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کرمانشــاه -فردیــن کبودی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-همایش 
بین المللی هورامــان؛ ثبت جهانی، 
فرهنگ و توسعه پایدار اواخر تیرماه 
امســال به میزبانی دانشگاه رازی 

برگزار می شود.
کرمانشــاه کیومرث پاشــایی: 
هورامان نام منطقه ای است با قدمت 
تاریخی و پیشینه  کهن، آداب، رسوم 
و نمادهــای فرهنگی ویــژه ای که 

هر کدام از این نمادها گوشــه هایی 
از زوایای فرهنگ غنــی و پربار این 

منطقه را نمایان می کند.
شــواهد تاریخی و قدمت بسیار 
طوالنی، ســبک خــاص معماری، 

ســبک زندگی روستانشــینان و 
جاذبه هــای متنوع دیگــر منطقه 
هورامان، باعث شد تا از سال 1395 
بحث جهانی شــدن منظر فرهنگی 
این منطقه مطرح شــود. اســناد و 

مدارک الزم برای سازمان یونسکو 
تهیه و ارســال شــد و در تاریخ 25 
تیر تــا 9 مــرداد 1400 در چهل و 
چهارمین جلســه کمیتــه میراث 
جهانی یونسکو که در شهر فوجوی 
چین به صورت آنالین برگزار شــد 
پرونــده هورامان بررســی و با ثبت 
جهانی منظــر فرهنگی آن موافقت 
شــد و به این ترتیب، شمار میراث 

جهانی ایران به 26 اثر رسید.
این منطقه استان های کردستان، 
کرمانشاه و بخشی از اقلیم کردستان 
عراق را در بر می گیرد که در استان 
کرمانشاه چهار شهرستان جوانرود، 
پاوه، روانسر و ثالث باباجانی را شامل 
می شود. برای دســتیابی به توسعه 
پایدار این منطقه، برای نخســتین 
بار برگزاری یک همایش بین المللی 
تحت عنوان -هورامان؛ ثبت جهانی، 
فرهنگ و توسعه پایدار- در دستور 

کار دانشگاه رازی قرار گرفته است.
تــورج زینی وند، دبیــر کمیته 
اطالع رســانی و روابــط عمومــی 
همایش بین المللی »هورامان؛ ثبت 
جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار« با 
اشاره به اینکه از تمام ظرفیت های 

رســانه ای و فضای مجــازی برای 
اطالع رســانی گســترده همایش 
استفاده می شود گفت: این همایش 
با همکاری وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری انجام 

می شود.

برگزاری  همایش بین المللی 

هورامان، ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار

هورامان نام منطقه ای 
است با قدمت تاریخی 
و پیشینه  کهن، آداب، 

رسوم و نمادهای فرهنگی 
ویژه ای که هر کدام از این 

نمادها گوشه هایی از زوایای 
فرهنگ غنی و پربار این 
منطقه را نمایان می کند

کرج-سمیرا مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرعامل 
شرکت گاز البرز گفت: خط انتقال جدید گاز غرب استان 
البرز در دو فاز اجرایی در حال اجرا بوده و در ســال 1401 
به بهره برداری خواهد رســید. ســید رضــا غفاریان  در 
جمع خبرنگاران اظهار کــرد: در حال حاضر، ۸۸.3 درصد 
خانوارهای روســتایی البرز از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
بوده و از 293 روستای هدف گازرسانی استان، 1۸6 روستا 
گازدار شده و عملیات اجرایی 49 روستا در شهرستان های 
طالقان، کرج )محور چالوس( و نظرآباد در دست اجرا بوده 
و 5۸ روستای باقی مانده نیز در مرحله آغاز عملیات اجرایی 

قرار دارد.
وی ادامه داد: از اهم اقدامات این شــرکت در راستای 
بهره مندی از مصوبه شــورای اقتصاد در خصوص خوشه 
بندی مناســب صنایع باقی مانده مصرف کننده سوخت 
مایع و گازرســانی بــه واحدهــای صنعتی اســتان در 
راستای جایگزینی ســوخت پاک، افزایش ظرفیت های 

سرمایه گذاری در استان بوده که توسعه صنعت و اقتصاد و 
متعاقباً ایجاد ظرفیت های اشتغال زایی در سطح استان را 
در پی خواهد داشت. وی ادامه داد: در همین راستا، در طول 
سال های 95 تا سال گذشته، از 511 صنعت مصرف کننده 
سوخت مایع مصوب در اســتان البرز، تعداد 166 صنعت 
گازدار شده و گازرسانی به مابقی یعنی 345 واحد صنعتی 

نیز در دستور کار قرار دارد.

 ایالم-حسن بیگی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل بیمه 
سالمت استان ایالم گفت: ثبت نام بیمه همگانی برای افراد 
بدون بیمه همزمان با سراسر کشور در استان ایالم آغاز شد. 

به گفته نورالدین رحیمی، در این طرح افراد بدون بیمه با 
همکاری اداره کل افراد فاقد بیمه درمانی در ایالم رایگان 

بیمه می شوندتعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و ثبت 
نام بیمه برای سه دهک پایین جامعه به صورت رایگان در 

دفاتر منتخب پیشخوان دولت انجام می شود.
او  گفت: این شهروندان می توانند از تخفیف 90 درصدی 
تعرفه دولتی خدمات بستری مراکز درمانی تحت پوشش 
وزارت بهداشت و ۷0 درصدی تعرفه دولتی خدمات سرپایی 

و پاراکلینیک بهره مند شوند.
به گفته رحیمی: شهروندان تحت پوشش بیمه سالمت 
برای اســتفاده از نظام ارجاع الزامی است به مطب یکی از 
پزشکان عمومی نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند و 

پرونده سالمت تشکیل دهند.

مدیرکل بیمه ســالمت ایالم گفت: در این استان 1۷ 
هزار نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه همگانی قرار 
می گیرند. رحیمی می گوید: اتباع خارجی دارای مدارک 
قانونی اقامت در استان ایالم نیز میتوانند از خدمات بیمه 

همگانی بهره مند شوند
در اجرای طرح پوشــش همگانی بیمه در کشــور پنج 

میلیون و 400 هزار نفر افراد بدون بیمه شناسایی شده اند.

تا پایان سال؛

گازرسانی به تمام واحدهای صنعتی البرز تا پایان امسال 
مدیرکل بیمه سالمت استان :

افراد فاقد بیمه درمانی در ایالم رایگان بیمه می شوند

ارومیه - صحرانورد،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان 
غربی از برگزاری سومین جشــنواره ملی گردشگری طی 

سال جاری در آذربایجان غربی خبر داد.
 جلیل جباری، با اعالم این مطلب اظهار کرد: »با توجه 
به تجربه موفــق برگزاری اولین و دومین جشــنواره ملی 
گردشگری در سال های 139۷ و 139۸ امسال نیز در نظر 

است سومین دوره این جشنواره در ارومیه برگزار  شود.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
آذربایجان غربی خاطر نشــان کرد: »در دو سال گذشته با 
توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری جشنواره 
ممنوع بود که به همین دلیل در برگزاری سومین جشنواره 

ملی گردشگری وقفه به وجود آمد.«
این مقام دولتی ادامه داد: »در این جشنواره فعاالن حوزه 
گردشگری، آژانس های مسافرتی، هتل ها، سرمایه گذاران، 
بیمارســتان های فعال در حوزه گردشــگری ســالمت، 
انجمن هــای مردم نهــاد تخصصی حوزه گردشــگری و 

صنایع دســتی، واحدهای بوم گردی و ... حضور خواهند 
داشــت.« جباری تصریح کرد: »با هماهنگی نمایندگی 
وزارت خارجه از فعاالن گردشــگری کشورهای همسایه 

نیز برای حضور در این نمایش دعوت به عمل خواهد آمد.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
آذربایجان غربی گفت: »همرمان با سومین نمایشگاه ملی 
گردشگری هفتمین نمایشــگاه ملی صنایع دستی نیز در 

ارومیه آغاز به کار خواهد کرد.«
وی عنوان کرد: »یکی از اهداف و برنامه های این اداره کل 
برگزاری جشنواره ها و فستیوال های مختلف با هدف معرفی 
ظرفیت های فرهنگی، گردشگری و تاریخی استان و رونق 
گردشگری اســت.« جباری گفت: »امسال بیش از پنجاه 
عنوان جشنواره بین المللی، ملی، اســتانی و شهرستانی 
در آذربایجان غربی برگزار می شود که از آن جمله می توان 
جشــنواره بین المللی شــهر فرش خوی، جشنواره تخت 
سلیمان تکاب، جشــنواره جام زرین حســنلو در نقده و 

جشنواره گیالس اشنویه اشاره کرد.«

ساری-خبرنگارتوسعه ایرانی -مدیرعامل شرکت ملی 
گاز مازندران گفت: 350 روستای باالی 20 خانوار فاقد گاز 
در استان وجود دارد و تالش می کنیم این روستاها هرچه 

زودتر گازرسانی شوند.
قاسم مایلی رستمی در جمع خبرنگاران با اشاره به گام 
دوم انقالب و اهمیت رفاه مردم با اعالم خبر فوق اظهار کرد: 
توانســتیم ارتباط الکترونیکی با مردم داشته باشیم تا از 
مراجعه حضوری جلوگیری و افزایش بهره وری ایجاد کنیم.
مایلی درباره افزایش افتتاح پروژه های گازرســانی در 
روســتاها گفت: در حال حاضر نیز 101 روستا در دست 
گازرسانی است و شبکه های داخلی مابقی روستاها انجام 

شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران گفــت: افتخار گاز 
مازندران این است که هیچ گاز مشترک خانگی به دلیل افت 
فشار قطع نشده و ما با سازماندهی صنایع بزرگ مشکلی در 
بخش خانگی شاهد نبودیم و پارسال، سال بدون قطعی گاز 
بود. مایلی رستمی گفت: در بخش بدهی و قطعی انشعابات،  

بدون اخطار کتبی و شــفاهی، گاز هیچ مشــترکی قطع 
نخواهد شد.

وی با ارزیابی وضعیت خوب بودجه گفت: گاز رسانی 14 
روستا از قائمشهر در حال انجام است اما دادستان به دلیل 
تخلف پیمانکار جلوی روند پــروژه را گرفته، اگر پیمانکار 
تخلفی کرده باید رسیدگی شــود اما نباید پروژه شرکت 

گاز متوقف شود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تاکید بر اینکه تامین 
گاز مازندران و گلستان با مشکل کسری مواجه است اظهار 
کرد: در زمستان 1400، مصرف گاز از 33 به 39.5 میلیون 

متر مکعب رسیده بود.
مایلی رســتمی بــا تاکید بــر مدیریت مصــرف گاز 
خاطرنشان کرد: مازندران خوش نشین  و مسافرخیز است 
و جمعیت مازندران در مواقعی به 2 برابر افزایش می یابد و 
نگران کاهش فشار گاز هستیم و از تهران درخواست ارسال 
حجم گاز بیشتر انجام شده و برای پایداری و استمرار گاز 

هزینه های زیادی صرف می کنیم.

 ۳۵۰ روستای باالی ۲۰ خانوار فاقد گاز 
در مازندران

سومین جشنواره ملی گردشگری در آذربایجان غربی 
برگزار می شود

خبرخبر

طراحی ۲۵ کیلومتر مسیر ایمن 
دوچرخه سواری در کرج

کرج-ســمیرا مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
معاون حمل  ونقل وترافیک شهرداری کرج از آغاز فاز 
دوم مطالعه طرح حمل و نقل پاک در این کالنشهر 
خبر داد.  فرشاد گفت: اجرای طرح های ترافیکی در 
شهرهای وسیع و پرجمعیت همچون کالن شهر 
کرج، موضوعی با حساست باالست که نیازمند دقت 
نظر و انجام اقدامات کارشناسی است تا اختصاص 

بودجه به صورت هدفمند و کارآمد صورت پذیرد.
او می گوید: در چشم انداز سال 1401 پیش بینی 
شده طراحی بیش از 25 کیلومتر مسیر ایمن برای 

دوچرخه سواران در شهر ایجاد شود.

    
 از 15 خرداد  اجرا می شود؛

پرداخت تسهیالت مبتنی بر استعالم 
صورت حساب الکترونیک  در همه صنایع 
 اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-در 
نشست تبیین اهداف پروژه تامین مالی زنجیره ای 
و تسهیالت مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی 
عنوان شد: این پروژه از 15 خرداد در تمامی صنایع 
اجرا خواهد شد. نشست تبیین اهداف پروژه تامین 
مالی زنجیره ای و تســهیالت مبتنــی بر صورت 
حساب الکترونیکی و ارائه گزارش عملکرد بانک ها 
با حضور مدیر کل و معاون دفتر محیط کســب و 
کار وزارت صمت و سرپرســت و معاونین اداره کل 
صمت استان همچنین مدیران امور شعب بانک های 
استان و استان های یزد و چهار محال بختیاری در 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد. در این جلسه 
امیرحسین کمیلی سرپرست اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت اجرایی 
شدن هر چه سریعتر پروژه تامین مالی زنجیره ای و 
تسهیالت مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی گفت: 
عملیاتی نشدن این پروژه در استان در شأن اصفهان 
نبوده و اداره کل صمت آماده هــر گونه همکاری 
الزم با بانک ها برای تســریع و تسهیل اجرای طرح 

مذکور است.

    
  موزه مخابرات منطقه اصفهان

 به زودی  افتتاح می شود
اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
فرشته صبائی سرپرست روابط عمومی مخابرات 
منطقه اصفهان گفت: با توجــه به اقدامات صورت 
گرفته در زمینه جمع  آوری اقالم قدیمی مخابراتی، 
به زودی شاهد افتتاح موزه مخابرات در شهر اصفهان 
خواهیم بود. وی که مسئولیت اجرای طرح راه اندازی 
موزه مخابرات اصفهان را نیز بر عهده دارد؛ با اشاره به 
اهداف شکل گیری این مجموعه، اظهار کرد: هدف 
از شکل گیری این موزه، ایجاد بستری برای آشنایی 
آحاد مردم با روند توسعه تجهیزات و فناوری های ارائه 
شده در عرصه ارتباطات و مخابرات بوده که امیدواریم 
توانسته باشیم تا حد مطلوبی در راستای تحقق این 
هدف گام برداریم. سرپرست روابط عمومی مخابرات 
اصفهان افزود: بخشی از طبقه همکف ساختمان 
نقش  جهان مخابرات واقع در خیابان شهید بهشتی 
نژاد، به دلیل نزدیک بودن به میدان تاریخی امام )ره( 
و دیگر موزه های استان و همچنین به سبب داشتن 
فضای خالی؛ به عنوان مکان احداث موزه مخابرات 

در نظر گرفته شده است .

    
کشف بیش از 86 تن فرآورده 
خام دامی غیر بهداشتی در ماه 

مبارک رمضان
صــل  ها د ا ز محمد مید ا - یز تبر
یرانی-مدیــرکل  لنجق،خبرنگارتوســعه ا ا
دامپزشکی استان آذربایجان شــرقی از کشف و 
ضبط بیش از ۸6 تن انواع فــرآورده خام دامی و 
معدوم سازی 16 هزار 6۷4 کیلوگرم انواع فرآورده 
خام دامی غیر بهداشــتی در جریان طرح تشدید 
نظارت بهداشتی ویژه دامپزشکی در ایام مبارک 
ماه رمضان خبر داد. دکتر امیرحسین بهداد مدیر 
کل دامپزشــکی اســتان با اعالم این خبر گفت: 
در ماه مبــارک رمضــان 1401 و در ادامه طرح 
نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه و به منظور تأمین 
بهداشــت فرآورده های خام دامی، طرح تشدید 
نظارت بهداشتی دامپزشکی با 12016 مورد بازدید 
از کلیه مراکز تولید، فرآوری بسته بندی و عرضه 
فرآورده های خام دامی از قبیــل قصابی ها، مرغ 
فروشــی ها، خودروهای ویژه حمل فرآورده های 
خام دامی، کشتارگاه  های دام و طیور، سردخانه ها، 
کارگاه های فرآوری و بسته بندی فرآورده  های خام 
دامی در تمام نقاط سطح اســتان را به طور مداوم 

تحت بازدید و نظارت ویژه قرار گرفتند.

استانها


