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سه اجالس جهانی صنایع دستی
در استان برگزار م یشود

اصفهان-خبرنگاررسالت:

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :سه اجالس جهانی صنایع
دستی در نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی در اصفهان به
صورت مجازی برگزار خواهد شد.نصیر ملت در یکصد و هفتاد و هشتمین
جلسهعلنیشورایاسالمیشهربابیاناینکهنگاهشورایپنجمدرتوسعه
برنامه ریزی بر اساس ظرفیتهای واقعی در شهر بوده است ،اظهار داشت:
تغییر مسیر توسعه را در دستور کار داشتیم چرا که این مسیر منجر به
ایجاد آسیبهای زیست محیطی در این شهر شده است.وی تأکید کرد:
بارگذاریهای مازاد بر ظرفیت شهر اصفهان منجر به ایجاد شرایط فعلی
در اصفهان است که منجر به تنشهای زیادی نیز شده است.نایب رئیس
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان  ۲۰۲۰را در برنامههای
خود در دستور کارقرار دادیم که در این سال مجموع رخدادهایی شروع
شد که البته برای تحقق آن سالهای زیادی نیاز است اما توسعه شهر
اصفهان را به سمت گردشگری سوق میدهد.وی با بیان اینکه اصالح
زیرساختهای گردشگری از جمله برنامههای موجود در اصفهان ۲۰۲۰
بودهاست،ابرازداشت:برگزاریرویدادهاوجشنوارههابرایمعرفیهنرها
و صنایع دستی و اجرای برنامههایی برای جذب گردشگر نیز از دیگر
برنامههای این طرح بوده است.ملت با بیان اینکه همزمانی سال ۲۰۲۰
با پاندمی کرونا بسیاری از برنامههای طرح اصفهان  ۲۰۲۰را تحت تأثیر
قرار داد ،اضافه کرد :بر این اساس در سیاستگذاریها به این جمع بندی
رسیدیم که جشنواره بین المللی صنایع دستی را در اصفهان در دستور
کار قرار دادیم که برنامهریزی آن از یک سال پیش آغاز شد.وی با بیان
اینکه تولید صنایع دستی در اصفهان بیش از  ۴۰هزار سال قدمت دارد
و هنرمندان زیادی در این زمینه فعالیت دارند ،ادامه داد :هزینه اشتغال
در صنایع دستی و راهاندازی کسب و کار در این زمینه بسیار مناسب
است و این در حالی است که ایران یک سوم صنایع دستی کشور را دارد
اما سهم این استان در گردش مالی این صنعت بسیار ناچیز است.نایب
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان ُ ۱۱۵مهر
جهانی یونسکو برای صنایع دستی را دارا است ،ابراز داشت ۴۵۴ :نشان
آن اصفهان است.وی با بیان اینکه  ۶۰هزار نفر در
ملی صنایع دستی نیز از ِ
استاناصفهانبهصورتمستقیمو۱۲۰هزارنفربهصورتغیرمستقیمدر
صنایع دستی فعالیت دارند ،گفت :این استان دارای هفت میراث ملموس
و دو میراث ناملموس جهانی است و با حدود  ۱۴شهر جهان خواهر خوانده
است و باید با استفاده از این ظرفیتها توسعه صنعت گردشگری به ویژه
در حوزه صنایع دستی را داشته باشیم.ملت گفت :خلق خالقیت ،خلق
ثروت ،ایجاد پویش ملی مؤثر و جریان ملی مثبت پیرامون هنرمندان،
برندسازی هنر صنایع دستی ،کمک به حفظ و ارتقا کرامت هنرمندان،
ایجاد بستر سرمایهگذاری و سرمایهپذیری ،ایجاد انگیزه برای نسل جدید
برای تولید آثار هنری ،ارتقای اقتصاد شهری اصفهان و ایجاد اکوسیستم
کارآفرینی در اصفهان از جمله اهداف برگزاری جشنواره بینالمللی
صنایع دستی در اصفهان است.وی با بیان اینکه از  ۱۰تا  ۱۳مرداد ماه
جشنواره بین المللی صنایع دستی در اصفهان برگزار میشود ،اضافه کرد:
این جشنواره در  ۲۰بخش و  ۶۰برنامه برگزار خواهد شد و جایزه دست
طالیی در این جشنواره به  ۶هنرمند ویژه اهدا میشود.نایب رئیس
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :در این جشنواره سعی داریم حضور
هنرمندان خارجی را به صورت مجازی داشته باشیم.وی افزود :نشان
ملی همای زرین نیز به  ۱۰اثر خالق مورد تجلیل قرار میگیرد و از ۵
هنرمند برتر کشور نیز تجلیل خواهد شد.ملت گفت :برگزاری مسابقات
مختلف در این جشنواره با بخش ویژه خود برگزار خواهد شد و تالش
شده نگاه تخصصی در برگزاری مسابقات این جشنواره صورت گیرد.وی
با اشاره به برگزاری  ۹کارگاه آموزشی در حاشیه جشنواره بین المللی
صنایع دستی ابراز داشت :این کارگاهها بسیار تخصصی است و با حضور
اساتید برجسته به صورت مجازی برگزار شد.نایب رئیس شورای اسالمی
شهر اصفهان با اشاره به اینکه سه اجالس جهانی در جشنواره بین المللی
صنایع دستی در اصفهان برگزار میشود ،گفت :این سه اجالس به صورت
مجازی برگزار خواهد شد که از آن جمله اجالس شهرهای خالق صنایع
دستی جهانی در داخل و خارج از کشور و اجالس شهرهای عضو اکو در
زمینه صنایع دستی است.

یوری خبر داد:

پیشرفت فی زیکی  14درصدی اج رای
پروژه شبکه آبیاری قرهسو و زرینگل

گرگان-خبرنگاررسالت:
نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی قر ه سو و زرینگل گفت:بازدید
و بررسی کارخانههای تولیدکننده شیرآالت آبیاری به خصوص شیر رایز به
منظورانتخابمناسبترینتأمینکنندهبهجهتتأمیننیازهایپروژهاحداث
و تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی قرهسو و زرینگل و سازههای مربوطه صورت
پذیرفت و تاکنون در حدود  14درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.یوری
اظهار کرد :در این بازدید از برترین شرکتهای تولیدکننده شیرآالت شبکه
آبیاری در شهرک های صنعتی شمس آباد تهران و شهرک صنعتی همدان
بازدید به عمل آمد.محمدرضا یوری افزود :اجرای پروژه احداث و تکمیل شبکه
آبیاری و زهکشی قرهسو و زرینگل و سازه های مربوطه (قرهسو )1به عنوان
بزرگترین بسته اجرایی طرح شبکه آبیاری و زهکشی قرهسو و زرینگل از
ابتدای سال  ۹۹آغاز شد .به منظور بهره برداری اولیه از بخشهایی از شبکه که
عملیاتاجراییکانالهاولولههایمربوطهصورتگرفتهاست،نصبشیرآالت
از جمله شیر رایز در دستور کار پیمانکار پروژه (شرکت کیسون) قرار دارد که
پس از انتخاب تأمین کننده ،تهیه و نصب خواهد گردید.گفتنی است در این
بازدید کارگروهی متشکل از معاونت طرح و توسعه ،مدیریت قراردادها ،واحد
مدیریت پروژه ( ،)PMUمشاور و پیمانکار پروژه حضور داشتند.
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اما م جمعه ایالم:

خبر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
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شایستهساالری،مبنایانتخابمدیراندردولتآیندهباشد

ایالم -خبرنگاررسالت:
اما مجمعهایالمبااشارهبهاینکهشایستهساالریمبنای
انتخابمدیراندردولتآیندهباشد،گفت:کسانیکه
در انتخابات برای نامزد خاصی تالش کرده اند ،دنبال
سهمخواهینباشند.حجتاالسالماهللنورکریمیتبار
با اشاره به اینکه در اسالم به واگذاری مسئولیت یا
پذیرشمسئولیتتوجهزیادیشدهاست،اظهارکرد:
طبق روایت امانت باید به اهل امانت سپرده شود،
اگر از بین  ۱۰نفر بخواهند مسئولی را انتخاب کنند و
بهترین را انتخاب نکنند ،این خیانت به خدا و خیانت
به رسول خدا و خیانت به جامعه مؤمنین کرده است.
ویادامهداد:حاالچهکسیکهخودشبرایمسئولیت
پذیری پیشگام شود ،و یا اینکه فرد دیگری را به عنوان
مسئولانتخابکند،ایننظا ِمشایستهساالریدراسالم
حاکم است.کریمی تبار تصریح کردند :از دولت آینده
انتظار داریم که بر اساس شایسته ساالری کارگزاران
را انتخاب کند و کسی که در این ایام انتخابات ،برای
جذب آرا برای گزینه یا نامزد خاصی تالش کرده
است ،دنبال سهمخواهی نباشد ،نباید افرادی که

تبلیغ یا احزابی که مبلغ بودند به دنبال سهم خود
و حزبشان باشند.امام جمعه ایالم تأکید کرد :آنچه
مد نظر است شایستهساالری است و با این نگاه از
رئیس جمهور منتخب انتظار داریم نگاهی به استان
والیتمدار ایالم داشته باشد ،که در جریان انقالب
تاکنون و در دفاع مقدس و انتخاباتی که در طول

مدیرکل راهداری اردبیل خبر داد:

جاب هجایی یک میلیون تن کاال از ابتدای امسال در استان

اردبیل-خبرنگاررسالت:
ل و نقل جادهای استان
مدیرکل راهداری و حم 
اردبیلازجابهجایییکمیلیونتنکاالدرفصل
بهار در استان اردبیل خبر داد.کلیماله وثوقی در
نشست با انجمنهای صنفی شرکتهای حمل
و نقل در اردبیل اظهار کرد ۷۰ :درصد نهادههای
دامیمتعلقبهاستاناردبیلازبندرامامخمینی
(ره) حمل شده و  ۳۰درصد نیز در حال حمل
است.وی حمل کاال و مایحتاج عمومی مردم را
اولویت اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان اردبیل دانست و تصریح کرد:
انجمنهای صنفی رانندگان و شرکتها موظف
شده اند برای هر کامیونی که از بندر امام نهاده
دامی و کاالی اساسی به استان حمل نماید در

سالن اعالم بار  ۲مرتبه بدون نوبت به مقصد
خوزستانبارارائهکنند.دبیرکمیسیونمدیریت
اجرایی ایمنی حمل و نقل استان اردبیل از
تالشهای شبانه روزی رانندگان سختکوش
قدردانی کرد و افزود :صدور بارنامه برای کلیه
شرکتهای حمل و نقل استان از مبدأ بندر امام
بهمقصداستاناردبیلبرایکاالهایسویا،ذرت
و جو فراهم شده است.وثوقی افزود :در راستای
ترغیب رانندگان عزیز جهت اعزام به بندر
امامخمینی(ره)طبقهماهنگیهایبهعملآمده
با انجمن شرکتهای حمل و نقل ،اگر راننده ای
به مقصد خوزستان بار حمل نموده و از بندر
امام به مقصد استان اردبیل کاالی اساسی حمل
نماید با ارائه بارنامه رفت و برگشت میتواند
۱۰درصدکمیسیوندریافتیشرکتازبابترفت
را باز پس گیرد.مدیرکل راهداری و حملونقل
جادهای استان اردبیل از جابهجایی یک میلیون
تن کاال در فصل بهار در استان اردبیل خبر داد
و خاطرنشان کرد ۸۷ :شرکت حمل و نقل کاال
با  ۱۲هزار و  ۹۳۳دستگاه ناوگان باری و ۱۱
هزار و  ۷۸۴راننده پرتالش در بخش حمل و نقل
کاالی استان فعالیت میکنند.

سالهای گذشته برگزار شده ،مشارکت حداکثری
داشتهاند.ویبیانداشت:دربینمردمایالمنخبههاو
جوانان متخصص و متعهدی داریم ،اینها مدنظر قرار
بگیرند و متناسب با شایستگی و توانمندی که دارند
در مشاغل دولتی به کار گرفته شوند.کریمی تبار
افزود:شوراینظارتبرانتخاباتشهروروستادراستان

به این نتیجه رسیدند که متأسفانه خرید و فروش آرا
انجام گرفته است ،کسانی که مستندات و مدارکی
دارندبهشوراینظارتتحویلبدهندوجادارد ازدقت
و مسئولیتی که نمایندگان شورای اسالمی نسبت به
این امر مهم انجام دادند تشکر کنم.وی عنوان کرد:
انتظار مردم این است که بررسی درست و کارشناسی
از کاری که انجام گرفته به عمل آید و اقدام قانونی و
انقالبی به عمل آورند.امام جمعه ایالم ابراز داشت :از
مسئوالن ادارات و کارکنان دولت درخواست داریم
که در این شرایط که پایان عمر دولت فعلی است
خدای ناخواسته موجب نشود که کم کاری کنند،
چرا که ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید به مردم
خدمت کرد ،تالش کنیم که قدردان این مردم خوب
باشیم.نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد :برای
مدیریت انرژی ،مخصوصا آب و برق باید دقت کرد،
از مردم میخواهیم که نهایت صرفهجویی را داشته
باشند.وی افزود :مسئوالن برق هم باید تالش کنند
که خاموشیها به حداقل برسد و با اطالع قبلی باشد
که مردم بیش از این متضرر نشوند.

مدیرکل امور عشایر آذربایجانشرقی خبر داد:

اختصاص  ۳۰میلیارد تومان اعتبار به طرحهای عشایری
تبریز-خبرنگاررسالت:
مدیرکل امور عشایر آذربایجانشرقی با اشاره به
برنامه ارتقای سطح خدمات رسانی به عشایر گفت:
۳۰میلیاردریالبرایاجرایطرحهایعشایریاستان
اختصاص یافته است.سیدمحمد حسن آل هاشم
در جلسه شورای عشایری شهرستان بناب که با
محوریت شناسایی و بررسی مسائل و مشکالت
عشایر در ییالقات سهند برگزار شد ،افزود :با اعتبار
تخصیص یافته  ۸۴طرح عمرانی در مناطق ییالقی
و قشالقی با هدف ایجاد امکانات رفاهی برای عشایر
اجرا میشود.
ویادامهداد:آبرسانیبهروستاهایقشالقی،مرمت
راههایییالقی،نزدیکرسانیآببهییالقها،احداث
آبشخوردرمناطقییالقواحداثپلبررویرودخانهها
در استان اجرا میشود.آل هاشم خاطرنشان کرد:
آب رسانی به  ۱۷روستای ارسباران به طول ۸۵
کیلومتربااعتبار۱۰میلیاردتومانمهمتریناقدامدر
آب رسانی به مناطق قشالقی عشایر در سال گذشته
است.مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی گفت:
همچنین از اعتبارات عمرانی امسال  ۵/۸میلیارد
ریال برای اجرای طرحهای عمرانی در ییالقهای
سهند اختصاص یافته است.آل هاشم اظهار کرد:

عشایر آذربایجان شرقی ساالنه بیش از  ۱۱۰هزار
تن گوشت قرمز و  ۳۲هزار تن شیر ۱۶ ،هزار تن پشم
و  ۹هزار متر مربع ورنی تولید میکنند.وی با بیان
اینکه جمعیت عشایر آذربایجان شرقی در فصل
ییالق  ۱۳هزار و  ۲۹۷خانوار و در فصل قشالق ۸
هزار و  ۹۷خانوار هستند ،افزود :جمعیت  ۲درصدی
عشایر آذربایجان شرقی  ۲۰درصد گوشت ،شیر و
فرآوردههای دامی استان را تولید میکنند.مدیرکل
امور عشایر آذربایجان شرقی از برنامه ریزی برای
ایجاد درمانگاههای سیار در منطقه ییالق سهند از
سال آینده خبر داد و افزود :بیش از یک هزار و ۶۴۲
خانوار عشایر بنابی با بیش از  ۳۰هزار دام سبک از
اواسط اردیبهشت ماه تا اواخر شهریور ماه در مراتع
سهند مستقر میشوند.

مدیر عامل آب منطقه ای گیالن مطرح کرد:

ضرورت رعایت تقویم زراعی ب رای حل مشکل کم آبی شالیکاران

رشت-خبرنگاررسالت:
مدیر عامل شرکت آب منطقهای گیالن با اشاره
به کاهش بیش از  50درصدی بارشها و به تبع آن
کاهشآوردسدسفیدرودگفت:تقویمزراعیجهاد
کشاورزی با اصول علمی سازگار است و اگر آن را
رعایت کنیم مشکالت بخش آبیاری کمتر خواهد
شد.وحید خرمی با بیان اینکه اراضی کشاورزی در
خارجازمحدودهسدسفیدرود،سنتیآبخورهستند،
اظهارکرد:ایناراضیمنابعیبرایذخیرهندارندودر
حالحاضرمشکلماایناستکهکشاورزانباالدست

آب را مصرف کرده و به پایین دست نمیرسد  ،البته
بابرنامهریزیهایصورتگرفتهمسیرهایانحرافی
رادرباالدستبستهایمتااینمشکالتبرطرفشود.
مدیر عامل آب منطقهای گیالن با اشاره به اینکه
بیش از  ۸۰درصد کشاورزان طبق راهکارهای ارائه
شدهتوسطجهادکشاورزیاستانکشتمیکنند،
افزود :بر اساس تقویم زراعی آبگذاری کانال های
آبیاری تا پایان تیر ماه ادامه دارد و کسانی که از
تقویم زراعی عقب ماندند و در کشت تأخیر دارند ،
اگر شرایط اجازه دهد حداقلهایی را روی کانالها

قرار میدهیم تا کشاورزان بتوانند از آن استفاده
کنند.وی با بیان اینکه تقویم زراعی امسال بهتر از
سال گذشته رعایت شده است ،اضافه کرد :تقویم
زراعی جهاد کشاورزی با اصول علمی سازگار است
و اگر آن را رعایت کنیم مشکالت بخش آبیاری
کمتر خواهد شد.خرمی با اشاره به وجود بیش از
 ۴۵۴ایستگاه پمپاژ آب در سطح استان ،بیان کرد:
حدود  ۳۰۰حلقه چاه خارج از شبکه تأسیس شده
و تمام تجهیزات در مدار است و استفاده میشود و
هیچ چاه آب خاموش نمانده و امیدواریم کشاورزان

سرپرست شرکت توزیع برق مازندران:

دکتر کهریزی مطرح کرد:

ساخت داروی گیاهی درمان بیماری سالک
در دامغان

دامغان-خبرنگاررسالت:
مسئو ل تیم تحقیقا تی و ر ئیس
دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دامغان گفت:مرحله
آزمایشگاهی تولید محصول گیاهی
درمان بیماری سالک  ،با تالش
محققان و پژوهشگران علوم دارویی
دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دامغان به پایان رسید.با توجه
به شیوع بیماری سالک در روستاهای جنوب
و شرق دامغان یک تیم تحقیقاتی علوم دارویی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،برای تولید
محصول گیاهی درمان سالک اقدام کرد .دکتر
کهریزی افزود :این محصول که از ترکیب عصاره

چند گیاه دارویی و به شکل پماد
تولید شده و مرحله آزمایشگاهی
تولید آن به پایان رسیده است.
ویگفت:اینمحصولجدیددارویی
تا  ۶ماه آینده به تولید انبوه خواهد
رسید.کهریزی پیش بینی کرد:با
تولید انبوه این داروی گیاهی
درمان بیماری سالک از  6ماه به
یک ماه کاهش مییابد.گفتنی است:سالک یک
بیماری انگلی است که از پشه خاکی به انسان
منتقل و باعث ایجاد زخم پوستی میشود که
جای زخم بر روی بدن ماندگار است و ساالنه
دهها نفر در شهرستان دامغان به بیماری سالک
مبتال میشوند.

هم به یکدیگر کمک کنند.وی با بیان اینکه کمیته
منابعومصارفآباستانشرایطرابهصورتهفتگی
پایش میکند ،گفت :کسانی که جدول زراعی را
به خوبی رعایت کنند تا پایان تیرماه مشکلی در
زمینه آبیاری زمینهای کشاورزی خود نخواهند
داشت.مدیرعاملآبمنطقهایگیالنبابیاناینکه
حدود  ۱۰۰میلیون متر مکعب آب به دلیل عدم
الیروبی انهار بین مزارع تلف میشود ،افزود :اگر
کشاورزان انهار خود را تمیز نگه دارند آب سریعتر
به پاییندست میرسد.

بیشترین مصرف برق در حوزه
خانگی است

ساری-خبرنگاررسالت:
سرپرستشرکتتوزیعبرقمازندران
مصرف برق صنایع را در استان ۲۰۰
مگاوات بیان کرد و گفت :بیشترین
مصرف برق در حوزه خانگی است.
سید کاظم حسینی با بیان اینکه
قطعیهای چندروز اخیر به دلیل
کمبود شدید برق بوده است ،افزود:
برای اعمال خاموشی در این روزها نسبت به تهیه
جدول زمانبندی اقدام شده است.وی با اظهار
اینکه سهمیهخاموشیبراساساعالم توانیر تبیین
میشود،گفت:خاموشیهابراساستولیدومصرف
تعیین میشود.وی با اظهار اینکه شرایط اعمال
خاموشی برق طی دو روز اخیر مطلوب شده است،

افزود :تصمیم گیری درباره قطع صنایع
با شورای امنیت ملی بوده و شرکتهای
توزیع برق در این زمینه اختیاری ندارد.
حسینی یادآور شد :کل مصرف صنایع
استانحدود۲۰۰مگاواتومصرفبرق
اداراتحدود۴۰مگاواتاستوبیشترین
مصرف برق استان در حوزه خانگی
است.سرپرست شرکت برق مازندران
یادآور شد :در مازندران سه صنایع بزرگ با مصرف
برقباالوجوددارددرحالیکهصنایعدیگراستانها
بسیارباالاست.ویدربارهجبرانخسارتمشترکان
گفت :مشترکان خسارت دیده باید در سایت توانیر
ثبت نام کنند و با مشخص شدن بیمه طرف قرارداد
میتوانند غرامت دریافت کنند.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس:

صنعتی نبودن و رکود حوزه تبلیغات کردستان منجر به بح ران یشدن استان شده است

سنندج – خبرنگاررسالت:
رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسالمی در دیدار
با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات کردستان گفت :صنعتی نبودن
کردستان و رکود حوزه تبلیغات ،منجر به بحرانیشدن حوزه اقتصاد
رسانههای استان کردستان شده است.دكتر محسن فتحی با تقدیر از
همراهی روزنامهنگاران ،خبرنگاران ،عکاسان و اعضای هیئت تحریریه
رسانههای استان در انعکاس اخبار و رویدادها به مردم ،اظهار داشت:
اطالعرسانیمطبوعاتامروزهدرزندگیبشربسیارپررنگواثرگذاراست.
ویبااشارهبهاینکهتوسعهبدونهمراهیجریانآزاداطالعرسانیمیسر
نمیشود ،افزود :رسانه به عنوان ناظر بر حرکت جوامع مختلف میتواند
مانعیبرایبروزفسادوتخلفباشد.نمایندهمردمشهرستانهایسنندج،

معاون بهداشت علوم پزشکی زنجان:

تقویت اج رای محدودی تهای کرونایی در استان ضروری است

زنجان-خبرنگاررسالت:
معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان بر لزوم تقویت اجرای محدودیت کرونایی در استان زنجان تأکید کرد و گفت :تنها راه
مقابله با بیماری کرونا جلوگیری از دورهمی ها است.محمدرضا صائینی با بیان اینکه رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان زنجان
طی روزهای گذشته به  ۵۹درصد رسیده است ،گفت :باید رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان به  ۹۰درصد برسد.وی اظهار
کرد :از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون  ۲۷هزار و  ۲۲۳نفر به علت ابتال و یا مشکوک بودن به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان
نمونه برداری یا بستری شدند.معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه از مجموع بیماران مبتال به این ویروس هم
تا کنون هشت هزار و  ۱۷۳نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند ،گفت :در استان زنجان هم اکنون  ۱۵۱نفر به علت ابتال
به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.صائینی بر لزوم تقویت اجرای محدودیت کرونایی در استان تأکید کرد و ابراز داشت:
تنها راه مقابله با بیماری کرونا جلوگیری از دورهمی ها است.وی به تزریق واکسن کرونا در استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد:
روند تزریق واکسن کرونا در استان به افراد باالی  ۸۰سال و  ۷۰سال خوب است.معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان گفت:
شهرستان زنجان در وضعیت نارنجی است و باید مردم به این باور برسند که کرونا تمام نشده است.صائینی از فعالیت  ۲۶مرکز فعال
برای تزریق واکسن کرونا در استان خبر داد و افزود :طی روزهای آینده تزریق افراد باالی  ۶۰سال هم در استان انجام میشود.

دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه رسانه
محورتوسعهکردستاناست،گفت:ظرفیتهایناشناختهوقابلیتهای
سرمایهگذاری در استان همچنان نیازمند معرفی و تبلیغ در مطبوعات
است.وی ،توسعه زیرساختهای رسانهای در استان و توجه به معیشت
خبرنگاران را مهم عنوان کرد و افزود :بیمه ،بحران کاغذ و چاپ ،مسکن،
حقالزحمه و معیشت خبرنگاران همچنان چالش جدی این حوزه
است.فتحی اقتصاد رسانههای کردستان را حوزهای بحرانزده خواند
و اظهار داشت :صنعتینبودن کردستان و رکود حوزه تبلیغات ،منجر
به بحرانیشدن حوزه اقتصاد رسانههای استان کردستان شده است.
رئیسمجمعنمایندگانکردستاندرمجلسشورایاسالمیافزود:خانه
مطبوعات استان میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود صاحب

بنگاهی اقتصادی شده و درآمد پایداری برای کمک به رسانههای استان
در اختیار داشته باشد.محسن فتحی ،پوشش اخبار مجمع نمایندگان
استان کردستان را مورد تأکید قرار داد و گفت :مردم باید در جریان اخبار
و عملکرد وکالی خود در مجلس قرار بگیرند و رسانه میتواند واسطهای
مناسب در این بین باشد.اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات کردستان
نیز در این نشست مسائل و دغدغههای صنفی رسانههای استان از جمله
موضوع بیمه خبرنگاران ،وابستگی حیات نشریات محلی به آگهیهای
دولتی ،تبعیض در پرداخت یارانههای دولتی به نشریات ،اختصاص
بخشی از بودجههای فرهنگی ادارات دولتی به رسانهها ،پيگيري مسكن
خبرنگاران جامانده از طرح مسكن مهر وملي و برخورد با عوامل داخلی
ن به خبرنگاران استان را مطرح كردند .
توهی 

فرمانده انتظامي دزفول:

عامالن تي راندازي شادگان توسط پلیس
در یک باغویال دستگیر شدند

دزفول–خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامي دزفول از دستگيري عامالن تيراندازي و آتش زدن درب منازل شهرستان شادگان
در عمليات ضربتی پليس آگاهي اين شهرستان خبر داد.سرهنگ روح اله گراوندي گفت :مأموران
پليس آگاهي دزفول با رصد اطالعاتي اعضای باند  6نفره عامالن تيراندازي در شهرستان شادگان را
در يکي از باغ ويالها شناسايي و پس از هماهنگي با مرجع قضائي طي يک عمليات منسجم پليسي
در مخفيگاهشان دستگير کردند .وي در ادامه با اشاره به توقيف يک دستگاه پژو  405از متهمان
افزود :متهمان به اتهام تير اندازي ،آتش زدن و تخريب درب منازل و سرقت مسلحانه منجر به قتل
تحت تعقيب مراجع قضائي شهرستان شادگان بودند.فرمانده انتظامي شهرستان دزفول با اشاره
به عزم جدي پليس در برخورد با مخالن نظم و امنيت عمومي بیان کرد:متهمان پس از تشکيل
پرونده مقدماتي جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي داده شدند.

خبر

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشه ر:

رونق تجارت دریایی و افزایش تردد
کشت یهای تجاری به بنادر استان
برگشت

بوشهر-خبرنگاررسالت:

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از بازگشت رونق تجارت دریایی و
افزایش تردد کشتیهای تجاری به بنادر استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت:
در سه ماه نخست امسال یکمیلیون و  38هزار تن کاال در بندر بوشهر تخلیه
و بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  37درصد افزایش
نشان میدهد.سیاوش ارجمندزاده با اشاره به اینکه در این مدت  720هزار
تن کاالی غیرنفتی در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شده است تصریح کرد:این
میزان عملیات صادرات و واردات از بندر بوشهر نسبت به مدت مشابه سال
قبل  176هزار تن معادل  32/4درصد رشد دارد که نشان از رونق تجاری و
اقتصادی بندر بوشهر است.وی میزان تخلیه و بارگیری محمولههای نفتی
در بندر بوشهر در  3ماه نخست امسال را  318هزار تن دانست و بیان کرد:این
میزان بیش از  107هزار تن معادل  51درصد بیشتر از میزان تخلیه و بارگیری
محمولههای نفتی در سه ماه نخست سال قبل است.بر اساس آمارها در سه ماه
ک میلیون و  ۳۸هزار تن کاال در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری
نخست امسال ی 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  ۳۷درصد افزایش داشته
ج فارس ظرفیتهای مهم اقتصادی و
است.همجواری استان بوشهر با خلی 
سرمایهگذاری فراهم کرده است که در این راستا توسعه تجارت دریایی نقش
ج فارس بیشترین مرز دریایی و ساحل دارد
ارزندهای دارد.استان بوشهر با خلی 
که این مهم زمینه افزایش ظرفیتهای اقتصادی و معادالت تجاری را بیش
ج فارس و
از پیش فراهم کرده است.وجود  937کیلومتر مرز دریایی با خلی 
بیش از  770کیلومتر ساحل یکی از مزیتهای استان ساحلی بوشهر است
که این ظرفیت امکانات مهم و زیرساختی برای مراوده ساحلنشینان استان
ج فارس را ایجاد کرده است.
بوشهر با کشورهای مختلف بهویژه حاشیه خلی 
آمارها نشان میدهد که استان ساحلی بوشهر در بین دیگر بنادر جایگاه مهم
ک ششم
و تأثیرگذاری در تخلیه و بارگیری کاال دارد و در این راستا بیش از ی 
صادرات غیرنفتی کشور از بنادر استان بوشهر انجام میشود.فعالیتهای
تجاری در بندر بوشهر درحالی افزایش دارد که توسعه زیرساختهای بندری
توسعه یافته بهگونهای که امکان تردد شناور تجاری با حجم باالی  30هزار
تن در بندر بوشهر فراهم شده که این مهم زمینه رونق تجارت و اقتصادی
را بیش از پیش ارتقا داده است.در فصل تابستان با وجود دمای باالی 45
درجه سانتیگراد و رطوبت بیش از  60درصد فعالیت تجاری در بندر بوشهر
شبانهروزی است که به گفته معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی
استان بوشهر در بخش تخلیه و بارگیری کاالهای عمومی در بندر بوشهر
در سه ماه نخست امسال  25درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش
دارد.محمد شکیبینسب از افزایش تخلیه و بارگیری کاال در بخش کانتینری
بندر بوشهر خبر داد و بیان کرد :در سه ماه نخست امسال  10هزار و 769
محمول ه کانتینری حامل کاالی تجاری در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری
شد ه است که نسبت به سه ماه نخست سال قبل  30درصد افزایش دارد.
وی سرعت عمل در تخلیه و بارگیری کاال در بندر بوشهر را مورد اشاره قرار
داد و تصریح کرد :در بندر بوشهر با بهکارگیری پایانه اختصاصی کانتینری و
تجهیزات مناسب بندری مانند جرثقیل محوطهای سرعت تخلیه و بارگیری
کاال افزایش یافته است.رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کاال در بندر بوشهر را با تأمین
تجهیزات بندری دانست و تصریح کرد :در این راستا جرثقیلهای ساحلی در
بندر بوشهر افزایش یافته و در یک ساعت قادر است  22محمول ه کانتینری را
تخلیهوبارگیریکندکهظرفیتمناسببندریمحسوبمیشود.عبدالسعید
عباسی بیان کرد:در راستای افزایش کیفیت خدمات بندری ،سرعت تخلیه و
بارگیری کاالها بهویژه محمولههای تجاری کانتینری در بندر با فراهم شدن
تجهیزات افزایش یافته است.معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی
استان بوشهر از به صفر رسیدن دموراژ کشتیهای تجاری در بندر بوشهر
خبر داد و خاطرنشان کرد :با توجه به تسریع در خدمات بندری خوشبختانه
تاکنون کشتیای نداشتهایم که مشمول دموراژ یا جریمه تأخیر در تخلیه و
بارگیریکاالشدهباشد.شکیبینسبافزود:براینخستینبارتخلیهوبارگیری
شناور تجاری حامل کاالهای کانتینری به طول  207در بندر بوشهر انجام شد
که نشان از رونق تجارت در بندر است.وی انجام الیروبی در مجتمع بندری
جزیره نگین را یکی از برنامههای توسعه زیرساختی در بندر بوشهر دانست و
گفت:با اجرای طرح الیروبی در مجتمع بندری نگین میتواند ظرفیت تخلیه
و بارگیری کاال در بندر بوشهر را به  4500محموله کانتینری برساند.بر اساس
آمارهای اعالم شده در شرایط سخت تحریمهای ظالمانه و همهگیری ویروس
کرونا در دومین بندر مهم تجاری کشور ارزش کاالهای صادراتی از بندر بوشهر
در سه ماه نخست امسال با رشد  77درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
به  2میلیارد و  98میلیون دالر رسیده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

ویروس در گردش استان
از نوع دلتا است

کرمان-خبرنگاررسالت:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :ویروس در گردش استان کرمان
از نوع دلتا است که شدت واگیری آن  ۲/۵تا سه برابر ویروسهای قبلی
است.حمیدرضا رشیدی نژاد با اشاره به اینکه نوع ویروس در گردش استان
ما از نوع دلتا است که شدت واگیری آن 2/5تا سه برابر ویروسهای قبلی
است ،افزود :سن درگیری در این ویروس پایینتر آمده و عالئم آن مقداری
متفاوت است.رشیدی نژاد با اشاره به اینکه شرایط خوبی در کرمان نداریم،
اضافه کرد :در حال حاضر بیش از  ۲۶۰نفر در بیمارستان افضلی و بیش از
 ۱۷۰نفر در بیمارستان پیامبر اعظم کرمان بستری هستند.وی با بیان این
مطلب که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بیش از  ۲۴۰نفر بیمار در
آن منطقه بستری هستند ،اظهار داشت :در شهرستان بم بیش از  ۱۲۰نفر
بستری هستند و متأسفانه با قرمز شدن استان این آمار گسترش پیدا میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد :مردم باید شیوه نامههای
بهداشتی را رعایت کنند و توجه بیشتری به این مسئله کنند و درواقع به
فکر سالمتی خود باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی عنوان کرد:

آغاز پاالیش اف راد واجد ش رایط طرح ملی مسکن

اراک-خبرنگاررسالت:
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت:با درخواست همشهریان گرامی مهلت بارگذاری و اصالح مدارک متقاضیان طرح
اقدام ملی مسکن پس از دو بار تمدید به اتمام رسیده و پاالیش افراد واجد شرایط آغاز می گردد.احمد مرزبان گفت :در ثبت نام
مرحله جدید طرح اقدام ملی مسکن استان مرکزی تعداد  ۳۳هزار و  ۲49نفر ثبت نام کرده اند.مدیرکل راه و شهرسازی استان
مرکزی افزود:یکی از مهمترین مسائلی که می بایست متقاضیان درفرآیند ثبت نام رعایت می کردند بارگذاری مدارک هویتی
بوده که متأسفانه اکثر افراد از این موضوع غافل شدندکه با همت و تالش کارکنان این اداره کل در زمان اصالح مدارک ،با
اطالع رسانی های مناسب از طریق مختلف این آگاهی به متقاضیان داده شد.وی تأکید کرد:متقاضیانی که در مرحله گذشته
(سال )1399در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند و تأیید مدارک آن ها صورت پذیرفته ،نیاز به هیچ اقدامی ندارند
و با توجه به ثبت نام تعداد بسیار زیادی از هم استانی های گرامی در مرحله جدید،کار پاالیش متقاضیان آغاز گردیده و
کارشناسان این اداره کل در دوشیفت کاری بررسی مدارک متقاضیان را انجام می دهند.مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی
در پایان از مردم عزیز استان درخواست کرد با توجه به شیوع موج پنجم کرونا از مراجعه حضوری به این اداره کل خودداری
نموده و بررسی وضعیت ثبت نامی خود را در سامانه  tem.mrud.irپیگیری نمایند.

