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اخبار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبدانان از
خسارت آتش سوزی به  ۱۳هکتار از عرصه های
دینارکوه آبدانان خبر داد.
احمد ایمانی اظهار کرد :آتش سوزی منطقه
حفاظت شده دینارکوه (محل کناره) پس از
هفت ساعت تالش بی وقفه نیروهای مردمی
و منابع طبیعی و آبخیزداری ،تشکلهای مردم
نهاد مهار شد.
وی گفت :این آتش سوزی که بوسیله عوامل
انسانی اتفاق افتاده بود ،به حدود  ۱۳هکتار از
جنگل خسارت وارد شده است.

مدیرکل اوقاف فارس:

ثبت کمترین آمار تخلفات انتخاباتی در البرز

عبور از تنشآبی گیالن نیازمند
مدیریت بهینه مصرف است

خسارت آتش سوزی به  ۱۳هکتار
از عرصه های دینارکوه آبدانان

اخبار

رئیس کل دادگستری البرز خبر داد

مدیر عامل آب و فاضالب گیالن :

مدیر عامل آب و فاضالب گیالن گفت  :با
توجه به کاهش  ۴۰درصدی نزوالت جوی و تنش
آبی پیش رو مردم استان باید با مدیریت صحیح
در مصرف آب صرفه جویی کنند.
سید محسن حسینی در نشست ستاد پایش
تنش آبی استان که به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد ،اظهار داشت :این ستاد به منظور
کاهش تنش آبی تشکیل و پس از شناسایی
ریسک ها ،حوادث و اتفاقات توسط تیم های
واکنش سریع به صورت آماده باش ،پیگیری می
شوند.
وی ادامه داد :برای مدیریت تنش آبی چهار
دستگاه بسته بندی آب شرب با ظرفیت هشت
هزار لیتر در ساعت و شبکه های آبرسانی آماده
فعالیت هستند و شرکت آب و فاضالب گیالن
حداکثر تمهیدات را برای مقابله با تنش آبی
اندیشیده است تا با کمترین تنش شرایط را
مدیریت کند.
مدیرعامل آبفای گیالن افزود :تصفیه
خانه بزرگ آب گیالن نیز با ظرفیت تولید
 ۶متر مکعب در ثانیه وظیفه تنظیم
فشار آب مشترکین را بر عهده دارد.
حسینی ابراز امیدواری کرد :با راه اندازی کامل
تصفیه خانه جدید آب گیالن  ۱۸شهر و ۵۶۸
روستا تحت پوشش این شبکه برای مصرف آب
شرب قرار گیرند.
وی خواستار مدیرت آب توسط مشترکین شد و
گفت :مردم با مدیریت و صرفه جویی در مصرف
آب مشکالت کم آبی را کاهش دهند .ما همیشه
شاهد همکاری مردم با شرکت های آب وفاضالب
بوده ایم و امیدواریم این همکاری ادامه دار باشد .
مدیرعامل آبفای گیالن افزود :آب ثروت ملی
است که هیچ جایگزینی ندارد و به همین منظور
مردم می بایست حداکثر بهره وری و صرفه
جویی را داشته باشند.
حسینی بیان کرد :آب و فاضالب گیالن با
توجه به تنش آبی پیش رو هیچ برنامه مدونی
برای قطعی آب ندارد اما گاهی به دلیل شرایط
خاص ممکن است آب قطع شود .
مدیرعامل آبفای گیالن ادامه داد :با توجه به
کاهش نزوالت جوی و  ۵۷۶دهنه چشمه ای که
منبع تغذیه آنها متاثر از برف است ،با کاهش آب
دهی چشمه ها در تابستان مواجه خواهیم شد.
به گفته وی میزان اب چشمه ها در نقاط
مختلف متفاوت است و با توجه به شرایط پیش
رو شاید در  ۳۱۳روستا با کاهش آبدهی چشمه
ها مواجه شویم.
مدیرعامل آبفای گیالن اضافه کرد :در این
خصوص تمهیدات خاصی از سوی آب و
فاصالب گیالن فراهم شده و تانکرهای آبرسان
آبفا و بخش خصوصی آماده کار است.
حسینی در زمینه نظارت بر کیفیت آب نیز
تصریح کرد :هزار و  ۱۴۸مخزن ذخیره آب در نقاط
مختلف استان گیالن وجود دارد که  ۳۱آزمایشگاه
وظیفه کنترل کیفیت آب آنها را بررسی می کنند.
وی افزود :شرکت آب و فاضالب گیالن با
همکاری با شبکه بهداشت بر کیفیت آبها نظارت
دارد و خوشبختانه وضعیت آب شرب منطقه
مطلوب است .
مدیرعامل آبفا همچنین مقابله با انشعابات
غیر مجاز را از برنامه های آب و فاضالب
گیالن عنوان کرد و افزود  :آب یک حق عمومی
است از مشترکین می خواهیم برای اخذ
انشعاب به ادارات شهرستان مراجعه کنند.
بیش از  ۹۹درصد جمعیت شهری و ۷۷.۳۲
درصد جمعیت روستایی استان گیالن از خدمات
آب شرب بهداشتی بهره مند می باشند.
استان گیالن در حال حاضر یک میلیون و
هشت هزار مشترک  ۹۵۵ ،هزار مصرف کننده
خانگی  ۶۵۴ ،دهنه چاه  ۵۷۶ ،دهنه چشمه ۱۳ ،
واحد تصفیه خانه و  ۶۲۰دستگاه پمپاژ آب دارد.
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در این نشست حسین فاضلی هریکندی با تاکید بر
اهمیت انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران به عنوان مظهر مردمساالری و جمهوریت
گفت :انتخابات اخیر از چندین منظر اهمیت فراوانی
دارد که انتخاب عالیترین مقام اجرایی کشور و
اعضای شورای شهر و روستا از دالیل این اهمیت
است.
وی با اشاره به برخی انتقادات که در خصوص
تأیید صالحیتهای نامزدهای شهر و روستا وجود
دارد تصریح کرد :معیار در تعیین صالحیتها قانون
است و دادگستری به عنوان دستگاه حاکمیتی
مجری قانون است و برگزاری انتخابات سالم و پرشور
را پیگیری خواهد کرد.
عالیترین مقام قضائی استان البرز با بیان اینکه
قوه قضائیه مطابق سنت همیشگی ،ماهها پیش از
برگزاری انتخابات با بخشنامه  ۱۸بهمن سال گذشته
رئیس قوه قضائیه اقدام به تشکیل ستاد ملی،
استانی و شهرستانی ستاد پیشگیری و مقابله با
جرایم و تخلفات انتخاباتی کرده است متذکر شد:
این ستاد در استان البرز و کلیه حوزههای قضائی
تشکیل شده که در ستاد استانی تاکنون پنج جلسه
در این خصوص برگزار شده است.
ثبت کمترین آمار تخلفات انتخاباتی در استان البرز
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری بر رسیدگی به
تخلفات انتخاباتی مقدم است متذکر شد :ثبت
کمترین میزان آمار تخلفات انتخاباتی در استان البرز
به نسبت سایر استانهای کشور ،نشان میدهد
که سیاستهای مصوب ستاد استانی پیشگیری و
مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی به خوبی در البرز
اجرایی شده که مرهون زحمات دستگاههای عضو
ستاد و نیز مدیران واحدهای قضائی دادگستری کل
استان و رصد و پیگیری دبیرخانه ستاد پیشگیری و
رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان است.
رئیس کل دادگستری استان البرز ،تعیین شعب
ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی ،تشکیل کمیته
رصد و پایش فضای مجازی در استان و شهرستانها،
نظارت و پیگیری از دستگاههای اجرایی و شهرداریها
برای ممانعت از استفاده از اموال دولتی و عمومی
برای تبلیغ نامزدها توسط اداره کل بازرسی استان را
بخشی از اقدامات مهم این ستاد برشمرد.
منع مدیران دادگستری از حضور در ستادهای
انتخاباتی
وی از صدور بخشنامهای برای کلیه مسئوالن
قضائی و مدیران دادگستری کل استان برای پرهیز
از حضور در ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست
جمهوری خبر داد و افزود :در حوزه انتخابات شورای

استاندار خراسان رضوی:

سفارش به شرکت در انتخابات از
مصادیق نیکی و تواصی به حق است

رئیس کل دادگستری البرز گفت :کمترین میزان آمار تخلفات انتخاباتی در البرز به نسبت سایر استانهای کشور ثبت شد.پنجمین و آخرین نشست «ستاد
پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی استان البرز» با حضور رئیس کل دادگستری استان ،رئیس کل محاکم عمومی و انقالب کرج ،دادستان عمومی و
انقالب کرج و مدیران کل دستگاههای عضو و دیگر اعضا برگزار شد.

معیار در تعیین
صالحیتها
قانون است و
دادگستری به
عنوان دستگاه
حاکمیتی
مجری قانون
است و برگزاری
انتخابات سالم
و پرشور را
پیگیری خواهد
کرد
شهر و روستا نیز جلسات توجیهی با نامزدها برای
تاکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط دادستانها
برگزار شده است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز
برخی از خطوط قرمز تبیین شده برای نامزدهای
شورای شهر و طرفداران آنها را تشریح کرد و گفت:
تضعیف دستاوردهای نظام؛ افترا ،توهین و نسبت
دروغ به نهادهای انقالبی؛ بزرگنمایی مشکالت
و مسائل؛ انتشار مطالب خالف قانون اساسی؛
استفاده از امکانات دولتی و عمومی؛ زیر سوال بردن
تقسیمات کشوری؛ تشکیک در روند انتخابات از
خطوط قرمز دستگاه قضائی استان است.
تذکر به رسانههای رسمی
وی ویژگی مهم انتخابات امسال را پررنگتر شدن
نقش فضای مجازی در تبلیغات و اعالم برنامههای
نامزدها دانست و بیان کرد :این ویژگی نقش مهمی
در کاهش هزینههای نامزدها و جلوگیری از ترددهای

غیرضروری در شرایط شیوع ویروس کرونا داشته
است .عالیترین مقام قضائی استان البرز تاکید
کرد :نباید در رسانههای رسمی از عناوینی مانند
«رئیس ائتالف» یا «سخنگوی ائتالف» استفاده
شود و فرمانداریها در اعطای مجوز به سخنرانان
حتما ً چارچوبهای قانونی را رعایت کنند؛ همچنین
اداره کل ارشاد بر چاپخانهها نظارت داشته باشد و
اپراتورهای مخابراتی نیز در خصوص پیامکهای انبوه
مورد نظارت قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری شفاف و حضور
حداکثری مردم انتخابات ،هدف دادگستری استان
است تاکید کرد :هرگونه خرید و فروش آرا در
صندوقهای اخذ رأی به دقت مورد رصد قرار گرفته
و برخورد سریع و قانونی با متخلفان انجام خواهد
شد همچنین با طرح کنندگان مباحث قومیتی در
شهرهای استان برخورد میشود.
ممنوعیت رأی اتوبوسی

در این نشست دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان البرز با مطلوب ارزیابی کردن شرایط استان
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای
شهر و روستا ،گفت :فرمانداریها با تشکیل کمیته
بهداشتی بر رعایت نکات بهداشتی در صندوقهای
اخذ رأی نظارت کنند تا مراجعان با اطمینان از رعایت
پروتکلهای بهداشتی در شعب اخذ رأی حاضر شوند.
وی افزود :برای نظارت بر روند انتخابات ،کلیه
دادستانهای استان توجیه شدهاند و این نظارت
میدانیبرحسناجراوروندبرگزاریمتمرکزخواهدبود.
حسن مددی از صدور دستورات برای ممانعت از
تردد اتوبوسهای حامل رأی دهندگان و برگزاری
هرگونه مراسم در  ۴۸ساعت مانده به ساعت برگزاری
انتخابات خبر داد و تاکید کرد :تاکنون پرونده
قضائی مهمی در استان تشکیل نشده است هرچند
بداخالقیهایی در فضای مجازی رصد و مورد پیگیری
قرار دارد.

دستورهای بهداشتی در برگزاری انتخابات رعایت شود

استاندار خراسان رضوی گفت :در زمان برگزاری انتخابات و با
توجه به شرایط کرونایی ،باید به سالمت مردم توجه ویژهای شود و
دستورالعملهای بهداشتی به همراه فاصلهگذاری اجتماعی هم به
نحو مطلوب رعایت شود.
به گزارش استانداری خراسان رضوی ،محمدصادق معتمدیان
در جلسه ستاد انتخابات استان با بیان اینکه اجرای مُرّ قانون باید
در دستور کار همه قرار گیرد هشدار داد :فرمانداران ،بخشداران
و اعضای ستاد انتخابات استان به هیچ وجه نباید از نامزدهای
انتخاباتی حمایت و جانبداری کنند.
وی ادامه داد :فرمانداران ،بخشداران و اعضای ستاد انتخابات
استان تاکنون ،فرآیندهای  ۲۵گانه اجرایی ستاد انتخابات کشور را

م دادهاند.
در همه مراحل انجا 
استاندار خراسان رضوی با اشاره به حساسیت برگزاری انتخابات
در دوره کنونی گفت:با توجه به این که سه انتخابات ریاست
جمهوری ،شوراهای شهر و روستا و میان دورهای مجلس خبرگان
رهبری در  ۲۸خردادماه جاری برگزار میشود انتظار میرود کمترین
مشکل را در حوزههای اجرایی داشته باشیم.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقوله
امنیت در انتخابات افزود :امنیت در انتخابات یک مساله مهم و
جدی است لذا به همین منظور ،اطلس امنیتی استان از ماهها قبل
طراحی شده است و امور بر اساس آن در حال اجراست.
وی با بیان این که همواره تهدیداتی در حوزههای مختلف سخت
و نرم وجود دارد اضافه کرد :در این ایام دشمنان کوردل تالش
میکنند تا از این فرصت علیه منافع جمهوری اسالمی ایران استفاده
کنند که در این راستا تدابیر ویژهای برقرار خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی بر لزوم استفاده از همه ظرفیتها برای
مشارکت پرشور در انتخابات تاکید کرد و گفت :نشریات ،رسانهها،
صدا و سیما ،دستگاههای مختلف و نخبگان میتوانند در تحقق امر
مشارکت حداکثری مردم نقش فراوانی ایفا کنند.
معتمدیان با اشاره به این که این استان بزرگترین جمعیت
افراد واجدشرایط برای شرکت در انتخابات را بعد از استان تهران
دارد افزود :نگاه ویژهای به خراسان رضوی برای مشارکت حداکثری

وجود دارد و خوشبختانه با وجود شرایط انتخابات شوراهای استان،
امید به مشارکت باال در این عرصه قابل مشاهده است.
او به حوزه تامین زیرساختهای فنی انتخابات نیز اشاره و اضافه
کرد :انتخابات شورای شهر مشهد به صورت الکترونیکی برگزار
خواهد شد و باید از ظرفیت رسانهها ،روابط عمومیها ،شبکههای
مجازی و صدا و سیما برای آموزش انتخابات به صورت الکترونیکی
استفاده مطلوبی شود.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر این که فرمانداریها،
بخشداریها ،ستادهای انتخابات و هیاتهای نظارت نباید دغدغه
پشتیبانی در انتخابات را داشته باشند گفت:تمامی مرخصی های
فرمانداران و بخشداران در ایام انتخابات لغو خواهد بود.
معتمدیان افزود:با توجه به تهدیدات بیرونی استکبار جهانی و
دشمنان قسم خورده ایران ،امیدوار هستیم  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰که
مصادف با روز جمعه است ،حماسه بزرگ و مشارکت میلیونی مردم
تحقق پیدا کند و شاهد تجدید میثاق امت غیور ایران اسالمی با
آرمانهای انقالب و امام راحل باشیم.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ،ششمین دوره
شوراهای اسالمی ،دومین میان دوره ای مجلس پنجم خبرگان
رهبری و نخستین میاندورهای مجلس یازدهم شورای اسالمی
 ۲۸خردادماه کنونی برگزار می شود .حدود  ۶۰میلیون نفر در این
انتخابات واجد شرایط رای دادن هستند.

قطعی مکرر برق فعالیت واحدهای تولیدی سمنان را مختل میکند
دبیر اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان سمنان گفت:
قطعی مکرر برق شرایط سختی را برای فعالیت واحدهای تولیدی در استان
ایجاد کرده است .محمد همتیان در نشست کارشناسی شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی استان سمنان با محوریت بررسی خسارات ناشی
از برق واحدهای تولیدی در سالن جلسات اتاق بازرگانی افزود :بررسیهای
صورت گرفته بیانگر وضعیت بسیار بحرانی قطع برق واحدهای تولیدی
استان سمنان است .وی تاکید کرد :مواردی مانند کاهش ساعت کاری،
عدم تأمین سوخت جایگزین ،ازبینرفتن مواد آلی شرکتهای دارویی،
ازبینرفتن مواد اولیه داخل ماشینآالت ،مستعمل شدن کورههای حرارتی،

زیان بسیار زیاد تجهیزات اتوماسیون،از آسیبهای وارده به واحدهای
صنعتی ناشی از قطع برق است .معاون سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان سمنان هم گفت :طی اطالع واحدهای صنعتی در زمان
قطع برق هزینه بسیاری گزافی به واحدهای تولیدی وارد میشود و سؤال
تولیدکنندگان این است چه کسی خسارتهای آسیبدیده را جبران خواهد
کرد .فرامرز محبوبی اضافه کرد :قرار بر این بود از  ۱۵خرداد قطعیهای برق
کاهش یابد اما این روند ادامه دارد .جعفری نماینده شرکت فروسیلیس
هم در این نشست گفت :واحدهای صنعتی همکاریهای مستمری با
شرکت توزیع و برق منطقهای دارند ولی نظام تشویقی که متولی ارائه

استاندار قزوین:

میدهد فاقد ضمانت اجرایی مناسب است وی افزود :فقدان حمایت از
صنعت در سالی که به نام تولید ،مانعزداییها و پشتیبانیها نامگرفته نماد
تیشه زدن به ریشه تولید است .نماینده شرکت فروسیلیس خاطرنشان
کرد :کاهش توان برقی مصرفی باعث شده برقی که در کارخانه مصرف
نکردهایم باید به شرکت توانیر پرداخت مالی داشته باشیم .وی بیان کرد:
اگر تولید توان محدود است ،مجوز تأسیس شرکتهای جدید صادر نشود.
نماینده شرکت توزیع برق استان سمنان نیز در این نشست گفت :این
شرکت وظیفه توزیع برق را دارد اما چون توسعه ساخت نیروگاه صورت
نپذیرفته است با کاهش انرژی برق روبرو شدهایم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
سفارش یکدیگر به شرکت در انتخابات را از
مصادیق نیکی و تواصی به حق بر شمرد.
حجت االسالم سید عباس موسوی در آستانه
فرارسیدن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری همزمان با انتخابات ششمین دوره
شوراهای اسالمی شهر و روستا گفت :از ابتدای
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی همواره مکان و
جای دشمنان انقالب و استکبار جهانی مشخص
بوده است و اینان مخالف و دشمن تحقق اراده
ملت ایران بودهاند بنابراین جای شگفتی نیست
که با همه امکانات و دستگاههای تبلیغاتی و
رسانهای خود سعی در بی اهمیت جلوه دادن
انتخابات پیش رو دارند .چراکه در  ۴۰سال
گذشته نیز مردم ما را از شرکت در انتخابات و هر
آنچه که تحقق اراده جمعی ملت شریف ایران
بوده است باز داشتهاند .وی افزود :اما ملت ما
باید همواره هوشیار باشد و بداند که در برابر این
افراد در کجا ایستاده است زیرا به فرمایش سردار
سرافراز اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی امروز
قرارگاه حسین بن علی علیه السالم ایران است و
جمهوری اسالمی حرم است در نتیجه مردم باید
بدانند که در کدام موضع و صف قرار دارند ،در
حرم ایستادهاند و یا در برابر و علیه آن حضور
مردم ایران در پای صندوقهای رأی و شرکت در
انتخابات دفاع از کیان جمهوری اسالمی ،منافع
ملت و کشور عزیز است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس در ادامه
با اشاره به مشکالت کشور و وضعیت معیشتی
مردم گفت :البته بر هیچکس پوشیده نیست که
در کشور مشکالت و مسائلی وجود دارد و بخش
عمدهای از آنها مشکالت اقتصادی و معیشتی
است و امروز دامنگیر افراد زیادی شده است اما
اتفاقا ًبرای حل همین مشکالت است که باید در
انتخاب حضور داشت و شرکت کرد و همانطور
که رهبر معظم انقالب تاکید کردهاند؛ انتخابات
در یک روز است اما اثر آن تا چند سال باقی
میماند و سرنوشت کشور را در سالهای آینده با
انتخاب خود رقم می زنیم و ما هستیم که تعیین
میکنیم در سالهای بعد کشور چگونه حرکت
کند .حجت االسالم موسوی سفارش یکدیگر
به شرکت در انتخابات را از مصادیق امور خیر،
برّ و نیکی و تواصی به حق دانست و افزود :در
برابر دستگاه تبلیغی و امکانات رسانهای دشمن
هر یک از مردم شریف ایران باید خود یک مبلغ
باشد ،ضمن آنکه حضور و شرکت در انتخابات را
وظیفه و تکلیف شرعی خود بدانیم ،دیگران را نیز
به این کار خیر و نیک دعوت و سفارش کنیم و
برای آحاد تبیین کنیم راه برون رفت از مشکالت
فعلی کشور انتخاب فرد اصلح برای قوه مجریه
است و نباید نسبت به سرنوشت خودمان بی
تفاوت و بی انگیزه باشیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با بیان
اینکه انتخاب درست میتواند نیروی محرکه
کشور در پیشرفت و ترقی در تمامی حوزهها
باشد گفت :انتخاب فردی با توان مدیریت و
اراده قوی و کارآمدی باال برای حل مشکالت
کشور از جمله توصیههای رهبر معظم انقالب
است و چنین انتخابی قطعا ًاثرات مثبت در آینده
کشور ،جوانان و دمیدن روح امید در جامعه
خواهد داشت.
حجت االسالم موسوی در پایان تاکید کرد:
امنیت امروز ایران اسالمی نتیجه حضور
رزمندگان ،شهدا و مدافعان حرم در میدان
نبرد حق علیه باطل بوده است و تکلیف شرعی
و وظیفه امروز همه مردم ایران نیز شرکت و
حضور در میدان انتخابات و سرنگونی توطئههای
دشمنان جمهوری اسالمی است.

خطر خیز جدید کرونا جنوب استان
بوشهر را تهدید میکند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت:
با توجه به جهشهای جدید ویروس کرونا و
همسایگی شهرستانهای جنوبی این استان با
هرمزگان ،خطر خیز جدید ویروس کرونا این
مناطق را تهدید میکند.
دکتر سعید کشمیری افزود :بررسیها نشان
میدهد میزان ابتال و بستری در بیمارستانهای
شهرستانهای جنوبی بوبژه کنگان افزایش یافته
و این نگران کنندهاست.
وی اضافه کرد :با توجه به تبلیغات انتخاباتی
انتظار میرود مردم با رعایت پروتکلهای
بهداشتی از حضور در تجمعهای انتخاباتی
بپرهیزند چون هرگونه تجمع در این شرایط
خطرناک به شمار میرود.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل :

تخریب دولت بازی در زمین دشمن است

مدیران متخلف در انتخابات اردبیل به دادگاه معرفی میشوند

استاندارقزوین گفت :با تخریب دولت و زیر سوال بردن خدمات ارائه شده نباید موجب ناامیدی مردم شویم و با این کار در زمین
دشمن بازی کنیم .هدایت الله جمالیپور در آئین افتتاح پایگاههای فوریتهای پزشکی استان قزوین که پیش از ظهر سهشنبه
در سالن اجتماعات باقرالعلوم ساختمان مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد :هدف ما خدمت به مردم،
همافزایی و همراهی با یکدیگر است و هرکس که میدان خدمت را به دست میگیرد باید تالش کند تا خدمتگزار باشد و با
ایجاد تفرقه و دعوا سبب ضایع شدن نعمات الهی نشود.
استاندار قزوین اذعان کرد :اگر ما قدردان نعمات الهی باشیم بیشک شاهد یاری و نصرت خداوند نیز و البته شاهد عزت هر
چه بیشتر کشور خواهیم بود اما اگر شکرگزار نعمتهای خداوند نباشیم و از فرصتها عبور کنیم دشمن را خوشحال و مردم
را مأیوس خواهیم کرد .وی افزود :دولت به اندازه توان و وسعت خود توانسته اقدامات مؤثری برای نظام انجام دهد چنان که
با وجود تحریمهای سخت و ناجوانمردانه و البته شرایط سخت معیشت مردم ما توانستیم گامهای بزرگی در عرصههای مختلف از
جمله سالمت و درمان برداریم .این مسئول ابراز کرد :مطرح کردن کارهای انجام شده سبب افزایش امید مردم نسبت به آینده میشود
و ما با امید آفرینی میتوانیم گامهای مؤثری در جامعه برداریم .وی در پایان بیان کرد :ما باید همراه و همگام با رئیس جمهور آینده برای خدمت به مردم گام
برداریم و با تخریب دولت و زیر سوال بردن خدمات ارائه شده موجب ناامیدی مردم شویم و بااین کار در زمین دشمن بازی کنیم.
فاطمه محمدبیگی در ادامه این نشست با اشاره به نیازهای استان قزوین در حوزه اورژانس اظهار کرد :استان قزوین با داراب ودن ویژگیهای خاص و قرار
گرفتن به عنوان شاهراه کشور با  ۳۳میلیون تردد شاهد حوادث ترافیکی است از سوی دیگر این استان در هر دهه تجربه زلزله را داشته و ساالنه نیز شاهد حوادث
حریق هستیم با این وجود به لحاظ دریافت امکانات ،تجهیزات و اعتبارات با مشکالتی مواجه هستیم که الزم است در خصوص استانی که در قطب مسائل
بحرانی قرار دارد تعابیری اندیشه شود .نماینده مردم قزوین ،آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی اذعان کرد :تقویت پدافند غیرعامل ،پررنگ شدن پوشش
بیمهای کارکنان اورژانس ،افزایش اعتبار حوزه اورژانس ،تکمیل جایگاه خالی پست کلیدی مدیریتی اورژانس ،افزایش نیرو ،اعتبار ویژه برای پایگاههای اورژانس،
افزایش آمبوالنس و جایگزینی آمبوالنس نو به جای آمبوالنس فرسوده از دیگر مسائلی است که نیازمند تدبیر و پیگیری است .وی با اشاره به نیاز  ۳۰آمبوالنس
برای پایگاههای جدید اورژانسی عنوان کرد :کمیتهای برای پرونده و سالمت الکترونیک ،سامانه و داشبورد آنالین حدود یک ماه گذشته فعال و مصوب شدهاست
و در کمیته بودجه قرار گرفتهاست .محمدبیگی در پایان گفت :امیدواریم با استفاده از پرونده الکترنیکی و روشهای متعددی کنترل بیماری از راه دور بتوانیم
عدالت سالمت و بهداشت را در سراسر استان تجربه کنیم.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت :مدیرانی که در وقت اداری و غی اداری در ستادهای انتخاباتی فعالیت کنند ،به دادگاه
معرفی میشوند .بهروز ندایی افزود :به همه مدیران دستگاههای اجرایی تذکر داده شده که علیه یا نفع کاندیدا و نامزد خاصی
فعالیت نکنند و در صورت هر گونه مشاهده با متخلفان برخورد قانونی میشود.
وی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات سالم فراهم شده است ،اظهارکرد :در فرایند انتخابات تمهیداتی انجام
شده که امکان تخلف در صندوقهای رای وجود ندارد.
ندایی از افزایش  ۱۰درصدی شعبههای اخذ رای در استان خبرداد و گفت :شعبههای سیار هم در شهرهای بزرگ در نظر
گرفته شده و تالش بر این است امکان اخذ رای در استان فراهم شود.
رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل با بیان اینکه  ۲۴هزار نفر در فرایند برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و
ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در قالب عوامل اجرایی ،بازرسی ،نظارت و امنیت این استان مشارکت میکنند ،افزود :آموزش
عوامل برگزارکننده انتخابات در استان و شهرستانها برابر تقویم انتخاباتی اعالم شده از سوی وزارت کشور انجام شده و مقدمات الزم
فراهم شده است .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل از مهیا شدن امکانات نرمافزاری و سختافزاری برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
و شوراهای اسالمی شهر و روستا در این استان خبرداد .وی افزود :با همکاری اعضای ستاد انتخابات  ،فرمانداران و بخشداران نیازمندیهای الزم برای برگزاری
انتخابات احصا و تامین شده است.
ندایی بیان کرد :تالش میکنیم با انجام هماهنگیهای الزم و افزایش شعب اخذ رای از ازدحام جمعیت در شعب جلوگیری و پروتکلهای بهداشتی به نحو
احسن رعایت شود .رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل ادامه داد :تعداد کل واجدین شرایط رای در استان اردبیل یک میلیون و  ۱۴۷۰نفر است که از این تعداد
 ۲۳هزار نفر رای اولی محسوب میشود .ندایی گفت :سالمت ،امنیت ،رقابت و مشارکت چهار مولفه مهم بر انتخابات پیش رو تعیین شده و مجریان برگزاری
انتخابات این رویداد مهم سیاسی را بر اساس این اهداف و در مسیر قانون مداری و بی طرفی پیش خواهند برد.
وی میزان مشارکت مردم در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای های اسالمی شهر و روستا در استان اردبیل را ۸۳.۱درصد اعالم کرد و
افزود :در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی میزان مشارکت مردم باالی  ۵۰درصد بود .استان اردبیل دارای پنج حوزه انتخابیه شامل اردبیل ،نیر،
نمین و سرعین ،حوزه انتخابیه خلخال و کوثر ،حوزه انتخابیه مشگینشهر ،حوزه انتخابیه گرمی ،حوزه انتخابیه پارسآباد ،بیلهسوار و اصالندوز است و در مجموع
سه هزار و  ۲۵۲نفر به عنوان شورای روستا و  ۱۶۵هم به عنوان شورای شهر در این دوره انتخاب خواهند شد.

