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شهرستان

اخبار

افتتاح همراه سرای بیمارستان خلیج فارس
بوشهربااعتباری بالغ بر 40میلیاردریال

بوشهر-خبرنگارعصررسانه:رییس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:
همراه سرای بیمارستان خلیج
فارس بوشهر با اعتباری بالغ بر
 40میلیاردریال دربزرگترین مرکز
خیرین به بهره برداری رسید .سعید
درمانی استان بوشهر با همت ّ
کشمیری با بیان اینکه در قوانین ،ساخت همراه سرا جزو پروژه
بیمارستان ها دیده نمی شود ،گفت :امروز یکی از بهترین پروژه
های سالمت در استان به بهره برداری می رسد که برای کمک به
خیران به
مردم وارد عرصه شده اند .وی با اشاره به اینکه کمک ّ
خیران
حوزه سالمت استان بوشهر رشد داشته ،خاطرنشان کردّ :
استان در دو سال گذشته  ۲۵میلیارد تومان به اجرای طرحهای
حوزه سالمت کمک کردهاند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
خیران عالوه بر ساخت بنا ،در زمینه خرید وسایل
ادامه دادّ :
پزشکی مانند دستگاه رادیولوژی و سی تی اسکن هم کمک
کردهاند و به تازگی یک دستگاه رادیوتراپی به ارزش  2میلیارد
خیر در حال خرید است .کشمیری تاکید
تومان به همت فردی ّ
خیرانی که میخواهند به حوزه سالمت کمک کنند ،موضوع
کردّ :
را با مسئوالن دانشگاه در میان بگذارند تا نیازهای استان تامین
خیرین سالمت استان
شود .وی گفت :بیش از صد نفر عضو مجمع ّ
خیران هم جداگانه به حوزه
بوشهر هستند ،افزون بر اینکه برخی ّ
سالمت کمک میکنند .کشمیری با بیان اینکه در دولت کنونی
 150پروژه بهداشتی درمانی دراستان به بهره برداری رسیده
یا درحال اجراست ،تاکید کرد :یکی ازمهمترین این پروژه ها،
اورژانس هسته ای بوشهر است که البته  10درصد ظرفیت آن
برای مواقع بحران است ،ولی حدود  100تخت دیگربرای بخش
اورژانس عادی به کمک بیمارستان می آید که طی سالجاری به
بهره برداری می رسد.
اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کردستان:

اولین جلسه کمیته طبیعت گردی استان
کردستان برگزار شد

روز سه شنبه  12شهریور ماه اولین جلسه کمیته طبیعت
گردی استان کردستان با حضور کارشناسان ادارات میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی  ،جهاد کشاورزی ،محیط زیست و منابع
طبیعی استان کردستان در محل معاونت گردشگری اداره کل
میراث فرهنگی کردستان برگزارشد .به گزارش روابط عمومی اداره
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کردستان:
این جلسه با دستور کار» بررسی آیین نامه کمیته ملی طبیعت
گردی و برنامه های پیش رو در حوزه طبیعت گردی استان « و با
حضور کارشناسان ادارات مربوطه برگزار گردید .آوات مکاری رئیس
گروه توسعه گردشگری استان کردستان در این خصوص گفت:
موضوع « طبیعت گردی « یکی از ارکان گردشگری محسوب می
شود که با توجه به پتانسیلهای زیادی که در سطح استان کردستان
در این زمینه وجود دارد ،باید با نگاه ویژه و کارشناسانه این امر را
مورد بررسی قرار داده و برنامه ریزی های الزم را در این خصوص
انجام دهیم .وی سپس ضمن تاکید بر برگزاری کارگاه های آموزشی
برای راهنمایان طبیعت گردی ادامه داد :در این کارگاهها باید گونه
های جانوری و گیاهی در معرض تهدید و انقراض توسط کارشناسان
محیط زیست معرفی گردند و آموزشهای الزم در خصوص حفظ
و نگهداری آنها ارائه گردد .مکاری ارائه جدول زمانبندی رویدادها
و جشنواره های کشاورزی توسط جهاد کشاورزی را مهم ارزیابی
کرد و گفت :در راستای توسعه گردشگری کشاورزی و طبیعی ،این
جشنواره ها باید به طور منظم برگزار گردند و جاذبه های اکوتوریسم
سطح استان پس از شناسائی باید به خوبی معرفی گردند و در این
راستا رسانه های محلی و ملی نقش اساسی و بسزایی دارند.

غرب زدگان نفوذی به مسؤوالن آدرس غلط ندهند

به گزارش روابط عمومی نهاد نمازجمعه قم ،آیت اهلل
سیدمحمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم
 :وی با اشاره به اینکه روز تاسوعا و عاشورا برای نهضتهای
ضد ظلم الهامبخش بوده است اظهار کرد :امام خمینی(ره)
با ظرفیت عظیم این روزها نهضت را در عصر عاشورای 13
خرداد  42در مدرسه فیضیه قم با فریاد عدالت خواهی و ظلم
ستیزی بر ضد رژیم ستم شاهی آغاز کردند.
وی بیان کرد :در سال  57تاسوعا و عاشورای حسینی
راهپیمایی ها را به رفراندومی علیه رژیم پهلوی تبدیل شد و
راهپیمایی عظیم و سازماندهی شده مردم و شعارهای کوبنده
در کل کشور برگزار شد و حرکتهای روز عاشورا نشان داد که
جنس انقالب اسالمی از جنس حرکت امام حسین(ع) است.
امام جمعه قم با اشاره به اینکه اهداف قیام امام
حسین(ع) همچنان پابرجاست ،افزود :باید امروز هم به
مطالبات امام حسین(ع) لبیک بگوییم؛ لبیک به امام
حسین(ع) شعاری نیست و امروز لبیک به امام حسین(ع)

لبیک به امام عصر(عج) است.
وی با اشاره به اینکه در عصر کنونی وظیفه داریم که با
نایب امام زمان(عج) یعنی حضرت آیت اهلل خامنهای بیعت
کرده و فریاد لبیک یا مهدی(عج) برآوریم ،تصریح کرد :امروز
تجلی لبیک یا حسین(ع) و لبیک یا مهدی(عج) در لبیک یا
خامنهای است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه:

بیش از  350میلیارد ریال برای طرحهای راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه هزینه شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان کرمانشاه گفت 351 :میلیارد
و  105میلیون ریال اعتبار برای طرحهای
راهداری و حمل و نقل جادهای استان
کرمانشاه در هفته دولت هزینه شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای استان
کرمانشاه ،مهندس کرمی با اشاره به
اینکه همزمان با هفته دولت در بیشتر
شهرستانهای استان طرحهایی در
حوزه راهداری و حمل و نقل افتتاح شد
اظهار داشت :شرکت حمل و نقل کاالی

برونشهری جانبازان نیلگون طی این هفته
در کرمانشاه افتتاح شد که این پروژه با
سرمایه گذاری و هزینه ساخت  ۷۰میلیارد
ریالی در مساحت ۵هزار مترمربع با اشتغال
زایی مستقیم  ۳۰نفر و غیرمستقیم  ۲۰۰نفر
ساخته شده است.
وی عنوان کرد :روکش آسفالت محور
سرپلذهاب  -تنگه بردعلی(رمپ حسن
سلیمان) به طول  8300متر و روکش
آسفالت محور سرپلذهاب  -ازگله(چشمه
کبود  -امام عباس) به طول  8500متر
از جمله طرحهای افتتاحی در سرپلذهاب

است.
کرمی گفت :لکهگیری و روکش آسفالت
محور اسالمآباد غرب به سرمست(محدوده
داربادام) به طول  4300متر ،احداث پاسگاه
پلیس راه گیالنغرب – کرمانشاه و سایر
عملیاتهای پروژه مذکور نیز در گیالنغرب
اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان کرمانشاه بیان کرد:
لکهگیری ،درزگیری ،آسفالت گرم،
آسفالت حفاظتی ،فوکسیل ،بتن غلطکی
و بازیافت تمامی شهرستانهای شرق

استان کرمانشاه( محور بیستون – صحنه
به طول  6500متر) در هرسین و صحنه
نیز از دیگر طرحهای هفته دولت در این
شهرستانها است.

نهضت آسفالت ادامه دارد ؛

مطالبه  ۵۰۰میلیارد تومانی شهرداری از دولت

معصومه بریری – خبرنگار عصررسانه:
شهردار کرج گفت :تولید کارخانه آسفالت تا
پایان سال به  ۲۰۰هزار تن می رسد.
علی کمالی زاده در جلسه شورای برنامه
ریزی با اشاره به اینکه شهرداری کرج در
زمینه آسفالت ،اقدامات بسیار خوبی انجام
داده است ،اظهار داشت :بیش از  ۹۵درصد
آسفالت مناطق طی سال جاری از طریق
کارخانه شهرداری کرج تامین شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون
کارخانه آسفالت شهرداری  ۱۲۵هزار تن
تولید داشته ،عنوان کرد :خرید قیر از سال
گذشته انجام شده و امیدواریم تولید آسفالت
را تا پایان سال به  ۲۰۰هزار تن برسانیم.
شهردار کرج با تاکید بر اینکه کارخانه
آسفالت شهرداری کرج همیشه فعال است،
یادآور شد :دو پیمانکار بخش خصوصی نیز
در این زمینه با شهرداری همکاری دارند و در
صورتی که کارخانه آسفالت با مشکل تولید
مواجه شود ،نسبت تامین آسفالت مورد نیاز
شهر اقدام می کنند.
هم افزایی ،بازخورد همراهی نمایندگان
شهر با مدیریت شهری
شهردار کرج در ادامه از هم دلی و
همراهی نمایندگان مجلس و اعضای شورای
اسالمی شهر با شهرداری سخن گفت و افزود:

بوستان  ۱۰۰۰هکتاری قم تا سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد

شهردار قم از بهرهبرداری بوستان ۱۰۰۰
هکتاری شهر قم تا سال  ۱۴۰۰خبر داد و گفت:
خدمات مناسبی در این بوستان از جمله باغ
پرندگان ،تلهسیژ ،تلهکابین ،باغ گیاهشناسی و
غیره پیشبینیشده است.
دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در گفتگوی
ویژه خبری شبکه قم با اشاره به اهمیت توسعه
شهر هوشمند ،اظهار داشت :زیرساختهای شهر
الکترونیک در قم با قدرت در دست اقدام است و
هماکنون  ۹۰کیلومتر فیبر نوری در شهر گسترده
شده است.
شهردار قم با بیان اینکه تمام نرمافزارهای
شهرداری جمعبندی و یکپارچه شده است ،ابراز
کرد :در سال  ،۹۷هفده خدمت و در سال ۹۸
تعداد خدمات الکترونیکی  ۲۱خدمت در نظر
گرفته شده است ولی شهر الکترونیک شهروند
الکترونیک میخواهد.
سقائیاننژاد با تأکید بر اینکه متأسفانه

سعیدی با اشاره به اینکه لبیک یا خامنهای امروز به
ندایی فراگیر تبدیل شده است ،افزود :در لبنان ،فلسطین و
یمن این ندا را سر میدهند و برای زمینه سازی حکومت امام
عصر(عج) باید از رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری
پیروی کرد.
سعیدی با اشاره به اینکه مذاکره با غرب سم مهلک
بوده و راه نجات و پیروزی تکیه بر نیروها و توان داخلی و
ایستادگی در برابر استکبار جهانی است ،گفت :غرب زدگان
نفوذی به مسؤوالن آدرس غلط ندهند و با مذاکره با دشمن
عهد شکن برای مسؤوالن ما قابل قبول نخواهد بود.
وی ضمن تقدیر از قوه قضاییه در برخورد با فساد ،رانت
خواری ،مجرمان و مفسدان اقتصادی تاکید کرد :از آیت اهلل
رئیسی انتظار است که در برخورد با اینها حکم الهی را اجرا
کرده و در راه اجرای حکم الهی رأفت جایگاهی ندارد و
دستگاه قضایی مالحظه هیچ مقام و مسؤولی را نداشته و
بداند که ملت ایران پشتیبان ایشان است.

استقبال مناسبی از خدمات الکترونیکی شهرداری
تاکنون نشده است ،عنوان کرد :شهرداری منطقه
پنج به عنوان آزمایشی در این زمینه در نظر
گرفته شده است که مورد استقبال عموم مردم
قرار نگرفته و هنوز مردم بهصورت سنتی به دنبال
دریافت خدمات هستند.
وی توسعه شهر الکترونیک و توسعه خدمات
الکترونیکی را دو هدف عمده در شهر هوشمند
برشمرد و افزود :سامانههای زیادی از جمله
میز خدمت الکترونیک ،پرتال خدمات ،شبکه
الکترونیک خدمات ،سامانه شفافیت و غیره در این

زمینه پیشبینی شده است ولی زیاد مورد استقبال
مردم قرار نگرفته است.
شهردار قم با تأکید بر اینکه طبق برنامهریزی
باید تا پایان سال  ۱۴۰۰برنامه شهر هوشمند قم
نهایی شده باشد ،تصریح کرد :یکی از خدمات در
این زمینه کارت شهروندی قم کارت است که از
اول مهرماه در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
سقائیاننژاد احداث بوستان  ۱۰۰۰هکتاری
را از مهمترین پروژههای شهر قم دانست و افزود:
خدمات مناسبی در این بوستان از جمله باغ
پرندگان ،تلهسیژ ،تلهکابین ،باغ گیاهشناسی و
غیره پیشبینیشده است که امیدواریم تا سال
 ۱۴۰۰به بهرهبرداری برسد .وی کاشت گیاهان
مثمر در شهر قم را یکی از اقدامات برای کاهش
مصرف آب فضای سبز ذکر کرد و ادامه داد :در
قسمتهایی که جمعیت کمتری وجود دارد از
گیاهان مثمر استفاده میشود و کاشت چمنهای
کم آب بر در دستور کار قرار دارد.

این همراهی موجب هم افزایی میان دستگاه
های خدمات رسان شده و توانستیم قدم های
موثری را در این زمینه برداریم.
کمالی زاده در ادامه به شرایط نامناسب
اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت :در این
شرایط ،نمایندگان با حمایتهای خود کمک
شایانی به توسعه منابع مالی شهرداری و
افزایش خدمات رسانی کرده اند.
مطالبه  ۵۰۰میلیارد تومانی شهرداری
کرج از دولت
شهردار کرج در ادامه به مطالبه
شهرداری از دولت اشاره کرد و افزود :در حال
حاضر شهرداری حدود  ۵۰۰میلیارد تومان
در قالب چهار هزار و  ۸۰۰مودی از دولت
مطالبه دارد که امیدواریم بخشی از آن به
زودی پرداخت شود.
کمالی زاده با بیان اینکه سازمان

برنامه می تواند شهرداری را برای دریافت
این مطالبه کمک کند ،گفت :تقاضا داریم
طی جلسه ای پیشنهادات خود را در این
زمینه مطرح کنیم و بتوانیم در نیمه دوم
سال ،بخش عمده ای از این مبلغ را در
سامانه سمان تهاتر کنیم تا هم شهرداری
به درآمدهایی که در سال گذشته نرسیده ،
برسد و هم بار سنگین بدهی این مجموعه به
بانک شهر برداشته شود.
بازگشایی  ۸معبر در دستور کار مدیریت
شهری کرج
این مسئول در ادامه به برنامه شهرداری
برای توسعه معابر شهری اشاره کرد و افزود:
در این حوزه بازگشایی هشت معبر در دستور
کار قرار گرفته که تالش میکنیم تا پایان
سال نیمی از عملیات عمرانی آنها به اتمام
برسد.
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خبر کوتاه

ديدار مديرعامل شركت شهرك هاي
صنعتي هرمزگان با رئيس كل
دادگستري استان هرمزگان

مهندس اميري زاد مديرعامل
شركت شهرك هاي صنعتي
هرمزگان در اين ديدار با قدرداني
از اقدامات دادگستري هرمزگان
در حمايت از صنايع توليدي در
استان؛ خواستار حمايت هاي بيشتر قوه قضاييه در راستاي تقويت
سياست اقتصاد مقاومتي و رونق توليد در استان هرمزگان شد.
وی خاطرنشان کرد :پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،هیچ شهرک
صنعتی در استان وجود نداشت اما هم اکنون هرمزگان از ٢٨
شهرک و ناحیه صنعتی مصوب و  ٢٢شهرک و ناحیه صنعتی
در حال بهره برداری برخوردار است .رئیس هیئت مدیره شرکت
شهرک های صنعتی هرمزگان افزود :هماکنون بیش از  ٤١٠واحد
صنعتی به بهره برداری رسیده و  ٦٠٠طرح صنعتی در حال
ساخت در شهرکهای صنعتی استان وجود دارد که در مجموع
حدود  ٥٤٠٠نفر اشتغال در استان ایجاد کرده است .علی صالحی
با اشاره به سیاستهای کالن نظام و قوه قضائیه در راستای حمایت
از تولید و اشتغال تأکید کرد :ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر مناسب و
تشریک مساعی در جهت حمایت از سرمایه گذاری مشروع و رفع
موانع پیشرفت اقدام شود .وی با اعالم اینکه در شرایط فعلی نقش
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی در کشور نقشی ویژه است  ،این
دیدار را فرصتی دانست که دستگاه قضایی استان به تولیدکنندگان
و سرمایه گذاران اعالم کند از فعالیت قانونی آن ها در اقصی نقاط
استان حمایت میکند .وي با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی
برخی فعالین اقتصادی ،با اعالم اینکه در شرایط کنونی برخی
کارخانه ها و واحدهای تولیدی با مشکل تأمین نقدینگی مواجهند
و بانکها نیز درگیر مشکالت بازپرداخت تسهیالت خود هستند
تصریح کرد :بانک ها باید با توجه به مبانی قانونی و شرعی به
نحوی عمل کنند که هیچ یک از بنگاه های تولیدی و بانک ها
متضرر نشوند و چرخه تولید ادامه یابد.

پلمب کارگاه غیر مجاز تولید روغن
موتور در قرچک

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف کارگاه غیر
مجاز تولید روغن موتور در قرچک خبر داد.
سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان
تهران در خصوص کشف کارگاه روغن های تقلبی در
شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت :اخبار مردمی
مبنی بر تولید روغن غیر استاندارد در کارگاهی در قرچک
به پلیس ارسال شد .وی گفت :این موضوع توسط کارشناسان
پلیس و عوامل اطالعاتی ناجا مورد بررسی قرار گرفت و پس از
شناسایی محل ،با هماهنگی مراجع قضایی از محل بازدید به
عمل آمد .فرمانده انتظامی شرق استان تهران بیان داشت :تیم
بازید کننده  ۲۰هزار لیتر گازوئیل در مخازن دفن شده ،کشف
و در ادامه بازدید  ۲۰هزار لیتر روغن موتور که به صورت غیر
استاندارد و تقلبی تولید شده بود نیز در این بازدید نیز کشف
شد .عزیزی افزود :مسؤول کارگاه بازداشت شده و در اختیار
پلیس قرار گرفت ،یک دستگاه خودرو نیز توقیف شده پرونده
در اختیار مراجع قضایی قرار دارد .وی بیان داشت :بابت اعتماد
مردم به پلیس خدمتگزار و اطالعات الزم را در اختیار پلیس
قرار میدهند ،تشکر میکنم تقاضا داریم فعل و انفعاالت
مشکوک را در حوزه محل زندگی و کاری خودشان را با پلیس
 ۱۱۰در میان بگذارند .فرمانده انتظامی شرق استان تهران
خاطر نشان کرد :در کارگاه تقلبی مقادیر زیادی روغن موتر
تولید و به بازارها عرضه شده بود.

