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طی مراسمی صورت گرفت؛

انتصاب معاونت سیاسی امنیتی
فرمانداریآبیک

آبیک-خبرنگاررسالت:
طی حکمی از سوی هدایت اله جمالی پور استاندار قزوین علی بغدادی
به سمت معاونت فرمانداری آبیک منصوب و طی مراسمی در سالن
اجتماعات فرمانداری آبیک مشغول به کار شد .

شهردار کهریزک خبر داد:

پایان عملیات حدود  8000متر
جدولگذاری در معابر شهر

کهریزک-خبرنگاررسالت:
علی یحیی پور گفت :بافت شهری کهریزک از دو بخش تشکیل شده است
که یک بخش شامل محالت تازه تأسیس است که این محالت نیازمند
ایجاد زیرساخت های عمرانی و خدماتی مانند جدولگذاری ،آسفالت،
ایجاد فضای سبز و ...هستند و عملیات های عمرانی بر اساس نیاز اهالی
و نظر کارشناسان حوزه فنی و عمران به طور مستمر در این محالت
درحال اجراست و نیمی از محالت شهر نیز قدیمی و فرسوده هستند که
تمامی زیرساخت های آنها دچار فرسودگی است و در راستای افزایش
رفاه حال اهالی بهسازی و نوسازی المان های فیزیکی این محالت نیز
در اولویت حوزه فنی و عمران قرار گرفته است.شهردار کهریزک افزود:
به همین منظور و در راستای ایجاد عدالت در تمامی محالت شهر
اجرای عملیات جدولگذاری در محالت مختلف شهر درحال اجراست
که بر اساس پیش بینی کارشناسان فنی در فاز اول حدود  8000متر
طول جدول در سطح محالت قدیمی و جدید اجرا می شود .که این
پروژه عالوه بر بهسازی فضای دیداری شهر در افزایش رفاه حال اهالی،
مناسب سازی مسیر تردد ،بهینه سازی جمع آوری آبهای سطحی و...
نیز تأثیر بسزایی دارد.

اراک –خبرنگاررسالت:
حسین میرزابیگی فرزند جعفر میرزابیگی از کارکنان اداره گاز شهرستان
زرندیه از توابع استان مرکزی به اردوی تیم ملی بوکس کشور راه یافت.
این بوکسور جوان و خوش تکنیک به منظور آمادگی در مسابقات جهانی
لهستان که در فروردین ماه  1400برگزار خواهد شد به مدت دو هفته در
اردوی تیم ملی بوکس کشور که در شهرستان سنندج در حال برگزاری
می باشد ،حضور یافت و به تمرینات خود زیر نظر مربیان برجسته کشوری
پرداخت .برپایه این گزارش این اردو که اولین اردوی تیم ملی بوکس
جوانان کشور در سال 1399می باشد به منظور آمادگی هرچه بیشتر
بوکسورهای جوان کشور جهت حضور در رقابتهای جهانی که از روز
جمعه 18مهرماه به میزبانی شهر سنندج با حضور  20بوکسور از سراسر
کشور در حال برگزاری می باشد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج صنعت نفت
مسجدسلیمان:

بسیجیان صنعت نفت در اج رای
عملیات ضدعفونی محالت و
مناطقمختلفشهر
همچناناستوارهستند

مسجدسلیمان-خبرنگاررسالت:
غالمرضا امینی اظهار داشت  :براساس تعهدات این شرکت در حوزه
مسئولیت های اجتماعی ؛ عملیات ضدعفونی کردن محالت و مناطق
شهری طبق برنامه اعالم شده از سوی ستاد مقابله با کرونا شهرستان
توسط بسیجیان این پایگاه هر روز و بهطور مداوم انجام می شود .وی
افزود  :عملیات ضدعفونی محالت و مناطق مختلف شهری با استفاده از
تیم های خودرویی و پیاده بسیجیان این پایگاه و با همکاری بخش های
مختلف ،HSEامورورزش،حراستومجموعه مدیریتخدماتشرکت
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در ساعات پایانی شب صورت
می گیرد .وی خاطر نشان کرد  :در این عملیات اماکن پر رفت و آمد
و شلوغ از قبیل بیمارستان ها و مراکز درمانی  -جایگاه های پخش
سوخت و مساجد بهطور خاص و مرتب در برابر ویروس کرونا گندزدایی
و ضدعفونی می شوند .

شهردار قرچک خبر داد:

تداوم نهضت آسفالت
در خیابان اصلی شهر

قرچک-خبرنگاررسالت:
محسن خرمی شریف از تداوم نهضت آسفالت در خیابان اصلی قرچک
از میدان شهید ستاری تا میدان امام خمینی(ره) با اعتباری بالغ بر
بیش از  2میلیارد تومان خبر داد.ایشان با بیان اینکه رضایت شهروندان
بزرگترین سرمایه مدیریت شهری است ،اظهار کرد :امید است با انجام
پروژههای عمرانی به ویژه آسفالت در سطح شهر رضایت شهروندان را
رقم بزنیم.وی افزود :مدیریت شهری قرچک برای رفاه حال شهروندان
به هنگام تردد از معابر اصلی و فرعی ،توزیع متوازن خدمات و بهبود
سرانه مطلوب شهری ،نهضت آسفالت معابر را از ابتدای سال جاری
آغاز کرد.شهردار قرچک با بیان اینکه نهضت آسفالت معابر در سطح
منطقه تداوم دارد ،عنوان کرد :سعیمان بر این است که در تمامی
نقاط شهر که نیاز به لکهگیری و آسفالت دارد این مهم انجام شود.
خرمی شریف در پایان اظهار کرد :نهضت آسفالت در خیابان اصلی
قرچک از میدان شهید ستاری تا میدان امام خمینی(ره) به طول
بیش از  2کیلومتر با اعتباری بالغ بر بیش از  2میلیاردتومان ،نیاز
مبرم به آسفالت داشت که هماکنون در حال انجام است.

طی مراسمی صورت گرفت؛

بررسی روند یکپارچه سازی
شرکت آب و فاضالب گیالن

طرحملي«هرخانهيکپايگاه»درشهرستانهمزمانباسراسرکشوراجراميشود
گلپایگان-خبرنگاررسالت:
ناصر رستمي اظهار کرد :بر اساس ابالغيه وزارت
بهداشتودرمانهدفطرحتوانمندشدنشهروندان
بهمنظورخودمراقبتيوتقويتسبکزندگيتوأم
با سالمتي است.وي تصريح کرد :شبکه بهداشت و
درماندراينراستاازهرخانوادهيکسفيرسالمت
انتخاب ميکند ،اين فرد بايد يک خانم متأهل و
باسواد باشد تا در سه سطح پيشگيري ،درمان و
بازتواني آموزشهاي الزم را ببيند و به اعضاي
خانواده خود نيز انتقال دهند و در خود مراقبتي
اعضاي خانواده نقش داشته باشند.رئيس شبکه
بهداشت و درمان گلپايگان گفت :هر  20سفير
تحت پوشش يک نفر سفير سالمت قرار ميگيرد
و برخي از آموزشها در آينده به رابط سالمت داده
ميشود تا به سفير سالمت انتقال دهد ،در شرايط
فعليآموزشهاازطريقفضايمجازيانجامميشود
و متقاضيان طرح براي ثبت نام به مراکز جامع
سالمت منطقه خود مراجعه کنند تا اسامي آنها
در سامانه ثبت و آموزش الزم به آنها داده شود.

رستمي از شناسايي يک بيمار کرونايي در زندان
گلپايگان خبر داد و تصريح کرد :پس از تشخيص
بيماري کرونا ،اين فرد زنداني در بيمارستان امام
حسين (ع) گلپايگان بستري شد و تا زماني که
ممکن بود بيماري به ديگران سرايت کند در
گلپايگان و سپس در اصفهان قرنطينه شد .دکتر

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان زنجان:

سه باب کتابخانه عمومی در استان
افتتاح می شود
بر اینکه اکثر فعالیتهای این حوزه با محوریت
فضای مجازی دنبال میشود ،ادامه داد :برخی از
فعالیتهای حوزه کتاب و کتابخوانی تحت هیچ
شرایطی تعطیلبردار نیست که در این زمینه
میتوان به مواردی چون عضوگیری ،امانت دادن،
تشکیل گروههای مجازی ،ارائه نسخه PDF
کتابها و دریافت سفارش اشاره کرد.مدیرکل
کتابخانههایعمومیاستانزنجانبایادآوریاینکه
در هفته کتاب و کتابخوانی امسال شاهد افتتاح
سه باب کتابخانه خواهیم بود ،خاطرنشان کرد:
این کتابخانهها شامل کتابخانه عمومی حسینی
در مسجد جامع زنجان ،کتابخانه امام علی (ع)
شهر قیدار و کتابخانه خیرساز شهید کبودخانی
در روستای محمودآباد خدابنده است.مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان نیز در
ادامه این جلسه از مشارکت هفت باب کتابخانه
در طرح تابستانه کتاب امسال خبر داد و گفت:
خوشبختانه شاهد استقبال خوب مردم استان از
این طرح طی روزهای  ۱۸تا  ۳۰مردادماه امسال
بودیم ،به گونهای که ارزش کتابهای خریداری
شده در این طرح  ۱۶۳میلیون تومان بود.

طی مراسمی صورت گرفت؛

دعوت بوکسوری جوان از خانواده
شرکت گاز استان مرکزی به اردوی
تیم ملی بوکس کشور
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زنجان-خبرنگاررسالت:
امیرعلی نیک بخش با بیان اینکه اگر قرار باشد
شاهد فعالیت سالن کتابخانههای عمومی استان
را شاهد باشیم ،این فعالیتها بستگی به دستور
ستاد کرونا دارد ،افزود :یکی از برنامههای امسال،
افتتاح سه باب کتابخانه عمومی در هفته کتاب
و کتابخوانی است.وی با اشاره به اینکه شرایط
کرونایی باعث شده است تا امروز شاهد تغییر
رویکردها در بخشهای مختلف جامعه باشیم
که حوزه کتابخانهها نیز از این قضیه مستثنی
نیست،تصریحکرد:درحالحاضرهمهبخشهای
کتابخانههای عمومی استان فعال بوده و فقط
سالن مطالعه فعال نیست.نیک بخش با تأکید

ناصر رستمي اظهار کرد :از زمان شيوع ويروس
کرونا تا کنون  3هزار مورد نمونه گيري در سطح
شهرستان گلپايگان انجام شده که حدود 400
مورد آن مربوط به بيماران بستري بوده است .در
شهرستان تاکنون تست کرونای حدود  801نفر
مثبت بوده است که از اين تعداد  660نفر بيمار

رشت -خبرنگاررسالت:
روند یکپارچه سازی شرکت آب و فاضالب گیالن در جلسه ای با حضور معاون
منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بررسی شد.در
جلسه ای که با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی و مدیرکل تحول اداری
شرکتمهندسیآبوفاضالبکشوربرگزارشد.دکترگیاهیضمنبررسیروند
یکپارچه سازی در شرکت آب وفاضالب استان گیالن با استماع چالش های
این شرکت در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب وفاضالب شهری و
روستایی ،رسیدگی به حوزه منابع انسانی را بسیار حائز اهمیت دانست و
از اجرای این طرح در آبفای گیالن ابراز رضایت کرد.سیدمحسن حسینی
سالکده،مدیرعاملشرکتآبوفاضالبگیالننیزدراینجلسه،بهینهسازی
ساختار سازمانی و استفاده از همه ظرفیت های تأمین و انتقال آب را دو هدف
عمدهطرحیکپارچهسازیشرکتهایآبوفاضالبشهریوروستاییاستان
دانست و گفت :در حال حاضر جمعیتی بالغ بر  2میلیون و  400هزار نفر در
 50شهر و یکهزار و  859روستای گیالن از خدمات شرکت آب و فاضالب
این استان بهره مند هستند.

سرپايي و مابقي بستري بوده اند.وي ادامه داد:
در طول يک هفته گذشته  80بيمار سرپايي مبتال
به کرونا داشتيم که با بررسي اين افراد متوجه
شديم عالوه بر کاهش سن ابتال ،شدت بيماري
نيز افزايش پيدا کرده است .همچنين در طول دو
هفتهگذشتهتاکنون40نفردربيمارستانبهدليل
بيماري کوويد  19بستري کرده ايم که  30درصد
آنها سني زير  60سال داشتند.ایشان گفت :از
ابتداي شيوع اين بيماري تاکنون در شهرستان،
 30نفر از پرسنل بيمارستان و شبکه بهداشت و
درمان به کرونا مبتال شدند .همچنين از زمان
بازگشايي مدارس تاکنون  6دانش آموز به کرونا
مبتال شدند که با بررسي هايي که انجام داديم
 70دانش آموز در معرض تماس با افراد مشکوک
و يا مثبت بوده اند.رستمي افزود :نگران روزهاي
پيش رو هستيم و مي ترسيم اين بيماري در
شهرستان به سرعت اوج بگيرد .از شهروندان
ميخواهيمماسکزدنراجديبگيرندوازحضور
در تجمعات بپرهيزند.

مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی خبر داد:

ضبط حدود  ۸۰۰هزار ماسک
و دستکش

شهردار اصفهان خبرداد:

تخصیص  ۴۱میلیارد تومان ب رای پروژههای
خدماتی باغ رضوان
اصفهان–خبرنگاررسالت:
آئینهریکشنبه،یکافتتاح،شهرداریاصفهان
و پنجاه و پنجمین برنامه اصفهان در مسیر امید به
آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژههای
خدماتیوعمرانیسازمانآرامستانهایشهرداری
اصفهانبااعتباربالغبر۴۱۰میلیاردریالاختصاص
یافت.در این آئین تکمیل و راه اندازی سازمان
خدمات امور متوفیان و شروع عملیات عمرانی
و فضای سبز فاز  ۳آرامستان باغ رضوان افتتاح و
اقدامات عدیده ای نظیر طراحی و ساخت سالن
جلساتساختمانهایاداری،تغییرهویتبصریو
گرافیکمحیطیآرامستانباغرضوانوبهروزرسانی
اپلیکیشن خدماتی سازمان آرامستان های
شهرداری اصفهان ویژه تلفن همراه و همچنین
مناسب سازی قطعات در راستای تسهیل در تردد
سالمندان ،جانبازان ،معلوالن و زائران اهل قبور با
حضوراعضایشورایشهرکالنشهراصفهانبهبهره
برداریرسید.رئیسسازمانآرامستانهایشهرداری
اصفهان در این آئین با تشکر از خدمت رسانی
کارکنان آرامستان باغ رضوان که در هشت ماه
گذشته با ظهور ویروس کرونا با حفظ کرامت

مراجعه کنندگان تالش کردهاند ،اظهار داشت:
شاهدرشدفزایندهمتوفیاننسبتبهمدتمشابه
در سال گذشته هستیم.
احمدرضا مرادی تأکید کرد :در شرایط حاضر
ویروس کرونا بحرانیترین روزگار را برایمان
رقم زده است و بر این اساس تالش کارکنان
آرامستانهای شهرداری اصفهان بیش از پیش
شایستهقدردانیاست.رئیسسازمانآرامستانهای
شهرداریاصفهانگفت:افتتاحساختمانشماره۲
در آرامستان باغ رضوان خدمات متمرکز به
مراجعان میدهد و بخش اعظم فاز  3اعم از
خیابان کشی ،جدول گذاری ،شبکه آبرسانی و
برق نهایی شده است.

معاون اماکن متبرکه آستان قدس خبر داد:

بازگشایی رواقهای حرم مطهر رضوی و مسجد گوهرشاد

تهران-خبرنگاررسالت:
محمد توکلی گفت :مجوز بازگشایی رواقهای
امام خمینی ،دارالهدایه و دارالحکمه و
شبستا نهای مسجد گوهرشاد صادر شد و
اکنون این رواقها برای ارائه خدمات به زائران
باز است.ایشان به بیان اقدامات معاونت اماکن
متبرکه آستان قدس رضوی در دهه پایانی ماه
صفر پرداخت و گفت :عملیات خدمترسانی
به زائران در ماه صفر ،نسبت به ماه محرم بسیار
حجیمتر و گستردهتر است از همین رو برای ارائه

خدمات با کیفیت به زائران ،از خدام حرم مطهر
رضوی برای حضور کشیک خدمتی فوق العاده
دعوت به عمل آمده است.وی ادامه داد :با
توجه به نزدیک شدن فصل سرما و برودت هوا،
مراسمهای عزاداری که در صحن جامع رضوی
برگزارمیشدبهرواقامامخمینی(ره)حرممطهر
منتقل شد و هر شب با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی این مراسم با رعایت مسائل بهداشتی
برگزار میشود.معاون اماکن متبرکه حرم مطهر
رضوی افزود :همچنین هیئات مذهبی که از

مدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی:

 ۱۵۳تن مواد خام دامی در استان
کشف و امحا شد

تبریز–خبرنگاررسالت:
امیرحسین بهداد افزود :برخی از این مواد
خامدامیدرمراکزعرضهبهصورتغیرمجاز
منجمدشدهبودوهویتوتاریختولیدوانقضا
آنهامعلومنبود.ویاظهارداشت:اینموادو
فرآوردههایخامدامیدربازدیدکارشناسان
این اداره کل از مراکز تولید ،فرآوری و عرضه
فرآوردههایخامدامیازقبیلقصابیها،مرغ
فروشیها،خودروهایویژهحملفرآوردههایخامدامی،
کشتارگاههایداموطیوروکارگاههایفرآوریوبستهبندی
فرآوردههای خام دامی در سطح استان کشف شده و
پس از اخذ مجوزهای قضائی معدوم شد.ایشان با بیان
اینکه در این مدت  ۵۲قطعه مرغ فقط از کشتارگاههای

طیور استان کشف و ضبط شده است،
گفت :از مواد و فرآوردههای خام دامی
کشف شده در نیمه نخست امسال ۱۴۲
تن فقط در کشتارگاههای دام و طیور
استان کشف شده است.بهداد از مردم
خواست فرآوردههای خام دامی مورد
نیاز خود را ضمن دقت به تاریخ تولید
درج شده بر روی محصوالت بسته بندی
وهمچنینتوجهبهمهردامپزشکی،ازمراکزمجازوتحت
نظارت این اداره کل تهیه کرده و در صورت مشاهده
هرگونه تخلف ،مراتب را از طریق شماره تلفن گویای
 ۱۵۱۲اطالع دهند تا برخورد قانونی و الزم با متخلفان
بهداشتی انجام شود.

شورای هیئات استان مجوز دریافت کردهاند
با مراجعه به دفتر هیئات در حرم مطهر ،مجوز
عزاداری دریافت و میتوانند در سطح اماکن
متبرکه حرم مطهر به سینهزنی و عزاداری
بپردازند.وی اضافه کرد :با توجه به دغدغه تولیت
آستان قدس رضوی نسبت به نزدیک شدن فصل
سرما ،طی رایزنیهای صورت گرفته با ستاد
ملی مبارزه با کرونا و طی تفاهمنامه دوجانبه
به شرط رعایت دستورالعملهای بهداشتی،
مجوز بازگشایی رواق امام خمینی (ره) ،رواق

دارالهدایه،رواقدارالحکمهوشبستانهایمسجد
گوهرشاد صادر شد و اکنون این رواقها برای
ارائه خدمات به زائران باز است.معاون اماکن
متبرکه حرم مطهر رضوی از بازگشایی بخشی
از مسیر مضجع منور حضرت رضا (ع) خبر داد
و گفت :زائران و مجاوران میتوانند با رعایت
فاصله اجتماعی از مسیر صحن آزادی به رواق
دارالسعاده و از مسیر مسجد گوهرشاد به باالسر
حضرت ،مشرف شده و از فضایی نزدیک امام
مهربانیها را زیارت کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه المرد:

ق رارگاه سازندگی سپاه  ۴۰سری جهیزیه
به زوجهای جوان المرد اهدا کرد

شیراز–خبرنگاررسالت:
سر هنگ سید محمو د جعفر ی
در حاشیه واگذاری جهیزیه به
نوعروسان اظهار داشت :به همت
قرارگاه سازندگی سپاه و قرارگاه
مواسات در شهرستان المرد۴۰ ،
سری جهیزیه به ارزش تقریبی
هر سری  ۱۲میلیون تومان در
اختیار زوجهای جوان المردی قرار گرفت.
وی عنوان کرد :این جهیزیهها با همکاری
خانواد هها و قرارگاه سازندگی خریداری
شده و تمامی کاالهای اساسی تأمین ٤٠
سری جهیزیه زوجهای جوان المردی ،تولید

ملیاست.حجتاالسالمحسینزاده
امام جمعه المرد نیز در این مراسم
ا ظها ر د ا شت  :خیر ا ن ال مر د ی
میتوانند در راستای ترویج ازدواج
آسان و تأمین جهیزیه زو جهای
جوان اقدامات ماندگاری انجام
دهند و این موضوع باید تبدیل به
یک فرهنگ شود.امام جمعه المرد
با تقدیر از قرارگاه محرومیت زدایی سپاه
پاسداران گفت :اقدامات ماندگار و مؤثر سپاه
پاسداراندرکارهای جهادی،محرومیتزدایی
و تأمین جهیزیه زوجهای جوان بسیار ارزشمند
و اثربخش است.

معاون ب رنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان:

افزایش درخواست اشتغال اف راد غی ربومی نشان از پتانسیل باالی استان است

کاشان -خبرنگاررسالت:
مسعود خاندایی در سومین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان
کاشان افزود  :حضور متقاضیان غیربومی از سایر نقاط کشور به
کاشان نشان از پتانسیل باال و ظرفیت بسیار خوب شهرستان
در صنعت و خدمات اشتغال برای توسعه دانش فنی دارد.معاون
فرماندار بیان کرد :کاشان در پرداخت وام های کرونایی توانسته
 50درصد از درخواست های تسهیالت کرونا را محقق کند که
امیدواریم تا پایان مهر ماه این رقم را با کمک و همکاری بانک ها
به  70درصد برسانیم و حداقل گوشه ای از مشکالت مردم برطرف
شود.خاندایی قمصری تصریح کرد :کاشان همچنان باالترین
رقم در پرداخت تسهیالت کرونا در سطح کشور را دارد ،این

سخنگوی اتاق اصناف البرز خبر داد:

آغاز دور جدید سرکشی از واحدهای صنفی

کرج-خبرنگاررسالت:
رمضان رستمی در خصوص بررسی آخرین وضعیت اصناف البرز اظهار کرد :با توجه به شیوع موج سوم کرونا در کشور ،طرح سرکشی از واحدهای صنفی
استان البرز در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی در دستور بازرسین اصناف و اتحادیهها قرار گرفت.وی بیان کرد :بازرسین در تمام ساعات کاری
واحدهای صنفی تالش کردند در سطح شهر حضور داشته و نسبت به رصد واحدهای صنفی اعم از رصد رعایت پروتکلهای بهداشتی ،فاصلهگذاری
اجتماعی و همچنین کاالهای سالمت نظارت داشته باشند.سخنگوی اتاق اصناف البرز با بیان اینکه تعداد کل بازرسیهای انجام شده ،یک هزار و ۸۷۹
مورد بوده است ،تصریح کرد :تعداد پروندههای متشکله بهواسطه سازمان تعزیرات حکومتی به همین منظور صادر شده  ۹۳مورد است.وی با بیان اینکه
نظارت بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی در واحدهای صنفی ،توسط گشتهای مشترک پایش شده است ،تصریح کرد :در این راستا  ۳۹واحد صنفی
متخلف شناسایی و برگه گزارش بازدید برای آنها صادر شد.رستمی با بیان اینکه تعداد کل اخطارهایی که به صورت ضرباالجل برای واحدهای صنفی
به صورت کتبی صادر شده  ۸۵۱مورد بود ،تصریح کرد :تعداد شکایتهای مردمی که از طریق ستاد خبری و به صورت حضوری به مجموعه اتحادیهها و
بازرسی اصناف مراجعه کردند ۱۷۳ ،مورد بود.وی با بیان اینکه رعایت پروتکلهای بهداشتی جزء تکالیف اصلی و اولیه واحدهای صنفی است ،خاطرنشان
کرد :در این شرایط با توجه به مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا باید موازین بهداشتی رعایت شود و در این خصوص با واحدهای صنفی متخلف بدون
اغماض برخورد خواهد شد.

رقم در سطح میانگین استانی  27درصد و کشوری  15درصد
می باشد ،امسال با پرداخت تسهیالت در مجموع  2095شغل
در کاشان حفظ شده است.وی خاطر نشان کرد :کارگروه اشتغال
شهرستان به عنوان عالی ترین کارگروه تصمیم گیری در خصوص
مشکالت اشتغال و بیکاری بوده و باید تصمیم گیری های ما یک
تحول مناسب و مثبت برای کاشان رقم بزند ،به نحوی که تهدید
ویروس منحوس کرونا را با بهره گیری از ابتکار و خالقیت به
یک فرصت برای توسعه پایدار کاشان در شرایط کرونایی تبدیل
کنیم.معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان با بیان
اهمیت بهکارگیری دانش بومی در صنایع اظهار داشت :صنعت
گالبگیری و فرش دستبافت از معدود صنایع بدون هیچگونه

وابستگی در کاشان است که تمامی مراحل تولیدو خدمات آن
در منطقه انجام و موجب ایجاد درآمد و اشتغال بخشی از مردم
در این حوزه شده ولی متأسفانه دانشگاه هیچ تأثیر و تالشی در
توسعه و رشد این دو صنعت نداشته است.خاندایی در زمینه
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان کاشان نیز گفت:
مهمترین اصل در شرایط فعلی ایجاد اشتغال و حفظ امنیت
شغلی برای مردم است که بخشی از آن در کارگروه حمایت دولت
و حذف بوروکراسی اداری است ،ادارات و سازمان هایی که در
اشتغال زایی و رفع مشکالت معیشتی مردم تالش بیشتری در
عمل از خود نشان دهند از اعتبارات تسهیالت بیشتری نسبت
به سایر ادارات برخوردار خواهند بود.

رئیس هیئت انجمن آهن و فوالد ایران:

ذوب آهن اصفهان،پایه گذار صنعت
فوالد کشور است

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
دکترعباسنجفیزادهباحضوردرغرفهذوبآهناصفهانگفت:ذوبآهناصفهان
پایه گذار صنعت فوالد کشور است و یکی از قدیمی ترین صنایع کشور می باشد و
بسیاری از پیشرفت های حوزه فوالد مرهون دانش فنی متخصصان این شرکت
است  .وی خاطر نشان ساخت :متخصصان این شرکت با برنامه ریزی پژوهشی
بلند مدت و همکاری با نخبگان و دانشگاه های کشور می تواند قطعا باعث تعالی
در این صنعت شود .ایشان گفت  :ذوب آهن اصفهان می تواند با تأمین مواد اولیه
کورهشمارهیکخودراراهاندازیکندوظرفیتتولیدفوالدخودوکشورراافزایش
دهد  .وی تصریح کرد  :این شرکت می تواند با نیاز سنجی بازارهای بین المللی
و تولید فوالد سبک ،سهم خوبی در ارز آوری کشور داشته باشد.

آریانی-خبرنگاررسالت:
مرتضی مدنی در نشست خبری مبارزه با قاچاق کاال ،احتکار و تنظیم بازار،
گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه و همچنین قرار گرفتن کشور
در شرایط جنگ اقتصادی ،برخی از سودجویان از این شرایط سوءاستفاده
کرده و گرانفروشی می کنند.ایشان با بیان اینکه باید فضا را برای کسانی که
قصد تعدی به حقوق مردم داشته و گرانفروشی میکنند ،ناامن کرد ،افزود:
البته باید گفت که در شرایط فعلی گرانفروشی وجود ندارد ،بلکه مسئله
گرانی است ،باید همه اقشار کمک کنند تا در شرایطی که دشمن نیز قصد
فشار بر کشور را دارد از این شرایط عبور کرده و آرامش جامعه نیز حفظ شود.
وی ،گرانی برخی از اقالم را به دلیل تغییر نرخ ارزی از دولتی به نیمایی عنوان
کرد و گفت :در حال حاضر تنها کاالهایی نظیر روغن خام ،ذرت ،کنجاله
جو و سویا ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی دریافت میکنند و کاالهایی نظیر برنج،
حبوبات ،شکر و قند نیز ارز نیمایی دریافت میکنند.مدنی ،وظیفه تعزیرات
را رسیدگی به تخلفات دستگاه ها و اصنافی مانند اقالم بهداشتی ،آرد ،نان،
گندم ،حمل و نقل ،ارز ،تخلفات دولتی و قاچاق کاال عنوان کرد و گفت:
میانگین زمان رسیدگی به پرونده در حال حاضر  ۴۰روز است که در پی آن
هستیم تا این زمان را به  ۳۰روز کاهش دهیم.وی در خصوص تفاوت قیمت
در فروشگاه ها ،بیان کرد :عدهای جنس و کاالی خود را مستقیم از کارخانه
خرید میکنند ،عده دیگر از بنکدار و عدهای نیز از واسطه اقدام به تهیه کاال
میکنند که این روند منجر به تفاوت قیمت در فروشگاه ها میشود .مدیر کل
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ،فروش کاال در فضای مجازی را منوط به
مجوز دانست و گفت :در این فضا نیز با همکاری پلیس فتا ،درصدد برخورد
با متخلفان هستیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران:

 ۶۹۹۰نفر دارای آسیب بینایی
تحتپوشش بهزیستی هستند

ساری-خبرنگاررسالت:
فرزاد گوهردهی با اشاره به توانمندیهای جامعه نابینایان خاطرنشان کرد :در
حال حاضر بسیاری از افراد نابینا و کم بینا با تکیه بر مهارتها و تجارب خویش،
بهظرفیتهایالزمبرایمشارکتفعالدرعرصههایشغلیواجتماعیدست
یافتهاند لیکن مکررا شاهد آن هستیم که افراد دارای اختالل بینایی به رغم
توانمندیهای ارزنده خویش از دستیابی به شغل مناسب محروم میشوند.
وی تعداد افراد دارای آسیب بینایی تحت پوشش بهزیستی استان مازندران
را  6هزار و  ۹۹۰نفر عنوان کرد و با تأکید بر اهمیت غربالگری بینایی در کاهش
آمار بروز این نوع از معلولیت افزود :در اجرای طرح آمبلیوپی ،تشخیص و
مداخله بهنگام بینایی از بین  ۱۰۸هزار و  ۵۵۰کودک  ۳تا  ۶سال 3 ،هزار و
 ۴۳۸کودک شناسایی و به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.گوهردهی ضمن
تشریح خدمات ارائه شده به افراد دارای آسیب بینایی در دفتر توانمندسازی
معلوالن گفت :توانبخشی مبتنی برجامعه روستایی ،ورزش و بازیهای بومی
محلیفراگیردربرنامهتوانبخشیمبتنیبرجامعه،اجرایطرحتوانمندسازی
افراد دارای اختالل بینایی ،مناسب سازی و دسترس پذیری محیط زندگی و
خودروافراددارایمعلولیت،کمکهزینهتحصیلیدانشآموزانودانشجویان
دارای معلولیت و ارائه خدمات هنری و هنردرمانی به توانخواهان کم بینا و
نابینا تنها بخشی از اقدامات سازمان بهزیستی در این حوزه است.ایشان در
پایان یادآور شد :پرداخت کمک هزینه معیشت توانبخشی ،پرداخت حق
پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت در خانواده و پرداخت کمک هزینه
معیشت ماده  ۲۷از جمله خدمات دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی به
افراد کم بینا و نا بینا است.

مدیرعاملشرکتگازچهارمحالوبختیاریخبرداد:

طرح ملی اصالح و بهینه سازی
موتورخانه های مسکونی و تجاری

شهرکرد-خبرنگاررسالت:
مهندس سیامک حیدری افزود  :این طرح به منظور بهینه سای مصرف گاز
دراستان انجام می گیرد که کاهش  10درصدی گازرا برای مشترکین به دنبال
خواهد داشت .وی ادامه داد :تنظیم مشعل نصب ،رسوب گیر وعایق کاری
موتورخانه ها اولویت این طرح می باشد که توسط کارشناسان این شرکت
بهصورت رایگان انجام می گیرد .حیدری تصریح کرد  :متقاضیان میتوانند
درسامانه www.nigc.irثبتنامنمایندتاتوسطکارشناساننسبتبهعایق
کارموتورخانههایشاناقدامگردد.مدیرعاملشرکتگازاستاندرادامهافزود:
درحالحاضریکصدموتورخانهشناساییکهدرزمانثبتناماینرقمافزایش
خواهد یافت و مشترکین باید هنگام ثبت نام نسبت به انتخاب مجری اقدام
سپس ناظر اول برای بررسی به محل اعزام و توسط وی ارزیابی اولیه وتکمیل
چک لیست انجام می پذیرد و عملیات بهینه سازی صورت می پذیرد .سپس
درمرحله بعد ارزیابی و تأیید کار انجام شده توسط ناظر دوم انجام می گیرد
و پس ازتأیید مدیرعامل هزینه توسط امورمالی شرکت پرداخت خواهد
شد.وی افزود :اعتبار ملی این طرح برای کل کشور 6هزارمیلیارد تومان
می باشد که سهم استان ما پس از ارزیابی و انجام کار مشخص و پرداخت
خواهد شد .به گفته وی این طرح شامل اماکن دولتی و بیمارستانها هم
می باشد و فعال اماکن تجاری و مسکونی در دستور کار قرار دارند.

فرماندار اردبیل:

اردبیل به عنوان استان پیشرو در آبیاری تحت فشار است

اردبیل-خبرنگاررسالت:
مسعود امامی یگانه گفت :در آبیاری تحت فشار جزء استانهای پیشرو حتی در سطح کشور هستیم چنانچه در شهرستان اردبیل  ۲۸۰۰هکتار در
دست اقدام داشته و عالوه بر آن  ۵۰۰۰هکتار پروژه جدید نیز در صدد اجرایی کردن هستیم.ایشان در جلسه کارگروه آب ،کشاورزی و منابع طبیعی
شهرستان اردبیل ،تولیدات کشاورزی را از نیازمندیهای اولیه در اقتصاد و معیشت عنوان کرد و گفت :با توجه به شرایط موجود تولیدات کشاورزی جزء
نیازمندی های اولیه است و تولیدات محصوالت کشاورزی با توسعه بیش از پیش آبیاری تحت فشار در اردبیل به عنوان استان پیشرو ضروری است.
فرماندار اردبیل از اختصاص  ۵۰میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی برای آبیاری تحت فشار خبر داد و افزود :مدیریت منابع آب ضروری بوده
و از اولویتهای اصلی به شمار میآید که در این خصوص  ۵۰میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی برای آبیاری تحت فشار جذب شده است که
یک مقدار شاخص محسوب میشود.وی با تأکید بر ضرورت بررسی زمان اختصاص آبدهی ها و میزان حقآبه خاطر نشان کرد :طبق مصوبات جلسات با
شرکت آب منطقهای و جهاد کشاورزی مقرر شد تفاهم نامه مشترکی بین این ادارات و بهره برداران ،در رابطه با توزیع منابع آب در میزان حقآبه و مقدار
برداشت منعقد شود.امامی یگانه با تشریح سهم اراضی اردبیل در آبیاری تحت فشار افزود :آبیاری تحت فشار برای کل استان  ۱۲هزار هکتار میباشد
که از این مقدار ،شهرستان اردبیل به تنهایی  ۴هزار هکتار را متعهد شده است.فرماندار اردبیل کشت سیب زمینی را گستردهترین چرخه اقتصادی در
زمینه کشاورزی در اردبیل عنوان کرد و گفت :اردبیل از بزرگترین مراکز تولید سیب زمینی در کشور محسوب میشود.

