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اخبار
حفاظت ازعرصههای منابعطبیعی بدون
همکاریومشارکتمردممیسرنیست

حجت االسالم و المسلمین مرتضی مطیعی
نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان و امام جمعه
س��منان در دیدار ب��ا جعفر م��رادی حقیقی
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری و اعضای
شورای معاونین این اداره کل به میزبانی دفتر
خود بمناسبت هفته دولت عنوان کرد :منابع
طبیعی سرمایه ملی است و باید در امرحفاظت
از عرصه های منابع طبیعی کوشا باشیم.
جعفر مرادی حقیق��ی مدیرکل منابع طبیعی
وآبخی��زداری در ابت��دا این دیدار به تش��ریع
عملکرد اداره کل منابع و آبخیزداری اس��تان
سمنان پرداخت و گزارشی از اقدامات صورت
گرفت��ه توس��ط آن اداره کل در جه��ت رفع
مش��کالت بیاب��ان ،مرتع ،آبخی��ز  ،جنگل ،
آموزش وفرهنگ سازی ارائه نمود.
نماینده ولی فقیه با تاکید بر ضرورت صیانت
و حفاظت از جنگل های استان سمنان گفت:
باید بیش از هر زمان دیگری نسبت به حفظ
این موهبت و س��رمایه الهی اهتمام داش��ته
باشیم.
حجت االسالم و المسلمین مرتضی مطیعی
نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان و امام جمعه
سمنان گفت :جنگل ها از بزرگترین سرمایه
های کش��ور هستند و در شرایط جدید که ما
با تغییرات اقلیمی ش��دید و خشکسالی روبرو
هستیم باید بیش از هر زمان دیگری نسبت
به حفظ این موهبت و س��رمایه الهی اهتمام
داشته باشیم.
امام جمعه س��منان عن��وان کرد:حفاظت از
عرصه های مناب��ع طبیعی بدون همکاری و
مشارکت مردم میسر نیس��ت وباید فرهنگ
س��ازی را از دوران کودکی واز دانش آموزان
شروع کرد وبا تالش مضاعف فرهنگ سازی
را در قالب آموزش��های نوین از جمله فضای
مجازی ،فیلم ،تئاتر  ،انیمیشن وسایر کارهای
اثر گذار انجام داد.
وی گف��ت :منابع طبیع��ی و انفال امانت خدا
در دست انسان اس��ت و باید این امانتهای
الهی را برای نس��لهای بعدی حفظ کنیم و
آبرویمان را برای این کار به میدان بیاوریم.
حجت االسالم و المسلمین مرتضی مطیعی
نماین��ده ول��ی فقی��ه در پایان ای��ن دیداراز
مش��کالت مطرح شده توس��ط مردم استان
س��منان در خصوص معضالت بیابان زایی ،
کمبود آب و خشکسالی  ،مراتع و جنگلها در
دیدارهای مردمی خود اش��اره نمود و از مدیر
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان
درخواس��ت همکاری با س��ایر دستگاههای
اجرایی مرتبط برای رفع مش��کالت مردم را
نمود.
همزمان با هفته دولت ،افتتاح ۱۷پروژه
روستایی توزیع برق در اراک

همزم��ان با هفت��ه دولت با حضور اس��تاندار
مرکزی  ،هیات همراه و مدیران ارشد شرکت
توزی��ع نیروی برق اس��تان مرکزی ۱۷پروژه
برق رسانی روس��تایی در شهرستان اراک با
اعتب��اری بالغ بر۳۰میلی��ارد ریال به صورت
نمادین در روستای سوسن آباد افتتاح شد.
استاندار مرکزی درمراسم افتتاح این طرح ها
با اشاره به اینکه استان مرکزی از استانهای
کشاورزی و صنعتی اس��ت و برق در توسعه
این بخشها نقش مهمی دارد ،افزود :صنعت
برق در صنایع مادر و تولیدی استان نیز نقش
بسزایی ایفا میکند.
س��ید علی آقا زاده افزود :کارکنان پرتالش
صنعت برق با فعالیت ش��بانه روزی در تامین
برق پایدار از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به اینکه صنعت برق به عنوان حساس ترین
صنعت در استان مرکزی که استانی صنعتی
و کش��اورزی است،افزود:امس��ال باتوجه به
ناترازی تولید و مصرف برق س��ال س��ختی
برای صنعت توزیع برق بود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی ه��م در این آیی��ن افتتاحیه از بهره
برداری ۹۲پروژه روس��تایی برق در استان با
اعتباری بالغ بر ۲۳۴میلیارد ریال همزمان با
هفته دولت خبرداد.
محم��د محمدال��ه داد ه��دف از افتتاح این
طرحها را افزایش رضایتمندی مش��ترکان،
اس��تفاده بهینه از امکان��ات و منابع موجود،
تأمین ب��رق پای��دار و مطمئ��ن و بهرهوری
اقتصادی عنوان کرد.
وی اصالح ش��بکه فش��ار ضعی��ف هوایی ،
طرح جهادی اصالح ش��بکه روشنایی معابر
در نقاط مختلف اس��تان را از پروژههای قابل
بهرهبرداری در هفته دولت برشمرد.

اخبار

تقدیر وزیر بهداشت از اقدامات آستان قدس رضوی در مقابله با کرونا

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که در
اولین س��فر خود بعد از کسب رای اعتماد،
به مش��هد مقدس س��فر کرده بود ،پس از
حضور در ح��رم مطهر رض��وی و زیارت
مضجع ش��ریف و نورانی حضرت رضا(ع)،
از اقدامات آستان قدس رضوی در مقابله با
کرونا تقدیر کرد .بهرام عین اللهی در حاشیه
این حضور اظهار کرد :از مدیران مجموعه
آس��تان ق��دس رضوی که ب��رای رعایت
پروتکله��ای بهداش��تی در ح��رم مطهر

رضوی زحمات بس��یاری کشیدهاند تشکر
میکن��م .وی افزود :نتیج��ه این زحمات،
این بوده ک��ه فاصلهگذاری اجتماعی بین
زائران به خوبی و با دقت رعایت ش��ده و
شرایط مناسبی برای حضور آنها با رعایت
پروتکلهای بهداش��تی فراهم شده است.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به
شرایط بحرانی کشور در موج پنجم کرونا
نیز اش��اره و تصریح کرد :امروز با بحران
س��نگینی مواجهایم ،البته هر بحرانی یک
راه حل��ی دارد ،اما تف��اوت بحران کرونا با

حوادثی مانند س��یل و زلزله این است که
ویروس کرونا با چشم قابل مشاهده نیست
و به همین علت ،بسیاری از مردم ،احساس
وضعی��ت بحرانی نمیکنن��د .عین اللهی
تصریح کرد :برای عب��ور از این وضعیت،
بای��د همه مواظب خود و دیگران باش��یم
و رعای��ت پروتکلهای بهداش��تی را یک
تکلیف شرعی بدانیم .رئیس دانشگاه علوم
پزشکی مشهد نیز که وزیر بهداشت را در
این برنامه همراهی میکرد گفت :وظیفه
خود میدانم در حضور دکتر عین اللهی و

به عنوان خادم عرصه سالمت استان ،بار
دیگر از همه ارکان آس��تان قدس رضوی
بخاطر همراه��ی و حمایت از کادر درمان
و نظام س�لامت ،در س��ختترین شرایط
کرونایی مش��هد تقدیر کنم .س��ید محمد
حس��ین بحرینی خطاب به وزیر بهداشت
افزود :نه تنها حرم مطهر حضرت رضا(ع)
در بح��ث رعای��ت پروتکله��ا ،الگوی��ی
بینظیر در سطح کشور است ،بلکه آستان
ق��دس رضوی در ح��وزه حمایت مادی و
معنوی از نظام س�لامت و کادر درمان نیز

مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون در
استان آماده تحول در حوزه کاری
خود باشند

هیچ کم نگذاش��ته و یک نمونه اخیر آن،
اهدای تجهی��زات و ملزومات فوری مورد
نیاز و بیمارستانهای مشهد به ارزش 15
میلیارد تومان بود که برای ارائه خدمت به
بیماران کرونایی مورد استفاده قرار گرفته
است.

بخشی از واحدهای مسکن مهر بزودی به متقاضیان واگذار میشود

نائ��ب رییس هیئت مدیره ش��رکت عمران ش��هر جدید
هشتگرد از تکمیل و تحویل  ۴۸واحد مسکن مهر پروژه
هسا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت عمران ش��هر جدید
هش��تگرد؛ رافع ناصری ف��ر گفت :با توج��ه به مراجعه
متقاضیان جهت تحویل تدریجی واحدها و انجام تعهدات
بخشی از متقاضیان در پروژه هسا دو ۴۸ ،واحد این پروژه
تکمیل و تحویل متقاضیان شد.
ناصری فر افزود :ش��رکت عمران ش��هر جدید هشتگرد
در تالش است با این ش��یوه به تدریج مابقی واحدهای
ن مهر را نیز پس از بسترسازی و ایجاد زیرساختهای
مسک 
الزم و حصول اطمینان از ام��کان بهرهبرداری ،تحویل
متقاضیان نماید.
ناصریفر با بیان اینکه تامین انشعابهای آب ،برق ،گاز
و سایر خدمات مسکن مهر این شهر شتاب گرفته است،

ب��ا توجه به اهمیت واکسیناس��یون عمومی
اقشار مختلف مردم کشور و به ویژه کارکنان
مراکز بزرگ تولی��دی و صنعتی در کنترل
و مهار بیماری کرون��ا ،ذوب آهن اصفهان
نی��ز همراه ب��ا اقدامات متنوع بهداش��تی و
واکسیناسیون گروه های پرخطر  ،در اقدامی
جدید و فراگیر از شهریور ماه واکسیناسیون
عمومی کارکنان خود در مقابل بیماری کرونا
را شروع کرد.
مهن��دس منص��ور ی��زدی زاده مدیر عامل
ش��رکت در روز اول واکسیناسیون با حضور
در مرک��ز تجمیعی واکسیناس��یون در محل
رستوران توحید  ،ضمن بازدید از نحوه انجام
کار از وزارت بهداش��ت و درمان و دانش��گاه

اظهار داش��ت :در زمان حاضر تکمیل واحدهای مساکن
مهر در دس��تور کار این مجموعه بوده و تا پایان س��ال
بحث انش��عابات مس��اکن مهر تکمیل و به اتمام خواهد
رسید.
نائ��ب رییس هیئت مدیره ش��رکت عمران ش��هر جدید
هشتگرد در ادامه با اش��اره به درخواستهای مکرر مردم
مبنی بر اجرای طرح روشنایی معابر فازهای  ۴و  ۷گفت:
نصب تجهیزات روشنایی به عهده ادارات خدمات رسان
اس��ت ولی با توجه به مشکالت امنیتی ،اجتماعی ناشی
از عدم وجود روش��نایی معابر و تسریع در اجرای پروژه و
درخواست مردم ش��رکت عمران شهرجدید هشتگرد به
منظور ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان ،برآوردهای
الزم توسط واحد زیربنایی نهایی و اعتبار الزم تامین شده
و تا چند روز آینده توسط پیمانکاری که انتخاب شده این
پروژه اجرا میشود.

آغاز واکسیناسیون عمومی علیه کرونا در ذوب آهن اصفهان

علوم پزش��کی اصفهان به دلیل موافقت آن
ها و از ش��بکه بهداش��ت و درمان لنجان و
تمامی همکاران و دست اندر کاران به لحاظ
انجام ای��ن اقدام بزرگ بهداش��تی قدردانی
نمود و یادآور ش��د :ذوب آه��ن اصفهان در
جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا از ابتدای
ش��روع این بحران  ،از هی��چ اقدامی غافل
نش��ده و واکسیناسیون گروه های پرخطر از
جمله کادر درم��ان در اولویت قرار گرفت و
انجام ش��د که نتایج بسیار خوبی نیز در این
راستا حاصل گردید .
وی افزود  :این مجتمع عظیم صنعتی با توجه
به برخورداری از بیمارستان شهید مطهری و
تجربه در امر درمان  ،از ماه ها قبل آمادگی

خود را برای مش��ارکت در امر واکسیناسیون
اعالم کرد و مرکزی نیز در فوالدشهر جهت
شهرستان لنجان به این امر اختصاص داد و
همچنین در داخل ذوب آهن نیز با هماهنگی
مرکز بهداشت لنجان این کار صورت گرفت
که در مرحله اول براساس اولویت های سنی
اعالم ش��ده وزارت بهداشت  ،واکسیناسیون
برای کارکنان ذوب آهن انجام شد .
مدیرعامل ذوب آهن اظهار داش��ت  :با پی
گیری های صورت گرفته و باتوجه به اینکه
این واحد صنعتی از مراکز پرخطر محسوب
می شود  ،سهمیه ای به کارکنان ذوب آهن
همچون س��ایر صنایع اختصاص یافت و از
امروز  ۶ش��هریورماه  ،واکسیناس��یون کلیه

کارکنان آغ��از گردید تا این تالش��گران با
آرامش خاطر در محل کار حاضر شوند .
علیرضا آجدانی رئیس بیمارس��تان ش��هید
مطه��ری نی��ز در بازدی��د از رون��د انج��ام
واکسیناسیون ،ضمن بیان اهمیت و ضرورت
انجام واکسیناسیون عمومی در مقابل بیماری
کرونا گفت :برای جلوگیری از شیوع دوباره
بیماری کرونا بهترین راهکار واکسیناسیون
اس��ت زیرا بدن در مقابل این بیماری ایمن
می گ��ردد  .وی افزود  :در این طرح تمامی
ش��اغلین و ش��رکت های اقماری شاغل در
ذوب آهن اصفهان واکسینه خواهند شد .
رییس بیمارس��تان شهید مطهری گفت  :به
دلیل کمبود واکسن در استان اصفهان کمی

سرقت  55000مترمکعبی آب از خط
آبرسانی شرق اصفهان

تهیه آن طوالنی ش��د که با تالش های که
ش��د این امر مهیا گردید تا سالمت کارکنان
ب��ه خطر نیافتد  .وی افزود  :بعد از انجام هر
دو مرحله تزریق واکس��ن نیز رعایت نکات
بهداشتی و به خصوص استفاده از ماسک و
رعایت فاصله اجتماعی نباید فراموش شود.

مدیرکل میراث فرهنگی همدان خبر داد

ایجاد  53پروژه زیرساختی در روستاهای هدفدر دست اقدام

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردش��گری و
صنایع دستی همدان استان همدان با اشاره
به پروژه های در دس��ت اقدام و نیز رش��د
 44درص��دی افزایش کارگاه های صنایع

دستی ،گفت :تعداد پروژهایی که دردست
اقدام است با سرمایه گذاری بالغ بر 2هزار
س��یصدو نه میلیارد تومان روبرو هستند و
نزدیک بر 3هزارو  60شغل ایجاد خواهند
کرد .به گزارش خبرنگار مادستان همدان،
عل��ی مالمیر ،مدیرکل می��راث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی همدان استان
همدان در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد
تعداد تخت هایی که میزبان گردش��گران

می تواند باش��د گفت :تع��داد تخت ها در
س��ال  1392هزارو نهص��د و پنجاه عدد
بوده اس��ت و اکنون با رشد 114درصدی
به چهارهزارو دویست تخت رسیده است.
مالمیر با اشاره به پروژه هایی که در دست
اقدام است ،عنوان کرد :با پروژه هایی که
در دس��ت اقدام وسرمایه گذاری است می
توان این تعداد را با رشد  169درصدی به
حدود 5هزار و سیصد تخت رساند.

البت��ه به به��ره برداری رس��یدن برخی از
پروژه ها متفاوت اس��ت ،ب��ه عنوان مثال
اکنون  2.5هکتار از مجموعه عصرطالیی
به اتمام رس��یده اس��ت و درح��ال افتتاح
هستیم.
وی اف��زود :تعداد پروژهایی که دردس��ت
اقدام است با سرمایه گذاری بالغ بر 2هزار
س��یصدو نه میلیارد تومان روبرو هس��تند
ک��ه نزدیک ب��ر 3هزارو  60ش��غل ایجاد

خواهن��د کرد .وی با بی��ان اینکه ماهیت
شغلی پروژه های مذکور ترکیبی از :هتل،
هتل آپارتمان ،مجتمع های گردش��گری،
اقامتگاه بوم گردی و س��فره خانه س��نتی
و… اس��ت ،اب��راز ک��رد :ظرفی��ت های
مختلفی در تأسیسات  16گانه ایجاد شده
است که حوزه های نمایشگاهی را شامل
می شود و با احتساب زمینه صنایع دستی
تعداد آن ها  442پروژه خواهد بود.

با واگذاری امور صدور پروانه عبور ترافیکی و رسیدگی به تخلفات اضافه تناژ به شهرستانهای البرز؛

معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل
و نقل ج��ادهای البرز از واگذاری امور صدور
پروانه عبور ترافیکی و رسیدگی به تخلفات
اضافه تناژ به ادارات راهداری و حمل ونقل
جادهای شهرستانهای استان البرز با هدف
س��هولت دسترس��ی رانندگان ب��ه خدمات
مورد نیاز و تمرکززدایی خبر داد .به گزارش
روابط عموم��ی ادارهکل راهداری و حمل و
نقل جادهای البرز ،سید اسماعیل امیرزاده با
اش��اره به واگذاری امور صدور پروانه عبور
ترافیکی و رس��یدگی به تخلفات اضافه تناژ
ب��ه ادارات راهداری و حم��ل ونقل جادهای

توآمد رانندگان تسهیل میشود
رف 

شهرس��تانهای کرج ،نظرآباد ،ساوجبالغ و
اشتهارد ،اظهار کرد :تا پیش از واگذاری امور
به ادارات این شهرستانها ،رانندگان مجبور
بودند ب��رای گرفتن پروانه عبور بار ترافیکی
و انجام کارهای مرب��وط به تخلفات اضافه
تن��اژ ب��ه ادارهکل راه��داری و حمل و نقل
جادهای مرکز استان مراجعه کنند .وی گفت:
باتوجه به پراکندگی مراکز توزیع بار و فاصله
شهرکهای صنعتی استان ،با ایجاد امکانات
زیرس��اختی در ادارات حمل و نقل جادهای
شهرستانها ،شرایطی فراهم شد تا رانندگان
بتوانند با مراجعه به نزدیکترین شهرس��تان

مح��ل دریافت بار ،کارهای مربوط به پروانه
عب��ور بار ترافیکی و تخلف��ات اضافه تناژ را
انجام دهند و دیگر مجبور نشوند برای انجام
کارهایش��ان با طی مسافت طوالنی به ادار ه
مرکزی مراجعه کنند .این مسئول با اشاره به
اینکه پروانه عبور بارهای ترافیکی مربوط به
بارهایی اس��ت که ابعاد و وزن آنها بیش از
حد اس��تاندارد است و خودروهای حامل آنها
باید برای تردد در جادهها از اداره کل راهداری
و حم��ل و نقل جادهای مجوز بگیرند ،افزود:
در این پروانهها برای افزایش ایمنی ،حفاظت
از جاده و ابنیه فنی راهها و جلوگیری از بروز

اختالل در تردد وس��ایل نقلیه مواردی چون
رعایت سرعت ،مسیر مجاز و ساعت حرکت
و سایر مقررات بسته به نوع ،طول و عرض
و وزن و ارتفاع بار درج شده است که راننده
موظف به رعایت آنها هستند.
امیرزاده در خصوص رس��یدگی به تخلفات
اضافه تن��اژ نیز گفت :براس��اس قانون تناژ
کامی��ون ،رانندگان ماش��ینهای س��نگین
موظف هس��تند که تنها با ان��دازه تناژ مجاز
بارگیری کنن��د و در صورت تخلف ماموران
پلی��سراه با اعمال قانون و توقف کامیون با
اس��تفاده از باسکولهای که در اختیار دارند،

بارها را اندازهگیری و رانندگانی که بیش از
حد مجاز بار حمل میکنند را جریمه خواهند
کرد.
وی در پای��ان با تاکید بر اینکه حمل اضافه
ب��ار ع�لاوه براینک��ه کنترل ماش��ینهای
س��نگین را برای راننده سختتر میکند ،به
زیرس��اختهای جادهای کشور مثل پلها و
آسفالت هم آس��یب میزند ،افزود .:سازمان
راهداری و حمل ونقل ج��ادهای با تصویب
قوانی��ن کامی��ون در ت�لاش اس��ت که از
خس��ارتهای احتمالی اضافه بار در جادهها
جلوگیری کند.

با اعتباری بیش از  28میلیارد ریال به اجرا درآمد؛

افتتاح پنج طرح برق رسانی شهرستان گرمسار در هفته دولت

همزمان با ششمین روز هفته دولت ،پنج طرح برق رسانی در حوزه صنعت توزیع
برق شهرس��تان گرمسار با مبلغ  28میلیارد و  200میلیون ریال افتتاح شد  .طرح
بهینه سازی هفت هزار و  500متر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و پنج ایستگاه
هوای��ی توزیع برق با اعتبار دو میلیارد و  500میلیون ریال و طرح احداث ش��بکه

روشنایی معابر در نقاط مختلف شهرستان با مبلغ دو میلیارد و  200میلیون ریال
از جمله پروژه های افتتاحی اس��ت  .طرح توسعه سه هزار و  800متر شبکه فشار
متوسط هوایی و زمینی و نصب چهار ایستگاه هوایی با مجموع قدرت  975کیلوولت
آمپر در سطح شهرستان با مبلغ  19میلیارد و  820میلیون ریال  ،طرح احداث شبکه

فشار متوسط هوایی جهت رینگ فیدر روستاها و سعیدی با اعتبار دو میلیارد و 600
میلیون ریال و همچنین طرح نصب  50دستگاه کنتور سه فاز دیماندی با مبلغ یک
میلیارد و  80میلیون ریال  ،به عنوان طرح های قابل افتتاح در مراسم افتتاح همزمان
پروژه های عمرانی و اقتصادی این شهرستان به شمار می رود.

تصویب ۸۴٠میلیارد تومان اعتبار برای پیشبرد عملیات اجرایی دو سد چناره و سیکان در ایالم

ایالم_مدی��ر عام��ل ش��رکت اب منطق��ه ای ایالم از
تصویب ۸۴٠میلیارد تومان اعتبار برای پیش��برد عملیات
اجرایی دو س��د چناره و س��یکان در ایالم خبر داد .علی
پوراحمد در جمع خبر نگاران اظهار داشت :اعتبار مصوب
پیوس��ت قانون بودجه س��ال جاری جهت تکمیل چهار
س��د در دست اقدام شامل گالل ،میمه ،سیکان ،چناره و
تکمیل تصفیه خانه آب ایوان ۲۲٠میلیارد تومان است که

از این میزان تاکنون مبلغی تخصیص داده نش��ده است.
وی افزود :در حال حاضر سد میمه با  ۵۷درصد پیشرفت،
سد سیکان  ۲۵درصد ،سد چناره  ۳درصد و رفع نواقص
س��د گالل در دست اجرا است که با تخصیص به موقع
این اعتبار شاهد توسعه پیش��رفت این طرح ها خواهیم
بود .مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای ایالم با اشاره به
اخذ مصوبه ماده  ۲۳برای س��دمخزنی گدارخوش گفت:

مطالعات و مجوزات این سد که تامین کننده آب صنعت
و کش��اورزی مهران به مس��احت  ۶هزار و  ۸٠٠هکتار
اس��ت در برنامه بودجه کش��ور مطرح و پس از برگزاری
چندین جلس��ه دفاعیه نهایتا تصویب و ابالغ شد .که با
اختصاص بودجه در سال آینده شاهد کلنگ زنی این سد
خواهیم بود .وی ادامه داد :همچنین با پیگیری اعتبارات
از محل ماده  ۵۶قانون جهت تکمیل س��دهای مخزنی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان
هرمزگان گفت :مدیران دس��تگاه های زیر
مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گ��زارش دقیقی از وضعیت حوزه کاری خود
در استان ،کمبودها و راهکارهای پیشنهادی
آماده کنند.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل تعاون
کار و رفاه اجتماعی اس��تان هرمزگان هادی
ابراهیمی ضمن تبریک انتخاب دکتر حجت
اهلل عبدالملک��ی به مقام عالی وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماع��ی اظهارداش��ت :دکتر
عبدالملکی مدیری جوان و تحول گرا است
و با توجه به برنامه هایش مخصوصا در حوزه
اشتغال و رونق کسب و کارها بایستی آماده
تحوالت مثبت در این حوزه ها باشیم.
وی اف��زود :روحیه جه��ادی و کوتاه کردن
بروکراسی اداری جهت پیشبرد امور و اهداف
از جمله ویژگی های وزیر جدید تعاون کار و
رفاه اجتماعی است و حضور ایشان در سریع
ترین زم��ان بعد از گرفتن اخذ رای اعتماد و
ش��روع به کار در وزارتخانه نشان از اهتمام
ویژه دکتر عبدالملکی برای تحول آفرینی در
عرصه تعاون ،کار و رفاه دارد.
ابراهیم��ی بیان کرد :الزم اس��ت از زحمات
دکتر شریعتمداری وزیر پیشین نیز تقدیر به
عمل آید چرا که در این دوره نیز تحوالتی را
شاهد بودیم و طرح های خوبی آغاز شد.
مدی��رکل تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی
هرمزگان خطاب به مدیران دس��تگاه های
اجرای��ی زیر مجموع��ه وزارت متبوع گفت:
مدیران گزارش��ی از وضعیت دس��تگاه های
خ��ود و وضعی��ت کاری و جامع��ه هدف و
همچنین کمبودها و واقعیت ها و راهکارهای
پیش��نهادی آماده کنند و به اداره کل ارسال
کنن��د تا با نگاهی دقیق ت��ر و واقع بینانه تر
بتوانی��م وزیر جدید را کمک کنیم و او را در
جریان وضعیت واقعی استان قرار دهیم.

چناره و سیکان مبلغ  ۸۴٠میلیارد تومان برای آب منطقه
ای اس��تان مصوب و پس از طی فرآیند انتخاب و تفاهم
با بانک عامل در اختیار اس��تان ق��رار خواهد گرفت .پور
احمد یاداور شد :از این میزان  ۶٠٠میلیارد تومان مربوط
به س��د چناره که حدود  ۵٠درصد نیاز تکمیل س��د می
باش��د و ۲۴٠میلیارد تومان نیز برای سد سیکان در نظر
گرفته شده است.

با کشف برداشت غير مجاز از شير هواي خط
آبرساني شرق اصفهان ،از برداشت غیرمجاز
روزانه  25مترمکعب آب جلوگیری شد.
مدی��ر ام��ور آب و فاضالب منطق��ه براآن
و ک��راج ،محل برداش��ت را بین روس��تای
جوزدان و حس��ین آباد عن��وان کرد و افزود:
روزان��ه  5خودرو و تانکر آبرس��ان ،هر کدام
به ص��ورت غیر مجاز  5مت��ر مکعب آب از
محل برداش��ت می کردند .صالح س��لمانی
گف��ت :پس از دریافت گ��زارش ها مبنی بر
برداش��ت غیرمجاز از خط انتقال آب ش��رق
اصفهان با قطر یکهزار میلیمتر ،شناس��ایی
متخلفان در دس��تور کار ق��رار گرفت .وی
اف��زود :خوش��بختانه در مدت کم��ی افراد
متخلف و تانکرهای غیرمجاز شناسایی و به
مراجع قضایی معرفی شدند .سلمانی با بیان
این که به اقرار متخلفان ،به مدت س��ه سال
این برداشت غیر مجاز انجام می شده است
گف��ت :در این مدت در ح��دود  55هزار متر
مكعب آب به صورت غیرمجاز برداشت شده
است .شایان ذکر است با توقف این برداشت
ه��ا ،روزان��ه  25مترمکع��ب آب به ظرفیت
تامین آب خط آبرسانی شرق اصفهان اضافه
شده است.
توسعه فضای سبز رویکرد جدی شورا
و شهرداری در دوره ششم است

رئیس ش��ورای ش��هر اردبیل گفت :توسعه
فض��ای س��بز در ش��هر اردبیل با اس��تفاده
از ظرفی��ت مرک��ز پ��رورش گل و گی��اه از
رویکردهای جدی شورا و شهرداری اردبیل
در دوره ششم فعالیت است.
ج��واد انص��اری در جری��ان دومی��ن بازدید
اعضای ش��ورای ش��هر اردبیل از طرحهای
توسعهای ش��هرداری اردبيل اظهار کرد :در
کنار تکمیل پل قدس توس��عه فضای س��بز
و ارتقای کیفی منظر شهری از دغدغههای
جدی ش��ورا و ش��هرداري اردبیل است تا به
افزایش رفاه عمومی مردم کمک ش��ود.وی
خاطرنش��ان کرد :پایین بودن سرانه فضای
س��بز پیامدهای منف��ی در افزایش آلودگی
هوا و تهدید س�لامت عموم��ی را به همراه
دارد که باید به س��متی حرک��ت کنیم تا در
چهار سال دوره ششم پارلمان محلی سرانه
فضای سبز در اردبیل ارتقا یابد.رئیس شورای
شهر اردبیل چشمانداز سرانه فضای سبز در
اردبی��ل را بیش از  ۷.۸۵مت��ر اعالم کرد و
گفت :با اجرایی ش��دن تملک باغ ش��ریعت
و همچنی��ن تعیین تکلیف پ��ادگان اردبیل
امیدواری��م به افزایش س��رانه فضای س��بز
کمکی جدی ش��ود .انصاری ادام��ه داد :در
حال حاضر ش��هرداری اردبیل  ۸گلخانه در
مرکز تولیدات گیاهی ش��هرداری دارد که با
تولید محصوالتی متناس��ب با اقلیم اردبیل
سعی بر کاشت درخت ،درختچه ،گل و گیاه
و انواع روییدنیها دارد.

