دریچه
مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی
آذربایجانشرقی اظهار کرد:

تعامل خبرنگارها با ستاد ملی
مقابله با کرونا

وجود  ۱۹۱زندانی مهریه در مازندران

بیکاری غواصان همدانی

ساری  /گروه استانها :رئیس ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مازندران شمار زندانیان جرائممالی و غیرعمد
استان را  ۵۷۷نفر اعالم کرد وگفت ۱۹۱ :نفر به دلیل مهریه زندانی هستند.
غالمرضا عشریه ،با اشاره به وجود  ۵۷۷زندانی غیرعمد در اســتان افزود :از فروردین تاکنون  ۹۳زندانی توسط ستاد دیه استان آزاد
شدند .وی با عنوان اینکه بیشترین محبوسان و جرائم غیرعمد به دلیل مهریه در زندان به سر میبرند اظهار داشت :در هفته جاری نیز
دو زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند .وی با اشاره به فصل جدید ستاد دیه استان افزود :مردم مازندران بسیار مؤمن و مهربانی هستند و
هر مقطعی که به مشکل خوردیم پای کار بودند .وی با اظهار اینکه در مسئله اخیر کرونا مردم بیشترین نقش آفرینی را کردند ادامه داد:
همه زندانیان مجرم نیستند و برخی ناخواسته گرفتار شدند.

همدان /گروه استانها :رئیس هیئت غواصی و غریق نجات استان همدان اعالم کرد :از زمان شیوع کروناویروس تمام فعالیتهای
هیئت غواصی تعطیل شده و ازآنجاکه غواصان ما فاقد بیمه هستند هیچ کمکی به آنها از طرف استان تعلق نگرفته است.
ســیروس ســوریان اظهار کرد :تمام فعالیتها و برنامههای آموزشی ،کالسها و مســابقات هئیت غواصی اســتان از زمان شیوع
کروناویروس تعطیل است .ســوریان ادامه داد :با توجه به اینکه غواصان توســط هیئت به کار گرفته نشدهاند و خود موظف به یافتن
شاگرد هستند ،فاقد بیمه بوده و در این ایام کام ً
ال بیکار شدهاند .وی با اعالم اینکه تاکنون استان هیچ برنامهای برای غواصان نداشته
صورت

است بیان کرد :قرار بود به غواصان وامی پرداخت شود بنابراین ما چند نفر را به بانکها معرفی کردیم اما هیچ حمایتی از آنها
نگرفته است.
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تبریز  /روحاله عبدالعلیزاده
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مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
آذربایجانشــرقی با تقدیر از ابتکار عمل خانه
مطبوعات و رسانههای استان در برگزاری رویداد
رســانهای (تبریز) گفــت :خبرنگارها تعامل
حداکثری با ستاد ملی مقابله با کرونا را داشتهاند.
محمد محمدپور در مراسم اختتامیه و تجلیل از
آثار برگزیده رویداد رسانهای آذربایجانشرقی
(تبریز) اظهار داشت :جامعه رسانهای استان
در کنار جامعه پزشــکی و مدافعان ســامت
شبانهروز پای کار بوده و در ایجاد فضای آرامش
و نشاط در جامعه سهم بسزایی ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه مجاهدت اصحاب رسانه استان
در کنار مدافعان ســامت بر کســی پوشیده
نیست خاطرنشان کرد :خبرنگاران استان تعامل
حداکثری با ستاد ملی مقابله با کرونا داشتهاند
و اگر امروز شاهد حساسسازی جامعه نسبت
به این مقوله ویروس شــوم هســتیم نشان از
اثرگذاری رسانههای اســتان دارد .محمدپور
افزود :اصحاب هنر و رسانه همواره در خط مقدم
اطالعرسانی قرار داشته و نقش خود را نسبت
به مقابله با بیماری کرونا و پیشگیری از شیوع
این بیماری و صیانت از سالمت مردم به خوبی
ایفا کردهاند.
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مدیرشرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری:
مازندران  /الهه امیری

news@ naslefarda.net

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری با
اشاره به شایعه کمبود بنزین در استان گفت :کمبود بنزین
در انبارهای ذخیره سوخت استان وجود ندارد .حسینعلی
طالبی گفت :در روزهای اخیر شایعات شبکههای ناآگاه
و معاند ســبب ایجاد هیجان در مردم شد که هموطنان
به جایگاههای ســوخت هجوم و مشــکالتی را به وجود
آوردند .وی افزود :در روز پنجشــنبه ۱۱مردادماه حدود
۱۰میلیون لیتر بنزین در منطقه ســاری بارگیری شده
که با توجه به هوای گرم کار بزرگی اســت .طالبی با بیان
اینکه دستگاههای امنیتی و خبرنگاران در کاهش بحران
و اطالعرسانی درست به مردم کمک کردند ادامه داد :اگر
اطالعرسانی درست صورت نمیگرفت مشکالت ادامه پیدا
میکرد و به استانهای دیگر میرسید .وی با بیان اینکه
هدف شبکههای معاند با ساخت کلیپهای خالف واقع

فرماندار شهرستان شهریار مطرح کرد:

اهمیت حضور ادارات خدماترسان در رزمایش اجتماعی
شهریار  /سحر مصطفویآرام
aram.sahar69@gmail.com

زنجان  /صحرا رضایی

news@ naslefarda.net

جلسه ستاد هماهنگی ،پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
شهرستان شهریار با حضور طاهری فرماندار شهرستان و اعضای ستاد
بحران در محل فرمانداری در راســتای هماهنگی برگزاری رزمایش
امنیتی و تاکتیکی ۱۷مردادماه همزمان با روز خبرنگار در شهرستان
شهریار با هدف نمایش آمادگی ارگانها و نهادهای خدمترسان در
بزنگاههای بحرانی برگزار شد .در ابتدای این جلسه الهیاری ،فرمانده
سپاه پاسداران با ذکر توضیحاتی درخصوص کیفیت رزمایش به توضیح
شرح ظایف ،دستورالعملها و حساسیت نقشآفرینی روسای ادارات و
اعضای ستاد بحران در زمانهای ایجاد بحرانهای ناخواسته پرداخت.
در ادامه جلسه طاهری ،فرماندار شهریار با بیان این مطلب که بحران

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه
تعداد زیادی پرونده سرقت گاز در دادگاه وجود
دارد و گازِتعداد زیــادی از متخلفان به همین
دلیل قطع شده اســت خاطرنشان ساخت :به
دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب
و کارها و فعالیتهای اقتصادی شاهد کاهش
سرقت گاز درســال جاری هســتیم .موسی
احمدلو تصریح داشت :ایجاد انشعابات غیرمجاز
و دستکاری کنتور رایجترین روشهای سرقت
گاز در سطح شــبکه توزیع گاز طبیعی استان
است .وی با اشــاره به تجهیز تیمهای بازرسی
برای کنترل و نظارت بر مشترکان گفت :سال
گذشته بازرسان این شرکت از کنتور گاز برخی
منازل و مشترکان گاز اســتانی سرزده بازدید
کردند که این بازدیدها امســال نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به اشکال مختلف هدررفت گاز در
استان از حجم گاز تحویلی ساالنه به میزان دو
میلیارد و  ۷۴۸میلیون مترمکعب گازطبیعی
خبر داد و افزود :از ایــن میزان موفق به تأمین
گاز مشــترکان محترم به میزان دو میلیارد و
 ۷۱۶میلیون مترمکعب در سال گذشته شدهایم
که درصد حجم گاز محاسبه نشده به حجم گاز
تحویلی ۹۷صدم درصد است که عملکرد خوبی
است .مهندس احمدلو ادامه داد :درصد حجم
گاز محاسبه نشده به حجم گاز تحویلی در سال
 ۹۷نیز معادل دوونیم درصد بوده است که شاهد
کاهش یکونیم درصدی هدررفت گاز نسبت
به مدت مشابه سال قبل هستیم .وی حجم گاز
تزریقی به خطوط و شــبکههای جدید ،حجم
گاز ناشی از تخلیه فیلترها و حجم گاز مصرفی
ِ
هدررفت احجام
عوامل
گرمکنها را از مهمترین
ِ
گازِعملیاتی عنوان کرد.

تحریم ،مسئله کرونا و مشکالت ناشی از آن و وجود فشارهای اقتصادی
شرایط را برای مردم دشوارتر از گذشته کرده است گفت :نباید اجازه
دهیم مشکالت در مجموعههای تحت نظارت ما به نارضایتی مردم
تبدیل شود وتجمیع شــهروندان در اثر نارضایتیها بحران بیافریند.
کمک به رفع مسائل و مشــکالت در زمان خود ،تکریم ارباب رجوع،
رســیدگی به موقع و بدون اتالف وقت به مطالبات مردم از مواردی
است که آرامش را بسط داده و خشونت و ناآرامی را کاهش میدهد.
طاهری ضمن توجه بیش از پیش مسئوالن به خواستههای معقول
مردم تاکید کرد :نباید آغازگر نارضایتیهای اجتماعی مردم باشــیم
که اگر مســئوالن و مدیران ادارات خدماترسان پاسخگو نباشند و
مردم مطالبات به حق خود را به موقع دریافت نکنند دشمنان نظام و
اسالم از شرایط سوءاستفاده میکنند و جامعه را به تشویش و آشوب
خواهند کشاند .برگزاری چنین مانورهایی که با موضوعات بحرانهای

کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

مدیر صنایع تبدیلی ســازمان جهاد کشاورزی
استان کرمانشاه از ایجاد و فعالسازی ۱۵۰هزار
تن ظرفیت جدید فرآوری محصوالت کشاورزی
از ابتدای امسال تا پایان تیرماه خبر داد و گفت:
جهش فوقالعــاده در بخش صنایــع تبدیلی
کشــاورزی به وجود آمده است .سعید کریمی
افزود :به منظور اجرای برنامههای جهش تولید با
وجود مشکالت اقتصادی و تحریمهای اقتصادی
و شیوع ویروس کرونا امسال بیش از ۱۵۰هزار
تن ظرفیت فرآوری ایجاد و فعالسازی شد و با
تحقق این برنامهها شرایط ایجاد اشتغال بیش از
۲۰۰نفر به طور مستقیم فراهم شده است .وی با
بیان اینکه روند توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی
با حمایتهــا و مشــارکت بخشهای مختلف
انجام گرفتــه بیان کرد :با توجه به مشــکالت
موجود تحقق این برنامههــا با همکاری بخش
خصوصی ،بانکهای عامل و کلیه سازمانها و
ادارات مرتبط ایجاد شده و نظیر این مشارکت
کمسابقه بوده است.

بوشهر /صفیه رزاز

news@ naslefarda.net

موجود در جامعه برگزار میشود قطعاً تاثیرات مثبتی خواهد داشت و
این نمایش قدرت ،اقتدار و همبستگی برای تمام افرادی که برقراری
آرامش در کشور برایشان خوشایند نیست آزاردهنده و تضعیف کننده
خواهد بود .وی به تمام دستگاهها جهت حضور پرقدرت در رزمایش
که نمونهای از بحرانهای مورد انتظار در کشور است تاکید و حضور
تمام آنان در اینگونه مانورها را الزمه مدیریت بحرانهای احتمالی
خواند.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی خبر داد:

رئیس توزیع شرکت پخش فراوردههای نفتی خراسانرضوی خبر داد:

اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع

مدیــرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر
گفت :بخش خصوصی افزون بــر ۹۰۰میلیارد
تومان در طرحهای توســعهای مجتمع بندری
نگین (بوشهر) سرمایهگذاری میکند .سیاوش
ارجمندزاده افــزود :در این زمینــه برنامههای
زیست محیطی در اجرای پروژههای بندری در
اولویت ســازمان بنادر و دریانوردی است .وی
بیان کرد :این مجتمع در زمینی به مســاحت
۴۵۰هکتار طراحی شــده که اکنــون عملیات
ساخت اسکله ،پایانهها و زیرساختهای بندری
در ۱۹۰هکتار آن اجرا شــده است .ارجمندزاده
ادامه داد :اکنون ۵درصد تخلیه و بارگیری کاال در
بنادر کشور از بوشهر انجام میشود که با تکمیل
مجتمع بندری نگین این میــزان به ۱۶درصد
افزایش خواهد یافت .وی افزود :با تکمیل مجتمع
بندری نگین حجم تخلیه و بارگیری بندر بوشهر
به میزان ۱۱درصد افزایش پیدا میکند.

کهگیلویهوبویراحمد:

اراک  /رضوان داودیجم :مدیرکل کمیته امداد
امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت :ایجاد پنج
هزار و  ۲۰۰شغل توسط این نهاد حمایتی در استان
مرکزی در سال جاری پیشبینی شده است .مجید
مؤمنی گفت :اشتغال در این نهاد حمایتی منحصر
به فرد است و مددجویان با کسب مهارت فنی پس
از دریافت تســهیالت اشتغال ســه تا پنج سال تا
زمانی که به توانمندی برسند ،از خدمات این نهاد
بهرهمند میشــوند .مؤمنی در ادامه افزود :مردم
استان مرکزی در مواسات و همدلی دو هزار و ۶۳۰
میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند .وی اظهار
داشت :مرحله دوم طرح مواسات و همدلی از عید
غدیر تا قربان در استان مرکزی از محل اعتبارات

موضوع مناقصه عمومی (تجدید)

احداث ایستگاه و سایه بان در سر نوری

جدولگذاری و روسازی معابر منطقه چهار

3
5

احداث کانال بتنی جمع آوری آبهای سطحی منطقه دو

6

فعالسازی ظرفیت جدید
فرآوری محصوالت کشاورزی

مدیرکل ورزشوجوانان

احداث ناحیه خدمات شهری منطقه دو

4

جهادکشاورزی کرمانشاه خبر داد:

سرمایهگذاری۹۰۰میلیاردتومانی
بخش خصوصی

اراک

ایجاد 5هزار و ۲۰۰شغل توسط کمیته امداد



مدیر صنایع تبدیلی سازمان

در مجتمع بندری نگین انجام شد

مشهد

هدفمندسازی یارانهها اجرا خواهد شد .مدیرکل
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت:
مرغ ،برنج و روغن اقالمی است که در طرح مواسات
و همدلی با توجه به ابعاد خانوار یک تا سه نفر توزیع
خواهد شــد .مؤمنی افزود :خانواده یک نفره پنج
کیلو برنج ،دو عددمرغ و یــک قوطی  ۸۸۰گرمی
روغن ،خانواده دو نفره  ۱۰کیلو برنج ،دو عدد مرغ
و یک روغن ،خانواده سه نفره نیز  ۱۰کیلو برنج دو
عدد مرغ و سه روغن در نظر گرفته شده است .وی
اظهار داشت :یک هزار ودیعه مسکن به مددجویان
استان با همکاری بنیاد مستضعفان پرداخت شده
که برای کالنشــهر اراک  ۲۵۰میلیون ریال برای
سایر شهرهای استان  ۲۰۰میلیون ریال بوده است.

نوب
آگهی تجدید مناقصه عمومـی یک مرحلـه ای
ت اول
شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب سال  1399پروژه های ذیل را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید .بدینوسیله
ازپیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در تجدید مناقصه عمومی و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری
اسالمشهر مراجعه نمایند .ضمن ًا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی (نوبت دوم) خواهد بود .هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده تجدید
مناقصه عمومی می باشد.
 -1مشخصات تجدید مناقصه

2

برهم زدن نظم عمومی بود گفت :رسانهها وظیفه سنگینی
برای اطالعرســانی به مردم دارند زیرا دشــمنان به هر
طریقی میخواهند با جنگ اقتصادی ما را زمینگیر کنند
و با مشــکالت اقتصادی برای مردم آنها را به خیابانها
بکشــانند .طالبی با بیان اینکه در اســتان ۱۲۲جایگاه
ســوخت وجود دارد گفت :درحال حاضر دو سوم مخازن
جایگاههای سوخت اســتان پر است تا درصورت ترافیک
سنگین و رســیدن تانکر بعدی معطل نشوند .وی بابیان
اینکه در سال گذشــته ۷۰۰میلیون لیتر بنزین ،بنزین
سوپر ،نفت و گاز و نفت سفید از پخش فرآوردههای نفتی
منطقه ساری به اســتانهای همجوار ارسال شده است
افزود :درسال جاری سوخترســانی به شیروان ،نیروگاه
علیآباد ،بجنورد ،گرگان و گلســتان انجام میشود .وی
با بیان اینکه قدرت بارگیری ۱۵میلیون لیتر است گفت:
فضای ذخیرهسازی انبار  ۳۴۰میلیون لیتر است که انبار
استراتژیک ما محسوب میشود.

شهریار

کاهش سرقت گاز
در استان زنجان

1

Provinces

کمبود بنزین در مازندران وجود ندارد

طی 4ماهه نخست سال صورت گرفت:

ردیف

استانها

کوتاه از استانها

احداث ساختمان اداری منطقه چهار

دیوار حفاظتی رودخانه کن به طول  55متر

ردیف بودجه

مدت اجرا

33019/27

 4ماه

37019/14

 4/5ماه

35019/15

 6ماه

33119/5

37019/11
32012

 6ماه

صالحیت  /رتبه
رتبه  5ابنیه
رتبه  5راه

مبلغ اعتبار

10.000.000.000

15.000.000.000

مبلغ سپرده
500.000.000

750.000.000

 3/5ماه

رتبه  5ابنیه

30.000.000.000

1.500.000.000

 4ماه

رتبه  5راه

20.000.000.000

1.000.000.000

رتبه  5ابنیه

رتبه  5ابنیه

50.000.000.000
5.000.000.000

2.500.000.000
250.000.000

 -2به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد -3 .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات
واصله مختار است -4 .برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد-5 .سایر شرایط در اسناد
مناقصه درج گردیده است -6،مهلت دریافت اسناد مناقصه :از مورخ  99/5/28الی  -7 ، 99/6/10مهلت تحویل اسناد مناقصه -8 ، 99/6/11 :جلسه کمیسیون عالی معامالت:
ساعت  15:00مورخ 99/6/12
حسینطال-شهرداراسالمشهر
تاریخ چاپ اول99/5/21 :

تاریخ چاپ دوم99/5/28 :

مشــهد /زهرا آخوندی :رئیس تأمین و توزیع
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه خراسان
رضوی گفت :تولیدکنندگان ،صنعتگران و اصنافی
که گاز مایع نیاز دارند ،بــرای تحویل گاز مایع باید
پروانه کسب ،شناسه کسب و کار و کارت بانکی خود
را ثبت کنند اما فع ً
ال این شناسه کسب و کار و پروانه
کسب نیاز نیست .بهرنگ قلیزاده اظهار کرد :از ۲۰
مرداد مقرر شده که برنامهای برای توزیع سیلندرهای
الپیجی یا گاز مایع اجرایی شود که سه هدف دارد.
هدف اول توســعه تجارت الکترونیک ،هدف دوم
حذف مبادالت مالی و کاغذی در شرایط شیوع کرونا
و هدف سوم کنترل و نظارت بهتر بر توزیع و مصرف
فراورده الپیجی است .برخی از مصارف گاز مایع

به ســمت مصارف غیرمجاز مانند تبدیل خودروها
به الپیجی سوز به صورت کام ً
ال خطرناک و ناایمن
شده بود که برای جان و مال شهروندان مشکل ایجاد
میکرد به همین دلیل ضروری بود سیســتمی در
کشور تهیه شود که توزیع گاز مایع را مدیریت کند.
روش این است که متقاضیان در سامانه تجارت آسان
جدید یا سدف ثبت نام کرده و اطالعات کارت بانکی
خود را ثبت میکنند ،بعد شهروند مجاز و متقاضی
صحیح ،درست و واقعی ما از طریق دستگاه پُزی که
در محل دفاتر عاملهای توزیع گاز مایع نصب شده،
با کشــیدن کارت پول برای سهمیه مشخص شده
از حساب وی کسر میشود و ســیلندر را دریافت
میکند.

۳خانه جوان در استان
احداث میشود

کهگیلویهوبویراحمد /گروه اســتانها:
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان
کهگیلویهوبویراحمد گفت :سه باب خانه جوان
در شهرستانهای بویراحمد ،چرام و لنده احداث
میشــود .ســیدمحمدتقی علوی افزود :خانه
جوان شهرستان باشت در دست تکمیل است.
وی تصریح کرد :پروژه خانه جوان گچســاران
در زمینی به مســاحت ۱۰۰۰مترمربع ،شــهر
دهدشــت در زمینی به مســاحت ۱۰۰۰متر و
شهرســتان بهمئــی در زمینی به مســاحت
۱۰۰۰مترمربــع و اعتبــار یــک میلیــارد و
۵۰۰میلیون تومــان از محل اعتبارات ۲۷صدم
ارزش افزوده احداث شد.

