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شهردار باقرشهر بیان کرد:

پیامی به مناسبت گ رامیداشت
سالروز اقامه اولین نماز جمعه ته ران

باقرشهر–خبرنگاررسالت:
سعید استاد فرج در پیامی سالروز اقامه اولین نماز جمعه انقالب
اسالمی به امامت مجاهد نستوه آیت اهلل سید محمود طالقانی در
سال 1358را گرامی داشت.متن پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
نماز جمعه محل رویش جوانان مؤمن و انقالبی و تحصیلکرده برای
آینده نظام اسالمی است.نماز جمعه حلقه وصل مردم و مسئولین
برای ارائه مشکالت و خدمات جمهوری اسالمی است.پنجم مرداد
ماه سال  58اولین نماز جمعه بعد از انقالب اسالمی ایران به امامت
مجاهد نستوه حضرت آیت اهلل طالقانی است.نماز جمعه ؛ نمازی
پر فضیلت و دشمن شکن که خداوند سبحان در سوره جمعه صراحتا
مؤمنان را به حضور و اقامه با شکوه آن دعوت نموده است.اینجانب این
روزبزرگرامحضررهبرمعظمومقتدرانقالباسالمیوحجتاالسالم
استیری امام جمعه باقرشهر و همشهریان عزیز تبریک عرض نموده
و به نوبه خود از زحمات و تالشهای دلسوزانه این عزیزان قدردانی
می نمایم.

مدیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شعبه استان
گلستان خبرداد:

افتتاح دفاتر انجمن روزنامه نگاران
در عل یآباد کتول و آزاد شهر

کالله –خبرنگاررسالت:
مدیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شعبه استان گلستان با اعالم این
خبر افزود :دفاتر انجمن روزنامه نگاران مسلمان درشهرهای علی آباد
کتول و آزاد شهر با مدیریت آقایان علیرضا جهانی فر و احمد سیمای
عراقی از خبرنگاران جوان رسانه های محلی و کشوری افتتاح و
راه اندازی شدند.حکم صادره برای افراد نامبرده و معرفینامه آنان به
عنوان مسئول دفاتر شعبه استان گلستان بهزودی تسلیم فرمانداری
شهرستان های علی آباد کتول و آزاد شهر استان گلستان می شود تا
فعالیتهای صنفی و رسانه ای این دفاتر بهصورت قانونی و رسمی آغاز
شود.کلیه خبرنگاران فعال در رسانه های استان گلستان میتوانند با
ارسالعکسوتصویرمدارکشناسایی،رزومهکاریوحداقل5نمونهاثر
منتشر شده جدید خود در رسانه ها به نشانی ایمیل @95 pouyesh
 gmail.comدرخواست عضویت در این تشکل فرهنگی و صنفی
بدهند تا پس از تصویب هیئت مدیره به عضویت انجمن روزنامه نگاران
مسلمان درآیند.

فرمانده انتظامي دزفول خبر داد:

دستگيري سارق لوازم پزشکي

دزفول -خبرنگاررسالت:
سرهنگ روح اله گراوندي با اعالم اين خبر گفت :در پي وقوع يک فقره
سرقت لوازم مطب پزشکي در دزفول ،بررسي موضوع بهصورت ويژه در
دستورکارپليسآگاهی قرارگرفت.ويافزود:مأمورانپليسآگاهيبا
انجام کارهاي فني و با استفاده از شگردهاي پليسي هويت يک سارق را
شناسايي و پس از هماهنگي با مرجع قضائي طي عملياتي غافلگيرانه
درمخفیگاهشدستگيرکردند.ایشانادامهداد:دربازرسيازمخفيگاه
متهم اموال مسروقه به ارزش تقريبي  8ميليارد ريال کشف و پس از
صورتجلسه تحويل فرد مالباخته شد.سرهنگ گراوندي با اشاره به
اعتراف متهم به بزه ارتکابی ،تصريح کرد :متهم پس از تشکيل پرونده
مقدماتي با قرار صادره مرجع قضائي روانه زندان شد.

با حکم رئیس هیئت وزنه برداری خوزستان؛

کارمند شرکت نفت و گاز
مسجدسلیمان،رئیسکمیته
ارزیابی هیئت وزنه برداری شد

مسجدسلیمان –خبرنگاررسالت:
بهگزارشروابطعمومیشرکتبهرهبردارینفتوگازمسجدسلیمانسید
علیرضا قریشی در حکمی افشین صالحی پور قهرمان پیشین و مربی نامدار
و کارکشته وزنه برداری کشور را بهعنوان رئیس کمیته ارزیابی فنی و مالی
هیئت وزنه برداری استان خوزستان منصوب کرد.الزم به توضیح است که
افشین صالحی پور دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
هماکنونبهعنوانرئیسسندرسیوکنترلاسنادشرکتبهرهبردارینفت
وگازمسجدسلیمانمشغولبهخدمتمیباشد.ویکهدرتیموزنهبرداری
نفت مسجدسلیمان طی سالیان متمادی بهعنوان مربی فعالیت داشته
موفق به تربیت شاگردان ارزنده و موفقی در این رشته گردیده که در
مسابقات مختلف منطقه ای  ،ملی و بین المللی موفق به کسب عناوین و
مدال های مختلف قهرمانی شده اند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب گیالن خبر داد:

تفاهم نامه همکاری آبفای گیالن
با اتحادیه شرکتهای تعاونی
مسکنمهربندرانزلی

رشت– خبرنگاررسالت:
در راستای تسهیل در واگذاری  52واحد مسکونی برای کارکنان این
شرکت ،تفاهم نامه همکاری بین آبفای گیالن و اتحادیه شرکتهای
تعاونی مسکن مهر بندرانزلی منعقد شد .سید محسن حسینی
رئیس با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین این شرکت و اتحادیه
شرکتهای تعاونی مسکن مهر بندرانزلی ،هدف از اجرای این طرح
را  ،تسهیل در شرایط واگذاری  52واحد مسکونی به کارکنان شرکت
آب و فاضالب استان گیالن اعالم کرد.وی با بیان اینکه شرکت آب
و فاضالب استان گیالن به منظور رفاه حال همکاران خود اقدام به
مذاکرهوهماهنگیبااتحادیهشرکتهایتعاونیمسکنمهربندرانزلی
نموده است ،افزود :با اطالع رسانی از شرایط واگذاری واحدهای
مسکونی ،عالقهمندان جهت برخورداری از این تسهیالت ثبت نام
می نمایند و در صورت استقبال همکاران نسبت به انعقاد تفاهم نامه
همکاری با مسکن مهر رشت نیز اقدام خواهد شد.
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روابط عمومی و بین الملل شرکت پاالیش نفت بندرعباس؛

سودقابلتقسیمسهامدارانشرکتپاالیشتعیینشد

بندرعباس– خبرنگاررسالت:
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پاالیش نفت
بندرعباس با حضور  74/85درصدی سهامداران
برگزار شد و پس از تصویب صورتهای مالی ،با رأی
اکثریت سهامداران ،مبلغ  420ریال سود قابل تقسیم
هر سهم برای سال منتهی به  29اسفند سال 1398
تخصیص یافت.بر اساس این گزارش با توجه به شیوع
ویروس کرونا و وضعیت قرمز استان هرمزگان و مطابق
با اطالعیه ستاد ملی کرونا و سازمان بورس و اوراق
بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع ،مجمع
عمومی عادی ساالنه شرکت پاالیش نفت بندرعباس
با حضور سهامداران عمده برگزار شد و به منظور اطالع
سهامداران از روند برگزاری مجمع ،با اقدامات مناسب
و فراهم سازی بسترهای الزم ،این مجمع از طریق
فضای مجازی که پیشتر در روزنامه های کثیر االنتشار
اطالع رسانی شده بود ،به صورت زنده پخش شد.در
این ابتدای این مجمع مدیرعامل شرکت پاالیش نفت
بندرعباس گزارشی از عملکرد شرکت در سال  98در

فرآیندتولید،حجمتولیدات،صورتهایمالی،طرحهای
اجراشدهودرحالاجرادرراستایتوسعهپاالیشگاهارائه
کردند.آخریناقداماتصورتگرفتهدرخصوصطرحهای
ارتقایکیفیتفرآوردههایسنگینواحداثواحدهای
جدید کک سازی ،مدیریت گازهای مشعل ،ساخت 6

رئیس شورای اسالمی شهر شاهرود بیان کرد:

درخواست مؤکد از پیمانکاران شاهرودی
ب رای مشارکت در پروژه های شهری

مدی ریت جهادی ،راه برون رفت از تغیی رات روزانه
شاخص های تأثیرگذار بر فعالیت های مؤسسه است

کرج–خبرنگاررسالت:
دکترمجتبیمحرمیدرآیینتکریمومعارفهسرپرستان
مدیریت بازرگانی مؤسسه رازی که با حضور جمعی از
مدیراندرسالنزندهیاددکترکاوهبرگزارشد،بااشارهبه
اهمیتمدیریتجهادیوعلمیدرمؤسسهرازیاظهارکرد:
مدیریت در کشور در شرایط حاضر با محدودیت ها و
چالشهایمتعددیمواجهبودهوشرایطمحیطیزیادی
نیز بر فعالیت های مؤسسه رازی تأثیرگذار است.وی با
بیان اینکه در این شرایط اتخاذ مدیریت جهادی بیش
از هر شیوه دیگری برای برون رفت از موانع و مشکالت
راهگشا است ،تصریح کرد :مدیریت جهادی به معنای
مدیریتیهیجانی،غیرعلمیوبهدورازتفکروبرنامهریزی
نیستبلکهمهمترینمؤلفهمدیرجهادی،ایناستکهاز
شرایطبهوجودآمدههراسیبهدلراهندادهوپیوستهبه
دنبالشکستنبنبستهاویافتنراههایجدیدوخروج

از تنگناها است.دکتر محرمی افزود :پیش از رسیدن به
مراحل دشوار تصمیم گیری ،باید با پیش بینی شرایط
آینده و با هوشمندی و نگاه تیزبینانه مسائل پیش رو را
رصدوراهحلهاراجستوجوکردهتابتوانیممسیررابه
درستی طی کنیم.ایشان در ادامه ،الزمه بهره مند بودن
از این شاخص ها را پرهیز از مسائل جزئی و رسیدگی و
ریشهیابیمسائلکالنمؤسسهدانستوگفت:مشخص
شدن اولویت ها به ویژه اولویت های اصلی و تمرکز بر
آن ها ،مصرف منابع محدود در جهت اهداف اصلی
مؤسسه ،شناسایی منابع بالقوه و ظرفیت های موجود،
دوری از روش های سنتی و جایگزینی آن با روش های
هوشمندانه تر و شناسایی تهدیدها و فرصت ها ،ما را در
دستیابیبهاهدافمتعالیاینمؤسسهیاریمیرساند.
ویباتأکیدبراینکهانعطافپذیریذهنوعمل،چابکیو
سرعتعملدرچالشهاوتغییرمسیردادنازملزومات
مدیریت است ،تصریح کرد :دست یافتن به این مهم
مستلزم آن است که اطالعات خود را روزآمد کرده و با
آموزش های مستمر در یک روند تکاملی تالش کنیم
توان همکاران مان ارتقا یابد.دکتر محرمی ،یادآور شد:
این موارد مجموعه رفتارهایی است که یک مدیر باید
به آن ها مجهز باشد تا مدیریت جهادی به معنای واقعی
کلمه تحقق پیدا کند و آن نیز جز با تحول ،نوسازی،
دگرگونی و تدبیر حاصل نمی شود.

رئیس ستاد نماز جمعه گناباد خبر داد:

از مهمترین محورهای گزارش مهندس هاشم نامور
در این مجمع بود.
در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در
خصوص صورتهای مالی و عملکرد شرکت قرائت شد
و مجمع براساس گزارش مذکور تکالیف را مشخص
و صورتهای مالی برای سال منتهی به  29اسفند
 1398را تصویب کرد.در رابطه با رعایت ماده 147
الیحه اصالحی قانون تجارت ،مؤسسه حسابرسی و
خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس و
بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریتتدوینوهمکارانبهعنوانحسابرسوبازرس
قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به
 30اسفند سال  1399تعیین شد.در این نشست آقای
محمد صادقی به عنوان رئیس جلسه ،آقایان مصطفی
زهتابیانوقاسممنظریتوکلیبهعنوانناظرانجلسهو
آقایمحمدرضاصدریاصفهانیبهعنوانمنشیجلسه،
اعضاءهیئترئیسهمجمععمومیعادیساالنهشرکت
پاالیش نفت بندرعباس را تشکیل دادند.

مخزنجدیدذخیرهسازیفرآوردههاینفتیوهمچنین
گزارشی از تعمیرات اساسی صورت گرفته در سال 98
در واحد های عملیاتی به منظور تضمین تولید مستمر
و با کیفیت فرآورده های نفتی و اقدامات صورت گرفته
به منظور حمایت از تولید کنندگان و سازندگان داخلی

معاون ب رنامه ریزی و پشتیبانی مؤسسه رازی:

خبر

شاهرود–خبرنگاررسالت:
سیدمصطفیطباطباییازپیمانکارانشاهرودیخواست
تا در برنامه های عمرانی و زیباسازی مجموعه مدیریت
شهری شاهرود شرکت فعال داشته باشند.
رئیس شورای اسالمی شهر شاهرود افزود :واقعا از همه
پیمانکاران شاهرودی استدعا داریم تا در طرح های
زیباسازی و عمرانی مجموعه مدیریت شهری شرکت
فعال داشته باشند و در مناقصه های مربوط به پروژه ها
شرکت کنند.وی اظهار کرد :هدف ما و اولویت ما جذب
پیمانکاران بومی شهرستان خودمان است چرا که آنان
را آشنا به فرهنگ و بافت شاهرود می دانیم و معتقدیم
چونآنهااینشهرراازخودمیدانندحتمادلسوزانهتر
وزیربناییتربهپروژههانگاهمیکنندوبنابراینمیتوان
گفتکیفیتپروژههاحتمابهترخواهدشد.طباطباییبا
بیاناینکههماکنونبالغبرمیلیاردهاریالپروژهشهرسازی
وزیباسازیدردستورکارمجموعهشهریشاهروداست
افزود:چرابایدمشارکتشرکتهایپیمانکاریشاهرود
آنقدرکمباشدکهدرخیلیازپروژههاشاهدحضورافراد
غریبه و ناآشنا با فرهنگ این شهر در اجرای پروژه ها
باشیم؟ویبیانکرد:هماکنونپروژهتقاطعغیرهمسطح
(روگذر) خیابان 12فروردین به مناقصه گذاشته شده و
درخواست مشارکت شرکتهای رتبه 1و 2راه و ترابری
را دارد و پروژه های باغراه ،پل سالمتی ،پیاده راه و دهها

پروژه دیگر تا چند روز آینده به مناقصه گذاشته خواهد
شد که انتظار داریم با وجود پیمانکاران قوی و قدرتمند
شاهرودیانشاءاهللشاهدمشارکتآنهادراینمناقصهها
باشیم.ایشان با تأکید بر اینکه هم اکنون در حوزه فضای
سبز دو شرکت غیربومی و در حوزه خدمات شهری هم
بههمینترتیبشرکتهایغیربومیمشغولبهفعالیت
هستند ،گفت :چرا نباید درآمد حاصل از این خدمات به
جیب مردم شهر خودمان برود؟طباطبایی بار دیگر از
پیمانکارانشاهرودیخواستباشرکتدرمناقصههای
مدیریتشهریشاهرودضمنانتفاعازاینپروژهاباباقی
گذاشتنآثاریازخود،دانشقدرتمندجوانانشاهرودی
را به رخ دیگران بکشند ،افزود :مطمئنم پتانسیل های
خوبی در شهرستان شاهرود به لحاظ توان علمی و مالی
است که در صورت اجرای پروژه ها حتما موجب تعجب
دیگران خواهد شد.

دبیر کمیته محیط زیست انجمن روزنامه نگاران مسلمان اعالم کرد:

غبار ف راموشی بر طرح کارگروههای استانی مقابله با گرد و غبار

رباط کریم–خبرنگاررسالت:
محمد عمرانی با اعالم این خبر افزود :کارگروه های
استانی مقابله با گردوغبار که قرار بود تا پایان سال 98در
همه استانهای درگیر ریزگرد با حضور  17دستگاه
اجرایی تشکیل شود ،گویا در گرد و غبار حاصل ازتوفان
کرونا فراموش شده اند.وی با اشاره به این موضوع که
راهاندازی کارگروه ،تخصیص بودجههای استانی برای
مقابله با گردوغبار را افزایش میدهد  ،اظهار داشت:
تاکنون برای مقابله با پدیده گردوغبار از اعتبارات ملی

و صندوق توسعه ملی استفاده شده است و در الیحه
بودجه سال  99نیز تخصیص 100میلیون یورو برای
مقابله با گردوغبار کشور درنظر گرفته شده است.این
فعال محیط زیست همچنین گفت 25 :استان که حدود
35میلیون هکتار از وسعت کشور را شامل می شوند
با پدیده گردوغبار مواجه هستند .وعالوه بر استان
خوزستانکهجدیتریناستاندرگیرباگردوغباراست،
استانهایسیستانوبلوچستان،کرمان،خراسانرضوی،
خراسان شمالی ،ایالم ،هرمزگان ،سمنان ،اصفهان ،یزد

اردبیل-خبرنگاررسالت:
قاسم رحیمی اظهار داشت :با شیوع
کرونا در استان اردبیل  ۹هزار نیروی
کار به خاطر متحمل شدن آسیبهای
اقتصادی از حمایت بیمه بیکاری
بهرهمند شدند.
ویافزود:درحالحاضرتسهیالتبه400
ک
مورد کسب و کار در استان از  15بان 
عامل محقق شده و روند پرداختی این تسهیالت
نیز مبنای کار قرار گرفته است که درصدد هستیم
با اقدامات انجام یافته فعالیت کسب و کارهایی که
بامشکلمواجهشدهاندرابهحداقلبرسانیم.ایشان
گفت :تعطیلی واحدهای راکد از جمله مواردی
بود که در زمان شیوع کرونا اتفاق افتاد که ضربه

و حتی گلستان با گردوغبار نسبتا باال دست وپنجه نرم
می کنند.به گفته عمرانی،از مجموع ۳۴میلیون و ۶۰۰
هزار هکتار مناطق غبارخیز کشور که با شدتهای
مختلف در سطح  25استان پراکنده شده4 ،میلیون
و 500هزار هکتار در استان سمنان2،میلیون هکتار
در خراسان جنوبی و 11درصد ازمساحت کانونهای
بحرانیگردوغباروفرسایشخاکهمدرخراسانرضوی
واقعشدهاست.ایشانبایادآوریایننکتهکهاستانهای
شمالی نیز از پدیده گردوغبار در امان نماند هاند ،تصریح

مشاور امور زنان و خانواده شرکت آب منطقهای گلستان خبر داد:

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

9هزار نیروی کار از حمایت بیمه بیکاری
بهرهمندشدند

کرد :حتی قرار گرفتن در ساحل دریای خزر ،وقوع
گردوغبار در استانهای شمالی را منتفی نکرده است.
بهطوری که هم اکنون استان گلستان در فهرست
استانهای دارای گردوغبار قرار گرفته واگر اقدامی در
این زمینه صورت نگیرد ،وضعیت آن بدتر نیز خواهد
شد ،زیرا وجود تاالبهایی که قسمتی از آنها دچار
خشکیدگی شده و هم مرز بودن با ترکمنستان که
دارای پدیده گردوغبار است این مسئله را در استان
گلستان پیچیده تر کرده است.

سنگینی به اقتصاد استان وارد کرده
که به همین منظور باید حمایتهای
الزم از این واحدها انجام یابد.
رحیمیتصریحکرد550:حرفهدر14
رسته شغلی از کرونا متحمل آسیب
شدهاندوبیشاز20هزاربنگاهاقتصادی
دراستانشناساییشدهکهمیتوانند
برایدریافتتسهیالتتاپایاناینماه
در سامانه کارا ثبتنام کنند.وی اظهار کرد :اشتغال
و جهش تولید اولویت اساسی ما برای امسال است
که به همین منظور با بهرهگیری از تمامی امکانات
و ظرفیتها علیرغم مواجهه با مشکالت درصدد
هستیم توسعه اقتصادی و اشتغال را تا پایان سال
در استان شاهد باشیم.

ضرورت مشارکت و همکاری خانوادهها به ویژه زنان
در رعایت الگوی مصرف آب در تابستان
گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندسمعصومهلوالییاظهارکرد:
زناننقشمؤثریدرادارهامورخانواده
دارند،کهیکیازالزاماتآندسترسی
به آب سالم و مناسب است ،لذا الزم
است این گروه از افراد جامعه توجه
ویژه ای به رعایت الگوی مصرف
بهینه آب داشته باشند.لوالیی
تصریح کرد :زنان به عنوان نیمی از جمعیت
جامعه و ایفای نقش مؤثر درخانواده و اجتماع،
با صرفهجویی در مصرف صحیح آب و اشاعه این
فرهنگ میتوانند کمک شایانی در مدیریت آب
داشته باشند.وی با بیان اینکه زنان عامل اصلی
انتقال فرهنگ مصرف بهینه آب هستند ،افزود:

زنانازمشارکتکنندگاناصلیدرامر
مدیریتمصرفآبهستند،اینگروه
به دلیل موقعیتی که در خانواده دارند
میتوانندآموزشدهندگانمجربیدر
زمینه های مختلف مصرف آب باشند
و از سویی به دلیل اینکه زنان بیشتر از
دیگر اعضای خانواده در منزل با آب
سرو کار دارند ،مجری تغییر فرهنگ
آب محسوب می شوند.لوالیی ،اصالح الگوی
مصرف را یک رسالت ملی دانست و اظهار کرد:
وقتی افراد اصالح الگوی مصرف را در جامعه
رعایت کنند در واقع فرهنگ درست مصرف
کردن را می آموزند ،بنابراین می توانند از منابع
انرژی استفاده مستمر داشته باشند.

مدیرکل امور عشایری آذربایجان غ ربی:

 ۳۷مرکز گردشگری عشایر در استان شناسایی شد

ارومیه-خبرنگاررسالت:
علی ناجی در این خصوص اظهار کرد :آبشار سولک ،دریاچه دوقلوی کوه
بی چول ،دریاچه مام شیخ در ارتفاعات داالمپر ،دریاچه گر زرین ،آبشار
سولهدکل،ارتفاعاتبوزسینا،ارتفاعاتداالمپر،آبگرمهفتآباد،تفرجگاه
دره بنار و ارتفاعات بره سور از مناطق گردشگری عشایر نشین به شمار
میرود.وی با اشاره به اهداف شناسایی مراکز گردشگری افزود :تقویت
جایگاه فرهنگی هنر صنایع دستی ،شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای
انسانی در این زمینه ،شناساندن و معرفی پتانسیلها و ساماندهی صنایع
دستی جامعه عشایری آذربایجانغربی و معرفی ظرفیتهای بینظیر
گردشگری عشایر از اهداف این اداره کل و راهاندازی مراکز گردشگری

معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

هی چگاه در پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم

اصفهان-خبرنگاررسالت:
محمدجعفر صالحی گفت :اکنون سنگ دانه بندی درشت دانه مصرف کوره بلند را معادل  ۶۰دالر به صورت تحویل معدن
خریداری می کنیم و هیچگاه در پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم.وی در برنامه گفتروگوی ویژه خبری شبکه دو سیما،
گفت :آنچه که صادر می شود نیاز ذوب آهن اصفهان است و سنگ آهنی که به چین صادر می شود سنگ عیار باالست که مصرف
داخلی دارد.ایشان افزود :اکنون سنگ دانه بندی درشت دانه مصرف کوره بلند را معادل  60دالر به صورت تحویل معدن خریداری
می کنیم و هیچگاه در پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم.صالحی گفت :اکنون که در این برنامه گفتوگو می کنیم یک کشتی
از اسکله شماره  13آماده صادرات  55هزار تن سنگ آهن منطقه سنگان و بهترین نوع سنگ آهن کشور است.وی با بیان اینکه
سنگ آهنی که عیار آن زیر  58باشد قابل مصرف در کوره بلند نیست ،افزود :اکنون هیچ بدهی به هیچ معدن سنگ آهنی نداریم
و کسانی که شایعه می کنند ذوب آهن سنگ آهن را ارزان می خرند کسانی هستند که تا کنون هیچ سنگی به ما نفروخته اند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت :در سال بیش از  1800میلیارد تومان سنگ آهن می خریم اما اکنون  30درصد ظرفیت
ذوب آهن اصفهان خالی است و موجودی سنگ آهن کارخانه نیاز چهار پنج روز ما را پاسخ می دهد.صالحی افزود :سنگ معدن
با عیار  60تا  61را در معدن  10تا  10/7درصد قیمت شمش خریداری می کنیم.

است.ایشان گفت :شناسنامه دارکردن این صنعت و برند سازی تولیدات
منحصر به فرد عشایر ،افزایش مهارت ،توانمند سازی جامعه عشایری
و فراهم آوردن زمینههای مناسب جهت ارتقا معیشت و توان اقتصادی
خانوارهایعشایریازاولویتهایاینسازماناست.ناجیبیانکرد:درعصر
مدرنیتهحاضرسبکزندگیعشایرآذربایجانغربیجذابیتهایخاصی
برای گردشگران داخلی و خارجی دارد و میتواند بهعنوان دیدنیترین
جاذبههای سنتی در توسعه صنعت اکوتوریسم این استان نقش بسیار
مؤثری را ایفا کند.وی تأکید کرد :آداب و رسوم زندگی عشایری یکی از
ظرفیتهای بالقوه صنعت گردشگری در این استان بوده که پیشرفت و
توسعه در این صنعت میتواند کمک شایانی در شناسایی و ساماندهی

این ظرفیتها باشد و زمینهساز رونق و جهش تولید این قشر مولد شود.
مدیر کل امور عشایر استان گفت :در راستای بهرهمندی بهتر از مراکز
گردشگری آذربایجان غربی پیشنویس تفاهمنامه با اداره کل میراث
فرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستاندرحالتهیهوانجاماست۱۵.
هزار و  ۵۹۹خانوار عشایری با  ۱۰۴هزار نفر جمعیت که در  ۱۶شهرستان
این استان مستقر هستند کوچ خود را به مناطق ییالقی انجام دادند.
 ۲میلیون و  ۶۷۰هزار هکتار اراضی مرتعی در این استان وجود دارد که
از این مقدار یک میلیون و  ۶۰۰هزار هکتار با  ۵۹درصد تحت پوشش
عشایر استان است؛ عشایر استان  ۱۲ایل و  ۲۱طایفه مستقل هستند و
 ۳۳۶روستای آذربایجان غربی نیز ویژه عشایر است.

شهردار باقرشه ر:

اولین جلسه هم اندیشی رؤسای ادارات
بخش کهریزک برگزار شد

کهریزک -خبرنگاررسالت:
در ابتدای جلسه سعید استاد فرج شهرضمن خیر مقدم به مدعوین و آرزوی سالمتی برای
تمامی بیمارانی که درگیر بیماری کرونا هستند بهویژه فرماندهی سپاه ناحیه حضرت
روح اهلل (ره) جناب سرهنگ آرزومندی  ،حاضرین در خصوص برنامه های مناسب برای
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شهرهای باقرشهر ،کهریزک و روستاهای اطراف تحت
پوشش بخش کهریزک گفت وگو نمودند.الزم به ذکر است در این جلسه حجت االسالم
استیری امام جمعه باقرشهر ،حجت االسالم عباسی ریاست دادگستری کهریزک ،دکتر
بابایی بخشدار کهریزک  ،کلهر رئیس شورای اسالمی بخش کهریزک و یحیی پور و استاد
فرج شهرداران باقرشهر و کهریزک حضور داشتند و در پایان پس از بحث و تبادل نظر مقرر
شد دومین جلسه نیز به میزبانی مجدد شهرداری باقرشهر برگزار شود.

پیشرفت  ۶۵درصدی مصالی
نماز جمعه گناباد

مشهد -خبرنگاررسالت:
حسن باقرزاده اظهار کرد :ساخت مصالی نماز جمعه شهر گناباد که از
سال  ۱۳۸۹آغاز شده است ۶۵ ،درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی با بیان
اینکه این مصلی در زمینی به مساحت حدود دو هزار مترمربع و با زیربنای
6هزارمترمربعدرحالساختاست،افزود:اجرایسیستمهایسرمایشی
و گرمایشی این پروژه در اولویت اجرا است ،هرچند به طور نسبی آماده
بهرهبرداری شده و در برخی مناسبتها مورد استفاده قرار گرفته است.
باقرزاده با بیان اینکه افراد خیر و نیکوکاران از ابتدای آغاز این پروژه
تاکنون ،در ساخت  ۹۰۰مترمربع از آن مشارکت کردند ،افزود :در سال
گذشته حدود چهار میلیارد ریال توسط اقشار مختلف مردم به ساخت
این پروژه ،کمک شد.وی با بیان اینکه ساختمان این مصلی دارای دو گنبد
درونیوبیرونیاست،بیانکرد:بخشهایفرهنگیمانندکتابخانه،سالن
مطالعه،مهدکودک،کالسهایآموزشقرآنوسایترایانه،زائرسرا،دفتر
امام جمعه و خانه خادم ،آشپزخانه و سالن پذیرایی از جمله بخشهای
مختلف مصالی در حال ساخت گناباد است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بانک ها در مسیر پرداخت تسهیالت
اشتغالزاییحرکتکنند

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
اقبال عباسی در نشست بررسی طرحهای جهش تولید با اشاره به اینکه
 ۴۶طرح جهش تولید در این استان اجرا میشود ،گفت :باید تفاهم نامه
منعقد شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بموقع و با کیفیت
الزم انجام شود.وی بیان کرد :بیشترین کار برای اجرای طرحهای جهش
تولید بر عهده بانکهای عامل است.استاندار چهارمحال و بختیاری
ادامه داد :بانکهای عامل باید در سال جاری تسهیالت بانکی به منظور
ایجاد اشتغال ارائه کنند و منابع آن را خودشان تأمین کنند.وی گفت:
بانکهایعاملتالشکنندتاافردیکهواقعابهدنبالایجاداشتغالهستند
را از تسهیالت جهش تولید بهرهمند کنند که  3درصد از این تسهیالت
دولتی است.ایشان ادامه داد :همچنین این تسهیالت باید شامل افرادی
که به نحوی از کرونا دخسارت دیدند نیز بشود.وی تصریح کرد :تسهیالت
جهش تولید با تسهیالت ارزان قیمت روستایی و عشایری متفاوت است و
باید به صورت جداگانه به افراد واجد شرایط ارائه شوند.

فرماندار اسکو خبر داد:

کشف و ضبط  ۲۰۰هزار ماسک
احتکار شده در شهرستان اسکو

تبریز-خبرنگاررسالت:
بابک رضی منش اظهار داشت :با اشرافیت عوامل اطالعاتی و پیگیری
اکیپ نظارت و بازرسی اداره صمت شهرستان با هماهنگی انجام شده
با دادستان عمومی و انقالب شهرستان طی چند روز گذشته ،موفق به
کشف و ضبط  ۲۰۰هزار عدد ماسک احتکار شده به ارزش  ۳۰۰میلیون
تومان و مقادیر زیادی مواد اولیه خام در شهرستان اسکو شد.وی با
اشاره به میزان باالی کشف ماسکهای احتکار شده ،بیان کرد :از ۲۰۰
هزار ماسک کشف شده ،تعداد  ۸۰۰۰عدد ماسک  n95بوده ۳۲ ،هزار
عدد ماسک سه الیه و در حدود  ۱۵۳هزار عدد تنه ماسک نیمه آماده
وجود داشته است.فرماندار شهرستان اسکو در پایان با اشاره به طی
مراحل قانونی و قضائی پرونده ،تشریح کرد :طبق هماهنگیهای قضائی
انجام شده ،مقرر شد تمامی ماسکهای کشف شده با نرخ مصوب دولتی
در اختیار عموم و مراکز درمانی قرار گیرد ،همچنین با توجه به کشف
مقادیر زیادی مواد اولیه تولید ماسک ،مقرر شد مواد اولیه کشف شده
با هماهنگی اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان در جهت رفع نیاز
شهرستان تولید و به نرخ دولتی عرضه شود.

سرپرست شرکت توزیع برق مازندران:

 ۸۰درصد مصرف روزانه برق
م ربوط به وسایل سرمایشی است

ساری -خبرنگاررسالت:
محمدحسین اسدی گرجی با بیان اینکه  ۷۵درصد مشترکان برق این
استان در تعرفه خانگی است ۸۰ ،درصد مصرف روز برق مازندران را لوازم
سرمایشی شامل (کولر و اسپلیت) تشکیل میدهند.وی گفت ۴۴ :درصد
مصرف برق استان مازندران در تعرفه خانگی فعالیت میکنند و کمتر از
یک درصد مشترکان این استان صنعتی هستند که  ۲۰درصد مصرف برق به
این دسته از مشترکان اختصاص دارد.سرپرست شرکت توزیع برق مازندران
خاطرنشانکرد۱۱:درصدمشترکانایناستاندرتعرفهعمومیوحدود6درصد
نیز در تعرفه کشاورزی فعالیت دارند که هر کدام  ۱۳درصد مصرف برق استان
را به خودشان اختصاص دادهاند.اسدی گرجی با بیان اینکه حدود یک میلیون
و  ۱۰۰هزار مشترک مازندران خانگی هستند ،اظهار داشت ۸۴ :هزار و ۲۳۲
مشترک نیز در تعرفه عمومی ۷۷ ،هزار و  ۹۲۳مشترک در تعرفه کشاورزی،
 ۱۰هزار و  ۸۱۲مشترک در تعرفه صنعتی و  ۱۷۲هزار و  ۱۰۹مشترک در سایر
مصارف فعالیت میکنند.وی تصریح کرد :مازندران یک میلیون و  ۴۳۶هزار و
 ۸۳۰مشترک برق دارد.

مدیر کل ستاد بحران سمنان بیان کرد:

تخصیص اعتبار به طرح های
آسیب دیده از سیل

دامغان -خبرنگاررسالت:
سه میلیارد و  150میلیون تومان اعتبار به بخش های مختلف آسیب دیده
از سیل پارسال در شهرستان دامغان اختصاص یافت .رئیسیان به همراه
اعضای این ستاد که به دامغان سفر کرده بود ضمن بازدیداز طرح های در
حال ساخت مدیریت بحران شهرستان دامغان افزود  :سیالب فروردین
پارسال به زیرساخت های  31طرح مدیریت بحران در شهرستان دامغان
در بخش جهاد کشاورزی  ،آب منطقه ای و منابع طبیعی خسارت هایی
را وارد کرد.رئیسیان تصریح کرد  :سه میلیارد و  150میلیون تومان
اعتبار به این بخش ها اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان :

حجم ذخیره آب سدهای استان 1700هزار میلیون مترمکعب است

سنندج –خبرنگاررسالت:
کامران خرم با اشاره به حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهای استان اظهار داشت :حجم آب فعلی موجود در مخازن سدهای استان یکهزار و 789
میلیون مترمکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته یکهزار و 700میلیون مترمکعب بوده است.وی از پر بودن  99درصدی مخازن
سدهای گاران و سورال خبر داد و افزود :مخازن پشت سدهای قشالق  95درصد ،سد سنگ سیاه  69درصد ،سد چراغ ویس  52درصد ،سد زریوار 92
درصد ،سد زیویه  62درصد ،سد گاوشان  90درصد ،سد بانه  94درصد ،سد سیازاخ 4درصد ،سد بوکان  57درصد ،سد تالوار  87درصد و سد عباس آباد
 61درصد پر است.خرم ،با بیان اینکه بیشترین حجم آب در بین سدهای استان مربوط به سد گاوشان با  497میلیون مترمکعب است ،تصريح کرد:
حجم آب سد مربوطه در مدت مشابه سال گذشته  509میلیون مترمکعب بوده است.مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با اشاره به وجود 14
سد در استان ،گفت :سد شهیدکاظمی بوکان با  464میلیون مترمکعب ،سد آزاد با  248میلیون مترمکعب ،سد قشالق با  203میلیون مترمکعب و
سد تالوار با  121میلیون متر مکعب به ترتیب دومین تا پنجمین سد پرآب استان طی گزارش واصله در تیرماه سال جاری هستند.وی افزود :سد گاران
 83میلیون مترمکعب آب دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته  84میلیون مترمکعب بود.كامران خرم به حجم آب سدهای دیگر استان
اشاره کرد و اظهار داشت :سد زریوار  59میلیون مترمکعب ،چراغ ویس  44میلیون مترمکعب ،سد سنگ سیاه  22میلیون مترمکعب ،سد سیازاخ 9
میلیون متر مکعب ،سد سورال 11میلیون متر مکعب و سدزیویه  10میلیون مترمکعب آب دارند.

