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رئیس سازمان ب رنامه و بودجه اردبیل:

خبر

طی مراسمی صورت گرفت؛

كسب رتبه نخست توسط روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای کردستان

سنندج –خبرنگاررسالت:
طی ارزیابی های وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب
ایران ،شرکت آب منطقه ای کردستان در بین  31استان کشور ،حائز رتبه
اول در پویش هرهفته_الف_ب_ایران شد.در ارزیابی عملکرد روابط
عمومی های صنعت آب و برق کشور که توسط مدیر کل دفتر روابط
عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم گردید،
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان ،موفق به کسب رتبه اول
در بخش پویش #هرهفته_الف_ب_ایران گردید.الزم به ذکر است:
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران ،عنوان پویشی است که دکتر رضا
اردکانیان وزیر نیرو ،برای افتتاح هفتگی طرحهای بزرگ و مهم صنعت
آب و برق کشور مطرح کرده که از نیمه دوم سال  98آغاز شد و همچنان
ادامه دارد.در این پویش ۲۲۷ ،پروژه با  ۳۳هزار میلیارد تومان اعتبار،
تا پایان سال  ۱۳۹۸در  ۳۱استان کشور افتتاح شد .حضرت آیت اهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظله العالی) از دستاورهای این
طرح در پیامی بهشرح ذیل از وزیر نیرو تقدیر کردند:خداوند انشاءاهلل
به شما توفیق بدهد .خدا قوت .خداوند شما را کمک کند.

مدیر کل بازرسی استانداری کرمان:

 ۲۱۴واحد صنفی متخلف پلمب شد

کرمان-خبرنگاررسالت:
غالمرضا نویدی با اشاره به نظارت بر اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی
در استان کرمان اظهار کرد :در مجموع  ۲۱هزار و  ۱۵۷مورد بازرسی از
واحدهای استان کرمان انجام شده است و این نظارتها هچنان ادامه
دارد.وی بیشترین میزان بازرسی را مربوط به کرمان ،جیرفت ،رفسنجان،
سیرجان و انار دانست و گفت :بیشترین تذکرات مربوط به جیرفت و
سیرجان و کمترین تذکرات هم مربوط به بم ،ریگان و عنبرآباد است.
مدیرکل بازرسی استان کرمان از پلمب  ۲۱۴واحد متخلف طی هفته
گذشته خبر داد و افزود :در این مدت  ۴هزار و  ۲۳۴مورد تذکر شفاهی
و هزار و  ۸۳۴مورد تذکر کتبی به واحدهای متخلف داده شد.نویدی با
اشاره به کمبود نیروی انسانی بیان داشت :برای بازرسی از  ۱۰۰هزار
واحد در استان ،هزار و  ۸۰۰نیرو در اختیار داریم.وی با تأکید بر اینکه
نظارتهای کرونایی به منظور حفظ سالمتی افراد جامعه انجام میشود،
گفت :در شرایط موجود نیاز است مردم و مسئوالن با همکاری یکدیگر و
رعایتپروتکلهایبهداشتیعزمیجدیبرایشکستویروسمنحوس
کرونا داشته باشند.

معاون سازمان محیط زیست:

ورود حقآبه باید بر اساس نیازهای
تاالب بی نالمللی هامون باشد

زاهدان-خبرنگاررسالت:
احمدرضا الهیجان زاده در نشست کارگروه احیای تاالب بین المللی
هامون اظهار داشت :با توجه به اهمیت اهداف زیست محیطی در
سیستانوبلوچستان شامل تاالبها و آبهای داخلی و ساحلی ،پنج سفر
در یکسال گذشته به این استان شده و مهمترین برنامههای اجرایی و
مطالعاتی از نزدیک مورد بررسی قرار گرفتند.
وی افزود :سفرهای مذکور درخصوص بازدید تاالبها و برنامههای
اجرایی و در دست انجام از قبیل الیروبی ،حفر کانال ،قرق و پیاده سازی
طرحهای عملیاتی در تاالب نشان از اهمیت مسائل زیست محیطی
سیستانوبلوچستان در سازمان حفاظت محیط زیست است.معاون
محیط زیست دریایی و تاالبهای سازمان حفاظت محیط زیست بیان
کرد :معیشت جایگزین برای ساکنان در حاشیه تاالب بین المللی هامون
و بررسی اقلیمی منطقه یکی از برنامههای در دست اجرا با همکاری سایر
سازمانها و نهادهای بینالمللی است تا توان اجرایی و احیای این تاالب
با قوت بیشتری طبق برنامههای تعیین شده انجام شود.وی ادامه داد:
در  ۲سال گذشته میزان بارش و ورود آب به تاالب بینالمللی هامون در
مقایسه با دهه گذشته بسیار بیشتر بوده و ظرفیتهای آبی در این مدت
به میزان  ۲برابر افزایش داشته که نمیتوان برنامه احیای این تاالب را بر
این مبنا گذاشت.الهیجان زاده بیان کرد :ایجاد سازمانهای مردم نهاد
فعال ،ارتباط نزدیک با بخشهای ذینفع در تاالب بینالمللی هامون و
پیگیری موضوع از طریق کارگروهها و کمیتههای تخصصی و آموزش به
جوامع محلی برای برداشت صحیح از تاالب از دیگر اولویتهای ضروری
در برنامه احیای آن است.

مدیرکلثبتاسنادوامالکآذربایجانشرقیخبرداد:

تثبیت مالکیت اراضی ملی
آذربایجان شرقی تا پایان سال ۱۴۰۰

تبریز-خبرنگاررسالت:
محمد افخمی در جلسه تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید اداره ثبت
اسناد و امالک که در حضور فرماندار شهرستان اهر برگزار شد ،اظهار
داشت :علیحسین رستمی رئیس سابق اداره ثبت اسناد و امالک اهر
از این پس در ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان به فعالیت خود ادامه
خواهد داد و ابراهیم نوری که پیش از این ریاست اداره ثبت اسناد و امالک
کلیبر را عهدهدار بود به ریاست اداره ثبت اسناد و امالک اهر منصوب
شد.وی بابیان اینکه عملکرد اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اهر در
اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد جزءشهرستانهای برتر آذربایجان
شرقی بود ،افزود :امیدوارم با حمایت مسئوالن شهرستانی؛ عملکرد اداره
ثبت اسناد و امالک اهر بهتر از گذشته بوده و از وضعیت فعلی بتوان
بیشترین بهره را ببریم.ایشان اداره فعلی ثبت اسناد و امالک شهرستان
اهر را غیرقابل تحمل دانست ،گفت :تاکنون سه بار از اداره فعلی ثبت
اسناد و امالک شهرستان اهر بازدید کردهام و وضعیت این اداره از
نظر محیط اداری نامناسب است و میزان آیندهنگری که میبایست از
اربابرجوعان صورت میگرفت بسیار کم بود و از اینرو نیازمند احداث
ساختمان جدید برای اداره ثبت اسناد و امالک اهر هستیم.افخمی ادامه
داد :به لحاظ باال بودن آمار مراجعان به اداره ثبت اسناد و امالک اهر و
نامناسب بودن فضای فیزیکی این اداره؛ به احداث ساختمان جدید نیاز
داریم و هدف سازمان این است که تمامی اراضی و امالک از نظر سند
تثبیت مالکیت شود.
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اردبیل-خبرنگاررسالت:
داود شایقی در بازدید از برخی پروژههای عمرانی
اردبیلاظهارداشت:درراستایادامهروندعملیات
راهآهن اردبیل  -میانه برنامهریزیهای مطلوبی
در سطح استان انجام یافته و طبق پیشبینیهای
به عمل آمده این پروژه تا شهریور سال آینده به
بهرهبرداری میرسد.وی با اشاره به این که تمامی
قطعات این پروژه فعال است بیان کرد :با تخصیص
بموقع اعتبارات انتظار میرود این پروژه در موعد
مقرر به بهرهبرداری برسد که به همین منظور
تاکنون  17هزار میلیارد ریال اعتبار برای این
پروژه در نظر گرفته شده است.رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت :در
حال حاضر  4هزار میلیارد ریال برای این پروژه
در نظر گرفته شده و اولویت اجرای پروژههای
نیمهتمام با پیشرفت  80درصدی در حال انجام
است که امید میرود در موعد مقرر شاهد اتمام
آنباشیم.شایقیادامهداد:خوشبختانههیچپروژ ه
عمرانی در حال حاضر به تعطیلی نینجامیده و

در راستای توسعه بزرگراهها و چهار خطهکردن
راههای استان در حدود  2هزار و  200میلیارد
ریال برای احداث پایاب سد گیوی در نظر گرفته
شده است.وی اظهار کرد :در راستای تکمیل پل
قدس اردبیل نیز برنامهریزیهای الزم انجام یافته
و  80میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته

مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کرمانشاه خبر داد:

اج رای طرح ملی ای ران قوی در بین  ۵۶۷کانون
فرهنگیمساجد

کرمانشاه-خبرنگاررسالت:
حجت االسالم افشین کالت پور در نشست خبری
طرح رویداد ملی ایران قوی که به صورت ارتباط
تصویری برگزار شد ،با اشاره به منویات مقام
معظم رهبری مبنی بر قوی شدن ایران اسالمی
در زمینه فرهنگی و حفظ هویت اسالمی ،اظهار
کرد :این طرح همزمان با سراسر کشور از  ۲۲آبان تا
 ۲۲بهمن ماه سال جاری به مدت  ۹۰روز به اجرا در
میآید.وی بیان کرد :این طرح با محوریت مساجد
به بسترسازی و زمینه مشارکت و نقش آفرینی
رقابت سالم ،تولید و اشتراک محتوا ،هماهنگی و
انسجام فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری
مساجدکشوردرراستایتقویتمؤلفههایاستحکام

فرهنگی نظام جمهوری اسالمی میپردازد.مدیر
ستادهماهنگیکانونهایفرهنگیهنریمساجد
استانکرمانشاهگفت:اهدافطرحملیایرانقوی؛
شناسایی و توانمندسازی استعدادهای فرهنگی و
هنریانقالباسالمی،جریانسازیگفتمانایران
قوی ،ترویج روحیه امید و تالش و حضور مؤثر و
هدفمند مساجد در فضای مجازی است.کالتپور
نقشجواناندرقویترشدنایراناسالمیوحضور
در فضای مجازی را بسیار حائز اهمیت دانست و
افزود :این طرح باعث تقویت روحیه امید و تالش
در بین جوانان ،توجه به کارآفرینی و جهش تولید،
خدمترسانی و محرومیتزدایی ،ابتکارات،
اختراعات ،خالقیتها و معرفی الگوهای موفق
استانی میشود.وی با اشاره به جزئیات این طرح،
گفت :طرح ملی ایران قوی در گام دوم انقالب
اسالمی در  ۴محور؛ قرآن و سیره اهل بیت (ع)،
مسجد و گام دوم انقالب اسالمی ،پیشرفت و امید
به آینده و مقاومت و عزت ایرانی انسجام یافته
است.کالت پور تصریح کرد :این طرح در بیش از
 ۵۶۷کانون مساجد سطح استان با عضویت ۳۰
هزار نفر اجرا میشود.

شده و اقدامات الزم در راستای تسریع اجرایی
پروژهها در حال انجام است.شایقی افزود :از محل
سفررئیسجمهوربهاستانیکهزارو28میلیارد
تومانبرایاجرایپروژههایمصوبدرنظرگرفته
شده که  896میلیارد تومان آن جزء منابع دولتی
و  132میلیارد تومان مربوط به صندوق توسعه

ملی استان است.وی با اشاره به این که کرونا و
وضعیتپیشآمدهیکیازدالیلتخصیصوتوزیع
اعتبارات به صورت تدریجی شده است بیان کرد:
پیگیریهای مداوم و مستمر استاندار اردبیل
برای تأمین و تخصیص اعتبارات الزم و مورد نظر
با پیگیریهای الزم در دست اجراست و در این
زمینه برای تأمین اعتبارات پروژههای مصوب
پیگیریهای الزم را در دستور کار داریم.رئیس
سازمانبرنامهوبودجهاستاناردبیلگفت:یکیاز
اهدافتوسعهایاینمجموعهجذبصددرصدی
اعتبارات مصوب شده برای استان اردبیل از بخش
دولتی و اعتبارات سفر به استان است که در این
زمینهبهدنبالتحققبرنامههایتوسعهایهستیم.
شایقی ادامه داد :در تالش برای رفع کمبودها و
مشکالت مربوطه در سطح استان هستیم و در
این زمینه اهمیت به اجرای پروژههای نیمهتمام
اولویت اساسی است که تخصیص اعتبارات الزم
و کافی را مورد توجه قرار دادهایم تا هر چه سریعتر
مشکالت موجود به حداقل برسد.

سخنگوی ستاد استانی مدیریت کرونا:

قدرت بیماری زایی و س رایت ویروس كرونا
 ۳تا  ۹ب رابر بیشتر شده است

کرج-خبرنگاررسالت:
دکترسلیمانیدرخصوصتغییررفتارویروسگفت:
این ویروس از ابتدای شروع تاکنون جهش های
متعددی داشته است.تمهیدات و محدودیت ها
میتواند بر کاهش بار بیماری اثر داشته باشد ،
زیرا تجربه های گذشته نشان میدهد هر زمان
که مردم پای کار آمدند و رعایت کردند دو هفته
بعد نتیجه مثبت در کاهش افراد مبتال و همچنین
موارد فوت را مشاهده کردیم.دکتر سلیمانی گفت:
این ویروس از ابتدای شروع تاکنون جهش های
متعددی داشته است اما یکی از مهمترین این
جهش ها قدرت بیماری زایی و قدرت انتقال آن و
سرایت بیماری به افراد دیگر است که تقریبا  ۳تا ۹
برابر افزایش یافته است و ماندگاری ویروس بعد از
عطسه یا سرفه فرد مبتال در فضای محدود و بسته
تا بیش از  ۵ساعت است و ابتال از طریق ترشحات
ماندگاروجوددارد.دکترسلیمانیتأکیدکرد:انتقال
بیماری از گذشته خیلی جدی تر شده است از این
رو استفاده از ماسک از خانه تا خانه و حتی در خانه
برای افراد دارای عالئم ضروری است  .ایشان افزود :
سالمت مهم است اما باید معیشت مردم هم در

نظر گرفته شود و یک تعادل در معیشت و سالمت
مردم برقرار شود .وی تأکید کرد:آخرین یافته ها
حاکی از این است که با رعایت کامل پروتکل های
بهداشتی ،استفاده از ماسک،رعایت فاصله
اجتماعی و بهداشت دست ها از ابتالی به بیماری
جلوگیری می شود  .دکتر سلیمانی تصریح کرد :
در۴۰درصدبهصورتمتوسط وعالمتکمبیماری
بروز می کند و نیاز به بستری ندارند و در صورت
نیاز با مراجعه به پزشک داروهای درمانی اولیه را
دریافت نمایند و به صورت عالمتی درمان شوند و
در  20درصد از افراد عالیم شدید این بیماری بروز
می کند و به بیمارستان مراجعه کرده و در صورت
نیاز بستری می شوند.

دبیر کمیته محیط زیست انجمن روزنامه نگاران مسلمان:

طرح حذف سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آالیندگی غیرکارشناسی و مخرب است

رباط کریم–خبرنگاررسالت:
محمدعمرانیبااعالماینخبرافزود:هرچندصندوق
ملی محیط زیست کارنامه چندان درخشانی ندارد
ولی تصویب فوریت طرح حذف سهم این صندوق
از عوارض آالیندگی در مجلس در حقیقت محروم
شدن محیط زیست کشور از منابع درآمدی حداقلی
نیزغیرکارشناسیوبرایمحیطزیستمخرباست.
وی با اشاره به این موضوع که طبق ماده  38قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،آن دسته از صنایعی که
آالینده شناخته می شوند ،یک درصد ازفروش آن

ها اخذ و به دهیاری ها و شهرداری ها پرداخت می
گردد ،گفت 20 :درصد این مبلغ باید به صندوق ملی
محیط زیست 40 ،درصد به وزارت کشور و  40درصد
نیز به وزارت راه و شهرسازی اختصاص پیدا کند.
این فعال محیط زیست با انتقاد از عملکرد ضعیف
دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان
محاسباتبرخرجکرداینمبالغاظهارداشت:تصویب
و تخصیص سهم  35درصدی عوارض آالیندگیها
در سالهای  82و  ،83از ابتدا قرار بود در راستای
حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب بیشتر آن

قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خبر داد:

راه اندازی سامانه پاسخگویی آنالین توزیع برق

اراک-خبرنگاررسالت:
مهندسمحمودمحمودیگفت:هدف
از راهاندازی سامانه آنالین  ،تسریع در
پاسخگویی به مشترکین و راهنمایی
برای دریافت بهتر خدمات بهصورت
آنالین است که همه روزه از ساعت
 ۷:۳۰الی  ۱۹با حضور کارشناسان
مجربومتخصص،پاسخگوییصورت
می پذیرد،عالوه بر پاسخگویی آنالین در ساعات
ذکرشده،کاربرانمیتواننددرتمامساعاتشبانه
روزاقدامبهارسالپرسشازطریقاینسامانهکرده
و پاسخ خود را از طریق ایمیل یا سایت پاسخگو
دریافت کنند.وی با اشاره به راه اندازی اپلیکیشن

برقمنگفت:کلیهخدماتاینشرکت
از طریق این اپلیکیشن قابل دریافت
است،مشترکان میتوانند با دریافت
اپلیکیشن برق من از نرمافزار کافه
بازاروسایتشرکتبهنشانیwww.
mpedc.irوبهصورتغیرحضوری
خدماتصورتحساب،فروشوپساز
فروش انشعاب برق  ،رفع خاموشی
و برق امید را دریافت کنند.مهندس محمودی
افزود :در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک
وجلوگیریازشیوعویروسکرونا،تمامیخدمات
شرکت توزیع نیروی برق به شهروندان به صورت
غیرحضوری شده است.

هزینهشود،ولیمتأسفانهصدهامیلیاردتومانعوارض
آالیندگی ها ی واریز شده به حساب شهرداریها در
راستای هدفی که قانون برای آنها تصویب کرده بود،
مصرف نشده و به هدر رفته است.به گفته عمرانی،
در سال  96مجلس دهم و دولت به توافق رسیدند تا
سهم صندوق ملی محیط زیست به  35درصد ارتقا
یابد.واینافزایشبرایآنبودکهصندوقملیمحیط
زیست بتواند وام هایی به صنایعی که آالینده هستند
اعطا کند تا از این وام برای کاهش آالیندگی های
خوداستفادهکنند.دبیرکمیتهمحیطزیستانجمن

روزنامهنگارانمسلمانهمچنینگفت:اگربخواهیم
عملکردسال98اینحوزهدرشهرداریهاودهیاریها
را بدانیم که چندین هزار میلیارد تومان کجا صرف
شده است هیچ سندی وجود ندارد .ولی خبر داریم
که در  6ماه نخست سال جاری  200میلیارد تومان
وارد صندوق شده که این نهاد تاکنون  650میلیارد
تومان پروژه زیست محیطی با وزارت صمت و بخش
خصوصی تعریف کرده است تا هزینه ای که از
آلودگی صنایع گرفته می شود صرف برطرف شدن
آلودگی ها شود.

دبیر ستاد کنگره ملی شهدای قم:

 40سردیس شهید ساخته م یشود
قم-خبرنگاررسالت:
احمدحاجیزادهبااشارهبهضرورت
استفاده از فناور یهای روز در
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در
جامعه گفت :با توجه به پیشرفت
روز افزون فناوریهای ارتباطی
محتواهای فرهنگی حوزه شهدا
باید بر مبنای ذائقههای نسل
جوانان امروزی تولید شود.وی افزود :از سال
قبل فعالیت کنگره ملی شهدای قم آغاز شد
و بر اساس رهنمودهای رهبر انقالب کارها
رنگ و بوی دیگری گرفت و ازجمله از هنر
در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و

تبیین سیره شهدا استفاده کردیم.
دبیر ستاد کنگره ملی شهدای قم
با اشاره به فرمایشات رهبر معظم
انقالب درباره اهمیت ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت گفت :رهبر معظم
انقالب دراینباره فرمودند که نباید
یادوارههای شهدا تبدیل به مراسم
ختم شود بلکه باید به مجالسی مبدل
شود که اندیشهها را اصالح کند و بصیرت افزایی
داشته باشد.حاجیزاده با اشاره به رونمایی از
سردیس  ۱۲شهید شاخص استان قم گفت :بر
اساس برنامهریزی ها  ۲۸سردیس دیگر توسط
هنرمندان طراحی و رونمایی خواهد شد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛

بهرهبرداری از قطعه دوم محور کاشان -بادرود

کاشان-خبرنگاررسالت:
رئیس اداره راه و شهرسازی کاشان گفت :برای اجرای طرح دوبانده
کاشان-بادرودبهطول۱۲کیلومتربااحتساب۲کیلومتردوربرگردان
مسیر ۲۳۰ ،میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.مجتبی آراسته با
اشاره به اینکه جاده کاشان -بادرود بخشی از جاده کاشان -اردستان
در محور ترانزیتی جنوب به مرکز کشور است ،افزود :این جاده از
جمله محورهای پر رفت و آمد به شمار میرود که بهرهبرداری کامل
آن افزون بر افزایش ایمنی ،موجب تسهیل در رفت و آمد خودروها و
کاهش تصادفهای رخ به رخ خواهد شد.وی بیان کرد :طول جاده
کاشان -بادرود در مجموع به نزدیک ۵۵کیلومتر میرسد که تاکنون
 ۴۲کیلومتر آن دوبانده شده و اجرای هشت کیلومتر باقی مانده نیز
نیازمند  ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار است.بادرود ،مرکز بخش امامزاده

مدیر برق شهرستان بویراحمد خبر داد:

اصالح  ۱۵۰کیلومتر از شبکه های برق فشار ضعیف شهرستان

یاسوج-خبرنگاررسالت:
غالم حسن پردال افزود ۲۵۰ :کیلومتر از شبکههای برق فشار متوسط و ضعیف در شهرستان بویراحمد در هشت ماه گذشته اصالح و
بهینه سازی شده است.
پردال تصریح کرد :برای اصالح شبکههای برق از 6اکیپ عملیاتی و اتفاقاتی بهطور مستمر بهره برده شده است.وی هدف از اجرای
این پروژه مهم و حیاتی را جلوگیری از نوسانات و ناپایداریهای برق در فصل سرد دانست و گفت :از شبکههای برق اصالح شده،
حدود  ۱۵۰کیلومتر شبکه فشار ضعیف و مابقی شبکههای برق متوسط بوده است.مدیر برق شهرستان بویراحمد تغییر شبکههای
برق از سیمی به کابلی را در این شهرستان ضروری دانست و یادآورشد :تمامی شبکههای برق در این شهرستان هوایی بوده که در
زمان بارشها و وزش بادهای شدید بدون شک شاهد مشکالتی از قبیل قطعی ،نوسانات و ناپایداری شبکه هستیم.پردال با اشاره
به پراکندگی این شبکهها به دلیل کوهستانی و جنگلی بودن آن ،تصریح کرد :برخی از مناطق شهرستان بویراحمد در زمستان از
مناطق برف گیر بوده که کار اصالح و بهینه سازی شبکههای برق آنان در دستور کار است.وی افزود :در سطح شهر یاسوج متأسفانه
به دلیل اصالح نشدن شاخههای درختان شرایط بدی را شاهد هستیم و ما تالش خواهیم کرد تا قبل از شروع بارشهای سخت
احتمالی اقدام به اصالح این درختان با همکاری شهرداری کنیم.

با جمعیت  ۲۵هزار نفر از توابع شهرستان نطنز به شمار میآید
و این طرح راهسازی مهم منطقه ،پیشتر در سال  ۹۲آغاز شده
بود.درادامه عملیات اجرایی طرح  ۵۸۸واحدی اقدام ملی مسکن
در کاشان نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئوالن
استاناصفهانواینشهرستانآغازشد.مدیرکلبنیادمسکنانقالب
اسالمیاستاناصفهاندرحاشیهاینآئینبهخبرنگارانگفت:امروز
شاهد کلنگزنی طرح ساخت  ۳۹۲واحد مسکن در کاشان هستیم
که در قالب پنج بلوک و در  ۱۰طبقه ساخته خواهد شد.غالمحسین
خانی افزود :طرح در زمینی با مساحت  ۱۶هزار و  ۱۴۹مترمربع
و زیربنای  ۶۶هزار و  ۵۸۰مترمربع به اجرا درخواهد آمد.وی بیان
کرد :همچنین طرح  ۱۹۶واحدی آغاز شد که در زمینی به مساحت
 ۷۴هزار و  ۵۹۰مترمربع و زیربنای  ۳۱هزار و  ۲۲مترمربع ،در قالب

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان
دامغان:

 ۱۵۰۰بسته سبد تحصیلی
بین  ۱۵۰۰دانش آموز نیازمند توزیع گردید

دامغان–خبرنگاررسالت:
حمیدرضاکشاورزیان با اعالم این مطلب گفت  :همزمان با سومین مرحله
رزمایش مواسات  ،کمک مؤمنانه و شورعاطفه ها  ،با همکاری کمیته
امداد امام خمینی ( ره ) شهرستان دامغان به همراه مرکز نیکوکاری
تخصصی و فرهنگی شهید علیزاده  ۱۵۰۰ ،بسته سبد تحصیلی بین
دانش آموزان نیازمند در مقاطع مختلف تحصیلی توزیع گردید.ایشان
افزود :این سبدتحصیلی شامل کیف و لوازم التحریر بوده وهر کدام به
ارزش  ۲۲۰هزار تومان که جمعا برای تهیه این تعداد سبدتحصیلی
مبلغ  ۳۳۰میلیون تومان هزینه شده است .

 ۲بلوک در  ۱۰طبقه ساخته خواهد شد.مدیرکل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان اصفهان با اشاره به اینکه زمین مورد نیاز
اجرای طرح از سوی دولت تأمین شده است ،اضافه کرد :برای تأمین
هزینه ساخت برای هر یک از این واحدهای مسکونی یک میلیارد
ریال تسهیالت ارائه میشود و مبلغ اولیه آورده متقاضیان نیز ۴۰۰
میلیون ریال است.پیشبینی میشود طرح اقدام ملی مسکن که
با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت
میگیرد و قرار است با اولویت شهرهای جدید پیرامون کالنشهرها
انجامشود ،بتواند در بلندمدت تغییراتی را در بازار مسکن ایجاد کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی ۴۳۶ ،هزار نفر واجد شرایط طرح اقدام
ملی مسکن هستند که همه آنها در حال حاضر از نظر برنامهریزی
تعیین تکلیف شدهاند.

خبر

رئیس مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب
گیالن بیان کرد:

حضور آبفای استان در آزمون
مقایساتبینآزمایشگاهی
آزمایشگاه های آب و فاضالب کشور

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان
گیالن،سیدهضحیحجازیرئیسمرکزپایشونظارتبرکیفیتآبوفاضالب
این شرکت با اشاره به حضور فعال آزمایشگاه های آب و فاضالب استان گیالن
در آزمون مقایسات بین آزمایشگاهی شرکت های آب و فاضالب کشور گفت:
اینآزموندربخشهایباکتریولوژیآب،بیولوژیآب،فیزیکوشیمیاییآب،
ریزآالیندهآب،فیزیکوشیمیاییفاضالبوباکتریولوژیفاضالبآزمایشگاههای
مرجعمرکزپایشونظارتبرکیفیتآبوفاضالبوهمچنینآزمایشگاههای
باکتریولوژیشهرستانهایرشت،الهیجان،لنگرودوانزلیبرگزارشد.ویدر
ادامهافزود:آزمونهایکفایتتخصصی،ابزاریکارآمدبرایکلیهآزمایشگاههای
آزمون و کالیبراسیون جهت کنترل دوره ای عملکرد آزمایشگاه و پایش دقت
و صحت نتایج اندازه گیری ها از طریق مقایسه بین آزمایشگاهی است.دکتر
حجازی همچنین خاطر نشان کرد :مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و
فاضالب،هرسالهبهمنظورارزیابیوضعیتآزمایشگاههایخود،درآزمونهای
کفایت تخصصی کشوری شرکت می نماید که این آزمون ،دهم آبان ماه به
صورت همزمان در آزمایشگاههای آب و فاضالب سراسر کشور و همچنین
در محل آزمایشگاه های مرکزی شرکت های آب و فاضالب و  4شهرستان
رشت ،الهیجان ،لنگرود و انزلی برگزار شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک:

خون فردی که فوت شده ،گردن
اف رادی است که با بی مسئولیتی
دیگ ران را مبتال خواهند کرد

آبیک-خبرنگاررسالت:
علت فوت مهم و بزرگ این روزها کرونا است ؛ درمان قطعی ندارد و درمانها
همه حمایتی هستند و کسی سود جویی و زراندوزی نکند و بقیه همه بی
پایه و بی اساس هستند .دکتر چیت سازان گفت :اپیدمی به عنوا ن ویروس
کرونا میتواند منجر به فوت شود و سرعت ابتال بسیار باال رفته و فوتیها زیاد
شده و تقریبا نرخ ابتال روزانه به  ۸۰نفر رسیده است ؛ مرگ و میر و بیماری
ویژه در بیمارستانهای کرونایی تا حدود  ۳برابر شده است  .دکتر چیت
سازان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک گفت :خون کسی که
فوت شده گردن کسی است که الابالی گری میکند ؛ و اهمیت به سالمتی و
تندرستینمیدهدوبااینگونهرفتارهانرخابتالراباالمیبرندوباعثمیشوند
افراد دیگر در معرض بیماری قرار گیرند .چیت سازان با انتقاد از بی توجهی
یکسری از افراد نسبت به رعایت دستور العمل های بهداشتی ستاد کرونا گفت
 :این بی توجهی ها و الابالی گری یکسری از افراد متأسفانه باعث افزایش
خستگی روحی و روانی و فرسودگی کادر درمان شده است .وی افزود :من
نمیدانم چرادر این موقعیت حساس عده ای لجوجانه سعی دارند مراسمها
و تجمعات خود را در هر صورت برگزار کنند.
وی افزود  :تغییرات به وجود آمده در ویروس ؛ بیماری را کشنده تر کرده و در
حال حاضر عالجی به جز رعایت مصوبات گفته شده ستاد کرونا وجود ندارد .
وی با انتقاد از برپایی دور همیها و تجمعات هر چند کوچک خانوادگی هشدار
داد :مردم دارند می بینند فردی بر اثر کرونا فوت کرده است مجددا همه دور
هم جمع می شوند و یکی یکی مجددا مبتال می شوند من واقعا نمیدانم به چه
زبانی بگویم دور همجمع نشوید شما در مراسمها اثبات وفاداری نکنید.

مدیر مجتمع سنگآهن سنگان:

یک میلیون تن سنگآهن
دانه بندی مورد نیاز ذوب آهن
اصفهان تأمین می شود

فوالد شهر-خبرنگاررسالت:
علی همتی در جلسه پایش عملکرد این مجتمع با اعالم این خبر گفت :تناژ
استخراج در این مجتمع طی  7ماه سال جاری به بیش از  7میلیون و 200
هزار تن رسید.ایشان اظهار داشت :این میزان عملکرد در برابر استخراج
 4میلیون و  600هزار تنی مدت مشابه سال قبل ،از رشد  57درصدی حکایت
دارد.وی گفت :میزان ارسال سنگآهن دانهبندی شده به شرکت ذوبآهن
اصفهان از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه امسال با رشد  160درصدی
نسبت به دوره  7ماه سال  98همراه شد.مدیر مجتمع سنگآهن سنگان،
تصریح کرد :کل فروش سنگآهن دانهبندی شده مجتمع سنگان در مدت
مورد بررسی به مرز  550هزار تن رسید.وی یادآور شد :طبق برنامه ریزی
صورتگرفتهتاپایانامسال،یکمیلیونتنسنگآهندانهبندیبهذوبآهن
اصفهان ارسال خواهد شد.همتی به تشریح حوادث این مجتمع پرداخت و
گفت :ضریب شدت حوادث در سال گذشته به یک صدم رسید که کاهش
 66درصدی را نسبت به سال  97نشان میدهد .از سوی دیگر ضریب تکرار
حوادث نیز با افت  68درصدی (نسبت به سال ماقبل) به  74/0رسید.وی
در ادامه به برنامه افتتاح کارخانههای جدید فرآوری سنگآهن در مجتمع
سنگان اشاره کرد و گفت :در حال آمادهسازی زمینه برای تأمین خوراک
واحدهای جدید هستیم.گفتنی است؛ بنا بر اعالم حوزه خرید ذوب آهن
اصفهان ،در  7ماهه منتهی به پایان مهرماه سال  98حدود  340هزار تن
سنگ آهن از این مجتمع دریافت شده بود که در  7ماهه اول سال جاری این
مقدار حدود 240هزار تن است.

طی مراسمی صورت گرفت؛

انتصاب سرپرست مدیریت توسعه
طرح های زود بازده منابع آب
منطقه ای گلستان

گرگان-خبرنگاررسالت:
طیحکمیازسویمدیرعاملشرکتآبمنطقهایگلستان،مهندسمهرداد
نوررزی به عنوان سرپرست مدیریت توسعه طرح های زودبازده منابع آب
شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب شد.در حکم مهندس سید محسن
حسینی خطاب به مهندس مهرداد نوروزی آمده است :نظر به سوابق ،تعهد
و تجربه مفید جنابعالی و به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست مدیریت
توسعه طرح های زودبازده منابع آب شرکت منصوب می شوید تا وظایف
محوله را تحت نظر معاون طرح و توسعه در چارچوب قوانین و آئین نامه ها
به انجام برسانید.

تولیت آستان قدس در پیامی بیان کرد:

نقش حجتاالسالم اژهای در شتابگیری جریان علمی

تهران-خبرنگاررسالت:
حجت االسالم احمد مروی گفت :حجتاالسالم اژهای نقشی بی بدیل در شتاب گیری جریان علمی داشته و با پرورش نخبگان دانشمند،
متعهد و انقالبی ،به یکی از مصادیق جریان پرثمر وحدت حوزه و دانشگاه بدل شد.تولیت آستان قدس رضوی در پیامی ،درگذشت عالم
جهادگر و پرتالش حجتاالسالم والمسلمین جواد اژهای را تسلیت گفت.متن پیام به شرح زیر است:
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خبر درگذشت عالم جهادگر و پرتالش در مسیر اعتالی نهضت علمی کشور ،حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر جواد اژه ای داماد
گرامی شهید بهشتی ،مایه تأثر و تألم فراوان گردید.آن عالم ربانی که با ابداعاتی ماندگار همچون تشکیل انجمنهای اسالمی دانشجویان در
اروپا و مدارس استعدادهای درخشان ،نقشی بی بدیل در شتاب گیری جریان علمی کشور ایفا کرده بود ،در سال های با برکت عمر خویش
شجره طیبه پرورش نخبگان دانشمند ،مؤمن ،متعهد و انقالبی را بر جای گذاشت و به یکی از مصادیق جریان پرثمر وحدت حوزه و دانشگاه
بدل گردید.اینجانب از جوار مضجع منور رضوی ضمن عرض تسلیت این ضایعه به محضر رهبر معظم انقالب و خانواده ارجمند ایشان ،برای
آن مرحوم علو درجات و همجواری با برادر شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

