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شهرستان

دوشنبه  30خرداد 1401
شماره 3190

اخبار
در ارزیابی عملکرد سال 1400؛

بنیاد استان قم رتبه سوم را در بین
ادارات کل سراسر کشور کسب کرد

بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان قم در
ارزیابی عملکرد سال
 ۱۴۰۰موفق به کسب
رتبه سوم در بین ادارات
کل بنیاد شهید و امور
ایثارگران سراسر کشور
شد .به گزارش ایثار واحد استان قم ،به همین منظور
لوح سپاسی از سوی دکتر سید امیر حسین قاضی زاده
هاشمی ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به این شرح
صادر شد :توفیق خدمت به نیکوترین و شایسته ترین
مردم در نظام اسالمی فرصت گرانبها و پر افتخار است
که عالوه بر خشنودی مردم موجبات رضایت پروردگار
متعال را در پی خواهد داشت و به یقین در این راستا
کسانی موفق و سربلند خواهند بود که بتوانند به خوبی
از این فرصت مسئولیت در راستای جلب رضایت خداوند
و خدمت صادقانه و موثر به مردم نهایت استفاده را ببرند و
قطعاً کار برای رضای خداوند بدون اجرت و پاداش نخواهد
بود .با عنایت به اینکه آن اداره کل با همدلی و مشارکت
همه همکاران در ارزیابی عملکرد سال  ۱۴۰۰موفق به
کسب نتایج مطلوب در بین ادارات کل بنیاد شهید و امور
ایثارگران گردیده است .بدینوسیله از تالش ها و زحمات
جنابعالی و همکاران محترم تشکر و قدردانی می نمایم.
امید که به لطف الهی و دعای خیر خانواده معظم شهدا و
ایثارگران همواره موفق و موید باشید.

با حضور مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا:

دومین اجالس سنگرسازان بی سنگر استان مرکزی برگزارشد

دومین اجالس سنگرسازان بی سنگر استان مرکزی با
حضورمشاور عالی فرمانده معظم کل قوا دراراک برگزارشد
سردار سرلشکر سید « یحیی رحیم صفوی» در دومین اجالس
سنگرسازان بی سنگر استان مرکزی در جهاد کشاورزی این
استان در اراک ،افزود :استراتژی قدرت هژمونی یا تنها ابرقدرت
جهان شدن از سوی آمریکا با شکست مواجه شده و جهان به
سمت چند قطبی شدن قدرت در حال حرکت است .دستیار
و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد:اما استراتژی
قدرت هژمونی یا تنها ابرقدرت جهان شدن از سوی آمریکا با
شکست مواجه شد و جهان به سمت چند قطبی شدن قدرت
در حال حرکت است و مصداق آن جنگ روسیه و اوکراین است.
سردار سرلشکر رحیم صفوی در بخش دیگری از سخنانش گفت:
برگزاری اجالسیه سنگرسازان یادآور تصمیم و ابتکار حضرت امام
خمینی(ره) برای رسیدگی به مناطق محروم و حماسه جهادگران
برای کاشتن بذر امید و عدالت با مدیریت جهادی در دل
محرومترین و مستضعفترین اقشار جامعه یعنی روستائیان است.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی با برشماری خدمات جهاد سازندگی در دوران
جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد :جهاد سازندگی این سنگرسازان
بی سنگر در دشت های تفتیده خوزستان در کوههای سر به
فلک کشیده غرب و شمال غرب کشور ،در هورالعظیم و دریا با
ساخت چند هزار کیلومتر راه و صدها پل ابتکاری و هزاران سنگر
مختلف بتونی ،دهها بیمارستان صحرایی و احداث هزاران کیلومتر
خاکریز ،یکی از ارکان پیروزی آفرین در جنگ بود .رئیس سازمان
جهادکشاورزی استان مرکزی هم گفت :دومین اجالسیه سنگر
سازان بی سنگر از اجالسیههای کنگره ملی نقش امام خمینی(ره)
در دفاع مقدس و شش هزار و  200شهید استان مرکزی با
شعار فرهنگ و مدیریت جهادی راهگشای گام دوم انقالب در
نیمه دوم خرداد ماه در اراک برگزار میشود .علی صفری اظهار

مدیرعامل بانک کشاورزی استان همدان:

بانک کشاورزی رفیق روزهای
سرد و گرم فعالین کشاورزی

همدان -شهناز محمدی  :هوشنگ حیدر نژادیان
گفت :بانک کشاورزی  ۸۹سال حیات موثر در ارائه خدمت
داشته ،چرا که توانسته رفیق روزهای سرد و گرم فعالین
کشاورزی باشد .هوشنگ حیدر نژادیان ،مدیر عامل بانک
کشاورزی استان همدان در  ۸۹امین سالگرد این بانک در
جمع اصحاب رسانه همدان گفت :بانک کشاورزی با درک
ضرورت ها وارد عرصه می شود و در تحقق اهداف دولت
فعالیت می کند .وی افزود :نگاه ما به آینده امید بخش
است و سهم خود از آینده را باید مشخص کنیم .مدیر
عامل بانک کشاورزی استان همدان گفت ۲۸۱ :میلیارد
و  ۳۸۰میلیون ریال پرداختی و ۱۱۷۹طرح های مصوب
داریم .وی با بیان اینکه  ۴۴شعبه در سطح استان داریم،
گفت :کل پرداختی استان تا امروز  ۵۳۰۰فقره تسهیالت
بوده که  ۹۵درصد رسید در پرداختی و  ۳۱درصد رشد در
مبلغ داشتیم .مدیر عامل بانک کشاورزی استان همدان
افزود :بانک کشاورزی  ۸۹سال حیات موثر در ارائه خدمت
ذاشته ،چرا که توانسته رفیق روزهای سرد و گرم فعالین
کشاورزی باشد .حیدرنژادیان تاکید کرد :دو اولویت مهم
بانک کشاورزی طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه
هاست و پرداخت یارانه دام و طیور نیز به این بانک سپرده
شده است .وی گفت ۵۰ :درصد اعتبارات پایدار مشاغل
روستایی به بانک کشاورزی تعلق گرفته که نشان از اعتماد
به این بانک است .حیدرنژادیان افزود :حدود  ۶۰میلیارد
حق بیمه دریافتی داشتیم و  ۸۸۴میلیارد بیمه و غرامت به
کشاورزان پرداخت شده است.
وی گفت :مشارکت در ساخت سد گرین و طرح های
آب و خاک قروه درگزین که  ۹۵۰میلیارد ریال توسط بانک
کشاورزی پرداخت می شود.

داشت :ما امروز با تکیه بر رزمندگان سنگرسازان بی سنگر که
یکی از عوامل موفقیت رزمندگان در دفاع مقدس بودهاند در
مسیر خدمت صادقانه به مردم و رفع مشکالت گام برمی داریم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی تصریح کرد :امسال
برنامههای متنوعی در هفته جهاد کشاورزی در دستور کار قرار
گرفته که با محوریت دومین اجالسیه سنگرسازان بی سنگر و
کلنگزنی یادمان شهید گمنام و افتتاح پروژهها در روز اجالسیه
برگزار میشود .صفری عنوان کرد :دستور کار دومین اجالسیه
سنگرسازان بی سنگر استفاده از تجربیات ارزشمند اجالسیهها
است ،استان مرکزی در برگزاری اجالسیهها و کنگره شهدای
استان مرکزی بسیار موفق عمل کرده است .وی خاطر نشان کرد:
گام برداشتن در میدان جنگ اقتصادی نیازمند روحیه جهادی،
ایثار و ازخودگذشتگی است امروز سازمان جهاد کشاورزی با تکیه
بر فرهنگ ایثار ،جهاد و ازخودگذشتگی برای اجرای ماموریتها
تالش میکند چراکه زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در
جامعه از ضرورتهای مهم است .فرمانده سپاه روحاهلل استان
مرکزی هم در این آیین گفت :از سال  ۹۳تصمیم گرفته شده
نقش این استان در دفاع مقدس تدوین و در این راستا بیش از ۱۱

کارگروه تشکیل شد .سردار سرتیپ دوم پاسدار « محسن کریمی
» افزود :این استان هفت هزار و  ۲۰۰شهید تقدیم انقالب و اسالم
کرده است .وی بیان کرده است :نخستین شهید خلبان ،نخستین
شهدای نیروی دریایی و نخستین شهید مشروطه از استان
مرکزی است و این استان نخستینهای زیادی دارد .فرمانده سپاه
روحاهلل استان مرکزی ادامه داد :این استان در دوران دفاع مقدس
 ۱۲۰پروژه بزرگ مهندسی را در دوران ساخت و برای خدمت به
دفاع کشور به کار گرفته شد .سردار سرتیپ دوم کریمی عنوان
کرد :تاسیس کانون قرآنی کربالیی کاظم ساروقی از برنامههای
مهم است تا بتوان معجزه قرآنی ساروق را بیش از پیش به دنیا
معرفی کرد .فرمانده سپاه روحاهلل استان مرکزی ادامه داد :به
برکت برگزاری کنگره شهدای استان مرکزی یک جریان فرهنگی
قوی در سطح استان شکل گرفته که بیش از سه هزار فعال
فرهنگی ،هنری و اجتماعی در این جریان سازماندهی شده اند و
برای اجرای برنامه ها نقش آفرینی موثر داشتهاند .سردار سرتیپ
دوم پاسدار کریمی تصریح کرد :بیش از  ۱۶اجالسیه تخصصی و ۲
همایش بزرگ با محوریت تبیین نقش اقشار مختلف مردم در دفاع
مقدس و انقالب اسالمی در ذیل کنگره شهدای استان مرکزی برگزار
شده و بسیاری از اقداماتی که در کنگره شروع شده همچنان با قوت
در حال انجام است و برگزاری اجالسیه ها پایان کار نیست .وی
یادآور شد :بیش از  ۶۰هزار دانشجو در سطح استان در قالب  ۲واحد
درسی دفاع مقدس در طرح شهید مجید ایزد پناه به طور تخصصی
با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا میشوند که محوریت آن آشنایی با
سیره امام راحل و مقام معظم رهبری و نقش استان مرکزی در دفاع
مقدس است .فرمانده سپاه روحاهلل استان مرکزی بیان کرد :تهیه و
چاپ بیش از  ۱۶۰عنوان کتاب در حوزههای دفاع مقدس و انقالب
اسالمی از دستاوردهای دیگر کنگره شهدای استان مرکزی است و
نهضت تولید محتوا در قالب کارگروهها و کمیتههای تخصصی کنگره
با قوت ادامه دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان قم خواستار شد:

فرهنگ انفاق و نیکوکاری در نسلهای سوم و چهارم انقالب ترویج شود

چهارمین همایش خادمین
نیکوکاری کشور با حضور رئیس
امداد ،استاندار قم و جمعی از
استانی و کشوری و نمایندگان این

مرکز
کمیته
مدیران
نذرواره

از ۶۵شهر کشور در شهر مقدس قم برگزار
شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته
امداد ،محسن مسعودیانراد ،مدیرکل کمیته
امداد استان قم ،با اشاره به اینکه خدمات
مراکز نیکوکاری از محلی به ملی و فراملی
تبدیل شده است گفت :همایش خادمین
مرکز نیکوکاری و گروه جهادی ملی نذرواره
 ۷۲خان احسان حسینی ،امروز به بزرگترین
موکب جهان اسالم و یک قدرت بزرگ تبدیل
شده است .وی با بیان اینکه هنر کمیته امداد

ایجاد ارزش افزوده در درآمدهای دولتی و
مردمی و اثربخش کردن آنهاست تصریح کرد:
الگوی نذرواره حسینی با اقدامات هنرمندانه و
مبتکرانه ثابت کرد که میتوان اتفاقات آنی و
لحظهای را به اتفاقات مستمر و پایدار تبدیل
کرد .مسعودیانراد از پیوست فرهنگی قوی
نذرواره حسینی یاد کرد و ادامه داد :احیای
سبک زندگی عبرت آموز شهدای کربال
میتواند کمک بسیار ارزشمندی در پیشگیری
از آسیب ها و چالش های اجتماعی در جامعه

داشته باشد .مدیرکل کمیته امداد استان قم
از فراموشی و کمرنگ شدن فرهنگ خیر و
احسان در نسل جدید انتقاد و تایید کرد :باید
فرهنگ بین نسلی انفاق و نیکوکاری در نسل
سوم و چهارم انقالب شکوفا و ترویج شود.
 وی با ابراز خرسندی از ایجاد شبکه
در این نذرواره وی افزود این مرکز نیکوکاری
حلقه وصل  ۹۰۰۰مرکز نیکوکاری در کشور
خواهد بود و با شبکه سازی قیام حضرت
حجت تحقق خواهد یافت.

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی مازندران خبر داد:

برگزاری جشن قرق شکنی مرتع منطقه قلعه سر شهرستان ساری

ساری  - -دهقان  :نعمت کوهستانی
رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری مازندران -ساری ،گفت :جشن
قرق شکنی مرتع منطقه قلعه سر چهاردانگه
شهرستان ساری با حضور مسئولین شهرستانی
و استانی ،دامداران و مرتع داران ،مردم بومی
منطقه و برخی از کارشناسان و کارکنان اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-
ساری و شهرستان ساری برگزار شد .به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-
ساری،کوهستانی افزود :اجرای پروژه مدیریت

چراء یکی از برنامه های مهم در طرح تعادل
دام و مرتع جهت افزایش علوفه تولیدی در
نظر گرفته شده است .به طوری که مهم ترین
موضوع در طرح تعادل دام و مرتع در رابطه
با مدیریت چراء ،جلوگیری از چرای زودرس و
کنترل زمان ورود و خروج دام در مرتع است
به نحوی که زمان ورود دام به مرتع بایستی
زمانی باشد که گیاهان مرتعی به حداکثر رشد
و تولید خود رسیده باشند تا ضمن کاهش
آسیب پذیری پوشش گیاهی در مقابل چرای
دام ،علوفه بیشتری در اختیار دام قرار گیرد.
رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و

آبخیزداری مازندران -ساری ،اظهار کرد :به طور
متوسط در اثر اجرای این پروژه ساالنه حداقل
 20درصد به تولید مراتع و در همین حد به
پوشش گیاهی آن افزوده خواهد شد .الزم به
ذکر است اجرای این پروژه در مراتع ییالقی از
اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و با توجه به
این که بیش از  90درصد مراتع استان مازندران
ییالقی می باشد و همچنین نظر به سطح کم
مراتع استان در مقایسه با سایر استان ها ،ورود
دام به مراتع از قدیم االیام برای دامداران اهمیت
زیادی داشته و به همین خاطر این روز را جشن
می گرفتند .وی اضافه کرد :در سال های اخیر و

به خصوص بعد از اجرای برنامه تعادل دام و مرتع
این برنامه به عنوان یکی از کارهای مهم ترویجی
قلمداد می گردد و به همین خاطر سعی می گردد
این فرهنگ در کل سطح استان مازندران ترویج
گردد .جشن قرق شکنی سال  1401شهرستان
ساری در منطقه قلعه سر با حضور مسئولین
استانی و شهرستانی برگزار شد.

خبر كوتاه
هشدار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق ،زیر ذره
بین نظارتی معاونت غذا و دارو قرار دارد

ساری – دهقان  :دکتر
ابراهیم صالحی فر معاون غذا
و دارو دانشگاه علوم پزشکی
مازندران گفت :بیش از  ۲و
نیم میلیارد تومان فرآوردههای
سالمت محور قاچاق ،پارسال
در مازندران معدوم شد که بیشتر آن لوازم آرایشی و
بهداشتی بود .به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران،دکتر صالحی
فر با بیان اینکه یکی از وظایف معاونت غذا و دارو تامین،
توزیع و عرضه کاالهای سالمت محور است افزود :قاچاق
لوازم آرایشی و بهداشتی ،زیر ذره بین معاونت غذا و دارو
قرار دارد .وی به افزایش آگاهی مردم جامعه برای دقت در
خرید محصوالت بهداشتی تاکید کرد و افزود :در زمینه دارو
چندان مشکلی نداریم و محل عرضه دارو داروخانه است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه
داد :برخی افراد متاسفانه مکملهای ورزشی ،تغذیهای و
رژیمی را از خارج داروخانهها تهیه می کنند در صورتی که
باید فرآوردههای سالمت محور را از مراکز صنفی مجازی
که برای همان فرآورده است ،تهیه کنند و از خرید این
محصوالت که مستقیما با سالمتشیان در ارتباط است از
دستفروشان و مراکز غیرمجاز پرهیز نمایند.
دکتر صالحی فر گفت :برای فرآوردههای تولید داخل
شرکت سازنده ،شماره سری ساخت ،تاریخ تولید و تاریخ
انقضا ضروری است.

برق  ۱۱دستگاه اجرایی پرمصرف
در کردستان قطع شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
گفت :ازابتدای اجرای طرح کاهش ساعات کار ادارت به
منظور صرفه جویی در مصرف برق ،بیش از  ۱۶۰۰اخطاریه
قطع برق به دستگاه های اجرایی در سطح استان صادر
شده که درنهایت به دنبال عدم رعایت الگوی مصرف تعیین
شده توسط برخی از ادارات ،برق  ۱۱دستگاه دولتی قطع
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان کردستان ،هیوا لهونیان مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان کردستان از بازدید و پایش مصرف برق
در ادارات و دستگاه های دولتی سطح استان در پیک بار
 ۱۴۰۱خبر داد و گفت :در پی تکلیف هیأت دولت مبنی
بر کاهش  ۳۰درصدی مصرف برق در ادارات و دستگاه
های اجرایی در ساعات کاری ،بازدید سرزده از ادارات و
همچنین پایش میزان برق مصرفی آنان به صورت کنترل
از راه دور از طریق کنتور های هوشمند در سطح استان در
حال اجرا است.
وی با تاکید بر اینکه این بخشنامه به منظور جلوگیری
از اعمال خاموشی در بخش های خانگی و سایر مراکز
حیاتی و مهم ابالغ شده است ،افزود :بر اساس این مصوبه
در صورت عدم رعایت سقف مجاز مصرف توسط دستگاه
های مشمول ،با اخطار قبلی ،نسبت به قطع برق ادارات بد
مصرف اقدام خواهد شد.
لهونیان افزود :در همین راستا از آغاز اجرای طرح
تاکنون ،بیش از  ۱۶۰۰مورد اخطاریه قطع برق برای
سازمان ها و ادارات پرمصرف در سطح استان صادر شده
است که در نهایت با کنترل دادههای حاصل از کنتورهای
هوشمند ،برق  ۱۱دستگاه دولتی که نسبت به این اخطاریه
ها بی توجه بوده اند و مصرف برق آنان فراتر از الگوی ابالغ
شده از سوی هیات دولت بوده است ،قطع شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
افزود :در اجرای این طرح شرکتهای توزیع برق موظف
شدهاند که بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت کنند تا شاهد
صرفهجویی ادارات در مصرف برق باشیم و در این خصوص
سازوکارها و تدابیر الزم در سطح استان فراهم شده است.
وی با تاکید بر اینکه با افزایش دما ،برخورد با
دستگاه های پرمصرف شدیدتر خواهد شد ،گفت :برق
تمامی اداراتی که با تالش کارشناسان این شرکت ،مجهز
به کنتور هوشمند شده اند نیز در صورت افزایش بار شبکه
بیش از میزان تعیین شده ،به صورت خودکار قطع خواهد
شد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران تمامی دستگاههای
اجرایی و ادارات استان باید مصرف برق خود را به میزان ۳۰
درصد در ساعات اداری و  ۶۰درصد در ساعات غیراداری به
نسبت دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند در غیر این
صورت پس از یک بار اخطار ،با قطع برق مواجه خواهند
شد.
رئیس اداره مخابرات شهرستان گمیشان:

عملیات فیبر کشی بصیر آباد
به سیمین شهر بزودی آغاز خواهد شد

به گفته رئیس اداره مخابرات شهرستان گمیشان ،
فیبرکشی روستای بصیر آباد به شهر سیمین شهر بزودی
آغاز خواهد شد .
مهندس مجید چوگان با اعالم این خبر افزود :در
جلسه هماهنگی که با حضور فرماندار و سایر روسای ادارات
مرتبط با پروژه در محل فرمانداری گمیشان تشکیل شد در
خصوص نحوه اجرای پروژه بحث و تبادل نظر شد .
وی با اشاره با اینکه توسعه ارتباطات مخابراتی موجب
ارتقاء سطح خدمات و سرویسهای مخابراتی است گفت  :به
همین سبب پروژه اجرای فیبر نوری به طول پنج کیلومتر
از روستای بصیر آباد به سیمین شهر عملیاتی خواهد شد و
ارتباط رادیویی با پهنای باال و سرعت  4Gفراهم و بستر
برای نصب تجهیزات  5Gآماده خواهد شد .
الزم به ذکر است با هماهنگی های انجام شده این
پروژه بزودی آغاز و با پایان یافتن آن ارتباطات با کیفیت تر
و پایدار مخابراتی دراختیار مردم منطقه قرار خواهد گرفت .

راه اندازی سایت جدید همراه اول
در سی متری علی آباد کتول

سایت جدید همراه اول در خیابان سی متری علی
اباد کتول راه اندازی شد.در راستای ارتقا شبکه همراه
اول همچنین تقویت آنتن دهی و افزایش کیفیت اینترنت
پرسرعت سایت جدید تلفن همراه اول در خیابان سی
متری علی آباد کتول مجهز به تکنولوژی2Gو 4Gراه
اندازی شد.این عملیات که در قالب توسعه ارتباطات سیار
برنامه ریزی شده بود برای رفاه حال مشتریان همراه اول
و جلب رضایت آنها و بهره مندی حداکثری از خدمات و
سرویسهای با کیفیت همراه اول انجام شده است.

