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شهردار اصفهان اعالم کرد:

خبر

افتتاحقریبالوقوعطرحسردارسلیمانی

رئیس بسیج جامعه زنان شهرستان دامغان:

بانوان بسیجی دامغانی در کنار
جهاد گ ران سالمت فعالیت دارند

اصفهان–خبرنگاررسالت:
قدرتالهنوروزیبابیاناینکهپروژهتقاطعغیرهمسطح
شهید سپهبد قاسم سلیمانی تاکنون پیشرفت بسیار
خوبی داشته است ،اظهار کرد :در صورت حل شدن
موضوعات مالی ،این پروژه ظرف موعد مقرر به پایان
می رسد.وی تصریح کرد :صحبت های الزم انجام شده
تا در کنار جاده سپاهانشهر پیست دوچرخه سواری
ایجاد شود .ظرف روزهای آینده با هماهنگی الزم با
استانداری،ارتشو...کلنگاحداثاینپیستبهزمین
زده می شود.معاون عمران شهری شهردار اصفهان در
این جلسه گفت :در حال حاضر یک هزار و  ۱۸میلیارد
تومان پروژه در قالب  ۴۴۴قرارداد در شهر فعال است.
ایرجمظفرافزود:ازاینمبلغ۹۸۰میلیاردتومانتوسط
معاونت عمران طی  ۲۲۵قرارداد انجام می شود و
 ۳۸میلیارد تومان با  ۲۱۹قرارداد منعقد شده که در
مناطق در حال اجرا است .وی با بیان اینکه بیشترین
ش های
رقم قرارداد فعالپروژههامربوطبهمرکزهمای 
بینالمللی اصفهان با  ۳۰۰میلیارد تومان است،
افزود ۲۶۴ :میلیارد تومان قرارداد نیز در پروژه حلقه

دامغان-خبرنگاررسالت:
سفیدیان گفت :در این شهرستان  ۲۰هزار نفر از بانوان دامغانی در
بخش محالت ،دانشآموزی و دانشجویی عضو  ۴۰پایگاه بسیج ویژه
خواهران هستند.
وی افزود :همکاری با مراکز بهداشتی ،اهدای خون به نیازمندان و اجرای
برنامههای فرهنگی و هنری از برنامههای بسیج خواهران است .سفیدیان
تصریح کرد :امسال  ۵۰نشست بصیرتی و روشنفکری و مشاوره برای
بسیجیان خواهر برگزار شد.رئیس بسیج جامعه زنان شهرستان دامغان
خاطرنشان کرد :جذب و شناسایی ،ساماندهی بسیجیان ،کمک به
کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمند کردن بانوان از مهمترین اهداف
پایگاههای بسیج است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم اعالم کرد:

تداوم محدودی تهای تردد دریایی
در جزیره قشم

بندرعباس–خبرنگاررسالت:
علی اشتری با اشاره به اعمال محدودیت تردد بر اساس تصمیمات ستاد ملی
کرونا گفت :تردد در این مسیرها از ساعت  ۶صبح آغاز و تا ساعت  ۱۸ادامه دارد.
ایشان با اشاره به ابالغیه ستاد ملی کرونا و تصمیمات متخذه درکمیته استانی
بیان داشت :براساس این ابالغیه نحوه فعالیت بنادر مسافری ،گردشگری و
حمل و نقل ضروری در جزیره قشم از تاریخ یکم آذرماه به مدت دو هفته با
محدودیتهای جدی در حال انجام است.وی این محدودیتها را شامل تغییر و
کاهش تردد از ساعت  ۶صبح تا  ۱۸در بنادر شهید ذاکری ،پل و الفت ،تعطیلی
کلیه اسکله های گردشگری و اجرای فاصله گذاری اجتماعی در شناورها (کاهش
ظرفیت شناورها) عنوان کرد و گفت :جلوگیری از سفرهای غیر ضروری و خروج
شهروندان از بنادر ممنوع و از ورود گردشگران به جزیره قشم نیز در این ایام
ممانعت به عمل آمده است.مدیر اداره بنادر و دریانوردی به شناورهای متردد به
جزیره الرک و هرمز نیز اشاره داشت و اظهارکرد :سرویس دهی این مسیرها از
قشم برای جزیره الرک روزهای شنبه ،دوشنبه و پنج شنبه ساعت  ۸صبح و ۱۶
بعدازظهر و سرویس های جزیره هرمز همه روزه ساعت  ۷و  ۱۴صورت می پذیرد.
وی تأکید کرد :این خدمات مختص بومیان منطقه است و از هرگونه ارائه خدمت
به گردشگران در این ایام معذور هستیم.اشتری تداوم این محدودیتها را منوط
به تصمیمات ستاد ملی کرونا دانست و گفت :در صورت ابالغ تصمیمات جدید
از سوی این ستاد اعمال محدودیت های تردد در بنادر قشم تمدید و تا رسیدن
به شرایط مطلوب ادامه خواهد یافت.

اج رای طرح هر کارمند یک حامی در استان

اردبیل–خبرنگاررسالت:
حسین دشتی از تشکیل دبیرخانه ویژه اجرای
طرح هر کارمند یک حامی در استان اردبیل
خبر داد و گفت :با توجه به شرایط اقتصادی
پیش آمده و سرانه پایین دریافتی ایتام در
استان اردبیل ،کمیته امداد امام خمینی
(ره) با مشارکت استانداری در نظر دارد تا با
حمایتهایمالیکارمندانسرانهدریافتیایتام
را افزایش دهد.وی میانگین دریافتی ماهانه
ایتام را در حال حاضر  ۲۸۰هزار تومان عنوان
کرد و افزود :طبق بررسیهای به عمل آمده این
میزان از دریافتی جوابگوی هزینههای ایتام
نبوده و سرانه دریافتی این افراد باید به ۷۰۰
هزار تومان برسد.مدیرکل کمیته امداد امام

برخورد با قانون شکنان
هم راهی و همکاری مردم را در پی دارد

مدیر مجتمع فرهنگی زیارتگاه شهید مدرس:

ب رنام ههای بزرگداشت شهید مدرس
به صورت مجازی برگزار م یشود

آریانی–خبرنگاررسالت:
محمد یعقوبی با بیان اینکه امسال به دلیل شیوع کرونا و محدودیت های
کرونایی نتوانستیم میزبان مسئولین کشوری و استانی و همچنین
شهروندان در هشتاد و سومین سالگرد شهادت آیتاهلل مدرس و روز
مجلسباشیم،افزود:باتوجهبهمحدودیتهایکروناییمحوربرنامههای
امسال بر فضای مجازی گذاشته شد.
مدیر مجتمع فرهنگی زیارتگاه شهید مدرس ،تهیه فلش کارت با
تصویر و سخنی از شهید مدرس جهت شبکه های مجازی مختلف،
برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی برای کودکان ،نوجوانان و جوانان
به صورت استانی و کشوری و انجام مکاتبات الزم جهت اطالع رسانی به
دانشآموزانوشرکتدرمسابقاتبهصورتمجازیراازجملهبرنامههای
امسالاینمجتمعنامبرد.ویادامهداد:تهیهبستهفرهنگیشاملکتابهای
منتشر شده و گزارش تصویری اقدامات آستان قدس رضوی و ارسال
برای آشنایی نمایندگان جدید مجلس شورای اسالمی با شخصیت و
ن قدسرضوی در
افکار شهید آیت اهلل مدرس و همچنین خدمات آستا 
زیارتگاهایشانازدیگراقداماتبودهاست.یعقوبیهمچنینازقرائتدعای
روح بخش کمیل به صورت مجازی ،محفل انس با قرآن کریم به صورت
مجازی ،شب شعر با حضور شعرای مطرح شهرستان به صورت مجازی
در این هفته خبر داد و اظهار کرد :ادای احترام اعضای شورای اداری
شهرستان به شهید مدرس و نثار گل به مرقد مطهر این عالم برجسته با
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در  ۱۰آذر و پخش مستقیم دعای
ندبه از شبکه اول سیما بدون حضور مردم در  ۱۴آذرماه از دیگر برنامه های
هشتاد و سومین سالگرد شهادت آیت اهلل مدرس است.

حفاظتی شهر فعال است.ایشان ادامه داد :در منطقه 6
در حال حاضر حدود  ۶۷میلیارد تومان قرارداد فعال
برای اجرای پروژه های عمرانی وجود دارد که توسط
معاونت عمران مدیریت میشود و حدود  6میلیارد
و  ۴۰۰میلیون تومان قرارداد در قالب  ۵۷قرارداد نیز
توسطمنطقه،منعقدشدهاست.مظفربااشارهبهپروژه

مدیرکل کمیته امداد اردبیل خبر داد:

نماینده ولی فقیه در سیستانوبلوچستان:

زاهدان–خبرنگاررسالت:
آیت اهلل مصطفی محامی در نشست با رئیس کل دادگستری این استان با
اشارهبهتالشهایقوهقضائیهدربرخوردبافسادهاوتخلفات،اظهارداشت:
انتظارات مردم از قوه قضائیه باالست و مردم به دستگاه قضا امیدوارند و
آن را پناهگاه خود میدانند.نماینده رهبر معظم انقالب در امور اهل سنت
سیستانوبلوچستان تأکید کرد :قوه قضائیه با پیگیری جدی و قاطع در
مقابل قانونشکنان بایستد و برای رفع شبهات ،اقناع عمومی را در دستور
کار قرار داده و مسائل را برای مردم تبیین کند تا امید مردم به یأس تبدیل
نشود.رئیسستادامربهمعروفونهیازمنکرسیستانوبلوچستانبااشاره
به برخی مسائل از جمله فساد اداری ،تخلفات حوزه بهداشت و درمان،
درگیریهای طایفهای و ساخت و سازهای غیرمجاز ،افزود :باید اقدامی
عاجل صورت گیرد زیرا برخوردها به گونهای است که به نظر میرسد
اقدام خاص و مؤثری صورت نمیگیرد.وی ادامه داد :دستگاههای اداری
گاهی دچار فساد میشوند و مطالبه مردم برخورد با قانون شکنیهاست
و در صورت برخورد جدی و قاطع ،فضای اجتماعی و مردم با برخوردها
همراهیمیکند.حجتاالسالمعلیمصطفوینیا،رئیسکلدادگستری
سیستانوبلوچستان نیز در این نشست ضمن ارائه گزارش از اقدامات این
مجموعه در برخورد با تخلفات گفت :با توجه به حجم باالی کار در ادارهکل
دادگستری استان در ایام شیوع کرونا ،به جای تعطیل کردن کارها و از
طرفی رعایت حداکثری ضوابط بهداشتی ،ساعت کار را تغییر دادهایم و
در دو نوبت صبح و عصر به پروندهها رسیدگی میشود.

5

خمینی (ره) استان اردبیل بیان کرد :در قالب
این طرح هر کارمند دولت ماهانه مبلغی را در
جهتحمایتازایتامتعیینکردهومبلغدریافتی
به حساب ایتام به خصوص دانش آموزان و یا
دانشجویان در حال تحصیل که تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند واریز
خواهد شد.دشتی با اشاره به اینکه خیرین و
نیکوکاران استان اردبیل در اجرای طرح اکرام
و ایتام همواره مشارکت قابل توجهی داشتند،
افزود :تأثیر گذاری و اثر بخشی این طرح به
قدری در بین مردم نوعدوست و خیر استان باال
است که هم اکنون یک هزار و  ۹۲۰یتیم تحت
پوشش  ۱۴هزار حامی در استان اردبیل قرار
دارند.وی خاطرنشان کرد :طی سنوات گذشته
و در قالب طرح محسنین نیز  ۴هزار دانش آموز
تحتپوششکمیتهامدادامامخمینی(ره)مورد
حمایتخیرینونیکوکاراناستانقرارگرفتند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
اردبیل هدف از اجرای طرح «سفره مهربانی
 »۳را کمک به نیازمندان و مددجویان تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
اردبیل عنوان کرد.

تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد قاسم سلیمانی،
اظهار کرد :تابلوی روزشمار پروژه نصب شده و بسیار
امیدواریم با حمایت های شهردار اصفهان و سایر
مدیران بتوانیم تا زمان مشخص شده برای تکمیل،
که حدود  112روز است ،تقاطع غیرهمسطح شهید
سلیمانی را در موعد مقرر به پایان برسانیم.وی تأمین

مصالح را یکی از مشکالت اجرای این پروژه ذکر کرد
و افزود :این موضوع حجم زیادی از کار را درگیر خود
کرده است و سازمان عمران هر میزان مصالح داشته
است را در این پروژه مصرف کرده است.معاون عمران
شهریشهرداریاصفهانبابیاناینکهحدود90درصد
از دو کیلومتر طول رینگ حفاظتی که در این پروژه
قرار دارد تکمیل شده است ،تصریح کرد :الزم است
تکلیف بحث های آزادسازی پروژه هر چه سریعتر
انجام شود تا در انتهای سال با مشکلی بابت تکمیل
کل پروژه مواجه نشویم.وی اضافه کرد :از  1100متر
طول پل سازی پروژه 764 ،متر به اجرا درآمده است
که نزدیک به  70درصد پل سازی را شامل می شود و
 30درصد باقیمانده در حال انجام است.مظفر با اشاره
به میزان پیشرفت هر  5پل تقاطع غیرهمسطح شهید
سلیمانی ،اضافه کرد :پل شماره 5به طور کامل تکمیل
شده است ،پل شماره  4در حال اجرای داربست و
قالب بندی است ،پل های شماره  2و  3این پروژه 60
و  55درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پل شماره یک
نیز  86درصد تکمیل شده است.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان :

خطر بروز آنفلوآنزای فوق حاد پ رندگان در استان وجود دارد
اهواز–خبرنگاررسالت:
مصطفی کنار کوهی اظهار کرد :با شروع فصول
سرد سال و آغاز مهاجرت پرندگان وحشی و آزاد
پرواز به سمت زیستگاههای ایران ،خطر انتقال و
بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان وجود
دارد.ویافزود:اینخطربهخصوصدرسالجاری
با توجه به شیوع نسبتا وسیع بیماری آنفلوآنزای
فوقحاددرکشورهایمختلفازجملهکشورهای
مجاور ایران پررنگتر از هر زمان دیگر است.
مدیرکلدامپزشکیخوزستانتصریحکرد:استان
خوزستان نیز با توجه به وجود اکوسیستمهای
طبیعیمتعددازجملهتاالبها،مسیررودخانهها
و دریاچه سدها میزبان تعداد زیادی پرنده مهاجر
برای زمستان گذرانی است که این جمعیت به
پرندگانوحشیموجوددراینزیستگاههاافزودهو
احتمالانتقالبیماریبهواحدهایپرورشطیور
متعدد موجود در استان و همچنین طیور بومی
روستایی وجود دارد.کنار کوهی عنوان کرد :از
جمله اقدامهای مؤثر در زمینه کنترل و مبارزه با
این بیماری ،شناسایی فوری و تشخیص بیماری
و اجرای مداخالت ضربتی بهداشتی برای کنترل
و جلوگیری از انتشار بیماری در منطقه است.

کرج-خبرنگاررسالت:
حسین رحمانیان در نشست ستاد هفته پژوهش
ضمن ابالغ سالم و سپاس نماینده عالی دولت
در استان و اشاره به تأکیدات و منویات ایشان
مبنی بر جایگاه علم و پژوهش و نگاه ویژه شان
به دانشگاهها و مراکز آموزشی پژوهشی اظهار
داشت :دکتر شهبازی،خود به عنوان یک چهره
دانشگاهی و مدیر مدافع تولید همواره بر پژوهش
های کاربردی برای ارتقای بخش صنعت و
ارتباط دوسویه بین نهادهای علمی و اجرایی

تأکید دارند که در همین راستا برنامه های
حمایتی آموزشی و پژوهشی همچنان در حال
انجاماستامامتأسفانهطرحهایتوسعهایتحت
تأثیراین ویروس مثل گذشته انجام نمی شود.
وی با تأکید براین مهم که ضمن برگزاری هفته
پژوهش تمام تالش مان را جهت پایین آوردن
خطرات احتمالی برای دست اندرکاران و جامعه
هدفاینرویدادخواهیمداشت،گفت:امیدواریم
امسال نیز با مشارکت همه دستگاه های مرتبط
با برپایی این رویداد بتوانیم هفته پژوهش را

شهردار رشت خبر داد:

نقش مهم رؤسای نواحی در تحقق توسعه شهری و
کسب رضایتمندی مردم

رشت–خبرنگاررسالت:
نشست سید محمد احمدی شهردار
رشتبامسئوالننواحیمناطقپنجگانه
شهرداری برگزار شد.شهردار رشت
در این جلسه مسئوالن نواحی را
خطمقدمخدمترسانیدرشهرداری
دانست و گفت :بسیاری از خدمات
شهرداریبرعهدهنواحیاستواکثریت
موضوعات شهری بر محور ناحیه متمرکز است.
احمدی با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد
با فعالیت های گسترده است ،تصریح کرد :ما
موظفیم وظایف و رسالتی که قانون بر عهده
ما گذاشته است را به بهترین نحو ممکن انجام
دهیم.شهردار رشت به نقش مهم رؤسای نواحی

در تحقق توسعه شهری و کسب
رضایتمندی مردم اشاره کرد و
گفت :مسئوالن نواحی نماینده
تام االختیار شهردار در ناحیه
محسوب می شوند.احمدی بر
ضرورت جلوگیری از تخلفات
ساختمانی تأکید کرد و متذکر
شد :نواحی باید با گزارش به موقع
از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر
جلوگیری کنند.وی در پایان با تأکید بر حفظ
کرامت انسانی خواستار برخورد مؤدبانه و تکریم
ارباب رجوع شد و اظهار کرد :تحت هر شرایطی
باید اخالق را اولویت قرار داده و با مردم رفتار
مناسب داشته باشیم.

با بهترین خروجی برگزار کنیم.مدیرکل دفتر
برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری
البرز ،در مورد نحوه برگزاری این هفته به
صورت مجازی ،پیشنهاد و توضیح داد :دنیا
خیلی پیش از شیوع کرونا ویروس به سمت
آموزش های مجازی و آنالین رفته بود ،اما
در کشور ما کرونا بهانه ای شد تا رویدادهای
اینچنینی را به شکل وبینار ،ویدئوکنفرانس
و … برگزار کنیم.رحمانیان در همین راستا
ضمن قدردانی ویژه از فعالیتهای دبیرخانه

وی افزود :با توجه به خطر باالی انتشار بیماری
در زیستگاههای پرندگان این مناطق به صورت
ویژه مورد مراقبت مستمر دامپزشکی استان
هستند.مدیرکل دامپزشکی خوزستان یادآور
شد :مسیر رودخانهها و دریاچههای پشت سد
کارون ،مارون ،کرخه و دز و تاالبهای شادگان
و هورالعظیم از جمله مناطقی که در روزهای
اخیر مورد مراقبت فعال بیماری آنفلوآنزا قرار
گرفته است که موردی از تلفات پرندگان و
نشانههای مشکوک بیماری مشاهده نشد.
کنارکوهیبیانکرد:اینمراقبتهابههمراهدیگر
اقدامهاینظارتیوبهداشتیآنفلوآنزایفوقحاد
پرندگان تا پایان فصل سرد و خطر بیماری در
خوزستان ادامه دارد.

ستاد و دانشگاه خوارزمی ،پیشنهاد داد که تمام
موضوعات و برنامهها به صورت مجازی مدنظر
قرار بگیرد و پژوهشگران نیز با تهیه عکس و
کلیپ و فیلم های کوتاهی از دستاوردهای
خود امکان مالحظه و ارائه آنها در یک سایت
را فراهم سازند.در ادامه این نشست سرپرست
پارک علم و فناوری استان موضوع برگزاری
نمایشگاه مجازی در حالت سه بعدی را مستلزم
حمایت مالی دانستند که قرار شد برآورد دقیق
انجام شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان گرگان و آق قال عنوان کرد:

انسداد  64حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان
طی  8ماه سال جاری

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهند س ا مین عمو ز ا د گفت :
درراستای اجرای طرح احیا و تعادل
بخشیآبهایزیرزمینیومبارزهبا
آبخوانخواری،طی8ماهسالجاری
با انسداد  64حلقه چاه غیرمجاز در
شهرستان گرگان و آق قال از خروج
500هزارمترمکعبآبازسفرههای
زیرزمینی جلوگیری شد.ایشان با بیان اینکه این
امور ،عمل به قانون احیا و تعادل بخشی منابع
آبهای زیرزمینی و مبارزه با آبخوان خواری را
جزء اولویتهای اصلی خود قرار داده و در جهت
اجرای آن میکوشد ،تصریح کرد :از این تعداد
چاه که پر و مسلوب المنفعه شده است  ،تعداد

 35حلقه توسط خود مالک و  29عدد
نیزتوسطپیمانکارانجامشدهاست.وی
تصریح کرد :برداشت های بی رویه آب
مصداقآبخوانخواریبودهوسببافت
سطح آب های زیرزمینی شده است
و کاهش سطح آبهای زیرزمینی
خطرات و عواقب جبران ناپذیری
از جمله ایجاد فروچاله ،فرونشست
زمین ،شور شدن آب و کاهش کیفیت آب را در
پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع ،این امور
از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب
دریغ نمی کند و بر اساس قانون با هرگونه تخلف
در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام
جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

طی مراسمی صورت گرفت؛

برگزاری هفتاد و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس

شهر قدس-خبرنگاررسالت:
هفتادوسومیننشستشورایفرهنگعمومیباحضورحجتاالسالم
والمسلمین جوکار امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی ،واثقی
فرماندار،رئیسدادگستری،شهردارواعضایشورایاسالمیشهرستان،
فرماندهان نظامی و انتظامی ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بهعنوان
دبیر و رؤسای ادارات و نماینده اصحاب رسانه در مصالی نماز جمعه
شهرستان قدس برگزار شد.حجت االسالم والمسلمین جوکار امام
جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی در هفتاد و سومین نشست
شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس ( سومین نشست در سال
جاری) که در مصالی شهر قدس برگزار شد ،ضمن دعوت از اصحاب
رسانهبهافزایشنشاطوهمدلیدرشهرستانوآشناییمردمبهفرهنگ

امام جمعه بوشه ر:

ب یتوجهی به جوانان ای رانی و اتکا به دیگر کشورها باعث شکست م یشود

بوشهر–خبرنگاررسالت:
آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری در آئین گرامیداشت مقام دانشمند شهید فخر یزاده که بهصورت مجازی برگزار شد
اظهار داشت :شهید فخری زاده شخصیتی بینظیر در عرصه علمی بهویژه علوم هستهای و فناوریهای نوین پزشکی بود.وی شهید
فخریزاده را یک گنجینه جامع علمی ،عرفانی توصیف کرد و ادامه داد :شهید فخریزاده در تولید فناوری صلح آمیز و مدیریت
علوم هستهای دانشمند بزرگی و در اندیشه خودکفایی و مرجعیت علمی برای ایران اسالمی بود.امام جمعه بوشهر به تالشهای
شهید فخریزاده در زمینه مقابله با کرونا و پیشرفتهای علمی داخلی اشاره کرد و افزود :پیشرفتهای ایران اسالمی در زمینههای
مختلف دشمن را به ترس واداشته است تا دست به ترور دانشمندان ایرانی بزنند.وی شهادت شهید سلیمانی و شهید فخریزاده
را ضایعهای بزرگ دانست و گفت :ماهیت طراحان و مسببان ترور شهید فخریزاده باید مشخص شود و برخورد الزم صورت گیرد.
آیتاهلل صفایی بوشهری با بیان اینکه شهادت محسن فخریزاده یک تهدید جهانی محسوب میشود ،ادامه داد :باید با عوامل این
جنایت برخورد قاطع و خط مقاومت در برابر این جنایت تقویت شود.وی با تأکید بر اینکه نهادهای مرتبط با اقتدار و حرکت انقالبی
باید جلوی زیادهخواهی جنایتکاران ایستادگی کنند ،افزود :بیتوجهی به جوانان ایرانی و اتکا به دیگر کشورها باعث شکست در
همه عرصهها میشود.

سازی ریشه کن کردن کرونا از آنها انتظار اخالق مداری و قلم زنی
را خواستار شد.در ابتدای جلسه با توجه به همزمانی نشست شورای
فرهنگ عمومی با آخرین روز هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران ،از
کتاب« در انتهای سراب» نوشته سرکار خانم یوسفی با حضور امام
جمعه و فرماندار رونمایی شد.حجت االسالم والمسلمین جوکار در
ادامه این جلسه که با حضور کلیه اعضا تشکیل شده بود در حمایت
از فرهنگ کتاب و کتابخوانی گفت  :ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی
موظف هستند درصدی از کتابهای نویسندگان عزیز را خریداری
کنند و این امر بر طبق قانون باید انجام شود و نیاز به مصوبه شورای
فرهنگ عمومی نیز ندارد .در ادامه لیال واثقی فرماندار شهرستان
قدس ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

در هفته کتاب به نقش و اهمیت و جایگاه شورای فرهنگ عمومی در
تصمیمات شهرستان اشاره و عنوان کرد:جایگاه اصلی برنامه ریزی
فرهنگی در شهرستان در جلسات شورای فرهنگ عمومی مشخص
می شود و باید آنچه را که موجب بهبود وضعیت فرهنگی و ارتقای آن
می شود در این جلسات مطرح و اجرایی نماییم.وی با تأکید بر اینکه،
شورای فرهنگ عمومی باید به مسائل و مشکالت جامعه نگاه تخصصی
داشته باشد ،گفت :نگاه تخصصی شورای فرهنگ عمومی به مسائل
مختلف موجب کاهش بسیاری از مشکالت و آسیبها میشود.واثقی
گفت  :امیدواریم که با مصوباتی که در این جلسات صورت می گیرد
و به همت دست اندرکاران و متولیان امر بتوانیم قدمهای مؤثری در
جهت ارتقای فرهنگ عمومی جامعه برداریم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

تخت های بیمارستان امام علی فرخ شهر
افزایش یافت

شهرکرد–خبرنگاررسالت:
محمود جاوید افزود :در راستای طرح توسعه تختهای بیمارستانی در استان با تصویب هیئت مدیره
سازمان تأمین اجتماعی و با هماهنگی انجام شده با وزارت بهداشت و درمان ۱۷ ،تخت بیمارستانی
جدیدبهتعدادتختهایفعالبیمارستانامامعلیفرخشهرافزودهخواهدشد.مدیرخدماتپرستاری
بیمارستانامامعلیفرخشهرنیزافزود۱۷:تختجدیدازجملهیکتختمراقبتهایویژهو۱۶تخت
عمومی برای این بیمارستان تعریف شده است که با این احتساب تعداد تختهای مراقبتهای ویژه
این مرکز از چهار به پنج تخت افزایش خواهد یافت.زهرا سلیمی گفت :این رویداد یکی از بزرگترین
تحوالت این مرکز در سالهای گذشته بوده است و موجب تغییرات زیادی در تشکیالت سازمانی و
نیرویانسانیاینبیمارستاننیزمیشود.ویادامهداد:بیمارستانامامعلیسازمانتأمیناجتماعی
پیش از این دارای  ۱۴۹تخت فعال بود که اکنون به به  ۱۶۶تخت ارتقا خواهد یافت.

معاون خدمات شهری شهرداری قرچک خبر داد:

آغاز هرس پاییزی درختان و
درختچه های شهر

قرچک-خبرنگاررسالت:
محسن خائف در این خصوص گفت :این اقدام از اول آذر به منظور
حفظ و نگهداری مناسب درختان ،حذف شاخه های خشک ،ایجاد
فضای مطلوب شهری ،زیبا سازی منظر شهری و افزایش رشد
درختان آغاز شد.وی با اشاره به اینکه هرس به موقع درختان برای
سالمت درخت انجام می شود ،افزود :امسال نیز همچون سالهای
گذشته هرس درخت و درخچه های معابر ،بوستانهای سطح
شهر همزمان با فصل خزان انجام می شود.خائف اضافه کرد :در
این فصل درختان اوکالیپتوس ،ناروند ،صنور ،بید و سرو نقره ای
به منظور رفع خطر احتمالی و شکستگی بر اثر ورزش باد یا بارش
برف و باران سربرداری و نوک گیری شاخه و تاج می شود.معاون
خدمات شهری شهرداری قرچک در پایان افزود :هرس درختان
موجب افزایش طول عمر درختان ،نیاز به آب کم ،حجم سبزینگی
متناسب با نوع و سن درختان و همچنین تقویت شاخه های
جدید خواهد شد.

شرکت عمران فوالدشهر عنوان کرد؛

آماده سازی مسیر  ۵کیلومتری
دوچرخه سواری در شهرستان

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
مراحل خط کشی مسیر دوچرخه سواری در برزن دوم ( )Aو
سوم ( )Cفوالدشهر آغاز شد.شرکت عمران فوالدشهر به منظور
توسعه اجتماعی ایجاد و گسترش زیرساختهای ورزشی  ،تفریحی
شهر جدید فوالدشهر  ،مسیر  5کیلومتری دوچرخه سواری را
جانمایی و در دست بهسازی دارد.دراین راستا مراحل خط کشی
و نصب عالئم ترافیکی این مسیر با اعتباری بالغ بر نیم میلیارد
تومان آغازشده و طی سه ماه پروژه تکمیل و جهت بهره برداری
شهروندان مهیا می شود.

بخشدار کهریزک:

مدیرکل دفتر ب رنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری البرز:

هفته پژوهش در استان ،مجازی برگزار می شود

خبر

بسیج احساس آمیخته با
عقالنیت و کوکب درخشان
آسمان کمال است

کهریزک-خبرنگاررسالت:
امین بابایی در آئین افتتاح دفتر فرماندهی حوزه بسیج کارمندان
شهید پالرک ضمن تبریک هفته بسیج گفت :بسیج در متن ملت
است و حرکت بسیجی تناسبی است میان هویت و حقیقت که
در آن آموزش و استقامت و تالش نمایان است .وی اذعان داشت:
فرهنگ بسیجی مجموعه ای از معرفتها ،روشها و منش هاست
که شکوفه شکوهمند آن رایحه ایثار و اخالص و مقاومت را بارور
ساخته است.بابایی ادامه داد :بسیج در طی  ۴۱سال گذشته پیشرو
در خدمت به ملت و منشأ خیر و برکات فراوان بوده و هم اکنون نیز
با توجه به شیوع ویروس کرونا  ،با شعار بسیج و خدمت مؤمنانه در
قالب پویشهای مختلف در حوزه سالمت در کنار تمامی نیروهای
دست اندرکار مشغول خدمت بوده است.
وی حضور دفتر فرماندهی حوزه مقاومت بسیج کارمندان شهید
پالرک را فرصت مغتنمی برای تعامل و همسویی ادارات در خدمت
صادقانه به شهروندان دانست و ابراز امیدواری کرد :بسیج کارمندان
در کنار مدیریت اجرایی  ،برنامه های متنوعی را در مسیر کارمند تراز
انقالب اسالمی بردارد.در ادامه سرهنگ کاشفی فرمانده سپاه ناحیه
حضرت روح اهلل (ره )با تبریک هفته بسیج گفت :فرهنگ بسیجی
بانگ رهایی و بیداری است که با عمل گرایی همراه با آرمان گرایی
در دیدن افق های دور دست همچنان میدرخشد.وی ادامه داد:
در هفته بسیج برنامه های متعددی با حضور فرماندهان تدوین
شده است که اهم آن در قالب برنامه های فر هنگی و کمکهای
مؤمنانه اجرایی شده است.
وی در پایان به جابهجایی دفتر فرماندهی حوزه کارمندان شهید
پالرک به بخشداری اشاره داشت و ضمن قدردانی از شهرداری
باقرشهر به سبب سا لها میزبانی از حوزه کارمندان افزود:
امیدواریم که تمامی ادارات با افتتاح پایگاه و تعامل سازنده
به پیشبرد اهداف نظام در خدمتگزاری به شهروندان و ملت
ایران اسالمی در کنار هم گام بردارند.در ادامه این مراسم امیر
محبی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری به نیابت از شهردار
باقرشهر گفت :در طی سالیان گذشته دفتر فرماندهی حوزه
مقاومت بسیج کارمندان شهید پالرک در مجموعه شهرداری
باقرشهر مستقر بود و این مجموعه با تمامی امکانات نسبت
پشتیبانی از برنامه های حوزه و شرح وظایف آن به نحو احسن
ایفای نقش کرده است .

سرپرست معاونت گردشگری آذربایجان شرقی
خبر داد:

تمدید اعتبار مجوزهای
گردشگری تا پایان سال جاری

تبریز–خبرنگاررسالت:
علیرضا بایرامزاده گفت :به منظور صیانت از سالمت عمومی و گذار از
وضعیتکنونیشیوعکرونا،باهدفکاهشمراجعهحضوری،تسهیل
شرایط و تسریع فرآیند بهرهمندی فعاالن گردشگری از تسهیالت
بانکی،مدتاعتبارتمامیمجوزهایفعالیتحوزهگردشگریصادره
از سوی وزارتخانه متبوع اعم از پروانه بهرهبرداری ،گواهینامه،
حرفهای و کارت مدیریت تا پایان سال جاری دارای اعتبار بوده
و در صورت انقضای اعتبار ،نیاز به تمدید ندارند.او ادامه داد :بر
اساس ابالغ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی ،به استناد بند  ۱۱مصوبه چهل و پنجمین جلسه
ستاد ملی مدیریت کرونا در اول آذر ماه امسال با توجه به افزایش
مبتالیان به بیماری کووید  ۱۹و ضرورت رعایت پروتکل های
بهداشتی اعتبار تمامی مجوزهای این وزارتخانه تمدید شده است.
بایرامزاده اظهار داشت :الزم به ذکر است ،پیش از این تمدید
اعتبار کارت راهنمایان گردشگری تا پایان سال جاری نیز توسط
معاون گردشگری کشور اعالم شده است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

نرخ مصوب مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار باید رعایت شود

اراک–خبرنگاررسالت:
حمیدرضا اخوان گفت :پس از افزایش قیمت ایجاد شده در بازار مرغ ،قیمت مرغ در بازار به نرخ آزاد ،کیلویی  ۳۲هزار تومان
بوده اما با توجه به جلسه تنظیم بازار مصوب شد حداکثر قیمت در کشتارگاه  ۲۸هزارتومان و قیمت برای مصرف کننده
 ۲۸هزار و  ۸۰۰تومان باشد .وی در خصوص علت افزایش قیمت مرغ افزود :در مهرماه سال جاری با توجه به کاهش
قیمت جوجه یکروزه ،در سطح کشور از نهم مهرماه تا  ۱۹همان ماه هیچ جوجه ای تولید نشد و مرغداری ها جوجه
ریزی نداشتند و همین کمبود جوجه ،سبب افزایش قیمت مرغ در بازار شده است .اخوان بیان کرد :همچنین از طرفی
 ۵۰درصد نهاده توسط مرغدار و از بازار آزاد و  ۵۰درصد با نرخ دولتی تهیه میشود که این عامل نیز در افزایش قیمت
مرغ موثر بوده است ،این مشکل مربوط به استان مرکزی نبوده و در سراسر کشور پیش آمده است .وی اضافه کرد :نرخ
مصوب ستاد تنظیم بازار باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت آن ،مجوز جوجه ریزی باطل و سهیمه نهاده دولتی
واحدهای متخلف حذف خواهد شد .مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد :با گذشت از بازه
زمانی خأل جوجه ریزی و جبران این خأل ،قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد .مرغدارانی که مجوز تخلیه می گیرند باید
مرغ را به سازمان صنعت ،معدن و تجارت با قیمت مصوب تحویل دهند.

