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اخبار
همراهی رسانهها این بار به پویش
خبرنگاران همدل

مس��ول سازمان بس��یج رس��انه ایالم گفت:
پوی��ش ملی کمک مومنانه بار دیگر توس��ط
س��فیران رس��انه انج��ام میگی��رد .ای�لام
آذریعقوبیان-محم��د علینظ��ری مس��وول
س��ازمان بسیج رسانه استان ایالم گفت :این
پویش همزمان در سراسر کشور آغاز شده و
آن شاءاهلل با همراهی و مشارکت خبرنگاران
در س��طح اس��تان نیز روبرو خواهد شد لذا از
تمام اهالی رس��انه میخواهی��م به هر میزان
مبلغ��ی که در نظر دارند در این پویش کمک
مومنانه س��هیم باش��ند این در حالی اس��ت
رسانهها بار دیگر لبیک به فرمان مقام معظم
رهبری را اعالم کردند .وی افزود :خبرنگاران
و اصحاب رس��انه همواره در تمام شرایط چه
در زمان جنگ و چه در حوادث غیر مترقبه و
حاال هم در زمان شیوع ویروس کرونا در خط
مقدم قرار دارند و همواره در راه اطالع رسانی
صحیح به هموطنان جهاد گونه عمل کردند.
مسوول سازمان بسیج رسانه تصریح کرد :بی
شک رسانهها بعد از مدافعان سالمت سفیران
سالمت خوبی برای مردم بودند و این نشان
دهن��ده والی��ت م��داری و والی��ت پذیری
رس��انهها و اهالی قلم است .وی بیان کرد :از
اهالی محترم رسانه ،خبرگزاریها ،نشریات،
هفته نامهها و صداوس��یما که در خط مقدم
آگاهی سازی به مردم در این ایام کرونا بودند
و ب��ه فرمان مقام معظم رهبری در خصوص
کم��ک مومنانه به مردم آس��یب پذیر لبیک
گفتند کمال تقدیر به جا آوردند.

بازسازی شبکه های برق در محله ارزنان با اعتباری بالغ بر  800میلیون تومان

اصفه�ان مریم کربالئی-بازس��ازی شبکه
های برق در محل��ه ی ارزنان از مناطق
محروم اصفهان با اس��تفاده از  6کیلومتر
سیم آلومینیومی و کابل خود نگهدار فشار
ضعیف انج��ام و همزمان ب��ا میالد امام
حس��ن مجتبی(ع) بهره برداری از آن آغاز
خواهد شد.
برای اجرای این پروژه  800میلیون تومان
از اعتبارات ش��رکت توزی��ع برق اصفهان

هزین��ه ش��ده اس��ت  .مهندس محس��ن
معتمدی فرد مدیر برق منطقه  7ش��رکت
توزیع برق اصفهان با اعالم این خبر گفت
 :ب��ا اجرای این پروژه ک��ه در کوتاهترین
زمان ممکن انجام شده است ضعف برق
این منطقه به پایداری اس��تاندارد رسیده و
ایمنی محیطی و مردمی تامین خواهد شد
و همچنین ضعف برق وخاموش��ی های
سال گذش��ته تا حد زیادی کاهش خواهد

یاف��ت  .وی به دیگر اه��داف اجرایی این
پروژه اش��اره کرد و گفت :زیبایی مبلمان
شهری ،افزایش ضریب ایمنی محیطی از
دیگر اهداف این پروژه بوده اس��ت مدیر
ام��ور ب��رق منطقه  7ش��رکت توزیع برق
اصفهان به دیگر شاخص های این پروژه
اش��اره کرد و گفت :در فاز اول این پروژه
یک دس��تگاه ترانس��فورماتور به ظرفیت
 250کیلوول��ت آمپر جابجا ونصب ش��ده

است و در حدود  1100مشترک ساکن در
محله ارزنان از مزایای این پروژه اس��تفاده
م��ی نمایند وی ش��رایط ف��از دوم این
پ��روژه را مطرح نمود و خاطر نش��ان کرد
:به منظور ایجاد شرایط ایمن برای دانش
آموزان مدرس��ه طال��ب زاده واقع در این
خیابان یک دستگاه ترانسفورماتور هوایی
دیگر از مقابل مدرسه جابجا و شبکه های
فش��ار ضعیف پس��ت مذکور بهینه سازی

تقدیر از عکاس قمی منتخب مسابقه
عکاسی اربعین شرکت مخابرات ایران

خواهد شد  .گفتنی است :در طول اجرای
این پروژه به منظور جلوگیری از خاموشی
مشترکین از دو دستگاه دیزل ژنراتور سیار
استفاده شد.

باحضور رئیس کل دادگستری استان ایالم

جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات محکومین دادگستری استان ایالم برگزارشد

ایالم -آذر یعقوبیان-جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی
و تخفیف مجازات محکومین اس��تان به ریاس��ت علی
دهقانی رئیس کل دادگس��تری اس��تان ایالم  ،خسروی
زاد دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز اس��تان  ،مهدی
زاده سرپرس��ت س��ازمان زندان ها و امور تامینی استان
و س��ایر اعضاء کمیس��یون عف��و و بخش��ودگی برگزار
ش��د .رئیس کل دادگس��تری ایالم در این جلسه ضمن
تبریک ماه مبارک رمضان ،به جنبه های مثبت و منفی
حبس و مجازات اش��اره کرد و یکی از مهم ترین اهداف
ق��وه قضائیه را کاهش جمعیت کیفری دانس��ت .وی با
اشاره به بخش��نامه مورخه  31/1/1399ریاست محترم
ق��وه قضائیه در خصوص عفو م��وردی محکومین واجد
شرایط و ضمن تبیین برنامه ها و سیاست های دستگاه
قضایی در این خصوص ،بیان داش��ت :اس��تفاده مناسب
از مج��ازات حبس برای افرادی که باید زندانی ش��وند و
همچنین بهره مندی از مجازات جایگزین حبس همواره
مورد توجه بوده و به صورت جدی دنبال می ش��ود .علی
دهقانی همچنین با تاکید بر اهمیت رعایت پروتکل های

ابالغی در خصوص پیش��گیری از شیوع ویروس کرونا ،
مرخصی زندانیان و عفو محکومین حائز شرایط با هدف
اصالح و ارش��اد آنان را در ش��رایط فعلی مهم و راهگشا

ارزیابی نموده و خواستار نظارت مستمر مراجع قضایی و
س��ازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان در
این خصوص شد .عالی ترین مقام قضایی استان ضمن

تقدیر از تالش های بی وقفه دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان و سرپرس��ت و کارکنان زندان های استان،
افزود :بازاجتماعی شدن زندانیان و اصالح آنان از اهمیت
ویژه ای برخوردار اس��ت و در این راس��تا باید تالش��ی
جهادی صورت گی��رد و پرونده ه��ای قضایی زندانیان
برای بهره مندی از تس��هیالت قضایی در اس��رع وقت
بررس��ی و پیگیری ش��وند  .مهدی زاده سرپرست زندان
های ایالم نیز در ادامه ضمن اش��اره به عفو مقام معظم
رهبری مدظله العالی ،اذعان داش��ت :تع��داد  ۵۵زندانی
مش��مول عفو رهبری ش��دند و ب��رای عفوهای موردی
پرون��ده های قضایی زندانیان از تمام جوانب بررس��ی و
سنجش می شوند .وی گفت :اقداماتی که برای اصالح
و تربی��ت زندانی��ان انجام می گردد ب��ا کیفیت مطلوبی
ارائه و پیاده س��ازی می ش��وند .شایان ذکر است در این
جلس��ه تعداد  59پرونده محکومین استان توسط اعضاء
کمیس��یون مورد بررس��ی قرار گرفت و تعداد 21پرونده
مورد عفو و بخشودگی قرار گرفتند و جهت تایید نهایی
به مرکز ارسال شدند.

موفقیتی دیگر برای شهرداری قدس با اجرای شیوه نامه بودجه ریزی بر مبنای اقتصادی و عملیاتی:

پیاده سازی حسابداری و بودجه ریزی تجمیعی در سطح شهرداری قدس ،مناطق و سازمانهای تابعه

تقاطع غیرهمسطح ولیعصر(عج) قم تا
شهریورماه به بهرهبرداری میرسد

قم -زینب اکب�رزاده -معاون فنی و عمرانی
ش��هرداری قم گفت :در ح��ال حاضر رمپ
جهتی تقاطع حضرت ولیعصر(عج) از سمت
بلوار ام��ام علی(ع) و بل��وار خلیج فارس در
دست اجرا است که دو سوم عملیات عمرانی
آن تکمیل ش��ده است و امیدواریم نیمه اول
س��ال قس��مت باقی مانده نیز تکمیل و به
بهرهبرداری برس��د .عباس حلوای��یزاده با
تش��ریح بودجه ش��هرداری قم در سال ۹۹
و اجرای پروژههای عملیاتی ،اظهار داش��ت:
هر ساله ش��هرداری بودجهای را به شورای
اسالمی شهر قم پیش��نهاد میکند که پس
از تصویب این بودجه ابالغ میشود .معاون
فنی و عمرانی شهرداری قم افزود :در حال
حاضر بودجهای که برای س��ال  ۹۹مصوب
شده بالغ بر  ۳هزار و  ۸۰میلیارد تومان است
ک��ه بخش عمدهای از آن بودجه عمرانی به
ش��مار میرود .ب��ه گفته حلوای��ی زاده این
بودجه عمرانی میان مناطق هش��ت گانه و
معاونته��ا در جهت انج��ام پروژهها اعم از
بهسازی و انجام امور شهری از جمله جدول
گذاری و روسازی معابر و پیاده رو سازیها
و اح��داث بوس��تانها و هدای��ت آبه��ای
سطحی و احداث فرهنگسراها و سالنهای
ورزشی و تقاطعهای غیرهمسطح به عنوان
پروژههای شاخص ش��هر تفکیک میشود.
وی با بیان اینکه موضوع تملکات در ش��هر
و معابر مصوب ش��ده و ش��هرداری موظف
بوده در طول س��ال این پروژهها را به اتمام
برساند ،عنوان کرد :با توجه به حجم عملیات
برخی از پروژهها ،زمان بندی  ۲ساالنه و ۱۸
ماهه پیش بینی میش��ود که بخشی از آن
س��ال قبل تحقق یافته و تعدادی در س��ال
 ۹۹اجرایی میشود و یا ممکن است تا سال
 ۱۴۰۰نیز به ط��ول بیانجامد .معاون فنی و
عمرانی ش��هرداری قم با بیان اینکه پروژه
س��ه س��طحه تقاطع ولیعصر(عج) در س��ال
گذش��ته در مس��یر مستقیم از س��مت بلوار
امام علی(ع) ۷۲ -تن به سمت بلوار کبیری
عملیاتی ش��د ،گفت :در ح��ال حاضر رمپ
جهتی از س��مت بلوار امام عل��ی(ع) و بلوار
خلیج فارس در دست اجرا است که دو سوم
عملیات عمرانی آن تکمیل ش��ده اس��ت و
امیدواریم نیمه اول سال قسمت باقی مانده
نیز تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا در ایام
پیک مناسبات و مراسمها مذهبی در مسجد
جمک��ران بتوانی��م خدماتی را ارائ��ه کنیم.
حلوای��ی زاده گفت :تکمی��ل تقاطع جعفریه
نیز یکی از طرحهای در دس��ت اقدام است
که ش��بدریها در حال انجام بوده و تمامی
دسترسیها در آن جا عملیاتی میشود ،سال
گذش��ته با توجه به بودجه رمپها و لوپها
داخل ش��هر به بهرهبرداری رسید و در حال
حاضر بعد از قس��مت شمالی کمربندی امام
علی(ع) در دس��تور کار قرار داشته و در حال
اجرا است.

اخبار

مسعود مختاری شهردار قدس ،با اشاره به پیاده سازی
حسابداری و بودجه ریزی تجمیعی در سطح شهرداری
قدس ،مناطق و س��ازمانهای تابع��ه ،از چاپ دفترچه
بودجه این ش��هرداری به صورت مکانیز ه در سال 98
خبر داد .ش��هرقدس اکرم داداش زاده -شهردارقدس
داش��ت :با عنایت به ابالغ دستورالعمل تدوین بودجه
توس��ط وزارت کشور و الزام ش��هرداری ها نسبت به
اصالح ساختار مالی و اصالح ساختار کدینگ بودجه،
این ش��هرداری ،اصالح ساختار کدینگ بودجه و پیاد ه
سازی دستورالعمل بودجه ابالغی ،پیاده سازی کدینگ
درآمدی ،هزینه ه��ای اقتصادی و تملک دارایی های

سرمایه ای حسب مفاد دس��تورالعمل مذکور و امکان
تهیه گزارش��ات براس��اس هریک از طبقه بندی ها را
اجرایی ک��رد .مختاری ،تصریح کرد :این ش��هرداری
در س��ال  98عالوه بر اصالح کدینگ و پیاده س��ازی
حس��ابداری و بودج��ه تجمیعی به عنوان نخس��تین
ش��هرداری دارای س��ازمان و منطقه در استان تهران
می باش��د که بودجه ریزی را ب��ه صورت تجمیعی در
سطح ش��هرداری ،مناطق و سازمانهای تابعه عملیاتی
نموده و نس��بت به چاپ و ارائه دفترچه بودجه خود به
صورت کامال مکانیزه اقدام کرده اس��ت .وی با اشاره
به اجرای ش��یوه نامه بودجه ریزی بر مبنای اقتصادی
و عملیات��ی ،افزود :در راس��تای پیاده س��ازی اقتصاد
مقاومتی و همچنین ابالغیه وزارت کشور در خصوص
بودجه ریزی اقتصادی و عملیاتی ،این شهرداری موفق
به اجرای شیوه نامه بودجه ریزی بر مبنای اقتصادی و
عملیاتی ش��د که این نوع بودجه ریزی به نحوه دقیق
تر و روشن تری اجرای برنامه ها را از دیدگاه هزینه و
فای��ده تجزیه و تحلیل مینماید و با روش اندازه گیری
حجم کار ،قیمت تمام شده تولید یا خدمت را به دست

آورده و با اس��تانداردها مقایس��ه تطبیق��ی و تحلیلی
نم��وده و به علل افزایش قیمت تمام ش��ده واقف می
گردد .مختاری با بیان اینکه بودجه ریزی اقتصادی و
عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد
و تخصیص منابع است ،ادامه داد :به بیان دیگر ،بودجه
بندی عملیاتی عبارت است از برنامه ساالنه به همراه
بودجه ساالنه که رابطه میان وجوه تخصیص یافته به
هر برنامه و نتایج بدست آمده از آن برنامه را نشان می
دهد ،به نحوی که ارقام منظور شده در بودجه ،مستند
به تجزیه و تحلیل تفضیلی عملیات و قیمت تمام شده
آنهاست و در چنین چارچوبی کارآیی و اثربخشی برنامه
به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی عملیاتی مطرح می
ش��ود .وی با اش��اره به مزایای بودجه ریزی عملیاتی
بیان داشت :مزایایی چون افزایش پاسخگویی براساس
نتایج ،بهبود مدیریت عملکرد ،بهبود نحوه تخصیص
مناب��ع ،امکان تش��خیص لزوم خرج کرد ،بـراس��اس
اطالعات صحیح از منابع و نیازها ،زیر بنای سیس��تم
جام��ع مدیریت عملکرد و نقطه ش��روع نظارت بر اثر
بخشی سازمانی ،امکان اتخاذ تصمیمات عینی و مؤثر،

امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب
آن با مأموریتهای س��ازمان از نظر منابع ،داراییها و
خدمات ارائه شده ،جایگاه بودجه ریزی عملیاتی را در
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برجسته کرده است.
شهردار قدس در خاتمه با اشاره به برخی از فعالیتهای
صورت گرفته در زمینه اجرای شیوه نامه بودجه ریزی
بر مبنای اقتصادی و عملیاتی ،گفت :اصالح س��اختار
کدین��گ درآم��د و هزین��ه ش��هرداری ،بودجه ریزی
ش��هرداری ،مناطق و سازمانهای تابعه در سال 1399
ب��ر مبنای اقتص��ادی و عملیاتی به ص��ورت مکانیزه،
اجرای الکترونیکی پیش بینی بودجه در راستای پیاده
سازی دس��تورالعمل خزانه داری ،بروزرسانی بودجه و
عملکرد درآمد و هزینه سنوات گذشته مطابق با شیوه
نامه جدید بودجه به منظور نیل به گزارشات مدیریتی
و آماده نمودن بس��تر امور مالی ش��هرداری به منظور
تس��ریع در پاسخگویی به درخواستها و نیاز شهرداری
و پیمان��کاران و تکریم ارباب رج��وع از جمله اقدامات
صورت گرفته در زمینه اجرای شیوه نامه بودجه ریزی
بر مبنای اقتصادی و عملیاتی بوده است.

بیش از هزار و  ۶۰۰منطقه تاریخی در استان اردبیل شناسایی شد

اردبی�ل _ مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی،
گردشگری و صنایع دس��تی استان اردبیل
گف��ت :بیش از هزار و  ۶۰۰منطقه تاریخی
در این اس��تان شناس��ایی ش��ده که نیاز به
ثبت در فهرس��ت آثار تاریخی کشور دارند.
نادر فالحی روز چهارش��نبه در نشس��تی با
مس��ووالن خلخال افزود :تاکن��ون هزار و
 ۲۰۰اث��ر تاریخ��ی تاریخ��ی از جمله ۴۰
منطقه خلخال و س��ایر مناطق مختلف این
اس��تان ثبت ملی شده و برای ثبت بیش از
هزار و  ۶۰۰اثر و منطقه باستانی و تاریخی

شناسایی شده در فهرست آثار تاریخی کشور
نیز تالش میشود .او کمبود نیروی انسانی
در اداره کل و ادارات شهرستانی را از جمله
مشکالت مقابله با حفاریهای غیرمجاز در
مناطق تاریخی و باس��تانی استان دانست و
گفت :برغم مشکالت و کمبودها در بخش
یگان حفاظت با همکاری کارکنان مرزبانی
بیش از  ۶۰حفار غیرمجاز میراث فرهنگی
در اس��تان دس��تگیر و تحوی��ل مقام��ات
قضای��ی ش��دند .او ب��ا بیان اینک��ه رییس
جدید اداره میراث فرهنگی خلخال بزودی

معرفی میش��ود ،اظهارداشت :اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری شهر
توریس��تی س��رعین با یک نفر نیرو و یک
س��رباز  ،پارسآباد با  ۲نیرو  ،بیلهس��وار با
یک نیرو و ادارت س��ایر شهرس��تانها نیز
به همین منوال اس��ت .وی با گرامیداشت
یاد ش��هید مداف��ع میراث فرهنگی ش��هید
محمودزاده گفت :این جانفش��انیها را ارج
مینهیم و اجازه دستدرازی و سوءاستفاده
برخی س��ودجویان به آثار تاریخی و میراث
فرهنگی اس��تان را نمیدهی��م .فالحی از

برگزاری همایش تجلی��ل از کارکنان برتر
و منتخ��ب مرزبانی که در مس��یر مبارزه با
حفاریه��ای غیرمج��از ت�لاش مضاعفی
داش��تهاند ،خبر داد و اف��زود :این همایش
بع��د از ماه مبارک رمض��ان در صورت رفع
محدودیتهای بیماری کرونا برگزار خواهد
شد .سرهنگ صابر افضلنیا  ،فرمانده یگان
حفاظت میراث فرهنگی استان اردبیل هم
گفت :بر اس��اس هدفگذاریه��ای انجام
شده س��اماندهی مقبره ش��هدای مرزبانی
که در شهریور س��ال  ۱۳۲۰تا آخرین نفر

در مقابل ارتش ش��وروی س��ابق پایداری
کردند و به مقام ش��هادت رسیدند تا پایان
شهریورماه افتتاح و رونمایی خواهد شد.

فاز توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای فوالد شهر و بویین در سال جاری به بهره برداری می رسد

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان
اصفه��ان اعالم کرد :ه��م اکنون احداث و
توس��عه هفت باب تصفی��ه خانه فاضالب
در اس��تان اصفهان با پیش بینی اعتباری

بال��غ ب��ر  441میلیارد ریال در دس��تور کار
قرار دارد  .مهندس هاش��م امینی افزود :در
حال حاضر چهار باب تصفیه خانه فاضالب
جدیداالح��داث در ش��هرهای چ��ادگان،
نطنز،گلپایگان ،تیران و توسعه تصفیه خانه
فاضالب ش��هر های فوالدشهر و بویین و
پکی��ج تصفیه خانه تودش��ک در حال اجرا
است که پیش بینی می شود در سال جاری
توس��عه تصفیه خانه فاضالب ش��هرهای
بویین و فوالدش��هر و پکی��ج تصفیه خانه
تودشک درمدار بهره برداری قرار گیرد .وی
با بیان اینکه اصفهان بیشترین تعداد تصفیه

خانه ه��ای فاضالب را در کش��ور به خود
اختصاص داده اس��ت خاطرنشان ساخت:
هم اکنون  26ب��اب تصفیه خانه فاضالب
در استان اصفهان در مدار بهره برداری قرار
دارد که بیانگر بیشترین تعداد تصفیه خانه
فاضالب استانی درکش��ور است .مهندس
امین��ی با اش��اره به روش ه��ای گوناگون
تصفیه فاض�لاب در اصفهان تصریح کرد:
فاضالب در اصفهان به روش های متنوع
تصفیه می ش��ود که می توان در این راستا
به روش برکه تثبیت،الگون هوادهی  ،لجن
فعال و لجن فعال پیش��رفته با حذف ازت

و فسفر اش��اره کرد .مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب اس��تان اصفهان اظهار داشت:
در ح��ال حاضر  12تصفی��ه خانه به روش
الگ��ون هوادهی  11،تصفیه خانه به روش
لج��ن فعال و  9تصفیه خانه به روش برکه
تثبیت فاضالب را تصفیه می کنند .وی با
تاکید بر ارتقای کیفیت پساب بیان داشت:
هم اکنون بیش از  171میلیون مترمکعب
پس��اب در سال ،در استان اصفهان مطابق
با استانداردهای تعریف شده تولید می شود
که حس��ب اولویت به صنعت  ،فضای سبز
و در نهایت محیط زیس��ت اختصاص می

یابد .مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان
احداث و توسعه تصفیه خانه های فاضالب
را ضروری برشمرد و عنوان کرد :جلوگيري
از آل��وده ش��دن منابع آب هاي س��طحي
و زي��ر زميني  ،خاك و هوا ،ارتقاي س��طح
بهداشت عمومي و بهداشت محيط زيست
با جلوگيري از وارد شدن مواد آلوده كننده به
محيط ،.بازيافت حجم قابل مالحظه اي از
آب هاي به ظاهر زائد و غير قابل استفاده و
كاربرد آن در امر كشاورزي و فضاي سبز از
جمله عوامل موثر در احداث و توسعه تصفیه
خانه فاضالب محسوب می شود.

بیش از هزار و  ۶۰۰منطقه تاریخی در استان اردبیل شناسایی شد

اردبیل _ مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت:
بیش از هزار و  ۶۰۰منطقه تاریخی در این استان شناسایی شده که نیاز به ثبت
در فهرس��ت آثار تاریخی کش��ور دارند .نادر فالحی روز چهارشنبه در نشستی با
مسووالن خلخال افزود :تاکنون هزار و  ۲۰۰اثر تاریخی تاریخی از جمله  ۴۰منطقه
خلخال و سایر مناطق مختلف این استان ثبت ملی شده و برای ثبت بیش از هزار
و  ۶۰۰اثر و منطقه باستانی و تاریخی شناسایی شده در فهرست آثار تاریخی کشور
نیز تالش میشود .او کمبود نیروی انسانی در اداره کل و ادارات شهرستانی را از
جمله مشکالت مقابله با حفاریهای غیرمجاز در مناطق تاریخی و باستانی استان

دانست و گفت :برغم مشکالت و کمبودها در بخش یگان حفاظت با همکاری
کارکنان مرزبانی بیش از  ۶۰حفار غیرمجاز میراث فرهنگی در استان دستگیر و
تحویل مقامات قضایی شدند .او با بیان اینکه رییس جدید اداره میراث فرهنگی
خلخال بزودی معرفی میشود ،اظهارداشت :اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری شهر توریستی سرعین با یک نفر نیرو و یک سرباز  ،پارسآباد با ۲
نیرو  ،بیلهسوار با یک نیرو و ادارت سایر شهرستانها نیز به همین منوال است.
وی با گرامیداشت یاد شهید مدافع میراث فرهنگی شهید محمودزاده گفت :این
جانفشانیها را ارج مینهیم و اجازه دستدرازی و سوءاستفاده برخی سودجویان

به آثار تاریخی و میراث فرهنگی استان را نمیدهیم .فالحی از برگزاری همایش
تجلیل از کارکنان برتر و منتخب مرزبانی که در مس��یر مب��ارزه با حفاریهای
غیرمجاز تالش مضاعفی داشتهاند ،خبر داد و افزود :این همایش بعد از ماه مبارک
رمضان در صورت رفع محدودیتهای بیماری کرونا برگزار خواهد شد .سرهنگ
صابر افضلنیا  ،فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اردبیل هم گفت:
بر اس��اس هدفگذاریهای انجام شده ساماندهی مقبره شهدای مرزبانی که در
شهریور سال  ۱۳۲۰تا آخرین نفر در مقابل ارتش شوروی سابق پایداری کردند و
به مقام شهادت رسیدند تا پایان شهریورماه افتتاح و رونمایی خواهد شد.

ق�م -زین�ب اکبرزاده -هدیه و لوح س��پاس
منتخب مسابقه عکاس��ی شرکت مخابرات
ایران به آقای مهدی جعفری عکاس جوان
قمی اهداء ش��د .به گ��زارش روابط عمومی
مخابرات منطقه قم  ،بمناس��بت ایام اربعین
حسینی سال  1398شرکت مخابرات ایران
با هدف شناسایی و حمایت عکاسان مستعد
و فعال در حوزه عکاس��ی مذهبی و آیینی و
کمک به رش��د کیفی و حمایت از تولید آثار
هنری فاخر با موض��وع محرم و آیین های
ع��زاداری و همچنین ارج نهادن به فرهنگ
واالی ش��هادت اقدام به برگزاری مس��ابقه
عکاس��ی اربعین نمود .از میان عکاسانی که
عکس خود را به مسابقه ارسال نموده بودند
مهدی جعفری عکاس جوان قمی در لیست
منتخبین این مس��ابقه عکاسی قرار داشت.
مراس��م اهداء لوح س��پاس و هدیه ارسالی
ایش��ان از سوی ش��رکت مخابرات ایران با
حضور مدیر مخاب��رات منطقه قم مهندس
دهناد برگزار و این عکاس جوان قمی هدیه
خود را از دست ایشان دریافت کرد.
دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان قم با حجت
االسالم و المسلمین ذوالنوری

ق�م -زین�ب اکب�رزاده -به گ��زارش روابط
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
ق��م آقایان :بل��دی مدیر کل  ،ی��زدان پناه
معاون پش��تیبانی  ,رضوانپور معاون مسکن
شهری  ,صمدی جانش��ین معاونت عمران
روس��تایی و مال اسماعیلی معاون بازسازی
و مس��کن روس��تایی ب��ا آق��ای ذوالنوری
نماینده شریف استان قم در مجلس شورای
اس�لامی دیدار کردند .در ای��ن دیدار که در
مح��ل دفت��ر نماینده محترم مردم ش��ریف
اس��تان قم بارعایت پروتکل های بهداشتی
و طرح فاصله گذاری صورت گرفت مهندس
بلدی مدیرکل بنیاد مسکن استان ,با آرزوی
قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان,
گزارش کاملی از فعالیتهای بنیاد مسکن در
اس��تان و برنامه های آینده ارائ��ه نمود .در
ادامه مدیرکل بنیاد مس��کن استان به طرح
مس��کن اقدام ملی اش��اره نم��ود و گفت :با
توجه به استقبال متقاضیان طرح اقدام ملی
مس��کن از همان ساعات اولیه ظرفیت ثبت
نام شدگان در س��امانه آباد به طور کامل در
استان قم و شهرهای تابع تکمیل و مراحل
بعدی نیز جهت تشکیل پرونده به متقاضیان
ثبت نامی اطالع رسانی خواهد شد .ایشان
با اشاره به پیشرفت پروژه های  180واحدی
دهالویه  96 ,واحدی خیابان ش��هدای فردو
و آماده سازی زمین های پروژه  20هکتاری
طرح اقدام ملی توس��ط واحد ماش��ین آالت
بنی��اد گفت :در حال حاض��ر دو پروژه طرح
اقدام ملی توس��ط پیمانکار در مرحله اجرای
فوندانس��یون و ش��ناژ بندی می باشد .وی
با توجه به اینکه اس��تان قم تک شهرستان
می باش��د و در شهرهای اطراف نیز مشکل
مس��کن به صورت جدی وجود ندارد گفت
 :تقاضا داریم در ش��هر قم زمین مناس��ب با
قیمت تمام شده در قالب طرح اقدام ملی یا
مسکن محرومین تحویل بنیاد شود تا بتوانیم
با ساخت مسکن مناسب به اقشار ضعیف و
کم درآمد جامعه خدمت رسانی کنیم.
اجاره غرفهداران ،اماکن فرهنگی
شهرداری قم و مشاغل آسیبدیده در
کرونا بخشیده شد

قم -زینب اکبرزاده -معاون خدمات شهری
ش��هرداری قم گفت :اجاره غرف��هداران و
ورزش��گاهها و اماکن فرهنگی و غرفههای
آرامس��تانها و مشاغل آسیبدیده بخشیده
ش��د .س��ید امیر س��امع در جلس��ه س��تاد
پیش��گیری و هماهنگی پاس��خ به بحران
استان قم که در س��الن جلسات استانداری
برگ��زار ش��د ،اظهار داش��ت :از اس��فندماه
س��ال قبل ،تس��هیالتی را برای مش��اغل
ط��رف قرارداد با ش��هرداری در نظر گرفته
شد .معاون خدمات ش��هری شهرداری قم
افزود :اج��اره غرفهداران و ورزش��گاه ها و
اماکن فرهنگی و غرفههای آرامس��تانها و
پارکینگها و مش��اغل آسیبدیده در کرونا
بخشیده شد .سامع تصریح کرد :مصوبه ای
در ش��ورای اسالمی ش��هر قم برای برای
تس��یهالت خاص در بهشت معصومه(س)
در رای��گان کردن بخش مهم��ی از هزینه
ه��ا و قبور قائل ش��دیم و ب��رای غرفهها و
اماکن قرار ش��د جهت نقد ش��دن چکها
فعال پیگیری نش��ود و بخش��ودگی داشته
باش��یم .وی خاطرنشان کرد :در حال رصد
مش��اغل آس��یب دیده مرتبط با شهرداری
هس��تیم و تقریبا فهرس��ت در سازمانهای
مختلف احصاء شد و از مشاغلی که به طور
کام��ل متوقف بودهاند هزین��ه ای دریافت
نمیش��ود و به میزان خسارتی که به افراد
در این شغل وارد شده شهرداری هزینه ای
دریافت نمیکند.

