کوتاه از استان ها

بیش از ۱۶هزار خانواده صاحبخانه میشوند

فعالیت  ۳۶هزار هنرمند صنایعدستی در لرستان

کهگیلویهوبویراحمد  /گروه استانها :اســتاندار کهگیلویهوبویراحمد گفت :دولت تدبیر و امید در راستای تحقق یکی از
برنامههای راهبردی و اولویتهای مهم خود  ۱۶هزار و  ۶۶واحد مسکونی را با کمکهای بالعوض و یا اعطای تسهیالت کمبهره
به متقاضیان صاحبخانه خواهد داد.
حسین کالنتری در مراسم آغاز عملیات اجرایی  ۸۵۰واحد مسکونی شهرستان بویراحمد در قالب طرح اقدام ملی مسکن افزود:
عالوه بر بهرهمندی این تعداد خانوار محروم ،کمبضاعت و نیازمند از مسکن مقاوم و مناســب ،این اقدام تا حدود زیادی سبب
رونقبخشی به صنعت ساختمان و رونق و افزایش میزان اشتغالزایی خواهد شد .وی تصریح کرد :تمام این واحدهای شهری و
روستایی تا پایان سال جاری تکمیل و آماده بهرهبرداری و تحویل به مالکان و متقاضیان خواهد شد.

لرستان /گروه استانها :مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدســتی لرستان از فعالیت  ۳۶هزار هنرمند صنایعدستی در
استان خبر داد .سیدامین قاسمی ،با بیان اینکه صنایعدستی لرستان شامل عشایری ،روستایی و شهری است اضافه کرد :بیشتر تولیدات
صنایعدستی عشایری به مصرف خانوار میرسد و کمتر به بازار عرضه میشود .قاسمی به فعال بودن  ۵۲رشته صنایع دستی در استان اشاره
کرد و افزود :سیاه چادربافی ،چیتبافی ،قالی و گلیمبافی ،جاجیمبافی رنگرزی ،خراطی ،نمدبافی ،قلمزنی و ورشوسازی برخی از رشتههای
فعال صنایع دستی در لرستان به شمار میروند .وی فعال بودن رشتههای مختلف صنایع دستی در این استان را بر مبنای نیازمندیهای
مردم در طول تاریخ دانست .وی تصریح کرد :نوع ،شکل ،نحوه تولید و کیفیت صنایع دستی لرستان متاثر از ویژگیهای مختلف اقتصادی،
اجتماعیـ فرهنگی و محیطی این استان است تا مردم این دیار تحت تاثیر عوامل مذکور راه دومی برای امرار معاش خود داشته باشند.

خبر ویژه
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی

استان ها

Provinces

خراسانرضوی تاکید کرد:

لزوم حمایت از حوزه کتاب
در پساکرونا
مشهد /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com
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رئیس دانشکده علومپزشکی آبادان:

ادارهها را تعطیلکنیم ،بازارها شلوغ میشود

خوزستان /گروه اســتانها :رئیس
دانشکده علوم پزشــکی آبادان با اشاره به
ادامه فعالیت بازارها و بازارچههای محلی
در آبادان و جنوب غرب خوزستان گفت:
با این وضعیت تردد مردم در بازارها ،دور از
انتظار است که حاالحاالها بیماری کنترل
شود و انتظار میرود در روزهای آینده حتی
موارد ابتال از این هم بیشتر شود .شکراله
ســلمانزاده ،درخصوص وضعیت شیوع
کروناویروس در جنوب غرب خوزســتان
اظهار کــرد :وضعیت شــیوع بیماری در
آبادان ،خرمشهر و شادگان جدا از اوضاع
کل استان خوزستان نیست .بیماری دیر
به خوزســتان آمد؛ زمانی که استانهای
زیادی به شــدت درگیر بیمــاری بودند،
روند ابتال در خوزستان آهسته بود بنابراین
طبیعی بود که پیک بیماری در خوزستان
هم رخ دهد به ویژه با رفع محدودیتها و
اجرای فاصلهگذاری هوشمند ،این مسئله
تشدید یافت .وی افزود :قرار نبود اصناف
این گونه فعالیت کنند و مردم این گونه به
خیابانها بروند .برخی ادارات و اصناف نیز
پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملها را
رعایت نکردند .سلمانزاده گفت :بسیاری
از اصناف بدون ثبتنام در سامانه سالمت
بازگشایی شــدند و مردم نیز بیمحابا به
خیابان رفتند؛ بنابراین شاهد افزایش موارد
بیماری در خوزستان هســتیم و شرایط

عکسایرنا

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان
رضوی بر لزوم اجرای برنامههــای حمایتی از
کتاب و ناشران در پســاکرونا تاکید کرد .جعفر
مروارید ،در جلســه با تعدادی از ناشران استان
درخصوص انجام اقدامات در پساکرونا گفت :در
شرایطی که کلیه کسب و کارهای پررونق دچار
ضرر و زیان شدهاند ،کسب و کارهای فرهنگی
ازجمله کتاب که در شرایط معمول هم از کسب
و کارهای پررونق نبود ،دچار مشــکالت و ضرر
و زیان مضاعف شــده که باید برای جبران آن و
بازگشت به شرایط عادی برنامهریزی شود .وی
افزود :ما از انجمنها و اتحادیههای صنفی توقع
داریم در این خصوص به کمــک این اداره کل
آمده و پیشنهادات خود را برای پساکرونا اعالم
کنند ،البتــه برنامهریزیهایی در این خصوص
انجام و خســارات وارده احصا و به تهران ارسال
شده است و به صورت ملی اقداماتی انجام خواهد
شد ،اما در اســتان هم با توجه به ظرفیتهایی
که این اداره کل دارد ،باید بررسی کرد ،چگونه
میتوان به صنعت آسیبدیده کتاب کمک کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
درخصوص برگزاری نمایشگاه کتاب گفت :باید
در برگزاری نمایشگاه کتاب وحدت رویه و مدل
مشترکی با تهران داشته باشیم؛ اینکه نمایشگاه
کتاب برگزار شود یا روشهای دیگر حمایتی از
ناشران و کتابخوانی داشــته باشیم در دست
بررسی است.
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شهرهای بزرگ یکسان اســت .وی بیان
کرد :ضمن اینکه افزایش نمونهگیری ،در
افزایش آمار مبتالیان تاثیرگذار بوده است
اما واقعیت این است که موارد بستری هم
افزایش یافته و رو به افزایش است.
باید از قانون تمکین کرد
رئیس دانشــکده علوم پزشــکی
آبــادان درخصــوص برگزاری مراســم
عزاداری یا توزیع نذری در برخی شهرهای
خوزســتان گفت :به ســادگی نمیتوان
جلوی احساســات مردم را گرفت اما باید
قانون را تمکین کنند زیرا این کار و هرگونه
حضور در تجمع ،تهدیدی برای سالمتی
شهروندان اســت .وی افزود :در شهرهای

تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان
هنوز بعضی حســینیهها مراســم برگزار
میکنند و مراســم عزاداری نیــز برگزار
میشــود؛ بنابراین از فرمانداران و نیروی
انتظامی این شهرســتانها میخواهیم
در این زمینه اقدام کنند و با اســتفاده از
ظرفیت بزرگان و شــیوخ ،از برگزاری این
مراسم جلوگیری کنند .سلمانزاده اظهار
کرد :بازارچههای محلی ،بازار جمشیدآباد
آبادان ،بازار روز خرمشهر و بازار شادگان
همچنان باز هستند و مردم در این بازارها
تردد میکنند .با این وضعیت تردد مردم در
بازارها ،دور از انتظار است که حاالحاالها
بیماری کنترل شــود و انتظار میرود در

روزهای آینده حتی موارد ابتال از این هم
بیشتر شــود .وی بیان کرد :تا زمانی که
مردم رعایــت نکنند ،اتفــاق خاصی رخ
نمیدهــد .ادارات را تعطیل میکنیم اما
میبینیم مــردم در بازارهــا حضور پیدا
میکنند و بازارها شلوغ میشوند .رئیس
دانشــکده علوم پزشــکی آبادان با اشاره
به فروش ماهی به صــورت دورهگردی و
دستفروشــی در بازارهای منطقه گفت:
در حال حاضر به جــز کرونا ،بیماریهای
خطرناک بالقوه دیگری هم در خوزستان
داریم .اکنون در پیک اول بیماری هستیم.
همچنین اکنون فصــل فعالیت کنهها و
بیماری خطرناک تبکریمه کنگو و فصل

فعالیت سالک است .وی افزود :عرضه دام
زنده و ماهی ،پرسه زدن سگهای ولگرد و
عدم الیروبی و آهکپاشی جویها ،باعث
بیماریهای خطرناک دیگری میشــود؛
بنابراین شهرداریها باید هر چه سریعتر
در این زمینه اقدام کننــد .همچنین هر
چه ســریعتر باید دستفروشان از جمله
ماهیفروشان را از معابر جمعآوری کنند.
سلمانزاده تصریح کرد :گروههای پرخطر
یعنی کســانی که بیماری زمینهای دارند
و مستعد ابتال به نوع شدید کروناویروس
هستند ،نباید ســرکار حاضر شوند و در
صورت خالف این مساله ،مسئوالن اداراتی
که این افراد را مجبور به حضور ســرکار
میکنند باید پاســخگو باشند .وی افزود:
حضور کســانی که تســت کرونای آنها
مثبت بــوده در ادارات ،جنایت اســت و
این موضوع ،رئیس اداره و سایر کارکنان
را تهدیــد میکند و این کار جرم اســت.
حتی تردد این افراد از مسیر خانه تا اداره
خطرناک است .باید تاسف خورد که رئیس
ادارهای اجازه نمیدهــد این فرد در خانه
بماند و باید با رئیس این اداره برخورد شود.
وی درخصــوص احتمــال ابتالی مجدد
افرادی که به کروناویروس مبتال شدهاند،
گفت :تاکنون موارد ابتالی مجدد در کشور
نداشتهایم و بعید است این افراد مجددا به
این بیماری مبتال شوند.

حقوق پرستارها ۵۰درصد
افزایش مییابد

یزد  /گروه استانها :معاون پرستاری وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افزایش
۵۰درصدی حقوق پرســتاران و ۳۵درصدی
حقوق پرســتاران شــرکتی خبر داد .مریم
حضرتی اظهار داشت :در دوران کرونا ۴هزار و
 ۵۰۰پرستار در کشور جذب و در بیمارستانها
مشــغول به فعالیت شــدهاند .وی ادامه داد:
همچنین مجوز اســتخدام ســه هزار نیروی
پرستار و دو هزار و  ۲۸۴پرستار قراردادی نیز
گرفته شــده که منتظر تأمین اعتبار از سوی
ســازمان برنامه و بودجه هستیم .حضرتی با
اشاره به افزایش حقوق کارکنان نظام سالمت
افزود :حقوق پرستاران ۵۰درصد و پرستاران
شرکتی نیز  ۳۰تا  ۳۵درصد افزایش مییابد.

قرنطینه سختگیرانه در
هرمزگان اعمال میشود

بندرعبــاس  /گروه اســتانها :رئیس
دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان گفت :با
مثبت شــدن  ۷۹مورد دیگر در اســتان آمار
مبتالشدگان قطعی به کرونا در هرمزگان به
 ۱۵۸۹نفر رسید و قرنطینه سختگیرانه در
استان اجرا خواهد شد .حسین فرشیدی ،در
تشریح آمار مبتالیان به کرونا در هرمزگان بیان
کرد :از ابتدای شیوع کرونا در استان هرمزگان،
دو هزار و  ۸۰۰بیمار با تشخیص بیماری حاد
تنفسی تاکنون بستری شدهاند که دو هزار و
 ۵۰۵نفر از این تعداد بهبــود یافتهاند و ۱۱۷
نفر همچنان بســتری ۷۲ ،نفر ایزوله ۲۸ ،نفر
در آی.ســی.یو و  ۱۷نفر در بخشهای عادی
بستری هستند.

اراضی شالیزاری مازندران
نوسازی میشود

ساری  /گروه اســتانها :رئیس سازمان
جهاد کشــاورزی مازندران با اشــاره به تهیه
 ۲۲پروژه جهش تولید در بخش کشــاورزی
اســتان ،تجهیز اراضی کشاورزی و شالیزارها
را از جمله ایــن طرحها اعالم کــرد .عزیزاله
شهیدیفر گفت :انجام نشــاء مکانیزه ،تولید
گوشت قرمز ،پرورش ماهیان خاویاری ،توسعه
آبخیزداری و الیروبی آببندانها از موضوعات
مهم در حوزه کشاورزی است که باید در سال
جهش تولید توجه بیشــتری نســبت به آن
داشته باشیم.

