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اخبار
رفع موانع و ایجاد تسهیالت برای
راه اندازی آرامستان چهارباغ

در دیدار امام جمعه ،رییس ش��ورای اسالمی
ش��هر و ش��هردار چهارباغ با مدیر کل منابع
طبیعی و آبخیزداری اس��تان البرز بر ضرورت
واگذاری زمین ،رفع موانع و ایجاد تسهیالت
برای راه اندازی آرامس��تان ب��زرگ چهارباغ
تاکید شدمس��وولین چهارباغ ب��ا تاکید بر این
نکته که نبود آرامستان مناسب یکی از دغدغه
ها و خواسته های مردم شریف چهارباغ است
آمادگی مدیریت ش��هری را ب��رای همکاری
ب��ا اداره کل منابع طبیعی در راس��تای تحقق
خواس��ته بحق ش��هروندان اعالم کردنداین
گزارش حاکی اس��ت پیگیری واگذاری زمین
جهت راه اندازی آرامس��تان چهارباغ از سال
ها پیش توسط امام جمعه و مدیریت شهری
چهارباغ در حال انجام اس��تدر خرداد ماه سال
ج��اری نیز مدی��ر کل منابع طبیع��ی البرز به
چهارب��اغ آمد و در دفتر امام جمعه این بخش
ب��ا حجت االس�لام والمس��لمین محمدی و
مدیریت ش��هری چهارباغ دی��دار کرددر این
مالق��ات در خصوص واگ��ذاری زمین برای
آرامستان چهارباغ بحث و تبادل نظر شد
همکاری و تعامل شرکت توزیع نیروی
برق خوزستان و مخابرات منطقه

اهواز-مدی��ر مخاب��رات منطقه خوزس��تان با
حضور در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
با مدیرعامل شرکت دیدار و گفتگو نمودند.پیرو
جلسه وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی
برق خوزس��تان از دستگاه های اجرایی در روز
 ۳۰مهر ماه سال جاری ،رحیم فالح زاده مدیر
مخابرات منطقه خوزستان و هیات همراه ضمن
دیدار با دکتر علی خدری مدیرعامل ش��رکت
توزی��ع نیروی ب��رق خوزس��تان در خصوص
مطالبات معوقه و بدهی اش��تراک های برق و
ایجاد زیر ساخت های الزم برای توسعه شبکه
تلفن همراه و تعامالت و همکاری بیش��تر به
بحث و تبادل نظر پرداختند.خدری در این دیدار
ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور مدیر
منطقه ،مخابرات را از سازمان های پیش رو در
همکاری با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
در دوره های مختلف عنوان کرد و خاطرنشان
س��اخت ،مخابرات خوزستان همیشه شرکت
توزیع نیروی برق استان را در دوره اوج مصرف
یاری رسان بوده اس��ت.رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق خوزس��تان از
حسن توجه به اجرای مصوبه کارگروه وصول
مطالب��ات در تعامل پرداخ��ت بدهی معوقه و
همچنین هم��کاری مخابرات منطقه در دوره
پیک تابس��تان با تغییر ساعت کاری کارکنان
خود و اس��تفاده از مول��د تامین برق مخابرات
در مراک��ز به منظ��ور کاهش مص��رف برق
قدردانی کرد و افزود ،این ش��رکت آماده برای
هرن��وع تعامل و همکاری با مخابرات اس��ت.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان در این دیدار
درخصوص توس��عه ارتباطات ش��رکت توزیع
نیروی ب��رق و ایجاد فیبر ن��وری اختصاصی
و هرگون��ه همکاری با ش��رکت توزیع نیروی
برق اس��تان اعالم آمادگی کرد.وی همچنین
خواستار همکاری ش��رکت توزیع نیروی برق
در خصوص تأمین برق و ایجاد اشتراک برای
س��ایت های جدید همراه اول در سطح استان
شد .براساس این گزارش در پایان این نشست
مقرر شد ش��رکت مخابرات منطقه خوزستان
ظرف مدت مشخص طی یک تفاهنامه بدهی
های معوقه و صورتحس��اب جاری خود را به
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان پرداخت و
همچنین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
نیز نهای��ت همکاری در تامین ب��رق پایدار و
مستمر زیرساخت های مخابراتی اعم از مراکز
و اش��تراک های مخابراتی شهری و روستایی
همچون گذشته در دستور کار قرار دهد.
رایزنی جهت افزایش اعتبار و اجرای
طرح های آزاد راهی و راه آهن

تأکید بر افزایش اعتبار و اجرای طرح های عظیم
راهس��ازی و راه آهن در دیدار مهندس کاظمی
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ایالم و دکتر
کرمی معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تان با
دکتر خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرس��ازی
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رس��انی راه و
شهررسازی اس��تان ایالم در این دیدار ،افزایش
اعتبار طرح های ملی اس��تان ای�لام در الیحه
بودجه س��ال  ۱۴۰۰و درج قطعه احداث راه آهن
دهلران اندیمشک در الیحه  ۱۴۰۰و الحاق آن به
طرح اتصال ایالم به شبکه ریلی کشور و افزایش
تخصیص اعتبار مورد نیاز پروژه های اس��تان در
سال  ۱۳۹۹و  ...مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار

ذوب آهن اصفهان در مسیر افزایش تولید و صادرات

منصور ی��زدی زاده مدیرعامل ذوب آهن
اصفهان با اش��اره به آغاز پیش گرم کوره
بلند ش��ماره یک این ش��رکت گفت  :این
مجتم��ع عظیم صنعتی در تالش اس��ت
تا  23دی ماه که س��الروز تاس��یس ذوب
آهن اصفهان و طلیعه صنعت فوالد کشور
اس��ت  ،کوره بلند شماره یک این شرکت
با حضور مسئولین کشور راه اندازی شود.
وی اف��زود  :ب��ا راه اندازی کوره ش��ماره
ی��ک  800هزار تن به تولید این ش��رکت
افزوده می شود و ذوب آهن اصفهان می

تواند اهداف تولیدی خود را محقق س��ازد
 .مدیرعام��ل ذوب آه��ن اصفهان با بیان
این مطلب که این شرکت به سمت تولید
محصوالت صنعتی رفته است افزود  :این
مجتمع عظیم صنعتی به دنبال این است
که در س��ال جاری با وجود محدودیت ها،
صادرات خ��ود را حفظ کن��د  ،چرا که در
شرایط کنونی  ،کشور نیاز بسیار به ارز دارد
 .مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان
همچنی��ن در خصوص اثرات ش��یوه نامه
ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد

بر این ش��رکت گفت :با عنایت به اینکه
محصوالت این شرکت به صورت سلف تا
س��ه ماهه در بورس کاالی ایران تا پایان
بهمن ماه س��ال جاری عرضه شده است،
کاهش قیمت پایه عرضه شمش در بورس
کاالی ای��ران از  ۹۵درص��د قیمت فوب
صادراتی ای��ران به  ۸۰درصد قیمت فوب
منطقه ( CISدر صورت سرکوب قیمتها و
پیشگیری از رقابت در تابلوی بورس کاال
) ،منجر به کاهش درآمد حاصل از فروش
اس��فندماه خواهد شد .وی افزود :عالوه بر

آن مش��خص نبودن نحوه قیمت گذاری
سنگ آهن و اثرات آن بر قیمت مواد اولیه
و نحوه تخصیص سهمیه به شرکت های
تولیدی ،ش��رایط عرضه در بورس کاال و
تغیی��رات احتمال��ی آن در مقادی��ر و نرخ
نس��بت به توافق های فعلی امکان پیش
بینی اثرات شیوه نامه باال بر عملکرد مالی
ش��رکت به طور قابل اتکاء در حال حاضر
قابل اندازه گیری نیست .یزدی زاده اظهار
داش��ت  :بدیهی اس��ت در صورت اجرایی
شدن شیوه نامه یادشده ،با عنایت به اینکه

ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح
اقدام ملی مسکن

این ش��رکت ملزم به رعایت دستورالعمل
اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت
ش��ده نزد سازمان بورس اس��ت هر گونه
اطالعات با اهمیت و قابل اتکاء بالفاصله
برای آگاهی س��هامداران و سایر ذینفعان
محترم اطالع رسانی خواهد شد.

مدیر بهداشت حرفهای ایمنی و محیطزیست فوالد مبارکه مطرح کرد

تهیه و تدوین گردشكار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك ویروس كووید19

حس��ین مدرس��یفر ،مدیر بهداش��ت حرفهای ایمنی و
محیطزیس��ت فوالد مبارکه ،از تهیه و تدوین گردشکار
شناس��ایی خطرات و ارزیابی ریسک ویروس کووید 19
در ای��ن مدیریت خبر داد .وی هدف از تهیه و ابالغ این
گردشکار به کلیۀ واحدها و نواحی شرکت فوالد مبارکه
را ارزیابی ریس��ک ابتال به ویروس کرونا در محیطهای
ش��غلی و کلیۀ محیطه��ای کاری ،فعالیتها و فرایندها
برشمرد و افزود :تعیین خطرات ،ریسکهای ابتال به این
بیماری و ارزیابی فرصتهای مرتبط با آن از جمله دیگر
اهداف تهیۀ این گردشکار است.
مدیر بهداش��ت حرف��های ایمنی و محیطزیس��ت فوالد
مبارکه در ادامه گفت :پیشگیری از بروز انواع بیماریها،
اختالالت و آسیبهای ناشی از کار و یا مرتبط با محیط
ش��غلی از جمله اهداف توسعۀ پایدار و افزایش بهرهوری
به شمار میروند.
وی همچنین خاطرنشان کرد :ارزیابی وضعیت سالمت
کارکن��ان در س��ازمانها و محیطهای ش��غلی یکی از
فعالیتهایی اس��ت ک��ه میتواند منجر ب��ه کاهش این
آسیبها و همچنین زیانها و خساراتهای ناشی از آن
شود .مدرسیفر در ادامه افزود :در حال حاضر ،مهمترین
نگرانی بسیاری از دولتها ،مسئوالن و تصمیمگیرندگان

حوزۀ س�لامت به بروز همهگیری ناشی از بیماریهای
عفونی و بهویژه پاندمی کووید  19معطوف شده است و
به همین دلیل ،نقش و مسئولیت متخصصان بهداشتی
صنعتی در زمینۀ ارائۀ مش��اوره و پیش��نهادهای الزم و
کارب��ردی در مورد اقدامات کنترلی ب��رای محیط کار و
جامعۀ شغلی بیشازپیش آشکار است.

وی در ادام��ه با تأکید بر اینکه ف��والد مبارکه بهمنظور
ایجاد ،پیادهسازی و نگهداری این سیستم در کلیۀ مراحل
از مش��ورت و مشارکت کارکنان در کلیۀ سطوح استفاده
میکند ،اب��راز امیدواری کرد با اجرای ارزیابی ریس��ک
در محیطهای کاری و تدوین و رعایت ش��یوهنامههای
بهداش��تی ،ش��اهد کنترل هرچه بیش��تر این پاندمی و

جلوگیری از گس��ترش بی��ش از پی��ش آن در جامعه و
محیطهای کاری باشیم.
مدرسیفر در ادامه گفت :متخصصان بهداشت حرفهای
و ایمنی ش��رکت با توجه ب ه شدت بیماری و پیامدهایی
که ممکن است برای شرکت فوالد مبارکه داشته باشد،
اقدام به مش��خص کردن روشی بهعنوان روش ارزیابی
ریسک نمودهاند.
مدیر بهداش��ت حرفهای ایمنی و محیطزیس��ت شرکت
فوالد مبارکه ضمن تأکید بر در نظر گرفتن کلیۀ عوامل
تأثیرگ��ذار در افزایش و کاهش ریس��ک در حین انجام
ارزیابی آن ،عنوان کرد :در نظر گرفتن شاخص میانگین
سنی و شاخص عوامل خطرساز بیماری ،شیوع بیماری،
شرایط مواجهۀ افراد با در نظر گرفتن شرایط محیط کار
و نیز س��طح نگرش بهداشتی افراد ازجمله شاخصهای
در نظر گرفت ه شده است.
مدرس��یفر همچنین به در نظ��ر گرفتن ماتریس تعیین
س��طح ریس��ک جهت تعیین سطوح ریس��ک واحدها و
مش��خص کردن مکانیسم برخورد اش��اره کرد و گفت:
بهعنوان مثال برای واحدهایی که ریس��ک زیادی برای
آنها ارزیابی میشود ،نسبتبه اتخاذ تصمیمات ویژه در
کمیتۀ بحران شرکت اقدام خواهد شد.

بهره برداری از  57پروژه آبفا در استان اصفهان
کرد:شرکت آبفا استان اصفهان با سرلوحه قرار
دادنفرهنگبسیجیبعنواندستگاهیخدماتی
ضروری ترین نیازهای مردم را درسطح استان
اصفهان بطور شبانه روزی پاسخ می دهد .وی
ادامه داد :ش��رکت آبفا استان اصفهان با بهره
مندی از ایده  ،اندیشه و تفکر بسیجی توانست
بربس��یاری از چالش ها در زمینه تامین پایدار
آب ش��رب و دفع بهداشتی فاضالب در سطح
استان غلبه کند به طوریکه هم اکنون خدمات
پایدار به مشترکین ارائه می دهد  .مدیرعامل

شرکت آبفا استان اصفهان با سرلوحه قرار دادن
فرهنگ بس��یجی بعنوان دستگاهی خدماتی
ض��روری ترین نیازه��ای مردم را درس��طح
استان اصفهان بطور ش��بانه روزی پاسخ می
دهد .مدیرعامل ش��رکت آبفا استان اصفهان
در مراس��می که به مناس��بت هفته بسیج به
صورت ویدئو کنفراس برگزار شد گفت:در هفته
بسیج در استان اصفهان  57پروژه با استفاده از
ظرفیت نیروی بسیجی در استان اصفهان به
بهره برداری رسید .مهندس هاشم امینی اعالم

شرکت آبفا استان اصفهان راه غلبه برمشکالت
کشور را استفاده ازتوان داخلی برشمرد و اظهار
داشت :بمنظور غلبه بر وابستگی ها باید بر توان
و نیروی داخلی تکیه کرد که این همه با استفاده
از ظرفیت نخبگان و اندیشمندان کشور میسر
میش��ود .وی با اشاره به ش��یوع ویروس کرونا
عنوان کرد :ش��یوع ویروس کرونا باعث نشد
کمیت وکیفیت خدمات آبفا اصفهان تحت تاثیر
قرار گیرد بلکه فعاالن صنعت آبفا که به نوعی
رزمندگان جهبه سالمت قلمداد می شوند به

طور مستمر خدمات آبفارا در اختیار مردم قرار
دادند .وی با بیان اینکه ش��رکت آبفا با اجرای
طرح  300-100در نظر دارد خدماتی گسترده
ای به روس��تاییان در سطح اس��تان ارائه دهد
تصریح کرد :برنامه ریزی ش��ده طی  100روز
 300کیلومتر ا شبکه آب در سطح روستاهای
استان اصالح و بازس��ازی شود که این امر به
صورت جهادی و با نیروی بسیجی در دستور
کار قرار گرفت  .مهندس هاشم امینی با تجدید
میثاق با آرمانهای انقالب افزود:انقالب با هدف

دفاع از محرومین  ،مستضعفین و برپایی عدالت
وآزادی تحقق یافت و ما هم بعنوان س��ربازان
این نظام آرمانهای انقالب را سرلوحه کارها قرار
می دهیم .

تمامی خدمات برق به صورت غیر حضوری ارائه می شود

از ابت��دای آذرماه تمامی خدم��ات بر غیر
حض��وری می ش��ود و نیازی ب��ه مراجعه
مش��ترکین به ش��رکت توزیع نیروی برق
اس��تان نیس��ت .مدی��ر دفتر نظ��ارت بر
خدمات مش��ترکین گفت:زیرساخت ارائه
خدمات برق در ش��رکت توزیع به صورت

غیرحضوری فراهم شده و تصمیم بر این
اس��ت که به ویژه در شرایط کنونی و همه
گی��ری بیماری کرونا ،حداقل  ۹۵درصد از
خدمات در زمینه فروش انشعاب و خدمات
پس از فروش ،از آذرماه به بعد ،به صورت
غیرحض��وری ارائ��ه شود.س��یروس بدلی
اظهار داش��ت  :حدود ۳۷خدمت از آذرماه
بصورت غی��ر حضوری قابل ارائه اس��ت.
وی با بیان اینک��ه این طرح ارزش افزوده
زیادی ایجاد  ،و مراجعات به شرکت توزیع
را به حداقل خواهد رس��اند و باعث کمک
ب��ه اقتصاد ملی ،کاهش مصرف س��وخت

و حفاظ��ت از محیط زیس��ت خواهد بود،
اظه��ار کرد :پ��س از غیرحضوری ش��دن
خدمات ،مردم دیگر نی��ازی به مراجعه به
ستاد شرکت و امورهای تابعه ندارند.مدیر
دفتر نظارت بر خدمات مش��ترکین اعالم
ک��رد  :خدمات ف��روش انش��عاب از قبیل
 ،درخواس��ت انش��عاب جدید  ،درخواست
کاهش و افزایش آمپراژ و  ...خدمات پس
از ف��روش همچون :درخواس��ت تغییر نام
،تعویض کنتور ،درخواست آزمایش کنتور
 ،اصالح نام ،ارس��ال مجدد مدارک و ثبت
ش��ماره تلفن همراه و غیره به صورت غیر

حضوری از طریق سایت شرکت به آدرس
 www.aped.ir:و همچنی��ن س��امانه
موبایلی «برق من « در دسترس مشترکین
محترم می باش��د .س��یروس بدلی اظهار
داشت:خدمات صورتحساب از قبیل اعالم
قرائت ،صدور قبض المثنی،سوابق مصارف
و صورتحساب وسوابق پرداخت و پرداخت
الکترونیکی صورتحساب تماما در سامانه
موبایل��ی برق من قابل مش��اهده و انجام
است .سیروس بدلی اظهار کرد :مشترکین
جدی��د می توانند به ای��ن منظور از طریق
سامانه برق من ،درخواستشان را ثبت و کد

رهگیری دریافت کنند .و با این کد رهگیری
می توانند در بخش پیامها ،رهگیری کارها
را مشاهده و پیگیری نمایند و همکاران ما
مکلف و موظف به پیگیری و پاسخگویی
هستند.وی یادآور شد :به محض ثبت هر
درخواست یا خدمت ،یک کد رهگیری به
مشترک یا متقاضی داده می شود که با این
کد رهگیری مشترک می تواند به صورت
مرتب از آخرین مراحل انجام کارها مطلع
شود .همچنین در هرمرحله ،مشترکین از
طریق پیامک نیز در جریان انجام کار قرار
خواهند گرفت.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تفرش مطرح کرد:

ایمنسازی حریم و حاشیه جادهها ضرورتی مهم در راستای کاهش حوادث

مرکزی -به گ��زارش رواب��ط عمومی اداره
کل رهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان
مرکزی ،محمد شجاع رییس اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای شهرستان تفرش در
جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایمن س��ازی
جاده ها سبب کاهش تلفات جانی می شود،
بیان داش��ت :ایمنس��ازی حریم و حاش��یه
جادهه��ا ضرورتی مهم در راس��تای کاهش
حوادث جاده ای محس��وب میش��ود .شجاع
با اش��اره به فعالیت های عملیاتی این اداره
در س��ال جاری ،گفت :تنقی��ه و الیروبی ۳۰

دهان��ه پلهای محور تف��رش بمنظور پدافند
غیر عامل در شهرس��تان تف��رش عملیاتی
ش��ده اس��ت .رییس اداره راهداری و حمل و
نقل جاده ای شهرس��تان تفرش در رابطه با
اقدامات ایمن سازی تقاطع های شهرستان
تفرش ،گفت :ایمن س��ازی سه راه تفرش _
فرمهین  ،ایمن سازی سه راه عزالدین محور
تفرش _ نوبران  ،ایمن س��ازی دماغه های
ورودی و خروجی تفرش _ سلفچگان از اهم
اقدامات این اداره در بخش ایمن سازی است.
شجاع خط کشی و آشکار سازی  ۸۵کیلومتر

از محورهای فرعی و روس��تایی شهرس��تان
تفرش را از دیگر فعالیت های اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای این شهرستان دانست
و افزود :نصب چراغ چش��مک زن در تقاطع
های پر خطر و تعمیر  ۸عدد چراغ چش��مک
زن در محوره��ای مواصالتی شهرس��تان ،
تعمیر  ۲کیلومتر روشنایی موجود به تعداد ۴۰
تیر روش��نایی دوبل در محورهای تفرش _
سلفچکان گردنه گیان و تفرش _ فرمهین
گردن��ه نقره کمر ،مرمت پل حش��ه واقع در
محور تفرش نوبران به صورت امانی با مقدار

بتن ری��زی  ۸۰متر مکعب و اجرای عملیات
راکفیل به مقدار  ۲۵۰تن از عملکرد راهداران
زحمتکش اداره تفرش بوده است .رییس اداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرس��تان
تفرش اضافه کرد :پ��ل دیزک _ پل چندال
و پل دادقان در محور تفرش نوبران توس��ط
پیمانکار از محل اعتبارات سیل در حال انجام
میباشد که این طرح با پیشرفت فیزیکی ۵۰
درصد روبروس��ت .وی در ادامه با بیان اینکه
عملیات خاکی شانه سازی و ایجاد قنو جهت
هدایت آبهای س��طحی به طول  ۷۰کیلومتر

انجام گردیده اس��ت ،افزود :عملیات ترانشه
ب��رداری به مق��دار  ۶۵۰مت��ر مکعب جهت
افزایش دید کاربران جاده ای در قوس های
خطرن��اک در محورهای تفرش _ خرازان و
تفرش _ فسنگان .پیچ نقوسان و قزلجه از
دیگر اقدامات این اداره در هشت ماهه سال
جاری است.

با حضور مسئولین استانی و محلی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد:

آیین اهدا  ۲۰۰۰تبلت آموزشی ویژه دانش آموزان بازمانده از تحصیل

به گ��زارش دبیرخانه مس��ئولیت اجتماعی
ش��ورای راهبردی منطقه وی��ژه اقتصادی
پتروشیمی ،مراسم اهدا  ۲۰۰۰تبلت آموزشی

وی��ژه دانش آم��وزان بازمان��ده از تحصیل
(به علت کرونا) شهرس��تان بندرماهش��هر
امروز (پنجش��نبه  ۶آذر) با حضور اس��تاندار
خوزس��تان ،مدیران کل آموزش و پرورش
و کمیته امداد ام��ام خمینی ،مدیران عامل
شرکت های پتروشیمی ،فرماندار شهرستان
بندرماهش��هر ،نماین��ده م��ردم در مجلس
ش��ورای اس�لامی و جمعی از مس��ئوالن
ارشد شهرستان در محل سالن همایشهای
سازمان منطقه ویژه پتروشیمی برگزار شد.
ش��ورای راهبردی منطقه ویژه پتروشیمی

بندرماهشهر در مش��ارکت مسئولیت های
اجتماعی اهتمام وی��ژه ای دارد .در ابتدای
این مراسم رئیس شورای راهبردی منطقه
ویژه پتروشیمی گفت :خوشحالیم بار دیگر
صنعت پتروش��یمی منطقه در ایفای نقش
خ��ود در حوزه مس��ئولیت ه��ای اجتماعی
حضور فعال پيدا كرد .س��ید امید ش��هیدی
نیا در ادامه افزود :امس��ال س��ال ويژه اي
براي منطقه در حوزه مسئوليهاي اجتماعي
بود؛ ابتدا ش��ركتهای پتروشیمی منطقه ،در
قالب شوراي راهبردي و در راستای توسعه

مت��وازن شهرس��تان ،اقدام ب��ه افزایش و
اختص��اص اعتب��ارات عمران��ی و خدماتی
حوزه مسئولیت های اجتماعی بیش از ۱۰۶
میلیارد تومان تخصیص داده كه امیدواریم
دس��تگاه های اجرای��ی ذیربط اس��تان در
این ط��رح ها در س��ریعترین زمان ممکن،
نس��بت به ایفای نقش خود در اجرای آنها
گام بردارن��د تا هرچه زودتر ش��اهد اجرايي
شدن طرح ها باشيم .رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی
پتروش��یمی در ادامه تصریح کرد :با شیوع

ویروس کرونا مجموعه ش��ورای راهبردی
منطقه ویژه پتروش��یمی با احساس وظیفه
در حوزه مسئولیت های اجتماعی ،اقدام به
کمک رسانی ،تجهیز و تأمین اقالم و موارد
م��ورد نیاز مقابله با ای��ن ویروس در مراکز
درمانی و بیمارس��تاني شهرس��تان با اعتبار
اولی��ه  ۵۰میلیارد تومانی نم��وده و در ماه
گذشته نیز بیش از  ۳۰میلیارد تومان دیگر،
ب��ه این امر اختصاص داد تا بتوانیم در کنار
خط مقدم مقابله با ویروس کرونا ،همیاری
پرثمری داشته باشیم.

امتیاز افرادی که نسبت به خرید و فروش سهم
طرح اقدام ملی مسکن اقدام نمایند باطل می
گردد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره
کل راه و شهرسازی استان همدان «داریوش
حسینی»با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی تولید
مسکن هدف گذاری احداث  ۵۴۰۰هزار واحد
مس��کونی در اس��تان همدان برای گروههای
هدف این طرح بود که به  ۱۸هزار نفر افزایش
یافته و از این تعداد  ۱۴هزار نفر واجد ش��رایط
هستند ،گفت :در این طرح ،شرایط متقاضیان
ش��امل تاهل ،فاقد مالکیت مس��کونی از اول
فروردین ماه سال  ،۸۴عدم استفاده از امکانات
دولتی و تسهیالت یارانهدار در موضوع مسکن
و همچنین س��ابقه پنج سال سکونت در شهر
مورد تقاضا است.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان همدان از
ممنوعیت واگذاری امتیاز واحدهای طرح اقدام
ملی مس��کن خبر داد و اعالم کرد:بر اس��اس
مصوب��ه و ابالغی��ه وزارت راه و شهرس��ازی
واگ��ذاری و انتقال امتیاز مس��کن ملی به غیر
تحت هر ی��ک از عناوین حقوقی،غیرمعتبر و
ممنوع است،و بر این اساس پیگرد قانونی دارد.
وی تاکی��د کرد :ثب��ت نام در س��امانه ارزش
معامالتی ندارد و خرید و فروش آن غیرقانونی
بوده و هرگونه سوء استفاده افراد سودجو از این
موضوع هم باعث لغو و سلب امتیاز واگذار کننده
بوده و این افراد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند
گرفت.
وی تصریح کرد :اراضی که به طرح اقدام ملی
تولید مسکن تخصیص یافته دو دسته است و
ش��امل شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر جمیعت و
باالی  ۱۰۰هزار نفر جمعیت است.
 تقدیرشهردارواعضایشورای اسالمی
شهرگلسارازمجموعهکادردرمانمرکز
خدماتجامعسالمتگلسار

ش��هردار و اعضای ش��ورای اسالمی شهر به
هم��راه فرماندهان ح��وزه ها و پای��گاه های
مقاومت بس��یج و عوامل کالنتری  12گلسار
و مسئول امور فرهنگی ش��هرداری با رعایت
پروتکل های بهداش��تی با حض��ور در مرکز
خدمات جامع س�لاکت گلسار در محوطه این
مرکز از زحمات کادر درمانی این مرکز قدردانی
نمودند  .در این دیدار س��ادات رسول شهردار
گلس��ار ضمن عرض خدا قوت به تالشگران
عرصه مبارزه با ویروس کرونا و گرامیداشت یاد
و خاطره ش��هدای مدافع سالمت بیان داشت
زحمات و تالشهای ایثارگرانه کادر پزشکی و
درمانی در خط مقدم مبارزه با کرونا در ش��هر
گلسار قابل تقدیر اس��ت و با بیان اینکه همه
مردم مدیون خدمات مدافعان سالمت هستند،
تصریح کرد :امروز مردم قدرش��ناس خدمات
کادر درمانی هستند و بیش از گذشته نسبت به
سختی کار آنها و خدماتی که این قشر برای
جامعه دارد ،آگاه شدهاند.
دکتر وثوقیان سرپرس��ت مرکز خدمات جامع
سالمت گلس��ار نیز ضمن خوش آمدگویی و
گرامیداشت هفته بسیج از زحمات و همکاری
اعضای ستاد مقابله با کرونا شهر گلسار تقدیر
و تشکر نمود و بیان داشت تالشگران عرصه
سالمت در چنین شرایطی روحیه نشاط خود را
حفظ کرده و با جدیت مشغول خدمت هستند.
در پایان با اهدای لوح سپاس و هدیه از زحمات
تالشگران عرصه سالمت تقدیر به عمل آمد.
بازگشاییراه
 ۴۴۰روستای استان اردبیـل

مع��اون راه��داری اداره کل راهداری وحمل
ونقل جاده ای استان اردبیـل گفت :با تالش
راهداران راه  ۴۴۰روستای استان برف روبی و
بازگشائی شد .به گزارش روابط عمومی اداره
کل راهداری و حمل و نقل جادهای اس��تان
اردبیل،عل��ی صبح��ی در بازدی��د از عملیات
برف روبی محورهای روس��تایی شهرس��تان
کوثر افزود :راه  ۸۸روس��تا در شهرس��تانهای
خلخال،کوثر،اردبی��ل و نیر با تالش راهداران
س��ختکوش در نقاط کوهس��تانی و صعب
العبور درحال بازگشائی اس��ت که امیدواریم
ت��ا عصر ف��ردا بطور کامل ش��اهد ت��ردد در
پ
این روس��تاها باش��یم .وی فعالیت  ۸۰اکی 
راهداری زمس��تانی در محورهای مواصالتی
اس��تان اردبیـل را خاطر نش��ان کرد و افزود:
درحال حاض��ر کلیه محوره��ای مواصالتی
استان اردبیـل باز است و تردد در آنها جریان
دارد.
معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل
جاده ای استان اردبیـل تصریح کرد :در طرح
زمستانی امسال  ۴۲۰نفر نیروی راهداری در
گردنه ها،محورها و راهدارخانه های استان با
 ۲۳۰دس��تگاه ماشین آالت سبک و سنگین
مس��تقر ش��ده اند تا خدمات الزم را به مردم
عزیز ارائه کنند .صبحی از مردم و مس��افران
خواست قبل از سفر حتما با سامانه  ۱۴۱مرکز
مدیریت اطالع��ات راهها و حمل ونقل جاده
ای اس��تان اردبیل تم��اس گرفته و از آخرین
وضعیت راهها مطلع شوند.

