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اخبار

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان خبرداد؛

پیشبینیتمهیداتالزم
برای آمادگی مقابل سیل احتمالی در لرستان

خرم آباد -رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
لرستان گفت :تمهیدات و آمادگی الزم برای مقابله با پیامدهای سیل احتمالی در لرستان در
نظرگرفتهشد.
به گزارش از روابط عمومی استانداری لرستان ،احمدرضا دالوند در جلسه ستاد پیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان افزود :اطالعرسانی و هشدار به موقع
در بروز حوادث باعث جلوگیری از اتفاقات ناگوار خواهد شد.
وی اظهار داشت :با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر بارندگی در برخی از
مناطق استان طی روزهای آتی و احتمال بوجود آمدن سیالب ،باید آمادگی الزم را داشته
باشیم.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی باید به صورت عملیاتی پای کار باشند ،افزود :در
حوزه کشــاورزی و دامداری با توجه به اینکه فصل جمعآوری محصوالت است جهاد
کشاورزی و امور عشایری هشدارهای الزم را به کشاورزان و دامداران اطالعرسانی کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران و
اطالعرسانی توسط فرمانداران در شهرستانها را ضروری دانست و بیان کرد :شهرداران
جهتشناسایینقاطحادثهخیزشهریومرتفعکردنآنهاهرچهسریعتراقدامکنندتاازبروز
حوادث ناگوار در شهرها جلوگیری شود.
وی ادامه داد :ورزش و جوانان و میراث فرهنگی بــه هیئتهای کوهنوردی و تورهای
گردشگریهشدارهایالزمرااطالعرسانیوازاجرایبرنامههایکوهنوردیوگردشگری
خودداری کنند.
دالوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت شناسایی ساختمانهای ناایمن
در سطح استان ،عنوان کرد :کارگروه تخصصی تشکیل شد که از طریق شهرداریها نسبت
به شناسایی ساختمانهای ناایمن اقدام کنند و با اولویتبندی مناسب این بناها ایمنسازی
شوند.

استاندار یزد :

پیگیر کاهش سهم آورده مردم
درطرحنهضتملیمسکنهستیم

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان  :خودروهای پارک شده در ایستگاه های حمل و نقل عمومی گرگان جریمه می شوند
گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان گفت :خودروهای شخصی پارک شده در ایستگاه های ویژه تاکسی و اتوبوس با همکاری پلیس راهور اعمال قانون
خواهندشد.
مهدی کمال غریبی گفت :تیم بازرسی سازمان حمل و نقل با همکاری پلیس راهور در صورت مشاهده این تخلف نسبت به صدور برگه جریمه اقدام میکند.کمال غریبی افزود :تالش بی وقفه تیم بازرسی
سازمان حمل و نقل ،اداره ترافیک شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و انضباط ترافیکی هر چه بهتر و بیشتر در سطح خیابانهای شهر و همچنین تسهیل در ایاب و ذهاب شهروندان است.
او گفت :متاسفانه برخی رانندگان با پارک خودرو در حریم ایستگاههای اتوبوس و تاکسی در تردد ناوگان حمل و نقل عمومی اختالل ایجاد میکنند.کمال غریبی از شهروندان خواست با توجه به کمبود جای
پارک خودروهادرسطح شهرگرگانبرایترددازوسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
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رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان :

مهمترین عامل کاهش نرخ فرزند آوری تغییر سبک زندگی است
همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد-دکتر
محمدمهدیمجذوبیرییسدانشگاهعلومپزشکی
همدان  ،درهمایش نبض زندگی که با مشارکت امور
بانوان و خانواده دانشگاه ،روابط عمومی ،مرکز بهداشت
شهرستان همدان و معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات
اسالمی استان ویژه کادر بهداشت و درمان برگزار شد
اظهار کرد :دانشگاه علوم پزشکی همدان کار در حوزه
جمعیت را از آذرماه ۱۴۰۰آغاز کرده و با موجی که ایجاد
شداجرایبرنامههایینظیراینهمایششکلگرفت.
ویبابیاناینکهدرحوزهجمعیتسیاستهایتشویقی
بیشماری در دیگر کشــورها ایجاد شده است عنوان
کرد :حتی در فلسطین اشغالی گرندهای باالیی را فراهم
کردهاند تا در مقابل جامعه اعــراب جمعیت باالتری
داشتهباشند.
رییس دانشگاه افزود :در کشــور ما موجی راه افتاده اما
تغییراتجدیدراینراستانیازاستزیراموانعفرهنگی
متعددی بر ســر راه این موج وجود دارد از جمله اینکه
در برخی اقشــار ،توجه به خود جای توجه به خانواده
را قرار گرفته و ارتقای خود را جایگزین اولویتپنداری

خانواده کرده است .وی افزود هر موقعیت شغلی برای
آقایان مبنای تشکیل خانواده است اما موقعیت شغلی
برای بانوان زمینهساز ازدواج با شخص هم طراز یا باالتر
است ،که این موضوع گاهی مشکالتی در مسیر ازدواج

افرادایجادمیکند،درجامعهماتمایلبهتحصیلباالرفته
است ،پیگیری موقعیتهای شغلی توسط خانمها باالتر
رفته به طوری که در همین دانشگاه ۵۷درصد کارکنان را
خانمهاتشکیلمیدهند.

یزد  -علی احمدیان،خبرنگاراقتصادسرآمد-استاندار یزد از پیگیری های جدی استان
جهت کاهش سهم آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن خبرداد و گفت :در راستای
رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه های این حوزه ،شخصا پروژه ها را به صورت روزانه
پیگیریمیکنم.
دکتر مهران فاطمی در آئین آغاز عملیات اجرایی 3۱9٨۰واحد طرح نهضت ملی مسکن
که با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ،با اشاره به نگاه ویژه استان
یزد به پروژه نهضت ملی مسکن به عنوان یک ابرپروژه عمرانی در استان ،گفت :تعداد۱۰٨
هزار ۷6۱نفر در 6فاز و در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد  ٨6هزار
و ۱۵۵نفرحائزشرایطاولیهشناختهشدند.
وی افزود :از این تعداد  ۴2هزار  ٨۷۵متقاضی در جریان پاالیش های صورت انجام شده
تایید نهایی شدند .وی با اشاره به آغاز ساخت بیش از 6هزار مسکن در گذشته ادامه داد :در
حالحاضرتعدادکلمتقاضیاناستان 36هزارو 2۱9نفراستکهامروزعملیاتاجرایی3۱
هزار و 9٨۰واحد در 2۰شهر با مساحتی حدود هزار و 2۴هکتار آغاز شد.
دکتر فاطمی خاطرنشان کرد :از این 3۱هزار 9٨۰واحد؛ 2۵۰۰واحد مسکن کارگری2۰۰،
واحدمسکنمحرومین ۱۰۰۰،واحدمسکنروستایی 9٨۰،واحدویالییومابقیآپارتمانی
است .وی در بخش پایانی سخنانش از عزم جدی استان جهت ساخت پروژهای نهصت
ملی مسکن استان در کمترین زمان و با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت ممکن خبرداد
و گفت :مسائل مربوط به پروژه های این حوزه به صورت روزانه و هفتگی پیگیری ،موانع
موجود احصا و تصمیمات الزم اتخاذ می شود.

افتتاح 13آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در استان بوشهر

قم -خبرنگاراقتصادســرآمد-در جلسه ماهیانه
شورای هماهنگی شرکت بیمه های استان قم که به
میزبانی شرکت بیمه کوثر برگزار شد از مدیران بیمه ای
فعال در کارگروه درمان تقدیر شد.
در این جلســه که در تاالر فرهنگیان برگزار شد ضمن
تشکر از آقای حمیدی رئیس کارگروه درمان از مدیران
فعال بیمه ای که به صورت مستمر در جلسات کارگروه
درمانحضورداشتندتقدیرشد.
آقای روشــن از بیمه آســیا،آقای حاج بابایی از بیمه
کوثر،اقای احمدلو از بیمه نوین از جمله مدیرانی بودند

که در این جلسهمورد تقدیر قرار گرفتند.آقای معینی پور
ازبیمهمعلم،خانمخسرویازبیمهدانا،آقایصالحینژاد
از بیمه البرز،اقای آخوندی از بیمه سینا و آقای محمدزاده
از شــرکت sosنیز از دیگر مدیرانی بودند که به دلیل
حضور فعال در جلسات کارگروه درمان تقدیر شدند.
در بخش دیگری از این جلســه آقــای افخمی رئیس
کارگروه رســیدگی به تخلفات نمایندگان گزارشی از
عملکرد این کارگروه ارائه کرد و به ارائه راهکارهایی
در راستای برطرف کردن مشکالت شبکه فروش مانند
ورود استارت آپ هایی که بصورت غیرقانونی فعالیت

پزشکی اســتان و نماینده حوزه انتظامی نظام پزشکی
حاضر درجلسه موضوع رسیدگی به پروندهای قصور
پزشــکی را عنوان نموده و مقرر شد جهت جلوگیری
از طوالنی شدن پروندهها و جلوگیری از متحمل شدن
افزایشتعهداتدرسالهایآتیبرایشرکتهایبیمه
در خصوص چگونگی رسیدگی به پروندهای (پوست
و مو ،دندانپزشکی ،ارتوپدی) در بیمه های پزشکان و
پیراپزشکان طبق تعریف شیوه نامه و ابالغ به شرکت ها
مورداقدامقرارگیردوهمچنینمدیرانشرکتهایبیمه
بهتبادلنظردراینخصوصپرداختند

تذکرنمایندهولیفقیهدرشهرستانفردیس
بهمسئولیندرخصوصبیمارستانآرین

طرحهای فناورانه جهاد دانشگاهی سمنان مانع خام فروشی مواد معدنی میشود
سمنان-رضاییان،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیسجهاد
دانشگاهی استان سمنان گفت :طرحهای فناورانه این
مجموعه جلوی خام فروشی مواد معدنی را میگیرد و به
گسترشپوششگیاهیبیابانکمکخواهدکرد.
سمنان استانی پهناور در قلب کویر ایران با ظرفیتها و
قابلیتهای برجستهای در حوزههای مختلف از جمله
صنعت ،معدن ،کشاورزی ،دامپروری و گردشگری است.
امروزه در سراســر دنیا برای ثروت آفرینی و توســعه
همهجانبه تمرکز بر ظرفیتهای بومی و محلی بیش از
هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است ،رویکردی
کهمسئوالنامربایدبیشازپیشبدانتوجهکنندتاتوسعه
شــکل بگیرد .با توجه به بهرهمندی استان سمنان از دو
ظرفیت مهم در حوزه صنعت و معدن نیاز است موانع و

مشکالت پیش روی بهرهوری از این ظرفیتها برداشته
شود که از جمله آنها خام فروشی مواد معدنی است.
خام فروشی مواد معدنی بدون فرآوری هدر دادن ثروت
ملی اســت؛ ذخایری که ارزآور هستند و فرآوری آنها
کمترین وابستگی به خارج از کشور را دارد و تأثیر تحریم
بر آنها کمتر بوده است؛ بنابراین با اتخاذ تدابیری عملی و
جذب سرمایهگذاران در این حوزه میتوان این دغدغه را
برطرف کرد .استان سمنان با برخورداری از ذخایر غنی و
متنوع معدنی و بهرهبرداری حدود  ۴۰نوع ماده معدنی،
دارایرتبهاولازنظرتولیدگچ،نمک،سلستینوزئولیت،
رتبه دوم در تولید سولفات ســدیم ،رتبه سوم در تولید
زغالسنگ و کرومیت و یکی از سه استان برتر کشور در
تولیدزغالسنگاست.

امام جمعه همدان:

رسانه باید ترویج دهنده مودت دوستی
و اخالق مداری در جامعه باشند
بوشهر  -سهیالکرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان
بوشهر گفت :همزمان با سومین روز هفته ملی مهارت ۱3آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در
 ۵شهرستاناستانبوشهرافتتاحشد.
عبدالمجید دراهکی در آئین افتتاح ۴آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در شهر بوشهر با اشاره
به ظرفیتهای باالی استان بوشهر برای توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفهای ،اظهار
داشت :ارتقای وزن اجتماعی مهارت در جامعه در مسیر جهش تولید در سال تولید؛ دانش
بنیان ،اشتغال آفرین،جلب مشارکت برای ایجاد جریان ملی مهارت آموزی ،توجه بیشتر به
فناورهای نوین در تولید محتوی و ارائه خدمات الکترونیک ،توجه به مهارت آموزی در
مناطق محروم و حمایت از مهارت آموختگان کار آفرین در راه اندازی کسب و کارهای
مهارت بنیان از اهداف اجرای برنامه هفته گرامیداشت مهارت در استان بوشهر است.
وی افزود  :از این تعداد ۴آموزشگاه آزاد در بوشهر ۴،آموزشگاه آزاد در دیر ،یک آموزشگاه
آزاد در جم ،یک آموزشگاه آزاد در گناوه  3،آموزشگاه آزاد در کنگان بوده است.
دراهکی با اشاره به فعالیت 2۵۰آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در استان بوشهر اضافه کرد:
آموزشهای فنی و حرفهای در توسعه کشور و استان بوشهر نقش مهمی دارند از این رو
هفته ملی مهارت میتواند نقش مهمی در راستای ترویج فرهنگ مهارتآموزی در جامعه
داشتهباشد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر گفت ٨۰:درصد مهارتهای فنی و حرفه ای ارائه
شده متناسب با ظرفیت استان است و افراد آموزش دیده یا خود کارآفرین شده و یا جذب
بنگاههایاقتصادیمیشوند.

بههمتشرکتعمرانبهارستان:

احداث ساختمان اورژانس بهارستان به ایستگاه آخر رسید

اصفهان-سمیهکربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-بههمتشرکتعمرانبهارستاناحداث
ساختماناورژانسبهارستانبهایستگاهآخررسید
مراحل پایانی احداث ساختمان اورژانس بهارستان توسط این شرکت در حال انجام می
باشد .این ساختمان با مساحت  ۴۴۱مترمربع و زیر بنای  ۷6٨مترمربع با مبلغی بالغ بر 29
میلیاردریالتوسطشرکتعمرانبهارستاندردستساختمیباشد.ساختماناورژانسبا
امکاناتیمانندسالن،اتاقورزش،اتاقدرمان،انباری،اتاقخشکشویی،آشپزخانه،سرویس
بهداشتی و حمام مجهز می باشد .امید است که با تالش بی وقفه شرکت عمران بهارستان
این ساختمان در هفته دولت سال جاری به بهره برداری برسد .همچنین مراحل پایانی
تکمیل مدرسه ۱2کالسه شهید دکتر چمران توسط اینشرکت در حال انجام می باشد .این
مدرسه ۱2کالسه با مساحت کل 3۵۷۰متر مربع و زیربنای۱۵۵۰مترمربع با امکاناتی مانند
آزمایشگاه ،کالس کار و تالش ،سالن جلسات ،کتابخانه ،اتاق بهداشت ،وضوخانه و اتاق
مشاور از جمله مدارسی می باشد که شرکت عمران بهارستان طی چند سال اخیر در محله
مسکن مهر احداث کرده است.

همدان-فتانهازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد-نمایندهولیفقیهدراستان
وامامجمعهشهرهمدانگفت:خبرنگارانواصحابرسانهبایدترویج
دهندهمودت،دوستیواخالقمداریدرجامعهباشند.
آیتاهلل حبیباهلل شعبانی در جلســه اخالق رسانه و بزرگداشت هفته
خبرنگار با بیان اینکه تعریف اخالق این است که فرد از رذیلهها پیراسته
و به فضیلت آراسته شود اظهار کرد :کار رسانه از این منظر که به توسعه
فرهنگییکجامعهکمکمیکنددارایحساسیتباالییاستوبایدتمام
قواعداخالقیدرآنرعایتشود.ویباطرحاینسوالکهاگررسانهخود
ملتزمبهاخالقنباشدموفقخواهدبود؟گفت:رسانهایکهخودبهقواعد
اخالقیکمتوجهباشدشایدبتواندخوبحرفبزندامااثریکهبایدراروی
مخاطبنخواهدداشت.نمایندولیفقیهدراستانهمدانباتأکیدبراینکه
اگررسانهایاخالقینباشدشایدبتواندهیاهوییکنداماماندگارنمیشود
واثرگذارنیستگفت:رسانهوخبرنگاریمیتواندتوسعهدهندهاخالق،
هنجارواصالحفرهنگیدرجامعهباشدکهخودمصلحومعتقدبهاخالق
باشد .وی با بیان اینکه جامعه ایمانی اهل مودت و اهل رحمت است و
بهترینروشبرایتوسعهاخالقنیزتوجهبهاینمهماستاظهارکرد:هیچ
مقولهایبهاندازهمحبتورزیدنبهدیگرانشخصیتفردیواجتماعیما
رارشدنمیدهدکهبایدبهاینمقولهتوجهداشتهباشیم،هرچقدرنسبتبه
مردممحبتداشتهباشیمبهمقامالهینزدیکترمیشویم.شعبانیدربخش
دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ساختارهای فرهنگی نیاز به کار دارد
و باید خال در این زمینه برطرف شود گفت :باید از موازیکاری در حوزه
فرهنگیاجتنابکرد.مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانهمداننیزبا
بیاناینکهشواهدتاریخینشانازآنداردکهخطههمدانازمناطقپیشرودر
حوزهفرهنگیورسانهبودهاستگفت:درحالحاضرنیزاستانهمداندر
غربکشوردرحوزهرسانهمثلنگینیدرغربکشورمیدرخشد.مسعود
ویژهتأکیدکرد:رسانههادرایامکروناجزومجموعههاییبودندکهآسیب
دیدند اما به واسطه دغدغه و رسالت خبری خود عرصه را خالی نکردند.
ناصرقوامیرئیسبسیجرسانهاستانهمداننیزباتأکیدبراینکهبایدجلسات
اخالقرسانهمستمربرگزارشودگفت:هرآسیبیکهبهبدنهانقالبهاوارد
شدهناشیازجنگنرموجنگروایتهاستکههمینموضوعاهمیتو
حساسیتکاررسانهرانشانمیدهد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد؛

دالیل وجود تفاوت قیمت برخی
داروها در داروخانهها

اصفهان -مریم کربالیی ،خبرنگاراقتصادسرآمد-معاون غذا
و داروی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به اینکه
هزار و  ۴۵قلم دارو مشــمول افزایش قیمت شده که همه تولید
داخل است ،تصریح کرد 366 :قلم داروی مربوط به بیماریهای
مزمن که تحت پوشش بیمه نبود در این طرح تحت پوشش بیمه
قرار گرفت ،یعنی  366قلم دارو اگر از مســیر بیمه دریافت شود
نسبت به قبل پرداختی کمتری دارد ،چون پوشش بیمهای بیشتر
شده است.
وی خاطرنشان کرد ۱۱۵ :قلم داروی پرمصرف بدون نسخه تحت
پوشش بیمه قرار گرفته ،اگرچه افزایش قیمت شامل آنها نشده
است ،مث ً
ال داروی سرماخوردگی و ضد حساسیت اگر در نسخه
نوشته شود مشمول بیمه میشود درصورتیکه قب ً
ال نبود.
به گفته اعتباری ،درمجموع  9هزار و  6۰۰قلــم دارو داریم ،اما
اگر دارو بر اساس کد باشد حدود هزار و  6۰۰تا  ۷۰۰قلم داروی
ایرانی داریم.
وی با بیان اینکه این طرح از زیرساخت نسخه الکترونیک استفاده
میکند ،گفت :بودجهای که برای طرح دیده شده برای این است
که مردم پول بیشتری پرداخت نکنند و یارانهای که دولت پرداخت
میکرد و مردم احســاس نمیکردند را دریافت کنند .این طرح
الزامی برای وزارت بهداشت بود و قانون بودجه  ۱۴۰۱وزارت
بهداشت را ملزم کرد این یارانه را به مصرف کننده منتقل کند.
وی با بیان اینکه داروهای خارجی هنوز یارانه دریافت میکنند،
گفت :دولت برای واردات دارو ارز میدهد که سر جای خودش
اســت ،بنابراین قیمــت دارو تغییــر نکرده و از طریق نســخه
الکترونیک قابل دریافت است .داروهای بیماران خاص را نیز در
مراکز مشخصی توزیع میکنیم ازجمله در داروخانه هاللاحمر و
داروخانههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مثل داروخانه امام
سجاد(ع) ،سیدالشهدا(ع) و شهید منتظری،
محدود به اینها نیســت و داروخانه منتخب بــرای عرضه این
داروها داریم

شبکهگازطبیعیدربندرخمیرپایداراست

* نرخ باروری در استان همدان حتی از میانگین کشوری
کمتراست
دکتر ترکمان اسدی معاون بهداشــتی دانشگاه دراین
همایشگفت:مسألهجمعیت،امروزبهبحرانمهمکشور
تبدیل شدهاست ،که در سال ۵۷میانگین تعداد فرزند در
هر خانواده ۷نفر بوده و حاال کشور در حال افول از نرخ
جایگزینی فرزند است و متاسفانه نرخ باروری در استان
همدانحتیازمیانگینکشوریکمتراست.
وی ادامه داد :مسایل اجتماعی ،اقتصادی و  ...بر تمایل
به فرزندآوری تاثیر داشته و میزان مهاجرتها نیز اثرگذار
بوده اما مهمترین مســأله ،نگرشهــا ،باورها و عقاید
مردم است که در این سالها دچار تحول شده و نیازمند
بازنگریاست.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره
به ابالغ قانون جوانی جمعیت در آبانماه  ۱۴۰۰عنوان
کــرد :افزایش نرخ باروری در جملــه وظایف صرف
دانشگاههای علوم پزشکی نیســت ،اما همدان در این
مسأله ورود جدی داشته و از همه دستگاههای اجرایی
استان برای مشارکت در این امر دعوت میکند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان :

ایناستانبزرگترینذخایرزئولیت،گچ،نمکوسلستین
را در کشور دارد میگوید استان سمنان را میتوان پایتخت
نمک و گچ ایران و جهان نامید 6۰.درصد نمک موردنیاز
کشوروهمچنین ۴۰درصدازگچموردنیازکشورازمعادن
استان سمنان تأمین میشــود و  9۵درصد سلستین9۵ ،
درصد زئولیت 2۰ ،درصد کرومیت ۴۰ ،درصد سولفات
سدیمکشورازمعادناستانسمناناستخراجمیشود.
علی منصفیراد ،رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان با
تأکید بر استفاده از ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان
سمنانگفت:اینهامزیتهایبرجستهایهستندکهباید
به نحو مطلوبی از آنها در راستای اشتغال آفرینی و توسعه
ثروت از آنها بهرهگیری شود.
وی با اشاره به اولویتهای مهم و اساسی جهاد دانشگاهی

رئیس اداره گاز شهرستان بندرخمیر:

بندرعباس-پرویزی،خبرنگاراقتصادســرآمد-رئیس اداره گاز
شهرستانبندرخمیرازپایداریجریانگازطبیعیدرشهربندرخمیر
خبر داد.
اسماعیل غفوریان،رئیس اداره گاز شهرستان بندرخمیر ضمن
اشــاره به وقوع زمینلرزهای به بزرگی  ۴.9ریشــتر در عمق ۱۴
کیلومتری زمین که ساعت 2۰:2۵دقیقه ،سوم مرداد ، ۱۴۰۱حوالی
بندر خمیر در استان هرمزگان به وقوع پیوست ،اظهار کرد :باتوجه
به این زلزله و دو زلزله ای که یکم مرداد ماه سال جاری نیز که مجدد
حوالی بندر خمیر به وقوع پیوست ،در همان ساعات اولیه پس از
وقوع زلزله ،جلسه کمیته بحران با حضور همکارانم در اداره گاز
شهرستان بندر خمیر تشــکیل و با درخواست از تیم نشت یابی
شرکت گاز استان هرمزگان ،همکاران ما در واحد بازرسی فنی
و نشت یابی به مناطق زلزله زده ،اعزام شدند .وی بیان کرد :باتوجه
به بررسی های انجام شده همکاران ما از تاسیسات و شبکه های
گازرسانی در مناطق زلزله زده ،تاکنون هیچ گزارشی از آسیب و
یا نشتی گاز مشاهده نشده ،جریان گاز طبیعی درشهر بندر خمیر
پایداراست و در همین زمینه به ساکنین زلزله زده ،آرامش خاطر
می دهیم که دغدغه ای در زمینه گاز طبیعی ،وجود ندارد .غفوریان
ابرار کرد :همکاران ما در امداد گاز شهرستان بندرخمیر به صورت
 2۴ساعته آماده خدمات رسانی هستند و شهروندان بندرخمیر در
صورت مشــاهده هرگونه حادثه و یا اتفاق در خصوص گاز می
توانند با شماره( ۱9۴امداد گاز) تماس حاصل نمایند.

تقدیر از مدیران فعال بیمه ای استان قم در کارگروه درمان
دارند پرداخت.همچنین موضوع برون رفت پرتفوی از
سطحاستاننیزموردبحثوگفتگوقرارگرفت.
دربخشدیگریازاینجلسهآقایالچینانیدبیرشورای
هماهنگیبیمههایاستانقمازحضورباجههایمستقر
در دفترهای خدماتی به علت عدم آشنایی مسئول باجه
واشــراف به بیمه زندگی ضمن ابراز نگرانی بیان کرد
اطالعاتی که به بیمه گذار ارائه میگرددعمدتا با ماهیت
بیمه های زندگی تفاوت دارد.
در ادامه آقای وفایی رییس شورای هماهنگی استان قم
ضمن خیر مقدم به معاون دادســتان قم و نماینده نظام

اخبار

در مسیر جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در استان
سمنان گفت :طرحهای فناورانه تولید کود ارگانیک بر
پایه مواد معدنی و مالچ معدنی در راستای جلوگیری از
خام فروشی و گسترش و توسعه پوشش گیاهی بیابان
در مرحله تولید نمونه و راهاندازی خط تولید قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد؛

لزومبررسیمسائلومشکالتبیمه
محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی

تبریز-امید محمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیس سازمان جهاد
کشاورزی آذربایجان شرقی بر تسریع برآورد خسارت و پرداخت
غرامت بیمهشدگان بخش کشاورزی استان تاکید کرد.
مهندس اکبر فتحی در جلسه ســتاد بیمه محصوالت کشاورزی
آذربایجان شرقی افزود :ما در بخش کشاورزی بهخصوص امسال
در حوزه دام و طیور در شرایط ویژه هستیم در کشور و استان ما هم
به تبع از آن ،دامداران و مرغداران در تأمین نهادهها و ســرمایه در
گردش مورد نیاز مشکالت دارند با توجه به افزایش قیمت نهادهها
طبیعت ًا در چنین شــرایطی انتظار دارند که بیمهای که انجام دادهاند
اگر در جایی متضرر و متحمل خسارت شدهاند آنها بهموقع عمل
شود که این یک انتظار به حق است مخصوص ًا در چنین شرایطی
که برای خود ما هم وظیفه اجتماعی ایجــاد میکند که هرچقدر
میتوانیم در پرداخت غرامت تسریع کنیم.
وی ادامه داد :در زراعت نیز همین موارد ذکرشده صادق است در
زراعت سطح زیر کشت عمدهای که در این جلسه اشاره شد ،گندم
اســت .گندمی که از محل طرح جهش تولید یا کشت قراردادی
اتفاق میافتد استان ما از خشکســالی دچار خسارت شده است،
ما اگر منتظر این باشــیم که فرایندهای اداری را طی کنیم و خارج
از این روند کاری انجام ندهیم ،اتفاقــی که میافتد عدم اعتماد به
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی است وظیفه ما اعتمادسازی
برای صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اســت اگر بین این دو
موضوع در دو راهی قرار بگیریم که آیــا اعتماد ایجاد بکنیم یا در
فرآیندهای اداریمان گرفتار شــویم و فاصلههــا و بیاعتمادیها
روزبهروز بیشتر شود ،طبیعت ًا عقل سلیم حکم میکند که به سمت
اعتمادسازی برویم.
فتحی اضافه کرد :اعتمادســازی از چند جهت اهمیت دارد ،اوالً
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به خاطر حفظ مصالح و منافع
خودش ،هرچقدر پوشش بیمهای بیشتر باشد طبیعت ًا هم خدمات
مطلوبتر میتواند ارائه دهد و هم ضرر و زیانی که خودش متحمل
میشود میتواند کاهش دهد.

کرج-معصومهعینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
حجتاالســالم و المسلمین دکتر حســینی نماینده ولیفقیه و
امامجمعه شهرستان فردیس در خطبههای نماز جمعه سی تیر ماه
 ۱۴۰۱از مسکوت ماندن پروژه بیمارستان آرین بهشدت انتقاد کرد.
وی گفت :در جلسهای که با استاندار محترم البرز داشتیم به ایشان
عرضکردمکهازتالشهایجهادیشماتشکرمیکنمولیمطالبه
اصلیمردمفردیسچندمورداستکهیکیازآنهابیمارستاناست
استاندار محترم هم توضیحاتی را دادند که درحال پیگیری هستند
ولی این قول کافی نیست و باید مردم در صحنه عمل ببینند هنوز
پسازمدتهادراینشهرستانشاهدافتتاحبیمارستاندولتینیستیم
 .حجتاالسالم ابراهیم حسینی در ادامه افزود روز گذشته بازدیدی
از بیمارستان خصوصی آرین داشــتیم بیمارستانی که با بهترین
تجهیزاتوامکاناتساختهشدهومدتهفتسالبالتکلیفمانده
،واقع ًااگرعقلودرایتبوداینامکاناتپیشرفتهبایددرآنجاخاک
میخورد؟ و بعد از مدتها ما هنوز بگوییم بیمارستان نداریم!! باید
عرض کنم همین بیمارستان سالهای سال برای بیماران سرطانی
استفادهمیشدهمهمجوزهایقانونیراهمداردولیکماکانافتتاح
نشده ,امامجمعه فردیس تصریح کرد من از مسئولین عالی استان
و شهرستان و از شخص استاندار محترم و از شهرداری و مقامات
قضایی میخواهم که همکاری کنند تا هرچه ســریعتر شاهد
بهرهبرداری آن باشیم همچنین از رسانهها هم میخواهم تا بهجد
پیگیر مسئله بیمارستان باشند که چرا این بیمارستان متوقفشده
بهانههاراکناربگذاریدوهرچهسریعترموضوعراحلوفصلکنید
تامردمبیشازایندچارمشکالتدرمانینباشند

بازدیدشهردارمشکیندشتازرونداجرایی
عملیاتعمرانیتوسعهآرامستانبهشت فاطمه(س)

کرج-معصومه عینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-در راستای طرح
توسعه آرامستان بهشت فاطمه(س) مهندس صفرخانلو شهردار
مشکین دشت به همراه معاون عمران و شهرسازی شهرداری از
عملیات عمرانی فاز نخست توسعه آرامستان این شهر بازدید به
عملآوردند .مهندسصفرخانلوشهردارمشکیندشتاظهارکرد:
بر اساس طراحی و مطالعات صورت گرفته  ،این اقدام بااعتباری
بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/2۵۰/6ریال در ضلع شرقی این آرامستان با هدف
افزایش قبور در پهنه شرقی آرامستان و اختصاص سهم بیشتر در
خدماترسانی هر چه بهتر به شــهروندان محترم در دستور کار
معاونتفنیوعمرانیشهرداریمشکیندشتقرارگرفتهاستکه
هم اکنون عملیات خاکبرداری آن پایان پذیرفته و عملیات عمرانی
پیادهسازی قطعات قبور به مســاحت تقریبی  ٨۰۰متر مربع و با
ظرفیت 2۵۰عدد قبر در دو طبقه در حال انجام است.

جلسه هم اندیشیفعاالنحوزه هنر فرش
دستباف استان در اتاق بازرگانی تبریز

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-جلسههماندیشی
فعاالن حوزه هنر فرش دستباف استان در راستای حفظ و ارتقای
هنر فرش دستباف و بررسی مسائل و مشکالت جاری این بخش
در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.
در ابتدای این نشست ابوالفتح ابراهیمی ،نائب رئیس اتاق بازرگانی
تبریز با اشاره به اینکه هنر فرش دستباف ،شناسنامه و هویت هنری
کشور و منطقه است ،اظهار نمود این هنر در سالهای اخیر دچار
مشکالت عدیدهای شده است که امیدواریم با مشارکت اتاق و
تشکلهایتخصصیباصدایواحددرمطالبهگریوتصمیمسازی
در راستای حل و رفع مشکالت این بخش اقدام موثر انجام دهیم.
احد هریسچیان ،رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
فرش دستباف استان اهم مطالبات اعضای این اتحادیه را عبارت از
مشکل بازگشت ارز صادراتی و درخواست حذف پیمان سپاری
ارزی صادرات فرش ،بحث حمایت جهت حضور در نمایشگاه
هایداخلیوخارجی،مساعدترایزنانبازرگانیدربازارشناسی،
مســاعدت دولت در هزینه های بازاریابی و تبلیغات در خارج،
وضع مشــوقهای صادراتی عنوان نمود .جعفر محرم پور ،دبیر
اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر لزوم تحولگرایی در حوزه فرش
دستباف گفت با پیشنهاد سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
و همراهی و مشارکت تشکلهای تخصصی این حوزه ،دبیرخانه
فرش دستباف با محوریت اتاق بازرگانی تبریز ایجاد خواهد شد تا
موازیکاریها و حرکتهای جزیرهای فعاالن و تصمیمسازان این
حوزه به صدای واحد و مطالبهگری موثر تبدیل شود .فرشکاران،
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش
دستبافاستان،مهمترینعاملحفظوارتقایهنرفرشدستبافرا
انسجام صنوف فعال در فرش دستباف اعم از بافندگان ،طراحان،
فروشندگان مصالح ،تجار و  ...عنوان نمود.

