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اخبار
مدیر کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه:

تمام تدابیر الزم برای بهبود
وضعیت راه های استان اندیشیده
شده است

کرمانشاه – کرمی – ابتکار :به گزارش روابط
عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده
ای استان کرمانشاه فریبرز کرمی اظهار داشت:
برحسب وظیفه در هر بازه زمانی مشخص
نسبت به اقدامات راهداری تابستانی و
زمستانی هماهنگی و اقدامات الزم را انجام داده
ایم .در حال حاضر درگیر راهداری تابستانی
هستیم و اقداماتی مانند لکه گیری ،روکش،
آسفالت ،چاله پرکنی ،رفع نواقص خط کشی،
روشنایی وخط کشی محورهای مختلف انجام
شده است و در جاده های مواصالتی درحال
روکش آسفالت و لکه گیری هستیم همینطور
تنقیه پل ها درحال انجام است که در فصل
بارش آبگرفتگی نداشته باشیم و مشکلی در
سطح راه ها بوجود نیاید.وی افزود :از اواسط
مهر ماه هماهنگی های الزم را جهت خریداری
شن و نمک انجام داده ایم و درحال حمل به
سمت راهدارخانه ها هستیم و مایحتاج دستگاه
های راهداری زمستانی مثل روغن ،نمک،
تیغه وضدیخ را خریداری می کنیم که در طول
زمستان آمادگی الزم را داشته باشیم.مدیر
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح
کرد :زمان استقرار تیم راهداری یکم آبان ماه
است اما از اوایل آذر ماه استقرار صد در صدی
صورت می گیرد این آمار ها با توجه به شرایط
جوی خاص تغییر پذیر است و در حال حاضر
استقرار به صورت نوبتی است اما با شروع اولین
بارندگی استقرارهای صد در صدی در گردنه
ها ،راهدارخانه ها و مناطق برف گیر وحادثه
خیز صورت می گیرد که خدمات الزم به مردم
ارائه شود.کرمی در پایان با اشاره به این که
تنها مشکل این بخش اعتبارات برای نگهداری
ماشین آالت و خرید مایحتاج زمستانی مانند
قطعات ماشین و نمک و...است از مسئولین
ارشد خواستار رسیدگی به این موضوع برای
خدمات دهی هرچه بیشتر به مردم شد.

اخبار

شهردار زاهدان خبر داد

توسعه ورزش همگانی در شهر با اولویت مناطق کمتربرخوردار
در این نشست که با محوریت بررسی موضوع
انعقاد تفاهم نا مه فی مابین فدراسیون ورزش
های همگانی کشور  ،اداره کل ورزش و جوانان
استان سیستان و بلوچستان و همچنین شهرداری
کالنشهر زاهدان برگزار شد بر لزوم انعقاد آن به
منظور توسعه زی رساختهای ورزش همگانی
در نقاط مختلف شهر زاهدان با الویت مناطق
کمتربرخوردار ج هت گسترش ورزش همگانی و
ایجاد فضاهایی برای ورزش صبحگاهی خانوادهها
تاکید شد.
شهردار زاهدان گفت :هرچند تا کنون همکاری
ها و اقدامات دوجانبه ی خوبی در راستای ارتقای
سالمت جامعه صورت گرفته اما باید با تقویت
حوزه های مرتبط و مهم میزان تاثیرگذاری این
تعامالت را دوچندان کرد که امیدواریم با توجه
به سرعت و جهشی که در مجموعه ی شهرداری
ایجاد شده تحقق اهداف را به بهترین نحو
شاهد باشیم.
پربار افزود :شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی
تاثیرگذار همواره به مقوله ی ورزش و آنچه که
با سالمت شهروندان ارتباط دارد نگاهی مثبت و
رو به جلو داشته و با ادامه ی این رویکرد مثبت،
سعی خواهیم کرد گستره ی عملکردمان را در حوزه
ورزش به ویژه توسعه ورزش همگانی به منظور
ایجاد شهری پویا و پرنشاط دو چندان کنیم.
وی بیان داشت :در این راستا شهرداری زاهدان
به موازات انجام امور عمرانی و خدماتی گسترده در
سطح شهر ،وارد امور مرتبط با سالمت جامعه شده
و از طریق سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
همکاری تنگاتنگی را تا کنون با اداره کل ورزش و
جوانان استان داشته است.
شهردار زاهدان در ادامه با تاکید بر اجرای
پروژه ی شهر فعال گفت :اجرای این پروژه اثرات
مثبتی را در کل شهر خواهد گذاشت که در این
راستا شهرداری زاهدان آمادگی دارد تا با توجه به
فضاهای موجود مشارکت و همکاری الزم را جهت
گسترش ورزش همگانی به ویژه ورزش صبحگاهی
با اولویت مناطق حاشیه ای با اداره کل ورزش و
جوانان استان به عمل آورد.

به صورت وبینار برگزار شد

محور روانسر به کامیاران تا  ۱۵روز
مسدود است

زاهدان خبرنگار ابتکار  :طی نشستی که با حضور شهردار زاهدان ،مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان و جمعی از مدیران و مسئولین
شهرداری زاهدان و اداره ی کل ورزش و جوانان تشکیل شد؛ بر ضرورت افزایش تعامالت و همکاری های فی مابین جهت گسترش فرهنگ
ورزش همگانی تاکید شد.

امیدواریم
با توجه به
سرعت و
جهشی که در
مجموعه ی
شهرداری
ایجاد شده
تحقق
اهداف را به
بهترین نحو
شاهد باشیم
وی تصریح کرد :شهرداری زاهدان در پروژه ی
شهر فعال با جدیت ورود پیدا کرده و اقدامات و
تمهیدات مرتبط با این امر جهت انعقاد تفاهم نامه
موصوف در حال انجام است.
شهردار زاهدان اقدامات شهرداری زاهدان در
عرصه ی ورزشهای همگانی را خوب توصیف کرد و
گفت :شهرداری زاهدان تا کنون در متناسب کردن
فضاهای شهری جهت گسترش انجام فعالیتهای
ورزشی اقدامات خوبی را انجام داده که می توان
به بازسازی گیاده رو های سطح شهر جهت ایجاد
مسیر پیاده روی و احداث پیست دوچرخه سواری
در نقاط مختلف ،نصب ستهای ورزشی در پارکها،

احداث زمینهای مینی فوتبال دارای چمن مصنوعی
و بهسازی و بازسازی پارکها متناسب با این امر
اشاره کرد که اگر در این راه مشارکت و همکاری
شهروندان را داشته باشیم قطعا ً در نهادینه کردن
فرهنگ ورزش و سالمت در جامعه با نتایج بهتری
روبرو خواهیم شد  .
مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در این
نشست ضمن تقدیر از همکاری های صورت
گرفته توسط شهرداری زاهدان گفت :حساسیت
و اهمیت ورزش همگانی برای شهروندان عزیز
شهرستان زاهدان موجب گردیده تا ساز و کار ایجاد
زیرساختهای مناسب برای ورزش صبحگاهی با

مشارکت شهرداری کالنشهر زاهدان مهیا گردد  .
ادهم کُرد افزود :در آینده ی نزدیک با حضور
موالیی رئیس فدراسیون ورزش همگانی کشور در
کالنشهر زاهدان ضمن بازدید از زیرساخت های
ورزش همگانی این شهرستان با انعقاد تفاهم نامه
ای ،شهرداری زاهدان به عضویت سیاستگذاری
کالنشهرهای کشور در خواهد آمد.
وی در پایان خاطر نشان کرد :تندرستی و ایجاد
نشاط در بین خانوادهها و شهروندان شهرستان
زاهدان با شرایط حساس کرونا جایگاه و اهمیت
خاصی برای اداره کل ورزش و جوانان خواهد
داشت.

جلسه ستاد پیشگیری از کرونا جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی

آمار ابتال به کرونا در استان مرکزی
به مرز  ۱۹۰۰۰هزار نفر رسید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت :از
ابتدای شیوع کرونا تاکنون در استان ،شمار
مبتالیان به  ۱۸هزار و ۹۹۹نفر رسیده است.
سید محمد جمالیان در خصوص آخرین
وضعیت استان مرکزی در مواجه با کرونا در
جمع خبرنگاران اظهار کرد ️:بر اساس آخرین
نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس
 ۳۷۹مورد جدید ابتالء در  ۲۴ساعت گذشته
شناسایی شدهاند.وی افزود :از  ۳۷۹مورد جدید
در استان  ۴۵نفر از بیماران در بیمارستانهای
استان بستری شدهاند که تحت مراقبت قرار
دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت
میکنند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان
کرد ۳۳۴ :مورد از بیماران جدید که شناسایی
شدهاند و تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و
درمان نهایی در منزل قرنطینه شدهاند.جمالیان
با بیان اینکه متأسفانه در این مدت  ۱۲مورد
فوتی در اثر ابتالء به ویروس کرونا در استان
مرکزی گزارش شده است ،گفت :بر این اساس
تعداد فوتیها در اثر ابتالء به این ویروس در
استان به  ۶۶۴نفر رسیده است.
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آذربایجان شرقی – فالح :جلسه ستاد پیشگیری از کرونا
جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرعامل،
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و معاونین ،اعضا و روسای
شعب به صورت بینات در سالن سمی و بصری برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان در این وبینار با تقدیر
و تشکر از پرسنل درمان ،پزشکان هالل احمر که در امر مبارزه
با کرونا فعال هستند و همچنین نجاتگران جمعیت هالل احمر
استان که در پایگاه های امداد جاده ای در معرض کرونا قرار
دارند ،بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی ،دستورالعملهای
ستاد کرونا تاکید کرد.

حمید حسین پور ادامه داد :سالمتی نیروی انسانی برای
هر مجموعه بسیار مهم می باشد مخصوصا ً سالمتی نجاتگران
و امدادگران داوطلبان و جوانان هم برای جمعیت هالل احمر
حیاتی می باشد و بایستی برای تامین سالمتی نیروهای امدادی
هرگونه تجهیزات الزم فراهم گردد.
وی افزود :جمعیت هالل احمر نهادی است که در بحران ها
خود را نشان میدهد و در زمان وقوع بحران به امداد مردم می
شتابد بنابراین در بحران کرونا هم بایستی با اتخاذ تدابیرالزم
سالمتی پرسنل و کارکنان مراجعین و سالمتی امدادگران و
نجاتگران که شبانه روزی با حوادث درگیر هستند تامین گردد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با تاکید بر سوق دادن
فعالیت ها به سمت فضای مجازی و وبینار افزود :با توجه به اینکه
تجمع ها بستر مناسبی برای شروع ویروس کرونا می باشد لذا
اکیدا ً توصیه می گردد از هرگونه تجمع و برنامههایی که مستلزم
تجمع است پرهیز و برنامههای جمعیت هالل احمر به سمت
فضای مجازی سوق داده شود.
وی تصریح کرد :بایستی از جلسات غیرضروری و ماموریت
های غیرضروری پرهیز گردد ،فاصله اجتماعی در برنامه ها رعایت
وتوصیه های بهداشتی اعالم و از ارائه خدمات به افرادی که از
ماسک استفاده نمی کنند خودداری و بصورت مداوم محل کار
ضدعفونی گردد .
وی با اشاره به اینکه پایگاه های امداد جاده ای از جمله هایی
مکانهایی هستند که در کرونا هم تعطیل بردار نبوده و به فعالیت
های خود ادامه می دهند افزود  :بایستی اقالم حفاظتی ،ماسک
و مواد ضدعفونی  ،دستکش  ،گان  ،عینک برای نجاتگران در
اسرع وقت تهیه و تحویل گردد
حجت االسالم عبدالحمید واعظی مسئول دفتر نمایندگی ولی
فقیه در جمعیت هالل احمر استان نیز با تاکید بر رعایت پروتکل
های بهداشتی و دستورالعمل های ستاد کرونا اظهار کرد :برای
اینکه کارکنان و سایر عوامل به پروتکل های بهداشتی پایبند باشند
بایستی اول خود مسئولین به این امر پایبند باشند و در وهله
بعدی کارکنان و سایر عوامل نیز به تبعیت از مسئولین خود را
ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی بکنند.
الزم به ذکر است در این نشست که به صورت وبینار برگزار شد
دبیر ستاد کرونای استان هادی موسوی و قوام مسئول کلینیک
جمعیت هالل احمر استان و سایر اعضا و روسای شب به صورت
وبینار پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص نحوه مقابله با
ویروس کرونا و قطع زنجیره آن ارائه دادند.

کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :مدیرکل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه گفت:
به دلیل ترمیم جاده محور شهرستان روانسر
در استان کرمانشاه به شهرستان کامیاران در
استان کردستان تا  ۱۵روز آینده مسدود خواهد
بود .به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه فریبرز
کرمی اظهار داشت :حوزه ترمیم محور روانسر
به کامیاران را مربوط به استان کردستان اعالم
کرد .جاده روانسر به کامیاران یکی از راههای
فرعی است که شهرستان روانسر در استان
کرمانشاه را به شهرستان کامی اران در استان
کردستان متصل میکند و حدود  ۳۵کیلومتر
طول دارد .وی در خصوص آخرین وضعیت
 ۲بانده و چهار خطه کردن جاد ه کرمانشاه
تا کامیاران نیز گفت :با اینکه شرکت ساخت
راهها متولی این کار است اما متاسفانه به دلیل
ساخت و ساز غیرقانونی در حریم راه و وجود
معارض روند کار در برخی از نقاط متوقف شده
است .کرمی  ،وجود روستا در  ۲طرف جاده را
خالف قانون دانست و افزود :برای آنکه امکان
توسعه راه وجود داشته باشد روستاهایی که در
حریم راههای اصلی قرار دارند باید در یک طرف
جاده باشند .او در مجموع کمبود اعتبار ،وجود
معارض در حریم راه و نیز ساخت و ساز در ۲
طرف جاده را مهمترین موانع توسعه راهها در
استان اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

سه هزار میلیارد ریال خرید اقالم
ساخت داخل در سال جهش تولید
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از خرید
اقالم ساخت داخل به مبلغ سه هزار میلیارد
ریال در سال جهش تولید خبر داد.عبداله
موسوی گفت :تامی ن و خرید این اقالم که
به طور عمده کاربردی و پرمصرف در صنعت
حفاری است در قا لب  791فقره تقاضا و
تعداد یک هزار و  859قلم انجام شد.وی
افزود :تامین و خرید این اقالم در چارچوب
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
و خدماتی کشور و در راستای تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی
در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری
شده است ،صورت گرفت.موسوی اظهار کرد:
بررسی سوابق خرید خارجی این اقالم و به روز
رسانی آنها براساس نرخ روز دالر نشان می دهد
میزان صرفه جویی ایجاد شده در خریدهای
داخلی نسبت به کاالی مشابه خارجی حداکثر
 60درصد می باشد.مدیر عامل شرکت ملی
حفاری ایران گفت :همچنین به منظور تحقق
این مهم تاکنون افزون بر  500سازنده داخلی
شناسایی و از توان فنی و تخصصی آنها در
اجرای پروژه های ساخت داخل شرکت استفاده
به عمل آمده است.وی افزود :در بیش از یک
دهه گذشته بیش از  20هزار قطعه و تجهیز
پرمصرف کاربردی در صنعت حفاری توسط
سازندگان و صنعت گران داخلی بومی سازی
شده در بخش های عملیاتی و خدمات فنی
و تخصصی این شرک ت مورد استفاده قرار
گرفته است.موسوی اظهار کرد :در زمان حاضر
مراحل طراحی و ساخت مجموعه ای از قطعات
و تجهیزات مهم در عملیات حفاری از سوی
سازندگان و مراک ز دانشگاهی در دست اجرا
است که بخشی از آنها تا پایان سال وارد چرخه
عملیات خواهد شد.

علیرضا تابش:

امیدواریم نخستین جشنواره آنالین کشور ،زندگی کودکان و نوجوانان ایرانی را رنگیتر کند
اصفهان_ارزوخدایی  :نشست رسانهای سیوسومین جشنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان با حضور «علیرضا تابش» دبیر جشنواره و
«محسن دلیلی» مدیر روابط عمومی صبح سهشنبه  ۲۲مهر ماه  ۱۳۹۹در
سالن زندهیاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.به گزارش ستاد
اطالعرسانی سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان،
این نشست بهعلت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی
بهصورت برخط (آنالین) برگزار شد و طی آن پرسشهای برخی از اهالی رسانه
به صورت تلفنی مطرح و برخی دیگر از پرسشها به صورت مکتوب قرائت شد.
بر اساس این خبر ،علیرضا تابش در ابتدای این نشست گفت :در ماههای
اخیر هنرمندان بزرگی چون استاد شجریان ،اکبر عالمی ،منوچهر طیاب،
خسرو سینایی و سینماگران دیگری را از دست دادیم که از همین جا فقدان
این عزیزان را به جامعه هنری ،خانوادههای آنها و جامعه سینمای ایران
تسلیت عرض میکنم.او در ادامه اظهار داشت :سی و سومین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در شرایطی برگزار میشود که بحران
کرونا همه چیز را به خود مشغول کرده است .تمام مردم جامعه خصوصا
دانشآموزان با حجم گستردهای از اخبار غمانگیز رو به رو هستند و وظیفه ما
به عنوان فعاالن فرهنگی این است که برای بهبود شرایط روحی نسل جدیدمان

فکر کنیم و امیدوارم نخستین جشنواره آنالین کشور زندگی کودکان و نوجوانان
ایرانی را رنگیتر کند.
*شعار امسال؛ «خانه یک سینما ،هر کودک یک داور»
دبیر جشنواره سی و سوم با اشاره به شعار این دوره از جشنواره عنوان کرد:
شعار امسال ما هر «خانه یک سینما ،هر کودک یک داور» است.او افزود:
برگزاری این جشنواره صورت مجازی تصمیم سختی بود که در مشورت با تمام
عوامل جشنواره ،منتقدان و اصحاب رسانه به این مدل از برگزاری رسیدیم.
اصحاب رسانه ،صاحبان آثار ،داوران جشنواره و کودکان و نوجوانان از روز
شنبه با مراجعه به سایتهای جشنواره در حساب کاربری خود با استفاده
از کدهای تخفیف میتوانند فیلمهای مورد نظرشان را به صورت آنالین تماشا
کنند .همچنین داوران کودک و نوجوان با مراجعه به حساب کاربری خود
میتوانند فیلمها را بهصورت رایگان تماشا کنند و از طریق همان صفحه رأی
و نظر خودشان را ثبت کنند.تابش با اشاره به بخش کارگاههای آموزشی
جشنواره فیلم کودک و نوجوان گفت :کارگاههای آموزشی که در دو بخش
ملی و بینالمللی از روز شنبه برگزار میشوند و عالقهمندان با استفاده از
کدهای تخفیف در سامانه میتوانند شرکت کنند.
* کتابخانه آنالین جشنواره آنالین شد

دبیر جشنواره سیوسوم فیلمهای کودکان و نوجوانان خاطر با اشاره به
کتابخانه آنالین جشنواره تصریح کرد :امسال کتابخانه جشنواره به صورت
آنالین به کار خود را ادامه میدهد .مخاطبان این بخش میتوانند با مراجعه
به بخش کاربری خود در سامانه جشنواره از شنبه به مدت  ۶روز از این بخش
استفاده کنند و ارتباط خود با پخش کنندگان آثار و فیلمهای مورد عالقه برقرار
کنند .امسال چهارمین المپیاد فیلمسازی هم به صورت مجازی و مبتنی بر
پلتفرمها برگزار میشود و بچهها در طی چهار روز میتوانند در این رویداد
شرکت کنند.
*نمایش  ۱۰۷فیلم در پلتفرمها و نمایش ویژه برای نابینایان و ناشنوایان
وی ادامه داد :امسال مجموعا  ۱۰۷فیلم در پلتفرمها برای مخاطبین به
نمایش در میآید که تعدادی از این فیلمها ویژه نابینایان و ناشنوایان به
صورت توضیحدار و با زبان اشاره عرضه میشود تا بتوانیم بخشی از وظیفه
خودمان را در حق مخاطبان ادا کنیم.
* پایگاه اصلی جشنواره اصفهان است
حامد نیکومرام از سورهسینما درباره دستیابی جشنواره به ساختار ثابت و
منسجم پرسید که دبیر جشنواره در پاسخ گفت :دبیرخانه دائمی جشنواره در
اصفهان نهادینه شده است و به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته که پایگاه

اصلی جشنواره اصفهان است .او همچنین درباره تالش برای رونق فیلمهای
کودک و نوجوان در اکران ،افزود :در سالهای گذشته ،دغدغه اصلی رسانهها
این بود که چرا برای اکران فیلم راه حل جدی وجود ندارد و ما تالش کردیم
تمامی فیلمهای جشنواره به جز یک فیلم در سال گذشته اکران شوند.
*رشد فزاینده در تولید به جای سفارشی سازی
علیرضا تابش در پاسخ به سوال «رضا استادی» از سایت خبری سینمامثبت
درباره برنام ه این دوره از جشنواره در زمینه اصالح ساختار توضیح داد :زمانی یکی
از دغدغههای جدی اصحاب رسانه این بود که چرا برای جشنواره فیلم کودک و
نوجوان سفارشیسازی میشود ،خوشحالم امسال اعالم کنم که ما رشد فزایندهای
در تولیدات سینمای کودک داشتیم و عمده این آثار با مشارکت بخش خصوصی
ساخته شده است و دغدغه دیگر این بوده که فیلمهای کودک افت کمی و کیفی
داشتند .در این سالها ،جوانترهای سینما در سینمای کودک و نوجوان فعالیت
میکنند و نمون ه کار آنها را در انیمیشنهای سینمایی میبینید که جزو فیلمهای
پرفروش این سالها بودهاند .در کنار آنها پیشکسوتان هم مشغول کار هستند
و فیلمهای قابل توجهی تولید کردهاند ضمن آن که فیلمهای خوبی در سطح
بینالمللی مطرح شدهاند .در این دوره جشنواره جوانها در کنار پیشکسوتان
حضور دارند و در سینمای کودک و نوجوان روند روبه جلویی پیش گرفتهایم.

