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روابط عمومی فرمانداری اسالمشهر عنوان کرد:

برگزاری اولین جلسه ستاد تجلیل
از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان
با حضور معاون استاندار ته ران

اسالمشهر-خبرنگاررسالت:
اولینجلسهستادتجلیلازپیشکسوتانهشتسالدفاعمقدساسالمشهر
باحضورمعاونتوسعهمدیریتومنابع،فرماندارشهرستانوسایرمسئوالن
اداراتوارگانهادرسالناجتماعاتفرمانداریبرگزارشد.بهگزارشروابط
عمومیفرمانداریاسالمشهردراینجلسهمسعودمرسلپوردرسخنانیبا
گرامیداشت هفته دولت و تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)
ویارانباوفایایشاناظهارکرد:اینستادوظیفهداردعالوهبربرنامهریزی
برای تجلیل شایسته از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس از مدیرانی
که بر اساس سیره شهدا در حال خدمت هستند نیز تجلیل کند.وی
تصریح کرد :زنده نگه داشتن نام و خاطره شهدا  ،تجلیل از ایثارگران و
خانواده شهدا با توجه به ایام عزاداری های حسینی و رعایت پروتکل های
بهداشتی از دیگر وظایف ستاد تجلیل از پیشکسوتان هشت سال دفاع
مقدس شهرستان اسالمشهر است.همچنین در ادامه جلسه غالمرضا
پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران نیز در سخنانی گفت:
ماه محرم یاد آور واقعه تاریخی کربال و پیروزی خون بر شمشیر است و
با شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش اسالم واقعی جان تازه گرفت
و تا زمان ما هرروز شاهد شور و نشاط فرهنگ عظیم عاشورایی هستیم .
وی افزود :هفته دولت نیز در رابطه با گرامیداشت شهادت دو بزرگ مرد
خدمت بی منت تاریخ شهیدان رجایی و باهنر توسط تروریست ها است.
دشمن فکر می کرد با شهادت این عزیزان خدمت بی منت تعطیل خواهد
شد.معاوناستاندارتهرانگفت:علیرغمتمامیمشکالتازجملهتحریم
و شیوع ویروس کرونا در هفته دولت امسال شاهد اجرای  ۹۰۰طرح با
اعتباری بالغ بر  ۱۴هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای  ۲۰هزار نفر
در استان تهران هستیم.

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
حجتاالسالموالمسلمینقاسمباقریانباتأکیدبر
خدمترسانیبهمردماظهارکرد:مسئولیتدرنظام
اسالمی شایسته کسی است که در حیطه قدرت
و مسئولیت بتواند خوب عمل کند و برای مردم
همچون پدری مهربان باشد.ایشان با بیان اینکه
اسالم باید محرک همه وجود ما باشد؛ تصریح کرد:
انسانمسلمان،انسانیکهازخداوپیامبرواولیاالمر
ت و گامهای
اطاعت میکند؛ همه فعالیت و حرکا 
او باید برخاسته از والیت و الهامگرفته از آن باشد.
انسانی که از خدا اطاعت میکند و ولی او خداست
باید همه کارها و گرایشهایش نیز برگرفته از آنان
باشد.وی با اشاره به ویژگیهای مدیر شایسته از
منظرقرآنکریم،اظهارکرد:علم،ایمان،استقامت
و پایداری در مسیر ،همراهی با زیردستان ،انعطاف
درمسائل،مهربانی،دلسوزیومحبتازویژگیهای
یک مدیر الیق و شایسته مسلمان است.باقریان با
بیان اینکه هرچه علم بیشتر باشد مفهوم والیت را
بهتر میتوان درک کرد ،گفت :والیت از واالترین

بوشهر – خبرنگاررسالت:
در مراسمی خط انتقال مجتمع آبرسانی روستایی دهنو-زردکی
همچنین خط انتقال فاضالب منطقه جنوبی شهر بوشهر از طریق
ویدئو کنفرانس توسط استاندار بوشهر و با حضور نماینده محترم حوزه
انتخابیه بوشهر،گناوه و دیلم با اعتباری بالغ بر  ۲۰۸میلیارد ریال افتتاح
شد.عبدالحمیدحمزهپوربابیاناینکهخطانتقال فاضالبمنطقهجنوبی
شهربوشهرمابینایستگاهپمپاژفاضالبpsl-pskقراردارد،اظهارداشت:
طول خط انتقال فاضالب این طرح  ۵/۷کیلومتر است که با لولههایی
ازجنس پلیاتیلن و با هزینه اجرایی  ۱۸۰میلیارد ریال اجرا شده است .
ایشان با بیان اینکه خط انتقال  ۱۰هزار متر مکعبی فاضالب در شبانه روز
منطقه جنوبی شهر بوشهر (بهمنی ،دواس،مخبلند و میرعلمدار) را به
ایستگاه مرکزی شهر بوشهر متصل می سازد ،گفت :در راستای دفع
بهداشتی فاضالب و انتقال آن به تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر این
پروژه توسط استاندار به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح گردید.وی در
ادامه به طرحهای آبرسانی شهرستان بوشهر پرداخت و خاطر نشان کرد:
بهره برداری از خط انتقال مجتمع آبرسانی روستایی دهنو-زردکی
( مشتمل بر  ۸روستا ) نیز آغاز گردید.ایشان با بیان اینکه مدت اجرای
طرحخطانتقالآب۱۰ماهمیباشد،افزود:طولخطانتقالآبتأسیسات
شیف نوکار تا دهنو شهرستان بوشهر  ۷/۴کیلومتر است که با لولههایی به
قطر  ۲۰۰میلیمتر و از جنس پلی اتیلن و با هزینه  ۲۸میلیارد ریال اجرا
شده و  ۹۵۰نفر را تحت پوشش قرار داده است.استاندار بوشهر با اشاره
به توسعه زیرساختها در بخش آبرسانی خاطرنشان کرد :در سالهای
گذشته به علت نبود ژنراتور با قطع شدن برق سیستم آبرسانی شهر بوشهر
هم دچار مشکل میشد که با تجهیز ژنراتور در تأسیسات آبرسانی هم
اکنون دغدغه برای توزیع آب وجود ندارد .

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان خبر داد:

آغاز طرح توسعه پایدار صنعت دامپروری و
افزایش  50درصدی تولید گوشت قرمز و سفید

اراک-خبرنگاررسالت:
مجیدآذرافزود:باتوجهبهوجودواحدهایسنتی
و نیمه صنعتی گوساله پرواری در استان مرکزی
قرارگرفتنایناستاندرمرکزکشوروهمجواری
استان با  ۶استان پرمصرف ،شرایط افزایش تولید
در راستای تحقق شعار سال فراهم است.ایشان
یادآورشد:طرحتوسعهپایدارصنعتدامپروریاز
۲سالگذشتهباهدفشناساییوافزایشپرورش
و تولید دام و طیور بر اساس ظرفیتهای استانها
در کشور آغاز شدهاست.وی گفت :با توجه به
ظرفیتهای این استان افزایش تولید و پرورش
گوسالهپرواری،مرغوتخممرغدرراستایارتقای

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اردبیل:

موک بهای درمانی و لوازم بهداشتی
به عتبات عالیات ارسال م یشود

اردبیل-خبرنگاررسالت:
اسفندیار هوشیار در جلسه هماهنگی برای جلب کمکهای مردمی و کارکنان
دستگاههای اجرایی در جهت بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد :مردم استان
اردبیل همواره با عشق ائمه اطهار زنده هستند و همکاری مسئوالن و فعاالن
فرهنگی در اطالعرسانی اقدامات انجام گرفته در خصوص بازسازی حرم مطهر
ائمه اطهار در عتبات عالیات ،موجب مشارکت بیش از پیش مردم در این امر
می شود.وی بیان کرد :اجرای طرحهای زیرساختی از جمله تجهیز سرمایش و
گرمایش و سرویس بهداشتی برای اربعین سالهای آینده از جمله برنامههای
احتمالی ستاد اربعین در سال جاری خواهد بود.معاون توسعه مدیریت و منابع
استاندار اردبیل هم در این جلسه مشارکت خیرین و عموم مردم در بازسازی
عتبات عالیات را ضروری دانست و گفت :در اجرای طرحهای توسعهای در عتبات
عالیات همواره خیرین مشارکت داشتهاند.یعثوب نژاد محمد اضافه کرد :منابع
خاصی در اعتبارات برای بازسازی عتبات عالیات پیشبینی نشده و الزم است
با فرهنگسازی و اطالعرسانی به مردم ،زمینه جلب کمکهای خیرین و عموم
مردم به این بخش فراهم شود.وی بیان کرد :دستگاهها ،خیرین و فعاالن فرهنگی
و اجتماعی در راستای جلب مشارکت مردم برای تأمین منابع الزم برای بازسازی
عتبات عالیات تالش کنند.معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل با اشاره
به قرار گرفتن در ماه محرم و ایام عزاداری ساالر شهیدان ،ارادت قلبی مردم استان
به ائمه اطهار را یادآور شد و گفت :مردم میتوانند نذورات خود را در راستای
بازسازی عتبات عالیات هزینه کنند.

درآمدزایی و اشتغال در استان از برنامههای
اولویت دار این سازمان است .آذر ادامه داد:
اکنون  ۵۰هزار تن گوشت قرمز ساالنه در استان
مرکزی تولید می شود که  ۱۷هزار و  ۵۰۰تن
این محصوالت در استان مصرف و  ۷۰درصد آن
به سایر نقاط کشور ارسال می شود .وی افزود:
 ۲۰۰هزار رأس گوساله آماده پروار ساالنه به
استان مرکزی وارد و پس از پرواربندی به سایر
استانهایکشورارسالمیشودکهامکانافزایش
این تولیدات در استان وجود دارد.ایشان گفت:
 ۴۰درصد از تولید گوشت مرغ و  ۵۰درصد تخم
مرغ تولیدی در این استان نیز به سایر استانهای
کشور ارسال و بقیه در داخل استان مصرف می
شود .وی ادامه داد :با توجه به افزایش قیمت
محصوالت در مدت  ۲سال اخیر نقدینگی
تولیدکنندگان متناسب با افزایش قیمتها
رشد نکرده است و نیاز است با پرداخت تسهیالت
ارزان قیمت به تولیدکنندگان و تأمین نهادههای
مورد نیاز با دالر  ۴۲هزار ریالی ،زمینه افزایش
تولید این محصوالت در استان فراهم شود.

از طرح والیت امام علی(ع) ،نسبت به اولویت خود
برآنها و حق و شأن سرپرستی خود بر مؤمنان از
مردم اقرار گرفتند و بالفاصله سرپرستی و والیت
امام علی را با صراحت مطرح کردند .پس چنانچه
مقصود پیامبر اکرم(ص) از جمله «من کنت مولی
فهذا علی مولی» صرفا اعالم محبت به علی(ع) و

رفع کدورتی که در دل برخی وجود داشت ،میبود
هرگز نیاز نبود آن جمعیت انبوه را گرد آورد و پس
از خطبه معروفش ،از مردم برای امام علی بیعت
بگیرند.باقریان خاطرنشان کرد :آیات نازل شده
در قبل و بعد از حادثه غدیر ،نشان از اهمیت و
حساسیت موضوع دارد و با توجه به شرایط سالها
و ماههای پایانی زندگی پیامبر ،هیچ مسئلهای
جز مسئله حکومت و والیت پساز پیامبراکرم
(ص) مطرح نبوده است.امام جمعه زرینشهر با
بیان اینکه غدير ،استمرار حلقه اتصال انسان به
درگاه خداست ،تصریح کرد :غدير از بزرگترين
اعياد مسلمانان ،آغازی بر رسالت و مصداق و
تجلی آيه شريفه اطيعواهلل و اطيعوالرسول و اولی
االمر منكم است.حجت االسالم مهدی صادقی
امام جمعه شهر سده لنجان اظهار کرد :واقعه
غدیرخم و اعالم جانشینی و والیت امیرالمؤمنین
علی بن ابی طالب(ع) از طرف پیامبر اکرم(ص) به
دستور خداوندمتعال ،از جمله مهمترین حوادث
تاریخ اسالم است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان مطرح کرد:

نقش و مشارکت شرکت در مهار آتشسوزی
منابع طبیعی کوه دال

مسجدسلیمان -خبرنگاررسالت:
مهندسقبادناصریبابیاناینکهدرعملیاتمهار
آتشسوزیمنابعطبیعیمنطقهشیمباروکوهدال
این شرکت مشارکت جدی و فعاالنه داشته است
گفت:بنابهتقاضاودرخواستفرمانداریوادارات
منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست شهرستان
اندیکا و موافقت و دستور مدیرعامل شرکت ملی
مناطقنفتخیزجنوب،اینشرکتعلیرغمهمه
مشکالت و محدودیت های مالی که وجود دارد
اقالم الزم را جهت پشتیبانی از این عملیات در
کوتاه ترین زمان ممکن تهیه و به ادارات مربوطه
واگذار نمود .وی در تشریح اقدامات صورت گرفته
توسط این شرکت در راستای پشتیبانی از این
عملیاتاظهارداشت:تأمینغذایگرمعواملحاضر
در عملیات-انواع کنسرو جات-آب معدنی-آب
میوه و کیک-خرما-یخ به تعداد -پنیر-کفش
ایمنی-دستکش-کوله پشتی و چراغ هدالیت با
قابلیت شارژ مجدد اقالمی بودند که توسط این
شرکت برای عملیات مذکور خریداری و به ادارات
مربوطه تحویل گردیدند .مهندس ناصری افزود :

کرج-خبرنگاررسالت:
دکترعسگریباتأکیدبرلزومتوجهبهظرفیتهای
استان البرز در حوزه تولیدات دانش بنیان
گفت :ظرفیت استان البرز در این حوزه فراتر از
زیرساختهایی است که برای آن آماده شده است
و به همین دلیل با پیگیری طرحهای حمایتی
مثل طر ح توسعه پار کهای علم و فناوری
می توان استان را دربخش اقتصادی توسعه داد.
ایشان توسعه مراکز حمایتی و پارکهای علم
و فناوری را راه حل توسعه صنعت دانشبنیان

تبدیل شدن البرز به قطب علم و فناوری کشور

خواند و افزود :وضعیت حال حاضر کشور اگرچه
یک تهدید است اما میتوان با اتکا به پتانسیل و
ظرفیتهایفکری ،تولیدی و دانش بنیان موجود
در کشور ،این تهدید را به یک فرصت تبدیل
کرد .این حرف تنها یک شعار نیست ،بلکه در
شرایط مختلف یک امر تجربه شده است .امروز
در کشور اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است
و محصوالتی در کشور طراحی و تولید میشود
که هیچکس گمان نمیکرد روزی در داخل
کشور بتوانیم به فناوری آنها دست پیدا کنیم.

همچنین تعداد  19دستگاه خودروی مختلف
شامل پیکاب،کامیونت و مینی بوس برای
پشتیبانی از عملیات مهار آتش سوزی منابع
طبیعی و جنگل های منطقه شیمبار و کوه دال
و جابهجایی نفرات و اقالم مورد نیاز در اختیار
ادارات منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفت.
الزمبهتوضیحاستشرکتبهرهبردارینفتوگاز
مسجدسلیماندرراستایعملبهمسئولیتهای
اجتماعی خود از ابتدای سالجاری تاکنون
در بیش از  50عملیات مهار آتش سوزی منابع
طبیعیشهرستانمسجدسلیمانمشارکتجدی
و فعاالنه داشته است.

دزفول-خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامی استان خوزستان در
بيان جزئيات خبر كشف ماسك های
احتكار شده گفت :در پي شيوع
ويروس کرونا و دريافت خبري
مبني بر احتکار مقادير زيادي ماسک
توسط فردي در يک انبار در سطح
شهرستان دزفول ،موضوع به صورت
ويژه در دستور کار مأموران پليس قرار گرفت.
وي افزود :با شناسايي محل ماسکهاي احتکار
شده و هماهنگي مرجع قضائي ،مأموران پليس
اماکن دزفول موفق شدند طي عملياتي متهم
را دستگير و در بازرسي از انبار مذکور  56هزار

معاون رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به
سه دهه فعالیت پارک و علم فناوری البرز گفت:
جهاد دانشگاهی سرمایهگذاریهای خوبی در
این بخش انجام داده است .این منطقه یک قطعه
الماس در البرز است که باید از تمام ظرفیتهای
آن استفاده کرد .وی افزود :بهترین گزینه
سرمایهگذاری برروی شرکتهای دانش بنیان
پارکهای علم و فناوری و شهرکهای صنعتی
استکهثمراتزیادیبرایکشوردرتمامحوزهها
دارد و موجب توسعه میشود.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

سردار حيدر عباس زاده خبر داد:

کشف  56هزار ماسک احتکار شده
در شهرستان دزفول

وی همچنین تصریح کرد :با توجه به پتانسیل و
ظرفیتهای البرز در این حوزه و با در نظر گرفتن
سیاست تبدیل استان البرز به قطب علم و فناوری
کشور ،مستلزم آغاز یک فعالیت جهادی و جدی
است .استفاده از ظرفیت موجود در پارکهای
علم و فناوری ،دانشگاهها و مراکز عالی آموزش
شهرکهایصنعتی،واحدهایتولیدیدانشبنیان
و جامعه جوان و توانمند دانشگاهی در این مسیر
به توسعه استان و تبدیل شدن البرز به قطب علم
و فناوری کشور الزامی است.دکتر بهروزبادکو

ماسک احتکار شده را کشف كنند .
اين مقام ارشد انتظامي در ادامه
با بيان اينكه ارزش ماسکهاي
کشف شده از سوي کارشناسان
يک ميليارد ريال برآورد شده است
افزود:متهم پس از تشکيل پرونده
مقدماتي جهت سير مراحل قانوني
به اداره تعزيزات معرفي شد.ایشان
در پایان با اعالم اينكه عد های سودجو و
فرصت طلب در اين ايام اقدام به احتکار و
گرانفروشی اقالم مورد نياز مردم ميكنند
گفت :پليس به صورت قاطع و قانوني با اينگونه
افراد برخورد ميكند.

طرح  1109فقره پرونده در بخش آب زیرزمینی در پنج ماه
اول سال در کمیسیون صدور پروانه ها

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندسعبداالحدباشقرهگفت:طی
پنج ماه ابتدای سال جاری 1109
فقره پرونده به منظور رسیدگی به
تقاضاهایمالکانچاههادرخصوص
صدور مجوز چاه ،صدور مجوز نصب
منصوبات ،صدور پروانه بهره برداری
تغییرناممالکان،جانمایی،صدورمجوز
الیروبی ،کف شکنی ،اصالح کروکی محل حفر
چاه ،صدور مجوز حفر چاه جدید ،صدور مجوز
چاه به جای قنات ،اصالح و تعدیل پروانه های
بهره برداری در کمیسیون صدور پروانه ها مطرح
گردید که از این تعداد پرونده مطروحه با صدور

مجوز  1066مورد تقاضا موافقت و
مجوزهایمربوطهصادرگردیدهاست.
ایشان اظهار کرد :همچنین با صدور
43فقرهتقاضادراینکمیسیونموافقت
نگردیدهاست.گفتنیاستکمیسیون
رسیدگی به صدور پروانه ها بر اساس
ماده5آییننامهاجراییفصلدومقانون
توزیع عادالنه آب متشکل از سه عضو
شاملکارشناسآبزیرزمینی،کارشناسحقوقی
از شرکت آب منطقه ای و کارشناس کشاورزی
از سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل می
شود و دبیر خانه این کمیسیون در شرکت آب
منطقه ای قرار دارد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل:

سایت پسماند کاشان ،تهدیدکننده محیط زیست منطقه است
کاشان-خبرنگاررسالت:
اعظم باقری در نشست مشترک شورای سالمت و امنیت غذایی
شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل بیان کرد :انتقال نامناسب
پخش شدن زباله و ریختن شیرابه در محیط شایعترین دلیل
نارضایتی مردم از وضعیت موجود این سایت پسماند است.وی با
اشاره به اینکه مشکالت فضای فیزیکی ،ساختمانی ،حوزه کارگری
و بهداشت حرفهای بازیافت سایت پسماند به معرفی به دادگاه منجر
شده است ،افزود :تأمین نامناسب آب ،وضعیت نامناسب بهداشت
محیط سایت و فرآوری بسیار نامناسب کود از دیگر مشکالت سایت
پسماند کاشان است.باقری با اشاره به اعتراضهای مردمی و شورای
اسالمی شهر ،تصریح کرد :حجم آب ،روانابها و سیالبها در فصل

معاون خدمات شهری شهرداری قدس:

با توجه به بح ران كرونا ،نظافت محیط شهری از اهمیتی دوچندان برخوردار است

شهرقدس -خبرنگاررسالت:
حمید کاظمی صیاد افزود :با توجه به اینکه رسالت این واحد خدماتی ،پاکیزه نگاه داشتن چهره شهر و ایجاد محیط زیبا و بهداشتی برای شهروندان
است ،اکیپ های خدمات شهری به طور مستمر اقدا م به نظافت شهر می نمایند.وی به اقداماتی همچون شستوشوی مکانیزه باکس های زباله رفت
و روب معابر ،الیروبی انهار و کانال ها ،طعمه گذاری برای حیوانات موذی و نخاله برداری از زمین های خالی اشاره و بيان داشت :در ایام کرونا این
موارد ذکر شده و اقداماتی نظیر ضدعفونی و گندزدایی معابر و محل تجمعات مردم به صورت ویژه پیگیری و انجام می شود.کاظمی صیاد در ادامه
خاطرنشان کرد :در این میان ،شهروندان نقش مهمی در پاکیزه نگاه داشتن محیط زندگی و شهر خود به عهده دارند و داشتن شهری پاکیزه و زیبا
در گرو مشارکت و همکاری مردم با مدیریت شهری می باشد.وی به خدمات ارائه شده در ایام عزاداری ماه های محرم نیز اشاره و تصريح كرد :هر
چند امسال به دلیل شیوع کرونا ،مراسم سوگواری ایام محرم به شکل متفاوتی برگزار می گردد ،با این وجود طبق سنوات گذشته معاونت خدمات
شهری شهرداری قدس آماده ارائه خدمات به هئیات مذهبی و عزاداران حسینی می باشد.ایشان در پایان خاطر نشان کرد :این واحد خدماتی
همواره در خدمت مردم بوده و تمام تالش خود را برای حفظ سالمت و بهداشت محیط شهری به کار می برد و از مردم عزیز شه ر نیز خواهشمنديم
که مشکالت مربوط به نظافت منطقه و محل زندگی خود را از طریق سامانه  ۱۳۷با ما در میان بگذارند تا در اسرع وقت رسیدگی گردد و شاهد هیچ
مشکلی در سطح شهر نباشیم.

بارندگی نیز مشکالت بهداشتی در منطقه را بیشتر میکند.ایشان
با اشاره به آماده نشدن طرح فوالد (تصفیه خانه) دستکم تا  ۲سال
آینده ،ساماندهی و تعیین تکلیف تصفیه فاضالب کاشان را خواستار
شد.فرماندار آران و بیدگل نیز در این نشست تأمین مایحتاج عمومی
مردم ،حفظ تولید ،رونق و جهش تولید ،تأمین امنیت و توجه به
سالمت مردم را اولویتهای کاری این فرمانداری عنوان کرد و اظهار
داشت:بابهرهگیریوکمکگرفتنازشرکتهایدانشبنیانمیتوان
مشکالت سایت پسماند و تصفیه فاضالب کاشان را برطرف کرد.
اسماعیلبایبوردیافزود:سایتپسماندکهدرنزدیکیشهرابوزیدآباد
از توابع شهرستان آران و بیدگل قرار دارد ،در ابتدا  ۲۰هکتار بود
اما کمکم به  ۱۲۰هکتار افزایش یافت و هم اکنون منجر به آلودگی

خاک ،آب ،هوا و محیط زیست شده است.روزانه نزدیک به  ۲۰۰تن
زباله از سطح منطقه در سایت پسماند دپو و دفن می شود اما تنها
مقدار کمی از آن به بازیافت میرسد.فرماندار ویژه کاشان نیز در این
نشستگفت:درپیکاهشآبهایسطحیکهبهدنبالخشکسالیها
رخ داده ،متأسفانه منطقه با مشکل کمآبی شدید روبهرو شده است.
علیاکبر مرتضایی تصریح کرد :بر اساس مطالعات صورت گرفته
از سوی دانشگاه کاشان ،آبهایی با مصرف آشامیدنی ،صنعتی و
کشاورزی در اختیار مردم قرار دارد که از کیفیت خوبی برخوردار
ن کاشان
نیست.رئیس شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستا 
این مهم را یک فاجعه برای منطقه دانست و بر لزوم تمهید تدبیری
جدی برای چشمانداز آتی منطقه تأکید کرد.

عضو شورای اسالمی شهر قرچک:

طرح پیاد هراه دو خیابان محمدآباد و
دوازده متری زیباشهر اج رایی می شود

قرچک-خبرنگاررسالت:
رضاسلگیاظهارداشت:شورایاسالمیشهروشهرداریقرچکدرایندورهپیشرفتهای
بسیار خوبی در حوزه های مختلف داشته است.وی در پایان در خصوص سد معبر
در خیابان های محمدآباد و  ۱۲متری زیباشهر ،گفت :سالهای گذشته برای اجرای
طرح پیاده راه شدن این دو خیابان بودجه اختصاص پیدا کرده است و مجموعه
شهرداری هم طرح های مختلفی را برای اجرای این پروژه ها ارائه کرد مخصوصا
کوچه حاجیان که مصوبه شورای ترافیک و شورای شهر را هم گرفته که در ماه های
آینده به پیاده راه تبدیل خواهد شد و در آینده نزدیک شاهد این باشیم که خیابان
محمدآباد و دوازده متری زیباشهر هم به پیاده راه تبدیل شود و معضل سد معبر
به حداقل خود برسد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه
آزاد اروند:

عضوگیریخانهمطبوعات
و رسانه های منطقه آزاد تمدید شد

خرمشهر –خبرنگاررسالت:
رضا مردانی با اشاره به شرایط کرونایی موجود و نیاز اصحاب رسانه
به مدت زمان بیشتر برای گردآوری مدارک خود ،تصریح کرد :اهالی
رسانه نسبت به تکمیل مدارک و ارائه معرفی نامه از رسانه خود به
متولیان امر در ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی زمان خواهند داشت.
او با تأکید بر اینکه این زمان مجددا تمدید نخواهد شد ،افزود :اصحاب
رسانه باید تالش کنند تا در این بازه زمانی مدارک مورد نیاز خود
را تکمیل و در اختیار هیئت مؤسس قرار دهند چرا که بعد از مدت
زمان در نظر گرفته شده ،امکان عضویت وجود ندارد .سرپرست اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند در ادامه توضیح داد :به
تمامی اهالی رسانه منطقه آزاد اروند توصیه می شود قبل از مراجعه
به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی برای عضویت در خانه مطبوعات،
اساسنامه مربوطه و فراخوان عضویت که پیوست این خبر بارگذاری
شده را به دقت مطالعه و از شرایط عضوگیری مطلع شوند.ایشان گفت:
با استناد به اساسنامه،عضو گیری خانه مطبوعات و رسانه های اروند به
روش حضوری منع قانونی ندارد .رضا مردانی در توضیح عضو گیری
غیرسامانهایخانهمطبوعاتورسانههایاروندکهباعثابهاماصحاب
رسانه طی روزهای اخیر گشته ،اظهار داشت :پس از انتخابات هیئت
مؤسسکهدرمردادماهسالگذشتهانجامشد،روندثبتخانهمطبوعات
و رسانه های منطقه آزاد اروند طی یک بازه زمانی چندین ماهه و
به سختی سرانجام در ابتدای سال جاری در اداره ثبت شرکت های
سازمانمنطقهآزاداروند،بهثبترسید.ویافزود:باتوجهبهقوانینخانه
مطبوعات کشوری که فقط مراکز استان حق تأسیس خانه مطبوعات
را دارند ،اروند اولین منطقه آزاد است که می بایست برای آن درگاهی
جهت عضو گیری در خانه مطبوعات ایران بازگشایی شود .مردانی
تسریع در روند عضو گیری تا گشایش درگاه را از جمله دالیل اقدام
به روش حضوری عنوان کرد و افزود :این اقدام کامال قانونی بوده و
طبق اساسنامه و با توصیه اداره کل مطبوعات داخلی جهت سرعت
بخشیدن به امور ،انجام گرفت.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی خبر داد:

نماینده مردم کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا بیان کرد:

افتتاح چندین طرح و پروژه

شاهرود -خبرنگاررسالت:
مهندس عمیدی از افتتاح ۱۳طرح راهسازی با اعتباری بالغ بر  ۱۴میلیارد و۴۰۰
میلیونتوماندرشهرستانهایشاهرودومیامیخبرداد.ایشاندرادامهافزود:ازاین
طرحها  7طرح درحوزه راه با  12میلیارد تومان اعتبار و  ۶طرح درحوزه باز آفرینی
شهری با اعتباری بالغ بر ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان خبرداد.

واژهها و مفاهیمی است که از حیث معنای لغوی و
اصطالحیدرکاربردقرآنیمراتبیداردوبامفاهیم
متعددی گره خورده است.وی با اشاره به اینکه
گرفتن بیعت برای ایجاد و اظهار محبت ،در تاریخ
اسالمسابقهایندارد،تصریحکرد:پیامبراکرم(ص)
هزاران نفر را در گرمای آن روز جمع کردند و پیش

معاون بهبود تولیدات دامی استان مرکزی خبر داد:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشه ر:

آیین بهره برداری پروژه های آب و فاضالب
شهرستان انجام شد

مسئوالن،خادممردمهستند
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اج رای طرح سفره مه ربانی بین  70هزار
خانوار کم برخوردار س راسر کشور

تهران-خبرنگاررسالت:
محمد حسین استاد آقا با اشاره به شاخصترین برنامه در دست
اقدام این بنیاد ،گفت :یکی از اقدامات محوری بنیاد کرامت رضوی
اجرای طرح «سفره مهربانی  »3با موضوع توزیع نان متبرک رضوی
است.وی با اشاره به نحوه اجرای این برنامه اظهار کرد :از دهه دوم
ماه محرم به مدت  3ماه برای  70هزار خانوار در سراسر کشور
نان توزیع خواهد شد و این نان متبرک حضرت رضا(ع) مهمان
سفرههای آنها خواهد شد.استاد آقا به تداوم طرح «نسیم مهر
رضوی» در بیمارستانهای درگیر درمان بیماران مبتالبه کرونای
سراسر کشور نیز اشاره کرد و گفت :در مرحله نخست این طرح
در  327بیمارستان کشور 150 ،هزار پرس غذای متبرک حضرت
رضا(ع) و نیز  77هزار بسته نبات ،نمک و گالب متبرک بین کادر
درمانی بیمارستانها توزیع شده است.وی با اشاره به موج جدید
شیوع ویروس کرونا ،در رابطه با مرحله دوم اجرای این طرح توسط
خادمان و خادمیاران رضوی در استانها گفت :در جریان اجرای
این طرح که از دهه والیت آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد،
ضمن تقدیر از خدمات کادر درمانی ،غذای حضرت رضا(ع) به
همراه یک پرچم اهدایی آستان قدس رضوی بین بیمارستانهای
درگیر کرونا توزیع خواهد شد.این مقام مسئول با تشریح برنامه در
دست اقدام مؤسسه موقوفه خدمات زائر رضوی با مشارکت سازمان
زندانهای کشور بیان کرد :در این برنامه ،برای زندانیانی که در
مدت حبس خود حافظ کل و یا بخشی از قرآن کریم ،نهجالبالغه و
یا صحیفه سجادیه شدهاند ،خانوادههای آنها سه روز مهمان شهر
مشهد و حرم مطهر رضوی خواهند شد که مطابق جدول زمانبندی
بهتدریج اجرای آن در دست اقدام است.وی در خصوص تهیه و
تدارک بستههای کمک معیشتی برای نیازمندان شهر مشهد در
راستای اجرای مرحله دوم رزمایش «تعاون و احسان» ابراز کرد:
قرار است حدود  30هزار بسته ارزاق درمجموع به ارزش 9
میلیارد تومان توسط خادمان بارگاه منور رضوی تهیه و بین
اقشار بیبضاعت حاشیه شهر مشهد توزیع شود و در مدت چهار
ماه روند آمادهسازی تا توزیع بستهها ،به میزان مشارکت خیرین
امکان افزایش این تعداد وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان:

پنجهزار هکتار اراضی پایاب سد
چ راغویس سقز آبی م یشود

سنندج–خبرنگاررسالت:
کامران خرم گفت :طبق برنامهریزی انجام شده و از محل تخصیص
جدید آب ( ۹۶هزار هکتار اراضی در استان کردستان) ،پنج هزار هکتار
از اراضی پایاب سد چراغویس سقز نیز از دیم به آبی تبدیل میشود.
وی افزود :ستاد احیا ی دریاچه ارومیه در طول چند سال اخیر برای
اجرایطرحهایکشاورزیحوزهایندریاچهممنوعیتتخصیصایجاد
کرده بود اما با پیگیریهای صورت گرفته از سهمیه آبی کردن  ۹۶هزار
هکتار اراضی استان ،پنج هزار هکتار آن به اراضی پایاب سد چراغویس
سقز اختصاص دارد.خرم با بیان اینکه از محل اعتبارات احداث سد
چراغویس اعتباری برای تخصیص آب به زمینهای کشاورزی پایاب
در نظر گرفته نشده بود ،اظهار داشت :ضمن مجاب کردن ستاد احیای
دریاچه ارومیه و کسب موافقت آن ،با سازمان مدیریت و برنامهریزی
هم مکاتبه کردیم و در کنار جذب اعتبار در سال جاری ،اعتباری
نیز در سال  ۱۴۰۰برای ادامه اجرای شبکه پایاب سد چراغویس
جذب خواهیم کرد.ایشان یادآور شد :از محل سد آب چراغویس۲۵ ،
میلیون مترمکعب آب به بخش کشاورزی ،سه میلیون برای صنعت
و  ۲۴میلیون مترمکعب نیز برای بخش شرب سقز اختصاص مییابد.
وي میزان پیشرفت فیزیکی احداث سد چراغویس را حدود  ۹۴درصد
اعالم کرد و گفت :بدنه سد ،تاج و سیستم روشنایی آن انجام شده و
چند درصد باقی مانده شامل جادههای جایگزین است که پیمانکار
آن انتخاب شده و در صورت سرعت در انجام پروژه ،ساختمان سد تا
پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.

مدیر شعبه انجمن روزنامه نگاران مسلمان گلستان:

 80درصد خب رنگاران استانی ،ق رارداد کاری ندارند

کالله –خبرنگاررسالت:
مدیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شعبه استان گلستان گفت  80درصد خبرنگاران استانی قرداد کاری ندارند.وی افزود :بررسی
های این انجمن در سطح استان نشان می دهد که بسیاری از نشریات و سایت ها بهصورت تک نفره اداره می شود و اگر افراد دیگری
نیز با آن رسانه ها همکاری دارند یا بهصورت رایگان است و یا حق التحریراندکی دریافت می کنند که حتی کفاف مخارج یک روز از
زندگی خبرنگار را هم نمی دهد.به گفته محمد عمرانی ،تعداد زیادی از رسانههای استان در تولید محتوا ضعف دارند و بسیاری از
رسانههای چاپی متأسفانه تبدیل به آگهینامه شدهاند و حتی برخی از پایگاههای خبری که بهواسطه ارتباطات محکم خود هرساله
ی نشده اند.این فعال رسانه ای ،عدم وجود یک تشکل صنفی قوی در حوزه رسانه
یارانه دریافت میکنند مدتهاست که بهروز رسان 
را یکی از مهمترین مشکالت روزنامه نگاران در سطح استان بر شمرد و اظهار داشت  :خأل وجود چنین تشکلی به شدت احساس
می شود و حال همه نگاه ها به مجمع جدید نمایندگان استان گلستان است که به حوزه رسانه توجه جدی نمایند به ویژه آنکه مدیر
کل اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و نایب رئیس دوم کمیسیون
فرهنگی است.به گفته عمرانی ،استان گلستان  136رسانه دارای مجوز دارد بهطوری که از نظر تعداد رسانه باالتر ازاستانهای
سمنان زنجان و قزوین قرار گرفته با اینحال از تعداد فعاالن رسانهای استان هیچگاه لیست دقیقی منتشر نمیشود.

