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اخبار
تعویض و نوسازی پرچمهای جمهوری
اسالمی ایران در شهر سمنان انجام شد

ب��ه گزارش مدیریت ارتباط��ات و امور بین الملل
ش��هرداری س��منان  ،سرپرس��ت واحد تبلیغات
محیطی س��ازمان فرهنگی اجتماعی و ورزش��ی
ش��هرداری سمنان ضمن تبریک به مناسبت فرا
رسیدن دهه والیت و امامت گفت :همزمان با آغاز
دهه امامت و والیت تعویض و نوسازی پرچم های
جمهوری اسالمی ایران در شهر سمنان انجام شد.
کریم محمدی در ادامه با بیان اینکه عوامل سازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان با
جمع آوری پرچمهای فرسوده جمهوری اسالمی
ایران و جایگزین نمودن پرچمهای نو به استقبال
این اعیاد مبارک «عید سعید قربان وعید غدیر خم
«رفتند؛ تصریح کرد  ۴۵ :عدد پرچمهای جمهوری
اسالمی ایران بر پلهای شهید شاطری ،محب
شاهدین ،امیرکبیر و میادین تعویض و نوسازی
شدند .وی با بیان اینکه عملیات نصب پرچمهای
ملی جمهوری اس�لامی همزمان ب��ا آغاز دهه
والیت و امامت در سمنان به موقع انجام شد؛ افزود
 :ابرپرچم های  ۶۰متره میدان نماز و کوشک در
آسمان سمنان به اهتزاز در آمدند.
انتصاب رئیس شورای هماهنگی حراست
های صنعت آب و برق استان سمنان

رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت
آب و برق اس��تان س��منان منصوب شد .طی
حکمی از س��وی رئیس مرکز حراست وزارت
نیرو« ،محمد گارنگی» مدیر دفتر حراس��ت و
امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان
سمنان با حفظ سمت ،به عنوان رئیس شورای
هماهنگی حراس��ت های صنع��ت آب و برق
استان منصوب شد .حمید محسنی رئیس مرکز
حراست وزارت نیرو در بخشی از حکم ابالغ شده
خطاب به محمد گارنگی مدیر دفتر حراست این
شرکت آورده است »:با توجه به تعهد ،تخصص
و شایستگی جنابعالی و بنا بر پیشنهاد اعضای
شورای استان و تایید شورای مرکزی هماهنگی
حراست های صنعت آب و برق سراسر کشور ،با
حفظ سمت به عنوان «رئیس شورای هماهنگی
حراست های صنعت آب و برق استان سمنان»
به مدت یک سال منصوب می شوید.
تدوین پروتکل بهداشتی نشست های
خبری و روز خبرنگاردر مشهد مقدس

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمتی-خان��ه
مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی برای
اولین بار در کش��ور به منظور حفاظت بیشتر از
خبرنگاران به عنوان فعاالن خط مقدم مقابله با
کرونا در کنار مدافعان سالمت ،پروتکل بهداشتی
برگزاری نشست های خبری و بازدیدهای روز
خبرنگار را در ش��رایط شیوع کرونا تدوین کرد.
این پروت��کل در  ۱۲بند و یک تبصره منطبق
ب��ا پروتکل تیم خبرنگاری وزارت بهداش��ت و
نظر کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم
پزشکی مش��هد تدوین شد و در جلسه شورای
هماهنگی روابط عمومی های دس��تگاههای
اجرایی اس��تان خراسان رضوی نیز ارائه شد .از
مهم ترین پروتکل بهداشتی برگزاری نشست
های خبری در شرایط شیوع کرونا که از سوی
خانه مطبوعات و رس��انه های خراسان رضوی
تدوین شده می توان به استفاده از ظرفیت شبکه
ه��ای ارتباطی الکترونیک��ی و تصویری برای
برگزاری جلسات خبری مجازی و ارسال اخبار
به خبرنگاران با هماهنگی روابط عمومی ها  ،در
صورت نیاز به برگزاری نشست خبری ،سعی بر
برگزاری جلسه در فضای روباز و محیط دارای
وسعت متناسب باش��د ،حضور بیش از  ۲۵نفر
خبرنگار در هر نشست خبری ،مجاز نمی باشد
و ممنوعیت سفر برون شهری جهت برگزاری
نشس��ت های خب��ری و برگ��زاری آئین های
افتتاحیه و اختتامیه و نظایر آن اشاره نمود.

بازدید نماینده استان ایالم در مجلس شورای اسالمی از طرح های راه سازی شهرستان سیروان

بسطامی نماینده استان در مجلس شورای
اس�لامی از پروژه های راه س��ازی چشمه
چاهی -س��فیدخانی و محور لومار -بدره(
قاض��ی خ��ان -ب��دره ) بازدید ک��رد .به
گزارش اداره ارتباطات و اطالع رس��انی راه
و شهرسازی استان ایالم در این بازدید که

معاون فنی و مهندس��ی راه و شهرس��ازی
اس��تان و فرماندارشهرستان س��یروان نیز
حضور داشتند بر تزریق اعتبار به طرح های
مذکور و تسریع روند اجرای آنها تأکید شد.
بنا بر این گزارش عمليات اجرايي پروژه راه
سازي چش��مه چاهي – سفيدخاني محور

برگزاری مراسم دعای عرفه در گذر تاریخ حرم امام رضا

(ع)

نهمی��ن روز ماه مبارک ذی الحجه حال و هوای دیگری
دارد .اگر چه عید سعید قربان ،روز دهم ذی الحجه است،
اما گویا نسیم رحمت خداوند از روز قبل از آن که«عرفه»
نامیده می شود ،وزیدن می گیرد .این کلمه به معنای فهم
و شناختی است که به همراه تدبر و تفکر باشد و در اسالم
بر آن بس��یار تأکید شده اس��ت .روز عرفه ،روز شناخت و
ادراک هر چه بیش��تر آفریدگار و نعمت هایی اس��ت که
بر بندگان ارزانی داش��ته است .این روز یکی از ایام اهلل و
روزهای خاص خداوند اس��ت که بر بزرگداشت و استفاده
هر چه بیش��تر از آن تأکید شده اس��ت .اماکن مقدس و
زیارت��گاه ها در طی تاریخ اس�لام با توجه به قداس��ت و
جایگاه واالی این روز به برگزاری جمعی این دعا بس��یار
تاکید و توجه داشتند .در مرکز اسناد آستان قدس رضوی
نیز مجموعه ای از اس��ناد مکتوب با موضوع عرفه وجود
دارد که به چگونگی برگزاری مراس��م عرفه و عید قربان
در حرم مطهر رضوی در گذش��ت ه ه��ای دور میپردازد.
اعظم نظرکرده؛ کارشناس مرکز اسناد سازمان کتابخانه
ها ،موزهها و مرکز اس��ناد آس��تان قدس ،قدیمیترین
س��ند روز عرفه را مربوط به س��ال  ۱۱۶۰هجری قمری
دوره افش��اریه عنوان می کند که در آن ،خرج س��وخت
قنادیل روشن در صحن مقدس عتیق و گلدستههای دور
س��قاخانه در شب عرفه و عید قربان ،محاسبه و پرداخت
ش��ده است« .در سررشته سوخت و روشنایی حرم توسط
ی مال ابوطالب ،صاحب جمع شماعی
ی حضرت حاج 
عال 
ض آثار در س��ال  ۱۲۵۴هجری
خانه منوره س��رکار فی�� 
قمری ،مقدار موم ،نخ ،شمع و پیه گداخته مصرفی در شب

عرف��ه و عید قربان ۲۳ ،س��یر جنس و هفت هزار و ۲۹۲
دینار نقد بوده اس��ت» محتوای دیگر سندی در خصوص
هزینه کردهای برگزاری مراسم دعای عرفه بود که وی
بدان اشاره دارد .کارشناس مرکز اسناد این سازمان با بیان
اینکه مراقبت در امر روش��نایی یک��ی از وظایف خادمان
ن ها از محل موقوفه روش��نایی ،حقوق و مزایا
ب��وده و آ 
ی کردند ،می گوید« :یکی از موارد مراقبت این
دریافت م 
خادمان ،روش��ن نگهداشتن شم ع ها تا صبح شب عرفه
بوده اس��ت» وی در ادامه این مطلب به اسناد مربوط به
ض آثار اشاره دارد که
انتظام مهمات و معامالت سرکار فی 
ب های
در آن هزین�� ه ای که به چراغچیان مأمور در ش�� 

عرفه ،عید قربان و نیمه رجب و ش��عبان  ۱۱۶۰هجری
ل ه��ای صحن عتیق و
قمری اختص��اص یافته تا قندی 
گلدستهها را تا صبح روش��ن نگ ه دارند ۱۸ ،تومان و دو
هزار و  ۵۰۰دینار ذکر ش��ده است .نظرکرده همچنین به
سندی که به خرید موم ،پیه گداخته و شمع برای روشنایی
شب عید اضحی(قربان) و شب عرفه سال  ۱۱۷۶هجری
ب ارض اقدس نیز
قمری که به ُمهر داروغه بازار و محتس 
رسیده است ،اشاره دارد که در آن  ۲۸تومان و هفت هزار
ب جمعدار تحویل شده است.
و  ۵۸۰دینار به حسین ابوا 
در اسناد موجود در مرکز اسناد گنجینه رضوی تنها در دو
ن ها به سال  ۱۱۷۳هجری قمری و دوره
سند که قدمت آ 

افش��اریه بر میگردد ،از شب عید قربان در کنار یادآوری
شب عرفه ،با عنوان «عید طواف» نام برده شده است .در
این اس��ناد به پرداخت مواجب به مؤذنان در شب عرفه و
ش��ب عید طواف اشاره شده است .نظرکرده در خصوص
محل تامین هزینه کردهای برگزاری مراس��م شب و روز
ب
عرفه می گوید« :هزینه حوالههایی که بابت هزینه ش 
ب های عید اضحی(قربان) ،غدیر و
های ویژ ه ای مانند ش 
عرفه صادر شده است ،به طور معمول از محل درآمدهای
س رضوی در قس��متهای
م��زارع موقوفه آس��تانقد 
مختلف مشهد و ش��هرهایی مثل نیشابور ،خواف ،تربت
ی شده است ».وی همچنین
حیدریه و س��بزوار تأمین م 
ن قدسرضوی
نذورات و هدایای مردم و واقفان به آستا 
را از دیگ��ر موارد تأمین این هزینهها عنوان می کند .در
روزنامچه(دفترهایی برای نوش��تن گزارش) جمع و خرج
ض آثار در سال  ۱۱۷۰هجری
صاحبجمعان س��رکار فی 
قمری ،نذر محمدحسین صاحباختیار و اختصاص روغن
چراغ جهت س��وخت مطبخ در شب عرفه و شیالن عید
اضحی به مبلغ  ۲۵تومان با جزییات بیان ش��ده که این
س��ند به ُمهر مس��توفی س��رکار فیضآثار رسیده است.
مجموعه ای از اسناد نفیس مکتوب

الزم به ذکر اس��ت
و غیرمکتوب در آرش��یو مرکز اسناد و مطبوعات سازمان
س رضوی
کتابخان ه ها ،موزهها و مرکز اس��ناد آستانقد 
ی شود و پژوهشگران و دانشجویان میتوانند
نگهداری م 
با مراجعه به س��اختمان بنیاد پژوهشهای اسالمی واقع
در ضلع شرقی دوربرگردان طبرسی حرم مطهر رضوی ،از
این گنجینه بیبدیل تاریخی استفاده کنند.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا اصفهان:

مدیریت مصرف راهکار رفع کمبود  2.5مترمکعب آب شرب در اصفهان است

معاون بهره برداری و توس��عه آب ش��رکت آبفا اس��تان
اصفهان با توجه به کمب��ود  ۲.۵مترمکعب بر ثانیه آب

شرب و بهداشتدر اصفهان ،گفت :در حال حاضرتنها راه
برای جبران این کمبود ،مدیریت مصرف است و توزیع
عادالنه آب همواره در دس��تور کار ش��رکت آبفا استان
اصفهان قرار دارد .ناصر اکبری گفت :متاسفانه ظرفیت
تامین آب اصفهان با نیاز آبی آن یکسان نیست و نیاز آبی
اصفهان نسبت به تیر ماه بین  ۶۰۰تا  ۹۰۰لیتر بر ثانیه
افزایش یافته و این نیاز ،مازاد آبی است که به شبکه توزیع
آب اصفهان تحمیل شده استو این امر بعضا موجب افت
فش��ار آب در طبقات باالی ساختمان هامی شود .وی با
اشاره به افزایش دمای هوای اصفهان و آخرین وضعیت

تامین آب ش��رب ،اظهار کرد :ت��ا روز  ۳۰تیر ماه دمای
هوای اصفهان بین  ۳۵تا  ۳۶درجه بوده اس��تو از ابتدای
مرداد ماه تاکنون دمای هوای اصفهان با رسیدن به  ۳۸تا
 ۳۹درجه ،سه درجه گرمتر شده است و هر درجه افزایش
دم��ای هوا بین  ۲۵۰ت��ا  ۳۰۰لیتر بر ثانیه معادل  ۲تا ۳
درصد بر مصرف آب شرب اضافه می کند .معاون بهره
برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان همچنین
با بیان اینکه روزانه به طور متوس��ط حدود  ۱۰لیتر برای
شستشوی میوه و سبزیجات از س��وی خانواده ها مورد
استفاده قرار می گیرد ،تاکید کرد :ساکنان منازل ویالیی

در اصفهان می توانند از طریق آب خاکستری نسبت به
آبیاری باغچه های خود اقدام کنند ،همچنین در صورتی
که کولرهای آبی س��ایبان داشته باش��د حدود  3۰لیتر
مصرف آب آن کاهش می یابد .وی با بیان اینکه در حال
حاضر  ۱۰درصد منابع آبی اصفهان از چاه های فلمن و
چاههایمتفرقهشهرهاو۹۰درصدازتصفیهخانهباباشیخع
لیتامینمیشود،تصریحکرد :درتوزیععادالنه آب اختالط دو
منبع آبی با یکدیگر انجام می شود ،از سوی دیگر آب چاه
ها با تایید شبکه بهداشت استان وارد مدار توزیع شرب و
بهداشت می شود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

منص��ور ی��زدی زاده مدیرعام��ل ذوب آهن
اصفه��ان که در نشس��ت صمیمی رئیس
جمه��ور با تولید کنن��دگان و فعاالن صنایع
فوالد و پتروش��یمی کش��ور حضور داش��ت
ضمن تقدیر از رئی��س جمهور  ،بابت زمانی
که برای گفتگو با تولید کنندگان بزرگ فوالد
کش��ور اختصاص داد ،گفت  :در این جلس��ه
گزارشی از فعالیت های ذوب آهن ارائه شد و
از حجت االسالم و المسلمین روحانی برای
حضور در افتتاحیه پروژه  PCIو راه اندازی
کوره ش��ماره یک دعوت گردید .مدیرعامل
ذوب آه��ن اصفهان  ،س��خنان رئیس جهور
را برای تولید کنندگان صنعت فوالد کش��ور
جهت دستیابی به جهش تولید  ،بسیار دلگرم

رئیس جمهور  ،تولید کنندگان را برای جهش تولید دلگرم کرد
کنن��ده دانس��ت و برگزاری این جلس��ات را
برای بررسی مش��کالت بخش تولید کشور
بس��یار مه��م ارزیابی ک��رد  .وی توجه ویژه
رئیس جمهور به مشکالت تولید کنندگان و
صدور دس��تورات الزم جهت پی گیری حل
این مش��کالت را از جمل��ه نتایج مثبت این
جلس��ه دانست و گفت  :نتایج پی گیری این
مش��کالت به زودی اعالم می شود که می
تواند برای رفع موانع بخش تولید کشور بسیار
مهم باشد .حجت االسالم و المسلمین دکتر
حسن روحانی عصر دوشنبه ششم مردادماه
در نشستی با تولید کنندگان و فعاالن صنایع
پتروشیمی و فوالد کش��ور با تاکید بر اینکه
خوداتکایی در تولیدات ارزشمند بخش های

پتروش��یمی و فوالد ،دس��تاوردی مهم برای
کش��ور اس��ت ،گفت  14 :میلیارد دالر برای
پیشبرد گام دوم توسعه در بخش پتروشیمی
سرمایه گذاری کرده ایم و  8میلیارد دالر هم
تاکنون برای جهش س��وم که س��ال 1403
به نتیجه می رسد،س��رمایه گذاری نمودیم.
رئیس جمهور  ،اظهار داش��ت  :صنعت فوالد
برای پیش��رفت خ��ود در توس��عه راه آهن و
همچنین به عنوان مصرف کننده در صنعت
آب کشور هم نقش خوبی ایفا نموده است .
دکتر روحانی با قدردانی از تالش همه فعاالن
در دو بخش فوالد و پتروشیمی اظهارداشت
 :این دو بخش به موقع ارز خود را برگردانده
اند و اگر دولت افتخ��ار می کند که در برابر

آمریکا ،تحریم و فشار خارجی ایستاده است،
این ایستادگی در سایه کمک و تالش همه
تولیدکنندگان ،سرمایه گذاران و کارآفرینان
مخصوص��ا در زنجیره فوالد و پتروش��یمی
امکان پذیر شده است .دکتر روحانی تکمیل
بودن زنجی��ره تولید را مورد تاکی��د قرار داد
و گف��ت :در روند تولی��د محصول تا مصرف
نهای��ی زنجی��ره تولی��د باید کامل باش��د و
خوشبختانه امروز در بخش اعظم محصوالت
بخش پتروش��یمی و فوالد در کشور بی نیاز
هس��تیم و روی پای خود ایستاده ایم و خود
اتکای��ی و خودکفایی از دس��تاوردهای مهم
این تولیدات ارزش��مند در کشور بوده است.
دکت��ر روحانی دو برابر ش��دن می��زان تولید

محصوالت پتروش��یمی و فوالدی در هفت
سال گذش��ته را نتیجه اقدام ارزشمند و هنر
بزرگ تولیدگران ،متخصصان،کارشناسان و
کارگران کش��ور برشمرد و اظهار داشت :این
افزایش تولید تحول بزرگی در صنایع فوالد
و پتروشیمی کشور ایجاد کرده است .رئیس
جمهور بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی
تاکید ک��رد وگفت  :امروز در پتروش��یمی و
فوالد از خام فروش��ی جدا ش��ده و به ارزش
افزوده رسیده ایم که می تواند موجب رونق
اشتغال و توس��عه صنایع پایین دستی شود.
وقت��ی محصولی را خام عرض��ه می کنیم ،
قیمت بس��یار کم��ی دارد در حالی که ارزش
افزوده آن در محصول نهایی است .

پارکینگ شرقی حرم مطهر با سرمایهگذاری در فرابورس تکمیل میشود

مسئول امور سرمایهگذاری شهرداری قم گفت 1000:میلیارد تومان سرمایهگذاری
برای تملک و احداث پارکینگ شرقی حرم مطهر موردنیاز است و برای آن صندوق
پروژه تعریفش��ده تا با کمک فرابورس و س��رمایههای خرد مردم و استفاده از
سرمایهگذار بهصورت مستقیم بتوان آن را عملیاتی کرد .محمدرضا معرفت با اشاره
به اهمیت حضور و جذب سرمایهگذاران برای توسعه شهری ،اظهار داشت :منابع
شهرداری و دولتی محدود بوده و نمیتوان تنها با این منابع شهر توسعه یابد که نیاز
بوده سرمایهگذاران بخش خصوصی با سرمایهگذاری وارد این حوزه شوند .مسئول
امور سرمایهگذاری شهرداری قم با بیان اینکه بدنه محور پیامبر اعظم(ص) در حال

آگهی تمدید مواعید مناقصه عمومی یک مرحله ای

ش��رکت پاالیش گاز ایالم د رنظر دارد موضوع ذیل
را از طری��ق مناقصه عمومی به ش��رکت هایی که
دارای گواهینامه صالحیت معتبر از مراجع ذیربط و
ذیصالح در زمینه موضوع مناقصه می باشند ،واگذار
نماید.
شماره مناقصه99/017 :
موضوع مناقصه :خدم��ات حمل و تحویل گاز مایع
خام به پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

ايالم -س��يروان در دو قطعه در حال انجام
اس��ت ،اين طرح به منظور كاهش مس��ير
مركز اس��تان به مركز شهرستان سيروان و
همچنين حذف نق��اط پرحادثه ،با پيگيري
هاي به عمل آمده آغاز ش��ده اس��ت و هم
اكن��ون پيمانكاران در  2قطعه مش��غول

فعالي��ت مي باش��ند .اح��داث راه ارتباطي
س��يروان – بدره نیز يكي از پ��روژه هاي
مهم استان است و به لحاظ اهميت يكي از
مسيرهاي ضروري استان می باشد چرا که
مسير ارتباطي دو شهرستان سيروان و بدره
را  85کیلومتر کوتاهتر می کند.

 4.400.000.000ریال
نوع تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
ضمانتنام��ه بانک��ی ی��ا فی��ش نقدی به حس��اب
 0100556652009بانک صادرات کد 190
تاریخ آخرین مهلت دریافت اس��ناد از س��امانه ستاد
توسط مناقصه گران99/05/16 :
تاریخ آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط
مناقصه گران99/05/26 :
تاریخ گشایش پاکات( 99/05/27 :ساعت  8صبح)

ش��کلگیری است و از قسمت میدان امامزاده احمد قاسم(ع) تا فردوسی زمینی
ب��رای واگذاری نداریم ،ابراز کرد :تمامی قراردادها در این محدوده منعقدش��ده و
امسال ساختمانهایی احداث میشود و آینده بسیار خوبی از نظر رشد اقتصادی در
انتظار بلوار پیامبر اعظم(ص) است .معرفت با تأکید بر اینکه شهربازی  ۷۲تن یکی
از پروژههای مهم سرمایهگذاری است که چند سالی به دلیل مشکالت با بهرهبردار
و مالک تعطیل بود و در س��نوات گذشته در جذب سرمایهگذار تالش شد اما به
نتیجه نرسید ،افزود :به همین دلیل پروژه به چند فاز تقسیم شد تا سرمایهگذاری
سبکتر ش��ود ،هماکنون نیز اداره طراحی شهرداری مشغول طراحی این پروژه

آدرس دریاف��ت اس��ناد
www.setadiran.ir
آدرس پس��تی مناقص��ه گ��زار :ای�لام /بخ��ش
چ��وار /صندوق پس��تی  /69361-144کد پس��تی
 /6937170110دبیرخانه کمیسیون مناقصات
*مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات
بیشتر به ش��ماره تلفن  2077و 084-32912850
(دبیرخان��ه کمیس��یون مناقصات) تم��اس حاصل
فرمایند.

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم

الکترونی��ک:

در چند فاز اس��ت تا به سرانجام برسد .وی خاطرنشان کرد :از برنامههای بسیار
مهم سرمایهگذاری ،احداث پارکینگ شرقی حرم مطهر است که بیش از ده سال
رهاشده و کار جدیدی روی آن انجام نگرفته است و با کمک شهرداری و ورود
بخش خصوصی بهزودی عملیات آن انجام میشود .مسئول امور سرمایهگذاری
شهرداری قم اضافه کرد ۱۰۰۰ :میلیارد تومان سرمایهگذاری برای تملک و احداث
پارکینگ شرقی حرم مطهر موردنیاز است و برای آن صندوق پروژه تعریفشده
تا با کمک فرابورس و همچنین سرمایههای خرد مردم و استفاده از سرمایهگذار
بهصورت مستقیم بتوان آن را عملیاتی کرد.

برگزاری جلسه هم اندیشی به
منظور بررسی وضعیت آب شهر ایالم

جلس��ه هم اندیشی بررس��ی وضعیت آب شهر ایالم با
حض��ور مدیرعامل ،قائم مقام ،معاون بهره برداری ،مدیر
آبفا شهرستان ایالم و مسولین شبکه آبرسانی برگزار شد
 .در این نشس��ت بررسی راهکارهای تقویت فشار آب و
بازنگری در وضعیت آب ش��هر ایالم ،جلوگیری از پرت
آب و افزایش نیرو در س��امانه  ۱۲۲از مهمترین مباحثی
بود که مطرح گردید.؛ مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان با
اشاره به مصرف باالی آب در  48ساعت گذشته  ،گفت :
طی دو روز گذشته به علت گرمای بیش از حد ،در برخی
مناطق ش��هر ایالم مشکل افت فش��ار بوجود آمد که با
مدیریت و برنامه ریزی های انجام گرفته این مشکل به
حداقل رسیده است .
دکتر تیموری افزود  :در این راس��تا تنطیم شیر فلکه ها

و بررسی نقطه به نقطه ش��بکه شهر در دستور کار قرار
گرفت.
وی تصری��ح کرد  :برای خدمت رس��انی هرچه بهتر به
ش��هروندان عزیز یک حلقه چاه که قبال در دره ارغوان
حفر ش��ده ب��ود ،تجهیز و در م��دار بهره ب��رداری قرار
خواهدگرفت .
مهندس حس��نی قائم مقام شرکت نیز در این جلسه در
خصوص س��امانه  ۱۲۲و وضعیت پاسخگویی اپراتورها
توضیحات الزم را ارایه نمود.
وی اظهار داش��ت  :به منظور تسهیل در برقراری ارتباط
مردم با خادمان خود در ش��رکت آب و فاضالب استان،
یک نفر به اپراتورها اضافه و خطوط تلفن نیز بازس��ازی
گردیده و هم اکنون مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.

اخبار
مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در
مشهد با قدرت بیشتری انجام میشود

مشهد مقدس سارا رحمتی -فرماندار مشهد
در حاشیه مراسم توزیع اقالم معیشتی ویژه
افراد آس��یب پذیر مناطق کم برخوردار شهر
مشهد گفت؛ در راس��تای رهنمودهای مقام
معظم رهبری پیرامون اس��تمرار حمایت از
آس��یب دیدگان ویروس کرونا و مواسات و
همدل��ی مومنانه در این خص��وص  ،حدود
 ۲۰۰هزار بسته معیشتی در مناطق پیرامونی
و حاش��یه شهر و در بین افراد نیازمند در ایام
دهه والیت توزیع می شوند .سیدمحمدرضا
هاش��می افزود  :دراین مرحله  4هزار بسته
معیشتی در بین افراد آسیب پذیر حاشیه شهر
مشهد با همت موسسه خیریه آبشار عاطفه
ها توزیع خواهد شد .وی تصریح کرد؛ ارزش
هر بس��ته معیش��تی حدود  ۲۰۰هزارتومان
برآورد می شود .گفتنی است در مراسم امروز
 ۱۰۰س��ری جهیزیه نیز ب��ه اعضای تحت
پوشش این موسسه اهدا گردید.
بازدید استاندار گیالن از چهار بانده
کردن محور رشت  -جیرده

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه
وشهرس��ازی گیالن ارس�لان زارع استاندار
گی�لان در راس هیاتی ب��ا همراهی معاون
هماهنگی امورعمرانی استانداری ،مدیرکل
راه وشهرس��ازی گیالن وبرخ��ی از مدیران
اس��تانی ،از اجرای چهار بان��ده کردن محور
رش��ت – جیرده بازدید کردن��د و از نزدیک
در جریان روند اجرای این طرح عمرانی قرار
گرفتند .اس��تاندار گیالن با اشاره به اهمیت
اجرای این طرح گفت :بهسازی و چهارخطه
کردن محور رش��ت-جیرده ب��ه طول حدود
 ۹کیلومت��ر باتوج��ه به حج��م ترافیک این
مس��یر ،از ضروریات است که در حال حاضر
حدود 30درصد پیش��رفت فیزیکی دارد .وی
افزود :به سبب تاخیر در انجام تعهدات مالی
درس��ال گذش��ته ،پروژه اندکی از زمان اجرا
عقب است که امیدواریم با تسریع در اجرای
آن ط��ی ماه های آتی در اوایل س��ال آینده
ش��اهد بهرهبرداری آن باشیم .گفتنی است
چه��ار بانده کردن محور رش��ت  -جیرده از
اردیبهشت سال 98آغاز ش��ده وبرای اتمام
آن اعتب��اری بالغ بر  180میلی��ارد ریال نیاز
می باشد.
کاداستر  ۸۰۰هزار هکتار از اراضی
ملی گیالن تا پایان برنامه ششم

ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل منابع
طبیعی وآبخیزداری استان گیالن به نقل از
خیرگزاری ایس��نا ،معاون امور اراضی منابع
طبیعی گیالن ،از حدنگاری  ۸۰۰هزار هکتار
از یک میلی��ون و  ۱۷هزار هکتار از اراضی
ملی اس��تان گیالن تا پایان برنامه شش��م
خبر داد و گفت :مهمترین هدف کاداس��تر
جلوگیری از زمین خواری و س��اخت و ساز
غی��ر مجاز در اراضی مل��ی ،رفع تخلفات و
تصرف��ات و تثبی��ت مالکیت دولت اس��ت.
س��هیل توکلی با بیان اینک��ه یک میلیون
و  ۱۷هزار هکتار از اراضی ملی کش��ور در
استان گیالن وجود دارد ،اظهار کرد :از این
می��زان ۵۶۴ ،هزار هکت��ار اراضی جنگلی
محس��وب می شود که ش��امل جنگل های
ارزش��مند و فس��یلی هیرکانی اس��ت .وی
 ۲۲۴هزار هکت��ار از اراضی ملی گیالن را
مرتع و  ۲۰۷ه��زار هکتار را جلگه از جمله
اراضی ساحلی ،مستحدث و حرایم دانست
و اف��زود :در مجموع  ۷۰درص��د از اراضی
اس��تان گیالن انفال محس��وب می شود و
تح��ت مدیری��ت اداره کل مناب��ع طبیعی و
آبخیزداری استان گیالن قرار دارد.
تعامل دستگاه قضایی از عوامل
تاثیرگذار برای رفع معضالت موجود

به منظور قدرداني از رئيس دادگس��تري و
قضات ش��ريف ،مدی��ر کل حفاظت محیط
زیس��ت گیالن به همراه جمعی از معاونین
و مسئولین ستادی با حجت االسالم حمزه
خلیلی رئيس كل دادگس��تري استان دیدار
و گفتگو کرد .ب��ه گزارش روابط عمومی
حفاظت محیط زیست گیالن ،در این دیدار
که در دفتر حجت االس�لام خلیلی برگزار
ش��د ،ساس��ان کفایی با گرامي داش��ت ياد
و خاط��ره ش��هدای واالمقام ق��وه قضائيه
به ویژه ش��هید دکتر بهش��تی و قدردانی از
دس��تگاه قضایی و قضات شريف ،خواستار
تداوم حمایت و توجه ویژه دستگاه قضایی
استان به محيط زيست و مجموعه حفاظت
محیط زیس��ت گی�لان ،به منظ��ور اجرای
قوانین محیط زیس��تی شد .کفایی با اشاره
به چالش ها و تنگناهای حقوقی که به تبع
آن منجر به توس��عه ناپایدار و ظهور بحران
های محیط زیس��تی در اس��تان شده است
بیان داش��ت :تعامل و همکاری دس��تگاه
قضایی از عوام��ل تاثیر گذار در جهت رفع
معضالت موجود در استان از جمله پسماند
 ،آلودگ��ی رودخانه ها و همچنین تصرفات
اراضی ملی است.

