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امام باقر علیه السالم :

ف ّ
ف ّ
الل و َع َر َ
الل عز و جل و يَع ُب ُد ُه َمن َع َر َ
إن َّما يَع ِر ُ
ف إما َم ُه ِمنّا َ
أهل ال َب ِ
يت...

تنها كسى خداى عزوجل را شناسد و پرستش كند كه هم خدا را بشناسد و هم امام از ما خاندان را ...

سرهنگ ملک زاده :برنامه جهادگران فاطمی  ۲در استان
ایالم بصورت هماهنگ برگزار می شود

بــه گــزارش خبرنــگار ســراج از ایــام ،ســرهنگ
علــی ملــک زاده ،صبــح امــروز در نشســت
هماهنگــی گرامیداشــت هفتــه بســیج کــه در محــل
ســالن شــهید رجایــی اســتانداری ایــام برگــزار
شــد ،بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه برنامــه هــای بســیج
ســازندگی از  ۲۸آبــان مــاه رســماً شــروع شــده
و بــه مــدت  ۱۷روز تــا پانزدهــم آذر مــاه ادامــه
خواهــد داشــت،گفت :بســیج ســازندگی در قالــب
ســه قــرارگاه بـ ِ
ـزرگ حرکــت هــای جهادی،اقتصــاد
مقاومتــی و محرومیــت زدایــی ،برنامــه هایــی
هدفمنــد در راســتای؛ امیــد آفرینــی در بیــن
روســتائیان ،مهاجــرت معکــوس و رونــق تولیــد و
اشــتغال اجــرا مــی کنــد.
مســئول بســیج ســازندگی ســپاه امیــر المومنیــن
اســتان ایــام بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه برنامــه
اصلــی بســیج در  ۲۹آذر مــاه همزمــان بــا سراســر
کشــور اجــرا مــی شــود ،عنــوان کــرد :برنامــه
جهادگــران فاطمــی  ۲در اســتان ایــام بصــورت
هماهنــگ ،منســجم ،هدفمنــد و ســازمان یافتــه
در کلیــه شهرســتانها اجــرا خواهــد شــد و پایلــوت
برنامــه هــا در ناحیــه مرکــزی ایــام بــا مدیریــت
ســرهنگ ســلیمانی مــی باشــد.
وی از اعــزام  ۳۰۰گــروه جهــادی در  ۲۲قشــر
تخصصــی بــا  ۱۲برنامــه متنــوع جهــت خدمــت
بــه مناطــق محــروم ،روســتاهای کــم برخــوردار و
مناطــق حاشــیه نشــین خبــر داد و گفــت :تعــداد
ســه هــزار جهادگــر بــا ارائــه خدمــات تخصصــی،
پزشکی،عشــایری و ..غیــره بــه مــردم ایــن روســتاها
خدمــات ارایــه خواهنــد داد کــه بصــورت هدفمنــد
اجــرا خواهــد شــد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه در  ۸آذرمــاه
یــک اجتمــاع  ۲هــزار نفــری بــا حضــور مهمانــان
کشــوری و لشــکری در اســتان برگــزار خواهــد
شــد،تصریح کــرد :قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی
نیــز برنامــه ای بــا عنــوان طالیــه داران اقتصــاد
مقاومتــی بــا محوریــت اشــتغال آفرینــی برگــزار
خواهــد کــرد کــه در ایــن برنامــه  ۳هــزار پنــل

خورشــیدی بــه ســه هــزار نفــر از هــم اســتانی هــای
عزیزمــان در راســتای اشــتغالزایی ارائــه مــی شــود.
مســئول بســیج ســازندگی ســپاه امیــر المومنیــن
اســتان ایــام بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه از دیگــر
خدمــات بســیج بــرای روســتائیان طــرح جهــاد
آبخیــز تــا جالیــز اســت افــزود :ایــن طــرح در ۴۰
روســتا بــا هــدف تامیــن آب مــورد نیــاز کشــاورزان
در هفتــه بســیج اجــرا مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان ایــام رتبــه برتــر
در احــداث واحــد هــای مســکونی توســط ســپاه
پاســداران و بســیج ســازندگی را در کشــور بــه
خــود اختصــاص داده ،خاطرنشــان کرد:تعــداد ۱۰۰
واحــد مســکونی در روســتاهای محــروم در حــال
احــداث اســت وتعــداد  ۲۵۰واحــد تعمیــرات مســکن
مددجویــان نیــز توســط جهادگــران در حــال انجــام
اســت.
ســرهنگ علــی ملــک زاده ،تصریــح کــرد:در پــروژه
آبرســانی بــه روســتاهای دارای تنــش آبــی افزایــش
اعتبــارات ایــن طــرح از  ۵۰۰میلیــارد تومــان بــه
 ۸۰۰میلیــارد تومــان بــا بهــره منــدی  ۶۰هــزار
نفــر از ســاکنان مناطــق روســتایی بــا  ۴۰درصــد
پیشــرفت فیزیکــی توســط بســیج ســازندگی ســپاه
اســتان صــورت گرفتــه اســت.
مســئول بســیج ســازندگی ســپاه امیرالمومنیــن (ع)
ایــام ادامــه داد :در طــرح نهضــت آبرســانی ۱۸
مجتمــع آبرســانی ۲ ،حلقــه چــاه ۶۰ ،مخــزن آب،
 ۱۵ایســتگاه پمپــاژ ۲ ،تصفیــه خانــه ۷۰۰ ،کیلومتــر
لولــه کشــی و  ۲۵۰لولــه انشــعاب مرکــزی در حــال
انجــام اســت.
گفتنــی اســت ؛ ۲۹آبــان مــاه تــا پنجــم آذرمــاه
بــه نــام هفتــه بســیج نامگــذاری شــده و بســبج
خدمتگــذار ملــت ایــران شــعار امســال ایــن هفتــه
اســت.
اســتان ایــام دارای یــک هــزار و  ۱۸۰گــروه جهادی
در قالــب  ۲۲قشــر تخصصــی و مــردم نهــاد اســت.

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری اراک خبر داد:

تشکیل کمیته نما در شهرداری اراک برای اولین بار

معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری اراک
گفــت:از ایــن پــس نماهــای طراحــی شــده
ســاختمان هــای  ۶طبقــه مســکونی و باالتــر و
تمامــی ســاختمان هــای عمومــی و همچنیــن
ســاختمان هــای در مجــاورت معابــر  ۱۸متــر و
بیشــتر و خیابــان هــای شــاخص ســطح شــهر،قبل
از صــدور پروانــه ســاختمانی مــی بایســت در
کمیتــه مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفتــه و
نمــای ســاختمان براســاس طــرح مصــوب کمیتــه
مذکور،احــداث گــردد.
::بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل
شــهرداری ،ایرجــی بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه
نمــا در شــهرداری اراک اظهــار داشــت :باتوجــه بــه
اینکــه نماهــای ســاختمان هــای ســطح شــهر در
هویــت بخشــی بــه جــداره هــای شــهری از اهمیــت
باالیــی برخــوردار هســتند ،معاونــت شــهر ســازی و
معمــاری بــا هــدف صیانــت از هویــت بومــی ،ارزش
هــای معمــاری و شهرســازی ایرانــی و ارتقــای

کیفیــت محیــط فضــای شــهری و جلوگیــری از بــی
نظمــی بصــری و پیشــگیری از گســترش الگوهــای
معمــاری غیــر بومــی و ایجــاد بســتری مناســب
بــرای رســیدن بــه منظــر شــهری پایــدار ،بــرای
اولیــن بــار نســبت بــه تشــکیل کمیتــه نمــا در
شــهرداری اراک اقــدام نمــوده اســت.
::معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اراک
افــزود :از ایــن پــس نماهــای طراحــی شــده
ســاختمان هــای  ۶طبقــه مســکونی و باالتــر و
تمامــی ســاختمان هــای عمومــی و همچنیــن
ســاختمان هــای در مجــاورت معابــر  ۱۸متــر و
بیشــتر و خیابــان هــای شــاخص ســطح شــهر،قبل
از صــدور پروانــه ســاختمانی مــی بایســت در
کمیتــه نمــا مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفتــه
و نمــای ســاختمان براســاس طــرح مصــوب کمیتــه
مذکور،احــداث گــردد.

اراک /محبوبه قاسمی

مدیر مخابرات منطقه مرکزی با سر پرست دانشگاه
علوم پزشکی استان دیدار کرد

مدیــرکل انتقــال خــون در نشســت بــا اعضــای انجمن
ورزشــی نویســان اســتان کرمانشــاه اظهارداشــت:
رســالت ســازمان انتقــال خون تهیــه خــون ســالم و
کافــی بــرای بیمــاران اســت و تنهــا منبــع تامیــن ایــن
خــون هــم اهــداء کننــدگان هســتند.
دکتــر میــرزاده افــزود :نیــاز بــه خــون و فــرآورده هــای
خونــی در مراکــز درمانــی همــواره وجــود دارد و امــروزه
بــا پیشــرفت هــای علــم پزشــکی ،نیــاز بــه خــون و
فــرآورده هــای خونــی هــم بیشــتر شــده و بــا ایــن
رونــد آمــار مصــرف هــر ســاله هــم افزایــش پیــدا مــی
کنــد ،بنابرایــن نیــاز بــه حضور بیشــتر اهــداء کنندگان
خواهیــم داشــت.
وی گفــت :عــاوه بــر پیشــرفت هــای علــم پزشــکی،
طبــق برآوردهــای انجــام شــده نیــاز بــه خــون و
فرآوردهــای خونــی امســال نســبت بــه ســال گذشــته
افزایــش نشــان مــی دهــد.
دکتــر میــرزاده تصریــح کــرد :شــیوع بیمــاری کرونــا
باعــث شــد تــا بســیاری از عمــل هــای جراحــی کــه
اورژانســی نبــود بــه تعویــق بیافتــد و امســال بــا توجــه
بــه فروکــش شــدن ایــن بیمــاری ،بیمــاران بــرای انجام
جراحــی هــای خــود بــه مراکــز درمانــی مراجعــه مــی
کننــد کــه ایــن مســئله ســبب شــده تــا ایــن مراکــز
بــه خــون و فــرآورده هــای خونــی بیشــتری نیــاز پیــدا
کنند .
وی عنــوان کــرد :از طرفــی شــیوع بیمــاری کرونــا
کاهــش قابــل توجــه مســافرت هــا را هــم بــه دنبــال
داشــت ،امــا امســال بــا فروکــش شــدن بیماری شــاهد
افزایــش حجــم مســافرت هــا بودیــم کــه افزایــش
حجــم مســافرت هــا ،آمــار تصادفــات را هــم بــاال مــی
بــرد ،بنابرایــن در ایــن رابطــه هــم نیــاز بــه خــون و
فرآوردهــای خونــی بیشــتر مــی شــود.
وی گفــت :بیمــاران تاالســمی ،بیمارانــی دارای مشــکل
انعقــاد خــون ،بیمــاران جراحــی شــده و بیمــاران دچار
ترومــا و خونریــزی بیشــتر از ســایر بیمــاران نیازمنــد
خــون و فــرآورده هــای آن هســتند ،همچنیــن برخــی
از بانوانــی کــه هنــگام زایمــان جراحــی مــی شــوند و
خونریــزی دارنــد و یــا نــوزدان تــازه متولــد شــده ای
کــه میــزان زردی آنهــا باالســت و بایــد تعویــض خــون
داشــته باشــند ،بــه خــون و فــرآورده هــای خونــی نیــاز
مبــرم دارنــد.
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اظهارکــرد :بیمــاران
مبتــا بــه ســرطان کــه شــیمی درمانــی مــی کننــد و
دچــار افــت پالکــت خــون مــی شــوند و نیــز افــرادی
کــه پیونــد مغــز اســتخوان انجــام مــی دهنــد ،از دیگــر
گــروه هایــی هســتند کــه بــه خــون و فــرآورده هــای
خونــی نیــاز دارنــد.
دکتــر میــرزاده افــزود :خونــی کــه در اختیــار بیمــاران
قــرار مــی گیــرد بایــد کامــا ســالم باشــد و بنابرایــن
در وهلــه اول مــا کیفیــت خــون وســپس کمیــت آن را
مدنظــر قــرار مــی دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه همــواره چالشهایــی بــرای
کاهــش اهــداء خــون وجــود دارد و زمانــی کــه هــوا

کرمانشاه /الهه فرهادی

 ۱۱۰۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی گردشگری در
استان بوشهر مصوب شد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
ک هــزار
گردشــگری اســتان بوشــهر از تصویــب ی ـ 
و  ۱۰۰میلیــارد تومــان تســهیالت اشــتغالزایی در
عرصــه گردشــگری اســتان خبــر داد و گفــت :در
ایــن راســتا  ۷۵۰میلیــارد تومــان از محــل تبصــره
 ۱۸قانــون بودجــه بــرای طرحهــای گردشــگری
مصــوب شــده اســت.
اســماعیل ســجادیمنش ،توجــه بــه طرحهــای
گردشــگری را مــورد اشــاره قــرار داد و اظهــار
داشــت 5 :مصوبــه شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان
بوشــهر در عرصــه گردشــگری در بافــت تاریخــی
بوشــهر اجــرا شــده اســت.
وی از اجــرا طرحهــای گردشــگری بــا رویکــرد
مقاومــت خبــر داد و بیــان کــرد :اســتان بوشــهر
در عرصــه مقاومــت در برابــر اســتعمار و اســتکبار
از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت کــه وجــود
بناهــای تاریخــی در بافــت تاریخــی بوشــهر از
جملــه مجلســی آل عصفــور ،مســجد جمعــه و
دیگــر ســاختمانها نشــان از جایــگاه آن در عرصــه
فرهنــگ مقاومــت اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه محــل
شــهادت رئیــس علــی دلــواری بازســازی و مرمــت
میشــود ،گفــت :مرمــت مــوزه شــهید رئیــس علــی
دلــواری نیــز پــس از  17ســال آغــاز شــده اســت.
ســجادیمنش بــا اشــاره بــه اعتبــارات مرمــت
مســاجد ،حســینیهها ،ســاختمان و بناهــای

تاریخــی بافــت بوشــهر ،افــزود :در ســفر اســتانی
رئیــس جمهــور  20میلیــارد تومــان بــرای ایــن
مهــم مصــوب شــد و عــاوه بــر آن  30میلیــارد
تومــان دیگــر بــه عنــوان متمــم بــا رویکــرد
گردشــگری مقاومــت در بافــت بوشــهر تخصیــص
یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه طرحهــای اشــتغالزایی
در عرصــه گردشــگری توســعه یافتــه اســت
خاطرنشــان کــرد :در یــک ســال گذشــته از محــل
تبصــره  18قانــون بودجــه  150میلیــارد تومــان
تســهیالت بــه طرحهــای گردشــگری و صنایــع
دســتی پرداخــت شــده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان بوشــهر از تصویــب ی ـک هــزار
و  100میلیــارد تومــان تســهیالت اشــتغالزایی
در عرصــه گردشــگری اســتان خبــر داد و گفــت:
در ایــن راســتا  750میلیــارد تومــان از محــل
تبصــره  18قانــون بودجــه بــرای طرحهــای
گردشــگری مصــوب شــده اســت.
ســجادیمنش احیــا میــراث معنــوی را یکــی
از اولویتهــا دانســت و افــزود :بــا تقویــت
گردشــگری مقاومــت و راهانــدازی تورهــای
گردشــگری از دیگــر نقــاط کشــور بــه اســتان
بوشــهر ،ظرفیتهــای ایــن حــوزه معرفــی
میشــو د .

استان  /بوشهر

رسانههای خارجی کامال متفاوت است

مدیرکل انتقال خون استان با اعضای انجمن ورزشی نویسان
رو بــه ســردی و یــا گرمــی رود ،آمــار اهــداء کننــدگان
مــا کاهــش شــدیدی پیــدا مــی کنــد گفــت :همچنین
شــیوع بیمــاری کرونــا ،شــیوع آنفلوآنــزا ،تعطیــات
نــوروز و ...هــم آمــار اهــداء کننــدگان را بــه شــدت
کاهــش مــی دهــد ،درحالیکــه نیــاز بــه خــون همــواره
وجــود دارد.
وی افــزود :زمانــی کــه اهــداء کننــده ای خــون خــود
را اهــداء مــی کنــد ،از خــون او ســه فــرآورده شــامل
پالســمایی ،گلبــول هــای قرمــز و پالکــت تهیــه مــی
شــود کــه نحــوه و مــدت زمــان نگهــداری از هرکــدام از
آنهــا متفــاوت اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر اهــداء کننــده مــرد ســالی
چهــار مرتبــه و هــر اهــداء کننده زن ســالی ســه مرتبه
مــی تواننــد اهــداء خــون داشــته باشــند تصریــح کــرد:
متاســفانه در حــال حاضــر تنهــا حــدود  47درصــد
از اهــداء کننــدگان خــون در اســتان اهــداء کننــده
مستمر هســتند.
دکتــر میــرزاده بیــان کــرد :هــم اکنــون تنهــا حــدود
پنــج درصــد از اهــدا کننــدگان خــون را بانوان تشــکیل
مــی دهنــد کــه رقــم بســیار پائینــی اســت و انتظــار
داریــم کــه بــه بــاالی  10درصــد برســد.
وی گفــت :از آنجــا کــه بانــوان رفتارهــای پرخطــر
کمتــری نســبت بــه مــردان دارنــد و میــزان آلودگــی
خــون آنهــا کمتــر اســت بنابرایــن انتظــار افزایــش آمار
اهــداء خــون در بیــن ایــن گــروه را داریــم ،امــا برخــی
باورهــای اشــتباه باعــث شــده تــا آنهــا تمایــل کمتــری
بــه اهــداء داشــته باشــند ،درحالیکــه در زمــان جنــگ
کــه مــردان در جبهــه هــای دفــاع مقــدس بودنــد
حــدود  50درصــد از اهــداء کننــدگان خــون را بانــوان
تشــکیل مــی دادنــد.
وی تصریــح کــرد :یکــی از مهمترین باورهای اشــتباهی
کــه باعــث شــده تــا زنــان مشــارکت کمتــری در اهــداء
خــون داشــته باشــند مســئله «کــم خونــی» اســت و
مــا ایــن اطمینــان را مــی دهیــم کــه پیــش از انجــام
هرگونــه خــون گیــری از اهــداء کننــدگان ،ابتــدا از آنهــا
شــرح حــال و آزمایــش گرفتــه مــی شــود و درصورتــی
کــه اهــداء کننــده مشــکل کــم خونــی نداشــته باشــد،
آن زمــان خــون گیــری انجــام مــی شــود بنابرایــن جای
نگرانی نیســت.
دکتــر میــرزاده اظهارکــرد :معمــوال اهداء کننــدگان باید
بــاالی  50کیلوگــرم وزن و بیــن  18تــا  60ســال ســن
داشــته باشــند ،البتــه اهــداء کننــدگان مســتمر تــا 65
ســالگی هــم مــی تواننــد خــون اهــداء کننــد.
وی افــزود :روزانــه حــدود  150مــورد اهــداء خــون در
اســتان وجــود دارد کــه نســبت بــه ســال گذشــته رشــد
نشــان مــی دهــد امــا هنــوز کافــی نیســت.
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان گفــت :انتقــال خــون به
کمــک جامعــه ورزش اســتان نیازمنــد اســت و از آنجــا
کــه جامعــه گســترده ای در ورزش اســتان داریــم کــه
خــون ســالمی دارنــد ،بنابرایــن از آنها بــرای اهــداء خون
و کمــک به هــم نوعــان خــود دعــوت مــی کنیــم.

استانها

معاون صدا و سیما :واقعیت وضعیت ایران با نمایش
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مهنــدس علیرضــا لطفــی مدیــر مخابــرات منطقــه
مرکــزی بــا دکتــر علیرضــا امانــی سرپرســت
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان مرکــزی بــه منظــور
توســعه شــبکه هــای مخابراتــی و افزایــش ســرعت
اینترنــت و پهنــای بانــد در ایــن مجموعــه دیــدار
وگفتگــو کــرد.
بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات
منطقــه مرکــزی در ایــن دیــدار ،مهنــدس لطفــی
 ،بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه ارتباطــات و ارایــه
ســرویس هــای ویــژه اینترنــت پرســرعت بانــد پهــن
بــه موسسات،دانشــگاه هــا و مراکز پزشــکی وابســته
بــه آن گفــت  :بــه منظــور توســعه شــبکه ســامت

ودرمــان در اســتان ،مخابــرات آمادگــی کامــل دارد
 ،بســترها و زیــر ســاخت هــای ارتباطــی الزم را بــا
کمتریــن هزینــه ی ممکــن ایجــاد و توســعه دهــد.
در ادامــه ایــن دیداردکترامانــی ،سرپرســت دانشــگاه
علــوم پزشــکی اســتان مرکــزی توســعه ارتباطــات و
خدمــات الکترونیکــی را یکــی از اولویــت دانشــگاه
دانســت واظهارامیــدواری کــرد بــا تعامــل
وهمــکاری فــی مابیــن و اتخــاذ راهکارهــای
مناســب ،توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی
دانشــگاه انجــام گــردد .

اراک /محبوبه قاسمی

 ۳۹فروند کشتی کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی
پهلودهی شدهاند

معــاون اســتانهای ســازمان صــدا و ســیما بــا
اشــاره بــه اینکــه دشــمن بــه دنبــال وارونهســازی
واقعیتهــا در اذهــان عمومــی و تــاش بــرای قبــول
مــوارد نادرســت توســط مــردم گفــت :واقعیــت
وضعیــت ایــران بــا نمایــش رســانهها و شــبکههای
اجتماعــی خارجــی کامــا متفــاوت اســت.
حســن عابدینــی پیــش از ظهــر امــروز در مراســم
تکریــم و معارفــه مدیــران کل پیشــین و جدیــد صدا
و ســیمای مرکــز یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال
حاضــر مــا در جنــگ ترکیبــی برابــر دشــمن قــرار
داریــم اظهــار داشــت :در حــال حاضــر ،دشــمن از
جنــگ ســخت بــه جنــگ نــرم روی آورده و مــا بــا
ابزارهــای نــرم خــود برابــر ایــران قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نبــرد هوشــمند بــه عنــوان
تلفیقــی از قــدرت نــرم و ســخت از ســالهای
گذشــته در اندیشــکدههای غــرب مــورد بررســی
بــوده عنــوان کــرد :دشــمن در تــاش اســت کــه
بــا تمــام تــوان خــود در راســتای پیــروزی بــر ملــت
و نظــام اســامی ایــران حرکــت کنــد امــا تاکنــون
بارهــا و بارهــا فتنههــای دشــمن بــرآب شــده اســت.
معــاون اســتانهای ســازمان صــدا و ســیمای
جمهــوری اســامی ایــران خاطرنشــان کــرد :در دو
مــاه گذشــته هــم شــاهد توطئــه و فتنــه جدیــد
دشــمن بودیــم و دشــمن در ایــن زمــان بــه دنبــال
آن اســت کــه اذهــان و افــکار عمومــی را بــه مــدد
نمایــش هنرمندانــه بــه تســخیر بکشــد.
عابدینــی بــا تاکیــد بــر اینکــه دشــمن چنــد
مرتبــه در کشــورهای دیگــر ایــن نــوع جنــگ را
پیادهســازی کــرده خاطرنشــان کــرد :مهمتریــن
ابــزاری کــه دشــمن در ایــن راســتا دنبــال میکنــد،
وارونهســازی واقعیتهــا در اذهــان عمومــی و
تــاش بــرای قبــول مــوارد نادرســت توســط مــردم
اســت .وی گفــت :امــروز در ســنندج و دیگــر نقــاط
کشــور ،آن چیــزی کــه از شــبکههای ماهــوارهای
و شــبکههای اجتماعــی پخــش میشــود بــا آن
چیــزی کــه در واقعیــت وجــود دارد بســیار متفــاوت
اســت.
معــاون اســتانهای ســازمان صــدا و ســیمای
جمهــوری اســامی ایــران ادامــه داد :در مرحلــه

فعلــی دشــمن بــه دنبــال ایجــاد بیثباتــی در کشــور
اســت تــا بتوانــد بــه ایــن طریــق بــه دیگــر اهــداف
خــود هــم دســت پیــدا کنــد.
عابدینــی تاکیــد کــرد :بــه حمــداهلل امــروز کشــور
مــا بــه یــک ثبــات بســیار خــوب ،مصونیــت و
بازدارندگــی رســیده و دشــمن هــم بــه خوبــی
میدانــد کــه دیگــر امــکان تحقــق برانــدازی برایــش
در ایــران ممکــن نیســت و بــه همیــن دلیــل بــه
دنبــال بیثباتســازی اســت.
تمــام ناآرامیهــای اخیــر در ســایه تصویرســازی
نادرســت رســانههای غربــی اســت
نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر در مجلــس شــورای
اســامی نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه
تمامــی ناآرامیهــای اخیــر در ســایه تصویرســازی
نادرســت رســانههای غربــی اســت ،گفــت :عملکــرد
رســانههای مــا در برابــر تهاجــم رســانهای دشــمن
خــوب نبــوده اســت.
محمدصالــح جــوکار بــا اشــاره بــه اینکــه صــدا و
ســیمای مرکــز یــزد در دوره مدیریتــی پیشــین
عملکــرد خوبــی داشــته اظهــار داشــت :عملکــرد صدا
و ســیما در ایــن دوره رضایتمنــد بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه صــدا و ســیما در کشــور مــا بــه
مثابــه یــک دانشــگاه اســت تصریــح کــرد :همانگونــه
کــه از یــک دانشــگاه انتظاراتــی وجــود دارد ،همــان
انتظــارات از صــدا و ســیما هــم هســت و بایــد منطبق
بــا آن باشــد.

استان  /یزد

 ۹۰درصد کارگران امنیت شغلی ندارد
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان گفــت:
از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون  ۳۹فرونــد
کشــتی حامــل کاالهــای اساســی در بنــدر
شــهید رجایــی پهلودهــی شــدهاند و درحــال
حاضــر  ۲کشــتی روغــن و گنــدم در حــال
تخلیــه هســتند.
حســین عبا سنــژاد صبــح امــروز در تشــریح
آخریــن وضعیــت واردات و تخلیــه کاالی
اساســی در بندرشــهید رجایــی اظهارداشــت :از
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 2میلیــون و 77
هــزار و  327تــن کاالی اساســی از طریــق 39
فرونــد کشــتی در بنــدر شــهید رجایــی تخلیــه و
بــه اســتانها مقصــد منتقــل شــده اســت.
وی ادامــه داد :همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی،
 20شــناور حامــل محصــول گنــدم بــه مجمــوع
تنــاژ یــک میلیــون و  276هــزار و  223تــن
در بنــدر شــهید رجایــی پهلودهــی شــده کــه
در ایــن بخــش  49درصــد افزایــش بــه ثبــت
رســیده اســت.
مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر شــهید

رجایــی گفــت :درحــال حاضــر  2کشــتی شــامل
 41هــزار و  837تــن روغــن خوراکــی و 67
هــزار و  970تــن گنــدم نیــز در اســکلههای
بنــدر شــهید رجایــی در حــال تخلیــه کاالهــای
خــود هســتند.
عبا سنــژاد پیــش بینــی کــرد کار تخلیــه
روغــن تــا چهــار روز آینــده بــه اتمــام میرســد
و گنــدم نیــز بــه عنــوان یــک محصــول
اســتراتژیک ظــرف یــک هفتــه آینــده تخلیــه
و از طریــق حمــل و نقــل جــادهای و ریلــی بــه
اســتانهای کشــور ارســال خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی؛ در لنگــرگاه بندرعبــاس نیــز 12
فرونــد کشــتی شــامل هشــت کشــتی گنــدم،
 2کشــتی ذرت و  2فرونــد کشــتی جــو بــه
مجمــوع تنــاژ  754هــزار و  396تــن وجــود
دارد کــه پــس از انجــام فرآینــد اســنادی خــود
و آمادگــی صاحبــان کاال در کوتــاه تریــن زمــان
ممکــن کشــتیها در اســکلههای اختصاصــی
پهلودهــی میشــوند.

استان  /هرمزگان

نائــب رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان تامیــن
اجتماعــی کشــور بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۹۰درصــد
کارگــران امنیــت شــغلی نــدارد ،گفــت :کارگــران بــه
دلیــل نداشــتن امنیــت شــغلی در آرامــش نیســتند.
نصــراهلل دریابیگــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب
رســانه اظهــار داشــت :حفــظ نظــام و انقــاب وظیفــه
تــک تــک افــراد جامعــه اســت و در ایــن راســتا
تشــکیالت خانــه کارگــری هماننــد ســایر اقشــار
اغتشاشــات را محکــوم و حمایــت خــود را از آرمانهای
امــام(ره) نظــام و فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب
اعــام میکنــد.
نائــب رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان تامیــن
اجتماعــی کشــور افــزود :قانــون کار بعــد از قانــون
اســاس بــه عنــوان قانــون مــادر در جهــت تحقــق
عدالــت اجتماعــی در ایــران بایــد مــورد توجــه باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز در جنــگ نابرابــر قــرار داریم
و بیــش از  90درصــد کارگــران امنیــت شــغلی نــدارد
عنــوان کــرد :ســبد هزینــه یــک خانــوار  13میلیــون
تومــان اســت و انتظــار مــا از دولــت ایــن اســت قانــون
کار دســتخوش حــوادث اقتصــادی نباشــد اجــرای

درســت قانــون کار عامــل توســعه و موجــب تحقــق
عدالــت ،تقســیم عادالنــه ثــروت وامنیــت شــغلی
میشــود.
دریابیگــی گفــت :در گذشــته کانــون قــدرت و ثــروت
اجــازه تصویــب قانــون کار را نــداد امــا بــا عنایــت
رهبــری قانــون حمایــت از کارگــر تصویــب شــد؛
کارگــران بــه دلیــل نداشــتن امنیــت شــغلی در آرامش
نیســتند و در هال ـهای از ابهــام قــرار دارنــد در بحــث
هدفمنــد کــردن یارانههــا ،افزایــش حاملهــای
انــرژی ،کاهــش ارزش پــول ملــی ،تــورم و واردات
بــی رویــه مشــکالت کشــور اســت کــه موجــب رکــود
اقتصــادی و تــورم شــد.
ایــن مســئول صنــف کارگــری بــا بیــان اینکــه جامعــه
کارگــری و بازنشســتگی یکــی از عوامــل اصلی توســعه
و اقتصــاد در جامعــه هســتند ادامــه داد :دولــت 500
هــزار میلیــارد تومــان بــه تامیــن اجتماعــی بدهــکار
اســت و  74درصــد بازنشســتگان در ســطح کشــور
حداقلبگیــر هســتند کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی
بــه شــدت بــا چالــش مواجــه اســت.

استان  /مازندران

