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اخبار
تقدير استاندار مرکزي از شهردار
کالنشهر اراک در راستاي اقدامات
پيشگيرانه و مقابله با کرونا

مرک�زي _ شاهس�واراني :به گ��زارش اداره
ارتباط��ات و ام��ور بي��ن الملل ش��هرداري؛
س��يد عل��ي آق��ازاده اس��تاندار مرکزي طي
نام��هاي از اقدامات و تمهي��دات الزم جهت
پيش��گيري و مقابل��ه ب��ا کرونا وي��روس از
شهردار کالنشهر اراک قدرداني کرد .باتوجه
به ش��يوع ويروس کرونا در کل کش��ور و به
تب��ع آن در ش��هر اراک ،با تالش همه جانبه
نيروه��اي ش��هرداري و مديري��ت س��تادي
مهندس ش��فيعي ش��هردار کالن شهر اراک
اقدام��ات و تمهيدات موثر در ش��هر صورت
گرفت.در راستاي مديريت مطلوب،همچنين
به کارگي��ري تماميظرفيته��اي فرهنگي
اجتماع��ي ،امکان��ات ،تجهي��زات و نيروي
انساني شهرداري در اجراي اصول بهداشتي
و پيش��گيرانه در فضاهاي عموميو آموزش
همگاني ،استاندار استان مرکزي ضمن تقدير
از ش��هردار کالنشهر اراک ،پيشنهاد تقدير از
شهرداري را به وزير کشور اعالم نمود.

مديريت هزينهها و خلق منابع درآمدي جديد در صنعت برق ضروري است

مرکزي  -شاهسواراني :مديرعامل شرکت
توزيع نيروي برق اس��تان مرکزي گفت:
مديريت هزينهها و خل��ق منابع درآمدي
جديد در صنع��ت برق ،در راس��تاي ارائه
مطلوب خدم��ات ضروري اس��ت.محمد
ا ...داد در دومين جلس��ه کميس��يون مالي

انجمن صنف��ي کارفرمايي ش��رکتهاي
توزي��ع برق که به صورت ويدئو کنفرانس
برگزار ش��د ،بيان کرد :مديريت هزينهها،
شناس��ايي و پيش��نهاد خل��ق منابع جديد
و کاه��ش هزينهها در ح��وزه توزيع برق
ضروري اس��ت.مديرعامل شرکت توزيع

قبض دوره جديد مشتركان آب و
فاضالب استان مركزي به صورت علي
الحساب صادر ميگردد

مرکزي_شاهس�واراني :ب��ه منظ��ور رعايت
فاصل��ه گ��ذاري اجتماعي و كم��ك به قطع
زنجيره انتقال ويروس كرونا  ،قرائت حضوري
كنتورهاي آب در منازل مردم متوقف ش��ده
و قب��وض آب اي��ن دوره  ،به ص��ورت علي
الحس��اب صادر ميگردد.به گ��زارش روابط
عموميشركت آب و فاضالب استان مركزي
 ،مهن��دس عل��ي صادق��ي مع��اون خدمات
مش��تركين و درآمد اين شركت با اعالم خبر
فوق گفت  :مبناي محاس��به قبوض آب اين
دوره مش��تركان ،بر اساس ميانگين مصارف
قبلي ميباشد.وي در ادامه افزود  :مشتركاني
كه تماي��ل دارند قبوض خ��ود را به صورت
قطعي دريافت نمايند  ،ميتوانند با مراجعه به
سايت شركت آب و فاضالب استان مركزي
نس��بت به وارد نمودن رقم كاركرد كنتور آب
در قس��مت « خوداظه��اري كاركرد كنتور «
اقدام نموده و قبض قطعي خود را مش��اهده
و پرداخت نمايند.
تدوين  ۷۷پروتکل براي آغاز به
کار واحدهاي توليدي و اصناف
چهارمحالوبختياري

چهارمح�ال و بختي�اري :مع��اون بهداش��تي
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با بيان اينکه
 ۷۷پروت��کل براي آغاز فعالي��ت واحدهاي
صنفي و توليدي تدوين ش��ده است ،گفت:
نظ��ارت بر اج��راي اين پروتکلها توس��ط
 ۵۰تي��م  ۲نفره انجام ميشود.س��يد راش��د
جزاي��ري  ۲۰فروردينماه در جلس��ه س��تاد
کنترل و مقابله با کرونا ويروس چهارمحال
و بختياري ب��ا بيان اينکه  ۷۷پروتکل براي
آغ��از فعالي��ت واحدهاي صنف��ي و توليدي
تدوين ش��ده اس��ت ،اظهار کرد :نظارت بر
اج��راي اي��ن پروتکلها توس��ط  ۵۰تيم ۲
نفره تخصصي بهداش��ت محيط در اس��تان
و با هم��کاري دس��تگاههاي نظارتي انجام
ميش��ود.معاون بهداش��تي دانش��گاه علوم
پزش��کي ش��هرکرد افزود :در حال حاضر در
اوج پيک بيماري کرونا ويروس در اس��تان
هستيم و پيشبيني ميشود بين  ۴تا  ۶هفته
در پيک باقي بمانيم و پس از اين دوره سير
نزولي بيماري آغاز ميشود.

اقتص��اد ب��رق نيازمند تدوين اس��تراتژي
عملياتي و اثربخش است.

فرمانده انتظاميايالم خبر داد:

جلوگيري از ورود  ۶هزار خودرو به ايالم

فرمان��ده انتظامياس��تان ايالم با بي��ان اينکه پليس تا
پاي��ان اين طرح با خودروها و رانن��دگان متخلف برابر
قان��ون برخورد خواهد کرد ،گف��ت :از ابتداي اين طرح
عالوه بر اعمال قانون  ۵۰۷دستگاه خودرو ۵۲ ،دستگاه
خ��ودرو نيز توقيف و ش��ش ه��زار و  ۵۴۸خ��ودرو به
ش��هرهاي محل سکونت خودش��ان عودت داده شدند.
س��ردار ياري با بيان اينکه امنيت و سالمت مردم خط
قرمز پليس اس��ت ،تصريح کرد :نيروي انتظاميبا تمام
ت��وان و تالش مضاعف تا ريش��ه کني اين ويروس در
کنار مردم خواهد مان��د و به آنان خدمات ارائه ميکند
و در اين بين با کس��اني که بخواهند امنيت و سالمت
مردم را ب��ه مخاطره بيندازند بدون هيچ اغماضي برابر
قانون برخورد خواهد کرد.

ايالم -آذر يعقوبيان :فرمانده انتظاميايالم با اش��اره به
جلوگيري از ورود ش��ش هزار خ��ودرو به ايالم ،گفت:
 ۵۰۷دس��تگاه خودرو در اي�لام در طرح فاصله گذاري
اجتماعي مش��مول جريمه پنج ميليون ريالي ش��دند،.
سردار نورعلي ياري صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :نيروي انتظاميهمگام و هم دوش با س��اير
نهادهاي خدمات رسان و همچنين پرسنل سختکوش
در بهداش��ت و درمان در راستاي پيش��گيري از شيوع
ويروس کرونا از هيچ کوشش��ي فروگذار نکردهاند.وي
گفت :پليس پس از ابالغ دس��تورالعمل رعايت فاصله
اجتماع��ي با اس��تفاده از سيس��تمهاي س��ختافزاري
و نرماف��زاري خودروه��ا و رانن��دگان متخلفي را که به
اين قان��ون پايبند نبودهاند ،اعمال قانون کرده اس��ت.

اعتبار دفترچه بيمه سالمت ايالميها تا تيرماه تمديد شد
ايالم – آذر يعقوبيان :مديرکل بيمه س�لامت ايالم گفت :با توجه به ش��يوع
بيماري کرونا و بر اساس ابالغ سازمان بيمه سالمت ايران اعتبار دفاتر درماني
بيمه سالمت به جز صندوق ايرانيان تا اول تيرماه  ۹۹تمديد ميشود.نورالدين
رحيمياظهار داشت :بيمه سالمت با هدف رعايت اصول بهداشتي و کاهش
مراجعات حضوري شهروندان به ادارات و پيشگيري از سرايت ويروس کرونا
دفترچههاي درماني بيمه شدگان صندوقهاي بيمهاي را مجددا تمديد کرد.
وي افزود :در راس��تاي کنترل اين بيماري و همچنين جلوگيري از مراجعات
حضوري بيمه ش��دگان و قطع زنجيره اين بيماري بيمه ش��دگاني که داراي
پرونده بيماري در اين اداره هس��تند براي تاييد دارو نياز به مراجعه حضوري

گلکاريها براي تقويت روحيه
شهروندان تبريزي انجام شده است

آذربايج�ان ش�رقي :ش��هردار تبري��ز گفت:
گلکاري در سطح شهر ،بوستانها و پارکها،
در راستاي تقويت روحيه شهروندان و کاهش
فشار و استرس حاصل از بيماري کرونا است.
ايرج شهين باهر در اين خصوص اظهار کرد:
اس��فند س��ال  ،۹۸اعالم کرديم که به هيچ
عنوان مهمان قبول نميکنيم و مسافرپذيري
پارکها را ني��ز محدود کرديم ،ولي به خاطر
تقويت روحيه ش��هروندان گلکاري در سطح
ش��هر ،پارکها و بوستانها انجام شده است.
وي ادام��ه داد :به خاطر حضور مردم در خانه
و در جهت کاهش فش��ار و اس��ترس حاصل
از شيوع بيماري کرونا ،سعي کرديم با حجم
وسيعي از گلکاري ،شادابي و نشاط را به شهر
هديه کنيم.وي خاطرنش��ان کرد :شهرداري
تبري��ز طي س��ال گذش��ته ۸۰ ،درصد گل و
گياه مصرفي ش��هر را توليد کرده و گلهاي
خريداري شده از ساير نقاط کشور را هم براي
جلوگيري از پژمردگي ،کاشته شد.

نيروي برق اس��تان مرکزي افزود :با توجه
به اثرات ش��يوع کرونا ب��ر کاهش درآمد
انرژي و واگذاري انشعابات ،تاکيد بر انجام
خريد کاالهاي اساس��ي مورد نياز صنعت
برق به روش خريد ملي يا منطقهاي جهت
تس��هيل در فرايند خريد و کاهش قيمت

بايس��تي مدنظر قرار گيرد.در اين جلس��ه
ويدئوکنفرانسي همچنين کامران داودي،
معاون مدير کل دفت��ر برنامهريزي توزيع
شرکت توانير گفت :تغيير نگرش در حوزه
اقتصاد صنعت برق در کشور ضرورت دارد.
وي عنوان کرد :با توجه به ش��يوع کرونا،

 ۴۷درصد زندانيان لرستان از
مرخصي نوروز بهرهمند شدند

ندارند.رحيمييادآور شد :اين افراد با مراجعه به داروخانهها ميتوانند از خدمات
دارويي استفاده و داروي خود را دريافت کنند.وي تاکيد کرد :سامانه يکپارچه
 ۱۶۶۶سازمان بيمه سالمت به مشاوره و راهنمايي در خصوص ويروس کرونا
بصورت شبانه روزي اختصاص داده شده و هموطنان ميتوانند سواالت خود
را از پزشک سالمت دريافت کرده و از راهنمايي الزم در اين زمينه برخوردار
ش��وند.از جمعيت  ۳۴۵هزار نفري بيمه ش��دگان طرح سالمت  ۸۰درصد به
صورت رايگان خدمات دريافت ميکنند.از اين ميزان  ۲۴۲هزار بيمه شدگان
روس��تايي عشايري و شهرهاي زير  ۲۰هزار نفر جمعيت ميباشند.نزديک به
 ۵۰درصد جامعه استان ايالم تحت پوشش بيمه سالمت هستند.

بيش از  ۴هزار ايالميدر سامانه بيمه بيکاري ثبتنام کردند

ايلام  -آذر يعقوبي�ان :مدي��ر کل تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعي ايالم اعالم کرد :از اس��فندماه سال گذشته تا
ام��روز نوزدهم فروردين ماه ،چهار ه��زار و  ۴۰۸نفر از
استان ايالم در س��امانه بيمه بيکاري ثبتنام کرده اند.
شکرا ...شيرخاني با اعالم اين خبر گفت :مطابق قانون
بيمه بي��کاري ،کارگراني که به دلي��ل ابتال به کرونا يا
تعطيلي بنگاه و يا ساير علل بيکار و ميخواهند از مزاياي
بيمه بيکاري استفاده کنند ،براي ثبت نام در سامانه بيمه

بي��کاري از تاريخ بيکاري ۳۰ ،روز مهلت دارند و آخرين
مهلت ثبت نام نيز ۳۰ ،ارديبهشت ماه است.وي تصريح
کرد :بر اس��اس دستور وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
براي پيشگيري از شيوع کرونا و حفظ سالمت کارگران
مشمول قانون کار و تامين اجتماعي که شغل خود را از
دست دادهاند ،از تاريخ  ۲۵اسفندماه براي ثبت درخواست
بيمه بيکاري نياز به مراجعه حضوري ندارند و ميتوانند
به سامانه https://bimehbikari.mcls.gov.ir

مراجعه کنند.مدير کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ايالم
گفت :از اسفندماه سال گذشته تا امروز نوزدهم فروردين
ماه ،چهار هزار و  ۴۰۸نفر از استان ايالم در سامانه بيمه
بيکاري ثبتنام کردند.شيرخاني عنوان کرد :تعداد  2هزار
و  ۹۳۷خانوار در استان ايالم توسط سازمان هدفمندي
يارانهها براي دريافت بس��تههاي حمايتي ،شناسايي و
بس��تههاي حمايتي به آنها پرداخت ش��ده و يا در حال
پرداخت است.

مديرکل بيمه سالمت مازندران اعالم کرد

پرداخت  ۲۲۷ميليارد ريال از مطالبات موسسات طرف قرارداد بيمه سالمت مازندران

مازندران  :مديرکل بيمه سالمت مازندران گفت :با هدف
پشتيباني مالي و تداوم ارائه خدمات پايدار درماني به بيمه
شدگان و در راستاي پرداختهاي منظم هفتههاي اخير
مطالبات موسس��ات درماني طرف قرارداد بيمه سالمت
مازن��دران ،مبل��غ  ۲۲۷ميليارد ريال به بيمارس��تانهاي
خصوصي و تامين اجتماعي ،تس��ويه شش ماهه نخست
 ۹۸س��طح ي��ک روس��تايي ،داروخانهه��اي خصوصي،
آزمايش��گاهها و راديولوژيه��ا ،پزش��کان متخصص و
پزشک خانواده شهري س��طح استان پرداخت شد.دکتر
رسول ظفرمند در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد :با پيگيري
و تالشهاي مديرعامل سازمان بيمه سالمت در تامين و

اختصاص منابع جهت پرداخت مطالبات موسسات درماني
طرف قرارداد ،مبلغ  ۴۶ميليارد ريال به بيمارس��تانهاي
خصوصي و تامين اجتماعي ،مبلغ  ۵۶ميليارد ريال بابت
تسويه شش ماهه نخست  ۹۸سطح يک روستايي ،مبلغ
 ۳۵ميلي��ارد ريال به داروخانهه��اي خصوصي ،مبلغ ۳۰
ميليارد ريال به آزمايش��گاهها و راديولوژيها و پزشکان
متخصص و  ۶۰ميليارد ريال به پزشکان خانواده شهري
اس��تان پرداخت ش��ده اس��ت.وي تصريح کرد :سازمان
بيمه س�لامت تمام س��عي خ��ود را در حمايت از عرصه
س�لامت و بيمه ش��دگان عزيز س��ازمان به کار بسته تا
با پرداختهاي انجام گرفته ،حمايت هرچه بيش��تر خود

نماينده وليفقيه در گلستان:

مردم دستگير آسيبديدگان باشند

گلستان  :نماينده وليفقيه در گلستان گفت :از مردم
گلس��تان ميخواهم دستگير آس��يبديدگان شرايط
فعلي باش��ند؛ پيشنهاد من اين است که يک حرکت
اجتماعي فراگير با عنوان «احسان در گلستان» آغاز
شود.آيتا ...سيدکاظم نورمفيدي اظهار کرد :احسان
به خلق خدا ،از دس��تورات مؤکد الهي اس��ت و قرآن
حس��ان»،
إل
دل َوا ِ
الع ِ
ِ
کريم ميفرمايد« :إِ َّن ا ...يأ ُم ُر ب ِ َ
خداون��د به نيکوکاري و عدالت فرمان داده اس��ت و
در جاهاي متعدد بشارت ميدهد که خداوند بندگان
محس��ن خود را دوس��ت ميدارد .در آيهاي ديگر از
��ن ا...
ق��رآن مجيد ميفرمايدَ « :وأَ ْحسِ ْ
��ن َک َما أَ ْح َس َ
إِلَ َ
يک» يعني اي انس��اني که خدا به تو احسان کرده
اس��ت ،تو هم به ديگران احسان کن.وي بيان کرد:
پيش��نهاد من اين اس��ت که يک حرکت اجتماعي
فراگير با عنوان «احس��ان در گلس��تان» آغاز شود و
همه مردم در شهر و روستاي محل زندگي خودشان،
به هر شکلي که برايشان مقدور است ،دست افرادي
که دچار مش��کل شدهاند را بگيرند و در اين کار خير
و خداپسندانه مشارکت فعال داشته باشند.امامجمعه
گرگان با اشاره به اينکه در اين راه بايد بخش دولتي
پيشقدم باش��د ،تصريح کرد :الزم است بانکها با
مردم مماشات کنند و به آنان فرصت بدهند ،همچنين
يک مقام انتظاميخبر داد :پلمب  ۳۳۵واحد
صنفي در همدان

هم�دان  :معاون اجتماعي فرماندهي انتظامياس��تان
همدان گفت :از ابتداي طرح فاصله گذاري اجتماعي
تاکنون  ۳۳۵واحد صنفي در سطح استان همدان به

بقيه ادارات و ش��هرداريها تا آنجائي که ميتوانند با
مردم مدارا کنند ،در دريافت مطالبات تخفيف و مهلت
بدهند ،همه ما الزم است به اين مردم کمک کنيم.
موجران تا حد امکان به ش��رايط پي��ش آمده توجه
کنند و با احس��ان خودش��ان به مستاجران فرصت و
تخفيف بدهند و کارفرمايان در حد وسع به کارگراني
که خانهنشين شدند ،کمک کنند .قطع ًا اينها موجب
برکت زندگي انس��ان ميش��ود.نماينده وليفقيه در
گلس��تان خاطرنش��ان کرد :مردم و مسئوالن استان
گلس��تان بحمدا ...در موضوع مبارزه با ويروس کرونا
بس��يار خوب عمل کردند ،اميدوارم در راه احس��ان و
کمک کردن به اقش��اري که از اين ش��رايط آسيب
ديدند نيز پيشگام و الگوي خوبي در اين زمينه براي
کل کشور شوند و انش��اا ...به برکت اين عمل نيک
هر چه زودتر خداي متعال ش��ر اين ويروس را از سر
جامعه بشري و مردم جهان ،مخصوص ًا کشورمان دور
کن��د و زندگي به حالت ع��ادي برگردد.دفتر نماينده
ولي فقيه در گلس��تان ،نورمفيدي گف��ت :اگر مردم
و جامعهاي در راه احس��ان گام بردارند قطع ًا موجب
خش��نودي ذات اق��دس الهي هم ق��رار ميگيرند و
خداوند آنها را دوس��ت ميدارد و الطاف خودش را
مشمول اين چنين مردميخواهد کرد.
علت تخلف و عدم توجه به طرح پلمب ش��ده است.
حس��ين بشري در گفتوگو با ايس��نا ،اظهار کرد :از
ابتداي اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي تا امروز،
 ۳۳۵واح��د صنفي با همکاري اتاق اصناف به داليل
مختل��ف از جمله عدم توجه به هش��دارهاي پليس،

را از نظام س�لامت در راس��تاي ارائه خدمات مطلوب به
بيمه ش��دگان به انجام رس��اند و در اين راستا در آخرين
پرداختها عالوه بر پرداختهاي هفتههاي گذشته بالغ
بر  ۲۲۷ميليارد ريال از مطالبات موسسات درماني طرف
قرارداد را پرداخت کرد.مديرکل بيمه س�لامت مازندران
ضمن تقدير از مجموعه تالشهاي تالش��گران عرصه
سالمت همچنين مجموعه تالشهاي همکاران خدوم
و پرتالش بيمه سالمت اس��تان در طول سال  ۹۸علي
الخصوص جانفش��انيهاي پزش��کان و کادر درمان در
مبارزه با ويروس کرونا و آرزوي صحت و سالمت براي
تماميهموطنان عزيز با بيان اينکه بيمه سالمت در هيچ

ش��رايطي ارائه خدمات به بيماران را معطوف به دريافت
اعتبار نميکند ،گفت :هيچ مش��کلي براي مردم در اين
خص��وص وجود ن��دارد ،داروهايي ک��ه در پروتکلهاي
ابالغي وزارت بهداش��ت براي بيم��اران کرونايي اعالم
شده است تعدادي از گذشته تحت حمايت بيمه سالمت
بوده و تعدادي هم پس از ابالغ تحت پوشش قرار گرفته
اس��ت.ظفرمند خاطرنش��ان کرد :خدم��ات ،آزمايشها،
تصوي��ر ب��رداري و اقدامات پاراکلينيکي ب��راي بيماران
کروناي��ي بس��تري در بيمارس��تان تحت پوش��ش بيمه
سالمت اس��ت و  ۹۰درصد هزينههاي آنها توسط اين
سازمان پرداخت ميشود.

استاندار هرمزگان:

ترخيص و حمل و نقل کاالهاي اساسي در بندر شهيد رجايي

هرمزگان  :استاندار هرمزگان با حضور در بندر شهيد
رجايي بندرعباس ،از روند تخليه و بارگيري و حمل و
نقل کاال از طريق ريل در اين بندر بازديد کرد.فريدون
همتي صبح امروز( 21فروردين ماه) پس از اين بازديد
با اش��اره به منويات مقام معظ��م رهبري و تاکيدات
رئي��س جمهور مبني بر توس��عه حمل و نقل کاال از
طريق ريل ،عنوان کرد :با تالش خوب سازمان بنادر
و دريانوردي ،شرکت راه آهن و گمرک در مجموعه
بندر شهيد رجايي بندرعباس ،روند تخليه و بارگيري
کاالها به ويژه کاالهاي اساس��ي و اقالم بهداشتي
به شکل مناس��ب در حال انجام است.وي ادامه داد:
استفاده از ريل و قطارهاي باري براي انتقال کاال در
بندر شهيد رجايي توسعه يافته و با ايجاد زيرساخت
مناس��ب و اتصال ريل تا محل پهلوگيري کشتيها،
کاالها به ش��کل مستقيم از کش��تي وارد واگنهاي
قطارهاي باري ميشوند.اس��تاندار هرمزگان افزود:
اين کار موجب تس��ريع در حمل و نقل کاال و بهينه
کردن عملي��ات تخليه و بارگي��ري و تحولي جديد
در اين عرصه ش��ده و به ش��کل مستقيم واگنهاي
باري کاالها را از کش��تيها به مناطق مختلف حمل
و توزيع ميکنند.همتي تصريح کرد :توسعه حمل و
نقل کاال از طريق ريل از منويات رهبر معظم انقالب

گرانفروشي اقالم بهداشتي و  ...پلمب شده است.وي
افزود :اين واحدها اعم از اماکن صنفي ،باشگاههاي
ورزشي ،قهوه خانه و کارگاههاي توليدي بوده است.
مع��اون اجتماعي فرماندهي انتظامياس��تان همدان
بيان کرد :تشديد حساسيتهاي نيروي انتظاميبراي

اسالميو تاکيدات رياست محترم جمهوري بوده و در
اين راس��تا تخليه و بارگيري و حمل و نقل کاالهاي
اساسي و اقالم بهداشتي در اولويت قرار دارد.استاندار
هرمزگان خاطرنشان کرد :در راستاي مقابله با کرونا،
تخليه و بارگيري و ترخيص کاالهاي بهداش��تي با
همکاري خوب دس��تگاههاي مربوطه به سرعت در
بندر ش��هيد رجايي انجام و به مناطق مختلف کشور
انتق��ال مييابد.وي گفت :اس��تان هرمزگان و ديگر
استانهاي ايران اسالمياز وضعيت خوبي در زمينه
تامين کاالهاي بهداشتي و تجهيزات مورد نياز براي
مقابل��ه و درمان بيماري کرونا برخوردار هس��تند.اله
مراد عفيفي پور ،مديرکل بنادر و دريانوردي اس��تان
هرم��زگان نيز در اي��ن بازديد توس��عه حمل و نقل
چندوجهي و افزايش س��هم ريل در بنادر کش��ور را
به عنوان يک راهبرد درسال جهش توليد عنوان کرد
و گفت :س��ازمان بنادر و دريانوردي به دنبال توسعه
هرچه بيشتر فعاليتهاي ريلي در بندر شهيدرجايي
و بنادر ديگر اس��ت و امض��اي تفاهم نامه همکاري
بين س��ازمان بنادر و دريانوردي و راه آهن جمهوري
اس�لاميايران در اواخراسفند ماه سال گذشته نقطه
عطفي اس��ت که نقش فزايندهاي در زمينه توس��عه
حمل و نقل چند وجهي ايفا ميکند.
حفظ س�لامتي افراد جامعه بوده و اين سختگيريها
ب��ه نفع م��ردم اس��ت.وي تأکيد کرد :ت��ا زماني که
س�لامتي م��ردم جامعه تأمين نش��ده و طرح فاصله
گذاري اجتماعي برداش��ته نش��ود ،اين حساسيتها
ادامه خواهد داشت.

لرس�تان :مديرکل زندانهاي لرستان گفت:
 ۴۷درصد زندانيان اس��تان از مرخصي نوروز
بهرهمند شدند.عبدالمجيد کشوري در گفتوگو
با ايسنا درباره عملکرد زندانهاي استان اظهار
کرد :تعداد بسيار قابل توجهي از زندانيان اين
استان با رأفت اسالمينظام توانستند از امکان
مرخصي عيدانه دس��تگاه قضا استفاده کنند.
وي بي��ان کرد ۴۷ :درصد از زندانيان اس��تان
به مرخصي عيدانه اعزام و س��ال جديد را در
کنار خانوادههاي خود آغاز کردند.کش��وري با
بيان اينکه اين موضوع بيس��ابقه بوده است،
خاطرنش��ان کرد :مجموع��ه اقداماتي که در
سيستم قضايي کش��ور و سازمان زندانها به
عنوان يکي از زيرمجموعههاي اين حوزه در
اين ايام ب��راي تأمين و ارتقاء امنيت زندانيان
و کاهش سطح آسيبها صورت گرفته است
ميتواند ب��ه عنوان الگوي��ي جهاني معرفي
شود.مديرکل زندانهاي لرس��تان احترام به
جايگاه انس��اني افراد و توجه به حقوق آنها را
از مهمترين اقدامات قضايي کش��ور دانست
و اضافه کرد :هم��ه اقداماتي که در زندانها
انجام ميشود با هدف بهبود وضعيت موجود
ص��ورت ميگيرد که فراين��دي دانشمحور،
روان ،منعطف و پويا بوده که تاکنون نيز دچار
توقف نشده است.کشوري با تقدير از همراهي
رئيس کل دادگستري لرستان ،دادستانها و
قضات استان در راستاي اقدام بزرگ اعطاي
مرخصي به نيمياز زندانيان زندانهاي استان،
اين حرکت را نش��ان از عزم جدي دس��تگاه
قض��ا براي ارتقاء س��طح امني��ت زندانيان و
خانوادهه��اي آنه��ا و کاه��ش آس��يبهاي
اجتماعي عنوان کرد.
هيچ گروه مسلح ضد اقدام امنيت
داخلي در استان کرمان وجود ندارد

کرم�ان  :دادس��تان عموميو انق�لاب مرکز
استان کرمان با اش��اره به حذف  ۱۷۰گروه از
اشرار مس��لح در دهههاي  ۶۰و  ۷۰به عنوان
مهمترين اقدام س��ربازان گمن��ام امام زمان
در اس��تان کرمان تصريح کرد :اقدامات اداره
اطالعات از دو جهت «برقراري امنيت در کف
جامعه» و «تامين امنيت و دغدغه شهروندان»
قاب��ل تقدير اس��ت.دادخدا س��االري» در جع
خبرنگاران با تبريک عيد نيمه ش��عبان و روز
س��ربازان گمنام امام زمان (عج) ،با تجليل از
خدم��ات و مجاهدتهاي موث��ر اين مجاهدان
گمنام گفت :در اس��تان کرمان در حال حاضر
هي��چ گروه مس��لح ضد اق��دام امنيت داخلي
نداري��م.وي با اش��اره به ح��ذف  ۱۷۰گروه از
اشرار مس��لح در دهههاي  ۶۰و  ۷۰به عنوان
مهمترين اقدام س��ربازان گمنام امام زمان در
اس��تان کرمان تصريح کرد :اقدامات اداره کل
اطالعات از دو جهت «برقراري امنيت در کف
جامعه» و «تامين امنيت و دغدغه شهروندان»
قابل تقدير است.دادس��تان عموميو انقالب
مرکز استان کرمان ،بخش عمدهاي از احساس
امني��ت در کش��ور ،مرهون اقدام��ات وزرات
اطالعات و س��ربازان گمنام ام��ام زمان(عج)
است خاطر نشان کرد« :امنيت» و «احساس
امنيت» مقولههايي هستند که بسترهاي الزم
را براي پيشرفت هر جامعه فراهم ميکنند و در
ايران اس�لامي ،بخش عمدهاي از اين امنيت
مرهون مجاهدتهاي خاموش سربازان گمنام
امام زمان (عج) است.
از سرگيري عمليات اجرايي طرحهاي
عمراني استان سمنان با الزام رعايت
پروتکلهاي بهداشتي

سمنان :معاون هماهنگي امور عمراني استاندار
س��منان از برنامهري��زي براي از س��رگيري
عمليات احداث و تکميل پروژههاي عمراني در
اين استان خبر داد.منوچهر فخري در نخستين
جلسه ش��وراي فني اس��تان که  20فروردين
به صورت ويدئو کنفرانس��ي با حضور نماينده
پيمانکاران استان و معاونين عمراني فرمانداران
برگزار ش��د ب��ا اعالم اين خبر اظه��ار کرد :با
رعايت پروتکلهاي بهداشتي ،عمليلت احداث
و تکميل پروژههاي عمراني استان سمنان از
روز ش��نبه آغاز خواهد شود.معاون هماهنگي
امور عمراني اس��تاندار س��منان عن��وان کرد:
نخستين جلسه ش��وراي فني استان در سال
 ۱۳۹۹ب��ا محوريت آغاز عملي��ات پروژههاي
عمراني استان برگزار شده است  .فخري گفت:
با پيگيريهاي استاندار سمنان ،اعتبارات بسيار
خوبي به پروژههاي عمراني اختصاص يافته و
انشا ...بزودي عمليات احداث و يا تکميل اين
پروژهها انجام خواهد شد.معاون هماهنگي امور
عمراني استاندار سمنان با اشاره به مصوبه ستاد
ملي کرونا مبني بر لزوم رعايت پروتکلهاي
بهداش��تي بهمنظور حفظ سالمت کارگران و
پيمانکاران طرحه��اي عمراني اضافه کرد :بر
اين اس��اس مصوب شد تا با نظارت و کنترل
کارشناسان دانشگاههاي علوم پزشکي استان
و ه�لال احم��ر ،عمليات اح��داث و تکميل
پروژههاي عمراني اس��تان از روز ش��نبه ۲۳
فروردين ماه با رعايت کامل مقررات و ضوابط
بهداشتي از سر گرفته شود.

