
 ماهيان رودخانه »جره«  
قرباني بي تدبيري و اهمال كاري ها

س�ال 97 بود كه اعالم ش�د آب رودخانه »جره« خيلي شور شده 
است. بعد از آن مدير عامل شركت آب منطقه اي استان فارس علل 
افزايش شوري آب اين رودخانه در منطقه كهمره شرخي شيراز را 
افزايش بي رويه احداث باغ بر روي گنبد نمكي رمقان و آبياري باغ ها 
به صورت غرقابي و عبور پساب مربوط از اليه هاي گنبد نمكي عنوان 
كرد. اما اين ش�وري آنقدر نبود كه به موج�ودات زنده و بخصوص 
ماهيان اين رودخانه آس�يبي وارد كند تا اينكه چند روز پيش و با 
بي مباالتي چند تن و با مس�ئوليت ش�ركت آب منطقه اي فارس، 
اتفاقي افتاد كه موجب مرگ هزاران قطعه ماهي در رودخانه جره شد. 

    
حدود يك دهه است كه بر ش��وري آب رودخانه جره افزوده مي شود. 
ظاهر شدن آب شور از چشمه اي در حاشيه ساحل سمت چپ رودخانه و 
تداخل با آب رودخانه، تداخل آب شيرين رودخانه به صورت زيرسطحي 
و برخورد با اليه هاي نمكي گنبد، منجر به افزايش شوري آب رودخانه 
مي شود، همچنين خشكسالي هاي چند س��ال اخير نيز بر شدت آن 
افزوده است.  اما حاال ماهي هاي زيادي قرباني اين شوري شدند و يكبار 

ديگر بي مسئوليتي ها نمايان شد. 
وقتي خبر رس��يد كه تعداد زيادي از ماهي ه��اي رودخانه »جره« به 
دليل ورود حجم زياد آب ش��ور از حوضچه هاي نمك��ي كه متولي آن 
آب منطقه اي استان فارس اس��ت تلف ش��دند، رئيس اداره حفاظت 
محيط زيس��ت ش��يراز، در مورد اين اتفاق گف��ت: »بع��د از دريافت 
گزارش هايي از ات��اف ماهي ها در رودخانه جره  كهمره س��رخي و در 
محدوده روستاي »ُرمقان« كارشناس��ان محيط زيست به محل اعزام 

شده و بررسي هاي دقيقي را انجام دادند.«
ابراهيم حيدري ادامه داد: »نتيجه بررس��ي هاي كارشناس��ي نش��ان 
مي دهد كه روز چهارم آبان، ساعت 9 صبح تعداد افراد ناآگاه، دريچه  يك 
حوضچه كه براي مديريت ش��وري آب رودخانه جره تعبيه شده است 
را باز كرده و به مدت 2 ساعت كل آب اين حوضچه در رودخانه تخليه 
مي شود. بر اثر ورود مقادير زيادي آب شور به رودخانه جره در محدوده 

روستاي رمقان، ماهي هاي اين زيست بوم، تلف شده است.«
وي با تأكيد بر اينك��ه طرحي با عنوان »مديريت ش��وري آب رودخانه 
جره« در محدوده گنبد نمكي موجود در محدوده روستاي رمقان توسط 
سازمان آب منطقه اي در حال اجراس��ت، تصريح كرد: »اين طرح در 2 
فاز اجرايي مي شود. در فاز نخس��ت آب هاي شور گنبد نمكي كنترل و 
جمع آوري ش��ده و در فاز دوم موضوع انتقال آب شور به پايين دست و 
حوضچه هاي تبخيري مد نظر است. اكنون فاز اول اجرايي شده و فاز دوم 
در مرحله مطالعه قرار دارد.« حيدري خاطرنشان كرد: »عاوه بر زه آب 
شوري كه از گنبد نمكي رمقان عبور مي كند، دو چشمه يكي با دبي 5 
ليتر بر ثانيه و ديگري با دبي 20 ليتر بر ثانيه، با آبي كه شوري بسيار باال 

دارد، از عوامل مهم تأثيرگذار بر شوري شديد آب رودخانه جره است.«
   شركت آب منطقه اي فارس پاسخگو باشد

 ش��وري بس��يار باالي آب اين رودخانه موجب ش��ده تا براي مصارف 
مختلف حتي باغداري و كشاورزي غير قابل استفاده باشد و حاال افكار 
عمومي منتظر بر خورد با كساني هس��تند كه با بي مباالتي هاي خود، 

مرگ هزاران قطعه ماهي را رقم زده اند. 
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان ش��يراز با اشاره به وارد 
شدن زه آب شور از طريق گنبد نمكي رمقان به رودخانه گفت: »عاوه 
بر آن دو چشمه يكي با دبي5 ليتر بر ثانيه و ديگري با دبي 20 ليتر بر 
ثانيه با شوري بسيار باال در محدوده مذكور موجب شوري آب رودخانه 
شده و اين آب را براي باغداري و كشاورزي ذينفعان زيردست رودخانه 
غير قابل استفاده كرده است.« اين مقام مسئول تأكيد كرد: »براساس 
تحقيقات انجام ش��ده، افرادي كه عامل رهاسازي آب شور به رودخانه 
در يك مدت كوتاه زماني و اتاف ماهيان اين زيس��ت بوم آبي بودند، 
شناسايي شده و پرونده اي براي اين موضوع در دست تشكيل است تا 

پس از تكميل به مقام قضايي ارجاع شود.«
الزم به ذكر است كه متولي جمع آوري و ذخيره سازي آب شور در حوضچه 
احداث شده باالدست رودخانه جره، شركت آب منطقه اي فارس بوده و 

بديهي است اين شركت هم بايد در اين خصوص پاسخگو باشد. 

افزوده شدن 9 مركز جديد تشخيص و درمان 
كرونا ويروس در شيراز

با افزودن 9 مرك�ز جديد تعداد مراكز     فارس
درم�ان  و  تش�خيص  س�رپايي 
كروناوي�روس در اس�تان ب�ه ۵۳ م�ورد افزاي�ش ياف�ت. 
دكتر رضا همتي معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شيراز از افزايش 
مراكز سرپايي تشخيص و درمان كروناويروس به عنوان يكي از تصميمات 
مهم ستاد دانشگاهي كروناويروس براي بهبود فرآيند هاي ارائه خدمت 
به مردم خبرداد و گفت: تا پيش از اين چهار مركز در شيراز، شامل مركز 
بوستان در شهرك گلس��تان، مركز حضرت ابوالفضل )ع( در بلوار نصر، 
مركز توحيد در دروازه كازرون و مركز فاطمه زهرا)س(، ابتداي همت 
جنوبي در شيراز و مراكز شهرستاني در اين زمينه ارائه خدمت مي كردند.  
وي با معرفي مراكز جديد افزوده شده در شيراز و بيان اين نكته كه اين 
مراكز از ساعت هش��ت صبح تا ۱۴ و ۳0 دقيقه فعال هستند، گفت: در 
اين فاز جديد مركز خدمات جامع س��امت شهيد سلطاني در خيابان 
قصرالدشت، نرسيده به ميدان قصردشت، مركز خدمات جامع سامت 
حر رياح��ي در ده پياله، مركز خدمات جامع س��امت امام علي )ع( در 
بوستان شقايق، ميدان پاسارگاد، مركز خدمات جامع سامت گل سرخ 
در بلوار شهيد دوران، چهارراه زمزم، مركز خدمات جامع سامت داريون 
واقع در شهر داريون، مركز خدمات جامع سامت مفتاحي در شهرك 
شهيد مطهري، ميدان عرفان جنوبي، مركز خدمات جامع سامت موسي 
بن جعفر )ع( واقع در خيابان الله، بوستان هاشمي، مركز خدمات جامع 
سامت بهارستان در ش��هرك ميانرود، بوستان طراوت، مركز خدمات 
جامع س��امت امام رضا)ع( واقع در خيابان فراشبندي، پشت بوستان 
جنت، به چرخه ارائه خدمات دانشگاه علوم پزشكي شيراز براي رسيدگي 

به افراد مشكوك و داراي عامت كرونا آغاز به كار كرده است.
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دو مح�ور پرحادثه     مركزي
اراك، ازنا و آهنگران، 
س�اروق به كميج�ان ب�زودي ترميم مي ش�وند. 
احمد مرزبان مديركل راه و شهرسازي استان مركزي 
گفت: محور اراك، ازنا از محورهاي پرحادثه استان 
مركزي به شمار مي رود كه تصادفات رانندگي در 
اين محور به دليل ترافيك باال كه از سمت جنوب 
و لرستان به سمت شمال و تهران و برعكس اتفاق 
مي افتد، طي نيمه نخست س��ال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته سه برابر است.  وي افزود: 
از مجموع طول اين محور، قطع��ه اول به طول ۱۳ 
كيلومتر در دست احداث اس��ت. كه خوشبختانه 
پيش��رفت فيزيكي خوب��ي دارد.  مدي��ركل راه و 
شهرسازي استان مركزي ادامه داد: تاكنون در اين 
منطقه، 220 هزار متر مكعب عمليات خاكبرداري 
و طي شش مرحله انفجار هم 2۳0 هزار متر مكعب 

عمليات خاك ريزي انجام ش��ده اس��ت. چنانچه 
بتوانيم ۴0 ميليارد تومان بودج��ه به پروژه تزريق 
كنيم، ۱2 كيلومتر از اين ۳9 كيلومتر را مي توان تا 

پايان دولت تكميل و به بهره برداري رساند.  مرزبان 
در بخش ديگر سخنان خود در مورد محور آهنگران، 
ساروق به كميجان هم گفت: محور آهنگران، ساروق 

به كميجان به طول ۴5 كيلومتر از ديگر محورهاي 
پرتردد استان مركزي به شمار مي رود كه به دليل 
عدم وجود شانه خاكي، عرض كم و آسفالت نامناسب 
قسمت هايي از مسير از ايمني الزم برخوردار نيست.  
وي ادامه داد: ۳0 كيلومتر از محور راه سازي تعريض 
ش��ده و 2۴ كيلومتر نيز باقيمانده كه براي روكش 
تمام عرض محور و تكميل طرح تعريض، حدود ۴5 
ميليارد تومان بودجه نياز است.  به گفته مديركل 
راه و شهرسازي استان مركزي، اين استان با توجه 
به قرار گرفتن در كريدور ش��مال به جنوب، شرق 
و غرب با داش��تن ۶ هزار و۴۱0 كيلومتر راه شامل 
20۸ كيلومت��ر آزاد راه، ۸۴۴ كيلومت��ر بزرگ��راه، 
۴۶9 كيلومتر راه اصل��ي، ۶۸9 كيلومتر راه فرعي، 
۱۴۴ كيلومتر راه هاي دسترس��ي و ۴ هزار و ۴50 
كيلومتر راه روستايي، يكي از پرترددترين محورهاي 

مواصاتي كشور به شمار مي رود. 
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تشكيل قرارگاه سالمت محله سردار شهيد قاسم سليماني در اصفهان 
رئيس ش�وراي     اصفهان
سياست گذاري 
ائمه جمعه اصفهان از تشكيل قرارگاه سالمت محله 
در استان با نام سردار شهيد حاج قاسم سليماني 
در راس�تاي مقابله ب�ا وي�روس كرونا خب�رداد. 
حجت االسام والمسلمين محمدرضا صالحيان 
رئيس ش��وراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه 
استان اصفهان با اشاره به ظرفيت ائمه جمعه 
در پيش��گيري و مقابله با كرونا و با بيان اينكه 

قرارگاه سامت محله به فرمايش اخير مقام معظم رهبري، تشكيل شد، گفت: اين قرارگاه به نام نامي 
سردار شهيد حاج قاسم س��ليماني فعاليت خود را آغاز كرد.  وي تصريح كرد: قرارگاه سامت محله 
تمامي ظرفيت ها را در هر محله، بخش، شهرستان و شهر منسجم مي كند و در راستاي اهداف بلند 
مدت براي مبارزه با ويروس منحوس كرونا و همچنين براي رسيدگي به آسيب ديدگان در اين ايام 
برنامه ريزي خواهد كرد.  رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه استان اصفهان،افزود: تمامي ائمه 
جماعات و ائمه جمعه فرماندهي سامت را در مصلي ها عهده دار شدند و براي مقابله و پيشگيري از 

گسترش ويروس منحوس كرونا اقدامات بسياري انجام دادند.

آمادگي 800 گروه جهادي براي مقابله با كرونا در قزوين
رئيس سازمان      قزوين
بسيج سازندگي 
قزوين از حركت دوباره ۸۰۰ گروه جهادي براي 
مقابل�ه ب�ا كرون�ا در اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
مهدي صادقپور رئيس سازمان بسيج سازندگي 
قزوين با اشاره به اعام آمادگي ۸00 گروه جهادي 
استان براي حضور پرشور تر در ميدان نبرد و مقابله 
با كرونا گفت: تمامي گروه هاي جهادي بس��يج 
استان، از جمله پايگاه هاي مقاومت بسيج استان، 

اقشار، دانشجويي، دانش آموزي و… به فرمان رهبري لبيك گفتند.  وي افزود: از ابتداي شيوع ويروس كرونا 
تاكنون تمامي گروه هاي جهادي در ميدان مقابله با كرونا در حوزه هاي مختلف درماني، آموزش بهداشت، 
ضدعفوني كردن معابر و سطوح شهري، برپايي ايستگاه هاي سامت، راه اندازي كارگاه هاي توليد ماسك، 
تهيه و توزيع بسته هاي غذايي در قالب حركت هاي جهادي و رزمايش هاي نهضت كمك مؤمنانه حضور 
پررنگي داشته اند.  رئيس سازمان بسيج سازندگي استان قزوين عنوان كرد: با تشكيل قرارگاه جهادي مبارزه 

با كروناي بسيج استان، بستري را براي فعاليت هرچه مؤثر تر جهادگران خواهيم ساخت. 

كمك ۱0 ميليارد توماني هرمزگاني ها به شور عاطفه ها
مديركل كميته      هرمزگان
امداد هرمزگان 
از كمك 1۰ ميليارد توماني مردم استان به 
ش�ور عاطفه ه�اي امس�ال خب�ر داد. 
علي الهياري مديركل كميته امداد هرمزگان 
گفت: ش��ور عاطفه هاي امسال با شعار »مدل 
مي ش��ويم ب��راي مهربان��ي در مه��ر«از ۱5 
ش��هريورماه آغاز و تا ۱۱ مهرماه در سراس��ر 
كشور ادامه داش��ت كه بر همين اساس مبلغ 

۱0 ميليارد تومان توسط مردم خير هرمزگان به دانش آموزان نيازمند كمك شد. از اين مقدار، مبلغ 
9۴۱ ميليون تومان به صورت نقدي و ۸ميليارد و 9۸9 ميليون تومان به صورت كاال بوده است.  وي با 
اشاره به شيوع ويروس كرونا و عدم حضور دائمي دانش آموزان در كاس هاي درس و لزوم استفاده از 
گوشي هوشمند و تبلت، افزود: در اين شور عاطفه ها به گونه اي برنامه ريزي شد كه بخشي از كمك هاي 
نقدي به تهيه اقام آموزشي مجازي مورد نياز دانش آموزان نيازمند از جمله تبلت يا گوشي هوشمند 
اختصاص يابد و در اسرع وقت بين اين دانش آموزان توزيع شود تا آنان نيز مانند ساير دانش آموزان 

بتوانند بهره الزم را از آموزش هاي مجازي آموزش وپرورش ببرند. 

بوشهر رتبه نخست توليد و صادرات ميگوي پرورشي كشور
مديركل شيالت     بوشهر
استان بوشهر از 
پيش�تازي اين اس�تان در تولي�د ميگوي 

پرورشي در كشور خبر داد. 
علي بازدار مديركل شيات بوشهر با اشاره به 
اينكه پرورش ميگو در اراضي ساحلي و لم يزرع 
يكي از ظرفيت هاي مهم اس��تان بوشهر است، 
گفت: اين اس��تان در توليد ميگوي پرورش��ي 
از جايگاه مهمي در كش��ور برخوردار است به 
گونه اي كه ۶0 درصد اين محصول در استان بوشهر توليد مي ش��ود.  وي، توليد ميگوي پرورشي در 
كشور را ساالنه افزون بر ۴۶ هزار تن دانست و افزود: بيشتر اين محصول در استان هاي جنوبي توليد 
مي شودكه استان بوشهر رتبه نخست در توليد و صادرات ميگوي پرورشي دارد.  مديركل شيات استان 
بوشهر از پيشتازي اين استان در توليد ميگوي پرورشي در كشور خبر داد و تصريح كرد: امسال 5 هزار 
و ۶00 هكتار از اراضي در شهرها و روستاهاي ساحلي استان بوشهر براي پرورش ميگو اختصاص يافته 

كه ذخيره سازي بچه ميگو در استخرهاي پرورشي انجام شده است.

 راه اندازي مركز فوريت هاي 
رفع موانع توليد در كرمان

مرك�ز ش�بانه روزي فوريت هاي      كرمان
بررس�ي مش�كالت واحد ه�اي 
توليدي و طرح هاي سرمايه گذاري در استان كرمان آغاز بكار كرد. 
محمدجواد فدائي اس��تاندار كرمان در مراس��م آغ��از بكار مركز 
ش��بانه روزي فوريت هاي بررسي مش��كات واحد هاي توليدي و 
طرح هاي سرمايه گذاري استان كرمان با بيان اينكه، راه اندازي اين 
مركز حسب دستورالعمل وزارت صمت صورت گرفته است،گفت: 
در ايجاد اين مركز به لحاظ فيزيكي مشكلي نداشتيم، اما نحوه كار 
اين مركز بايد با اباغ دستورالعمل ها مشخص شود كه شاهد چه 
اقداماتي خواهيم بود.  وي با اعام اينكه عوامل مختلفي در مشكات 
واحد هاي توليدي دخيل هستند كه بايد به دنبال رفع آنها باشيم. 
به عنوان نمونه به رفع نشدن مشكل يك متقاضي سرمايه گذاري در 
فهرج به رغم پيگيري شخص استاندار اشاره كرد و افزود: براي حل 
مشكل بايد عزم جدي و اعتقاد داشته باشيم، فضاي كسب و كاري كه 
اتاق بازرگاني با گزارش عنوان مي كند بدتر شده است تا ريشه هاي آن 

را ندانيم نمي توانيم براي رفع آنها كاري انجام دهيم.

رونمايي از نخستين جرثقيل ۵۵ تني 
تلسكوپي خاورميانه در كاشان 

نخس�تين جرثقي�ل ۵۵ تن�ي      كاشان
تلسكوپي خاورميانه در آييني با 
حضور معاون علم�ي و فناوري رئيس جمه�وري و جمعي از 
مس�ئوالن اس�تان اصفه�ان در كاش�ان رونماي�ي ش�د. 
رضا رياضي فيني مديرعامل شركت دانش بنيان انديشه مدار در 
حاش��يه رونمايي از اين جرثقيل 55 تني تلسكوپي گفت: براي 
ساخت اين جرثقيل و خودروي كشنده، ۳0 هزار قطعه در كشور 
بومي سازي و توليد شده است.  وي به هزينه ۳00 ميليارد ريالي 
بومي سازي طرح در س��اخت جرثقيل و خودروي كشنده اشاره 
كرد و افزود: هر دستگاه با قيمتي بين ۳۷0 تا ۴00 هزار دالر در 
بازار عرضه خواهد ش��د.  به گفته مديرعامل شركت دانش بنيان 
انديشه مدار، كمترين و بيشترين شعاع باربرداري بوم بين 9 تا ۴۱ 
متر است و هر دستگاهي كه در اين طرح بومي سازي شده، نزديك 
به 500 هزار دالر صرفه جويي ارزي به همراه دارد.  رياضي فيني، 
مدت زمان بومي سازي طرح را چهار س��ال برشمرد و گفت: اين 

شركت براي افزون بر 50 نفر اشتغال ايجاد كرده است.

 تحويل اسناد تك برگ ۷9 هزار هكتار 
از اراضي ملي استان تهران

مدي�ركل مناب�ع طبيع�ي و     تهران
آبخيزداري اس�تان ته�ران از 
تحويل اسناد تك برگ كاداستري صادر شده به ميزان بيش 
از 79 ه�زار هكت�ار از اراض�ي مل�ي اين اس�تان خب�ر داد. 
علينقي حيدريان مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران 
در سي و سومين جلسه كارگروه رفع موانع تثبيت مالكيت دولت در 
اراضي ملي و دولتي استان تهران ضمن تشكر از همكاري اداره كل 
ثبت اسناد و اماك از تحويل اسناد تك برگ كاداستري صادر شده 
به ميزان بيش از ۷9 هزار هكتار از اراضي ملي اين استان خبر داد و 
گفت: اين ميزان اسناد تك برگ صادر شده مربوط به عرصه هاي ملي 
شهرستان هاي ري، دماوند، فيروزكوه، ورامين، پيشوا، شهريار، مارد 
و شميرانات است كه با تعامل و همكاري ادارات ثبت شهرستان هاي 
استان تهران صادر شده است.  وي افزود: طرح كاداستر در راستاي 
قانون جامع كاداستر در حال اجراست كه با اجراي اين طرح عاوه 
بر تثبيت مالكيت دولت بر عرصه هاي منابع طبيعي و حفظ حقوق 

بيت المال، از تضييع حقوق مردم نيز جلوگيري خواهد شد.

غربالگري84درصدكردستانيها
درمرحلهسومكرونا

برگزاريدهمينجشنوارهادبياتداستاني
بههمتسازمانبسيجهنرمندانايالم

در مرحله س�وم       كردستان
غربالگری تعداد 
يك ميليون و ۳9۳ ه�زار و ۳9۸ نفر معادل 
۸۴ درصد از جمعيت اس�تان كردس�تان از 
لحاظ بيم�اري كرون�ا غربالگري ش�ده اند. 
دكتر آرزو فاحي مدير روابط عمومي دانش��گاه 
علوم پزشكي كردس��تان با اش��اره به اق�دامات 
انجام گرفته در راس�تاي پيش��گيري، درمان و 
مقابله با كووي��د۱9 در حوزه بهداش��ت با بيان 
اينكه در مرحله سوم، تعداد يك ميليون و ۳9۳ 
ه��زار و ۳9۸ نفر معادل ۸۴ درص��د از جمعيت 
استان كردستان از لحاظ بيماري كرونا غربالگري 
ش��ده اند، گفت: عاوه بر مراك��ز خدمات جامع 
سامت شهري، روس��تايي، پايگاه هاي سامت 
و خانه هاي بهداش��ت به عن��وان واحدهاي ارائه 
خدمات بهداش��تي و درماني، تع��داد ۱۷ مركز 
تحت عنوان مراكز »منتخب كوويد۱9 « در سطح 
استان به صورت اختصاصي وظيفه ارائه خدمات 
مرتبط با اين بيماري به مراجعين را به عهده دارند.  
وي تعداد خدمات ارائه ش��ده در مراكز منتخب 
استان را از ابتداي ش��يوع بيماري كرونا تاكنون 

۱0۸ ه��زار و ۳۶5 خدمت عنوان ك��رد و افزود: 
تعداد ۱۳۶ پزشك، 2۳۸ نفر مراقب سامت، ۶0 
نفر كارشناس آزمايشگاه، ۸۴ نفر در واحد پذيرش 
و ۱۶ نفر ۷ نفر خدمتگزار در شيفت هاي تعيين 
شده در اين مراكز فعاليت و حضور دارند.  مدير 
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
خاطر نشان كرد: براساس برنامه اباغي از سوي 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي، غربالگري بيماري كوويد۱9 تاكنون 
طي س��ه مرحله در اس��تان انجام گرفته است و 
جمعيت استان از نظر ابتا به اين بيماري توسط 
مراقبين س��امت و بهورزان غربالگري شده اند.  
 به گفته دكت��ر فاحي متعاقب معرفي س��ايت

 www.salamat.gov.ir ب��راي انج��ام 
خودارزيابي بيماري كوويد۱9 در افراد داراي عائم 
بيماري واجراي غربالگري از ابداي شيوع بيماري 
كرونا در استان در دو مرحله، بيش از 9۱ درصد 
اين افراد در مرحله اول و 90 درصد در مرحله دوم 
توسط تيم سامت شاغل در پايگاه هاي سامت 
و خانه هاي بهداشت پيگيري شده و اقدامات الزم 

جهت آنها صورت گرفته است. 

رئيس س�ازمان      ايالم
بسيج هنرمندان 
استان ايالم از برگزاري دهمين جشنواره ادبيات 
داستاني )داستان نويس�ي( در دو گروه سني 
نوجوان و بزرگسال در سطح اين استان خبر داد. 
علي ميرزايي رئيس سازمان بسيج هنرمندان 
اس��تان ايام با بي��ان اينكه جش��نواره ادبيات 
داستانی در قالب داس��تان كوتاه و در دو گروه 
سني بزرگس��االن و نوجوان و در هفت موضوع 
برگزار مي ش��ود، گفت: رازهاي ارغواني)روايت 
مردان و زنان حماس��ه ساز هش��ت سال دفاع 
مقدس(، مكتب سليماني )شهيد واالمقام سردار 
حاج قاسم سليماني، مدافعان حرم، تقويت محور 
مقاومت و مبارزه با اس��تكبار جهاني(، جهش 
توليد، اقتدار و بالندگي شكس��ت تحريم هاي 
ظالمانه، الفباي ايثار، مدافعان سامت، كمك 
مؤمنانه؛، مواسات و همدلي، زخم هاي شعله ور 
)افش��اي جنايت هاي ايادي اس��تكبار جهاني، 
مقاومت مردم مظلوم يمن، فلسطين، سوريه، 
عراق و...( و س��بك زندگ��ي اس��امي ايراني 
)مسجدمحوري و تحقق محله اسامي، حجاب و 

عفاف، عدالت محوري، رشد جمعيت فرزندآوري 
و تحكيم بنيان خانواده، ساده زيستي، مصرف 
كاالي ايراني و...( از محورهاي اين جش��نواره 
اس��ت.  وي با بيان اينكه اين جش��نواره در دو 
گروه سني نويس��ندگان نوجوان و نويسندگان 
بزرگسال برگزار خواهد شد، تصريح كرد: گروه 
سني نويس��ندگان نوجوان حداكثر تا ۱۷ سال 
سن و گروه نويسندگان بزرگسال از سن ۱۷ سال 
به باال مي توانند در اين جشنواره شركت كرده 
و آثار خود را حداكثر تا ۱5 آذرماه سال جاري 
به نش��اني ايام، مجتمع فرهنگي هنري ارشاد 
اسامي ايام، سازمان بسيج هنرمندان استان 
ايام ارسال كنند.  ميرزايي با اشاره به اينكه اين 
جشنواره با همكاري سازمان بسيج هنرمندان 
استان، اداره كل ارش��اد اسامي، حوزه هنري، 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و اداره 
كل كتابخانه هاي استان برگزار مي شود، تصريح 
كرد: اين جشنواره بر آثار داستاني كوتاه تمركز 
خواهد داشت و آثار داستاني بلند، داستان هاي 
ميني مال، نثرادبي، خاطرات و قالب هاي روايي 

ديگر از گردونه داوري خارج خواهند شد.

  مازندران: مديرعامل شركت مخابرات استان مازندران گفت: بيش از 
۸ هزار ميليارد ريال پروژه در شركت مخابرات مازندران در سال جاري انجام 
شده است.  علي اصغرپور با اشاره به اينكه همچنين در راستاي حل مشكل 
دسترسي روستاهاي دور دست استان به اينترنت پرسرعت و برطرف كردن 
كندي دسترس��ي دانش آموزان به سايت هاي آموزش��ي نسبت به تقويت 
زيرساخت هاي اينترنت در روستاها اقدام كرديم، افزود: در بيش از ۱20 روستا 
با استفاده از فيبرنوري و راديوهاي باند پهن كه حدود ۶00 ميليارد ريال اعتبار 

وارد استان خواهد كرد، توانستيم اينترنت پرسرعت را به آنها برسانيم. 
  ي�زد: غامرضا مش��علچي معاون توس��عه مش��اركت هاي مردمي 
كميته امداد استان يزد با اشاره به سيره عملي پيامبر اعظم)ص( و ائمه 
معصومين)ع( در يتيم نوازي و رسيدگي به نيازمندان و مستمندان، گفت: 
بيش از 29 هزار حامي نيكوكار در استان يزد حمايت ۴ هزار نفر از ايتام 
و فرزندان نيازمند غير يتيم تحت حمايت كميته امداد را در قالب طرح 
اكرام ايتام و محسنين بر عهده  دارند.  وي افزود: حاميان نيكوكار يزدي 
طي نيمه نخست امسال ۱۱ ميليارد و ۳۳۳ ميليون تومان به ايتام و فرزندان 
نيازمند غير يتيم تحت حمايت كميته امداد كمك كردند.  به گفته معاون 
مشاركت هاي مردمي كميته امداد اس��تان يزد مردم خيرانديش استان 
مي توانند با مراجعه به دفاتر كميته امداد يا ثبت نام در سامانه اينترنتي 
ekram. emdad. ir يتيم يا فرزند نيازمند )محسنين( مورد نظر خود را 

انتخاب كرده و ماهيانه حداقل ۳0 هزار تومان به آنها كمك كنند. 
   قم: رئيس اداره زكات كميته امداد امام خميني)ره( قم گفت: در نيمه 
نخست سال جاري ۴5 ميليارد و ۷۷0 ميليون ريال زكات از مؤديان اين 
استان دريافت شده و اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ 
درصد رشد داشته است.  سيد ابراهيم موسوي افزود: از اين رقم نزديك 
به 9 ميليارد و ۸90 ميليون ريال زكات واجب، بيش از 2۴ ميليون و ۷۴۳ 
هزار ريال زكات مس��تحب و حدود ۱۱ ميليارد و ۱۳۶ ميليون ريال نيز 
زكات فطره و كفارات است.  به گفته اين مس��ئول، ۴۸0 ميليون ريال از 
وجوه زكات، صرف امور عمراني و ۴5 ميليارد و 290 ميليون ريال نيز براي 

معيشت نيازمندان و رفع مشكل هاي فقيران هزينه شده است. 
   ايالم: روح اهلل غامي مديركل گمرك استان ايام گفت: در سال جاري 
نزديك به ۴9 هزار تن محصوالت كشاورزي به ارزش 2۴ ميليون و ۷۸0 
هزار دالر از مرز مهران به عراق صادر شده است.  وي افزود: در هر روز كاري 
تعداد 250 دستگاه كاميون از طرف عراق براي انتقال كاالهاي تجار به اين 

كشور وارد محوطه پايانه مرزي مهران مي شوند.

 كرمان در وضعيت فوق بحرانی
افزايش مرگ و ميرها عادی شده است

چند ماه پيش بود كه همه با تعجب از ۳ رقمي شدن آمار فوتي هاي 
ناش�ي از كرونا در ايران حرف مي زدند و بعد از آن خبر مرگ 1۸۰ 
نفر در يك روز منتش�ر ش�د. همه از ركورد زني كرونا مي گفتند 
كه چطور مي ت�ازد و هي�چ كس هم جل�ودارش نيس�ت.  نه تنها 
بس�ياري از كس�ب و كارها به تعطيلي كشيده ش�دند بلكه حاال 
آمار كش�ته هاي باالي ۳۰۰ نف�ر در طول 2۴ س�اعت هم به رقمي 
عادي تبديل ش�ده اس�ت. ارقامي كه چند ماه پي�ش يك فاجعه 
به ش�مار مي آمدند و معلوم نيس�ت ب�راي چند ماه آين�ده بايد 
منتظر چه آمار و ارقام�ي در رابطه با فوتي هاي كرونايي باش�يم. 

    
مي گويند كرونا خداي غافلگيري است. اما در ميان اين همه بي توجهي 
و بي خيالي مسئوالن و ش��هروندان، عاملی كه ميزان مرگ و ميرها را 

افزايش داده است، خود ما هستيم نه كرونا. 
كرمان براساس جمعيت و آمار مبتايانش به كرونا در وضعيت فوق حاد 
قرار دارد به  طوري كه چند شهرستان از جمله؛ بردسير، بافت، سيرجان 

و رفسنجان در وضعيت فوق قرمز هستند. 
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان با اشاره به آمار فوتي هاي 
ناشي از كوويد۱9 در اين اس��تان گفت: »در پيك سوم كرونا در كرمان 
تعداد فوتي هاي روزانه متأسفانه دو رقمي ش��ده و قابل توجه است كه 
اين آمار فقط متعلق به افرادي است كه تست هاي تشخيصي PCR آنها 
مثبت اعام شده و ممكن است فوتي هاي كرونايي داشته باشيم كه تست 
كروناي آنها منفي شده باشد.« دكتر سيدوحيد احمدي طباطبايي ادامه 
داد: »افراد فوتي حتي اگر مشكوك به كرونا باشند همانند افراد كرونايي 
تدفين مي شوند گفتني است كه محل دفن افراد فرقي ندارد و هر جا كه 
خانواده آنها بخواهد مي توانند عزيزان كرونايي ش��ان را دفن كنند فقط 
شست وشو و نحوه دفن آنها فرق مي كند و براساس پروتكل هاي تدفين 

اعامي از سوي وزارت بهداشت، خاكسپاري صورت مي گيرد.«
 وي تصريح كرد: »كرونا در كرمان از اواخر شهريورماه روند افزايشي پيدا 
كرده است و وقتي كه تعداد افراد بس��تري زياد مي شود بايد داليل اين 
موضوع را در اتفاقات سه يا چهار هفته قبل از آن بررسي كنيم كه در جامعه 
رخ داده است. از اوايل ش��هريورماه آزمون كنكور سراسري، آزمون هاي 
استخدامي، مراسمات مذهبي، مسافرت ها به دليل تعطيات، مهماني ها 
و... را داشتيم و از سوي ديگر با توجه به فرا رسيدن مناسبت هاي مختلف 
همچون هفته اوقاف، نيروي انتظامي و برنامه هاي ديگر مي خواستيم اين 
مراسم هاي سنتي را مانند سال هاي قبل برگزار كنيم كه همه اين اتفاقات 
سبب شده امروز شاهد چنين وضعيتی در كشور و استان باشيم اين در 
حالي است كه مسئوالن بايد بدانند كه در اين شرايط نمي توان مراسمات 

را مانند گذشته برگزار كنند.«
   ضربات كرونا به صنعت و خانواده

كرونا ده  ها ميليارد تومان به صنعت گردشگري آذربايجان غربي خسارت 
وارد كرده و ب��ه طوري كه مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري آذربايجان غربي اين رقم را يك هزار و ۱2۴ ميليارد ريال 
اعام كرده كه به تأسيسات گردشگري، سرمايه گذاري و صنايع دستي 

اين استان ضربه زده است. 
جليل جباري با بيان اينكه با شيوع ويروس كرونا بسياري از واحدها و 
اماكن اقامتي، هتل ها تعطيل شده و سرمايه گذاري در اين حوزه دچار 
مشكل شده اس��ت، گفت: »از اين ميزان 5۳۸ ميليارد ريال خسارت 
مربوط به حوزه گردشگري، 500 ميليارد ريال حوزه سرمايه گذاري و 

مابقي مربوط به حوزه هاي صنايع دستي و ميراث فرهنگي است.«
وي از تعديل 5۷9 نيرو در بخش هاي صنايع دستي و گردشگري خبر 
داد و افزود: »سال گذشته، ميانگين اشغال هتل هاي استان ۶0 درصد 
بود ولي امسال با شيوع كرونا خسارت هاي چشمگيري را در اين بخش 
شاهد بوديم به طوري كه اين ميزان به كمتر از ۱0 درصد رسيده است.« 
مشكات و صدمات كرونا فقط به چند موضوع خاص ختم نمي شود و 
به گفته معاون فرهنگي و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان 
زنجان، آس��يب هاي اجتماعي در حوزه جوانان با شيوع ويروس كرونا 
افزايش يافته  است.  ليا كريمي  در رابطه با مشكات پيش آمده براي 
جوانان با شيوع ويروس كرونا، گفت: »آمارها نشان مي دهد كه در دوران 
شيوع ويروس كرونا، آس��يب هاي اجتماعي در حوزه جوانان مخصوصاً 
طاق افزايش يافته  كه عمده ترين دليل آن مشكات اقتصادي است.«

وي با بيان اينكه جواناني كه كارآفريني كرده يا كس��ب  و كار جديدي 
آغاز كرده  بودند، با شيوع ويروس به مشكل برخوردند كه اين مشكل كل 
زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي دهد، تصريح كرد: »عاوه بر بار رواني و 
استرسي كه ويروس كرونا ايجاد مي كند، در خانه ماندن طوالني و در كنار 
هم بودن نيز نياز به يك سري مهارت هاي ارتباطي دارد كه نداشتن اين 

مهارت ها و استرس ناشي از ويروس باعث ايجاد اختافات مي شود.«


