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88498441سرویس  شهرستان

سیداحمد هاشمي اشكاسجاد مرسلي

م�ه  هم�نا تفا    خراسان جنوبي
همكاري اداره 
كل آموزش فني و حرفه اي و ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي به 
منظور تربيت نيروي انس�اني ماهر در حوزه 
صنايع دس�تي ب�ه امض�اي طرفين رس�يد. 
حسين خوشايند مديركل آموزش فني و حرفه اي 
خراسان جنوبي در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه 
همكاري با اداره كل ميراث فرهنگي در راس��تاي 
گسترش آموزش هاي تخصصي مهارتي به منظور 
تربيت نيروي انساني ماهر در حوزه صنايع دستي 
و ارتقاي مهارت شاغالن گفت: فراهم كردن زمينه 
الزم براي تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه 
صنايع دستي، جلب مش��اركت فعاالن اقتصادي 
استان در توسعه اشتغال پايدار با رويكرد رفع نياز 
بازار كار به نيروي متخصص در بخش صنايع دستي 
از جمله اهداف اين تفاهمنامه برشمرد.  وي افزود: 
شناسايي مشاغل موجود، مش��اغل نيازمند احيا 

و مشاغل آينده استان خراس��ان جنوبي در حوزه 
صنايع دستي و گردشگري و تدوين اطلس مشاغل 
در اين حوزه از اهداف ديگر اين تفاهمنامه اس��ت.  
مديركل آموزش فني و حرفه اي خراس��ان جنوبي 
ادامه  داد: از ديگر اهداف اي��ن تفاهم نامه مي توان 

به تدوين و به روزآوري سرفصل ها و استانداردهاي 
آموزشي در حوزه گردشگري و صنايع دستي و تالش 
براي تأليف منابع آموزشي، برنامه ريزي در راستاي 
حفظ و احيا و توس��عه كم��ي و كيفي محصوالت 
صنايع دس��تي بومي اس��تان خراس��ان جنوبي و 

فرهنگ س��ازي عمومي در زمين��ه آموزش هاي 
مهارتي اش��اره كرد.  خوش��ايند افزود: نظارت بر 
اجراي آموزش هاي مهارتي براي توانمندس��ازي 
جوامع ه��دف، برنامه ري��زي براي ارزش��يابي و 
برگزاري آزمون پايان دوره مه��ارت آموختگان، 
صدور گواهي نامه صالحيت شغلي مطابق با قوانين 
و مقررات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
ايجاد بانك اطالعاتي مهارت آموختگان كارجو در 
حوزه صنايع دستي و گردشگري با رويكرد تأمين 
نيروي انساني مورد نياز استان از تعهدات اداره كل 
فني و حرفه اي در اين تفاهمنامه است.  مديركل 
آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبي يادآور شد: 
اميد است با انعقاد و امضاي اين تفاهمنامه گامي 
مؤثر در راس��تاي تحقق تفاهمنامه ايجاد 3 هزار 
شغل در قالب خوشه هاي صنايع دستي و همچنين 
توانمندسازي، توسعه و صيانت از اشتغال پايدار در 
استان با اس��تفاده از ظرفيت هاي بخش دولتي و 

غيردولتي برداشته شود.

امضايتفاهمنامهتربيتنيرويانسانيماهردرحوزهصنايعدستيخراسانجنوبي

بزرگترينپرديسسينماييشمالكشوردرآستانهبهرهبرداري
عصر  س�ينما     گلستان
گرگان  جديد 
با بي�ش از ۹۰ درصد پيش�رفت فيزيكي به 
زودي ب�ه بهره ب�رداري خواه�د رس�يد. 
حس��ين الش��ريف مدير امور س��ينمايي استان 
گلستان گفت: سينما عصر جديد گرگان يكي از 
قديمي ترين سينماهاي گلستان بوده كه مردم با 
آن خاطره فراوان دارند و نوس��ازي اين سينما به 
همت مؤسسه بهمن سبز حوزه هنري كه پرچمدار 

حركت جهادي در عرصه ساخت و تجهيز و نوسازي سينماها در كشور است، از اواخر آذرماه ۹۸ آغاز شد.  وي 
افزود: اين پروژه با پيشرفت ۹۰ درصدي بزودي بازگشايي خواهد شد.  مدير امور سينمايي استان گلستان ادامه 
داد: در اين طرح، سينما از دو سالن به پنج سالن تبديل شده و فضاي منحصربه فرد خواهد داشت.  الشريف با 
اشاره به افزايش ظرفيت اين سينما، گفت: همچنين ظرفيت حدود ۴۹۰ نفري به ۶۲۰ نفر تبديل مي شود و 
گلستان صاحب بزرگ ترين پرديس شمال كشور خواهد شد.  وي افزود: از مهم ترين ويژگي هاي اين سينما، 

برخورداري از سالن ۲۵ نفري اختصاصي سينماي كودك بوده كه طراحي ويژه و منحصربه فردي دارد.

جذب۱۰۰درصديتسهيالتاشتغالزاييروستاييدرايالم
استاندار ايالم     ايالم
از ج�ذب 1۰۰ 
درصدي تسهيالت اشتغالزايي روستايي در 
ايالم خبر داد و گفت: ايالم در زمينه اشتغال 

جزو سه استان برتر كشور است. 
قاسم سليماني دشتكي اس��تاندار ايالم با بيان 
اينكه اهميت و نقش سازنده روستا در امر توليد و 
اشتغال كشور تا آنجاست كه با تأييد مقام معظم 
رهبري 1/۵ ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي 

در بدترين شرايط اقتصادي براي اشتغال روستاييان اختصاص مي يابد، گفت: اين اتفاق حكايت از توجه 
به روستاها و زمينه سازي براي ماندگاري در روستاها دارد.  وي افزود: در اين راستا دولت نيز نگاه همه 
جانبه اي به توسعه و اشتغال روستايي در ابعاد مختلف دارد و در اين بين استان ايالم با جذب ۲۹۲ ميليارد 
تومان تسهيالت اشتغالزايي روستايي )بيش از 1۰۰ درصد سهم اختصاص يافته( در سال ۹۸ در رديف سه 
استان برتر كشور قرار مي گيرد.  سليماني دشتكي اضافه كرد: به يقين تقويت نقش و جايگاه شهرداري ها و 

دهياري ها به عنوان مديريت هاي محلي در سطح كشور موجب ارائه دستاوردهاي متنوع مي شود.

تأمين8۰درصدازآبشربزنجانازسفرههايزيرزميني
غ����م  به ر    زنجان
بارندگي هاي 
دو س�ال گذش�ته، بر اساس ش�اخص هاي 
خشكسالي و هواشناسي كماكان 5۰ درصد 
استان زنجان با خشكسالي مواجه بوده و اين 
در حالي اس�ت كه 8۰ درصد از آب ش�رب و 
بهداشت اس�تان زنجان از س�فره هاي زير 
زميني تأمين مي ش�ود كه باالتر از ميانگين 

جهاني بوده و نگران كننده است. 
عليرضا جزء قاسمی مدير عامل شركت آب و فاضالب زنجان با اشاره به تأمين ۸۰ درصد از آب شرب استان از 
سفره هاي زيرزميني، گفت: هم اكنون از مجموع ۹۰7 روستاي استان زنجان ۶11 روستا تحت پوشش خدمات 
شركت آب و فاضالب قرار داشته و با برنامه ريزي هاي انجام شده پس از يكپارچه سازي شركت هاي آب و فاضالب 
شهري و روستايي تالش مي شود روستاهاي بيشتري تحت پوشش خدمات اين شركت قرار گيرند.  وي تصريح 
كرد: ارتقای خدمات آب شرب و فاضالب و تسريع در اجراي طرح هاي آبرساني روستايي از جمله اهداف اين شركت 

در سال جاري است و كاستن از فاصله كيفيت خدمات رساني شهرها و روستاها در دستور كار شركت قرار دارد.

تدوينبرنامهجامعسازگارياجتماعيباكرونادرالبرز
فرمان�دار كرج    البرز
كميته اجتماعي 
- امنيتي را مأم�ور تدوين و ابالغ برنامه جامع 
سازگاري اجتماعي در شرايط شيوع كرونا كرد. 
غفور قاس��م پور فرماندار كرج گف��ت: با وجود 
اعمال قواني��ن اجتماعي براي كاه��ش ابعاد 
بيماري كرونا به نظر مي رس��د ني��از به تدوين 
برنامه اي جامع و س��ازگار با ش��رايط فعلي در 
كالن ش��هر كرج داريم.  وي افزود: روش هاي 
اجرايي و مؤثر نظارت بردستورالعمل ها و فاصله گذاري هوشمند با تعيين شرح وظايف مشخص در 
قالب برنامه جامع سازگاري با كرونا در شهرستان كرج تدوين و ابالغ خواهد شد.  فرماندار كرج ادامه 
داد: كميته اجتماعي - امنيتي شهرستان كرج طرح تدويني را براي تصويب به ستاد استاني اعالم و 
پس از آن اجرايي مي شود.  قاسم پور گفت: تا ريشه كني قطعي اين بيماري بايد سبك زندگي اجتماعي 
را منطبق با شرايط تغيير دهيم.  وي افزود: از اين پس در كنار هشدارها و توصيه هايي كه براي مقابله با 

ويروس كرونا داده مي شود بايد فعاليت هاي مؤثر و اقناعي براي تغيير سبك زندگي انجام گيرد.

آغازتوزيع۲۰هزاربستهكمكمعيشتي
دراستانمركزي

در چهارمي�ن مرحل�ه رزمايش      مركزي
كمك مؤمنانه طي مراس�مي در 
مصلي بيت المقدس اراك ۲۰ هزار بس�ته كمك معيش�تي با 
حضور استاندار مركزي، فرماندهان سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي و مديران شهري توزيع شد. 
سردار سرتيپ دوم پاسدار محسن كريمي فرمانده سپاه روح اهلل استان 
مركزي در اين آيين گفت: سه مرحله رزمايش كمك هاي مؤمنانه تاكنون 
با كمك نماينده ولي فقيه، استانداري و خيران در اين استان اجرا شده و 
طي آن بسته هاي غذايي در بين اقشار محروم حاشيه شهرها و روستاهاي 
استان توزيع شده  اس��ت.  وي افزود: ۲۰ هزار بسته كمك معيشتي در 
مرحله چهارم رزمايش مؤمنانه استان مركزي بين اقشار ضعيف جامعه 
توزيع مي شود كه ۴ هزار بس��ته آن از سوي شهرداري، شوراي اسالمي 
كالنشهر اراك و ناحيه مقاومت اين شهرستان تهيه و در بين محرومان 
شهرستان توزيع مي شود.   فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي خاطرنشان 
كرد: مردم ايران اس��المي به فرموده رهبر معظم انقالب به جهانيان و 

استكبار جهاني نحوه برخورد و كمك به همنوع را نشان دادند. 

ايجاد۴۱كيلومتر»آتشبر«
درحاشيهراههايشهرستانقزوين

ب�راي كاه�ش خس�ارت هاي      قزوين
احتمالي و جلوگيري از سرايت 
آتش به راه ه�ا، ۴1 كيلومت�ر »آتش بر« در حاش�يه راه هاي 

شهرستان قزوين ايجاد شد. 
احسان شهبازي رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان 
قزوين گفت: ايجاد ۴1 كيلومتر »آتش بر« در حاشيه راه هاي شهرستان 
قزوين با توجه به بارش باران و تراكم پوشش گياهي و همچنين افزايش 
گرما و كاهش رطوبت، احتمال آتش سوزي در عرصه هاي منابع طبيعي 
افزايش مي يابد كه در اين زمينه با تصويب ش��وراي مديريت بحران 
استان، ايجاد آتش بر در حاش��يه راه ها به عنوان يكي از راه حل هاي 
كاهش خسارت در دستور كار قرار گرفت.  وي افزود: در اين زمينه پس 
از شناسايي نقاط پرخطر و مستعد آتش سوزي آتش بر هايي ايجاد شد 
تا خسارت آتش به حداقل كاهش يابد.  شهبازی ادامه داد: براي ايجاد 
آتش بر با استفاده از ماشين آالت  سنگين، شيار هايي در مناطق مستعد 
آتش سوزي ايجاد مي شود تا در صورت آتش سوزي بتوان دسترسي 

براي اطفاي حريق را در كوتاه ترين زمان ممكن تسهيل كرد. 

۵۳هكتارازاراضيملي
چهارمحالوبختياريآزادسازيشد

مدي�ر ام�ور اراضي س�ازمان    چهارمحال و بختياري
جهادكشاورزي چهارمحال و 
بختياري از آزاد س�ازي 5۳ هكتار از اراضي ملي در اس�تان 

چهارمحال و بختياري خبرداد. 
شهرام جزايري مدير امور اراضي سازمان جهادكشاورزي چهارمحال 
و بختياري گفت: ۵3 هكتار از اراضي ملي به مدت 1۴ س��ال توس��ط 
يك شركت تعاوني كشاورزي دامداري تصرف شده بود كه به صورت 
داوطلبانه حاضر به رفع تصرف نبود و به همين خاطر با استفاده از اهرم 
قانون به سراغ باز پس گيري اين اراضي رفتيم.  وي ادامه داد: بر همين 
اساس با طرح دعوي از طرف اين مديريت به مراجع قضايي، اقدامات 
قانوني و پيگيري هاي اداره حقوقي اراضي فوق الذكر به تملك دولت باز 
گردانده شد.  مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان تصريح 
كرد: به منظور جلوگيري از دخل و تصرف و سود جويي از اراضي ملي 
و كش��اورزي، اكيپ هاي گش��ت و مراقبت يگان حفاظت به صورت 
شبانه روزي اراضي را تحت نظر و پايش دارند و به محض مشاهده هرگونه 

تخلف، تخريب و تصرف عرصه ها با متخلفان برخورد قانوني مي شود. 

 بزرگ ترين آب شيرين كن بوشهر
 با ظرفيت ۳۵ هزارمترمكعب احداث می شود

 افتتاح فروشگاهي 
با رويكرد اقتصاد اسالمي در يزد

مديرعام���ل     بوشهر
ش�ركت آب و 
فاضالب بوش�هر از اج�راي بزرگ ترين آب 
شيرين كن در بوش�هر با ظرفيت توليد ۳5 
هزار مترمكع�ب در اين اس�تان خب�رداد. 
عبدالحميد حمزه پور مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب بوشهر در نشست با معاون منابع انساني 
و پشتيباني شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
با اشاره به اينكه ۸۰ درصد منابع آب آشاميدني 
استان بوشهر در ديگر استان ها قرار دارد گفت: 
آب آشاميدني استان بوش��هر از طريق خطوط 
انتقال آب طوالني وارد شبكه هاي آبرساني استان 
بوشهر مي ش��ود.  وي با اش��اره به اجراي طرح 
آب ش��يرين كن 3۵ هزار مترمكعبي بوش��هر با 
مشاركت بخش خصوصي افزود: در اجراي اين 
طرح كه نقش مهمي در تأمين آب آش��اميدني 
بوشهر دارد ۴۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري 
مي شود.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
بوشهر با اشاره به تدوين طرح هاي آب شيرين كن 
در نقاط مختلف اس��تان ادامه داد: مجوز اجراي 
آب شيرين كن به ظرفيت 1۵۰ هزار مترمكعب 

براي نقاط شهري و روستايي استان بوشهر صادر 
شده است.  حمزه پور با بيان اينكه اكنون دو پروژه 
آب شيرين كن در شهرهاي بوشهر و كنگان در 
مدار توليد اس��ت، گفت: اين پروژه ه��ر كدام با 
ظرفيت توليد 1۰ هزار متر مكعب در شبانه روز 
توسط بخش خصوصي اجرا شد كه پروژه بوشهر 
با اجراي طرح توس��عه اي به ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر 
مكعب افزاي��ش يافت.  وي اف��زود: دو پروژه آب 
ش��يرين كن 3۵ هزار متر مكعبی بوش��هر و ۲۸ 
هزار متر مكعبي جم از بزرگ ترين طرح هاست.  
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر 
با بيان اينكه دغدغه تأمين فرمانداران آب است، 
ادامه داد: با توجه به اينكه به طور ميانگين حدود 
۸۰ درصد منابع آب اس��تان بوشهر خارج از اين 
استان تأمين مي شود مي طلبد با يك برنامه ريزي 
از اين نعمت الهي حداكثر استفاده و بهره وري با 
مديريت صحيح انجام و از هدررفت آن جلوگيري 
كنيم.  در حال حاضر ظرفيت آب ش��يرين كن 
بوشهر در شبانه روز 1۰ هزار متر مكعب است كه 
با طرح توسعه اي ظرفيت توليد آب آن به بيش از 

3۵ هزار مترمكعب افزايش مي يابد.

بس�يج  رئيس     يزد
اصناف ي�زد از 
آغ�از به كار فروش�گاه مي�وه و تره ب�اري با 
رويكرد شهدا و اقتصاد اسالمي براي اولين 

بار در اين استان خبر داد. 
سرهنگ علي اصغر سلماني رئيس بسيج اصناف 
يزد، از راه اندازي فروشگاه ميوه و تره بار »سيب 
سرخ« با رويكرد جديد و مبتني بر اقتصاد اسالمي 
در شهر يزد خبر داد و گفت: اين فروشگاه بزرگ 
در راس��تاي ترويج اقتصاد فرهنگي و اس��المي 
فعاليت مي كند چراكه اقتصاد خرد برپايه سود 
تعريف مي شود اما اقتصاد اسالمي بر پايه بركت 
اس��ت.  وي با بيان اينكه اين فروش��گاه عرضه 
ظرفيت اشتغال 3۰ نفر را به طور مستقيم فراهم 
كرده اس��ت، اف��زود: از آنجايي ك��ه اكثر مراكز 
عرضه ميوه درگير مس��ئله اشتغال اتباع بيگانه 
هستند، اين فروشگاه اشتغال را ويژه هموطنان 
به خصوص افراد داراي مشكالت مالي و براساس 
قانون كار فراهم كرده است.  رئيس بسيج اصناف 
يزد محصوالت عرضه ش��ده در اين ب��ازار ميوه 
و تره بار را بدون واس��طه و با قيمتي پايين تر از 

بازار معمولي خواند و تصريح ك��رد: اين الگوي 
نمونه مي تواند در هم��ه اصناف با رويكرد ايجاد 
كس��ب و كاري فرهنگي و اقتصادي در سراسر 
كشور اتفاق بيفتد.  سلماني با بيان اينكه مالك 
فروشگاه 1۰ درصد از سود خود را براي كمك به 
محرومان و افراد بي بضاعت در نظر گرفته است، 
گفت: شايد به نظر برس��د اين اقدامات منجر به 
دريافت سودي حداقل شود اما همين سود منشأ 
خير و بركت خواهد بود.  به گفته رئيس بس��يج 
اصناف يزد، خريدي خوب و به صرفه براي مردم و 
همچنين جلب رضايت آنها را از مهم ترين اهداف 
و دستاوردهاي اين فعاليت اقتصادي خواند.  نظام 
اقتصادي اسالم مجموعه اي از الگوهاي رفتاري و 
روابط اقتصادي است كه در حوزه توليد و توزيع 
و مصرف از آيات و روايات به كمك تحليل هاي 
عقلي استنباط مي ش��ود. اين الگوها و رفتارها 
بين افراد يك نظ��ام در جهت اهداف مورد نظر، 
پيوندي ايجاد مي كند كه مبتني بر مباني بينشي 
و مكتبي خاص آن نظام است در يك نگاه جامع تر 
مي توان اقتصاد اس��المي را اقتصادي واقع گرا، 

اخالق گرا و دانش مدار دانست.

   مازندران: معاون اس��تاندار مازندران گفت: ب��ا پرداخت ۲۴3 فقره 
تسهيالت خريد نشاكار به ارزش 11 ميليارد تومان در مدت دو ماه در سال 
جديد، سطح نشا مكانيزه برنج اس��تان از ۶۵ به 1۰۰ هزار هكتار افزايش 
يافت.  حس��ن خيريانپور افزود: زهكش��ي اراضي و  جمع آوري آب هاي 
سطحي، راه اندازي پايانه هاي صادراتي محصوالت استراتژيك كشاورزي 
از قبيل برنج، مركبات، گل و گياه، محصوالت شيالتي و كيوي، از اقدامات 

الزم براي دستيابي به جهش توليد در استان است. 
  كهگيلويه و بويراحمد: رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: ميزان خس��ارات وارد شده به بخش كشاورزي استان 
با شيوع كرونا ۴7 ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان برآورد شده است.  الياس 
تاج الديني افزود: اين ميزان خسارت به واحدهاي پرورش مرغ گوشتي، 
بوقلمون، گاوش��يري صنعتي و نيمه، ش��ترمرغ، پرورش ماهي، صنايع 
بسته بندي مواد، بسته بندي ميوه خشك، توليد سركه، فرآورده هاي لبني، 

سبزي و صيفي، گل رز، پرورش قارچ و گل آپارتماني وارد شد. 
  قم: رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس بنياد مسكن انقالب 
اسالمي با حضور استاندار قم به صورت ويدئو كنفرانسي، تفاهمنامه اجراي 
طرح 1۰۰۰ واحدي مسكن محرومان و بهسازي مسكن روستايي را امضا 
كردند.  اين واحدها كمتر از يكسال در حاشيه و مناطق محروم قم ساخته 
و تحويل محرومان خواهد شد.  همچنين سازمان برنامه و بودجه كشور و 
مسئوالن استان قم براي اجراي ۲7 طرح كشاورزي، صنعتي و گردشگري 
در اين استان با اعتباري بالغ بر هزار ميليارد تومان تفاهم كردند.  با اجراي 

اين طرح ها بيش از ۲ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد شد. 
  آذربايجان شرقي: سيد هاشمي نماينده ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام خميني )ره( در مراغه گفت: ۲۰ تن گوشت مرغ در قالب مرحله دوم 
رزمايش همدلي و احسان ميان ۶ هزار خانواده در اين شهرستان در حال 
توزيع است.   وي افزود: اين كمك ها به ارزش ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال 
با همكاري كانون توسعه مراغه و گروه هاي جهادي در شهر و روستا هاي 
مراغه توزيع مي شود.  به گفته وي، در مرحله اول نيز ۲ هزار و ۵۰۰ بسته 
غذايي براي كمك به آسيب ديدگان كرونا از محل كمك هاي ستاد اجرايي 

فرمان حضرت امام خميني)ره( در مراغه توزيع شده است.

رسيدنآببهتاالبهامونباحذفدايك
   سيستان وبلوچستان مدي�ركل محيط زيس�ت سيس�تان 
وبلوچس�تان گفت: ح�ذف دايك در 
داخل تاالب بين المللي هامون عالوه  بر رسيدن آب به نقاط بيشتر سبب 
مهار يكي از كانون هاي گردو غبار در اين تاالب تا حدود زيادي شده است. 
وحيد پورمردان مديركل محيط زيست سيس��تان وبلوچستان گفت: 
با توجه به حج��م ورودي س��يالب از روزهاي آخر س��ال گذش��ته و 
پيش بيني هاي انجام ش��ده در برنامه احياي تاالب بين المللي هامون، 
اولويت هاي احياي تاالب در قالب ورود آب به تمامي بخش ها و همچنين 
احياي پوشش گياهي به منظور كنترل پديده گرد و غبار در دستور كار 
اين اداره كل قرار گرفت.  وي گفت: براي تحقق برنامه پيش رو و ورود آب 
به تمام قسمت هاي تاالب بين المللي هامون، دايك منطقه جنوب كوه 
خواجه براي آبگيري قسمت هاي جنوبي تاالب كه نزديك به يك دهه 
خشك و يكي از كانون هاي گرد و غبار منطقه بود بازگشايي شد و حجم 
مناسبي از آب بستر خشك اين قسمت از تاالب را در برگرفته و پوشش 

گياهي آن نيز بصورت چشمگير احيا شده است. 

كرونا7شهرستانهرمزگانرا
يكهفتهتعطيلكرد

بيمارستان هاي گلستان از كرونايي ها اشباع شد
تلفات كرونا به يك نفر در هر 1۰ دقيقه رسيده و شايد از اين وحشتناك تر 
نتوان خبري در رسانه ها يافت. هر ساعت 6 نفر و در هر شبانه روز نزديك 
به 15۰ نف�ر جان خود را از دس�ت مي دهن�د و اين موض�وع، هم براي 
مسئوالن و هم مردم بسيار عادي شده اس�ت.  وقتي محدوديت هاي 
ابتداي سال به يكباره برداشته ش�د، همه فكر كردند كرونا هم از بين 
رفته است و همين بي توجهي به پروتكل هاي بهداشتي و آغاز سفرهاي 
بي مورد باعث ش�د تا امروز ميزان تلفات از دوران اوج كرونا هم باالتر 
برود.  با اينكه در حال حاضر بسياري از استان ها از اوج گيري كرونا خبر 
داده و هر روز بر تعداد شهرس�تان هاي قرمزش�ان افزوده مي شود اما 
تاكنون فقط هرمزگان است كه با تعطيلي يك هفته اي هفت شهرستان 
قرمز خود تصميم بزرگي براي مهار اين ويروس منحوس گرفته است. 

    
طي هفته هاي اخيركرونا ش��رايط هرمزگان را بهم ريخت و شهروندان 
زيادي را مبتال كرد و تع��دادي از هموطنان را نيز به كام مرگ كش��اند. 
در پی آن روز گذشته اعالم ش��د محدوديت هاي شهرستان هاي داراي 
وضعيت قرمز شيوع بيماري كرونا در هرمزگان از سوي كميته امنيتي، 
اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا، تصويب و ابالغ 
شده كه براساس آن، اين مناطق به مدت يك هفته تعطيل خواهند بود.  
استاندار هرمزگان با بيان اينكه اين محدوديت ها از روز گذشته )شنبه 1۴ 
تير( در شهرستان هاي بندرعباس، بندرلنگه، ميناب، رودان، حاجي آباد، 
قشم و بستك كه در وضعيت قرمز قرار دارند اعمال مي شود و در صورت 
نياز تمديد خواهد ش��د، گفت: »مصوبات ستاد استاني مديريت بيماري 
كرونا در كل استان همچنان اعمال مي ش��وند كه بر اين اساس در همه 
محيط هاي كار مش��اغل مختلف از جمل��ه ادارات، بنگاه هاي توليدي و 
اقتصادي، فعاليت هاي عمراني و اصناف مختلف استفاده از ماسك و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي الزامي است و در اين راستا نظارت هاي گسترده در 
استان انجام و با متخلفان برخورد خواهد شد.« فريدون همتي ادامه داد: 
»رفت و آمد و تردد به تمامي روستاهاي استان كماكان با محدوديت جدي 
مواجه است و از هرگونه سفر غيرضروري به روستاها جلوگيري مي شود 
و تنها براي انجام پروژه هاي عمراني و فعاليت هاي مختلف شغلي، افراد 
مربوطه مي توانند با رعايت دقيق تمامي پروتكل هاي بهداش��تي در اين 
مناطق حضور يافته و به فعاليت بپردازند. همچنين هرگونه تجمع افراد 
و توقف خودرو در سواحل به ويژه ساحل شهر بندرعباس ممنوع است و 
برگزاري هرنوع تجمع و مراسم عروس��ي و ختم نيز در سراسر هرمزگان 
ممنوع است. نيروي انتظامي بايد تذكرهاي الزم را در اين خصوص داده و با 

نظارت جدي از برگزاري اين مراسمات و تجمعات جلوگيري كند.«
   خراسان جنوبي از سفيد تا قرمز مرگبار

خراسان جنوبي كه در همان روزهاي اوليه ورود كرونا و اوج گيري اين ويروس 
در ايران، جزو اس��تان هاي خوب و با وضعيت س��فيد بود، حاال با افزايش 
موارد بستري هاي تنفسي و مثبت اعالم شدن تست هاي كرونا در برخي 
شهرستان ها، وضعيت قرمز را تجربه مي كند.  در همين رابطه سخنگوي 
ستاد مديريت بيماري كروناي خراس��ان جنوبي از روند افزايشي بيماران 
بستري در استان خبر داده و با خواست رعايت و انجام پروتكل هاي بهداستي 
گفت: »تا اواخر هفته گذشته حدود ۲۰۰ بيمار با مشكل حاد تنفسي در 
سطح بيمارستان هاي استان بستري بودند كه ۵۸ بيمار تست شان مثبت بود 
و از اين تعداد 1۴ مورد در بخش مراقبت هاي ويژه بستري هستند.«  محمد 
دهقاني فيروزآبادي با اشاره به اينكه موارد فوتي به ۶۰ مورد رسيده است، 
يادآور شد: »براساس آخرين رتبه بندي شهرها، شهرستان هاي بيرجند و 
طبس در وضعيت بسيار پرخطر و قرمز، سربيشه، قاين، فردوس و بشرويه در 
وضعيت پرخطر نارنجي، زيركوه، نهبندان و خوسف در وضعيت متوسط خطر 

رنگ زرد و شهرهاي درميان و سرايان در وضعيت كم خطر قرار دارند.«
   معرفي بيماران به مديران 

كرونا در اصفهان سيس��تم ناوگان حم��ل و نقل عمومي اين ش��هر را با 
مشكالت زيادي مواجه كرده است. با كاهش ۶۰درصدي مسافران مترو، 
مسئوالن مجبور شده اند تعداد اتوبوس ها را تا س��ه برابر افزايش دهند.  
در همين رابطه معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري اصفهان با بيان 
اينكه ميزان بهره برداري و جابه جايي مسافران مترو طي اين مدت حدود 
۶۰ درصد كاهش پيدا كرده اس��ت، گفت: »البته با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي توسط مسافران و اقدامات انجام شده توسط شركت بهره برداري 
مترو منطقه اصفهان آمار استفاده از مترو رو به افزايش است.« داريوش 
اماني با اشاره به اينكه كرونا تاكنون بالغ بر ۲1 ميليارد تومان به سيستم 
اتوبوسراني اصفهان خسارت وارد كرده است، تأكيد كرد: »فضاهاي عمومي 
در اختيار پايانه ها از جمله راهروها، س��كوها، فضاي ورودي به پايانه ها و 
محيط پيراموني آن هر روز گندزدايي مي شود.« در گلستان هم معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشكي اين استان با اشاره به روند صعودي بيماران 
كرونايي بستري در بيمارستان هاي استان، از بي تفاوتي برخي مردم نسبت 
به رعايت مسائل بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي انتقاد كرد.  سراج الدين 
عارف نيا گفت: »از دو هفته قبل پذيرش در بيمارستان ها از ترخيص پيشي 
گرفته است. تداوم اين روند اشباع شدن تخت هاي بستري را به دنبال دارد. 
بيمارستان هاي گنبدكاووس از چهار روز قبل به مرز اشباع رسيده و براي 
حل اين مشكل بخش هاي جديد براي بيماران در نظر گرفتيم و االن هم 
ديگر ظرفيت ايجاد بخش جديد نداريم.« در قزوين هم معاون سياسي و 
امنيتي استانداري اعالم كرده دانشگاه علوم پزشكي استان مؤظف است 
ليست كارمندان و كارگراني كه به ويروس كوويد 1۹ مبتال شده اند را به 

مديران دستگاه اجرايي و مدير واحد توليدي منعكس كنند. 

۵۰هزارخانهروستاييكهگيلويهوبويراحمد
زيرچترحمايتيبيمهبركت

5۰ هزار خانه مسكوني روستايي در استان كهگيلويه و بويراحمد 
تحت پوش�ش بيم�ه برك�ت در مقاب�ل آت�ش س�وزي و حوادث 
طبيعي تا س�قف 1۰ ه�زار ميلي�ارد ريال خس�ارت ق�رار گرفت. 
مديرعامل بيمه بركت با بيان اينكه با هدف توس��عه فرهنگ بيمه در 
مناطق روستايي و محروم، ايجاد چتر حمايتي براي ساكنين آسيب پذير 
اين مناطق را در دستور كار قرار داديم، گفت: بر همين اساس و با انعقاد 
تفاهمنامه همكاري با استانداري كهگيلويه و بويراحمد، ۵۰ هزار خانه 
مسكوني روستايي اين استان تحت پوشش بيمه آتش سوزي و حوادث 
طبيعي بركت تا س��قف 1۰ هزار ميليارد ريال پرداخت خسارت قرار 
گرفته اند.  احمد طالبي با اشاره به تجربه هاي موفق گذشته در پوشش 
بيمه اي منازل مسكوني روستايي خاطرنشان كرد: شركت بيمه بركت 
وابسته به بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، پس از تجربه موفق خود 
در پوشش بيمه اي منازل مس��كوني روستايي استان هاي خوزستان و 
لرستان نسبت به بيمه آتش سوزي و حوادث طبيعي منازل مسكوني 

روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد اقدام نموده است. 
وي توضيح داد: براس��اس اين تفاهمنامه، تعداد ۵۰ ه��زار باب منزل 
مسكوني روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد با سرمايه ۲۰۰ ميليون 
ريال به ازاي هر باب خانه، در قبال خطرات آتش سوزي، صاعقه، انفجار، 
سيل و طغيان آب، زلزله، طوفان، تندباد و گردباد، رانش و فرونشست 

زمين به مدت يك سال تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفته است. 
مديرعامل بيمه برك��ت ادامه داد: بني��اد بركت با توجه به رس��الت و 
مأموريت هاي خود و جهت تسهيل در اجرايي شدن اين موضوع مهم، 
در پرداخت حق بيمه بيمه نامه هاي صادره با اس��تانداري كهگيلويه و 
بويراحمد مش��اركت مي نمايد.  طالبي يادآور ش��د: پيش از اين نيز با 
حمايت بيمه اي از روستاهاي اس��تان هاي خوزستان و لرستان توسط 
ستاد اجرايي فرمان امام، 1۴3 هزار منزل در استان خوزستان و 7۵ هزار 
منزل در استان لرستان تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفته اند.  وي با 
اشاره به سيل فروردين ماه سال 13۹۸ اظهار داشت: بيمه بركت در اين 
حادثه ناگوار با پوشش منازل مسكوني روستايي استان هاي خوزستان 
و لرستان، زمينه پرداخت خسارتي بالغ بر ۲7۰ ميليارد ريال خسارت 
را به سيل زدگان فراهم كرد كه سهم هر استان به ترتيب 1۲۲ و 1۴۸ 
ميليارد ريال بود.  مديرعامل بيمه بركت خاطرنشان كرد: ستاد اجرايي 
فرمان امام به منظور محروميت زدايي، ارتقاي سطح زندگي، برقراري 
عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم 
و كم برخوردار تا به امروز روستاهاي شش استان محروم كشور را تحت 

پوشش بيمه آتش سوزي بركت قرار داده است. 

اختصاصنخستينآمبوالنسدرياييپيشرفته
بهجزيرههرمز

همزمان با ميالد با سعادت ثامن الحجج     هرمزگان
ام�ام رض�ا)ع( و ب�ا حض�ور فرمان�دار 
بندرعباس و رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان، نخستين 
آمبوالنس دريايي پيشرفته به  فوريت هاي پزشكي جزيره هرمز پيوست. 
سيد مجدالدين حسيني بخشدار جزيره هرمز با اشاره به پيوستن نخستين 
آمبوالنس دريايي پيشرفته به جزيره هرمز، گفت: اين آمبوالنس دريايي 
مجهز به تمام سيستم و تجهيزات اورژانس روز دنيا است كه امكان انجام 
اقدامات اوليه براي نجات مجروحان در آن امكانپذير است.  وي تصريح كرد: 
اين آمبوالنس دريايي قابليت حمل همزمان سه بيمار بدحال اورژانسي و پنج 
بيمار غير اورژانسي، دو خدمه و هشت همراه را دارد و تجهيزات داخلي آن 
نيز براساس استانداردهاي الزم براي حمل بيمار در آمبوالنس دريايي است.  
بخشدار هرمز خاطرنشان كرد: اين آمبوالنس  دريايي از نوع بسيار پيشرفته 
و مجهز به تجهيزات  اي سي يو، امكانات بيمارستاني با قابليت امدادرساني 
به پنج بيمار در شرايط عادي و سه بيمار در شرايط بحراني هستند و امكان 
حركت در شرايط بد آب و هوايي را نيز دارند.  حسيني اعتبار هزينه خريد 
اين آمبوالنس دريايي را افزون بر ۵۰ ميليارد ريال و از محل اعتبارات استاني 
و ملي دانست و گفت: با توجه به هماهنگي هاي انجام شده قبلي، آمبوالنس 
دريايي جديد و قديم به طور همزمان در جزيره خدمات خواهند داد.  وي 
افزود: آمبوالنس دريايي هرمز در شرايط عادي نامناسب جوي با 3۰ نات 
دريايي سرعت و در شرايط عادي با 37 نات دريايي سرعت مي تواند مسير 

هرمز تا بندرعباس را در كمترين زمان ۲۰ الي ۲۵ دقيقه طي كند. 


