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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان:

خبر

بههمتادارهعلومقرآنیآستانقدسرضویمنتشرشد؛

اعالم ف راخوان چهارمین دوره مسابقات
خطبه فدک در فضای مجازی

تهران–خبرنگاررسالت:
به همت اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی ،فراخوان چهارمین دوره مسابقات
حفظ ،ترجمه و مفاهیم خطبه فدک حرم مطهر رضوی در فضای مجازی منتشر
شد.حجتاالسالم والمسلمین سید سعید میریان رئیس اداره علوم قرآنی آستان
قدس رضوی گفت :در آستانه شهادت مظلومانه بزرگ بانوی اسالم حضرت
فاطمه زهرا(س) چهارمین دوره مسابقات بزرگ حفظ ،ترجمه و مفاهیم خطبه
فدک در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.وی افزود :عالقهمندان تا بیست و
چهارم دی ماه فرصت دارند با مراجعه به کانال زندگی بر مدار قرآن به آدرس
« »Eitaa.com/quranliveبرای شرکت در این مسابقه ثبت نام کنند.
حجتاالسالم میریان یادآور شد :این دوره از مسابقات شنبه بیست و هفتم
دی ماه از طریق کانال زندگی بر مدار قرآن اداره علوم قرآنی در پیام رسان ایتا
برگزار خواهد شد.

در نشست فرماندار آزادشهر با مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای استان عنوان شد؛

تالش ب رای بهبود اعتبارات طرح
آبرسانی به شهرستان های آزادشهر
و رامیان در سال 1400

گرگان-خبرنگاررسالت:
بهگزارشروابطعمومیشرکتآبمنطقهایاستان،درایننشستکهباهدفبررسی
وضعیت اعتباری طرح آبرسانی به شهرستان های آزادشهر و رامیان انجام شد ،مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای استان ،اظهار کرد :در سال  99وضعیت اعتباری مناسب
نیست و تنها برای این طرح  3میلیارد تومان اختصاص داده شده است.مهندس سید
محسن حسینی اظهار کرد :تالش داریم با همکاری فرمانداری و آب و فاضالب این
اعتبار را به  25میلیارد تومان برسانیم و همچنین بازدیدی از مؤلفه های طرح که
نیمهکارهاستداشتهباشیم.ویهمچنینافزود:درنظرداریمدرجلسهبامدیرانآبو
فاضالبکشورازمحلاعتباراتتنشآبینیزبرایاینطرحاعتباراتیراجذبنماییم.
هرچنداعتباراتتخصیصدادهشدهبرایاینطرحدرسال 1400تاکنون10میلیارد
است اما تالش داریم این اعتبارات را به  25میلیارد تومان برسانیم.

شهردار قرچک خبر داد:

تجهیز پارک و بوستانهای شهر
قرچک با مبلمان شهری

قرچک-خبرنگاررسالت:
محسن خرمی شریف گفت :به منظور افزایش رفاه حال شهروندان بیش از
 180نیمکت ،میز تنیس ،میز شطرنج ،گلدان و سطل زباله در قالب مبلمان شهری
در پیاده روها و بوستان های شهر قرچک با اعتباری بالغ بر بیش از  493میلیون تومان
نصب شد .خرمی شریف در این خصوص اظهارکرد :با توجه به اهمیت خدمت رسانی
و ضرورت افزایش ارائه خدمات به شهروندان در فضاهای عمومی شهر ،نصب سری
جدید مبلمان شهری در بوستان ها و معابر سطح شهر در دستور کار معاونت خدمات
شهری مدیریت شهری قرچک قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه این اقدام توسط
واحدزیباسازیمعاونتخدماتشهریشهرداریقرچکبهاجرادرآمد،افزود:دراین
طرح  101صندلی 50 ،سطل زباله 17 ،میزتنیس 15 ،گلدان و  6میز شطرنج سنگی
با اعتباری بالغ بر بیش از  493میلیون تومان در پارک جنگلی و بوستان های بعثت،
دانشمند ،فرهنگ ،زنبق،همیشه بهار ،گلهای  ،2آزادی ،ولیعصر(عج) 15 ،خرداد،
طراوت،وحدت،والیتونیلوفروپیادهراههایسطحشهروکمربندیجنوبیجانمایی
ونصبشد.شهردارقرچکدرپایانگفت:نصبالمانهاوتجهيزپاركهايسطحشهر
عالوهبرافزایشرفاهحالشهروندانبهعنوانمبلمانشهریماندگارترنسبتبهسایر
سازه های چوبی و فلزی فضای دیداری شهر را زیباتر کرده است.

به همت عوامل سازمان سیما منظر انجام شد؛

اتمام عملیات نوسازی بوستان
سجادیه شهرک واوان

اسالمشهر-خبرنگاررسالت:
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر ،در جهت زیباسازی منظر شهری
و ارتقای روحیه نشاط شهروندان عالوه بر احداث بوستان های جدید ،بازسازی
و نوسازی بوستان های قدیمی نیر در دستور کار سازمان سیما منظر و فضای
سبز شهری ،قرار دارد که در این راستا نوسازی بوستان سجادیه در خیابان
 ۳۸شرقی شهرک واوان با اجرای سنگفرش پیاده رو ها ،اجرای چمن مصنوعی،
نصب وسایل بازی کودکان ،جدول کاری  ،رنگ آمیزی و زیباسازی محوطه،
کاشت انواع درختان و گلهای فصلی زینتی انجام شد تا شهروندان این محدوده
از امکانات رفاهی این بوستان بهره مند شوند.

به منظور ارائه امکانات و تسهیالت؛

بانک اطالعات اصحاب رسانه
خ راسان رضوی تهیه م یشود

آریانی–خبرنگاررسالت:
خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی قصد دارد به منظور توسعه
خدماترسانی به اصحاب محترم رسانه در استان به ویژه خبرنگاران حق التحریر
که از کمترین امکانات برخوردارند ،نسبت به جمع آوری اطالعات آنان در قالب
«بانک اطالعات اصحاب رسانه خراسان رضوی» اقدام کند.خانه مطبوعات استان
از همه خبرنگاران ،دبیران گروه ،سردبیران ،مدیران مسئول ،صاحبان امتیاز
و عکاسان خبری محترم رسانههای مکتوب ،اینترنتی و دیداری و شنیداری
خواسته حداکثر تا ساعت  ۲۴روز دوشنبه  ۱۵دی ماه با مراجعه به آدرس اینترنتی
 86cANMM/https://survey.porsline.ir/sنسبت به تکمیل فرم و
ارسال اطالعات خود اقدام کنند.با توجه به پیگیریهای مستمر خانه مطبوعات و
رسانههایخراسانرضویبرایفراهمآوردنامکاناتوتسهیالتبرایاصحابرسانه
خراسانرضویبهویژهاعضایخانهمطبوعاتورسانههایخراسانرضوی،مالک
تخصیصتسهیالت،تکمیلفرمفوقاستکهالبتهدرزمانمقتضیراستیآزمایی
نیز میشود.افراد واجد شرایط عضویت در خانه مطبوعات و رسانههای خراسان
رضوی نیز همچنان میتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی خانه مطبوعات و
رسانهها به نشانی  https://khanehmatbooat.irبه عضویت تنها تشکل
رسمی صنفی رسانهای استان خراسان رضوی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی درآیند و از برنامهها و تسهیالت ویژه اعضا برخوردار شوند.
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کاشان-خبرنگاررسالت:
محمدرضااسدیبهمناسبتسیامینسالروزتصویب
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب افزود :با
بهرهبرداری از این مخزنها و  ۱۲۰هزار مترمکعب
موجود ،ذخیره مخزنهای آب در منطقه کاشان به
 ۱۳۷هزار مترمکعب افزایش یافت.وی ادامه داد:
این مخزنها که کار ساخت آن ها از یک و نیم سال
پیش شروع شده شامل  ۱۰هزار مترمکعب مخز ن در
کاشان ،یک هزار مترمکعب شهر جوشقان ،پنج هزار
مترمکعبدرشهرآرانوبیدگلویکهزارمترمکعب
در شهر قمصر است.رئیس هیئت مدیره شرکت آب
و فاضالب کاشان درباره تأمین آب اضطراری این
منطقه اظهار داشت :از چند سال پیش حفر  ۱۰حلقه
چاه آب با ظرفیت  ۲۰۰لیتر در ثانیه در منطقه راوند
حاشیه آزاد راه امیرکبیر پیشبینی شده بود که
اکنون با صرف  ۳۵میلیارد تومان از محل اعتبارهای
تنش آبی و منابع داخلی این شرکت ،هفت حلقه
چاه با میزان آبدهی  ۱۲۰لیتر در ثانیه حفر شده
است.اسدی با اشاره به اهمیت اجرای طرح ارتقای

کیفیتآببرایمنطقهکاشانگفت:اجرایاینطرح
۱۲۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که امید میرود
مرحله نخست آن تابستان  ۱۴۰۰مورد بهرهبرداری
و استفاده قرار گیرد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
کاشان اجرای طرح ارتقای کیفیت آب را جزء
اولویتهای این شرکت اعالم و اضافه کرد :به همین

معاون استاندار بوشه ر:

روحانیت استان از جایگاه خاصی در بین مردم
برخوردار است

بوشهر–خبرنگاررسالت:
محمدتقی ایرانی در نشست با امام جمعه بندر دیر
با گرامیداشت ایام فاطمیه و سالروز شهادت سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی ،اظهار داشت :جبهه
مقاومت با نام سردار سلیمانی گره خورده است که با
شهادتویدلهمهایرانبهسوزآمداماعزتواقتدار
ما با این اقدام دشمنان بیشتر شد.معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود :در ایام
شهادت این سردار بزرگ و همرزمانش برنامههای
باشکوهی در کشورهای منطقه برگزار شد و در
استان ما و شهرستانها نیز با وجود محدودیتهای
کرونایی مراسم در خوری برگزار شد.وی با تأکید بر

اینکه با تدبیر و عقالنیت و صبر بسیاری از مسائل
حل میشود ،ادامه داد :با تندروی شاید برخی مسائل
حلشوداماچونکارشناسیشدهنیستدوامیندارد.
ایرانی عنوان کرد :مسئولین و دولتمردان به تنهایی
نمیتوانند مشکالت جامعه را حل کنند و نیاز است
که از ظرفیت مراجع قابل احترام مردم مانند ائمه
جمعه استفاده شود.وی با بیان اینکه روحانیت از
جایگاه خاصی در بین مردم برخوردار است ،تأکید
کرد :جایگاه ائمه جمعه باید تقویت شود تا مردم
بیشتربهاهمیتآنپیببرند.معاونسیاسی،امنیتیو
اجتماعیاستانداربوشهریادآورشد:بهزودیگزارش
مختصریازعملکرددولتدراستانبوشهردراختیار
ائمه جمعه استان قرار میدهیم.امام جمعه بندر دیر
نیز با تسلیت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار
شهیدسلیمانیوابومهدیالمهندس،گفت:پستها
زودگذر و کوتاه است و باید از آنها به بهترین وجه
استفادهشود.حجتاالسالمسیدعلیحسینیافزود:
این مهم مستلزم این است که مسئولین برنامههای
کوتاهمدت ،میان مدت و بلند مدت و نقشه راهی
برای خود داشته باشند.

منظور نصب دستگاههای آب شیرین کن در مناطق
شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته است.به
گفته وی ،در مناطق شهری اوایل سالجاری دستگاه
آب شیرین کن سفیدشهر با ظرفیت تصفیه روزانه
یک میلیون و  ۱۰۰هزار لیتر در مدار بهرهبرداری
قرار گرفت و در  ۲هفته آینده نیز این دستگاه با

ظرفیت تصفیه روزانه یک میلیون و  ۱۰۰هزار لیتر
در شهر نوشآباد به بهرهبرداری خواهد رسید.اسدی
خاطرنشان کرد :اکنون در شهرستانهای کاشان
و آران و بیدگل با مجموع  ۱۲شهر ،دستگاههای
آب شیرین کن در شهرهای نیاسر با ظرفیت یک
میلیون لیتر در روز ،ابوزیدآباد با ظرفیت سه میلیون و
 ۶۰۰لیتر در روز وسفیدشهربا حجم یک میلیون و
۲۰۰هزارلیتردرروزتوسطسرمایهگذاربخشخصوصی
با تضمین دولتی نصب شده است.مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب کاشان درباره آبرسانی به روستاهای
منطقه گفت :تابستان گذشته در حالی پنج روستا
در منطقه کاشان شامل علیآباد ،محمدآباد ،یزدل
سن سن و آب شیرین با تانکر آبرسانی شد که پیش
از تحویل آب و فاضالب روستایی به شرکت آب و
فاضالب کاشان این رقم  ۱۸روستا بود.اسدی افزود:
اکنون  ۵۵روستا در کاشان و  ۱۱روستا در آران
و بیدگل با  ۲۲هزار انشعاب و جمعیتی افزون بر
۴۵هزارنفرزیرپوششخدماتشرکتآبوفاضالب
کاشان قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه:

برق  ۱۳۰هزار مشترک کرمانشاهی رایگان است
کرمانشاه–خبرنگاررسالت:
امیدعلی مرآتی با اشاره به رایگان بودن برق
 ۱۳۰هزار مشترک در استان کرمانشاه ،اظهار
کرد :از ابتدای آبان ماه قرائت کنتورها به طور
کامل انجام شده و بهای پرداختی برق مصرفی
مشترکان کم مصرف صفر شده و یا مشمول
تخفیفشدهاست.ویافزود:مشترکانکممصرف
خانگی به صورت ماهیانه در فصلهای عادی
کمتر از  ۸۰کیلووات و در مناطق گرمسیری
کمتر از  ۱۰۰کیلووات ،در فصل گرم سال در
مناطق عادی کمتر از  ۱۰۰کیلووات و در مناطق
گرمسیری کمتر از  ۲۰۰کیلووات مصرف برق
دارند.مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستان
کرمانشاه با اشاره به  ۷۸۰هزار مشترک برق در
استان کرمانشاه ،گفت :با توجه به قرارگیری
در فصل زمستان و افزایش مصرف گاز توسط
مشترکان خانگی و به ویژه صنعتی در نیروگاهها
برنامهایجدیبهمنظورکاهشمصرفگازوبرق
تدوین شده است.مرآتی تصریح کرد :به منظور
کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطع شدن گاز

مشترکان به ویژه خانگی بر اساس دستورالعمل
مرکز مدیریت مصرف ،چراغ خیابانها از این
پس به صورت یک در میان روشن بوده و چراغ
بزرگراههای خارج از شهر خاموش میشود.وی
با بیان اینکه همکاری با صنایع بزرگ به منظور
کاهش بار مصرف برق انجام میشود ،ادامه داد:
طبق تفاهم نامه این صنایع باید بار مصرفی خود
را کاهش داده یا به صورت نیمه تعطیل یا تعطیل
درآیند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه افزود :مصرف برق در پارکها
توسط شهرداری باید کاهش یافته و یا روشنایی
پارکها به حداقل برسد.

استاندار هرمزگان در نشست با معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی:
بندرعباس-خبرنگاررسالت:
فریدون همتی در نشست با معاون روابط کار
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :بخش
عظیمی از اقتصاد استان در بخش خدمات است
که در زمان کرونا این بخش آسیب دید اما سایر
بخشها بهویژه کشاورزی و شیالت فعالیت
خوبی داشتند و ما امسال افزایش نرخ مشارکت
اقتصادی و اشتغال را شاهد بودیم.
همتی به توانمندی اجتماعات محلی در بخش
مکران اشاره واضافه کرد وزارت کار در این زمینه

استان کمترین بح ران کارگری کشور را دارد

باایجادبرنامهایهدفمندبهویژهدربخشآموزش
نیروهای محلی از طریق فنی و حرفه ای کمک
کند.وی حمایت خود را از برنامه های استان در
راستایاهدافوزارتمتبوعاعالمکرد.مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت :در
شرایط کرونا هرمزگان در برخی از شاخص ها از
جمله نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال
نسبت به میانگین کشوری رشد داشته که با
همت استاندار و همکاری سایر دستگاههای
استان بوده است.هادی ابراهیمی افزود:

 14هزار متقاضی بیمه بیکاری در استان
ثبتنام کردند که  11هزار نفر مشمول دریافت
مقرری شدند .وی اظهار اشت :در  9ماهه امسال
بیش از یکهزار و  900دادخواست در مراجع
حلاختالف رسیدگی شده که 320رأی در
هیئت تشخیص منجر به سازش شده و در این
مدت  7هزار و  300بازرسی از بنگاههای استان
داشتیم که بر اجرای پروتکلهای بهداشتی
نیز نظارت شده است که بازرسی های مستمر
و تأکید بر رعایت اصول ایمنی سبب کاهش

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز خبر داد:

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف زمی نخواری  ۲۰میلیاردی در استان
زنجان-خبرنگاررسالت:
سردار رحیم جهانبخش از کشف
 8هکتار زمینخواری به ارزش
۲۰میلیاردریالتوسطمأمورانپلیس
امنیتاقتصادیشهرستانخدابندهخبر
داد.ایشانگفت:مأمورانپلیسامنیت
اقتصادیشهرستانخدابندهزنجاندرپی
شکایتادارهجهادکشاورزیشهرستان
درخصوصتغییرکاربریزمینکشاورزیبهمتراژ
هشت هکتار واقع در شهرستان خدابنده موضوع
را پیگیری ودر دستور کار قرار دادند.وی افزود :با
ادامهیافتنتحقیقاتپلیس،مشخصشدسهمتهم
با خریداری زمین کشاورزی بدون رعایت الزامات
و مجوزات قانونی از سازمان مسکن و شهرسازی و

شهرداری اقدام به تفکیک وتبدیل
به قطعات خرد مسکونی و فروش
به اشخاص حقیقی کرده است.
فرمانده انتظامی استان زنجان با
بیان اینکه متهمان شناسایی،
دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل
مراجع قضائی شدند ،خاطر نشان
کرد :کارشناسان ارزش زمینهای
رفع تصرف شده را  ۱۰میلیارد ریال برآورد کردند.
جهانبخش با اشاره به اینکه با هماهنگی مراجع
قضائی اراضی موصوف خلع ید شد ،عنوان داشت:
حفظ بیتالمال ،آزاد سازی اراضی ملی و منابع
طبیعی از دست متجاوزان و سودجویان همواره
در دستور کار پلیس قرار دارد.

حوادث کار نسبت به سال گذشته شده است.
امیر عباس پرکنی ،رئیس مرکز تحقیقات و
تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی گفت :پیشگیری از
حوادث و بیماری های شغلی ،بازرسی و اعمال
قانون کار ،ایمن سازی و سالم سازی محیط
کار و ارائه آموزش های ایمنی در راستای
صیانت از نیروی کار ضروری است که افتتاح
مرکز تحقیقات وتعلیمات نقش مهمی در این
زمینه دارد.

استقبال شع را و نویسندگان البرز
از یادواره قدم ها و قلم های ماندگار

کرج-خبرنگاررسالت:
ناصرمقدمگفت:شعراونویسندگان
البرز با ارسال  141اثر به دبیرخانه
یادواره قدم ها و قلم های ماندگار
استقبال خوبی از این یادواره که
به مناسبت سالگرد شهادت سردار
شهید قاسم سلیمانی و چهلمین
روز شهادت شهید دکتر محسن
فخریزادهبرگزارمیشود،داشتند.مقدماظهار
داشت :تاکنون  102شعر و  39دلنوشته و قطعه
ادبیبهدبیرخانهیادوارهقدمهاوقلمهایماندگار
که توسط این اداره کل با مشارکت انجمن های
ادبی و خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز
برگزار می شود ،ارسال گردیده است که قطعا

آثار ارسالی افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد :این یادواره با
اهداف ترویج فرهنگ ایثار ،شهادت
و مقاومت ،شناسایی استعدادهای
ادبی و رسانه ای و تولید آثار ادبی و
رسانه ای پیرامون سردار شهید قاسم
سلیمانی و دانشمند هسته ای شهید
محسن فخری زاده در سه بخش
شعر ،دلنوشتهها و قطعههای ادبی و مقاالت
رسانهایبرگزارمیشود.عالقهمندانمیتوانند
جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز
 alborz. farhang. gov. irمر ا جعه
نمایند.

فرماندار اردبیل خبر داد:

غ ربالگری  86درصد جمعیت استان در طرح شهید سلیمانی

اردبیل-خبرنگاررسالت:
فرماندار اردبیل گفت :تاکنون در طرح شهید سلیمانی در شهرستان
اردبیل ۱۵۲هزار و  ۸۹۴خانوار در قالب ۵۲۵هزار و  ۹۱نفر جمعیت
غربالگری شدند که  ۸۶درصد جمعیت شهرستان را تشکیل میدهند.
مسعود امامی یگانه در جلسه ستاد کرونای شهرستان اردبیل اظهار
داشت :تاکنون در طرح شهید سلیمانی در شهرستان اردبیل 152هزار
و  894خانوار در قالب 525هزار و91نفر جمعیت غربالگری شدند
که  86درصد جمعیت شهرستان را تشکیل میدهند.وی افزود :در
غربالگری های انجام شده در طرح شهید سلیمانی 3هزار و 944مورد
مبتال ومشکوک به ویروس کرونا شناسایی شده وتحت خدمات دهی
وقرنطینه قرار گرفتند.

مدیر مخابرات منطقه کردستان:

درگاههای خدمات غی رحضوری مخاب رات در استان افزایش يافت

سنندج–خبرنگار رسالت:
آزادحکمتمدیرمخابراتمنطقهکردستانافزود:بهمنظورکاهشمراجعاتمردمیبهمراکزمخابراتیوجلوگیریازشیوعویروسکووید،۱۹
بیش از 10سامانه و شماره تلفن اختصاصی در استان فعال هستند .وی با اعالم اینکه اداره بازرسی این منطقه با اختصاص بیش از
 11شماره تلفن وتعیین اپراتورهای پاسخگو نسبت به رفع مشکالت و پیگیری سؤاالت مشتریان در حوزه های مختلف مخابراتی
اقدام به توسعه سامانه های غیرحضوری نموده است اظهارداشت :این امر با هدف کاهش مراجعات مردمی به مراکز مخابراتی ،رفاه
حال مشتریان و کاهش ترددهای آنها و جلوگیری از شیوع ویروس کووید 19صورت گرفته است.مدیر مخابرات منطقه کردستان
خاطر نشان ساخت :سامانه  2000از طریق تلفن ثابت ،سامانه  *2020#از طریق تلفن همراه،سایت مخابرات منطقه کردستان به
نشانی  ،www.kurdestan.tci.irسامانه  20117برای رفع خرابی تلفن ثابت در کلیه مراکز شهری و سامانه  118برای کسب
اطالعات تلفنی ،آماده پاسخگویی و مرتفع نمودن درخواستهای مشتریان به صورت  24ساعته هستند.وی همچنین یادآورشد:
مشتریان به صورت شبانه روزی می توانند درخواستهای خود را با شمارهگیری سامانه های 2095و  2021ثبت نمایند.حکمت
بر لزوم پیگیری و رعایت دستورالعملهای ستاد مبارزه با کرونا تأکید کرد و افزود:اداره بازرسی مخابرات منطقه کردستان ،رعایت
پروتکلهای بهداشتی در این مجموعه را به صورت جدی از زاویه های مختلف به صورت کارشناسی پیگیری می کند.

وی بیان کرد :در قالب طرح شهید سلیمانی  2هزار و  722بسته
مواد غذایی و  41هزار و  95مورد بسته بهداشتی در بین نیازمندان
درشهرستان اردبیل توزیع شده است.فرماندار اردبیل افزود :متأسفانه
در برخی مطب های شهرستان اردبیل شاهد عدم رعایت فاصله گذاری
اجتماعی هستیم که نظارت بر این مطب ها تشدید و برخوردهای قانونی
و بازدارنده انجام می شود و سالمت مردم خط قرمز است و همگان باید
به این امر اهتمام داشته باشند.امامی یگانه از بررسی شرایط  48مطب
درشهرستان اردبیل خبرداد و گفت :نظارت براین مطب ها تشدید و
برخوردهای پیشگیرانه و بازدارنده در این زمینه اعمال می شود.وی
همچنین گفت :برخی شعبات بانکها نیز باازدحام روبه رو هستند
که تذکرات الزم به این شعبات ارائه شده و درصورت عدم رعایت

فاصلهگذاری برخورد جدی می شود .فرماندار اردبیل گفت :رستوران
ها موظف به خدمات دهی به صورت برونبر هستند و درصورت عدم
پایبندی به این امر پلمب میشوند.فرماندار اردبیل از همکاری مردم ،
اصناف و بازاریان در راستای پیشگیری از ویروس کرونا قدردانی کرد و
افزود :همچنان ازمردم  ،بازاریان و اصناف خواهشمندیم دستورالعمل
هایبهداشتیوفاصلهگذاریاجتماعیرارعایتکردهتابهوضعیتقرمز
واعمال محدودیت ها بازنگردیم.امامییگانه گفت :تاکسی ها درون شهر
موظف به سوار کردن سه سرنشین و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و
زدن ماسک هستند که باتوجه به 3هزار و 600تاکسی درشهراردبیل
نظارت در قالب  7اکیپ تشدید می شود و 100راننده متخلف به مراجع
نظارتی معرفی شدند.

طی مراسمی صورت گرفت؛

نامگذاری باغ ای رانی به مساحت یک و نیم هکتار
بهنام سردار دلها و مقاومت ،شهید قاسم سلیمانی

شاهرود-خبرنگاررسالت:
طی مراسمی و در سالروز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و با حضور دکتر فاتح
ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود  ،اساتید و جامعه روحانیت و مدیران انتظامی
و لشکری شهرستان در پردیس فناوریهای نوین این دانشگاه ،باغ ایرانی به مساحت
یک و نیم هکتار بهنام سردار دلها و مقاومت شهید قاسم سلیمانی نامگذاری شد.
دکتر فاتح در این مراسم گفت :شهید سلیمانی تمام زندگی خود را در جبهه و در
مقابل دشمنان اسالم بود و آنطور که آرزو داشت درچنین روزی به همرزمان شهیدش
پیوست و دشمنان بدانند باید منتظر انتقام سخت باشند و انتقام سخت ما دانشگاهیان
پیشرفت در علوم وفنون مختلف و بی اثر نمودن تحریمهاست که تمام توان خود را
در این راه خواهیم گذاشت.

یادداشت

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم
دادگستری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش نگ رانکننده طالق در استان

شهرکرد-خبرنگاررسالت:
سیدمحمدموسویافزود:دراوایلدهه۷۰
از هر  ۶۰ازدواج یک مورد منجر به طالق
میشد ،اما اکنون از هر  4/5ازدواج یک
مورد منجر به طالق میشود .خودکشی،
زندانی بر اثر مهریه ،فرزندان طالق ،زنان
و مردان مطلقه و ضرب و جرح از معضالت
طالق است ،بنابراین باید آموزشهای
قبل ،حین و بعد از ازدواج جدی گرفته شود.معاون پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری از تصویب طرح
تحکیم بنیان خانواده در استان خبر داد و گفت :این طرح در  ۹گام
تدوین شده است ،اما برای اجرای آن نیازمند اعتبارات ویژه و برخی
موارد قانونی برای الزام زوجین هستیم ،در اجرای این طرح در حال
حاضر آموزش حین ازدواج برای زوجها اجباری شد.وی اضافه کرد:
انجام تست شخصیتشناسی یکی از راههای مؤثر برای جلوگیری از
برخی مشکالت در زندگی زناشویی و طالق است ،این تست با هزینه
 ۳۳۰هزار تومان انجام میشود ،اما زوجین تمایل چندانی برای انجام
این تست ندارند ،برای ترغیب جوانان در شهرستانهای شهرکرد و
لردگان این تست در مراکز منتخب با تخفیف  ۳۰تا  ۵۰درصدی انجام
میشود ،درصدد هستیم انجام این تست را برای زوجین اجباری کنیم.
موسوی مشاوره در حین اختالفات بین زوجین را یکی دیگر از گامهای
طرح تحکیم خانواده عنوان کرد و توضیح داد :این مشاوره موجب
شد  ۴۸درصد اختالفات بین زوجین منجر به صلح و سازش شود ،این
مسئله موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری نیز میشود.ایشان
با تأکید بر اینکه مردم تمایل چندانی به یادگیری مهارتهای زندگی
و مشاوره خانواده ندارند ،خاطرنشان کرد :متأسفانه بسیاری از موارد
خشونت علیه زنان و کودکان به دلیل نداشتن مهارت مردان در برخورد
با زنان در ایام خاص و نحوه برخورد با کودک ،نوجوان و جوان است.وی
اضافه کرد :معموال بسیاری از خشونتها علیه زنان و کودکان پنهان
است وباید تالش شود این خشونت آشکار شود و دستگاههای متولی از
جمله مراکز بهداشت ،مدارس ،مهدهای کودک ،بهزیستی و  ...باید در
این حوزه آموزشهای الزم را فرا بگیرند.موسوی با بیان اینکه در سال
گذشته حدود  ۳۳۶هزار پرونده به دادگستری چهارمحال و بختیاری
وارد شده است ،تصریح کرد :باتوجه به وجود  ۲۰۰قاضی دراستان
یعنی هر قاضی در طول سال باید حداقل به  ۱۷۰۰پرونده رسیدگی
کند،اینمسئلهموجبایجادنارضایتیدربینشاکیان،کاهشکیفیت
رسیدگی به پروندهها ،محروم شدن قضات از تحقیقات جامع و افزایش
خطا در رسیدگی به پروندهها میشود.معاون پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری چهارمحال و بختیاری در پایان گفت ۸۰ :درصد جرایم و
پروندههای ورودی به دادگستری استان شامل سرقت ،ضرب و جرح،
توهینبهاشخاصعادی،تهدید،تخریب،ایرادصدمهغیرعمدی،تهمت،
افترا،تصرفغیرعدوانی،کالهبرداریوتهدیدبهقتلاست.بهگفتهوی
اجرایطرحمیثاقنامههایمحلیگامیمهمومؤثردرخصوصکاهش
جرم در جامعه می باشد .وی به اجرای این طرح درشهر سودجان شیخ
شبان وبلداجی اشاره کرد وگفت :ریش سفیدان ومعتمدان محلی با
بستن میثاق نامه درخصوص نحوه برگزاری مراسمات عروسی و عزا و
یا برخورد با معتادین درمحله و منطقه ازبسیاری از جرم ها جلوگیری
کردند .وی در پایان به سامانه سجام قوه قضائیه اشاره کرد و گفت:
عضویت دراین سامانه و ارائه گزارش تخلفات اجتماعی گام مهمی در
جهت پیشگیری از وقوع جرم در کشورخواهد داشت .موسوی گفت:
هویت افراد گزارش دهنده دراین سامانه محرمانه بوده و دراسرع وقت
نسبت به گزارش رسیده رسیدگی و پیگیری خواهد شد.
خبر

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان (نیشابور):

رکورد تأمین ماهانه کنسانتره
سنگ آهن در فوالد خ راسان
شکستهشد

نیشابور-خبرنگاررسالت:
دکتر کسری غفوری گفت :این مجتمع با تأمین  ۲۱8هزار و  593تن کنسانتره
سنگ آهن در آذرماه گذشته ،میزان تأمین کنسانتره ماهانه خود را نسبت
به رکورد قبلی  ۲0هزار و  168تن ارتقا داد.ایشان افزود :رکورد قبلی تأمین
این ماده اولیه حیاتی ،دی ماه سال گذشته  ۱۹8هزار و  425تن بوده است.
وی اظهار داشت :تأمین کنسانتره مورد نیاز واحدهای گندله سازی یکی از
چالش های صنعت فوالد در کشور است و تأمین این ماده اولیه اساسی برای
مجتمع فوالد خراسان نیز اهمیت استراتژیک دارد که با وجود همه چالشها
و مشکالت تأمین در این خصوص ،فوالد خراسان در سال  1399در این زمینه
عملکرد موفقی را از خود به جا گذاشته است.غفوری ،بهینهسازی مصارف
مواد اولیه و مصرفی استراتژیک را در کنار «تسریع در احداث و راه اندازی
کارخانه کنسانتره فوالد خراسان در سنگان» سبب پایداری چرخه تأمین
مواد اولیه دانست و این دو را گامی اساسی برای فائق آمدن بر مشکالت
ناشی از تحریم خواند که به گفته وی از اولویت های توسعه ای و اهداف
استراتژیک شرکت است.

به همت حسین گرزالدین در منطقه دیباج دامغان
راهاندازی شد؛

تولید ساالنه  60تن گوشت مرغ
در مزرعه تمام مکانیزه دیباج

دامغان-خبرنگاررسالت:
واحد تمام مکانیزه پرورش مرغ گوشتی به همت حسین گرزالدین در
منطقه دیباج دامغان راهاندازی شده که ساالنه  ۶۰تن گوشت مرغ
ارگانیک تولید می نماید.این کارآفرین جوان دیباجی فعالیت خود را
از سال  ۱۳۹۰با سرمایه اندک و با  ۵هزار قطعه جوجه ریزی آغاز کرده
و امروز صاحب یک مرغداری پرورشی گوشتی تمام مکانیزه با ظرفیت
پرورش  ۲۰هزار قطعه مرغ ارگانیک است.در این مزرعه پرورش مرغ
پنج نفر کار می کنند و در صورت حمایت مسئوالن ،ظرفیت پرورش مرغ
گوشتی در این واحد تولیدی از  ۲۰هزار قطعه به  ۴۰هزار قطعه خواهد
رسید.گفتنی است در شهرستان دامغان  ۴۵واحد مرغداری فعال وجود
داد که ساالنه بیش از  ۸هزار تن گوشت سفید را تولید می کنند.

شهردار رشت:

شهرداری خود را مکلف به ارائه خدمات به موقع و مطلوب
به شهروندان م یداند

رشت-خبرنگاررسالت:
احمدی از ماشین آالت عمرانی شهرداری بازدید نمود و به بررسی میزان آمادگی آن جهت برف روبی سطح شهر پرداخت.احمدی در این بازدید با
تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم بهویژه در روزهای برفی گفت :مشکالتی که در بحران های برف سالهای گذشته برای شهروندان
ایجاد شد ،موجب شده تا مردم از برف هراس داشته باشند زیرا مسئولین نتوانستند آرامش و امنیت خاطر الزم را برای مردم مهیا کنند.شهردار رشت
با بیان اینکه برف و باران از نعمت های خداوندی است که برکات بسیاری برای استان به ویژه صنعت کشاورزی دارد ،افزود :کم کاری مسئوالن شهری
موجب بروز مشکالت میشود .احمدی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط مناطق و بخش خصوصی در حوزه ماشین آالت ،خطاب به مدیران مناطق،
خواستار تأمین ماشینآالت الزم شد تا در روزهای احتمالی بحران ،با تأمین تجهیزات ،مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد.وی همچنین
جلسه با دکتر نوبخت به منظور تأمین اعتبار برای بحران وصدور دستورات الزم توسط ایشان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد :اگر در هشت ساعت
اول بارش ،وضعیت را مدیریت نکنیم ،بیشک بحران بر ما غلبه خواهد کرد.احمدی با بیان اینکه شهرداری خود را مکلف به ارائه خدمات به موقع و
مطلوب به شهروندان میداند تأکید کرد :همه مناطق باید با همدلی و تعامل نسبت به انجام وظیفه خود کوشا باشند.

