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اخبار
بسیج رسانه پناهگاهی امن در جهت
مطالبه گری در چارچوب اخالق و قانون
است

رئیس س��ازمان بسیج رسانه استان ایالم گفت
 :بس��یج رسانه بعنوان پناهگاهی امن در جهت
مطالبه گری در چارچوب اخالق و قانون است و
امروز رسانه های در تراز انقالب رسالت انقالبی
خود را حفظ و مطالبه گری را بعنوان حق مردم
پیگیری می کنند.
رئیس س��ازمان بسیج رسانه استان ایالم گفت
 :بس��یج رسانه بعنوان پناهگاهی امن در جهت
مطالبه گری در چارچوب اخالق و قانون است و
امروز رسانه های در تراز انقالب رسالت انقالبی
خود را حفظ و مطالبه گری را بعنوان حق مردم
پیگیری می کنند .علی نظری با اشاره به اینکه
همه رسانه های ایالم بسیجی هستند ،گفت:
بسیج رسانه با هدف ایجاد اتحاد و انسجام بین
رسانهها امروز نقش پررنگی را ایجاد کرده است
و همه رسانه ها در زیر چتر بسیج گرد هم جمع
شده اند .محمد علی نظری به سالروز تشکیل
سازمان بسیج رس��انه و شهادت اسوه برجسته
عرصه رس��انه ،خبرنگار شهید غالمرضا رهبر
اش��اره کرد و افزود :ظرفیتس��ازی در جامعه
رسانهای کشور برای جذب حداکثری و تحقق
بس��یج دهها میلیونی ،ایجاد انسجام و تقویت
هویت جمعی بین اصحاب رس��انه در راستای
پاسداری از ارزشهای انقالب اسالمی از دیگر
اهداف تشکیل این سازمان است .علی نظری
تصریح کرد :در طول مدت بیماری کرونا رسانه
های استان اعم از خبرگزاری ها ،نشریات ،هفته
نام��ه ها ،روزنامه ها ،پای��گاه خبری و اینترنتی
و غیره خوش درخش��یدند و به رس��الت اصلی
خود همگام در کنار مدافعان سالمت ،سفیران
سالمت خوبی بودند .رئیس سازمان بسیج رسانه
استان ایالم گفت :نگاه ویژه به اصحاب رسانه به
دور از سلیقه های سیاسی قابل قبول در نظام،
نگاه همدلی و همراهی و خدمت به این قش��ر
فرهیخته اس��ت .علی نظری افزود :جش��نواره
رس��انه ای ابوذر بعنوان یکی از برندهای بسیج
رسانه امسال ششمین برنامه خود را با بیش از ۱۵
محور در قالب های مختلف از جمله گرامیداشت
سردار دلها و در بخش ویژه با موضوع زنده یاد
حاج پژمان مهدوی فر ،برگزار می کند.
وی اظهار داش��ت :کمک به تشکیل و تقویت
و توس��عه جبهه رس��انهای انقالب اسالمی در
مقابل��ه با موج مخرب جن��گ نرم و همچنین
حفظ و گس��ترش فرهنگ و تفکر بسیجی در
برنامهریزیهای این س��ازمان در اولویت قرار
دارد.
بازدیدرئیسامورارزیابی،پایشو
اطالعاتمدیریتسازمانبرنامهوبودجه
کشورازطرحفاضالبدیلموگناوه

معاون بهره برداری وتوس��عه فاضالب شرکت
آبفای اس��تان بوش��هر در جریان بازدید رئیس
امور ارزیابی ،پایش و اطالعات مدیریت سازمان
برنامه و بودجه کشور از طرح فاضالب دیلم با
بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه فاضالب دیلم
در سال  ۱۳۷۶آغاز شد اظهار داشت :تاکنون ۶۵
کیلومتر خطوط اصلی ،فرعی و انتقال ۴،ایستگاه
پمپاژ و یک مدول تصفیهخانه با ظرفیت ۲۵۰۰
متر مکعب با هزین��های افزونبر  ۳۵۰میلیارد
ریال احداث ش��ده است .روحاهلل دوانی با اشاره
به اجرای خط انتقال فاضالب دیلم افزود :خط
انتقال فاضالب دیلم به طول  ۲.۵کیلومتر برای
جمعآوری فاز فاضالب منطقه فرهنگیان دیلم با
اعتبار  ۸۰میلیارد ریال آغاز شده است.
معاون بهره برداری وتوس��عه فاضالب شرکت
آبفای استان بوشهر از اجرای شبکه جمع آوری
فاضالب دیلم ب��ه طول  ۱۲کیلومتر خبر داد و
بیان کرد :برای اج��رای این پروژه پیمانکار آن
مشخص ش��ده و عملیات اجرایی آن بهزودی
آغ��از خواه��د ش��د .دوانی ،تصریح ک��رد :کل
ش��بکه باقی مانده فاضالب دیلم  ۲۵کیلومتر
است که  ۱۲کیلومتر آن اجرایی میشود .وی،
اعتبار امسال اجرای شبکه فاضالب دیلم را ۸.۵
میلیارد تومان دانست و خاطر نشان کرد :اعتبار
مورد نیاز برای اجرا  ۱۲کیلومتر شبکه فاضالب
دیلم  ۲۵میلیارد تومان است.
دوانی با اش��اره به پروژه اح��داث کانال انتقال
تصفیه خانه فاضالب گناوه گف��ت :این پروژه
دارای  ۲۵۰۰مت��ر راه دسترس��ی و  ۲۵۰۰متر
کانال بتنی است.
وی مبلغ قرار دارد را افزون بر  ۱۰۳میلیارد ریال
دانست و بیان کرد :راه دسترسی به عرض شش
مت��ر و کانال بتنی به عرض  ۸۰س��انتی متر و
ارتف��اع یک متر در احداث کانال انتقال تصفیه
خانه فاضالب گناوه اجرا میش��وداعتبار مورد
نیاز جهت تکمیل کانال پساب گناوه  ۲۵میلیارد
تومان می باشد

ساخت ربات حمل قطعات در ایران خودرو خراسان

مش��هد مق��دس سحررحمتی-مس��ئول
پروژه و مدیر س��الن مونتاژ ش��رکت ایران
خ��ودرو خراس��ان گفت:کارکن��ان س��الن
مونتاژ این ش��رکت با تکی��ه بر دانش فنی
خ��ود ،ربات حم��ل قطع��ات ( )AGVرا
برای اولین بار در ایران س��اختند .همایون
س��اقی افزود:تیمی متشکل از بخش های
مهندسی تولید  ،نگهداری و تعمیرات سالن
مونتاژ به سرپرستی مدیریت سالن ،خودرو
هدایت ش��ونده خودکار (Automated
 )Guided Vehicleمخصوص حمل
قطعات تولی��دی را برای اولین بار در ایران
س��اختند.وی درادامه اظهار داش��ت:انتقال
قطع��ات تولیدی از محدوده لجس��تیکی و

انباره��ا به خط تولید مطاب��ق با زمانبندی
دقیق یک فرآیند تکراری می باش��د ،که از
مهم ترین و هزینه برترین مباحثی است که
شرکت های بزرگ تولیدی دنیا با استفاده از
ربات های مس��یریاب اقدام به تسهیل این
امر نموده اند .رب��ات های  AGVعمدتا
جه��ت نقل و انتقال ایم��ن و راحت تر هر
نوع بار ،قطعات و تجهیزات در محیط های
صنعتی که حضور انسان در آن غیرممکن و
یا پرخطر بوده مورد استفاده قرار می گیرد.
س��اقی یاد آور شد:عدم وجود نمونه داخلی
در کشور و قیمت باالی ربات های خارجی
موجب شد تا ایده اولیه پروژه ساخت ربات
 AGVدر ابت��دای س��ال  1398در ذهن

همکاران س��الن مونتاژ شکل گیرد .در فاز
نخس��ت پروژه  ،نمونه آزمایشگاهی ربات
در مقیاس کوچک ساخته شد و با تکیه بر
تجربیات به دس��ت آمده و انجام تحقیقات
تکمیلی ،اقدام به ساخت ربات اصلی شد.
مس��وول پ��روژه و مدی��ر س��الن مونت��اژ
ش��رکت ایران خودرو خراسان افزود:مسیر
حرکت ربات طراحی و ب��رای اولین بار در
دنیا از نش��انگرهای فلزی و سنس��ورهای
پراکس��یمیتی جه��ت تعیین مس��یر ربات
استفاده شد .مزیت این روش در مقایسه با
نمونه های خارجی ک��ه در آن از نوارهای
مغناطیسی اس��تفاده می شود هزینه های
اجرا و نگهداری پایین می باشد.

س��اقی بابیان اینکه در این رب��ات ها از دو
نوع اس��تراتژی حرکتی و دنبال کردن خط
استفاده شده است ادامه داد :در ربات شماره
یک از سیس��تم اصالح مسیر با تغییر دور
موتورهای محرک نس��بت ب��ه هم (مانند
تانک) استفاده شد که مزیت آن سادگی در
طراحی و س��اخت ربات ب��ود  ،اما در ربات
دوم اصالح مس��یر توس��ط فرمان جداگانه
(مانند خودرو) و با فرم��ان پذیری مجزا از
نیروی محرکه طراحی و س��اخته ش��د که
فرمان پذیری و حرکت روان تر این ربات از
مهمترین ویژگی های آن است.
وی در خاتمه گفت :ربات  AGVساخته
شده به دس��ت کارشناس��ان ایران خودرو

رعایت اصول تغذیه سالم در کنار
پیشگیری از کرونا حائز اهمیت است

خراس��ان ام��کان حمل یک تن ب��ار را به
صورت کش��نده دارا ب��وده و از نظر ایمنی
عالوه بر در نظر گرفتن س��رعت 2کیلومتر
بر س��اعت از پنج سنس��ور تشخیص مانع
فراصوت استفاده می کند .از طرفی استفاده
از قطعات داخلی بدون وابس��تگی به خارج
از کش��ور و اس��تفاده از قطعات بال استفاده
موجود در شرکت باعث ایجاد کاهش هزینه
5میلیارد تومانی در ساخت ربات ها نسبت
به خرید از خارج کشور شده است.

سفر معاون فنی و اجرایی راهداری کشور به استان همدان

معاون فنی و اجرایی س��ازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای در س��فری ی��ک روزه از محورهای ارتباطی
استان همدان بازدید کرد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای اس��تان همدان ،خداداد مقبلی در س��فر
خود به همدان از محورهای ارتباطی این استان بازدید
و ضمن دیدار با مسئوالن استان ،سطح ایمنی راهها را
مورد بررسی قرار داد.
بازدی��د از وضعی��ت راهه��ا و ابنی��ه فن��ی محورهای
مواصالتی اس��تان از جمله شهرس��تان ه��ای همدان،
فامنین ،اس��دآباد ،نهاوند و مالی��ر از جمله برنامه های
سفر معاون فنی و اجرایی راهداری و حمل و نقل جاده
ای کش��ور بوده است که در این سرکشی ،خداد مقبلی
آزادسازی ش��انه های جاده ،خط کش��ی ها ،تابلوهای
جهت نما و درزگیری در کل محور را بررسی کرد.
بازدید از گردنه دخان اس��دآباد و کارشناس��ی دقیق در
خصوص رانش زمین ،ایج��اد آب رو جدا کننده میانی،
نص��ب تابلو و عالئم و ایمن س��ازی ش��انه های جاده
ای��ن محور از دیگر برنامه ه��ای بازدیدی خداد مقبلی
بوده است.
لزوم تس��ریع در تزریق اعتب��ارات محورهای ارتباطی
اسدآباد
در شهرس��تان اس��دآباد معاون فنی و اجرایی س��ازمان
راه��داری و مدیرکل راه��داری و حمل و نقل جادهای
اس��تان همدان ضمن بازدی��د از راهدارخان��ه گردنه و

راههای اس��دآباد در نشستی با نماینده مردم اسدآباد در
خانه ملت و همچنین فرماندار این شهرس��تان پیرامون
مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند،
در ای��ن نشس��ت مش��ترک ،نماینده مردم اس��دآباد در
مجلس شورای اسالمی ،تخصیص اعتبار برای تکمیل
روش��نایی و میانی گردنه اسدآباد به شکل برنامه های
کوت��اه م��دت و بلند مدت را امری ضروری دانس��ت و
همچنین خواستار اقدام فورى ،مستمر و موثر در زمينه
بهس��ازى ،ايمن سازى و ترميم راه های این شهرستان
شد.کیومرث سرمدی با اش��اره به اینکه گردنه اسدآباد

یک��ی از پر ترافیک ترین جاده های غرب کش��ور و از
محورهای برفگیر و حادثه خیز است ،اظهار داشت :هر
ساله شاهد بروز حوادث تلخی در این گردنه هستیم که
فوت و جراحت شدید ،بخشی از این حوادث هستند.
وی با اش��اره به اینکه اتصال اس��تانهای دیگر به غرب
کش��ور ،تردد میلیونی زائرین اربعی��ن و ترانزیت بار به
وسیله ماش��ینهای سنگین تنها بخشی از ظرفیت های
این محور اس��ت ،افزود :اخیرا و با پیگیری های انجام
شده شاهد نصب نیوجرسی های سیمانی در این نقطه
هستیم که موجب کاهش تصادفات رخ به رخ می شود

و در این زمینه نیازمند اعتبارات الزم هستیم.
نصب نیوجرس��ی موجب کاهش تصادف��ات در گردنه
اسدآباد می شود
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
ه��م گفت :تعریض یا ایج��اد تونل در گردنه جزو طرح
های ملی اس��ت اما راه حلی مثل نصب نیوجرسی یک
طرح خوب برای کاهش تصادفات است.
صف��ر صادق��ی راد اف��زود :اکنون نصب نیوجرس��ی و
نوسازی روش��نایی دو کار مهمی اس��ت که انجام می
شود.
وی با بیان اینکه مسئوالن اسدآباد زحمات زیادی برای
اینکار متحمل ش��دند بیان کرد :هدف ما این بود طرح
آغاز و اعتبارات آن نیز جذب شود.
مدیرکل راهداری اس��تان همدان ب��ا بیان اینکه نصب
نیوجرسی قطعا موجب کاهش حوادث می شود ،یادآور
شد :نیوجرسی ها ،قابلیت نصب سیستم روشنایی را نیز
دارند که همزمان با مستقر کردن بر روی آنان قرار می
گیرد .صادقی راد اضافه کرد :تنها پیمانکار نیوجرس��ی
استان در چند نقطه مشغول کار است و برای سیستم از
لحاظ مالی به صرفه نیست از استانهای دیگر پیمانکار
بگیرد.
این مس��ئول با تأکی��د بر اینکه تم��ام گردنه مجهز به
نیوجرس��ی خواهد شد ،ابراز داشت :به پیمانکار سفارش
اکید کرده ایم اس��دآباد را در اولویت نصب نیوجرس��ی
قرار دهد.

مساجد شهر جدید هشتگرد تحویل شورای سیاستگذاری امور مساجد شد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
اظهار داش��ت :از ابتدای تاس��یس شهر جدید
هشتگرد  ۱۰مسجد در این شهر ساخته شده و
با توجه به اینکه هر سازه ای که ساخته میشود
باید به ادارات مرتبط ذیصالح تحویل ش��ود،
متاس��فانه مساجد ش��هر تحویل امور مساجد
شهر جدید هشتگرد و یا اداره اوقاف شهرستان
ساوجبالغ نشده که امسال با تفاهم نامهای که
منعقد شد کلیه مس��اجد تحویل شورای امور
مس��اجد گردید و مرتفع نم��ودن کمبودهای
مساجد از جمله خانه عالم در دستور کار شرکت
عمران است.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت عمران
ش��هرجدید هشتگرد؛ مس��عود حق لطفی در
برنام��ه زن��ده رادیویی در جس��تجوی فردا
رادیو البرز اظهار داش��ت :در تمامی مس��اجد

ش��هر ت��ا پایان س��ال  ۱۴۰۰خان��ه عالم۳ ،
باب مرک��ز تجاری برای ایج��اد درآمد پایدار
بمنظور کمکبه نگهداری بنا و اجرای برنامه
های فرهنگی و مذهبی اح��داث و در اختیار
شورای سیاستگذاری ائمه جماعات شهر جدید
هشتگرد قرار خواهد گرفت.
وی درخص��وص س��اخت مراک��ز فرهنگی
کوچک و نماز خانه در کنار پروژه های مسکن
مهر گفت :در تالش هستیم  ۴و نیم درصد از
مساحت هر بلوک در دست احداث را به ساخت
خدمات مورد نیاز محله ای ،نمازخانه و  ...برای
رفاه ساکنین همان بلوک اختصاص دهیم.
ح��ق لطف��ی اف��زود :تاکن��ون  ۱۷مرکز در
اینخصوص شناسایی شده و فراخوان انتخاب
پیمانکار آن در حال انجام است و تا دهه فجر
کلنگ آن نیز به زمین زده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد
از آغاز تجهیز کارگاه سکوی مترو در محدوده
ش��رکت ماموت خبر داد و گفت :پس از انجام
فراخوان و شناسایی پیمانکار ،عملیات تجهیز
کارگاه پروژه سکوی مترو در محدوده شرکت
ماموت در حال انجام است و عملیات عمرانی
آن با اعتباری بالغ بر  ۹۰میلیارد تومان در دهه
مبارک فجر آغاز خواهد شد و در تالش هستیم
تا شهریور سال آینده به بهره برداری برسد.
حق لطفی گفت :با احداث این سکو ،ساکنان
مناطق بیشتری از شهرستان ساوجبالغ تحت
خدمت مترو کرج  -شهرجدید هشتگرد قرار
خواهند گرفت.
وی همچنی��ن از کلن��گ زنی  ۲ورزش��گاه
چندمنظوره ۲ ،پارک ،ساختمان ایستگاه آتش
نشانی مادر و مدیریت بحران جمعا با اعتباری

بالغ بر  ۲۰۰میلیارد تومان در دهه فجر س��ال
جاری نیز خبر داد و گفت :امیدواریم با اجرای
این ط��رح ها ،بخش��ی از نیازهای ش��هر و
شهروندان مرتفع گردد.
وی با اش��اره به اینکه مدرس��ه دیگ��ر در فاز
 ۷ب��ا  ۶۰درصد پیش��رفت فیزیک��ی در حال
ساخت است گفت ۲ :باب مدرسه نیز بصورت
مشارکتی در حال ساخت است.
حق لطفی ضمن دع��وت از خیرین و بخش
خصوص از شناس��ایی و آمادگی واگذاری ۸۰
قطعه زمین با کاربری اموزشی خبرداد.
وی همچنین اظهار داش��ت :در زمان حاضر
 ۵ه��زار و  ۵۲۰واحد مس��کن مهر وجود دارد
ک��ه در انتظار تکمیل یکی از زیرس��اختهای
آب ،فاضالب و برق و گاز اس��ت و در همین
راس��تا طبق مصوب��ه و تعاملی که ب��ا وزارت

نیرو و دس��تگاههای خدمات رس��ان صورت
گرفت��ه ۳۰ ،میلیارد تومان ب��ه اداره برق و ۵۱
میلیارد تومان به اداره آب و فاضالب بصورت
تهاتری و نقدی تخصیص داده شده تا عملیات
زیرس��اختی باقیمانده مس��کن مهر به اتمام
رسیده و مشکالت آنها مرتفع گردد تا به لطف
خدا پرونده مسکن مهر تا پایان دولت دوازدهم
بسته شود.

بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی از شركتهای گروه فوالد مباركه

دکت��ر محمدباقر قالیب��اف ،رئیس مجلس
شورای اسالمی در جریان سفر دو روزۀ خود
به اس��تان چهارمحال و بختیاری ،از طرح
توسعۀ مجتمع فوالد سفیددشت و شرکت
ورق خودرو ،دو شرکت گروه فوالد مبارکه،
بازدید کرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی در نخستین
روز از س��فر خ��ود به اس��تان چهارمحال و
بختیاری به همراه جمعی از مس��ئولین این
اس��تان ،از خطوط تولید ش��رکتهای ورق
خ��ودرو و فوالد سفیددش��ت چهارمحال و
بختیاری بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت
این واحدها قرار گرفت.
وی در مصاحب��ه با خبرن��گار فوالد گفت:
خوشبختانه امروز شاهد بودیم که نیروهای
فنی ج��وان و متخصص ،کارهای فنی این
بخش را بهخوبی پیش بردهاند.
ن
قالیب��اف افزود :در زمینۀ تأمی��ن مالی ،ای 

ش��رکتها با تولی��د و صادرات و س��پس
سرمایهگذاری مجدد مسیر خود را بهخوبی
پیش میبرند .البته در این راه مشکالتی هم
دارند که بخش��ی از آن ممکن است مربوط
به ضوابط و مقررات باش��د که ما به س��هم
خودمان باید در مجلس به آن توجه کنیم.
وی تصریح کرد :مهمترین نکتۀ مدیریتی که
امروز در مورد آن اتفاقنظر داشتیم این بود
که اگر مجلس مشکل ایجاد نکند ،اینگونه
واحدها مشکلی نخواهند داشت.
قالیباف گفت :در سیاس��تگذاریها سعی
میکنیم تصدیگری دولت را کمتر کنیم و

اجازه دهیم مطابق اصل  ۴۴قانون اساسی،
کار بهدرس��تی در اختیار م��ردم و نیروهای
جوان قرار گیرد.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه
خاطرنشان کرد :در زمینۀ مشکالت گمرکی
نیز دو ماه پیش جلس��های با حضور وزرای
صمت ،اقتصاد ،جهاد کشاورزی و مدیرکل
بانک مرکزی برگزار شد .تصمیمهای خوبی
نیز گرفته شد و من فکر میکنم در دوماهۀ
گذشته بیشترین کاالها از گمرگ ترخیص
شدهاند.
وی در زمینۀ رفع مش��کالت کارخانههای

مس��تقر در جنوب غرب کش��ور نیز گفت:
طبیعتا دولت باید در این بخش پیشنهادهایی
ارائه دهد تا بتواند هم حلقهها را تکمیل کند
و هم کمک کند بخشهای مکمل در کنار
هم باشند و در نتیجه حملونقل و جابهجایی
کمتری صورت گیرد.
قالیباف در ادامه اف��زود :وزارت صمت باید
توزیع درس��ت و آمایش صحی��ح را در این
زمینه دنبال کن��د و مجموعههای فوالدی
طوری کن��ار هم قرار بگیرند که رس��یدن
به محصول نهای��ی تا جای ممکن در یک
محیط دنبال شود.

فاضالب دنارت به شبکه جمعآوری محور شرق اصفهان متصل میشود

س��خنگوی ش��رکت آب و فاضالب استان
اصفهان با اش��اره به اینک��ه فاضالب محله
دنارت به ش��بکه جم��عآوری محور ش��رق
اصفهان متصل میشود ،گفت :در برنامههای
امسال و سال  1400شرکت ،فاضالب شهری
منطقه دنارت پیشبینی شده است.
سید اکبر بنیطبا با اشاره به شبکه فاضالب
اصفهان اظهار داش��ت :یک��ی از محورهایی
ک��ه در کالن ش��هر اصفه��ان در ارتب��اط با
ش��بکه جمعآوری فاضالب هنوز باقی مانده،
محور شرق اصفهان است که شامل مناطق
ارغوانیه ،س��ه راه پینارت ،شهرک زایندهرود،
ردان و دنارت است.
سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان افزود:

انتقال فاضالب به تصفیهخانه شرق اصفهان
مس��تلزم اجرای کلکتور اصلی این خط بود و
اکنون کلکتور اصلی از محور خیابان شریعتی
به کلکتور محور شرق اصفهان تقریب ًا به اتمام
رسیده است.
وی بیان کرد :ایستگاه پمپاژ که در مجاورت
رودخان��ه زایندهرود احداث ش��ده تا بتوانیم با
توجه به شرایط توپوگرافی زمین ،فاضالب را
به آن نقطه انتقال دهیم و از آنجا به این خط
انتقال ایستگاه پمپاژ شود با حضور وزیر نیرو
به صورت ویدئو کنفرانس در چند ماه گذشته
افتتاح و اجرای شبکههای جمعآوری محالتی
که به آن اشاره شد ،آغاز گشت.
بنیطبا با اشاره به اینکه منطقه دنارت نیز از

همان ش��رایط برخوردار است ،گفت :منطقه
ی��ک و  ۶اصفهان در قال��ب اجرای پیمان با
پیمانکاران مش��خص ش��ده و به مرور زمان
شبکه جمعآوری این مناطق را اجرا میکنیم
و پساب را به تصفیهخانه شرق اصفهان انتقال
میدهیم.
مدی��ر رواب��ط عمومی ش��رکت آبفا اس��تان
اصفهان ادامه داد :ش��بکه فاضالب اصفهان
مناب��ع دولتی و بودجهه��ای عمرانی ندارد و
اجرای ش��بکههای فاضالب مستلزم تأمین
منابع مالی زیاد است و با توجه به محدودیت
منابع مالی ،باید از محل درآمد خود کالنشهر
اصفهان هزینههای آن تأمین شود.
وی عن��وان کرد :در حال حاضر با محدودیت

منابع مالی مواجه هستیم اما این عامل منجر
به توقف شبکههای اجرای فاضالب نشده و
تنها زمان کار طوالنیتر میشود ،همکاران در
معاونت توسعه و بهرهبرداری شبکه فاضالب
در این راستا تالش میکنند و مردم مطمئن
باشند این محله نیز به شبکه جمعآوری محور
ش��رق اصفهان متصل و مشکلش��ان حل
میشود.
بنیطبا خاطرنش��ان کرد :با توج��ه به اینکه
پساب فاضالب ش��هروندان محالت دنارت،
فیزدان و داران بایس��تی با ی��ک خط انتقال
مش��ترک از محور جنوب رودخانه زاینده رود
به شمال رودخانه و سپس از طریق ایستگاه
پمپاژ به خط انتقال تصفیه خانه شرق اصفهان

منته��ی گردد ،این مهم بر برنامه های جدی
شرکت آبفا می باشد.
سخن گوی شرکت آبفا استان اصفهان افزود:
در حال حاضر به دلیل تعارضات محلی ،این
عملیات با وقفه مواجه گردیده و امید است با
مساعدت مسئولین ذیربط در استان اصفهان،
شرایط و تمهیدات الزم برای اجرای عملیات
لوله گذاری فراهم گردیده و خواسته شهروندان
در حداقل زمان ممکن تامین گردد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در
خصوص بس��یج ملی تغذیه گفت :در شرایط
فعلی کرونا ،رعایت اصول تغذیه سالم در کنار
پیروی از پروتکل های بهداشتی پیشگیری و
کنترل بیماری کووید  ۱9برای تقویت سیستم
ایمنی بدن حائز اهميت است.
دکتر عبدالجبار ذاکری اف��زود :اصول رعایت
تغذیه سالم در شرایط عادی الزمه یک زندگی
سالم بر محور توس��عه پایدار در هرجامعه ای
است ،اما وقتی با بحرانی مانند کرونا مواجه می
شویم ،رعایت اصول تغذیه سالم یکی از ارکان
مهم و اساس��ی در تامین س�لامت و کوتاه تر
کردن دوران این بحران اهمیت پیدا می کند.
وی عنوان کرد :تغییر الگوی غذایی در دوران
قرنطین��ه و محدودیتهای اجتماعی ناش��ی از
شیوع ویروس همهگیر کرونا ،ضرورت ماندن
در من��زل موجب تغییرات��ی در الگوی غذایی
خانواده شده ،ریزه خواری و مصرف تنقالت کم
ارزش غذایی ،افزایش زمان تماشای تلویزیون،
کار با کامپیوتر و تبلت و ش��بکه های مجازی
و در نتیج��ه کاهش تحرک بدن��ی از عواملی
اس��ت که با بروز اضافه وزن و چاقی و برخی
کمبود های تغذیه ای می تواند موجب تضعیف
سیستم ایمنی بدن شده و شانس ابتال به کرونا
را افزایش دهد و در صورت ابتال به بیماری روند
بهبودی را با تاخیر مواجه سازد.
رئیس مرکز بهداش��ت شهرستان بندرعباس
اضافه کرد :در س��ال جاری ،همانند سال های
گذش��ته مقرر شده است که بسیج ملی تغذیه
با شعار « تغذیه سالم برای پیشگیری از کرونا
« از  ۱۵تا  ۳۰دی ماه در سراس��ر کشور برگزار
گردد.
دکتر ذاکری تصری��ح کرد :با تغذیه صحیح و
تقویت سیستم ایمنی بدن می توان از ابتال به
کرونا پیشگیری کرد ولی باید توجه کنیم که
تغذی��ه صحیح به معنی مص��رف مواد غذایی
گران قیمت نیست بلکه با استفاده از جایگزین
های مواد غذایی می توان تغذیه ای صحیح و
متناسب با اقتصاد خانواده داشت.
ذاکری اظهار کرد :سامانه تلفنی  ،4030یکی
از اقدامات مهمی است که در شرایط فعلی به
دلیل عدم امکان مراجعه حضوری جمعیت به
مراکز خدمات جامع سالمت برای ارائه خدمات
مشاوره تغذیه برنامه ریزی گردیده است و همه
روزه به صورت شبانه روزی پاسخگوی سواالت
تغذیه ای تماس گیرندگان هستند.
وی تاکید کرد :در ش��رایط کنونی الزم اس��ت
آح��اد جامعه اطالعات و پیامه��ای مربوط به
تغذیه صحیح و س��الم را از طریق منابع معتبر
رسانه ای دریافت نمایند.
رئیس مرکز بهداش��ت شهرستان بندرعباس
عنوان کرد :برای داشتن بدن سالم ،باید «تغذیه
سالم « داشته باشیم و بدن سالم سپری قوی
در برای ابتال به بیماری اس��ت و تغذیه سالم،
شاه کلید پیشگیری از کرونا است.
بیش از  245هزارتن «ذرتدانهای»
درکرمانشاه

مدیر زراعت س��ازمان جهاد کشاورزی استان
کرمانش��اه از تولی��د بی��ش از  245ه��زار تن
ذرتدانهای در استان خبر داد.
محمدس��عید هوشیار س��طح زیر کشت ذرت
دانهای در استان کرمانش��اه را  26هزار و 200
هکت��ار عنوان کرد و افزود :امس��ال متوس��ط
عملکرد ذرت دانه ای در مزارع اس��تان حدود
 9380کیلوگرم در هکتار بوده و در مجموع بالغ
بر  245ه��زار و  700تن ذرت دانهای از مزارع
استان برداشت شد .وی اضافه کرد :سطح زیر
کش��ت ذرت دانه ای در استان در سال گذشته
 19هزار و  950هکتار بود که در مجموع حدود
 184هزار تن ذرت دانهای در استان تولید شد.
متوس��ط عملکرد ذرت دانهای در مزارع استان
در سال زراعی گذشته نیز  9200کیلوگرم در
هکتار بود .مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی
استان کرمانشاه ادامه داد :امسال نسبت به سال
گذشته  6250هکتار افزایش سطح ذرت دانه ای
و بیش از  61هزار تن افزایش تولید را شاهد بوده
ایم .وی گفت :امسال بیشترین سطح زیرکشت
ذرت دانه ای در استان کرمانشاه با 7761هکتار
به شهرستان کرمانشاه اختصاص داشت .وی با
اشاره به جایگاه خوب استان کرمانشاه در حوزه
تولید ذرت دانهای در کشور ،گفت :این استان
بعد از خوزستان دومین استان تولید کننده ذرت
دانهای در کشور است.
به گفت ه هوشیار ،برداشت ذرت دانه ای مزارع
استان کرمانش��اه از  15شهریور آغاز شده و تا
هفته گذشته ادامه داشته است.
وی در ادامه اش��اره ای هم به در برنامه بودن
توسعه کشت نش��ایی ذرت در استان داشت و
گفت :صرفه جویی در مصرف آب ،ایجاد سطح
سبز یکنواخت در مزرعه و کنترل بهتر آفات و
علف های هرز از مزایای کش��ت نشایی ذرت
اس��ت ،لذا تالش شده با تهیه حدود  350هزار
بوته نشاء ذرت و تحویل آن به کشاورزان کشت
نش��ایی ذرت به صورت الگویی در سطح پنج
هکتار در شهرس��تانهای کرمانشاه ،هرسین و
روانسر انجام شود.

