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سردار سرتیپ دوم حسین دهکی مطرح کرد:

خبر

تشدیداقداماتکنترلیدرمرزهایدریاییهرمزگان

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد:

کشف زمی نخواری  ۱۰میلیاردی
در خرمآباد

بندرعباس -خبر نگار رسالت
فرمانده مرزبانی هرمزگان از تشدید اقدامات کنترلی
در مرزهای دریایی هرمزگان جهت جلوگیری از ورود
اتباع خارجی خبر داد.به گزارش خبرنگار ما به نقل از
روابط عمومی مرزبانی ،سردار سرتیپ دوم حسین
دهکی اظهار داشت :بنا بر اعالم ستاد ملی مقابله با
کرونا،ویروسنوعهندیبسیارخطرناکتربودهلذابنابه
دستورفرماندهمرزبانیناجاوهماهنگیهایانجامشده
بااستانداروسایرمسئوالنمحلی،تمهیداتویژهایبرای
تشدید کنترل در اسکلهها و بنادر استان هرمزگان در
نظرگرفتهشدهاست.ویافزود:دربنادرومبادیورودی
استان اکیپهای بهداشتی مستقر و کار تست گیری
از خدمه کشتیها را انجام میدهند.فرمانده مرزبانی
استان در ادامه با اشاره به عزم جدی مرزبانان هرمزگان
در تشدید اقدامات مراقبتی در سطح نوار مرزی استان
بهواسطه خطر ورود ویروس هندی ،از تشکیل قرارگاه
امام حسن مجتبی علیه السالم در این رابطه خبر داد.
سردار دهکی با اعالم این خبر تصریح کرد :در راستای
تشکیلاینقرارگاهنیروهایمرزباندرپستکنترلهاو

لرستان  -خبرنگار رسالت
فرمانده انتظامی لرستان از کشف یک فقره زمینخواری به ارزش  ۱۰میلیارد
ریال در شهرستان خرمآباد خبر داد.سردار حاجی محمد مهدیان نسب با اعالم
این خبر اظهار کرد :در پی دریافت اطالعاتی مبنی بر تصرف  ۵۰۰۰متر مربع
اراضی ملی و تغییر کاربری به اراضی مسکونی در اطراف شهر خرمآباد توسط
یک نفر ،بالفاصله مأموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی وارد عمل شدند.وی
افزود :در این راستا با هماهنگی قضائی یک متهم شناسایی و دستگیر شد و با
انتقال به مقر پلیس و رو در رو شدن با دالیل و مستندات پلیس به جرم خود
اعترافکرد.فرماندهانتظامیاستان،گفت:کارشناسانارزشزمینهایمذکوررا
 ۱۰میلیارد ریال برآورد کردند و با دستگیری فرد متصرف اراضی مربوطه خلع ید
شد.مهدیان نسب در پایان با اشاره به اینکه پلیس با متخلفان و متصرفان اراضی
ملی برخورد قانونی میکند ،خاطرنشان کرد :متهم همراه پرونده به مراجع
ذی صالح معرفی شد.

معاون استاندار ایالم:

 ۴۵پروژه عم ران شهری در ایالم
تا پایان دولت به بهره برداری می رسد

ایالم-خبرنگار رسالت
معاون عمرانی استاندار ایالم گفت ۴۵ :پروژه عمران شهری در مناطق مختلف
استان ایالم تا پایان دولت به بهره برداری می رسد.به گزارش خبرنگار ما ،احمد
کرمی مراسم معارفه مدیرکل دفتر شهری وشوراهای استانداری ایالم اظهار کرد:
۲۷شهرداریدرسطحاستانارتباطمستقیمبادفترامورشهریدارندکهمیتوان
با پیگیری امورات مختلف شهرداریها و برنامه ریزی مدون ،نمود هماهنگی
بین دفتر شهری و شهرداریها مشاهده کرد.معاون استاندار ایالم عنوان کرد:
مشکل عمده و اساسی شهرداریها در تأمین حقوق پرسنل و مطالبات و معوقات
است که علیرغم کمکهای دولت باید تالش کرد برای رفع این مشکالت از تمام
ظرفیتهای موجود در شهرها استفاده کرد.کرمی گفت :رمز موفقیت در مدیریت
شهری داشتن تعامل و روحیه همکاری و تقویت انسجام و وحدت بین مجموعه
دفتر شهری با شهرداران و مسئوالن و داشتن برنامههای مدون است.معاون
هماهنگی امور عمرانی به وضعیت پروژههای عمران شهری اشاره کرد و گفت:
 ۴۵پروژه عمران شهرداریهای استان در زمینه بهسازی و آسفالت معابر ،احداث
فضای سبز ،پیاده راه سازی و … تا پایان دولت به بهره برداری میرسد.

مشکل بزرگترین کارخانه تولید قند شمال غرب
با ورود دستگاه قضائی حل شد

اهر -خبرنگار رسالت
رئیسدادگستریاهرگفت:بارفعمشکالتحقوقی
و قضائی بزرگ ترین واحد تولید قند و تصفیه شکر
این کارخانه به زودی فعالیت خود را در اهر آغاز و
زمینهبرایاشتغالبیشاز۵۰۰نفرفراهممیشود.
به گزارش خبرنگار ما از اهر ،حجت االسالم
محمدعلی نظری در جلسه ای با سرمایه گذار
بخش خصوصی و کارآفرین فعال در حوزه تولید
قند و شکر شهرستان اهر اظهار داشت :بزرگترین
کارخانهتولیدقندسفیدوتصفیهشکرکهدرسالهای
اخیر با طرح پرونده های قضائی و حقوقی از سوی
شرکت کشت وصنعت مغان ،تکمیل و اجرای

دفترچه بیمه سالمت حذف شد

دکتر سعید کشمیری خبر داد:

شناسایی  ۵تبعه هندی
مبتال به کرونا در بوشهر

بوشهر -خبرنگار رسالت
دبیرستادمقابلهباکرونادراستانبوشهرگفت۵:تبعههندیمبتالبهکرونا
در این استان شناسایی شدند که ابتالی این افراد به ویروس جهش یافته
در دست بررسی است.دکتر سعید کشمیری در گفتوگوی اختصاصی
با خبرنگار ما بیان کرد :در پی اطالع از اقامت تعدادی از اتباع هندی در
یکی از مراکز اقامتی در شهر بوشهر ،بالفاصله بازرسان بهداشتی به محل
مراجعه و از آنها نمونه بیماریابی گرفتند.وی افزود :در این اقامتگاه حدود
 ۲۰نفر از اتباع هندی حضور داشتند که نمونه آزمایش  ۵نفر از آنها
مثبت اعالم شد .دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت :نمونه
آزمایش این افراد برای بررسی بیشتر و تعیین سوش و نوع ویروس به
تهران ارسال شده و ابتالی آنها به ویروس جهش یافته در دست بررسی
است .دکتر کشمیری تأکید کرد :پس از مثبت شدن آزمایش این اتباع
هندی ،مرکز اقامتی که این افراد در آن حضور داشتند قرنطینه شد و تا
پایان دوره انتقال بیماری قرنطینه ادامه خواهد داشت.

آغاز واکسیناسیون عمومی علیه کرونا

تبریز-خبرنگار رسالت
واکسیناسیونعمومیبرعلیهبیماریکروناباحضورمعاونوزیربهداشت
در تبریز آغاز شد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان
شرقی ،در مرحله نخست واکسیناسیون عمومی در گروههای غیر از
کادر بهداشت و درمان ،سالمندان باالی  80سال علیه کرونا واکسینه
می شوند .در آئین شروع فاز دوم واکسیناسیون کرونا با واکسیناسیون
عمومی سالمندان باالی  80سال در بیمارستان مردانی آذر تبریز اعالم
شد :یک میلیون و  147هزار نفر جامعه هدف در این مرحله تا یک
هفته آینده واکسینه خواهند شد .وزیر بهداشت در ارتباط تصویری با
این مراسم با اشاره به آغاز مرحله دوم واکسیناسیون علیه کرونا ،گفت:
خوشحال هستیم که بهرغم بدعهدی هایی که در واردات واکسن با آن
مواجه شدیم اما توانستیم گروه اول اولویت دار را با موفقیت واکسینه
کنیم.دکتر سعید نمکی افزود :از این ماه واکسیناسیون با سرعت
بیشتری انجام می شود زیرا عالوه بر واکسن های داخلی  ،سفارش
های ما نیز وارد و پوشش واکسیناسیون گروه های هدف طبق سند
ملی انجام خواهد شد.وی همچنین گفت :یک شرکت داخلی با استرالیا
برای واکسن در حال مذاکره است و شرکت داخلی دیگری نیز به مرحله
دوم مرحله بالینی رسیده است.پیش از این کادر بهداشتی و درمانی و
افراد در مواجهه با ویروس کرونا و در معرض خطر مرگ بر اثر ابتال به
کووید  ۱۹واکسینه شدند.

گشتیهایسطححوزهاستحفاظیهرمزگانتقویتشده
و مرزبانی همه روزه آمار و اطالعات اتباع بیگانه را رصد
و کنترل مینماید.این مقام ارشد مرزبانی در هرمزگان
اظهارداشت:براساسیکیازمصوباتقرارگاهامامحسن
مجتبی (ع) هرگونه تردد اتباع خارجی بهویژه هندی و
پاکستانی و بنگالدشی در سطح نوار مرزی و شهرهای

رئیس دادگستری اه ر:

مديركل بيمه سالمت البرز:

البرز -خبرنگار رسالت
مديركل بيمه سالمت البرز از جمع شدن دفترچه هاى بيمه سالمت
خبر داد.به گزارش خبرنگار ما از البرز ،مديركل بيمه سالمت البرز گفت:
طرح تجويز الكترونيكى نسخه دفترچه بيمه سالمت از سال گذشته آغاز
شده و به صورت رسمى از ارديبهشت امسال در حال اجر است.جوانشير
افزود :از اول ارديبهشت امسال هيچ گونه دفترچه بيمه سالمت چاپ
نشده و كسانى كه برگه هاى نسخه دفترچه خود سفيد است و هنوز
فاقد اعتبار نيست مى توانند از دفترچه بيمه سالمت خود استفاده كنند.
مديركل بيمه سالمت البرز گفت :مشتركين نگرانىای بابت اتمام اعتبار
دفترچه هاى خود نداشته باشند و با مراجعه به مراكز درمانى و ارائه كد
ملى خدمات درمانى و پزشكى را مى توانند دريافت كنند.
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این مجتمع تولیدی با مشکل مواجه شده و عمال
نصب تجهیزات و ماشین آالت متوقف شده بود
ضمن پیگیری ها و رایزنی های متعدد با طرفین،
عملیاتاجراییاینپروژهعظیمتولیدیصنعتیدر
شهرک صنعتی اهر آغاز شد.این مقام ارشد قضائی
شهرستان اهر افزود :در راستای تحقق شعار سال
در حمایت از تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و
اجرای سیاستهای کالن قوه قضائیه و برنامه های
ابالغی دادگستری استان به منظور حمایت قضائی
از واحدهای تولیدی و رفع مشکالت و موانع آنها
ضمن برگزاری جلسات مستمر با اعضای هیئت
مدیره و نمایندگان حقوقی شرکت کشت و صنعت
مغان و شرکت قندقانع اهر ،با مدیریت دکتر خلیل
الهی ریاست کل دادگستری استان و رایزنی های
الزم در این خصوص ،توافق با طرفین دعوی انجام
شد که با تحقق این امر ،عالوه بر جلوگیری از توقف
عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه تصفیه شکر
و تولید قند شمالغرب کشور در اهر ،زمینه تأمین
حقوق قانونی شرکت کشت وصنعت مغان نیز با
تمهیدات ویژه فراهم شد.

ساحلیاستان،حتیاگردارایمجوزباشند،تااطالعثانوی
ممنوعاست.دهکیخاطرنشانکرد:هماهنگیهایالزم
بینمرزبانیودستگاههایاجراییدرسطحاستاندر
اینراستاانجامشدهواستاندارهرمزگاننیزدستورات
الزمرابرایپیگیریواهتمامدستگاههایدولتیدراین
خصوصبهکلیهفرماندارانوبخشدارانسطحاستان

هرمزگان صادر کردند.فرمانده مرزبانی هرمزگان به
اشتغال تعداد قابل توجهی از اتباع هندی و پاکستانی
بهعنوانخدمهویاملواندرشناورهاوکشتیهااشاره
کرد و تأکید نمود :توصیه ما به بخشهای مختلف
بهویژهدرتخلیهبارهاعدمبهکارگیریخدمهوکارگران
اتباع خارجی بهویژه هندی و پاکستانی است و سعی
شود از ابزارهای مکانیکی برای تخلیه کشتیها
استفاده گردد.دهکی اظهار امیدواری کرد :با تشدید
اقدامات کنترلی و آموزشهای الزم و تدابیر در نظر
گرفته در اسکلهها و مبادی ورودی ،میشود مانع
ورود نیروهای حاضر در کشتیها به درون شهرستان
و نوار مرزی استان شد و همچنین دیگر اقدامات الزم
در این خصوص را انجام داد.سردار دهکی اضافه کرد:
تمام محدودیتهای کرونایی در شهرستانهای
قرمز و نارنجی استان همچنان به قوت خود باقی
است و مردم نه تنها تصور نکنند کرونا کم رنگ تر
شده ،بلکه با حضور و فعالیت برخی خدمه و ملوان در
شناورهاوکشتیهایمستقردرسطحاستانهرمزگان
باید دقت و توجه بیشتری داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

پرداخت ف راگیر زکات باعث ریشهکن شدن فقر
می شود

تبریز -خبرنگار رسالت
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش
مؤثررسانههادرفرهنگسازیوترویجاحکاممربوطبه
زکات گفت :بر این اساس فقر در جامعه ریشه کن و به
یقین با جلوگیری از بروز مشکالت اجتماعی متعددی
کهریشهدرفقردارد،سالمتجامعهتضمینمیشود.به
گزارشخبرماازتبریز،حجتاالسالموالمسلمینسید
محمدعلیآلهاشمدراولینجلسهشورایزکاتاستان
در سال جدید با اشاره به جایگاه زکات در آموزههای
دینی اظهار داشت :زکات بستر توزیع ثروت در جامعه
استکهبایدجمعآوریآنهدفمندباشد.رئیسشورای
زکات آذربایجان شرقی ترویج فرهنگ پرداخت زکات
را بهترین راه برای دستگیری از محرومان دانست و
افزود :شورای زکات شهرستانها و بخشها با محوریت
زکات فطره و با هماهنگی ائمه جمعه تشکیل و شورای
موجود هم تقویت شود.وی با اشاره به کارهای خوب
بخش زکات تأکید کرد :ستاد فرعی ساماندهی زکات
فطره در فرمانداریها تشکیل شود و اعضای شورای
زکات سهمیه صندوقها و پایگاهها جهت جمع آوری
زکات را بررسی کنند و همچنین برای جلوگیری از

سوء استفادههای احتمالی ،صندوقها در جاهای
مشخصجانماییشود.آلهاشمادامهداد:فراهمسازی
اقدامات قانونی جهت تأمین امنیت عامالن صندوقها،
محور قرار دادن مصلیها برای جمع آوری زکات ،ارائه
بیالن کار زکات فطره سال  ۹۹از جمله اقداماتی است
که اعضای شورای زکات در استان باید به آن اهتمام
داشته باشند.وی با تأکید بر نقش مؤثر رسانهها و
تقدیر از فعالیت های رسانه ملی در فرهنگ سازی
و ترویج احکام مربوط به زکات افزود :بر این اساس
فقر در جامعه ریشه کن و به یقین با جلوگیری از بروز
مشکالت اجتماعی متعددی که ریشه در فقر دارد،
سالمت جامعه تضمین میشود.

سرپرست میراث فرهنگی قم خبر داد:

ضرر  ۷۲۹میلیارد تومانی کرونا به بخش گردشگری استان قم

قم -خبرنگار رسالت
سرپرست میراث فرهنگی استان قم با بیان اینکه شیوع
کرونا ،ضرر  ۷۲۹میلیارد تومانی را به گردشگری قم وارد
کرد ،گفت :جبران ضررها در کوتاه مدت سخت و طاقت
فرساخواهدبود.بهگزارشخبرنگارما،علیرضاارجمندی
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان قم گردش پذیر
است و تا قبل از شیوع کرونا در کشور ظرفیت تخت در
هتلهای استان قم باالی  ۹۰درصد بود ،گفت :سهم
اقتصاد گردشگری در استان نسبت به سایر سهمها از
ظرفیت باالیی برخوردار است.

سرپرستادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایع
دستی استان قم با اشاره به اینکه استان قم در زمینه
خدمات به گردشگران زیر ساختهای الزم را ندارد و
به سرمایهگذاری افراد در گردشگری بسیار احساس
میشود ،افزود :ظرفیتهای استان در این زمینه
بسیار باالست و در سالهای اخیر در استان هزاران
میلیارد سرمایه گذاری شده و در حال انجام است و
سرمایهگذاران بدانند استان قم برای سرمایهگذاری
در بخش گردشگری ظرفیت باالیی دارد.وی با تأکید
بر اینکه در ایام شیوع ویروس کرونا بیش از  ۲۰هزار

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان:

یک مجموعه نفتی در اهواز به ایجاد آلودگی
زیست محیطی محکوم شد

خوزستان  -خبرنگار رسالت
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت:
به دنبال ایجاد آلودگی توسط یکی از واحدهای
شرکت نفت در اهواز ،با شکایت اداره کل محیط
زیست مبنی بر ایجاد آلودگی و تهدید علیه
بهداشت عمومی،پرونده قضائی در این خصوص
تشکیل شد.به گزارش خبرنگار ما از اهواز به نقل
ازروابطعمومیمحیطزیست،محمدجواداشرفی
اظهار داشت :به دنبال ایجاد آلودگی توسط یکی از
واحدهای شرکت نفت در اهواز ،با شکایت اداره کل
محیط زیست مبنی بر ایجاد آلودگی و تهدید علیه
بهداشت عمومی،پرونده قضائی در این خصوص
تشکیل شد.وی افزود :پرونده این واحد به مراجع
قضائی شهرستان ارائه شد که بعد از بررسیهای
انجام شده توسط مراجع قضائی رأی نهایی از

دادسرای عمومی و انقالب اهواز صادر شد.اشرفی
گفت :در این حکم این شرکت ضمن رفع کامل
آلودگی ایجاد شده مکلف به پاکسازی خاک های
آلوده و همچنین کاشت بیش از  5هزار اصله نهال
بومی در محل های پیشنهادی که توسط محیط
زیست اعالم میگردد محکوم شد.وی بیان کرد:
این مجموعه نفتی مکلف شده تا با ارائه آموزش
زیستمحیطیدرزمینه فرهنگسازیجهترفع
معضالت زیست محیطی به مدت یک سال اقدام
نماید و در این حکم آمده است که حسن انجام
تمام موارد ذکر شده طی گزارش های ماهانه از
طریق محیط زیست به مراجع قضائی ابالغ گردد
و در صورت عدم اجرای مناسب حکم صادر شده
موضوع تخلفازاجراحکم مدیرعامل شرکت مورد
تعقیب قضائی قرار خواهد گرفت.

شغل در زمینه گردشگری در استان قم از بین رفت و
امیدواریم بعد از واکسیناسیون اقتصاد گردشگری نیز
تقویت شود ،ادامه داد :در یک سال گذشته بیش از ۷۲۹
میلیارد تومان ضرربهصنعتگردشگری وارد شده است
که با تمام ضررهای دیده شده جبران آن در کوتاه مدت
سخت و طاقت فرسا است.ارجمندی با بیان اینکه حدود
۴۰درصدازافرادآسیبدیدهازمشاغلگردشگریناشی
از کرونا ،جذب صنعت شدهاند و  ۶۰درصد نیروها هم
نتوانستند مشغول کار شوند و منتظر هستند تا کسب
و کارها در زمینه گردشگری شروع به کار کند ،گفت:

اعتقاد داریم با نابودی ویروس کرونا بیش از  ۴۰درصد
به ظرفیت اشتغال استانها افزوده خواهد شد و باالی
 ۱۳میلیارد تومان وام اشتغال کرونا نیز به افراد اعطا شده
است که امیدوارم با نابودی ویروس کرونا شاهد رشد
و توسعه اقتصاد گردشگری در استان قم باشیم.وی با
اشاره به اینکه در سال گذشته ۸ ،پروژه در استان قم
با ایجاد اشتغال برای  ۱۰۵نفر ایجاد شده است ،افزود:
در سال تولید ،پشتیبانی و مانع زدایی ها نیز  ۹پروژه با
اشتغالزایی برای  ۲۲۵نفر و حجم سرمایه گذاری ۱۷۱
میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل:

 ۷۲۰تن گل محمدی از باغستانهای آران و بیدگل
برداشت شد
اصفهان-خبرنگار رسالت
مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت ۷۲۰ :تن
گل محمدی طی یک ماه گذشته از گلستانهای
شهرستانآرانوبیدگلبرداشتشدهاست.مصطفی
آبانی در گفتوگو با خبرنگار ما ،با اشاره به آغاز
فصل برداشت از اواسط فروردین ماه در بخشهای
مختلف شهرستان آران و بیدگل گفت :شهرهای
آران و بیدگل ،ابوزیدآباد ،سفیدشهر و نوش آباد
و روستای بخش مرکزی از مناطق مهم کشت
گل محمدی در آران و بیدگل است.وی سطح
زیر کشت گل محمدی در این شهرستان را ۱۸۰
هکتار اعالم کرد و گفت :از هر هکتار به طور متوسط
لتَر برداشت شد.مدیر جهاد کشاورزی
چهار تن گ 
آران و بیدگل اضافه کرد :گلهای برداشت شده
از مزارع در  ۳۰مرکز فرآوری سنتی و صنعتی این

شهرستان تبدیل به گالب ناب ،اسانس ،مربا و گل
خشک میشود.آبانی خاطر نشان کرد :با توجه به
نیاز آبی پایین و همچنین مقرون به صرفه بودن
کاشت گل محمدی چند سالی است که در بین
کشاورزان شهرستان رواج یافته است و پیش بینی
میشود با توجه به استقبال کشاورزان سطح زیر
کشتاینمحصولتاسالآیندهبه۳۰۰هکتاربرسد.
وی در ادامه تصریح کرد :برای حمایت از کشاورزان
گل کار ،خرید توافقی گل از مرحله کاشت تا تولید
محصول و فرآوری آن در این شهرستان انجام
میشود.آبانی قیمت توافقی گل محمدی در آران
و بیدگل را به ازای هر کیلوگرم  ۲۴هزار تومان اعالم
کرد و گفت :این مبلغ نسبت به سال گذشته ۱۰۰
درصد افزایش یافته است.شهرستان آران و بیدگل
 ۱۴هزار هکتار باغ و مزرعه دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک:

حجم ورود کرونایی ها به بیمارستان به نسبت خروجی ها ،همچنان باالست

استان مرکزی -خبرنگار رسالت
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک از تفاوت  ۲۰درصدی
ورودی بیمارستان ها نسبت به ترخیص و خروج بیماران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از علوم پزشکی اراک ،دکتر بهمن
صادقی سده ،بیان کرد :میانگین بستری روزانه حدود  ۶۰نفر و
موارد ترخیص بیماران در سطح شهرستان حدود  ۴۰الی  ۴۵نفر
است که این تفاوت نشان دهنده آمار افزایشی موج چهارم است.
وی افزود :یکی از اقدامات مدیریتی مناسب که در بستری بیماران
صورت گرفته ،راه اندازی بخش درمان سرپایی و فعال کردن مراکز
درمان در منزل بوده است که این دو مورد از اقدامات خیلی موفق

آستان قدس رضوی

(ع)

د پخش م یشود
افطاری در محالت و حاشی ه شهر مشه 

مشهد  -خبر نگار رسالت
پس از اخذ نظر ستاد مقابله با کرونا ،پخش بستههای افطاری ساده در حرم رضوی(ع) با هدف حفظ سالمتی زائران در برابر موج
جدید بیماری کرونا از این پس بهصورت توزیع در محالت مشهد به ویژه حاشیه شهر خواهد بود.به گزارش خبرنگار ما از مشهد
مقدس ،آستان قدس رضوی(ع) در اطالعیهای اعالم کرد :پس از اخذ نظر ستاد مقابله با کرونا ،پخش بستههای افطاری ساده در
حرم رضوی با هدف حفظ سالمتی زائران در برابر موج جدید بیماری کرونا از این پس بهصورت توزیع در محالت مشهد بهویژه
حاشیه شهر خواهد بود.در این اطالعیه آمده است :با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک میالد امام حسن مجتبی علیه السالم
و طلب سالمتی و تندرستی برای مردم عزیز و دعا برای شفای بیماران ،نظر به شیوع و گسترش موج جدید بیماری کرونا و ضرورت
توجه به حفظ سالمتی زائران و پروتکلهای بهداشتی و اخذ مشورت از ستاد مقابله با کرونا ،بستههای افطاری ساده حرم رضوی
که از ابتدای ماه رمضان بهصورت روزانه در بین زائران عزیز توزیع میشد ،بهشکلی دیگر ادامه خواهد یافت.این اطالعیه میافزاید:
با عنایت حضرت رضا علیه السالم از نیمه ماه رمضان در راستای توجه و رسیدگی بیشتر به نیازمندان و احسانپذیران عزیز بهویژه
در نقاط حاشیه شهر مشهد ،این بستهها بهصورت روزانه توسط خدام بارگاه رضوی در بین مجاوران با مراجعه به درب منازل آنها
توزیع خواهد شد.

در دوره بحرانی پیک چهارم بوده و گسترش کلینیک های تنفسی و
کلینیک های  ۱۶و  ۲۴ساعته از دیگر اقدامات مهم بودند که تمامی
این اقدامات حدودا باعث کمک به تعادل در تعداد موارد ورودی و
خروجی مراکز درمانی شده است.وی ادامه داد :طبق بررسی های
صورت گرفته هنوز هم موارد ورودی  ۱۰تا  ۲۰درصد بیشتر از
ترخیص است.وی افزود :در حال حاضر تمامی بیمارستان های
استان از جمله آیت اهلل طالقانی اراک(سانتر زنان) درگیر بیماری
کوویدهستند.ویادامهداد:دراینمرکزبخشمجزاییبرایمادران
باردار که مبتال به کرونا هستند اختصاص داده شده است و اگر مادر
شرایط بحرانی پیدا کند قطعا از خدمات تخصصی و فوق تخصصی

این بیمارستان استفاده می شود و در صورت لزوم از اقدامات
ارجاعیبهسایربیمارستانهاازجملهبیمارستانامیرالمومنین(ع)
استفاده خواهیم نمود.وی افزود :سانتر اصلی پذیرش بیمارکرونایی
بیمارستان امیرالمومنین(ع) اراک است و بیماران بعد از پیگیری،
در صورت لزوم به بیمارستان های حضرت ولی عصر(عج) ،آیت اهلل
خوانساری و امیرکبیر اعزام می شوند.دکتر صادقی در پایان ضمن
اشاره به تکمیل ظرفیت تمامی مراکز درمانی ،خاطرنشان کرد :تنها
شهرستان های تفرش و محالت شرایط پایدارتری نسبت به باقی
شهرستان ها دارند ،اما به نظر می رسد ظرفیت این دو شهرستان
نیز در چند روز آینده تکمیل خواهد شد.

دادستانساوجبالغ خبر داد:

فساد گسترده در شهرداری
شهر جدید هشتگرد

البرز -خبرنگار رسالت
دادستانساوجبالغ از بازداشت  ۲عضو شورا و شهردار سابق شهر جدید هشتگرد خبر داد و
گفت :تعدادی از کارکنان شهرداری هشتگرد و سه نفر از پیمانکاران بازداشت و روانه زندان
شدند.به گزارش خبرنگار ما از کرج به نقل از دادگستری استان البرز،دادستان عمومی و
انقالب شهرستان ساوجبالغ اظهار داشت :دو نفر از اعضای شورای شهر ،دو نفر از معاونان
شهردار ،شهردار سابق به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری هشتگرد و سه نفر از پیمانکاران
بازداشت و روانه زندان شدند.محمد امین عبدی افزود :اتهام بازداشت شدگان که تعدادشان
 9نفر است دریافت رشوه است.وی اضافه کرد :این افراد با ایجاد سازوکاری در ازای واگذاری
پروژه های شهری تحت عناوین مختلف اقدام به دریافت رشوه نقدی و امالک می کردند که
با رصد سربازان گمنام امام زمان(عج) و با دستور قضائی بازداشت شدند.

خبر

ترخیص آیت اهلل مکارم شی رازی
از بیمارستان

قم-خبرنگار رسالت
آیتاهللمکارمشیرازیکهدریکیازبیمارستانهایتهرانبستریبود،
پس از بهبودی مرخص شد.به گزارش خبرنگار ما از قم ،آیت اهلل مکارم
شیرازی که از فروردین ماه در یکی از بیمارستان های تهران بستری
شده بود ،دیروز پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شد.این مرجع
تقلید به دلیل ضعف شدید جسمانی در بیمارستان بستری شده بود
و در شرایطی که بر اساس نظر پزشکان وضعیت عمومی ایشان مساعد
است ،از بیمارستان مرخص و به شهر مقدس قم باز میگردد.

مدیرکلبنادرودریانوردیسیستانوبلوچستانخبرداد:

رشد  ۱۰۰درصدی صادرات از بندر چابهار
در سال جاری

سیستان و بلوچستان  -خبرنگار رسالت
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از رشد  ۱۰۰درصدی
صادرات از طریق بندر چابهار در یکماهه اول امسال و تشدید رعایت
دستورالعمل های ابالغی در خصوص مقابله با انتشار ویروس جهش یافته
کرونا بر اساس تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد.بهروز آقایی
اظهار کرد :از ابتدای امسال ،صادرات کاالهای غیر نفتی از طریق بندر چابهار
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۰۰درصد رشد داشته و عمده محموله های
کانتینری وارده به بندر چابهار کاالهای ترانزیتی بوده است.مدیرکل بنادر و
دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد :از ابتدای شیوع ویروس کرونا
به منظور جلوگیری از انتشار این ویروس ،کلیه فرآیندهای دریایی و بندری
ت و با توجه به شیوع
با رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی انجام شده اس 
نوع جهش یافته این ویروس در کشور هند و به منظور جلوگیری از انتشار،
بر اساس دستورات جدید ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا در این خصوص
اقدام خواهد شد.آقایی با بیان اینکه مراودات دریایی با بنادر کشور هند
صرفا کاالهای ترانزیتی و صادراتی از افغانستان به هند و واردات کاالهای
اساسی از دیگر کشورها بوده است ،اظهار کرد :هیچگونه جابهجایی مسافر
از طریق بندر چابهار با بنادر هند برقرار نبوده و حمل و نقل کاالیی بر اساس
دستورالعمل های ابالغی و با تشدید پروتکل ها خواهد بود.وی افزود :در
همین راستا کنترل و پایش نسبت به کشتی های متردد و وارده به بندر
چابهار قبل از ورود به لنگرگاه و پهلوگیری با حساسیت و دقت بیشتری بر
اساس دستورالعمل های ابالغی و با انجام تست گیری و آزمایشات مربوطه
در خصوص خدمه و کاالی کشتی تحت مراقبت ها و تأیید وزارت بهداشت
و ستاد ملی مقابله با کرونا عمل خواهد شد.

رئیس سازمان چای کشور خبر داد:

حضور  ۴۰۰ناظر در م راکز خ رید تضمینی
برگ سبز چای

رشت-خبرنگار رسالت
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به آغاز برداشت برگ سبز چای و خرید
تضمینی این محصول توسط کارخانجات ،گفت ۴۰۰ :ناظر بر روند خرید
نظارت می کنند.حبیب جهانساز در گفتوگو با خبرنگارما با اشاره به آغاز
چیدن بهاره برگ سبز چای از باغات استانهای شمالی ،اظهار کرد ۵۰ :هزار
بهره بردار تالش میکنند تا برگهای سبز چای را از  ۲۵هزار هکتار باغات
چای برداشت کنند.وی با بیان اینکه قیمت تضمینی برگ سبز چای رضایت
نسبی چایکاران را به دنبال داشته است ،افزود :در مقایسه با سال گذشته
شاهد افزایش  ۴۵درصدی در قیمت خرید تضمینی چای هستیم.رئیس
سازمان چای کشور با اشاره به اقدامات دولت در سالهای اخیر ،اضافه کرد:
در سالهای اخیر دولت منابع خود را بموقع اختصاص داده و از سوی دیگر
کارخانجات چایسازی نیز در دو سال گذشته بموقع به تعهدات خود در قبال
چایکاران عمل کرده اند.وی ادامه داد :یکی دیگر از اقدامات خوب دولت که
سبب ترغیب چایکاران به تولید چای شده خروج این محصول از گروه اول
کاالیی است که امیدها در میان چایکاران را افزایش داده است.جهانساز با
اشاره به اینکه  ۴۰۰ناظر در استانهای گیالن و مازندران در مراکز خرید
تضمینی برگ سبز چای حضور داشته و بر روند خرید نظارت میکنند ،گفت:
در سال گذشته  ۳۰هزار تن چای خشک در کشور تولید شد که از خروج ۱۵۰
میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری کرد.وی افزود :در صورت مساعد بودن
شرایط آب و هوایی پیش بینی شده امسال  ۱۳۵هزار تن برگ سبز چای
برداشت شود که از آن حدود  ۳۲هزار چای خشک تولید شود.

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد:

کالهبرداری 30میلیاردی
با وعده فروش موتورسیکلت

قزوین-خبر نگار رسالت
فرماندهانتظامیاستانقزوینگفت:کالهبرداریکهازطریقانعقادقراردادوحواله
فروشموتورسیکلتاقدامبهجذبسرمایهمشتریانو30میلیاردکالهبرداریدر
پوششفروشموتورسیکلتباقیمتپایینازشهروندانکردهبود،دستگیرشد.به
گزارش خبرنگار ما از قزوین ،سردار علی ابراهیمی فرمانده انتظامی استان قزوین
بیانداشت:درپیارجاعتعدادیپروندهشکایتازدادسرایعمومیوانقالباستان
قزوینبهپلیسآگاهیمبنیبرکالهبرداریدرپوششفروشموتورسیکلتارزان
قیمت ،رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی
قرار گرفت.وی افزود :در تحقیقات مقدماتی از تعدادی از شکات پرونده مشخص
شد که مدتی قبل متهم با جلب اعتماد و دادن وعده های واهی مبنی بر داشتن
نمایندگیازیکشرکتمعتبر برایفروشموتورسیکلتباقیمتپایینوتحویل
 2ماهه موتورسیکلت ،پس از انعقاد قرار داد و ارائه حواله فروش از طرف شرکت
متبوع اقدام به کالهبرداری به مبلغ  30میلیارد ریال از مالباختگان کرده است.
فرمانده انتظامی استان قزوین اظهار داشت  :مالباختگان پس از واریز مبلغ
درخواستی به حساب وی و تنظیم قرارداد جهت خرید موتورسیکلت و پس از
گذشت مدت زمان مقرر ،هر روز با بهانه ای از قبیل مشکالت اداری و عدم صدور
سند و در بعضی مواقع با بیان اینکه موتور سیکلت شما را با سود باال فروخته
و به زودی اصل پول شما با سود حاصله را برمی گردانم از سوی متهم مورد
کالهبرداری واقع شده و متهم نیز پس از مدتی تلفن همراه خود را خاموش
کرده و متواری شده است.ابراهیمی گفت  :مأموران بالفاصله وارد عمل شده و
با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی گسترده در نهایت مخفیگاه متهم را در شهر
قزوین شناسایی و در یک عملیات منسجم و هماهنگ موفق به دستگیری
نامبرده شدند .این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهم پس از انتقال به پلیس
آگاهی در مواجهه با ادله و شواهد موجود به  30میلیارد ریال کالهبرداری از 9
نفر در پوشش فروش موتورسیکلت اعتراف کرده ،خاطرنشان کرد:متهم همراه
با پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و از آنجا با قرار وثیقه
مناسب روانه زندان شد .

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

 ۱۹هزار سالمند باالی  ۸۰سال در کرمان واکسن کرونا
دریافتم یکنند

کرمان -خبرنگار رسالت
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :پیش بینی میشود بیش از  ۱۹هزار سالمند باالی  ۸۰سال در سطح دانشگاه علوم
پزشکی کرمان علیه کرونا واکسینه شوند.به گزارش خبرنگار ما ،حسین صافی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز واکسیناسیون افراد
باالی  ۸۰سال علیه کرونا در استان کرمان همزمان با سراسر کشور اظهار کرد :این دومین گام واکسیناسیون علیه کووید  ۱۹است.وی گروه
هدف واکسیناسیون در گام دوم را سالمندان با اولویت سنی باالی  ۸۰سال دانست و ذکر کرد :نوبت واکسیناسیون افراد از طریق مراقبان
سالمت به آنها اطالع رسانی میشود.صافی زاده گفت :پیش بینی میشود بیش از  ۱۹هزار سالمند باالی  ۸۰سال در سطح دانشگاه علوم
پزشکی کرمان واکسینه شوند.وی بیان کرد :بعد از پایان گروه سنی باالی  ۸۰سال ،گروه سنی  ۷۵تا  ۷۹سال وارد مرحله واکسیناسیون
میشوند و به تدریج گروههای بعدی نیز در اولویت دریافت واکسن قرار میگیرند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره
به اینکه در حال حاضر سامانهای برای ثبت نام به منظور دریافت واکسن کرونا وجود ندارد ،گفت :نوبت افراد از طریق مراقبان سالمت
پایگاههای بهداشتی اطالع رسانی میشود و در حال حاضر افراد باالی  ۸۰سال سن برای واکسیناسیون فراخوان میشوند.

