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استاندار هرمزگان در آئین بهره برداری از فاز نخست آبشیرین کن خلیج فارس تبیین کرد:

خبر

رئیس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شه ر:

از ریختن نخاله های ساختمانی
در سطلهای زباله خودداری کنید

شهرری-خبرنگاررسالت:
حجت عظیمی در این زمینه گفت :متأسفانه شاهد هستیم برخی از
شهروندان بدون توجه به اینکه سطل های زباله سطح شهر فقط برای
جمع آوری زباله می باشند ،نسبت به ریختن نخاله های ساختمانی در
این سطل ها اقدام می کنند و این واحد را در ارائه خدمات مناسب به
شهروندان دچار مشکل نموده است.
وی افزود :یکی از دالیل اصلی از بین رفتن سطح های زباله و شکستگی
و خرابی آنها ،ریختن نخاله و اجسام سنگین در این سطل هاست ،وی
از شهروندان خواست از ریختن هرگونه نخاله های ساختمانی و بتنی در
سطل زباله جدا خودداری کنند.

فرماندار شهر قدس خبر داد:

شناسایی نیازمندیهای شهر قدس
توسط کمیته ب رنامه ریزی

شهر قدس-خبرنگاررسالت:
سومیننشستکمیتهبرنامهریزیواقتصادمقاومتیشهرستانبهریاست
لیال واثقی فرماندار قدس ،با حضور شفیعی رئیس سازمان برنامه و بودجه
استان تهران و مسئولین در سالن اجتماعات باقرالعلوم برگزار شد.واثقی
پیرامونتخصیصاعتباراتپروژههایشهرستان،گفت:شهرستانقدس
در سال جاری با کمبود تخصیص اعتبارات مواجه است.فرماندار قدس در
خصوص طرح ها و برنامه های کمیته برنامه ریزی  ،افزود :نیازمن دیهای
شهرستان با تالش کمیته برنامه ریزی در مناطق مختلف شناسایی شده
استولیبهدلیلکاهشاعتباراتمتأسفانهنتوانستیمطرحهایارائهشده
را به طور کامل اجرایی کنیم.ایشان با اشاره به مشکالت شهرستان ،اظهار
داشت :از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواستار نگاه ویژهای به
این شهرستان هستیم چراکه بتوانیم پروژه های نیمه تمام شهرستان را
بهبهرهبرداریبرسانیم.مقامعالیدولتدرشهرستانخاطرنشانكرد:در
تالش هستیم که مشکالت حوزه آب و فاضالب شهری ،فضاهای آموزشی
و دیگر موارد را رفع ،همچنین نسبت به توسعه بیمارستان  ۱۲بهمن
اقدامات الزم را انجام دهیم.

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان صورت گرفت؛

توزیع  700بسته نوشت افزار
میان دانشآموزان کم برخوردار
شهرستان اندیکا

مسجدسلیمان-خبرنگاررسالت:
بهگزارشروابطعمومیشرکتبهرهبردارینفتوگازمسجدسلیمان،مرحلهنهم
از رزمایش کمک های مؤمنانه در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با
حضور مهندس قباد ناصری مدیرعامل  ،امراله نوذری فرماندار  ،دادستان و رؤسای
ادارتبهزیستیوکمیتهامدادامامخمینی(ره) شهرستاناندیکابرگزارشدوطی
آن  700بسته نوشت افزار میان دانش آموزان تحت پوشش این دو نهاد حمایتی
توزیع گردید .این بسته ها که شامل کیف  -دفتر خط دار و نقاشی  -بسته مداد
رنگی  -خط کش  -تراش  -مداد سیاه و مداد قرمز  -خودکار و جا مدادی است به
همت دفتر مدیریت و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت
تهیه گردیده و به دانش آموزان کم برخوردار زیر پوشش این دو نهاد اهدا شد
.در مرحله قبلی از اجرای رزمایش مؤمنانه توسط شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان  2100بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم بضاعت تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی شهرستان های مسجدسلیمان
 ،اللی و هفتکل اهدا گردید .الزم به توضیح است که پیش از این و طی سالهای
 1396تا  ، 1398شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای عمل
به مسئولیت های اجتماعی اش  9200بسته نوشت افزار را تهیه و با همکاری
اداره آموزش و پرورش شهرهای مسجدسلیمان  -اللی  -هفتکل و اندیکا میان
دانش آموزان توزیع نموده است.

طی مراسمی صورت گرفت؛

تقدیر شهردار باقرشهر از عوامل
پلیس راهور باقرشهر

باقرشهر-خبرنگاررسالت:
در این مراسم که ابوطالب بقرایی و عین اله آقاپور رئیس و نایب رئیس
شورای اسالمی باقرشهر  ،محمود نوروزی معاون اداری مالی و رضا بهداد
معاون فنی و عمرانی شهردار باقرشهر حضور داشتند از زحمات و خدمات
پلیس راهور بهویژه سرهنگ حسینیان رئیس پلیس راهور باقرشهر ،در
طول سالهای حضور در باقرشهر تقدیر و تشکر شد.سعید استاد فرج
شهردارباقرشهر،حضورعواملپلیسراهورراموجبنظموانضباطشهری
و تسهیل در عبور و مرور مردم دانست و افزود :امیدواریم پلیس راهور با
تجهیزات بهتر و حضوری پر رنگ ،نسبت به ارائه خدمت به شهروندان و
حفظ امنیت شهروندان و رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان اعالم کرد:

افزایشخدماتالکترونیک
شرکت آب منطقهای

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس سید محسن حسینی در این جلسه  ،ضمن تأکید بر جایگاه ویژه فناوری
اطالعاتدردنیایامروزگفت:فناوریاطالعاتدرگسترشارتباطاتبینشرکتها
و سازمان های مختلف نقش ویژه ای دارد و با توجه به شرایط ویروس کرونا در
کشورواستان ،افزایش خدمات الکترونیک در شرکت ضروری است.مهندس
حسینی همچنین بر الکترونیکی نمودن تمامی خدمات شرکت و پیگیری
راه اندازی میز خدمت الکترونیک تا انتهای سال تأکید نمودند.مهندس اسماعیل
گرزین سرپرست فناوری اطالعات و توسعه مدیریت نیز در این جلسه گفت :با
توجه به شیوع بیماری کرونا ،افزایش خدمات الکترونیک در برنامه کاری شرکت
قرار گرفت و در حال حاضر تعداد  41خدمت از خدمات این شرکت از طریق
دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود که مقرر گردید  10خدمت دیگر نیز تا پایان
ماه آذر به آن اضافه شود.
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بندرعباس-خبرنگاررسالت:
دکتر فریدون همتی در حاشیه بهرهبرداری از فاز
نخستابرپروژهآبشیرینکنیکمیلیونمترمکعبی
خلیج فارس ،با اشاره به همت بلند بخش خصوصی،
مدیران اجرایی و عوامل فنی طرح عظیم انتقال
آب خلیج فارس ،گفت :بهره برداری از این پروژه
در شرایطی صورت گرفت که کشور با تحریمهای
ظالمانه روبهرواست و می توان آن را نماد قدرت باور
ایرانی در برابر تحریم های ظالمانه برشمرد.همتی،
بهرهگیری از توان بیش از 150شرکت داخلی برای
طراحی ،مهندسی و ساخت این پروژه را اقدامی
بزرگدرراستایافزایشخوداتکاییدرعرصهتولید
و اجرای پروژه های بزرگ عنوان کرد و افزود :این گام
بزرگ مسیر اجرای خط انتقال آب از دریای عمان
برای تأمین آب پایدار شرق کشور را هموار کرد.وی
اجرای این پروژه را یک ضرورت عنوان کرد و افزود:
با توجه به برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی
طی سالهایی که کشور با خشکسالی روبهرو بوده
است و نیاز مبرم صنایع و بخش کشاورزی به منابع

آبی ،احداث آب شیرین کن ها برای کاهش ضرر
و زیان ناشی از این برداشت بی رویه بهعنوان یک
ضرورت در دستور کار دولت قرار گرفت.استاندار
هرمزگان با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در
پاییز  96آغاز شده و در پاییز  99به مرحله راه اندازی
اولیهرسیدهاست،گفت:تأمینآبشربهرمزگانو

رئیس جمعیت هالل احمر ساوه:

استاندار سیستان و بلوچستان:

طرح آم ران سالمت اج را شد

ساوه–خبرنگاررسالت:
سیدلقمانحسینیاظهارداشت:توجهبهسخنان
رهبرمعظمانقالبمبنیحضورپرشمارنیروهای
داوطلب در ماههای اول شیوع بیماری کرونا و
خدمات مؤثر آنان همانند کمک به پرستاران،
ضدعفونی کردن دستگاه ها و معابر ،راهنمایی
خانوادهها و کمک به افراد سالمند ،استمرار این
داوطلب
فعالیت ها و همچنین دعوت از نیروهای
ِ
مخلص و جوانان مؤمن برای ورود دوباره به این
عرصهولزومتالشمضاعفوبهکارگیریابتکارهای
جدید برای مواجهه با ویروس کرونا در دستور
کار قرار گرفت.وی افزود :توسعه آموزشهای
همگانی ،ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری و

صنایعدواستانکرمانویزدازجملهمزایایمهماین
طرح است.همتی تصریح کرد :با استفاده از ظرفیت
موجود در آبشیرینکن اول بندرعباس و سهم آبی
هرمزگان در فاز اول آبشیرین کن یک میلیون
مترمکعبیخلیجفارس،آبشربشهربندرعباسو
روستاهایبخشمرکزی،آبشربمردمشهرستان

خمیر و بخشی از نیاز آبی صنایع ،بخش کشاورزی
و آب شرب روستاهای در مسیر خط انتقال آب
خلیجفارسدرشهرستانحاجیآبادنیزتأمینخواهد
شد که در پایداری منابع آبی استان اثر چشمگیری
خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد :با تأمین نیاز آبی
صنایعبزرگحوزهفالتمرکزیایرانکهمنابعآنها
در خدمت کشور قرار دارد ،مردم سراسر کشور از
ثمرات اجرای این پروژه بزرگ بهره مند شدند.
استاندار هرمزگان همچنین هماهنگی سه استان
هرمزگان ،کرمان و یزد در به ثمر نشستن این پروژه
را یکی از عوامل مهم تحقق این پروژه و تأمین منابع
آبی پایدار دانست و اضافه کرد :یکی از نگرانی های ما
درهرمزگانبهعنوانمجموعهدولتیاستفادهبیشاز
حد از منابع آبی بهخصوص در دشت میناب بود که با
افتتاحآبشیرینکناولوفازنخستآبشیرینکن
خلیج فارس ،برداشت از آب های سطحی و
زیر زمینی دشت میناب به طور کامل قطع و منابع
آبی این منطقه در اختیار احیای دشت میناب و
بخش کشاورزی آن قرار گرفت.

راه آهن چابهار -زاهدان ،پروژهای بزرگ و راهبردی
ب رای کشور است

حمایتهایبهداشتیدرمانیازافرادآسیبپذیر
جامعه در مواجهه با ویروس کرونا نیز از جمله
اهداف این طرح است که در جمعیت هاللاحمر
سراسر کشور با مشارکت اعضای جمعیت هالل
احمر قم صورت می گیرد.حسینی تصریح کرد:
این طرح در  10پایگاه ثابت و سیار در مکان های
پر تردد شهر با هدف راهنمایی به افرادی که
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند،
توصیه و تأکید به حفظ فاصله اجتماعی ،امر به
رعایتنکتههایبهداشتیباحفظاحترامبهشأن
ومنزلتانسانیبهمنظورکمکبهسالمتجامعه
که از مهمترین وظایف آمران سالمت است ،به
اجرا در می آید.رئیس جمعیت هالل احمر ساوه
خاطرنشانکرد:هاللاحمرازآغازشیوعویروس
کرونافعالیتهاییهمچونغربالگریدرمبادی
ورودیشهرومناسبتهایمختلف،ضدعفونیو
توزیع ماسک ،تهیه و توزیع بستههای معیشتی
با هدف کمک به نیازمندان و متأثران از کرونا را
انجامدادهاست.ویادامهداد:طرحامرانسالمت
با حضور گسترده امدادگران و داوطلبان جمعیت
هالل احمر ساوه اجرا شد.

زاهدان–خبرنگاررسالت:
احمدعلیموهبتیاظهارداشت:مقاممعظمرهبری
با عنایت ویژه خودشان و تخصیص اعتبار برای
توسعهوپیشرفتسواحلمکراندستوراتویژهای
صادر کردند که این توجهات منجر به آماده سازی
زیرساختهای مهمی همچون راهآهن ،توسعه
بندر شهید بهشتی چابهار و گازرسانی شد.وی
ادامه داد :بر همین اساس در سال گذشته ۳۰۰
میلیون یورو از صندوق ذخیره ملی به این پروژه
اختصاص یافت و این امر در شرایط سخت حاکم
بر اقتصاد کشور اجرا شد که مبین توجه خاص
نظام و مسئولین به استان سیستان و بلوچستان
است.استاندار سیستان و بلوچستان افزود :با
راه اندازی این پروژه تنها بندر اقیانوسی کشور
به شبکه ریلی متصل میشود و امکان ترانزیت
کاال و ترددهای بین المللی را در کریدور شمال
به جنوب فراهم میکند.وی گفت :با اتصال این
مسیر ریلی به چابهار یک تحول در شبکه ریلی
داخل کشور ایجاد خواهد شد و تحوالت بزرگی
در مبادالت کاال با کشورهای آسیای میانه به
وجود میآورد و عمال به شبکه داخلی کشور یک

بندر بسیار مهم استراتژیک و راهبردی اتصال
پیدا میکند.استاندار سیستان و بلوچستان
تصریح کرد :راه آهن چابهار -زاهدان -میلک به
طول  ۷۳۰کیلومتر در  ۸قطعه و در دولت تدبیر
و امید آغاز شد و در حال حاضر با صرف اعتبار ۲۰
هزار میلیارد ریال با  ۴۶درصد پیشرفت فیزیکی
درحالاجراست.ویاضافهکرد:اینپروژهراهآهن
به طول  ۲۶۷کیلومتر در سال  ۹۷آغاز شد و در
حال حاضر عملیات قطعه  ۴آن در حال انجام
است.استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد :در
طول این مسیر باید حدود  ۳۱کیلومتر پل و تونل
درمناطقکوهستانیوصعبالعبورانجامشودکه
این کار نیز با روند خوبی در حال اجراست.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی:

نخستین شبکه اختصاصی امن اورژانس کشور در کاشان بهرهبرداری شد

کاشان-خبرنگاررسالت:
حسینریاحیدرآئینآغازبهرهبرداریازاینطرح
گفت:اورژانسپیشبیمارستانیکاشاننخستین
مرکز دارای این سرویس بر بستر شبکه همراه اول
در کشور است.وی افزود :کاشان نخستین مرکز
اورژانسی است که در راستای مقابله با تهدیدهای
سایبری و امنسازی شبکه سازمانی اتوماسیون
عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی و همچنین
شبکه ردیابی ناوگان خودرویی ،با توجه به بررسی

پوششاپراتورهادرگسترهجغرافیاییزیرپوشش
دانشگاه علوم پزشکی ،اقدام به برقراری شبکه
اختصاصی امن ( )APNدر بستر شبکه شرکت
ارتباطات سیار ایران کرد.رئیس مرکز اورژانس
پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه
علوم پزشکی کاشان بیان کرد :این خدمت از
سوی شرکتهای اپراتور تأمین شده است و با
ایجاد درگاه امن ،مستقل و مجزا بر بستر شبکه
اپراتور مورد نظر ،تبادل اطالعات را در هر لحظه و

استاندار اردبیل:

 60میلیارد تومان ب رای پایاب سد سبالن اختصاص یافت
اردبیل–خبرنگاررسالت:
اکبر بهنام جو در حاشیه جلسه با
یکی از مدیران عامل بانکهای کشور
اظهارداشت:بااختصاص60میلیاردتومان
برای پایاب سد سبالن کار اجرایی این
پایاب آغاز شده که با اجرایی شدن این
پروژه کشاورزان و باغداران پایین دست
این سد از آب مطمئن استفاده کرده و به
شکل نوین مزارع خود را آبیاری خواهند کرد.
ویبیانکرد:بعداز15سالانتظارکشاورزانمحدوده
پایاباینسدبهپایانمیرسدوکشاورزانمیتوانند
با استفاده از آبیاری مدرن و تحت فشار راندمان
تولید خود را باال ببرند.استاندار اردبیل با اشاره به

افزایش تسهیالت وام های روستایی
بیان کرد :موافقت اولیه برای افزایش
تسهیالت روستایی اعالم شده که در
آینده نزدیک از کانال وزارت تعاون
،کار و رفاه اجتماعی به طرح های
روستایی اعطا میشود.بهنا مجو
تصریحکرد:کارخانهشیراالتقهرمان
درمنطقهگرمیمغانیکیازپیشتازان،
درعرصهتولیدشیرهایساختمانی،لوازموتجهیزات
حماموشیرآالتالکترونیکیوبیمارستانیاستکه
بارایزنیهایصورتگرفته20میلیاردتوماندیگربه
بودجهاینشیرآالتافزودهشدتاشاهداشتغالزایی
بیشتر در این مجموعه باشیم.

از هر مکان تسهیل میکند.وی از جمله مزیتهای
این سرویس را ارتباط دو طرفه و بهنگام ،راهاندازی
کمهزینهوآسان،امنیتباالوحفاظتازاطالعات،
دسترسی دائمی و وابسته نبودن به اینترنت عنوان
کرد.ریاحی اضافه کرد :این امر با پشتکار و صرف
زمان زیاد از سوی کارشناسان این مرکز و نهادهای
ذیربطمخابراتیبرایسفارشیسازیاینسرویس
حاصل شده است.ساالنه نزدیک به  ۹۳هزار تماس
با  ۱۱۵گرفته میشود و روزانه  ۸۰مأموریت از

سوی امدادگران اورژانس پیش بیمارستانی و
مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کاشان
صورت میگیرد ۲۳.پایگاه امداد و نجات شامل
 ۱۳پایگاه شهری و  ۱۰پایگاه جادهای در منطقه
کاشان با  ۴۵دستگاه آمبوالنس ،یک دستگاه
اتوبوس آمبوالنس و نزدیک به  ۱۹۰نفر نیروی
عملیاتی و ستادی در اورژانس پیش بیمارستانی
و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به مردم منطقه خدمات ارائه میدهند.

نماینده ولی فقیه در مازندران:

چشم انداز توسعه ب رای استان تعریف شود
ساری–خبرنگاررسالت:
آیتاهللمحمدباقرمحمدیالئینیگفت:
گرههایی در بخش دولتی وجود دارد
کهمانعورودبخشخصوصیواجرای
طرحهای بزرگ میشود.وی با اشاره
به درپیش بودن انتخابات شوراهای
اسالمی شهر وروستا از نمایندگان
خواست تا نظارت در این بخش را
واقع بینانه انجام دهند و گفت :با مالحظات کمتر
و به شایستگیها و صالحیتها بیشتر توجه شود.
ایشانباتأکیدبرتهیهوتعریفچشماندازبلندمدتو
کوتاهمدتدرمازندرانگفت:بایدبرایاستانچشم
انداز توسعه تعریف شود تا بدانیم در دوره بلندمدت

 10ساله برای استان چه کارهایی
باید انجام و این چشم انداز منطبق بر
واقعیتها و بایدها ترسیم شود.آیت اهلل
محمدیالئینیبااشارهبهگذشتهشت
ماه از سال جهش تولید از نمایندگان
خواست تا بررسی کنند و ببینند چقدر
از مباحث این بخش در استان عملی
شده است و گفت :باید دید آیا صنعت
جدیدیدراستانتأسیسشدهاستیاخیر.نماینده
ولی فقیه در مازندران همچنین تعامل و همکاری
با استانهای شمالی و دارای مسائل مشترک را
ضروری دانست و برگزاری اجالس استانهای
شمالی را مهم برشمرد.

در بازدید دو نماینده مجلس شورای اسالمی از ذوب آهن اصفهان عنوان شد؛

هدف مجلس  ،انتفاع تولید کننده و مصرف کننده فوالد و ساماندهی بازار است

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
مصطفیطاهریعضوکمیسیونصنایعومعادنومجتبیرضاخواه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با حضور
در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید  ،با مسئولین این
شرکت در خصوص مسائل زنجیره فوالد کشور  ،بحث و گفتوگو
کردند .طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در حاشیه این بازدید به
خبرنگار ما گفت  :طرحی در خصوص ساماندهی عرضه محصوالت
زنجیرهفوالدکشوردرمجلسمطرحاستکهجلساتمتعددیبرای
آن در کمیسیون صنایع و معادن و با حضور دست اندرکاران صنعت
فوالد کشور برگزار شده است  .در این راستا تالش می کنیم از طریق
بازدید از صنایع فوالدی همچون ذوب آهن و فوالد مبارکه  ،نظرات
کارشناسان این صنعت را جویا شویم و از نزدیک مسائل فوالدسازان

مدیر مخابرات منطقه کردستان:

مانور قطع ارتباط مخاب راتی در سنندج برگزار شد

سنندج–خبرنگاررسالت:
مانور قطع ارتباط مخابراتی برون شهری به مناسبت هفته پدافند غیرعامل با حضور معاون ادارهکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان و
مدیران مخابرات منطقه كردستان در مرکز مخابرات شهید چمران سنندج پس از قطع ارتباط بین دو شهرسنندج  -دیواندره مسیر جایگزین
سنندج -دهگالن  -بیجار پیش بینی و ارتباط با موفقیت برقرار شد.آزاد حکمت در حاشیه برگزاری این مانور گفت:این عملیات تمرینی برای
کسب آمادگی در مواقع بحرانی از جمله زلزله ،سیل و حوادث غیرقابل پیش بینی در استان است.ایشان افزود :در صورتیکه در اثر حادثهای
ارتباط مسیر درون یا برون شهری دچار قطعی شود ،از طریق مسیرهای جایگزین و بدون اینکه مشترکان متوجه شوند ،ارتباط برقرار خواهد
شد.وی اظهار داشت :با انجام مانور قطع ارتباط مخابراتی ،آمادگی خود را در شرایط بحرانی سنجیده تا در چنین مواقعی شهروندان دچار
کمترین مشکل نشوند و بتوانند از خدمات مخابرات استفاده کنند .حکمت  ،با بیان اینکه این مانور به شکل واقعی و عملی اجرا شد ،افزود :تمام
شبکه مخابراتی استان ایزوله شده است و کسی قادر به خرابکاری یا ایجاد مشکل نیست.معاون ادارهکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان
در ادامه این مانور با بیان اینکه انجام چنین مانورهایی موجب سنجش توان فنی و سامانه های در اختیار برای شرایط بحران میشود ،گفت :یکی
از مزایای برگزاری مانورها ،شناسایی نقاط ضعف و قوت است.عبداهلل رشیدیپور افزود :آمادگی مخابرات به لحاظ فنی و کنترل سیستمهای
مخابراتی در انجام این مانور قابل تمجید و قدردانی است.

را بررسی کنیم .وی افزود  :این طرح مجلس برای قیمت گذاری
و نحوه عرضه در زنجیره فوالد به منظور ساماندهی بازار این
محصوالت است  .یکی از بخش های مهم این طرح  ،امکان رصد
کردن ورود و خروج مواد اولیه و محصوالت فوالدی در بازار است .
این عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت  :تالش مجلس
این است که صنایع فوالدی از طریق عرضه در بورس کاال  ،ابتدا نیاز
داخل را تأمین نمایند و مازاد آن صادر شود  .این امر هم موجب
تأمین بازار داخل شده و هم مانع خام فروشی مواد اولیه می گردد و
درنهایت ایجاد ارزش افزوده را در پی دارد .طاهری افزود  :متأسفانه
بر خالف شرکت هایی مانند ذوب آهن که عرضه مناسبی در بورس
کاال دارند  ،برخی واحدها در زنجیره فوالد که ملزم به عرضه در
بورس کاال هستند  ،تنها  30درصد تعهد خود را اجرا کرده اند و این

فرماندار دشتی:

نظارت بر ساخت و سازهای شهرستان
افزایش یابد

بوشهر-خبرنگاررسالت:
عبداهلل نادری بر ضرورت افزایش نظارت بر ساخت و سازهای این شهرستان در
راستایجلوگیریازتخلفاتاحتمالیتأکیدکرد.ایشاندرجلسهساختوسازهای
غیر مجاز شهرستان دشتی اظهار داشت :همه دستگاههای اجرایی اقدامات الزم در
راستای جلوگیری از این ساخت و سازها را انجام دهند.وی با تأکید بر اینکه جرایم
کمیسیون ماده  ۱۰۰بازدارنده نیست ،افزود :ساخت و سازهای غیر مجازی که
اندک شمار میباشد و در گذشته اتفاق افتاده تعیین تکلیف شود.نادری بر ضرورت
افزایش نظارت بر ساخت و سازهای این شهرستان در راستای جلوگیری از تخلفات
احتمالی تأکید کرد.وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده  ۹۹فعالتر شود ،گفت:
ادارات متولی قبل از ساخت و ساز و تغییر کاربری از تخلفات جلوگیری کنند.

امر باید اصالح شود .مجتبی رضاخواه نماینده تهران در مجلس
شورای اسالمی نیز در حاشیه این بازدید گفت  :ذوب آهن اصفهان
پیشکسوت صنعت فوالد است و نظرات مسئولین آن در این حوزه
اهمیت ویژه ای دارد و لذا در بررسی شرایط زنجیره فوالد از نظرات
این کارشناسان بهره گرفتیم .وی افزود  :هدف مجلس از تهیه
طرحی برای رفع مشکالت زنجیره فوالد  ،انتفاع تولید کننده و
مصرف کننده و کاهش نقش سوداگران است  .در واقع باید  ،ضمن
حفظ سودآوری مناسب برای تولید کنندگان  ،محصوالت فوالدی
با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد .این نماینده مجلس
اظهار داشت  :به دلیل تغییرات نرخ ارز  ،متأسفانه شاهد سوداگری
در بازار فوالد هستیم که موجب شده نفعی به تولید کننده نرسد و
مصرف کننده تحت فشار قرار گیرد .

خبر

رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی دامغان:

درخواست ایجاد  ۱۵اقامتگاه بومگردی
در شهرستان ثبت شد

دامغان-خبرنگاررسالت:
مهندس مهدی قاسمی افزود:هم اکنون پنج واحد اقامتگاه بومگردی دامغان
در حال مرمت و طی مراحل دریافت مجوز است و  ۱۰اقامتگاه دیگر نیز به دلیل
شرایطجامعهناشیازهمهگیریویروسکرونافعالیتخودراآغازنکردند.وی
یادآورشد:درحالحاضرشهرستاندامغاندارایهفتاقامتگاهبومگردیاست
و طی  ۶ماهه نخست امسال نیز هیچ مجوزی صادر نشده است.

معاون سازمان صمت استان ایالم خبر داد:

تشکیل  ۱۷۰۰پرونده تخلف صنفی
در سطح بازار استان

ایالم-خبرنگاررسالت:
عزت اهلل عبدخانی اظهار کرد :در سال جاری و در بازرسیهای مشترک
سازمان صمت و دیگر دستگاههای نظارتی استان ،تاکنون یک هزار و ۷۷۹
مورد پرونده تخلف صنفی در بازار استان تشکیل شده است.وی ادامه داد:
این پروندهها شامل گرانفروشی ،کم فروشی ،احتکار و اخفای کاال ،عدم
درج قیمت ،عدم ارائه فاکتور و عرضه ،نگهداری و عرضه کاالهای قاچاق،
عرضه خارج از شبکه و… تشکیل شده است.عبدخانی ،ارزش ریالی این
تعداد پرونده بالغ بر  ۱۰۲میلیارد و  ۴۶۶میلیون ریال را عنوان کرد و گفت:
 ۴۵۶مورد گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی ،غیر صنفی و بنگاههای
اقتصادیدرسطحاستانطیهفتماهگذشتهانجامشدهاست.معاونبازرسی
سازمان صمت ایالم ،هدف از برگزاری این گشتها را پیشگیری و برخورد
با تخلفات احتمالی اقتصادی ذکر کرد و افزود :این گشتهای مشترک در
راستای هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی سایر دستگاههای
اجرایی استان و در قالب طرحهای مختلف انجام گرفته است.عبدخانی
ادامه داد :در گشتهای مشترک بازرسی کاالهای اساسی و ضروری از قبیل
آرد و نان ،مواد غذایی ،پوشاک ،کیف و کفش ،تجهیزات پزشکی و دارو ،ماسک
و محلول ضدعفونی ،گاز مایع ،الستیک ،روغن و لوازم یدکی خودرو ،میوه و
ترهبار ،مواد اولیه پتروشیمی ،دارو و نهادههای دامی ،دخانیات ،سموم و کود
کشاورزی ،طال و جواهر ،گوشت و فرآوردههای لبنی ،تخم مرغ مورد بازرسی
و نظارت قرار میگیرد.

رئیسسازمانجهادکشاورزیآذربایجانغ ربیخبرداد:

پرداخت تسهیالت در قالب
«کشاورز کارت» به کشاورزان

ارومیه-خبرنگاررسالت:
رسول جلیلی اظهارکرد :به منظور تأمین نقدینگی کشاورزان خرده مالک
تا سقف  ۲۰میلیون تومان تسهیالت بانکی در قالب« کشاورز کارت» به
کشاورزان پرداخت میشود.وی ادامه داد :در پی افزایش قیمت نهادههای
مورد نیاز بخش کشاورزی به دلیل نوسانات قیمت ارز و با پیگیریهای مقام
عالی وزارت برای کشاورزان خرده مالک ،کشاورز کارت صادر میشود.ایشان
از کشاورزان هم استانی درخواست کرد جهت دریافت کشاورز کارت به سامانه
سیتا مراجعه و تقاضای خود را ثبت کنند.وی بیان کرد :برای کشت محصوالت
استراتژیک ،به ازای هر هکتار مزرعه اعم از گندم ،جو و دانه روغنی کلزا،
 ٢میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود  ١۲درصد به کشاورزان اعطا میشود و
این تسهیالت تا سقف  ۲۰میلیون تومان یعنی بین یک تا  ۱۰هکتار و حداکثر
20میلیون تومان به کشاورزان خرده مالک پرداخت میشود.جلیلی ،زمان
بازپرداخت این تسهیالت را در موقع برداشت محصول در سال آینده اعالم
کرد و گفت :بانک کشاورزی استان آمادگی الزم جهت اعطای این تسهیالت
را به کشاورزان دارد.وی در پایان در خصوص دغدغه کشاورزان و بدهی به
بانک کشاورزی گفت :با توجه به برنامهریزی صورت گرفته بدهی کشاورزان
به بانک در زمان اعطای تسهیالت در قالب کشاورز کارت محاسبه نشده و
این کارت صرفا جهت خرید نهادههای کشاورزی اعم از کود ،سم و بذر مورد
استفاده قرار میگیرد.

مدیر امور بیمارستانهای دانشگاه
علوم پزشکی البرز خبر داد:

اج رای طرح تریاژ رو ب هجلو
در درمان بیماران کرونایی

کرج–خبرنگاررسالت:
کوروش سلیمی از اجرایی شدن طرح تریاژ روبهجلو در سراسر استان خبر داد
و اظهار کرد :بسیاری از افراد به دلیل ترس از آلودگی بیمارستانها در مراحل
ابتدایی که عالئم اولیه بیماری را دارند به بیمارستانها مراجعه نمیکنند که
همین امر باعث شد با تالشهای معاونت درمان دانشگاه بیش از صد مطب،
کلینیک و مرکز درمانی در سطح استان البرز آموزشهای الزم را در خصوص
تشخیص کرونا ببینند.وی ادامه داد :این امر در مراکز درمانی سطح شهر نیز
توسط پزشکان عمومی زیر نظر متخصصان عفونی و داخلی صورت میگیرد و
در صورت ابهام در تشخیص میتوانند از آنها مشاوره آنالین یا تلفنی بگیرند.
مدیر امور بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی البرز متذکر شد :با اجرای
این طرح ،بار مراجعه افراد به بیمارستانها کم میشود و مردم با آسودگی
خاطر در مراحل اولیه بیماری مراجعه میکنند و بیماری راحتتر کنترل
شده و عالئم شدید نمیشود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد:

آسمانی شدن اولین شهید سالمت
دانشکده علوم پزشکی

نیشابور-خبرنگاررسالت:
شادوران محمد رستمی اولین شهید مدافع سالمت دانشکده علوم پزشکی
نیشابور از پرسنل مرکز بهداشت شماره دو این شهرستان در راه مبارزه با
کرونا آسمانی شد.دکتر محسن عظیمی نژاد در پیام تسلیت خود به این
مناسبت ،گفت :ایثار و از خودگذشتگی در راه خدمت به جامعه پاداشی عظیم
نزد خداوند متعال دارد و در این راه پر مخاطره ،جان برکفان حوزه سالمت
از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا با فداکاری و تحمل شرایط سخت
و طاقت فرسا به بیماران ارائه خدمت می دهند و از هیچ تالش و کوششی
دریغ نورزیده اند.ایشان اظهار امیدواری کرد :مردم به پاس فداکاری مدافعان
سالمت و برای حفظ سالمت خود و سایر همشهریان در رعایت دستورات
پزشکی و بهداشتی در خانه ،بازار و محل کار و پرهیز از شرکت در هرگونه
دورهمی خانوادگی و غیر آن کوشا باشند.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد:

مردم باید ب هصورت شفاف در ج ریان اقدامات و عملکرد آستان باشند

تهران-خبرنگاررسالت:
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در جلسه با مدیران و معاونین آستان قدس رضوی ،ضمن تأکید بر تسریع فعال سازی سامانه شفافیت آستان قدس
رضوی در کمترین زمان ممکن ،اظهار کرد :تمام داراییها و داشتههای این آستان مقدس منشأ مردمی دارد و متعلق به مردم است ،لذا باید مردم بهطور روشن
در جریان اقدامات و عملکرد این آستان قدسی قرار گیرند.وی هدف از ایجاد این سامانه را ارتقا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آستان قدس رضوی عنوان و
ابراز کرد :با ایجاد شفافیت بهطور غیر مستقیم به یکسری سؤاالت ،ابهامات و شبهاتی که ممکن است در ذهن برخی از مردم باشد پاسخ میدهیم.حجت االسالم
والمسلمین مروی شفافیت در آستان قدس رضوی را موضوعی مسبوق به سابقه دانست و با تأکید بر اینکه مردم ،صاحبان اصلی این آستان مقدس هستند،
عنوان کرد :هدف و مخاطب اصلی این سامانه ،توده مردم هستند ،در کنار آن خواص و افرادی که توجه به موضوعات اقتصادی دارند نیز میتوانند از این سامانه
برای آگاهی خود استفاده کنند.وی اضافه کرد :متأسفانه عدهای به دنبال تقدس زدایی از نهادهای دینی و ضربه به ارزشهای معنوی و فرهنگی مردم هستند،
این سامانه با ایجاد شفافیت پاسخی به شبهات خواهد بود.تولیت آستان قدس رضوی خطاب به مدیران و معاونان این نهاد ،گفت :صداقت صد در صدی اساس
و اصلی است که باید با حساسیت در این سامانه مراعات شود و هیچ موضوع مبهمی نباید در این سامانه وجود داشته باشد.وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی
یک بنگاه بزرگ اقتصادی نیست ،بلکه یک بنگاه بزرگ خدماتی است؛ ابراز کرد :آستان قدس رضوی سازمان قدسی ،مردم نهاد و خدمت محور است ،در سامانه
شفافیت تمام فعالیتهای فرهنگی ،علمی ،خدماتی و اقتصادی آستان قدس رضوی باید بیان شود.

