دریچه
معاون خدمات شهری شهرداری قم خبر داد:

بخشش اجاره غرفهداران اماکن
فرهنگی شهرداری

 ۹۳مجوز معدنی در استان سمنان صادر شد

صید در فراساحل افزایش مییابد

سمنان  /گروه استانها :معاون امور معادن ســازمان صنعت ،معدن و تجارت سمنان گفت :طی یک سال گذشته ۹۳مجوز
معدنی در استان صادر و زمینه اشتغال ۱۷۰نفر در این بخش فراهم شد .محمد فروهر ،با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته
درمجموع ۹۳مجوز معدنی در اســتان صادرشده است اظهار داشت ۶۹ :پروانه اکتشــاف و گواهی کشف و  ۲۴پروانه در حوزه
بهرهبرداری از معادن صادرشده است .وی بابیان اینکه ۳۹میلیاردریال هزینه عملیاتی پروانههای اکتشاف و گواهی کشف است،
افزود :برای بهرهبرداری از معادنی که مجوز آن صادرشده ۱۲۵میلیاردریال سرمایهگذاری شده است .وی با اشاره به اینکه در این
راستا  ۱۷۰نفر در استان صاحب شغل شدند ،تصریح کرد :در حال حاضر  ۶۲۶معدن استان سمنان دارای پروانه بهرهبرداری با
ذخیره قطعی  ۶۹۰میلیون تن است.

بابلسر  /گروه استانها :معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شــیالت کشور بااشاره به کســب رتبــه اول مازندران در زمینه
آبزیپروری ،توسعه پرورش ماهی در قفس و افزایش صید در فراساحل را از مهمترین برنامهها بیان کرد .سیدپرویزمحبی ادامه داد:
توسعه پرورش ماهی درقفس ،دوام افزایش تولید با رویکرد حفظ پایداری فعالیتها و توانمندسازی جامعه صیادی از دیگر برنامههای
راهبردی شیالتی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد .حسنخیریانپور ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با
بیان اینکه در سال جهش تولید باید تولیدات محصوالت شیالتی را از ۱۰۶هزار تن به ۱۲۰هزار تن افزایش دهیم ،افزود :فرآوری و صنایع
تبدیلی مرتبط با شیالت ،ساخت پایانههای صادراتی خاویار ،پرورش ماهی در قفسهای دریایی از مهمترین اقدامات است .وی رسیدگی
به مسائل جامعه صیادی ،استفاده از ظرفیتهای موجود درتوسعه آبزیپروری سطح استان را از مهمترین اقدامات شیالتی دانست.
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قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

معاون خدمات شهری شــهرداری قم گفت :اجاره
غرفهداران و ورزشگاهها و اماکن فرهنگی و غرفههای
آرامستانها و مشاغل آســیبدیده بخشیده شد.
ســیدامیر ســامع ،در جلسه ســتاد پیشگیری و
هماهنگی پاسخ به بحران اســتان قم که در سالن
جلسات اســتانداری برگزار شــد ،اظهار داشت :از
اسفندماه سال قبل ،تسهیالتی را برای مشاغل طرف
قرارداد با شــهرداری در نظر گرفته شد .وی افزود:
اجاره غرفهداران و ورزشــگاهها و اماکن فرهنگی
و غرفههای آرامســتانها و پارکینگها و مشاغل
آسیبدیده در کرونا بخشــیده شد .سامع تصریح
کرد :مصوبهای در شورای اسالمی شهر قم برای برای
تسیهالت خاص در بهشت معصومه(س) در رایگان
کردن بخش مهمی از هزینهها و قبور قائل شدیم و
برای غرفهها و اماکن قرار شد جهت نقد شدن چکها
فع ً
ال پیگیری نشود و بخشودگی داشته باشیم .وی
خاطرنشان کرد :در حال رصد مشاغل آسیبدیده
مرتبط با شهرداری هســتیم و تقریباً فهرست در
ســازمانهای مختلف احصا شــد و از مشاغلی که
به طور کامــل متوقف بودهانــد ،هزینهای دریافت
نمیشود و به میزان خسارتی که به افراد در این شغل
وارد شده شــهرداری هزینهای دریافت نمیکند.
معاون خدمات شهری شــهرداری قم تصریح کرد:
به دلیل عدم دریافت درآمد در این مدت و افزایش
هزینهها و خساراتی که به بودجه برخی از سازمانها
وارد شــده متحمل زیانهایی شدیم و شهردار قم،
مکاتباتی با استانداری انجام داد تا بودجهای به این
بخش اختصاص یابد و سازمانهایی که کارهایشان
وابسته به این درآمدهاست بتوانند از آن استفاده و
در شرایط عادی نیز کار کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل:

 ۷۶روستای استان به شبکه
گازرسانی متصل شد
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در دیدار شهردار با رئیس آموزشوپرورش شهریار مطرح شد

نقشاثرگذارمعلمهادرتعلیموآموزش

اندیشه/سحرمصطفوی آرام
aaramm69@gmail.com

به مناســبت هفته معلم و یاد و خاطره شــهید استاد
عالمه مرتضیمطهری و هفته آمــوزش ،علیملکی،
شهردار اندیشــه به همراه بهزادکاویانی ،نایب رئیس
و صادقجعفری ،عضو شورای اســامی شهر اندیشه
از رئیس آموزشوپرورش شهرستان شــهریار دیدار
کردند .در این دیدار شــهردار اندیشه با اشاره به نقش
بسیار اثرگذار معلمها در تعلیم و آموزش جامعه گفت:
تعهد ،فداکاری ،دلسوزی ،تخصص و پشتکار وایثارگری
تنها جزئی از صفات بارز معلمی است که عشق ،عالقه،

استعداد و انسانیت در آن نهفته است و هر انسانی مهر و
محبت یک معلم را در طی زندگی خود تجربه میکند
و به آن مدیون است .شهردار اندیشه در ادامه افزود :در
این راستا نکوداشــت و گرامیداشت روز و هفته معلم
از اولویتهای هر شــخصی باید باشد که نقش ارزنده
و ارزشــی معلم را بیش از پیش پاس بدارد .شــهردار
اندیشه در پایان ســخنان خود از زحمات و همکاری
صمیمانه رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار
در راســتای تجلی و هدایت و آموزش آیندهسازان در
شهر اندیشه تقدیر کرد .در ادامه این جلسه نایب رئیس
شورای اسالمی شهر اندیشه نیز ضمن تقدیر از زحمات
و تالشهای مجموعه آموزش و پرورش شهرســتان

شهریار در شهر اندیشــه بهجهت ارتقای سطح کیفی
و کمی آمــوزش و تعلیم و تربیت فرزندان این شــهر
گفت :امروز به واسطه زحمات معلمان شاهد پیشرفت
و ارتقای سطح علمی دانشآموزان در سطح مدارسیم
و بهرغم وجود برخی مشکالت ،شاهد خدماترسانی و
پوششدهی خوبی از سوی آموزش و پرورش هستیم؛
الزم می دانم از طرف همه اعضای شــورای اسالمی از
همه فرهنگیان و معلمان به ویژه ریاســت آموزش و
پرورش تقدیر و تشکر نمایم.
صادقجعفری ،عضو شورای اسالمی شهر اندیشه نیز
که خود از فرهنگیان شهر اندیشــه است گفت :معلم
با تالش فراوان درصدد آموختن دانشی است که برای

بارورساختن ذهن محصالن یک کشور باید به بهترین
وجه با نگرش به نسل و زمانه فعلی انتقال داده شود .وی
درادامه یادآور شد :معلمان بطن فرهنگ و تمدن یک
جامعه و سفیران علم و آموزش هستند و در هر جایگاهی
به فکر تعلیم و دانشاند تا نســلی فهیم و مؤثر و دارای
ارزشهای انســانی را به جامعه تحویل دهند و اثرات
خیر و برکت برای اجتماع باشند و بیشک با تالشهای
جناب پارسا ،این هدف هر روز رنگ و بویی واقعیتر به
خود میگیرد .گفتنی است در پایان شهردار و اعضای
شورای اســامی شهر اندیشــه با اهدای لوح تقدیر از
زحمات رئیــس اداره آموزش و پرورش شهرســتان
شهریار قدردانی کردند.

رشت

تبریز

شهردار رشت خبر داد:

مسئول بسیج کارگری و کارخانههای استان آذربایجانشرقی:

گیالن  /مریم معبدی :شــهردار رشــت در
جریان بازدید از تصفیهخانه ســایت ســراوان،
اظهار داشت :تولید شــیرابه در لندفیل سراوان
همواره در طول ســالیان متمادی به ویژه برای
ســاکنان این منطقه آزاردهنده بوده و حل این
معضل همیشه از خواستههای مردم و مسئوالن
بود .ناصرحاجمحمــدی ،با بیــان اینکه تصفیه
شیرابه زبالههای سراوان و احداث تصفیهخانه از
عملکردهای امروز شــهرداری رشت است افزود:
تاکنون بیــش از ۹۰درصد عملیــات این پروژه
پیشرفت داشت و به زودی به اتمام خواهد رسید.
وی ضمن قدردانی از مردم منطقه ســراوان بابت
صبر و تحمل فراوان ،خاطرنشــان کرد :ساکنان
سراوان با مشاهده پیگیریهای مداوم شهرداری

بابت حل مشکالت زیســتمحیطی و جدیت در
احداث تصفیهخانه شیرابه ،نسبت به ادامه روند
اجرای عملیات دلگرم شــدند و درصدد همراهی
هرچه بیشتر با مجموعه مدیریت شهری برآمدند.
شهردار رشت تصریح کرد :مســئوالن شهری و
روســتایی و در رأس آنها رئیس شــورای شهر
رشــت با جدیت حل مشــکالت زباله سراوان را
پیگیری کردهانــد .الزم به ذکر اســت که بابک
رمضانــی ،سرپرســت معاونت خدمات شــهر
شهرداری ،فرامرزجمشید پور ،معاون حملونقل
و امور زیربنایی شــهرداری ،احمدرضاحقبین،
ذیحســاب و مدیرمالی شهرداری ،علیرضاقانع،
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شهرداری ،شهردار
رشت را در این بازدید همراهی کردند.

امروزه نقش کارگرها در رونق اقتصاد کشور برجسته است

تبریز  /روح اله عبدالعلیزاده :مسئول بسیج
کارگری و کارخانههای استان آذربایجانشرقی،
روز کارگــر را فرصتی مغتنم بــرای قدردانی از
زحمات خستگیناپذیر جامعه کار و تالش کشور
دانســت که نقش بیبدیلی در فراینــد تولید و
اقتصاد کشور دارند و پایه اقتصاد جامعه محسوب
میشوند.
محمدجوادعقلمندی ،با اشاره به نقش و حضور
فعال قشرهای مختلف ازجمله کارگران در پیروزی
انقالب شکوهمند اســامی افزود :کارگران قشر
زحمتکش و مولد جامعه هستند که همواره نقش
خود را در مسیر انقالب به خوبی ایفا کردهاند؛ از
دوران دفاع مقدس گرفته که حماسههای بزرگی
را در تاریخ ایران اسالمی رقم زدند و  14000شهید

واالمقام را تقدیم انقالب اسالمی کردند تا امروز
که درعرصه اقتصادمقاومتی در خط مقدم جبهه
مبارزه با استکبارستیزی قرار دارند .به این خاطر
اســت که امروزه نقش کارگران در رونق اقتصاد
کشور برجسته و ممتاز است.
عقلمندی ،در ادامه با اشاره به شیوع ویروس کرونا
گفت :همزمان با شــیوع ویروس کرونا و افزایش
نیازبه مصرف مواد ضدعفونی و بهداشتی ،بسیاری
از مراکز تولید دارویی و مواد بهداشتی و ضدعفونی
شیفتهایی را در قالب شیفت ایثاراضافه کردند
تا بتوانند تقاضای مردم را پاســخ دهند و برخی
از واحدها نیــز خط تولید خــود را عوض کردند
تا اینکه عرضــه و تقاضا در این حــوزه به تعادل
برسد.

عکس خبر

طی سال گذشته؛

بندرعباس  /گــروه اســتانها :رئیس کل
دادگســتری هرمزگان گفت :اقدامات ســتاد دیه
استان هرمزگان و مشارکت خیرین درسال گذشته
ســبب آزادی ۲۰۲نفر از زندانیان جرایم غیرعمد
با مبلغ بدهی ۶۶میلیاردتومان شد .علی صالحی،
فضای معنوی ماه مبارک رمضان را بستری مناسب
برای عبادت ،تزکیه نفس و انجام اعمال خیرخواهانه
عنوان کرد و مشارکت در آزادی زندانیان نیازمند را
یکی از مهمترین جلوههای نوعدوستی و نیکوکاری
با بهرهگیــری از فیوضات ماه میهمانــی خداوند
برشمرد .وی با بیان اینکه چشــم امید بسیاری از
زندانیان نیازمند و خانوادههایشــان در طول سال
به جشن گلریزانی است که هر ســاله به مناسبت
میالد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع)
برگزارمیشــود تصریــح کــرد :از همــه خیران
نیکاندیش میخواهیم همچون همیشه با مشارکت
فعال و اثربخش خود در معنویت و ثواب این سنت
حسنه مشارکت جویند تا بیش از پیش شاهد آثار و
برکات اجتماعی این امر خداپسندانه باشیم.

برق استان کرمانشاه

معاون خدمات مشترکان شرکت
برق منصوب شد

کرمانشاه /اکبر میثاقی

اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

 ۲۰۲زندانی جرایم غیرعمد
در هرمزگان آزاد شدند

با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

پیشرفت ۹۲درصد از عملیات احداث تصفیهخانه شیرابه زباله در سراوان

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیــل گفت:
۷۶روستای اســتان اردبیل به شــبکه گازرسانی
متصل شد .سردار اســماعیلی بیان کرد :عالوه بر
ارائه خدمات به مشــترکان و اســتمرار گازرسانی
در سراسر استان اردبیل ،با گازدارشدن ۷۶روستا،
تعداد روســتاهای گازدار اســتان به یــک هزار و
۳۱۲روستا معادل ۹۴درصد خانوار روستایی تحت
پوشــش افزایش یافت .وی تصریح کرد :درســال
۹۸با حمایت مسئوالن ،همت و تالش شبانهروزی
کارکنان شــرکت گاز اســتان اردبیل و مسئوالن
استانی و شهرستانی و در راســتای توسعه شبکه
گازرسانی و تحقق برنامههای شرکت ملی گاز ایران،
اقدامات ارزشمندی در این استان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت :به موازات
خدماترسانی در بخشهای شهری و روستایی در
سال  ،۹۸گازرسانی به واحدهای صنعتی ،تولیدی و
خدماتی نیز با جدیت در برنامه شرکت قرار داشت
به نحوی که ۶۳واحد صنعتی ،خدماتی و تولیدی در
سال گذشته به شــبکه گازطبیعی متصل و در این
راستا تعداد صنایع گازدار به یک هزار و ۴۴۴واحد
رسیده است.

کوتاه از استانها

ندامتگاه قزلحصار در دوران کرونا

زندان قزلحصار بزرگترین ندامتگاه ایران اســت که در منطقه کیانمهر کرج قرار دارد .براساس طرح
طبقهبندی زندانیان ،محکومان و متهمان مرتبط با موادمخدر در این زندان نگهداری میشــوند .طبق
اطالعات داده شده توسط مسئوالن زندان ،هیچگونه فوتی از زمان شیوع کرونا در این زندان وجود نداشته
و زندان همه روز در دو وقت صبح و بعدازظهر ضدعفونی و گندزدایی میشود.
محمد بابایی  /خبرگزاری ایرنا

حالوت سفره افطار در خدمت

زمانی کــه روزهداران مهیای افطار در کنار خانوادههای خود هســتند ،آتشنشــانها ،ماموارن پلیس،
نیروهای امداد و نجات هاللاحمر و بسیاری دیگر از مشــاغل ،آرامش یک افطاری در کنار خانواده خود
را فدای آســایش دیگران میکنند و در ماه رمضان بــا زبان روزه خدمت و در کنار همکارانشــان افطار
میکنند.
فائزه کابلی /خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان

با حضــور مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی
برق اســتان کرمانشــاه و معاونان و مدیران
این شــرکت ،جلســه تکریم و معارفه معاون
فروش و خدمات مشترکان برگزار شد .در این
جلسه از تیموراکبری ،معاون پیشین فروش و
خدمات مشترکان این شرکت تقدیر و مهندس
علیرضارضایی ،به عنوان سرپرست جدید این
معاونت معرفی شد .همچنین در این مراسم با
احکام جداگانهای ازسوی مرآتی ،رئیس هیئت
مدیره شرکت توزیع برق اســتان کرمانشاه،
مجتبی حیدریان به عنوان سرپرســت امور
نظارت بر خدمات عمومی و بهــروز ملک به
عنوان سرپرست دفتر توسعه مدیریت و تحول
اداری منصوب شدند.
در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهریار انجام شد

برگزاری نشست با مسئول
کانالهایفضایمجازی

شهریار /گروه اســتانها :در چهاردهم
اردیبهشتماه و با حضور نادرنیکخواه ،رئیس
اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان
شهریار و بهاری ،مســئول مطبوعات و فضای
مجازی ،نشســت مشــترک برگزار شد .بنا
بر همین گــزارش ،نیکخواه درســخنانی با
اشــاره به تبلیغات منفی رسانههای بیگانه در
بزرگنمایی مشکالت و تلفات ناشی از شیوع
ویروس کرونــا در ایران و تزریــق ناامیدی به
آحاد ملت بهرغم گســترش ایــن بیماری در
یکصدوهشتاد کشور جهان ،به نقش و اهمیت
کانالهای فضای مجــازی در ممانعت از بروز
شایعات جهت تســری ناامیدی دربین اقشار
مختلف مردم پرداخت و خواستار استفاده از
ظرفیت رسانههای داخلی در فضای مجازی
جهت کاهش تاثیرگذاری رســانههای بیگانه
و مدیریــت افکار عمومی شــد .وی در ادامه،
ورود ادمینهای کانالهــای فضای مجازی
به موضوع مبارزه با قاچــاق کاال و ارز با انجام
تبلیغات فرهنگی را بســیار مؤثر دانســت و
مدیران کانالهای حاضر در نشســت به بیان
نقطهنظرات خود در این حوزه پرداختند.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد
خبرداد:

پیشرفت 67درصدی پروژه
احداث تصفیهخانه چهلبازه
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

معاون خدمات شهری شــهرداری مشهد از
پیشرفت 67درصدی احداث تاسیسات تأمین
آب کیفی در تصفیهخانه «چهلبازه» خبرداد.
مهدی یعقوبی ،در بازدید از این تصفیهخانه با
بیان اینکه احداث این تأسیسات نقش ویژهای
در تأمین آب مورد نیاز فضای سبز دارد ،اظهار
کرد :تولید این آب به عنوان یکی از منابع آبی
پایدار نقش مهمی در کاهش هزینهها ،حفظ
محیطزیست و آبهای زیربنایی دارد .وی با
اشــاره به اینکه محدودیت منابع آبی و وقوع
بحران کمبود آب در بســیاری از نقاط کشور
سبب شــده که تفکر اســتفاده مجدد از این
آبها به عنوان یک راهکار پایدار در کشــور
اهمیت پیدا کند ،افــزود :هم اکنون در دنیا از
این منبع جهت آبیاری بخشی از فضاهای سبز
همچون زمینهای ورزشی ،کمربندهای سبز،
بوستانها و فضای سبز اماکن عمومی استفاده
میشود.
معاون خدمات شــهری شــهرداری مشهد
تصریح کرد :منابع آبی ناپایدار تابع شــرایط
اقلیمی بر دســتیابی به منابع آبی پایدار از
طریق ایجاد تصفیهخانهها جهت آبیاری فضای
سبز مشهد است.

