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اخبار
 ۶پرونده در کارگروه زیربنایی با
حضور استاندار بررسی شد

در جلسه کارگروه زیربنایی استان  ۶پرونده با
حضور استاندار البرز بررسی شد و با نظر اعضا
تعیین تکلیف ش��د.به گزارش اداره ارتباطات
و اطالع رس��انی اداره کل راه و شهرس��ازی
اس��تان الب��رز ،مجتبی عبداللهی در جلس��ه
کارگروه زیربنایی اس��تان که روز یکش��نبه
برگزار ش��د ،ضمن بررس��ی اراضی مناسب
برای اجرای طرح ملی مسکن ،افزود :تمامی
دس��تگاه ها و فرمانداری ها باید برای اجرای
این طرح همراهی الزم را داش��ته باشند.وی
ادام��ه داد :ما طبق برنامه های ابالغی دولت
محترم مکلف به ایجاد س��الی  30هزار واحد
مسکن هستیم از این رو اگر همراهی نباشد،
تحقق این امر س��خت می ش��ود.عبداللهی
گفت :بر این اساس باید از تمامی ظرفیت ها
استفاده کنیم و اراضی تعاونی ها و مسکن ها
بالتکلیف و رها شده گذشته را احصا کنیم و
در جهت اس��تفاده در طرح ملی مسکن مورد
بهره برداری قرار دهیم.
بااعزامهیئتشورایحلاختالف
خوزستانبهآذربایجانشرقی؛اولیایدم
گذشتکردند،جوانماهشهریآزادشد

با س��فر هئیت اعزامی ش��ورای حل اختالف
عشایر خوزستان به استان آذربایجان شرقی،
مقدمات سازش میان دو طایفه و آزادی یک
نفر محکوم به قصاص فراهم شد
رئیس توس��عه حل اختالف استان خوزستان
با اعالم این خبر ،گفت :س��یزده س��ال پیش
مرحوم قلی پور از اس��تان آذربایجان شرقی
برای پیگیری امور تجاری شرکت خود و رفع
مشکالت مالی به ماهش��هر سفر می کند و
پس از مدتی ،بر س��ر مس��ائل مالی با فردی
دچار اختالف و درگیری می شود که متاسفانه
در این نزاع به قتل می رسد.
علیرض��ا ب��اوی ادامه داد :بدی��ن ترتیب این
درگیری ،یک خانواده س��اکن تبریز را عزادار
ک��رد و قاتل نی��ز از آن زمان دس��تگیر و در
دادگاه به قصاص محکوم و روانه زندان شد.
وی افزود :تالش خانواده قاتل برای کس��ب
رضایت موثر واقع نش��د و بستگان وی برای
کس��ب رضای��ت اولی��ای دم به س��تاد صبر
استان متوس��ل شدند که با دس��تور ریاست
شورا ،دبیرخانه شعب شوراهای حل اختالف
ویژه عش��ایر ،هئیتی را برای ایجاد مصالحه
و س��ازش به س��فر به روس��تای ق��ره یاغلو
شهرستان باسمنج اعزام کرد.
رئیس توس��عه حل اختالف خوزس��تان خبر
داد :س��رانجام با حضور پدر و مادر و بستگان
مقتول ،تالش اعضای ش��ورای حل اختالف
ویژه عشایر و س��تاد صبر استان خوزستان و
همکاری هئیت مکتب الزهرا (س) شهرستان
باس��منج ،جوان ماهش��هری که  13سال در
انتظار اجرای حکم قصاص خود بود ،با عفو و
بخشش اولیای دم ،از چوبه دار رهایی یافت.
باوی عنوان کرد :این محکوم به قصاص به
زودی پ��س از طی مراحل قانونی و پرداخت
مبلغ دیه ،پس از  13س��ال از زندان آزاد می
شود.
پیام رئیس کل بیمه مرکزی به
مناسبت سالروز تاسیس صندوق تامین
خسارتهای بدنی

خدمتگ��ذاری در عرص��ه صنع��ت بیمه و بر
دوش کشیدن َعلَم اطمینان بخشی و آرامش
آفرینی بس��یار ارزشمند اس��ت و حالوت آن
وقتی بیش��تر می ش��ود که طعم خدمت بی
من��ت در کام مردم ش��ریف این س��رزمین
احساس ش��ود .صندوق تامین خسارت های
بدنی از جمله مراکز حس��اس و س��نگرهای
مهمی اس��ت که باید از آن به عنوان مکمل
خدمت شایس��ته صنعت بیمه ی��اد کرد و بر
خادمان راستین آن درود فرستاد .خوشبختانه
در چند ماه اخیر که رویکرد الکترونیکی سازی
صندوق تامین خسارت های بدنی به اولویت
اصلی مدیریت��ی و بدنه این مجموعه تبدیل
ش��د روند خدمات رسانی ،شتاب بیشتری به
خود گرفت و ضری��ب رضایت ذینفعان را به
ش��کل محسوس��ی افزایش داد .ارائه خدمت
ب��ا کیفیت ،پرهی��ز از بروکراس��ی های رایج
اداری و صیان��ت از منابع ب��اارزش صندوق،
سه دستاورد چشمگیر است که نتیجه آن رفاه
نس��بی بخش مهمی از زیاندی��دگان دردمند
خواهد بود .همانگونه که مقام معظم رهبری
بارها اش��اره فرمودند تحم��ل رنج بیماری و
آس��یب های بدنی به اندازه کافی طاقت سوز
است و باید کاری کرد که مصیبتی بر مصائب
قربانیان حوادث رانندگی تحمیل نشود.

نشس��ت با مؤسسات فرهنگی و هنری در
راس��تای کمک و مس��اعدت به اشخاص
حقوقی غیردولتی(سکو) برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی اس��تان اردبیل ،با حضور
نادر آزاددل معاون توسعه مدیریت و منابع
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان

نشست با مؤسسات فرهنگی و هنری

اردبیل نشس��ت با مؤسس��ات فرهنگی و
هنری در راس��تای کمک و مس��اعدت به
اش��خاص حقوقی غیردولتی(سکو) برگزار
گردید .معاون توس��عه مدیری��ت و منابع
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
اردبیل گفت :س��مانه کمک و مس��اعدت
به اش��خاص حقوقی غیردولتی(سکو) در

راس��تای اعطای کمک به طرح های ارائه
شده توسط مرسس��ات فرهنگی و هنری
ب��ا رویکرد رفع آس��یب ه��ای فرهنگی و
اجتماعی اس��تان راه اندازی گردیده است.
آزاددل افزود :این س��امانه ،آمادۀ بررسی و
اعطای کمک در قالب کمک های جدول
 17به عالق��ه مندان و فعالین فرهنگی و

هنری دارای ش��رایط می نماید .وی بیان
کرد :در این راستا ،کلیه مؤسسات فرهنگی
و هنری دارای شرایط و صاحب صالحیت
مرتبط استان اردبیل می توانند ،طرح های
پیش��نهادی خود را به همراه درخواس��ت
کتب��ی ،ب��ه اداره کل فرهن��گ و ارش��اد
اسالمی استان اردبیل تحویل نمایند .وی

مدیر مخابرات منطقه اصفهان با
شورای شهر ورنامخواست زرین شهر
دیدار کرد

اظهارداش��ت :نظر به محدودیت زمانی و
سقف سهم استان ،تس��ریع در ارائۀ طرح
های پشنهادی مورد انتظار است.

پایان ،۱۴۰۲اتمام گازرسانی شهرها و روستاهای مازندران

سرپرس��ت شرکت گاز مازندران خبر داد :تا پایان ،۱۴۰۲
فعالیت گازرسانی در همه شهرها و روستاهای مازندران
به اتمام میرسد.
«قاسم مایلی رس��تمی» سرپرست شرکت گاز مازندران
در گفتوگوی ویژه خبری ش��بکه تبرستان ،اظهار کرد:
خوش��بختانه و به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران  ۵۹ش��هر از  ۶1شهر استان مازندران از نعمت گاز
بهرهمند هستند.
قاس��م مایلی رس��تمی افزود :از مجم��وع  ۳هزار و ۶۱۳
روستا ۲ ،هزار و  ۴۶۷روستا گازدار شدند ،گازرسانی ۱۷۵
روستا در دست اقدام است ،فعالیت گازرسانی  ۳۳۲روستا
نیز در سال آینده آغاز خواهد شد.
وی با اعالم اینکه تا پایان  ،۱۴۰۲فعالیت گازرس��انی در
همه ش��هرها و روس��تاهای مازندران به اتمام میرسد،
مجموع هزینههای عمرانی در س��ال جاری را را بالغ بر
 ۶۰۰میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد :در سال ،۱۴۰۱
ه��زار میلیارد تومان دیگر به بودج��ه اضافه و  ۹۹درصد
از روس��تاها و  ۱۰۰درصد شهرهای استان از نعمت گاز
بهرهمند خواهند شد.
مایلی رستمی با بیان اینکه خرسندیم که تاکنون شاهد
قطعی گاز نبودیم ،نسبت به مصرف بهینه و صرفهجویی
توسط مشترکین هشدار داد و تاکید کرد :پایش عملکرد

ادارات ،محددودی��ت صنای��ع و اقدامات دیگر همواره در
دستور کارمان قرار دارد.
سرپرست ش��رکت گاز مازندران با اشاره به اضافه شدن
خ��ط گاز ترکمنس��تان به مازندران یادآور ش��د :از بابت
این اتفاق خرسندیم ولی انتظارمان از مشترکین خانگی
که  ۷۰درصد و مش��ترکان صنایع ک��ه حدود  ۳۰درصد
هس��تند رعایت صرفهجویی است .مایلی رستمی با بیان

اینکه ورودی گاز استان مازندران از سه طرف (سمنان به
کیاسر،گلوگاه و رامسر) است ،گفت :نگرانی ما از گسترده
شدن س��رما در کل کش��ور و در نتیجه نرسیدن گاز به
مازندران اس��ت .وی با اشاره به بازدیدهای پی در پی از
موتورخانه ادارات ،اذعان داشت :توقع ما از این بخش این
است که پایان کار اداری موتورخانه را خاموش کنند چرا
که شاید مصرف گاز یک موتورخانه اداری با مصرف گاز

در یک روستا برابر باشد.
مایلی رستمی در ادامه از جزییاتی توافقنامهای که شرکت
گاز با هواشناس��ی استان دارد سخن گفت و خاطرنشان
کرد :تعیین محدوده دمایی با همکاری این دو نهاد انجام
میش��ود ،در هر اقلیم سیستمهای مکانیزه ما به سرعت
تغییر میکنند.
سرپرست ش��رکت گاز مازندران با تاکید بر لزوم کنترل
مصرف توسط مردم ،نگه داشتن دمای اتاق بین  ۱۸الی
 ۲۱درجه ،اس��تفاده از پردههای ضخیم ،چک کردن لوله
بخاری و لزوم گرم بودن آن را از راههای کنترل مصرف
اعالم کرد.
مایلی رستمی همچنین توصیه کرد که مردم از شومینه
گازی را ب��ا ایمنی  ۲۵درصد و بخ��اری گازی با ایمنی
 ۴۰درصد در حد توان اس��تفاده نکنند و گفت :استفاده از
شوفاژ و پکیجهای گازی متناسب با تکنولوژی روز ایمنی
 ۸۰درصدی داشته و قابل توصیه است.
وی همچنین بر پرهیز از روش��ن کردن تک ش��عله یا
بخ��اری بدون دودک��ش در محیط بس��ته تاکید کرد و
هش��دار داد که گاز مونوکس��ید کربن ع�لاوه بر ایجاد
فراموش��ی م��رگ خام��وش را رقم میزن��د و ادامه داد:
مشترکان مراقب باش��ند همیشه اکسیژن کافی به خانه
بهویژه به اتاق خوابها برسد.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد:

برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشآموزان متوسطه پسر سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-معاون
تربیت بدنی و س�لامت آم��وزش و پرورش
خراسان رضوی از برگزاری مسابقات کشتی
آزاد و فرنگی دانشآموزان متوس��طه پس��ر
سراس��ر کش��ور همزمان با چهل و سومین
س��الگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
به میزبانی مش��هد مقدس خب��ر داد .صفدر
سلطانی با بیان اینکه سی و هشتمین دورهی
مسابقات ورزشی قهرمانی دانشآموزان پسر
دوره تحصیل��ی متوس��طه اول و دوم (رده
س��نی نوجوانان) سراسر کشور در رشتههای

کش��تی آزاد و فرنگی به مناسبت فرارسیدن
چهل و سومین س��الگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی وگرامیداش��ت یاد و خاطره
س��ردار دلها «س��پهبد ش��هید حاج قاس��م
سلیمانی» و با ش��عار «دانشآموز ورزشکار،
دوس��تدار و حافظ محیط زیست“ به میزبانی
ن رضوی برگ��زار میگردد
اس��تان خراس��ا 
اظهار داش��ت :کلی��ه دانشآموزان عضو تیم
های ورزشی میبایس��ت در سال تحصیلی
1400-1401مش��غول به تحصیل باش��ند،
این مس��ابقات برابرآخرین قوانین و مقررات

فدراس��یون ورزش دان��ش آموزی کش��ور و
فدراسیون کش��تی جمهوری اسالمی ایران
برگزار خواهد ش��د .وی افزود :اس��تان های
سراسر کشور بایستی طبق برنامه زمان بندی
اعالم شده در مسابقات کشتی فرنگی از تاریخ
( 17لغایت  20بهمن) و در مسابقات کشتی
آزاد از تاریخ ( 22لغایت  25بهمن) با مراجعه
به سامانه مسابقات و جشنواره های ورزشی
فدراس��یون ورزش دانشآموزی در س��ایت
فدراس��یون یا آدرس ، sport.medu.ir
نسبت به تکمیل اطالعات شرکت کنندگان

و دانش آموزان اقدام نمایند .سلطانی با اشاره
به اینکه حضور ورزش��کاران در مس��ابقات،
منوط به رعایت قوانین و مقررات ثبت نامی
و اردویی آموزش و پرورش خواهد بود اظهار
داش��ت :مسابقات کشتی فرنگی از تاریخ 24
لغایت  27بهمن ماه و مسابقات کشتی آزاد از
تاریخ  28بهمن لغایت اول اسفند ماه برگزار
خواهد شد ،لذا برنامه افتتاحیه کشتی فرنگی
روز دوشنبه  25بهمن و کشتی آزاد روز جمعه
 29بهمن ماه برگزار خواهد شد .وی در پایان
تاکید کرد :کارت دیجیتال دو ُدز واکسن کوید

 19قبل از آغاز پذیرش مس��ابقات ارائه گردد
وکلیه ورزش��کاران ،مربیان و سرپرستان می
بایست تا قبل از پذیرش تیم ها در مسابقات،
دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند.

در راستای ارتقاء خدمات به شهروندان

جلسه شهردار هشتگرد با معاونین و کلیه مسئولین واحدهای شهرداری برگزار شد

در راس��تای ارتقاء خدمات به ش��هروندان
 ،رف��ع مش��کالت و ناهماهنگ��ی ه��ای
فیمابی��ن واحده��ای ش��هرداری و به��ره
گیری از پیش��نهادات  ،جلس��ه ش��هردار
هش��تگرد با معاونین و مس��ئولین واحدها
در س��الن جلسات مجتمع فرهنگی هنری
 ۹دی برگزار شد  .مهندس یعقوبی شهردار

هش��تگرد در ابتدای این جلسه با تقدیر و
تش��کر از زحمات کلیه پرسنل  ،همدلی و
اتحاد را زمینهس��از ارائ��ه خدمات بهینه به
ش��هروندان و توسعه  ،پیش��رفت و آبادانی
شهر دانست  .وی گفت  :خوشبختانه طی
یک ماه اخیر با تالش ش��بانه روزی کلیه
کارکنان و حمایته��ای رئیس و اعضای
ش��ورای اس�لامی ش��هر خدمات خوب و
ارزنده ای به شهروندان ارائه شده و تدوین
و اجرای برنامههای��ی برای ماههای آتی و
مناسبات پیش رو در دستور کار قرار دارد .
یعقوبی با اشاره به نیاز شهرداری به اصالح

روند مراحل رس��یدگی به درخواست های
ارباب رجوع  ،تس��هیل در کار ش��هروندان
و تکری��م مراجعین را از اولویتهای کاری
برشمرد  .وی به هوشمند سازی شهرداری
و ارائه خدمات غیر حضوری به شهروندان
پرداخت و خواس��تار بررس��ی پتانسیل ها
و پیش��نهاد نیازها برای ارتقاء اتوماس��یون
اداری و نص��ب نرم افزاره��ای کاربردی ،
ایج��اد بانک اطالعات��ی در جهت کاهش
هزینه های تردد و تس��ریع در پاسخگویی
به مکاتبات و رس��یدگی به خواس��تههای
شهروندان ش��د و در ادامه جلسه معاونین

و مس��ئولین واحدهای ش��هرداری به بیان
مشکالت و کاستی های حوزه کاری خود
پرداختند  .تعمیر و بهسازی ماشین آالت و
تجهیزات به ویژه خودروهای آتش نشانی
 ،رفع اخت�لاف با پیمانکاران تامین نیروی
انس��انی جه��ت پرداخت ب��ه موقع حقوق
و مزای��ای کارکنان  ،پیگی��ری جهت امور
رفاهی و معیشتی پرس��نل  ،تامین نیروی
انسانی مورد نیاز واحدها  ،برگزاری مزایده
ها و تعیین تکلیف اماکن فرهنگی ورزشی
ش��هرداری  ،پرداخت بدهیها به اشخاص
و پیمان��کاران  ،تاس��یس تعاونی مصرف ،

س��اماندهی امالک و اموال  ،ارتقاء سخت
افزاری و نرم افزاری سیس��تم های موجود
 ،راه ان��دازی کمیته تش��خیص هزینه ها ،
آماده س��ازی بودجه پیش��نهادی و تعرفه
ع��وارض  ، ۱۴۰۱تهیه پالن ایمنی جهت
اجرای طرحهای عمرانی توسط پیمانکاران
مربوطه  ،پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه
سرمایهگذاری  ،تقویت میز خدمت  ،کاهش
هزینهه��ای غیرض��روری  ،تالش جهت
کسب درآمد  ،حفاظت از اماکن شهرداری ،
راه اندازی کمیته پرسنلی و ...از جمله موارد
مطرح شده در این جلسه بوده است .

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

رایزنهای فرهنگی سفرای آستان قدس برای نشر معارف رضوی در جهان باشند

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-تولیت
آس��تان قدس رض��وی گف��ت :رایزنهای
فرهنگ��ی س��ازمان فرهن��گ و ارتباط��ات
اسالمی میتوانند سفرای آستان قدس برای
نشر معارف رضوی در جهان باشند.
حجتاالسالموالمس��لمین احمد مروی در
دی��دار رئی��س و مدیران س��ازمان فرهنگ
و ارتباط��ات اس�لامی که در ح��رم مطهر
رضوی برگزار شد ،به حساسیت فعالیتهای
فرهنگ��ی اش��اره و ب��ا تأکی��د ب��ر اهمیت
برخورداری از استراتژی فرهنگی برای انجام
اقداماتی بنیادی و اثرگذار در حوزه فرهنگ،
ابراز کرد :فرصت استثنایی و بینظیری برای
تروی��ج مبانی دین��ی در اختی��ار رایزنهای
فرهنگی اس��ت که آنان برای اثربخشی در

ابعاد فرهنگی باید از روحیه عش��ق و انگیزه
نسبت به کار برخوردار باشند.
وی کار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
را بسیار دش��وار ارزیابی و عنوان کرد :سفرا
و رایزنه��ای فرهنگی س��ازمان فرهنگ و
ارتباطات اس�لامی باید از می��ان نخبگان،
دانش��مندان و افراد باانگیزه و دغدغ همند در
حوز ه مسائل دینی و فرهنگی انتخاب شوند
تا بتوانند فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی و
پیام رحمانی اهلبیت(ع) را به گوش جهانیان
برسانند .تولیت آستان قدس رضوی با اشاره
به این حدیث از امام رضا(ع) که «اگر مردم
حسن و حقایق کالم ما را بدانند قطع ًا پیروی
خواهند کرد» گفت :یکی از وظایف سازمان
فرهنگ و ارتباطات اس�لامی این است که

محاس��ن کالم اهلبی��ت(ع) را ب��ه گوش
جهانیان برس��اند .حجتاالسالموالمسلمین
مروی گفت :اهلبیت(ع) امروز شاید بیشتر
از زمان حیات مبارکشان مظلوم هستند زیرا
متأسفانه در کنار احساسات و هیجانات کمتر
به عمقبخشی دینی و معرفتی مردم نسبت
به آن حضرات توجه شده است ،احساسات و
شور در جای خود بسیار الزم و خوب است اما
در کنارش باید به عمق بخشی معرفتی نیز
توجه شود و یکی از وظایف سازمان فرهنگ
و ارتباطات اس�لامی تقوی��ت مبانی دینی و
عقبه معرفتی نسبت به ائمه اطهار(ع) است.
وی در ادام��ه بر اهمی��ت برنامهریزی برای
آشناس��ازی رایزنان فرهنگی با ظرفیتهای
فرهنگی و هنری آستان قدس رضوی تأکید

و تصریح کرد :س��ازمان فرهنگ و ارتباطات
اس�لامی میتوان��د در عرصه دیپلماس��ی
زیارت نقش مؤثری خصوص ًا در کشورهای
اسالمی ایفا کند ،مردم کشورهایی همچون
هندوستان و پاکستان علیرغم اینکه عموم ًا
اهل تس��نن هستند اما بس��یار عالقهمند به
حضرت رضا(ع) و زیارت این مضجع نورانی
هستند که باید شرایط تشرف آنها تسهیل
شود.
حجتاالسالموالمس��لمین م��روی نق��ش
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی در
خصوص زمینهس��ازی برای حضور آس��تان
ق��دس رض��وی در عرصهه��ای بینالمللی
بهویژه رویدادهای فرهنگی منطقه را بسیار
مهم ارزیابی و خاطرنش��ان کرد :این آستان

مقدس ظرفیته��ای عظیمی در حوزههای
معرفتی ،فرهنگی و هنری دارد که سازمان
فرهن��گ و ارتباطات اس�لامی میتواند در
معرفی آنه��ا به دنیا نقش مؤثری داش��ته
باشد.
تولیت آستان قدس ایجاد ارتباطات دوسویه
میان ظرفیتهای علمی و فرهنگی آس��تان
قدس با ظرفیتهای منطق های و بینالمللی
مانن��د تعامالت دانش��گاهی ،معرف��ی امام
رض��ا(ع) به جهانیان با زب��ان هنر در تعامل
با بخشهای هنری آس��تان قدس و معرفی
فع��االن و خادم��ان بینالملل��ی رضوی به
آستان قدس را از دیگر عرصههایی دانست
که س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی
میتواند در آنها ایفای نقش کند.

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان آرادان

سرمایه گذاری  45میلیارد ریالی در تاسیسات توزیع برق شهرستان آرادان

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرس��تان آرادان از اجرای  30پروژه عمرانی
برق رس��انی با س��رمایه گذاری به مبلغ  45میلی��ارد و  313میلیون رالک در
زمینه بهینه سازی و توسعه شبکه و تاسیسات توزیع برق این شهرستان خبر
داد .رحمان اش��رفی با بیان این که به منظور تغذیه برق مش��ترکان جدید 14
ایس��تگاه هوایی توزیع برق با قدرت یک هزار و  475کیلوولت آمپر نصب و
بهره برداری گردیده گفت  :احداث چهار هزار و  825متر شبکه فشار متوسط و
فشار ضعیف ،برای تامین برق اشتراک های جدید ،از اقدامات صورت پذیرفته

سال جاری در عرصه خدمت رسانی محسوب می شود .وی با اشاره به این که
در راس��تای پروژه کاهش تلفات انرژی الکتریکی و پیشگیری از سرقت سیم
مسی ،دو هزار و  360متر شبکه فشار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار تبدیل
شده افزود :برای حفظ و پایداری و ارتقای ضریب اطمینان خطوط برق رسانی
 ،هفت هزار و  411متر ش��بکه توزیع برق شهرستان بهینه سازی شده است.
وی تصریح کرد :با نصب  65دس��تگاه کنتور هوشمند از آغاز امسال تاکنون،
هم اینک این شهرستان دارای  348کنتور هوشمند در راستای طرح فراسامانه

اندازه گیری و مدیریت انرژی «فهام» اس��ت .اش��رفی خاطر نش��ان ساخت:
احداث دو هزار و  240متر خط  20کیلوولت هوایی جهت ارتباط فیدرهای پاده
و فروان در مسیر چاه آب کشاورزی شهید نریمان مطهری ،بهینه سازی کامل
شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف ،پست هوایی و سرخط های زمینی روستای
امامزاده ذوالفقار ،اصالح شبکه فشار ضعیف هوایی کلیه کوچه های فرعی و
س��رخط های فشار ضعیف زمینی پست هوایی روستای فروان ،در دستور کار
این مدیریت قرار گرفته که تا پایان امسال اجرایی شوند.

به نقل از رواب��ط عمومی مخابرات منطقه
اصفهان ،اس��ماعیل قربانی در این دیدار با
اشاره به طرح های اجرایی مخابرات در این
مناطق گف��ت :تاکنون به هم��ت مخابرات
منطقه اصفهان طرح های توسعه ای بسیاری
در مناطق این شهرس��تان ،در بخش ثابت و
سیار عملیاتی ش��ده که با حمایت نهادهای
حاکمیت��ی و مردمی این رون��د ادامه خواهد
یافت .وی ش��ورای شهر را یکی از نهادهای
مردمی تصمیم ساز در عرصه شهر و روستا
دانست و گفت :شوراهای شهر و روستا می
توانند با اتخاذ روش��های عملکردی موثر و
هم��کاری با مجموعه هایی مانند مخابرات،
تاثیر بس��زایی در روند توسعه شهر و روستا
داشته باشند.
گفتنی اس��ت در این جلس��ه حضار به بحث
و تب��ادل نظ��ر در م��ورد راه ه��ای کاهش
مشکالت پیش روی توس��عه زیرساختهای
ارتباطی در این شهرستان پرداختند.
الزم به ذکر اس��ت ،ورنامخواس��ت ،شهری
در شهرستان لنجان از توابع استان اصفهان
اس��ت که در مح��ور ارتباطی زرین ش��هر-
مبارکه بر روی جلگه رسوبی زاینده رود واقع
شدهاست.
این منطقه از ش��هرهای حاش��یه زاینده رود
می باش��د که از چش��م انداز بس��یار زیبای
شالیزارهای برنج لنجان برخوردار است.
مدیرعامل نمایشگاه اصفهان،
عضو شورای روابط بینالملل اتاق
بازرگانی اصفهان شد

باحک��م مس��عود گلش��یرازی ،رئی��س اتاق
بازرگان��ی ،صنای��ع ،مع��ادن و کش��اورزی
اصفهان ،دکتر علیرضا مرتضوی ،مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره نمایش��گاه بینالمللی،
عضو شورای روابط بینالملل اتاق بازرگانی
اصفهان شد.
در نخس��تین جلسه این ش��ورا ،دبیر شورای
رواب��ط بینالملل ات��اق اصفه��ان ،گزارش
عملک��رد  ۹ماه��ه این ش��ورا را ب��ه اعضا
ارائه کرد و قرار ش��د ب��رای گامهای بعدی،
کش��ورهای هدف تجاری برای بررس��ی و
رایزنی انتخاب شوند.
همچنین مصوب ش��د اتاق بازرگانی شرایط
و زیرس��اختهای الزم را در راستای برگزار
ش��دن نمایش��گاه بصره به منظ��ور حضور
تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران اصفهانی در
بازارهای بینالمللی فراهم کند.
بر اساس سیاس��تگذاریهای جدید ،از این
پس بخش امور بینالملل شرکت نمایشگاه
اصفه��ان و اتاق بازرگان��ی برای هدفهای
مش��ترک و در راس��تای همافزایی بیشتر و
دوری از م��وازیکاری ،با یکدیگر همکاری
پیوسته خواهند داشت.
 ۳۷میلیارد تومان تسهیالت به
دامداران ایالمی پرداخت شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم
از پرداخت  ۳۷میلیارد تومان تس��هیالت به
دامداران ایالمی در سال جاری خبر داد.
“محمدعل��ی اقدس��ی” اظهار داش��ت :این
میزان اعتبار در قالب تسهیالت  ۲۰۰ ،۱۰۰و
 ۵۰۰میلیون ریالی تحت عنوان دامدار کارت
بر اس��اس تع��داد دام و پ�لاک کوبی آنها
پرداخت میشود.
وی با بیان اینک��ه میزان ثبت نامیها برای
دریافت دامدار کارت زیاد اس��ت و همه این
تس��هیالت با سود  ۱۲درصد جذب میشود،
یادآور شد :این تسهیالت سرمایه در گردش
و یک ساله است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم
اف��زود :ب��ه ازای هر رأس دام س��بک س��ه
میلیون رالد و دام سنگین هفت میلیون راال
پرداخت میشود.
اقدس��ی از آغاز پرداخت این تسهیالت خبر
داد و یادآور ش��د :با توجه به اینکه پرداخت
از دیروز شروع شده تاکنون  ۱۰۰دامدار این
تسهیالت را دریافت کردهاند.
تکمیلطرحتوسعهفرودگاهایالمنیمه
اول سال آینده با ۹۰درصد پیشرفت
فیزیکی

مدیر فرودگاه شهدای ایالم گفت :عملیات
اجرایی س��اخت ترمینال جدید این فرودگاه
با بیش از  ۹۰درصد پیش��رفت فیزیکی نیمه
اول سال آینده تکمیل و به بهره برداری می
رسد.
محمدجواد یگانه در گفت و گو با خبرنگاران
اظهار داش��ت :پروژه ترمینال جدید فرودگاه
شهدای ایالم با زیربنای  ۶هزار متر مربع با
اعتبار  ۲۹۰میلیارد راله در حال ساخت است.
وی افزود :بر اساس برنامه ریزی های انجام
شده تالش پیمانکار مربوطه این است که تا
پایان س��ال جاری و نهایتا تا نیمه اول سال
آین��ده این پروژه تکمی��ل و به بهره برداری
برسد.

