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اخبار
حمایت از تحقق  ۳۰خوشه صنعتی در
دان
هم 

ایجاد خوشه
مع��اون وزیر صمت با اش��اره به 
های صنعتی در کشور ،خوشه صنعتی پوشاک
ک��رد و گفت :در
آب��اد را موف��ق ارزیابی 
کرد 
راس��تای تحقق  ۳۰خوشه شناسایی شده در
همدان حمایت های الزم را انجام خواهیم داد.
ما-حمید سپهری-همدان،

به گزارش خبرنگار
علی رس��ولیان  ،معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و
آباد
ید از خوشه صنعتی کرد 
شهر امروز در بازد 
از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ
با اشاره به احی��ای مسوولیت های اجتماعی
به عنوان یکی از سیاس��ت های جدی وزارت
صم��ت که وزیر محترم ب��ه آن توجه خاصی
دارن��د؛ ابراز ک��رد :وزارت صمت ب��ر احیای
مسوولیت های اجتماع��ی و توجه به اشتغال
تاکید دارد .رس��ولیان
بخصوص در روس��تاها 
افزود :در راس��تای توجه ب��ه فرمایشات مقام
معظ��م رهبری مبنی بر اینکه م��ردم در امور
مشارکت داده شوند ،در جهت تحقق این امر
و مشارکت اقتص��ادی مردم گام برمی داریم.
وی ادام��ه داد :در س��طح کش��ور  ۲۸۷معین
اقتصاد مقاومتی تعیین کرده ایم و با اس��تفاده

موجود و توان بنگاه های اقتصادی

از ظرفیت
و شرکت ها در راستای تقویت مناطق محروم
شاهد رونق،
حرک��ت می کنیم و از این منظر 
ایجاد اشتغال در این مناطق خواهیم
پویایی و 
بود .وی با اشاره به اینکه در اس��تان همدان
نیز استقبال خوبی از موضوع ذکر شده اتفاق
افتاده است ،گفت :ان شااهلل با جناب استاندار
و بخش خصوصی در این اس��تان تفاهم نامه
کرد تا اینکه امور مرتبط
هایی را امضا خواهیم 
را به عهده بگیرند .معاون وزیر صمت با اشاره
به یکی از برنامه های سازمان صنایع کوچک
و توجه به خوشه ه��ای صنعتی ،عنوان کرد:
در سطح کشور  ۱۰۶خوشه صنعتی آغاز بکار
کرده است و خوشبختانه در استان همدان نیز
 ۶خوشه خاتمه پیدا کرده اس��ت .رسولیان با
آباد
بیان اینکه خوشه پوشاک در روستای کرد 
از خوشه های موفق اس��ت ،تصریح کرد :این
خوش��ه اشتغال خوبی را در این روس��تا و ودر
ایجاد کرده اس��ت و م��ا نیز در تامین
منطقه 
مال��ی و تسهیل امور مرتب��ط کمک خواهیم
ک��رد .وی خاط��ر نشان ک��رد :در راس��تای
تحق��ق و فعال ش��دن  ۳۰خوشه شناس��ایی
ش��ده در همدان حمایت ه��ای الزم را انجام
محمد رضا بادامی  ،مدیر عامل

خواهی��م داد.
شرکت شهرک های صنعتی اس��تان همدان
واحد فعال در این
نیز با اشاره با اینک��ه یک 
چند س��ال گذشته توانسته است
شهرک طی 
تولید بازگرداند،
واح��د تعطیل را به چرخه 

۱۳
واحد در
گفت :در استان همدان هزار و  ۱۴۶
تولید هستند .وی عنوان
حال بهرهبرداری و 
وجود
راکد که در استان 
واحد 
کرد :برای  ۱۷۰
ارد برنامه تعریف کرده ایم .وی با بیان برخی
د 
فاقد فعالیت،
راک��د و 

از مشکالت واحدهای
گف��ت :از مشکالت مطرح می توان به مقوله
جانشینی بانکها ،مباحث مربوط به س��رمایه
واحد تولیدی و
گذارها و شراک��ت طرفین در 
نیز موضوع سرمایه در گردش .وی خاطرنشان
کرد :برنامههایی تدوین و در دس��تور کار قرار
شاهد
گرفته اس��ت تا با مانع زدایی های الزم 
راکد باشیم.
رونق و فعالیت دوباره واحدهای 
 ۱۲۷پروژه برق گلستان به بهره
د
بر داری رسی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت :در قالب طرح اصالح و بهینه س��ازی
شبکه ب��رق کشور ۱۲۷ ،پ��روژه در گلستان
افتتاح شد.
همزم��ان ب��ا افتتاح پنج طرح ب��زرگ شبکه
توزیع نی��روی برق کشور در قالب پویش هر
«هفته الف -ب -ایران» ،پروژه های شرکت
توزیع نیروی برق گلستان هم افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
در آیی��ن افتتاح این پروژه ه��ا اظهارکرد :در
قالب طرح اصالح و بهینه سازی شبکه برق
بود که امروز
کشور ۱۲۷ ،پروژه سهم گلستان 
به بهره برداری رسید.
علی اکبر نصی��ری افزود :برای این پروژه ها
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

۳۷
وی بی��ان کرد :با افتت��اح این پروژه ها ۱۵۳
کیلومتر به طول شبکه فشار متوس��ط۱۴۶ ،
کیلومتر به طول شبک��ه فشار ضعیف۶۵۲ ،
دس��تگاه ترانس و  ۷۵هزار و  ۹۹۵کیلو ولت
آمپر به ظرفیت برق گلستان اضافه شد.طبق
گفت��ه نصیری با بهره برداری از پروژه ها ۱۱
ید به مجموعه برق
هزار و  ۲۴۷مشترک جد 
گلستان اضافه شد.

دئوکنفرانس
دهشتگر دبصورت وی 
دی 
دام ملی شهرج 
برگزاری نشست بررسی طرح اق 

نشست بررس��ی طرح اق��دام ملی مسکن
ب��ا حض��ور عضو هیئ��ت مدی��ره شرکت
ید
مادرتخصص��ی عمران شهره��ای جد 
کشور به صورت ویدئ��و کنفرانس برگزار
شد.
به گ��زارش روابط عمومی شرکت عمران
ی��د هشتگرد؛عض��و هیئت مدیره
شهرجد 
شرکت م��ادر تخصصی عمران شهرهای

ید کش��ور اظهار داشت:تسریع عملیات
جد 
اجرایی پروژهه��ا و پاالیش متقاضیان به
منظور تحقق اه��داف طرح ضروری بوده
تاکید است.
مورد 
و 
یداهلل رحمانی از مسئولین شرکت عمران
خواس��ت که تاواحدهای دردس��ت احداث
ط��رح اقدام ملی مسک��ن رامطابق برنامه
تکمیل و افتتاح نمایند.

رحمانی گف��ت :در این خصوص توجه به
برنامه زمانبندی و کنت��رل مستمر آن در
دستور کار مدیران شرکت عمران باشد.
وی اف��زود :هرچه س��ریعتر آماده س��ازی
وارد
پروژه ه��ا ،انجام و اطالعات پ��روژه 
ش��ود و قرارداده��ای پیمانکاران
س��امانه 
تعیین تکلیف شود.
ید
مدیرعام��ل شرک��ت عم��ران شهرجد 

هشتگرد ضم��ن ارائه گ��زارش ازآخرین

وضعی��ت طرح اقدام مل��ی مسکن دراین
شهر ،خواس��تار پیگیری درتسریع اجرای
پروژه شد.
مسعودحق لطف��ی ازمسوولین طرح اقدام
هشتگرد خواس��ت تا با

ی��د
مل��ی شهرجد 
تالش مضاعف در جه��ت نیل به اهداف
طرح اقدام ملی قدم بردارند.

د کر د:
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی تأکی 

د تحول قضایی
لزوم تالش جها دی در زمینه تحقق شعار سال در چهارچوب سن 
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-رئیس شورای قضایی

اس��تان در جلسه مسئوالن قضایی بر لزوم کار جهادی و
تالش مضاعف در زمینه تحقق شعار سال در چهارچوب
تأکید کرد.
سند تحول قوه قضائیه 

غالمعل��ی صادقی که در جلسه مسئ��والن دادگستری و
سازمانهای تابعه قوه قضائیه در خراسان رضوی در مجتمع
مشهد سخن می گفت با اشاره به اهمیت

قضایی والیت
محوری شعار س��ال افزود :در س��الهای اخیر رهبر معظم
تأکی��د ویژه ای بر تقویت توان

«مد ظله العالی»
انقالب 
اند و برهمین اس��اس رفع
تولیدی و صنعتی داخلی داشته 
تولید و پشتیبان��ی از واحدهای صنعتی می بایست
موانع 
تأکی��د و اقدام و عمل

مورد توجه،
ب��ه عنوان یک اص��ل 
مسئوالن حوزه های قضایی استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات
تولید و
مجموع��ه قضای��ی اس��تان در زمینه حمای��ت از 
صنعت در س��ال گذشته گفت :بحمداهلل در س��ایه تالش
جمعی همکاران ما در مجموعه قضایی استان از تعطیلی
اد
اد قابل توجهی از واحده��ای صنعتی و بیکاری تعد 
تعد 
آمد و
زیادی از نیروهای خدوم تولیدی پیشگیری به عمل 
برخی کارگاههای تولیدی و صنعتی به چرخه ارائه خدمت
بازگشتند.
رئی��س شورای قضایی خراس��ان رضوی گف��ت :از کلیه
مدی��ران و مسئوالن می خواهیم تا ب��ا حضور میدانی در

موجود را

مراک��ز تولیدی و صنعتی از نزدی��ک مشکالت
تولی��د و اعمال حمایت و

بررس��ی و در زمین��ه رفع موانع
انج��ام پشتیبانی های الزم در چهارچ��وب دفاع از حقوق
عامه اقدام نمایند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به بخشنامه
برخورد با ترک فعل

ریاس��ت محترم قوه قضائیه در زمینه
هد که متأسفانه در اثر
مدیران گفت :بررسی ها نشان می د 
ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی توسط برخی مدیران

شاهد حیف و میل بیت المال و حتی تضییع حقوق
اجرایی ،
برخورد با اینگونه

بخش خصوصی و عمومی هستی��م و
مدیران در کنار تشویق مدیران شجاع ،پرتالش و کوشا در
مسیر خدمت به مردم آغاز شده و انشاء اهلل در سال جاری
خواهد کرد.

نیز با قوت و قدرت ادامه پیدا
رئیس شورای قضایی خراس��ان رضوی خاطر نشان کرد:
وجود
تولید سالم و قانونمند ،
یکی از موانع مهم در جریان 
فساد و س��وء جریان در فرایندها است و همانگونه که در


گذشته نیز به این مسأله توجه کرده ایم در سال جاری نیز
بود و در همین زمینه مسئوالن حوزه
خواهد 

مورد اهتمام

های قضایی و دادستانهای عمومی و انقالب شهرستانها
مفاسد و پیشگیری از وقوع جرایم و

باید با جدیت مبارزه با

خود قرار دهند.
دفاع از حقوق عامه را در دستور کار 
رئیس کل دادگستری خراس��ان رضوی افزود :نظارت بر
جریانهای پولی و مالی ،شفاف سازی وظایف سازمانهای
تولید و صنعت ،تأمین امنیت
فرایند حمایت از 
مختلف در 
سرمایه گذاری با محوریت ثبت قراردادهای رسمی ،نقش
ایجاد زمینه
مورد نیاز بخش تولید ،
بانکها در تأمین منابع 
اقتصاد

فرایند ها به ویژه حوزه
مشارکت حداکثری مردم در 
مفاس��د اقتصادی ؛ از جمله

مفاس��د به ویژه

برخورد با

و
م��ورد توجه و

باید
مواردی اس��ت که ب��ه صورت توأمان 
اهتمام و مطالبه گری مدیران اجرایی ،رسانه ها و مسئوالن
قضایی قرار گیرد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری
انتخابات در سال جاری گفت 2 :انتخابات مهم و سرنوشت
ساز ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا را
باید با استفاده از تمامی ظرفیت
در پیش داریم و انشاء اهلل 
قانونمند و اخالقی

های قانونی در جهت برگزاری انتخاباتی
و ب��ا حضور پرشور شهروندان محترم گام برداریم تا برگ
زرین دیگری در کارنامه نظام مقدس جمهوری اس�لامی
ایران با محوریت مردم بزرگوار ثبت و ضبط شود.

دی فوال د مباركه در پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان
سهم  ۲۸درص 

فوالد مبارکه گفت:
معاون توس��عه شرکت 
حجم سرمایه گذاری پروژه انتقال آب خلیج
میلیارد ریال

فارس به اصفه��ان  ۳۵۳هزار
ف��والد مبارکه با س��هم

اس��ت که شرکت
 ۲۸.۵۸درصدی دو برابر حجم س��هام دیگر
خود اختصاص
بهره برداران این پروژه را به 
س��عید بخش با اشاره به

احمد
داده اس��ت .
آغاز عملیات اجرایی انتقال آب خلیجفارس
ب��ه اصفهان اظهار داشت :اس��تان اصفهان
یک��ی از بزرگتری��ن قطبه��ای صنعتی
کشور اس��ت و ب��ا توجه ب��ه اقلیم خشک
کمبود آب ،نیاز اس��ت که

فالت مرکزی و

با تعریف پروژهای عظیم ،آب پایدار صنایع
تأمین شود .وی اف��زود :شرکت تأمین آب
فوالد
اصفهان صفه با س��هامداری شرکت 
مبارکه ،پاالیشگاه اصفهان ،ذوبآهن ،اتاق
بازرگانی ،سازمان همیاریهای شهرداری و
برآمد
د 
شهرداری کالنشهر اصفهان درصد 
تا شرایط انتقال آب خلیجفارس به اصفهان
را در بازه  ۵ساله فراهم کند.
فوالد مبارکه تصریح
معاون توسعه شرکت 
کرد :با اج��رای انتق��ال آب خلیجفارس به
اصفهان بالغب��ر  ۲۰۰میلیون مترمکعب در
س��ال آب ب��رای مصارف صنعت��ی در نظر

گرفتهشده است.
وی افزود :طول خط انتقال آب خلیجفارس
به اصفهان  ۹۱۰کیلومتر است و این مسیر
یزد و
از اس��تانهای هرمزگ��ان ،کرم��ان ،
کند تا درنهایت به آبگیر
اصفهان عب��ور می 
چم آسمان برسد.
س��عیدبخش ب��ه اشتغالزای��ی بالغب��ر ۱۴
هزارنفری در طول ساخت تا بهرهبرداری از
خ��ط انتقال آب خلیجفارس به اصفهان هم
کرد و افزود :حجم سرمایهگذاری این
اشاره 
میلیارد ریال اس��ت که

ابرپ��روژه  ۳۵۳هزار
رصد
فوالد مبارکه با سهم  ۲۸.۵۸د 
شرکت 

دو برابر حجم سهام دیگر بهرهبرداران این
خود اختصاص داده است.
پروژه را به 
شایانذکر اس��ت با راهب��ری وزارت صمت
و سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی
فوالد مبارکه عملیات اجرایی آیین
ازجمل��ه 
بهرهب��رداری و شروع عملیات اجرایی طرح
انتق��ال آب خلیجف��ارس و دریای عمان به
اس��تانهای شرقی و مرکزی کشور توسط
خواهد شد.

رئیسجمهور آغاز
ای��ن ابَرپ��روژه ،ب��ا بهرهمن��دی از ت��وان
متخصصان داخلی و همچنین ظرفیتهای
بخش خصوصی توانمن��د ،در زمان تحریم

آم��د و این موضوع باعث
رخواهد 

به اجرا د
شده تا از آن بهعن��وان یکی از بزرگترین
بعد از انقالب اس�لامی نام برده
پروژههای 
شود.

د بر فرهنگ "لزوم مانع ز دایی" در شهرکهای صنعتی
تاکی 

امسال باید فرهنگ "ل��زوم مانع زدایی"

در شهرکه��ای صنعت��ی بنح��و شایسته
شکل بگیرد .دکتر عقاب نشین در جلسه
ش��ورای معاونی��ن شرک��ت شهرکهای
صنعتی استان تاکید کرد :در سال"تولید؛
پشتیبانیها،مانع زداییها" تمامی پرسنل
شرکت شهرکهای صنعتی استان نقش
بسزای��ی در رشد شکوفای��ی شهرکهای

باشند .
صنعتی تالش مضاعف داشته 
وی با بیان اینکه عمل به فرامین مقام
معظ��م رهبری در تمامی زمینهها موجب
حل تمام��ی مشکالت کش��ور میشود،
گف��ت :انتخاب شعار س��ال ،نکات بسیار
مهم و قابل توجهی دارد که بیان میکند
بایست��ی پشتیبانیها از تولید انجام بگیرد

و هم موانع موجود بر سر این راه برداشته
شود.
وی اظهار کرد :ه��دف از این جلسه این
است که با روحیه جهادی و ایثار در جهت
تحقق شعار سال کوشا باشیم تا در جهت
تحقق این شعار با همدلی به فرامین مقام
معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی استان افزود؛ هر یک
موجود

از کارکنان موظف هستند تا موانع
در حیطه خدمات رسانی به صنعتگران را
در حوزه خود شناس��ایی کرده و نسبت به
خود راه حلی برای
رفع آن با پیشنهادات 
رفع موانع اقدام نمایند.

داشتی علوم پزشکی گیالن:
معاون به 

د
دار کرونا/سه شهر گیالن قرمز ش 
گیالن در وضعیت هش 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
وضعیت این استان را در مرحله هشدار اعالم
لنگرود و رودبار را

و شهرستانهای رودسر،
ب��ا وضعیت قرم��ز عنوان ک��رد .دکتر آبتین
حیدرزاده در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه
عدم توجه به پروتکل های بهداشتی گیالن

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گف��ت :عملیات احداث پس��ت  ۱۳۲به ۳۳
کیلو ولت پاک چوب به همراه خط ورودی
آن ،در شهرس��تان شوش به پایان رسیده و
برقدار شده است.

حسین اکب��ری در خص��وص برخی اخبار
مبن��ی ب��ر احتم��ال جی��ره بن��دی آب در
اصفهان ،اظهار کرد :متاسفانه بارش ها در
شرایط نرمالی قرار ندارد و با توجه به اینکه
حد نرمال اس��ت،
ب��ارش ها  ۳۳درصد زیر 
رود حاد است.
اکنون ذخیره سد زاینده 
وی اف��زود :در این شرایط نیازمند اقدامات
فنی ،توسعه زیرساخت ها و تکمیل سامانه
اضطراری آبرسانی هستیم ،در اولویت دوم
عملکرد و مدیریت مصرف آب توس��ط

نیز
مردم ضرورت دارد.

اد اظهار
را در وضعیت هشدار کرونایی قرار د 
کرد :شرک��ت در دورهمی ه��ا و تجمعات،
مسافرت و عدم رعایت دس��تورالعمل های
بهداشت��ی از دیگر عوامل خیز بیماری کرونا
اد شهرستان قرمز کرونایی در
است .وی تعد 
گیالن را س��ه شهرس��تان عنوان و تصریح

لنگرود و رودبار

کرد :شهرستانهای رودسر،
در گیالن در وضعیت قرمز کرونایی هستند.
مع��اون بهداشت��ی دانشگاه عل��وم پزشکی
گیالن در خصوص شهرستان های نارنجی
در گیالن نیز افزود :پنج شهرس��تان آستارا،
فومن ،رشت ،آستانه اشرفیه و الهیجان نیز

در وضعیت نارنجی کرونایی هستند.
تاکی��د بر اینکه مردم

حی��درزاده در پایان با
الی��د پروتکل ه��ای بهداشت��ی را رعایت

کنن��د خاطرنشان کرد :پ��س از هشدارها و

درخواس��ت های مکرر از مردم برای ِرعایت
دس��تورالعمل های بهداشت��ی ،برخی عادی

داث پست  ۱۳۲کیلو ولت پاک چوب در شوش
پایان عملیات اح 

محم��ود دشت بزرگ اظهار کرد :این پست
در منطقه هفت تپه شهرستان شوش واقع
شده و دارای دو دس��تگاه ترانسفورماتور با
مجموع ظرفی��ت  ۸۰مگاولت آمپر و چهار
بی خط ورودی است.

وی با بی��ان اینکه خط ورودی دومداره آن
ود یک کیلومتر طول دارد ،افزود :ارزش
حد 
سرمایه گذاری پست و خط پاک چوب بالغ
بر یک ه��زار و  ۴۰۰میلیارد ریال بوده که
توس��ط شرکت پاک چوب متقاضی تامین

برق دیماند  ۱۵مگاوات ،انجام شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
تصریح کرد :پست مذکور آماده بارگیری و
در رینگ شبکه قرار گرفته و بهره برداری،
تعمی��ر و نگهداری بخ��ش  ۱۳۲کیلو ولت

دی آب شرب در اصفهان نیست
سیاست سازمان جیرهبن 

معاون بهره برداری و توس��عه آب شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان تصریح کرد:
مد نظر شرکت آب و فاضالب اس��تان در
هی��چ زمانی ،جیره بن��دی آب شرب نبوده
و نیس��ت و اگر م��ردم مدیریت مصرف را
سرلوحه کار خود قرار دهند ،می توان بدون
جیره بندی و محدودیت ،از شرایط موجود
عبور کنیم.
وی با بی��ان اینکه اصفهانی ها همواره یاد
گرفت��ه اند در شرایط س��خت با مدیریت و
روش ه��ای بهت��ر در مص��رف آب صرفه

بای��د توجه داشت که
جوی��ی کنند ،افزود :
تجهی��زات کاهنده مص��رف بین  ۳۰تا ۵۰
رصد مص��رف آب را کاهش می دهد ،از
د 
سوی دیگر با توجه به شیوع کرونا ،مصرف
رص��د مص��رف آب
آب بی��ن  ۱۲ت��ا  ۱۶د 
افزایش پیدا کرد ،بنابراین شرایط س��خت
تری را نسبت به س��ال ه��ای غیرکرونایی
داریم.
اکب��ری با تاکید بر اینک��ه در شرایط پیک
نسب��ت به نرم��ال حدود  ۳مت��ر مکعب بر
ثانی��ه کمب��ود آب داریم ،چراک��ه ظرفیت

آب��ی  ۳.۲مترمکعب��ی چاه ه��ای فلمن را
به دلیل خشکی زاینده رود از دس��ت داده
ایم ،تصریح ک��رد :هم و غم مجموعه آبفا
و شرکت آب منطقه ای و مدیریت اس��تان
این اس��ت تا فاز اول و اضطراری س��امانه
دوم آبرس��انی اصفهان بزرگ را که جبران
این بخش از آب دس��ت رفته اس��ت را تا
پایان خرداد وارد مدار بهره برداری کند.
وی اضاف��ه ک��رد :اگر این س��امانه به هر
وارد مدار نشد ،راهکار دوم ،مدیریت
دلی��ل 
مص��رف آب و فرهنگس��ازی در این حوزه

انگ��اری ها نموداره��ای کرونایی گیالن را
تغییر داده است.

اخبار
برگزاری اولین جلسه سازمان
دیریت آرامستانهای شهر داری
م
سمنان

جلس��ه هیئ��ت مدی��ره س��ازمان مدیریت
آرامستان های شهرداری س��منان بعدازظهر
روز دوشنب��ه شانزده��م فروردین ماه ۱۴۰۰
برگزار گردید.
ب��ه گزارش گ��زارش مدیری��ت ارتباطات و
امور بی��ن الملل شهرداری س��منان جلسه
هیات مدیره س��ازمان بعدازظهر روز دوشنبه
شانزدهم فروردین  ۱۴۰۰به صورت حضوری
با ریاس��ت حمیدرضا پیوندی در محل اتاق
جلسات س��اختمان اداری برگزار شد .در این
جلسه مصوبات هیات رئیسه توسط اعضای
مورد بحث و بررسی و تصویب
هیات مدیره 
قرار گرفت.
از مهم ترین تصمیم��ات اتخاذ شده در این
موارد زیر اشاره نمود.
جلسه می توان به 
عملکرد س��ازمان آرامستانها در

.۱گ��زارش
سال۹۹
.۲گ��زارش اقدامات صورت گرفته توس��ط
سازمان آرامستانها در ایام نوروز ۱۴۰۰
.۳بررس��ی مشکالت ،ارائ��ه راهکارها،اتخاذ
تصمی��م و تعیین تکلیف نهایی در خصوص
آرامگاههای خانوادگی
.۴بررسی مشکالت جهت اتمام پروژه های
در دست اجرا
.۵برنام��ه ری��زی جهت اجرای پ��روژه ها و
طرح توس��عه آتی سایت آرامستان با عنایت
به بودجه عمرانی مصوب س��ازمان در سال
۱۴۰۰
موج��ود و پیگیری و

.۶بررس��ی مشکالت
مورد
خرید ماشین آالت 
برنامه ریزی جهت 
نیاز سازمان
داری
دیر کل حراست استان 
دار م 
دی 
البرز با شهر دار چهارباغ

خدمت رس��انی مستم��ر و عدالت محور به
تمام نقاط شه��ری و نواحی چهارباغ،مشاور
استاندار و مدیر کل حراست استانداری البرز
با حضور در دفتر شهردار چهارباغ با مهندس
شاه محمدی شهردار این شهر دیدار کرد.
در ای��ن دیدار شه��ردار چهارب��اغ گزارشی
از اقدام��ات عمرانی ،خدمات��ی ،فرهنگی و
کرد
فضای سبز شهرداری در سال  99ارایه 
و ب��ه تشریح برنامه های شهرداری چهارباغ
در س��ال  1400پرداخ��ت .در ادامه مهندس
موسوی مشاور استاندار و مدیر کل حراست
اس��تانداری البرز با قدردان��ی از تالش های
شه��ردار چهارباغ در ارایه خدمات شهری به
شهروندان ،بر ضرورت خدمت رسانی مستمر
آحاد م��ردم و تمام نقاط
و عدال��ت محور به 
تاکید کرد.
شهری و نواحی چهارباغ 
تهیه و توزیع  4000بسته کمک های
مومنانه

توزیع بی��ش از  2000بسته بهداشتی شامل
ماسک ،دستکش و الکل.
عبداله ابول پور مدیرعامل شرکت گاز استان
خوزس��تان گفت :سال گذس��ته در راستای
مسئولی��ت ه��ای اجتماعی ای��ن شرکت و
کمک به اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا
بسته های معیشتی تهیه و توزیع گردید.
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان خوزس��تان:
تاکنون بیش از  2000بسته بهداشتی شامل
ماسک ،دستکش و الکل توزیع شده.
اد  4000بسته
ابول پور :در س��ال  1399تعد 
کمک معیشتی به مناسبت های مختلف (ماه
مبارک رمضان ،هفته دفاع مقدس و )...شامل
 9قلم ( برنج ،روغن ،رب گوجه ،س��ویا ،قند،
شکر ،لوبیا چیتی ،عدس ،ماکارونی) به ارزش
تقریبی هر بست��ه  4.000.000ریال تهیه و
در مناطق محروم شهره��ای اهواز ،کارون،
باغملک ،ویس ،بین اقشار بی بضاعت و کم
افراد آسیب دیده از بیماری کرونا
بضاعت و 
توزیع شد.
معاون رئیسجمهور پارک علم و
فناوری استان سمنان را افتتاح کر د

آن بر عهده این شرکت اس��ت و در صورت
نیاز منطقه ،فضای توس��عه پست برای دو
دس��تگاه ترانسفورماتور  ۱۳۲.۳۳کیلو ولت
و فیدره��ای خروجی نیز پی��ش بینی شده
است.

است.
معاون بهره برداری و توس��عه آب شرکت
آب و فاضالب اس��تان اصفهان با تاکید بر
اینکه در س��اختار شرک��ت آب و فاضالب
مقدمات و زیرساخت های جیره بندی آب
ایجاد شده است ،گفت :از تعهدات آبفا این
است که حداقل تا طبقه اول آب را تحویل
دهیم و در صورت همراهی مشترکان می
ت��وان تا طبقه دوم تامین آب داشته باشیم،
اما در مجموع سیاس��ت ما جیره بندی آب
شرب نیست.

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با
حضور در پارک علم و فناوری استان سمنان
شاهرود چهار طرح این

واقع در شهرس��تان
پارک را افتتاح کرد .س��ورنا ستاری در قالب
س��فر یک روزه به استان س��منان ،فاز یک
س��اختمان کارگاهی رویش فن��اوری ،مرکز
رشد شم��اره  ، ۲مرکز ن��وآوری آب ،انرژی

و کشاورزی ،مرکز ن��وآوری و فناوری های
زمین شناس��ی ،معدن و صنایع معدنی واقع
در پارک علم و فناوری اس��تان س��منان را
افتتاح کرد.
مجموعه کارگاه های رویش فناوری شامل
 ۲ساختمان دو قلو مجزا ،هر یک با مساحت
 ۲ه��زار و  ۱۰۰مترمربع و در مجموع چهار
ه��زار و  ۱۰۰مترمرب��ع در قالب یک شکل
هندس��ی ،برای بهره گی��ری شرکت های
دانش بنی��ان و واحدهای تولیدی در بخش
شمالی اراضی پارک علم و فناوری اس��تان
سمنان طراحی شده و عملیات اجرایی آن از
سال  ۱۳۹۸آغاز شده بود.

