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اخبار

هدفگذاری  ۵۲۰۰شغل از سوی
کمیته امداد استان مرکزی

مدی��رکل کمیت��ه ام��داد امام خمینی(ره) اس��تان
مرکزی گفت ۵۲۰۰ :فرصت شغلی با اعتباری بالغ
بر  ۱۲۵میلیارد تومان در س��ال جاری هدفگذاری
شده است .مجید مؤمنی ،مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی(ره) اس��تان مرک��زی امروز ،هفتم مرداد در
نشس��ت مطبوعاتی که در مجتمع فرهنگی تربیتی
آیت اهلل اراکی اراک برگزار ش��د اظهار کرد :مردم
استان مرکزی پس از شیوع کرونا بیش از  ۲۶میلیارد
توم��ان تح��ت عنوان کمک مؤمنان��ه به نیازمندان
کمک کردند .وی آمار حامیان طرح ایتام در استان
را ۲۶هزار نفر و کمک خیران به طرح اطعام ایتام را
۵میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :در بخش زکات
 ۸میلی��ارد و  ۲۰۰میلی��ارد تومان ارزش کمکهای
نقدی و غیرنقدی اس��ت که  ۶۰درصد آن در قالب
طرح شجره طیبه است .مردم استان  ۳میلیارد تومان
صدقه پرداخت کردند .مؤمنی بیان کرد :کمیته امداد
تولیدکننده فقر در کشور نیست ،بلکه درمان کننده
اس��ت .خانوادهه��ای دارای بیماران صعبالعالج و
یا س��المند مدامالعمر مس��تمری دریافت میکنند،
اما هدف ما از تحت پوش��ش داش��ت خانواده ایتام
و بیسرپرس��تان خودکفا شدن خانوادهها و هدایت
آنان به سمت کارآفرینی است.

استان ایالم در وضعیت بحرانی
مصرف برق قرار گرفت

س��خنگوی صنعت برق اس��تان ایالم با اش��اره به
افزایش مصرف برق در استان ،گفت :میزان مصرف
برق در این استان در شرایط بحرانی است .غالمرضا
رضایتی روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگارترنم
به��اری اظه��ار کرد :با توجه ب��ه افزایش دمای هوا
در سراس��ر اس��تان و به تبع آن افزایش مصرف برق
نیارمند یاری مردم هستیم .رضایتی از مردم استان
خواست :با رعایت الگوهای مصرف به ویژه تنطیم
دمای کولرهای گازی بر روی درجه  ،۲۶اس��تفاده
از دور کن��د کولره��ای آب��ی و از م��دار خارج کردن
وسایل مصرف غیرضروری موجبات پایداری شبکه
و تامین برق مطمئن را فراهم آورند .وی همچنین از
مردم خواست :در ساعات اوج مصرف از ساعت ۱۳
تا  ۱۷و  ۲۰تا  ۲۲از استفاده از وسایل برقی پرمصرف
چون اتو ،ماشین لباسشویی و ظرفشویی خودداری
کنند .ورود موج هوای گرم به استان ایالم باعث شد
دمای هوا در مناطق جنوبی به  ۵۲درجه سانتیگراد
و در مناطق شمالی به  ۴۲درجه سانتیگراد برسد و
شهرستانهای دهلران و مهران در این استان طبق
آمار سازمان هواشناسی گرمترین نقاط کشور طی
 ۲روز گذشته بودند.

خانواده شهدا الگوی جامعه
در صبر و ایستادگی هستند

مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان ایالم
گفت :خانواده های معظم ش��هدا بهترین الگو برای
اقش��ار مختلف جامعه در راس��تای صبر و پایداری در
برابرمش��کالتوس��ختیهاهستند .پنجمینهفته
از طرح ملی سه شنبه های تکریم در منزل شهید «
حسین بنشاسته» با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران اس��تان ایالم ،مدیر ستاد هماهنگی کانون
های فرهنگی و هنری مساجد استان ،مدیرکل بنیاد
حف��ظ آث��ارو نش��ر ارزشهایدفاعمقدسوجمعی
دیگر از مسئوالن فرهنگی و اجرایی برگزار شد .مدیر
کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان ایالم در این
مراسم ،اظهار کرد :شهید واالمقام شهید بنشاسته از
شهدای شاخص در دوران دفاع مقدس در استان ایالم
اس��توفرزن��دانوجوانان��یراتقدیمنظاموانقالب
اسالمی کرده است که راه آن شهید را به خوبی ادامه
می دهند« .اس��داهلل تولیده» یادآور شد :فرزندان این
ش��هیدازجملهافرادیهس��تندکههموارهدرخدمت
ب��ه م��ردم و در عرصه علم فرهنگ زحمات زیادی را
متقبل ش��ده اند و امروز در امر تس��هیل گری در امور
مردموس��ایرخانوادههایش��هدایعزیزوایثارگران
مشارکت دارند .وی با اشاره به اینکه فرزندان شهید
بنشاستهبهمعنایواقعیخودراوقفآرمانهاینظام،
انق�لاب ،ام��ام راحل و رهبری کرده اند و جای تقدیر
دارد ،خانواده شهید بنشاسته ،یک خانواده الگویی به
معنای دقیق هستند و امروز در سالگرد شهادت شهید
بنشاسته در  7مرداد برای ادای احترام خدمت خانواده
عزیز این شهید عزیز رسیده ایم .مدیر کل بنیاد شهید
و امور ایثارگران استان ایالم در ادامه با اشاره به اینکه
خانواده این شهید در رفع نیازها و مایحتاج سایر اقشار
مختلفمردم فعالیتدارند،گفت:آیینسهشنبههای
تکریم با همکاری بین بخش��ی بین وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد
کانون های فرهنگی و هنری مساجد در سطح کشور
برگزار می شود.

کشفمنابعجدید،

خــبرویـژه

در دیدار مدیر کل امور مالیاتی اس��تان اردبیل با آیت اهلل س��ید حس��ن عاملی نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه شهرس��تان اردبیل ،امام جمعه اردبیل گفت:کش��ف منابع جدید ،بزرگ و
پنهان که از پرداخت مالیات تا حاال به نحوی اجتناب کرده و گریز نمودهاند زمینه را برای اجرای عدالت مالیاتی ایجاد می کند .به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل
امام جمعه اردبیل با تاکید بر گس��ترش جریان فرهنگس��ازی مالیاتی گفت :باید از ظرفیتهای مراکز علمی و فرهنگی و حوزه های علمیه در این خصوص یاری جس��ته تا با طرح مس��ائل و
چالشهای فراروی سازمان امور مالیاتی و تعامل و همراهی آنها نسبت به رفع مشکالت در سطح ملی گام برداشته در دراز مدت شاهد توسعه ایده آل در این زمینه باشیم.

اخبار

بزرگمالیاتیزمینه
سازعدالتمالیاتی

نهمین روز ماه مبارک ذی الحجه حال و هوای دیگری دارد

برگزاری مراسم دعای عرفه در گذر تاریخ حرم امام رضا
نهمین روز ماه مبارک ذی الحجه حال و هوای
دیگ��ری دارد .اگر چه عید س��عید قربان ،روز
دهم ذی الحجه است ،اما گویا نسیم رحمت
خداون��د از روز قب��ل از آن که«عرفه» نامیده
می شود ،وزیدن می گیرد.
این کلمه به معنای فهم و شناختی است که
به همراه تدبر و تفکر باشد و در اسالم بر آن
بسیار تأکید شده است .روز عرفه ،روز شناخت
و ادراک هر چه بیشتر آفریدگار و نعمت هایی
است که بر بندگان ارزانی داشته است .این روز
یکی از ایام اهلل و روزهای خاص خداوند است
که بر بزرگداش��ت و اس��تفاده هر چه بیشتر از
آن تأکید شده است .اماکن مقدس و زیارتگاه
ها در طی تاریخ اس�لام با توجه به قداس��ت و
جای��گاه واالی این روز ب��ه برگزاری جمعی
این دعا بسیار تاکید و توجه داشتند .در مرکز
اس��ناد آستان قدس رضوی نیز مجموعه ای
از اس��ناد مکتوب با موضوع عرفه وجود دارد
که به چگونگی برگزاری مراسم عرفه و عید
قربان در حرم مطهر رضوی در گذشته های
دور میپردازد .اعظم نظرکرده؛ کارش��ناس
مرکز اس��ناد س��ازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اس��ناد آستان قدس ،قدیمیترین سند
روز عرف��ه را مربوط به س��ال  ۱۱۶۰هجری
قمری دوره افش��اریه عن��وان می کند که در
آن ،خرج س��وخت قنادیل روش��ن در صحن
مقدس عتیق و گلدستههای دور سقاخانه در
ش��ب عرفه و عید قربان ،محاس��به و پرداخت
ش��ده است« .در سررشته سوخت و روشنایی
حرم توسط عالی حضرت حاجی مال ابوطالب،

صاحب جمع شماعیخانه منوره سرکار فی 
ض
آثار در سال  ۱۲۵۴هجری قمری ،مقدار موم،
نخ ،شمع و پیه گداخته مصرفی در شب عرفه
و عید قربان ۲۳ ،س��یر جنس و هفت هزار و
 ۲۹۲دین��ار نق��د بوده اس��ت» محتوای دیگر
سندی در خصوص هزینه کردهای برگزاری
مراس��م دعای عرفه بود که وی بدان اش��اره
دارد .کارش��ناس مرکز اس��ناد این سازمان با
بیان اینکه مراقبت در امر روش��نایی یکی از
وظایف خادمان بوده و آن ها از محل موقوفه
روش��نایی ،حقوق و مزایا دریافت می کردند،
می گوید« :یکی از موارد مراقبت این خادمان،
روشن نگهداشتن شمع ها تا صبح شب عرفه
بوده است» وی در ادامه این مطلب به اسناد
مربوط به انتظام مهمات و معامالت س��رکار
فیض آثار اشاره دارد که در آن هزینه ای که
به چراغچیان مأمور در شب های عرفه ،عید

قربان و نیمه رجب و ش��عبان  ۱۱۶۰هجری
قمری اختصاص یافته تا قندیل های صحن
عتیق و گلدس��تهها را تا صبح روش��ن نگه
دارن��د ۱۸ ،توم��ان و دو هزار و  ۵۰۰دینار ذکر
شده است .نظرکرده همچنین به سندی که به
خرید موم ،پیه گداخته و شمع برای روشنایی
ش��ب عید اضحی(قربان) و ش��ب عرفه سال
 ۱۱۷۶هجری قمری که به ُمهر داروغه بازار و
محتسب ارض اقدس نیز رسیده است ،اشاره
دارد که در آن  ۲۸تومان و هفت هزار و ۵۸۰
دینار به حس��ین ابواب جمعدار تحویل ش��ده
است .در اسناد موجود در مرکز اسناد گنجینه
رضوی تنها در دو س��ند که قدمت آن ها به
سال  ۱۱۷۳هجری قمری و دوره افشاریه بر
میگردد ،از شب عید قربان در کنار یادآوری
ش��ب عرفه ،با عنوان «عید طواف» نام برده
ش��ده اس��ت .در این اسناد به پرداخت مواجب

(ع)

به مؤذنان در ش��ب عرفه و ش��ب عید طواف
اشاره شده است .نظرکرده در خصوص محل
تامین هزینه کردهای برگزاری مراس��م شب
و روز عرف��ه می گوی��د« :هزینه حوالههایی
ب
ب های ویژه ای مانند ش 
که بابت هزینه ش 
های عید اضحی(قربان) ،غدیر و عرفه صادر
شده است ،به طور معمول از محل درآمدهای
مزارع موقوفه آستانقدس رضوی در قسمت
های مختلف مشهد و شهرهایی مثل نیشابور،
ی
خ��واف ،ترب��ت حیدریه و س��بزوار تأمین م 
شده است ».وی همچنین نذورات و هدایای
مردم و واقفان به آس��تان قدسرضوی را از
دیگ��ر م��وارد تأمین این هزینهها عنوان می
کن��د .در روزنامچه(دفترهایی برای نوش��تن
گزارش) جمع و خرج صاحبجمعان س��رکار
فی��ض آث��ار در س��ال  ۱۱۷۰هجری قمری،
نذر محمدحس��ین صاحباختیار و اختصاص
روغن چراغ جهت س��وخت مطبخ در ش��ب
عرفه و شیالن عید اضحی به مبلغ  ۲۵تومان
ب��ا جزیی��ات بیان ش��ده که این س��ند به ُمهر
مستوفی سرکار فیضآثار رسیده است .الزم
به ذکر اس��ت مجموعه ای از اس��ناد نفیس
مکتوب و غیرمکتوب در آرش��یو مرکز اس��ناد
و مطبوعات س��ازمان کتابخانه ها ،موزهها و
س رضوی نگهداری
مرکز اس��ناد آس��تانقد 
می ش��ود و پژوهش��گران و دانشجویان می
توانند با مراجعه به س��اختمان بنیاد پژوهش
های اسالمی واقع در ضلع شرقی دوربرگردان
طبرس��ی حرم مطهر رضوی ،از این گنجینه
بیبدیل تاریخی استفاده کنند.

نماینده استان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد؛

تامین اعتبار سد چناره با جدیت دنبال می شود!

"س��ارا فالحی" نماینده مردم اس��تان در مجلس
ش��ورای اس�لامی به هم��راه "عل��ی پوراحمد"
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای و "الی��اس
فتاحی" فرماندار چرداول از ساختگاه سد مخزنی
چن��اره بازدی��د کردند .مديرعامل آب منطقه اي
ايالم در اين بازديد با بيان اينكه بر اس��اس طرح
مطالعاتی س��د چناره روی رودخانه ای به همین
نام در حد فاصل اس��تان های ایالم و كرمانش��اه،
در  ۲۴كیلومت��ری اس�لام آب��اد و  ۲۵كیلومتری
سرابله تاكنون باید احداث می شد ،گفت :ساخت
س��د چناره به عنوان یك پروژه ملی و تاثیرگذار
در تامین آب شرب شهرستانهای ایالم ،سیروان
و چرداول و همچنین تامین آب صنعت و آبیاری
اراض��ی شهرس��تان چرداول ،سالهاس��ت که به
دالیلی از جمله عدم تخصیص آب و مش��کالت
و محدویتهای مندرج در موافقتنامه؛ اجرایی نشده

بود که با پیگیریها و حمایت استاندار و مساعدت
وزی��ر نی��رو ،موانع برطرف و در حال آغاز فعالیت
اجرایی می باش��د" .علی پوراحمد" اظهار داشت:
ظ��رف کمتر از دوس��ال تخصیص آب این طرح
ابالغ ،مطالعات سد منطبق بر تخصیص ابالغی
بازنگ��ری و ب��ه تصویب کمیت��ه تخصصی ویژه
شرکت مدیریت منابع آب ایران رسید و در سال
 ۱۳۹۸موافقتنامه طرح اصالح و در پیوست قانون
بودجه سال جاری اعتباری برای این طرح پیش
بینی ش��د .وی افزود :پس از اجرا و بهره برداری
از ای��ن ط��رح بزرگ و موثر ،تحولی اساس��ی در
بخش صنعت و كش��اورزی شهرس��تان چرداول
و ب��ه تب��ع آن؛ رونق تولید ،افزایش درآمد و ایجاد
اش��تغال پایدار در منطقه را در پی خواهد داش��ت.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان ایالم
در خصوص مش��خصات فنی این اين پروژه نیز

یادآور ش��د :این س��د از نوع سنگریزه ای با هسته
رس��ی به ارتفاع حدود  ۱۰۰متر ،طول تاج ۵۵۰
متر و حجم مخزن  ۷۷میلیون متر مکعب با ایجاد
چشم اندازی مناسب ،پتانسیل توسعه گردشگری
و توریسم را در منطقه ایجاد خواهد کرد.
"پوراحم��د" در پاي��ان س��خنانش از تالش ها و
پيگيريهاي مجدانه"سليماني دشتكي" استاندار
ایالم و مس��اعدت و پش��تیبانی"اردکانیان" وزیر
نیرو که منجر به اجرایی شدن این سد شد قدردانی
ک��رد .نماينده مردم اس��تان در مجلس ش��وراي
اسالمي در این بازدید با بيان اينكه این پروژه قطع ًا
در توس��عه کش��اورزی شهرستان چرداول نقش
مهم��ی را ایف��ا می کند ،گفت :این طرح مهم که
پس از س��الها انتظار از روی کاغذ به روی زمین
آم��ده ،نق��ش موثری در توس��عه بخش صنعت و
کشاورزی ،تامین حقابه محیط زیست و تامین آب

ش��رب درازمدت سه شهرستان را خواهد داشت.
"س��ارا فالح��ي" ابراز امی��دواری کرد با پیگیری
ه��ای مش��ترکی که به عمل خواه��د آمد ،اعتبار
مورد نیاز طرح به موقع تامین تا بتوان به موازات
پیش��برد طرح ،تملک اراضی کشاورزی و منازل
روستاههای موجود در مخزن سد انجام شود.
وی بر استفاده از ظرفیت بنیادها و نهادهای غیر
دولتی جهت تامین منابع مالی این طرح و س��ایر
طرح های مشابه تاکید کرد.
گفتنی اس��ت؛ در جریان این بازدید ،چند نفر به
نمایندگی از اهالی س��اکن در روس��تاهای اطراف
س��د ،نقط��ه نظرات و دغدغه ه��ای خود را بیان
داشتند و"سارا فالحی" با بیان اینکه دولت برای
تامین آب مورد نیاز مردم ناگزیر به اجرای سدهای
مخزنی اس��ت ،اطمینان داد که حقی از کس��ی به
واسطه اجرای این طرح تضییع نخواهد شد.

تعمیراتدردوایستگاهشیربینراهیویكمورداخذانشعابازخطلولهشهركصنعتیرشت
مقدم بیگلریان از تعویض شیر بلودان ایستگاه شیر
بین راهی شهرس��تان عباس آباد خبر داد و اظهار
نم��ود:ب��اتوجهبهگزارشواحدنش��تیابیمبنی
بر نش��تی از ش��یر بلودان ایس��تگاه شیر بین راهی
عب��اس آب��اد در محدوده مرکز به��ره برداری نور،
بالفاصله هماهنگی الزم با دیس��پچینگ شرکت
مل��ی گاز ای��ران ب��ه عمل آمده و پ��س از حفاری،
تعویضش��یربلودانتوس��طهمکارانمرکزبهره
ب��رداری خط��وط لوله نور با رعایت نکات ایمنی با
موفقیت انجام پذیرفت .مدیر منطقه  9همچنین از
تعویض شیرهای بای پاس و نصب پیگ سیگنالر

در ایستگاه رسیور خط لوله  12اینچ مراوه تپه خبر
داد و خاطرنشان کرد :با توجه به بازدیدهای به عمل
آمده توسط کارشناسان عملیات خطوط لوله از خط
مراوه تپه و گزارش نقص شیرهای بای پاس شیر
خودکار ورودی ایس��تگاه دریافت پیگ خط مراوه
تپه در محدوده مرکز بهره برداری گرگان ،موضوع
تعویض شیرهای مذکور در دستور کار قرارگرفت.
وی افزود :پس از تامین ش��یرها توس��ط واحد کاال
و هماهنگی های الزم با دیس��پچینگ ملی گاز و
شرکت گاز استان گلستان ،با نظارت واحد ایمنی،
ضمن برش��کاری ،جوش��کاری و نصب شیرها ،با

حذف پیگ س��یگنالر معیوب در ورودی ایس��تگاه
س��یور ،نس��بت به نصب یک عدد پیگ س��یگنالر
جدید توس��ط همکاران پرتالش عملیات خطوط
لوله بدون قطع گاز مش��ترکین خانگی با موفقیت
انج��ام گردید .همچنین مدیر منطقه  9از عملیات
انشعاب بر روی خط لوله شهرک صنعتی رشت خبر
داد و اظهار نمود :عملیات برش��کاری ،جوشکاری
و رادیو گرافی و نصب انشعاب بر روی خط رابط 6
اینچشهرکصنعتیرشتتوسطهمکارانخطوط
لوله منطقه با همکاری واحدهای بازرسی و HSE
انج��ام گردی��د .وی افزود :با نصب این انش��عاب و

گیج اندازه گیری فشار ،امکان کنترل فشار ورودی
و تامین گاز شهرک صنعتی رشت از دو خط سوم
و سراس��ری اول وجود خواهد داش��ت .بیگریان در
پایان ضمن تشکر از همکاران پرتالش منطقه ،به
ل��زوم انجام کارهای تعمیراتی و انعطاف عملیاتی
در شش ماهه اول سال اشاره نمود و اطمینان داد
ب��ا توجه به وجود پتانس��یل بالق��وه باال در منطقه،
علی رغم برخی تغییرات در پروژه های تعمیراتی
بمنظ��ور کاه��ش هزینه ها و افزونی فعالیت برای
معاون��ت عملیات خط��وط لوله ،کلیه کارها قبل از
شروع فصل سرما پایان یابد.

همزمانبابیستوپنجمینسالگردتاسیسموزههنرهایمعاصر

اصفهانبهعنواناولینشهرآسیایینسخهمجسمه«فضانوردافتاده»رادریافتکرد

همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تاسیس موزه
هنره��ای معاصر ،اصفهان به عنوان اولین ش��هر

آس��یایی نسخه مجس��مه «فضانورد افتاده» را که
نس��خه اصلی آن روی ماه قرار دارد ،دریافت کرد.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،همزمان با بیست
و پنجمین س��الگرد تاسیس موزه هنرهای معاصر
اصفه��ان و نی��ز چهل و نهمین س��ال قرار گرفتن
مجسمه«فضانوردافتاده»اثرپاولفونهویدونک،
هنرمند بلژیکی ،نسخه ای از این مجسمه در موزه
هنرهایمعاصربهنمایشگذاش��تهش��د.نس��خه
مجس��مه از  12تیرم��اه برای بازدی��د هنرمندان و
مردم به نمایش گذاشته شده و تا  17مرداد در موزه

هنرهای معاصر به نمایش گذاشته می شود .با توجه
بهاینکهازمجسمهفضانوردادیشنهاییتولیدشده
بهموزههایدنیااهدامیش��ود،ادیش��ن«»017از
این مجسمه سال  97از سوی مدیران شرکت بین
المللی هنر و فرهنگ طی پروژهای به نام «انسان،
هنر ،کهکشان» به موزه هنرهای معاصر اصفهان
اهدا شد که نماد انسانی بدون سن ،جنسیت و نژاد
است .اصفهان نخستین شهر آسیایی است که این
مجسمه را در اختیار دارد .نمونه اصلی این مجسمه
آلومینیومی  ۸۵میلیمتری در آگوست سال ۱۹۷۱

توس��ط فضاپیمای آپولو ۱۵به فضا فرس��تاده شد و
بر روی کره ماه قرار گرفت .ایده گذاش��تن یکی از
کارهای هویدونک در فضا توس��ط فضانوردان از
سوی لوئیز داچمن (کارمند گالری وادلی نیویورک)
مطرح شد .بر همین اساس پاول به همراه لوئیز به
دیدن س��ه فضانورد آپولو  ۱۵رفتند و پیشنهادشان
را مطرح کردند .آنها نیز موافقتش��ان را با این کار
اعالم کردند و اینگونه پای مجس��مه آلومینیومی
فضانورد افتاده در سال  ۱۹۷۱به سطح ماه رسید و
همانجا ماندگار شد.

تدوینپروتکلبهداشتینشستهای
خبری و روز خبرنگاردر مشهد مقدس

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-خانه مطبوعات و
رس��انههایخراس��انرضویبرایاولینباردرکشور
بهمنظورحفاظتبیشترازخبرنگارانبهعنوانفعاالن
خط مقدم مقابله با کرونا در کنار مدافعان س�لامت،
پروت��کل بهداش��تی برگزاری نشس��ت های خبری
و بازدیدهای روز خبرنگار را در ش��رایط ش��یوع کرونا
تدوی��نک��رد.ای��نپروت��کلدر ۱۲بندویکتبصره
منطبق با پروتکل تیم خبرنگاری وزارت بهداش��ت و
نظرکارشناسیبهداشتمحیطدانشگاهعلومپزشکی
مشهد تدوین شد و در جلسه شورای هماهنگی روابط
عمومی های دس��تگاههای اجرایی اس��تان خراسان
رضوینیزارائهش��د.ازمهمترینپروتکلبهداش��تی
برگزاری نشس��ت های خبری در شرایط شیوع کرونا
کهازس��ویخانهمطبوعاتورس��انههایخراس��ان
رضویتدوینشدهمیتوانبهاستفادهازظرفیتشبکه
های ارتباطی الکترونیکی و تصویری برای برگزاری
جلسات خبری مجازی و ارسال اخبار به خبرنگاران با
هماهنگیروابطعمومیها،درصورتنیازبهبرگزاری
نشستخبری،سعیبربرگزاریجلسهدرفضایروباز
و محیط دارای وسعت متناسب باشد ،حضور بیش از
 ۲۵نفر خبرنگار در هر نشست خبری ،مجاز نمی باشد
وممنوعیت سفربرونشهریجهتبرگزارینشست
های خبری و برگزاری آئین های افتتاحیه و اختتامیه و
نظایر آن اشاره نمود.

مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه
در مشهد با قدرت بیشتری انجام
خواهد داشت

مشهدمقدسسارارحمتی-فرماندارمشهددرحاشیه
مراس��م توزیع اقالم معیش��تی ویژه افراد آسیب پذیر
مناطق کم برخوردار ش��هر مش��هد گفت؛ در راستای
رهنموده��ای مقام معظم رهبری پیرامون اس��تمرار
حمایت از آس��یب دیدگان ویروس کرونا و مواس��ات
و همدلی مومنانه در این خصوص  ،حدود  ۲۰۰هزار
بسته معیشتی در مناطق پیرامونی و حاشیه شهر و در
بین افراد نیازمند در ایام دهه والیت توزیع می شوند.
س��یدمحمدرضا هاشمی افزود  :دراین مرحله  4هزار
بس��تهمعیش��تیدربینافرادآسیبپذیرحاشیهشهر
مشهد با همت موسسه خیریه آبشار عاطفه ها توزیع
خواهد شد .وی تصریح کرد؛ ارزش هر بسته معیشتی
حدود  ۲۰۰هزارتومان برآورد می شود .گفتنی است در
مراسم امروز  ۱۰۰سری جهیزیه نیز به اعضای تحت
پوشش این موسسه اهدا گردید.

برگزاری نشست روابط عمومیهای
صنعت آب و برق استان کرمانشاه با
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

خبرنگاراحس��ان اسدی-نشس��ت مش��ترک روابط
عمومیهای صنعت آب و برق اس��تان کرمانش��اه با
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی در شرکت برق
منطقهایغرببرگزارش��د.نشس��تمشترکروابط
عمومیهایصنعتآبوبرقاستانکرمانشاهباروابط
عمومیدانشگاهعلومپزشکیدرمحلسالنکنفرانس
اینش��رکتبرگزارش��د.گفتنیاس��تدراینجلسه،
مدی��ران روابط عمومیهای صنعت آب و برق ضمن
قدردانی از خدمات و تالشهای شبانهروزی مدافعان
سالمت ،بر تأمین برق مطمئن و پایدار جهت تأمین
سالمتجامعهتأکیدکردند.شایانذکراستمحمدی
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
از صنعت آب و برق اس��تان کرمانش��اه که دوشادوش
مدافعان سالمت در ایام کرونایی به تأمین آب و برق
مطمئن برای آحاد جامعه مشغول به خدمت هستند .

ادامه پروژه گازرسانی جاده هراز آمل
منوط به همکاری اداره راه است

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مازندران گفت :تکمیل
بهرهبرداریپروژهگازرس��انیبهمنطقهکوهس��تانیجاده
ه��راز بس��تگی به هم��کاری اداره کل راهداری و حمل و
نقل جادهای دارد .جعفر احمدپور مدیرعامل ش��رکت گاز
مازندران در جلس��ه بررس��ی پروژه گازرس��انی به مناطق
کوهستانی شهرستان آمل گفت :با توجه به قانون ايمنی
راهها،احداثتاسيس��اتمیبايس��تیبعدازنوارتاسيسات
زيربنائی كه برای راههای استانهای شمالی که  12.5متر
بعد از حريم مصوب تعيين گرديده است ،انجام شود و این
قانون ،گازرسانی در مناطق کوهستانی را با مشکل روبرو
کرده است .وی افزود :با توجه به ضوابط اداره راه یک طرف
از محدوده این مسیر باالی کوه و در سمت مقابل داخل دره
باید تاسیسات خودمان را ایجاد کنیم .احمدپور یادآور شد:
قانون رعایت حریم راه برای مسیرهای جلگهای و کویری
قابلیت اجرایی دارد ،در مازندران و کوهپایه امکان رعایت
حریم محورها وجود ندارد .مدیرعامل شرکت گاز مازندران
تصریحداش��ت:باتوجهبهش��رایطاقتصادیومحدودیت
های بودجه ای ،نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی در
امر توسعه گازرسانی به مناطق محروم استان هستیم .وی
گفت:درحالحاضرپروژهگازرسانیبه 17روستایمناطق
کوهس��تانیشهرس��تانآملدردستاجرااستوطراحی
گازرس��انیبه 80روس��تاهمدرحالصورتگرفتناست.
احمدپوربابیاناینکهخطانتقالگاز16اینچازگردنهامامزاده
هاشم(ع)بهطول42کیلومتردراجرامیباشد،اظهارداشت:
همه باید با همدلی و همزبانی برای پیش��برد پروژه های
گازرسانی به مناطق محروم تالش مضاعف کنند.

