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خبر كوتاه
افتتاح یک خیابان به نام جنگلبان در
شهرستان آزادشهر

سومین خیابان به نام جنگلبان در شهرستان
آزادشهر افتتاح شد.جالل عجم رییس اداره منابع
طبیعی یاد و خاطره جنگلبانانی که جانشان را
برای حفاظت از منابع طبیعی از دست دادهاند را
گرامی داشت و گفت :نامگذاری خیابان جنگلبان
در شهرستان آزادشهر به خاطر پاسداشت ایثار و
فداکاری جنگلبانان و هویتبخشی به اقدامات
آنها در حفاظت از عرصههای منابع طبیعی انجام
شده است.وی افزود :نامگذاری یک خیابان به نام
ت نهادن به ایثار و فداکاری
جنگلبانان در واقع حرم 
آنها و فرهنگ سازی برای حفاظت از طبیعت و
عرصههای جنگلی کشور است تا با این اقدام،
بخشی کوچکی از فداکاریها و زحمات جنگلبانان
را جبران کرده باشیم.عجم افزود :فعالیت و خدمات
جنگلبانان و محافظان طبیعت در پاسداری از
مهمترین میراث و امانت نسلهای آینده که نقش
اساسی در امنیت حیاتی انسانها و توسعه پایدار
کشور دارند ،قابل تقدیر است.عجم از شهرداری و
شورای اسالمی شهر آزادشهر بخاطر همکاری و
مشارکت در اجرای برنامه های مشترک و مناسبت
های مختلف منابع طبیعی قدردانی کرد.

مراسم گرامیداشت روز پرستار در
اداره کل بیمه سالمت برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز پرستار با حضور
مدیر کل ،معاونین و پرستاران درروز یکشنبه
1400.9.21درسالن جلسات اداره کل بیمه
سالمت برگزار شد.دکتر محمدی مدیر کل بیمه
سالمت ضمن تبریک میالد با سعادت اسوه صبر و
استقامت حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار
گفت :تالشهای پرستاران زینبگونه است و آنها
با صبر ،استقامت و فداکاری بهترین لحظات عمر
خود را وقف بیماران میکنند وی افزود:پرستاران
و مجموعه کادر بهداشت و درمان در عرصه
مقابله با کرونا فراتر از وظیفه خود برای سالمت
مردم تالش و ایثار کردند و این فداکاری و از
خود گذشتگی و صبر آنان برای همیشه در تاریخ
ماندگار شد.محمدی مسئله سالمت را جزء اولين
مسائل مهم زندگى تمام جوامع بشری دانست و
اظهار داشت  :کارکنان بیمه سالمت دراین شرایط
حساس اجرای طرح بزرگ نسخه نویسی ونسخه
پیچی الکترونیک درجهت ارائه خدمت مطلبوب
به بیمه شدگان ورفع مشکالت وموانع باید تالش
مضاعف داشته باشند تا بیمه شدگان کمترین
آسیب را ببینند .در پایان این مراسم با اهداء شاخه
گل ولوح تقدیر از تالشهای خالصانه کارکنان در
تحقق اهداف سازمان بیمه سالمت قدردانی شد.
به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش

آیین رونمایی از کتاب “سنجان”
برگزار شد

مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان مرکزی از برگزاری آئین
رونمایی از کتاب سنجان همزمان با هفته پژوهش
خبر داد.بهگزارش روابطعمومی میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی ،مصطفی
مرزبان مدیر کل امروز  22آذر ماه  1400گفت:
«این مراسم به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش،
با حضوردکتر علیرضا فقیهی ،دکتر مهدی دریایی،
علی اکبر آخوندی و ندا غالمی پژوهشگران و
نویسنده این کتاب در دفتر مدیر کل برگزار شد،
در این مراسم عالوه بر رونمایی از کتاب مذکور،
از نویسنده و پژوهشگران تهیه کتاب تجلیل شد».
مدیر کل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
استان مرکزی با اشاره به قدمت و سبقه فرهنگی
منطقه سنجان در استان مرکزی گفت« :این کتاب
با موضوع مردمشناسی منطقه ،پیشینه تاریخی،
بناها و حمام تاریخی ،پیشینه صنایعدستی منطقه،
واژگان محلی ،پیشینه علمی و فرهنگی ،نقش مردم
منطقه در انقالب ،مراسم نوروزی ،مراسم سنتی
و مذهبی ،غذاهای محلی ،بازیها و گویش محلی
منطقه است ».مرزبان این کتاب را منبعی معتبر
برای عالقمندان ،دانشجویان و پژوهشگران این
حوزه دانست و افزود« :تالیف کتاب بهترین ابزار
برای نشر علوم است و در این فرصت از تالش و
اهتمام ویژه مولفان در گردآوری این آثار قدردانی
میکنم».

بیش از پنج هزار سرباز اردبیلی
آموزش مهارتی میبینند

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از
ارائه آموزشهای مهارتی به پنجهزار و  ۷۶۰نفر
از سربازان وظیفه این استان تا پایان سالجاری
خبر داد.سجاد انوشیروانی در این زمینه گفت:
مهارتآموزی این سربازان در  ۲پادگان آموزشی
استان اردبیل در قالب سومین مرحله طرح
سرباز -مهارت با محوریت پادگانهای آموزشی در
پادگانهای شهید بیگلری و شهید مدنی ،واقع در
مشگینشهر و اصالندوز تا پایان سالجاری انجام
خواهد شد .وی افزود :تعداد یکهزار و  ۶۸۱نفر
سرباز وظیفه در پادگان آموزشی شهید مدنی و
تعداد یکهزار و  ۶۷۹نفر سرباز وظیفه در پادگان
ت تا آبان
آموزشی شهید بیگلری از اردیبهش 
امسال آموزشدیدهاند.مدیرکل ورزش و جوانان
استان اردبیل بیان کرد :سربازان وظیفه در این
مرحله در چهار دوره آموزشی از جمله آشنایی با
مهارتهای عمومی اشتغال ،آشنایی مهارتهای
زندگی ،آشنایی مقدماتی با مبانی حقوق ،و آشنایی
مقدماتی با سواد رسانهای به صورت مجازی
آموزش میبینند.وی با اشاره به اینکه اجرای طرح
سرباز -ماهر به صورت آزمایشی از اسفند  ۱۳۹۷در
استان اردبیل آغاز شده است ،اضافه کرد :بر اساس
تفاهمنامه همکاری با جهاد دانشگاهی استان که
تجارب زیادی در زمینه آموزش دارد ،واگذار شده
است.انوشیروانی اظهار کرد :همدلی و خودآگاهی،
ارتباط موثر و ارتباط بین فردی ،مدیریت هیجان
و مدیریت استرس ،مهارت مدیریت زمان ،تفکر
انتقادی ،حل مساله ،آشنایی با قانون اساسی ،سواد
مالی ،سواد رسانهای ،فضای مجازی ،برنامهریزی،
رزومهنویسی و مصاحبه شغلی ،آشنایی با مراحل
کسب و کار ،بازاریابی و قوانین کسب و کار از جمله
سرفصلهای آموزشی است.

پرستاران مديريت درمان تامين اجتماعي اردبيل تجليل شدند

در آستانه والدت با سعادت حضرت زينب
(س) و روز پرستار طي آئيني از پرستاران نمونه
مديريت درمان تامين اجتماعي استان اردبيل
تجليل شد.مدير درمان تامين اجتماعي استان
اردبيل در اين آئين که در سالن کنفرانس
بيمارستان سبالن اردبيل برگزار شد ،با تبريک
والدت با سعادت حضرت زينب (س) و روز پرستار
گفت :زبان در تقدير از پرستاران قاصر بوده و
زحمات ،تالش و ايثار آنها در زمان اپيدمي کرونا
هرگز فراموش نخواهد شد.دکتر قادر برجي با
بيان اينکه پرستاران ،نماد انسان دوستي ،وظيفه
شناسي و ايثار هستند ،افزود :همدردي ،همراهي
و همدلي وجه مشترک پرستاراني است که اين
روزها با جانفشاني و از خودگذشتگي گام به گام
با بيماران کرونايي قدم برداشته و با خنده آنان،
خنديده و با گريه آنان ،گريسته اند.وي اظهار کرد:
بيش از يک و نيم سال است که ويروس کرونا بر
پيکره جامعه چنگ انداخته و به دليل ناشناخته
بودن ابعاد آن ،آحاد مختلف جامعه دچار ترس،
استرس و نگراني شده اند که اگر جانفشاني و از

خودگذشتگي سفيدپوشان عرصه سالمت بخصوص
پرستاران نبود ،فاجعه اي عظيم رخ مي داد.
وي با بيان اينکه پرستاران در ايام سخت
شرافت ،غيرت و مردانگي را نه در شعار بلکه

در عمل نشان دادند ،اضافه کرد :در ايام سخت
کرونايي اين فرشته هاي نجات در حالي به بيماران
و نيازمندان ارائه خدمت مي کردند که گاه خانواده
بيماران حاضر به خدمت رساني به مريض خود

نبودند .وي با اشاره به اينکه پرستاري ،برتري
نوع دوستي بر وظيفه است ،ادامه داد :پرستاران
و مدافعان سالمت يادآور آرامش ،مهرباني ،صبر و
بردباري ،عشق به نجات همنوع و انسان هاي بي
ادعايي هستند که صادقانه در يکي از سخت ترين
شغل هاي دنيا همه تالش خود را براي مراقبت
از بيماران بکارمي گيرند تا دوران نقاهت خود را
به آرامي سپري کنند.مدير درمان تامين اجتماعي
استان اردبيل با بيان اينکه روز پرستا روز افتخار
انسان به انسانيت است ،گفت :سفيدپوشان عرصه
سالمت خود را مدتها از ديدار فرزندان و اعضاي
خانواده محروم کردند اما بي وقفه بر بالين بيماران
بودند تا مسکني بر درد بيماران و خانواده هاي
آنان باشند.وي با اشاره به اقدامات مديريت درمان
تامين اجتماعي استان اردبيل اظهار کرد :در  2سال
اخير بيش از هزار و  890ميليارد ريال فقط براي
طرحهاي عمراني و توسعه زيرساختهاي مورد نياز
هزينه شده است.در اين آئين با اهداي لوحي از
پرستاران نمونه مديريت درمان تامين اجتماعي
استان اردبيل تجليل شد.

حضور جمعی از اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه رامین در وبینار بسیج وزارت نیرو

وبینار بسیج با حضور وزیر نیرو و بسیجیان صنعت آب و برق کشور برگزار شد

همایش سراسری رده های مقاومت بسیج صنعت آب و برق
کشور با شعار((ما مقتدریم)) بهمراه آئین تقدیر از بسیجیان نمونه
این صنعت با حضور وزیر نیرو و جمعی از مدیران عامل  ،فرماندهان
بسیج و بسیجیان پایگاههای مقاومت بسیج شرکتهای تابعه وزارت
نیرو بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد .محرابیان وزیر نیرو در بخشی
از سخنان خود با بیان اینکه بسیج گرانبهاترین میراث امام (ره) است،
اظهار کرد :بسیج هدیه و میراثی ارزشمند است که با نوآوری امام
خمینی (ره) تاسیس و الگویی ایثارگرانه که در سطح ایران و جهان
نمایان شد.وی اضافه کرد :در سالهای اخیر تفکر بسیج با نامهای
مختلف در مقابل استکبار حرکت و اقدامات تاثیرگذاری را شروع کرده
است.وزیر نیرو خاطرنشان کرد :بسیج روزی نهالی نوپا بود که امروز به
شجره طیبه تبدیل شده و امیدواریم شاهد رشد و استحکام روز افزون
آن باشیم.محرابیان با بیان اینکه بسیج یک فرهنگ ،تفکر ،مکتب و

رفتار بوده و مرزی برای آن وجود ندارد ،تصریح کرد :بسیجی باید در
نقطهای که انقالب او را نیاز دارد ،حضور قدرتمندی داشته باشد .امروز
به تعبیر مقام معظم رهبری ،بسیج از یک ماموریت حساس سربلند
بیرون آمده و وارد ماموریتهای ویژه در موقعیتهای مختلف شده
است.محرابیان با اشاره به پتانسیل موجود در بسیج وزارت نیرو اضافه
کرد :امروز باید تکلیف خودمان را در برابر جامعه بدانیم و مراقبت
کنیم این روحیه بسیجی حفظ شود.وی با بیان اینکه بسیج عالوه بر
تکالیف عامه خود ،دارای تکالیف خاصی است ،یادآور شد :در صنعت
آب و برق تکلیف مشخص بوده و متاسفانه کمبودهای قابل توجهی
که مالحظه میشود حاصل غفلت از تفکر بسیجی است.به گفته وی،
متاسفانه تفکر اشتباه نگاه به بیرون در سالهای گذشته ،مسائل را به
بیرون گره زده بود ،در حالیکه راهحل مشکالت با نگاه به ظرفیتهای
درون کشور برطرف میشود.

بازدید سحرگاهی شهردار همدان از ناوگان
حمل و نقل عمومی شهرشهردار همدان به اتفاق
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
از توقفگاه اتوبوسرانی همدان و خطوط مختلف
خدمات رسانی اتوبوسرانی بازدید کرد.در بخشی از
این بازدید سید مسعود حسینی ،با حضور در توقفگاه
اتوبوسهای شهری که دربرگیرنده  228دستگاه
اتوبوس درون شهری و مجتمع تعمیرگاهی است
بر نحوه خدمات رسانی بهتر و آغاز بکار صبحگاهی
اتوبوسهای بخش سازمان تأکید کرد.وی توجه
به نحوه نظافت اتوبوسها ،سالمت سیستمهای
موتوری و گرمایش داخل اتوبوسها ،ایجاد نظم و
انضباط در نحوه خدمات رسانی و انجام تعمیرات
بموقع اتوبوسهای توقفی را امری الزم و ضروری
دانست.شهردار همدان از تعدادی خطوط فعالیت
اتوبوسها و تاکسیهای شهر در بخش خصوصی و

مکان مناسب در لبه حریم شهر برای ایجاد توقفگاه
اتوبوسهای شهری در راستای جلوگیری از آلودگی
هوای شهر همدان ضروری است.
این مقام مسئول همچنین ایجاد پایانههای
اتوبوسرانی و تاکسیرانی در مناطق و محالت
مختلف را به منظور کاستن ترافیک و خدمات
رسانی مناسبتر به شهروندان امری ضروری
دانست و گفت :توجه و پیگیری به این مهم در
طرح جامع شهری بسیار حائز اهمیت است که
امیدواریم بصورت جدی مد نظر قرار گیرد .وی
همچنین به خط کشی ویژه ایستگاههای اتوبوس
و تاکسی در نقاط مختلف شهر اشاره کرد و
اظهار داشت :در جهت ایمن سازی خطوط ویژه
برای شهروندان عزیز توجه مدیریت شهری در
این خصوص امری الزم و ضروری است .بیاناتی
همچنین به اصالح ساختار نیروی انسانی در

سازمان مدیریت حمل و نقل بار مسافر نیز اشاره
کرد و افزود :تکمیل ساختمان اداری سازمان در
راستای جلوگیری از پراکندگی معاونتها و مدیریت
های مختلف زیرمجموعه امری ضروری است که
امیدواریم با همکاری شهردار محترم این امر هر
چه سریعتر تحقق یابد.مدیریت حمل و نقل بار
مسافر شهرداری همدان با تأکید بر افزایش درآمد
از طریق گسترش تبلیغات محیطی و بهره گیری
از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با سازمان حمل و
نقل از جمله سایبانها ،تابلوها و اتوبوسهای شهری
خواستار اصالح ساختار بودجه شهرداری همدان
در این زمینه شد.در پایان بازدید ضمن گشت زنی
در سطح شهر برخی مسائل و مشکالت سازمان
مدیریت حمل و نقل از سوی رئیس سازمان مطرح
گردید که پس از بحث و تبادل نظر ،مقرر گردید
موضوعات موردنظر پیگیری شود

برگزاری مجمع عمومی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در گرگان
اولین جلسه مجمع صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی با
هدف توسعه پایدار ،بهره برداری و حفظ عرصه های جنگلی استان
در گرگان برگزار شد.عبدالرحیم لطفی مدیرکل این اداره کل گفت
 :صندوقهای حمایت از توسعه منابع طبیعی بستری مناسب برای
حضور بهره برداران این بخش با امکان اقتصادی کردن فعالیتهای
آنان در عرصههای منابع طبیعی فراهم میسازد.لطفی بیان کرد :
این صندوق یازدهمین صندوق حمایت از عرصه های منابع طبیعی
کشور است و سرمایه اولیه  4میلیارد تومانی راه اندازی می شود و
توسعه سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی از اهداف این صندوق
هاست.وی افزود :توسعه سرمایه گذاری نخستین رسالت این صندوق
است زیرا تمام چالشهایی که در حوزه منابع طبیعی داریم ریشه

در عدم سرمایه گذاری متناسب است.لطفی ادامه داد :منظور از
توسعه سرمایه گذاری اجتماعی ،مردمی کردن عرصههای منابع
طبیعی است ،این صندوق ها با دو بال توسعه اقتصادی و توسعه
اجتماعی میتوانند معضالت و مشکالت سر راه توسعه منابع طبیعی
را مرتفع کنند 68 .درصد وسعت استان گلستان را عرصه های
منابع طبیعی شامل جنگل و مرتع تشکیل می دهد.مدیر کل ترویج ،
آموزش و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها  ،مراتع وآبخیزداری
کشور در این مراسم گفت :ظرفیت تشکیل تعاونیها در شهرستانها
وجود دارد و باید پس از اخذ رتبههای الزم در قالب آییننامه مربوطه
نسبت به تأسیس صندوق حمایت از منابع طبیعی و آبخیزداری اقدام
شود.وی همچنین افزود :استفاده بهینه از اعتبارات طرحهای منابع

طبیعی و گردش مالی این اعتبارات از مهم ترین فعالیتهایی است
که میتوان در راستای بهبود روند توسعه این صندوقها انجام داد
و این امر مهم به عنوان یک از اولویتهای کاری و در راس برنامهها
قرار خواهد گرفت.دکتر میرزایی اظهار کرد  :فرایند تامین مالی از
طریق منابع مالی صندوق باید بصورت اعتبارات فنی واعتباری و با
نظارت منابع طبیعی در اختیار اعضاء و بهره برداران قرار گیرد تا بتوان
به رشد سرمایههای این صندوق کمک کرد.در پایان افزود  :جذب
سرمایههای بیشتر با جلب اعتماد عمومی نقش چشمگیری در ارتقاء
وضعیت این صندوق دارد.در خاتمه مراسم شرکت صندوق حمایت
از توسعه منابع طبیعی واقع در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان گلستان افتتاح شد.

تفاهمنام ه منطقه آزاد چابهار و ذوب آهن اصفهان برای سرمایه گذاری در صنعت فوالد

ذوب آهن اصفهان در زمینه فوالد با رویکرد
مشارکت با همسایگان و صادرات در منطقه آزاد
سرمایه گذاری می کند .در این راستا منطقه آزاد
چابهار و شرکت ذوب آهن اصفهان تفاهمنامهای برای
سرمایه گذاری در زمینه فوالد با رویکرد مشارکت
با همسایگان و صادرات امضا کردند.این تفاهمنامه
بین عبدالرحیم کردی مدیر عامل منطقه آزاد چابهار

و منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان
منعقد شد که طی آن فراهم شدن زمینه سرمایه
گذاری ذوب آهن اصفهان در سه بخش مورد تاکید
قرار گرفته است.بر اساس این تفاهمنامه هر یک از
خطوط زنجیره فوالد اعم از واحد تولید کنسانتره،
گندله سازی ،نورد و … در پیکره هفتم و هشتم
منطقه آزاد چابهار ایجاد خواهد شد.همچنین بررسی

توسعه بندر تخصصی فوالد و مواد معدنی در منطقه
مورد توافق طرفین قرار گرفت .شایان ذکر است
احداث مجموعه صنعتی متناسب برای کار با اقتصاد
کشورهای همسایه همچون پاکستان و عمان به
صورت مشترک مورد توافق قرار گرفته است.منطقه
آزاد چابهار یکی از مناطق مهم و پایتخت دریایی
کشور است که قطب جدید صنعت فوالد محسوب

می شود  .صنایع بزرگ همچون فوالد و پتروشیمی بر
اساس مزیت های این منطقه  ،می توانند در چابهار
در راستای توسعه فعالیت های تولیدی با رویکرد
صادرات فعالیت کنند  .آینده نگری صنایع فوالدی
در مورد تامین آب مورد نیاز این صنعت باعث شده
که بزرگترین تولید کنندگان فوالد ایران چابهار را به
لحاظ نزدیکی به اقیانوس انتخاب کنند.

سفره کوچک در بلندترین شب سال
مردم در بلندترین شب سال می توانند سفره کوچک تری به
نسبت سال پیش پهن کنند به طوری که هزینه یک خانواده  ۴نفره در
یلدا حداقل  ۵۰۰هزار تومان برآورد میشود.آرام آرام به طوالنیترین
شب سال نزدیک میشویم؛ شبی که شاید در چند سال گذشته شبی
رویایی و به یاد ماندنی برای ایرانیان بود اما اکنون با افزایش مشکالت
اقتصادی از شیرینی آن کاسته شده است.خرید شب یلدا با جیب پر
پول و بدون مشکل مالی لذت بخش است؛ خصوصاً زمانی که بنا باشد
کل خانواده دور هم جمع شوند و تا پاسی از شب معاشرت داشته
باشند ،اما اکنون کرونا از یک سو و مشکالت معیشتی و مالی از سوی
دیگر باعث شده جمعی از خانوادهها ترجیح دهند این شب را تنها
در خانه خود سپری کنند.در آداب و رسوم ما ایرانیان عنوان شده در
شب یلدا یا همان چله ،باید چهل خوراکی خورد؛ به همین علت است
که سفره رنگارنگ پهن میشود و خانوادهها در آن شب به نوعی رژیم
غذایی خود را کنار میگذارند ،اما اکنون پهن کردن چنین سفرهای
آن هم برای فقط  ۴نفر کار آسانی نیست لذا با فاکتورگیری از مخارج
اضافی ،به تخمین هزینه یک سفره یلدا  ۴نفره میپردازیم.
هزینه سفره یلدایی برای خانواده  ۴نفره

سال گذشته در میدان مرکزی بجنورد ،ارزانترین تخمه کیلویی
حدود  ۲۵هزار تومان بود اما اکنون همان جنس حداقل  ۵۰هزار
تومان است؛ سایر آجیلها نیز چنین رشدی را به خود دیدهاند .اکنون
تخمه ژاپنی (جابونی) کیلویی  ۱۵۰هزار تومان فروخته میشود و

سایر تخمهها در همین حدود است؛ خرید یک کیلو آجیل مخلوط
حدود  ۲۰۰هزار تومان هزینه دارد هرچند در صورتی که بخواهیم
مغزیجات خریداری کنیم باید  ۳۵۰هزار تومانی کنار بگذاریم.خرید
دیگر تنقالت مانند گندمک ،شلغم ،چغندر ،نخد ،سنجد و… به مقدار
نیاز  ۴نفر حداقل  ۱۰۰هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت.به سراغ
میوه شب یلدا میرویم؛ جایی که هزینهها بسیار باالتر میرود .خرید
سیب و انار و پرتقال حداقل  ۷۰هزارتومان هزینه میخواهد .هندوانه
به عنوان یکی از اساسیترین خوراکیهای شب یلدا در کشورمان
میتواند بین  ۴۰تا  ۵۰هزار تومان از جیبمان برداشت کند .به
شیرینی فروشی نیز سری می ز نیم؛ حداقل خرید در شیرینی فروشی
نیز  ۷۰هزار تومان هزینه دارد.خرید شام از رستورانها در شب یلدا را
کنار میگذاریم و به دنبال شام خانگی میگردیم؛ درست کردن یک
پلو همراه با خورشت برای  ۴نفر میتواند حدود  ۶۰هزار تومان هزینه
در بر داشته باشد .به این ترتیب برای انداختن یک سفره ساده یلدایی
و بدون هزینههای اضافی و دوری از تجمالت حداقل  ۵۰۰هزار تومان
بودجه میخواهد؛ عددی که پرداخت آن برای خانوادههای متوسط رو
به پایین ساده نیست؛ آن هم فقط برای یک شب.
قیمت تنقالت حدود  ۴۰درصد رشد داشته است

یکی از فروشندگان غذایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار
کرد :نسبت به سال گذشته عموم کاالها رشد قیمت داشته و موارد
معدودی را میتوان پیدا کرد که قیمتش ثابت باقی مانده باشد.

اخبار
پس از اجرای تعمیرات میان دوره ای:

واحد  ۳۰۵مگاواتی شماره  ۲نیروگاه
رامین اهواز مجددا به شبکه سراسری
برق کشور متصل شد

با اجرای تعمیرات میان دوره ای این
واحد  ۳۰۵مگاواتی  ،سطح آمادگی تولید برق
نیروگاه رامین اهواز در ایام پیش رو بویژه پیک
برق  ۱۴۰۱تقویت شد.خلیل محمدی مدیرعامل
نیروگاه رامین اظهار داشت :تابستان سال جاری
و پیک مصرف برق فشار مضاعفی بر واحدهای
تولید برق وارد کرده و رفع چالشهای فنی این
واحدها بمنظور تقویت سطح تولید در پیک برق
سال آتی مهمترین برنامه عملیاتی ما در فصل
پاییز و زمستان است.وی گفت :به همین منظور
طی پروژه تعمیرات میان دوره ای اقدام به رفع
مشکالت فنی و محدودیت های تولیدی واحد
 ۳۰۵مگاواتی شماره  ۲نمودیم.محمدی با اشاره
به موفقیت آمیز بودن این پروژه و تولید پایدار این
واحد  ۳۰۵مگاواتی اظهار امیدواری نمود با رفع
مشکالت فنی سایر واحدهای نیروگاهی شاهد
تقویت و بهبود روند تولید این انرژی حیاتی در
تابستان و پیک برق  ۱۴۰۱باشیم.فربد قیصری
پور معاونت نگهداری و تعمیرات نیروگاه رامین
نیز مهمترین فعالیتهای تعمیراتی در این پروژه
را اصالح زنش کوپلینگهای توربین و هونینگ
کاری آنها  ،اصالح  run outو پاندولی اسپیسر
 ،بررسی وضعیت یاتاقانها و در نهایت باز کردن
سیلندر  LPتوربین و بازدید پره های روتور و
همچنین تعویض کامل یک ردیف از دمپینگ
وایرهای میانی پرههای ردیف  ۳۸عنوان نمود.
الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با  ۶واحد
تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است
و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان
خوزستان و پشتیبانی از شبکه سراسری برق
کشور ایفا می کند.

مراسم اختتاميه مسابقات فرهنگي
ورزشي بسيج ادارات استان گلستان
برگزار شد

بازدید سحرگاهی شهردار همدان از ناوگان حمل و نقل عمومی شهر
سازمانی در مناطق و نقاط مختلف شهر نیز بازدید
و خواستار نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت ناوگان
شد.حسینی اظهارکرد :توجه به خطوط و مناطق
مختلف شهر علی الخصوص مناطق کم برخوردار
بایستی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.در ادامه رئیس
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نیز ضمن
تقدیر و تشکر از خادمین شهروندان همدانی در
ناوگان حمل و نقل عمومی که بصورت شبانه روزی
در حال خدمات رسانی صادقانه به شهروندان
هستند ،افزود :توجه به نگهداری وسائل حمل و
نقل عمومی شهری امری مهم است و در آیت راستا
تقاضای توجه ویژه تر را داریم.محمد رضا بیاناتی با
اشاره به موضوعاتی از قبیل طرح بازنگری در ادغام
سازمانهای زیرمجموعه حمل و نقل ،توجه به تعمیر
و راه اندازی به موقع خودروها و اتوبوسهای توقفی
در تعمیرگاه ها تصریح کرد :شناسایی حداقل دو
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وی افزود :بین انواع تخمه رشدی  ۵۰تا  ۱۰۰درصدی را میبینیم؛
اما بین مغزهایی مانند گردو و بادام رشد قیمت کمتر بوده و میتوان آن را
حدود  ۳۰درصد عنوان کرد؛ به صورت میانگین قیمت تنقالت شب یلدا
 ۴۰درصدی رشد داشته است .این کاسب در ادامه گفت :طبیعی است که
میزان خرید مردم نیز کاهش یافته؛ بسیاری از کارگران درآمدشان تغییری
نکرده است و نمیتوانند مانند سال گذشته سفره شب یلدا پهن کنند .وی
تصریح کرد :طی  ۳ماه اخیر رشد قیمتها کاهش یافته و این تغییرات
قیمت بیشتر مربوط به  ۳ماه نخست سال است؛ با این حال همچنان تورم
وجود دارد و نمیتوان از آن به راحتی گذشت.
مخارج اضافی را کنار گذاشتهایم

در بازار بجنورد زوجی را هنگام خرید اجناس شب یلدا میبینیم
و با آنها از وضعیت بازار و خریدها صحبت میکنیم؛ این زوج جوان
که به گفته خودشان  ۳سال است وارد خانه خود شدهاند ،اظهار
کردند :سعی داشتیم از ابتدای زندگی مخارج اضافی را کنار بگذاریم
و از تجمالت دور شویم .وی افزود :با این حال هزینههای حداقلی یلدا
نسبت به پارسال بیشتر شده؛ اگر سال قبل یک کیلو تخمه را  ۵۰هزار
تومان میخریدیم حال باید برای همان تخمه را  ۷۵هزار تومان پول
دهیم.این جوان تصریح کرد :شاید برای یک زوج و بدون فرزند تأمین
هزینههای چنین شبی سخت نباشد اما برای خانواده دارای فرزند این
امر یقیناً دشوارتر است؛ زیرا نمیتوان به فرزند گفت که تورم وجود
دارد و امسال انار و هندوانه نمیخریم.

این مراسم به مناسبت گراميداشت هفته
بسيج در سال  ١٤٠٠انجام شد.مراسم اختتاميه
مسابقات فرهنگي ورزشي بسيج ادارات استان به
مناسبت گراميداشت هفته بسيج در سال ١٤٠٠
و تجليل از قهرمانان و اعضاي شوراي برگزاري
مسابقات بسيج در این مراسم از سرکار خانم
يلدا همت زاده قهرمان مسابقات تنيس روي ميز
بانوان بسيج ادارات استان و از مهندس سید رضا
موسوی به عنوان عضو برگزاركننده مسابقات
و شوراي فرهنگي بسيج ادارات استان تقدیر
گردید.

برگزاری مانور اطفا حریق در شهرستان
بندرگز

مانور اطفاء حریق توسط یگان حفاظت منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرگز برگزار
شد.مانور اطفاء حریق به منظور آمادگی کامل
پرسنل نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی
شهرستان بندرگز برای جلوگیری از آتش سوزی
در جنگلها و مراتع شهرستان برگزار شد.با توجه به
بارش کم و خزان درختان احتمال وقوع حریق در
گستره منابع طبیعی نسبت به پارسال افزایش یافته
است.حسینی افزود :به همین دلیل با هدف آمادگی
بیشتر نیروهای یگان حفاظت و افزایش توان و
کارآمدی آنها مانور اطفای حریق در مجاورت آب
بندان روستای استون آباد شهرستان برگزار شد.وی
ادامه داد :در این چارچوب مانور امروز به بهترین
نحو ممکن با حضور و عملیات به موقع نیروهای
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
اجرا شد.وی عامل ۹۰درصد آتش سوزی در عرصه
های منابع طبیعی و جنگلها را “عوامل انسانی”
اعالم و بیان کرد :به همین خاطر ارائه آموزش
در این زمینه به عموم مردم از اهمیت بسزایی
برخوردار است.حسینی با اشاره به نقش مهم مردم
محلی در جلوگیری از گسترش آتش سوزی در
جنگلها افزود :از روستاییان ،بهره برداران ،دهیاران
و شوراهای عزیز روستاها درخواست داریم تا نسبت
به آتش سوزی در جنگلها حساسیت نشان داده و
با مشاهده آتش سوزی حتما مراتب را با شماره
تلفن امداد جنگل و مرتع  ۱۵۰۴و ۱۳۰۹اطالع
رسانی نمایند.این مانور با همکاری فرمانداری ،هالل
احمر،شهرداری،دهیاری روستا استون آباد ،وطنا ،گز
شرقی،سرطاق،بنفش تپه،باغو،لیوان،تلو،بخشداری
نوکنده،مرکزی شهرستان برگزار شد.

استفاده های غیرمجاز و نامتعارف،
توزیع عادالنه آب شرب را با اختالل
مواجه می کند

مدیر امور آب و فاضالب رودبار در جلسه
هم اندیشی با دادستان این شهرستان گفت:
برداشت غیرمجاز و استفاده های نامتعارف،
توزیع عادالنه آب شرب در شهرستان رودبار را
با اختالل مواجه می کند.به گزارش دفتر روابط
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
گیالن؛ احمد گلباغی با اشاره به اینکه امور آبفای
شهرستان رودبار خدمات رسانی به بیش از 25
هزار مشترک را بر عهده دارد ،افزود :انشعابات
غیرمجاز و استفاده از آب شرب برای مصارف
کشاورزی و آبیاری باغات زیتون آسیب هایی را
به شبکه های آبرسانی این شهرستان وارد و در
روند تولید و توزیع آب آشامیدنی اختالل ایجاد
می کند.وی گفت :به منظور تامین مستمر و پایدار
آب شرب مردم عزیز شهرستان ،باید این انشعابات
شناسایی و جمع آوری شوند که در این زمینه
تعامل و همکاری دادستانی محترم شهرستان
رودبار بسیار حائز اهمیت و راهگشاست .وی
همچنین با اشاره به اینکه افرادی غیر از ماموران
اداره آب ،وجوهی را از مردم شهرستان بابت آب
بهاء درخواست کرده اند که این موضوع توسط
امور آبفای شهرستان رودبار در حال بررسی است،
افزود :مردم از پرداخت هرگونه وجه بابت هزینه
آب بهاء و تعمیرات تاسیسات آب به افرادی غیر
از ماموران اداره آب خودداری کنند و در صورت
مشاهده چنین مواردی با سامانه ارتباطات مردمی
 122تماس بگیرند.

