختالف سلیقهها و تضارب آرا وجود دارد و گاهی
این اختالفات منجر به چالش و کشمکشهای سیاسی میشود .افراد
نباید به نظر شخصی خود تعصب داشته باشند و تا جایی که امکان
دارد از نظرات دیگران استفاده کنند.وی افزود :بنده معتقد نیستم
در تریبون نماز جمعه مسئولی زیر سؤال برود و سعی میکنم انتقاد
را به مسئوالن برسانم ،از این رو روش انتقادها تفاوت دارد اما اصل
مطالبه گری باید انجام شود.امام جمعه تربت حیدریه در خصوص
پروژه مصالی نماز جمعه تربت حیدریه بیان کرد :در این خصوص
تابع شورای سیاست گذاری ائمه جمعه هستیم و در حال حاضر و
طبق نظر شورای سیاست گذاری ساخت و ساز مصلیها تعطیل شده
و سیاست بر این است که نمازهای جمعه در مساجد جامع هر شهر
برگزار شود ،از طرفی مسجد جامع تربت حیدریه در هسته مرکزی
شهر و در مکان خوبی واقع شده است.

فرماندار مهریز:

جهادگ ران دوخت ماسک
تجلیل شدند

یزد–خبرنگاررسالت:
رضا زارع زاده از  ۵۰نفر از خیاطان جهادی مبارزه با بیماری کرونا
که در زمینه دوخت ماسک فعالیت کردند ،تجلیل کرد.ایشان در
مراسم تجلیل از جهادگران عرصه کرونا ضمن تقدیر از زحمات
تالشگران مردمی در مقابله با شیوع بیماری کرونا اظهار داشت:
نیروهای مردمی از ابتدای شیوع کرونا تاکنون با فعالیتهای خود
نقش مهمی در کمک به نیازمندان و پیشگیری از این بیماری داشتند.
وی عنوان کرد :حضور بموقع و مؤثر جوانان و مردم دارالوالیه در
عرصه خدمترسانی در بخشهای مختلف در کنار فعالیت مسئوالن
باعث دلگرمی مردم به نظام و انقالب اسالمی است.زارعزاده بیان
کرد :امسال با شیوع بیماری کرونا نیاز به وسایل ایزوله و ماسک
برای کادر درمانی و همشهریان ضروری است و در شهر مهریز زنان
و مردان تالشگر با فعالیت جهادی در کارگاههای خانگی با فشردن
پدال چرخهای خیاطی به تولید این وسایل میپردازند.فرماندار مهریز
یادآور شد :نیروهای جهادی و مردمی بدون منت کارهای بزرگی را
انجام دادند و باید همواره قدردان این خادمان بزرگوار نظام باشیم.
زارعزاده تصریح کرد :هدف این جهادگران؛ کمک به نیازمندان و
همشهریان برای پیشگیری از بیماری کرونا است.
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شهرقدس–خبرنگاررسالت:
جلسههماهنگيدرخصوصآمادهسازيپيشنويس
تفاهم نامه شهرداری قدس و شهرک های
صنعتی با حضور شهردار قدس ،مدير فني و
پيمان های شهر ها و شهرك هاي صنعتي
استان تهران و هيئت همراه و اعضاي هيئت
مديره شهرك هاي صنعتي شهرستان قدس
در محل شهرداری قدس برگزار شد.مسعود
مختاري شهردارقدس در جلسه هماهنگي
و بحث و تبادل نظر در خصوص آماده سازي
پيش نويس تفاهم نامه با بهزاد بهزادي مدير
فني و پيمان های شهر ها و شهرك هاي صنعتي
استان تهران و هيئت همراه و اعضاي هيئت
مديره شهرك هاي صنعتي شهرستان قدس
كه در محل اين شهرداري برگزار شد ،گفت:
خدمات دهي توسط شهرداري امري اجتناب
ناپذير بوده و از وظايف ذاتي شهرداري است
اما اين مهم بر مبناي قانون و شرايط مندرج در
قوانين امكانپذير است.مختاري افزود :امروزه

براي رشد و توسعه هر كدام از ما در هر جايگاه
و مسئوليتي وظايفي را بر عهده داريم كه اگر به
نحو احسن و در زمان مقرر انجام دهيم شاهد
اين خواهيم بود كه اثر بخشي اين موارد را به
طور واضح و مشهود لمس كنيم ،در همين راستا
موضوع تعامل دو سويه في ما بين شهرك هاي

با دستور رئیس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح فاز  2بزرگترین آب شیرینکن کشور

بندرعباس -خبرنگاررسالت:
رئیسجمهوردرآیینبهرهبرداریازفاز2بزرگترین
آب شیرین کن بندرعباس ،ضمن قدردانی از
دستاندرکاران،مهندسینوسرمایهگذارانبخش
آب استان هرمزگان را از استان های استراتژیک
کشور خواند و پروژه های در دست اجرای وز
ارت نیرو و بهره برداری از آن ها در سال آینده را
نوید بخش دانست.
دکتر روحانی همچنین با اشاره به افتتاح فاز 2
آب شیرین کن بندرعباس ،تصریح کرد :بسیار
مهم است که وزارت نیرو با در نظرگرفتن منابع
آبی ذخیره این اطمینان را به مردم هرمزگان بدهد
که از آب سالم و پایداری برخوردار هستند تا در
صورت بروز هر گونه مشکلی  ،منابع ذخیره وجود
داشته باشد و لطمه ای به پایداری آب نخورد.در

ادامهاینآیین،وزیرنیرواظهارداشت:توفیقیاست
در پنج شنبه های پویش هرهفته ؛الف-ب-ایران
نوبت به استان هرمزگان رسید و کشتی پویش در
سواحل هرمزگان لنگر انداخت.رضا اردکانیان از
افتتاح  6طرح بزرگ صنعت آب و برق در استان
هرمزگان در مجموع با اعتبار  2667میلیارد
تومان خبر داد و گفت :بهره برداری از این طرح ها
و پروژه ها حاکی از سیر طبیعی فعالیت های
اقتصادیکشوروعدماتکایصددرصدیبهصادرات
نفت است و فعال بودن بخش خصوصی در سال
جهش تولید است.اردکانیان با اشاره به طرح های
آبرسانی در استان هرمزگان ،طرح ملی آبرسانی از
سد جگین به بشاگرد را طرح های مهم و پیچیده
ای خواند و گفت :این طرح با اعتبار یکهزار و 810
میلیارد ریال شامل خط انتقال به طول  81کيلومتر
خط انتقال و دو باب ايستگاه پمپاژ اجرا شده و تأمین
کننده نیاز آبی شهر سردشت و روستاهاي مسير را
با ظرفيت  30ليتر بر ثانيه است.وزیر نیرو در ادامه به
با اشاره به بزرگترین آب شیرین کن کشور در شهر
بندرعباس ،افزود :امروز فاز  2پروژه آب شیرین کن
یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس با هدف تأمین
آب شرب مورد نیاز کالنشهر بندرعباس و بندر
خمیر مورد بهره برداری قرار گرفت.

صنعتي و شهرداري ها امري مهم و اثر بخش
است كه سرفصل اين اثرات بر مبناي شعار سال
در راستا ی جهش توليد و نگاه به اقتصاد درون
خود را نشان ميدهد.
شهردار قدس با تأكيد بر اين موضوع كه امروزه الزم
است كه هر مجموعه بر مبناي قوانين ،وظايف خود را

انجام دهد به نوعي شهرداري در حوزه خدماتي خود
حركت كرده و شهرك صنعتي نيز تمام توان خود را
در حوزه توليد به كار بگيرد ،خاطر نشان كرد :شهر ها
زمانيميتواندخودرابهعنوانيكعاملمؤثرومحرك
نمايانكنندكههويتسازيدقيقوصحيحبرمبناي
زير ساخت ها و داشته هاي آن شهر حركت كرده
باشد.مختاري عنوان كرد :برند سازي نياز امروز
در حوزه رشد توليد و جذب توريست صنعتي
است ،اگر دقت در هويت سازي در شهرك هاي
صنعتي باال بوده و برند سازي و اطالع رساني
مناسبي در اين حوزه صورت بگيرد شاهد رشد
در تمام ابعاد مرتبط اين حوزه خواهيم بود  ،شهر
قدس با وجود شهرك هاي صنعتي كه دارد آنگونه
كه بايد و شايد در حوزه برند سازي ورود نكرده
است در صورتي كه ميتوان با اطمينان خاطر
و با وجود صنايع هايتك متعددي كه در شهر
قدس مستقر هستند اين منطقه را در حوزه تأمين
قطعات خودرويي و چند صنعت پايه اي ديگر
برند سازي كرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی خبر داد:

کاهش  ۴۰درصدی آب مصرفی بخش کشاورزی
حوضه دریاچه ارومیه
تبریز-خبرنگاررسالت:
اکبر فتحی در دیدار با نماینده دفتر طرح حفاظت
از تاالبهای ایران در آذربایجان شرقی اظهار کرد:
آذربایجان شرقی دارای یک میلیون و  ۲۰۰هزار
هکتار اراضی کشاورزی است که از این میزان ۴۰۰
هزار هکتار آبی و مابقی به صورت اراضی دیم کشت
میشود.وی با بیان اینکه اراضی آبی  ۵۰درصد
وابسته به منابع آبی زیرزمینی و  ۵۰درصد مابقی
از آبهای سطحی تغذیه میکنند ،افزود :اراضی
دیم براساس شرایط جوی و نزوالت آسمانی کشت
شدهویکقسمتدیگرازمسائلمدیریتیازجمله
اصالح ژنتیکی و بهزراعی توسط کارشناسان و
متخصصانکشاورزیدرسطحشهرستانهاعملیاتی
و اقدام میشود.فتحی اظهار کرد :ارقام مقاوم در
مقابل کم آبی در مزارعی که به صورت دیم کشت
میشونددرراستایعملکردمطلوبدرواحدسطح
از نقش بسزایی برخوردار بوده و مسائل زراعتی در
حوزه بهزراعی و حفظ رطوبت خاک حائز اهمیت
است.ایشان در خصوص تولیدات آبی که متکی
بر منابع آبی تولید میشوند ،گفت :در سالهای
اخیر بهینه سازی مصرف آب در اراضی آبی جزء
سیاستهای اولویت دار سازمان جهاد کشاورزی
استان قرار دارد که هم به لحاظ سخت افزاری

اردبیل-خبرنگاررسالت:
ستاری از افتتاح پنج طرح اقتصادی و تولیدی در
اردبیلبااشتغالزاییوخودکفایی782مددجوخبر
داد و گفت :همزمان با هفته بهزیستی پنج طرح
اقتصادی ،تولیدی و اشتغالزا به نفع مددجویان
بهزیستی به بهرهبرداری میرسد.ایشان در مراسم
افتتاحهمزمانپروژههایبهزیستیدرگرامیداشت
اینهفتهاظهارکرد:اینواحدهایتولیدیوکارگاهی
با جذب مددجویان و به ویژه معلوالن بهزیستی با

ظرفیت بیش از  300نفر در حوزه فرشبافی ،تولید
جعبه جواهرات و طال و همچنین صنایع تبدیلی و
تکمیلیدراردبیلوسایرشهرهاامکانافزایشتوان
اقتصادی خانوارهای تحت پوشش را فراهم کرده
است.وی به افتتاح دو مرکز مشاوره نیز اشاره کرد
و گفت :همزمان با هفته بهزیستی مرکز مشاوره
عمومی دانشگاه آزاد و مرکز مشاوره تخصصی
ازدواج راهاندازی میشود تا به مجموع  90مرکز
مشاورهاستانافزودهشود.مدیرکلبهزیستیاستان

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:

دکتر ناصر مشایخی به عنوان سرپرست جدید
مخاب رات منطقه اصفهان معرفی شد

اصفهان–خبرنگاررسالت:
در آیینی که به صورت ویدئو کنفرانس با
حضورمدیرکلارتباطاتواموربینالملل
شرکتمخابراتایرانوجمعیازمسئوالن
مخابراتاصفهانبرگزارشد؛طیحکمیاز
سویمهندسصدریمدیرعاملشرکت
مخابرات ایران ؛ دکتر ناصر مشایخی به
عنوان سرپرست جدید مخابرات منطقه
اصفهانمعرفیوازتالشهایمهدیحیدریزادهدر
زمان تصدی این پست تقدیر شد.محمد رضا بیدخام
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات
ایران در این جلسه ضمن قرائت حکم صادره از جانب

مدیرعاملشرکتمخابراتایرانبرای
مهدی حیدری زاده مدیر قبلی منطقه
آرزویموفقیتوبهروزینمود.مشایخی
دراینآیین،ضمنقدردانیازتالشهای
مدیر قبلی منطقه از عزم جدی خود در
راستای تحقق مأموریت های شرکت
مخابرات ایران جهت اعتالی بیش از
پیش جایگاه مخابرات در سطح استان
سخن گفت و اظهار کرد  :امیدوارم خداوند متعال
در این منصب به بنده توفیق خدمت مضاعف به
هم استانی های عزیز در راستای توسعه ظرفیت های
مخابراتی و ارتباطی استان عنایت بفرماید.

اردبیلازافتتاحدومرکزسالمتحمایتسالمندان
و بیماران روانی مزمن خبر داد و اظهار کرد :در حال
حاضر پنج خانه سالمند و سه خانه معلول ذهنی در
استان فعالیت میکنند.ستاری از عقد تفاهمنامه با
بسیج سازندگی برای نصب پنلهای خورشیدی با
هدف کسب درآمد مددجویان تا یک میلیون تومان
ماهانهخبردادوخاطرنشانکرد:ایجادمراکزمثبت
زندگییاهمانمجتمعخدماتبهزیستیدردستور
کار ماست که امیدواریم مددجویان از خدمات 40

و هم به لحاظ نرم افزاری متخصصان و کارشناسان
کشاورزی وارد عمل شده و اقدامات خوبی در این
راستاانجامدادهاند.ویافزود:ایجادزیرساختهای
کشاورزی از جمله شبکههای آبیاری ،اصالح
سیستمهای آبیاری از سنتی به مدرن که تحت
عنوان آبیاری تحت فشار در حال اجرا میباشد از
شاخص ترین تمهیدات اعمال شده در راستای
بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است.
فتحی با اشاره به اینکه نهادینه ساختن فرهنگ
مصرف آب و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی
با توجه به محدودیتهای منابع آبی ضروری و
اجتناب ناپذیر است ،گفت :کارهای انجام یافته
در حوزه ترویج به خصوص تغییر ارقام قدیمی و
بومی به ارقام جدید و اصالح شده از عوامل مهم و
تأثیرگذار در این حوزه است.

مرکز مثبت زندگی استفاده کنند.وی ادامه داد :در
گرامیداشت هفته بهزیستی دو پروژه شامل مرکز
جامع درمان و بازتوانی معتادان راهاندازی میشود
تا خانوادههای گرفتار در دام اعتیاد از ظرفیت این
مراکز برای اقامت و سمزدایی معتادان استفاده
کنند.وی در پایان گفت :از آغاز شیوع کرونا تاکنون
 4میلیارد و  372میلیون تومان اعتبار برای خرید
لوازم بهداشتی و بسته غذایی تأمین و در اختیار
جامعه هدف بهزیستی قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی دزفول عنوان کرد:

دستگیری  ۱۱سارق حرفه ای در طرح ارتقا
امنیتاجتماعی

دزفول-خبرنگاررسالت:
سرهنگروحالهگراوندیدرتشریحاین
خبر گفت :طرح ارتقا امنیت اجتماعی
به منظور برخورد قاطع با سارقان و
مخالن نظم و امنیت عمومی در سطح
شهرستان دزفول پس از هماهنگی با
مرجع قضائی طی  ۴۸ساعت گذشته
توسط مأموران انتظامی به مرحله
اجرا درآمد.وی افزود :مأموران انتظامی در اجرای
این طرح طی عملیات هایی مجزا موفق شدند ۱۱
سارق حرفه ای را شناسایی و در مخفیگاهشان
دستگیر نمایند.این مقام انتظامی تصریح کردند :

متهمان در بازجویی پلیس به  ۲۷فقره
انواع سرقت از قبیل کیف قاپی ،قاپ زنی
 ،موتورسیکلت ،داخل خودرو و ...
در سطح شهرستان اعتراف کردند.
سرهنگ گراوندی ادامه داد  :در اجرای
این طرح تعداد  ۱۵دستگاه خودرو و
 ۳۹دستگاه موتور سیکلت متخلف نیز
توقیف  ،اعمال قانون و روانه پارکینگ
گردیدند.فرمانده انتظامی دزفول در خاتمه با اشاره
به رضایتمندی شهروندان از اجرای اینگونه طرح ها
خاطرنشان کرد  :متهمان پس از تشکیل پرونده
تحویل مراجع قضائی شدند.

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان در جلسه فوق العاده کمیته مدیریت بحران شرکت ابراز کرد :

بررسی خسارات سیالب در حوضه های گرگانرود و اترک به رودخانه ها و تأسیسات آبی

گرگان-خبرنگاررسالت:
دراین جلسه گزارش مدیردفتر مطالعات پایه شرکت مبنی بر میزان
بارشطیروزهایاخیر،همچنینگزارشمعاونومدیرانحفاظت
و بهره برداری شرکت مبنی بر وضعیت و میزان آب ورودی مخازن
سد ها در اثر بارشهای چند روز اخیر و وضعیت رودخانه های
گرگانرود و اترک  ،بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.
سرپرست شرکت ضمن ارائه گزارشی از دو جلسه مدیریت بحران
آزادشهر باحضور استاندار و معاون عمرانی استانداری ،بر دستور
استاندار مبنی بر انجام الیروبی ها ویافتن راه حل های مناسب
برای جلوگیری از آسیب های ناشی از بارندگی های رگباری
در آزادشهر  ،کالله و گالیکش تأکید کرد.مهندس سید محسن

مدیرکل منابع طبیعی ایالم خبر داد:

نهالکاریمسیرمه ران-ک ربال

ایالم–خبرنگاررسالت:
رضا احمدی آخرین وضعیت پیشرفت طرح نهالکاری مسیر مهران-کربال را تشریح کرد و گفت :در این طرح  ۷۰۰هزار اصله نهال
کشت می شود.ایشان اظهار کرد :استان ایالم به عنوان استان برتر در زمینه جنگل کاری در کشور انتخاب شده و در سال جاری قرار
است  ۱۰هزار هکتار دیگر جنگل کاری در استان صورت گیرد.وی بیان کرد :یکی از مهمترین مزیتهای این جنگل کاری اینکه
این طرحها بیشتر در اراضی بیابانی استان برای جلوگیری از افزایش بیابان و کاهش ریزگردها انجام شده است.احمدی از تفاهم
کاری استان ایالم و واسط عراق برای نهال کاری مسیر مهران تا کربال خبر داد و گفت :هم اکنون این طرح در حال انجام است و
بیش از  ۸۰کیلومتر در این مسیر نهال کاری انجام شده است.وی بیان کرد :طرح جنگل کاری مشارکتی بین ایران و عراق با عنوان
«سید الشهدا» در مرحله اول از مرز مهران و زرباطیه تا کوت عراق اجرایی میشود و در فازهای بعدی تا کربال انجام خواهد شد.وی
افزود :در نهالستان مهران که ساالنه چهار میلیون اصله نهال تولید میشود ،تمامی نهالهای این طرح تأمین میشود.مدیرکل منابع
طبیعی ایالم با اشاره به پیشرفت مناسب این طرح اظهار کرد :در این طرح تحت عنوان نهالکاری سیدالشهدا قرار است بیش از ۷۰۰
هزار نهال در مسیر پیاده روی زائران اربعین کاشته شود.وی گفت :تاکنون  ۱۵هزار هکتار از عرصههای بیابانی مهران جنگل کاری
شده و قرار است  ۳۰هزار هکتار دیگر از این اراضی جنگل کاری شود.

حسینی در ادامه اظهار داشت :آمار بارندگی ها با هوا شناسی تدقیق
و خسارت ها در رودخانه ها و تأسیسات آبی بررسی و اعالم شود.
همچنین گزارش کاملی از وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز
در بستر و حریم رودخانه خنجری و همچنین پل های تقاطعی در
سه محدوده باالدست  ،محدوده و پایین دست شهر آزادشهر تهیه
و مورد بررسی بیشتر قرار گیرد .همچنین روند گزارش دهی دبی
رودخانه ها با دقت ادامه یابد و با توجه به دبی سیالبی اترک گروه
کارشناسی جهت بازدید و مدیریت سیالب در منطقه مستقر شوند.
گزارش اولیه کنترل آب های سطحی ( مدیریت سیالب ) شهرهای
آزادشهر ،گالیکش و کالله و علت آبگرفتگی منازل روستایی و برنامه
های مهندسی مورد نیاز جهت ارائه به استاندار تهیه و ارائه گردد.به

گفته مهندس حسینی  ،مدیریت مستمر مخازن سدها  ،آبگیری
مخازن سدهای کوچک آبی و تحویل آب به کشاورزان آبزی پروران
در صورت امکان ،صدور اخطاریه به متصرفان حریم و بستر رودخانه
های خنجری و آق سو و سازه های تقاطعی نامناسب  ،اعزام 2
دستگاه بیل مکانیکی به آزادشهر و 2دستگاه بیل مکانیکی بوم
بلند به آبگیر دریچه های داشلی برون ،باز کردن کامل دریچه های
آبگیر داشلی برون و مخازن دانشمند ،اینچه برون ،آلماگل جهت
آبگیری و کنترل واطالع رسانی الزم در خصوص پیشگیری از بروز
خسارت ناشی ازسیالب به کشاورزان مسیر کانال آبگیر داشلی
برون از طریق بخشداری و شورا ها و دهیاران از جمله مهم ترین
مصوبات این جلسه بود.

سرپرست تأمین اجتماعی شعبه نیشابور:

 45درصد جمعیت شهرستان
زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند

نیشابور-خبرنگاررسالت:
هادی میرزایی گفت 164 :هزار نفر شامل  52هزار نفر بیمه شده اصلی 88 ،هزار نفر
تبعی بیمه شده اصلی 14 ،هزار نفر مستمری بگیر ،بازنشسته ،ازکارافتاده و بازمانده و
 10هزار نفر افراد تبعی دسته مذکور است که  45درصد جمعیت شهرستان را شامل
می شود.ایشان اظهار کرد :هزار و  150نفر از بیمه بیکاری استفاده می کنند و افزون بر
هزار نفر نیز از بیمه شرایط کرونایی استفاده می کنند.سرپرست تأمین اجتماعی شعبه
نیشابور افزود :تمام بدهی های تأمین اجتماعی نیشابور به مراکز درمانی تا پایان فروردین
امسال پرداخت شده است.میرزایی با بیان اینکه این آمار در دسته جات مذکور در بخش
زبرخان که به تازگی به شهرستان ارتقا یافت حدود  30هزار نفر است ،یادآور شد :شعبه
مستقل تأمین اجتماعی در زبرخان در سال  92ایجاد شد.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

بانک اطالعاتی آمار سالمندان
تهیه شود

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
جعفرمردانیدرنشستبررسیمشکالتسالمندانبابیاناینکهبانکاطالعاتی
آمارسالمنداندرچهارمحالوبختیاریتهیهشود،عنوانکرد:آمارمشخصیاز
تعدادسالمنداندراستانوجودندارد.ایشانگفت:جمعیتاستانچهارمحال
و بختیاری رو به سالمندی است و باید تمهیدات الزم برای سالمندان در این
استان اندیشیده شود.وی بیان کرد :سالمندان به عنوان افراد با تجربه جامعه
به شمار میروند و نسل جوان باید از تجربیات این قشر استفاده کند.معاون
سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد :حمایت از این
قشر و ارائه خدمات مورد نیاز به سالمندان یکی از سیاستهای برنامه ششم
توسعه است.وی تأکید کرد :بهره گیری از توان خیران برای توسعه خدمات
به قشر سالمند در این استان ضروری است.

معاونفنیشهرسازیوعمرانشهرداریکهریزک:

با حصول هماهنگی های الزم
معبر توت سفید بهصورت رسمی باز شد

کهریزک -خبرنگاررسالت:
درراستایرسیدگیبه مشکالتصنعتگرانوصاحبانصنوفمنطقهصنعتی
احمد آباد و با توجه به توافقات صورت گرفته فی ما بین شهرداری کهریزک و
پلیس راهور ،این پروژه بهصورت رسمی افتتاح گردید.حسین محمدی فرد
با اعالم این خبر افزود :یکی از بزرگترین مشکالت منطقه صنعتی احمد
آباد نداشتن یک ورودی مناسب و در خور بوده که شهرداری کهریزک بعد
از انجام مطالعات گسترده برای جا نمایی این معبرپر تردد ،طرح را بهصورت
عملیاتی درآورد.ایشان اظهار داشت :بعد از اتمام پروژه ،این معبر به دالیل
فنی بسته ماند تا اینکه پس از حصول موافقت های نهایی والزم با پلیس
راهور پروژه «توت سفید» به بهره برداری رسید.

مسئول بسیج رسانه سپاه گلستان خبرداد:

مدیر کل بهزیستی اردبیل ابراز کرد:

افتتاح پنج طرح تولیدی و اقتصادی در استان

خبر

امضای تفاهم نامه همکاری میان
سازمان بسیج رسانه و انجمن
روزنامه نگاران مسلمان

کالله–خبرنگاررسالت:
میثم قرائی با اعالم این خبر افزود:در جلسه ای که با مدیر انجمن
روزنامه نگاران مسلمان استان در محل بسیج رسانه برقرار گردید،
پس از بحث و تبادل نظر حول اهداف و برنامه های بسیج رسانه و آن
تشکل و بررسی زمینه های همکاری مشترک ،تفاهم نامه همکاری
فی مابین مسئول بسیج رسانه استان و محمد عمرانی مدیر انجمن در
استان گلستان به امضا رسید.قرائی تعامل سازنده و همدالنه ،بصیرت
افزاییعمومی،فرهنگسازیجهادیدررسانهها،ساماندهیوحمایت
معنوی از نویسندگان ،خبرنگاران و عموم اهالی رسانه استان ،تشکیل
کارگروه های فرهنگی شهرستانی ،راه اندازی و فعال سازی کانون
های بسیج رسانه در سطح استان ،انتشار نشریه و  . . .را از مهمترین
بندهایتفاهمنامههمکاریمیانسازمانبسیجرسانهاستانباانجمن
روزنامه نگاران مسلمان گلستان برشمرد.

ادارهروابطعمومیمخابراتاستانمرکزیابرازکرد:

حضور مدیر مخاب رات در جلسه
ستاد اقتصاد مقاومتی استان

اراک–خبرنگاررسالت:
یکصد و بیست و دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست
استاندار مرکزی در شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان زرندیه
برگزارشد.بهگزارشادارهروابطعمومیمخابراتمنطقهمرکزیدراین
جلسهکهمشکالتزیرساختیشرکتتوسعهسیاحانسرزمینایرانیان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .مهندس ملک حسینی مدیر مخا برات
منطقه مرکزی گزارشی از وضعیت وچگونگی توسعه شبکه مخا براتی
دراینمنطقهارائهنمود.گفتنیاست،آیلند،سرزمینایرانیان،شهرکی
اقامتی ،تفریحی ،تجاری و ورزشی در کالس بینالمللی است که برای
ایجاد سبک ایدهآل زندگی برای همه ایرانیان توسط شرکت توسعه
سیاحان سرزمین ایرانیان پایهگذاری شده است.

استاندار مازندران:

معادن شن و ماسه مازندران
ساماندهیشود

ساری– خبرنگاررسالت:
احمدحسینزادگاندرجلسهکارگروهاقدامبااشارهبهشرایطاقتصادی
کشور در پی اعمال تحریمهای سنگین و ظالمانه و همچنین شیوع
ویروس کرونا ،گفت :مدیران از تمام ظرفیتهای موجود برای حمایت
از بخش خصوصی استفاده کنند لیکن با نظارت دقیق از انحراف
احتمالی طرحها ممانعت نمایند.وی یکی از طرحهای مهم استان را
ساماندهی رودخانهها به جهت افزایش توان در مقابله با سیل بیان کرد
و اظهار داشت :حمایت از پیمانکاران و نظارت بر کار آنان از سوی
دستگاههایمتولیودستگاهناظرتوأمانانجامشود.نمایندهعالیدولت
در مازندران خواستار ساماندهی و به روزرسانی مجوزهای معادن شن
و ماسه شد و گفت :به روزرسانی این معادن ضمن جلوگیری از تخلفات
باعث ثبات در تأمین نیاز ساخت و ساز استان خواهد شد.استاندار
مازندران با اشاره به اینکه مشکالت سرمایهگذاران در کارگروههای
مختلف بررسی میشود ،اظهار داشت :توسعه زراعت چوب یکی از
برنامههای مهم استان است که با اجرای دقیق آن ضمن تأمین مواد
اولیه صنایع سلولزی ،از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری میشود.وی
با بیان اینکه اقشار مختلف مردم میتوانند از این فرصت اقتصادی
بهرهمند شوند ،گفت :باید از ظرفیت شوراها ،سازمانهای مردم نهاد
و بسیج در توسعه زراعت چوب استفاده شود زیرا مردممحور بودن
اینگونهبرنامههاعاملاصلیموفقیتاست.حسینزادگانازشناسایی
فضاهای خالی از جمله پارکها ،دانشگاهها ،حاشیه رودخانهها و
آببندان ها جهت زراعت چوب خبرداد و اظهار داشت :برنامهریزی
جامع و کاملی برای توسعه زراعت چوب در دست اقدام است اما بدون
همکاری همه جانبه دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی این طرح
به صورت کامل اجرا نخواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

 110هزار تن گوشت مرغ در استان تولید م یشود

سنندج –خبرنگاررسالت:
محمد فرید سپری ،از تولید  98هزار تن گوشت مرغ و  29هزار و  900تن گوشت قرمز در سال گذشته در استان كردستان خبر داد و گفت :پیشبینی
شده این میزان ظرفیت تا پایان سالجاری بهترتیب به  110هزار تن گوشت مرغ و  32هزار تن گوشت قرمز برسد.وی با بیان اینکه کردستان رتبه
دوم خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورز در کشور را دارد ،افزود :استان کردستان با موفقیتهای خاص خود به انباری برای غله کشور تبدیل شده و در
سالجاری نیز تولید بیش از یکمیلیون تن پیشبینی شده است.ایشان با اشاره به اینکه کردستان در سال گذشته با تولید  95هزار تن گوشت مرغ رتبه
نهم کشوری و رتبه نخست شمال غرب کشور را کسب کرده است ،اظهار داشت :این استان ساالنه با تولید  47هزار تن توت فرنگی رتبه نخست و 320
هزار تن محصول سیب زمینی رتبه چهارم کشور را دارد.وی از تولید  2میلیون و  900هزار تن انواع محصوالت کشاورزی در بخش زراعت ،باغبانی ،دام
و طیور و شیالت در سال گذشته در استان خبر داد و گفت :پیشبینی شده این میزان در سالجاری به  3/1میلیون تن برسد.سپری با اشاره به اینکه
کردستان  8/1دهم مساحت و  7درصد روانآبهای کشور را دارد ،افزود :استان کردستان با  3درصد بارندگی کشوری ،از ظرفیت آب بسیار باالیی
برخوردار بوده و امروزه  56هزار هکتار اراضی تحت آبیاری ،زراعت و باغ به آخرین متدهای سیستم آبیاری مجهز است.وی با عنوان اینکه تداخالتی
میان دولت و اسناد کشاورز وجود دارد ،گفت :تاکنون نزدیک به  256هزار 600هکتار رفع تداخل شده و اسناد در ثبت و اسناد و ادارهکل منابع طبیعی
در حال حل و فصل بوده و با تمام توان این رویه را ادامه خواهیم داد.

