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اخبار
تحصیل بیش از  127هزار دانشآموز
در سمنان

محمد دستورانی در نشست خبری با اصحاب
رس��انه به میزبانی اداره کل آموزشوپرورش
س��منان ضمن بیان اینکه در سال تحصیلی
جدید  ۱۱ه��زار و  ۵۰۰نف��ر از دانشآموزان
استان پایه اولی هستند ،اظهار داشت :شیوع
کرونا تحصیل دانشآموزان پایه اول را دچار
چال��ش میکند .وی با اش��اره به اینکه یک
هزار و  ۸۳مدرس��ه در اس��تان سمنان وجود
دارد ،تصریح کرد :مدارس اس��تان بر اساس
وضعیت رنگی این اس��تان در شیوع کرونا از
 ۱۵ش��هریورماه بازگشایی میشود و فعالیت
آموزش��ی بهص��ورت حضوری ،مج��ازی و
ترکیبی حضوری و مجازی انجام میش��ود.
مدیرکل آموزشوپرورش سمنان از تحصیل
 ۱۲۷ه��زار و  ۲۰۰دانشآموز در این اس��تان
خبر داد و گفت :هش��ت ه��زار و  ۴۵۰معلم
در سراس��ر اس��تان وظیفه تدری��س به این
دانشآم��وزان را ب��ر عهدهدارند .دس��تورانی
با تأکید بر اینکه کمب��ود نیرو از چالشهای
مهم آموزشوپرورش س��منان است ،افزود:
باوجود کمبود یک هزار و  ۱۵۰نیروی انسانی
برنامهریزی و تمهیدات الزم اندیش��یده شده
تا هیچ کالس درس��ی اس��تان در آغاز سال
تحصیلی بدون معلم نباش��د .وی با اشاره به
اینکه در س��ال تحصیلی جدید  ۳۰۰معلم در
سطح اس��تان بازنشسته خواهند شد ،تصریح
ک��رد ۳۰۰ :نی��روی تازهنفس ج��وان نیز به
جمع معلمان این اس��تان اضافه خواهند شد.
مدیرکل آموزشوپرورش سمنان بابیان اینکه
در سال تحصیلی که گذشت آمار دانشآموزان
تجدیدی در اس��تان کاهش یافت ،بیان کرد:
یک هزار و  ۴۰دانشآموز در اس��تان س��ال
تحصیلی  ۹۸-۹۹تجدید ش��دند و امتحانات
شهریور با رعایت شیوهنامههای بهداشتی در
هشت حوزه امتحانی در حال برگزاری است.
دستورانی خاطرنشان کرد :ضدعفونی مدارس
و تجهیزات آموزشی مدارس بهصورت روزانه
در دس��تور کار است و این در حالی است که
محدودیتهای مال��ی آموزشوپرورش برای
خری��داری م��واد ضدعفونیکنن��ده به یک
چالش تبدیلش��ده اس��ت .وی بابیان اینکه
یکمیلی��ون و  ۲۰۰ه��زار مترمرب��ع فضای
آموزش��ی در استان سمنان وجود دارد ،اضافه
ک��رد :در حال حاضر  ۱۵میلی��ارد ریال برای
تأمی��ن ش��ویندههای ضدعفونیکننده برای
مدارس اس��تان تأمینشده اس��ت .مدیرکل
آموزشوپرورش اس��تان س��منان با اش��اره
بهضرورت کم��ک خیران برای تأمین هزینه
ضدعفون��ی مدارس اس��تان ابراز ک��رد :اگر
حداقل یکچهارم فضای آموزشی ضدعفونی
ش��ود تأمین ماهانه  ۱۲میلی��ارد ریال اعتبار
برای تهیه مواد ضدعفونیکننده الزم است .
روند اجرای پروژههای عمران
روستایی از محل اعتبارات نفت
مطلوب است

نماینده دیر،کنگان،جم و عسلویه در مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :خوش��بختانه روند
اج��رای پروژهه��ای عمران روس��تایی بنیاد
مسکن استان از محل اعتبارات نفت وضعیت
قابل قبولی دارد ،و در مجلس تالش خواهم
کرد ای��ن اعتب��ارات افزایش یابد تا ش��اهد
سرعتبخشی به تکمیل این پروژهها باشیم.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل بنیاد
مسکن استان بوش��هر حجتاالسالم موسی
احمدی در نشست مشترکی با مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان و مدیران شعب
دیر،کنگان،عسلویه و جم ضمن ابراز رضایت از
عملکرد بنیاد مسکن استان در سطح روستاها
و ش��هرهای زیر  ۲۵ه��زار نفر جمعیت تاکید
کرد :خدمت به مردم بزرگترین نعمت است و
رضایتمندی مردم در انجام پروژهها میبایست
مد نظر قرار داده ش��ود .وی خاطر نشان کرد:
در مجلس نهم ک��ه افتخار نمایندگی جنوب
اس��تان را داشتم ،تنها دستگاهی که در بحث
قانون ساماندهی امالک با شجاعت ایستادگی
ک��رد و کار را بخوب��ی انج��ام داد ،اداره بنیاد
مس��کن شهرس��تان کنگان بود ک��ه در آن
زمان بیش از هزار س��ند روس��تایی و شهری
صادر شد و مش��کالت مردم رفع گردید .این
نماینده مجلس تصریح ک��رد :در برنامههای
بنیاد مسکن جهت توسعه و شکوفایی روستاها
و ش��هرها همراهی و حمای��ت خواهم کرد.
حجتاالس�لام موس��ی احمدی با اشاره به
مس��ئولیتهای اجتماعی نف��ت تصریح کرد:
در کمیس��یون انرژی بصورت جدی موضوع
مس��ئولیت اجتماعی پتروش��یمیها را دنبال
خواهم کرد ،تا مسئولیتهای اجتماعی وزارت

کشف منابع جدید ،بزرگ و پنهان مالیاتی زمینه ساز عدالت مالیاتی

در دی��دار مدیر کل امور مالیاتی اس��تان
اردبی��ل با آیت اهلل س��ید حس��ن عاملی
نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه
اردبی��ل ،امام جمعه اردبیل گفت:کش��ف
منابع جدید ،بزرگ و پنهان که از پرداخت
مالیات تا ح��اال به نحوی اجتناب کرده و
گریز نمودهاند زمینه را برای اجرای عدالت
مالیاتی ایجاد می کند .به گزارش روابط
عموم��ی اداره کل ام��ور مالیاتی اس��تان

اردبی��ل امام جمع��ه اردبیل ب��ا تاکید بر
گسترش جریان فرهنگس��ازی مالیاتی
گف��ت :باید از ظرفیته��ای مراکز علمی
و فرهنگ��ی و حوزه ه��ای علمیه در این
خصوص یاری جسته تا با طرح مسائل و
چالشهای فراروی س��ازمان امور مالیاتی
و تعام��ل و همراهی آنها نس��بت به رفع
مشکالت در س��طح ملی گام برداشته در
دراز مدت ش��اهد توس��عه ایده آل در این

زمینه باش��یم .وی با اش��اره به ضرورت
جلوگی��ری از ف��رار مالیات��ی در ش��رایط
تحریم و اهمیت پرداخت مالیات خواستار
صیان��ت از حق��وق مودی��ان مالیاتی در
راس��تای تحقق عدالت اجتماعی و اعمال
سیاس��تهای حمایت��ی و مش��وق های
قانونی برای مودیان ش��ده اف��زود :توجه
به مش��کالت مردم و رف��ع قانونی آنها و
رعایت ح��ال کارآفرینان و تولیدکنندگان

در ای��ن مقط��ع زمان��ی ام��ری ضروری
است .مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل
حمایت از اصناف و کس��به را در ش��رایط
کرونا از اولویت برنامههای کاری سازمان
ام��ور مالیاتی اعالم نموده اظهار داش��ت:
اجرای عدالت مالیاتی س��رلوحه کارهای
سازمان خواهد بود و سعی ما براین است
با اج��رای عدالت مالیات��ی زمینه عدالت
اجتماع��ی را فراه��م نمایی��م .امام جمعه

تامین پایدار برق ایستگاه های پمپاژ
چشمه لنگان در فریدونشهر

اردبیل پرداخت ع��وارض از محل ارزش
افزوده به ش��هرداری ه��ا و دهیاری های
اس��تان را مثبت ارزیابی نموده و خواستار
توجه بیش��تر به مناطق محروم به منظور
رفع کاستی ها و مشکالت موجود شد.

تولید روزانه  ۱۱۰هزار لیتر اتانول در شرکت الکل رازی

مدیرعامل ش��رکت خمیرمایه و الکل رازی خوزس��تان
گف��ت :تولید روزانه اتانول طبی در این ش��رکت با وجود
برخی مشکالت ناشی از تحریمهای ظالمانه به  ۱۱۰هزار
لیتر رس��یده است .علی احتشامی در محل تولید و بسته
بندی اتانول طبی این ش��رکت اف��زود :تولید بدون وقفه
اتانول طبی دراین شرکت برای مقابله با ویروس کرونا در
کشور به نقطه پایدار و اطمینان بخش رسیده است .وی
با اش��اره به همراهی صنای��ع و متخصصان داخلی برای
نگهداش��ت تولید اتانول طبی در این ش��رکت به عنوان
ماده اصلی ضدعفونی و گندزدایی در محیطهای عمومی
 ،خصوص��ی و مراکز درمانی ادامه داد :با تالش بیوقفه
کارکنان و کارگران این ش��رکت  ،اتانول تولیدی به ۸۰
ش��رکت داخلی برای توزیع در استانهای کشور ارسال
میشود .مدیرعامل شرکت خمیرمایه و الکل سازی رازی
خوزستان در ادامه با اشاره به شعار “جهش تولید” از سوی
رهبرمعظم انقالب اسالمی اگفت:جهش تولید در همان
ماههای نخس��تین ش��یوع ویروس کرونا در این شرکت
عملی ش��د به طوری که در اس��فند  ۹۸و فروردین ۹۹
ح��دود ۱۵میلیون لیتر اتانول وارد بازار کردیم که این به
نقطه اطمینان بخشی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا
در کشور تبدیل شد .احتشامی در ادامه به مردم اطمینان
داد نگران تهی��ه و توزیع مواد ضدعفونی برای کنترل و
مهار ویروس کرونا نباشند .مدیرعامل شرکت خمیرمایه و

الکل سازی رازی خوزستان با بیان اینکه متعهد به تامین
نیاز کشور به اتانول هستیم افزود:اولویت نخست تامین
نیاز کش��ور به این ماده ضدعفونی (اتانول طبی) است و
در صورت��ی که مازادی وجود داش��ته  ،صادرات با مجوز
وزارت صمت امکان پذیر اس��ت .احتشامی با بیان اینکه
این واحد تولیدی با همه توان در حال تامین نیاز کش��ور
به اتانول اس��ت بیان کرد :تا ریشه کنی و مهار ویروس
کرونا در کش��ور ،صادرات مواد ضدعفونی منتفی است.

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل:
آزادگان وارثان شهیدان اند

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل
گفت :آزادگان وارثان ش��هیدان اند
و ماندن��د ت��ا نامش��ان را گرامی و
راهش��ان را ادامه دهند .به گزارش
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی
اس��تان اردبیل ابراهیم قل��ی زاده
ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت
آزادگان به میهن اس�لامی گفت 26 :مرداد ماه ،س��ـالروز
بازگشت غرورآفرین آزادگان و غیور مردان سـرافراز و سـرو
قامتان صبر و اس��تقامت در دفاع از کیان و انقالب اسالمی
به میهن اس�لامی است .آزادگان با فداکاری و شهامت و با

تکیه بر ایمان الهی ،در زیر شدید ترین شکنجه
های دشمن حاضر نش��دند در مسیر آنها قرار
گیرند و به ارزشهای امام و انقالب پشت کنند،
محن��ت و مش��قت را به جان خریدن��د ولی با
دش��من متخاصم ومتجاوز سازش نکردند و با
نجابت و صبر از کیان انقالب اسـالمی و خاک
میهن دفاع کردند .اینجانب این روز مبارک را
به تمامی آزادگان سرفراز ایران اسـالمی بخصوص آزادگان
غیور اس��تان اردبیل تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از
خداوند متعال برای این عزیزان که از ذخیرههای ارزشـمند
انقالب هستند آرزوی توفیق و سـالمتی دارم.

وی با اش��اره به ش��رایط جوی خوزستان و دمای باالی
هوا افزود:این شرایط ممکن است موانعی در مسیر تولید
اتانول طبی کارخانه ایجاد کند اما تالش میشود تا این
موضوع رفع و مانع جدی برای خط تولید محسوب نشود.
این صادر کننده برتر س��ال  ۹۸استان خوزستان با بیان
اینکه کشور در آس��تانه موج بعدی شیوع بیماری کرونا
قرار دارد ،افزود :بههمین منظور تعهدات زیادی برای این
شرکت ایجاد شده و با هماهنگی که بین وزارتخانههای

بهداش��ت ،صمت و س��تاد ملی و اس��تانی کرونا صورت
گرفته ،نیاز اتانول شرکتهای تولید کننده مواد بهداشتی،
ضدعفونی و بخش بیمارس��تانی  ۳۱استان کشور تامین
ی
میشود .مدیرعامل خمیرمایه و الکل رازی از برنامهریز 
انجام شده برای راهاندازی خط دیگر تولید اتانول در این
شرکت خبر داد و گفت :پیشرفت فیزیکی این خط تاکنون
به  ۳۵درصد رسیده که بهدلیل تحریمهای اعمال شده،
تکمیل آن با مشکالتی همراه است .احتشامی پیشبینی
کرد این خط در  ۲س��ال آینده وارد مدار تولید ش��ود که
تولید اتانول در این شرکت افزایش قابل توجهی خواهد
داشت .شرکت خمیرمایه و الکل رازی وابسته به شرکت
توسعه نیشکر و صنایع جانبی با هدف تولید محصوالت
بیوتکنولوژی مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی در سال
 ۱۳۷۷موفق به اخذ موافقت اصولی و جواز تاسیس شد.
پس از شروع عملیات اجرایی ساخت و نصب کارخانجات
الکل و خمیرمایه  ،در سال  ۱۳۷۸نخستین کارخانه این
ش��رکت با ظرفیت  ۳۳میلیون لیتر الکل طبی یا اتانول
 ۹۶درص��د در بهم��ن  ۱۳۸۵تولید خود را ش��روع کرد.
همچنین تولید خمیرمایه با ظرفیت  ۱۰هزار تن در سال
با بهرهگیری از فناوری روز دنیا در اواخر سال  ۱۳۹۰آغاز
ش��د و زمینه اش��تغالزایی  ۵۰۰نفر بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم را فراهم کرد .شرکت خمیرمایه و الکل رازی
در ۳۰کیلومتری جنوب اهواز واقع شده است.

گازرسانی به  ۷۸درصد روستاهای ایالم
در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است

“عباس شمس اللهی” مدیر
عامل شرکت گاز استان ایالم
دز جمع اصحاب رسانه ایالم
گفت :عملیات گازرس��انی به
 ۷۸درصد روس��تاها و نیز ۵۸
درصد شهرهای گازدار استان
در دول��ت تدبیر و امید تحقق
یافته اس��ت .وی افزود :بر اس��اس آمار موجود ۷۷
درصد از صنایع گازدار استان نیز در دولت های یازدهم
و دوازدهم گازرسانی شده اند.مدیر عامل شرکت گاز
استان اظهار کرد ۵۷ :درصد از کل مشترکین شرکت

گاز استان در دولت تدبیر و امید جذب
و اشتراک پذیری شده اند .وی تصریح
ک��رد ۵۷ :درصد از مجموع کل پروژه
های اجرا ش��ده شامل خطوط انتقال
تغذیه و ش��بکه توزیع گاز در استان از
بدو تأسیس تا کنون در این دولت به
وقوع پیوسته است که به نوعی انقالب
صنعتی در سبد انرژی استان بوده است که در تأمین
ان��رژی پایدار و ایم��ن  ،صیانت و حفاظت از محیط
زیست و نیز صرفه جویی اقتصادی جامعه و خانوارها
تحول اساسی ایجاد نموده است.

در دیدار استاندار هرمزگان با وزیر راه و شهرسازی پیگیری و مطرح شد؛

واگذاری اسکله نخل ناخدا به استانداری هرمزگان جهت جذب سرمایهگذار بخش خصوصی

اس��تاندار هرمزگان ارتقاء کیفیت جادههای
شهرس��تان بش��اگرد را یک��ی از مهمترین
شاخصهای توس��عهای این منطقه دانست
و گفت :تکمیل راه های روستایی و احداث
پل دوم بر روی رودخانه جگین شهرس��تان
بش��اگرد ب��ا حمایته��ای وزارت راه و
شهرسازی انجام میشود.
دکتر فریدون همتی در تشریح مسائل مطرح
ش��ده در دیدار با وزیر راه و شهرس��ازی ،با
اش��اره به برنامههای دولت در حوزه ساخت
راه روس��تایی در شهرستان بشاگرد ،عنوان
کرد :دول��ت تدبیر و امید ن��گاه ویژهای به
بهب��ود راهه��ای روس��تایی در شهرس��تان
بش��اگرد دارد و امید اس��ت ت��ا پایان دولت
گامهای بزرگی در این حوزه برداشته شود.
وی ارتق��اء کیفی��ت جادههای شهرس��تان
بش��اگرد را یکی از مهمترین شاخصهای
توس��عهای این منطقه دانست و افزود :مقرر
ش��د که با تقویت اداره کل راهداری استان
هرمزگان از طری��ق حمایتهای وزارت راه
و شهرس��ازی ،تکمی��ل راههای روس��تایی
شهرستان بشاگرد در دستور کار قرار گیرد.
اس��تاندار هرمزگان با اش��اره به احداث پل
دوم بر روی رودخانه جگین در شهرس��تان
بش��اگرد ،اظه��ار داش��ت :وزارت راه و
شهرس��ازی توان مالی و لجستیکی خود را
برای اتمام راههای روس��تایی بشاگرد و پل
جنوب رودخانه جگین به کار خواهد گرفت.
همتی تصریح کرد :بر اس��اس دستور وزیر

راه و شهرس��ازی مق��رر ش��د ک��ه معاون
وزیر برنامهه��ای اس��تانداری هرمزگان را
در خص��وص رینگ ش��یب ک��وه و زیرکوه
شهرس��تان بش��اگرد پیگی��ری کن��د و
حمایتهای مالی الزم برای تحقق این امر
انجام شود.
وی گف��ت :تکمیل کریدور س��احلی جنوب
کش��ور در هرمزگان ،از دیگ��ر موضوعات
مطرح ش��ده در این نشس��ت بود که مورد
تاکید وزیر راه و شهرسازی نیز قرار گرفت و
حمایتهای الزم برای تکمیل این پروژه تا
پایان سال انجام خواهد شد.
همتی گفت :با دستور وزیر راه و شهرسازی
به معاون شهرسازی این وزارتخانه ،ساخت
ش��هرکهای جدی��د مس��کونی در چارک،
جاسک و قشم سرعت پیدا خواهد کرد
اختص��اص  ۵۰میلیارد توم��ان اعتبار برای
س��اخت راه در منطقه کوشا احمدی حاجی
آباد
دکتر همتی در نشس��ت بررسی طرح های
بنی��اد علوی در اس��تان گف��ت :هماهنگی
خ��وب می��ان مجموع��ه مدیریت اس��تان
هرم��زگان و بنی��اد عل��وی منج��ر به رقم
زدن اقدامات بزرگی در اس��تان ش��ده است
و طرحهای بزرگ عمرانی و توس��عهای در
حال اجراست.
دکت��ر فریدون همتی در نشس��ت بررس��ی
طرحه��ای بنی��اد علوی وابس��ته ب��ه بنیاد
مس��تضعفان در اس��تان هرم��زگان ،عنوان

ک��رد :با توجه به پیگیری های انجام ش��ده
برای توسعه مناطق محروم و کم برخوردار
اقداماتی با مش��ارکت بنیاد علوی وابسته به
بنیاد مس��تضعفان در جزیره الرک ش��روع
ش��ده اس��ت و برنامه هایی نیز با مشارکت
اس��تانداری هرم��زگان و بنی��اد عل��وی در
شهرستان بشاگرد تعریف شده است.
وی ادام��ه داد :همچنی��ن در حال تالش
برای احداث یک س��د در منطقه س��یرمند
شهرس��تان حاجی آباد هس��تیم که هم آب
مورد نی��از منطقه را تامین م��ی کند و هم
تحولی در حوزه اش��تغال و کشاورزی ایجاد
خواهد کرد .اس��تاندار هرمزگان افزود :می
توانیم این طرح را به صورت مش��ارکت 50
درصدی با هم��کاری بنیاد علوی طی یک
سال به اتمام برسانیم که تاثیر بسیار زیادی
در سیرمند حاجی آباد دارد.
همتی تصریح کرد :احداث این س��د عالوه
بر رفع خطرات احتمالی ناش��ی از س��یالب
با مه��ار روان آب ها ح��دود  400هکتار از
اراضی منطقه را زیر کش��ت خواهد برد که
باع��ث ایجاد زمینه اش��تغال پایدار و تحقق
جهش تولید خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های بنیاد علوی برای
توسعه جزیره الرک و شهرستان حاجی آباد،
بیان داش��ت :مصوب شده اس��ت که برای
توسعه جزیره الرک حدود  11میلیارد تومان
اعتبار برای مش��ارکت در اج��رای پروژه ها
توسط بنیاد علوی پرداخت شود.

اس��تاندار هرمزگان خاطرنش��ان کرد :مقرر
شده است که برای توسعه شهرستان حاجی
آباد نیز  39میلیارد تومان اعتبار توسط بنیاد
علوی هزینه ش��ود که  11میلیارد تومان از
این مبلغ وارد فاز اجرایی شده است.
همتی با اش��اره به ن��گاه ویژه ای که برای
توس��عه شهرس��تان حاجی آباد به خصوص
منطقه کوش��ا احم��دی وج��ود دارد ،اظهار
داشت 50 :میلیارد تومان اعتبار برای احداث
راه در منطقه کوش��ا احمدی در نظر گرفته
ش��ده اس��ت که به صورت مش��ارکت 50
درصدی با بنیاد علوی به س��رانجام خواهد
رسید.
وی با اش��اره به تکمیل ف��از دوم کارخانه
فوالد کاوه در هرم��زگان ،افزود :با تکمیل
این ف��از که پ��س از خروج ش��رکت های
خارج��ی از ای��ران به ص��ورت کامال بومی
انجام ش��د تولید فوالد در استان هرمزگان
افزایش پیدا کرد.
منصوری با اش��اره به اعتبار در نظر گرفته
ش��ده برای تکیل ط��رح هادی روس��تایی
الرک ،ادامه داد :مصوب ش��د که اعتبارات
توس��عه الرک تا  11میلیارد تومان افزایش
پیدا کند که بر اس��اس بررس��ی های انجام
شده ،با این اعتبار پروژههای در حال انجام
در الرک تکمیل خواهند شد.
وی اضافه کرد :بر اس��اس بررس��ی های
انجام ش��ده مقرر ش��د که اعتبارات توسعه
ای شهرس��تان حاجی آباد نیز تا  22میلیارد

نصب پابند الکترونیک برای  ۳۰نفر از زندانیان واجد شرایط در ایالم

“مجی��د احس��انی” مدی��رکل زندانهای
ای�لام گف��ت :از ابت��دای اج��رای طرح
مراقب��ت الکترونیکی از زندانی��ان در این
اس��تان ،تاکنون  ۳۰نفر از زندانیان از پابند
الکترونیکی استفاده کردهاند .وی افزود :در
اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و
با هدف کاهش جمعیت کیفری در استان

زیرس��اختهای الزم فراهم ش��ده است.
مدی��رکل زندانهای ای�لام ،اظهار کرد:
مدیریت پابندهای الکترونیکی به اس��تان
ایالم اختصاص داده ش��ده ک��ه زندانیان
واج��د ش��رایط میتوانن��د از آن به عنوان
مجازات جایگزین حبس بهره مند ش��وند.
وی ادام��ه داد :در چه��ار ماهه اول س��ال

جاری در راس��تای ارائ��ه خدمات درمانی
به زندانیان در بخش دندان پزشکی شامل
عصب کشی ،ترمیم و… در مجموع بیش
از  ۲۰۰ویزیت انجام ش��د .احسانی با بیان
اینک��ه تاکنون موردی مبت�لا به کرونا در
بین زندانیان ایالم مش��اهده نشده است،
بیان داش��ت :ای��ن افراد در ب��دو ورود به

زندان مورد معاینه و آزمایش قرار خواهند
گرفت؛ در صورت داشتن عالئم مشکوک
به کرونا ویروس ،تحت نظر مراجع قضایی
در منزل قرنطینه میش��وند یا در صورت
لزوم حبس ،مکانی مجزا از دیگر زندانیان
برای آنها تحت مراقبت کامل بهداشتی
در نظر گرفته شده است.

توم��ان افزایش پیدا کند و پس از اینکه کار
در شهرس��تان حاجی آباد آغاز ش��د ،باز هم
نیاز ب��ه افزایش اعتبار دیده ش��د به همین
جهت مصوب ش��د که  39میلی��ارد تومان
برای توسعه شهرس��تان حاجی آباد در نظر
گرفته ش��ود که در ح��ال حاضر  11میلیارد
تومان وارد فاز اجرایی شده است.
مدیرعام��ل بنیاد علوی با بی��ان اینکه 30
میلی��ارد تومان به عنوان تس��هیالت قرض
الحس��نه برای مش��اغل خ��رد و خانگی در
اختی��ار مردم منطق��ه قرار خواه��د گرفت،
تصریح کرد :بنیاد علوی این آمادگی را دارد
که  25میلیارد تومان را به عنوان مشارکت
 50درص��دی ب��رای اح��داث راه در منطقه
کوشا احمدی هزینه کند.
وی با اش��اره به کمک س��ه میلیارد و 400
میلی��ون تومان��ی بنیاد علوی ب��رای بهبود
وضعیت آب ش��رب منطقه کوش��ا احمدی،
عنوان کرد :به مناسبت عید سعید غدیرخم
 100قل��م جهیزیه جهت توزیع در اس��تان
هرمزگان توس��ط بنیاد علوی در نظر گرفته
شده است.
منصوری تصریح کرد :بنیاد علوی همچنین
اعتبارات��ی را در ح��وزه ه��ای احداث زمین
چمن مصنوعی ،تجهیز مدارس ،آبرس��انی
روستایی ،احداث واحدهای مسکونی کمیته
ام��داد ،الیروبی قن��وات ،کمک به صندوق
ه��ای خرد روس��تایی و توزیع بس��ته های
حمایتی هزینه کرده است

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
اصفهان گف��ت :با خرید دو دس��تگاه دیزل
ژانراتور ،برق اضطراری ایستگاه پمپاژ چشمه
لنگان و ایس��تگاه پمپاژ ش��ماره دو آبرسانی
به فریدونش��هر ،تامین ش��د .هاشم امینی
بی��ان کرد :با برداش��ت  72لیتر آب در ثانیه
از چش��مه لنگان از طری��ق 28کیلومتر خط
انتقال و با اس��تفاده از  ۳ایستگاه پمپاژ ،آب
آش��امیدنی فریدونشهر و روستاهای مجاور
آن تأمین می ش��ود و با برداش��ت بیش از
 600لیتر درثانیه از چش��مه لنگان بخشی از
آب رودخانه زاینده رود تامین می گردد .وی
تجهیز چشمه لنگان را به مولد برق اضطراری
ضروری دانست و بیان داشت :چشمه لنگان
تنها منبع تامین کننده آب شرب بیش از 26
هزار نفر جمعیت شهرستان فریدونشهر می
باش��د ،این در حالیس��ت که این شهرستان
واقع در زاگرس مرکزی ،دارای آب و هوایی
سرد و برفی است ،بطوریکه حداقل  8ماه در
س��ال شاهد بارش باران و برف می باشیم و
کوهس��تانی بودن این منطقه رفع هر گونه
حادثه را در زمان بارش سنگین برف ،بسیار
دش��وار می کند و براین اساس تامین پایدار
برق چشمه لنگان بسیار ضروری به نظر می
رسد .مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان
به قطع ش��دن برق تاسیسات چشمه لنگان
در س��ال  90اش��اره کرد و تصریح نمود :در
س��ال  90به دنبال بارش ش��دید برف ،برق
تاسیسات چشمه لنگان قطع شد و در نتیجه
ی آن آب ش��رب فریدونشهر به مدت یک
هفته قطع گردید که این امر مشکالتی برای
مردم و مراکز درمانی و خدماتی ایجاد نمود.
مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان
ازاجرای پروژهها در محلههای کمتر
برخوردار خبر داد

مدیر منطقه  ۱۰ش��هرداری اصفهان با بیان
اینکه یکی از سیاستها و رویکردهای شورای
پنجم و مدیریت ش��هری «عدالت فضایی»
اس��ت ،گفت :بر اس��اس این دیدگاه بیشتر
پروژهه��ای ش��هرداری در محلههای کمتر
برخوردار که نیازمند توسعه بیشتر است ،اجرا
میشود .وی با اشاره به شرایط به وجود آمده
بر اثر شیوع ویروس کرونا ،افزود :علی رغم
این شرایط پروژههای عمرانی تعطیل نشده
و خدمات شهرداری به صورت مستمر انجام
میشود .شهبازی اظهار کرد :با برنامهریزی
انجام شده در ستاد کرونا شهرداری ،قبل از
ایام نوروز اقالم بهداشتی در محلههای کمتر
برخ��وردار این منطقه توزیع ش��د ،همچنین
با همکاری و مش��ارکت خیریهها ،بس��یج و
خیران تعداد زیادی بس��تههای غذایی را در
قالب «کمک های مومنانه» در چند مرحله
توزیع کردیم که نش��ان میده��د مدیریت
ش��هری شهروندان آس��یب پذیر از ویروس
کرونا را فراموش نمیکند .ش��هبازی تأکید
کرد :در ش��هرداری وظیفه خود میدانیم که
در کنار سایر بخشها مشکالت شهروندان
را برط��رف کنی��م .وی با اش��اره ب��ه بافت
فرس��وده منطقه  ۱۰گف��ت :در این منطقه
 ۲۳۰هکت��ار معادل  ۱۰درصد بافت منطقه،
فرس��وده اس��ت ،از این رو تالش کردیم با
اس��تفاده از فرصتهایی که در قانون پیش
بینی شده برای ترغیب به شهروندان جهت
نوسازی بافتها اقدام کنیم که از جمله این
موارد ارائه بستههای تشویقی ساخت و ساز
برای نوس��ازی بافتهای کارآمدی اس��ت
که چالشهای اجتماعی را ب��ه همراه دارد.
شهبازی با اش��اره به وضعیت ساخت و ساز
در منطقه  ۱۰گفت :در پنج ماه نخست سال
جاری  ۲۴۸پروانه ساختمانی در این منطقه
صادر شده که نس��بت به مدت مشابه سال
گذشته  ۱۰درصد رشد داشته است.
عملیات ضربتی تعمیر ،تامین روشنایی
و اصالح شبکه برق در شادگان

عملیات جهادی تعمیر و تامین روشنایی در
حوزه مدیریت توزیع نیروی برق شادگان با
موفقیت انجام شد .این عملیات در راستای
طرح قرارگاه پنجشنبه های جهادی ادارات
شادگان در رابطه با ارتقاء خدمات و رفع نیاز
ها و مشکالت ضروری مردم در حوزه های
مختلف در روس��تای چومه س��ید علوان با
حضور مسئولین در محل فرمانداری صورت
گرف��ت .در همین راس��تا با بررس��ی های
کارشناس��ی ،تعمیر و تامین روش��نایی این
منطق��ه در دس��تور کار مدیریت توزیع برق
ش��ادگان قرار گرفت که ظ��رف مدت یک
روز بصورت ضربتی توس��ط گروه روشنایی
این مدیریت به انجام رس��ید .بر اساس این
گزارش ،بدنبال درخواس��ت ه��ای مردم و
مشترکین نس��بت به افت ولتاژ شبکه برق
در مناط��ق دیگری از شهرس��تان ،عملیات
رفع ضعف افت ولتاژ شبکه برق با تعویض،
نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانس ۵۰۰
کیلو ولت آمپر در خیابان پاسداران ،از جمله
اقدامات اخیر در هفته گذشته می باشد.

