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خبر كوتاه
انهدام باند جاعالن اسکناس تقلبی در
گنبدکاووس

فرمانده انتظامی گنبدکاووس از انهدام باند
سه نفر جعل اسکناس و کشف دو دستگاه چاپ
در گنبدکاووس خبرداد.سرهنگ محمود علیفر
اظهار کرد :در پی اطالع واصله مبنی بر چاپ
و توزیع گسترده چک پول های تقلبی در سطح
شهرستان گنبدکاووس و توزیع بین کسبه و
نارضایتی شهروندان ،موضوع به صورت ویژه در
دستورکار مأموران انتظامی قرار گرفت.وی افزود:
با اشرافیت اطالعاتی ،مأموران انتظامی کالنتری
 ۱۱شهرستان موفق به شناسایی باند سه نفره
شده و پس از هماهنگی با مقامات قضایی در
یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی اعضای این
باند را دستگیر کردند که از مخفیگاه آنها در
یک آپارتمان مسکونی در سطح شهر مقدار
 ۲۰۰میلیون ریال اسکناس تقلبی و همچنین
دو دستگاه تجهیزات چاپ اسکناس و کاغذ
مخصوص آن را کشف کردند.علیفر بیان کرد:
متهمان به مقر انتظامی منتقل و با تشکیل
پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

 383کیلومتر از شبکه توزیع آب
شهرستان رشت مورد شستشو قرار گرفت

فرزین فرخی مدیر امور آبفای رشت با
اشاره به لزوم شستشوی شبکه توزیع آب به
منظور ارتقاء شاخصهای کیفی اظهار داشت :این
عملیات براساس برنامه زمانبندی همه روزه بر
مبنای تماسهای مشترکین از طریق واحد 122
انجام می گیرد که با تخلیه آب از خروجی های
پیش بینی شده  ،رسوبات احتمالی موجود در
شبکه توزیع از آن تخلیه می شود.وی همچنین
افزود :به منظور جلوگیری از اختالل فشار آب
در شبکه توزیع و عدم بروز کاهش فشار آب
برای شهروندان  ،عملیات شستشو در ساعات
پایانی شب انجام می گیرد و جهت اطمينان از
اثر بخشي آن  ،نمونه برداري آب از محل هاي
خروجي شبكه در ابتدا و اتمام شستشو توسط
واحد کنترل کیفی شرکت انجام مي شود.گفتنی
است شستشوی شبکه توزیع آب در شهرستان
رشت شامل شهرهای رشت ،خمام ،خشکبیجار،
سنگر ،کوچصفهان ،لشت نشاء و لولمان بوده
است.

نصب و راه اندازی دستگاه پالسمای
جفت شده القایی در آزمایشگاه
مركزی شركت آبفار گیالن

برای نخستین بار بین شرکت های آب و
فاضالب روستایی کشور ،دستگاه پالسمای جفت
شده القایی “  “ ICPدر آزمایشگاه مرکزی
شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن نصب و
راه اندازی شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
گیالن با اعالم این خبر گفت 20 :میلیارد ریال
برای خرید ،نصب و راه اندازی این دستگاه
هزینه شد.محب علی رنج ور ،اندازه گیری فلزات
سنگین آب همچون سرب ،جیوه ،آرسنیک،
کروم ،کادمیوم ،مس ،نیکل ،آلومینیوم و  ...را
از کارکردهای مهم دستگاه  ICPعنوان کرد.
وی افزود :با نصب و راه اندازی این دستگاه،
آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفار گیالن این
ظرفیت را دارد تا سایر استان های کشور را
تحت پوشش قرار دهد.
از صدای مرکزسمنان پخش شد؛

ارائه راهکارهای مدیریت بهینه مصرف
برق در کولرهای آبی

در پانزدهمین قسمت برنامه رادیوئی پرتو
که از صدای مرکز سمنان به روی آنتن رفت،
راهکارهای مدیریت بهنیه مصرف برق در کولرهای
آبی ارائه گردید.مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت
توزیع برق استان با بیان این که رعایت نکات
مدیریت مصرف در خصوص کولرهای آبی موجب
صرفه جوئی  30درصدی هزینه خانوار می شود
گفت :کاهش استفاده از کولرهای آبی و قرار دادن
آن بر روی دور کند در ساعات  11صبح الی  15بعد
از ظهر و  20الی  24که ساعات پیک بار هستند
می تواند کمک بسزایی در تقلیل هزینه های برق
مصرفی کند.سید بهروز کسائیان بیان داشت :دقت
به برچسب انرژی با رتبه باال در هنگام خرید کولر
آبی ،توجه به ظرفیت و مساحت محل مورد نظر،
استفاده از دماسنج در مکان و عدم روشن نمودن
مداوم کولر  ،از جمله نکات مدیریت بهنیه مصرف
این دستگاه می باشند.گفتنی است :در بخش
نمایشی “آقا و خانم پیک “ میان پرده ای آموزشی
تحت مضمون عدم استفاده از لوازم برقی پر مصرف
در ساعات اوج بار به روی آنتن رفت.الزم به ذکر
است :گزیده اخبار صنعت توزیع برق استان از بیان
“ریحانه عامری” از کارشناسان این شرکت اطالع
رسانی شده و همچنین این برنامه رادیوئی در شش
ماهه نخست سال ،روزهای دوشنبه و چهارشنبه از
ساعت  8:40لغایت  8:55صبح با همکاری شرکت
توزیع برق استان و صدای مرکز سمنان پخش می
شود.

برگزاری مسابقه دارت در شرکت برق
منطقه ای سمنان

یک دوره مسابقات دارت با حضور تعدادی
ازکارکنان و بسیجیان شاغل در شرکت برق
منطقه ای سمنان  ،برگزار گردید  .این مسابقات
که در شهرهای دامغان ،شاهرود،گرمسار و
سمنان به صورت مجزا ودر دو بخش بانوان و
آقایان برگزار شد ،نتایج آن به شرح ذیل اعالم
گردید :درشهر سمنان در بخش بانوان خانم ها
مرضیه برهانی  ،الهام طالبی و منیره معصومیان
و در بخش آقایان رضا ابراهیم نیا  ،محمد
سعیدی و عماد تبیانیان در شهرستان دامغان
آقایان محمد تقی محمدیان  ،امین طحانیان و
سعید نیکنامی  ،در شهرستان شاهرود آقایان
سید حسن حسینی ،علی یازرلو و محمد علی
ملکی ودر شهرستان گرمسار نیز آقایان عباس
قندالی ،محمد قندالی و جواد عاشوری رتبه اول
تا سوم را بدست آوردند  ،که به نفرات اول تا
سوم جوایزی اهداءگردید.

شهرستان
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حكيم شهردار بابل:

سرلوحه شهرداري بابل بايد عملگرايي بجاي شعارهاي توخالي و رفتارهاي پوپوليستي باشد
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري
بابل ،سيد مجتبي حكيم شهردار بابل در جلسه
ي برنامه ريزي عمراني شهرداري بابل ،تدبير
شهرداري بابل را در حال حاضر اتمام پروه هاي
نيمه كاره شهرداري بابل بيان كرد و افزود :پروژه
هاي بزرگ زماني براي مردم حالوت و شيريني
دارد كه پروژه در زمان بندي مقرر شروع و خاتمه
يابد.وي با انتقاد از عملكرد مديران در گذشته كه
با كلنگ زني هايي كه حتي يك آجر از آجر از
آن پروژه قرار نگرفته است و عمال آن پروژه بعد
از كلنگ زني به فراموشي سپرده مي شد ،يادآور
شد عملگرايي بجاي شعارهاي توخالي بايد اولويت
شهرداري باشد.شهردار بابل اشاره كرد :ساماندهي
بلوار امام رضا (ع) بعنوان يك پروژه شاخص كه قرار
بود د مدت زمان كوتاهي به اتمام برسد متاسفانه
بيش از آن كه در حال فعاليت باشد تعطيل و راكد
بوده است كه عالوه بر تحميل هزينه هاي اضافي
نارضايتي شديد اهالي و كسبه را همراه داشته
است.سيد مجتبي حكيم افزود :از بدو ورود به
شهرداري كه هنوز به  100روز نرسيده است تمام
پتانسيل و امكانات شهرداري را براي ساماندهي و
اتمام اين پروژه بكار گرفته ايم و اكنون به روزهاي
نهايي آن رسيده ايم.حكيم شهردار بابل تغييرات
مديريتي در شهرداري را اصالح رويه هاي گذشته
عنوان كرد و افزود :نگاه بنده بعنوان شهردار به
حوزه معاونت عمراني يك نگاه انتقادي در گذشته
است ولي در حال حاضر انتظار داريم تا با تغييرات
بعمل آمده شاهد تحوالت مثبت در آينده باشيم.

شهردار بابل به حوزه معاونت عمراني تاكيد كرد:
به موازات تسريع در اتمام پروژه هاي نيمه كاره،
پروژه هاي اساسي و بزرگ براي شهر تدوين نمايد
تا پس از طي فرآيند قانوني عمليات اجرايي آن آغاز
گردد.حكيم همچنين با اشاره به مطلب مطروحه از
سوي برخي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله
رييس محترم شورا مبني بر راه اندازي پروژه هاي
جديد افزود :در اين مدت پيگيريهايي در خصوص
تملك اراضي فاز دوم كمربندي شرقي دوم ،تملك
بخش پاياني كمربندي ساحلي جهت آزاد سازي و
بازگشايي مسير مذكور ،اجراي پاركينگ طبقاتي
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(ع) ،احداث پارك سراج ،آسفالت و ترميم روكش و
لكه گيري محالت و معابر اصلي درونشهري بدليل
عدم توجه مديران قبلي شورا و شهرداري به بافت
اصلي و قديمي شهر انجام شد.شهردار بابل در ادامه
به رغم مشكالت عديده قانوني مناقصه قبلي فاز
پنج ساحلي و اليروبي مجدد بابلرود بصورت اساسي
و اصولي بدليل اهمال و عدم رعايت ضوابط فني
و اصولي در مقاطع قبلي كه شهرداري ناچار به
اليروبي مجدد مي باشد ،اشاره نمود.ايشان افزود:
جلوگيري از بريز و بپاش هاي قبلي و پرهيز از هدر
رفت بيت المال ،ضابطه مند نمودن مصارف جاري،
توقف هر گونه جذب و افزايش نيروي انساني كه

فقط در دوره شوراي اخير در سال گذشته با افزايش
نا معقول و غير منطقي نزديك به  300نفر بدون
هرگونه ضابطه كه البته با تعديل و كاهش تعداد
كثيري از نيروها با حمايت و عنايت استانداري،
سازمان بازرسي ،دستگاههاي نظارتي و تني چند
از اعضاي محترم شوراي اسالمي همراه بود ،از
جمله ديگر اقداماتي بود كه در راستاي بهبود و
سالم سازي شهرداري انجام گرديد.سيد مجتبي
حكيم بيان داشت :پاكسازي و تنظيف و تلطيف
سيستم اداري شهرداري از هر گونه آلودگي هاي
مالي و غيره ...در نهايت بازگشت اعتماد عمومي
در راستاي ارتقاي رضايتمندي شهروندان عزيز و
افزايش نشاط اجتماعي در جامعه ي اسالمي را
در يك جمله از مهمترين و بزرگترين مطالبات و
انتظارات عمومي دانست كه دغدغه ما نيز رسيدن
به اين هدف است.وي با بيان اين مطلب كه راه
حل برون رفت از اين مشكالت وحدت ،حمايت
و پرهيز از هر گونه رفتارهاي پوپوليستي و
شعارگونه است ،خواستار استمرار حمايت همه
مديران خصوصا اعضاي محترم شورا در پيشبرد
تكاليف محوله گرديد.حكيم در پايان با ذكر اين
مطلب كه با فرصت سوزي و شعار شهري ساخته
نخواهد شد ،به معاونين و مديران شهرداري تكليف
كرد ،در اين شرايط سخت اقتصادي ،حجم انبوه و
بي سابقه مطالبات پيمانكاران از شهرداري ،حجم
باالي نيروي مازاد شركتي ،با يكدلي بدنبال افزايش
درآمد ،كاهش هزينه ها و اتمام پروژه هاي نيمه
كاره و جلوگيري از دوباره كاري و غيره باشند.

ایرالکو در فهرست واحدهای آالینده های زیست محیطی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت :نام شرکت
آلومینیوم ایران (ایرالکو) در فهرست واحدهای آالینده های زیست
محیطی قرار دارد و معرفی آن به عنوان صنعت سبز بدون اصالحات
مورد تایید قابل پذیرش نیست .به گزارش ایرنا« ،رضا میرزایی» روز
یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته محیط زیست ( ۱۸تا ۲
۲خرداد ماه) در جمع خبرنگاران استان مرکزی افزود :رای قضایی
مربوط به ایرالکو با پیگیری محیط زیست استان مرکزی شکسته
شد.وی اظهار داشت :مالک تشخیص آالیندگی با اداره کل حفاظت
محیط زیست است و این واحد صنعتی پرونده  ۲۰ساله پیگیری
آالیندگی در مراجع قضایی دارد و تاکنون  ۲۱شکایت با عاملیت
محیط زیست در محاکم قضایی تهران و استان مرکزی برای آالیندگی
آن مطرح شده است.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی
گفت :مرجع اعالم صنعت سبز برای هر واحد تولیدی سازمان حفاظت
محیط زیست است و اگر شنیده شود که آلومینیوم صنعت سبز معرفی
شده بدون تایید مقام زیست محیطی ،وجاهت ندارد.میرزایی افزود:
تمامی ایام امسال تاکنون کیفیت هوای کالنشهر اراک در شرایط سالم
بوده و یک روز ناسالم نیز در سامانه سنجش ثبت نشده که این نشانگر
مسیر صحیح در مدیریت آالینده ها و بهبود کیفی هوا است.وی افزود:
در سال  ۹۵تا  ۹۷به ترتیب برای کالنشهر اراک در ایام سال ۶۳ ،۱۰۵
و  ۴۷روز ناسالم ثبت شده بود.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
مرکزی گفت :توزیع سوخت پاک در اراک طی سال های اخیر باعث
شد مشکل آلودگی ناشی از سوخت خودروها حل شود و از سویی
نیز کوره های آجرپزی گاز سوز شدند و اقدامات اصالح مسیرهای

آمد و شد شهری نیز به روندکاهش شمار روزهای آلوده کمک کرد.
میرزایی افزود :حرکت باد غالب از سمت شازند به اراک است و تغییر
سوخت نیروگاه شازند با  ۹۵درصد مصرف گاز طبیعی توانسته سهم
موثری را در کاهش آلودگی هوا ی این کالنشهر داشته باشد.وی در
بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت ۲۲ :بیمارستان در استان
مرکزی مجهز به سیستم اتوکالو هستند که پسماندهای عفونی را به
صورت بهداشتی و در محل تولید بی خطرسازی می کنند.میرزایی
در ادامه افزود :مناسب سازی و حمایت باغ وحش اراک ضرورت است
در سال های اخیر به به دالیل مختلف از جمله ژن نامناسب شیر نر
این باغ وحش از بین رفت اما با مدیریت مطلوب ،گوزن زرد ایرانی در
آن زادآوری داشته است.وی اظهار داشت :با توجه فرا رسیدن فصل
تابستان و خشک شدن بوته ها در فضای سبز و مراتع ،احتمال آتش
سوزی باال رفته و به همین دلیل  ۳۰محیط بان محیط زیست استان
به کوله پشتی جلوگیری از آتش سوزی مجهز شده اند و خودروهای
مجهز به کپسول مهار آتش نیز در این سازمان تدارک شده تا در
کنار سایر دستگاه های مسئول در صورت بروز آتش سوزی از محیط
زیست حراست کنند.مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت :آتش
سوزی در سطح مناطق حفاظت شده استان در سال جاری گزارش
نشده است و درصورت هر گونه مشکل این مجموعه آمادگی کامل
برای مقابله با آتش را دارد.میرزایی در بخش دیگری از سخنانش
افزود :سال  ۸۸گزارشی از آلودگی نفتی در دشت شازند اعالم شد
که با همکاری دانشگاه تبریز هزینه مطالعات از سوی خطوط لوله
انتقال نفت ،شرکت پخش فرآوردههای نفتی ،پاالیشگاه و پتروشیمی

همزمان با گرامیداشت سالروز حماسه آزاد
سازی خرمشهر ،جایگاه شهید اصولی مرند بعنوان
یکصدو شصت و سومین جایگاه عرضه مواد نفتی
منطقه آذربایجان شرقی بهره برداری و در مدار
سوخت رسانی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی،

شازند پرداخت شد و در پی آن اقداماتی برای پاک سازی انجام و
 ۵۰چاه گمانه برای این مهم حفر شد.وی بیان کرد :در بارندگیهای
اخیر نیز برای جلوگیری از ورود آب جمع شده در کنار محل دفن
زباله اراک به سفرههای زیرزمینی شماری چاه حفر و آزمایشهای
الزم برای شناسایی میزان آلودگی احتمالی سفرههای زیرزمینی انجام
شد.استان مرکزی یکی از مناطق برخوردار طبیعی در امتداد زاگرس
است که انواع مناطق زیستگاهی تاالبی ،کویر ،کوهستانی ،دشت و
غیره را در خود دارد و بر اساس آخرین مطالعات انجام شده تاکنون
 ۳۶۳گونه جانوری شامل  ۵۳گونه پستاندار ۲۰۵ ،گونه پرنده۵۴ ،
گونه خزنده ۲۰ ،گونه دوزیست ۱۷ ،گونه آبزی و یکهزار و  ۳۳۶گونه
گیاهی در آن شناسایی شده است.

گذاری بخش خصوصی احداث و آماده ارائه خدمات
سوخت رسانی به مردم شریف منطقه می باشد.
ابوالفضل روح اللهی درادامه افزود :جایگاه
شهید اصولی دارای سه سکوی بنزین و نفتگاز و
تعداد دو تلمبه دو نازله بنزین و دو تلمبه دو نازله
نفتگاز با ظرفیت مخازن بنزین به مقدار  ۱۲۰هزار
لیتر و نفتگاز به مقدار  ۶۰هزار لیتر در زمینی به

مساحت  ۳۰۰۰مترمربع و با سرمایه ای بالغ بر
چهل میلیارد ریال در شهر یامچی مرند احداث
گردیده است.
وی یادآورشد،با بهره برداری از این جایگاه
عالوه بر ارائه خدمات مطلوب سوخت رسانی به
مسافران و شهروندان محترم ،برای چهار نفر به طور
مستقیم اشتغالزایی انجام گرفته است.

طراحی و شروع عملیات اجرایی خط جدید روستاهای رودبار
با حضور خودنیا مدیر عامل برق لرستان

خرم آباد  ،کریم فوالدوند :با حضور مهندس خودنیا مدیر عامل
برق استان لرستان خط جدید روستاهای چغاسبز نقدعلی و قبر محمد
مراد در منطقه رودبار شهرستان کوهدشت طراحی و اجرایی شد .به
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان لرستان فریدون خودنیا
مدیر عامل برق استان با حضور مستمر در منطقه رودبار شهرستان
کوهدشت و طراحی خط جدید روستاهای چغاسبز نقدعلی و قبر
محمدمرادبه طول  ۱۰کیلومتر امروز بیستم خرداد ماه استارت عملیات
اجرایی این پروژه را زدند.این گزارش حاکیست مهندس خودنیا اظهار
داشت روستاهای فوق که در اثر سیل بی برق شده بودند و بصورت
موقت برقدار شده بودند با توجه به فرارسیدن فصل گرما در شرایط
بحرانی قرار داشتند که رسیدگی به وضعیت خدمات دهی به آنان
جزء اولویتهای ما قرار گرفت .فریدون خودنیا گفت با توجه باینکه

شبکه های توزیع برق روستاهای مذکور بطور کلی زیر آب رفته بود
قرائن حکایت از این داشت که یک شبکه جدید با طراحی جدید و
در مسیر جدید دور از هرگونه سیالب در دستور کار قرار گیرد.ایشان
با اشاره باینکه منطقه مذکور بسیارکوهستانی و صعب العبور میباشد
کار را برای ما به مراتب سخت و طاقت فرسا نموده است .مدیرعامل
برق لرستان اظهار داشت یکی از پیمانکاران توانمند را در این پروژه
به کار گماردیم و مقرر شده از فردا به مدت ده روز پروژه فوق را
بطور کامل اتمام و تحویل نمایند.وی گفت با توجه باینکه روستاهای
فوق از نظر جغرافیایی تابعه شهرستان کوهدشت میباشند اما تامین
برق آنها بعهده شرکت توزیع استان ایالم میباشند که با توجه به
شرایط تخریب جاده و مسیر شبکه های برق رسانی این مهم توسط
برق شهرستان کوهدشت اجرایی گردیده است .در ادامه این گزارش

مهندس علی بدری مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت اظهار
داشت روستاهای فوق متاسفانه در محدوده سد سیمره قرار دارند و
الزاما بایستی تمهیدات ویژه ای برای آنها اتخاذ شود تا در شرایط
بحرانی احتمالی در آینده با اینچنین مشکالتی مواجه نشوند.بدری
گفت پروژه خط جدید به طول  ۱۰کیلومتر و در دو بازه زمانی ده روزه
هرکدام به طول  ۵کیلومتر اجرا میشوند.وی گفت تعداد خانوارهای دو
روستای فوق  ۱۰۴خانوار میباشد که میطلبد یک خط جدید با قابلیت
اطمینان باالی ضریب شبکه برای آنها احداث گردد.مهندس بدری
میزان اعتبار الزم برای اجرای این پروژه کوهستانی و سخت را بیش از
هشت صد میلیون تومان عنوان کرد وگفت با توجه به افزایش بی سابقه
هوا در این منطقه باید در اجرای پروژه نهایت استفاده از زمان را ببریم
ودر کوتاهترین زمان ممکن آن را به اتمام بر سانیم.

طرح طبیعتگردی آشوراده هیچ تأثیری در گردشگری گلستان نخواهد داشت

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری گلستان معتقد است اجرای طرح
گردشگری آشوراده هیچ تأثیری در ماندگاری
گردشگران و رونق اقتصادی استان در این زمینه
نخواهد داشت.حدود دو دهه قبل برای نخستین بار
زمزمههای برنامهریزی برای جزیرهای که شهرتش
به عنوان منطقهای ویژه و ذخیرهگاهی زیستی
در جهان بیبدیل بود ،شنیده شد .اما ماجرا به
زمزمهها ختم نشد و تا جایی پیش رفت که اراضی

ملی آشوراده به عنوان تنها جزیره دریای خزر به
سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار شد.نخستین
طرح ارائه شده از سوی این سرمایهگذار ،کتابچهای
بود که مختصات ساحلی کشورهایی مانند مالزی
را الگوی طرح قرار داده بود و آنچه آخرین درجه
اهمیت را داشت ،حفظ محیط و تنوع زیستی منطقه
بود .با این همه با اقدام قضایی واگذاری این اراضی
و طرح ملغی شد.پس از آن هرگز سازمان حفاظت
ط زیست کشور با اجرای طرح گردشگری در
محی 

آشوراده موافقت نکرد تا اینکه حسن روحانی بر
سرکار آمد.آذرماه سال  93نخستین سفر دولت
تدبیرو امید به گلستان انجام شد .یکی از وعدهها و
قولهای اصلی رئیس جمهور روحانی به مردم این
استان ،اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده
بود .به هر تقدیر مشاور طرح انتخاب شد و با ملغی
شدن کامل کتابچه طرح پیشین ،مطالعه دوباره در
منطقه آشوارده با حضور مشاور منتخب اداره کل
حفاظت محیط زیست استان آغاز شد.سال  94رضا

مروتی ،معاون عمرانی وقت استانداری گلستان از
ارسال طرح مطالعاتی آشوراده به سازمان حفاظت
محیط زیست برای بررسی و انطباق با موازین
محیطزیستی خبر داد و پس از  18ماه و در سال
 95این طرح موفق به دریافت تایید نهایی شد.
همچنین بنابر آخرین اعالم رسمی سازمان محیط
زیست کشور در اردیبهشت سال  ،96آنچه در طرح
اولیه ارائه و بررسی شد مورد موافقت قرار گرفت.

مردم بوشهر  ۴,۵میلیارد تومان زکات فطریه پرداخت کردند
بوشهر -امتیاز  :مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت :بر اساس
آمار اولیه ،مردم استان چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان زکات فطریه
پرداخت کردند که همه این فطریه جمع آوری شده در اسرع وقت به
دست خانوارهای نیازمند رسید.به گزارش سایت خبری کمیته امداد،
احمد لطفی ،مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اعالم اینکه تا کنون
چهار میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان زکات فطریه و کفارات توسط مردم
هم استانی به کمیته امداد پرداخت شده است گفت :زکات جمع آوری
شده به حساب خانوار های نیازمند پرداخت شده است.وی در ادامه افزود:
ب ه منظور رعایت مسائل ،موازین و ظرافتهای شرعی در هزینه کرد زکات

فطره ،وجوهات جمعآوریشده در هر شهر و منطقه ،با محوریت ائمه
جماعات و هیئت امنای مساجد بین نیازمندان همان منطقه و محل
توزیع شده است.دبیر شورای زکات استان بوشهر با تاکید بر ضرورت
توجه به اولویت هزینه کرد زکات فطره برای امور معیشت و گره گشایی
از مشکالت نیازمندان گفت :در توزیع زکات فطره به این موضوع مهم
توجه ویژه ای شده است.لطفی با اشاره به افزایش  ۵۰درصدی زکات
فطره امسال نسبت به سال گذشته گفت :در سال گذشته  ۲میلیارد و
نهصد میلیون تومان زکات فطریه توسط دبیرخانه شورای زکات ثبت و
بین خانوارهای نیازمند توزیع شده است.مدیرکل کمیته امداد استان با

به دلیل گرمای هوا چهارشنبه ۲۲
خرداد در خوزستان تعطیل شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :با توجه به افزایش بی سابقه دمای هوا در
روزهای آتی و رشد مصرف برق ،روز چهارشنبه
هفته جاری تعطیل و ساعت کاری روز سه شنبه
تا ساعت  ۱۲خواهد بود.محمود دشت بزرگ
اظهار داشت :بر اساس پیش بینی ها دمای هوا
از  ۵۰درجه عبور خواهد کرد و وقتی که دما از
 ۴۷درجه عبور کند به ازای هر درجه افزایش
 ۲۵۰مگاوات افزایش بار در شبکه صورت خواهد
گرفت.وی ادامه داد :در شنبه هفته جاری نیز با
مصرف  ۷هزار و  ۹۵۱مگاوات از پیک  ۷هزار
و  ۹۱۷مگاوات سال  ۹۷عبور کردیم و رکورد
مصرف برق شکسته شد.مدیرعامل شرکت برق
منطقه ای خوزستان تاکید کرد :به همین دلیل
برای جلوگیری از حوادث ناخواسته در شبکه با
درخواست برق منطقه ای خوزستان و موافقت
استانداری ساعات اداری روز سه شنبه به ساعت
 ۱۲کاهش یافت و روز چهارشنبه تعطیل اعالم
شد.

دیدار با خانواده شهید صنعت برق خوزستان

مشاور مدیرعامل و مسئول بسیج شرکت
برق منطقه ای خوزستان با خانواده شهید حسن
حمیداوی از شهدای صنعت برق در دوران دفاع
مقدس دیدار کرد.شهید حسن حمیداوی در
دوران دفاع مقدس در راه خدمت رسانی به
رزمندگان اسالم و تامین برق مقرهای پشتیبانی
جنگ به مقام شهادت رسیدند.در این دیدار که با
حضور مشاور مدیرعامل و مسئول بسیج شرکت
در منزل این شهید واال مقام انجام شد به رسم
یادبود لوح تقدیر و هدایایی به خانواده شهید
تقدیم شد.در مراسم معنوی دیگری نیز پرسنل
شرکت برق منطقه ای خوزستان در مراسم
سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) شرکت کرده
و با آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
تجدید میثاق کردند.

 ۵مرکز تخصصی و فروشگاه صنایع
دستی در گلستان افتتاح میشود

بهره برداری از یکصدو شصت و سومین جایگاه عرضه مواد نفتی منطقه آذربایجان شرقی
ابوالفضل روح اللهی مدیر منطقه ،با اشاره به
مقاومت و ایثار رزمندگان دلیر و شهدای واالمقام
در خلق حماسه جاوید سوم خرداد و آرزوی بهره
مندی از فیض بی کران لیالی قدر ،از بهره برداری
جایگاه شهید اصولی مرند خبر داد و گفت :این
جایگاه بعنوان یکصدو شصت و سومین جایگاه
عرضه مواد نفتی منطقه آذربایجان شرقی با سرمایه

اخبار

قدردانی از همکاری و تعامل سازمانهای دولتی و نهادهای حمایتی در
جمعآوری زکات فطره مردم ،خاطرنشان کرد :امسال نیز با سیاستگذاری
درست در جلسه شورای زکات استان ،مؤسسات خیریه و حمایتی با
سازماندهی و نظم خاصی زکات فطره مردم را با مجوز دبیرخانه شورای
زکات به خوبی جمعآوری کردند.
وی خاطرنشان کرد :آن دسته از هم استانی هایی که هنوز
فطریه خود را پرداخت نکردهاند ،میتوانند این واجب الهی را در دفاتر
کمیته امداد ،مراکز نیکوکاری و یا از طریق شماره گیری کد دستوری
* #۰۷۷*۸۸۷۷روی تلفن همراه خود پرداخت کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری گلستان با اشاره به افتتاح مرکز
تخصصی ابریشمبافی در استان به مناسبت روز
صنایع دستی گفت :دو مرکز تخصصی و سه
فروشگاه صنایع دستی نیز در استان افتتاح
میشود.ابراهیم کریمی در جمع خبرنگاران
اظهارداشت :مراسم گرامیداشت روز جهانی
صنایع دستی ،به عنوان یکی از اصلیترین
برنامههای این روز 21 ،خردادماه برگزار میشود.
وی افزود :افتتاح دو مرکز تخصصی صنایع دستی
در شهرستانهای گالیکش و گمیشان ،سه
فروشگاه صنایع دستی در شهرستان گالیکش،
افتتاح مرکز تخصصی ابریشمبافی در روستای
ساسنگ شهرستان مینودشت از دیگر برنامههای
این روز است.مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان از برپایی نمایشگاه
صنایع دستی خبر داد و گفت :بازارچه موقت
صنایع دستی در شهرستانهای گنبدکاووس،
گرگان و بندرگز راهاندازی میشود .همچنین
نمایشگاه گروهی عکس فراموششدگان و
دومین نشست استانی بستهبندی محصوالت
صنایع دستی در کاخ موزه گرگان از دیگر
برنامهها در استان خواهد بود.وی ادامه داد:
پالک ماندگار هنرمند رشته نمدمالی در روستای
ُکر شهرستان آققال نیز به مناسبت روز صنایع
دستی نصب خواهد شد.کریمی به توانمندسازی
هنرمندان صنایع دستی استان اشاره کرد و
گفت :کارگاههای آموزشی متعددی نیز برای
شاغالن این بخش پیشبینی شده است.

دستگیری میوهفروشی که حساب بانکی
مشتریانش را خالی میکرد

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت:
میوهفروشی که کارت بانکی مشتریان را اسکن
و اقدام به خالی کردن حسابهای آنان میکرد
دستگیر شد.به نقل از پایگاه اطالعرسانی پلیس،
سرهنگ محمود علیفر اظهار داشت :در پس
شکایت شهروندان در خصوص خالی کردن
حسابهای بانکی آنان از سوی یک میوهفروش،
با همکاری پلیس فتا این فرد که کارت بانکی
افراد را اسکن میکرد در محدوده خیابان سرابی
شناسایی و دستگیر شد.وی با بیان اینکه پلیس
حساب  235میلیون تومانی خاطی را مسدود
کرده است ،گفت :متهم با اسکن کارت بانکی
مشتریان و داشتن رمز کارت ،در فرصت مناسب
برداشت غیرمجاز انجام میداد.علیفر افزود:
تاکنون  23مشتری از این واحد صنفی مبنی
بر برداشت غیرمجاز به مبلغ  90میلیون تومان
شکایت کردهاند.وی بیان داشت :متهم با
بکارگیری چهار نفر و افتتاح حساب بانکی برای
آنها و اجاره مغازه به مدت یک ماه با مبلغ چهار
ونیم میلیون تومان از حساب افراد غیر مجاز
برداشت میکرد.فرمانده انتظامی گنبدکاووس از
شهروندان خواست در صورت خرید از این واحد
صنفی و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود
شکایت خود را به نیروی انتظامی اعالم کنند.

کشف دام قاچاق در آق قال /یک متهم
دستگیر شد

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان
از توقیف کامیون حامل  ۷۹رأس دام قاچاق در
شهرستان آق قال خبر داد.به نقل از پایگاه خبری
پلیس سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد :مأموران
یگان امداد شهرستان آق قال حین گشت زنی
هدفمند در سطح حوزه ،به یک کامیون مشکوک و
آن را متوقف کردند.وی افزود :در بازرسی از کامیون
 ۷۶رأس گوسفند و سه رأس گوساله قاچاق
کشف و پس از صورتجلسه تحویل مراجع ذیصالح
شد.فروزان با بیان اینکه برابر اعالم کارشناسان
ارزش این تعداد دام بیش از یک میلیارد و ۶۰۰
میلیون ریال برآورد شده است ،گفت :در این
عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به
مراجع قانونی معرفی شد.

