
 افزايش نگراني ها از اوج گيري كرونا 
با آغاز عروسي های پرجمعيت

ديگر نبايد كرونا را عامل كس�ادي بازار و از بين رفتن برخي مشاغل و 
مرگ و ميرهايي كه خانواده هاي زيادي را س�ياه پوش و عزادار كرده، 
بدانيم بلكه اين ش�هروندان هس�تند كه با بي توجهي خ�ود به نكات 
بهداشتي و ساده انگاشتن اين بيماري، روزهاي سخت و بحراني را براي 
تمام نقاط ايران رقم زده اند. با اينكه از اواخر هفته گذش�ته براي چند 
شهر محدوديت هاي رفت و آمدي اعمال شد، اما هجوم جمع زيادي از 
هموطنان به سمت استان هاي شمالي و ترافيك هاي جاده هاي منتهي 
به اين مناطق نشان داد نه مسئوالن تصميم گيرندگان خوبي هستند و 
نه شهروندان براي سالمت خود و ديگران ارزشي قائل هستند. حاال و 
با اتمام ماه هاي محرم و صفر، نگراني براي برگزاري مراسم عروسي در 
استان هاي مختلف افزايش يافته و بايد فكري براي اتفاقات پيش رو كرد. 

    
با اينكه طي روزهاي اخير فقط چند شهر براي اعمال محدوديت هاي رفت 
و آمدي و قرنطينه معرفي شدند اما استان هاي ديگر وضعيت خوبي ندارند و 
تقريباً تمام ايران روزهاي سخت كرونايي را تجربه مي كند.  در استان كهگيلويه 
و بويراحمد كه شهروندان زيادي به خاطر ابتال به كوويد19 جان خود را از دست 
داده اند، روزها به سختي سپري مي شوند و در شهرستان بويراحمد وضعيت 
بحراني اعالم شده است.  در همين راستا رئيس دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
از فوت س��ه بيمار ديگر كرونايي طي 24ساعت اخير خبر داده و گفته است: 
»شمار قربانيان كرونا در اس��تان به 1۷2 نفر رسيده است.« پرويز يزدان پناه 
گفت: »از ۳۳۸نمونه كه از آزمايشگاه مولكولي ياسوج دريافت شد، بيشترين 
موارد كروناي مثبت مربوط به شهرستان بويراحمد با 1۰۰مورد است.« وي با 
بيان اينكه شرايط شهرستان بويراحمد از وضعيت قرمز فراتر رفته است، تأكيد 
كرد: »با اين روند شرايط اين شهرستان بحراني تر خواهد شد.« يزدان پناه با 
اشاره به اينكه ۳24بيمار قطعي و مشكوك كرونا در بيمارستان معين كرونا 
بستري هستند، اظهار كرد: »12۶بيمار قطعي در بين اين افراد شناسايي شده 

و 22بيمار نيز در بخش مراقبت هاي ويژه بستري هستند.«
   نگراني از اتمام محرم و صفر

با اتمام ماه هاي محرم و صفر، نگراني براي برگزاري مراس��م عروس��ي در 
استان هاي مختلف افزايش يافته است.  دكتر سيداحمد هاشمي، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي نيز از وجود نگراني و دغدغه مسئوالن 
اين استان در رابطه با برگزاري مراسم هاي عروسي بعد از اتمام ماه های محرم 
و صفر خبر داده و با اشاره به اينكه تعداد موارد بستري مبتال به ويروس كرونا 
در اين استان كاهش نيافته، گفته اس��ت: »نگران هستيم كه بعد از اتمام 
ماه های محرم و صفر مراسم هايي همچون مراسم عروسي برگزار و وضعيت 
از حالت موجود هم بدتر شود.« وي با تأكيد بر اينكه اگر به مواردي همچون 
استفاده از ماس��ك و جلوگيري از تجمعات توجه نشود، مجبور هستيم 
محدوديت هايي كه در استان هايي همچون تهران اعمال شده در اين استان 
نيز اعمال كنيم، ادامه داد: » هنوز تعداد موارد بستري در خراسان شمالي 
باالي 2۳۰ نفر اس��ت و تعداد موارد بدح��ال مبتال به وي��روس كرونا به 
بيمارستان هاي استان نشان دهنده آن است كه ويروس در سطح جامعه در 

حال چرخش است و اين چرخش متأسفانه خانوادگي شده است.«
   تصميمات اشتباه براي اعمال محدوديت ها

در برخي شهرها مثل تهران و كرج محدوديت هاي رفت و آمد اعمال شده 
است اما معلوم نيست چرا مسئوالن و تصميم گيرندگان، اين محدوديت ها را 
براي شهرهاي شمالي كه هدف مسافران هستند در نظر نگرفته اند و همين 
مسئله روزهاي شلوغي را در تعطيالت اخير در استان هاي گيالن و مازندران 
رقم زده است.  در همين راستا ركورد شناسايي بيماران كرونايي در گيالن 
شكسته شد و مازندران در وضعيت ممتد قرمز قرار دارد.  معاون بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشكي گيالن با اشاره به شناسايي و بستري ۸۰بيمار جديد 
كرونايي در اين استان، گفت: »شناسايي اين تعداد بيمار كرونايي در گيالن 
بي سابقه بوده است، در حال حاضر ۳۵۰بيمار كرونايي در مراكز درماني 
گيالن بستري هس��تند.« آبتين حيدرزاده با بيان اينكه از اين تعداد ۸۵ 
بيمار بدحال در آي سي يو بستري هس��تند، گفت: »قطعاً ادامه اين روند 
شرايط قرمز استان گيالن را بدتر خواهد كرد و مجبور خواهيم بود برخي 
محدوديت هاي گذشته براي فعاليت كسب و كارها را در استان برقرار كنيم 
كه اين قطعاً مورد پسند شهروندان نخواهد بود.« وي با تأكيد بر ضرورت 
عدم تردد غيرضرور در سطح شهر و مسافر به استان هاي ديگر و ورود مسافر 
به گيالن، تصريح كرد: »شهروندان بايد شعار در خانه بمانيم را دوباره اجرايي 
كنند تا چرخه انتقال اين ويروس قطع شود.« در مازندران هم تاخت و تاز 
كرونا همچنان ادامه دارد، به گونه اي كه اين استان حدود چهار ماه است در 
وضعيت قرمز قرار گرفته و در حال حاضر نيز ۵۸2 بيمار كرونايي در مراكز 
درماني مازندران و بابل بستري هستند.  سيدعباس موسوي رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي با بيان اينكه ظرف 24ساعت گذشته تعداد ۸1بيمار مشكوك 
به كرونا بر اساس تشخيص باليني در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران در سطح استان بستري شدند، گفت: »هم اكنون 
4۳۷نفر بيمار مشكوك به ويروس كرونا با عالئم تنفسي مشكوك به كرونا بر 
اساس تشخيص باليني در اين مراكز بستري هستند كه از اين تعداد 1۰۷نفر 

با عالئم حاد تنفسي در بخش هاي مراقبت ويژه بستري هستند.«

 مديران بي خيال منتظر شهروندان مخبر 
براي گزارش تغيير كاربري ها

 اولويت قانون برخورد با مسئوالني باشد 
كه براي تغييركاربري ها مجوز صادر مي كنند

با افزايش رشد قيمت زمين و مسكن در كل ايران، تغيير كاربري اراضي 
كشاورزي هم به شدت باال رفت و اين مسئله در مناطق خوش آب و 
هوايي مثل استان هاي ش�مالي تا دو برابر افزايش يافت. با اينكه بر 
اساس قانون، تمام ساخت و سازها در اراضي كشاورزي خارج از حريم 
شهرها و خارج از محدوده طرح هادي روستاها ممنوع است اما كساني 
كه اقدام به اين كار مي كنند نه تنها اعمال قانون نمي ش�وند بلكه به 
راحتي از امتياز برق و آب و گاز و ديگر خدمات هم بهره مند مي شوند اما 
جالب اينكه حاال به جاي اعمال نظارت هاي بيشتر و ندادن خدمات به 
افرادي كه با تغيير كاربري اراضي كشاورزي اقدام به ساخت خانه و ويال 
در آنها مي كنند، مدير جهاد كشاورزي املش در استان گيالن گفته 
است: »افراد محلي و بومي روستاها مخبر تخلفات در تغيير كاربري 
اراضي كش�اورزي هستند و حساسيت ش�ان در اين جهت افزايش 
يافته است«؛ حرفي كه به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و مهر تأييدي 
بر كم كاري ناظران و اقدامات غيرقانوني برخي نهادها و س�ازمان ها 
در ارائه خدمات به اين ساخت و س�ازهاي جديد و غيرقانوني است. 

    
بر اساس مفاد صريح قانون، هر ساخت و سازي در اراضي كشاورزي خارج 
از محدوده شهرها يا خارج از محدوده طرح هادي روستايي يا بدون مجوز 
كميس��يون تبصره يك ماده1 قانون حفظ كاربري اراضي وزارت جهاد 
كشاورزي باشد، غيرمجاز است اما با افزايش قيمت مسكن و زمين به ويژه 
از ابتداي سال جاري كه به صورت لجام گسيخته مي تازد، تمايل مالكان به 
تغيير كاربري اراضي بيشتر شده و همين مسئله با از بين بردن زمين هاي 
زراعي، صدمات جبران ناپذيري به كشاورزي كشور وارد كرده است.  روند 
تغيير كاربري و تخريب اراضي كشاورزي و باغي در استان هاي مختلف 
و به خصوص مازندران به عنوان قطب كشاورزي كشور عالوه بر كاهش 
توليد محصوالت كشاورزي، كاهش درآمد كشاورزان، گسترش بيابان ها 
و تخريب محيط زيست، موجب افزايش بيكاري و مهاجرت روستاييان به 

شهرها و در نهايت باعث تهديد امنيت غذايي مي شود. 
بر اساس آمار رسمي در فاصله سال هاي 1۳۳۵ تا 1۳92 بيش از يك ميليون 
هكتار اراضي كشاورزي كشور از طريق تغيير كاربري مجاز و غيرمجاز از 
دست رفته اس��ت، در حالي كه برخي كارشناسان اين رقم را بيش از اين 
مقدار اعالم كرده اند و آن را نگران كننده مي دانند.  اوايل امسال بود كه مدير 
امور اراضي سازمان جهاد كش��اورزي مازندران با اشاره به تغيير كاربري 
غيرمجاز 1۰۳هكتار اراضي كشاورزي و باغي در اين استان در سال گذشته 
از افزايش 1۳درصدي آن نسبت به سال9۷ خبر داد.  با اينكه مسئوالن 
محترم آمار و گزارش هاي بسيار دقيقي از ميزان تغيير كاربري ها دارند اما 

در عمل معلوم نيست چرا با اين اقدامات برخورد نمي شود. 
    مردم مخبر باشند، مسئوالن بي خيال

اراضي كشاورزي و شاليزارهاي گيالن هم از تغيير كاربري ها در امان نبوده 
و هر سال بخش زيادي از آنها خشك شده و ساختمان ها و ويالها سر به 
فلك مي كشند.  در شهرستان املش كه به عنوان يكي از توليدكنندگان 
با كيفيت ترين برنج هاي استان و همچنين از شهرستان هاي برتر كشور 
در توليد چاي نيز مي توان از بين رفتن زمين هاي كشاورزي را به راحتي 
مالحظه كرد.  حاال مهدي صفري، مدير جهاد كشاورزي املش مي گويد: 
»افراد محلي و بومي روس��تاها مخبر تخلف��ات در تغييركاربري اراضي 

كشاورزي هستند و حساسيت شان در اين جهت افزايش يافته است.«
وي با بيان اينكه حفاظت از شاليزارها و باغات اين شهرستان در اولويت 
كاري ما قرار دارد و اين اراضي ارزشمند فقط بايد براي توليد چاي و برنج و 
كشت دوم اختصاص يابند و به هيچ وجه اجازه نمي دهيم، ويالسازي در اين 
اراضي ارزشمند صورت بگيرد، ادامه داده است: »هر جا كه تخلفي صورت 
بگيرد و فرد متخلف بخواهد ساخت وساز غيرمجازي در اين شهرستان 
داشته باشد، از همان ابتداي كار ساخت، برخورد قانوني صورت مي گيرد.« 
با اينكه اين مسئول مي خواهد نشان دهد كه برخوردها در اين منطقه به 
درستي صورت مي گيرد اما ساكنان محلي اين حرف ها را قبول ندارند و 
معتقدند سازمان ها و نهادهاي مختلف با چشم پوشي از تخلفات و گرفتن 
هزينه، هم نسبت به تغييرات بي تفاوت هستند و هم تمام خدمات مورد نياز 
براي يك زندگي را به اين اماكن مسكوني و ويالهاي غيرمجاز مي دهند.  

به هر حال اين برخوردها و صحبت هاي دوگانه جز ضربه به محيط زيست و 
از بين رفتن صنعت كشاورزي، حاصل ديگري ندارد و شايد وقت آن رسيده 
باشد كه قانون قبل از برخورد با متخلفان در حوزه ساخت وساز در اراضي 
كشاورزي، ابتدا با مديران و مسئوالني كه با بي توجهي به قانون براي اين 

كار مجوز صادر مي كنند، برخورد شديدتري داشته باشد.

اهداي 2هزار بسته معيشتي به نيازمندان اردبيلي
به مناسبت سالروز شهادت امام رضا)ع(     اردبيل
تعداد 2هزار بس�ته معيشتي به همت 
خادمياران آستان قدس رضوي اردبيل در بين نيازمندان توزيع شد. 
حجت االس��الم اكبر قيامي مدير دفتر نمايندگي آس��تان قدس رضوي 
استان اردبيل گفت: در راس��تاي ترويج سيره رضوي برنامه هاي عزاداري 
در قالب فعاليت هاي فرهنگي، معرفتي و نيز كمك مؤمنانه در اردبيل در 
حال برگزاري است.  وي از برگزاري مراسم عزاداري در مساجد سلطان آباد 
و قائم آل محمد اردبيل خب��ر داد و افزود : در اين مراس��م برنامه هايي از 
قبيل س��خنراني با هدف بصيرت دهي و معرفت افزايي با اولويت تبليغ و 
ترويج فرهنگ رضوي، مداحي در سوگ ش��هادت امام رضا)ع( با رعايت 
فاصله گذاري اجتماع��ي و پروتكل هاي بهداش��تي اج��را و تبرك حرم 
رضوي در بين عزاداران امام رضا)ع( توزيع مي شود.  مدير دفتر نمايندگي 
آستان قدس رضوي استان اردبيل به تهيه 2هزار بسته معيشتي به همت 
خادمياران افتخاري رضوي در اردبيل اشاره و تصريح كرد: خادمياران آستان 
قدس رضوي در شهر اردبيل، با هدف انفاق و دست گيري از خانواده هاي 
بي بضاعت، تعداد 2هزار بسته  معيشتي از قبيل برنج و گوشت قرمز تهيه و 
توزيع كرده اند.  حجت االسالم قيامي از برپايي موكب امام رضا)ع( در اردبيل 
خبر داد و گفت: موكب حضرت علي بن موسي الرضا، با اولويت توزيع ماسك و 
اقالم بهداشتي جهت مقابله با ويروس كروناو نيز مواد غذايي بسته بندي در 
محل خيابان شهيد معادي اردبيل برپا شده است.  وي افزود: راه اندازي غرفه 
كودكان با هدف تبيين آموزه هاي ديني و پيام هاي تربيتي و اهدای هدايا به 
بازديدكنندگان و نيز غرفه مشاوره فرهنگي، مذهبي و اخالقي براي جوانان 

و بزرگساالن از ديگر بخش هاي موكب امام رضا)ع( در اردبيل است. 
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سجاد مرسليمحمدرضا هادیلو

امس�ال بيش از     ايالم
۴۳ه�زار واحد 
مس�كوني براي مددجويان كميت�ه امداد در 

سراسر كشور ساخته مي شود. 
س��يدمرتضي بختياري رئيس كميته امداد امام 
خمين��ي)ره( در ديدار با نماين��ده ولي فقيه در 
استان ايالم با اعالم اينكه تا پايان سال 4۳هزار 
واحد مس��كوني براي مددجويان اي��ن نهاد در 
اس��تان هاي مختلف كش��ور س��اخته مي شود، 
گفت: در اس��تان ايالم چندين پروژه مسكن در 
دست ساخت است كه با اين اقدامات نياز مسكن 
مددجويان استان به حداقل خواهد رسيد.  وي 
افزود: در اين سفر در شهر دهلران1۰۸واحد، در 
موسيان هفت واحد و در شهر سرابله نيز هشت 
واحد مس��كوني تحويل نيازمندان شد كه براي 
نخستين بار در كشور شهرهاي موسيان و دهلران 

هم اكنون فاقد مددجوي بدون مسكن هستند.
رئي��س كميت��ه ام��داد ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه 
توانمندسازي مددجويان در سه محور اشتغال، 

مسكن و فرهنگ س��ازي در زمينه كار و تالش 
از برنامه هاي اصلي كميته امداد اس��ت، تصريح 
كرد: فرهنگ سازي در زمينه ترويج فرهنگ كار 

و تالش در اولويت اين برنامه ها و مهم ترين نياز 
است.  بختياري با اشاره به برنامه هاي اشتغال زايي 
اين نهاد افزود: در مدت ۳/۵س��ال گذشته بيش 
از۵۰۰ هزار فرصت ش��غلي براي مددجويان در 
سراسر كش��ور ايجاد ش��ده كه اين ميزان بيش 
از برنامه ه��اي پيش بيني ش��ده در اين زمينه و 
تعهدات امداد بوده اس��ت. وي به اشتغال ايجاد 
شده در اس��تان ايالم اش��اره كرد و گفت: ايالم 
در اين زمينه از اس��تان هاي موفق كش��ور بوده 
و سال گذش��ته به همت امدادگران اين استان 
بيش از 4هزار فرصت شغلي براي نيازمندان اين 
استان ايجاد شده اس��ت.  بختياري تصريح كرد: 
امس��ال نيز با يك جهش خ��وب حداقل ۵هزار 
فرصت ش��غلي با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 
۵۷۰ميليون ريال براي نيازمندان جوياي كار در 

اين استان پيش بيني شده است.

ساخت ۴۳هزار واحد مسكوني براي مددجويان كميته امداد در استان هاي كشور

آزادي ۵مددجوی يزدي محكوم مالي با كمک ستاد ديه
مدير نمايندگي     يزد
دي�ه  س�تاد 
استان يزد از آزادي پنج مددجوی محكوم 
مالي به مناسبت ش�هادت هشتمين اختر 
تابناك امامت و واليت امام رضا)ع( خبر داد. 
اسالم افشون مدير نمايندگي ستاد ديه استان 
يزد گفت: به مناس��بت ش��هادت امام رئوف، 
امام رضا)ع( پنج نفر از محكومان مالي جرائم 
غيرعمد از زندان آزاد ش��دند كه براي آزادي 

اين محكومان مالي مبلغ 2۵ميليارد و ۵۵۶ميليون ريال نياز بود كه با تالش ستاد ديه استان مبلغ 
4ميليارد و ۶۵۰ميليون ريال از اين مبلغ پرداخت شد.  وي تصريح كرد: به همت اعضای كميته صلح 
و سازش اين س��تاد مبلغ 2۰ميليارد و 9۰۶ميليون ريال از شكات گذشت رضايتمندانه گرفته شد 
و مابقي اين مبلغ از منابع اين ستاد ش��امل كمك هاي خيرين و نيكوكاران نوع دوست و تسهيالت 
بانك هاي عامل مبلغ 4ميليارد و ۶۵۰ميليون ريال به حساب سپرده دادگستري واريز و زمينه آزادي 

اين پنج نفر و بازگشت آنها به آغوش خانواده فراهم شد.

آغاز ضدعفوني اماكن عمومي اراك براي مقابله با ويروس كرونا
   مركزي ب�ا تصوي�ب 
شوراي اسالمي 
اراك، ب�راي ضدعفوني و مقابل�ه با ويروس 
كرونا بودج�ه مورد نياز به تصويب رس�يد. 
محم��د عس��گري مع��اون خدمات ش��هري 
ش��هرداري اراك با بيان اينكه ش��هرداري از 
زمان ش��يوع اين ويروس در اراك از اسفندماه 
سال گذش��ته تاكنون همه تالش خود را براي 
ضدعفوني مناطق مختلف شهر به كار گرفته 

است، گفت: از 2۰مهرماه جاري و بر اس��اس مصوبه س��تاد مقابله با بيماري كرونای استان مركزي 
ضدعفونی اماكن عمومی مجدداً به شيوه گسترده در دستور كار قرار گرفت.  وي افزود : 1۰هزار ليتر 
آب ژاول از استان اصفهان براي ذخيره در فصل زمستان خريداري شده و مشكل كمبود موادضدعفوني 
وجود ندارد.  معاون خدمات ش��هري شهرداري اراك ادامه داد: بر اس��اس مصوبه ستاد ملي مقابله با 
بيماري كرونا، يك دستگاه مه پاش از جهاد كشاورزي استان مركزي به امر ضدعفوني شهر اختصاص 
يافته كه اين دستگاه هر شب 2۰هزار ليتر موادضدعفوني را در سطح نقاط مختلف شهر استفاده مي كند 

و در كاهش استفاده از نيرو نقش مؤثري داشته است.

 اهداي خون با عنوان »مهر سرخ« در خراسان جنوبي
پويش اهداي     خراسان جنوبي
خون با عنوان 
»مهر سرخ« همزمان با سالروز شهادت امام 
رضا)ع( در خراس�ان جنوبي برگزار ش�د. 
س��يدعلي زمزم معاون امور هنري و سينمايي 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي 
از راه اندازي پويش اهداي خون هنرمندان استان 
همزمان با س��الروز ش��هادت امام رضا)ع( خبر 
داد.  وي گفت: با توجه ب��ه اينكه در مدت اخير 

به دليل بروز بحران كرونا ميزان اهداي خون در جامعه كاهش يافته و نياز مبرم بيماران خاص به خون، 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاري موسسه فرهنگي- هنري افق هزاره و همراهي هنرمندان، 
اصحاب رسانه و پيشكسوتان هنر پويش اهداي خون با عنوان »مهر سرخ« را برگزار كرد.  سيد علی زمزم 
تصريح كرد: اين اقدام نمادين كه در راستاي فرهنگ سازي اهداي خون به عنوان كاري خداپسندانه و 
انسان دوستانه است، 2۶مهر ماه همزمان با سالروز شهادت امام رضا)ع( در محل اداره كل انتقال خون با 

حضور هنرمندان، اهالي رسانه و پيشكسوتان جامعه هنري استان انجام مي شود. 

افزوده شدن 70پزشک به كادر درمان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
رئيس دانشگاه     چهارمحال و بختياري
علوم پزشكي 
شهركرد از افزوده شدن ۷۰پزشك متخصص 
جديد براي كمك به كادر درمان چهارمحال 

و بختياري خبرداد. 
مجيد شيراني رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
شهركرد گفت: ۷۰پزش��ك متخصص جديد 
به ياري كادر درمان چهارمح��ال و بختياري 
آمدند ك��ه در بيمارس��تان هاي مختلف اين 
استان مستقر شدند.  وي افزود: برآورد مي شود، حدود 2۰هزار مبتال به كرونا در استان داشته باشيم.  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با بيان اينكه خودمراقبتي مهم ترين راهكار در مقابله با ويروس 
كروناست و ۷۰ درصد در كاهش ميزان بروز مؤثر است، گفت: چهارمحال و بختياري در زمينه رعايت 
استفاده از ماسك، جزو استان هاي برتر كشور است.  شيراني با بيان اينكه استفاده از ماسك الزم اما 
كافي نيست، تصريح كرد: با راه اندازي كمپين هاي مختلف آموزش و اطالع رساني و تالش بي وقفه 
كارشناسان بهداشتي براي همراه نمودن مردم، ادارات و اصناف براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

اميد است بتوان بر ويروس منحوس كرونا غلبه كرد. 

 تقسيم 4هزار بسته معيشتي
 بين نيازمندان شوشتري

۴ه�زار بس�ته معيش�تي بي�ن      خوزستان
نيازمندان و مددجويان اين بنياد 

خيريه در شوشتر توزيع شد. 
پروين بهاري نيا مدير بنياد خيريه آبشار عاطفه های شوشتر گفت: 
4هزار بسته معيشتي شامل برنج، مرغ، گوشت، حبوبات و ديگر 
مواد غذايي و بهداش��تي بود كه به همت نيكوكاران شهرس��تان 
و استان هزينه آنها تأمين و توزيع ش��د.  وي افزود : يك ميليارد 
ريال كمك نقدي نيز توس��ط نيكوكاران جمع آوري و به بيماران 
صعب العالج اهدا شد.  مدير بنياد خيريه آبشار عاطفه های شوشتر 
ادامه داد: با توجه به شروع فصل مدارس و آموزش هاي مجازي، 
۸۰۰دستگاه تبلت و بسته هاي آموزش��ي نيز بين دانش آموزان 
نيازمند توزيع شد.  شناسايي نيازمندان، احداث فضای آموزشي، 
فرهنگي، كمك به ايجاد اشتغال، جلب مشاركت هاي مردمي و 
پرداخت تسهيالت ازدواج از مهم ترين اهداف موسسه خيريه آبشار 
عاطفه هاست.  اين موسسه خيريه تاكنون 22جشن ازدواج برگزار 
كرده و حدود 4هزار خانوار را زير پوشش چتر حمايتي خود دارد. 

 ايجاد 4طرح اشتغال زايي در زنجان
 از طرف اوقاف

امسال چهار طرح اشتغال زايي     زنجان
در بخ�ش پوش�اك و س�اخت 
مس�كن توس�ط اوق�اف اس�تان زنج�ان اج�را مي ش�ود. 
حجت االسالم مختار كرمي مديركل اوقاف زنجان، گفت: رسانه ها 
در ترويج و تبيين فرهنگ وقف بس��يار نقش آفرين هستند.  وي 
افزود: رسالت اصلي اوقاف تبديل موقوفات به سرمايه گذاري براي 
بهره وري بيشتر اس��ت، بنابراين اوقاف يك نهاد اقتصادي است.  
مديركل اوقاف زنجان با بيان اينكه طي س��ال جاري چهار طرح 
اشتغال زايي در بخش پوشاك و ساخت مسكن توسط اوقاف استان 
زنجان اجرا مي شود، تصريح كرد: تنها در كارگاه توليد پوشاك در 
قيدار براي 4۰زن سرپرست خانوار اشتغال ايجاد مي شود.  كرمي 
افزود: تنها در يكي از طرح ها هم كه با همكاري كميته امداد اجرا 
مي شود براي بيش از 1۰۰نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه زنجان با بيان اينكه اوقاف اس��تان زنجان به 
دنبال اشتغالزايي اس��ت، گفت: در اين زمينه نيز با بهره گيري از 

ظرفيت اوقاف اقدامات قابل توجهي انجام خواهد شد. 

 توزيع »كمک مؤمنانه«
 بين نيازمندان كهگيلويه و بويراحمد

ب�ه هم�ت هيئ�ت انصار الثقلين     كهگيلويه و بويراحمد
دهدشت ششمين رزمايش همدلي 
كمك مؤمنانه با اهداي ۶۰بسته معيش�تي بين نيازمندان اجرا شد. 
حجت االس��الم حس��ن اندرزيان رئيس هيئت مذهبي فرهنگي 
انصارالثقلين دهدشت گفت: از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون، 
طي شش مرحله بسته هاي حمايتي در قالب »رزمايش مواسات« 
را در دستور كار خود قرار داده و به ياري نيازمندان و آسيب ديدگان 
كرونا شتافته ايم.   وي افزود: اين بسته هاي حمايتي بين 41۰خانوار 
نيازمند و آسيب ديدگان كرونا توزيع شد.  رئيس هيئت مذهبي 
فرهنگي انصارالثقلين دهدشت هدف از اجراي اين رزمايش ها را 
در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص كمك هاي 
مؤمنانه عنوان و تصريح كرد: سعي ما بر اين است تا پايان ويروس 
كرونا اين مواسات و همدلي توسط هيئت انصار تداوم داشته باشد.  
حجت االسالم اندرزيان گفت: هيئت انصار هيئتي فكري و مسير 
ما مشخص است و وابسته به هيچ جناحي نيستيم، مسير ما واليت 

است و روي ريل قرآن و اهل بيت)ع( حركت مي كنيم.

۲۰۰تخت به ظرفيت درمان بيماران كرونايي 
در قزوين افزوده شد

 سند رسانه اي مكتب شهيد سليماني 
در كرمان رونمايي شد

معاون سياسي     قزوين
و  اس�تاندار 
جانشين ستاد پيشگيري از كرونای قزوين از 
افزوده شدن 2۰۰تخت بس�تري به ظرفيت 
درمان بيماران كرونايي در اين استان خبرداد. 
منوچه��ر حبيبي معاون سياس��ي اس��تاندار و 
جانشين ستاد پيشگيري از كرونای قزوين با اشاره 
به افزوده شدن 2۰۰تخت بس��تري به ظرفيت 
درمان بيماران كرونايي در اين استان گفت: هم 
اكنون 4۰۰تخت ويژه بيماران كرونايي در استان 
قزوين وجود دارد كه تمامي تخت ها اشغال بوده و 
نياز مبرم به افزايش تعداد تخت هاي بيمارستاني 
داريم.  وي با بيان اينكه استان قزوين كماكان در 
ش��رايط كاماًل قرمز قرار دارد، افزود : با توجه به 
شيوع بيماري آنفلوآنزاي فصلي و همزماني اين 
بيماري با كرونا، احتمال افزايش مبتاليان و نياز 
مبرم به تخت هاي بيمارستاني وجود دارد و از هم 
اكنون در حال آماده سازي بخش هاي درمان براي 
خدمات رساني هرچه بهتر به اين بيماران هستيم.  
معاون سياسي استاندار و جانشين ستاد پيشگيري 
از كرونای قزوين با اشاره به افزايش روند بسترها و 
فوتي ها در استان قزوين تصريح كرد: بيمارستان 

ارتش با ۶۰تخت، رحيميان 4۰تخت و 1۰۰تخت 
ويژه بيمارستان تأمين اجتماعي و بيمارستان هاي 
خصوصي اس��تان نيز در نظر گرفته شده است.  
حبيبي گفت: هم اكنون دو واحد اكسيژن ساز 
در بيمارس��تان هاي اين اس��تان وجود دارد و 
تعدادي كپسول هاي اكسيژن نيز ويژه بيماران 
پرخطر پيش بيني ش��ده كه در صورت نياز به 
مراكز بيمارستاني افزوده خواهد شد.  وي با بيان 
اينكه افزايش امكانات درماني براي گروه هاي در 
معرض خطر هم پيش بيني ش��ده است، افزود: 
در صورت نياز بيمارستان صحرايي داير خواهد 
شد و همچنين درمانگاه هاي فرهنگيان و سپاه 
كار غربالگري بيماران را با كمك دانشگاه علوم 
پزشكي در دس��تور كار دارند تا تعداد مراجعان 
به بيمارس��تان ها كاهش يابد.  معاون سياسي 
و امنيتي اس��تاندار قزوين تأكيد ك��رد: از روز 
شنبه تش��ديد نظارت و بازرس��ي براي اجراي 
دستورالعمل هاي بهداشتي در سطح اين استان 
اعمال شده است.  حبيبي خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر بازار و شبكه حمل و نقل دو اولويت 
مهم در س��طح استان قزوين هس��تند كه بايد 

جدي گرفته شود.

س�ند رسانه اي      كرمان
مكتب ش�هيد 
س�ليماني با حض�ور نماينده ول�ي فقيه در 
استان، فرمانده سپاه ثاراهلل استان و جمعي 
ش�د.  رونماي�ي  كرم�ان  مس�ئوالن  از 
حجت االسالم و المسلمين حسن عليدادي سليماني، 
نماينده ولي فقيه در استان كرمان در آيين رونمايي 
از سند رس��انه اي مكتب حاج قاسم گفت: كميته 
رسانه حقيقتاً يكي از كميته هاي فعال ستاد مكتب 
حاج قاسم اس��ت. وي افزود : ساختار مكتب حاج 
قاسم در تهران است اما از آنجا كه خاستگاه شهيد 
سليماني كرمان است، خودش��ان تأكيد داشتند 
كرمان در مركز توجه قرار گيرد.  امام جمعه كرمان 
ادامه داد: ب��ه فرمايش مقام معظ��م رهبري يك 
جريان فرهنگي عظيمي به نام مكتب حاج قاسم 
به راه افتاده و در كنار آن مكتب مهندس ابومهدي 
نيز داريم كه به اين موضوع باي��د توجه كرد، زيرا 
در تصاوير منتشر شده ش��اهديم هميشه شهيد 
ابومهدي در كنار حاج قاسم حضور دارند.  سردار 
حسين معروفي، فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان 
نيز در اين مراس��م گفت: كميته رس��انه اي ستاد 
برنامه هاي مكتب حاج قاس��م مي توان��د با توليد 

محتوا همه را برانگيزد.  وي با اشاره به اينكه تاكنون 
121برنامه با نظر كارگروه ها طراحي شده است، 
افزود: در تهران پنج س��تاد براي مراس��م سالگرد 
شهادت حاج قاسم سليماني در نظر گرفته شده 
كه شامل يك ستاد در تهران و ستاد دوم در كرمان 
است. ستاد سازمان بس��يج براي ۳۰ استان ديگر 
برنامه دارد و س��تاد چهارم نيروهاي قدس سپاه و 
ستاد پنجم سيدحسن نصراهلل است تا بحث سالگرد 
به صورت منطق��ه اي و بين المللي برگزار ش��ود.  
معروفي درباره برنامه هاي سالگرد شهادت سردار 
سليماني نيز گفت: در س��الگرد بايد به مدت يك 
دهه كار فرهنگي عظيمي در كشور انجام دهيم و 
ما كارهاي خود را آغاز كرده ايم، همچنين نماسازي 
و زيباسازي شهر كرمان در هفته بسيج رونمايي 
خواهد شد كه اين فضا سازي را دستگاه ها و نهادهاي 
مختلفي انجام مي دهند.  فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
كرمان با اشاره به ترويج برنامه هاي ستاد مكتب حاج 
قاس��م، افزود : حوزه ملي و بين المللي برنامه هاي 
مكتب حاج قاسم در استان كرمان است.  گفتني 
است12برنامه در اين كميته آماده شده و كار اين 
كميته محدود به برنامه هاي سالگرد شهادت سردار 

سليماني نيست و ادامه خواهد داشت. 

  كرمان: مديركل مديريت بحران اس��تانداري كرمان گفت: ۸ هزار 
كيلومتر از رودخانه هاي استان كه از مناطق جمعيت شهري و روستايي 
عبور مي كند، در اولويت ساماندهي و اليروبي قرار دارند.  مجيد سعيدي 
افزود: كرمان يكي از حادثه خيزترين استان هاي كشور است كه همواره 
از سوي حوادث غيرمترقبه و بالياي طبيعي مورد آسيب و تهديد قرار 
مي گيرد.  به گفته وي، بر اساس اعالم شركت آب منطقه اي در استان 
كرمان 12هزار كيلومتر رودخانه وج��ود دارد كه ۸ هزار كيلومتر آن از 
مناطق جمعيت شهري و روستايي عبور مي كند و در اولويت ساماندهي 

و اليروبي قرار دارند. 
  كهگيلويه و بويراحمد: گروه جهادي شهيد بادياد گفت: به همت 
گروه جهادي ش��هيد بادياد و با حمايت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره(، ۷۵بسته نوشت افزار »مشق احسان« بين دانش آموزان نيازمند 
كهگيلويه توزيع شد.  مجيد آذربارگون افزود: اين سومين پويش ملي 

مشق احسان است كه در كهگيلويه اجرايي مي شود. 
  گيالن: مدير آموزش و پرورش شهرس��تان لنگرود گفت: بيش از 
۳۰۰دانش آموز لنگرودي نيازمند گوشي هوشمند هستند كه تاكنون 
با همت گروه خيريه مهر ماندگار هفت گوشي هوشمند خريداري شده 
و به دانش آموزان داده شده است.  مجيد فاريابي افزود: بيش از 1۶هزار 
دانش آموز در شهرستان لنگرود از سامانه دانش آموزي شاد آموزش ها 

را دنبال مي كنند. 
   اصفهان: سرپرست اداره كل كتابخانه هاي استان اصفهان گفت: در 
دومين جشنواره »بحار كتاب، انوار دانايي« تاكنون بيش از ۵2هزار جلد 
كتاب به كتابخانه هاي استان اصفهان اهدا شده است.  امير هالكويي 
به برگزاري برنامه هايي از قبيل قصه گويي، نشست كتابخوان و معرفي 
كتاب هم گريزي زد و افزود: در آينده نزدي��ك اين برنامه كه از طريق 
اينستاگرام اداره كل كتابخانه هاي استان اصفهان برگزار مي شود، توسط 

مسئوالن و مديران ارشد استان اصفهان به معرفي كتاب مي پردازد.


