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اخبار
مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر:

 ۴۲درصد واحدهای مسکونی
استان بوشهر آسیب پذیر هستند

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
بوشهر گفت ۴۲ :درصد از واحدهای مسکونی
استان در برابر زلزله آسیبپذیرند.
علیرضا مقدم در نشست با نماینده بوشهر
گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی اظهار
داشت ۳۲ :پروژه عمران روستایی با اعتبار ۲۰۰
میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی  ۳۳درصد از
محل اعتبارات ملی و قیر رایگان و شرکت ملی
نفت ایران در شهرستانهای بوشهر ،گناوه و
دیلم در حال اجراست.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
بوشهر خاطرنشان کرد :میزان برخورداری
شهرستانهای بوشهر ،گناوه و دیلم از اجرای
طرح هادی  ۸۹درصد است که از میانگین
کشوری بیشتر است .وی با اشاره به اولویتهای
بنیاد مسکن در اجرای پروژهها گفت :تالش
میکنیم پروژههایی را در مناطق مختلف اجرایی
کنیم که بیشتر دغدغه مردم است.
مقدم افزود :هرچند  ۵۸درصد واحدهای
مسکونی روستایی و شهری در استان بوشهر
مقاوم سازی شده است ،اما  ۴۲درصد از
واحدهای مسکونی استان در برابر زلزله
آسیبپذیرند .وی با اشاره به عدم همکاری
برخی بانکها جهت تسهیل گری در پرداخت
تسهیالت مسکن به مردم گفت :شورای
هماهنگی بانکها باید هرچه سریعتر با حضور
مسئوالن ارشد استان برای تعیین تکلیف در این
خصوص تشکیل شود تا بانکهای عامل موضوع
پذیرش سفته زنجیرهای را از متقاضیان تسهیالت
جدی بگیرند و بتوانیم نسبت به مقاومسازیها و
تولید مسکن مناسب که مورد توجه جدی دولت
است ،اقدام کنیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
بوشهر افزود :باید در قالب یک تفاهم نامه
نظارتی بگونهای عمل شود تا میزان اعتباراتی
که در اختیار دهیاریها است به سمتی هدایت
شود تا بنیاد مسکن بتواند پروژههای باکیفیت
و مؤثری در سطح روستاها اجرا کند و جلوی
عدم هماهنگیهای موجود در اجرای پروژهها
در روستاها گرفته شود .وی بیان کرد :در سال
جاری تاکنون در حوزه صدور اسناد مالکیت
امالک روستایی تعداد  ۲۳۰جلد سند و در
حوزه شهری نیز  ۳۵جلد سند در شهرستانهای
بوشهر ،گناوه و دیلم صادر شده است.

معاون توسعه کتابخانههای نهاد
کتابخانههای عمومی:

زیرساختهای مناسب کتابخانهای
در سراسر کشور فراهم شده است
معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی
نهاد کتابخانه های عمومی از فراهم شدن
زیرساختهای مناسب کتابخانهای در کشور
خبر داد و گفت :شرایط حضور و بهره مندی
مردم از کتابخانهها فراهم شود.
مهدی رمضانی ،در مراسم تجلیل از
کتابخوانان ،کتابداران و فعاالن عرصه کتاب و
کتابخوانی استان یزد با قدردانی از نگاه فرهنگی
مردم استان یزد و توجه ویژه آنان به کتاب و
کتابخوانی ،اظهار داشت :کتابخوانان ،کتابداران
و خیران یزدی همواره در فعالیتهای فرهنگی
حوزه کتاب پیشتاز بودهاند و سرانهها و آمار
باالی استان در شاخصهای کتابخانهای گویای
این امر است .وی با اشاره به افتتاح کتابخانه
مرکزی یزد در اسفندماه سال گذشته پس از
 ۲۵سال بالتکلیفی ،گفت :این کتابخانه هدیه
نهاد کتابخانههای عمومی کشور به مردمان
خوب و فرهنگدوست استان و شهر یزد بود که
امیدواریم این مکان مهم فرهنگی ،محل پرورش
نخبگان و نسل کوشای آینده و منشاء تحوالت
بزرگ فرهنگی در استان شود.
رمضانی همچنین با توجه به فراهم شدن
زیرساختهای مناسب کتابخانهای در سراسر
کشور ،از مسئوالن فرهنگی کشور و استانها
خواست شرایط را برای حضور و بهرهمندی
بیشتر مردم از کتابحانههای عمومی از طریق
شناساندن هرچه بیشتر کتابخانهها و خدمات
آنها ،فراهم کنند.

اخبار

نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی:

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

استاندار قزوین هرچه سریعتر مدیران ناالیق را کنار بگذارد
نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس
شورای اسالمی گفت :مبارزه جدی با فسادهای
مختلف سازمان یافته و نیافته ،رانت و ویژه خواری،
استفاده ویژه از مدیران بومی ،مدیران ،اساتید
و جوانان رشد کرده و فرهیخته از جمله وظایف
استاندار قزوین است.
تجلی
بسیج
همایش
در
به
فاطمه محمدبیگی
ِ
کار مجاهدانه و خدمت صادقانه که به همت
سازمان بسیج رسانه استان قزوین برگزار شد اظهار
کرد :وظیفه ما نشان دادن چهره واقعی بسیج است
و باید بدانیم که بسیج محصور به زمان و برای تنها
امروز نیست.
وی با بیان اینکه امروز علی لندیها ادامه
دهنده راه بسیجیان و شهیدانی همچون بهنام
محمدی هستند ،اضافه کرد :نوجوانانی همچون
علی لندی نشان دادهاند که نسل جدید ما نیز نسل
امید هستند.
نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه در گام دوم انقالب
هستیم و باید قدمهای بلندی را در این مرحله
از انقالب برداریم اذعان کرد :حرکت به سمت
تحقق تمدن نوین اسالمی که فرمان مقام معظم
رهبری است گام بلندی است که باید در این مرحله
با کمک همدیگر برداریم.
وی با بیان اینکه یکی از فرازهای گام دوم سبک
زندگی ایرانی و اسالمی است تاکید کرد :هرکسی باید
نقش خود را در تحقق این بیانیه و گام دوم ایفا کند.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه طبق تعریف مقام معظم
رهبری بسیجی باید نقش خود را در زمان و عصر
خود پیدا کند ،تاکید کرد :خانواده به عنوان محور
قانونگذاری نقطه مغفولی بود که در  ۲۰سال اخیر
در روند قامنون گذاری کشور مغفول مانده بود و بر
همین اساس تالش کردیم تا در دور جدید مجلس
به این موضوع توجه ویژه شود.
وی با اشاره به اینکه قانون باید از شعار به عمل
تبدیل شود عنوان کرد :با توجه به اینکه مسئله
خانواده و جمعیت مدتها در مجلس مغفول مانده
بود امروز و در این مجلس تصویب شده و به مرحله
اجرا رسیده است.
این مسئول گفت :برخی از سازمانهای بینالمللی
طرح جوانی جمعیت را فرآیند ضد حقوقی و ضد
آزادی زن دانستند اما واقعیت امر این است که
ارائه خدمات بهداشت و افزایش تسهیالت سالمت

 ۹۹درصد دانش آموزان کرمانی
واکسن کرونا دریافت کرده اند

نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی گفت :استاندار قزوین فارغ از بازیهای سیاسی ،مدیران ناالیق را هرچه سریعتر
کنار گذاشته و جایگزین آنها را معرفی کند.

حرکت به
سمت تحقق
تمدن نوین
اسالمی که
فرمان
مقام معظم
رهبری است
گام بلندی
است که
باید در این
مرحله با
کمک همدیگر
برداریم
برای جامعه جزئی از الزامات است و هرچقدر افراد
بخواهند به استکبار خود اصرار ورزند ما نیز بر حقوق
خود پافشاری میکنیم.
وی با اشاره به اینکه وظیفه رسانه شناسایی دقیق
نظام مسائل است ادامه داد :رسانه امروز ملزم است
تا به مسائلی نظیر آب ،آبخیزداری ،بهربرداری از
آبهای سطحی و محرومیتزدایی بپردازد اما در
مطالبات خود باید به این نکته توجه داشته باشد
که مطالبهگری با حقالناس و قانونشکنی همراه
نیست.
این مسئول امیدآفرینی را از دیگر وظایف اصحاب
رسانه دانست و عنوان کرد :ما از مسائلی نظیر
سوءمدیریت ،رانت و فساد کوتاه نمیآییم.
وی با اشاره به اینکه فرصت شغلی نسبت به
سالهای گذشته بیشتر شده است افزود :بحران
هویت ،کهنسالی و کمبود آب از جمله مسائلی است
که ما در طی سالهای اتی با آن مواجه خواهیم شد

و بهتر است از حاال برای این مسائل دنبال راه حل
باشیم.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان با بیان
اینکه انتظار داریم خیلی از شعارهای دولت انقالبی
در قالب نماد نمانده و تبدیل به عملیاتهای
جدی بشود ،ادامه داد :انتظار داریم ظرفیتهای
بالقوه ای که تا به امروز به کار تبدیل نشده بود به
پروژههایی بزرگ و ماندگار تبدیل شود.
وی با بیان اینکه استاندار جدید باید به دنبال
شناخت از اقوام استان باشد ،تاکید کرد :ارتباط با
فعاالن و نخبگان استان قزوین از دیگر کارهایی است
که باید در دستور کار قرار بگیرد.
محمدبیگی تصریح کرد :رعایت بحث عدالت،
محرومیت زدایی و رفع تبعیض مخصوصا ً در نقاط
محروم باید سرلوحه کار استاندار جدید باشد.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فسادهای سازمان
یافته ،مبتنی بر رانت و ویژه خواری باید مورد توجه

استاندار جدید قرار بگیرد تاکید کرد :مردم قزوین از
اینکه مدیران ،بزرگان ،نخبگان و جوانان این استان
که ثروت و سرمایههایی بزرگ هستند مورد استفاده
قرار نمیگیرند خسته شدهاند.
نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک گفت :استفاده
از نیروی انسانی نخبه و بومی استان باید در تمام
سطوح استان مورد استفاده قرار بگیرد تا باعث ایجاد
امید در دل مردم استان شود.
وی اظهار کرد :استاندار قزوین فارغ از جناح بندی
و بازیهای سیاسی ،مدیران ناالیق و مسئولین
متخلف را هرچه سریعتر کنارگذاشته و جایگزین آنها
را معرفی کند.
محمدبیگی در پایان یادآور شد :برخورد با مدیران
ناتوان به معنای ندیدن زحمات مدیران توانمند و
کارآمد دولت گذشته نیست و بدون شک این دست
از مدیران که دلسوزانه در کنار مردم بودند باید
تقویت و مورد استفاده قرار بگیرند.

رئیس شورای اسالمی شهر قم:

تکلیف نهایی منوریل در سفر رئیسجمهوری به قم مشخص خواهد شد
رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به ضرباالجل دستگاه قضا نسبت به پروژه نیمهکاره منوریل ،گفت:
شهرداری قم در سفر قریبالوقوع رئیسجمهوری درباره این پروژه تصمیم نهایی را خواهد گرفت .حسین
اسالمی در شانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید
باکری ،گفت :موضوع تبصره  ۶و  ۱۰درصد مطلق اراضی به شهرداری ،درهمآمیختگی بافت تاریخی و فرسوده
شهری و ایجاد موانع برای توسعه شهر با این اختالط غیرکارشناسی و مشکل خارج بودن مجموعه اوقاف از

مدیر کل راهداری آذربایجان غربی خبر داد

استقرار  ۸۸اکیپ راهداری در جاده های آذربایجان غربی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با
اشاره به آغاز طرح راهداری زمستانی گفت :در این زمینه  ۸۸اکیپ
راهداری در محورهای ارتباطی استان مستقر شدند.
ارسالن شکری در مراسم آغاز طرح راهداری زمستانی در استان
افزود :در قالب طرح راهداری زمستانی  ۶۸اکیپ راهداری عملیاتی
و  ۲۰اکیپ گشت راهداری و امدادی در محورهای مواصالتی
استان مستقر شدند .وی با اشاره به آماده باش  ۶۸باب راهدارخانه
با  ۹۰۰نفر پرسنل راهدار و  ۴۱۵دستگاه انواع ماشین آالت و ۲۰
دستگاه برف روب مکانیزه برای اجرای زمستانی راهداری در استان
اظهار کرد :امسال  ۱۳هزار تن نمک و  ۳۰هزار تن ماسه برای طرح
زمستانی در انبار راهدارخانههای استان ذخیره سازی شده است.
شکری ساماندهی عالئم ایمنی ،تنظیف حریم و پارکینگهای کنار
جادهای و شستشوی تابلوها و رنگ آمیزی کلیه سرعت گاههای
موجود در سطح جادههای استان ،نگهداری و برقراری روشنایی به
طول  ۱۴۳کیلومتر در محورهای استان را از دیگر اقدامات در زمینه

رئیسکل دادگستری استان زنجان:

شمول ماده  ۱۰۱از دغدغههای مهم مدیریت شهری قم است که در سفر رئیسجمهوری باید نسبت به طرح
و حل آنها اقدام گردد.
وی با اشاره به اخذ مجوز  ۳۰درصد کاهش عوارض و بهای خدمات برای امالک مجاور احداث زیرگذر بلوار
جمهوری اسالمی ایران از میدان امام حسین (ع) تا بلوار یادگار امام (ره) ،افزود :کاهش عوارض در مواردی
که مربوط به ملک شخصی نباشد از اختیارات شورای اسالمی شهر است.

اجرای مناسب طرح راهداری زمستانی در سال جاری عنوان کرد.
وی با اشاره به وجود  ۶۸باب راهدارخانه در  ۱۸گردنه مهم شبکه
راههای اصلی و  ۷۱گردنه راههای روستایی عنوان کرد :نظارت
و بازرسی بر تعداد  ۲۴مجتمع خدماتی ،رفاهی بین راهی جهت
استفاده کاربران جادهها از دیگر اقدامات استان به شمار میرود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی گفت:
پرسنل راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با
استقرار در ادارات تابعه ،مراکز بی سیم و تلفن کلیه شهرستانها
و همچنین از طریق تلفن گویای  ۱۴۱و شماره تلفن - ۳۳۳۷۲۵۱۹
 ۰۴۴به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به هموطنان و هم
استانیهای در خصوص وضعیت جادهها هستند.
دستگاههای اجرایی امکانات خود را برای فصل زمستان آماده کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با
اشاره به اینکه این استان شرایط خاصی به جهت مرزی بودن نسبت
به سایر استانها دارد ،گفت :در کنار این شرایط به دلیل وجود

راههای کوهستانی و راههای سخت و دشوار تمامی دستگاههای
مرتبط باید با آمادگی کامل در این ایام حضور فعال داشته باشند.
آیدین رحمانی افزود :امیدواریم با برنامه ریزی دقیق دستگاههای
اجرایی استانی و نیروی انتظامی بتوانیم خدمت خوبی برای مسافران
در ایام برفی و بحرانی انجام دهیم .وی اضافه کرد :امسال  ۵۰۰کیلو
متر از راههای اصلی ،فرعی و روستایی که نیاز به روکش و آسفالت
داشتند ،بهسازی شده و در بعضی از مناطق و پایانههای مرزی
که  ۶۰درصد ترانزیت در این پایانهها انجام میشود کار عمرانی
همچنان انجام میشود .رحمانی ادامه داد :یکی از اولویتهای ما
حذف نقاط حادثه خیز جادههای استان بوده که تعدادی از این
نقاط حادثه خیز ساماندهی و حذف شده و امیدواریم با حذف این
نقاط تصادفات نیز در جادههای این استان کاهش یابد .وی تاکید
کرد :اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای راهدارخانههای خود را
آماده کند تا در صورت بارش برف و مسدود شدن مسیرها در اسرع
وقت مورد استفاده قرار گیرد.
رحمانی اضافه کرد :هاللاحمر پایگاههای امدادی خود را تجهیز
کند تا در صورت نیز خدمات الزم را به مردم ارائه دهد و اداره غله
نیز نسبت به تأمین آرد نانواییهای روستایی و پلیس راه نسبت به
اعالم هشدارهای الزم اقدامات الزم را اعمال کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی آذربایجانغربی بیان کرد:
شرکتهای برق و نفت اقدامات خود را برای تحویل سوخت به
روستاهای سخت گذر و هرس درختان برای جلوگیری از آسیب به
شبکه برق رسانی انجام دهند.
رحمانی با بیان اینکه مسئوالن اعتبارات الزم برای تعمیرات و تأمین
قطعات مورد نیاز ماشین آالت سنگین را از هم اکنون اعالم کنند
افزود :مسئوالن آب منطقهای نیز نسبت به این فصل اقدامات الزم
را برای جلوگیری از قطعیهای احتمالی آب اعمال کنند.

استاندار گیالن تأکید کرد

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان
گفت ۹۹ :درصد دانش آموزان رده سنی  ۱۲تا
 ۱۸سال استان کرمان معادل  ۲۶۰هزار نفر نوبت
اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
آموزش و پرورش استان کرمان ،احمد اسکندری
نسب در حاشیه بازدید سرزده از مدارس شهر
کرمان با بیان اینکه از اول مهر سال جاری ۳۰
درصد مدارس زیر  ۱۵نفر دانش آموز کرمان
بازگشایی شده و به صورت حضوری فعالیت
خود را آغاز کردهاند ،افزود :مدارس دوره
متوسطه ،فنی و حرفهای و کار دانش نیز از اول
مهر با اجرای طرح گروه بندی به صورت حضوری
فعالیتمیکنند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان
با تاکید بر اینکه در زمینه بازگشایی مدارس
تابع تصمیم ستاد ملی و استانی مقابله با
شیوع کرونا هستیم ،تصریح کرد :مدارس
متوسطه دور دوم نیز از  ۱۵آبان بازگشایی شد
و به صورت شیفت بندی و بر اساس شرایط
مدرسه کار خود را آغاز کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان،
بازگشایی
چگونگی
تصمیم گیری برای
مدارس را وظیفه شورای مدارس دانست و
گفت :این شورا بر اساس شرایط و اقتضائات
مدرسه اقدام به حضوری یا غیر حضوری
برگزار کردن کالسها میکند .وی به وجود
سامانه ال .تی .ام .اس (سامانه جامع مدیریت
یادگیری و آموزش فرهنگیان) اشاره کرد و گفت:
مدیران مدارس موظف هستند چک لیست
بهداشتی موجود در این سامانه را با توجه به
شرایط موجود در مدرسه خود پر کنند و بعد از
تکمیل این لیست با تأیید سامانه و کارشناسان
بهداشت مدارس و مرکز بهداشت ،مجوز
بازگشایی مدرسه را دریافت کنند.
تمام مدارس کرمان مجوز بازگشایی دریافت
کردهاند
اسکندری نسب ادامه داد :بر اساس اطالعات
و مجوز ارائه شده توسط سامانه جامع مدیریت
یادگیری و آموزش فرهنگیان تمام مدارس استان
کرمان مجوز بازگشایی دریافت کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بر
رعایت اصول بهداشتی ،رعایت فاصله اجتماعی
و گروه بندی دانش آموزان برای حضور فیزیکی
در مدارس تاکید و تصریح کرد :آموزش ارائه
شده به دانش آموزان در این دوره به صورت
ترکیبی از آموزش مجازی و حضوری است.
وی با تاکید بر اینکه تمام مدارس استان کرمان
مجبور به بازگشایی هستند ،گفت :اعالم زمان
حضور دانش آموزان در مدرسه بر عهده شورای
مدرسه است.
اسکندری نسب با تاکید بر رعایت اصول
بهداشتی در مدارس افزود :سامانه دانشگاه علوم
پزشکی نیز روزانه آمار دانش آموزان و والدینی را
که دچار بیماری کرونا شدهاند به مدارس اعالم
میکند تا از حضور دانش آموزان بیمار به مدرسه
جلوگیری شود.
وی از والدین نیز خواست در صورت مشاهده
کوچکترین عالئمی از سرماخوردگی در هر یک
از اعضای خانواده ،مدرسه را در جریان قرار داده
و از حضور فرزند خود در مدرسه خوداری کنند.
 ۹۹درصد دانش آموزان کرمانی واکسن کرونا
را دریافت کردهاند
وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون دانش
آموزان و فرهنگیان علیه کرونا اجباری نیست،
گفت ۹۹ :درصد دانش آموزان رده سنی  ۱۲تا
 ۱۸سال استان کرمان معادل  ۲۶۰هزار نفر نوبت
اول واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح
کرد :همچنین  ۱۵۵هزار نفر از دانش آموزان
کرمانی نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت
کردهاند و کرمان در زمینه تزریق واکسن کرونا
به دانش آموزان و فرهنگیان جز استانهای برتر
است .وی گفت ۹۸ :درصد فرهنگیان استان
کرمان نیز نوبت نخست و  ۸۳درصد نوبت دوم
واکسن کرونا را دریافت کردهاند و باقی مانده
این جمعیت به دالیلی مانند ابتالء به بیماری
خاص یا کرونا تاکنون موفق به دریافت واکسن
نشدهاند.

استاندار فارس:

اقدامات ارزشمند برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی انجام شده است

برخورد قاطع با عوامل ورود کاالهای قاچاق و مواد فاسد به گیالن

هیچ دولتی از پیشتازی علمی فارس حمایت نکرد

رئیسکل دادگستری استان زنجان اظهار کرد :اقدامات ارزشمندی در
راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی انجام شده است .حجت
االسالم اسماعیل صادقینیارکی در مراسم روز قشر بسیج طالب و
روحانیون و تجلیل از روحانیون رزمنده گفت :آنچه از روحیه بسیجی
میتوان استنباط کرد ،این است که روحیه بسیجی نشان از آمادگی،
حضور ،مسئولیتپذیری و دفاع از دین ،انقالب و ارزشهای اسالمی
دارد .وی با تاکید بر اینکه روحانیون بسیجی باید اهداف شکلگیری
بسیج را برای عموم جامعه تبیین کنند ،گفت :ما بسیج را متعلق به
یک نهاد نظامی و جریان سیاسی نمیدانیم و باید بکوشیم این شجره
طیبه را حفظ کنیم .رئیسکل دادگستری استان زنجان با یادآوری اینکه در
دادگستری طرحهایی مثل همیاران صلح و حکمین قرآنی اجرا میشود ،افزود :روحانیت پایگاههای
قوی در بین مردم دارد ،به همین خاطر معتقدیم روحانیون نقش به سزایی در سازش پروندههای قتل
دارند .صادقی نیارکی در ادامه با اشاره به اینکه امروز با کاهش شدید ازدواج مواجه هستیم و این یک
خطر و ناهنجاری اجتماعی است ،خاطرنشان کرد :در کنار این موضوع طالق نیز فاجعهآمیز است ،به
طوری که پارسال از هر  ۹ازدواج یک مورد منجر به طالق و امسال نیز از هر سه ازدواج شاهد یک طالق
هستیم .وی با تاکید بر اینکه اگر باورهای دینی مردم را تقویت کنیم ،این موضوع در کاهش جرائم
تاثیر دارد ،ادامه داد :همه باید برای برطرف کردن معضل ازدواج همت و چارهاندیشی کنند و عوامل
کاهش ازدواج استخراج شود .رئیسکل دادگستری استان زنجان همچنین با یادآوری اینکه زنجان در
بخش پروندههای همسرآزاری جزو رتبههای نخست کشور است که البته میتواند ناشی از مراجعه زیاد
مردم در مسائل جزئی باشد ،تصریح کرد :در استان زنجان از هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت  ۱۲۷پرونده
همسرآزاری موجود است و در این خصوص همچنان در رتبههای اول کشور قرار داریم.

استاندار گیالن گفت :با عوامل ورود کاالهای قاچاق و فاسد به گیالن برخورد
شود .اسدالله عباسی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
گیالن ،اظهار کرد :قاچاق کاال و ارز یکی از معضالت کشورمان است که
منجر به ایجاد اختالل در فعالیتهای اقتصادی ،تجاری و بازرگانی و
ورود زیانهای جبرانناپذیری به تولیدکنندگان میشود .وی با تأکید
بر لزوم حرکت منسجم دستگاهها برای حمایت از تولیدکنندگان و
جلوگیری از قانونشکنی ،گفت :بررسی امور و رسیدگی به پروندهها
باید در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد .استاندار گیالن با بیان
اینکه معضالت کشور اقتصاد محور است ،اضافه کرد :حفظ اموال مردم
در انبارها به عنوان امانت و تسریع در تعیین تکلیف آنها ،یک وظیفه است .وی
بر لزوم اجرای دقیق قانون توسط گمرک ،اموال تملیکی ،تعزیرات و محاکم قضائی نسبت به کاالهای
قاچاق و نیز رسیدگی به کاالهای فاسدشدنی ،مواد اولیه تولید و نیز اقالم اساسی مورد نیاز جامعه تأکید
و اضافه کرد :با عوامل ورود مواد فاسد و قاچاق باید برخورد قانونی صورت گرفته و برای بازدارندگی
عمومی اطالعرسانی شود .عباسی ادامه داد :اگر گزارشی مبنی بر تعلل دستگاهها درباره کاالهای فاسد
شدنی واصل شود ،با دستگاه خاطی برخورد قانونی میشود .استاندار گیالن با تأکید بر تالش برای مبارزه
با قاچاق چوب و سوخت در استان ،افزود :میزان تحقق شعار سال جز شاخصهای خدمت به مردم
است .وی ایجاد اختالل در بازار با ورود کاالهای قاچاق را یک خیانت به مردم و تولیدکنندگان دانست
و گفت :تعلل در ورود کاالهای مورد نیاز به ویژه مواد اولیه تولید ،منجر به رکود واحدهای تولیدی و
مختل کردن زنجیره تولید و اشتغال میشود .عباسی بر لزوم شفافسازی از طریق توجه به سامانه
جامع انبارداری و اجرای دستورالعمل ضوابط خرید و فروش کاالهای اساسی تأکید و اظهار کرد :افزایش
تجهیزات و امکانات نظارتی در انبارها و گمرک مورد انتظار است.

استاندار فارس گفت :فارس در تمامی حوزههای بهداشت و درمان پیشتاز
بود اما دولتها از فارس حمایت نکرد.
محمد هادی ایمانیه در آئین تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه
علوم پزشکی شیراز بیان کرد :فارس در بسیاری از عرصهها پیشتاز
است اما زمانی که حمایت الزم از فارس صورت نمیگیرد نباید انتظار
داشت که فارس همواره در قله باشد .عالیترین مقام دولت در
فارس ادامه داد :نباید اساتید تمام وقت از دانشگاههای اثرگذار کشور
فاصله بگیرند بلکه باید قدر این اساتید ارزشمند را در کشور دانست
ایجاد سقف و مالیات برای فعالیت اساتید تمام وقت موجب خواهد شد
سالمت جامعه تهدید شود .استاندار فارس اعالم آمادگی کرد فارس اولین
استان کشور برای حمایت از اساتید تمام وقت است .ایمانیه تاکید کرد :بهترین روش برای مدیریت
سالمت جامعه پزشک خانواده است و فارس اولین استان کشور بود که طرح پزشک خانواده را اجرایی
کرد اما مدیران سالمت کشور فارس را در این حوزه حمایت نکردند و اگر این حمایت صورت گرفته بود
میتوان گفت که آینده سالمت جامعه تأمین بود .استاندار فارس در خصوص گردشگری سالمت نیز
اظهار کرد :فارس در حوزه گردشگری سالمت ورود جدی داشت اما دولت از این طرح حمایت نکرد اما
امید است در دولت سیزدهم طرح شهر سالمت فارس به سرانجام برسد .به گفته این مقام مسئول
میتوان با استفاده از طرحهای نوآورانه میتوان امیدواری در میان جوانان را افزایش داد این در حالی
است که فارس اولین استان کشور در حوزه خیران سالمت بوده و اکنون خیران ساالنه بیش از پنج
هزار میلیارد تومان به حوزه سالمت جامعه کمک میکنند .ایمانیه متذکر شد :درصد قابل توجهای
از پرداختی پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از درآمدهای اختصاصی است از این رو باید بودجه
درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با سایر استانهای کشور برابری کند.

