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اخبار
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی:

 ۱۱هزار کارتن مواد خوراکی احتکار
شده در بیرجند کشف شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی
گفت :ماموران پلیس ۱۱ ،هزار کارتن انواع مواد
خوراکی احتکار شده را به ارزش  ۶میلیارد و ۶۳۰
میلیون ریال در شهرستان بیرجند کشف کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ جواد
بخشی اظهار داشت :ماموران پلیس امنیت اقتصادی
خراسان جنوبی از احتکار مقدار چشمگیری مواد
خوراکی در شهرستان بیرجند مطلع شدند و موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :ماموران محل انبار مواد خوراکی
احتکار شده را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی
و همراهی ماموران اداره تعزیرات حکومتی آن را
بازرسی کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی
گفت :ماموران در بازرسی دقیق از انبارها  ۱۱هزار
کارتن مواد غذایی احتکار شده را کشف کردند که
ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ۶
میلیارد و  ۶۳۰میلیون ریال برآورد شد.
وی با بیان اینکه در این رابطه یک انبار با
دستور مقام قضایی پلمب و یک متهم دستگیر شد،
اظهار داشت :شهروندان در صورت اطالع از هر گونه
فعالیتهای غیرقانونی مراتب را در اسرع وقت از
طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

اعزام  ۳پیرغالم فارس به همایش
بین المللی پیرغالمان حسینی تبریز

سه نفر از پیرغالمان حسینی استان فارس به
هجدهمین همایش بین المللی پیرغالمان حسینی
درتبریز اعزام شدند.
همایش پیر غالمان حسینی در تبریز این همایش
در حالی ساعت  ۱۷سه شنبه در تبریز آغاز میشود
که سه پیرغالم حسینی از شهرستا نهای شیراز،
داراب و استهبان از استان فارس در این همایش
حضور دارند.
محمد صفاری از شیراز ،محمود جابری از داراب
و محمد ربانی منش از استهبان پیرغالمان حسینی
استان فارس در هجدهمین همایش بین المللی
پیرغالمان حسینی هستند.
هجدهمین همایش بین المللی پیرغالمان
حسینی به همت صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران چهارشنبه و پنج شنبه  ۲۴و  ۲۵شهریور در
مسجد کبود تبریز برگزار میشود.
امسال به دلیل شرایط کرونا ،محدودیت در
حضور پیرغالمان حسینی در نظر گرفته شده است
و این مراسم با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی
برگزار میشود.
در روز پایانی این همایش بین المللی ،پیرغالمان
حسینی برتر بر اساس شاخصهای کیفی بیان،
مداحی و شعر انتخاب و از آنان تجلیل میشود.

در روستاها برای تزریق واکسن کرونا به افراد باالی  ۱۸سال محدودیتی وجود ندارد ؛

افزایش شتاب واکسیناسیون در چهارمحال و بختیاری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
گفت :به اندازه کافی واکسن کرونا به
چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شده
است و از هفته پیش رو شتاب واکسیناسیون
علیه کووید  ۱۹در استان به شدت افزایش
مییابد.
دکتر مجید شیرانی در مصاحبه با رسانه
ملی اظهار داشت :روند کاهشی میزان ابتال به
بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری
کماکان ادامه دارد.
وی افزود :در دو هفته گذشته هر هفته
شاهد کاهش  ۲۰تا  ۲۵درصدی میزان
مراجعات در بخش سرپایی و کاهش ۱۰
درصدی بیماران در بخش بستری بودیم.
دکتر شیرانی تصریح کرد :امید است از
هفته آینده روند نزولی تعداد بیماران بستری
و بدحال ناشی از کرونا کاهش یابد و طی
چند روز آینده شاهد کاهش موارد فوتی
باشیم.
دکتر شیرانی با اشاره به اینکه به تازگی
از اوج پیک پنجم بیماری عبور کرده ایم

گفت :باید مردم همچنان باجدیت پروتکل
ها و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
وی افزود :شتاب واکسیناسیون علیه
کووید  ۱۹در چهارمحال و بختیاری با
افزایش تعداد پایگاه های تزریق واکسن از
هفته پیش رو شدت خواهد گرفت.
دکتر شیرانی خاطرنشان کرد :مردم با

رعایت نوبت بندی ،واکسن خود را دریافت
کنند.
وی اضافه کرد :در روستاهای استان نیز
برای تزریق واکسن کرونا به افراد باالی ۱۸
سال محدودیتی وجود ندارد و افراد میتوانند
با هماهنگی مرکز بهداشت درمانی روستایی
واکسن خود را دریافت نمایند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
در تشریح آمار جدید بیماری کرونا در
چهارمحال و بختیاری در نوزدهمین روز
از شهریور ماه سال  ۱۴۰۰عنوان کرد :طی
 ۲۴ساعت گذشته ۹۰۷بیمار با عالیم بالینی
مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و
درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه
داشته اند که از این تعداد  ۱۴۰بیمار با عالیم
مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی
بستری شدهاند.
دکتر شیرانی اظهار داشت :طی ۲۴
ساعت گذشته نتیجه تست  ۲۳۷نفر از مراجعه
کنندگان در بخش سرپایی و ۶۷نفر از بستری
شدگان مشکوک به کووید_ ۱۹در مراکز
بیمارستانی استان ،مثبت قطعی اعالم شد.
وی تصریح کرد :هم اکنون ۵۲۶بیمار
مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در
مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان
هستند که از این تعداد  ۴۶۰نفر مثبت قطعی
و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای
رد یا تایید بیماریشان هستند.

هیچ مشکلی در زمینه تامین کاالهای اساسی نداریم

فرماندار قم گفت :هیچ مشکلی در زمینه تامین
کاالهای اساسی نداریم.
به گزارشی  ،مرتضی حیدری در حاشیه بازدید از
سیلوی بِتُنی ۱۱۰هزار تُنی شهید آصف نخعی و انبار غله قم
در گفتوگویی اظهار داشت :خدا را شکر میکنیم که در حد
نیاز ،کاالهای اساسی همچون آرد ،برنج و شکر تامین است و
هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود :طبق استانداردهای تعریف شده که باید
کاالها بر اساس یک زمانبندی مشخص تامین شوند،
الحمداهلل کاالها در حال تامین است و وسایل حمل و نقل
در تکاپو و در حال بارگیری و تخلیه هستند و نیز سامانه
توزیع استاندارد و فعال در این زمینه مشغول به کار است.
وی ادامه داد :در این بازدید ،همچنین شاهد تغییراتی
در وضعیت ساختمان و تاسیسات این مکان بودیم که این
امر باعث خوشحالی است که در این موقعیت با همین

شرایط ،جوانان ایرانی با مدیریت جوان ،وضعیت مطلوبی را
ایجاد و کارگاههای خود را فعال کردهاند و برخی از وسایل
را در شرایط تحریم و بد اقتصادی ،در همین مکان تعمیر و
بازسازی میکنند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
حیدری گفت :به مردم اطمینان میدهیم که در این
شرایط کرونایی که دنیا گرفتار این بالی خانمانسوز شده
است و در مقابل توطئههای دشمنان؛ خدمتگزاران آنها در
حوزه اقتصاد و سایر حوزهها توانستهاند ،مملکت را با کمال
اقتدار اداره کنند.
فرماندار قم خاطرنشان کرد :یکی از وظیفههای اصلی
فرمانداران و دستگاههای دولتی به ویژه در این ایام؛ حفظ،
نظارت و مراقبت بر تامین و توزیع کاالهای اساسی مردم
است.
وی با اشاره به شرایط منطقهای کشور گفت :کشور
ما ،همواره متاثر از کشورهای همسایه است و آوارگان سایر

کشورها به کشور ما سرازیر میشوند و برخی از مواقع نیز
برای تامین نیاز آنها ،بعضی از کاالهای اساسی ما به آن
کشورها قاچاق میشود و از سوی دیگر با توجه به توطئههای
دشمنان که تالش میکنند که نسبت به کمشدن تامین
کاالهای اساسی به نوعی ما را تحت فشار قرار دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی خبر داد؛

 ۸۹۰بنای تاریخی مذهبی استان مرکزی نیاز به مرمت اضطراری دارند

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان مرکزی ،گفت :بیش از ۲
هزار بنای تاریخی و مذهبی در استان مرکزی
شناسایی شده است که از این میان ۸۹۰
بنای ثبت شده نیاز به مرمت اضطراری دارند.
مصطفی مرزبان اظهار کرد :با هدف
حفظ و نگهداری از ابنیه های تاریخی و

مذهبی از ابتدای سال جاری  ۳بنای مهم
استان مرکزی ،همچون «عمارت امیر مفخم»
در خمین« ،کاروانسرای دولت آباد» در اراک
و منزل «میرزا حسن آشتیانی» به بخش
خصوصی واگذار شد است و در این راستا
سرمایهگذاران با حفظ کاربری در حال انجام
مرمت هستند.

وی با اشاره به اینکه پروسه جذب
سرمایه گذاری برای سایر بناهای تاریخی
استان در حال پیگیری است ،افزود :هم
اکنون مجوزهای الزم برای واگذاری  ۳بنای
تاریخی دیگر به بخش خصوصی با هماهنگی
وزارتخانه متبوع دریافت شده است.
مرزبان اضافه کرد« :کاروانسرای

خشکرود» زرندیه برای مدت  ۲۱سال،
«کاروانسرای کهک» دلیجان به مدت ۱۵
سال و «خانه میرپنج ضیایی» در شهرستان
تفرش به مدت  ۱۴سال با کاربری اقامتی،
پذیرایی و فرهنگی از جمله این بناها است
که از طریق مزایده به سرمایه گذاران واگذار
میشود.

خبر كوتاه

40هزار مترمکعب آب
از پروژههای آبشیرینکن
بوشهر تولید میشود

بوشهر -خبرنگار عصررسانه  :مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت:دراستان
بوشهر تولید آب به  40هزار مترمکعب در شبانهروز
افزایش مییابد که با توجه به وجود زیرساختهای
الزم قابل توسعه است.
عبدالحمید حمز هپور با اشاره به اینکه در حال
گذر از سال آبی خشک و بیسابقهای هستیم خاطر
نشان کرد :این درحالی است که پیشبینی شده فصل
پاییز امسال کمبارش باشد و روز به روز به سبب
تحلیل منابع آب زیرزمینی مشکالت با برداشتهای
که شده بیشتر میشود.
وی با بیان اینکه منابع آب آشامیدنی استان
بوشهر وابستگی شدید  90درصدی به خارج از استان
دارد افزود :راهبرد و استراتژیک خوبی برای حل
مشکالت آب استان بوشهر تدوین شده که از ظرفیت
شیرینسازی آب شور و دریا استفاده شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهرازتولید 40هزارمترمکعب آب از پروژ ههای
آ بشیرینکن در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد:
عالوه بر این ،پروژ ههای آ بشیرینکن در استان
بوشهر به ظرفیت  100هزار مترمکعب در حال اجرا
است.
حمزه پوربه سرمایهگذاری یک هزار میلیارد
تومانی دراجرا  2پروژه بزرگ شیرینسازی آب دریا
در مرکز استان بوشهر تصریح کرد:آ بشیرینکن 35
هزار و  17هزار مترمکعب بوشهر از پروژ ههای مهم و
بزرگ استان است و این درحالی است که در نقاطی
که امکا نپذیر است در سطح شهرها و روستاها این
پروژ هها در حال اجرا است.
وی از افتتاح مرحله نخست آ بشیرینکن 17
هزار متر مکعب بوشهر به ظرفیت  7هزار مترمکعب
خبر داد و بیان کرد :آ بشیرینکن  35هزار مترمکعب
هم مرحله نخست آن به ظرفیت  10هزار مترمکعب
امسال وارد مدار بهر هبرداری میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
گفت :شیرینسازی آب دریا نیز کاری سخت و
طوالنی است که برخی از تجهیزات آن نیز باید از
خارج از کشور وارد شود و همین گاهی کار را عقب
انداخته است.
حمزه پور با اشاره به اینکه دو آ بشیرینکن
 ۳۵هزار مترمکعبی و  ۱۷هزار مترمکعبی در شهر
بوشهر در دست ساخت است ،افزود :تالش میکنیم
بخشهایی از دو طرح در زمستان امسال به
بهر هبرداری برسد ،تا تابستان آینده فصل پایدارتری
در تأمین آب آشامیدنی مردم استان باشد.
وی درادامه افزود:به این دالیل تنها راهبرد وزارت
نیرو و استان بوشهر ساخت و افزایش آ بشیرینکنها
است و ما هماکنون نزدیک به  ۴۰هزار مترمکعب آب
شیرینکن در دست ساخت داریم.

تخریب باغ تاالر لوکس  ۱۰۰۰متری در شهریار

دادستان عمومی و انقالب شهریار از تخریب یک باغ تاالر لوکس به
مساحت حدود هزار متر مربع با ورود دادستانی خبر داد.
حمید عسگریپور ،از تخریب یک باغ تاالر لوکس به مساحت حدود یکهزار
متر مربع با ورود دادستانی خبر داد و اظهار داشت :در پی وصول گزارشهایی
مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در باغستان شهریار رسیدگی به این
موضوع در دستور کار قرار گرفت .دادستان عمومی و انقالب شهریار گفت :در
این راستا ،با حضور عوامل ذیربط نسبت به تخریب یک باغ تاالر لوکس به
مساحت حدود هزار متر مربع اقدام شد.

