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اخبار
بارگیری بیش از  ۸۷هزار تن کاال در
راه آهن شمال ۲

مدیرکل راه آهن شمال  ۲با اشاره به بارگیری
 ۸۷ه��زار و  ۹۹تن کاال طی یک ماه گذش��ته
در این راه آهن ،گفت ۱۸۶ :درصد برنامه های
ابالغی راه آهن جمهوری اسالمی به راه آهن
شمال  ۲محقق شد.به گزارش ریلنیوز به نقل
از مهر ،غالمحس��ین ولدی ظهر سه شنبه در
گفتگویی با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته
 ۸۷ه��زار و  ۹۹تن کاال در راه آهن ش��مال ۲
بارگیری شده اس��ت ،اظهار کرد :در این مدت
در این مدت ابالغ برنامهها در زمینه بارگیری
 ۱۸۶درصد تحقق یافته اس��ت.وی به محقق
ش��دن  ۱۹۹درصدی برنامهه��ای ابالغی راه
آهن جمهوری اسالمی ایران در حوزه تخلیه بار
در راه آهن شمال  ،۲گفت :خوشبختانه تعامل
خوبی در زمینه ج��ا به جایی بار میان راه آهن
ش��مال  ۲با صنایع فوالد ،فرآوردههای چوبی،
تولیدیه��ای دام و طی��ور و ش��رکتهای راه
س��ازی وجود دارد.مدیرکل راه آهن شمال  ۲با
بیان اینکه طی یک ماه گذشته  ۱۹۲هزار و ۲۸
تن کاال نیز در این راه آهن تخلیه ش��ده است،
افزود :در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته
شاهد رشد  ۱۰۵درصدی در این حوزه هستیم.
هوشمندسازی  ۸۰درصد تاکسیهای
شهر اصفهان تا پایان سال

ق��درت اهلل نوروزی ،ش��هردار اصفهان ،گفت:
متأسفانه عدهای از شهروندان دستکش ،ماسک
و برخی دیگر از اش��یا را در معابر و خیابانهای
ش��هر رها میکنند که این موضوع به ش��دت
برای س�لامت تم��ام ش��هروندان و پاکبانان
شریف شهر خطرناک است .وی از شهروندان
درخواس��ت کرد :برای حف��ظ فاصله فیزیکی
در فضاهای عمومی ش��هر و توجه به نظافت
شهری اهتمام داشته باشند .شهردار اصفهان با
اشاره به تزریق  ۷۵دستگاه اتوبوس به ناوگان
حمل و نقل عمومی ش��هر ،تصریح کرد :سال
گذشته و قبل از فرارسیدن ایام نوروز تعداد ۷۵
دس��تگاه اتوبوس توسط شهرداری خریداری و
وارد اصفهان شد که به زودی در چرخه ناوگان
قرار میگیرد ،این اقدام بس��یار مهم و ارزشمند
بود زیرا س��ال گذشته در شرایط نبود اتوبوس،
تنها ش��هرداری اصفهان با اس��تفاده از اوراق
مشارکت موفق به خریداری اتوبوس شد .وی
خاطرنشان کرد :هفته گذشته با توجه به شرایط
ویژه ایجاد شهر به دلیل شیوع کرونا ،با تالش
سازمان تاکسیرانی امکان پرداخت کرایه تاکسی
به صورت الکترونیکی و با استفاده از بارکد خوان
 QRدر اصفهان فراهم شد .شهردار اصفهان
با اش��اره به مزایای نصب بارکد خوان  QRدر
تاکسیهای شهر ،اظهار کرد :افزایش ضریب
ایمنی و امنی��ت ،جلوگیری از برخورد فیزیکی
برای رد و بدل اس��کناس به خصوص در این
ش��رایط کرونایی ،افزایش بهره وری و چابک
سازی سازمان تاکسیرانی از اهداف اجرای این
طرح است.
فعالیت قطار های مسافری گیالن از
سر گرفته می شود

مدی��رکل راهآه��ن گی�لان گفت :براس��اس
برنامهریزیهای صورت گرفته در صورت وجود
تقاضای س��فر از خردادماه قطارهای مسافری
گیالن راهاندازی میشود.به گزارش ریلنیوز به
نقل از راه آهن گیالن ،غالمحسن ولدی با بیان
اینکه اعزام قطارهای مسافری به دلیل شیوع
کرونا طی فروردین و اردیبهش��ت انجام نشده
است ،اظهار کرد :براس��اس برنامهریزیهای
صورت گرفته در صورت وجود تقاضای س��فر
از خردادماه قطارهای مسافری گیالن راهاندازی
میشود.وی با اشاره به تداوم فعالیت قطارهای
ب��اری در دو بخش بارهای وارده به اس��تان و
خارج شده ،افزود :طی فروردینماه امسال فوالد
و مصالح خاکی مورد نیاز استان را از طریق ریل
جابجا کردیم و تنها  ۱۹۲هزار تن تخلیه مصالح
در رش��ت داشتیم.مدیرکل راهآهن شمال  ،۲از
ترانزیت  ۳۴هزار تن از ایستگاه ریلی آستارا طی
یک ماهه امس��ال خب��ر داد و تصریح کرد :در
مدت مشابه سال گذشته بیش از  ۲۲هزار تن
واردات و صادرات ریلی داشتیم که نشاندهنده
رش��د  ۴۹درصدی طی امسال اس��ت.ولدی،
عمده رشد ترانزیت ریلی را مربوط به صادرات
دانست و اضافه کرد :امسال در بخش صادرات
 ۳۸۳درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رشد داش��تیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر
قطار مسافری در گیالن تردد نمیکند ،یادآور
ش��د :اتصال ریلی در س��ایر نقاط کشور وجود
دارد و اعزام قطار انجام میش��ود لذا براساس
پروتکلهای وزارت بهداش��ت آماده جابجایی
مسافر از خردادماه هستیم.

اخبار

افتتاح خط بای پس ورودی آب غدیر به فیتلرهای ثقلی

اه�واز  :لیال زرگانیان -مدیرعامل ش��رکت آبفا اه��واز :هدف این پروژه
ارتقای س��طح کیفی و کمی آب اس��ت *بهنام مریدی از افتتاح پروژه
اح��داث بای پس خط غدی��ر بر روی فیلتر های ثقلی و مخزن  ۵۰هزار
مت��ر مکعب��ی ذخیره آب در تصفیه خانه ش��ماره  ۲اهواز با هدف ارتقاء
س��طح کمی و کیفی آب اهواز خبر داد .مری��دی جزییات این عملیات
شبانه روزی را شامل اجرای خطی به طول  ۳۰۰متر از جنس فوالدی و
به اقطار  ۱۰۰۰و  ۱۴۰۰میلیمتر اعالم کرد و گفت :با اجرای دو انشعاب
به فیلترها و مخزن و با توجه به تزریق مواد ش��یمیایی بر خط ،س��طح

اماکن دولتی و باشگاههای خصوصی
همچنان تعطیل هستند

کیف��ی الزم آب تامین می گردد .مدیرعامل ش��رکت آبفا اهواز تصریح
کرد :پس از اجرای ش��بانه روزی این پ��روژه ،اجرای عملیات مرمت و
بازسازی تأسیسات زالل س��ازی تصفیهخانه ی شماره دو انجام خواهد
ش��د* مریدی افزود :ظرفیت تولید تصفیه خانه ش��ماره دو اهواز ۳۵۰
هزار مترمکعب در ش��بانه روز است که با اجرای این طرح به  ۴۵۰هزار
مترمکعب افزایش مییاید .وی افزود :تمام ش��بکه آب اهواز به صورت
رین��گ به هم متصل اس��ت از این رو اجرای این ط��رح باعث افزایش
کیفیت آب در تمام شهر اهواز میشود.

یادداشت عباس محمدیان رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی:

رسانه ،نقش اول بحرانزدایی در فصل کرونا

محیط زیست ،نه به معنای یک سازمان و یا حتی طبیعت
بلکه به معنای جامعه که محیط زیس��تن است همواره با
چالشها و بحرانهای متعدد مواجه اس��ت .در این میان
ش��اید برخی از بحرانها هم در بازه ی��ا متاثر از محیط
زیس��ت به معنای طبیعت باش��د مثل آنچه برای جنگل
و منابع طبیعی و ...اتفاق میافتد اما بسیاری از بحرانها
هم هس��تند که ارتباط ارگانیک و مس��تقیم با این ماجرا
ندارند ش��اید غیر مستقیم این ارتباط برقرار باشد .منظور
از «محیط زیس��ت» جامعه اس��ت؛ محل و مکانی برای
زندگ��ی ،محیطی ک��ه امروزه با وی��روس کوویید  19با
بحرانی بزرگ مواجه ش��ده اس��ت خیلی بزرگتر از این
که فقط سالمت جسمی افراد را با خطر مواجه کند بلکه
س��یاهه مخاطرات کرونا را باید بسیار گسترده دامن دید
که از جس��م تا جان ،تا جهان و حت��ی تا باورها و ایمان
را در بر میگیرد .خطری چنین وس��یع ،اقتضا میکند تا
جهان همه ظرفیتهای خود را برای گذر با هزینه کمتر
از ای��ن کمین زمانی و زمینی فعال کند از جمله رس��انه
باید با «تما ِم ظرفی��ت» خود در این میدان نقش آفرین
باشند چه همان گونه که در علوم ارتباطات هم خواندهایم
بحرانسازی و بحرانزدایی یکی از کارکردهای رسانهها
با کمک گرفت��ن از ابزارها و اهرمهای نوین میباش��د.
این درس��ت که ام��روزه زمان «بحرانس��ازی» و حتی
بحراننمایی نیست بلکه فصل «بحرانزدایی است» باید

همه توانمان را بگذاریم و حتی اولویتبندی هم بکنیم
برای مقابله با بحرانهایی که در پی کرونا صف کشیدهاند
در مقابل ما ،رسانه میتواند این زمین تهدید را به بستری
برای فرصت تبدیل و با اس��تفاده از آن ،هم جامعه را به
آرامش برس��اند و هم برای خود مشروعیت مضاعف به
دست آورد .به هر حال رسانهها با استفاده از راهبردها و
فراراهبردها در ایجاد ش��رایط بحرانی میتوانند و باید در
رویدادهای پیامد کرونا در عرصههای سیاسی ،اجتماعی،

فرهنگ��ی ،اقتص��ادی ،خانوادگی ،اخالقی ،در گس��تره
وس��یعی نقش آفرینی کنند و موجب ش��کلدهی افکار
عمومی گردند .افکاری که هنوز شکل نظام یافته نگرفته
اس��ت هرچند قدمهای بلندی هم در این زمینه برداشته
شده است .مردم با هم دست نمیدهند اما فاصلهگذاری
اجتماعی در حدی که باید رعایت نمیش��ود .س��خن از
قرنطینه و ضرورت در خانه ماندن بر سر زبانهاست اما
در خانه برای بیرون رفتن فراوان باز میشود .از ضرورت

مدیریت سفرهای درون شهری سخن میرود اما باز هم
شاهد خیابانگردیهای غیرضروری هستیم .از آموزش
مج��ازی میگوئیم ام��ا چندان که بای��د کاربردی پیش
نمیرود اوضاع و ...این یعنی ریلگذاری درس��ت انجام
شده اما قطار آنگونه که باید و با شتابی که شاید حرکت
نمیکند لذاست که زنجیره ویروس قطع نمیشود بلکه
امی��د قطع ش��دن آن در کوتاه مدت هم نم��یرود .این
جاس��ت که رس��انهها با همه ظرفیت کاغذی و دیداری
و ش��نیداری و سایبر و ...باید برای بحرانزدایی از جامعه
ب��ه میدان آین��د و متولیان امر هم راه را برای س��ربازان
آگاهی و روش��نگری باز کنند تا بتوانیم از این بحران با
هزینه کمتر عبور کنیم و به فضای سالمت برسیم .برای
این هم البته نیازمند بازمهندسی حوزه عمل رسانه و نوع
کنش��گری آن هس��تیم .این رویکرد باید شامل واکنش
س��ریع در حوزه آگاهی بخشی و اطالع رسانی مهندسی
شده و به قاعده و با در نظر داشت شرایط جامعه باشد تا
عملیات رس��انهای به ضد خود تبدیل و موجب توسعه و
تعمیق بحران ها نشود بلکه بتواند در مدیریت و کاهش
بح��ران موثر باش��د .به هر روی ،کرونا به س��رعت دارد
تغیی��رات اجتماعی را بدون این که اع�لام کند ،اعمال
میکن��د و این یک هوش��یاری صددرص��دی و مواجهه
عالمانه تمام س��احتی را میطلبد تا هم جان به سالمت
بریم و هم ایمانمان از گزند حوادث مصون بماند.

شاهکارهایی از شاهنامههای دستنویس در گنجینه آستان قدس رضوی

مش�هد مق�دس س�میرارحمتی-گنجینه نس��خ خطی
کتابخان��ه مرکزی آس��تان قدس رضوی ب��ا بیش از
50نس��خه خطی نفیس ش��اهنامه حکیم ابوالقاس��م
فردوس��ی ،مرجع بیشترین تعداد نسخ خطی از این اثر

بزرگ ادبی در کشور است .کارشناسمسئول گنجینه
نسخ خطی آس��تان قدس رضوی از وجود بیش از 50
نس��خه خطی شاهنامه فردوسی در این مجموعه خبر
داد و اظهار داشت :نسخههای خطی شاهنامه از لحاظ
هنری بس��یار نفیس هس��تند و تعدادی از آنها مصور
و دارای مجالس رزم اس��ت و این در حالی اس��ت که
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس
رضوی بیشترین تعداد نسخ خطی شاهنامه را در کشور
در اختیار دارد .سیدمحمدرضا فاضل هاشمی تصریح
کرد :نسخۀ دستنویس ش��اهنامه متعلق به قرن 10
هجری و عصر صفویه ،قدیمیترین نس��خه شاهنامه
در این مجموعه است که به خط نستعلیق شیخ محمد

چشتی در جداول چهار ستونی و در  549برگ کتابت
ش��ده و با ش��مارۀ ثبت  4247در گنجینۀ مخطوطات
کتابخان��ۀ مرکزی آس��تان قدس رض��وی نگهداری
میش��ود .فاض��ل هاش��می همچنی��ن از کاملترین
شاهنامۀ فردوسی این گنجینه یاد کرد و اظهار داشت:
این نسخه حاوی پنج جلد از آغاز شاهنامه (گفتار اندر
ستایش خسرو) تا پایان آن (پادشاهی کیخسرو) است
و با شمارۀ  43015در این گنجینه ثبت شده است .وی
از یکی دیگر از تَرینهای این گنجینه نام برد و گفت:
مصورترین نسخۀ شاهنامۀ این کتابخانه به شمارههای
 31279تا  ،31281شامل دفتر اول تا سوم شاهنامه که
 116مجلس تصویر را در برگرفته ،از دیگر نسخ نفیس

این مجموعه اس��ت و این در حالی است که شاهنامۀ
مصور اهدایی مقام معظ��م رهبری(مدظله) متعلق به
قرن  12و شمارۀ اموالی  53434یکی دیگر از نفایس
شاهنامهای این گنجینه اس��ت .گفتنی است گنجینه
نس��خ خطی کتابخانه مرکزی آس��تان قدس رضوی
بیش از یکصدهزار نس��خه خطی نفیس و تاریخی در
موضوعات گوناگون در اختیار دارد که همه آنها مراحل
دیجیتالس��ازی را پشت سر گذاشتهاند .بخشی از این
آثار در س��ایت کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی
ب��ه آدرس  digital.aqr.irدر دس��ترس اس��ت و
عالقهمندان میتوانند با مراجعه به این درگاه اینترنتی
از این نُسخ بهرهمند شوند.

مدیرعامل شرکت توکاریل خبر داد:

بار فوالد مبارکه با تمام ظرفیت و رکوردشکنی در سال 1399
حمل ِ

محس��ن س��عیدبخش ،مدیرعامل ش��رکت
توکاریل دربارۀ دس��تاوردهای اخیر شرکت
توکاری��ل گف��ت :کارکن��ان ،مدی��ران و
هیئتمدیرۀ ش��رکت توکاریل با عزم راسخ
به س��هم خود هم��واره در تالش ب��ود ه و
هس��تند ت��ا بتوانند در س��ال  99که س��ال
«جه��ش تولید» نامگذاری ش��ده ،اهداف و
برنامهها و اس��تراتژیهای ش��رکت را برای
حفظ منافع س��هامداران محت��رم و جایگاه
ش��رکت ،بهمنظ��ور توس��عۀ دانشمح��ور،
سوددهی و افزایش بهرهوری محقق سازند
و نهایتا نقش مهمی در رشد و افزایش توان
صنعت حملونقل ریلی کشور و همراهی با
صنعتگران عرصۀ تولید فوالد کش��ور ،یعنی
عزیزان فوالد مبارکه ایفا کنند.
در سال  96تا  98خوشبختانه قرارداد تحویل
 209دستگاه واگن لبهبلند ششمحوره 100

درصد محقق شد و این دستگاهها به ناوگان
 1666واگنی توکاریل پیوست .همچنین 95
دستگاه واگن لبهکوتاه  19متری چهارمحوره
به ناوگان توکاریل افزوده شد .عالوه بر این،
ق��رارداد  20دس��تگاه لوکوموتیو map24
(ساخت ش��رکت مپنا) با حمایت مدیرعامل
محت��رم فوالد مبارکه منعق��د گردید که در
ش��رف تحویل اس��ت .جذب و آموزش 69
نف��ر از نیروهای ج��وان و تحصیلکرده در
رش��تههای مرتبط نیز انجام شد که  40نفر
پس از اخذ مدرک ،مش��غول به کار شدند و
 29نفر در رس��ته لکوموتیورانی در حال طی
دورۀ آموزش��ی هس��تند .از اهم فعالیتهای
ش��رکت در س��ال  98میتوان به این موارد
اش��اره کرد :کس��ب رتب��ۀ  157از بین 500
شرکت برتر کشور ،پرداخت سود سهامداران
محترم ب��ر اس��اس تقویم اعالم��ی ،حفظ

جایگاه برتر در بین ش��رکتهای ریلی ،اخذ
گواهینامههای
 ISO 9001:2015مدیری��ت کیف��ی،
 ISO 14001:2015مدیریت زیستمحیطی
و  ISO 45001:2018مدیری��ت ایمن��ی و
بهداشت شغلی ،کس��ب رتبۀ اول بهرهوری
در راهآهن جمهوری اس�لامی ،کسب رتبۀ
دوم شفافیت در بین شرکتهای فرابورسی،
حمل  7.5میلیون تن بار معدنی (کنسانتره و
گندله) از معادن س��نگان ،چادرملو ،بافق به
فوالد مبارکه و سبا ،خرید  70ست ترمز کنور
آلم��ان و  1000چرخ واگ��ن ،حفظ ضریب
آمادگ��ی بیش از  95درص��د واگنها ،انجام
تعه��دات ق��راردادی ،حفظ جای��گاه برتر در
راهآهن جمهوری اسالمی ایران با همراهی
و همفکری شرکتهای هلدینگ توکاریل.
خوش��بختانه در حال حاضر شرکت با 1945

واگن و ضریب آمادگی بیش از  95درصد در
خدمت برنامهها و اهداف بلند فوالد مبارکه
اس��ت .وی با اش��اره به ش��عار سال جهش
تولید به چه برنامهها ی شرکت اشاره کرد و
افزود :تحویل  20دستگاه لکوموتیو ،تشکیل
قطار کامل ،عقد قرارداد  200دستگاه واگن
ش��شمحوره ،برنامهریزی بهمنظور سفارش
 100واگ��ن چهارمح��ورۀ لبهبلن��د پ��س از
اخذ مجوزهای الزم ،پیگیری طرح توس��عۀ
شرکت تعمیراتی بهینریل ،ورود به بازارهای
جدید ازجمله ترانزیت ،افزایش س��رمایه در
ش��رکتهای زیرمجموع��ه بهمنظور اجرای
طرحهای توسعهای و نوسازی ناوگان ،توجه
ویژه به منافع و س��ود س��هامداران حقوقی
و حقیق��ی ،حف��ظ جای��گاه اول به��رهوری
و درآمدزای��ی در بی��ن ش��رکتهای ریلی،
احداث س��اختمان توکاریل بهمنظور استقرار

شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ توکاریل
(ش��رکتهای آسیاس��یر ارس ،بهینری��ل،
توکاکش��ش ،راهوار نیرو) اخذ تس��هیالت و
وام برای طرحهای توسعۀ شرکت توکاریل،
پیگیری اخذ تس��هیالت مصوب تبصرۀ ،18
پیگی��ری و اخذ مش��وقات بند ق تبصرۀ 12
بهینهسازی مصرف س��وخت ،تشکیل قطار
کامل با هماهنگی راهآهن ج.ا برای اولین بار
در کشور (مقدمات و هماهنگیهای الزم به
عملآمده است) ،حرکت به سمت دانشمحور
کردن شرکت و ارتباط با دانشگاهها ،حمایت
و هدایت ش��رکتهای هلدین��گ توکاریل
بهمنظور حفظ جایگاه در میان ش��رکتهای
ریلی کشور و ایجاد وحدت رویه با هماهنگی
شرکت س��رمایهگذاری توکافوالد در زمینۀ
استراتژیها و سیاس��تهای کالن شرکت
فوالد مبارکه است.

بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان ایالم از حوزه قضایی شهرستان سیروان

ایالم -آذر یعقوبیان :دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان و هیئت
همراه به صورت س��رزده از دادگستری و شوراهای حل اختالف شهرستان
سیروان بازدید به عمل آوردند  .رئیس کل دادگستری استان ایالم در دیدار
با قضات و کارکنان دادگستری شهرستان سیروان با تبریک فرا رسیدن ماه
مبارک رمضان گفت :ماه رمضان فرصت مناسبی است تا زنگارها وآلودگی
های دنیوی از دل انس��ان زدوده و روح وجس��م آدمی صیقل داده ش��ود و
امیدوارم که همه ما از فیوضات این ماه مبارک بهره مند شویم  .دکتر علی
دهقانی با اشاره به این که دستگاه قضایی ملجاء و پناهگاه مظلومین است
افزود :کسی که حقی از او ضایع و یا ظلمی بر او واقع شود دستگاه قضایی را
به عنوان ملجاء و پناهگاه خود می داند و با رجوع به دادگستری انتظار دارد که
در کوتاه ترین زمان و با دقت و سرعت به تظلم خواهی او رسیدگی شود و این
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گلستان:
850هنرمند گلستانی از پرداخت حق
بیمه فصل بهار معاف شدند

گلس�تان – صفرخان�ی  -مدی��رکل فرهنگ
و ارش��اد اسالمی گلس��تان اظهار کرد۸۵۰ :

حقی است که مردم دارند و احقاق حق مردم و مراجعین به دستگاه قضایی
تکلیفی اس��ت که براساس قانون برعهده قضات و کارکنان دستگاه عدالت
است و همه ما باید پاسخ گو ومسئولیت پذیر باشیم .عالی ترین مقام قضایی
استان گفت :این تکلیف و مسئولیت پذیری در قبال مردم یک سری فاکتورها
و شرایط دارد؛ قاضی باید در انجام وظیفه اش قانون را مالک کار و تصمیات
قضایی خود قرار دهد و با مطالعه قوانین اطالعات حقوقی اش به روز باشد.
دکتر دهقانی با اشاره به ارائه خدمت در دستگاه قضایی به اقشار مختلف جامعه
بیان داشت  :یکی از شاخص های اصلی ترسیم شده برای دستگاه قضایی
جلب اعتماد مردم اس��ت و این مهم باید به گونه ای باش��د که اگر فردی به
دستگاه عدالت مراجعه و شکایت و یا دادخواستی طرح کند باید این اطمینان
در او وجود داشته باشد که به پرونده اش با دقت و سرعت رسیدگی می شود

هنرمند زیر پوش��ش صن��دوق اعتبار هنر در
این اس��تان به دلیل ش��یوع ویروس کرونا از
پرداخت حق بیمه در فصل بهار معاف شدند.
به گ��زارش خبرنگار روزنامه عصرایرانیان به
نقل ازرواب��ط عموم��ی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی گلستان ،عادله کشمیری افزود:

اجرای این طرح از  ۲۱اردیبهش��ت ماه سال
جاری آغاز شده و هنرمندان گلستانی نیازی
به مراجعه حضوری ندارند و تمامی اقدامات
و مراحل اداری آنان به صورت آنالین انجام
خواهند داد.کش��میری ادامه داد :این تصمیم
در نشس��ت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیی،

و این امر باعث جلب اعتماد و رضایت مردم می شود  .رئیس کل دادگستری
استان با اشاره به اهداف بازرسی های دوره ای گفت  :این بازرسی ها و نظارت
ها باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف هر دستگاه است و این امر قطع ًا باعث
پیش برد بهتر امور و رفع نواقص است تا خدمت رسانی به مردم طبق موازین
قانونی و ش��رعی بهتر و بیش تر انجام گیرد  .در ادامه این دیدار رییس کل
دادگستری استان با حضور در بین مراجعین به دادگستری به صورت مستقیم
و رو در رو ب��ا مردم دیدار و گفتگو و دس��تورات الزم را جهت رس��یدگی به
درخواست های آنان صادر نمود .گفتنی است در این بازدید  ،حسینی رئیس
قضایی  ،رئیس کل دادگستری استان

حفاظت و اطالعات و احمدی معاون
را همراهی و با حضور در شعب مختلف دادسرا و دادگاه و بررسی پرونده های
جاری عملکرد این حوزه قضایی را مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیرعامل ،هیات مدیره صندوق اعتباری هنر
و معاون اول رییس جمهور اتخاذ ش��ده که
بیمه شدگان صندوق اعتباری هنر از پرداخت
حق بیمه خود در س��ه ماه اول س��ال جاری
معاف شوند.وی در خاتمه گفت :همچنین از
برخورداری هنرمندان عضو صندوق اعتباری

هن��ر از  ۲هزار میلیارد ریالی منابع اش��تغال
پایدار در قالب وام قرض الحسنه برای جبران
خسارت های ناش��ی از شیوع بیماری کرونا
در بخ��ش فرهنگ و هنر خبر داد و افزود :به
زودی هنرمندان گلستانی عضو این صندوق
نیز از مزایای آن برخوردار می شوند

ایلام -آذر یعقوبی�ان :مظفر علی ش��ایی
مدی��رکل ورزش و جوان��ان اس��تان ای�لام
ایالم،گفت :با شیوع کرونا ویروس ،فعالیت
اماکن ورزشی در سطح استان ممنوع اعالم
شد .وی افزود:طی هفتههای گذشته بسیاری
از اماکن کم خطر استان بازگشایی شدند ولی
تا کنون اماکن ورزش��ی از این امر مستثنی
بودهان��د .مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان
اظهار کرد :در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله
ب��ا کرونا ،همه اماکن دولتی و باش��گاههای
خصوص��ی تا اعالم وضعیت جدید همچنان
تعطیل اس��ت .وی بیان داش��ت :با توجه به
تعطیلی این اماکن در راستای حفظ و سالمت
شهروندان ،کلیه فعالیتهای ورزشی ،برگزاری
مس��ابقات و تجمعات��ی که ب��ه نوعی حفظ
س�لامت جامعه را به خطر میاندازد ،ممنوع
است .علی شایی تاکید کرد :هیچ باشگاهی
حق فعالیت ورزش��ی که میتواند خود عامل
انتشار ویروس کرونا باشد را نخواهد داشت،
در صورت مشاهده با باشگاهها و یا موسسین
خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
تکمیل پروژه راه آهن رشت – بندر
کاسپین اولویت گیالن در سال ۹۹

اس��تاندار گیالن با اشاره به برنامه ریزی برای
تحقق ش��عار «جهش تولید» در این استان،
گفت :تکمیل پروژه اتصال راه آهن رش��ت-
بندر کاس��پین یکی از اولویت های گیالن در
سال  ۹۹اس��ت.به گزارش ریلنیوز به نقل از
مهر ،ارسالن زارع ظهر شنبه در دیدار با آیت
اهلل فالحت��ی نماینده ولی فقی��ه در گیالن و
امام جمعه رش��ت ضمن تش��کر و قدردانی از
حمایتهای ایشان ،اظهار کرد :وجود همدلی،
همکاری و مش��ارکت همه جانبه در س��طح
اس��تان گیالن و در میان مس��ئوالن س��بب
عملکرد موفق در سال گذشته بوده است.وی
به نامگذاری س��ال  ۹۹از س��وی رهبر معظم
انقالب به نام سال «جهش تولید» اشاره کرد و
افزود :قطع ًا بعد از کنترل ویروس ویروس کرونا
از تمام ظرفیتهای گیالن برای تحقق ش��ار
س��ال بهره گیری خواهد شد .استاندار گیالن
به اقدامات انجام شده در حدود دو ماه گذشته
در زمینه مبارزه با ویروس کرونا در استان اشاره
و تصریح کرد :تولید ماسک و مواد ضدعفونی
کننده نمونههای از جهش تولید در گیالن بوده
است.وی در ادامه با بیان اینکه راستای برنامه
ریزی برای تحقق شعار سال جلسه نیز برگزار
شده اس��ت ،گفت :در این جلس��ه مقرر شده
دستگاههای اجرایی استان گیالن برنامههای
خ��ود برای تحقق ش��عار «جه��ش تولید» را
تهیه و به این س��تاد اعالم کنند.زارع با تأکید
بر اینکه تکمیل پروژههای نیمه تمام اولویت
دولت در س��ال جاری است ،ادامه داد :تکمیل
پروژه اتصال راه آهن رش��ت به بندر کاسپین
یک��ی از این اولویتها اس��ت ک��ه بودجهای
برای آن اختصاص خواهد یافت.وی با اش��اره
به اینکه ش��یوع ویروس کرونا به بس��یاری از
کس��ب و کارها آسیب وارد کرده است ،افزود:
باید با رعایت پروتکلهای بهداشتی زمینه آغاز
فعالیت برخی از بخشها را فراهم کنیم.استاندار
گی�لان با بیان اینکه مردم همراهی خوبی در
اج��رای طرح فاصله گ��ذاری اجتماعی انجام
دادهاند ،اظهار کرد :بر اس��اس اعالم وزیر راه
و شهرسازی ،استان گیالن در انجام سفرهای
نوروزی و تردد مسافران کم ترددترین استان
در کشور اس��ت.وی با اشاره به اینکه کاهش
کارکنان در محیط اداری در راس��تای کاهش
ش��یوع ویروس کرونا تأثیرگذار اس��ت ،گفت:
امیدوارم گیالن جز نخستین استانهایی مهار
ویروس کرونا باش��د تا م��ردم بتوانند با خیال
آسوده به فعالیتهای عادی خود بازگردند.
عرضه بنزین یورو  ۴در جایگاههای
سوخت دهلران آغاز شد

ایلام -آذر یعقوبیان  :علیاصغر چاغروندی
مدیرعامل ش��رکت پخش فرآوردههای نفتی
اس��تان ایالم ،گفت :به منظ��ور ارتقا کیفیت
س��وخت عرضه بنزین یورو  ۴در جایگاههای
سوخت شهرستان دهلران آغاز شد .وی افزود:
سعی بر این است بنزین با استاندارد یورو  ۴در
تعداد بیشتری از جایگاههای استان عرضه شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فراوردههای
نفتی منطقه ایالم اظه��ار کرد :در بنزین یورو
 ۴میزان آلودگی و درصد گوگرد کمتر از بنزین
زیست محیطی کمتری
معمولی است و آلودگی 
دارد ،همچنی��ن از درج��ه بهس��وزی باالتری
برخوردار است .وی ادامه داد :در راستای کاهش
آلودگی هوا و توجه هرچه بیش��تر به مس��ائل
ت محیطی عرضه و توزیع بنزین یورو  ۴در
زیس 
استان مهم است .چاغروندی عنوان کرد :مردم
استان در صورت مش��اهده کمکاری از سوی
جایگاههای عرضه س��وخت در سطح استان،
با ش��مارهگیری تلفن گوی��ا  ۰۹۶۲۷تخلفات
احتمالی را گزارش دهند .به گفته چاغروندی
هم اکنون  ۲۳جای��گاه  CNGو  ۴۷جایگاه
عرضه سوخت بنزین در سطح این استان فعال
است.

