
بیان  با  بهداشت  وزارت  انسانی  منابع  مدیر کل 
طرحی  نیروهای  به کار گیری  دنبال  به  اینکه 
هستیم، گفت: ما در وزارت بهداشت تقاضای ۷۷ 

هزار مجوز استخدامی دادیم.
سیاسی  معاون  با  همراه  بهداشت  وزیر  نماینده   
همچنین  و  شهردار  شهر،  شورای  فرماندار، 
نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس یازدهم 
شورای اسالمی با حضور در منزل موالنا توکلی با 

امام جمعه شهرستان تایباد دیدار کردند.
اداری  تحول  و  مدیریت  توسعه  مرکز  مدیرکل 
از  اظهارداشت:  جلسه  این  در  بهداشت  وزارت 
بیمارستان خاتم االنبیا )ص( تایباد بازدید داشتیم 
را  آن  گزارش  و  دیدیم  را  آن  فرسوده  فضای  و 

تقدیم مسئوالن در پایتخت خواهیم کرد.
تحول  و  مدیریت  توسعه  مرکز  مدیرکل 
وزارت  کرد:  تصریح  بهداشت   وزارت  اداری 
بهداشت تمام تالش خود را می کند، ما متهم به 
واقعیت  در  ولی  وزارتخانه هستیم،  پرهزینه ترین 

اینطور نیست، کنترل کرونا با همین تیم درمانگر 
موجود، جزو افتخارات نظام است.

بیان  با  بهداشت  وزارت  انسانی  منابع  مدیر کل 
داریم  طرحی  نیروی  هزار   1۷ کشور  در  اینکه 
و  بودند  خدمت  مشغول  کرونا  دوره  در  که 
ما  گفت:  است،  شده  تمام  آنان  خدمت  االن 
مجوز  هزار   ۷۷ تقاضای  بهداشت  وزارت  در 

دادیم. استخدامی 

بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  گزارش  به 
لویتین  ایگور  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
نشست  در  روسیه  رئیس جمهور  ویژه  دستیار 
با  روسیه  و  ایران  تجاری  مبادالت  توسعه 
آزاد  منطقه  در  جنوب  شمال  کریدور  محوریت 
یعنی  خودمان  همکاران  با  امروز  گفت:  انزلی 
شرکت های مطرح حمل و نقل روسیه در گیالن 
هستیم و با توجه به سفری که به جنوب داشتیم  
جنوب  و  شمال  بنادر  بین  ای  مقایسه  توان  می 
ایران داشته باشیم. ایران از طریق دو مسیر به دریا 
توسعه  در  مهمی  تاثیر  امر  این  که  است  متصل 

مبادالت تجاری دو کشور دارد.
در  که  ایران  پیشینه  به  اشاره  با  لویتین  ایگور 
از  روسیه  گفت:  بود،  واقع  ابریشم  جاده  مسیر 
آذربایجان  جمهوری  داغستان،  زمینی  مسیر  سه 
و ایران، دسترسی به خلیج فارس و از طریق راه 
دریایی )کشتیرانی( خزر و مسیر شرقی از طریق 
اینچه برون برای دسترسی به آبهای آزاد تالش 
کریدور  ما  برای  پروژه  مهمترین  که  می کند 

شمال جنوب است.
لویتین ادامه داد: امروز حجمی معادل 1۵ میلیون 
آن  ما  برنامه  و  داریم  ترانزیت  سال  در  کاال  تن 
در  و  تن  میلیون   ۳۰ به  را  مقدار  این  که  است 
دراز مدت به ۶۰ میلیون تن برسانیم. چشم انداز 
 1۰۰ به  رسیدن  میالدی   ۲۰۳۰ درسال  روسیه 
به  مربوط  این  است.  سال  در  کاال  تن  میلیون 
تحریم هایی است که علیه روسیه اعمال شده و 
موجب شد جریان انتقال کاال از سوی کشورهای 

غربی متوقف شود.
از  کاال  مسیر  بندی  تقسیم  در  کرد:  اضافه  وی 
طریق کانال شرقی اینچه برون 1۶ میلیون تن کاال 
، مرکزی خزر 1۲ میلیون تن و ۶۰ میلیون تن از 
مسیری که امروز مورد بازدید قرار گرفت را در 
برنامه داریم و مابقی و از طریق مسیر جاده ای 

ترانزیت خواهد شد .
دستیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه مهمترین 
مشکل روسیه را ترانزیت جاده ای عنوان کرد و 

ایران  مرز  در  سنگین  ترافیک  به  توجه  با  افزود: 
جمهوری  و  روسیه  و  آذربایجان  جمهوری  و 
آذربایجان، باید این بخش مرزی را تقویت کنیم. 
اگر مسیر شرقی را بررسی کنیم کاالی روسیه از سه 
کشور می گذرد و مهم آن است در این سه کشور با 

هماهنگی های انجام شده کاال منتظر نماند.
ریلی  استانداردهای  تفاوت  به  اشاره  با  لویتین 
و  تخلیه  محل  گفت:  روسیه  و  ایران  کشورهای 
بارگیری بین واگن ها جای بسیار حساسی واقع شده، 
برای دستیابی به هدف ۶۰ میلیون تن باید قطارهای 
باری مثل مسافربری بدون توقف تردد کنند چون در 

بندر کشتی ها منتظر بارگیری کاال هستند.
غربی  و  شرق  سراسری  جاده   : کرد  تاکید  وی 
روسیه که به سیبری شهرت دارد به طول 1۰ هزار 
سمت  به  کاال  طریف  این  از  که  است  کیلومتر 
چین، ژاپن و کره و سپس اروپا ترانزیت می شود.
اضافه  روسیه  فدراسیون  جمهور  رئیس  دستیار 
کرد: برای ما در مسیر ریلی اولویت با قطار باری 
امیدواریم در دریای جنوب از  و کانتینری است 
اولویت  این  نیز  فارس  خلیج  تا  بالتیک  دریای 

مورد توجه قرار گیرد.
وی به حجم ترانزیت کانتینری از هندوستان به اروپا 
اشاره کرد و افزود: هند مهمترین و بزرگترین خریدار 
از  را  ما ذغال سنگ  از روسیه است،  ذغال سنگ 
طریق خاور دور تامین می کنیم. اگر این مسیر شمال 
جنوب را داشته باشیم می توانیم زمان جابجایی کاال 

را به 1۲ روز کاهش دهیم.
توسعه  فدراسیون روسیه    دستیار رئیس جمهور 
کرد  ارزیابی  مطلوب  بسیار  را  انزلی  آزاد  منطقه 
و افزود: ما در حال توسعه اقتصادی منطقه آزاد 
لوتوس هستیم ولی تا رسیدن به منطقه آزاد انزلی 
منطقه عالوه  این  در  داریم.  پیش  در  درازی  راه 
و  زندگی  برای  را  مناسب  بندر شرایط  ایجاد  بر 

تفریح مردم ایجاد شده است.
خط  ایجاد  با  امیدواریم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کار  و  شالیزارها  در  تداخلی  آستارا  رشت  آهن 

کشاورزی گیالن ایجاد نشود.
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تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
توانیر گفت: در دوره جدید فعالیت 
افق های جدیدی در  این وزارتخانه، 
در  برق  صنعت  مختلف  بخش های 
حال گشایش است و این صنعت در 

مسیر تعالی و شکوفایی قرار دارد.
و  تکریم  مراسم  در  کردی  آرش 
برق  شرکت  عامل  مدیران  معارفه 
عملکرد  مهمترین  زنجان  ای  منطقه 
موفق این شرکت را در سال جاری 
کشور  برق  مصرف  اوج  از  عبور 
اوج  از  عبور  افزود:  و  کرد  عنوان 
و  گذرگاه   1۴۰1 سال  در  مصرف 
معبر سختی برای صنعت برق کشور 

بود که با موفقیت انجام شد.
از  جدید  دوره  در  شد:  یادآور  وی 
دولت،  اعتماد  برق،  صنعت  فعالیت 
مجلس، مردم و نهادهای مختلف ذی 
نفع نه تنها به این صنعت بازخواهد 
این  از  نیز  برق  بلک صنعت  گشت 
اعتماد به بهترین نحو ممکن استفاده 
خواهد کرد تا بتواند بر مشکالتی که 
طی چندین دهه به صورت ذاتی بر 
مجموعه برق مستولی شده فائق آید.

کردی، موفقیت و رسیدن به اهداف 
تعیین شده در صنعت برق را مستلزم 
و  دانست  مدیران  همه  همسویی 
شده  ارایه  خدمات  کرد:  خاطرنشان 
و  خطیر  بسیار  مجموعه  این  در 
مستمر است و وفقه بردار نیست به 
طوریکه در حین خدمات رسانی به 
لحاظ  نیز  امور  بهبود  باید  مشترکان 
جایگاه های  در  شرایط  این  که  شود 
این  و  شود  می  دیده  کمتر  دیگر 
ویژگی در صنعت برق منحصر به فرد 
است تا برق همواره با ولتاژ مناسب 
آن  در حین  و  مشتری شود  تحویل 

اصالح و ارتقا انجام گیرد.
تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
فعلی  دولت  در  کرد:  تصریح  توانیر 
شرایطی فراهم شده است که معضالت 
این بخش برای همیشه برطرف شود و 
به شرایطی متعالی برسیم و به کارهای 
توسعه ای و بهینه سازی و گسترش 

امور زیرساختی بپردازیم.
ابتدایی  روزهای  در  گفت:  کردی 
ویژه  شرایط  جدید،  دولت  استقرار 
ای بر صنعت برق کشور حاکم شده 
بود که تابستان سختی سپری شده و 
وضع محدودیت ها نارضایتی هایی 
به صنعت  مربوط  ارکان  همه  در  را 

برق به وجود آورده بود.
وی اظهار کرد: از آخر سال 1۴۰۰ تا 
ابتدای تابستان سال جاری، خدمات 
مجموعه برق کشور به نحو مطلوب 
و با ایجاد اعتماد مناسبی بین عموم 
مردم ارایه شد که نشان از قدرت و 
قوت منابع انسانی و فرصت شناسی 

در صنعت برق است.
ماه   ۹ از  کمتر  در  افزود:  کردی 
گرفتاری  و  ها  محدودیت  تهدیدها، 

دولت  حمایت  با  صنعت  این  های 
تبدیل  فرصت  به  مجموعه  این  از 
به  مهمی  پیام  موضوع،  این  که  شد 
لحاظ شناخت ظرفیت های درونی و 
قدرتمند منابع انسانی و داخلی کشور 
صنعت  در  آن  از  بخشی  که  داشت 

برق متبلور شد.
وی با تاکید بر اینکه در همه بخش 
ها دارای استعدادهایی هستیم که باید 
احصا شود، تصریح کرد: در صنعت 
برق نیز فرصتهای شناخته نشده ای 
داریم که باید شناسایی شود و برای 

بهره مندی از آنها برنامه ریزی کنیم.
آغاز  مسیر  در  اینکه  بیان  با  کردی 
شده در دولت فعلی باید فرصتها را 
مغتنم شمرده و معضالت این بخش 
را حل و فصل کنیم، افزود: شرکت 
محدوده  که  زنجان  ای  منطقه  برق 
زنجان و قزوین را پوشش می دهد 
جزو شرکتهای کارا و مطلوب کشور 
محسوب می شود و به لحاظ منابع 
و  موجود  زیرساختهای  و  انسانی 
باالتر  کشوری  میانگین  از  عملکرد 

است.

وی موفقیت های شرکت برق منطقه 
انسانی  نیروی  وجود  را  زنجان  ای 
مناسب،  کالن  مدیریت  و  کارآمد 
همکاری و هماهنگی متولیان امر بیان 
و تاکید کرد: این روند باید همچنان 

تداوم یابد.
نوع  لحاظ  به  زنجان  گفت:  کردی 
مرکزیت که در صنعت برق دارد و در 
جایگاه استقرار کارخانجات نوآور در 
این صنعت است ویژگی های خاصی 

نبست به سایر استانها دارد.
در  که  تجهیزاتی  اینکه  بیان  با  وی 
می شود  برق کشور ساخته  صنعت 
نیازمند  بودن،  تکنولوژیک  لحاظ  به 
ارتباط وسیع و مستحکم با دانشگاه و 
دانشگاهیان است، افزود: این فرصت 
در برق منطقه ای زنجان ایجاد شده 
های  پروژه  اجرای  در  که  است 
تحقیقاتی و پایلوت نیز می توانیم از 
این ظرفیت و شبکه علمی قوی بهره 
مند شویم و شاهد تحوالت بزرگی 

در این شرکت باشیم.
تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
توانیر اظهار کرد: در بحث کنترل و 
کنترل پذیری شبکه های انتقال فوق 
بزرگی  و  عمده  برق، ضعف  توزیع 
به  مربوط  موضوعات  در  و  داریم 
راه  نقشه  به  هنوز  هوشمندسازی 
جامعی در کشور نرسیده ایم که انتظار 
می رود در این بخش در شرکت برق 
منطقه ای زنجان اقدامات شایسته و 

ماندگاری انجام شود.
این مراسم منصور اوجاقی  پایان  در 
شرکت  جدید  مدیرعامل  عنوان  به 
از  و  معرفی  زنجان  ای  منطقه  برق 
خدمات علی خلجی مدیرعامل قبلی 

این شرکت قدردانی شد.

استانها7
مدیرعامل توانیر:

دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه : صنعت برق کشور در مسیر تعالی و شکوفایی قرار دارد
توسعه منطقه آزاد انزلی بسیار مطلوب بوده است

و  دامی  نهاده های  حامل  کشتی  فروند  هشت 
همزمان  طور  به  تن  هزار  به ۴۸۶  نزدیک  غذایی 
با  )ره(  امام خمینی  بندری  اسکله های مجتمع  در 
بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و توانمند در حال 
تخلیه هستند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان 
بنادر و دریانوردی،  معاون امور بندری و اقتصادی 
اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهار داشت: 
ابتدای سال  انواع کاالی اساسی از  1۳ میلیون تن 
اساسی  کاالی  حامل  کشتی های  از  تاکنون  جاری 
توان عملیاتی که  و  تجهیزاتی  آمادگی  به  اتکاء  با 
موجب نیل به نرم تخلیه ۸۰ هزار تن در روز شده 

است، در این مجتمع بندری تخلیه شده است.
به گفته مهران میدری، با رشد ۲۷۵ درصدی در 
مجتمع بندری امام خمینی ماندگاری کامیون ها از 
1۵ ساعت به ۴ ساعت رسیده است.وی تصریح 
کرد: به دنبال اتخاذ تمهیدات الزم و هم افزایی در 
زمینه ی تسریع در فرآیند خروج کاالهای اساسی 

تا کنون 1۲ میلیون تن انواع کاالهای اساسی از این 
مجتمع بزرگ بندری خارج شده است.میدری با 
ویژه  منطقه  تنی  میلیون   ۳۶.۵ عملکرد  به  اشاره 
اقتصادی بندری امام خمینی)ره( در زمینه تخلیه و 
بارگیری انواع کاالهای نفتی و غیر نفتی از ابتدای 
هماهنگی  دنبال  به  تاکنون  گفت:  جاری  سال 
دستگاه  دیگر  با  کاال  فرآیند حمل  در  بین بخشی 
انباشت  از  تن  میلیون  یک  دولت،  اجرایی  های 
بندری  بزرگ  مجتمع  این  در  اساسی  کاالهای 

کاسته شده است.

تخلیه ۸ فروند کشتی حامل کاالهای اساسی
 در بندر امام)ره(

تقاضای وزارت بهداشت برای استخدام 77 هزار نیروی جدید

۹۰۰ هزار اصله نهال
 در سطح کشور توزیع 

خواهد شد
 معاون امور جنگل های سازمان منابع طبیعی بابیان 
در  نهال  کاشت  طبیعی  منابع  احیای  برای  اینکه 
دست اقدام است، گفت: طی سال جاری ۹۰۰ هزار 

اصله نهال در نهالستان های کشور توزیع می شود.
نقی شعبانیان در بازدید از نهالستان شهید عموزاده 
مأموریت های  از  یکی  اینکه  بیان  ضمن  سمنان 
ذاتی سازمان جنگل ها توجه به احیا و جلوگیری 
فرسایش خاک است، ابراز داشت: بر همین اساس 
هزار   ۹۰۰ جاری  سال  طبیعی  منابع  هفته  برای 
توزیع  کشور  سطح  نهالستان های  در  نهال  اصله 
می شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر یعنی تولید 

و کاشت یک میلیارد اصله نهال برسیم.
وی ضمن بیان اینکه حفظ منابع طبیعی تنها بر 
عمومی  وظیفه  یک  و  نیست  ارگان  یک  عهده 
افزود: برای آگاهی بخشی سطح  تلقی می شود، 
افزایش  و  بیابان  توسعه  جلوگیری  و  جامعه 
پوشش گیاهی می بایست مردم نیز مشارکت داده 
شوند که بهترین حالت تبلیغات این کار کاشت 

و نگهداری از درخت است.
و  طبیعی  منابع  سازمان  جنگل های  امور  معاون 
آبخیزداری کشور ضمن بیان اینکه در همه جای 
محیطی  زیست  چالش های  ایران  جمله  از  دنیا 
بسیاری وجود دارد، ابراز داشت: برای جلوگیری 
از این امر به اقداماتی روی آورد که این چالش ها 
شناخت  آنها  از  یکی  و  برساند  حداقل  به  را 
به  کمک  و  منطقه  هر  خاص  گیاهی  گونه های 
بهبود عرصه منابع طبیعی با کاشت، آفت زدایی 

و جلوگیری از قاچاق چوب است.
را  نهال  کاشت  و  تولید  گذاری  شعبانیان هدف 
برای استان سمنان ساالنه ۲.۵ میلیون اصله نهال 
منطقه  در  سمنان  استان  کرد:  تصریح  و  عنوان 
خشک و کم بارشی قرار گرفته که این می تواند 
یکی از کانون های ایجاد ریزگردها باشد که تنها 
راه جلوگیری امکان سنجی گونه گیاهی مناسب، 
تعامل بخشی با سایر ارگان ها و دستگاه ها، دخیل 
کردن مردم در امور مشارکتی، استفاده از دانش 

فنی و مدرن و غیره محسوب می شود.
از  یکی  فوق  موارد  همه  بر  عالوه  افزود:  وی 
طبیعی  منابع  احیای  و  حفظ  پیرامون  نیازهای 
بتواند  که  علمی  پشتوانه  با  طرح هایی  وجود 
این  فردای  و  آینده  نسل  نیاز  گوی  جواب 
بدانیم در درختکاری چه  باید  و  باشد  سرزمین 
یا  بیابان  روستایی،  شهری،  حوزه  در  گونه ای 
جنگل مناسب است که این مهم در دستور کار 

منابع طبیعی قرار دارد.

۸۳۴ میلیون دالر
 کاالی غیرنفتی از استان 

مرکزی صادر شد
 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی 
گفت: ۸۳۴ میلیون دالر انواع کاالی غیرنفتی امسال 

از این استان به نقاط مختلف جهان صادر شد.
وزن  افزود:  گو،  و  گفت  در  جودکی«  »علی 
سال  در  مرکزی  استان  صادراتی  محموله های 

جاری بیش از یک هزار تن برآورد می شود.
پاکستان  ترکیه،  افغانستان،  بیان کرد: عراق،  وی 
صادراتی  هدف  بازارهای  بیشترین  امارات  و 

تولیدکنندگان استان در سال جاری بوده اند.
مرکزی  استان  تجارت  و  معدن  مدیرکل صنعت، 
شمش  پتروشیمی،  فرآورده های  کرد:  اظهار 
آلومینیوم، انواع آبمیوه ها، مواد شیمیایی، انواع شیشه، 
میلگرد  استر،  پلی  الیاف  ریخته گری،  مصنوعات 
آجدار، گل و گیاه، پلی اتیلن سنگینو سبک خطی، 
تینر فوری و پلی پروپیلن بیشترین کاالهای صادراتی 

این استان را در سال جاری شامل می شوند.
را  مرکزی  استان  امسال  واردات  میزان  جودکی 
۴۷۶ میلیون دالر عنوان کرد و گفت: وزن کاالهای 
وارداتی استان مرکزی 1۳۷ هزار تن برآورد می شود.
وی تصریح کرد: بیشترین بازارهای مبداء وارداتی 
چین،  کشورهای  جاری،  سال  در  مرکزی  استان 
ترکیه، امارات متحده عربی، هند و آلمان بوده  است.
استان مرکزی  مدیرکل صنعت معدن و تجارت 
کربنی، کویل  آند  آلومینا،  پودر  خاطرنشان کرد: 
مواد  زمینی،  بادام  آمپول،  تولید  خط  آلومینیوم، 
میلگرد  و  لوله  آلومینیوم،  شمش  آبمیوه،  اولیه 
بازشوی  آسان  در  آبمیوه،  پاکت  فوالدی، 
آلومینیومی و پنبه از مهمترین کاالهایی است که 

امسال به استان وارد شده است.
بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در استان 
 ۲۵۰ تعداد  این  از  که  می کنند  فعالیت  مرکزی 

واحد در حوزه صادرات نیز فعالیت می کنند.
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