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88498441سرويس  شهرستان

زيبا احمدي حوريه ملكي

در قالب س�ومين     خراسان رضوي
پويش نيكوكاري 
دانش�گاهيان از طرف دانش�گاه علوم پزشكي 
مشهد و كميته امداد امام خميني )ره( و  در مجموع 
به مبلغ ۲ ميليارد ريال اقالم بهداشتي تهيه و در 
بين ساكنان مناطق محروم مش�هد توزيع شد. 
حجت  االسالم سيدمحمود طباطبايي مسئول نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه علوم 
پزشكي مشهد در اين مراسم گفت: در راستاي توزيع 
اقالم بهداشتي اهدايي دانشگاهيان و خيران، 3 هزار 
و ۲۷۰ بسته بهداشتي براي پيشگيري از كرونا براي 
توزيع بين ساكنان حاشيه شهر مشهد فراهم شد.  
وي افزود: از ابتداي ش��يوع ويروس كرونا تاكنون 
كمك هاي مؤمنانه دانش��گاهيان دانش��گاه علوم 
پزشكي مشهد در دو نوبت طي ماه مبارك رمضان 
اجرا شده كه در نوبت سوم اكنون شاهد اجراي آن در 
شهر امام مهرباني ها هستيم.  مسئول نهاد نمايندگي 

مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
ادامه داد: پويش پند عالوه بر ساير كمك ها در گام 
نخست ۵۰۰ بس��ته غذايي و در گام دوم ۱۵ هزار 
پرس غذاي گرم را ميان نيازمندان در مشهد توزيع 

كرده است.  حبيب اهلل آسوده مديركل كميته امداد 
امام خميني)ره( خراس��ان رضوي نيز گفت: يكي 
از اه��داف اين نهاد مردمي كردن فعاليت هاس��ت 
كه امس��ال با همكاري دفتر نهاد نمايندگي مقام 

معظم رهبري در دانش��گاه علوم پزش��كي مشهد 
مركز نيكوكاري تخصصي پند در حوزه پزش��كي 
راه اندازي شد.  وي افزود: در اين مرحله بسته هاي 
بهداشتي در مجموع به ارزش بيش از ۲ ميليارد ريال 
ميان نيازمندان مناطق حاشيه شهر مشهد توزيع 
مي شود.  وي ادامه داد: از ابتداي شيوع كرونا تاكنون 
كميته امداد امام خميني )ره( خراسان رضوي بيش 
از ۱۷۵ هزار بسته كمك معيش��تي و سالمت را با 
مشاركت مجموعه هاي مختلف از جمله دانشگاه 
علوم پزشكي مش��هد بين نيازمندان توزيع كرده 
اس��ت. مديركل كميته امداد ام��ام خميني )ره( 
خراسان رضوي گفت: در زمينه اطعام نيز از ابتداي 
شيوع بحران كرونا در اين استان بيش از ۲ ميليون 
و ۵۰۰ هزار پرس غذاي گرم توزيع شده است.  وي 
افزود: طي اين مدت مددجويان زيرپوشش اين نهاد 
بيش از ۷ ميليون عدد ماسك با مجوزهاي قانوني 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد توليد كرده اند.

توزيع۲ ميليارد ريال اقالم بهداشتي اهدايي خيران به نيازمندان مشهدي

صنايع اشتهارد با كمبود نيروي كار مواجه  است!
معاون اقتصادي     البرز
استاندار البرز 
گفت: بسياري از صنعتگران فعال در اشتهارد 
با مشكل كمبود نيروي كار مواجه هستند. 
جهانگير شاهمرادي معاون اقتصادي استاندار 
البرز در جلسه كارگروه اشتغال البرز گفت: يكي 
از موضوعاتي كه بخش صنعت در اش��تهارد با 
آن مواجه اس��ت بحث كمبود نيروي كار است، 
بس��ياري از كارخانه هايي كه به آنها سر زده ايم 

عنوان مي كنند كه مشكل نيروي كار دارند.  وي افزود: اينكه كار در اشتهارد وجود دارد اما از طرف ديگر در 
اين شهرستان به افرادي بيمه بيكاري پرداخت مي شود جالب نيست و اين موضوع بايد ساماندهي شود.  در 
اين جلسه محمد كردي فرماندار اشتهارد هم با تأييد اين موضوع گفت: كمبود نيروي كار در اشتهارد زنگ 
خطري براي بخش صنعت استان است چراكه تا چند ماه آينده چند واحد صنعتي جديد در اين شهرستان 
افتتاح خواهد شد كه به نيروي كار نياز دارد.  وي ادامه داد: اين كمبود نيروي كار عمدتاً در بخش نيروي كار 

ساده وجود دارد و بسياري از صنايع به نيروي كار بدون مهارت و بدون مدرك تحصيلي نياز دارند. 

برگزاري مرحله شهرستاني مسابقات سراسري قرآن كريم در كرمانشاه
مراسم افتتاحيه     كرمانشاه
مرحله شهرستاني 
چهل و سومين دوره مس�ابقات سراسري قرآن 
كريم شهرستان كرمانش�اه، در دانشكده علوم 

قرآني اين شهر برگزار شد. 
حجت االسالم محمد صالحي مدير كل اوقاف و 
امور خيريه استان كرمانشاه در حاشيه برگزاري 
مرحله شهرستاني چهل و سومين دوره مسابقات 
سراسري قرآن كريم شهرستان كرمانشاه، گفت: 

در استان كرمانشاه بيش از هزار نفر در مرحله شهرستاني چهل و سومين دوره مسابقات سراسري قرآن 
كريم شركت كرده اند.   وي با بيان اينكه مرحله شهرستاني چهل و سومين دوره مسابقات سراسري قرآن 
كريم در سطح استان از هفتم تير شروع ش��ده افزود: اين مرحله از مسابقات با حضور 3۰۰ متسابق در 
شهرستان كرمانشاه برگزار مي شود.  مدير كل اوقاف و امورخيريه استان كرمانشاه با بيان اينكه سه نفر از 
برگزيدگان مراحل شهرستاني به مرحله استاني چهل وسومين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم راه پيدا 

مي كنند، ادامه داد: مرحله استاني اين دوره از مسابقات اواخر مرداد يا اوايل شهريور برگزار خواهد شد.

احداث بزرگ ترين پروژه زيست محيطي كشور در تبريز
خت  س����ا   آذربايحان شرقي
بزرگ تري��ن 
پروژه زيست محيطي كشور از جمله ساخت 
مرك�ز دفن پس�ماند ويژه توس�ط قرارگاه 
ش�د.  آغ�از  تبري�ز  در  خاتم االنبي�اء 
عليرضا اصغري مديرعامل س��ازمان مديريت 
پسماندهاي شهرداري تبريز با بيان اينكه مديريت 
پسماند در همه جوامع نيازمند توجه و رسيدگي 
است گفت: بزرگ ترين پروژه زيست محيطي در 

سطح كشور در تبريز در حال ساخت است.  وي با بيان اينكه بيش از ۱۰۰۰ تن زباله در تبريز به صورت 
روزانه توليد مي شود، افزود: مديريت اين حجم از زباله نياز به استفاده از علوم روز و فناوري هاي الزم دارد 
و در همين خصوص، احداث سلول دفن زباله، مهندسي دو و سه و همچنين ساخت مركز دفن پسماند 
ويژه از جمله پروژه هاي در حال ساخت توسط قرارگاه خاتم االنبيا به ارزش ۱۰۰ ميليارد است.  مديرعامل 
سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز تأكيد كرد: طبق قانون پسماند، بي خطرسازي پسماندهاي 

ويژه برعهده توليدكننده بوده و بيمارستان ها مؤظف به بي خطرسازي پسماندهاي عفوني خود هستند.

مولدسازی ميگوي سفيد غربي در بوشهر 
دور جديد مولدسازي     بوشهر
ميگوي سفيد غربي 
در ايستگاه تحقيقاتي خليج فارس پژوهشكده 
ميگوي كش�ور مس�تقر در بوش�هر آغاز ش�د. 
عقيل دشتيان نسب رئيس پژوهشكده ميگوي 
كشور مستقر در بوشهر با اش��اره به توليد مولد 
ميگوي سفيد غربي در اين استان گفت: به منظور 
توسعه پايدار و كاهش خطرپذيري سرمايه گذاري 
در صنايع شيالتي، يكي از اولويت هاي تحقيقاتي 
امسال اين پژوهشكده، به گزيني و اصالح نژاد گونه هاي پرورشي ميگو است. وي افزود: پارسال بيش از ۷ 
هزار و ۵۰۰ جفت مولد توليد و به صنعت پرورش ميگو تحويل شد و امسال هم طبق برنامه ريزي با افزايش 
سطح زير كشت و افزودن تجهيزات جديد، قصد داريم ۱۰هزار جفت مولد توليد كنيم.  رئيس پژوهشكده 
ميگوي كشور ادامه داد: دور جديد مولدسازي ميگوي سفيد غربي با ذخيره سازي ۴۶هزار بچه ميگو در 
مخزن هاي نوزادگاهي در ايستگاه تحقيقاتي خليج فارس اين پژوهشكده از هشتم تير شروع شده است. 

اين بچه ميگو ها از سه مركز تكثير به صورت جداگانه تهيه و در سه روز ذخيره سازي شدند.

توليد آثار عروسكي با موضوع كمك هاي 
مؤمنانه در كهگيلويه وبويراحمد

مسئول واحد هنرهاي نمايشي      كهگيلويه وبويراحمد
ح�وزه هن�ري كهگيلوي�ه و 
بويراحمد از توليد چهار نمايش عروسكي با موضوع همدلي و 

كمك هاي مؤمنانه در اين استان خبر داد. 
اكبر آيين مس��ئول واحد هنرهاي نمايش��ي حوزه هنري استان 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: چهار نمايش عروسكي با موضوع همدلي 
و كمك هاي مؤمنانه به سفارش حوزه هنري در راستاي همكاري با 
هشتك همدلي و كمك هاي مؤمنانه توسط هنرمندان هم استاني 
توليد ش��ده اس��ت.  وي افزود: »دعاي زميني موش كوچولو« به 
كارگرداني جميله فالحي، »فرش��ته اي از آسمون« به كارگرداني 
فرشته حق نظري، »ماهي رنگين كمان« به كارگرداني سيده كلثوم 
صداقتي نيا و»هم نگاهي« به كارگرداني مينا فروزان آثاري هستند 
كه در اين واحد توليد شده اند.  مسئول واحد هنرهاي نمايشي حوزه 
هنري استان، تصريح كرد: اين نمايش ها كه هم از جذابيت كودكانه 
برخوردارند و هم براي تماشاي بزرگساالن جذاب و ديدني خواهند 

بود متناسب با فضاي مجازي ساخته شده اند.

استاندارد سازي 95 درصد از جايگاه هاي 
سي ان جي در كردستان

مدي�ر ش�ركت مل�ي پخ�ش    كردستان
فرآورده ه�اي نفت�ي منطق�ه 
كردس�تان از استاندارد س�ازي 95درص�د از جايگاه ه�اي 
سي ان جي منطقه در سه ماهه نخس�ت سال جاري خبر داد. 
عبداهلل گيتي منش، مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه كردستان با اشاره به استاندارد سازي 9۵ درصد از جايگاه هاي 
سي ان جي در كردستان گفت: براي تأمين ايمني و توجه به حفظ 
سالمت شهروندان، پيشگيري از بروز حوادث غيرمترقبه، سه باب 
جايگاه به علت عدم رعايت الزامات استانداردهاي ايمني و فني از 
مدار خارج و نس��بت به قطع گاز اين جايگاه ها اقدام شد.  اين مقام 
مسئول سپس به فعال بودن 33۲ نازل درجايگاه هاي سي ان جي 
استان اشاره كرد و افزود: كاليبراسيون ديسپنسرهاي همه ۵۲ باب 
جايگاه استان انجام و گواهينامه سالمت از اداره استاندارد دريافت 
نموده اند.  مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
كردستان با اشاره به فعاليت 9 باب تأسيسات گاز مايع در استان ادامه 

داد: استاندارد سازي اين تأسيسات نيز در دستور كار قرار دارد. 

 آغازساماندهي مشاغل خانگي 
در البرز 

رئيس جهاد دانشگاهي البرز با اشاره     البرز
به اينكه براي اتصال مشاغل خانگي به 
بازار بحث توانمندسازي افراد شناسايي شده اهميت زيادي برخوردار 
است از اجراي طرح ساماندهي مشاغل حانگي در اين استان خبرداد. 
احمدرضا فيروزي رئيس جهاد دانش��گاهي البرز با اشاره به اهميت 
مش��اغل خانگي گفت: طرح ملي توسعه مش��اغل خانگي از جمله 
طرح هايي كه در سال ۱3۸۴ توسط جهاد دانشگاهي در شهرستان 
كرج كليد اصلي آن زده شد و دو سال پس از ارجاع به هيئت دولت 
تصويب و از سال ۱3۸9 به استان ها ابالغ شد.  وي افزود: اجراي اين 
طرح با چند سال وقفه مواجه شد و در نهايت سال ۱39۶ بين وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد دانشگاهي يك تفاهمنامه امضا شد 
تا اين طرح به صورت پايلوت در 9 استان كشور اجرايي شود.  رئيس 
جهاد دانشگاهي البرز ادامه داد: پس از آن نگاه بر اين بود كه اين طرح 
در همه استان هاي كشور اجرا شود، بر همين اساس از زمستان سال 
گذش��ته مجدداً تفاهمنامه اي براي اجرا در 3۱ استان كشور امضا و 

برنامه ريزي هاي الزم از ابتداي امسال در حال انجام است. 

 اجراي طرح توسعه گياهان دارويي 
در حوضه آبريز درياچه اروميه

 سرمايه گذاري ۴ هزار ميلياردي
 بنياد مستضعفان در نيروگاه چابهار

اج�راي ط�رح     آذربايجان غربي
توسعه زنجيره 
ارزشي گياهان دارويي در 11 هكتار از اراضي 
حوض�ه آبري�ز درياچ�ه اروميه آغاز ش�د. 
اكبر كرامتي معاون بهبود توليدات گياهي جهاد 
كشاورزي استان آذربايجان غربي با اشاره به اينكه، 
طرح توسعه زنجيره ارزش��ي گياهان دارويي از 
س��ال 9۶ به صورت آزمايش��ي اجرا شده است، 
گفت: هم اكن��ون اين طرح در قالب آزمايش��ي 
آموزشي ترويجي در ۱۱ هكتار آغاز شده است.  
وي افزود: هم اكنون ب��ا همكاري وزارت صمت، 
وزارت بهداش��ت، جهاد كش��اورزي و به ابتكار 
ستاد احياي درياچه اروميه، قدم بسيار مهمي در 
توسعه كشت گياهان دارويي برداشته مي شود.  
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كش��اورزي 
آذربايجان غربي ب��ا بيان اينكه ب��ه لحاظ غناي 
ژنتيكي و تن��وع فلور گياه��ي، آذربايجان  غربي 
جزو غني ترين اس��تان هاي كش��ور است، ادامه 
داد: براساس تقسيم بندي دومارتن، از ۱3 اقليم 
موجود، ۱۱ م��ورد در اس��تان آذربايجان غربي 
موجود است.  كرامتي كشت گياهان دارويي را 
يكي از محصوالت ارز آور دانست و گفت: بالغ بر 

يك هزار هكتار سطح زير كش��ت انواع گياهان 
دارويي در آذربايجان غربي وجود دارد اما بخش 
عمده آن به صورت سنتي است و از سال زراعي 
9۸ برنامه ريزي ه��اي مدون��ي در جهت توليد 
مبتني بر اطالعات دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي 
انجام گرفته و در س��طح ۱۰۰ هكت��ار در حال 
كشت به صورت مكانيزه هستيم.  معاون بهبود 
توليدات گياهي جهاد كشاورزي آذربايجان غربي 
به تأييد ۲۰ گونه گياهي توسط مركز تحقيقات 
كشاورزي و دانش��گاه اروميه اشاره كرد و گفت: 
اين ۲۰ گونه گياهي بازارپس��ندي خوب و نياز 
آبي بسيار پاييني دارد و مي تواند موجب كاهش 
مصرف آب در بخش كش��اورزي ش��ده و كمك 
ش��اياني به احياي درياچه اروميه كند.  كرامتي 
با بيان اينكه بزرگ ترين مش��كل توليد گياهان 
دارويي، بحث فروش و بازاريابي آن است، اظهار 
داشت: طي جلسات متعدد با همفكري تمامي 
كنش گران و ذي مدخالن گياهان دارويي به يك 
زنجيره ارزشي در قالب كميته راهبري گياهان 
دارويي دس��ت يافته ايم كه ش��امل چهار حلقه 
توليد، فرآوري، بازاريابي و پشتيباني بوده و قسمت 

اعظمي از اين زنجيره شكل گرفته است.

تاكنون 4 هزار     سيستان وبلوچستان
ميليارد تومان 
توسط بنيا مستضعفان در نيروگاه برق چابهار 

سرمايه گذاري شده است. 
پرويز فتاح رئي��س بنياد مس��تضعفان انقالب 
اس��المي در حاش��يه بازدي��د از روند توس��عه 
نيروگاه برق چابهار گفت: ۴ هزار ميليارد تومان 
توسط بنياد متسضعفان در نيروگاه برق چابهار 
سرمايه گذاري شده است تا برق مورد نياز صنايع 
و مردم چابهار و دش��تياري تأمين شود.  وي با 
اش��اره به اينكه كلنگ نيروگاه چابهار در سال 
۸۵ به زمين زده شد و اين نيروگاه در سال ۸۸ با 
دو واحد حرارتي با ظرفيت 3۲۰ مگاوات تكميل 
شد، افزود: در حال حاضر نيز طرح توسعه نيروگاه 
چابهار و افزاي��ش توان تولي��دي آن به بيش  از 
۵۰۰ مگاوات با اضافه ش��دن ي��ك واحد بخار 
در حال انجام اس��ت.  رئيس بنياد مستضعفان 
انقالب اسالمي با اشاره به اينكه اميدواريم تا پايان 
سال جاري طرح توسعه نيروگاه چابهار به اتمام 
برس��د، گفت: با توجه به عدم وجود گاز طبيعي 
در منطقه اين نيروگاه با س��وخت گازوييل كار 
مي كند و همين موضوع موجب بروز مشكالتي 

ش��ده اس��ت.  فتاح تصريح ك��رد: از همين رو 
اميدواريم تا سال ۱۴۰۰ دسترسي اين منطقه 
به گاز ميسر شود تا مش��كالت نيروگاه چابهار 
نيز بر طرف ش��ود.  وي با اشاره به اينكه مصرف 
برق در منطقه چابهار بيش از برق توليدي اين 
نيروگاه است، گفت: بنياد مستضعفان آمادگي 
دارد تا در صورت بررس��ي مس��ئوالن و نياز به 
توسعه ظرفيت اين نيروگاه معادل ۵۰۰ مگاوات 
ديگر به توان توليد اين نيروگاه اضافه كند.  رئيس 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمي در ادامه افزود: 
امس��ال ۶۰ ميليارد تومان اعتبار از جانب بنياد 
مستضعفان براي پيشرفت و آباداني شهرستان 
قصرقند در نظر گرفته شده كه اعتبار خوبي است 
و با توجه به محدوديت منابع بايد با دقت و نظرات 
تخصصي و در جاي مناس��ب هزينه شود. آماده 
هستيم اين اعتبار را به طور كامل تخصيص دهيم.  
فتاح تصريح كرد: نبايد با تعريف پروژه هاي متعدد 
خودمان را زمين گير كنيم؛ بايد با تعريف و انتخاب 
دقيق پروژه ها با زمان بندي مشخص به پيشرفت 
شهرستان هاي هدف كمك كنيم. مصمم هستيم 
همه پروژه هاي نيمه تمام بنياد مستضعفان در 

مناطق هدف به سرعت به اتمام برسد.

 خراس�ان جنوبي: حسنعلي فوالدي رئيس اداره ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي شهرس��تان بيرجند گفت: در مرحله اول 
طرح توسعه خوشه هاي صنايع دستي، اس��امي۱۰۰ نفر از هنرمندان 
رشته حوله بافي روستايي براي گرفتن وام اشتغال به بانك معرفي شد 
كه تاكنون 3۵ نفر آنها موفق به دريافت تسهيالت شده اند و ۲۰ پرونده 

ديگر نيز در دست اقدام است. 
 سمنان: حجت االسالم والمسلمين اسماعيل تديني مديركل اوقاف 
و امور خيريه اس��تان س��منان گفت: با توجه به فرا رسيدن تعطيالت 
تابستاني و لزوم برنامه ريزي براي پر كردن اوقات فراغت نوجوانان در 
ايام تعطيالت، طرح نش��اط معنوي در ۲۰ بقعه استان بر بستر فضاي 

مجازي برگزار مي شود. 
  اصفهان: هاش��م اميني مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اش��اره به اجراي اولين طرح فاضالب روس��تايي در استان 
اصفهان گفت: اجراي سيس��تم فاضالب روستاي تيرانچي شهرستان 

خميني شهر تا دو ماه آينده عملياتي مي شود.

 نيشابوري ها 
با كمبود تخت آي. سي. يو مواجهند

مردم مراعات نكنند تبريز وارد بحران مي شود
»اگر مردم رعايت نكنند...«، اين جمله اي است كه در هر روز بارها و 
بارها مي شنويم و به همين نسبت هم با رعايت نكردن اصول بهداشتي 
لحظه به لحظه بر تعداد مرگ و ميرهاي ناشي از كرونا افزوده مي شود. 
فقط طي 4 روز اخير آمار تلفات ناشي از ابتال به كرونا از هر 10دقيقه 
يك نفر به هر 6 دقيقه يك نفر رسيده است. رقمي كه مرگ حدود ۲30 
ايراني در هر شبانه روز را ثبت كرده و به گفته مسئوالن اگر شرايط 
به همين منوال پيش برود حتماً فاجعه اي عظيم رقم خواهد خورد. 

    
هيچ جاي ايران از گزند كرونا در امان نمانده و آمار ميزان ابتالي شهروندان و 
فوت ناشي از اين بيماري آنقدر نگران كننده است كه تن هر شنونده اي را بلرزاند. 
اما حقيقت اين است كه طي هفته هاي اخير فقط آمارها منتشر مي شوند و تن 
همه مي لرزد و اتفاق ديگري هم رخ نمي دهد. همه نگران هستند اما تغييري در 

رفتارها و نحوه تعامالت و ارتباطات اجتماعي به چشم نمي خورد. 
  روزهاي بحراني در تبريز

وضعيت برخي مناطق كشور به حدي بحراني است كه اعالم شده »اگر مردم 
مراعات نكنند حتماً فاجعه اي در پيش است.« تبريز از جمله اين مناطق 
است كه رئيس دانشگاه علوم پزشكي اين شهر گفته: »اگر پروتكل هاي 
بهداشتي و فاصله استاندارد در اجتماعات را رعايت نكنيم، مرداد و شهريور 
ماه از نظر تعداد مبتاليان و بستري ها بدترين ماه هاي آذربايجان شرقي 
خواهند بود. برخي ش��اخص ها از جمله افزايش تعداد بستري ها نشان 
مي دهد كه در وضعيت اضطراري قرار داري��م و روزانه حدود ۱۸۰ نفر در 
بيمارستان ها بستري مي شوند.« محمدحسين صومي با بيان اينكه بايد 
از حقوق كساني كه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كنند دفاع كنيم، 
افزود: »متأسفانه اين افراد در برخي از موارد مورد تمسخر قرار مي گيرند.« 
به گفته اين مسئول، وضعيت ۱۲ شهرستان آذربايجان شرقي، قرمز است 
كه شامل تبريز، مراغه، مرند، ميانه، اهر، بناب، چاراويماق، سراب، هشترود، 
هريس، جلفا و هوراند بوده و هيچ مراس��مي از جمله نماز جمعه در اين 
شهرستان ها برگزار نمي شود.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز با اشاره به 
شناسايي روزانه ۵۰۰ بيمار مبتال به كوويد ۱9 در آذربايجان شرقي، اظهار 
كرد: »در حال حاضر ۸۰۱ نفر در بيمارستان هاي استان بستري هستند 
كه از اين تعداد ۱۲۷ نفر به كمك دستگاه تهويه مكانيكي تنفس مي كنند 
و بدحال هستند.« وي افزود: »آب و هواي تبريز و بسياري شهرستان هاي 
استان براي انتشار ويروس كرونا مساعد بوده و قرار داشتن استان مان در 

فصل مسافر پذيري نيز به انتشار آن دامن زده است.«
   قرنطينه خانگي در نيشابور

در آخرين روز هفته گذشته ركورد فوت بيماران مبتال به كرونا طي ۴ ماه اخير 
در شهرستان نيشابور شكسته شد و با اينكه در پيك كرونا، تلفات اين بيماران 
در روز سه نفر بود حاال با افزايش ۲ برابري به ۶ نفر در روز رسيده است.  در 
همين رابطه فرماندار نيشابور با بيان اينكه از قبل يك بخش بيمارستان ۲۲ 
بهمن نيشابور براي بستري بيماران كرونايي اختصاص يافته بود اما ظرفيت 
اين بخش از پنج شنبه گذشته تكميل شد، گفت: »به علت افزايش بيماران 

مبتال به كرونا بالفاصله ۲۰ تخت ديگر براي بستري بيماران اضافه شد.«
عليرضا قامتي ادامه داد: »اگر چه تا ۱۸۰ تخت ظرفيت ايجاد شده، اما روز 
پنج شنبه در بدترين شرايط به ۱3۰ بيمار بستري رسيديم و چنانچه آمار 
بيماران مبتال به كرونا به همين سرعت افزايش يابد دچار مشكل خواهيم 
شد.« وي گفت: »اگر در مراجعات قبلي تا يك  چهارم جمعيت وضعيت حاد 
داشتند ولي اكنون تقريباً دو سوم جمعيت وضعيت حاد دارند. اين افراد 
نياز به بستري و تجهيزات تخصصي دارند و اين امر محدوديت هايي براي 
ما ايجاد مي كند.« قامتي افزود: »هم اكنون حدود ۲هزار نفر هم قرنطينه 
خانگي هستند و چون از همان ابتدا با نگاه مديريت بحران وارد شديم و براي 
قرنطينه خانگي در منازل فرهنگ سازي صورت گرفته، در اين باره مشكلي 
نداريم.« به گفته فرماندار نيشابور، معموالً در هر بيمارستان 9۶ تختخوابي 
هشت تخت آي. سي.يو )ICU( وجود دارد، اما اكنون ۸۶ نفر بيمار حاد در 
اين بيمارستان هست كه از اين تعداد ۲۵ نفر نياز به اتاق آي. سي.يو دارند و 
بايد خدمات ويژه دريافت كنند، اگر وضعيت همين گونه باشد با كمبود تخت 

آي.سي. يو، تجهيزات تخصصي و كمبود كادر درماني مواجه مي شوند. 
  محدوديت ها شدت مي گيرد

واژه آژير قرمز كرونا آنقدر تكراري شده كه ديگر كسي از شنيدنش حتي 
س��رش را هم نمي چرخاند. ولي آمار فوتي ها همچنان رو به افزايش است 
و همچنان استان هاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر، كرمانشاه، كردستان، 
ايالم، آذربايجان هاي غربي و شرقي و خراسان رضوي در وضعيت »قرمز« قرار 
دارند.  در همين حال، استان هاي تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، 
كرمان، يزد، سيستان و بلوچستان، همدان و اردبيل نيز در وضعيت »هشدار« 
قرار دارند.  با توجه به روند روبه افزايش موارد ابتال و فوتي هاي كرونا در كشور، 
موضوع قرنطينه و ايجاد محدوديت هاي شغلي و موارد ديگر، دوباره شدت 
گرفته است به طوري كه در استان البرز، محدوديت ها براي يك هفته ديگر 

تمديد و در استان هاي قرمز كرونايي، محدوديت ها تشديد شد.

 جلوگيري از حريق و قاچاق
 با مونيتورينگ جنگل هاي گيالن

مدي�ركل منابع طبيع�ي گيالن، از    گيالن
راه اندازي طرح مونيتورينگ براي 
حفاظت از جنگل ه�ا، مراتع و اراضي ملي اس�تان گيالن خبر داد. 
محس��ن يوس��ف پور مديركل منابع طبيعي گيالن، از راه ان��دازي طرح 
مونيتورينگ براي حفاظت از جنگل ها، مراتع و اراضي ملي استان گيالن 
خبرداد و گفت: هدف از اج��راي اين طرح جلوگيري از قاچاق چوب آالت 
جنگلي و آتش سوزي در جنگل هاس��ت.  وي افزود: طرح مونيتورينگ با 
توجه به گستردگي منابع طبيعي استان و آمار باالي قاچاق چوب، تصرفات 
و ساخت و سازهاي غيرمجاز در زمين هاي ملي و كمبود نيرو براي حفاظت 
از اين انفال الهي اجرا مي شود.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گيالن، 
طرح مونيتورينگ را حفاظت الكترونيكي از انفال دانست و تصريح كرد: 
طرح مونيتورينگ با استقرار دكل هاي مرتفع در مناطق بحراني و نصب 
دوربين هاي مناسب و تجهيز همه پاسگاه ها و پايگاه هاي جنگلي، ۲۴ ساعته 
مناطق جنگلي را پايش مي كند.  يوسف پور، با بيان اينكه طرح مونيتورينگ 
با اعتباري حدود ۵۰ ميليارد ريال امسال راه اندازي مي شود، خاطرنشان 
كرد: دوربين هاي مداربسته اين طرح مانند ديده بان هاي يگان حفاظت 
منابع طبيعي سراسر استان را پوشش مي دهد.  وي با اشاره به وسعت حدود 
۷۰۰ هزار هكتاري جنگل ها و ۲۴۴ هزار هكتاري مراتع گيالن، يادآور شد: 
بهره مندي و به كارگيري امكان��ات و ادواتي كه بتواند در كوتاه ترين زمان 
ممكن هرگونه آسيب به جنگل ها و مراتع را به اطالع نيروهاي حفاظتي 

برسانند، در دستور كار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري قرار دارد. 

 تجهيزات شركت پتروشيمي شازند 
بومي سازي شد 

ساخت و راه اندازي قطعات و تجهيزات مورد      مركزي
نياز شركت پتروشيمي شازند با بهره گيري 
از دانش بومي ب�ه ارزش 5 ميليون ي�ورو در اين واحد توليدي آغاز ش�د. 
ابراهيم ولدخاني مديرعامل ش��ركت پتروش��يمي ش��ازند با اش��اره به 
بومي سازي تجهيزات شركت پتروشيمي شازند به ارزش ۵ ميليون يورو 
گفت: راه اندازي خط هيدروژن بين پتروشيمي و پااليشگاه امام خميني)ره( 
شازند در شرايط تعميرات اساسي يكي از اقدامات واحد ساخت و خودكفايي 
پتروشيمي شازند است كه براي نخسين بار در زمان تعمير اساسي، شماري 
از واحدهاي مجتمع در مدار توليد بودند. مديرعامل شركت پتروشيمي 
شازند افزود: س��اخت گريد و مواد اوليه مورد نياز در توليد سرنگ و سرم 
يكي از اقدامات اين واحد پتروش��يمي اس��ت كه پيش از اين از صنايع 
خارجي نظير هيوسانگ كره جنوبي وارد كشور مي شد و در سايه اجراي 
طرح هاي تحقيقاتي متعدد، اين گريد اكنون در پتروشيمي شازند ساخته 
شده و خط توليد آن تا چند روز آينده با جديت بيشتر در مدار توليد قرار 
مي گيرد.  ولدخاني در خصوص راه اندازي طرح توسعه واحد اتوكسيالت 
پتروشيمي شازند نيز گفت: اين طرح نتيجه ۱۶ ماه كار مستمر و بدون وقفه 
عمليات مهندسي ساخت و نصب تجهيزات است كه اكنون وارد مرحله 
توليد شده و انتظار مي رود با بهره برداري از آن بيش از ۵۰ نوع محصوالت 
متنوع و جديد به زنجيره توليدات اضافه شده و به بازار مصرف عرضه شود.  
وي افزود: محصوالت توليدي مذكور در صنايع شوينده از قبيل انواع مايع 
دستشويي و ظرفشويي، انواع شامپوها و پودرهاي شوينده و همچنين در 

صنايع بهداشتي، دارويي، نساجي، كاشي و سراميك كاربرد دارد. 

 فاضالب، قره سو را
 به رودخانه متعفن تبديل كرده است

نزديك به يك دهه است كه در مورد رودخانه قره سو در كرمانشاه صحبت 
مي شود و از اتفاقات هولناكي كه در آن رقم مي خورد، مي نويسند. اما 
گويي هيچ گوش شنوا و عزمي براي جلوگيري از وقوع اتفاقات ناگوار در 
آن وجود ندارد و همچنان بوي تعفن از آن خارج مي شود و ماهي هايش 
دسته دسته جان مي دهند. حاال معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان هم از ورود فاضالب كرمانشاه به قره سو به عنوان 
يك بحران جدي ياد كرده و معتقد اس�ت چون اعتبارات درخواستي 
به مقصد نمي رس�د، تغييري در حال و روز قره سو ايجاد نخواهد شد. 

    
حدود ۷ س��ال پيش گزارش��ي در مورد م��رگ ماهي ها در قره س��وي 
كرمانشاه منتشر شد كه براساس ش��واهد به دست آمده قطع تدريجي 
اكسيژن باعث قتل عام اين موجودات شده بود.  در آن زمان اين اتفاق را 
به يك جنايت هولناك در كرمانشاه تشبيه كردند و نوشته شد كه ورود 
فاضالب شهروندان به اين رودخانه نه تنها مرگ ماهيان كه مرگ قره سو 
را به همراه خواهد داش��ت.  معاون نظارت و پاي��ش اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان كرمانشاه اعالم كرده كه ورود فاضالب كرمانشاه 
به قره سو يك بحران جدي است، معلوم شد كرمانشاهي ها و بخصوص 
مسئوالن اين استان نه تنها از اتفاقات رقم خورده احساس عذاب وجدان 

نكرده و نمي كنند، بلكه همچنان به جنايت خود ادامه مي دهند. 
   بدون اعتبارات، اين بازي ادامه دارد

قره سو رودخانه اي است كه سال هاست در دشت كرمانشاه جريان دارد و 
از درون شهر كرمانش��اه مي گذرد. اين رود از سراب روانسر در شمال غرب 
كرمانشاه سرچشمه گرفته و پس از عبور از اين شهر در منطقه فرامان به رود 
گاماسياب مي پيوندد.  با اينكه آب قره سو براي ماهيان بسيار مساعد بوده و 
هزاران قطعه ماهي با تخم ريزي در آن به توليد مثل و زندگي مي پردازند اما 
طي يك دهه اخير و با ورود فاضالب كرمانشاه به آب قره سو، موجب شده 
تا نه تنها بسياري از ماهيان از بين بروند بلكه تأثيرات مخرب اين آب آلوده، 
زندگي شهروندان حريم رودخانه را نيز تحت تأثير قرار بدهد.  در همين رابطه 
معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان از ورود فاضالب 
كرمانشاه به قره سو به عنوان يك بحران جدي ياد كرده و گفته: » با توجه به 
حجم فاضالب ورودي به قره سو و اينكه تصفيه خانه كرمانشاه نمي تواند تمام 

فاضالب شهر كرمانشاه را تسويه كند اين شرايط بحران تلقي مي شود.«
آذر ولي زاده با اش��اره به اينكه با س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور 
رايزني هايي انجام شده و از قبل نيز با وزارت نيرو مكاتبه شده تا مدول دوم 
و سوم پروژه تصفيه خانه شهر كرمانشاه راه اندازي شود كه متأسفانه كمبود 
اعتبارات مزيد بر علت شده است، به مهر گفت: »بر همين مبنا از رياست 
سازمان حفاظت محيط زيست درخواست شده اين موضوع را در هيئت 
دولت در دستور كار قرار دهند تا اعتبارات الزم به وزارت نيرو اختصاص يابد 
و بحران مذكور حل شود.« وي خاطرنشان كرد: »پس از اخطار به شركت 
آبفاي استان كرمانشاه مديرعامل جديد اعتبار الزم براي اجراي اين پروژه 
را ۲ هزار ميليارد تومان اعالم ك��رده كه بعيد مي دانيم اين اعتبار محقق 
شود، بنابراين بايد وزارت نيرو در اين رابطه تصميم گيري كند.« قره سو در 
شرايطي با بي مهري و بي توجهي مسئوالن مواجه است كه قرن ها پيش بعد 
از قرن پنجم هجري شمسي كه سلجوقيان بر ماوراءالنهر تا آسياي صغير 
مسلط شدند، با استقرار خود در كنار اين رود، اين نام را كه به معني آب 
سياه است بر آن نهاندند.  قره سو فقط براي كرمانشاهي ها نيست و با عبور 
از درود فرامان، آب هاي مناطق لرستان از »سركشتي« و نواحي »دلفان« 
نيز به اين رود سرازير مي شود تا نهايتاً تبديل به رود »سيمره« در هليالن و 
لرستان شود.  حاال مرگ قره سو مي تواند مناطق زيادي را سياه پوش كند و 
اگر امروز از بروز بحران در آن صحبت مي شود حتماً حاصل كم كاري و عدم 

مديريت گروهي است كه بايد مورد بازخواست قرار گيرند.


