دریچه
درحاشیه هفتمین نشست فصلی شهرداران
استان تهران:

کسب رتبه نخست توسط
روابطعمومی شهرداری باغستان

پیک سوم کرونا در گلستان دور از انتظار نیست

تعیین قیمت خرید تضمینی گندم با نظر کشاورز

گرگان /فاطمه احمدی :رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ستاد استانی مقابله و پیشگیری از کرونا اظهارکرد :پیک سوم کرونا
در کشور را شاهد هستیم و استانهای قم ،تهران ،اصفهان ،مازندران و گیالن این وضعیت را تجربه کردند .عبدالرضا فاضل افزود :در
گلستان هم پیک سوم کرونا دور از انتظار نیست و امیدواریم با رعایت پروتکلهای بهداشتی شاهد چنین شرایطی نباشیم .فاضل با
اشاره به شیوع آنفلوانزای فصلی گفت :باید موارد بهداشــتی و فاصله فیزیکی را رعایت کرد تا شاهد فاجعه انسانی در زمستان و پاییز
نباشیم .وی ادامه داد :در یکی از برنامههای عمامهگذاری در اســتان ،پروتکلها رعایت نشده و برخی از محورهای گردشگری مانند
ناهارخوران همچنان شلوغ است .طبق گفته وی وضعیت شیوع کرونا در استان زرد بوده و شاخص استان ۱.۵۱در هر  ۱۰۰هزار نفر
است.

بجنورد /گروه استانها :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از اصالح روند قیمتگذاری خرید گندم تضمینی خبر داد و گفت:
قیمتگذاری خرید گندم از انحصار دولت خارج و با نظر کشاورز و بخش خصوصی انجام میشود .اماناله حسینپور اظهار کرد:
سال گذشته دولت بیش از هشت میلیون تن گندم را در داخل کشور با قیمت مصوب دو هزار و  ۵۰۰تومان از کشاورزان خرید
و بیش از دو میلیون تن را با قیمت حدود هفت هزار تومان از خارج کشــور به دلیل کمبود داخلی و عدم کشت کشاورزان وارد
کرده است .نماینده مردم اسفراین با اشــاره به این مطلب که چرا نباید قیمت خرید گندم وارداتی را به کشاورز داخلی بدهیم
بیان کرد :باید قانون به شکلی اصالح تا این مشکل برطرف شود .وی افزود :طبق قانون قبلی ،بخش خصوصی در تعیین قیمت
گندم دخالتی نداشت.
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باغستان  /سحر مصطفویآرام
aram.sahar69@gmail.com

در حاشیه هفتمین نشست فصلی شهرداران استان
تهران انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران
از مدیران روابط عمومیهای برتر شهرداریهای
استان تهران تجلیل و از تالشها و خدمات آنها
در خصوص اطالعرسانی گســترده و همچنین
انعــکاس رویدادها و فعالیتهای دســتگاههای
اجرایی تقدیر کرد .در این مراسم استاندار استان
تهران با اهدای لوح سپاس از شمسایی ،سرپرست
اداره فرهنگــی اجتماعی ورزشــی و مدیرروابط
عمومی واموربینالملل شورای اسالمی و شهرداری
باغســتان به دلیل کسب رتبه نخســت در رده
تالشگران روابط عمومی شــهرداریهای استان
تهران تقدیر کرد.
امامجمعه اردستان:

ایران با تجربه دفاعمقدس تسلیم
زورگویی آمریکا نمیشود
اردستان /علی دهقانان زواره
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Provinces

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز عنوان کرد:

توزیع 3هزاربستهمعیشتی
همزمانباهفتهدفاعمقدس

بهانههای مختلف سعی دارند حرکت کشتی عظیم
انقالب اسالمی را متوقف کنند که حتماً مثل شکست
در جنگ هشت سال دفاعمقدس ،در این مبارزه هم
شکست خواهند خورد.
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز در ادامه با اشاره به
برنامههای تدارک دیده شده برای هفته دفاعمقدس،
گفت :دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان به همراه
فرماندهان ،پیشکســوتان و خانواده معظم شــهدا
و اســتفاده از رهنمودهای آیتاله دکتر آلهاشــم،
حضور در منزل خانوادههای شهدا و جانبازان ،اجرای
یادوارههای شهدا ،عطرافشــانی گلزار شهدا در وادی
رحمت ،شــنب غازان ،ســردرود و خسروشــهر ،از

تبریز /روحاله عبدالعلیزاده
news@ naslefarda.net

صفدری با بیان اینکه در این هفته باید دســتاوردها
و پیشرفتهای انقالب شکوهمند اسالمی را بیش از
پیش به نســل جوان معرفی کنیم ،اظهار داشت :به
برکت انقالب اســامی ایران و با اتکا به ظرفیتهای
داخلی ،خوشــبختانه هر روز شاهد رشد و شکوفایی
کشور هستیم و مسلم است که این توسعه و پیشرفت،
دشمنان ما را خشــمگین کرده و آنها هم هر روز به
مازندران

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز در تشریح برنامههای
خود در هفته دفاعمقدس گفــت :دفاعمقدس یک
فرهنگ مدیریتی مؤثر و پیشرونده است که از فرهنگ
عاشورا نشأت گرفته است .ســرهنگ پاسدار حسن

news@ naslefarda.net

امامجمعه اردستان گفت :کشوری که هشت سال
دفاعمقدس را با موفقیت پشــت ســر گذاشته و
موفقیتهای بســیاری در زمینههای گوناگون به
دست آورده است ،تسلیم زورگوییهای آمریکای
جنایتکار نخواهد شــد .حجتاالســام حســن
دهشیری در مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت در
دبیرستان دخترانه زینب بیگم اردستان افزود۴۰ :
سال از آغاز جنگ تحمیلی صدام با حمایتهای همه
جانبه کشورهای استکباری جهان و برخی سران
عرب منطقه میگــذرد و امروز ترامپ ســخن از
بازگردانــدن تحریمهای شــورای امنیت به میان
میآورد و قصد دارد ،کشور و مردم مؤمن ما را به زانو
درآورد اما کور خوانده است .وی بیان کرد :آمریکا و
طرفدارانش بدانند که مردم مؤمن و انقالبی ایران در
برابــر زورگویان خواهند ایســتاد ،چنــان که در
دفاعمقدس با نثار جان خود و تقدیم هزاران شهید و
جانباز ،از نظام اسالمی و ارزشهای دینی خود دفاع
کردند؛ امروز نیــز در برابر زیادهخواهی و زورگویی
آمریکا با صالبت ایستادگی خواهند کرد و با قدرت و
انسجام ملی در همه عرصهها استوار به پیش خواهند
رفت .امامجمعه اردســتان اضافه کرد :خداوند در
قرآن کریم میفرماید کهای اهل ایمان بدانید دشمن
از شما دست بردار نیست تا اگر توانست دین را از شما
بگیرد و از این رو باید در برابر دشــمنان محکم و
استوار ایستادگی کنیم .وی با تجلیل از مجاهدت
رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی یادآور شد:
هر سال در ۳۱شهریور همزمان با سالروز آغاز جنگ،
مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت را شاهدیم که
نشانگر گرامیداشت یاد تالش و از جانگذشتگی
رزمندگان اسالم است .یکی از آزادگان و راویان دفاع
مقدس نیز گفت ۳۱ :شــهریور  ۵۹دشمن بعثی با
همه توان نظامی خود وارد ســرزمین ایران شد و
شهرها و روستاهای پنج استان را زیر چنگال خود
قرار داد .علی شاهنظری افزود :خاک جنوب با دفاع و
از خودگذشتگی رزمندگان اسالم بر سر بعثیها الک
شد و اروند ،پاروزن نامحرم را ناامید و از خاک ایران
بیرون کرد و شکست داد .وی بیان کرد :رزمندگان
اسالم با نثار خون خود در برابر تهاجم ناجوانمردانه
آنها ایستادگی و دشــمن متجاوز را از خاک خود
بیرون کردند.
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استانها

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:

طرح بازآفرینی  ۲۷نقطه شهری مازندران تصویب شد

نوشهر ،یکی از علتهای موفقیت مسئوالن به ویژه
شــهرداران در فرآیند اجرای این طرح را همکاری
تنگاتنگ آنان با اداره کل راه و شهرســازی دانست
و افزود :امروز اگر اعالم شــده که  ۲۷نقطه شهری
این اســتان طرح بازآفرینی مصــوب دارند این امر
به دلیل همراهی و همکاری همهجانبه شهرداران
این مناطق بوده و خوشبختانه اعتبارات خوبی هم
تاکنون برای اجرای این طرح دریافت کردهاند .وی
ادامه داد :با گذشت حدود سه سال از اجرای این طرح

مازندران  /الهه امیری :مدیرکل راه و شهرسازی
از تصویب طرح بازآفرینی برای  ۲۷نقطه شــهری
استان خبر داد و خواستار عزم جدیتر مسئوالن به
ویژه شهرداران برای اجرای این طرح شد .سیدمحمد
نظری در نشســتی به همین منظور در فرمانداری

در مازندران ،متاسفانه این نخستین نشست در مورد
این موضوع در شهرستان نوشهر است در حالی که در
برخی از شهرستانها از جمله سوادکوه در این مدت
سه بار چنین نشستهایی را برگزار کردند و تاکنون
شهرداران این شهرستان اعتبارات قابل توجهی برای
کارها دریافت کردهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بیان این نکته
که بخشی از اعتبارات این طرح ملی از منابع صندوق
توسعه ملی است ،گفت :بنا بر این برای آن که امسال

برنامههای ســپاه ناحیه امامت در طــول ایام هفته
دفاعمقدس اســت .وی افزود :همچنین شرکت در
نمایشگاه هفته دفاعمقدس با سه غرفه شهدا ستارگان
آسمان ،پایگاه اســوه تربیتی و علمی رهروان شهدا و
غرفه خواهران نقش زنــان در دفاعمقدس ،برگزاری
همایشهای نقش بســیج کارگران و کارخانجات در
هشت سال دفاعمقدس ،اجرای پیادهروی خانوادگی،
مســابقات فرهنگی _ ورزشــی ،رژه موتورسواران،
رونمایی از کتاب آسمانهای مسیر بهشت ،اجرای میز
خدمت در مساجد ،ویزیت رایگان و دهها برنامه متنوع
از دیگر برنامهها و اقدامات سپاه ناحیه امامت تبریز در
هفته دفاعمقدس خواهد بود.

اعتباری برای اجرای چنین طرحی در این شهرستان
اختصاص داده شود باید شهرداران شهرهای نوشهر،
پول و کجور در مجموع چهار محدوده شاخص دارای
چشمانداز را برای این موضوع معرفی کنند.
وی افزود :پــس از انجام مراحــل اداری و تصویب
این طرح سعی میشــود به آن دسته از سازندگان
بناهای مسکونی واجد شرایط بدون سپردهگذاری
تســهیالتی به مبلغ حدود  ۸۰میلیــون تومان با
بهره حدود هفت درصد پرداخت شــود و آن دسته
از افرادی که از فناوری نوین اســتفاده کنند برای
دریافت حدود  ۲۳۰میلیون تومان تسهیالت به بانک
معرفی میشوند.

اردبیل

مشهد

با مشارکت گروههای درون سازمانی؛

شهردار مشهد:

برگزاری مانور نشت گاز ،انفجار و آتشسوزی در استان اردبیل
اردبیل  /مینا مرادزاده :با مشــارکت گروههای
درونســازمانی درگیر در مانور و با حضور رؤسای
واحدهای مرتبط شــرکت گاز اســتان اردبیل و
رئیس اداره گاز شــهر نیر ،مانور نشت گاز ،انفجار
و آتشسوزی در ایستگاه تقلیل فشار گاز در شهر
کورائیم برگزار شد .ســردار اسماعیلی مدیرعامل
شرکت گاز اســتان اردبیل درحاشــیه برگزاری
این مانور ضمن مفیــد ارزیابی کردن اجرای مانور
نشــت گاز و انفجار ،هدف از انجام این رزمایش را
ایجاد آمادگی و افزایش توانمندیهای واحدهای
عملیاتی برای توسعه راه حلهای مقابله با بحران به
منظور کاهش آسیبپذیری ،حفظ زیر ساختهای
حیاتی و مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و حوادث
احتمالــی طبیعی عنــوان کرد و افــزود :کاهش
آســیبپذیری در برابر تهدیدات ،ایجاد آمادگی
بیشتر برای مقابله با بحرانها و کنترل آن ،مشخص
کردن نقشها و مسئولیتها و همچنین شناسایی
نقاط ضعف و قوت نیروهای عمل کننده در رزمایش
و سنجش ســرعت عمل درخصوص تأمین اقالم

اساســی بعد از حادثه فرضی برای نیروهای درون
سازمانی از نکات قابل توجه مانور نشت گاز و انفجار
در شهر کورائیم است.
وی گفت :پس از اتمام مانور ،کارگاه آموزشی مانور با
رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی در محل اداره گاز
شهر کورائیم برگزار شده و عملکرد کلیه واحدهای
درگیر در مانور مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً با
بحث و بررسی نقاط قوت و ضعف نیروهای عملیاتی
شناسایی شد.

مشهد  /گروه استانها :شهردار مشهد ،با اشاره
به فضای سبز پادگان ارتش گفت :پس از تحویل
پادگان ارتش به شهرداری مشهد ،فضای سبز واقع
در پادگان را تبدیل به «شهرباغ» خواهیم کرد.
محمدرضا کالئی در جلســه بررسی پروژههای
بزرگ مقیاس منطقه هشت که با حضور جمعی
از اعضای شورای شهر ،معاونان شهردار و مدیران
شهری برگزار شد ،اظهار کرد :یکی از پروژههای در
حال اجرا در منطقه هشت ،احداث پارک جنگلی
حدود  28هکتاری در اراضی آبشار است .وی افزود:
این پارک که در ضلع جنوبی بلوار ارتش جانمایی
شده است ،نه به صورت پارک شــهری ،بلکه به
صورت فضای سبز کوهســتانی و جنگلی برای
استفاده مردم احداث خواهد شد .شهردار مشهد با
بیان اینکه پیوست زیست محیطی این پروژه باید
هرچه سریعتر تهیه و مطالعات آن انجام شود ،بیان
کرد :زمانبندی اجرای این پروژه از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده و باید هرچه سریعتر به جمعبندی
نهایی در این خصوص برسیم .کالئی خاطرنشان
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ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد؛ اﺟﺮاى ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻰ )اﺣﺪاث و اﺟﺮاى اﺳﮑﻠﺖ و آﺟﺮﮐﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ،
واﻗﻊ در ﺟﺎده ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻮر ،در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن( ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ را در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس
 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻋﺖ 14ﻣﻮرخ  1399/07/02ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎﯾﺖ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14:00ﻣﻮرخ1399/07/10 ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﺳﺎﯾﺖ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14:00ﻣﻮرخ1399/07/24 زﻣﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ 1399/07/30ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ )ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ( و ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﺬارى ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى )اﻟﻒ و ب و ج( در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺘﺎد ﺑﻪ آدرس :ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﻮار اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 36861090داﺧﻠﻰ - 228ا ﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ  -ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* )ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 60درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ اراﺿﻰ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺗﺠﺎرى ﯾﺎ
ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس  021-41934دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 88969737و 85193768
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استان تهران؛

از «ری» به عنوان «شهر خالق
کتابخوانی» تجلیل شد

ری /الهام تکیه

news@ naslefarda.net

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران،
 30شهریور در آیین تجلیل از فعاالن کتابخوانی
استان تهران ،از ســید حسن صفوی تجلیل و
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان ری
را پیشگام در کسب عنوان پایتخت کتاب ایران
دانســت .احد جاودانی گفت :سال گذشته در
اســتان تهران برنامههای ترویجی و توسعهای
در حوزه کتابخوانی انجام شــد که مهمترین
آنهــا ،اجرای طــرح پایتخت کتــاب ایران،
جشنواره روستاها و عشــایر دوستدار کتاب و
جام باشــگاههای کتابخوانی بود .وی با اشاره
به ســرانه پایین مطالعه و کتابخوانی در کشور
یادآور شد :باید مطالعه و کتابخوانی به گفتمان
غالب در جامعه تبدیل شود و عادت به مطالعه
در جامعه رواج یابد.
جاودانی همچنین عنوان کرد :شهرستانهای
اســتان تهران از نظر ســرانه فرهنگی دچار
محرومیت هســتند و همجــواری با پایتخت
موجب شده تا فضاهای فرهنگی و هنری استان
تهران نسبت به سایر اســتانها ،رشد کمتری
را تجربه کند .گفتنی اســت؛ شهر ری در سال
گذشته به پاس فعالیتهای گسترده در حوزه
کتابخوانی ،عنوان شهر خالق کتابخوانی را از
بین  180شهر کشور کســب و نامزد پایتخت
کتاب ایران شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان

استقبال شهروندان از خدمات
غیرحضوری شرکت گاز
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

کرد :یکی دیگر از موضوعات مهم منطقه هشت،
مسئله اراضی محدوده پادگان ارتش است که سه
پروژه اصلی برای آن در نظر گرفته شــده است.
وی اضافه کرد :یکی از این پروژهها تبدیل فضای
سبز پادگان ارتش به «شــهر باغ» در مساحتی
حــدود  30هکتاراســت .فضای ســبز پادگان
دارای درختان ارزشــمندی اســت که میتواند
قرار
به شکل باغ برای اســتفاده در اختیار مردم 
داده شود.

تعطیلی جراحیهای الکتیو استان از شنبه

ظرفیت بیمارستانهای کرونایی اصفهان در حال تکمیل است
اصفهان /گروه استانها :ســخنگوی وزارت
بهداشــت با بیان اینکه بــروز موارد بســتری و
مرگومیر در اســتان اصفهان از میانگین کشور
باالتر است ،گفت :اعمال جراحی غیراورژانسی از
روز شنبه پنجم مهرماه تا اطالع ثانوی در استان
اصفهان ممنوع اعالم شده است.سیماسادات الری
درباره وضعیت کرونا در اصفهان ،گفت :بعد از خیز
بسیار شدید بیماری در اســفندماه سال گذشته
در اســتان اصفهان و کاهش تدریجــی در موارد
ابتال و بســتری از فروردین تا هفته اول خردادماه
سالجاری ،از نیمه دوم خردادماه نمودار موارد ابتال
و بستری روزانه در این استان مجددا روند صعودی
به خود گرفته که این شیب صعودی همچنان در
حال امتداد است.
وی افزود :در حال حاضر شهرستانهای اصفهان،
برخوار ،چادگان ،خمینیشهر ،خوانسار ،سمیرم،
فریدن ،فریدونشهر ،فالورجان ،لنجان و نجفآباد
در این استان در  وضعیت قرمز و شهرستانهای
بوئین و میاندشت ،تیران و َکر َون ،شاهینشهر و
میمه ،شهرضا ،کاشان ،مبارکه و نائین در وضعیت
هشدار بیماری قرار دارند.



توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد

خراسانرضوی خبر داد:

اصفهان

ﻧﻮﺑ

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

فضای سبز پادگان ارتش «شهرباغ» میشود

کوتاه از استانها

الری تاکید کرد :بروز موارد بستری و مرگومیر در
استان اصفهان از میانگین کشور باالتر است .اکنون
 ۱۲۷۸بیمار مبتال به کووید ۱۹-در بیمارستانها
و مراکز درمانی اســتان اصفهان بستری هستند
که تعداد  ۲۱۶نفر از این بیماران به دلیل شرایط
بالینی نامناسب در بخش مراقبتهای ویژه حضور
دارند .وی افزود :متوسط ســن بستری بیماران
کرونایــی از ابتدای شــیوع بیماری در اســتان
اصفهان  ۵۷سال گزارش شــده است .در استان
اصفهــان ظرفیت بیمارســتانهای مرجع کرونا
به سرعت در حال تکمیل اســت و برای پوشش
خدمات بیمــاران تعداد بیشــتری از تختهای
بیمارســتانی اعم از دولتــی ،خصوصی و خیریه
اختصاص داده خواهد شــد .همچنیــن اعمال
جراحی غیراورژانســی از روز شنبه پنجم مهرماه
تا اطالع ثانوی در اســتان اصفهان ممنوع اعالم
شــده اســت.وی ادامــه داد :بیشــترین میزان
رعایت پروتکلهای بهداشــتی در این اســتان
در مراکز پلیــس +10و کمترین میــزان رعایت
پروتکلها در پاســاژهای استان اصفهان گزارش
شده است.

مدیرعامل شــرکت گاز استان خراسانرضوی
با اشــاره به افزایش  140درصدی تماسهای
مردمی با مرکز ارتباطات این شرکت به شماره
 37074در مدت زمان پنج ماهه نخست سال
 99در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت:
این مهم نشاندهنده اســتقبال شهروندان از
دریافت خدمات به صورت غیرحضوری است.
حسن افتخاری با اعالم این خبر گفت :در مدت
زمان پنج ماهه نخست سال  28 ،99هزار و 208
مورد تماس از طریق سامانه ارتباطات مردمی
شرکت گاز خراســانرضوی با شماره 37074
پیگیری شده است که این رقم در مدت زمان
مشــابه ســال قبل 11 ،هزار و  964مورد بود.
وی افزود :شــیوع گســترده ویروس کرونا و
تاکید مراجع ذیصالح بــه کاهش ترددهای
غیرضروری در مکانهای عمومی موجب شد
تا استفاده شــهروندان از خدمات الکترونیکی
و غیرحضوری شــرکت گاز خراســانرضوی
همانند درگاههای اینترنتــی  www.egas.irو
 www.nigc-khrz.irو سامانههای تلفنی 1894
و  37074افزایش یابد .مدیرعامل شرکت گاز
اســتان تصریح کرد :این خدمات شامل اعالم
قبض به روز ،صدور قبضالمثنی ،وصل مجدد
جریان گاز ،اعالم رقم یا خرابی کنتور ،انتقادات
و پیشنهادات ،رفع اشــکاالت قبض ،پرداخت
صورتحساب ،درخواست تســت کنتور ،اعالم
مراحل درخواســت علمک و نحوه محاســبه
گازبهای مصرفی میشود.
افتخــاری ادامــه داد :شــهروندان محتــرم
میتواننــد عــاوه بــر دریافــت خدمــات
الکترونیکــی ،از ظرفیت ســامانههای تلفنی
 37074و  1894برای پرداخت هزینه گازبهای
خود نیز اســتفاده کرده و با کاهش ترددهای
غیرضروری ســهم ویژهای در حفظ ســامت
عمومی جامعه داشته باشند .مدیرعامل شرکت
گاز خراسانرضوی خاطرنشــان کرد :توسعه
زیرساختهای الکترونیکی و غیرحضوری عالوه
بر افزایش سرعت خدمترسانی و شفافیت در
اطالعرســانی ،موجب حفظ سرمایههای ملی
کشور میشود.

