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ایالم

دیدار مسعود منصور معاون
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان
جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

استاندارایالمدردیدارمعاونوزیرجهادکشاورزی:عملکردوزارتجهادکشاورزی
و منابع طبیعی در استان منحصر بفرد است.
قاسم سلیمانیدشتکی در دیدار مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و
رئیسسازمانجنگلهامراتعوآبخیزداریکشورضمنتقدیرازتالشهایمجموعه
جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در استان گفت :در این حوزه اقدامات منحصر بفرد
و خوبی انجام شده که در کشور سرآمد است.
سلیمانیدشتکی با عنوان این مطلب که با آبخیزداری در دامنه کوهها و جنگل
ت بسیار خوبی در جهت حفظ خاک ،منابع طبیعی ،جنگلی و منابع آب
ها اقداما 
صورت گرفته است ،تصریح نمود :در این طرح ها درختان جنگلی ،مثمر ،گیاهان
دارویی و هر محصولی که امکان کشت دارد کاشت می شود.
وی در ادامه با اشاره به بیابانی بودن قسمت اعظم مناطق جنوبی استان گفت:
منابع طبیعی در دل بیابان ها با هدف برچیدن منشاء ریزگردها به طرز شایسته ای
شروع به درختکاری و جنگل کاری کرده و این اقدامات امروز باعث تثبیت خاک،
آب و منابع طبیعی در استان شده است.
وی در ادامه گفت :در این طرح ها گونه های مثمری چون گل نرگس کشت می
شود که حتی می تواند برای مردم منطقه باعث درآمدزایی شود.
نماینده عالی دولت در استان با تاکید بر این مهم که منابع طبیعی اولویت ما در
حوزه اعتبارات است ،گفت :در حوزه زیرساخت های منابع طبیعی و محیط زیست
هیچ محدودیتی برای اجرای طرح ها نگذاشته ایم.
اســتاندار ایالم در ادامه کار نهضت جنگل کاری را محدود به اســتان ندانست و
گفت :در جهت حذف منشأ ریزگردها با کشور عراق تفاهم کرده ایم که  ۶۰۰هزار
نهال در نوار مرزی کاشت شود اما به دلیل مسائل کرونا فعال ادامه کار متوقف شده
است.
وی در ادامه با عنوان این مطلب که وزارت جهاد و منابع طبیعی کارهای بزرگی
در اســتان انجام داده اند ،گفت :امروز رضایت مندی بســیار خوبی بین مردم از این
اقدامات به وجود آمده است و از این بابت تقدیر و تشکر می کنم.
وی افزود :کارهایی که در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی در استان ایالم انجام
شــده در کمتر اســتانی نظیر آن را می توان مشــاهده کرد که به طور نمونه به توان
اجرای طرح ســامانه گرمســیری اشاره داشت که اخیرا در سفر آقای دکتر نوبخت
 ۵۵۰میلیارد تومان برای آبگیری سد کنجانچم اختصاص یافت و این یک حرکت
بزرگ و تحول آفرین در جهت آبی کردن اراضی کشاورزی منطقه بشمار می رود.

دیدارو بازدید دکتر منصور رییس رئیس
سازمان جنگلها با نیروهای یگان حفاظت
منابع طبیعی استان ایالم

در این بازدید ســرهنگ علیرضا بیگلری فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی
استان ایالم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی
استان ایالم گفت :نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بصورت هدفمند ،شبانه
روزی و مستمر مشغول حفاظت و صیانت از جنگلها و مراتع استان هستند و این
نیروها تمام توان و تالش خود را به کار بســته اند که وظایف خود را به نحو احســن
انجام دهند.
ســرهنگبیگلریافزود:خوشــبختانهباهمکاریوهمراهیمردموبااحساس
مسئولیت مدیرکل محترم ونیروهای پرتالش منابع طبیعی در بحث حفاظت از این
سرمایه الهی از ابتدای تیر ماه سال جاری تاکنون وقوع حریق در سطح جنگلها و
مراتع استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  93درصد کاهش داشته است.
دکتر منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت از زحمات و تالش فرمانده و نیروهای یگان
حفاظت منابع طبیعی استان ایالم تقدیر و تشکر نمود و ابراز نمود که نیروها یگان
حفاظت به نحو مقتضی مورد تشویق قرار گیرند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی ایالم:

حریق در منطقه «گلدره» شهرستان
هلیالن مهار شد
ایالم-فرماندهیگانحفاظتمنابعطبیعیایالمگفت:باتالشنیرویهایمردمی
و منابع طبیعی ،حریق در منطقه «گلدره» شهرستان هلیالن مهار شده است.
علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :با حضور و تالش نیروهای
یگان حفاظت منابع طبیعی اســتان ،فرمانداری هلیالن ،نیروهای منابع طبیعی
شهرستان هلیالن ،نیروهای واکنش سریع اداره کل منابع طبیعی ،محیط زیست،
هالل احمر ،بسیج و همچنین نیروهای مردمی حریق در منطقه گلدره شهرستان
هلیالن مهار شده است.
وی تصریح کرد :نیروهای منابع طبیعی و محیط زیســت تا پایدار شــدن کامل
شرایط در منطقه حضور خواهند داشت.
وی گفت :در سال جاری وقوع حریق در سطح جنگلها و مراتع این استان در
مقایسه با سال گذشته  ۹۷درصد کاهش یافته است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم با اشاره
به شرایط به وجود آمده در کشور در خصوص شیوع بیماری کرونا ،گفت :حفاظت
ومراقبتازجنگلهاوعرصههایطبیعیبارعایتوحفظنکاتبهداشتیومراقبتی،
توسط نیروهای پرتالش یگان حفاظت اداره کل و شهرستانها به صورت مداوم و
مستمر انجام میشود.

رئیس اداره منابع طبیعی دهلران خبر داد؛

حمایت منابع طبیعی شهرستان دهلران از
طرح زراعت چوب

رئیس اداره منابع طبیعی دهلران گفت :این دستگاه اجرایی از طرح زراعت چوب
در شهرستان با ارائه تسهیالت ارزان قیمت حمایت می کند.
نصراهلل پارسه اظهار کرد :یکی از برنامههای سازمان جنگلها و مراتع در بحث
توســعه زراعت چوب در کشــور در سال جاری ،پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به
کشاورزان با نرخ  ۱۳درصد است.
وی گفت :کشاورزانی که حاشیه مزارع خود را به طرح زراعت چوب اختصاص
دهند بعد از تشکیل پرونده به بانکهای عامل برای دریافت تسهیالت به ازای هر
هکتار  ۷۸میلیون ریال معرفی میشوند.
پارسه گفت :یکی از مناطقی که باید کشاورزان در بحث زراعت چوب مشارکت
کنند ،بخش دشت عباس است چرا که با باال آمدن آبهای زیرزمینی در این بخش
مستعد کاشت و اجرای طرح زراعت چوب است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت :در اجرای این
طرح ،اداره منابع طبیعی نهال را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار میدهد
وپیشبینیمیشودبیشاز ۳۰۰هزاراصلهنهالاکالیپتوسدرایناراضیکشاورزی
شهرستان کشت شود.
وی بیان کرد :در سال جاری چهار هزار و  ۴۶۰تن چوب به ارزش دو میلیارد و
 ۷۰۰میلیون تومان از سطح اراضی شهرستان برداشت شده است.
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تهیهکننده فیلم سینمایی در مراسم اکران اختصاصی در مشهد:

اکران «دیدن این فیلم جرم است» به زودی آغاز می شود

تهیهکننده فیلم ســینمایی «دیدن این فیلم
جرم اســت» گفت :این فیلم به زودی به صورت
عمومی اکران می شود.
بــه گزارش روابــط عمومی خانه مطبوعات و
رســانه های خراســان رضوی ،محمدرضا شفاه
یکشــنبه شــب پس از اکــران اختصاصی فیلم
ســینمایی «دیدن این فیلم جرم اســت» ویژه
مدیران اســتان و اصحاب رسانه خراسان رضوی
که به همت خانه مطبوعات و رسانه های خراسان
رضوی با همکاری پردیس ســینمایی هویزه در
مشهد برگزار شد ،افزود :پس از اکران فیلم «دیدن
این فیلم جرم است» در سی و هفتمین جشنواره
فیلــم فجر ،تا حدود یک ســال مجوز اکران این
فیلم که محصول سازمان سینمایی سوره حوزه
هنری است ،داده نشد.
وی با اشاره به صدور مجوز اکران این فیلم در
بهمن ماه  ،1398ادامه داد :پس از صدور مجوز،
به دلیل شیوع کرونا سینماها تعطیل شد و اکران
این فیلم میســر نشــد؛ اما به زودی این فیلم در
ســینماهای کشور به صورت عمومی اکران می

شود.
تهیهکننده فیلم ســینمایی «دیدن این فیلم
جرم اســت» درباره اعمال ممیزی در این فیلم
گفت :فقط بخش کوتاهی از یک ســکانس این
فیلم توسط یکی از نهادها مورد اعتراض بود که
در زمان اکران در جشنواره فیلم فجر 1397حذف
شــد ،اما وزارت ارشــاد اگرچه تا مدت ها مجوز
اکران عمومی این فیلم را در محاق نگه داشــت،
اما در نهایت مجوز صادر شده فعلی برای کل فیلم
است و هیچ ممیزی جدیدی توسط ارشاد تحمیل
نشد.
کارگردان و نویســنده مشهدی فیلم «دیدن
این فیلم جرم اســت» نیز در سخنانی گفت :اگر
پایمردی شفاه تهیه کننده این فیلم نبود« ،دیدن
این فیلم جرم است» هیچ وقت ساخته نمی شد.
رضا زهتابچیان افزود :بعضی از شخصیت های
اینفیلمرابراساسمشاهداتوتجربیاتشخصی
خود و درجه دارانی که در دوران خدمت سربازی
با آن ها ارتباط داشتم ،پرداخت کردم.
وی در پاســخ به ســئوالی مبنی بر این که آیا

کاراکتر «سردار» در این فیلم ،نمادی از «سردار
سلیمانی» است؟ ،اظهار کرد :خیر ،حدود سیزد ه
چهارده سال پیش که این قصه را طراحی کردم،
هیچ نامی از «حاج قاســم ســلیمانی» نشنیده
بــودم و تا همین چند ســال پیش ،اصال وی را
نمیشناختم.
مدیر خانه مطبوعات و رســانه های خراسان
رضــوی هم در این مراســم با اشــاره به منش
دردمندانــه و دغدغهمندانه این فیلم گفت :این
فیلم اولین بار طی ســال  97در جشــنواره فجر
اکران شــد ،نه تنها دیدن این فیلم جرم نیست
بلکه به خصوص برای مســئوالن نظام اسالمی
مشاهده آن فیلم ضروری است.
مجتبی محمــودی افزود« :دیدن این فیلم
جرم است» دردمندانه و دغدغهمندانه صحبت
می کند و در آن طعم فیلم آژانس شیشــه ای،
غیرت فیلم التاری و اخالص فیلم های مالقلی
پور قابل درک است.
وی ادامه داد :این فیلم ســینمایی نشان می
دهــد که نقدهــای درون خانوادگی در انقالب
اســامی قطعا باید انجام شــود و قدمها و قلمها
باید کنار هم فعالیت داشته باشد.
در ادامه این مراسم از تعدادی از خانواده های
معظم شهدا حوزه رسانه و سالمت استان شامل
زنده یاد کاظم اخوان و شــهیدان محمد سیدی،
جواد جهانی ،حسن علیمردانی ،جودی ،شریفی،
حمید عقیلی و نظر نژاد با اهدای تندیس ایثار و
هدیــه ای ویــژه و همچنین رضــا زهتابچیان
کارگردان و نویســنده مشهدی فیلم «دیدن این
فیلم جرم است» و محمدرضا شفاه تهیه کننده
این اثر از ســوی خانه مطبوعات و رســانه های
خراسان رضوی تقدیر شد.
در این مراســم که با اســتقبال خوب اصحاب
رسانه خراسان رضوی همراه بود ،برخی مدیران
استان همچون مروارید مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اســامی ،بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مشهد و سرهنگ امید خدا قائم مقام بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی
و همچنین اعضای قرارگاه حزب ا ...مشــهد نیز
حضور داشتند.

اولین عملیات تعمیرات شبکه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
اولین عملیات تعمیرات شــبکه شــرکت توزیع نیروی برق اســتان
کرمانشــاه بــه طول  ۶۰کیلومتر ،در شهرســتان کنــگاور و بر روی فیدر
«خمیس آباد» انجام شد.
مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل این شرکت ،هدف از برگزاری این
عملیاتراکاهشخاموشی برق و انرژی توزیعنشدهدرفیدرهایبحرانی،
افزایش قابلیت اطمینان و تاب آوری شبکه ،استاندارد ســازی شــبکه و
ارتقاء سطح کیفی و کمی پرسنل در مقابله با بحران های احتمالی عنوان
کرد.
کرمانشاه -حسنا فخارزاده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت :این عملیات
با فراخوان نیروهای عملیاتی از سراســر اســتان با  ۲۵اکیپ فنی و حضور
 ۱۵۰نفر از پرســنل عملیاتی ،تعمیرات اساســی بر روی فیدر «خمیس
آباد» به طول ۶۰کیلومتر انجام شد.
وی خاطر نشان ساخت :این فیدر جزو فیدرهای بحرانی استان بود که
متاسفانه در تابستان سال جاری بیشترین خاموشی در این منطقه اتفاق
افتاد .شهرستان کنگاور دارای  ۱۴فیدر و ۶۵۰کیلومتر خط۲۰کیلو ولت
با  ۳۴هزار مشــترک اســت .مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشــاه با بیان اینکه یک هزار و  ۵۰۰مشــترک چاه کشاورزی در این
شهرســتان وجود دارد ،گفت :کشــاورزان این منطقه در تابستان امسال

اقتصاد و دارایی یزد
در جشنواره استانی
شهید رجایی برتر
شد
اداره کل امــور اقتصادی و دارایی اســتان یزد برای
چهارمین ســال پیاپی در جشنواره شهید رجایی سال

همکاری خوبی را با شــرکت توزیع نیروی برق اســتان داشــتند و از طرح
تشویقی ۴ساعت خاموشی و  ۲۰ساعت برق رایگان به نحو احسن استفاده
کردنــد .مــا هم به پاس این همکاری تعمیــرات این منطقه را در اولویت
گذاشــتیم تا برای دوران پیک تابســتان سال  ۱۴۰۰نیز همکاری ویژه ای
را با ما داشته باشند.
وی اظهارداشــت :عملیات از صبح روز ســه شــنبه هشــتم مهرماه تا
بعدازظهر این روز با برنامه ریزی مشخص برای اکیپ ها تعریف شد.
مهندس مرآتی افزود :شبکههای توزیع استان مربوط به سنوات گذشته
است و بخشهایی از آن فرسوده است که نیاز است یه صورت مداوم برنامه
پیشــگیری و تعمیرات را برای آنها به اجرا درآوریم تا در فصل گرم ســال
و بحرانهای طبیعی بتوانیم برق پایدار و مطمئن را به مشــترکین ارائه
دهیم.وی بیان داشت :در عملیات امروز بخشی از شبکه اصالح می شود،
تیرها و بخشهایی از تاسیسات و تجهیزات تعویض می شود که در کاهش
تلفات نقش بسزایی دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه خاطر نشان
ســاخت :هر هفته یک محور از شهرســتان های اســتان را تا زمانی که از
لحاظ جوی فرصت کار داشته باشیم انجام می دهیم تادر زمستان و فصل
پیک مصرف برق بدون هیچ مشــکلی به خدمات رســانی به مشترکین
ارجمند استان ادامه دهیم.

 99در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی از
بین دستگاههای اجرایی استان خوش درخشید و حائز
رتبه برتر شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل امور
اقتصادی و دارایی استان یزد ،در مراسمی که با حضور
مسئوالن استاندار و مسئوالن ارشد اجرایی استان در
محل استانداری یزد برگزار شد؛ با اهدای لوح سپاس و
تندیس ویژه جشنواره از مدیر کل ،مدیران ،کارکنان
و کارشناســان این مجموعه به جهت عملکرد خوب،
همت و تالش موثر در این زمینه تجلیل به عمل آمد.
« محمد علی طالبی» استاندار و رئیس جشنواره شهید

رجایی استان یزد در لوح تقدیر خود به « علی نمازی
« مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان یزد آورده
اســت :مراتب تبریک و قدردانی خــود را از مدیران،
کارشناســان و کارکنان پر تالش آن دستگاه اعالم
نموده و امید است در سالی که با عنوان « جهش تولید
« نامگذاری شده با استمرار تالش و تکاپوی مضاعف،
شاهد ارتقای کارآمدی بیشتر آن واحد و رضایت مردم،
ایجــاد آرامش و دمیدن روح امید برای آینده ای بهتر
باشیم و برای شکوفایی و توسعه همه جانبه استان با
عالقه مندی بیشتر تالش نمایید.

«فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره  99/7-91ت»

شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران بــه نمایندگــی از ســازمان توســعه و نوســازی معــدن و صنایــع معدنــی ایــران در
نظــر دارد در غالــب طــرح ســرمایه گــذاری احیــاء و فعــال ســازی و توســعه معــادن کوچــک مقیــاس فراخــوان عمومــی
«ســرمایه گــذاری جهــت احــداث کارخانــه فــرآوری ســنگ آهــک (کارخانــه پــودر میکرونیــزه و یــا کارخانــه  pccو یــا
کاغــذ از کربنــات کلســیم) بــا اســتفاده از کانســنگ معــادن ســنگ آهــک اســتان آذربایجــان غربــی شهرســتان بــوکان»
را بــا جزئیــات منــدرج در اســناد فراخــوان برگــزار نمایــد .لــذا بدینوســیله از عالقمنــدان دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت
کســب اطالعــات بیشــتر و تهیــه اســناد فراخــوان از تاریــخ  99/07/12و حداکثــر تــا ســاعت  16مــورخ 99/07/23
بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه و اصــل فیــش واریــزی بــه مبلــغ  500.000ریــال (پانصــد هــزار ریــال) شــماره
حســاب جــاری  4001053404028367بــا عنــوان تمرکــز وجــوه شــرکت هــای دولتــی -شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد
معدنــی ایــران بــه شــماره شــبا  350100004001053404028367IRو شناســه واریــز  30رقمــی بــه شــماره
 388053482230170711010276247198نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران  ،بــه آدرس  :تهــران باالتــر
از میــدان ولیعصــر روبــروی ســینما اســتقالل شــماره  1713بــرج جنوبی-طبقــه نهم–امــور حقوقــی و قراردادهــا مراجعــه
نماینــد .ضمن ـا ً مهلــت ارائــه پیشــنهادات حداکثــر تــا ســاعت  17روز شــنبه  99/08/03تعییــن مــی گــردد.

اخبار

رونمایی از خودرو مدیریت بحران

شرکت کاز استان کرمانشاه

رونمایی از خودرو مدیریت بحران شرکت کاز استان کرمانشاه باحضور
مهندس ســاالری معــاون محترم هماهنگی امور عمرانی اســتانداری
کرمانشاه.
کرمانشــاه -حســنا فخارزاده  -شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان
کرمانشاه عنوان نمود همزمان با فرارسیدن روز آتش نشانی و ایمنی وبا
حضورمهندسساالریمعاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریکرمانشاه
از خودرو مدیریت بحران شرکت گاز استان رونمایی گردید.
شــهبازی :ضمن تبریک روز آتش نشــانی و ایمنی،یادآورنمود اولویت
کاردر مجموعه وزارت نفت و شــرکت گاز بحث ایمنی می باشــد و نظر به
پشــت سرگذاشــتن بحرانها وحوادث طی چند سال اخیر از جمله زلزله ،
ســیل و غیره و کســب تجربیات جدید  ،ضرورت طراحی و تجهیز خودرو
بحران به منظور خدمت رسانی به موقع و مطلوب به هم استانی ها احساس
گردید .لذا با تالش و همت همکاران اولین خودرو  8تنی مدیریت بحران
درســطح اســتان و شرکت ملی گاز ایران طراحی و به تمام ابزارهای مورد
نیاز تجهیز وآماده خدمت رسانی به هم استانی ها گردیده است.
شهبازی افزود :ارزش واقعی خودرو مدیریت بحران گاز استان به قیمت
امروز 22میلیارد ریال می باشد که تمامی ابزارهای مورد نیاز زمان بحران
شــامل  72قلم از جمله ابزارهای حفاری،هوابرش،دســتگاه جوشکاری
ودستگاه تنفسی ،موتور برق ودستگاه اتان سنج وبرج روشنایی با قابلیت
ارتقاء به برج مخابراتی و ...می باشد.
ســاالری معاون عمرانی استانداری کرمانشاه :ضمن تشکر از خدمات
ارزنده همکاران شــرکت گاز اســتان کرمانشاه و نقش خوب و تأثیرگذار
مجموعهگازاستاندرزمانبحرانهایگذشتهطیبازدیدازخودرومدیریت
بحران عنوان نمود که خودرو مورد نظر برای شرایط خاص در زمان بحران
ارزشمند می باشد ومی تواند الگوی خوبی برای استان و کشور باشد ومی
توانیم با به کار گیری چنین تجهیزاتی درزمان بحران جهت حفظ جان
شهروندان و مردم عزیز به موقع عمل کنیم .

پرداخت  ۸میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان

تسهیالت کرونایی به مراکز غیردولتی
بهزیستی آذربایجان شرقی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت :امسال تاکنون  ۸میلیارد و
 ۳۰۰میلیون تومان تسهیالت به صاحبان  ۲۲۵مراکز غیردولتی بهزیستی
آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.
دکتر فرگل صحاف با اعالم این خبر اظهار داشت ۴۹۶ :مرکز غیردولتی
آســیب دیده از کرونای بهزیســتی با اشــتغال  ۱۷۹۵نفر و تسهیالت
درخواستی به مبلغ  ۲۲۰میلیارد ریال ثبت شده است که از این تعداد
تاکنون شاهد پرداخت  ۸۳میلیارد ریال تسهیالت کرونایی هستیم.
وی خاطر نشــان کرد ۲۷۱ :پرونده نیز با تســهیالت درخواست ۱۳۷
میلیارد ریال در حال بررسی است   .
وی با بیان اینکه  ۸۳میلیارد ریال توســط  ۲۲۵مرکز با اشــتغال ۶۳۳
نفــر به مرحله پرداخت رســیده و  ۱۳۷میلیــارد ریال برای  ۲۷۱مرکز با
اشتغال  ۱۱۶۲نفر در دست اقدام بانک ها است.
این مســؤول ادامه داد :تســهیالت حمایتی به واحدها و کارگاههایی
اختصاص مییابد که نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند و در واقع
مبنای پرداخت ،شاغل بودن نیروی کار ،تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه
پردازی تا قبل از شیوع کرونا است.
مدیر کل بهزیستی با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه کارا برای دریافت
تســهیالت کرونایی تا پایان مهرماه امکان پذیر اســت ،گفت :افراد واجد
شــرایط و دارای مجوز از بهزیســتی اســتان آذربایجان شرقی می توانند
به سامانه کارا مراجعه کنند.
وی ادامه داد :رســته های فعالیت مهدهای کودک ،مراکز آموزشــی
توانبخشــی ،مراکز توانبخشــی حرفه ای ،آموزشی ،تولیدی و حمایتی،
توانبخشــی و خدمات وابســته ،بازپروری معتادان ،آسایشگاه سالمندان،
آسایشگاه معلولین ،آسایشگاه های اعصاب و روان ،جزء مراکزی هستند
که شامل دریافت تسهیالت میشوند.
صحاف اضافه کرد :میزان پرداخت تسهیالت نیز به این شکل است که
برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشدهاند به ازای هر
شــاغل دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی مبلغ  ۱۲میلیون تومان وام و
برای واحد هایی که به اجبار تعطیل شدهاند مبلغ  ۱۶میلیون تومان وام
به ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی پرداخت می شود.
وی یاد آور شــد :افراد واجد شــرایط می توانند برای کســب اطالعات
بیشتر به سامانه کارا مراجعه کنند تا پرونده آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود  :در صورتی که شــاغل واحدهای مشــمول از مقرری بیمه
بیکاری در ماه های فروردین  ،اردیبهشــت و خرداد  ۹۹اســتفاده نماید،
مشمول بهره مندی از این تسهیالت نخواهد شد.
این مقام مسئول افزود :شرط نداشتن چک برگشتی از شروط دریافت
این تسهیالت برای متقاضیان و ضامنین نیز حذف شد.

اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح

بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی -بلوار
مجیدیه طی  10ماه آینده

سرپرستمعاونتاقتصادیشهرداریمشهدگفت:تقاطعغیرهمسطح
بزرگراه آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی -بلوار مجیدیه با برآورد اولیه 537
میلیارد ریال طی  10ماه آینده در شــمال غربی شــهر مشهد و حد فاصل
تقاطع چهارسطحی آزادگان و بلوار رحمانیه به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شــهرداری مشهد ،مهدی
حاتمی در حاشــیه کمیســیون بازگشایی پاکات این پروژه عنوان کرد :از
خــرداد ماه ســال جاری آگهی فراخــوان عمومی این پروژه جهت تعیین
پیمانکار واجد شرایط منتشر و پیمانکاران متعددی در فرآیند توانسنجی
شــرکت کردند که پیرو آن اقدامات الزم جهت ارزشــیابی و توانســنجی
متقاضیانتوسطکمیتههایارزیابیمتشکلازنمایندگانمعاونتعمران،
حمل و نقل و ترافیک و معاونت اقتصادی شهرداری مشهد انجام گردید.
ویافزود:تقاطعغیرهمسطحبزرگراهآیتاهللهاشمیرفسنجانی-بلوار
مجیدیه با برآورد اولیه  537میلیارد ریال طی  10ماه آینده در شــمال
غربی شهر مشهد و حد فاصل تقاطع چهارسطحی آزادگان و بلوار رحمانیه
به بهره برداری خواهد رسید.
حاتمی در ادامه گفت :در مرحله نهایی از میان  9شرکت حائز صالحیت
 6شــرکت با ارســال پاکات پیشنهاد قیمت به جلسه کمیسیون ماده 13
راه یافتند ،همچنین نحوه پرداخت در این پروژه  %40نقد و  %60غیرنقد
می باشــد و بخش غیر نقد در قالب اعطای امتیاز پروانه ســاختمانی یا
واگذاری امالک متعلق به شهرداری تنظیم گردیده است.
وی بــا تاکیــد بر این که ضریب پلــوس برنده این مناقصه کمتر از 50
درصد بود که با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ها قابل پذیرش
اســت ،یادآور شــد :جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات این پروژه با حضور
نماینده سازمان بازرسی کل کشور ،اعضای کمیسیون ماده  ،13مدیران
حوزه اقتصادی و معاونت فنی و عمران شــهرداری مشــهد و نمایندگان
شــرکت های متقاضی در محل نمایشــگاه بین المللی برگزار شــد که در
نهایت شرکت راه سازی ریتون با ارائه پایین ترین قیمت به عنوان برنده
مناقصه انتخاب گردید.
معاون اقتصادی شهردار در پایان خاطرنشان کرد :امیدواریم طی 10
ماه آینده شــاهد بهره برداری تقاطعی باشــیم که در کارکرد مشــترک با
تقاطع چهارســطحی آزادگان نقش بســزایی در تسهیل رفت و آمد و حل
معضل ترافیکی خواهد داشت و خدمت ارزنده ای برای شهروندان و زائران
آستان علی ابن موسی الرضا (ع) باشد.

