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اخبار
افتتاح  624واحد مسکن مهر در بوشهر

بوش��هر -همزمان با دیگر نقاط کش��ور و به
دستور رئیس جمهور ۶۲۴ ،واحد مسکن مهر
در استان بوش��هر افتتاح و ساخت  ۷۹۸واحد
مسکونی طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد .به
گزارش اداره ارتباطات و اطالع رس��انی راه و
شهرسازی استان بوشهر ،در ارتباط تصویری
رئیس جمهور به مناس��بت افتتاح  ۴۰هزار و
 ۱۸۰واحد مس��کن مه��ر ،واگذاری گروهی
زمین و آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی
مسکن که امروز در  ۲۲استان کشور صورت
گرفت همزمان واحدهای مسکن مهر بوشهر
افتتاح و اجرای طرح اقدام ملی مس��کن این
اس��تان آغاز شد .فرزاد رستمی مدیرکل راه و
شهرس��ازی استان بوشهر اعالم کرد  :تعداد
 ۶۲۴واحد مس��کن مهر در استان بوشهر به
بهره برداری رس��ید که ش��امل  ۸۸واحد در
برازجان ۶۵ ،واحد در عالیش��هر ۲۴۳ ،واحد
در گن��اوه و  ۲۲۸واحد در بوش��هر میش��ود.
وی افزود :ساخت  ۷۹۸واحد مسکونی طرح
اقدام ملی مس��کن در اس��تان بوشهر شامل
 ۸۰واح��د در برازجان ۴۸ ،واحد دردیلم۱۴۴ ،
واحد در خورموج  ۳۹۴ ،واحد در عالیش��هر،
 ۵۶واح��د در دیر و  ۷۶واحد در ش��هر بنک
عملیات اجرایی آن آغاز شد .در پایان رستمی
گفت :اختصاص زمین معادل سه هزار و ۳۲۰
واحد مس��کونی برای طرح اقدام ملیمسکن،
ش��امل  ۱۱۴واح��د واگ��ذاری گروهی۲۲ ،
واحد واگذاری به اقش��ار ۳۹۴ ،واحد واگذاری
مشارکتی(عالیش��هر) ۳۳۸ ،واح��د تبدی��ل
مس��کن مهر به طرح اقدام ملی مسکن ،دو
ه��زار و  ۱۴۹واحد واگ��ذاری به بنیاد و ۳۰۳
واحد واگذاری به س��تاد فرمان اجرایی فرمان
امام خمینی ،از جمله فعالیتهایی است که در
اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان بوشهر
صورت گرفته است.
دیدار شهردار ،رئیس واعضای شورای
اسالمی شهر نظرآباد با فرماندهی
نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد

به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس�لامی
ش��هر و ش��هرداری نظرآب��اد؛ به مناس��بت
هفته ناجا ش��هردار ،رئیس و اعضای شورای
اس�لامی ش��هر نظرآباد با حض��ور در محل
س��تاد فرماندهی انتظامی ،ضمن تبریک این
هفته ،از زحمات و تالشهای این عزیزان در
راس��تای خدمترسانی به شهروندان تقدیر و
تشکر نمودند  .شهردار نظرآباد ضمن تبریک
هفته نیروی انتظامی اظهار داشت :امروز به
برکت حضور ش��بانهروزی و مقتدرانه نیروی
انتظامی در کنار سایر قوای مسلح کشورمان
 ،ایران امنترین کش��ور اس��ت .عس��گری
ش��هردار نظرآباد ضمن قدردان��ی از زحمات
ش��بانهروزی فرماندهی و پرسنل زحمتکش
انتظامی شهرستان نظرآباد در تأمین امنیت و
آرامش شهروندان ،از نیروی انتظامی بهعنوان
یار و یاور و همراه مدیریت ش��هری در شهر
یاد نمود .گوزلی رئیس شورای اسالمی شهر
نظرآبادنیز در این نشس��ت ب��ا تبریک هفته
ناجا به فرمانده و پرس��نل نی��روی انتظامی
شهرس��تان و قدردانی از فعالیتهای نیروی
انتظام��ی گف��ت :چنانچه در جامع��ه امنیت
نباشد هیچ کاری انجام نخواهد شد و نیروی
انتظام��ی در همه مراحل مدیریت ش��هری
تأثیرگذار است.
آبرسانی پایدار به  9روستا در بخش
کوهپایه اصفهان

در نیمه نخست سال جاری همزمان با یکپارچه
سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی در
استان اصفهان 9 ،روس��تا در منطقه کوهپایه
تحت پوشش طرح آبرس��انی اصفهان بزرگ
قرارگرفتند و از آب ش��رب س��الم و بهداشتی
برخوردار شدند .مدیر آبفا کوهپایه افزود :کوهپایه
در شرق اصفهان و در منطقه کویری قرار دارد
و منابع آبی دراین منطقه بسیار محدود است،
بطوریکه آب شرب بیش از  84درصد جمعیت
از طریق طرح آبرس��انی اصفهان بزرگ تامین
می شود و تنها  16درصد نیاز آبی با بهره گیری
از مناب��ع داخلی رفع می گردد .عباس رحیمی
با بیان اینکه منطقه کوهپایه دارای  68روستا و
سکونتگاه می باشد عنوان کرد :هم اکنون 38
روستا تحت پوشش شرکت آبفا کوهپایه قرار
دارد که  29روس��تای آن باالی  20خانوار می
باش��د .وی طول شبکه توزیع آب روستایی را
 205کیلومتر برآورد کرد و اظهارداشت :در حال
حاضر طول خطوط انتقال آب روستایی 106
کیلومتر می باشد ،همچنین  31مخزن با حجم
 7هزار و  240متر مکعب در روستاهای کوهپایه
در مدار بهره برداری قرار دارد.

 ۱۵.۵هزار تن کود همزمان با آغاز کشت پاییزه بین کشاورزان ایالمی توزیع شد

رییس سازمان جهادکشاورزی ایالم گفت:
همزمان با ش��روع کشت پاییزه ۱۵ ،هزار
و  ۵۸۴تن انواع کود نظیر اوره ،فس��فات،
سوپرفسات ساده و فس��فات پتاسیم بین
کش��اورزان ای��ن اس��تان توزیع ش��د .به
گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان جهاد
کشاورزی استان ایالم ،محمدعلی اقدسی
اظهار داش��ت :این مقدار کود توس��ط ۴۸
عامل توزیع کودهای ش��یمیایی در سطح
استان به کشاورزان متقاضی تحویل داده

شده است .وی اضافه کرد :امسال به دلیل
شیوع کرونا و با هدف جلوگیری از تجمع
کشاورزان در مراکز عرضه کود شیمیایی،
روند توزیع به لیس��تی تغییر کرده اس��ت.
وی تاکی��د ک��رد :در گذش��ته توزیع کود
بین کش��اورزان به صورت حواله ای بود
اما امس��ال مراکز عرضه کود را بر اساس
اس��امی از پیش ثبت ش��ده کشاورزان به
آنها تحویل می دهند .اقدسی یادآور شد:
در ص��دد هس��تیم تا عالوه ب��ر کودهای

ش��یمیایی ،توزی��ع ب��ذور و نه��اده های
دامی مورد نیاز کش��اورزان نیز به صورت
لیس��تی صورت بپذیرد .وی اضافه کرد:
در صورت موافقت بین کش��اورز و مراکز
عرضه ،بهره بردار با پرداخت مبلغ معینی
ب��ذر یا نهاده را در منزل تحویل می گیرد
تا از حضور و تجمع کش��اروزان در مراکز
عرض��ه جلوگیری ش��ود .وی گف��ت :با
همکاری دانش��گاه علوم پزشکی و مراکز
بهداش��ت نقاط مختلف اس��تان ،پروتکل

های ویژه کرونا به کش��اورزان ابالغ شده
است تا باتوجه به ش��روع فصل برداشت
محص��والت جالیزی چون خی��ار و برنج
ک��ه به صورت دس��ته جمع��ی و گروهی
انجام می گیرد ،ش��یوه نامه های ابالغی
را رعای��ت کنند .وی از همه کش��اورزان
خواس��ت :در هنگام برداشت محصول و
زمان استراحت فاصله اجتماعی را رعایت
کنند و از خوردن و آش��امیدن در ظروف
مش��ترک خ��ودداری کنند و نی��ز افراد با

عالئم بیماری کرونا یا س��رماخوردگی از
حضور در مزارع اجتناب ورزند.

استاندار همدان:

همدان رتبه نخست آموزشهای پدافند غیرعامل را کسب کرد

اس��تاندار همدان گفت :این اس��تان با برگزاری  ۱۷۴دروه
آموزشی در حوزه فرهنگسازی و اهمیت پدافندغیرعامل رتبه
نخست را در بین  ۳۱استان کشور بهدست آورد .سیدسعید
ش��اهرخی روز دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل
استان که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر کشور و
رییس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد ،یکی از راههای
فرهنگ سازی پدافند غیرعامل را دورههای آموزشی ذکر
کرد .وی با بیان اهمیت و ضرورت آموزش در فرهنگسازی
پدافند غیرعامل افزود :دفاع غیر نظامی یا پدافند غیر عامل
به عنوان یک اصل باید فرهنگ سازی و آموزش داده شود.
اس��تاندار همدان یادآور ش��د :با برقراری رزمایشها باید از
آسیبهایی که ممکن است دشمن به صورت غیرنظامی
به ما وارد کند مانند هجوم های سایبری و یا آسیب های
ناش��ی از بالیای طبیعی را با اجرای صحیح اصول پدافند
غیرعامل ،جلوگیری یا به حداقل ممکن برسانیم .شاهرخی
از کسب رتبه سوم استان همدان در زمینه تشکیل جلسات
کارگروههای تخصصی خبر داد و برگزاری  ۳۲جلس��ه در
کارگروههای تخصصی در سال جاری را نشاندهنده تداوم
تالش مدیران و اعضای ستاد پدافند غیرعامل دانست .وی
با قدردانی از مدیران و اعضای ستاد استانی پدافند غیرعامل

در برپایی مستمر رزمایشها ،عنوان کرد :استان همدان در
عملکرد  ۶ماهه نخست سال جاری با انجام  ۷۲رزمایش،
بعد از اس��تانهای تهران و هرمزگان رتبه سوم کشوری را
کسب کرد .شاهرخی با تاکید بر لزوم تداوم مستمر آمادگی
ارگانهای حس��اس اظهار داش��ت :عملکرد دستگاههای

خدمت رس��ان و حساس مانند بیمارس��تانها ،در شرایط
غیرعادی با قرار گرفتن در رزمایشها س��نجیده شود و از
لحاظ تاسیسات و خدمات در آمادگی کامل باشند .استاندار
همدان با تاکید بر گرفتن آمار ارزیابی کمیتهها ،تش��کیل،
پیگیری و س��اماندهی مرتب جلس��ات ،اف��زود :کمک به

کمیتهها موجب فعالتر ش��دن آنها می شود و سعی شود
که حقی از خدمترسانان به مردم ضایع نشود .شاهرخی با
تاکید بر اهمیت پدافند غیرعامل و فرهنگسازی در اجرای
برنامهه��ا عنوان کرد :همه طرحهای اقتصادی ،عمرانی و
طرحهای مهم به خصوص شهرداریها در تهیه طرحهای
جامع و تفصیلی باید به پیوس��ت پدافن��د غیرعامل توجه
ویژهای داش��ته باش��ند .وی خواستار تقویت همکاریها و
تعامل شهرستانها در امور مرتبط با اهداف سازمانی اداره
کل پدافند غیرعامل شد و بر برگزاری دورههای آموزشی،
فع��ال کردن انجم��ن علمی پدافند غیرعامل ،مش��ارکت
سازمانهای مردم نهاد و اطالع رسانی با استفاده از ابزارهای
موجود در فرهنگ سازی و اجتماعی کردن پدافند غیر عامل
تاکید کرد .پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی است که
برای حفاظت از جامعه و دس��تگاهها و تاسیسات مختلف
انجام میشود و به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه گفته می
شود که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری،
تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقا پایداری ملی و تس��هیل
مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن
می شود.هشتم تا  ۱۴آبان به عنوان هفته پدافند غیرعامل
نامگذاری شده است.

 ۵۰ایستگاه آمران سالمت در همدان فعال شد

مدیرعام��ل جمعی��ت هالل احم��ر همدان
گفت :ب��ه دنبال تاکید رهب��ر فرزانه انقالب
مبن��ی بر اس��تفاده از توان نیروه��ای جوان
ب��رای کنترل وی��روس کرونا  ۵۰ایس��تگاه
ثابت و س��یار آمران س�لامت در این استان
فعال شد .علی سنجربیگی افزود ۳۰ :تیم در
ش��هر همدان و  ۲۰تیم در س��ایر شهرستان
ها در مکان های ش��لوغ و پرت��ردد از جمله
فروش��گاهها ،روز بازارها ،مراک��ز خرید ،بازار
میوه و تره بار ،پاساژها ،ترمینالهای و سایر
اماک��ن حضور یافته و اقدام به ارائه توصیه و
ارشادهای الزم برای پیش��گیری از ابتال به
کرون��ا میکنند .وی با بیان اینکه در صورت
فراهم شدن شرایط شمار ایستگاهها و تیمها

افزای��ش مییابد اضافه کرد :هر تیم ش��امل
س��ه تن از اعضای جوان��ان داوطلب هالل
احمر بوده که بیش��تر آنها به صورت پیاده یا
با اس��تفاده از دوچرخه اقدام به گشت زنی و
امر به معروف شهروندان میکنند .مدیرعامل
جمعیت هالل احمر هم��دان اضافه کرد :به
منظور ارشاد صحیح ش��هروندان و پرهیز از
ایجاد رنج��ش ،از نیروهای ُزبده و کارآزموده
استفاده شده تا صحبتهای آنها موجب آزرده
خاطر و عکسالعمل منفی شهروندان نشود.
سنجربیگی ادامه داد :نیروهای جمعیت هالل
احمر از ابتدای همه گیری کرونا فعالیت هایی
را در زمینه تب سنجی و غربالگری بر عهده
داشتند بنابراین از آمادگی کافی برای اجرای

طرح آمران س�لامت برخوردار ب��وده با این
وجود یک ساعت کالس تئوری برای توجیه
آنها برگزار ش��د .وی گفت :جوانان داوطلب
جمعیت هالل احم��ر همدان در مکان های
ش��لوغ و پرتردد افراد بدون ماسک را ارشاد
کرده سپس ماس��ک به وی هدیه می دهند
البت��ه هالل احمر طرح توزی��ع رایگان را در
دس��تور کار ندارد بلکه ای��ن اقدام نمادین به
منظور تشویق افراد بدون ماسک به رعایت
پروتکله��ای بهداش��تی ص��ورت میگیرد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر همدان افزود:
با توجه به اینکه پرسنل هالل احمر همانند
س��ایر اقش��ار مردم از ابتال به کرونا مصون
نیس��تند گفت :وس��ایل حفاظت فردی نظیر

ماس��ک ،شیلد و دستکش و مایع ضدعفونی
در اختیار جوانان داوطلب هالل احمر حاضر
در ایس��تگاههای آمران سالمت قرار گرفته
اس��ت .وی ادامه داد :طرح آمران س�لامت
وی��ژه همهگیری وی��روس کرون��ا از پنجم
آبان همزمان با سراس��ر کش��ور در همدان
آغاز ش��د و در روز نخست به صورت نمادین
ایستگاه آمران سالمت واقع در میدان اصلی
ش��هر همدان با حضور مسووالن فعال شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر همدان با بیان
اینکه این طرح تا  ۱۵آبان ادامه دارد احتمال
داد :در روزهای پیش رو کاروانال تبلیغاتی در
مس��یر پرتردد پیاده راه بوعلی راه اندازی می
شود .سنجربیگی افزود :با توجه به اینکه شعار

محوری سازمان جوانان جمعیت هالل احمر
«خدمت را پیش مردم ببریم» است بنابراین
افراد منتظر مشاهده افراد بدون ماسک نشده
بلکه نیروه��ا با حضور در مکان های پرتردد
و ش��لوغ این قبیل افراد را شناسایی کرده و
اقدام به تذکر لس��انی و ارائه ماسک به آنها
میکنند.

شهردار کرمانشاه:

سند چشم انداز توسعه شهر کرمانشاه به زودی در دسترس قرار می گیرد

شهردار کرمانشاه از تدوین سند چشم انداز
توس��عه این شهر خبر داد و گفت :این سند
به زودی در دسترس همگان قرار میگیرد
و در آینده شهر کرمانشاه بر اساس این سند
مدیریت می شود .سعید طلوعی در نشست
خبری با اصحاب رسانه استان ،اظهار کرد:
کار کردن و انج��ام پروژههای عمرانی در
ش��هر کرمانش��اه به دالیل مختلف بسیار
سخت است و روحیه جهادی میطلبد .وی
با تاکید بر اینکه پروژههای عمرانی بزرگ
این شهر به کابوسی برای مردم تبدیل شده
بود ،افزود :هم اکنون فضای خوبی در بین
رسانهها ،مجموعه شهری و مردم برای به
ثمر رسیدن این پروژهها وجود دارد .شهردار
کرمانشاه با اظهار به اینکه عملکرد مجموعه
شهرداری یک عملکرد جهادی است ،اظهار
کرد :اعتقاد دارم مسئولیت پذیری مدیران،
به درس��تی انج��ام دادن وظایف محوله و
ارائه خدمات شایسته به مردم موجب ایجاد

فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مدیران
میشود .طلوعی با بیان اینکه مردم بهترین
قاضی برای عملکرد مدیران هستند ،ادامه
داد :کرمانشاه با همدلی و همراهی همگان
در مس��یر توسعه ،پیش��رفت و آبادانی قرار
دارد .به گفته وی ،تنها راه پیشرفت و آبادانی
ش��هر کرمانش��اه عملگرایی و کار جهادی
است و با همین کار جهادی میتوان پاسخ
منتقدان را داد .طلوعی به مش��کالت مالی
و اقتصادی شهرداری اش��اره کرد و افزود:
علی رغم ویروس کرونا که باعث تعطیلی
بس��یاری از پروژههای عمرانی ش��هرهای
دیگر ش��ده است ،ش��هرداری کرمانشاه با
جدیت و تالش بیش��تر پروژههای خود را
به پی��ش میبرد و هیچ ش��هری به اندازه
کرمانشاه پروژه عمرانی در دست اجرا ندارد.
ش��هردار کرمانشاه به پروژه آسفالت سازی
محلههای حاشیه ش��هر اشاره و بیان کرد:
معابر محلهه��ای آقاجان و زورآباد به دلیل
بافت قدیمی و توپولوژی منطقه به صورت
دستی و با فرغون آسفالت شد که در ابتدای
کار س��اکنین این محلهها به دلیل نگرش
منفی که از گذش��تههای دور وجود داشته،
رفتار قهری نش��ان دادند اما در ادامه روند

پروژه به کمک نیروهای شهرداری آمدند.
وی با بیان اینکه آسفالت معابر محلهها جز
حداقلهای حقوق اولیه ش��هروندی است،
تاکید کرد :متأسفانه در گذشته به محلههای
حاش��یهای ش��هر خدمات ارائه نمیشد و
تمرکز خدمات دهی در محلههای بهره مند
و مرفه ش��هری بود .طلوعی گفت :برخی
از آس��یبهای اجتماعی موجود در مناطق
حاشیه ش��هر بیداد میکند که بانی اصلی
آن ناالیق��ی و ناکارآمدی برخی از مدیران
اس��ت ،آس��یبهایی که با یک کار س��اده
مانند آسفالت س��ازی مناطق کم برخوردار
میت��وان از بروز آن جلوگیری کرد .وی بر
اخالق مداری و صداقت محوری مجموعه
شهری تاکید کرد و افزود :همشریان ما به
کمترینها قانع هس��تند اما به شرطی که
خدم��ت صادقانه و عملگرای��ی مدیران را
ببینند .طلوعی با اظه��ار به اینکه همدلی
و همراه��ی خوبی در مجموع��ه مدیریت
شهری کرمانش��اه وجود دارد ،بیان کرد :در
فضای این همدلی پروژهه��ای بزرگی در
شهر کرمانشاه شروع ش��ده و در کمترین
زم��ان ممکن نیز برای خدمت و رفاه مردم
به پایان میرسد .وی گفت :طی حدود ۱۸

ماه گذش��ته  ۲۳۰هزار تُن آسفالت در شهر
کرمانشاه برای آسفالت معابر با اولویت معابر
اصلی ،فرعی و کوچهها به کار رفته است.
شهردار کرمانشاه با بیان اینکه وجود پیاده
راه در هر ش��هری مظه��ر تمدن و مدنیت
و هویت آن ش��هری اس��ت ،اف��زود :پیاده
راه ش��دن خیابان مدرس باعث باال رفتن
داد و س��تد مغازههای ای��ن خیابان تجاری
میش��ود و به صورت استثنایی نوع کسب
و کار را در ای��ن خیاب��ان افزایش میدهد.
وی با اش��اره به اجرای این طرح در  ۲فاز،
تصریح کرد :فاز اول طرح پیاده راه س��ازی
خیابان مدرس از حد فاصله میدان آزادی تا
چهار راه اج��اق و فاز دوم از چهار راه اجاق
تا میدان انقالب اجرا میشود .طلوعی طول
اج��رای این طرح را یک ه��زار و  ۸۰۰متر
اعالم کرد و افزود :مسیر تردد حمل و نقل
در این خیابان به ص��ورت خط بی .آر .تی
است که  ۶ایستگاه اتوبوس به فاصله حدود
 ۲۰۰متر در این خط جانمایی میشود .وی
ب��ا بیان اینکه جدول گ��ذاری دوبل و نرده
گ��ذاری برای ای��ن خیابان انج��ام خواهد
گرف��ت ،ادامه داد :دو طرف خط بی .آر .تی
نیز پیاده راه میشود که عرض تقریبی آن

 ۳.۵متر و به صورت س��نگ فرش خواهد
ب��ود .طلوعی توضیح داد :ب��رای این طرح
آیتمه��ای منظر ش��هری ،ایمنی ،تخلیه و
بارگیری مراکز تجاری و س��هولت احداث
پیش بینی شده است .شهردار کرمانشاه بر
نهادینه ش��دن فرهنگ استفاده شهروندان
از حم��ل و نقل عمومی تاکید کرد و افزود:
هدف از اجرای طرح پیاده راه سازی خیابان
مدرس کمرنگ کردن فرهنگ اس��تفاده از
خودروی ش��خصی و تقویت فرهنگ پیاده
روی در شهر کرمانش��اه است .وی با بیان
اینکه این طرح با خواست کسبه و ساکنان
این خیابان اجرا خواهد شد ،افزود :متأسفانه
بعضی از افراد منافع خود را در فضای هرج
و مرج میبینن��د و برای اج��رای پیاده راه
س��ازی خیابان مدرس سنگ اندازی هایی
انجام میدهند .طلوعی به اهداف راهبردی
برنامهریزی شده و طراحی شده طرح پیاده
راه خیابان مدرس اشاره کرد و گفت :اجرای
این طرح موج��ب بهبود مدیریت ترافیک،
بهبود س��یمای کالبدی ش��هری ،بهسازی
محیط زیس��ت ش��هری ،بهب��ود وضعیت
خرید و خدمات و تقویت زندگی اجتماعی
و فرهنگی میشود.

بهرهبرداری از محل دائمی نمایشگاههای اصفهان در سال جاری

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت
نمایش��گاههای بینالمللی استان اصفهان،
علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه اصفهان
ب��ه عن��وان یک��ی از اس��تانهای فعال و
تاثیرگذار در حوزه اقتصادی و صنعت کشور
به ش��مار میرود ،گفت :این استان سالها
از نبود یک محل اس��تاندارد برای برگزاری
رویداده��ای نمایش��گاهی رن��ج میبرد اما
ب��ا فعالیتهای انجام ش��ده ،مح��ل جدید
برگزاری نمایش��گاههای بینالمللی استان
تکمیل ش��ده و بهرهب��رداری از آن در نیمه
آبانم��اه آغاز میش��ود .وی با بی��ان اینکه

استان اصفهان در حوزه فوالد ،سنگ ،طال،
دام و طی��ور ،گل و گیاه ،ف��رش و ...حرف
نخست را در کش��ور میزند ،اظهار داشت:
در چنین ش��رایطی الزم اس��ت نمایش��گاه
بینالمللی اصفه��ان به عنوان نقطه معرفی
و ایجاد ارتباط��ات و تعامالت تجاری میان
فعاالن اقتصادی نقشآفرینی ویژهای داشته
باشد؛ این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که
محلی اس��تاندارد و بینظیر برای برگزاری
رویدادهای نمایش��گاهی وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی
استان اصفهان با اشاره به اختصاص زمینی

به مس��احت  47هکتار برای س��اخت محل
دائمی برگ��زاری رویدادهای نمایش��گاهی
اس��تان تصری��ح ک��رد :ای��ن نمایش��گاه،
اس��تانداردترین نمایش��گاهی اس��ت که در
سطح کشور اجرا ش��ده؛ چرا که یک سالن
 21هزار متری و  30هزار مترمربع محوطه
روباز برپایی رویدادهای نمایشگاهی را دارد
و امکان برگزاری نمایشگاههای بینالمللی
م��درن را ب��ا زیر س��اختهای مناس��ب را
برای مش��ارکت کنندگان فراه��م میکند.
وی با تاکید بر اینک��ه فعاالن اقتصادی در
بس��تر این نمایش��گاه میتوانند به توس��عه

ارتباطات تجاری خود بپردازند ،اضافه کرد:
پیش از س��اخت محل جدید نمایشگاهها و
در زمان��ی که رویدادهای نمایش��گاهی در
پل شهرس��تان برگزار میشد ،شرکتهای
خارجی حاضر به مش��ارکت در نمایشگاهها
نبودند چرا که فضای مناسبی برای برگزاری
این نمایش��گاهها وجود نداش��ت؛ اما اکنون
شرایطی فراهم آمده که شرکتهای خارجی
بتوانند در نمایشگاه اصفهان حضور یابند و
با فع��االن اقتصادی ایران��ی و اصفهانی به
تعامالت تجاری بپردازند .یارمحمدیان ادامه
داد :اگر قرار باش��د کشور به رشد اقتصادی

دس��ت یابد و ص��ادرات غیرنفتی را افزایش
دهد ،الزم اس��ت رویدادهای نمایش��گاهی
تقویت شوند؛ بر همین اساس ،باید شرایطی
فراهم آید تا شرکتهای فعال در حوزههای
مختلف بتوانند در نمایش��گاههای داخلی و
خارجی شرکت کنند و دستاوردهای خود را
به نمایش گذارند.

اخبار
معاون جديد منابع انساني و تحقيقات
شركت آب و فاضالب استان مركزي
معرفي شد

محم��دی :طي حكم��ي از س��وي مهندس
يوسف عرفاني نسب  ،مديرعامل شركت آب
و فاضالب استان مركزي  ،مهران مامقاني نژاد
به عنوان سرپرست جديد معاونت منابع انساني
و تحقيقات اين شركت منصوب شد .به نقل از
روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب استان
مركزي  ،در جلسه توديع و معارفه معاون منابع
انس��اني و تحقيقات اين شركت كه در صبح
روز پنجش��نبه اول آبان ماه برگزار گرديد  ،از
زحمات و تالش هاي مهندس حسين اميري
معاون سابق منابع انساني و تحقيقات ،كه به
افتخار بازنشستگي نائل آمد  ،تجليل و قدرداني
ش��د .در اين جلسه همچنين حكم سرپرستي
معاونت منابع انساني و تحقيقات شركت آب
و فاضالب استان مركزي به مهندس مهران
مامقاني ن��ژاد ابالغ گردي��د .مهندس مهران
مامقاني نژاد  ،پيش از اين به عنوان مدير دفتر
توسعه و تحقيقات و همچنين نماينده مديريت
در امور كيفيت ش��ركت آبفاي استان مركزي
انجام وظيفه مي نمود.
افزایش میزان استحصال آب از سد
ایالم در دستور کار آبفا قرار گرفت

به منظور بررسی افزایش میزان استحصال
آب از س��د ایالم مدیر عامل آبفای اس��تان
به هم��راه معاون بهره ب��رداری آب ،مدیر
امور آبفای شهرس��تان ای�لام و جمعی از
کارشناسان ش��رکت از تأسیسات سد ایالم
بازدی��د کردند .مدی��ر عامل آب و فاضالب
استان ایالم در حاش��یه بازدید از سد ایالم
بیان داش��ت :ش��رکت آبفای ایالم تامین
می��ان مدت و بلند آب ش��هر ای�لام را در
دس��تور کار دارد؛ یک��ی از ای��ن طرح ها،
افزایش میزان برداش��ت آب از س��د ایالم
ب��ه می��زان  ۲۰۰لیتر در ثانیه اس��ت .دکتر
تیم��وری اف��زود :کار مطالعات��ی این طرح
درح��ال انج��ام و بزودی به اتمام میرس��د
ودر صورت تامین اعتبار بالفاصله عملیات
اجرای��ی آن آغاز می گردد .وی گفت :برای
اجرای این طرح اعتباری بالغ بر  ۸۰میلیارد
تومان نیاز اس��ت مدیر عام��ل آبفای ابفای
استان ابرازامیدواری کرد :که با اجرای این
طرح سال آینده مشکل کمبود آب در شهر
ایالم برطرف شود.
دیدار شهردار و رییس شورای اسالمی
گرمدره با شهردار چهارباغ

ش��هردار چهارباغ :تداوم این دیدارها باعث
توانمند س��ازی مدیریت شهری خواهد شد
دکتر دادخواه ش��هردار به همراه س��عیدیان
رییس شورای اس�لامی شهر گرمدره امروز
به چهارباغ آمدند و با مهندس شاه محمدی
شهردار این شهر دیدار کردند در این نشست،
طرفین با بررسی موانع پیش روی مدیریت
شهری ،به ارایه راهکارها ،تجربیات و برنامه
ه��ای خوی��ش پرداختند ش��هردار چهارباغ
در ای��ن جلس��ه گفت :در مالق��ات کاری با
شهرداران شهرهای استان ،عالوه بر تشریح
وضعیت موجود ،به انتقال تجربیات خویش
پرداخته و راه های برون رفت از مش��کالت
و دستیابی به اهداف مدیریت شهری بررسی
و مطرح می ش��ود مهندس ش��اه محمدی
اف��زود :ت��داوم این دیداره��ای فنی مطمئنا
باعث توانمندس��ازی مدیریت شهری ،ارتقا
نقاط مثبت و کاهش کاس��تی ها خواهد شد
در ادامه این دیدار ،شهردار و رییس شورای
اس�لامی گرم��دره به همراه مهندس ش��اه
محمدی ش��هردار چهارباغ ,مهندس افشین
حس��نلو معاون اداری مالی و مهندس علی
صالح��ی معاون��ت خدمات ش��هری و امور
نواحی از واحدهای مختلف این ش��هرداری
بازدید کردند.
دعوت آیتاهلل فالحتی از نیکوکاران
برای کمک به مؤسسات خیریه

در بازدی��د مش��ترک نماین��ده ولیفقی��ه در
گی�لان و رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی
استان بر ضرورت کمک به مؤسسات خیریه
و همچنی��ن بهرهگی��ری از ظرفیت فضای
مج��ازی جهت جذب مش��ارکت نیکوکاران
تأکید ش��د .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی
دانشگاه علوم پزشکی گیالن (وب دا)؛ پیش
از ظهر امروز آیتاهلل رسول فالحتی -نماینده
مقام معظم رهبری در استان و دکتر ارسالن
ساالری-رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن
از آسایشگاه معلولین و سالمندان غرب گیالن
در روستای دوگور شهرستان صومعهسرا بازدید
کردند .آیتاهلل رسول فالحتی-نماینده مقام
معظم رهبری در اس��تان گیالن و امامجمعه
رشت در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران
با پراهمیت برشمردن خدمت به افراد جامعه
ازجمله س��المندان و معلوالن ،اظهار کرد :به
حول و قوه الهی علیرغم مش��کالت موجود،
تالش متولیان آسایشگاه معلولین مثمر ثمر
بوده و تمامی بخشهای آسایش��گاه در حال
خدمترسانی به نیازمندان هستند.

