
احداث بزرگ ترين تصفيه خانه شيرابه كشور 
درآذربايجان شرقي

پروژه مركز دفن و تصفيه خانه شيرابه     آذربايجان شرقي
در آذربايجان شرقي كه از آن به عنوان 
بزرگ ترين پروژه زيست محيطي كشور نام برده مي شود با 30درصد 

پيشرفت ادامه دارد. 
عليرضا اصغري مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند شهرداري تبريز 
گفت: پروژه توسعه دفن و تصفيه خانه شيرابه استان آذربايجان شرقي 
كه بزرگ ترين پروژه زيست محيطي كشور اس��ت تاكنون، 30 درصد 
پيش��رفت دارد.  وي اف��زود: قس��مت هاي مختلف س��ازمان مديريت 
پسماند اعم از تنظيف شهري، جمع آوري زباله ها، سايت توزين و انتقال 
پسماندها، مركز دفن مهندسي و بهداشتي و كارخانه كمپوست به هيچ 
وجه تعطيل نش��ده و بدون لحظه اي درنگ به فعاليت هاي خود ادامه 
داده اند.  مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تبريز در خصوص 
جمع آوري پس��ماندهاي بيماران كرونايي نيز تصريح كرد: طبق روال 
گذشته، خانواده هايي كه بيمار كرونايي دارند با 137 تماس مي گيرند و 
خودروي ويژه  حمل و انتقال پسماندهاي كرونايي، در سريع ترين زمان 
ممكن به محل اعزام شده و اقدام به جمع آوري اين پسماندها مي كند.  
اصغري با اشاره به فعاليت پاكبانان خدوم و زحمتكش در مبارزه با كرونا، 
گفت: پاكبانان در كن��ار كادر درمان در عرصه مب��ارزه با كرونا ويروس 
هستند، اما هيچ نامي از ايشان برده نمي شود؛ اين مردان بزرگ، بدون 
اندكي ادعا همچنان به نظافت شهر مشغول بوده و حتي در اين شرايط 

ويژه نيز جايگاه تبريز به عنوان تميزترين شهر كشور را حفظ كرده اند.
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسليسیداحمد هاشمي اشكا

در راس�تاي ارائ�ه      همدان
آموزش هاي مجازي 
در دوران كرونا، يك هزارو 1۷0 مدرس�ه روس�تايي 
اس�تان همدان به اينترن�ت رايگان مجهز ش�دند. 
مجتبي س��اكي مدي��ركل ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات اس��تان همدان گف��ت: از مجموع يك 
هزار و ۲۸0 مدرس��ه س��اخته ش��ده در مناطق 
روستايي استان همدان، يك هزار و 71 روستاي 
معادل بيش از ۹1 درصد داراي اينترنت رايگان 
هستند.  وي افزود: با اجراي طرح مربوط به فراهم 
كردن زيرس��اخت هاي اينترنتي براي تحصيل 
دانش آموزان روستايي، در هر مدرسه يك مودم 
رايگان به همراه ترافيك اينترنت ماهانه 30گيگا 
بايت نصب ش��ده اس��ت.  مدي��ركل ارتباطات و 
فناوري اطالعات اس��تان هم��دان با اش��اره به 
انتشار تصاويري در ش��بكه هاي اجتماعي مبني 
بر مش��كالت دانش آموزان روستاي »چاله كند« 

براي ش��ركت در كالس هاي آم��وزش مجازي، 
اعالم كرد: در اين روستا نزديك به 100 خانواده 
زندگي مي كنند و پوش��ش اصل��ي اينترنت آن 
باكيفيت ش��بكه نس��ل 2G( ۲( از طريق آنتن 

همراه اول تأمين مي ش��ود.  س��اكي با تأكيد بر 
اينكه اين روستا هيچ مشكلي در زمينه اينترنت 
ن��دارد، ادامه داد: ب��ا اين وجود در بيش��تر نقاط 
اين روس��تا اينترنت نس��ل3G( 3( اوپراتورهاي 

هم��راه اول و ايرانس��ل در دس��ترس اهالي قرار 
دارد.   وي در رابطه ب��ا نبود تجهيزات تلفن ثابت 
در روس��تا »چاله كند« گفت: اين روستا همانند 
۴00 روستاي ديگر اس��تان همدان زير پوشش 
 شبكه تلفن ثابت از طريق برقراري ارتباط بي سيم 
)Wireless Local Loop( ق��رار گرفته و در 
آن امكان استفاده از اينترنت اي. دي. اس. ال نيز 
وجود ندارد.  مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات 
استان همدان با اشاره به اينكه اين روستا در سه 
كيلومتري روستاي گردشگري عليصدر قرار دارد، 
افزود: موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن روستاي 
چاله كند در محيطي گود، اجازه نمي دهد مردم 
اين روستا از امكانات اينترنت نسل چهار روستاي 
عليصدر استفاده كنند.  ساكي تصريح كرد: با اين 
وجود بر اساس انجام بررسي و تست هاي اينترنت 
درايو، هنوز هم اينترنت اين روس��تا، از بسياري 

روستاهاي ديگر استان پر سرعت تر است.

يك هزار و ۱۷۰مدرسه روستايي همدان به اينترنت رايگان وصل شد

آزادي 19 زنداني جرائم غير عمد در استان مركزي
پرون��ده 19      مركزي
زندانيان مالي 
و جرائم غيرعمد پس از بررسي در ستاد ديه 
استان مركزي با نظر موافق اعضا، منجر به 

آزادي آنها شد. 
حجت االسالم عبدالمهدي موسوي رئيس كل 
دادگستري اس��تان مركزي در حاشيه نشست 
ستاد ديه استان مركزي با اش��اره به آزادي 1۹ 
زنداني مالي و جرائم غيرعمد پس از بررسي در 

ستاد ديه اين استان گفت: استان مركزي در حوزه كمك به آزادي زندانيان غير عمد و محكومان مالي در 
سال جاري بسيار موفق عمل كردند به طوري كه ميزان كمك هاي اين قشر در هشت ماهه امسال برابر با كل 
سال گذشته بوده است.  وي افزود: حمايت همه جانبه از خانواده هاي زندانيان به خصوص خانواده هاي نيازمند 
يكي از اركان فرآيند اصالح و تربيت است.  رئيس كل دادگستري استان مركزي ادامه داد: در رزمايش كمك 
مؤمنانه بايد خانواده هاي زندانيان نيازمند در اولويت قرار داده شوند چراكه در شرايط نامناسب اقتصادي 
اين قشر از جامعه به واسطه نداشتن سرپرست در مضيقه هستند.  حجت االسالم موسوي گفت: حمايت هاي 

مالي و استفاده از ظرفيت خيران بايد در زمينه كمك به خانواده هاي زندانيان بسط داده شود.

ساخت 1۸۰۵ واحد زلزله زده قطور خوي به اتمام رسيد
از مجم��وع     آذربايجان غربي
۴۵00 واح�د 
خس�ارت دي�ده در زلزل�ه قطور خ�وي و 
سلماس، در استان آذربايجان غربي ساخت 
1۸0۵ واحد بصورت كامل به اتمام رس�يد. 
آيدين رحماني معاون هماهنگي امور عمراني 
استاندار آذربايجان غربي گفت در جلسه بررسي 
آخرين وضعيت بازسازي مناطق زلزله زده قطور 
با بيان اينكه براساس تعهد صورت گرفته در گام 

نخست ساخت 1۶00 واحد آسيب ديده از نوع يك به اتمام رسيده است، گفت: با توجه به اتمام مراحل 
احداث 1۸0۵ واحد خسارت ديده مي طلبد با توجه شرايط زماني و آب و هوايي بنياد مسكن نسبت به ارائه 
برنامه زمانبندي مناسب ظرف يك هفته آينده اقدام كنند.  وي خاطر نشان كرد: باوجود پيگيري هاي انجام 
شده مالكين 1030 واحد تمايلي به احداث و بازسازي واحدهاي زلزله زده خود ندارند.  معاون استاندار 
آذربايجان غربي ادامه داد: تاكنون 17۸ ميليارد تومان تسهيالت بانكي، 100 ميليارد تومان تسهيالت 

بالعوض و ۴7 ميليارد تومان از محل بيمه به زلزله زدگان اختصاص داده شده است.

خيرين 2 هزار واحد مسكونی در مازندران ساختند
خيرين مازندراني      مازندران
ب�راي محرومان 
اين اس�تان 2هزار واحد مسكوني ساخته و 

تحويل آنها دادند. 
مه��دي رازجويان مع��اون هماهنگ��ي امور 
عمراني اس��تاندار مازندران در جلس��ه اي با 
خيرين مسكن ساز استان با اشاره به كمك آنها 
در ساخته شدن ۲ هزار واحد مسكن محرومين 
در مازندران گفت: خيرين در ساخت مسكن 

نيازمندان نقش پررنگي داش��تند و اين اقدامات خيرين مسكن ساز در استان مازندران جاي تقدير 
دارد.  وي با بيان اينكه نداشتن مسكن يكي از سخت ترين مشكالت يك خانواده مي تواند باشد بنابراين 
آرامش و امنيتي كه خيرين براي خانواده هاي نيازمند ايجاد مي كنند اقدامي خداپسندانه است، افزود: 
مسكن سازي براي افراد نيازمند ضروري است.  معاون هماهنگي امور عمراني استاندار مازندران ادامه 
داد: طرح اقدام ملي مسكن از برنامه هاي دولت جهت خانه دار كردن قشر متوسط و ضعيف جامعه 
است.  رازجويان با تأكيد بر اينكه دستگاه هاي اجرايي در همراهي با خيرين مسكن ساز نبايد كوتاهي 

كنند، گفت: همه ما وظيفه داريم در جهت رفع مشكل نيازمندان گام برداريم.

۷9 خانوار كميته امدادخراسان جنوبي خودكفا شدند
۷9 خانوار تحت     خراسان جنوبي
پوش�ش كميته 
امداد اس�تان در هش�ت ماهه س�ال جاري 
خودكفا و از چرخه حمايت خارج ش�ده اند. 
سيدرضا حسيني معاون اشتغال و خودكفايي 
كميته امداد امام خميني )ره( خراسان جنوبي 
با اشاره به خودكفايي 7۹ خانوار تحت پوشش 
كميته امداد استان در اين باره گفت: در هشت 
ماهه سال جاري هزار و ۹70 نفر آموزش هاي 
الزم را كس��ب كرده اند. وي افزود: از اين تعداد ه��زار و 13۶ نفر آموزش ه��اي مقدماتي، 1۸۲ نفر 
آموزش هاي مهارتي و ۶۵۲ نفر هم آموزش هاي پايدارسازي و توسعه را فراگرفته اند.  معاون اشتغال 
و خودكفايي كميته امداد امام خميني)ره( خراسان جنوبي ادامه داد: در راستاي ايجاد اشتغال براي 
مددجويان اين نهاد، از ابتداي س��ال ۹7 تاكنون 1۸۹ پنل خورشيدي پنج كيلو واتي بين اين قشر 
توزيع شده است.  حسيني گفت: طي سال گذشته و امسال متقاضيان به ازاي هر پنل خورشيدي 3۵ 

تا ۴۵ ميليون تومان تسهيالت دريافت مي كنند.

 راه اندازي آزمايشگاه تشخيص كرونا 
در بوشهر با تعرفه دولتي

رئيس جهاد دانشگاهي بوشهر از     بوشهر
پيش�رفته ترين  راه ان�دازي 
آزمايشگاه تخصصي كوويد 19 با تعرفه دولتي در بوشهر خبر داد. 
علي احمدي زاده رئيس جهاد دانش��گاهي بوش��هر با اش��اره به 
افتتاح راه اندازي پيشرفته ترين آزمايش��گاه تخصصي كرونا در 
بوش��هر با تعرفه دولتي گفت: از روز گذش��ته اين آزمايشگاه به 
صورت آزمايشي تست هاي اوليه كرونا و تأييديه را انجام مي دهد.  
وي افزود: تس��ت كرونا در اين آزمايش��گاه به صورت رسمي و با 
تعرفه دولتي حدود ۲۶0 الي ۲70 هزار تومان از پنج ش��نبه و در 
قالب نمونه گي��ري از عموم مردم و متقاضيان آغاز خواهد ش��د.  
رئيس جهاد دانشگاهي استان بوش��هر تصريح كرد: آزمايشگاه  
ويروس شناسي كوويد1۹ خدمتي مشترك از جهاد دانشگاهي و 
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر است كه با پيشرفته ترين تجهيزات 
آزمايشگاهي و تعرفه دولتي از شنبه تا پنج شنبه در شيفت هاي 

صبح و عصر خدمت ارائه مي دهد.

 كشت گلخانه اي سيستان وبلوچستان
به 2۶2  هكتار رسيد

با افزوده شدن 2۵ هكتار گلخانه      سيستان وبلوچستان
جدي�د در اس�تان سيس�تان 
وبلوچستان در سال جاري سطح زير كشت گلخانه هاي اين 

استان به 2۶2 هكتار افزايش يافت. 
امان اهلل طوق��ي معاون بهب��ود توليدات گياهي س��ازمان جهاد 
كشاورزي سيستان وبلوچستان با اشاره به اينكه كشت گلخانه اي 
با صرفه ترين و كم آب ترين نوع كشت در كشور و جهان است و 
مي تواند سوددهي خوبي داش��ته باشد. گفت: با اضافه شدن ۲۵ 
هكتار گلخانه جديد در سيستان وبلوچس��تان طي سال جاري 
سطح زير كشت گلخانه هاي اين اس��تان به ۲۶۲ هكتار افزايش 
يافته اس��ت. وي با بيان اينكه س��االنه بيش  از ۴0 هزار تن انواع 
محصوالت كشاورزي از سطح گلخانه هاي استان برداشت و روانه 
بازارهاي داخل و خارج كشور مي ش��ود. تصريح كرد: از ابتداي 
فصل برداش��ت پاييزه تاكنون ۲۴0 ت��ن گوجه فرنگي توليدي 

گلخانه هاي استان به كشور امارات صادر شده است.

 افزوده شدن ۷۰ پزشك 
به كادر درماني گلستان

در دوماهه اخير ۷0 پزشك جديد و      گلستان
تعدادي پرستار به صورت شركتي 
براي تس�هيل در درمان در اس�تان گلس�تان بكارگيري شدند. 
عبدالرضا فاضل رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان گفت: در 
دو ماه گذشته 70 پزشك جديد به اس��تان گلستان تزريق شده 
كه اين امر مي تواند به روند خدمت رس��اني به شهروندان كمك 
كننده باشد.  عبدالرضا فاضل افزود: تمام بيمارستان هاي استان به 
دستگاه اكسيژن ساز، كپسول هاي اكسيژن و تجهيزات الزم مجهز 
شده و در ش��رايط خوبي قرار دارد.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
گلستان با اشاره به تجهيز بيمارستان هاي استان به دستگاه هاي 
تصويربرداري جديد و بروزرساني آنها، گفت: طي دو ماه آينده سه 
بيمارستان شرق استان گلستان نيز به دستگاه هاي تصويربرداري 
مجهز خواهد شد.  فاضل ادامه داد: در دو ماه گذشته 70 پزشك 
جديد به اس��تان گلس��تان تزريق ش��ده و تعداد قابل توجهي از 

پرستاران به صورت شركتي بكارگيري شدند.

 توزيع ۲ هزار بسته حمايتي 
بین روستائیان ايالم

 دستیابي پژوهشگران علوم پزشكي سمنان 
به استخراج  RNA كرونا ويروس

مديركل تبليغات     ايالم
اس�امي استان 
ايام از توزيع 2هزار بسته حمايتي بين مناطق 
روس�تايي پنج شهرستان اس�تان خبر داد. 
حجت االس��الم و المس��لمين محم��د فتاحي 
مديركل تبليغات اسالمي اس��تان ايالم گفت: 
در راستاي عمل به منويات مقام معظم رهبري 
و در حمايت از اقش��ار آس��يب ديده از كرونا و 
ترويج كمك مؤمنانه اداره كل تبليغات اسالمي 
استان ايالم با مشاركت بنياد علوي و با محوريت 
روحانيون تبليغي اس��تان، تعداد ۲ هزار بسته 
حمايتي به ارزش ۶00 ميليون تومان در مناطق 
روستايي شهرس��تان هاي دره ش��هر، آبدانان، 
س��يروان، چرداول و هليالن توزيع ش��د.  وي 
افزود: در اين پويش مؤمنانه بيش از 300 هيئت 
مذهبي، كانون هاي فرهنگي و مؤسسات قرآني 
با ج��ذب و حمايت خيرين و تهيه بس��ته هاي 
معيشتي و بهداشتي از خانواده هاي آسيب پذير 
حماي��ت مي كن��د.  در ادامه حجت االس��الم 
والمس��لمين حش��مت اهلل رس��تمي مع��اون 
فرهنگي تبليغ��ي اداره كل تبليغات اس��المي 

ايالم از آغاز عمليات فرهنگي اجتماعي قرارگاه 
شهيد س��ليماني در اس��تان خبر داد و گفت: 
در اين عمليات، روحاني��ون و مبلغين، هيئات 
مذهبي، نخب��گان ديني و مؤثري��ن فرهنگي، 
كانون مداحان، گروه ه��اي مردمي و جهادي، 
پايگاه هاي فرهنگي و اجتماعي محالت جهت 
تقويت فعاليت هاي اجتماعي در خصوص مبارزه 
با كرونا به ويژه طرح مواس��ات و كمك مؤمنانه 
حضور فعال ت��ري خواهند داش��ت.  وي ايجاد 
جريان استغفار و دعاهاي جمعي با بهره گيري از 
ظرفيت كانون مداحان، ايجاد و راه اندازي جريان 
آموزش همگاني با بهره گيري از شبكه تبليغ و 
روحانيون و مبلغين و مبلغات تشكيل ستادهاي 
محالت با محوريت مساجد در راستاي تقويت 
پويش اميد و همدل��ي و كمك هاي مؤمنانه در 
سطح محالت اس��تان، تهيه و پخت غذاي گرم 
توليد ماسك جهت حمايت از افراد بي بضاعت 
و توليد محتواي ديني در فضاي مجازي جهت 
بهره مندي جامعه هدف سازمان تبليغات و عموم 
مردم در ايام كرونا را از جمله برنامه هاي محوري 

در اين طرح عنوان كرد.

رئيس دانش�گاه      سمنان
عل�وم پزش�كي 
اس�تان س�منان از توفيق پژوهشگران اين 
دانش�گاه در بهينه س�ازي و دس�تيابي ب�ه 
اس�تخراج RNA ويروس كرون�ا خبر داد. 
دكتر نويد دانايي رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
استان سمنان با اشاره به توفيق پژوهشگران اين 
دانشگاه در بهينه سازي و دستيابي به استخراج 
RNA ويروس كرونا گفت: اين دستاورد جديد 
علمي پژوهشگران پرتالش دانشگاه علوم پزشكي 
استان سمنان به تأييد مراجع علمي بين المللي 
رسيده است.  وي با اش��اره به بهره گيري از اين 
دس��تاورد در شناس��ايي و درمان مبتاليان در 
بيمارس��تان هاي س��منان افزود: اين روش هم 
اكن��ون در تش��خيص آزمايش��گاهي كرونا در 
بيمارستان كوثر س��منان مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد.  رئيس دانش��گاه علوم پزشكي استان 
سمنان با اش��اره به عرضه اين دستاورد در قالب 
يك مقاله علمي ادامه داد: اين مقاله تحقيقاتي 
با عنوان »بهينه س��ازي RNA به لحاظ كمي 
و كيفي با غير فعال س��ازي حرارتي نمونه هاي 

كوويد 1۹«، توس��ط تيم پژوهش��ي دانشگاه با 
هدايت دكتر پرويز كوخايي معاون تحقيقات و 
فناوري به بار نشس��ته و در يك مجله تخصصي 
انگليس��ي با ضريب تأثير ۵۴/۵ به چاپ رسيده 
است.  همچنين دكتر كوخايي معاون تحقيقات 
و فناوري دانش��گاه علوم پزشكي استان سمنان 
با اشاره به بهينه س��ازي RNA به لحاظ كمي 
و كيفي با غيرفعال س��ازي حرارت��ي نمونه هاي 
 ،COVID 19  كوويد1۹، گفت: گسترش سريع
بيماريي كه مسبب آن SARS- CoV- 2 است، 
تقاضاي عظيمي را براي تشخيص سريع آن ايجاد 
كرده اس��ت.  وي با بيان اينكه براي نمونه گيري 
از بيماران از آزماي��ش )rRT- PCR( زنجيره 
ترانس پليميراز كريپتاز معكوس با دو س��واب 
 ،)OP( و دهان حنج��ره )NP( نازوفارنك��س
استفاده مي شود خاطرنشان كرد: براي جلوگيري 
از خطر در معرض ويروس قرار گرفتن كاركنان 
آزمايشگاهي، غيرفعال سازي گرمايي نمونه ها در 
حال حاضر توصيه مي شود؛ اما تأثيرات ناشناخته 
حرارت بر روي صحت نتايج rRT- PCR امكان 

ايجاد اختالل در نتايج را مطرح مي كند.

  البرز: فرمانده س��پاه ناحيه امام رضا)ع( شهرستان فرديس گفت: 
بيش از 10 رشته شغلي خانگي مانند خياطي، چرم دوزي، گليم بافي، 
فرش بافي، قالب باف��ي، تزئينات كريس��تالي در كارگاه اش��تغالزايي 
شهيد سليماني به كارجويان اين شهرس��تان ارائه مي شود.  سرهنگ 
پاسدار عليزاده افزود: با توجه به معضل بيكاري و لزوم اشتغال توسط 
جهادگران بسيج سازندگي سپاه ناحيه امام رضا)ع( در فرديس مكاني 
كه پيش از اين در اختيار سپاه بوده و متروكه شده بود، با هزينه ۲00 

ميليون توماني بهسازي و اين كارگاه جهادي افتتاح شد. 
  گلستان: سرهنگ فاضل دادگر فرمانده انتظامي گلستان با اشاره 
به بازداشت ۴۵ زمين خوار در استان گفت: بيش از ۲01 هزار مترمربع از 
اراضي ملي رفع تصرف شده كه ارزش آن بيشتر از 1۵۸ ميليارد تومان 
است.  وي مبارزه با دست اندازان و متجاوزان به عرصه هاي ملي را از ديگر 
مأموريت هاي پليس امنيت اقتصادي برشمرد و افزود: از ابتداي امسال 
۲7 فقره زمين خواري در استان كشف و ۲01 هزار و ۹۸۹ مترمربع از 

اراضي ملي رفع تصرف شده است. 
   اصفه�ان: مديرعامل شركت آبفا اس��تان اصفهان گفت: در هفته 
بسيج در استان اصفهان ۵7 پروژه با استفاده از ظرفيت نيروي بسيجي 
در استان اصفهان به بهره برداري رسيد.  مهندس هاشم اميني افزود: 
شركت آبفا استان اصفهان با بهره مندي از ايده، انديشه و تفكر بسيجي 
توانست بربسياري از چالش ها در زمينه تأمين پايدار آب شرب و دفع 
بهداشتي فاضالب در سطح اس��تان غلبه كند به طوري كه هم اكنون 

خدمات پايدار به مشتركين ارائه مي دهد. 
  يزد: مدير كل بهزيس��تي اس��تان ي��زد از واگ��ذاري پرونده هاي 
مددجويي به ۴3 مركز مثبت زندگي و ش��روع به كار اين مراكز تحت 
نظارت بهزيستي در استان يزد خبر داد.  علي محمد عطابخش گفت: 
در حال حاضر 177 كد كاربري در اختيار مديران و كارشناسان مراكز 
مثبت زندگي به منظور دسترسي به پرونده هاي مددجويي، پايش و به 
روز رساني اطالعات گذاشته شده است.  وي افزود: مراكز مثبت زندگي، 
دو تا سه ماه فرصت دارند كه نسبت به تكميل و به روزرساني اطالعات 

مددجويي به صورت الكترونيكي اقدام كنند.
  بوشهر: معاون صنايع دستي استان بوشهر گفت: عباي بوشهر كه در 
روستاي ملي عبا بافي بحيري توليد مي شود به عنوان صنايع دستي برتر 
جهاني انتخاب شد.  ليال رحيمي افزود: شوراي جهاني صنايع دستي با 
برگزاري يك دوره مسابقه در بين صنعتگران 1۲ كشور، صنايع دستي 
ايران را شايسته عنوان برتر در بين توليدات ديگر كشورها دانست.  به 
گفته وي عباي بوشهر از پشم شتر توليد مي شود و تمامي مراحل توليد 

از تهيه مواد اوليه و بافت پارچه در روستاي بحيري انجام مي شود.

 شور مهمانی ها و مسافرت هاي 
بعد از محدوديت ها، هيزمي بر آتش كرونا

تعطيات دو هفته اي كرونايي رو به پايان اس�ت و هنوز تصميمات 
س�تاد ملي مقابله با كرونا براي هفته هاي بعد اعام نشده است. با 
اينكه احساس مي شود شرايط آرامي بر بازار و جاده ها و استان ها 
حاكم اس�ت اما همين وضعيت را مي توان به آرامش قبل از طوفان 
تش�بيه كرد. زيرا نبايد ش�هرونداني ك�ه در هر اوض�اع و احوالي 
مسافرت هايش�ان را ترك نمي كردند و حاضر بودند براي رسيدن 
به شمال كشور 2۴ساعت در ترافيك جاده ها بمانند يا هموطناني 
كه مهماني و مراسماتش�ان را به ه�ر قيمتي برگ�زار مي كردند را 
فرام�وش ك�رد. خانواده هايي كه ح�اال بعد از 2 هفت�ه محدوديت 
اجباري و نزديك بودن شب يلدا، آماده مسافرت می شوند. به همين 
خاطر از همين االن اگر فكري براي اتفاقات پيش رو نش�ود، حتمًا 
بايد منتظر موج جديدی از مرگ و ميرهاي ناش�ي از كرونا باشيم. 

    
با تعطيلي بازار و بس��ياري از مش��اغل و محدوديت هاي رفت و آمد و 
تردد خودروها در داخل و خارج از شهر، اوضاع شهرها كمي آرام شده 
اما گزارش ها حكايت از بيدار بودن هيواليي در زير پوس��ت شهر خبر 
مي دهند كه در تالش است تا آمار قربانيانش پايين نيايد.  هر چند اين 
قاتل همه جناياتش را با همدس��تي افرادي انجام مي دهد كه به هيچ 

صراطي مستقيم نيستند اما هر چه هست، هنوز بيدار و فعال است. 
  هنوز وضعيت قرمز است

براي پايين آوردن آمار قربانيان ناشي از بيماري كرونا تصميمات ويژه اي 
اتخاذ و محدوديت هايي اعمال شده است اما اخبار رسيده از استان ها 

نشان مي دهد هنوز تا رسيدن به وضعيت سفيد فاصله بسيار است. 
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با بيان اينكه 11 شهر استان 
در وضعيت قرمز كرونا به سر مي برند، گفته: » آخرين بررسي صورت 

گرفته در اين زمينه از تاريخ ۲۶ آبان تا 11 آذر ماه بوده است.«
آرش نجيمي ادام��ه داد: »در ح��ال حاضر ش��هرهاي آران و بيدگل، 
اردستان، اصفهان، خميني ش��هر، تيران، فريدن، فالورجان، كاشان، 
لنجان، نائين و نطنز در وضعيت قرمز هستند و 13 شهر نيز در وضعيت 
نارنجي شيوع كرونا به سر مي برند.« به گفته اين مسئول، هيچيك از 
شهرهاي استان اصفهان در وضعيت زرد يا سفيد نيستند.  از هرمزگان 
هم خبر مي رسد، بندرعباس همچنان در وضعيت قرمز كرونايي به سر 
مي برد و براي شناسايي سريع تر بيماران، چهار مركز تشخيص كرونا در 

اين شهر آماده تست گيري از شهروندان است. 
س��خنگوي دانش��گاه علوم پزش��كي هرمزگان با بيان اينكه در شهر 
بندرعباس چهار مركز تشخيص كرونا آماده تست گيري از مردم است 
گفته: »زمان مراجعه به اين مراكز در روزهاي عادي از ساعت 7:30 تا 
1۴ و در روزهاي تعطيل از س��اعت ۸ تا 13 است و شهروندان در ديگر 
شهرستان هاي استان نيز براي انجام تست كرونا به مراكز درماني همان 

شهرستان مراجعه كنند.«
دكتر فاطمه نوروزي��ان در خص��وص وضعيت رنگ بن��دي كرونايي 
شهرستان هاي استان اظهار كرد: »از 13 شهرستان استان هرمزگان 
يك شهرستان در وضعيت قرمز، شش شهرستان در وضعيت نارنجي و 

شش شهرستان نيز در وضعيت زرد كرونايي هستند.«
وي با اشاره به اينكه شمار جانباختگان مبتال به كرونا در هرمزگان به 
۹0۸ نفر رسيد، اضافه كرد: »اكنون ۲01نفر با تشخيص كوويد1۹ در 
بيمارستان هاي استان هرمزگان بستري هستند كه از اين شمار ۵۹ نفر 
در بخش مراقبت هاي ويژه )آي. سي. يو( بستري هستند و حال 1۸نفر از 
آنها وخيم است.« مشت نشانه خروار است و با همين گزارش ها مي توان 
وضعيت ديگر استان ها را نيز پيش بيني كرد اما اين تمام ماجرا نيست 
و مشكالت وقتي شروع مي شود كه بدانيم تعطيالت و محدوديت هاي 

كرونايي در حال تمام شدن هستند. 
  كاهش پلكاني محدوديت ها

به رغم همه اتفاقات مثبت و پايين آمدن نس��بي آمار فوتي هاي ناشي از 
كرونا در طول دو سه هفته اخير، همچنان نگراني ها به خاطر اين است كه 
مردم بعد از لغو يا كاهش محدوديت ها شور گرفته و به دليل دو هفته در 
خانه ماندن و پس از محدوديت هاي اعمال شده، رفت وآمدها و مهماني ها 
و مراسم ها را آغاز كنند.  نبايد فراموش كنيم كه تصميم گيري در خصوص 
اعمال محدوديت ها در سطح كالن انجام مي شود كه كاري بسيار دشوار 
است. چراكه بايد با توجه به همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي 
تصميمي گرفته شود.  پس نمي توان محدوديت ها را براي هميشه ادامه 
داد و اين مردم هستند كه با رعايت كردن پروتكل هاي بهداشتي، عالوه 
بر تضمين سالمتي خودش��ان به كادر درمان كه 10 ماه است پيوسته 
در حال خدمات رساني است هم كمك مي كند.  از نظر نظام بهداشت و 
درمان بهتر است كه محدوديت ها به شكل پلكاني كاهش يابد، اما در اين 
بين بايد به همه جوانب زندگي مردم نيز توجه داشت.  حاال همه به شدت 
نگران دورهمي هاي كوچك و مهماني هايي هستند كه هيزم بر آتش كرونا 
مي ريزند.  شب يلدا در پيش است و اين مراسم امسال به يكي از اصلي ترين 
نگراني هاي سيستم بهداشت و درمان تبديل شده است. مراسمي كه مردم 

بايد بدانند شايد به بعد از شادي هايش عزاي عظيمي نهفته باشد. 

 توليد 11 هزار تن پروتئين 
در درياي بركت

مديرعام�ل بني�اد بركت س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام از توليد 
11 ه�زار ت�ن پروتئي�ن از طري�ق آبزي پ�روري خب�ر داد. 
مراسم افتتاح و نخستين نشست شوراي هماهنگي رويداد ملي »درياي 
بركت« با هدف حمايت از ايده ها، طرح هاي كسب و كار و اشتغال آفريني 
در حوزه زنجيره آبزي پروري برگزار شد و اميرحسين مدني مديرعامل 
بنياد بركت در اين مراسم گفت: با توجه به تأكيدات رهبر معظم انقالب 
مبني بر امنيت غذايي به خصوص در حوزه آبزيان، بنياد بركت توليد 11 
هزار تن پروتئين از طريق آبزي پروري را تا پايان سال ۹۹ هدف گذاري 
كرده است.  وي ادامه داد: عالوه بر توليد 11 هزار تن پروتئين از طريق 
آبزي پروري، ايجاد بيش از ۵ هزار فرصت ش��غلي نيز در قالب رويداد 

درياي بركت در دستور كار است. 
مدني با تأكيد بر پتانسيل هاي مغفول مانده كش��ور در حوزه پرورش 
آبزيان اظهار داشت: كشور از 1۲ هزار كيلومتر مربع پهنه آبي و 3۲00 
كيلومتر خط ساحلي برخوردار اس��ت كه بايد از اين ظرفيت استفاده 
ش��ود. س��هم ايران از توليد ۲13 ميليون تني آبزيان در دنيا فقط يك 
ميليون و ۲00 تن يعني فقط نيم درصد است. همچنين در حالي كه ۵۶ 
ميليون نفر در حوزه پرورش آبزيان در دنيا مشغول به كار هستند، اين 

رقم در كشور ما كمتر از ۲۲0 هزار نفر است. 
اين مس��ئول افزود: ميانگين س��رانه مصرف آبزيان در دنيا ۲۲ كيلوگرم 
است كه اين رقم در كشور ما به 1۲ كيلوگرم مي رسد. هر چند كه مصرف 
گوشت آبزيان در كشور پس از پيروزي انقالب اسالمي ۴0 برابر شده است.  
وي تأكيد كرد: بنياد بركت جهت عمل ب��ه منويات مقام معظم رهبري، 
برنامه ريزي گس��ترده اي را براي افزايش توليد پروتئين از طريق پرورش 
آبزيان در كشور صورت داده و اقدام به انعقاد تفاهمنامه هايي در اين راستا 
كرده اس��ت. بر اين اساس، هش��ت طرح آبزي پروري از طريق بنگاه هاي 
متوسط با ظرفيت توليد 7 هزار تن انواع آبزيان و ايجاد 1700 اشتغال تا 
پايان سال به بهره برداري مي رسد. همچنين توليد ۴ هزار تن گوشت آبزيان 

در قالب 1۲00 طرح اشتغالزايي خرد و خانگي در دستور كار است. 
به گفته مديرعامل بنياد بركت، اين بنياد از ايده ها و طرح هاي نوين در 
حوزه آبزي پروري استقبال كرده و از صاحبان ايده هاي برتر حمايت هاي 
الزم را به عمل خواهد آورد. تا به امروز و با وجود منتشر نشدن فراخوان 
در رسانه ها، ۶۵ طرح و ايده به رويداد درياي بركت رسيده است.  مدني 
توضيح داد: سازمان ها، گروه ها و سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه 
آبزي پروري را شناسايي كرده و با هدف ايجاد زنجيره توليد، ميان آنها 

ارتباط برقرار كرده ايم. 
وي برگزاري رويداد درياي برك��ت را در ادامه دو رويداد كاك بركت و 
چرخ بركت ارزيابي كرد و گفت: رويدادهاي كاك بركت و چرخ بركت با 
هدف توليد حداقل ۶ ميليون دست پوشاك و ايجاد فرصت هاي كسب 
و كار براي كولبران سه اس��تان مرزي كردس��تان، آذربايجان غربي و 
كرمانشاه در حال برگزاري هستند و به ترتيب، ۴00 و ۶7۵ طرح به اين 
دو رويداد ارسال شده است.  مديرعامل بنياد بركت اظهار اميدواري كرد 
كه با برگزاري رويداد درياي بركت و دريافت ايده هاي جديد و تشكيل 

شبكه ها، شاهد افزايش توليد آبزيان در كشور باشيم. 
در نخستين نشست ش��وراي هماهنگي رويداد ملي »درياي بركت«، 
سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس نيز خواستار حذف واسطه ها از 
فرآيند توليد و فروش آبزيان در كشور شد.  معين الدين سعيدي گفت: 
موضوع اقتصاد دريامحور با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري مورد 
توجه قرار گرفته است و آبزي پروري مي تواند تأثيري شگرف بر معيشت 
مردم داشته باشد.  نماينده مردم چابهار در مجلس شوراي اسالمي تأكيد 
كرد: فعاليت ها و اقدامات ستاد اجرايي فرمان امام با مطالعات گسترده 

قبلي است و با شرايط فرهنگي و اجتماعي هر منطقه سنخيت دارد. 
گفتني اس��ت، كارآفرينان و ايده پردازان تا پاي��ان آذرماه مي توانند با 
مراجعه به نش��اني event. barkat. ir طرح ها و ايده هاي خود را در 

حوزه زنجيره آبزي پروري به رويداد درياي بركت ارائه و ارسال كنند.


