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88498441سرويس  شهرستان

سیداحمد هاشمي اشكا سجاد مرسلي

م�ل  عا ي��ر مد    اصفهان
نمايش�گاه هاي 
بين المللي استان اصفهان با بيان اينكه در حال 
حاضر پروژه بزرگ نمايش�گاه بزرگ اصفهان 
بيش از ۹۵ درصد پيش�رفت فيزيكي دارد، از 
بهره برداري آن ت�ا چهارماه آين�ده خبرداد. 
عل��ي يارمحمدي��ان مديرعامل نمايش��گاه هاي 
بين المللي اس��تان اصفه��ان در حاش��يه افتتاح 
شانزدهمين نمايشگاه تخصصي قطعات خودرو 
اصفه��ان درباره آخري��ن وضعيت پ��روژه بزرگ 
نمايش��گاه بين المللي اس��تان اصفهان، گفت: با 
اقدامات ص��ورت گرفت��ه در حال حاض��ر پروژه 
بزرگ نمايشگاه بزرگ اصفهان بيش از ۹۵ درصد 
پيش��رفت فيزيكي دارد.  وي اف��زود: بيش از ۹۵ 
درصد تأسيسات و قطعات الزم براي نمايشگاه را 
سال گذشته خريداري و مناقصه ها و آگهي هاي آن 
انجام و قراردادهايش منعقد شد و اكنون بيش از 

۱۵۰ قرارداد با پيمانكاران مختلف منعقد كرده ايم 
كه در اين پروژه در حال فعاليت هستند.  مديرعامل 
نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان با تأكيد بر 
اينكه نمي توان تاريخ دقيقي براي افتتاح نمايشگاه 

در س��ال جاري اعالم كرد، ابراز امي��دواري كرد تا 
چهار ماه آينده اين پروژه به بهره برداري برس��د.  
يارمحمديان تأكي��د ك��رد: بازديدكنندگان اين 
نمايشگاه تنها تخصصي هستند و براي عموم مردم 

بازگشايي نشده است.  وي درباره سرنوشت محل 
فعلي نمايشگاه بعد از افتتاح پروژه بزرگ نمايشگاه 
اصفهان، اظهار كرد: شهرداري اصفهان با ۶۳ درصد 
و اتاق بازرگاني با ۳۳ درصد س��هام دار نمايشگاه 
اصفهان هستند و در حال حاضر هنوز براي محل 
فعلي نمايشگاه اصفهان تصميم گيري نشده است، 
اما آنچه مس��لم اس��ت در اين محل بعد از افتتاح 
پروژه بزرگ، نمايشگاه ديگري برگزار نخواهد شد.  
مديرعامل نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان 
تصريح كرد: لغو چهار ماهه نمايشگاه ها و تعطيلي 
بيش از ۳۰ سايت نمايشگاهي موجب خسارت هزار 
ميلياردي به صنعت نمايشگاهي كشور شده است.  
يارمحمديان با اشاره به اينكه صنعت نمايشگاهي 
موجب افزايش اش��تغال و همچنين اشتغالزايي 
ديگر بخش ها مي ش��ود، اظهار كرد:  برپا نش��دن 
نمايشگاه ها خسارت بااليي به صنعت نمايشگاهي 

و صنايع ديگر وارد مي كند.

پیشرفت ۹۵ درصدي پروژه بزرگ نمايشگاه بین المللی اصفهان

برگزاريآزمونتخصصيحافظانقرآنكريمخراسانشمالي
آزم�ون مرحله     خراسان شمالي
از  نخس�ت 
پانزدهمي�ن دوره ارزياب�ي و اعط�اي م�درك 
تخصصي حافظان قرآن كريم در خراسان شمالي، 
روز جمعه ۲۷ تيرماه سال جاري برگزار مي شود. 
حمزه بابايي مقدم، رئيس اداره امور قرآني اداره 
كل تبليغات اس��المي خراسان شمالي گفت: 
آزمون مرحل��ه اول از پانزدهمي��ن دوره طرح 
ارزيابي و اعطاي م��درك تخصصي به حفاظ 

قرآن كريم، روز جمعه، ۲۷ تيرماه سال جاري ساعت ۹:۳۰ صبح در استان خراسان شمالي به صورت 
همزمان با سراسر كشور برگزار مي شود.  وي افزود: اين آزمون در محل دبيرستان دخترانه علوم معارف 
اسالمي صدرا، با حضور ۹۹ شركت كننده برگزار مي شود كه از اين تعداد ۴۹ نفر در رشته ۱۰ جزء، ۹ نفر 
در رشته ۲۰ جزء و ۴۱ نفر در رشته حفظ كل قرآن كريم شركت كرده اند كه اكثريت شركت كنندگان را 
بانوان تشكيل مي دهند.  رئيس اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي خراسان شمالي تصريح كرد: 

با توجه به شيوع ويروس كرونا، اين آزمون با رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود.

انجاماولينعملجراحيترميمپارگيقلبدرديواندره
روز گذش���ته     كردستان
عمل جراح�ي 
اورژانس�ي، ترميم پارگي قلب بر روي بيمار 1۷ 
ساله در بيمارستان ديواندره با موفقيت انجام شد. 
عليرضا حشمتي مدير شبكه بهداشت و درمان 
ديواندره گفت: پسر نوجوان ۱۷ ساله اهل ديواندره 
به دنبال نزاع و آسيب ناشي از ورود چاقو به سمت 
چپ قفسه سينه دچار خون ريزي شده كه توسط 
اكيپ فوريت هاي پزشكي ۱۱۵ به بيمارستان امام 

خميني )ره( اين شهرستان اعزام و پس از معاينه و اقدامات اوليه به دليل حجم زياد خونريزي بيمار سريع به 
اتاق عمل منتقل شد.  وي افزود: با توجه به وخامت حال بيمار تصميم گرفته شد كه عمل جراحي انجام شود 
و بر همين اساس بنده به همراه دكتر افشين حاجي حسن زاده با كمك هم پس از حدود سه ساعت ونيم 
عمل جراحي، وضعيت بيمار را پايدار اعالم كرده و بيمار به  اي سي يو منتقل شد.  مديرشبكه بهداشت و درمان 
ديواندره در خصوص اين عمل موفقيت آميز اظهار كرد: به علت پارگي قلب و خونريزي شديد در حين عمل و 
همچنين پس از عمل در مجموع حدود ۲۳ واحد خون و فرآورده هاي خوني به اين بيمار نوجوان تزريق شد. 

فعاليت۵۹۱پايگاهتابستانياوقاتفراغتدراستانكرمان
معاون پرورشي    كرمان
فرهن��گي  و 
آم�وزش و پرورش اس�تان كرم�ان گفت: 
۵۹1پايگاه تابستاني اوقات فراغت در استان 

كرمان فعاليت مي كنند. 
»صديقه مرادي« معاون پرورشي و فرهنگي 
آموزش و پرورش استان كرمان با اعالم فعاليت 
۵۹۱ پايگاه تابستاني اوقات فراغت در استان 
گف��ت: پايگاه هاي غني س��ازي اوقات فراغت 

دانش آموزان در استان كرمان در راستاي تحقق شعار س��ال ۹۹ )جهش توليد، هر دانش آموز يك 
مهارت( در شبكه آموزش��ي دانش آموز »ش��اد« در حال ارائه خدمات به دانش آموزان هستند.  وي 
با اشاره به فعاليت ۳۷ دارالقرآن وابس��ته به آموزش و پرورش اس��تان در غني سازي اوقات فراغت 
دانش آموزان افزود: ۷۳ كانون فرهنگي و تربيتي نيز در اين زمينه فعال هس��تند.  معاون پرورشي و 
فرهنگي آموزش و پرورش استان كرمان گفت: غني سازي اوقات فراغت در ۴۸ مجتمع ورزشي، ۴۰ 

پژوهشسرا و ۱۵۰ پايگاه بسيج دانش آموزي طرح شهيد بهنام محمدي انجام مي شود. 

افزايش۱60درصديشهركسازيدرنواحيصنعتيخراسانرضوي
م�ل  عا ير مد    خراسان رضوي
كت  ش����ر
شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي از 
افزايش 160 درصدي شهرك سازي در نواحي 
صنعتي اس�تان خراس�ان رضوي خب�ر داد. 
مس��عود مهدي زاده مقدم مديرعامل ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي در 
بازديد از توسعه ناحيه صنعتي ميان جلگه،گفت: 
مطابق با برنامه ريزي هايي كه انجام شد مقياس 
شهرك سازي در شهرك ها و نواحي صنعتي خراسان رضوي طي سه سال گذشته ۱۶۰ درصد افزايش يافته 
است.  وي با تأكيد بر تجهيز و تكميل پروژهاي عمراني و ايجاد شهرك و ناحيه صنعتي، افزود: در سال ۹۸ 
براي تجهيز زيرساخت ها و شهرك سازي ۳۴۷ ميليارد ريال هزينه شده كه نسبت به سال ۹۷، ۲۸ درصد 
رشد داشته است.  مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي ادامه داد: در سال گذشته 
۶۶ پروژه عمراني با اعتبار۳۴۷ ميليارد ريال اجرا شد و امسال حدود ۵۰۰ ميليارد ريال پروژه در دست اجرا 

است تا با تجهيز شهرك ها و نواحي صنعتي، شرايط و بسترسازي الزم براي توليد فراهم باشد. 

۱۱0برنامهفرهنگيدرهفتهحجاب
وعفافايالمبرگزارميشود

همزمان با هفته حجاب و عفاف 110      ايالم
برنامه فرهنگي در سطح استان و 
عموماً بيشتر در بستر فضاي مجازي در استان برگزار مي شود. 
سردارجمال شاكرمي فرمانده سپاه اميرالمومنين)ع( استان ايالم 
با اشاره به اينكه ۱۱۰ برنامه فرهنگي در هفته عفاف و حجاب در 
ايالم برگزار مي شود، گفت: امسال با توجه به شيوع ويروس كرونا در 
استان، برنامه هاي هفته حجاب و عفاف در فضاي مجازي و حقيقي 
با رعايت فاصله گذاري اجتماعي برگزار مي شود.  شاكرمي تصريح 
كرد: اين برنامه ها به مناسبت گراميداشت هفته عفاف و حجاب و 
به منظور ترويج فرهنگ حيا و عفت، تحكيم بنيان خانواده و كاهش 
آسيب هاي اجتماعي همچون بدحجابي، طالق، خودكشي و ساير 
منكرات اخالقي و اجتماعي برگزار مي ش��ود.  وي افزود: در اين 
هفته برنامه هاي متنوع فرهنگي از قبيل مسابقه فرهنگي، برپايي 
نمايشگاه، توليد آثار هنري و تبليغات بصري در سطح شهر، تذكر 
لساني و تجليل از بانوان محجبه با محوريت جامعه بسيج زنان در 

پايگاه ها و حوزه هاي بسيج سراسر استان برگزار مي شود. 

فرودگاهرامسر
مرزمجازرسميكشورشد

با درخواست رس�مي استاندار      مازندران
مازن�دران، فرودگاه رامس�ر به 
عنوان مرز مجاز رسمي كشور مصوب شد. با تحقق اين مطالبه 
مهم مردمي، از اين پس دروازه تعامالت اين شهرس�تان در 
حوزه هاي اقتصادي، گردشگري و صادرات كاال با كشورها و 

بازارهاي هدف گشوده خواهد شد.   
درخواست رس��مي مقام عالي دولت در مازندران مبني بر اعالم 
مرز هوايي فرودگاه رامسر در شمار مرزهاي مجاز رسمي كشور 
در وزارت كشور به تصويب رسيد.  احمد حسين زادگان، استاندار 
مازندران، فراهم شدن بس��ترهاي الزم و توس��عه باند فرودگاه 
رامسر و تجهيز اين فرودگاه در دولت تدبير و اميد را گامي مهم 
براي تقويت اين فرودگاه عنوان و كرد و گفت: با ايجاد مرز هوايي 
و بين المللي شدن پروازهاي فرودگاه رامسر، از اين پس پروازهاي 
مستقيم از اين فرودگاه به كش��ورهاي همسايه و عتبات عاليات 
صورت مي گيرد.  وي تصويب مرز هوايي فرودگاه رامسر را نشان 

عزم دولت براي توسعه اقتصاي اين منطقه دانست.

تثبيت۹43شغلصنعتي
درآذربايجانغربي

امسال ۹۴۳ شغل صنعتي در استان    آذربايجان غربي
آذربايجان غربي تثبيت شده است. 
غالمرض��ا باباي��ي رئيس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
آذربايجان غرب��ي ب��ا بي��ان اينك��ه امس��ال ۱۷ واح��د راكد در 
آذربايجان غربي به چرخه توليد بازگش��ته كه ميزان اشتغال آنها 
۹۴۳ نفر بوده اس��ت، گفت: در اين مدت، همچنين ۳۲۲ نفر به 
ميزان اشتغال اين واحدهاي صنعتي اضافه شده است.  وي افزود: 
طي سال جاري ۱۰ طرح توليدي نيز كه باالي ۶۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته، به توليد رسيده كه با راه اندازي اين واحدها براي 
۲۳۰ نفر در فرصت شغلي ايجاد شده است.  رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربايجان غربي با اشاره به اينكه در سال گذشته 
نيز ۱۰۵ واحد راكد به چرخه توليد بازگش��ته است، گفت: براي 
اين واحدهاي توليدي، ۲۴۰۰ ميليارد ريال تسهيالت پرداخت 
شده است.  بابايي افزود: سال گذشته واحدهاي راكد و مشكل دار، 
مشكل بانكي، بيمه اي و مالياتي داشتند كه با برگزاري ۲۰۰ جلسه 

كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، بخش زيادي از آنها رفع شد.

 آغاز عمليات ريل گذاري راه آهن 
چابهار– زاهدان با حضور وزير راه و شهرسازي

خوزستان، ايران را در توليد چادر مشكي 
خودكفا مي كند

عملي����ات     سيستان وبلوچستان
ريل گ�ذاري 
راه آهن چابهار- زاهدان با حض�ور وزير راه و 

شهرسازي آغاز شد. 
اهميت راهبردي و استراتژيك سواحل مكران و بندر 
چابهار به لحاظ اقتصادي، نظامي و فرهنگي، استفاده 
از س��واحل امن درياي عمان و بندر چابهار براي 
امور بازرگاني و تجاري و تبادل كاال و بهره برداري 
حداكثري از سواحل مكران با تأمين زير ساخت ها 
و فعاليت هاي اقتصادي براي ايجاد اشتغال و رفع 
فقر از منطقه، اهميت اين كالن پروژه را دو چندان 
كرده اس��ت.  طول راه آهن زاهدان- چابهار ۶۲۸ 
كيلومتر است و طبق برنامه ريزي ها، ريل گذاري 
۱۵۰ كيلومتر از اين محور تا پايان امس��ال انجام 
خواهد شد.  ايجاد كريدور تمام ريلي شرق كشور، 
اتصال چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي كشور به 
شبكه ريلي كشور، كمك به توسعه سواحل مكران 
از طريق ايجاد حمل و نقل ريلي، اتصال كشورهاي 
آسياي ميانه و افغانستان به آب هاي آزاد اقيانوسي، 
ايجاد بستر مناسب براي توسعه و رشد اقتصادي ، 
صرفه جويي در مصرف سوخت و كاهش تصادفات 
جاده ايي، ايجاد توسعه و امنيت پايدار در منطقه و 

ايجاد همكاري هاي دايمي با كشورهاي منطقه و 
ساير كشورها با تبادالت تجاري و ترانزيتي از اهداف 
طرح راه آهن چابهار- زاهدان و ادامه زاهدان- زابل- 
بيرجند- مشهد برشمرده شده است.  در مسيربندر 
چابهار، شهر جديد تيس، بخش��ي از شهرستان 
كنارك، نيكش��هر، ايرانش��هر، خاش و زاهدان از 
جمله ش��هرهاي واقع در اين خط ريلي هستند.  
جابه جايي ۹۲۷ هزار مس��افر و ۲ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تن بار براي س��ال ۱۴۰۱ از اهداف اقتصادي 
كوتاه مدت اين طرح عنوان شده است.  منابع مالي 
اين طرح از محل فروش سهام، منابع اعتباري قانون 
بودجه، تسهيالت صندوق توسعه ملي و نيز منابع 
مالي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا تأمين خواهد 
شد.  طول اين خط ۶۲۸ كيلومتر و عرض آن ۷ متر 
است. سرعت طراحي براي قطار مسافري در اين 
خط۱۶۰ كيلومتر و قط��ار باري ۱۲۰ كيلومتر در 
نظر گرفته شده است. همچنين تعداد ايستگاه هاي 
در مسير ۳۴ دستگاه خواهد بود. همچنين ساخت 
۳۹ دستگاه تونل به طول ۱۵هزار و ۶۰۰ متر، ۱۲۸ 
دستگاه پل به  طول ۱۵ هزار و ۴۰۰ متر و ۸۰ تقاطع 
با راه هاي اصلي و فرعي از ديگر ويژگي هاي فني اين 

خط ريلي است. 

براي نخستين بار     خوزستان
در كش��ور در 
شركت پتروشيمي شهيد تندگويان از گريد 
TG 670S چ�ادر مش�كي رونماي�ي ش�د. 
با راه اندازي خط توليد گري��د TG 670S چادر 
مشكي در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان 
ساالنه ۲۸ تا ۳۰ هزار تن نياز كشور به اين گريد 
براي توليد چادر مشكي را تأمين مي كند و بدين 
ترتيب كشور از واردات اين محصول كامالً بي نياز 
خواهد شد.  جعفر ربيعي مديرعامل شركت صنايع 
پتروشيمي خليج فارس در مراسم راه اندازي خط 
توليد گريد چادر مش��كي در پتروشيمي شهيد 
تندگويان خوزستان گفت: عدم توليد چادر مشكي 
در ايران از مواردي بود كه موجب سرشكستگي ما 
بود كه چرا محصولي پرمصرف مانند چادر خانم ها 
را از خارج از كشور وارد مي كنيم و جالب است كه 
اين بحث يك قدمت حدود ۴۰ ساله دارد و اين 
سؤال هميشه مطرح بود كه چرا چادر زن با حجاب 

ايراني بايد توليد ژاپن، يا كره يا مالزي باشد؟
وي افزود: با همت و برنامه ريزي صورت گرفته در 
پتروشيمي شهيد تندگويان به عنوان توليد كننده 
مهم گريد نس��اجي، توانس��تيم مواد اوليه چادر 

مشكي را در كشور توليد كنيم و آن را در اختيار 
توليد كنندگان داخلي قرار دهيم و من به مهندس 
قاسمي شهري و تمامي دست اندركاران اين پروژه 
تبريك مي گويم و از آنها تشكر مي كنم.  مديرعامل 
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس تصريح 
كرد: امروز و با تالش ص��ورت گرفته و همراهي 
دو توليدكننده چادر با افتخار اعالم مي كنيم كه 
چادر مش��كي كاماًل ايراني به بازار عرضه ش��د و 
اين طلسم شكسته شد.  سيدرضا قاسمي شهري 
مديرعامل شركت پتروشيمي شهيد تندگويان 
هم در اين مراسم با بيان اينكه گريد توليد شده در 
اين مجتمع توسط شركت نخ پيوسته زاگرس به 
نخ چادر مشكي تبديل مي شود، گفت: در مرحله 
اول ۲ هزار تن از اين محصول به صورت آزمايشي 
توليد و در اختيار اين شركت قرار گرفت و با اعالم 
رضايت توليدكنندگان چادر مشكي محموله هاي 
بعدي تحويل ش��ده اس��ت.  وي اظهار داشت: با 
هماهنگي توليدكنندگان در مدت توليد آزمايشي 
اين گريد نقاط ضعف آن برطرف و با كيفيت بسيار 
خوب و مقاوم در برابر نور خورشيد و شوينده ها، 
يك چادر مش��كي ايراني باكيفيت را در اختيار 

خانم هاي ايراني قرار مي دهد.

  قزوين: سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور صبح ديروز 
كلنگ احداث مركز توليد برترين ارقام نهال اصالح شده و كشت بافتي در 
شهرستان آبيك را به زمين زد.  اين مركز در فاز اول در ۲۱ هكتار زمين با 
۱۲ ميليارد تومان سرمايه گذاري احداث خواهد شد و براي ۵۰ نفر شغل 
ايجاد خواهد كرد.  با ساخت اين واحد توليدي دانش بنيان ساالنه ۲ ميليون 

اصله نهال اصالح شده و كشت بافتي توليد و روانه بازار خواهد شد. 
  خراسان جنوبي: مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
خراسان جنوبي از گازسوز كردن رايگان خودرو هاي عمومي در اين استان 
خبر داد.  قربانعلي مرداني گفت: مالكين خودرو هاي عمومي )تاكس��ي، 
 https://gcr. وانت بار، نيسان و كاميونت( مي توانند با مراجعه به سامانه
niopdc. ir/ ثبت نام و در اين طرح ملي شركت كنند. وي با بيان اينكه 
در اجراي اين ط��رح، اولويت زمان نوبت د هي با افرادي اس��ت كه زودتر 
ثبت نام خود را در سامانه مذكور تكميل كرده باشند، گفت: در ثبت نام هيچ 
هزينه اي براي دوگانه سوز كردن خودرو ها از متقاضيان دريافت نمي شود 

و بصورت رايگان انجام خواهد شد. 
  خوزستان: مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: اين طرح ها 
در قالب پويش الف - ايران و افتتاح طرح هاي صنعت برق در خوزس��تان با 
حضور وزير نيرو به صورت ويديو كنفرانس به بهره داري رسيد.  محمود دشت 
بزرگ افزود: اين طرح ها با اعتبار بيش از ۳ هزار ميليارد ريال اجرا شده اند.  
وي ادامه داد: اين طرح ها در بخش پست و خطوط انتقال و فوق توزيع برق 

خوزستان بوده و نقش ويژه اي در توسعه صنعت برق خواهند داشت. 

تبكريمهكنگوباگرماآمد
 تب كريمه در سيستان و بلوچستان

 گيالن و خراسان رضوي مشاهده شد
بعد از كرونا كه چند ماهي است مثل زالو بر تن ايرانی ها چسبيده و خون 
سالمت و آسايش شهروندان را مي مكد و قصد جداشدن هم ندارد، حاال  
درد ديگري به جان برخی هموطنان افتاده و يكي يكي، آنها را درگير خود 
مي كند. شيوع تب كريمه كنگو  در چند استان و مثبت اعالم شدن تست 
شهروندان موجي از نگراني را به وجود آورده و موجب شده تا مسئوالن 
بهداشت و سالمت هم هش�دارهايي در اين زمينه بدهند. هم اكنون 
تب كريمه كنگو در استان هاي سيستان وبلوچستان، خراسان رضوي 
و گيالن فعال شده و استان هاي ديگر نيز در خطر ابتال به آن هستند. 

    
تب كريمه كنگو يك بيماري خونريزي دهنده تب دار حاد است كه بوسيله 
كنه يا تماس با خون يا ترشحات يا الشه دام و انسان آلوده منتقل مي شود. اين 
بيماري در فصل هاي گرم سال از اواخر فروردين تا اواخر شهريور كه زمان رشد 
و تكثير كنه ها است شيوع مي يابد.  سردرد، تب باال، درد كمر، درد مفاصل، درد 
شكم و استفراغ، قرمزي چشمان، سرخ شدن صورت، سرخ شدن حلق و نقاط 
قرمز روي سقف دهان از عاليم اوليه بيماري تب كريمه كنگو در انسان است.  
با توجه به مرز طوالني استان سيستان و بلوچستان با كشورهاي پاكستان و 
افغانستان و ورود دام قاچاق از اين كشورها، هر سال بيماري تب خونريزي 
دهنده كريمه كنگو در اين استان بيش از مناطق ديگر شايع مي شود. اما نكته 
نگران كننده اين است كه اين بيماري در كمترين زمان به مناطق و استان هاي 

ديگر نيز تسري يافته و شهروندان زيادي را آلوده و بيمار مي كند. 
   ورود بيماري از مرزهاي شرقي

چند روزي است كه موضوع شيوع تب كريمه بر سر زبان ها افتاده و باز هم 
مثل هميشه اين بازي از سيستان و بلوچستان شروع شد.  مدير پيشگيري 
و مبارزه با بيماري هاي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با 
بيان اينكه كه حدود ۶۰ درصد موارد تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 
در سيستان و بلوچستان اتفاق مي افتد، مي گويد: »اين بيماري كشندگي 
بااليي داش��ته به طوري كه در صورت تأخير در ش��روع درمان مي تواند 
منجربه مرگ ۴۰ تا ۶۰ درصد از بيماران شود و هر ساله با شروع فصل گرما 
يعني فصل بهار و تابستان و همزمان با رشد و بلوغ كنه ها تعداد مبتاليان 
به بيماري ت��ب خونريزي دهنده كريمه كنگو افزاي��ش مي يابد.« دكتر 
مجيدسرتيپي ادامه مي دهد: »با توجه به ورود دام از كشورهاي پاكستان 
و افغانستان كه با شيوع باالي بيماري روبه رو هستند، نگهداري دام ها در 
جوار اماكن مسكوني، فرهنگ مصرف باالي گوشت در ميان مردم منطقه 
و تأمين بخشي از گوشت مصرفي مورد نياز از طريق كشتارهاي غيرمجاز و 
غيربهداشتي در سطح شهرها و روستاها بيشترين موارد بروز اين بيماري 
در كشور در سيستان و بلوچستان رخ مي دهد.« با توجه به فصل تابستان 
و گرماي هوا و احتمال انتقال بيماري ه��اي واگيردار از همه هموطنان و 
بخصوص مردم سيستان و بلوچستان خواسته شده تا بيش از پيش به نكات 
بهداشتي توجه كرده و در خريد گوشت قرمز دقت بيشتري داشته باشند. 

   تب كنگو از خراسان تا گيالن
با اينكه معموالً استان هاي گرم، زودتر درگير بيماري تب كريمه مي شوند 
اما خبرها حكايت از رس��يدن اين بيماري به گي��الن و آلوده كردن اين 
منطقه دارد.  بنابه تأييد دانش��گاه علوم پزش��كي گيالن، تاكنون چهار 
مورد ابتالي قطعي به بيماري تب كريمه كنگو در اين استان شناسايي و 
در مراكز درماني بستري هستند.  بر همين اساس روز گذشته، مديركل 
دامپزشكي گيالن با هشدار نسبت به خطر شيوع بيماري تب كريمه كنگو 
در اين استان از شهروندان خواست فرآورده هاي خام دامي را از مراكز مجاز 
تحت نظارت دامپزشكي خريداري كنند.  سهراب عاقبتي با تأكيد بر اينكه 
بيماري تب كريمه كنگو بيماري مشترك بين انسان و دام است، ادامه داد: 
»اين بيماري داراي عاليم مشهود نبوده اما در صورت ابتالء انسان با آن 
سبب مرگ مي شود.« وي همچنين از دامداران و روستاييان خواست از 
دست زدن و كشتن كنه هاي موجود در بدن دام خودداري و جايگاه هاي 
نگهداري دام را سم پاشي كنند.  خراسان رضوي هم از گزند اين بيماري 
در امان نمانده و به گفته رئيس دانش��كده علوم پزش��كي تربت جام، از 
۱۶بيمار مشكوك به تب كريمه كنگو، نتيجه تست ۱۲ نفر مثبت اعالم 
شده كه با اقدامات انجام ش��ده، بيماري تحت كنترل است.  محمد افكار 
با بيان اينكه از ميان ۱۶ بيمار مشكوك به بيماري تب كريمه ۸ نفر از يك 
روستا و در يك مهماني و از يك منبع يكساِن آلوده استفاده كرده بودند كه 
نتيجه تست هر ۸ نفر مثبت شد، ادامه مي دهد: »بقيه افراد در پراكندگي 
جغرافيايي سطح شهرس��تان بودند و از اين تعداد ۴ مورد منفي، ۳ مورد 
مثبت و يك مورد در حال پيگيري است.  وي در خصوص اين بيماري و 
پيشينه آن در شهرستان نيز مي گويد: »تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 
يك بيماري ويروسي تب دار حاد است و به وسيله كنه در بهار و تابستان 
شايع مي شود، اگر انسان با دام آلوده يا الشه و خون دام آلوده تماس داشته 
باشد يا به مصرف گوش��ت و جگر خام دام آلوده بپردازد، به اين بيماري 
مبتال مي شود.« رئيس دانشكده علوم پزشكي تربت جام توصيه مي كند 
مردم حتماً از طريق مراكز داراي مجوز نسبت به تهيه گوشت اقدام كنند 
و همچنين گوشت خريداري ش��ده را به مدت ۲۴ ساعت در دماي صفر 
تا چهار درجه يخچال نگهداري كنند و در هن��گام مصرف خوب بپزند، 

همچنين دامداران نيز از ارتباط با دام هاي آلوده خودداري كنند.

صادرات60درصدبادامسامان
بههندوستان

فرماندار س�امان گف�ت: 60 درصد    چهارمحال و بختياري
توليدات ب�ادام اين شهرس�تان به 

صورت مستقيم به كشور هند صادر مي شود. 
كمال اكبريان فرماندار س��امان با بيان اينك��ه ۶۰ درصد بادامي كه در 
اين شهرس��تان توليد مي شود به صورت مس��تقيم به هندستان صادر 
مي شود، گفت: شهرستان س��امان قطب توليد بادام در كشور به شمار 
مي رود كه بيشترين صادرات بادام را به خود اختصاص داده است.  وي، 
از تدوين راهكارهاي حمايتي از صادركنندگان بادام خبر داد و افزود: در 
تالش هستيم تا با ايجاد زيرس��اخت هاي صنايع تبديلي و تكميلي هم 
از صادركنندگان و هم از باغداران پرتالش حمايت كنيم.  چهارمحال و 
بختياري با توليد ۲۴ هزار تن در سال معادل ۲۰ درصد بادام باكيفيت 
كشور، در ۱۲ سال اخير به طور متوالي بيشترين توليد بادام آبي كشور را 

به خود اختصاص داده است. 

كمبودكليكا
صياداندريايخزررانگرانكردهاست

چند وقتي بود كه ش�ايعه هايي در مورد انتقال ماهي كليكا به س�مت 
آب هاي مشترك ايران روسيه در درياچه خزر منتشر مي شد. انتقالي كه 
باعث مي شد ماهي هاي خاورياري براي سير كردن شكم شان به سراغ اين 
ماهي بروند و نتيجه كار هم مشخص است. خاويار خزر به دست روس ها 
مي افتد. حاال با شروع فصل صيد كليكا در درياي خزر و اوضاع خراب 
ميزان اين ماهي ها مي تواند تا حدودي جامه حقيقت بر تن شايعه هاي 
قبلي كند. بخصوص وقتي كه رئيس اتحاديه كيلكاگيران مازندران گفته 
از 1۵ خرداد صيد شروع شده اما هنوز به صيد مطلوب و ايده آل نرسيديم. 

    
كليكا جزو ماهي هايي است كه فصل صيدش از خرداد ماه آغاز و تا اسفند 
ماه صيادان را به سمت خود مي كش��د. اين ماهي كه طرفداران خاص 
خودش را دارد براي كنسرو شدن و صادرات بسيار مطلوب است. با اينكه 
صيادان زيادي در مازندران از راه صيد ماهي كليكا امرار معاش مي كنند 
اما امسال وضع صيد خوب نيست و گويي يك نفر قبل از صيادان مازني 

به سراغ اين ماهي ها رفته و آنها را در تور خود ريخته و برده. 
  تالش زياد و عايدي كم

تقريباً يك ماهي از شروع صيد كيلكا در درياي خزر مي گذرد و به گفته صيادان 
اوضاع صيد خوب و رضايت بخش نيس��ت.  آن طور ك��ه صيادان مي گويند 
وضعيت صيد ماهيان كيلكا نسبت به سال هاي قبل بسيار نگران كننده است. 

زيرا در سال هاي گذشته وضعيت صيد به مراتب بهتر از حال حاضر بوده. 
در همين رابطه رئيس اتحاديه كيلكاگي��ران مازندران با تأييد اينكه ار 
ميانه هاي خرداد ماه صيد شروع شده اما اصاًل قابل قبول نيست، گفته: 
»طي دو شب گذشته حدود ۲۰۰ كيلوماهي كيلكا صيد كرديم كه بسيار 
ناچيز است.« مهرداد قلي پور با اشاره به اينكه سه ماهي براي رسيدگي به 
وضعيت ذخاير آبزيان به دليل تعطيلي فعاليت به دريا نرفته بوديم وهمه 
اين مسائل در وضعيت صيد تأثيرگذار است، به مهر گفت: »احتمال دارد 
وضعيت صيد در ماه هاي بعدي بهتر شود اما اتفاق بد آنجا است كه طبق 
بررسي وضعيت صيد در سال هاي قبل، در حال حاضر ميزان صيد كاهش 

چشمگيري يافته است.«
  صيد فقط در 1۵0 روز

در حال حاضر اتحاديه كيلكاگيران ۴۸۰ س��هامدار دارد و با احتساب 
افراد و كارگران ش��اغل، كارگران روزمزد و فعاالن بخش هاي مختلف 

بيش از هزار و ۵۰۰ خانوار در اين رسته فعاليت مي كنند.  
بر همين اساس شناورهاي صيد كيلكا بيش��تر در مسيرهاي دريايي 
بابلس��ر و اميرآباد فعاليت دارند و روزانه ۱۲ س��اعت به صيد مشغول 
هس��تند.  با اينكه فصل صيد ماهيان كيلكا تا پايان اس��فندماه ادامه 
دارد اما به گفته رئيس اتحاديه كيلكاگيران، تجربه نش��ان داده كه به 
دليل شرايط نامناسب جوي و مسائل ديگر، فقط ۱۵۰ روز مي توان به 
صيد پرداخت.  قلي پور سخت و زيان آور بودن شغل صيادي را از جمله 
دغدغه هاي فعاالن اين عرصه عنوان كرده و خواستار توجه مسئوالن 

براي تحقق اين خواسته قانوني و منطقي است.  
صيد كليكا در حالي بعد از حدود ۷۰ روز صيد ماهي كيلكا از درياي خزر 
آغاز ش��ده كه با توجه به اينكه فصل بهار زمان تخم ريزي و توليد مثل 
كيلكاست صيد اين ماهي در اين زمان ممنوع است.  با اينكه پيش بيني 
شده امسال ۶ هزار تن كيلكا از درياي خزر صيد شود، اما صيدهاي اوليه 
نتوانسته رضايت صيادان را جلب كند.  آنچوي، چشم درشت و معمولي 
سه گونه ماهي كيلكا موجود در درياي خزر است كه صيادان اميدوارند 

چشم شان به ديدن هزاران قطعه از آنها روشن شود. 

برگزاري۱۵0برنامهدربوشهر
همزمانباچهلمينسالهفتهدفاعمقدس

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي     بوشهر
دفاع مقدس استان بوشهر از برگزاري 
بيش از 1۵0برنامه در اين استان در چهل سالگي دفاع مقدس خبر داد. 
سرهنگ عليرضا غريبي مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس اس��تان بوشهر در نشس��ت ش��وراي هماهنگي حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس و گراميداشت چهل سالگي دفاع مقدس گفت: 
امسال در چهل س��الگي دفاع مقدس بيش از۱۵۰ برنامه با موضوع دفاع 
مقدس در سطح استان بوشهر برگزار مي شود.  وي دفاع مقدس را نماد 
خودباوري، ايثار، عزت مندي ايران اسالمي دانست و افزود: اين فرهنگ بايد 
در تمامي عرصه هاي اجتماع ترويج و متبلور شود تا بتوان در برابر مشكالت 
فايق آييم.  مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
بوشهر هم از تشكيل شش كميته فرهنگي وهنري، اطالع رساني و فضاي 
مجازي، بانوان، توليد محتوا، ايثارگران و روحانيون ويژه هفته دفاع مقدس 
خبرداد و بيان كرد: برنامه هاي چهلمين سالگرد دفاع مقدس در ۴۳ هفته 
از سوم خرداد تا ۳۰ اسفندماه برنامه ريزي شده و هر هفته روز شمار خاصي 
دارد.  غريبي با بيان اينكه بيشترين هدف بنياد، حضور نوجوانان و جوانان 
به عنوان سرمايه اصلي كشور در برنامه هاست كه در اين راستا كارگاه هاي 
آموزشي بسيار خوبي برگزار شده است، گفت: فضاي بصري و تبليغي شهر 
بايد آميزه اي از ارزش هاي دفاع مقدس باش��د و شنبه هفته آينده غبار 
روبي مزار شهدا بصورت محدود و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي انجام 
مي ش��ود.  وي افزود: اگر چنانچه به علت گسترش كرونا امكان برگزاري 
برنامه هاي عمومي با حضور مردم وجود نداشته باشد، اين برنامه ها با ايجاد 
كارگروه فضاي مجازي با هماهنگي رسانه ها و صدا و سيما برگزار مي شود.   
اين مقام مسئول گفت: شروع اين ويژه برنامه ها در استان بوشهر به خاطر 

شيوع كرونا با تأخير انجام شده است.


