
 هيچ نشانه اي از روند بهبود كرونا 
در اصفهان ديده نمي شود

بهبود يافتگان از كرونا مصونيت ندارند
با سرد ش�دن هوا و احتمال ابتالي شهروندان به س�رماخوردگي و 
آنفلوآنزا، نگراني متخصصان از اوج گي�ري دوباره كرونا هم افزايش 
يافته است. اين مسئله وقتي حادتر مي شود كه بي توجهي گروهي از 
مردم نسبت به پروتكل ها و اصول بهداشتي چون سدي در مقابل پايين 
آمدن آمار مبتاليان به كرونا قرار گرفته است.  اما بازي جديد كرونا در 
هرمزگان با فوت شخصي كه چند ماه پيش به ويروس كوويد 19 مبتال 
شده و بهبود يافته بود، شروع شده و بر همين اساس معلوم مي شود 
بهبود يافته گان نيز در مقابل اين بيماري مصون نيستند. ضمن اينكه 
هيچ عالئمي از روند بهبود شرايط در اصفهان به چشم نمي خورد و 
كارشناسان حوزه بهداشت خوزستان هم احتمال مي دهند پيك بعدي 
كرونا براي آنها روزهاي س�خت و پرتلفاتي را به همراه داشته باشد. 

    
روز گذشته اعالم شد كه با جان باختن سه نفر ديگر از شهروندان هرمزگاني 
تعداد جان باختگان مبتال به كرونا در اين استان به 739 نفر رسيد.  اكه نكته 
حائز اهميت در فوتي هاي اخير اين است كه يكي از جان باختگان، قبالً نيز 
سابقه ابتال به اين ويروس را داشته است.  دكتر فاطمه نوروزيان سخنگوي 
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در اين باره با بيان اينكه يكي از فوتي ها سه  
ماه پيش نيز به كرونا مبتال شده و بهبود يافته بود گفت: »افرادي كه يكبار به 
كرونا مبتال شده اند نيز بايد مراقب باشند و شيوه نامه هاي بهداشت را رعايت 

كنند، چون اين مورد نشان داد آنها مصونيت ندارند.«
   نشانه اي از روند بهبود در اصفهان نيست

اصفهاني ها شرايط خوبي را تجربه نمي كنند و به گفته سخنگوي دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان وضعيت شيوع كرونا در اين استان برخالف مناطق 
ديگر كشور هيچ نشانه اي از روند روبه بهبود ندارد.  آرش نجيمي با بيان 
اينكه از نظر تعداد موارد ابتال به كرونا مش��ابه پيك اول در اس��فندماه 
هستيم، اما از نظر شيوع بيماري وضعيتي به مراتب بدتري نسبت به پيك 
اول داريم، ادامه داد: »متأسفانه تعداد موارد مثبت كرونا در حوزه دانشگاه 
علوم پزش��كي اصفهان در يك روز اين هفته تقريباً يك سوم تعداد كل 
موارد كشور بود و از اين نظر اصفهان جزو استان هاي به شدت قرمز است 
كه در وضعيت خاصي قرار دارد.« وي تأكيد كرد: »در برخي استان هاي 
كشور بعد از پيك دوم كرونا، شرايط نسبتاً آرام شد، در حالي كه در استان 
اصفهان بالفاصله بعد از پيك دوم، نه تنها ميزان شيوع كاهش پيدا نكرد، 
بلكه مجدداً با شيب صعودي ش��ديدتري روبه رو شديم كه همچنان به 
سمت باال حركت مي كند.« سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از 
افزايش موارد مثبت كرونا و مرگ و مير بر اثر ابتال به بيماري كوويد۱9 
خبر داد و افزود: »تعداد بيماران بدحال بس��تري در بيمارستان ها نيز 
همچنان باالس��ت كه بار مضاعفي به كادر درمان و بيمارستان ها وارد 
كرده اس��ت.« وي همچنين با اعالم اينكه تعداد موارد ابتال به كرونا در 
گروه سني ۶ تا ۱۸ سال به شدت افزايش پيدا كرده است، گفت: »تقريباً 

۲3 درصد موارد كرونا مثبت مربوط به اين گروه سني است.«
   روزهاي سخت خوزستان در پيك بعدي

خوزستان روزهاي سختي را سپري مي كند و آنطور كه مسئوالن بهداشتي 
استان اعالم كرده اند احتماالً در ماه هاي آينده كرونا تلفات زيادي از مردم 
اين استان خواهد گرفت.  در همين راستا و در پي افزايش ادامه دار شيوع 
كرونا در خوزستان، سرپرست دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در 
پيامي خطاب به مردم گفته: »اگر قرار بر تجربه يك پيك ديگر باشد، تلفات 
ما سنگين تر از پيك اول خواهد بود.« در اين پيام دكتر فرهاد ابول نژاديان 
گفته: »مردم عزيز خوزستان، ماه هاست كه كرونا، اين ويروس عجيب و 
دشمن ناپيدا محور اصلي سخنان اينجانب با شما هم استاني هاي ارجمند 
بوده، حال نيز نگراني از وضعيتي كه اكنون در آن به سر مي بريم موجب 
شد تا چند سطري برايتان بنويسم. اين خبر خوبي نيست كه به شما بگويم 
ظرفيت تخت هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان رازي اهواز تكميل شده 
و شماري از هم اس��تاني هايمان در حال تجربه مبارزه سختي براي ادامه 
زندگي هستند.  تلفات ما در پيك بعدي بسيار سنگين تر خواهد بود چراكه 
اين بار ديگر خبري از آن حساسيت هاي مردمي و ترس ها و بيم ها نيست، 
اين طبيعت پاندمي هاي سنگين ويروسي است زماني ضربه خود را مي زنند 

كه از حساسيت جامعه كاسته شده باشد.«
نگراني از شيوع دوباره كرونا به خاطر اين است كه پاييز و هواي سردش در 
راه است و سرماخوردگي و آنفلوآنزا يكي از بيماري هاي ثابت اين فصل به 
شمار مي آيد. بنابراين متخصصان معتقدند باتوجه به شيوع ساالنه آنفلوانزا 
در فصل سرما و ادامه اپيدمي كرونا در كشور، همراهي اين دو ويروس در 
فصل پاييز و زمستان مطرح است، احتمال ابتالي همزمان يا با فاصله كم به 
هر دو ويروس پايين بوده ولي غيرممكن نيست.  سعيده آذري متخصص 
بيماري هاي عفوني با اشاره به عالئم مشابه ويروس كرونا و آنفلوانزا گفت: 
»هر دو ويروس كرونا و آنفلوانزا از نوع ويروس هاي تنفس��ي بوده و عالئم 
بيماري تا حد زيادي با يكديگر همپوشاني دارند و وجود و عدم وجود برخي 
عالئم جهت افتراق تا حدي كمك كننده است.« وي با بيان اين كه شروع 
بيماري در آنفلوانزا ناگهاني تر بوده و عالئمي همانند درد عضالني، لرز و 
سردرد در آن شايع تر اس��ت، بيان كرد: »تب در هردو بيماري شايع بوده 
ولي احساس تنگي نفس و درگيري ريوي در كرونا بيشتر مطرح مي باشد. 
همچنين عاليمي مثل عطسه، گرفتگي و آبريزش بيني در هيچكدام شايع 
نبوده و از عالئم سرماخوردگي هستند.« آذري با بيان اين كه افتراق كرونا 
و آنفلوانزا در مراحل اوليه بيماري مشكل است، متذكر شد: »تشخيص و 
فرق گذاشتن بين اين دو بيماري از روي عاليم باليني نسبتاً مشكل بوده و 

تشخيص قطعي تنها با تست اختصاصي PCR مقدور است.« 

كرونا و گراني چرخ حمل و نقل بين شهري را 
پنچر كرده اند

خسارات و ضررهاي كرونا به مشاغل مختلف هر روز ابعاد تازه تري به 
خود مي گيرد و تقريباً هيچ شغلي را نمي توان يافت كه از اين ويروس 
آسيب نديده باشد. هم اكنون كم شدن ميزان سفرها با وسايل نقليه 
عمومي و تورم حاكم بر بازار و گراني لوازم يدكي و بخصوص الستيك 
صداي رانندگان فعال در اين عرصه را در آورده است. در زنجان و به 
گفته معاون حمل و نقل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اين 
استان، از نوروز كه مسافرت ها كاهش يافت ضرر رانندگان هم شروع 
شده و امروز با گراني الستيك و لوازم ديگر به اوج خود رسيده است. 

    
از همان روزهاي اول سال مي شد آسيب های كرونا بر پيكر حمل و نقل 
عمومي را مش��اهده كرد. اول صداي تاكس��ي دارها درآم��د و بعد از آن 

اتوبوس هاي بين شهري و ماشين هاي سنگين و باربري ها. 
در زنجان معاون حمل ونقل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اين 
استان با بيان اينكه گراني الستيك و كاهش مسافر مشكالتي را براي فعاالن 
حمل ونقل به وجود آورده است به مشكالت رانندگان بخش مسافري پس 
از شيوع كرونا اشاره كرده و گفته: »متأس��فانه پس از شيوع اين بيماري 
بخش قابل توجهی از ظرفيت مسافران در ايام نوروز از دست رفت و طبق 
پيش بيني و دستورالعمل ها امسال سفرهاي اربعين نيز لغو خواهد شد.« 
علي مدقالچي ادامه داد: »به دليل نگراني از شيوع كرونا، تبليغات منفي در 
مورد ناوگان حمل و نقل عمومي و كاهش سفرهاي تفريحي، مردم ترجيح 
مي دهند با ماشين هاي شخصي خود در جاده هاي برون شهري تردد كنند و 
از اين حيث با كاهش چشمگير مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومي مواجه 
شديم.« وي عنوان كرد: »كاهش مسافران از يكسو و گراني بيش از حد 
قطعات خودرو و نگهداري آن از سوي ديگر، به مشكالت رانندگان افزوده 
است و درآمد و هزينه آنها با هم تناسب ندارد.« اين مسئول با اشاره به اينكه 
قيمت يك اتوبوس دست كم 3 ميليارد تومان است، يادآور شد: »پيش از 
شيوع كرونا هر ۲۰ دقيقه يك اتوبوس به تهران اعزام مي شد و روزانه بيش از 
۱۲ دستگاه اتوبوس از زنجان در نقاط مختلف كشور تردد داشتند و ميزان 
اشغال صندلي ها حداقل ۱۵ نفر بود، اما اكنون ظرفيت مسافر به ميانگين 
پنج نفر در هر دستگاه رسيده است.« مدقالچي، تعداد مسافران جابه جا 
شده در پنج ماهه نخست امسال را 3۱۰ هزار نفر برشمرد و گفت: »اين رقم 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش ۴3 درصدي نشان مي دهد 
و با احتساب انجام ۵۸ هزار و 7۴۰ سفر و كاهش ۲۸/۸ درصدي سفرها و 
كاهش ۵۰ درصدي سطح اشغال صندلي ها، فعاليت براي رانندگان بخش 

حمل ونقل مسافر مقرون به صرفه به نظر نمي رسد.«
  هزينه 90 ميليوني تعويض الستيك

معاون حمل ونقل اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان 
به مشكل كمبود و گراني الستيك اشاره كرد و گفت: »حواله الستيك به 
تعدادي از رانندگان ارائه شده ولي با مراجعه به محل توزيع با نبود الستيك 
مواجه مي شوند و در صورت موجودي نيز برند و كيفيت مناسب را ندارند 
و در بازار آزاد نيز به قيمت هاي گزاف عرضه مي شود؛ به همين دليل مقرر 
شده اكيپ هايي متشكل از سازمان صمت و راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اين مشكل را بررسي كنند.« وي با بيان اينكه از تيرماه سال گذشته نزديك 
به ۴۰ هزار حلقه الستيك توزيع شده است، اظهار كرد: »كل سهميه اي كه 
اكنون براي استان در سامانه در نظر گرفتند ۴۴۰ حلقه الستيك است كه 
نسبت به نياز بسيار كمتر است در حال حاضر متقاضياني مانند حمل مواد 
خطرناك در اولويت دريافت الستيك قرار گرفتند.« مدقالچي با اشاره به 
اينكه تعويض الستيك در بازار آزاد براي يك تريلي ۱۸ چرخ دست كم 9۰ 
ميليون تومان هزينه دربردارد، تصريح كرد: »تخصيص الستيك در سال 
99 نسبت به پنج ماهه سال 9۸ حدود ۸۰۰ درصد كاهش يافته است. با 
وجود ضرر و زيان هاي بخش مسافري، در حوزه حمل و نقل كاال در پنج 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزايش ۱9 درصدي تناژ 
حمل شده روبه رو بوديم و در اين مدت 3 ميليون و 7۱۶ هزار تن بار جابه جا 
شده است. همچنين ۲۲۸ هزار و ۲۵۰ سفر بر اساس بارنامه ثبت شده كه 

اين مورد نيز حاكي از افزايش ۱۶ درصدي است.«

14 هزار رزمنده اردبيلي تجليل مي شوند 
همزمان با هفته دفاع مقدس 14 هزار     اردبيل
و 600 رزمن�ده دوران دف�اع مقدس 

استان اردبيل تجليل مي شوند. 
علي واحد مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان اردبيل 
گفت: در نخس��تين روز از هفته دفاع مقدس از ۱۴هزارو۶۰۰ رزمنده از 
ايثارگران و مدافعان كشور دوران دفاع مقدس در سالن واليت اردبيل تجليل 
و تكريم مي شوند.  وي به برپايي نمايشگاه دستاوردهاي دفاع مقدس در 
حاشيه درياچه شورابيل اشاره كرد و افزود: اين نمايشگاه نيز اول مهرماه در 
اردبيل افتتاح خواهد شد تا در حوزه هاي مختلف دستاوردهاي گرانسنگ 
دوران دفاع مقدس در معرض ديد عالقمندان قرار گيرد.  مديركل حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان اردبيل از افتتاح فاز اول موزه دفاع 
مقدس همزمان با اين ايام خبر داد و تصريح كرد: فازهاي بعدي اين مجموعه 
فرهنگي با تأمين اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است 
كه اميدواريم با راه اندازي آن در طول سال جوانان و نوجوانان به حضور در 

اين مجموعه از گنجينه ارزشمند دفاع مقدس بازديد كنند.
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63 هزار ميليارد     مركزي
ري�ال در هف�ت 
سال اخير در شهرك ها و نواحي صنعتي استان 

مركزي سرمايه گذاري شد. 
طيب ميرزايي سرپرس��ت ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان مركزي با بيان اينك��ه در هفت 
سال اخير ۶3 هزار ميليارد ريال در شهرك هاي 
صنعتي استان سرمايه گذاري شده است، گفت: 
ميزان س��رمايه گذاري در ش��هرك هاي صنعتي 
اس��تان تا قبل از فعاليت دولت تدبير و اميد ۲۲ 
هزار و ۱39 ميليارد ريال بوده است.  وي افزود: تا 
پيش از فعاليت دولت تدبير و اميد ۲7 شهرك و 
ناحيه صنعتي استان مركزي داراي آب لوله كشي 
بود كه در هفت سال گذشته شش شهرك و ناحيه 
صنعتي ديگر استان از نعمت آب برخوردار شدند.  
سرپرس��ت شركت ش��هرك هاي صنعتي استان 

مركزي ميزان آب تأمين شده اين مناطق صنعتي 
تا قبل از س��ال ۱39۲ را حدود ۵۶7 ليتر برثانيه 
عنوان كرد و ادامه داد اين شاخص اكنون به 77۱ 

ليتر برثانيه رسيده اس��ت.  ميرزايي گفت: ميزان 
برق تأمين شده در ش��هرك ها و نواحي صنعتي 
استان مركزي تا قبل از سال ۱39۲ معادل 3۱7 

مگاوات بود كه اين شاخص در هفت سال گذشته 
به ۵۰۶ مگاوات رسيده اس��ت.  وي تصريح كرد: 
شمار قراردادهاي واگذاري زمين در شهرك ها و 
نواحي صنعتي استان مركزي قبل از دولت تدبير 
و اميد ۲ هزار و 9 فقره بودكه اكنون اين شاخص به 
3 هزار و 3۵9 فقره رسيده است.  سرپرست شركت 
شهرك هاي صنعتي استان مركزي گفت: مجموع 
زمين هاي واگذار ش��ده در ش��هرك ها و نواحي 
صنعتي اين استان تا پيش از سال ۱39۲ حدود 
يك هزار و ۴۴7 هكتار بود اما اكنون با حدود 9۰ 
درصد رشد به ۲ هزار و 7۱۴ هكتار رسيده است.  
ميرزايي افزود: آمار اشتغال در شركت هاي صنعتي 
مس��تقر در ش��هرك ها و نواحي صنعتي استان 
مركزي در بدو دولت تدبير و اميد ۲۸ هزار و ۶۱۵ 
نفر بود كه اين رقم با رشد 3۰ درصدي اكنون به 

3۵ هزار و ۵۴3 نفر افزايش يافته است. 

سرمايه گذاري 63 هزار ميليارد ريالي در شهرك هاي صنعتي استان مركزي 

راه اندازي پويش »هرخانه يك كتابخانه« در مهريز 
معاون سياس�ي     يزد
امنيتي و اجتماعي 
فرماندار مهريز، از راه ان�دازي پويش »هرخانه يك 

كتابخانه« در اين شهرستان خبر داد. 
محمدج��واد برزگر، معاون سياس��ي امنيتي و 
اجتماعي فرماندار مهريز گفت: با تصويب اعضاي 
انجمن كتابخانه هاي عمومي اين شهرس��تان، 
پويش »هر خانه، يك كتابخانه« با هدف معرفي 
كتابخانه هاي شخصي و ترويج فرهنگ اهداي 

كتاب در اين شهرستان آغاز شد.  وي افزود: پيش از ش��يوع كرونا استفاده از ظرفيت فضاي مجازي در 
حوزه هاي فرهنگي كم رنگ تر ديده مي شد، اما با ش��يوع اين ويروس ناگهان تحوالت خاصي در فضاي 
مجازي صورت گرفت و در بسياري موارد نيز به علت عدم آماده سازي زيرساخت ها و فرهنگ سازي الزم 
با چالش هايي مواجه شديم.  سعيد قريشي، رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي مهريز نيز گفت: پيگيري 
در خصوص پرداخت نيم درصد در آمد ش��هرداري به كتابخانه ها در شش ماهه دوم سال جاري، اجراي 
برنامه هاي فرهنگي به مناسبت هفته دفاع مقدس، برگزاري پويش »هر خانه، يك كتابخانه« با هدف 

معرفي كتابخانه هاي شخصي و ترويج فرهنگ اهداي كتاب، از مهم ترين مصوبات اين جلسه بود. 

ساخت پهپاد سمپاش در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
پژوهشگران يكي     مازندران
از واح��ده�اي 
فناور مس�تقر در مركز رش�د فناوري دانشگاه 
صنعتي نوشيرواني بابل موفق به ساخت پهپاد 

سمپاش شدند. 
اين پهپاد قابليت حمل ۱۰ ليتر محلول فشرده 
براي مقياس متوس��ط را داراس��ت و مي تواند 
عمليات سمپاشي به ميزان ۱۰ هزار مترمربع را 
در ۱۰ دقيقه انجام دهد.  قابليت پاشش يكنواخت 

محلول در سطح، قابليت پرواز در ارتفاع مختلف به منظور پوشش تمامي نقاط مورد نظر، كنترل ارتفاع 
هوشمند توسط ماهواره، ضد آب و قابل شستشو پس از استفاده، سمپاشي به صورت هوشمند و انجام 
يكنواخت عمل سمپاشي و اسپري از ويژگي هاي اين پهپاد است.  براساس اعالم وزارت علوم، اين پهپاد 
كه توسط فناوران يكي از شركت هاي دانش بنيان طراحي و ساخته شده است، همچنين داراي دو عدد 
باتري و شارژر ليتيوم پليمر ۱۰ آمپر، سيستم قطع و وصل سم پاشي در حين انجام عمليات، داراي دوربين 

و گيرنده تصوير، داراي پروژكتور جهت انجام عمليات در شب و بهره گيري از طراحي تاشو است.

برپايي مراسم اربعين حسيني در جوار مزار سردار سليماني
مدي����ركل     كرمان
تبليغ����ات 
اسالمي اس�تان كرمان از برگزاري مراسم 
اربعين در جوار مزار سردار شهيد سليماني 
با رعايت پروتكل هاي بهداش�تي خبر داد. 
حجت االسالم غالمحسين حقاني مديركل تبليغات 
اسالمي كرمان گفت: برنامه هاي شاخصي نيز در 
سطح استان برگزار مي ش��ود كه در شهر كرمان 
مي توان به برگزاري اربعين در گلزار شهداي كرمان 

و در جوار مرقد سردار شهيد سليماني و همچنين مسجد امام اشاره كرد كه در آن از سخنراني شخصيت هايي 
همچون آيت اهلل حسيني اراكي و آيت اهلل خاتمي نيز استفاده مي شود. وي افزود: در ايام اربعين برنامه هايي در 
استان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي همچون راه اندازي موكب ها، طرح هاي ابتكاري و برنامه هاي شاخصي 
در سطح استان برگزار مي شود.  مديركل تبليغات اسالمي كرمان ادامه داد: اهداي نذورات در موكب ها ممنوع 
اس��ت اما در كنار آن مي تواند از طرح هاي ديگري همچون ماشين نويسي، جمع آوري كمك هاي مؤمنانه، 
بهره ببرند.  حجت االسالم حقاني گفت: طبق اعالم وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان، 

هيئت هاي مذهبي ۸۵ درصد از پروتكل هاي بهداشتي را در ايام محرم رعايت كرده اند. 

اهداي لوازم التحرير به دانش آموزان محروم كهگيلويه و بويراحمد
4۵0 بس�ته     كهگيلويه و بويراحمد
م  ز ا ل����و
التحري�ر ب�ه ارزش ۵۵ ميلي�ون تومان به 
مناط�ق كمتر برخوردار اس�تان كهگيلويه 

وبويراحمد ارسال شد. 
حجت االس��الم س��يدنوراهلل جنتي پور، مديركل 
اوقاف و امور خيريه استان كهگيلويه وبويراحمد در 
حاشيه مراسم ارسال ۴۵۰ بسته لوازم التحرير به 
ارزش ۵۵ ميليون تومان به مناطق كمتر برخوردار 
استان با اشاره به اينكه بيماري كرونا مشكالتي را براي همه اقشار جامعه ايجاد كرده است، گفت: امسال برنامه اي 
با عنوان حمايت از دانش آموزان آسيب پذير و ارسال لوازم التحرير به مناطق كمتر برخوردار در دستور كار است.  
وي با بيان اينكه ارزش هر بسته ۱۶۰ هزار تومان است، افزود: ۴۵۰ بسته لوازم  التحرير براي دانش آموزان بد 
سرپرست و بي بضاعت استان آماده شده و به مناطق محروم ارسال شد.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان 
كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: اين بسته ها براي دانش آموزان مقطع متوسطه و ابتدايي در نظر گرفته شده 

است و بنا داريم با همكاري خيران اقالم مورد نياز دانش آموزان مناطق كمتر برخوردار تهيه كنيم.

 خداحافظي بخاري های نفتي 
از مدارس كامياران 

با تجهيز سيستم گرمايشي نوين،      كردستان
بخاري هاي نفتي از كالس درس 
م�دارس شهرس�تان كامي�اران خداحافظ�ي كردن�د. 
هادي اله ويسي مدير آموزش و پرورش كامياران گفت: با استفاده از 
اين ميزان اعتبار و برخي هزينه ها در سال هاي گذشته هم اكنون تمام 
۶۵۰ كالس درس مدرسه اين شهرستان به سيستم گرمايشي پكيج 
)شوفاژ( استاندارد مجهز است.  وي افزود: ارتقاي سيستم گرمايشي 
مدارس در قالب طرح برنامه ريزي به عمل آمده براي استاندارد سازي 
سيستم گرمايشي مدارس مهم ترين رويكرد آموزش و پرورش بوده كه 
در اين شهرستان ۱۰۰ درصد اين طرح محقق شده است.  مدير آموزش 
و پرورش كامياران تأكيد كرد: استاندارد سازي و نوسازي سيستم هاي 
گرمايشي مدارس از ديگر اهداف و رويكردهاي مهم اداره كل نوسازي 
مدارس استان است.  اله ويسي يادآور شد: طبق برنامه وزارت آموزش و 
پرورش به منظور سهولت بهره مندي دانش آموزان از امكانات آموزشي 
هم اكنون نيز در همه مدارس در حال ساخت و طرح هاي مقاوم سازي 
مبحث ۱9 مقررات ملي ساختمان كشور )صرفه جويي در مصرف انرژي 

ساختمان( بطور كامل رعايت مي شود. 

 نوبت دهي اينترنتي خدمات 
مركزتعويض پالك در البرز 

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي     البرز
الب�رز از نوبت ده�ي اينترنت�ي 
خدم�ات مرك�ز تعوي�ض پ�الك در اين اس�تان خب�ر داد. 
سرهنگ غالمعلي شرق رئيس پليس راهنمايي و رانندگي البرز گفت: 
با توجه به شيوع ويروس كرونا و جلوگيري از ازدحام مردم در مراكز 
تعويض پالك سيستم نوبت دهي برخط در استان البرز به اجرا درآمده 
است.  وي افزود: متقاضيان مي توانند با مراجعه به سامانه راهور۱۲۰ 
و ورود به آن نسبت به دريافت برخط زمان شماره گذاري يا تعويض 
پالك خودروي خود در همان روز يا براي چند روز بعد اقدام كنند.  
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي البرز تأكيد كرد: متقاضيان توجه 
داشته باشند بدون دريافت ثبت نام اينترنتي و دريافت نوبت آنالين 
هيچ گونه خدماتي از سوي مركز تعويض پالك صورت نمي گيرد و از 
مراجعه هاي بدون نوبت در اين مركز خودداري شود.  سرهنگ شرق 
گفت: با راه اندازي سيستم نوبت دهي اينترنتي، مراجعه هاي مردم به 
مراكز مديريت شده و آنها مي توانند از روزهاي قبل ساعت ورود خودرو 
را به مركز تعيين كرده و بدون ايستادن در صف، در زمان تعيين شده 

وارد مركز تعويض پالك شوند و نسبت به اخذ خدمات اقدام كنند. 

 100 برنامه دفاع مقدس 
به همت سپاه پيشوا  اجرا می شود

فرمانده سپاه شهرستان پيشواي     تهران
ورامي�ن از برگ�زاري 100 برنامه 
خب�رداد.  مق�دس  دف�اع  هفت�ه  ب�ا  همزم�ان 
غالمرضا نجفي فرمانده سپاه شهرستان پيش��وا در نشست ستاد 
بزرگداش��ت هفته دفاع مقدس گفت: در هفته دفاع مقدس بيش 
از ۱۰۰ برنامه مختلف در شهر و روستاهاي شهرستان پيشوا اجرا 
مي شود.  وي افزود: گلباران مزار شهيدان، صبحگاه مشترك، يادواره 
شهدا، ياد ياران و تجليل از پيشكس��وتان عرصه جهاد و شهادت، 
نشست عظمت زنانه، عزت مجاهدانه با هدف بازخواني انديشه هاي 
حضرت زينب)س(، روايتگري از سيره ش��هدا، كاروان سالمت و 
ويزيت رايگان به نيابت از ش��هدا از جمله برنامه ه��اي هفته دفاع 
مقدس در پيشواست.  فرمانده سپاه پيشوا خاطرنشان كرد: همچنين 
كاروان هاي مقاومت، اجراي گروه سرود به صورت ميداني، نمايشگاه 
ماكت عمليات كربالي ۵ و والفجر ۸، برپايي نمايشگاه دفاع مقدس 
و ايستگاه مقاومت، برپايي نمايشگاه اقتصاد مقاومتي، اجراي طرح 
چش��م و چراغ ملت و ديدار با ۴۰ خانواده معظم شهيد و ايثارگر و 

گردهمايي نسل سليماني ها از ديگر برنامه هاي اين هفته است. 

برگزاري 110 عنوان ويژه برنامه بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس در اروميه

 اصالح نژاد ۲ هزار رأس گوسفند 
در دامداري هاي قزوين 

   آذربايجان غربي مديركل حفظ 
نش�ر  و  آث�ار 
ارزش هاي دفاع مق�دس آذربايجان غربي از 
برگزاري 110 عنوان ويژه برنامه بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس و دايرش�دن نمايش�گاه 
دس�تاوردهاي دفاع مقدس در پ�ارك ائللر 

باغي اروميه خبر داد. 
جليل وحيدي مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس آذربايجان غربي با اشاره به داير شدن 
نمايشگاه دستاوردهاي دفاع مقدس در پارك ائللر 
باغي اروميه گفت: ۱۱۰ عنوان برنامه ويژه بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس براي امسال پيش بيني شده است 
و برنامه هاي بزرگداشت هفته دفاع مقدس از سوم 
خرداد آغاز ش��ده و تا پايان س��ال ادامه دارد.  وي 
حمايت از ۴۰ پاي��ان نامه تحقيقاتي، تجليل از ۴۰ 
راوي راهيان نور، احداث ۴۰ قدمگاه و يادمان شهدا در 
رزمگاه هاي استان، نصب تنديس تمام قد ۴۰ فرمانده 
استاني در شهرستان ها و برگزاري ۴۰ جشن ازدواج 
دانشجويي در مزار شهداي گمنام از جمله برنامه هاي 
ارائه شده براي امس��ال اعالم كرد.  مديركل صدا و 
سيماي مركز آذربايجان غربي هم گفت: رسانه ملي 
در توليد برنامه هاي ترويج ارزش هاي دفاع مقدس 

و فرهنگ ايثار و شهادت رويكردي نوين اتخاذ كرده 
است و در اين امر اهتمام جدي دارد.  مسعود مجرد 
با اشاره به اينكه توليدات در حوزه دفاع مقدس در 
صدا و سيماي مركز استان تا پايان سال ادامه خواهد 
داشت، افزود: پرداختن به ناگفته هاي جنگ و تبيين 
صريح و هنري اهداف و ارزش هاي دفاع مقدس در 
كارهاي برنامه سازان و تهيه كنندگان مدنظر قرار 
گيرد.  رئيس بني��اد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي 
دفاع مق��دس هم گفت: برنامه هاي گراميداش��ت 
هفته دفاع مقدس از سي و يكم شهريور در سراسر 
كشور آغاز و ۵۰۵ ستاد آماده اجراي ۲۶ هزار عنوان 
برنامه متنوع فرهنگي هستند.  سردار بهمن كارگر، 
برقراري ارتباط زنده تصويري با رهبر معظم انقالب 
و سخنراني معظم له در روز 3۱ شهريور و تجليل از 
بيش از يك ميليون پيشكسوت دوران دفاع مقدس 
را از جمله برنامه هاي گراميداشت هفته دفاع مقدس 
اعالم كرد.  عل��ي دارابي معاون امور اس��تان هاي 
سازمان صداوسيما نيز گفت: سهم معاونت استان ها 
در حوزه توليد برنامه هاي دفاع مقدس ۶۶ درصد از 
برنامه هاي صداوسيما هست كه شامل ۲۲ هزار و 
79۵ عنوان برنامه در بخش هاي مختلف صدا، سيما 

و فضاي مجازي است. 

جهش توليد دام      قزوين
سبك و سنگين 
در استان قزوين با توس�عه عمليات اصالح 
نژادهاي دامي با هدف كمك به تحقق شعار 
خ�ورد.  كلي�د  تولي�د  جه�ش 
علي ش��اپورزاده معاون بهبود تولي��دات دامي 
سازمان جهاد كشاورزي قزوين با اشاره به توسعه 
عمليات اصالح نژادهاي دامي در استان گفت: در 
راس��تاي جهش توليد دام و رشد كمي و كيفي 
توليدات گوشت و ش��ير، تركيب نژاد گوسفند 
بومي شال و رومانف در دستور كار قرار گرفته و 
طي يك سال گذشته، اين عمليات اصالح نژادي 
از طريق تلقيح مصنوعي ۲ هزار رأس گوسفند در 
بين دامداري هاي سنتي استان قزوين انجام شده 
است.  وي افزود: امسال نيز تلقيح مصنوعي براي 
تركيب نژاد گوسفند شال با رومانف در سطح 3 تا 
۵ هزار رأس در استان قزوين انجام مي شود.  اين 
مسئول تصريح كرد: با تلقيح مصنوعي اين نژادها، 
بره هاي متولد شده داراي خصوصيات مادري و 
پدري شده و چندقلويي آنها به طرز چشم گيري 
افزايش مي يابد، ضمن آنكه دام هاي متولد شده 
شير كيفي تر و بيشتري نيز نس��بت به دام هاي 

معمولي توليد مي كنند.  شاپورزاده خاطرنشان 
كرد: با تركيب نژادهاي دامي سبك بومي مانند 
شال و با نژاد رومانف، توليد كمي و كيفي گوشت 
گوسفند و شير آن رشد مي كند و ميزان ۲ قلو زايي 
اين دام ها نيز حدود 3۰ درصد افزايش مي يابد.  
وي گفت: گوسفند رومانف كه از توان بااليي در 
بره زايي برخوردار است، نژادي متعلق به روسيه 
بوده كه مي تواند در هر فصل بره زايي چندقلويي 
داشته باشد.  اين مسئول همچنين از توزيع 3 هزار 
دوز اسپرم گاو گوشتي و شيري نژاد سمينتال در 
دامداري هاي س��نتي و روستايي استان قزوين 
طي يك س��ال اخير با هدف پرورش گاوهاي با 
قدرت شيردهي باال و داراي گوشت با وزن باال 
و كيفيت زياد خبر داد و افزود: در س��ال جاري 
نيز توزيع ۴ هزار دوز اس��پرم نژاد س��مينتال و 
هلشتاين در دس��تور كار قرار دارد.  شاپورزاده 
يادآور شد: گاوهاي نژاد هلشتاين هلند از نظر 
شيردهي و درصد باالي چربي و پروتئين در شير 
و توليد باالي گوشت در دنيا هستند و به دليل 
مدت بهره دهي طوالني، مقاوم��ت باال در برابر 
بيماري ها و باروري و شيردهي باال مورد توجه 

صنعت دامداري جهان قرار دارد. 

  گلستان: رئيس كل دادگس��تري گلس��تان گفت: از ابتداي امسال 
تاكنون چهار واحد نيمه فعال و راكد استان با كمك ستاد اقتصاد مقاومتي 
دستگاه قضايي به چرخه توليد بازگشت. هادي هاشميان افزود: يكي از 
مأموريت  هاي دستگاه قضايي در دوره تحول، كمك به حل مشكالت و 
رفع موانع توليد است به طوري كه امروز پنج فعال توليدي مشكالت خود 
را مطرح كردند و قرار شد رفع مشكالت آنان در دستور كار دبيرخانه ستاد 

اقتصاد مقاومتي استان قرار گيرد. 
  يزد: معاون دادستان عمومي و انقالب يزد گفت: زمين خواران حرفه اي 
و سازمان يافته از شيوه هاي مختلفي براي زمين خواري استفاده مي كنند 
كه بايد با تشكيل بانك اطالعاتي زمين خواران حرفه اي، سيطره اطالعاتي 
بر شيوه ها و تكنيك هاي اين افراد بزهكار افزايش يابد.  محمد نعيمي نژاد 
افزود: كالهبرداران حرفه اي به طور معمول در پرونده هاي زمين خواري، 
مستقيم دخالت نمي كنند و نامي از آنها ديده نمي شود و اين افراد حرفه اي 
از يكسري افراد ساده لوح، فقير يا كم بضاعت و معتاد استفاده مي كنند تا 

بتوانند اهداف مجرمانه خود را به نام ديگران دنبال كنند. 
  خراسان شمالي: مديركل كميته امداد خراسان شمالي با بيان اينكه 
7۱۵ بسته لوازم التحرير با كمك اوقاف و امور خيريه بين دانش آموزان 
نيازمند توزيع شده است، گفت: 9 هزار و 7۰۰ بسته لوازم التحرير نيز از 
سوي ستاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( توزيع مي شود.  مجيد الهي راد، 
با اشاره به اينكه در سال جاري ۵۰ هزار تبلت بين دانش آموز نيازمند كل 
كشور توزيع مي شود، افزود: به تمامي دانش آموزان پشت كنكوري استان 

در سال جاري تبلت اهدا خواهد شد. 
  آذربايجان شرقي: معاون خدمات شهري و اجرايي شهردار تبريز از 
به كارگيري تصاوير پهپادي براي رصد و جلوگيري از ساخت وسازهاي 
غير مجاز در سطح شهرداري منطقه 9 تبريز خبر داد.  محمدرضا قربانيان 
تبريزي با اشاره به برگزاري نشست تخصصي مقابله با ساخت و سازهاي 
غيرمجاز كه با حضور برخي اعضاي شوراي اسالمي شهر و مديران ارشد 
شهري برگزار شد، افزود: اس��تفاده از تصاويري گرفته شده توسط پهپاد 
در فاصله زماني مشخص تجزيه و تحليل اين تصاوير امكان شناسايي و 

جلوگيري و مقابله با ساخت و ساز غير مجاز را دوچندان خواهد كرد. 
  كهگيلويه و بويراحمد: فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج شهرستان 
كهگيلويه گفت: از برگزاري ۱۵۸ برنامه با ۴۵ عنوان به مناسبت هفته دفاع 
مقدس در دهدشت خبرداد.   حمزه محقق زاده افزود: برگزاري مسابقات 
ورزشي در فضاي باز، مسابقات فرهنگي و تربيتي و سركشي از 3۰خانواده 
شهيد، توزيع ۲۸۰ بسته كمك مؤمنانه دانش آموزي، افتتاح پروژه هاي 
قرارگاه پيشرفت و آباداني، برگزاري اردوهاي جهادي و تجليل از 3۰۰ نفر 

از رزمندگان دفاع مقدس از ديگر برنامه هاي هفته دفاع مقدس است.


