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اخبار
هزینه  ۱۴.۵میلیارد تومانی درمان بیمه
شدگان کرمانشاهی در ماه

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه از
هزینه ماهیان��ه  ۱۴.۵میلیارد تومانی در بخش
درمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان استان
کرمانش��اه به مراکز دانشگاهی دانشگاه علوم
پزشکی خبر داد.
میث��م حجتی پ��ور در مراس��م معارفه رئیس
بیمارستان شهدا ،سرپرست بیمارستان حضرت
معصومه (س) کرمانشاه و سرپرست درمانگاه
اسالم آباد غرب با بیان اینکه حوزه درمان کار
در حوزه بحران اس��ت ،اظهار ک��رد :مدیریت
درم��ان تأمی��ن اجتماعی کرمانش��اه از همان
روزهای ابتدایی شروع بحران کرونا به عنوان
رکن دوم درمان در استان به طور جدی به این
بحران ورود پیدا کرد.
وی افزود :از ابتدای ش��یوع وی��روس کرونا تا
ام��روز بیش از  ۵.۵میلیارد تومان بابت بیماران
کرونایی تحت پوش��ش بیمه تأمین اجتماعی
به دانشگاه علوم پزش��کی کرمانشاه پرداخت
شده است .مدیر درمان تأمین اجتماعی استان
کرمانشاه تصریح کرد :در بخش درمان به طور
میانگین ماهانه  ۱۴.۵میلیارد تومان به دانشگاه
علوم پزش��کی بابت مراجعه بیمه شدگان این
س��ازمان به مراکز دانش��گاهی س��طح استان
پرداخت میکنیم .حجتی پور به بیان اینکه ۲
بخش بستری و بخش آی سی یو بیمارستان
شهدا به درمان بیماران مبتال به کرونا اختصاص
داده شده است ،افزود :از ابتدای شیوع ویروس
کرونا تا کنون بیش از یک هزار و  ۸۰نفر بیمار
مبتال در این بیمارستان پذیرش شده که ۹۰۰
نفر از این بیماران بهبود یافته و مرخص شدهاند.
به گفته وی ،حدود هشت میلیارد تومان به طور
مس��تقیم برای درمان بیماران بستری شده در
بیمارستان شهدا هزینه شده است .حجتی پور
ادامه داد :تا کنون  ۱۴هزار مورد سی تی اسکن
برای بررس��ی وضعیت ابتالء ب��ه کرونا بیمه
ش��دگان تأمین اجتماعی در استان انجام شده
اس��ت .وی به میزان اعتبارات مدیریت درمان
استان در شرایط تحریمها و بحران کرونا اشاره
کرد و گفت :امس��ال حدود  ۳۶میلیارد تومان
اعتبار ب��رای پروژههای عمرانی و توس��عهای
استان جذب شده که پیش بینی میشود برای
اتمام این پروژهها بی��ش از  ۵۰میلیارد تومان
اعتبار نیاز داشته باشیم.
حجت��ی پور میزان اعتبارات س��ال  ۹۷را ۷۵۰
میلی��ون تومان و س��ال  ۹۸را  ۲میلیارد تومان
اعالم و اظهار کرد :میزان اعتبارات امس��ال در
قیاس با سنوات قبل یک جهش بزرگ است.

ضريب انتقال پايدارگاز توسط منطقه چهار انتقال گاز

مشهد مقدس س��حررحمتی-در راستاي
ايمنسازي و بهسازي خطوط لوله انتقال
گاز ،بي��ش از  15ه��زار و  500مت��ر از
خطوط لوله منطقه چهار ش��ركت انتقال
گازايران تعويض پوشش شد.
محم��د كامل ،مدير منطق��ه چهار انتقال
گاز ب��ا اعالم اين خب��ر گفت :بيش از15
ه��زار مت��ر در محدوده كيلومت��ر  296تا
 335خط لوله 30اينچ مشهد /دشتشاد،

اس��ت و اين منطق��ه ب��ا بهرهگیری از9
توربوکمپرسور در 3ایستگاه تقویت فشار
گاز و  7مرک��ز بهرهب��رداری خطوط لوله
انتقال ،گاز مورد نیاز محدود ه حوزه هاي
استحفاظي خود را منتقل مينمايد.

به پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی؛

شهردار مشهد دبیر شهر جهانی گوهر سنگ ها شد

مشهد مقدس سحررحمتی-شهردار مشهد ضمن دریافت
حکم دبیر ش��عر جهانی گوهرس��نگ ه��ا از وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی از مشارکت شهرداری
مشهد در ساخت مرکز ملی گوهرسنگ ها در این شهر به
صورت همه جانبه خبر داد.
دومین جلسه مراسم اعطای گواهینامه شهرها و روستاهای
ملی صنایعدس��تی با حضور دکتر علیاصغر مونسان وزیر
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی و غالمعلی حداد
عادل رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.
در این نشس��ت که معاون صنایعدس��تی کشور ،جمعی از
اس��تانداران ،تعدادی از فرمانداران ،شهرداران ،مدیران کل
س��تادی و اس��تانی وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنای ع دستی و جمعی از هنرمندان و فعاالن حوزه صنایع
ی نامه  ۱۵شهر و روستا به
دس��تی حضور داش��تند و گواه 
مسئوالن استانی ارائه شد.
در ای��ن برنام��ه به پیش��نهاد مدیرکل می��راث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ،حکم شهردار
مشهد به عنوان دبیر شهر جهانی مشهد_گوهر سنگ به

وی اعطا شد.
محمدرضا کالئی شهردار مش��هد به اشاره بهعنوان شهر
جهانی گوهر س��نگ از سوی شورای جهانی صنایعدستی

در سال  ۹۵اشاره کرد و گفت :بیش از  ۹۰درصد واحدهای
سنگتراشی کشور و  ۸۵درصد واحدهای ساخت زیورآالت
در شهر مشهد هستند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ب��ا هم��کاری خ��وب ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی
اقدامات متعددی آغاز ش��ده است ،افزود :برگزاری موزهها،
تورها ،نمایش��گاهها و بازارچههای تخصصی ،اس��تفاده از
المانهای تبلیغاتی در ش��هر ،همکاری با آموزش پرورش
برای راهاندازی هنرستانهای تخصصی ،برگزاری نمایشگاه
بینالمللی بعد از چندین س��ال از جمل��ه این اقدامات بوده
است.
کالئی گردش مالی صادرات گوهرس��نگها را در س��ال
گذش��ته  ۱۲۴میلی��ون دالر اعالم ک��رد و گفت :با کمک
ایمیدرو بازارچه گوهرسنگها را تا یک ماه آینده راهاندازی
میکنیم که کمک بسیاری خواهد کرد.
شهردار مشهد از ساخت شهرک صنعتی گوهرسنگها با
همکاری وزارت صمت و به س��رانجام رساندن برندینگ
را دو برنامه دارای اولویت اس��تان عن��وان کرد و افزود :ما
بخش زیادی از پتانسیل بالقوه را در اختیار بازار شرق آسیا
گذاشتهایم که باید این سهم را با انجام کارهای بیشتر روی
موضوع برندینگ بازپس بگیریم

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان محالت مطرح کرد

مرکزی _ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای شهرس��تان محالت اقدامات عمده
و ش��اخص بعمل آمده در حوزه اس��تحفاظی
راههای شهرستان محالت را تشریح کرد .به
گزارش رواب��ط عمومی اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی ،روح اهلل
شمس��ی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای شهرستان محالت به تشریح عملکرد
 ۹ماهه این اداره در سال  ۹۹پرداخت.
روح اهلل شمس��ی با اشاره به اینکه شهرستان
مح�لات دارای  ۴۸کیلومت��ر راه اصلی۴۲ ،
کیلومتر راه فرعی ۲۹۰ ،کیلومتر راه روستایی
آس��فالته و  ۳۳کیلومتر راه روس��تایی شوسه

انجام اقدامات شاخص در حوزه راهداری شهرستان محالت

اس��ت ،بیان کرد :در  ۹ماه اخیر با اس��تفاده از
 ۲۴۰۰تن آس��فالت گرم و س��رد ،لکه گیری
و چال��ه گیری محوره��ای مواصالتی حوزه
استحفاظی شهرستان محالت انجام شد.
وی تصری��ح کرد ای��ن اقدام��ات عمدتا در
محورهای شوره ،رباط مراد-محالت ،آبگرم-
عیس��ی آباد ،نجیروان-محمد آب��اد ،نیم ور-
دلیجان و بصورت مقطعی در س��ایر محورها
صورت گرفته اس��ت .رئیس اداره راهداری و
حمل و نقل ج��اده ای محالت ،در خصوص
تسطیح محورهای خاکی به عملیات بهسازی
راه روستایی یکه چاه ،الگان و قالور جمعا به
طول  ۱۸کیلومتر اشاره کرد و افزود :در  ۹ماه

سال جاری عملیات شانه سازی و رگالژ شانه
خاکی راه به ط��ول  ۵/۷۸کیلومتر و ۳۱۵۰۰
ت��ن خاکری��زی در محور های زیرآب-س��ه
راه ارقده-س��بز کندر-ش��وره-محمدآباد و
نخجیروان-آبگرم اجرایی شد.
وی با بیان اجرایی ش��دن پروژه ها در حوزه
نگه��داری ابنیه های فن��ی در قالب عملیات
تعمیر ،مرمت و نگهداری  ۲دس��تگاه پل به
دهان��ه  ۱۵متر در مح��ور طایقان-خورهه و
امیرآباد ،به عملیات بازگش��ایی دهانه پل ها
که مجموعا  ۳۰پل می باش��د اش��اره کرد و
در ادامه از :س��نگ چینی پ��ل ورودی محور
کوه س��فید با الشه سنگ به طول  ۵۰متر و

همچنین ساخت آبنما در این محور خبر داد.
به گفته شمسی در راستای ارتقای ایمنی راه
های شهرستان نیز در محور نیمور-دلیجان
با حضور استاندار و نماینده شهرستان و سایر
مس��ؤلین روش��نایی جدید با نصب  ۱۲عدد
تیر به بهرهبرداری رس��ید .وی تصریح کرد:
ورودی می��دان محمدآباد ب��ا نصب  ۵۰عدد
باتومی ،رن��گ آمیزی جداول و نصب  ۸عدد
تابلو انتظامی ،اخباری و اطالعاتی ایمن سازی
ش��د .از دیگر اقدامات بعمل آمده نیز به رنگ
آمیزی و آشکار سازی سرعت کاه های محور
های حوزه اس��تحفاظی ،خط کشی در محور
های عیسی آباد-شانق ،ورین-خورهه ،سیاه

پای��گاه اط�لاع رس��انی اداره کل مناب��ع
طبیع��ی وآبخی��زداری اس��تان هم��دان:
اس��فندیار خزائی مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری اس��تان هم��دان گفت :ورود و
ت��ردد خودروهای آفرود و موتور کراس در
طبیعت به ویژه دامنه الوند ش��هر همدان

اصفه��ان -نماین��دۀ م��ردم خمینیش��هر،
حجتاالس�لام محمدتق��ی نقدعل��ی ،در
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه
صنایع بزرگ مهمترین بهرهبردار پسابهای
تصفیهشده هس��تند ،اظهار کرد :بسیاری از
صنایع بزرگ اصفهان ناگزیرند برای استفاده
از پساب ،تصفیههای تکمیلی انجام دهند تا
مجوزهای الزم را از س��ازمان محیطزیست
دریافت کنند.
وی افزود :اقدامات بسیار خوب شرکت فوالد
مبارکه در تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی

موجب بروز تخریب و خسارتهای جبران
ناپذی��ری در این مناطق میش��ود .خزائی
ب��ا بیان اهمیت منابع طبیعی وارزش��های
زیس��ت محیطی جنگله��ا و مراتع گفت:
استقرار گونه های گیاهی فرایند دشواری
دارد ،وآف��رود س��واران ب��ا ورود به عرصه
ه��ای طبیع��ی در واقع اق��دام به تخریب
اراض��ی وواز بی��ن بردن پوش��ش گیاهی
منطقه می کنند .وی افزود :ش��اید برخی
از نواحی کش��ور و استانهای کوهستانی
به علت نداش��تن پوشش گیاهی ،ظرفیت
پذی��رش خودروهای آفروی��د و کراس را

داشته باشد که باید این مکان ها مشخص
و با کار کارشناس��ی برای استفاده عالقه
مندان جانمایی شود.
وی تصریح کرد :محیط زیست و طبیعت
الوند ،زنده و پایدار است و ورود خودروهای
آفرود و موتورها آس��یب بس��یار جدی به
پوش��ش گیاهی نادر و حیات جانوری این
منطقه وارد می کند.
خزایی تاکید کرد :عرصههای طبیعی استان
همدان به هیچ وجه مکان مناس��بی برای
حضور و تردد خودروه��ای آفرود و موتور
کراس نیس��ت و تردد این قبیل خودروها

زمینه نابودی و اضمحالل پوشش گیاهی
و طبیعت استان را فراهم می کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
همدان گفت :تخریبی که براثر تردد خودرو
آفرود و موتور کراس(رد چرخ و الس��تیک
خودرو آفرود) ایجاد می شود به هیچ وجه
قابل جبران نیست چراکه شدت فشار وارده
ناشی از چرخش الستیک این خودروهای
سنگین موجب تسریع در فرسایش خاک
و تخریب و نابودی (زیر و رو شدن) کامل
پوشش گیاهی می شود.
به گفته خزائ��ی ،هیچگون��ه مخالفتی با

دره-ور جمعا به طول  ۵کیلومتر ،نصب ۲۰۰
مت��ر گاردریل در کیلومتر  ۱۲ج��اده آبگرم و
محور حاجی آباد با  ۴۱صفحه و  ۳۰پایه گارد،
نصب هندریل به طول  ۵۴۰کیلومتر درمحور
محالت-خمین اشاره کرد.

گردشگری و ورزش در طبیعت نداریم اما
اصل مهم دراین زمینه حراست و حفاظت
از عرصه های طبیعی ،جنگلی و پوش��ش
گیاهی منطقه اس��ت و اجازه نخواهیم داد
به هر بهانه ای طبیعت ارزش��مند منطقه
دچار تخریب و نابودی شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
همدان افزود :یکی دیگر از خسارتهایی
که آف��رود س��واری میتواند ب��ه طبیعت
برس��اند تخریب پوش��ش گیاه��ی ،ایجاد
آلودگ��ی  ،جابجائی خ��اک و از بین بردن
گیاهان نادر داروئی و خوراکی است.

فوالد مبارکه در فهرست صنایع پاک کشور

و س��رمایهگذاری در جم��عآوری فاضالب
ش��هرهای اط��راف و تولید داخل��ی مهم و
ارزشمند است.
عض��و کمیس��یون کش��اورزی ،آب و منابع
طبیعی مجل��س یازدهم با اش��اره به اینکه
حساس��یت ویژهای درخصوص عدم استفاده
از س��وخت مازوت در استان اصفهان وجود
دارد ،تصریح کرد :صنایع آالینده در اس��تان
اصفه��ان موظ��ف ش��دهاند از فیلتره��ای
الکترواستاتیک اس��تفاده کنند و وبیناری با
استاندار و دادس��تان و دستگاههای مربوطه

در این خصوص برگزار شده است.
وی بیان داش��ت :مدیریت استان اصفهان و
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی
بر عدم اس��تفادۀ نیروگاهه��ا و کارخانهها از
س��وخت مازوت تأکید ویژهای دارند ،چراکه
اصفهان کشش آلودگی را ندارد.
نقدعل��ی با تأکی��د بر اینکه ش��رکت فوالد
مبارکه ب��ا بهکارگی��ری تکنول��وژی روز از
صنای��ع پ��اک اس��تان اصفهان محس��وب
میشود ،گفت :صنایع بزرگ گامهای مهمی
در راس��تای کاهش آلودگی هوا برداشتهاند،

اما کافی نیست.
وی اضافه کرد :الزم است صنایع با استفاده
از فیلترهای الکترواستاتیک ،در مسیر تعهد
ب��ه مس��ئولیت اجتماعی گام بردارن��د .ما از
تمام ش��رکتهای دانشبنیان که در زمینۀ
بومیسازی تولید فیلترهای الکترواستاتیک
فعالیت میکنند ،حمایت خواهیم کرد.
نمایندۀ مردم خمینیشهر در مجلس یازدهم
با تأکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه برای
مقابله با آلودگی هوا اقدامات ارزندهای کرده
اس��ت ،گفت :شرکت فوالد مبارکه با داشتن

کورههای قوس الکتریکی انرژی ش��یمیایی
را با تزریق اکس��یژن و کربن تأمین میکند
و همین موضوع مان��ع از آالیندهزایی فوالد
مبارکه شده است.

با حضور معاون اول رئیس جمهور و برای اولین باردر کشور

مدال افتخار ملی صادرات به ذوب آهن اصفهان رسید

در آیی��ن تجلیل ازصادرکنندگان کش��وری،
ذوب آهن اصفهان به عن��وان تنها مدال آور
مل��ی صادرکنندگان س��ال  ( ۱۳۹۹باالترین
نشان صادرات کشور) انتخاب و منصور یزدی
زاده مدیرعامل این ش��رکت  ،لوح و تندیس
ویژه این مراسم را از اسحاق جهانگیری معاون

اول رئی��س جمهور و علیرضا رزم حس��ینی
وزیر صنعت مع��دن و تجارت  22دی ماه در
اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران
دریافت نمود.
منصور یزدی زاده ضمن تبریک کس��ب این
توفیق ارزشمند به تمامی تالشگران ذوبآهن
و مجموعه فوالد کش��ور ،عوامل انتخاب این
شرکت را بدین شرح بیان نمود:
تداوم رش��د صادرات  ،افزایش تعداد بازارهای
هدف صادراتی  ،افزایش صادرات محصوالت

فوالدی به کشورهای منطقه ،آفریقایی  ،آسیای
جنوب شرقی  ،حفظ کیفیت برتر محصوالت
،برگشت بالغ بر  %100ارز حاصل از صادرات
به چرخه اقتصادی کش��ور  ،ثبت جهانی برند
و لوگ��وی ذوب آه��ن اصفه��ان ESCO ،
ZOBESCO
مدیرعامل ذوب آهن با اش��اره به رش��د تولید
محصوالت ساختمانی در کشور گفت  :ذوب
آهن اصفهان دو هدف عمده را مد نظر دارد که
شامل تولید محصوالت صنعتی جدید از جمله

تولید ریل ملی و توس��عه شبکه ریلی کشور و
همچنین توسعه بازارهای صادراتی می باشد
که تمامی تالشگران ذوب آهن در دستیابی به
این دو هدف  ،نقش آفرین اصلی هستند و در
حال حاضر نیز صادرات ریل که تا سال گذشته
واردکننده آن بودیم آغاز شده است .
وی در خصوص موانع توسعه صادرات گفت :
در این خصوص با چالش هایی مواجه هستیم
که مربوط به تحریم های ظالمانه اس��تکبار و
بعضا نیز برخی مش��کالت داخلی هستیم که

اقدامات مشترك ش��ركت گاز با پست استان
س��منان گامی مؤثر در جهت افزایش رضایت
مشترکین و ارائه خدمات به جامعه می باشد
به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان
سمنان؛ حمیدرضا آقاجاني سرپرست اداره کل
پست استان با حضور در شركت گاز با علیرضا
اعواني مديرعامل این ش��ركت ديدار کرد و در
این گفتگو زمينه هاي همكاري مشترك اداره
كل پست با ش��ركت گاز استان مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.
علیرض��ا اعوانی در اين ديدار ضمن اش��اره به
آنالين بودن صدور قبوض گاز در حال حاضر
و حذف صورتحساب كاغذي از فرآيند توليد و
ارسال صورتحس��اب ،گفت :با توجه به سابقه
هم��كاري بين دو دس��تگاه در زمينه قرائت و
توزيع صورتحس��اب مش��تركين گاز در سال
های گذشته ،شركت پست در صورت آمادگي
مي تواند در س��اير حوزه هاي خدمات رساني
خصوص ًا ارائه خدمات مورد نياز به مش��تركين
روستايي در سطح استان مشاركت نمايد.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان به ارتباط
مؤثر پست با قش��رهاي مختلف جامعه اشاره
ك��رد و افزود :اين ارتب��اط مي تواند به عنوان
يكي از ابزارهاي قابل توجه در ايجاد و توسعه
فرهن��گ مديريت مص��رف در تمامي بخش
ه��ا به کار گرفته ش��ود .در این دیدار آقاجاني
مديركل پست استان ضمن عرض تبریک و
آرزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید شرکت
گاز اس��تان سمنان ،گفت :ش��ركت پست به
دليل قدمت ديرينه جایگاه ارزش��مندي را در
بین اقش��ار جامعه يافته است .آقاجانی یکی
ازداليل موفقیت پس��ت را انطباق با ش��رایط
جامعه و نيازهاي مشتريان بیان داشت و افزود:
تعامل و همکاری فی مابین این دو دس��تگاه
رضایت بخش بوده و امیدواریم در آينده شرايط
همكاري هاي مشترك خصوص ًا در حوزه ارائه
خدمات در دفاتر پيشخوان دولت توسعه يابد و
بتوانیم گام های مفید و مؤثری در ارائه خدمات
به جامعه برداریم.
مساجدشهرجدیدهشتگرد تحویل
شورای سیاستگذاری امور مساجد شد

خودروهای افرود طبیعت همدان را تخریب می کند

اختصاص بیش از 30میلیارد ریال
اعتبار صندوق توسعه ملی جهت اجرای
طرحهای آبخیزداری و کاهش خطر
فرونشستزمین

اس��ماعیل عرب معصومی رئی��س اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان گرمس��اردر
حاشیه بازدید از اقدامات آبخیزداری انجام شده
در حوضه های آبخیز شهرستان گرمسار بیان
کرد :ب��ا اجرای طرحهای آبخی��زداری ،حجم
قابلتوجهی از منابع آب��ی موجود در اثر بارش
باران و جاری شدن روان آبها وارد سفرههای
زیرزمینی میش��ود و با تقویت بس��تر خاک از
ی میکند .باتوجه به
فرونشس��ت آن جلوگیر 
اهمیت اجرای پروژه های آبخیزداری در کنترل
سیل ،رسوب و تقویت سفره های آب زیرزمینی
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سالجاری
بی��ش از 30میلیارد ریال اعتب��ار جهت اجرای
پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در حوضه
های چنداب و حبله رود به شهرستان گرمسار
اختصاص داده شد .وی افزود :با تکمیل روند
اج��رای طرحهای آبخی��زداری و آبخوانداری
در شهرستان گرمس��ار ،بخش زیادی از روان
آبهای فصلی به سمت سفرههای زیرزمینی
هدایتشده و عالوه بر جلوگیری از فرونشست
زمین ،موجب تقویت خاک و پوش��ش گیاهی
منطق��ه نیز میش��ود .عرب معصوم��ی ادامه
داد :برداش��ت بیروی��ه آب از منابع زیرزمینی،
مهمتری��ن عامل فرونشس��ت زمین اس��ت و
برای جلوگیری از ادامه این روند باید برداشت
از س��فرههای زیرزمین��ی منطق��ه ب��ه میزان
قابلتوجهی کاهش یابد .عرب معصومی بیان
کرد :برای حفظ و تقویت بس��تر خاک باید در
روند برداشت از چاههای آب منطقه تجدیدنظر
صورت گیرد و تغذیه مصنوعی سفرهها از طریق
اجرای طرحهای آبخیزداری دنبال شود.
وی ادام��ه داد :اتکا به مناب��ع آب زیرزمینی و
برداشت بیرویه از سفرهها خطرات بسیار زیادی
برای محیطزیست و زندگی ساکنان منطقه به
همراه دارد که فرونشس��ت زمین تنها یکی از
آنها است.

توس��ط كاركن��ان منطقه چه��ار عمليات
انتقال گاز ،تعويض پوشش شد.
وي با بیان اینکه اين خط بخشي از خط
لول ه اصلي اس��ت که وظيفه انتقال گاز را
به استانهاي شمالي بر عهده دارد ،اظهار
داش��ت :با اج��راي اين عملي��ات ضريب
انتقال پاي��دار گاز به اين مناطق افزايش
يافت.
مدير منطقه چه��ار انتقال گاز با یادآوری

ای��ن موضوع که این خط لوله ،س��وخت
م��ورد نی��از بعضی از واحده��ای صنعتی
ش��مال كش��ور را تامین میکند ،تصریح
کرد :در س��ال گذش��ته و ابتداي امسال
ب��ه منظور صیانت از ای��ن خط لوله 540
کیلومت��ری انتق��ال گاز طبیع��ی ،پروژه
تعویض پوش��ش آن طراحی واجرا ش��ده
است.
وي اضافه نم��ود :اجراي اين عمليات ،با

توج��ه به اينكه اين خ��ط لوله انتقال گاز
در اقليمهاي متفاوت زميني واقع شده ،با
سختي و صعوبت بسيار همراه بود ،كه با
مديريت و نظارت دقيق بعمل آمده ،بيش
از  90درصد كل پروژه تا قبل از ش��روع
ايام پيك مصرف به انجام رسيده است.
درح��ال حاض��ر بيش از 5ه��زار و 600
کیلومت��ر خ��ط انتق��ال گاز در منطق��ه
چه��ار عملی��ات انتقال گاز احداث ش��ده

شرکت پست می تواند در ايجاد و توسعه
فرهنگ مديريت مصرف منابع انرژی
نقش بسزایی داشته باشد

به لطف خدا امید اس��ت ب��ا همت و همدلی
همه مسئولین این موانع برطرف گردد و رشد
و ش��کوفایی اقتصادی و اقتدار بیش از پیش
ایران اسالمی را در عرصه های جهانی شاهد
باشیم .
این ش��رکت تاکن��ون هفت بار در س��الهای
-1392 -1391 -1388 -1385 -1380
1397-1395صادرکننده نمونه ملی کش��ور
و در س��ال  1393نیز صادرکننده ممتاز کشور
شده بود.

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 س��ازه ای که س��اخته
میشود باید به ادارات مرتبط ذیصالح تحویل
شود ،متاسفانه مساجد شهر 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 .به گزارش روابط عمومی شرکت
عمران شهرجدید هشتگرد؛ مسعود حق لطفی
در برنامه زنده رادیویی در جستجوی فردا رادیو
البرز اظهار داش��ت :در تمامی مساجد شهر تا
پایان س��ال  ۱۴۰۰خانه عال��م ۳ ،باب مرکز
تجاری برای ایجاد درآمد پایدار بمنظور کمکبه
نگه��داری بنا و اجرای برنامه های فرهنگی و
مذهبی احداث و در اختیار شورای سیاستگذاری
ائمه جماعات شهر جدید هشتگرد قرار خواهد
گرفت.
وی درخصوص ساخت مراکز فرهنگی کوچک
و نم��از خانه در کنار پروژه های مس��کن مهر
گف��ت :در تالش هس��تیم  ۴و نی��م 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  ۱۷مرک��ز 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  -ش��هرجدید هشتگرد قرار
خواهند گرف��ت .وی همچنین از کلنگ زنی
 ۲ورزش��گاه چندمنظوره ۲ ،پارک ،ساختمان
ایستگاه آتش نش��انی مادر و مدیریت بحران
جمعا ب��ا اعتباری بالغ ب��ر  ۲۰۰میلیارد تومان
در دهه فجر س��ال جاری نیز خبر داد و گفت:
امیدواری��م با اجرای این طرح ها ،بخش��ی از
نیازهای شهر و شهروندان مرتفع گردد.
وی با اشاره به اینکه مدرسه دیگر در فاز  ۷با ۶۰
درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است
گفت ۲ :باب مدرسه نیز بصورت مشارکتی در
حال ساخت است.

