دریچه
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز خبر داد:

تولید و توزیع  ۲۲۰هزار ماسک
رایگان در تبریز
تبریز /ملیحه عبدالعلی زاده
news@ naslefarda.net

در شهرستان قدس انجام شد؛

اردستان  /علی دهقانان زواره :هیئت امنای  42بقعه از  64بقاع متبرکه شهرستان اردستان دچار تغییرات میشوند .علی
مبشری رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان اردستان با اعالم این خبر گفت :جهت ایجاد تحول و اجرای برنامههای جدید
اعم از فرهنگی و عمرانی درصدد هستیم با توجه به اتمام دوره مأموریت هیئت امنای اکثریت بقاع متبرکه شهرستان ،افراد خیر
و جوان دارای تحصیالت عالیه را به این برنامه هدایت کنیم.
وی با اشاره به توزیع بستههای معیشتی افزود 1000 :بسته به ارزش  230میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شد .وی همچنین
از برگزیده شدن طرح افق امامزاده ابراهیم اردستان در استان خبر داد و اظهار داشت :این مرکز در استان اصفهان رتبه برتر را
به دست آورده است.

گیالن /گروه استانها :مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن از جمع آوری بیش از  40اثر ادبی و دلنوشته
کادر درمانی ،بهداشــتی و اورژانس گیالن برای تهیــه کتاب خاطرات مدافعان ســامت گیالن خبر داد .فیــروز نصیرزاده
اظهار کرد :مدافعان ســامت در مراکز بهداشــتی ،درمانی و فوریت های پزشکی طی ســه ماه اخیر در جریان مبارزه با کرونا
ویروس ،قهرمانانه و ایثارگرانه از جان خود مایه گذاشــتند و در راستای حفظ ســامت مردم این دیار از هیچ کوششی دریغ
نکردهاند.
وی افزود :ضرورت پاسداشت ارزشهای جامعه اسالمی و گرامیداشت روحیه ایثار و تالش ،متولیان حوزه سالمت را برآن داشت
تا با تأسی از منویات مقام معظم رهبری و پیام قدردانی معظم له از قهرمانان عرصه سالمت ،اقدام کنند.
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شهردار مالرد خبر داد:

مالرد /سحر مصطفویآرام
aaramm69@gmail.com

دو پروژه ارزنده تقاطع غیرهمســطح ســه راهی
مارلیک و چهار راه مالرد در دستور کار شهرداری
قرار دارد که انشاءاله با کلنگزنی و بهرهبرداری از
این طرحها یکی از معضالت چندین ساله شهر مالرد
در حوزه ترافیک شــهری مرتفع میشود .محمد
صادق کولیوند شــهردار مالرد ،توجــه به موضوع
ترافیک و تسهیل در تردد عبور و مرور در شهر مالرد
را از جمله اولویتهای برنامههای مدیریت شهری
برشــمرد و در این باره اظهار داشت :همانطور که
میدانید محدوده سه راهی مارلیک و چهار راه مالرد
طی سنوات گذشته یکی از گرههای ترافیکی شهر
مالرد شناخته شدهاند و شــهرداری مالرد در حال
حاضر با تخصیص اعتبار مناســب در حال طراحی
تقاطع غیرهمسطح در سه راهی مارلیک  است که
انشــاءاله پس از تایید طرح در مراجع باال دستی
عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح اجرایی
خواهد شد و با توجه به اهمیت و حساسیت پروژه
تالش خواهیم کرد که با استفاده از تکنولوژیهای
نوین احداث تقاطع را در ســریعترین زمان ممکن
به بهرهبــرداری برســانیم .وی به پــروژه تقاطع
غیرهمســطح چهار راه مالرد نیز پرداخت و ادامه
داد :در خصــوص تقاطع غیرهمســطح چهار راه
مالرد نیز مطالعات آن همزمان بــا احداث تقاطع
غیرهمسطح ســه راهی مارلیک انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه محور چیتگر یک محور مواصالتی
بین چند شهرســتان و راه ارتباطی به چند استان
کشور اســت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و در
صورت  تخصیص و جــذب اعتبارات ملی میتواند
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استانها

گرهترافیکیشهرمالردمرتفعخواهدشد

محور چیتگر یک محور مواصالتی بین
چند شهرستان و راه ارتباطی به چند
استان کشور اســت از ویژگی خاصی
برخوردار بوده و در صورت تخصیص
و جذب اعتبــارات ملی میتواند گره
ترافیکی آن محدوده را مرتفع کند.

گره ترافیکی آن محــدوده را مرتفع کند .کولیوند
تصریح کرد :با این حال شــهرداری در نظر دارد در
برنامه کوتاه مدت خود نسبت به ساماندهی ترافیکی
و دید و منظر محدوده چهار راه مالرد طرحهایی را
اجرا کند که میتواند در حل مشــکل پارک سوار
و همچنین آراستگی ورودی شــهر کارگشا باشد.
از دیگر برنامههای ترافیکی شــهرداری میتوان به

شــروع مطالعات طرح جامع ترافیکی شهر و ایجاد
لوپهای ترافیکی و احداث معابر جدید مانند ،اتصال
بلوار مطهری شــرقی به میدان نیایش ،ادامه بلوار
جمور به سمت محور چیتگر ،ساماندهی بلوار آیتاله
رفسنجانی با ایجادروشنایی ،نصب عالئم و تابلوهای
مسیر و چند مورد اصالح هندسی  در برنامههای آتی
این شهرداری در سال  99اشاره کرد .شهردار مالرد

یادآور شد :برنامه امکانسنجی و طراحی پیاده راه  
مشتمل بر مسیر تندرستی و مسیر دوچرخهسواری
در بلوارهای رسول اکرم(ص) به طول  10کیلومتر
و بلوار حاج قاسم ســلیمانی و بلوار ارغوان از دیگر
برنامههای این شــهرداری بوده که در حال حاضر
توســط معاونت امور زیر بنایی و ترافیک در دست
اقدام است.

فوالدشهر

زنجان

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر خبر داد:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:

آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید فوالدشهر

آبرسانی به ویستان باال در سالجاری انجام میشود

ترمیم خط انتقال  400میلیمتری
آبرسانی
شــهرقدس /گروه استان ها
aaramm69@gmail.com

شکســتگی خط انتقــال  400میلیمتری در
شهرستان قدس ترمیم شــد .مدیر امور ابفای
شهرســتان قدس با اعالم این خبر گفت :خط
انتقال آب خیابان پردیس که در سال گذشته
به دلیل عملیات عمرانی شهرداری دچار آسیب
شده بود ،تعمیر و بازسازی شد .بهزاد رضوانی
افزود :خط انتقال مــورد نظر حدود 450لیتر
از آب اســتحصالی مجموعه چاههای درختی
را به مخزن 10هزار متر مکعبی امام حســین
منتقل میکند و تامین کننده بخش اعظمی از
آب شرب شهروندان شهرقدس است .او اظهار
داشــت :عملیات اصالح این خط به طول 50
متر و با لولههای چدن و فوالدی به قطر 400
میلیمتری اجرا شد و به منظور جلوگیری از بروز
بحران قطعی آب ناشی از تخریب خط انتقال
آب شرب در ایام پایانی سال گذشته ،مدیریت
تامین و توزیع آب مورد نیاز منطقه طی برنامه
ابتکاری از طریق خط انتقال 400میلیمتری
شهید کاظمی تامین شد .رضوانی در پایان از
شهروندان خواست به منظور جلوگیری از هدر
رفت آب ضمن مدیریت مصرف بهینه در صورت
مشاهده شکستگی خطوط توزیع آب مراتب را
سریعاً از طریق شماره تلفن  122اعالم کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر:

افزایش تعداد مبتالیان به کرونا
در سیستان و بلوچستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان
و بلوچستان با هشدار جدی به شهروندان در
خصوص ماندن در منــازل گفت :آخرین آمار
بیماران قطعی کووید ۱۹-حوزه دانشگاه علوم
پزشکی ایرانشهر طبق نتایج آزمایشگاهی به
 128نفر رســید و تاکنون بیش از 590نفر با
مشکالت حاد تنفسی مراجعه و تحت بستری
قرار گرفتهاند .محمدمهران امینیفرد بیان کرد:
افزایش آمار بیماران و مراجعان با مشکالت حاد
تنفسی حاکی از نقش تاثیرگذار فاصلهگذاری
اجتماعــی در قطع زنجیره انتقــال بیماری و
کاهش تعــداد مبتالیان اســت .وی افزود :با
گشایش و فعالیت کســب و کارهای ضروری
کمریسک و کمخطر نباید گمان کنیم کرونا به
پایان رسیده است بلکه باید ضمن رعایت اصول
پیشگیرانه فقط جهت موارد اضطراری از منزل
خارج شویم.

فوالدشهر  /ساناز قریشوندی:ســه هزار واحد
مسکونی طرح اقدام ملی تامین مسکن ویژه فرهنگیان
توسط معاون اول رئیسجمهور ،وزیر راه و شهرسازی
و وزیر آموزش و پرورش به صورت ویدئو کنفرانس در
شهر جدید فوالدشهر آغاز شــد .مدیرعامل شرکت
عمران شهر جدید فوالدشهر با بیان تخصیص 14هزار
و  500واحد مســکونی در فوالدشهر به برنامه اقدام
ملی تولید و عرضه مسکن (مســکن یکم ) افزود :به
میمنت هفته گرامیداشــت مقام معلم و به صورت
یکپارچه برای فرهنگیان اســتان اصفهان تعداد سه
هزار واحد مســکونی در قالب تفاهمنامه وزارت راه و
شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش وارد فاز عملیاتی
شد .حمیدرضا شیروانی افزود :به استناد صورتجلسه

فی مابین اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر برای پروژههای
مذکور تا ســقف ســه هزار واحد تامین زمین شده
که ســاز وکار اجرایی ســاخت و معرفی متقاضیان
واجد شرایط توسط آموزش وپرورش صورت خواهد
پذیرفت .وی با بیان این نکته که دارا بودن باالترین
سطح سرانههای عمومی از جمله فضای سبز در کشور
موجب شده فوالدشهر به عنوان یکی از پرتقاضاترین
شهرهای جدید ایران جهت سکونت واقع شود ،افزود:
پس از پایان مرحله بررسی احراز شرایط متقاضیان
طرح اقدام ملی در فوالدشــهر در صورت باقی بودن
ظرفیت ،در دورههای بعدی ثبتنام ســامانه برای
درخواستهای جدید بازگشایی خواهد شد.

اصفهان
پاسخ روسای چند دانشگاه خارجی به رئیس دانشگاه اصفهان درباره کرونا

با اشتراکگذاری علم میتوان پیروز شد

نسل فردا /گروه استانها
news@ naslefarda.net

رئیس دانشــگاه اصفهان در نامههایی به بیش از
 ۵۰دانشــگاه همکار بینالمللی ،در مورد بحران
کرونا با جامعه دانشــگاهی دنیا اعالم همدردی
و همبســتگی کرد که برخی از این دانشگاهها به
این نامه پاسخ دادند .هوشنگ طالبی در پیام خود
یادآور شده اســت که مردم ایران نیز به واسطه
پاندمی کرونا دچار آســیبهای ایــن بیماری،
خســارتهای اقتصادی و از دست دادن درآمد و
شغل خود شــدهاند با این تفاوت که تحریمهای
ظالمانه آمریکا بر زندگی جاری آنان مزید بر علت
شده است.
در این خصوص ،رئیس دانشگاه فرایبورگ آلمان
ضمن تشکر از نامه رئیس دانشگاه اصفهان از جانب
خود ،اعضای هیئت علمی ،کارکنان و دانشجویان
آن دانشگاه بر تحکیم همبســتگی بین دو ملت
ایران و آلمان و دانشگاهیان تأکید کرده است.
وی یادآور شده اســت که این پاندمی به ما نشان
داده اســت که تعمیق همکاریها به خصوص در

کوتاه از استانها
 مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل:

توان تولید برق در اردبیل
 ۳برابر مصرف است

اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

عکس :نسل فردا

فرمانده ســپاه ناحیه امامت تبریز از تشکیل
قرارگاه پدافند زیستی از نخستین روز تکثیر
ویروس کرونا  خبر داد و گفت :طبق دســتور
ســردار خرم مصوبات این قرارگاه با تشکیل
گروههای جهادی ،جهــت ضدعفونی کردن
معابر ،اماکــن ،مراکز و کلیــه محالت حوزه
استحفاظی غرب تبریز و حوزههای خسروشهر،
ســردرود ،مایان ،اســپیران محله به محله با
تائید کارشناســان کارخانه کلر پارس و تحت
نظارت فرماندهان پایگاهها انجام شد .سرهنگ
حسن صفدری افزود :همچنین در محالت یا
مراکزی که اشــخاص آلوده به ویروس کرونا
مشاهده میشــد ،ضمن انتقال به بیمارستان
جهت درمــان ،گروههای جهــادی با رعایت
مســائل بهداشتی و پوشــش کامل نسبت به
سمپاشــی آن محل اقدام میکردند تا امنیت
کامل خانوادههایی که در آنها بیمار کرونایی
مشاهده شده است ،تامین شود .وی گفت :در
دومین گام نیز جهت رفع نیاز جامعه به ماسک
و رفع کمبودها ۲۰ ،مرکز تولید ماسک محله به
محله از خسروشهر  تبریز تا مایان ،آناخاتون،
باســمنج ،کندرود ،خطیب و آخونی با نظارت
کامل و مجوز علوم پزشکی شروع به کار کردند
که حاصل آن تولید و توزیع  ۲۲۰هزار ماسک
خانه به خانه توســط بســیجیان و گروههای
جهادی بود .همچنین با توجه به نیاز شــدید
جامعه به ماســک ۳۰ ،هزار ماسک به صورت
رایگان به ســازمان بنیاد شــهید و جانبازان،
آسایشــگاه جانبازان ،بیماران پیوند کلیوی،
انجمن ناشنوایان تبریز و اســتان ،معلوالن و
نابینایان ،کارکنان شیرخوارگاه احسان ،مراکز
نگهداری فرزندان بیسرپرست و بدسرپرست،
کلیه کارگران کارخانجــات و کارگران میدان
میوه و ترهبار تحویل و توزیع شــد .در مرحله
ســوم نیز در بحث پخش و توزیع محلولهای
ضدعفونی دست با اولویت مراکز محروم و افراد
در خطر ویروس کرونا حدود  ۶۸هزار بســته
تهیه و به صورت رایگان در اختیار خانوادههای
محترم قــرار گرفــت .در ادامه ایــن ناحیه با
همکاری علوم پزشــکی و تجهیز پایگاهها به
سیستم تلفنی ،طرح غربالگری منزل به منزل
در حوزه استحفاظی به همت گروههای جهادی
 ۹۸الی صددرصد انجام یافت.

تغییرات در  42هیئت امنای بقاع متبرکه اردستان

گیالن در ثبت خاطرات مدافعان سالمت پیشتاز شد

پژوهش بیشتر از هر زمان دیگر اهمیت یافته است.
رئیس دانشگاه شیامن چین ضمن آرزوی سالمتی
برای رئیس دانشگاه اصفهان و همکاران دانشگاهی
ایشان ،اظهار امیدواری کرده است که با همکاری
شــرکای بینالمللی خود بر پاندمــی کرونا غلبه
کنیم .وی دانشــگاه اصفهان را به عنوان یکی از
نزدیکترین همکاران دانشگاهی معرفی کرده و بر
همکاری گسترده بین دانشجویان و اعضای هیئت
علمی دو دانشگاه تاکید کرده است.
وی اظهار امیدواری کرده است که در چنین شرایط
سختی با همکاری علمی و تبادل دانش و مبادالت
فکری خود بتوانیم مشکل کنونی را برطرف کنیم.
رئیس دانشگاه آیدین استانبول نیز در پیام خود
یادآور شده اســت که در کنار مشــکالت مادی
و معنوی که کووید  ۱۹برای مــا ایجاد کرد ،این
ویروس باعث شد تا واقعیتهایی که هر از گاهی
توســط دولتها و جوامع فراموش میشوند را به
یاد بیاورند .این واقعیتها بار دیگر به ما آموخت
که زمان برابری به جای جدایــی ،ارائه راه حلها
به جای انتقاد مداوم و یکی شدن فارغ از مرزهای
فیزیکی فرا رسیده است.

زنجان /صحرا رضایی :مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان زنجان با تشریح عملکرد این شرکت
در شهر خرمدره در ســال  98گفت :سال گذشته
طرح آبرسانی به روستای ویستان پائین با اعتباری
افزون بر  11میلیارد ریال انجام شد و امسال نیز با
زیرساختهای ایجاد شده ،آبرسانی به ویستان باال
انجام میشود .علیرضا جزءقاسمی اظهار کرد :در
سال گذشته شرکت آبفا عملکرد مناسبی در شهر
خرمدره داشت که در راســتای ارائه این خدمات،
بیش از هزار متر از شــبکه توزیع آب این شــهر
اصالح و بازسازی شد .وی افزود :استانداردسازی
و مرئیســازی شــیرآالت  به تعداد  111فقره و
استانداردسازی انشــعابات فرسوده به تعداد 262

فقره از دیگر اقدامات شرکت آب و فاضالب در شهر
خرمدره است .وی به واگذاری  527فقره انشعاب
جدید در این شهر طی ســال  98نیز اشاره کرده
و افزود :در همین مدت تعداد  41فقره انشــعاب
غیرمجاز نیز در خرمدره شناسایی و به مجاز تبدیل
شد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان
تعداد کنتورهای خراب در شهر خرمدره را نیز هزار
و سیصد فقره اعالم کرد و گفت :از این تعداد 659
فقره تعویض و مابقی نیز در سالجاری رسیدگی
خواهد شــد .علیرضا جزءقاســمی تعداد حوادث
شبکه ،انشــعابات و خط انتقال رفع شده در شهر
خرمدره طی سالی که گذشــت را مجموعاً 980
مورد اعالم کرد.

عکس خبر
بازگشت حیات به دریاچه هامون

بارندگی های خوب سال گذشته در حوضه آبریز هیرمند و تاالب بین المللی هامون سبب جاری شدن
سیالب در رودخانه هیرمند تنها شاهرگ حیاتی سیستان و آبگیری بخش هایی از تاالب شد که این
امر خوشحالی صیادان و کشاورزان و دامداران را در پی داشت.
حامد غالمی دوم  /خبرگزاری ایرنا

مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق اردبیل گفت:
توان تولید برق در استان سه برابر میزان مصرف
است .حســین قدیمی اظهار کرد :توان تولید
برق در استان اردبیل سه برابر مصرف است که
با توجه به راهاندازی نیروگاههای متعدد در این
استان تالشمان بر این است تا عالوه بر تامین
نیاز استان نیاز روشنایی سایر مناطق کشور را
نیز به صورت خط سراســری تامین کنیم .وی
خاطرنشــان کرد :در حال حاضر همه شهرها و
روستاهای استان اردبیل به برکت انقالب اسالمی  
از نعمت روشنایی بهرهمند هستند و تنها چند
روستای زیر  ۱۰خانوار باقی مانده که برای آنها
نیز انرژی پاک به شــکل پنلهای خورشیدی
تحویل داده شده تا از نعمت برق بهرهمند شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل ادامه
داد :در آستانه فصل تابســتان ما نشستی را با
تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار خواهیم کرد
تا برنامههای تشویقی وزارت نیرو و شرکت توانیر
را برای آنها تبیین کنیم که در صورت همراهی
میتوانند از این بستههای تشویقی و حمایتی
استفاده کنند .قدیمی افزود :در کنار صرفهجویی
و مصرف بهینه برق که در واحدهای تولیدی و
صنعتی و همچنین بخش کشاورزی مدنظر قرار
گرفته است ،باید مشترکان خانگی و تجاری نیز
نهایت صرفهجویی را انجام دهند تا تابســتان
بدون قطعی و خاموشی را سپری کنیم .وی بیان
کرد :در حال حاضر  ۵۵۰هزار مشترک از نعمت
برق اســتفاده میکنند که با وجود رشد سه تا
چهار درصدی مصرف ساالنه پیشبینی میکنیم
امسال مشــکلی در تامین برق برای مشترکان
مختلف نداشته باشــیم .قدیمی اصالح الگوی
مصرف و مدیریت را بسیار ضروری دانست و بیان
کرد :باید به سمتی حرکت کنیم تا مصرف برق
روند بهینهای پیدا کند و عمده مصرف در بخش
صنعت و سودآوری در این بخش باشد تا از این
منابع خدادادی  درست استفاده کرده باشیم.
توسط کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان خراسانرضوی انجام شد؛

برگزاری مسابقه ادبی
«خان هشتم»

مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

همزمان با سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم
فردوسی ،فراخوان مسابقه ادبی «خان هشتم»
در فضای مجازی منتشر می شود .این مسابقه
ادبی بــرای گروه ســنی  ۹تا ۱۳ســال از ۲۵
اردیبهشت ماه شروع شــده و تا آخر خردادماه
 ۹۹ادامه مییابد .ابراهیم زرهساز مدیر کل کانون
استان ضمن اشــاره به اهمیت بازیابی هویت
دینی ،ملی و انقالبی در کــودکان و نوجوانان و
نقش پررنگ ادبیات و متون کهن در دستیابی
به این هــدف گفت :عمدهترین شــاخصهای
هویت ملی شــامل دین ،زبان ،تاریخ و اساطیر
مورد توجه فردوســی بوده و در شاهنامه بدان
توجه شده است .شــایان ذکر است؛ در جریان
این فراخوان ،کانون استان فایل صوتی خوانش
داستان هفتخان شاهنامه را که برای کودکان
بازنویسی شده است از طریق فضای مجازی در
اختیار عموم قرار میدهد .کودکان و نوجوانان
با شنیدن هفتخان رســتم ،با استفاده از ذهن
خالق و توان ادبی خود داســتان خان هشــتم
و اتفاقاتی کــه در آن خان برای رســتم پیش
میآید و گذر رســتم از موانع را مینویســند و
به دبیرخانه مســابقه ارســال میکنند .مهلت
ارســال آثار تا پایان خردادماه  ۹۹و تاریخ اعالم
برگزیدگان  ۱۴تیرماه همزمان با روز قلم است.
آثار منتخب در مجموعهای گردآوری خواهد شد
و برگزیدگان نیز عالوه بر تقدیر و دریافت هدایا،
به عضویت بخش مکاتبهای کانون در میآیند
و از طریق نامه و مکاتبه با مربیان ،مهارتهای
نوشتن را میآموزند .نحوه ارســال آثار :ارسال
در فضای مجازی از طریق پیام رسان به شماره
۰۹۳۸۲۶۴۰۸۱۵

