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ایران امروز

شماره 803

اخبار کوتاه
مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران خواستار شد؛

لزوم همكاري صنايع توليدي با صنعت برق
براي گذر از پيك مصرف برق

همراهي صنایع تولیــدی با صنعت برق خللي به عملكرد آنها وارد نخواهد كرد و
براساس منويات مقام معظم رهبري در سال ١٤٠٠و نامگذاري سال جاري به نام»
توليد ،پشتيباني ها و مانع زدايي ها» تامين برق صنايع توليدي در اولويت قرار دارد.
مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل شــركت توزيع نيروي برق غرب مازندران در نشستی با هیات
رئیسه شهرک صنعتی تشبندان محمود آباد گفت :صنايع توليدي با راهكارهايي همچون بهره گيري از
مولدهاي خودتامين در ساعات پيك ،جابه جايي ايام تعطيلي به ايام وسط هفته مي توانند ياري دهنده
صنعت برق در گذر از پيك باشند.
وي افزود :اين همراهي ها خللي به عملكرد صنايع وارد نخواهد كرد و براساس منويات مقام معظم
رهبري در سال  ١٤٠٠و نامگذاري سال جاري به نام» توليد ،پشتيباني ها و مانع زدايي ها» تامين برق
صنايع توليدي در اولويت قرار دارد.

جامعه عزتمند کارگری به عهد خود با آرمانهای
نظام جمهوری اسالمی ایران وفادار است

سرپرســت شــرکت آب و فاضالب مازندران در پیامی به مناسبت فرا رسیدن
 ۱۱اردیبهشت روز جهانی کار و کارگرگفت :جامعه عزتمند کارگری کشور همواره
به عهد خود با آرمان های نظام وفادار بوده و در تحقق اهداف جمهوری اسالمی و
پیشرفت اقتصادی کشور نقشی بی بدیلی را ایفا نموده اند.
در متن پیام مهندس برارزاده آمده است:
سرزمین ایران اسالمی دیار تالشگرانی است که در سایه کار و کوشش خداپسندانه ،باعث حرکت
چرخ های صنعت و اقتصاد کشور شده اند .ایران اسالمی مملو از جامعه عزتمند کارگری است که از
ابتدای پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تاکنون به عهد خود با آرمان های نظام وفادار بوده و در تحقق
اهداف جمهوری اسالمی و پیشرفت اقتصادی کشور نقشی بی بدیلی را ایفا نموده اند.
اکنون که در سال» تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها» قرار داریم  ،قطعا تحقق بخشی از این شعار
خردورزانه که گردش چرخ اقتصاد مملکت را بدنبال دارد ،با جهاد و سخت کوشی هنرمندانه کارگرانی
که با تحمل محنت ها و ناگواری ها به عمران و توسعه کشور کمک بسزایی می کنند ،رنگ واقعیت
به خود می گیرد.
به همین مناسبت شرکت آب وفاضالب مازندران افتخار دارد روزجهانی کار وکارگر را به همه کارگرانی
که با خالقیت و تالش خود زمینهساز شکوفایی و اعتالی همه جانبه کشور میشوند ،تبریک گفته و
سالمتی و توفیق روز افزون آنان را از خداوند متعال مسئلت دارد.

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد؛

رفع تنش آبی با وصول اعتبار مصوب  ۴۵میلیارد تومانی هیات دولت
آذربایجان شرقی  -فالح :رییس هیئت مدیره
و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان
شرقی با اشاره به تصویب اعتبار  ۴۵میلیارد
تومانی هیات دولت برای طرح های آبرسانی
استان گفت :اگر تامین اعتبارات انجام نگیرد
پروژه های آبرسانی تکمیل نخواهند شد و
تنش آبی استان را نخواهیم توانست مدیریت
کنیم.
بهگزارشخبرنگارمادرتبریز،علیرضاایمانلواظهارکرد:
نزدیک به یک هزار و  ۴۵۰روستا و  ۶۴شهر با جمعیت
حدود  ۴میلیون نفر تحت پوشش شرکت آب و فاضالب
استان است .ایمانلو افزود :با توجه به کاهش بارندگی ها
در سال زراعی جاری در  ۱۰شهرستان با مشکل روبرو
خواهیم شد و در شهرهایی که امکان حفر چاه و یا اجاره
چاه های کشــاورزی و مهندسی وجود دارد به دنبال به
حداقل رساندن تنش آبی هستیم.وی با اشاره به اینکه
بیش از  ۷۰درصد تامین آب کالنشهر تبریز از سدهای
زرینه رود و نهند تامین شد ،گفت :میزان آب مخزن سد
نهند زیاد است و اگر بتوانیم خط آبرسانی نهند را به اتمام
برسانیم خواهیم توانست  ۳۰۰لیتر در ثانیه آب دریافت
کنیم و نقاطی که با مشــکل مواجه هستیم را برطرف
کنیم.ایمانلو ادامه داد :گره گشای مشکل آب شرب تبریز،
خط آبرســانی نهند است که اگر این اعتبار تامین شود

خواهیم توانست این طرح را به اتمام برسانیم.مدیرعامل
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی همچنین با
اشاره به حفر  ۳۰حلقه چاه ،افزود :از این تعداد  ۲۰حلقه
چاه در محدوده کالنشهر تبریز و ۱۰حلقه چاه در مسیر
شهرهای حاشیه خط آبرسانی زرینه رود حفر شده ولی
برای تجهیز این چاه ها باید اعتبار مصوب تامین شود
تا بتوانیم به اتمام برسانیم.ایمانلو با اشاره به اینکه بطور

معمول از ابتدای خرداد ماه میزان تولید نسبت به میزان
مصرف کمتر می شود و حجم مخازن کاهش می یابد،
خاطرنشان کرد :اگر کوچکترین خللی در تامین آب ایجاد
شود سیستم با مشکل مواجه خواهد شد.
علیرضا ایمانلو اضافه کرد :در صورت عدم تامین آب
پایدار و کاهش ســطح مخــازن و آغاز پیک مصرف،
تامین آب بعد از کاهش سطح مخازن به دلیل مصرف

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی:

استاندارالبرز:

هر خانه یک مدرسه با همت و تعامل معلمان
و خانواده هاست

استاندار البرز با عنوان اینکه معلمان انسان های فرهیخته و وظیفه شناسی هستند،
گفت :در دوران شیوع بیماری عالمگیر کرونا ،معلمان مسئولیت سنگین تری را به
دوشکشیدند.
عزیزاهلل شهبازی در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان که مصادف با آغاز هفته معلم ،همزمان
با سراسر کشور به ریاست روحانی رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،اظهار داشت:
دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت استاد فرزانه « شهید مرتضی مطهری » و آغازین روز هفته
بزرگداشت مقام معلم ،فرصت مغتنمی است که از آموزگاران محترم و وظیفه شناس تقدیر شود.
نماینده عالی دولت در استان البرز گفت :در دوران شیوع کرونا هر خانه به یک مدرسه تبدیل شد و
معلمان مسئولیت سنگین تری را به دوش کشیدند چراکه باید در این شرایط با تولید محتوای آموزشی
به صورت مجازی تعلیم و تربیت را دنبال می کردند.
وی ادامه داد :موفقیت نسل های گذشته ،حال و آینده ما در گروی اهتمام خستگی ناپذیر و پرفروغ این
مجاهدان عرصه تعلیم و تزکیه است.
شهبازی گفت :در این راستا از آغازین روز های همه گیری کووید ،۱۹معلمان با تالش بیوقفه و شبانه
روزی با خالقیت ،سخت کوشی و مسئولیت پذیری مانع از ایستایی چرخ تعلیم و تربیت و تزکیه شدند.
در این مراسم تعدادی از معلمان نمونه استان با اهدای لوحی از سوی استاندار البرز مورد تقدیر قرار
گرفتند.

صیانت از سرمایه های انسانی از مولفه های مهم
در تحقق شعار سال است

آذربایجان شــرقی  -مسلمی :مدیرکل
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
آذربایجانشرقیگفت:یکیازمولفههای
پشتیبانی ،صیانت از سرمایه های انسانی
و رشد فضای امید برای نخبگان تولید و
اعتالی فرهنگ کار است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حســین فتحی
در دیدار اعضای ســتاد بزرگداشت هفته کارگر و
نمایندگان تشکل های کارگری با نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه تبریز که همزمان با روز کارگر در محل بیت امام جمعه
تبریز برگزار شــد ،با بیان نقش کارگران در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،اظهار کرد :نقش کارگران در تمامی عرصه ها بی بدیل است و همانند
کادر درمان در شرایط حساس با حضور فعال در عرصه کار و تالش لحظه ای

پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران به مناسبت روز معلم و استاد

دکتر غالمعلی گدازنده معاون آموزشــی دانشگاه در پیامی روز معلم و استاد را به
اعضای هیات علمی تبریک گفت .در این پیام آمده است :
به نام خدا
«هر کس کلمه ای به من بیاموزد مرا بنده خود کرده اســت ».علی(ع) :هر کس کلمه ای به من
بیاموزد مرا بنده خود کر
سپاس یگانه معبودی را سزاست که آدمیان را به دانش و خرد بر عالمیان سروری بخشید و راهنمایانی
از میان ایشان برانگیخت تا تعلیم دهند و تربیت کنند و تعالی بخشند روح بلندی را که او در وجود انسان
دمید .در هر جامعهای ،زمانی نشانههای پیشرفت و هدایت دیده خواهد شد که افرادی با علم و درایت
و انســانهایی شایسته زمام امور را در دست گیرند .همهگیری کرونا و جان فشانیهای جامعه علوم
پزشکی ،استاد و شاگرد را در بوته آزمایش محک زد و بی شک جامعه علوم پزشکی از این امتحان
سربلند بیرون آمد ،و اساتید مهمترین نقش را در این امر ایفا نمودند ،آنها افتخار دیگری را نیز به عرصه
ظهور رساندند که همانا عملکرد شایسته پرورش یافتگان این نظام در مواجهه با تهدید جدی سالمت
مردم بود .امیدواریم این تجربه ،علیرغم مشکالتی که برای مردم عزیزمان و جامعه علوم پزشکی داشته
است ،خاطراتی ماندگار از رشادتهای اساتید علوم پزشکی به یادگار و یادمان بگذارد ،در این شرایط
حساس هر قدمی که برای تامین ،حفظ و ارتقای سالمت جامعه برداشته میشود بر ذهن بیدار و قاموس
ماندگار تاریخ نگاشته خواهد شد.
بدون تردید ،توفیق خدمت در جهت اعتالی علمی و سالمت کشور و نیل به اهداف مقدس آموزشی
و پژوهشی ،افتخاری ستودنی و ارزشمند است و تقدیر و تشکر از اساتید کمترین کاری است که می توان
در برابر زحمات بی دریغ آنها انجاشم داد؛ لذا ضمن بزرگداشت سالروز شهادت استاد مطهری ،روز معلم
و استاد را محضر شما اساتید فرهیخته دانشگاه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزونتان را از ایزد
منان مسئلت دارم.

جناب آقای رضا حمید پور

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرکل پست استان البرز تبریک گفته و امید است در این
مسئولیتهمچونگذشتهموفقباشید.
حسن آبی روزنامه امروز

اهدای ۱۵۰هزار بسته معیشتی در دوازدهمین
رزمایش مؤمنانه در ماه رمضان

مدیرکل کمیته امداد البرز گفت :دوازدهمین رزمایش مواســات و همدلی و کمک
مؤمنانه با اهدای ۱۵۰هزار بسته معیشتی ۳۰۰،هزار پرس غذای گرم ،کمکهزینه
 ۳۵سری جهیزیه و آزادی  ۵۰زندانی در استان البرز برگزار شد.
محمد محمدی فرد با اشاره به برگزاری دوازدهمین مرحله رزمایش مواسات و همدلی در ماه مبارک
رمضان گفت :به همت اعضای قرارگاه مواسات و همدلی در استان البرز خدماتی چون توزیع بیش از
 ۱۵۰هزار بسته معیشتی۳۰۰ ،هزار پرس غذای گرم و  ۳۵سری کمکهزینه جهیزیه به ارزش بیش
از  ۴۴میلیارد تومان به نیازمندان اهدا شد.
وی با اشاره به اینکه تالش در جهت آزادی زندانیان نیازمند غیر بزهکار در قالب خدمات حقوقی و
قضایی این نهاد انجام میشود ،گفت :همچنین در این رزمایش  ۵۰زندانی نیازمند غیر بزهکار با کمک
خیران به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
محمدی فرد به روشهای مشــارکت در این طرح اشاره کرد و گفت :مشارکت در پویش از طریق
مراجعه حضوری به ۱۳دفتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیش از ۳۰۰مرکز نیکوکاری در سطح استان
و یا واریز به شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۸۰نزد صندوق امداد خواهد بود.

پارک «محیطبان» ازجمله پروژههای فاخر کرج است

شهردار کرج گفت :پارک محیطبان ازجمله پروژههای فاخر شهر است که در این
دوره مدیریت شهری به بهرهبرداری رسیده است.
علی کمالی زاده در مراسم افتتاح پارک  ۱۷و نیم هکتاری محیطبان ،اظهار کرد :از آنجاییکه توسعه
فضای سبز در محالت و مناطق کم برخوردار در اولویت قرار دارد ،احداث این پارک در دستور قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه پارک محیطبان ازجمله پروژههای فاخر شــهر است که در این دوره مدیریت
شهری به بهرهبرداری رسیده ،هدف از اجرای این اکو پارک را ایجاد توازن بین محیطهای انسانساخت
و محیطهای بکر دانست و گفت :احداث اینگونه پروژهها به ایجاد فرهنگ زیستمحیطی و توسعه
پایدار کمک کند.
شهردار کرج در بخش دیگری تأکید کرد :مدیریت شهری در سه سال و نیم اخیر با توجه تورم و رکود
اقتصادی حاکم بر کشور توانسته پروژههای مختلفی ازجمله عمرانی را اجرا کند.
کمالی زاده با اشاره به افتتاح  ۱۷پارک در این دوره ،گفت :سرانه فضای سبز شهر نیز با افزایش سه
متری همراه بوده است.
وی در ادامه به اهمیت راهاندازی متروی کرج تا پایان بهار ۱۴۰۰اشاره کرد و گفت :تزریق ۱۰۰دستگاه
اتوبوس بهمنظور توسعه حملونقل عمومی در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی شد.
شهردار کرج با اشاره به اینکه مدیریت شهری توسعه حملونقل عمومی در مناطق کم برخوردار را در
اولویت دارد ،گفت :در آخرین روزهای سال  ۹۹اتفاق ویژهای به نفع شهر و شهروندان افتاد ،این خبر
خوش اختصاص  ۶۸۰میلیارد تومان اوراق مشارکت به حوزه حملونقل شهری کرج بود.
کمالی زاده در بخش دیگری به افزایش ۵۰دستگاه اتوبوس به سیستم حملونقل عمومی کالنشهر
کرج تا پایان دوره پنجم شورای شهر خبر داد.

همزمان با روز جهانی کار و کارگر آیین آغاز عملیات
اجرایی پارک پایداری در حاشــیه رودخانه تجن
و پارک موزه دفاع مقــدس با حضور علی بابایی
کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس
شورای اسالمی ،سردار ملکی مدیرکل حفظ آثار
و نشر ارزش های دفاع مقدس ،محمدی تاکامی
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری،
عباسی معاون فرماندار ساری ،حمیدرضا مرادی
سرپرســت شــهرداری مرکز مازندران و دیگر

باالی مشترکین امکان پذیر نخواهد بود و باعث افت
فشار و قطعی موضعی در شبکه خوهد شد.وی با بیان
اینکه اختالف ارتفاع شهر تبریز بین پایین ترین نقطه
و باالترین نقطه  ۴۰۰متر است ،گفت :چرخاندن آب اگر
بیش از ۱۰درصد باشد سیستم آّرسانی بهم خواهد خورد.
قطع برق موجب عقب افتادگی
در سیستم آب و فاضالب می شود
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی ادامه داد :نیم ساعت قطعی برق
در تبریز موجب عقب افتادگی  ۸ساعته در سیستم آب و
فاضالب می شود زیرا  ۱۰۰حلقه چاه در این کالنشهر
وجود دارد که با قطع برق راه اندازی مجدد و هواگیری
این چاه ها زمان بر است.گزارش خبرنگار ما حاکی است؛
کاهش بارندگیها در یکسال اخیر در آذربایجانشرقی و
بروز مشکل کمبود آب بهویژه آب آشامیدنی ،ضرورت
اتمام طرحهای آبرسانی در این استان را دوچندان کرده
و این طرحها در انتظار تامین اعتبار  ۴۵میلیارد تومانی
مصوب هیات دولت هستند.براســاس اعالم اداره کل
هواشناســی آذربایجان شرقی در ســال زراعی جاری
میزان بارندگی در استان  ۲۷درصد کمتر شده و براساس
شاخص های استاندارد بارش و تبخیر ،در بررسی یکساله
حدود  ۴۰درصد مساحت استان در خشکسالی قرار دارد
که با توجه به کاهش میزان بارندگی برنامه ریزی برای

خط تولید را متوقف نکردند.رئیس ستاد بزرگداشت
هفته کارگر افزود :با همت و تالش جمعی کارگران
وکارفرمایانوعلیرغممحدودیتهاکمترینمیزان
تعدیل نیروی کار و بیشترین میزان اشتغال را در
سال  ۹۹داشتیم.
وی یکــی از مولفه های مهم در تحقق شــعار
سال را صیانت از سرمایه های انسانی عنوان کرد
و افزود :محور اصلی برنامه های هفته کارگر در واقع
نشان دادن نقش این قشر عظیم و سختکوش در
عرصه های مختلف اقتصادی و نکوداشت خدمات صادقانه و بی دریغ کارگران
در سنگر تولید است.فتحی ضمن تاکید بر حفظ کرامت و منزلت کار و کارگر در
تبیین جایگاه مقدس کار و گارگر و با اشاره به فرمایشی از حضرت امام رضا (ع)
بیان داشت :عرق جبین کارگر معادل خون شهید در میدان جهاد است.

معاون روابط کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

تالش کارگران در عرصه کار
همانند جهاد در راه خداست

آذربایجان شرقی  -مسلمی :معاون روابط
کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان آذربایجان شرقی در آئین تجلیل از
کارگران نمونه شرکت زمزم که همزمان
با روز کارگر در محل نمازخانه این شرکت
برگزار شد ،اظهار کرد :مجموعه تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان با پشتیبانی
تمام در راســتای رفــع موانع تولید در
خدمت واحدهای تولیدی صنعتی است.
بهگزارشخبرنگارمادرتبریز،سعیدعبدحافظبااشارهبهنامگذاری ۱۱اردیبهشت
به عنوان روز کارگر با قدردانی از تالش های ارزشمند کارگران در عرصه های کار
و تالش ،افزود :تالش کارگران در عرصه کار همانند جهاد در راه خداست و این
نشان از قداست ،منزلت و جایگاه کار در پیشگاه خداوند متعال است.وی در تبیین

کهن ،می توانست یکی از بهترین تفرجگاههای کشور باشد که
متاسفانه در سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفت.سرپرست
شهرداری ساری از حمایت های استاندار مازندران در احداث این
باغ قدردانی کرد و گفت :از درایت هوشمندانه و مدبرانه استاندار
محترم مازندران و حمایت های الزم برای احیای این باغ ایرانی
و پروژه مهم گردشــگری در مرکز استان قدردانی می نمایم.
مرادی گفت :در سالهای گذشته بنا بر این بود که این باغ اصیل
و با قدمت را تفکیک نمایند و همانند سایر امالک و داراییهای
شهرداری به فروش برسانند اما خواست خدا و اهتمام مردم بر آن

در بیست وسومین آیین پویش ره سالمت انجام شد؛

مباركه در پیشگیری ،مهار و درمان كرونا

در بیست وســومین آیین پویش ره ســامت ،آغاز فاز سوم
کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو
فینالی کوبا ،وزیر بهداشت و درمان با اهدای لوحی از تالشهای
شرکت فوالد مبارکه در تأمین رایگان اکسیژن و مجهز کردن
مراکز درمانی هنگام شیوع کرونا تقدیر و تشکر کرد.
بیست وسومین آیین پویش ره سالمت ،آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن
کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی کوبا با حضور وزیر بهداشت و درمان،
استاندار اصفهان ،نماینده ولیفقیه در استان اصفهان ،نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،مسئوالن استانی و روسای دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و کاشان،
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه و مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.طاهره چنگیز ،رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی استان اصفهان ،در این مراسم و ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار کرد:
از شرکت فوالد مبارکه به پاس همراهی یکساله با دانشگاه علوم پزشکی تقدیر
میکنیم .وی افزود :آنچه بارها و بارها گفته شده این است که فارغ از کمکهای

ریالی شرکت فوالد مبارکه در مقابله با کرونا ،با تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانها
و مراکز درمانی توسط این شــرکت به آسودگی خاطر در تأمین این ماده حیاتی
برای بیماران مبتال به کرونا رسیدیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
تصریح کرد :اهمیت و ضرورت اقدام شــرکت فوالد مبارکه آنجا نمایان میشود
که مراکز درمانی با محدودیت تأمین اکسیژن و تجهیزات تانک اکسیژن و عدم
دسترسی به اکسیژنسازها مواجه بودند که با حمایت شرکت فوالد مبارکه اصفهان
برطرف شد.چنگیز با بیان اینکه اقدام شرکت فوالد مبارکه در تأمین رایگان اکسیژن
موردنیاز مراکز درمانی به دغدغه تأمین اکسیژن برای بیماران کرونایی خاتمه داد،
گفت :تأمین اکسیژن رایگان توسط شرکت فوالد مبارکه به نیاز مراکز درمانی استان
اصفهان ،استانهای همجوار و حتی برخی بیمارستانهای شهر تهران پاسخ داد.
وی خاطرنشــان کرد :داروی اصلی بیماران مبتال به کرونا اکسیژن است؛ به بیان
دیگر دارویی مهمتر از اکسیژن برای این بیماران وجود ندارد .امیدواریم سایر صنایع
که بهنوعی با اکسیژن بهعنوان یک محصول فرعی سروکار دارند هم به کمک
بیمارستان و مراکز درمان بیایند.

شد که حداقل این باغ به عنوان سرمایه برای ساری باقی بماند.
در ادامه سرپرست شهرداری ساری به استفاده از ظرفیتهای
داخلیمجموعهشهرداریبرایانجامپروژههایعمرانیاشارهو
تصریح کرد :امروز وظیفه من و همکارانم خدمت به شهروندان با
استفاده از توان درون سازمانی است و تالش میکنیم از ظرفیت
و توانمندی داخلی به جای خرید و برونسپاری استفاده کنیم.
همکاران من در ماههای آینده بیش از پیش اثبات خواهند کرد
که شهر را می توان با توان داخلی مجموعه شهرداری ساخت
و آباد کرد .مرادی گفت :تاکنون از کمبودها و آنچه در سالهای

توزیع مرحله سوم کمک های مومنانه
بین خانوارهای نیازمند

به مناسبت میالد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن
مجتبی (ع) مرحله سوم کمک های مومنانه آبفای استان اصفهان
بین خانواده های نیازمند توزیع شد.
فرمانده بسیج شرکت آبفای استان اصفهان گفت :به دنبال فرمایشات مقام
معظم رهبری مبنی برتداوم نهضت کمک مومنانه در پی شیوع ویروس کرونا،
بسته های ارزاق با عنوان همدلی مومنانه با مشارکت مدیران و تعدادی از کارکنان
شرکت آبفا میان نیازمندان توزیع شد.
هاشم امینی با اشاره به توزیع مرحله سوم کمک های مومنانه بین خانوارهای
نیازمند اعالم کرد :بسیج از ابتدای شیوع ویروس کرونا با نهضت کمک های
مومنانه به عنوان یک نهاد مردمی در کنار هم وطنان بوده است و در این مرحله
 150بســته کمک های معیشتی شامل  7قلم کاالی اساسی از جمله برنج،
مــرغ  ،روغن ،حبوبات ،ماکارونی و رب گوجه فرنگی و خرما بین محرومان
توزیع شد.
وی افزود :هر بسته از کمک های معیشتی به ارزش  300هزار تومان است که

پس ازشناسایی نیازمندان با همکاری خیریه های معتبر توسط کارکنان بسیجی
آبفا در اختیار آنها قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با تشکر از خیرین در اجرای این طرح
افزود :تا رفع این ویروس ،با استفاده از ظرفیت سازمان بسیج درصدد رفع برخی
ازمشکالتمعیشتینیازمندانخواهیمبود.
فرمانده پایگاه بسیج شرکت آبفا استان اصفهان در ادامه افزود :در زمان شیوع
موج اول کرونا بسیجیان آبفا به همراه تیمهای بهداشتی ،با ضد عفونی معابر
وخیابان ها گامی در جهت کنترل و کاهش شــیوع ویروس کرونا در استان
برداشتند و نیز آب ژاول در شرکت تولید و توزیع شد.
شایان ذکر اشت :در مرحله دوم کمک های مومنانه نیز  400بسته کمک های
معیشتی شامل 10کیلو برنج ،روغن ،حبوبات ،ماکارونی و رب گوجه فرنگی میان
محرومین توزیع شد ،همچنین در سه مرحله اجرای کمک های مومنانه آبفای
اســتان اصفهان هزار و 150بسته کمک های معیشتی به ارزش  284میلیون
تومان بین نیازمندان توزیع شده است.

پایش هومشند تغییرکاربری های غیر جماز در اراضی کشاورزی استان الربز

از ابتدای حضورم در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ،جوانب
طرح پایش هوشمند تغییرکاربری های غیر مجاز در اراضی
کشاورزی استان البرز بررسی و مورد مطالعه قرار گرفت و در
نهایت ،فاز اجرایی این طرح در اسفندماه ١٣٩٩با همکاری یک
شرکت دانش بنیان آغاز شد.
رئیس جهاد کشاورزی استان البرز در خصوص اهداف این
پروژه گفت :فاز اول پروژه ســامانه هوشمند کشاورزی ،رصد
و پایش هوشــمند تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی بوده و
در فازهای بعدی هدف حرکت به سمت کشاورزی هوشمند

در سایر حوزه هاست از جمله افزایش بهرهوری محصوالت
کشاورزی از طریق تخمین کود ،تخمین بهرهوری محصول،
میزان آفات از طریق تغییر رنگ محصول که از طریق تصاویر
ماهوارهای مشخص می شود.
دکتــر مخبر در خصوص قابلیت ها و کارکرد این ســامانه
هوشــمند در رصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی افزود :این
سامانه هوشمند برای پایش تغییر کاربری های غیر مجاز از
الگوریتم های هوش مصنوعی و شــبکه های عصبی برای
تشخیصتغییرکاربریهااستفادهمیکند.ویبهدستاوردهای

معلمینمنتخباستانمازندرانتجلیلشدند

با حضور اســتاندار ،مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و نماینده
مردم ساری و میاندرود ،معلمین منتخب اســتان مازندران در سال
تحصیلی1399-1400تجلیلشدند.
آیین تجلیل از معلمین منتخب اســتان مازندران در سال تحصیلی 1399-1400با
حضور استاندار ،مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و نماینده مردم ساری و میاندرود در
سالن کنفرانس استانداری برگزار شد.
در این مراسم که با سخنرانی ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش
همراه بود« ،مجید حسی نزادگان» ،استاندار مازندران ،ضمن تبریک ایام بزرگداشت مقام
معلم،عصرکروناراعصریسختبرایهمهاقشارجامعهبهویژهقشرزحمتکشمعلمان
دانســته و گفت :فضای مجازی با همه نقاط ضعف و قوت به میدانی برای نمایش
توانمندی معلمان تبدیل شد و قشر فرهیخته فرهنگی با تولید محتواهای الکترونیکی،

توانمندی ،فداکاری و اخالص خود را به جامعه نشان داد .تجلیل از این معلمان کمترین
کاری اســت که در برابر زحمات وصفناپذیر این قشر باید انجام دهیم .در ابتدای این
مراســم «علیرضا سعدیپور» ،مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با ارائه گزارشی از
روند فعالیتهای ستاد بزرگداشت مقام معلم استان اظهار کرد :امسال از  49معلم نمونه
و شایسته بهعنوان معلمین منتخب استانی و همچنین از  500معلم بهعنوان منتخبین
شهرستانیتجلیلمیشود.
وی با اشــاره به چالش کرونا در زیستبوم جدید افزود :دوران بسیار سختی را پشت
سر میگذاریم.اما این سختی موجب تولد معلمانی بهروزتر وکارآمدتر در فضای فناورانه
تولید محتوای الکترونیک شد که نویدبخش عصری جدید در تدریس و آموزش است.
شایان ذکر است در این مراسم به نمایندگی از معلمان نمونه ،از 14معلم شایسته و برتر
استان با اهدای لوح سپاس و تندیس ،تجلیل شد.

اخیر در ساری گذشته است چیزی نگفتم؛ اهل حرف زدن نیستم
و همیشه سعی کردم از حاشیه به دور باشم؛ چرا که آرامش شهر
مهمتر از هر چیز است و نباید بگذاریم نامهربانی ها بر کار ما اثر
منفی بگذارد .سرپرست شهرداری ساری اظهار داشت :امروز
همزمان با آغاز این پروژه  3 ،پروژه احداث پارک پایداری ،پارک
محلهای امام رضا(ع) و مسجد صاحب الزمان(عج) در خیابان
امامــزاده عباس(ع) نیز آغاز می شــود و امیدوارم با همدلی و
استفاده از توانمندی درون سازمانی مجموعه شهرداری ،مسیر
توسعه و خدمت رسانی هموار و تسریع شود.

به همت پایگاه بسیج آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

تقدیر وزیر بهداشت از حمایتهای مالی و تجهیزاتی فوالد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت:
طرح هوشمندسازی پایش تغییر کاربری اراضی
اســتان البرز تحولی نو در حفاظــت از اراضی و
برخورد با تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی
کشاورزی استان است.
دکتر عبداهلل مخبر در آئین رونمایی از سامانه هوشمند رصد
تغییر کاربری های غیر مجاز با اشــاره به اهمیت حفاظت از
اراضی کشاورزی استان و لزوم بکارگیری شیوه های نوین در
صیانت از عرصه های کشاورزی در راستای امنیت غذایی گفت:

نقش و جایگاه کارگران در عرصه های مختلف
اقتصادی ،تصریح کرد :چرخ های تولید با دستان
توانمند شما کارگران به عنوان سربازان و پیشگامان
عرصه اقتصادی به چرخش در می آید و ما در همه
حال قدردان زحمات و تالش های ارزشمند شما در
افتخار آفرینی برای ایران اسالمی هستیم.
معاون روابــط کار اداره کل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی آذربایجان شــرقی بــا ابالغ تبریک و
سالم گرم دکتر فتحی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان ،از برگزاری این مراسم با شکوه در راستای تکریم مقام شامخ
کارگران قدردانی کرد.
در انتهای این مراسم باشکوه که همزمان با برپایی ضیافت افطاری برگزار شد،
از کارگران نمونه شرکت تولیدی زمزم با اهداء لوح ،تقدیر شد.

افتتاح 4پروژه عمرانی در مرکز استان مازندران

مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد.
حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری ساری در حاشیه این
برنامــه با آرزوی قبولی طاعات و عبــادات در ایام ماه مبارک
رمضان به آغاز عملیات احیای باغ ایرانی در صفرآباد ساری اشاره
کرد و گفت :امروز این افتخار را دارم که پس از قریب به  ۲۰سال
از برنامــه ریزی های گوناگونی که برای یکی از قدیمیترین
باغهای شــهرمان اتفاق افتاده ،آغاز عملیات احیا و احداث باغ
ایرانی در صفرآباد ســاری را اعالم نمایم.وی افزود :باغ ایرانی
صفرآباد با مساحتی بالغ بر 75هزار مترمربع و داشتن درختان

مدیریت منابع آبی ضروری است.
طرح های آبرسانی معطل تخصیص اعتبار
در این راستا برای مدیریت تنش آبی آذربایجان شرقی
طرح های مختلفی از سوی شرکت های آب منطقه ای
و آب و فاضالب اســتان در دســت اجراســت و دولت
برای سرعت بخشــیدن به این طرح ها ،سال گذشته
مبلغ  ۴۵میلیارد تومان به صورت تملک دارایی سرمایه
ای ،تعریف کرد که متاســفانه تاکنون پرداخت نشده و
این طرح ها معطل تخصیص این اعتبار هســتند .این
اعتبار برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز،
حفر  ۳۰حلقه چاه و نیز افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ
شماره  ۵آبرســانی زرینه رود در نظر گرفته شده است.
با وجود پیگیری های انجام شــده ،این مبلغ تا کنون در
اختیار ســازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی جهت
تخصیص در طرح های مذکور قرار نگرفته اســت و به
گفته کارشناسان امر در صورت عدم تامین اعتبار تابستان
امســال با تنش آبی در آذربایجان شرقی و تبریز مواجه
خواهیم بود.تبریز در سال های اخیر با مشکالت عمده در
زمینه آب مواجه و شاهد قطعی های مکرر آب شرب در
فصل تابستان بوده که نیاز به تامین آب از منابع مختلف با
افزایشظرفیت هایموجودوتسریعدرتکمیلطرح های
نیمه تمام با اعتبار پیش بینی شده برای کوتاه مدت گره
گشای مشکالت آب شرب شهر تبریز خواهد بود.

قابل انتظار این طرح اشاره کرد و افزود :بهترین دستاورد این
سامانه هوشمند ،شناسایی نقاطی است که تغییر کاربری دارند
که با بهــره برداری از این پروژه تحول خوبی در حوزه پایش
تغییرکاربریاراضیاستانرخخواهدداد.رئیسجهادکشاورزی
استان البرز در خصوص وضعیت پیشرفت این پروژه تصریح
کرد :در حال حاضر خروجی های سامانه هوشمند تغییر کاربری
اراضی کشاورزی آماده است؛ الگوریتم ها نوشته شده و تا یک
الی دو ماه آینده سامانه تحت وب هم آماده استفاده میشود.
وی افزود :در حال حاضر از طریق شرکت دانش بنیان همکار

پروژه ،خروجی های ســامانه دریافت و هر  ٣الی  ۵روز یکبار
جهت بررسی و اقدامات اجرایی در اختیار مدیریت امور اراضی
اســتان قرار می گیرد.دکتر مخبر در خصوص جنبه نوآوری
این پروژه با اشــاره به اینکه این طرح برای اولین بار اســت
که در استان و با استفاده از تصاویر ماهواره ای اقدام به رصد و
شناسایی تغییر کاربری اراضی اجرا می شود؛ ابراز امیدواری کرد
با این تحول جدید در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی استان،
اقدامات اجرایی الزم و به موقع نسبت به شناسایی نقاطی که
در آنها تغییرکاربری رخ داده ،صورت گیرد.

رد صالحیتها ارتباطی به نگرش سیاسی و جناحی ندارد

سخنگوی هئیت عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا استان
البرز گفت :در شهرســتان کرج به تنهایی ۱۱ ،درصد از داوطلبان
توسط هیات اجرایی و فقط  ۷درصد از داوطلبان توسط هیات نظارت
بر انتخابات شوراها رد صالحیت شدند.
علیرضا عباسی با اشاره به اعالم نتایج صالحیت داوطلبان این انتخابات گفت :حدود
 ۸۸درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر توسط هیات اجرایی شهرستان کرج و
شهرهای اقماری تایید صالحیت شدهاند و  ۸۴درصد از داوطلبانی که پرونده آنان به
هیات نظارت شهرستان ارسال شده است توسط هیات نظارت بر انتخابات شوراهای
اسالمی شهرستان تایید شدهاند.وی با بیان اینکه با توجه به قانون از مراجع پنجگانه
استعالم گرفته شد و براساس پاسخ استعالمها و شرایط قانونی افراد ،هیئت نظارت افراد
را رد یا تایید صالحیت کرد ،افزود :هیچ گونه جناح بندی یا سفارش و فشاری در این

رابطه اثربخش نبوده و صرف ًا استعالم از مراجع قانونی دلیل رد یا تایید صالحیت افراد بوده
است و رد صالحیتها به هیچ وجه ارتباطی با نگرش و جناح سیاسی افراد نداشته است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه داوطلبانی که به هر
دلیلی رد صالحیت شدهاند ،میتوانند برای تکمیل پرونده و رفع نواقص و یا اعتراض به
رد صالحیت خود ،به مرکز هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان البرز
مراجعه و درخواست رسیدگی مجدد خود را تحویل دهند ،خاطرنشان کرد :هیئت عالی
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان البرز نیز در مهلت مقرر قانونی به اعتراضات
رسیدگی و نتیجه آن را حداکثر تا تاریخ  ۲۱اردیبهشت  ۱۴۰۰به داوطلبان اعالم خواهند
کرد.وی در پایان تاکید کرد :در شهرستان کرج به تنهایی ۱۱ ،درصد از داوطلبان توسط
هیات اجرایی و فقط  ۷درصد از داوطلبان توسط هیات نظارت بر انتخابات شوراها رد
صالحیتشدند.

