6

چهارشنبه  26شهریور ماه 1399

اخبار کوتاه

اجرایرزمایشهمکالسیمهربان
در شرکت گاز مازندران

همزمان با ایام بازگشایی مدارس ،رزمایش کمک مومنانه همکالسی مهربان با
توزیع  103بسته لوازمالتحریر در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی در
شرکت گاز مازندران انجام شد.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف لبیک به فرمان مقام معظم رهبری ،با همکاری بسیج
شرکت گاز مازندران ،بست ه های حمایتی ویژه دانش آموزان بیبضاعت و کم برخوردار در جهت عمل
به مسئولیتهای اجتماعی ،تهیه و توزیع شد .بنا بر این گزارش ،در این رزمایش 103 ،بسته حمایتی
شامل دفتر و لوازم التحریر تهیه و در دو مرحله بین دانش آموزان مناطق محروم استان توزیع شد.
شناسایی دانشآموزان نیازمند ،با همکاری  ،سازمان بسیج کارمندان  ،حوزه بسیج دانش آموزی
سپاه کربال مازندران و اداره کل آموزش و پرورش انجام شد .شایان ذکر است ،پیش تر نیز به همت
خیر شرکت گاز استان مازندران 250،بسته معیشتی تهیه و میان نیازمندان و آسیب
جمعی از کارکنان ّ
دیدگان از کرونا توزیع شد.

جایگاه داران سوخت استان ایالم مشمول
نظام مالیات بر ارزش افزوده شدند

ايالم خبرنگارامروز -مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم گفت :بر اساس فراخوان
مرکز ،جایگاه داران سوخت شامل فرآورده های نفت و گاز با هر حجم از فروش
یا درآمد کاال و ارائه خدمات ،از ابتدای سال  ۹۹مشمول اجرای قانون مالیات بر
ارزش افزوده شده اند.
سعید کریمی اظهار داشت :طبق دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت
به قانون بودجه سال  99کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده ( )18قانون مالیات بر ارزش
افزوده ،از فعاالن اقتصادی فراخوانده شده Tدعوت میشود در صورت ثبت نام در سامانه عملیات
الکترونیکی مالیاتی(ثبت نام الکترونیک )به نشانی  www.tax.gov.irنسبت به تکمیل و در
صورت عدم ثبت نام در خصوص ثبت نام در سامانه فوق الذکر اقدام کنند .مدیرکل امور مالیاتی
استان اظهار کرد :این گروه از مودیان مالیاتی بایستی پس از ثبت نام و یا تکمیل اطالعات اقتصادی
در سایت سازمان امور مالیاتی کشور ،تکالیف مالیاتی خود را شامل ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و
عوارض اخذ شده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در موعد قانونی مقرر،
انجام دهند .وی یادآور شد :مودیان مالیاتی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد ،تأسیس و به
ثبت می رسند یا شروع به انجام فعالیت می کنند ،درصورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد
(کاال و خدمات ) از تاریخ شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون هستند .کریمی خاطرنشان کرد:
کارمزد و مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه داران در قیمت های تکلیفی فرآورده های نفت وگاز
لحاظ شده است و جایگاه داران اجازه وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده مازاد بر قیمت تعیین
شده از خریداران سوخت ندارند.

رشد  100درصدی بارگیری کاال در بندر فریدونکنار
طی شش ماهه امسال

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران از رشد  ۱۰۰درصدی بارگیری کاال
در بندر فریدونکنار از آغاز سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه قبلی خبر داد.
محمد تقی انزان پور با اعالم این مطلب افزود :همچنین عملکرد بندر فریدونکنار در بخش تخلیه
مواد نفتی در این مدت از رشد  ۱۲۳درصدی برخوردار بوده است .وی خاطرنشان کرد :در بخش ورود
کشتی نیز عملکرد این بندر از آغاز سال جاری تاکنون با رشد  ۵۰درصدی رو به رو بوده است .گفتنی
است بندر فریدونکنار یکی از شش بندر فعال جنوب دریای کاسپین بوده که میزان تخلیه و بارگیری
انواع کاالهای وارداتی و صادراتی در این بندر در سال جاری ،از رشد  ۶۱درصدی برخوردار بوده است.

۷۶۰۰تن کود در بین کشاورزان شهرستان دهلران
توزیع شده است

ايالم -خبرنگارامروز -مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت :از
ابتدای ســال جاری تاکنون  ۷۶۰۰تن کود بین کشاورزان شهرستان دهلران
توزیع شده است.
عباس احمدی اظهارداشت :قیمت هر کیسه  ۵۴۵۶۲ریال بوده و روند توزیع با آغاز کشت های
پاییزه ادامه خواهد داشــت.وی صریح کرد :امســال سطح زیر کشــت ذرت دانه ای و علوفه ای
 ۹۵۰۰هکتاربوده که پیش بینی می شود  ۱۱۲هزار تن برداشت شود .احمدی با اشاره به اینکه بیش
از  ۸۰درصد از دانه روغنی کلزا در استان ایالم در این شهرستان تولید می شود ،گفت :امسال پیش
بینی می شود  ۱۲هزار هکتار از اراضی این شهرستان به زیر کشت کلزا برود .وی با بیان اینکه
ساالنه  ۶۰درصد محصول استراتژیک گندم استان در شهرستان دهلران تولید می شود ،گفت :در
سال گذشته  ۱۵۳هزار تن گندم مازاد بر نیاز توسط کشاورزان تحویل مراکز خرید شده و امسال هم
 60هزار هکتار اراضی کشاورزی هلران به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافته است.مدیر جهاد
کشاورزی شهرستان دهلران افزود :امسال  53تن بذر تدارک شده کلزا در شهرستان فراهم شده که
در حال توزیع بین کشاورزان است .وی گفت :بذر تخصیصی گندم به شهرستان امسال  10هزار
تن بوده که این میزان در صورت نیاز قابل افزایش است .مدیر جهاد کشاورزی دهلران به بیش از
 ۱۰۰هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد :ارزش محصوالت کشاورزی
تولیدی در این شهرستان ساالنه بالغ بر  ۱۰هزار میلیارد ریال است.

ضرورت حفاظت از عرصه های منابع طبیعی

اسحاق عطایی در نشست با مدیران شرکت های حفاظتی گفت :حفاظت وظیفه
ذاتی و اصلی ماست و تعطیل بردار نیست.
دکتر اسحاق عطایی سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری ،در نشست با
مدیران شرکت های حفاظتی با تقدیر از خدمات ارائه شده از سوی فعاالن این بخش گفت :فعاالن
این حوزه با وجود مشکالت اعتباری همت به خرج می دهند تا حفاظت از عرصه ها به خوبی انجام
شود .سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری اظهار داشت :با تمام این
مشکالت ،قرارداد از طریق آگهی مزایده منعقد شده است و طرفین باید به آن متعهد باشند .وی افزود:
حفاظت وظیفه ذاتی و اصلی ماست و تعطیل بردار نیست و بعد از پایان ساعت اداری فعالیت در حوزه
حفاظتی شروع می شود .عطایی در ادامه اضافه کرد :طرف قراردادمان مستقیم ًا شخص مدیرعامل
شرکت می باشد و هر اتفاقی که در آن طرح و حوزه ی جنگلی بیافتد ایشان باید پاسخ گو باشد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری در ادامه افزود :باید حداقل امکانات
اولیه برای نگهبانی ها و ایست و بازرسی ها و کنترل قاچاق با نظارت دقیق کلیه نیروهای حفاظتی
انجام شود.سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری تاکید کرد :جابجایی
نیروهای حفاظتی حتما باید با هماهنگی فرمانده یگان حفاظت اداره کل انجام شود.وی تصریح کرد:
پوشیدن لباس فرم برای کلیه نیروها ،ایجاد انگیزه نیروها و تشویق برای کشفیات در قالب اضافه
کار ،برقراری نظم و انضباط و آموزش نیروهای حفاظتی از موارد مهمی است که باید انجام شود.

صدورپروانهساختمانی
برای امالک قولنامه ای ممنوع شده است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ،حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر کرج از
ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای امالک قولنامه ای برابر با رأی صادره از
سوی دیوان عدالت اداری خبر داد.
فرج اله ایلیات اظهار داشت :برابر شکایت اداره کل بازرسی استان البرز به دیوان عدالت اداری و
رأی صادره از سوی این نهاد ،مصوبه صدور پروانه ساختمانی برای زمین های قولنامه ای ابطال شده
است و شهرداریها نمی توانند در این خصوص مثل روال گذشته عمل کنند.دبیر شورای اسالمی شهر
ماسبق نمی شود و تمام افرادی که قبل از صدور رأی ابطال
کرج افزود :در این راستا قانون عطف به َ
نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام کرده و در حال ساخت بنا می باشند ،همچنین افرادی که
تشکیل پرونده داده و با پرداخت حق سرانه ،نقشه ساخت آنها صادر شده است ،دارای حقوق مکتسبه
می باشند و شهرداریها باید به امور این افراد رسیدگی کنند .ایلیات با بیان اینکه از مناطق  ۱۰گانه
شهرداری کرج از تاریخ ابطال مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری نباید پرونده جدیدی برای صدور
پروانه ساختمانی در اراضی قولنامه ای مفتوح نمایند ،اظهار کرد :هرگونه رسیدگی به این درخواست ها
و یا اقدام به صدور پروانه وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب می شود لذا این موضوع تا صدور
بخشنامه یا تصمیم گیری و رأی جدید مسکوت خواهد ماند.

دستگیری فردی که در خانه خود به دنبال گنج بود

مدیرکلگردشگری،صنایعدستیومیراثفرهنگیاستانالبرزازدستگیریباند
حفاری غیرمجاز در بخش پلنگ آباد اشتهارد خبر داد و گفت :برای این گروه افراد
مجازات سنگین در نظر گرفته شده است.
فریدون محمدی ،مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان البرزگفت :پس از دریافت یک
فقره گزارش از سوی نیروی انتظامی مبنی بر اقدام به حفاری غیر مجاز در منزل شخصی ،واقع در
بخش پلنگ آباد اشتهارد ،پیگیریهای الزم برای بررسی صحت این موضوع آغاز شد.
مدیرکل میارث فرهنگی و صنایع دستی استان البرز بیان کرد :با حضور نیروهای یگان حفاظت اداره
کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان البرز و پلیس آگاهی در محل مذکور ،صحت
و درستی گزارش دریافتی محرز و عملیات دستگیری حفاران غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.
این مقام مسؤول افزود :در نهایت با در دست داشتن حکم دادستانی برای ورود به منزل مسکونی
واقع در بخش پلنگ آباد حفاری غیرمجاز توسط کارشناسان این اداره کل تایید گردید و فرد خاطی
پس از دستگیری و تشکیل پرونده به مقامات قضایی تحویل داده شد.محمدی تصریح کرد :در این
عملیات تعدادی ابزار و ادوات حفاری و تکههای سفال متعلق به دوره اسالمی نیز کشف و ضبط شد.
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با ثبت رکوردهای جدید در ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه صورت گرفت؛

افزایش  250درصدی تولید محصوالت
ویژه در واحد باکس آنیلینگ شمارۀ 2

کارکنان بلندهمت و توانمند ناحیۀ نورد سرد فوالد
مبارکه علیرغم مشکالت و محدودیتهای ناشی
از شیوع ویروس کرونا و تحریمها ،در سال جهش
تولید با ثبت رکوردهای جدیــد ماهانه و روزانه
حماسهآفریدند.
محسن اســتکی ،مدیر محصوالت ســرد شرکت فوالد
مبارکه ،ضمن اعالم این خبر گفت :این رکوردها در واحدهای
اسیدشویی و آنیلینگ نورد سرد و با انجام پروژههای بهبود در
برنامهریزی و تعمیرات ،افزایش بهرهوری تمامی واحدهای نورد
سرد و حمایت و پشتیبانی سایر واحدهای مرتبط حاصل شد که
شایستۀقدردانیاست.
کسب رکورد روزانۀ تولید در واحد اسیدشویی
شمارۀ  2ناحیه نورد سرد در شهریورماه
محمد مهشید ،رئیس خط اسیدشویی شمارۀ 2ناحیۀ نورد سرد
رکورد روزانۀ تولید واحد اسیدشویی شمارۀ 2در 17شهریورماه

 1399به میزان  5هزار و  120تن به ثبت رسید .این در حالی
است که رکورد قبلی این واحد مربوط به  11خرداد  1398و به
میزان  4هزار و  935تن بود.
واحد اسیدشــویی اولین واحد نورد سرد است که کالفها
را از ناحیۀ نــورد گرم دریافت میکند .در این واحد بهمنظور
حذف الیههای اکسیدی موجود در سطوح ورقها که در درجه
حرارتهای باال در حین نورد ،در اثر مجاورت با اکسیژن هوا
بهصورت  Fe2O3و  Feoتشکیل میشود ،از اسیدشویی
ورق با اسیدکلریدریک استفاده میشود .پس از تکمیل فرایند
اسیدشویی ،درصدی از محصول به فروش میرسد و بخش
عمدۀ آن جهت ادامۀ فرایند به خطوط نورد منتقل میشود.
کسب رکورد ماهانه تولید در واحد آنیلینگ شمارۀ
 2ناحیه نورد سرد
اکبرنادریرئیسواحدباکسآنیلینگوشستوشویالکترولیتی
در شرایط تحریم که کشــور در واردات محصوالت ویژه با

محدودیت و ممنوعیت مواجه شد ،تالشگران خطوط آنیلینگ
و شستوشــوی الکترولیتی ناحیۀ نورد سرد (واحد آنیلینگ
شمارۀ )2با  250درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل،
به رکورد جدیدی در تولید محصوالت ویژه دست یافتند .تولید
محصوالت ویژه در این واحــد در مردادماه  1399با افزایش
 250درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به  21هزار و
 386تن رسید .این در حالی است که در کنار تولید محصوالت
ویژۀ بیشتر ،برنامۀ تولید کل ماه نیز به میزان 48هزار تن محقق
شد.
گفتنی است تولید محصوالت ویژه در مردادماه سال 1398
معــادل  6هزار و  100تن و میزان تولید کل آن در ماه مذکور
 33هزار تن بود .این افزایش قابلمالحظۀ تولید نشان میدهد
در شرکت فوالد مبارکه گام مهمی در تولید محصوالت ویژه در
سال جهش تولید برداشته شده است.
واحــد شستوشــوی الکترولیتی همچنین موفق شــده

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

لزوماختصاصاعتباراتالزمجهتتکمیلتصفیهخانهفاضالبتبریز

آذربایجان شــرقی  -فالح :نمایندگان
سازمان های برنامه و بودجه و حفاظت
محیط زیست از مدول دوم تصفیه خانه
بزرگ فاضالب تبریز بازدید کردند.
به گــزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی،
مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،
مدیرکل برنامه ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه،
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ،جمعی از
مسووالن ستاد احیاء دریاچه ارومیه ،مدیرعامل و
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی ،از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهری تبریز بازدید کردند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان در جلسه بازدید از طرح مدول دوم
تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز اظهار کرد :در حال حاضر در سطح استان
تعداد  ۷واحد تصفيه خانه فاضالب در دست اجراء مي باشد كه با تكميل آنها
ظرفيت تصفيه فاضالب به مقدار قابل توجهي افزايش خواهد يافت.
وی افزود :یکی از این تصفیه خانه ها طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه
فاضالب تبریز است .فرایند تصفیه فاضالب مدول دوم تصفیه خانه فاضالب
تبریز از نوع  STEP FEEDمی باشد که این فرایند از نوع فرایندهای
حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن
سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی ،از پیشرفته ترین و کارآمدترین
فرایندهای بروز تصفیه فاضالب شهری محسوب می شود.
وی ادامه داد :جمعیت تحت پوشــش این طرح یک میلیون نفر و ظرفیت

تصفیه خانه نیز  207000مترمکعب در شبانه روز
خواهد بود.
مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی به هزینه ها و
محل اعتبارات طرح اشــاره کرد و افزود :با توجه
به حساس و مهم بودن طرح ،اگر اعتبارات الزم
برای تصفیه خانه فاضالب تبریز اختصاص یابد
انشاء اهلل در دهه مبارک فجر امسال از بخش مایع
مدول دوم تصفیه خانه بهره برداری خواهد شد.
این مقام مسوول در خصوص طرح تصفیه خانه
فاضالب تبریز گفت :مدول اول تصفیه خانه فاضالب تبریز در سال  80برای
جمعیت  600هزار نفری احداث شــد اما با توجه به جمعیت یک میلیون و
 600هزار نفری کالنشهر تبریز تکمیل این طرح ضروری است.
وی همچنین اضافه کــرد :احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب
تبریز از سال  95و با اعتبار اولیه  182میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز
شد که سویل بخش مایع بیش از  80درصد پیشرفت فیزیکی دارد .وی ادامه
داد :در صورت تخصیص اعتبار الزم پیش بینی می شود این بخش امسال به
بهره برداری برسد.الزم به ذکر است این پروژه یکی از مهمترین و همچنین
یکی از بزرگترین پروژه های زیســت محیطی شــمالغرب کشور و استان
آذربایجان شرقی محسوب می شود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
در پایان برنامه بازدید از مسئولین سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت
از محیط زیست خواستار اختصاص زود هنگام اعتبارات الزم جهت تکمیل
بخش مایع تصفیه خانه فاضالب بمنظور بهره برداری از آن در دهه فجر شد.

بــا تالشهای کارکنان ایــن واحد ،مــواد مصرفی در خط
شستوشوی الکترولیتی را بازیافت و به پروسۀ تولید بازگرداند؛
بنابراین در زمینۀ مصرف بهینۀ مواد شوینده در خط شستوشو
نیز رکورد جدیدی به ثبت رسید.
محسن استکی مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه

در خاتمه از حمایت صمیمانۀ مدیریت ناحیۀ نورد سرد ،همکاری
گروه فنی تولید و تعمیرات ،واحد برنامهریزی تولید نورد سرد
و دیگر واحدهایی که در کسب این افتخارات همت گماردند،
سال جهش تولید ،بهبودها
تشکر و اظهار امیدواری کرد تا پایان ِ
و رکوردهای درخشانتری در این ناحیه محقق گردد.

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری ساری خبر داد؛

پیشرفت  70درصدی پروژه نیروگاه زباله سوز ساری

پروژه نیروگاه زباله ســوز با پیشرفت
فیزیکی  70درصــدی ،مراحل اجرایی
ساخت آن با پیگیری شهرداری ساری
روند سریعی را در پیش گرفته است
سید لطف اهلل کریمی به تعهد شهرداری ساری
به شهروندان مرکز مازندران برای راهاندازی نیروگاه
 450تنی زبالهسوز ساری اشاره کرد و گفت :پروژه
از پیشرفت فیزیکی  70درصدی در یکسال اخیر
برخوردار بوده و بنا به تاکید عباس رجبی شهردار
ساری ،مراحل اجرایی ساخت آن به عنوان مهم ترین پروژه شهرداری ساری در
مرکز مازندران تسریع و روند رو به رشد گرفته است.
وی اعالم کرد  :دومین سازه فلزی با سه دودکش فلزی  60متری در نیروگاه
زباله سوز  450تنی شهرداری ساری بزودی نصب خواهد شد.
معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری ساری در توضیح این خبر گفت:
این دودکش که مطابق استاندارد زیست محیطی تعریف شده از پنج قسمت
 12متری تشکیل شده است که دود حاصل از سوخت زباله را خارج می کند
کریمی در شــرح گزارش پیشرفت فیزیکی نیروگاه زباله سوز ساری در ماه
شهریور ،به نصب پارت اول لوله های دودکش اشاره کرد و افزود :هر  3تا  5روز
یک پارت 12متری شامل سه قطعه لوله و دودکش و ملحقات آن نصب خواهد
شد ضمن آنکه دو دستگاه اسیداسکرابر برای کاهش درصد آلودگی دود خروجی
نصب شده است ،یک دستگاه دیگر نیز در حال مونتاز شدن است .همچنین
قطعات الحاقی دو دستگاه اسیداسکرابر نصب شده در حال مونتاز شدن است.

وی عملیــات اجرایی مخــازن آب  1000متر
مکعبی بتنی را دارای سرعت خوب برشمرد و ادامه
داد :بتن ریزی فوندانسیون دومین مخزن انجام
شده و آرماتوربندی و قالب بندی دیواره های آنها
نیز در حال انجام است.
کریمی تصریح کرد :عملیات اجرایی محوطه
سازی و سالنهای تفکیک و ساختمان های اداری
با افزایش اکیپ های اجرایی با روند مناسبی در
حال انجام اســت .معاون حمل و نقل و امور زیر
بنایی شهرداری ساری از پیگیری کارشناسان شهرداری برای به حداقل رساندن
هزینه طرح برق رسانی با هماهنگی کارشناسان شرکت توزیع برق خبر داد که
در حال نهایی شدن است و گفت :با توجه به اعالم آمادگی مدیریت توزیع برق
مبنی بر انجام برق رسانی به زباله سوز مکاتبات الزم در خصوص اعالم کتبی
مبلغ پیشــنهادی انجام و در حال پیگیری جهت انعقاد قرارداد می باشد .وی
افزود :موافقت استفاده از راه سرویس کانال آب زراعی جهت تردد اختصاصی
به نیروگاه زباله سوز از مدیریت آب منطقه ای استان اخذ شده و بهسازی راه
مذکور در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.به گفته کریمی طرح مخازن
ذخیره آب نهایی شده و شهرداری در حال مذاکره و توافق نحوه اجرا با شرکت
شریک  ttsاست .معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری ساری خاطر
نشان کرد :نیروگاه زباله سوز ساری از مهر  98تاکنون از  30درصد پیشرفت
فیزیکی با پشتیبانی و پیگیری های مجدانه مدیریت جدید شهرداری ساری به
 70درصد رسیده است.

معاوندانشجوئیفرهنگیدانشگاهعلومپزشکیمازندرانخربداد؛

کاشت بیش از ۴۰۰۰هنال در جمتمع پیامرب اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران
معاون دانشــجوئی فرهنگی دانشــگاه علوم
پزشکی مازندران و مسئول مجتمع دانشگاهی
پیامبر اعظم(ص) از کاشت بیش از  ۴۰۰۰نهال
درخت چنار ،بلــوط و جنگلی در مجتمع پیامبر
اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران در
یک سال گذشته خبر داد.
دکتر محمدرضا حق شناس ،معاون دانشجوئی فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مسئول مجتمع دانشگاهی
پیامبر اعظم(ص) این دانشگاه در تشریح اقدامات دانشگاه در
راســتای فضای سبز این مجموعه آموزش  ،گفت :در یک

سال اخیر دو هزار و  ۵۰۰اصله نهال چنار و هزار و  ۵۰۰اصله
نهال از درختان بلوط و انواع درختان جنگلی کاشته شده است
که در سال های اینده شاهد رشد این درختان و افزایش بیشتر
فضای سبز در مجموعه پیامبر اعظم(ص) خواهیم بود .وی
با بیان اینکه بیش از شــش هکتار از اراضی پشت خوابگاه
مجمتعبهکاشتمرکباتاختصاصپیداکردکهمحصوالت
آن نیز به بار نشسته است ،افزود :یکی از اهداف ما  ،اجرای
برنامه هایی در راستای سر سبز شدن این مجموعه با درختان
مناسب اقلیم منطقه ای است که این مسئله زمان بر می باشد.
مسئول مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم

پزشکی مازندران با بیان اینکه برای اصالحات و نگهداری
از فضای سبز مجتمع باید یکسری استراتژی هایی داشته
باشیم ،علت اصلی قطع اخیر درختان صنوبر را آفت زدگی
و بیمار شدن این درختان عنوان کرد و افزود :البته قطع این
درختان گالیه هایی را توسط هیات علمی در پی داشته است
که از اظهار نظر دلسوزانه این عزیزان برای حفظ طبیعت و
شــرایطی که دوست داشتند تشکر و قدردانی می کنم و از
این عزیزان می خواهم تا در جهت توســعه فضای سبز و
برنامه ریزی های الزم در این زمینه کمک کنند .دکتر حق
شــناس با بیان اینکه کارشناسان بر قطع درختان صنوبر و

شورایحلاختالفبرایانجاموظیفهخودنیاز
بهحمایتسایرنهادهادارد

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت:
کار در شــورای حل اختالف و برقرای
صلح میان مــردم در واقع نوعی ایثار و
مجاهدت است و این شورا به حمایت
سایر دســتگاهها نیاز دارد تا بتواند به
وظیفه خود عمل کند.
حســین فاضلی هریکندی ،رئیس دادگستری
اســتان البرز در آئین بهره برداری از ســاختمان
شورای حل اختالف مشکین دشت با سه شعبه
فعال حقوقی ،با بیان اینکه شــورای حل اختالف نهادی است که با توجه
به آموزههای دین اسالم و سفارش به صلح تشکیل شده ،وظیفه این نهاد را
برقراری صلح و سازش اعالم کرد.
حسین فاضلی هریکندی با تشریح شرایط قضاوت در بین خوانده و خواهان
تأکید کرد :هر چه در دادسراها و محاکم برای رسیدگی به یک پرونده منتهی
به حکم ،تالش شود باز هم اثر سازش میان طرفین را ندارد ،چون هر پرونده
دو طرف دارد و حداقل یک طرف از نتیجه ناراضی است اما وقتی پروندهای به
صلح و سازش منتهیشود ،هر دو طرف راضی هستند.
وی فلســفه ایجاد شــورای حل اختالف را کاهــش مراجعات مردمی به
دادگستری و تالش برای ایجاد صلح و سازش اعالم کرد و اظهار کرد :محاکم
با اتخاذ تصمیم و فصل خصومت از طریق صدور رأی اقدام میکنند ،اما علت

تالبین است.
تشکیل شورا مصالحه و اصالح ذا 
عالیترین مقام قضایی استان البرز ضمن اشاره
به دیدگاه رئیس قوه قضائیه در مورد نقش مهم
شــورای حل اختالف گفت :ایشــان نیز معتقد
هستند در عین تقویت شورای حل اختالف باید
به فلسفه اصلی ایجاد آن یعنی برقراری صلح و
ســازش توجه ویژه شده و از بحث صدور رأی تا
حد ممکن فارغ شود تا به وظیفه ذاتی خود یعنی
ایجاد سازش و انجام مذاکرات برای حصول توافق

بپردازد.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از شورای حل اختالف از سوی نهادهای مختلف
گفت :کار در شــورای حل اختالف و برقرای صلح میان مردم در واقع نوعی
ایثار و مجاهدت است و این شورا به حمایت سایر دستگاهها نیاز دارد تا بتواند
به وظیفه خود عمل کند.
فاضلی هریکندی ادامه داد :قوه قضائیه نیز به تناسب امکانات ،به این مهم
توجه دارد و در سفر دی ماه سال  98رییس قوه قضاییه مصوباتی در این باره
داشتیم از جمله اختصاص اعتبار برای ساخت شورای حل اختالف در کرج و
تجهیز آن که البته باید اذعان کرد در قبال وظایفی که این شورا انجام میدهد
و نیازهای شورای حل اختالف ،این مبلغ که در حد مقدورات قوه قضائیه بوده
فقط نیازهای اساسی آن را برطرف میکند.

کمک به رشــد درختان دیگر و جایگزین کردن برخی از
درختان در مجتمع تاکید کردنــد ،ادامه داد :باتوجه به آفت
درختان صنوبر که بر اساس نظرات کارشناسی اعالم شد
مجبور به برنامه ریزی برای اصالح این درختان شــدیم ،
همچنین در محوطه مجتمع برخی از انواع درختان مثل چنار
وجود داشتند که رشد تعدادی از درختان صنوبر مانع رشد آنها
می شد و ما باید طوری برنامه ریزی می کردیم که درختان
چنارودیگردرختانراحفظکنیم.معاوندانشجوییفرهنگی
دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران از انجام مناقصه برای
مشارکت شرکت ها و کارشناسان در زمینه توسعه فضای

سبز مجتمع خبر داد و افزود :در اصالح درختان و فضای سبز
شاید این شائبه بوجود بیاید که قطع درختان به طبیعت آسیب
وارد می شود برای پایداری فضای سبز و سالمت و رشد بهتر
درختان دیگر باید این اصالحات انجام می شد .دکتر حق
شــناس با بیان اینکه در بررسی ها متوجه شدیم در اجرای
برنامه اصالح فضای سبز ،پیمانکار به اشتباه دو درخت پالم
این مجتمع را نیز قطع کرد ،گفت :پیمانکار نباید درختانی غیر
از درختان صنوبر مورد نظر در برنامه را قطع می کرد و حتما
باید خسارت آن را پرداخت کند و در خصوص عدم تکرار این
مورد نیز تذکر الزم داده شده است.

اجرایمانورجهادیتعمیراتفیدرکوهستانیوسختگذر
سوردارشهررویان

مانور جهادی تعمیرات فیدر کوهستانی
و سخت گذر ســوردار شهر رویان به
وسعت  30کیلومتر اجرایی شد.
مهندس کیوان فرح زاد ،مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق غرب مازندران در این باره گفت :مانور
یاد شده با  32اکیپ اجرایی در  85نقطه کاری و
 110نفر نیروی اجرایی و  39خودروی عملیاتی و
پشتیبانی و  7خورو باالبر اجرایی شد.
وی افزود هــدف از اجرای این مانور ،تعمیرات
پیشگیرانه قبل از آغاز فصل ســرما ،افزایش پایداری و بهبود شاخص های
قابلیتاطمینانشبکه،ارتقایرضایتمندیمشترکین،تحققاقتصادمقاومتی،
ایمن سازی شبکه برای شهروندان و تسهیل در مدیریت بحران است.
دکتر شادمان فرماندار شهرستان نور نیز در مراسم آغاز به کار مانور جهادی
تعمیرات فیدر کوهستانی و سخت گذر سوردار شهر رویان در جمع مدیران و
همکاران شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران اظهار داشت  :تمامی فرایند
آموزش مجازی دانش آموزان و دانشجویان در شرایط کرونایی وابستگی شدید
به صنعت برق دارد و ارایه برق پایدار ،ارایه آموزش پایدار را به دنبال دارد.
وی افزود  :در اجرای مانورهای جهادی صنعت برق در شرایط کرونایی امری
بسیار ارزنده و ضروری بوده که شرایط ناپایدار احتمالی را برطرف کرده و اعتماد
و اطمینان و آرامش مردم را به دنبال دارد.

شادمان افزود :در شهرستان نور اقدامات بسیار
خوبی در برق رسانی انجام شده است که اجرای
رینگ نسن به کمربن از شاهکارهای ارزنده برق
در این منطقه است .فرماندار شهرستان نور ادامه
داد:همکارانصنعتبرقظرفیتهایارزشمندی
هستند که باید با رعایت پروتکل های بهداشتی و
نکات ایمنی ،فعالیت های سازمانی را انجام دهند.
مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شــرکت
توزیع نیروی برق غرب مازندران همچنین گفت:
فیدر طبرســو تغذیه کننده یکی از مناطق سخت عبور امور برق کالردشت
در فصل زمستان اســت که با هدف :ایمن سازی شبکه برای شهروندان و
اکیپ های عملیاتی از طریق رفع کانون های خطر ،افزایش پایداری شبکه و
بهبود شاخص های قابلیت اطمینان به منظور ارتقای رضایتمندی مشترکین،
ایجاد فرصت تمرین در کسب آمادگی مطلوب جهت هماهنگی اکیپ های
عملیاتی -پشتیبانی در مواجه با بحران های احتمالی پیش رو و کاهش مدت
زمان خاموشی و انرژی توزیع نشده در انجام تعمیرات پیشگیرانه اجرایی شد.
وی افزود :مانور یاد شده با حضور  19اکیپ مشتمل بر  42پرسنل عملیاتی –
پشتیبانی و  8دستگاه خودروی باالبر برگزار شد .فرح زاد ادامه داد :مانور یاد شده
در راستای اجرای مانورهای زنجیره ای در حال اجرا در نیمه دوم شهریور ماه در
محدوده شرکت برگزار شده است.

رئیسکمیسیونهنروارتباطاتشورایشهرکرج:

انتظار می رود نســبت به تذکرات و ســئواالت
پاسخ های مناسب و مستدل داده شود و خود آقای
شهردار در جریان پاسخ ها باشد.
رحیم خستو ظهر در نطق پیش از دستور دویست و یازدهمین
جلسه رسمی شــورای اسالمی شهر کرج ضمن قدردانی از
زحمات همکاران شهرداری که بی شائبه طی این ایام زحمت
کشیده اند و در نگه داری شهر تالش بی وقفه نموده اند ،اظهار

دیوارهای بتنی زیبایی و بودجه شهر را می بلعد

داشت :درخصوص دیوارهای بتنی و پنل های بتنی متاسفانه
شهر از حالت طبیعی خود خارج شده است ،در گذشته دیوارها
به گونه ای کشیده شده که عالوه بر زیبایی های آجری ،دو
فضا با هم ارتباط داشتند اما متاسفانه اخیراًدیوارهای بتنی تمام
فواصل را احاطه نموده است .وی تصریح کرد :با توجه به اینکه
این شیوه آسیب جبران ناپذیری به شهر می زند و از سوی دیگر
منابع عظیمی را می بلعد ،از شهرداری انتظار دارم ضمن توقف

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج از آغاز عملیات اجرایی
پروژه انتقال آب محمدشهر با اعتبار اولیه به مبلغ  3000میلیون
ریال خبر داد.
اســماعیل صارمی ،مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان کرج از آغاز عملیات
اجرایی پروژه انتقال آب محمدشهر با اعتبار اولیه به مبلغ  3000میلیون ریال
خبر داد و گفت :پروژه انتقال آب کشــاورزی چاه شماره  ۴اشتراکی باغداران و
کشاورزان سیدآباد محمد شهر (لوله گذاری) به طول  ۹۰۰متر می باشد .مدیر

این نوع عملیات دیوارگذاری ،ســریع ًا مستندات قراردادهای
منعقده را جهت بررسی به شورای اسالمی شهر ارسال نماید.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج خاطر نشان کرد :در
مورخ  ۱۶تیر ماه  ۹۸در جلسه ای که مدیر بازرسی شهرداری با
اعضاءشورایشهرداشتندمسائلومشکالتتوسطهمکاران
مطرح شد که متاسفانه بعد از یکسال هیچ توجهی بدان نشده
اســت اگر به هشــدارهای همکاران توجه می شد امروز با

مشــکالت کمتری در حوزه ها و مناطق روبرو بودیم.خستو
عنوان کرد :متاسفانه به تذکرات و سئواالت اعضای شورای
شهر پاسخ های مناسبی داده نمی شود ،انتظار می رود نسبت
به تذکرات و سئواالت پاسخ های مناسب و مستدل داده شود
و خود آقای شهردار در جریان پاسخ ها باشد .برخی از لوایح با
قید مصوب می شوند اما در اجرا قیود ظاهرا رعایت نمی شوند
به عنوان مثال آیا قیود شورا در مصوبه کمک به پلیس راهور

آغازعملیاتاجراییخطانتقالآبکشاورزیمحمدشهر

جهاد کشاورزی شهرستان کرج بیان کرد :این پروژه از چاه موصوف شروع و تا
خیابان شهید بورقی امتداد مییابد و از پروژههای تملک داراییهای سرمایه ای
سال  98این شهرستان میباشد که عملیات اجرایی آن تا پایان شهریورماه به
اتمام میرسد.به گفته این مقام مسؤول  ۵۰۰متر دیگر از این پروژه در پروژههای
تملک داراییهای سرمایه ای استان برای این منطقه در سال  99پیش بینی
شــده است.صارمی هدف از اجرای طرح بهسازی کانالها و نهرهای آبیاری
محمدشهر ،خط انتقال آب آبیاری اراضی کشاورزی برشمرد و یادآور شد که این

پرژه یکی از برنامههای بهبود بهره وری آب میباشد و تعداد  60نفر بهره بردار
زراعی ،باغی و غیره از این طرح منتفع خواهند شد که بیش از  55هکتار از اراضی
کشاورزی تحت پوشش این شبکه آبیاری قرار میگیرند .وی با اشاره به نظارت
مستمر کارشناسان فنی این مدیریت بر اجرای طرحهای آب و خاک و زیربنایی
بخش کشــاورزی ،اظهار کرد :هدف از احداث و بهسازی کانالهای آبیاری
عمومی افزایش بهره وری مصرف آب ،کنترل و پیشگیری از رویش علفهای
هرز ،انتقال آب به مســیرهای طوالنی با کمترین هدررفت ،تقسیم و توزیع

که با شرط هایی چون مصوبه وزارت کشور تصویب شده بود
اجرا شده یا خیر؟ لطفا شهردار محترم مستندات را در اولین
فرصت به شورا ارائه نمایند.این عضو شورا تاکید کرد :همچنین
در الیحه واگذاری دانشکده آتش نشانی به کارخانه نوآوری
مقرر شده بود که هر گونه هزینه منوط به الصاق سند و کاربری
باشد که شهردار در این خصوص نیز مدارک و اقدامات انجام
شده را در اولین فرصت به شورا ارائه نمایند.

عادالنه آب بین بهره برداران و جلوگیری از آلودگی آب کشــاورزی و اختالط
آن با آبهای ســطحی آلوده یا غیر متعارف اعم از شستشوی خودروها ،ورود
روان آبهای خاکستری ،ریختن زباله و فاضالب ها و غیره توسط مغازه داران
مجاور ،مشکالت ترافیکی و مسائل زیست محیطی است.این مقام مسؤول در
پایان تصریح کرد :ورود عناصر شیمیایی و فلزات سنگین تولید محصول سالم را
به مخاطره میاندازد و یکی از وظایف این نهاد دولتی پیشگیری از شکل گیری
چنین معضالتی در عرصه های کشاورزی و تولید غذای مردم است.

