دریچه
در صورت تأمین اعتبار؛

خط انتقال فاضالب روانسر
به بهرهبرداری میرسد
کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

مدیر امور آبفای روانسر با بیان اینکه  ۶هزار و ۷۰۰
متر از خط انتقال فاضالب این شهرستان انجام شده
گفت :پروژه خط انتقال فاضالب شــهر روانسر در
فاز جدید برای تکمیــل  ۳۰۰متر باقیمانده از یک
ماه پیش آغاز شده و هماکنون  ۳۵درصد پیشرفت
فیزیکی دارد که در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال
به بهرهبرداری میرســد .صالحی افزود ۳۰۰ :متر
باقیمانده بهصورت لولهرانی (ایجــاد تونل) انجام
میشــود که برای تکمیل آن یــک میلیارد و ۱۰۰
میلیون تومان اعتبار نیاز است .وی خاطرنشان کرد:
سراب روانسر یکی از جاذبههای گردشگری این شهر
محسوب میشود که با راهاندازی این خط انتقال از
آلودگی مسیر خروجی آن توسط فاضالبهای شهر
جلوگیری میشــود .مدیر امور آبفای روانسر اظهار
داشت :پروژه تصفیهخانه فاضالب این شهر نیز یکی
دیگر از مطالبات مهم شهروندان روانسری است که
تاکنون  ۵۲درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای
تکمیل آن  ۲۰میلیارد تومان دیگر نیاز است .امور آب
و فاضالب شهرستان روانسر  ۲۳هزار مشترک دارد.
تحت نظارت پروتکلهای بهداشتی

رستوران پدیده به خانه میآید
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

بهمناسبت بیستوهشتمین دوره هفته کتاب

کتابخانه دیجیتال شرکت
برقمنطقهای غرب افتتاح شد

کرمانشــاه /گروه اســتانها :بهمناســبت
بیستوهشــتمین دوره هفتــه کتــاب ،کتابخانه
دیجیتــال شــرکت برقمنطقهای غرب توســط
مدیرعامل این شــرکت افتتاح شــد .علی اسدی،
مدیرعامــل این شــرکت ضمن تقدیــر از معاون
برنامهریزی و همکاران مراسم گفت :اساس کتابخانه
دیجیتال ،ذخیره اسناد به شکل الکترونیکی بهجای
کاغذ اســت که در آن میتوان حجم بسیار زیادی
از کتابها در فضایی بســیار کم ذخیــره کرد .وی
افزود :ذخیره و نگهداری اسناد باالدستی ،استقرار
دولت الکترونیک ،اســتقرار نظام مدیریت ســبز،
بهرهمندی از منابــع موجود بدون نیــاز به حضور
فیزیکی ،ســرعت دریافت اطالعات ،صرفهجویی
در هزینههای تأمین منابع کتابخانه ،فراهمآوردن
امکان ارائه متن بهصورت پیوسته ( )onlineبه طور
وسیع ،فضای کم برای ذخیرهسازی انبوه اطالعات
از مزایای کتابخانههای دیجیتال است .مدیرعامل
برق غرب در ادامه با اشاره به مقرون به صرفهبودن
و دســترسپذیری حجم وســیعی از اطالعات در
کتابخانه دیجیتال خاطرنشان ساخت :همکارانمان
برای تهیه منابع اطالعاتی از قبیل کتاب الکترونیکی،
استانداردهای فنی و ...که درمجموعه منابع کتابخانه
شــرکت موجود نباشــند ،بهراحتی از طریق یک
جستوجوی ساده میتوانند به منابع مورد نیازشان
دسترسی پیدا کنند .گفتنی است بهمناسبت بیست
و هشتمین دوره هفته کتاب ( ۲۴تا  ۳۰آبان )۱۳۹۹
با شعار «دانایی؛ مانایی» کتابخانه دیجیتال شرکت
برقمنطقهای غرب با حضور مدیرعامل و جمعی از
معاونان و مدیران این شــرکت در محل کتابخانه و
مرکز اطالعرسانی برق غرب با رعایت پروتکلهای
بهداشــتی افتتــاح و از پروتکل کتابخانــه و مرکز
اطالعرسانی این شرکت در مواجهه با بیماری کووید
 ۱۹و تجارب دیگر کتابخانههای خارج از کشور در
این زمینه رونمایی شد.
مدیر بنادر جزیره قشم:

ورود مسافر و خروج شهروندان
به قشم ممنوع شد

هرمزگان /گروه استانها :مدیر بنادر جزیره قشم
از اعمال محدودیتهای تردد دریایی به این جزیره
از اول آذرماه خبر داد .علی اشتری افزود :از روز شنبه
یکم آذر تا اطالع بعدی ،ورود مســافر و گردشگر به
بنادر شــهید ذاکری ،الفت و پُل در قشــم و خروج
شهروندان قشم از این بنادر ،ممنوع است.

لرستان /گروه استانها :استاندار لرستان گفت :ستاد استانی مدیریت کرونا در راستای کسب آمادگی دستگاههای اجرایی و بررسی
مصوبات ستاد برگزار شد .موسی خادمی ،با تأکید بر جدیت در اجرای مصوبات ستاد مدیریت کرونا اظهار کرد :ستاد ملی مدیریت کرونا
طرح شهید سلیمانی را برای مقابله با بیماری کرونا مطرح و به استانها ابالغ کرده که کلیات این طرح در چند محور اصلی اجرا خواهد
شد .وی ادامه داد :اجرای برنامه محله محور از ارکان مهم این طرح ،به منظور شناسایی مبتالیان در محلهها با تست ساکنان آنها همراه
است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج اســتان انجام میپذیرد و جزئیات آن اطالعرسانی میشود .در گام دوم ،طرحی با
عنوان محدودسازی هوشمند در چند وجه و براساس شرایط شهرها اجرا میشود؛ بدین ترتیب که خودروها از شهرهای دارای وضعیت
قرمز و نارنجی حق ورود به سایر شهرها را نخواهند داشت.

چهارمحالوبختیاری /گروه استانها :نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری به افزایش تالش همگانی در مبارزه با ویروس
کرونا تاکید کرد و گفت :همه اقشار جامعه به کمک کادر درمان بیایند و در حقیقت یاریگر خودشان باشند .حجتاالسالموالمسلمین
محمدعلی نکونام با ابراز تأسف از افزایش میزان موارد مرگ و میر ناشــی از کرونا اظهار کرد :چهار شهر استان در وضعیت قرمز بهسر
میبرند ،این شرایط اقتضا میکند که اجتماعات را کاهش داده و نماز جمعه نیز اقامه نشود.
وی به افزایش تالش همگانی در مبارزه با ویروس کرونا تاکید کرد و افزود :پیام نخست این هفته را به پیروی و لبیک به فرمان رهبر معظم
انقالب اختصاص داده که همه اقشار جامعه به کمک کادر درمان بیایند .وی به ادامه فعالیت قرارگاه بسیج در کنترل ویروس کرونا اشاره
و تصریح کرد :این قرارگاه همچنان فعال بوده و تفاهمنامههایی میان بسیج و بهداشت و درمان امضا شده است.
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همزمان با سراسر کشور انجام شد؛

برگزاریمانورتعمیراتشبکههایتوزیعنیرویبرقدراصفهان

کوتاه از استانها
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه اردبیل:

 ۵۳۷دستگاه خودرو به
صورت رایگان دوگانهسوز شد

نسل فردا /گروه استانها
news@ naslefarda.net

برای نخستینبار فاز اول گستردهترین برنامه تعمیرات
و بازســازی شــبکههای توزیع برق در سراسر کشور
به صورت همزمان برگزار شــد .حمیدرضا پیرپیران،
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اظهار
کرد :مانور سراسری تعمیرات شبکههای توزیع نیروی
برق در روزهای  29و 30آبانماه به منظور ســنجش
میزان آمادگی پرسنل شاغل در صنعت برق ایران انجام
شد و اصفهان نیز به عنوان یک بخش بزرگ و مهم در این
مانور ،حضور پررنگ و جدی داشت و همزمان با سراسر
کشور این مانور در اصفهان نیز اجرا شد.
وی ادامه داد :افزایش قابلیت اطمینان شبکه ،کاهش
قطعی برق ،ارتقای ســطح آمادگی پرســنل ،کاهش
خاموشــی ،اســتفاده هدفمند از اعتبــارات ،افزایش
هماهنگیها و ...از اهداف برگزاری این مانور بود.
پیرپیران ،با بیان اینکه این مانور از ساعت هشت و سی
دقیقه روز پنجشنبه  29آبانماه آغاز شد گفت :در طول
اجرای این مانور ،تعمیرات شبکههای برق مناطق شرق
اصفهان و روســتاهایی همچون کبوترآباد ،هرمزآباد و
سایر روســتاهای منطقه اجرا شد و درمجموع بیش از
سه هزار و 500مشــترک در این مناطق تحت پوشش
اجرای این مانور قرار گرفتند و بهطورقطع از نتایج مثبت
برگزاری مانور بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به اینکه تعمیرات 35کیلومتر شبکه فشار
متوسط و فشــار ضعیف در این مانور انجام شد تصریح
کرد :بیش از  40اکیپ شــامل  120نفر نیروی فنی و
مهندسی و کارشــناس و  15اکیپ به عنوان نیروهای
پشتیبان در این مانور شرکت داشتند .مانور تعمیرات
جهادی روی فیدر  ۴قلعهشور در محدوده برق منطقه۹
شــرکت توزیع برق اصفهان حدفاصل شهر بهارستان
تا بخش کراج انجام شــد که روی این فیدر (مســیر
شبکه اصلی) ۹۵۰کیلومتر طول شبکه فشار متوسط،
۲۴کیلومتر طول شبکه فشــار ضعیف۲۷۲ ،دستگاه
پست هوایی و یک باب پســت زمینی و بیش از ۳۵۰۰
مشترک قرار گرفته است.
در ادامه مهندس سعید افالکیان ،هماهنگکننده مانور
سراسری تعمیرات شبکههای توزیع برق اصفهان افزود:
با برنامهریزی دقیقی که انجام گرفت وظایف هر اکیپ
مشخص شد و نیروها در بخشهای خطوط ،پستها و
روشناییها تقسیمبندی شدند و به انجام وظایف محوله

اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

بــرای نخســتین بار فــاز اول
گسترد هترین برنامه تعمیرات و
بازسازی شبکههای توزیع برق در
کشور به صورت همزمان برگزار
شد که در این برنامه ،شبکههای
توزیع به طولی معادل فاصله تهران
د
تا بندرعباس تعمیر و بازسازی ش 

عکس :نسل فردا

دیس غذای شــگفتانگیز پدیده شــاندیز را تحت
نظارت پروتکلهای بهداشتی و با خیال آسوده در
منزل دریافت کنید و بدون باز کردن بستهبندی ،گرم
و استفاده کنید .ســرویس بیرونبر غذاهای پدیده
مشهد با کیفیت ویژه رستوران پدیده شاندیز آغاز
به کار کرده اســت و در این روزهای کرونایی هوای
سالمت شما و خانوادهتان را دارد .میتوانید غذاهای
مخصوص شاندیز و دیسهای شگفتانگیز رستوران
بزرگ پدیده شــاندیز را به صورت تلفنی به شماره
 ۰۹۱۵۱۲۵۲۰۵۰ســفارش دهیــد و در کمترین
زمان ممکن در منزل تحویل بگیرید .همشــهریان
مشهدی ازین پس رستوران پدیده شــاندیز را در
خانههای خــود و در کنار اعضای خانــواده تجربه
میکنند .لذت غذای پدیده شاندیز را در محیط گرم
و صمیمی خانواده و در صحت و سالمت امن خانهتان
تجربه کنید .پکهای غذایی رستوران بیرونبر پدیده
در مشهد به گونهای طراحی شده است که شما بدون
نیاز به باز کردن بستهبندی بتوانید به راحتی غذا را
در بستهبندی ارائه شــده و در مایکروفر گرم کرده
و غذایی با کیفیت غذاهای پدیده شــاندیز را نوش
جان کنید.

مصوبات ستاد مدیریت کرونا با جدیت اجرا میشود

همه اقشار جامعه به کمک کادر درمان بیایند

پرداختند و خوشبختانه اهداف مورد نظر به طور دقیق
محقق شد.
وی با بیان اینکه در طول اجرای این مانور ،نصب و تجهیز
شبکه به خوبی انجام شد ادامه داد :طی دو روز برگزاری
این مانور از ساعت هشت و ســی دقیقه تا پانزده و سی
دقیقه ،تمام فعالیتها به طور دقیق انجام و رصد شد و
اهداف مورد نظر تحقق یافت.
مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری شــرکت توزیع برق
شهرســتان اصفهان اضافه کرد :در برگزاری این مانور
سازمانها و نهادهایی همچون پلیس راهور و آتشنشانی
نیز همکاری داشتند .وی درخصوص نتایج برگزاری این
مانور نیز گفت :با سرویس شبکه و تعمیرات شکل گرفته
در مناطق مورد نظر ،میزان خاموشی به کمترین میزان
میرسد؛ البته خوشبختانه با تالش و برنامهریزیهای
شکل گرفته میزان خاموشی در مناطق مختلف اصفهان
به کمترین میزان رسیده و با انجام این مانور در مناطق
ذکر شده نیز به کمترین میزان خواهد رسید.
افالکیان اظهار کرد :این مانور مناطق شــرق اصفهان،
جاده قلعهشور و پست بهارســتان ،روستاهای اطراف
و جاده زیــار را دربرگرفــت و با تالش تمــام عوامل
دستاندرکار به خوبی برگزار شد.
وی در پایان گفت :برگزاری مانورهــا و هر اقدامی که
شکل میگیرد در این راستا است که خدمترسانی به

بازسازی شد.
وی گفت :در این مانور سراسری تعمیرات شبکههای
فرســوده توزیع برق ،بیش از ســه هزار و  ۹۰۰نیروی
تخصصی در قالب یــک هــزار و  ۳۲۷اکیپ عملیاتی
حضور داشتند .مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر ،تبدیل
شبکههای سیم مسی به کابل خودنگهدار ،رفع اتصاالت
سست ،بهسازی وضعیت درب پستها ،تابلوها ،شالترها
و دریچه پایههای فلزی را ازجمله محورهای این مانور
سراسری عنوان و خاطرنشــان کرد :ترمیم و بازسازی
ارتینگ شــبکه ،اصالح و نوســازی جعبه انشــعاب و
کابل سرویس انشعاب ،بهسازی روشنایی معابر و رفع
خاموشی و متعادلسازی بار ترانسفورماتورهای توزیع
از دیگر محورهای برگزاری این مانور بودند.
وی با بیان اینکه براســاس برنامهریزی صورت گرفته
فازهای بعدی تعمیرات و بازســازی شبکههای توزیع
برق کشور در پنجشــنبه و جمعه آخر ماههای پیشرو
ادامه خواهد یافت ،درخصوص اهمیت اجرای این برنامه
گفت :انجام این کار با توجه به در پیش بودن زمستان و
احتمال بروز بحرانهای طبیعی مانند بارش باران ،برف،
سیل و  ...بسیار بااهمیت است و میتواند باعث افزایش
پایداری شبکه از طریق مقاومسازی ،کاهش مدت زمان
رفع مشکالت و به مدار آمدن مجدد شبکه در زمان وقوع
بحران شود.

مشترکان به بهترین شکل ممکن انجام شود و رضایت
حداکثری مردم را به دنبال داشــته باشد؛ بهطورقطع
برای این هدف با تمام قدرت به این مسیر ادامه میدهیم
و امیدواریم بتوانیم عملکرد مطلوبی در تمامی بخشها
داشته باشیم.
حضور ۳هزار و ۹۰۰نیروی تخصصی در
مانور سراسری
درخصوص برگزاری این مانور ،مدیرکل نظارت بر توزیع
توانیر گفت :برای نخســتین بار فاز اول گستردهترین
برنامه تعمیرات و بازسازی شــبکههای توزیع برق در
سراسر کشور به صورت همزمان برگزار شد که در این
برنامه ،شبکههای توزیع به طولی معادل فاصله تهران تا
بندرعباس تعمیر و بازسازی شد.
مسعود صادقی افزود :برای نخستین بار در کشور ،همه
برنامههای تعمیراتی شــبکههای توزیع برق در همه
استانها منسجم و در روزهای  ۲۹و  ۳۰آبان انجام شد.
وی ادامه داد :در نخستین دور گســتردهترین برنامه
تعمیرات و بازسازی شبکههای توزیع برق کشور ،بیش از
یک هزار و ۳۰۰کیلومتر شبکه توزیع برق (معادل فاصله
بین تهران تا بندرعباس) در دو روز تعمیر و بازسازی شد.
صادقی خاطرنشــان کرد :در دور نخســت این برنامه،
۱۷هزار و ۲۹۹کانون خطر (نقاطی که ممکن اســت
برای مردم خطرآفرین باشد) در سراسر کشور اصالح و

اردستان

قم

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان خبر داد؛

رئیس مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور:

صادر شدن سند تک برگی برای  ۲۰۰هزار هکتار از اراضی ملی
اردســتان /علی دهقانان زواره  :رئیس اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری اردســتان گفت :برای
 ۲۰۰هزار هکتار از اراضی ملــی واقع در محدوده
این شهرستان در سالجاری سند تک برگ صادر
شده است.مجید خداپرســتان تشریح کرد :هنوز
یک میلیون هکتار از اراضی ملی با وجود تالشهای
صورت گرفته ،فاقد سند رسمی است که باید برای
این عرصهها نیز سند رسمی تک برگ تهیه شود.
وی افزود :اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان
باید تا ســال آینده برای  ۲۰۰هزار هکتار از مراتع
این شهرستان نیز مرتعداری تهیه کند که البته تا
کنون برای  ۱۰۰هزار هکتار از این اراضی طرح مورد
نظر تهیه شده اســت.رئیس اداره منابع طبیعی و

استقرار مبلغان متخصص ضروری است
قم /گروه استانها  :رئیس مرکز بزرگ اسالمی غرب
کشور با اشــاره به اهمیت بومی سازی محل تبلیغ
گفت :با توجه به سکونت اهل سنت و تشیع در مناطق
مشترک ،جمع میان مطالب تبلیغی برای  ۲مخاطب
یک امر ضروری است .عبدالرضا پورذهبی در جلسه
با مدیران فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســامی
حوزه علمیه قم بر ضرورت حضور مســتمر مبلغان
متخصص در مناطق مشــترک تأکید کرد و گفت:
عالقه به مخاطبان و منطقه تبلیغی ،امری مهم در
جهت تبلیغ معارف دینی در مناطق مشترک خواهد
بود.رئیس مرکز بزرگ اســامی غرب کشور حضور
غیرمستمر مبلغان متخصص را از آفات تبلیغی در
مناطق مشترک دانســت و افزود :تبلیغ در چنین

آبخیزداری اردستان بیان کرد ۱۹۹ :عرف مرتعی یا
سامانه شناخته شده ،در این شهرستان وجود دارد
که از این تعداد  ۱۱۷عرف ییالقی و مابقی قشالقی
اســت و در اختیار دامداران قرار دارد.رئیس اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری اردســتان اضافه کرد:
تکمیل عملیات ذخیره نزوالت و بهبود مراتع منطقه
موغار در سطح یک هزار هکتار با مبلغ  ۲میلیارد
ریال ،اجرای طرح ذخیره نزوالت آسمانی در ۸۰۰
هکتار از مراتع ایران شکن و چاه تاجالدین با هزینه
پنج میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال و ساخت  ۲دکل
دیدهبانی در تاغزارها با بیش از یک میلیارد و ۷۴۰
میلیون ریال از جمله اقدامهایی است که تا کنون با
اعتبارهای ملی انجام شده است.
صباشهر

شهردار صباشهر خبرداد:

شتاب در احداث پروژههای عمرانی صباشهر

صباشهر /سحر مصطفویآرام :احداث و تجهیز
پارک شهروند (بحران) ازجمله پروژههای زیرساختی
و اساسی صباشهر است که از مدتها پیش مقدمات
و اقدامــات تکمیلی و تأمین تجهیزاتــی آن انجام
شــده اســت .این پروژه که برمبنای خواستههای
مردمی و دوراندیشی و آیندهنگری مدیریت شهری
تبیین شده با توسل به تجهیزات به روز خود ،بخش
زیادی از اوقات مفرح و فراغت شهروندان صباشهری
را به خود اختصــاص میدهــد .چراغعلی ،معاون

هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در معیت
دکتر طاهرینســب مدیرکل دفتر امور شــهری و
شوراهای استانداری ،دکتر صحرائی مدیرکل دفتر
فنی استانداری ،مهندس طاهری فرماندار شهرستان
شهریار ،مهندس روحی شهردار صباشهر و رئیس و
اعضای شورای اسالمی شهر از مراحل اجرایی احداث
پارک شــهروند (بحران) صباشــهر بازدید کردند.
در این بازدید مهندس روحی ،شــهردار صباشــهر
در گزارشــی به مشــخصات پروژه مذکور اشاره و
اظهارداشــت :به حول و قوه الهی پارک شهروند در
مســاحتی به متراژ پنج هکتار احداث شــده و این
مجموعه دارای زمین بازی هشــت هــزار و نهصد
مترمربع پیست دوچرخهسواری ،رستوران سنتی،
ســالن چندمنظوره در دو طبقه با کاربری ورزشی،
مرکز مدیریت بحران به مساحت دوهزار و هشتصد
متر با ظرفیت دو هزار نفر و امکانات الزم برای اسکان
موقت حدود بیســت هزار نفر در مواقع اضطراری و

بحران پیشبینی شده است .وی در ادامه اضافه کرد:
فاز اول این پارک شــامل جدولگذاری و زیرسازی
معابر و پیســت یک کیلومتری دوچرخهســواری
و بخشــی از فضای ســبز پارک انجام و با همدلی
و همراهی اعضای شــورای اســامی و استفاده از
رهنمودها و حمایتهای فرماندار شهرستان و نگاه
ویژه دکتر چراغعلی ،در ایامالــه دهه فجر افتتاح و
به بهرهبرداری خواهد رســید .در ادامه این بازدید
معاون امور عمرانی اســتانداری تهران ضمن تقدیر
از تالشهای انجام شده در زمینه احداث پروژههای
عمرانی با نظارت دقیق ،آیندهنگری و بهرهبرداری
سریع از آنها ،دستورات الزم جهت تسریع در امور
و اختصاص بودجه ویژه صادر کرد .شهردار صباشهر
در ادامه از بهرهبرداری غرفههایی با پایه زیســتی
برای اولین بار در ســطح غرب استان تهران گفت و
آنها را نیاز حامیان ســامت و دوستداران محیط
زیست عنوان کرد .در همین راستا غرفههای زیست

مناطقی را از دو منظر میتوان مورد توجه قرار داد،
یک منظر مسائل تئوری ،پایهای و علمی و منظر دیگر
که خیلی مهم میباشــد ،بخش عملگرایانه است
که جز با حضور مســتمر و داشتن تخصص حاصل
نمیگردد.نماینده ولی فقیه در استان کردستان با
اشاره به سکونت همزمان اهل تشیع و تسنن در یک
منطقه ادامه داد :مبلغانی که در مناطق مشــترک
تبلیغ میکنند ،باید مطالب تبلیغی خود را به گونهای
بیان کنند تا جمع بین دو مذهب شود ،از طرفی اهانت
به اهل تسنن صورت نگیرد و از طرفی دیگر از اصول
و عقاید تشیع کاسته نشود؛ باید مطالب مشترک بین
دو مذهب بیان و منتشر شود.وی ،بومی سازی محیط
تبلیغی را امری مهم برشمرد.
محیطی با حضور امام جمعه ،معاونتهای شهرداری
صباشهر ،رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر و
مدیران شرکت دانشبنیان سبزینه ،برای اولین بار
در غرب اســتان تهران غرفههای حامیان سالمت و
دوستداران محیط زیست مقابل شهرداری صباشهر
راهاندازی و به منظور بهرهمندی شهروندان افتتاح
شد .شهردارصباشهر خاطرنشــان ساخت :محیط
زیست و مباحث مرتبط با آن در روزهایی که بیماری
کرونا بخش زیادی از مراودات بشری را محدود کرده
نیاز بسیار مهمی است که توجه به آن از لحاظ روانی
کمک شایانی به بازسازی پتانسیل زیست محیطی
جامعه خواهد کرد .بنا بر این گزارش در این غرفهها
شــهروندان میتوانند با ارائه پسماندهای خشک
زبالههای مصرفی روزانه ،مواد ضدعفونی و بهداشتی،
دستکش و ماسک دریافت کنند .شایان ذکر است که
این طرح به عنوان یکی از طرحهای حامیان سالمت
و دوستداران محیط زیست تالش دارد ضمن کمک
به پاکسازی محیط زیست و ترویج فرهنگ تفکیک
پســماندهای قابل بازیافت ،همزمان بتواند زمینه
گسترش استفاده از ماسک و بهداشت عمومی را در
مقابله با ویروس کرونا فراهم سازد.

مدیر شــرکت ملــی پخــش فرآوردههای
نفتی منطقــه اردبیل گفــت :از آغاز اجرای
طرح دوگانهســوزکردن خودروهای عمومی
(تاکســی ،تاکس ون ،وانت و نیســانبار و
کامیونتهای بنزینسوز) در استان اردبیل،
تعداد  ۵۳۷دستگاه خودرو عمومی در سطح
استان در چهار مرکز تبدیل به صورت رایگان
دوگانهسوز شــدند .سیدحجت مدنی ضمن
اشاره به اجرای طرح رایگان دوگانهسوزکردن
خودروهای عمومی گفــت :از ابتدای اجرای
طرح مذکور تا پایان آبان ماه امســال ۵۳۷
دســتگاه خودرو عمومی با نصب مخزن در
سطح استان دوگانهسوز شــدند و قابل ذکر
است که این طرح در چهار مرکز مجاز تبدیل
گازسوز ،در شهرستانهای اردبیل و پارسآباد
انجام شده است .وی از دارندگان خودروهای
عمومی خواســت درجهت اســتفاده از این
تسهیالت هرچه سریعتر در سامانه اطالعات
جامع خودروهای دوگانهسوز کشور به آدرس
 GCR.NIOPDC.IRمراجعه و ثبتنام کنند.
گفتنی است اولویت تبدیل رایگان با کسانی
است که زودتر در این سامانه ثبتنام کنند.
معاون عمران ،حملونقل و ترافیک
شهرداری مشهد اعالم کرد:

پیشرفت عملیات احداث
اردوگاه نگهداری معتادان
متجاهر

مشهد /گروه اســتانها :معاون عمران،
حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت:
عملیات اجرایی احــداث اردوگاه نگهداری و
درمان معتادان متجاهــر از حدود  90درصد
پیشــرفت فیزیکی برخوردار است .خلیلاله
کاظمی در این خصوص افزود :عملیات اجرایی
احداث اردوگاه نگهــداری و درمان معتادان
متجاهر واقع در منطقه حسنآباد با همکاری
اســتانداری و با هدف کنترل آســیبهای
اجتماعی در تاریخ  24تیرماه امســال آغاز
شــد .وی اضافه کرد :این اردوگاه در زمینی
به مســاحت  3.2هکتار و با اعتباری حدود
 10میلیــارد تومان در مجاورت حســنآباد
در حال احداث اســت .کاظمی ادامه داد :در
حال حاضر عملیات اجرایی احداث اردوگاه
نگهداری و درمان معتادان متجاهر از حدود
 90درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و
طبق زمانبندی در آذرماه آماده بهرهبرداری
خواهد شد.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر
اظهار کرد:

توقیف  ۵شناور متخلف
در آبهای خلیجفارس

بوشهر /گروه استانها :فرمانده مرزبانی
استان بوشهر از کشــف  ۵۰۰میلیارد کاالی
قاچاق و توقیف پنج شناور متخلف در آبهای
خلیجفارس خبر داد .سردار ولیاله رضایینژاد
گفت :دریابانان ،در راستای مبارزه با قاچاق
کاال و کنترل آبهای ســاحلی استان ،روز
گذشــته حین کنترل شــناورهای عبوری
در آبهای خلیج فارس پنج فروند شــناور
تجاری متخلف را متوقف کردنــد .فرمانده
مرزبانی استان بوشهر افزود :در بازرسی دقیق
از شناورهای توقیف شده که دو برابر میزان
مجاز بار داشتند حجم زیادی از کاالی قاچاق
شامل پوشاک ،ظروف آشپزخانه ،مایکروفر،
تلویزیون ،لباسشــویی که با هدف عرضه در
بازار داخلی کشــور بارگیری شده بود کشف
شد .وی در ادامه با اشاره به سیر مراحل قانونی
و قضایی مالکان و ناخدای شــناوران گفت:
ارزش محمولههای کشف شده  ۵۰۰میلیارد
ریال توسط کارشناسان ارزیابی شده است.

