
سريال »عمو رحيم«      مركزي
با موض�وع معرفي 
شهيد »رحيم آنجفي« و شهيد »منصور وطن پور« 
از سوي ستاد كنگره شهداي استان مركزي و با 
مشاركت سازمان صدا و سيما ساخته مي شوند. 
سرهنگ پاسدار غالمرضا كريمي مديركل حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي 
در نشست ستاد گراميداشت مناسبت هاي دفاع 
مقدس و مقاومت با موضوع ساخت سريال و مستند 
شهداي ش��اخص اس��تان گفت: از ابتداي امسال 
س��اخت س��ريال »عمو رحيم« با موضوع معرفي 
شهيد »رحيم آنجفي« از سوي ستاد كنگره شهداي 
استان مركزي و مشاركت سازمان صدا و سيما در 
دستور كار قرار گرفته كه فيلمنامه آن در مراحل 
نهايي ش��دن اس��ت.  وي افزود: با توجه به وجود 
شهداي شاخصي كه در استان داريم ساخت سريال 
و مستند با موضوع شهداي ديگر همچون شهيد 
»منصور وطن پور« در دستور كار است كه سريالي با 

موضوع زندگينامه اين شهيد با عنوان »پورِ وطن« 
در ۱۳ قسمت ۴۵ دقيقه اي در قالب برنامه هاي گام 
دوم ستاد كنگره شهداي استان مركزي تهيه خواهد 
ش��د.  مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس استان مركزي ادامه داد: راه اندازي نهضت 

توليد محتوا براي انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به 
جوانان يك ضرورت مهم در گام دوم انقالب است.  
كريمي گفت: يكي ديگر از برنامه هايي كه در راستاي 
توليد محتوا پيش بيني شده جشنواره فانوس است 
كه امسال پنجمين مرحله استاني آن برگزار مي شود 

و تاكنون هنرمندان ش��اخصي از اين جش��نواره 
اس��تقبال كرده اند.  وي افزود: گفتمان سازي هنر 
دفاع مقدس مبتني بر بيانات مقام معظم رهبري، 
تبديل دانش ضمني دفاع مقدس به دانش تصريحي 
و ارتقای كيفيت توليدات هنري از جمله اهداف مهم 
پنجمين دوره از جشنواره فانوس است كه هنرهاي 
نمايشي، هنرهاي تجسمي، تلويزيوني و سينمايي، 
موسيقي و سرود و راديويي پنج بخش مهم جشنواره 
است.  مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس استان مركزي ادامه داد: پنجمين دوره از 
جشنواره فانوس با ۲۲ شاخه مهم تئاتر صحنه اي، 
تئاتر خياباني، متن نمايش��نامه، عكس، نقاش��ي 
ديجيتال، نقاشي دستي، طراحي پوستر و بيلبورد، 
مجسمه سازي، خوشنويسي نس��تعليق، سريال 
داس��تاني، فيلم داس��تاني بلند و كوتاه، تله تئاتر، 
انيميشن، مستند بلند و كوتاه، نماهنگ، موسيقي 
با كالم و بي كالم، سرود دانش آموزي و همخواني، 

نمايش راديويي و پادكست برگزار خواهد شد.

زندگيشهيدان»آنجفي«و»وطنپور«دراراكسريالميشود
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي محمدرضا هاديلو

اجراي طرح »مهربانو« با هدف ياري  زنان و كودكان زلزله زده انديكا
مدي����ركل       خوزستان
امور بان�وان و 
خانواده استانداري خوزستان از اجراي طرح 
مهربان�و به منظور ياري رس�اني ب�ه زنان و 
كودكان زلزله زده شهرستان انديكا خبرداد. 
زينب پارس��افخر مديركل امور بان��وان و خانواده 
استانداري خوزستان گفت: در پي وقوع زلزله اخير 
در شهرستان انديكا شاهد بروز خسارات و مشكالتي 
براي تعداد زيادي از هم  استاني هاي عزيزمان بوديم 
و با توجه به اينكه در بروز حوادث و بحران ها زنان و كودكان آسيب پذيري بيشتري دارند بر آن شديم به منظور 
هماهنگي و كمك رساني بهتر در ابعاد اقتصادي و اجتماعي، طرح مهربانو را به اجرا درآوريم.  وي افزود: اين 
طرح با مشاركت تمامي مشاوران امور بانوان و خانواده فرمانداري ها و دستگاه هاي اجرايي سراسر استان، خانه 
سمن هاي استان خوزستان و بنياد بين المللي آبشار عاطفه ها برگزار خواهد شد.  مديركل امور بانوان و خانواده 
استانداري خوزستان با اشاره به نقش ارزنده بانوان در ياري رساني و فعاليت هاي خيرخواهانه ادامه داد: در اجراي 

اين طرح از ظرفيت هاي دستگاه هاي اجرايي و كمك هاي مردمي نيز استفاده خواهد شد.

انتخاب 5 استاد دانشگاه لرستان به عنوان دانشمندان برتر دنيا
از  نف�ر  پن�ج     لرستان
اعضاي هيئت 
علمي دانش�گاه لرس�تان در فهرس�ت دو 
درصد دانش�مندان برتر دنيا قرار گرفتند. 
خسرو عزيزي رئيس دانشگاه لرستان با اشاره به 
انتخاب پنج استاد اين مركز علمي در فهرست 
دو درصد دانشمندان برتر دنيا گفت: اين ارزيابي 
براساس اطالعات جديد نمايه استنادي معتبر 
اسكوپوس انجام و منتشر شده است.  وي افزود:  
بر اين اساس دكتر محسن ايزدي در گروه آموزشي مهندسي مكانيك و پليمر دانشكده فني و مهندسي، 
دكتر اميرحمزه حقي آبي در گروه آموزشي مهندسي كشاورزي، علوم آب، دانشكده كشاورزي و منابع 
طبيعي، دكتر علي فرماني در گروه آموزشي برق الكترونيك دانشكده فني و مهندسي، دكتر سعيد 
فرهادي در گروه آموزشي شيمي معدني و دكتر يعقوب منصورپناه در گروه آموزشي شيمي آلي هر دو 
از دانشكده علوم پايه در اين فهرست قرار گرفته اند.  وي ادامه داد: مقاالت اساتيد پذيرش شده در اين 

پايگاه همچنين براساس تعداد بازديدها و مطالعات انجام شده رتبه بندي مي شود.

40 ايستگاه ه برداشت آب شرب در يزد ايجاد مي شود
با هدف تأمين      يزد
آب م�ورد نياز 
40 ايستگاه برداش�ت آب شرب در مناطق 
مختل�ف ش�هر ي�زد ايج�اد مي ش�ود. 
در نشست مسئوالن يزد با هدف تأمين آب شرب 
مورد نياز اين شهرس��تان در شركت مهندسي 
آبفاي كش��ور مقرر شد س��ه حلقه از چاه هاي 
موجود در ش��هر يزد با دب��ي ميانگين ۲۵ ليتر 
در ثانيه كه داراي كيفي��ت نامطلوب و هدايت 

الكتريكي بيش از ۳ هزار ميكروموس برسانتي متر مربع است، با نصب و راه اندازي آب شيرين كن و ساخت 
۴۰ نقطه ايستگاه وارد مدار بهره برداري شد.  همچنين مصوب شد به منظور ساخت ابنيه، خريد و نصب 
سه دستگاه آب شيرين كن، خريد سه دستگاه خودرو و ساخت ۲۰ ايستگاه برداشت براي اجراي اين طرح 
حياتي قبل از شروع فصل گرما تأمين و ابالغ شود.  با اجراي اين طرح در فاز اول، ۲۰ ايستگاه برداشت ايجاد 
مي شود كه آب تصفيه شده توسط دستگاه هاي آب شيرين كن با كيفيت مطلوب و هدايت الكتريكي 

۳۰۰ميكروموس بر سانتي مترمربع با سه دستگاه خودرو آبرسان توزيع مي شود.

ايجاد پليس سوت زن در البرز با هدف 
پيشگيري و مبارزه با فساد اداري

آمادگي بسيج سازندگي چهارمحال و بختياري 
براي ساخت واحدهاي زلزله زده كوهرنگ

رئي�س مرك�ز     البرز
پژوهش ه�اي 
شوراي اسالمي شهر كرج اجراي طرح پليس 
س�وت زن را مهم ترين هدف پيش�گيري و 
مب�ارزه ب�ا فس�اد اداري اع�الم ك�رد. 
محمد اسديان رئيس مركز پژوهش هاي شوراي 
اسالمي شهر كرج در نشس��ت مشترك رئيس 
سازمان بسيج رسانه استان البرز و مركز پژوهش ها 
و مطالعات راهبردي شوراي اسالمي شهركرج به 
جزئيات طرح پليس سوت زن اشاره كرد و گفت: 
ايجاد بس��تري امن براي تضمي��ن حمايت هاي 
مادي و معنوي از اعالم كنندگان تخلف يكي از 
مهم ترين اهداف اين طرح است. وي پيشگيري و 
مبارزه با فساد اداري و افزايش سالمت نشاط اداري 
در اتخاذ تصميمات و فعاليت ها را از ديگر اهداف 
طرح پليس س��وت زن دانس��ت و افزود: افزايش 
مشاركت شهروندان و س��ازمان هاي مردم نهاد 
در فرآيند تصميم گيري اداري نيز از اهداف اين 
طرح مي باشد.  رئيس مركز پژوهش ها و مطالعات 
راهبردي شوراي اسالمي ش��هركرج شناسايي 
فرآيند هاي مستعد فس��اد اداري و اصالح آنها را 
از ديگر اهداف اين طرح اعالم كرد.  اس��ديان در 
خصوص اعالم كنندگان فساد و روش پيش بيني 

شده در طرح پيشنهادي گفت: هر شخصي حقيقي 
يا حقوقي اعم از شهروندان و كاركنان كه هرگونه 
فساد اداري واقع شده يا در شرف وقوع را مي تواند 
به دبيرخانه پيش بيني شده ارس��ال نمايند.  در 
ادامه اين نشست س��يد محمدرضا موسوي زاده 
رئيس سازمان بسيج رسانه اس��تان البرز با بيان 
اينكه در زمينه خدمت به اقش��ار آس��يب پذير و 
رفع محروميت زدايي تأكيد بيشتري بايد گردد، 
گفت: امروز مردم از جريان انقالبي توقع بيشتري 
در رفع اين دو مهم دارن��د.  وي افزود: خدمت به 
مردم از مهم ترين توصيه هاي امام خميني )ره( و از 
تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري مي باشد.  رئيس 
سازمان بسيج رسانه استان البرز با بيان اينكه رفع 
آس��يب هاي اجتماعي و محروميت زدايي بايد از 
اولويت هاي همه انقالبيون باش��د، تصريح كرد: 
بايد در كنار مقابله با فس��اد به نشر اقدامات مؤثر 
در جامعه نيز توجه كرد تا روحيه خدمت به مردم 
در دل همه مديران تجلي پيدا كند.  موسوي زاده 
گفت: مردم بايد بدانند كه جريان هاي انقالبي تك 
بعدي نيستند و ابعاد مختلفي دارند.  وي با بيان 
اينكه اين نشست ها بايد استمرار  پيدا كند، افزود: 
امروز بايد در خدمت رساني رقابت كنيم تا بتوانيم 

براي مردم مشكل گشايي كنيم. 

مسئول سازمان     چهارمحال وبختياري 
بسيج سازندگي 
چهارمح�ال و بختي�اري از آمادگ�ي 100 گروه 
جهادي استان براي س�اخت خانه هاي آسيب 
ديده از زلزله شهرس�تان كوهرن�گ خبرداد. 
هوشنگ فوالدي مسئول سازمان بسيج سازندگي 
چهارمحال و بختياري با بيان اينكه در راس��تاي 
كمك به مناطق زلزله زده شهرس��تان كوهرنگ 
خصوصاً منطقه بازفت، قرارگاه جهادي استان به 
رياست اس��تاندار و دبيري فرمانده سپاه حضرت 
قمر بني هاشم)ع( تشكيل شد، گفت: با مشاركت 
دستگاه هاي اجرايي مربوطه از جمله بنياد مسكن، 
كميته امداد، بهزيستي راهداري، منابع طبيعي، 
اداره آب و جهاد كشاورزي براي كمك به مناطق 
زلزله زده كوهرن��گ اين قرارگاه جه��ادي انجام 
گرفت.  وي افزود: در همين راستا با حضور تمامي 
دهياران، بخشدارها و افراد عضو قرارگاه جهادي 
شهرستاني تشكيل و قرار بر اين شد كه يك قرارداد 
س��ه جانبه بين بسيج سازندگي س��پاه حضرت 
قمربني هاش��م)ع(، بنياد مس��كن و فرد مالك 
آسيب ديده از زلزله بسته ش��ود.  وی با اشاره به 
آسيب ۴۰۰ واحد مس��كوني، ادامه داد: 8۵ واحد 
مس��كوني از اين ۴۰۰ واحد دچار آس��يب جدي 

شده  و ۱۰۰ گروه جهادي در سراسر استان و كشور 
براي ساخت اين واحدها اعالم آمادگی كرده اند. 
فوالدي گفت: مقرر شد بنياد مسكن پروانه ساخت 
صادر كند و عمليات آوارب��رداري را انجام دهد و 
در نهايت افرادي كه تمايل دارند س��پاه براي آنها 
مسكن بسازد، قرارداد سه جانبه را امضا مي كنند و 
پس از آن ساخت مسكن آغاز مي شود.  وي افزود: 
با بازديد رئيس سازمان بسيج مستضعفين، ايشان 
وعده كمك دادند و عالوه بر اين در خصوص مسئله 
آبرساني كش��اورزي قرار شد قسمت هاي آسيب 
ديده با كمك اداره آب آن منطقه لوله گذاري شود 
و به مشكل آب آشاميدني روستاها از طريق بسيج 
س��ازندگي كمك شود.  مسئول س��ازمان بسيج 
سازندگي اس��تان چهارمحال و بختياري با اشاره 
به كمك هاي ديگر در اين منطقه، خاطرنش��ان 
كرد: خيرين و فرمانداران شهرستان هاي استان 
اعالم آمادگي كردند و قرار شد تمامي كمك هاي 
مؤمنانه تحت نظر قرارگاه جهادي شهرس��تاني 
توزيع شود.  برپايه اين خبر بر اثر زلزله مهر ماه در 
شهرستان كوهرنگ بيش از ۳ هزار واحد مسكوني 
بين ۳۰ تا ۶۰ درصد خسارت ديده اند و از اين تعداد 
۵۰۰ واحد مسكوني نيز به دليل كيفيت ساخت 

بسيار پايين به صورت صددرصدي تخريب شد. 

   كردستان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان گفت: بنا به 
تصميم كميته علمي كرونا، اجراي آزمايشي طرح »هوشمندسازي قرنطينه« 
در كردستان آغاز شد.  فرزين رضاعي در خصوص شروع پيك ششم كرونا 
در اس��تان كردس��تان افزود: در حال حاضر دو شهرستان س��قز و بانه جزو 
۱۶شهرستان وضعيت قرمز كرونا در كشور هستند.  وي ادامه داد: در كل كشور 
شواهدي از جمله افزايش تعداد مبتاليان به كرونا ويروس نشان مي دهد كه 

هشدار جدي براي شروع پيك ششم اين ويروس در كشور وجود دارد. 
   همدان: نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس با اشاره به تعطيلي 
8۰۰واحد توليدي در استان گفت: ۵۵ واحد توليدي توسط بانك ها غيرفعال 
شده است.  حجت االسالم احمدحسين فالحي با بيان اينكه هرچه اشتغال 
و كار ايجاد شود آس��يب هاي اجتماعي كاهش مي يابد در پايان به اشاره به 
اهميت دولت الكترونيك افزود: در زمينه شناسايي و ساماندهي نيازمندان 

نياز به سامانه واحد داريم. 
   البرز: دادستان عمومي و انقالب مركز استان البرز در بازديد از روند پيشرفت 
مدول دوم تصفيه خانه فاضالب كرج گفت: طرح فاضالب كرج جزو طرح هاي 
زيست محيطي بزرگ البرز است و به عنوان زيرساخت پايدار شهري محسوب 
مي شود.  حسن مددي افزود: در شرايطي كه استان با كمبود منابع آبي مواجه 
است پساب اين پروژه مهم مي تواند در بخش هاي صنايع و كشاورزي مورد استفاده 

قرار گيرد و به عنوان بازچرخاني آب به سفره هاي زيرزميني نيز تزريق شود. 
   لرستان: مديركل پست لرستان گفت: از آنجا كه تالش ما در استان بر اين بود 
كه بتوانيم دسترسي آحاد مردم را به خدمات پستي توسعه دهيم به همين منظور 
۷۵۵ نقطه دسترسي مردم به خدمات پستي را ايجاد كرديم.  محمد ناظري افزود: 
در سطح روستاهاي استان ۲۵۵ دفتر ict فعال داريم، كه به روستاهاي حومه و 
اطراف خود نيز خدمات مي دهند.  وي ادامه داد: در اين بين با ايجاد 8۳ نمايندگي 
پستي، ۴8 دفتر پيشخوان و ۳۷۰ صندوق معابر پستي منصوب شده در معابر 

شهري و روستايي، در حال ارائه خدمات به هم استاني ها هستيم. 
   چهارمحال و بختياري: مديركل امور عشاير چهارمحال و بختياري 
گفت: تاكنون ۹۵ درصد عشاير برون كوچ از استان خارج شده اند، برخي از 
عشاير به دليل كم آبي و ضعيف بودن مراتع در استان مجاور كوچ خود را به 
تأخير انداخته اند.  يحيي حسين پور همچنين در خصوص آخرين وضعيت 
كوچ عشاير از چهارمحال و بختياري، افزود: برخي از عشاير به دليل كم آبي و 
ضعيف بودن مراتع در استان مجاور كوچ خود را به تأخير انداخته اند و دام هاي 

آنها از مزارع غالت تغذيه مي كنند. 
   مازن�دران: رئيس هيئت مديره ش��ركت مديريت توليد ب��رق نكا از 
بومي سازي و بازسازي قطعات نيروگاهي در نيروگاه شهيدسليمي خبر داد.  
محس��ن نعمتي نقش اين قطعات در تعميرات و بهره برداري از واحدهاي 
نيروگاهي را مهم و حياتي دانس��ت و افزود: در شش ماهه نخست امسال با 
احتساب بازسازي ۴۹ قلم به تعداد ۲8۴ قطعه در بخش كارگاهي نيروگاه 
نكا و بومي سازي ۱۲8 قلم به تعداد ۳۶۶۰ قطعه در داخل كشور، در مجموع 

تعداد ۱۷۷ قلم به تعداد ۳۹۴۴ قطعه بازسازي و بومي سازي شد. 
   گلستان: رئيس كل دادگستري گلستان گفت: امسال ۱۶۷ محكوم به 
حبس، به جاي زندان با پابند الكترونيك تحت نظر قرار گرفتند.  حيدر آسيابي 
افزود: عالوه بر استفاده از ظرفيت هاي قانوني مانند مجازات هاي جايگزين 
حبس، اس��تفاده از تكنولوژي و فناوري هاي ارتباط��ي را هم براي كاهش 
جمعيت كيفري زندان ها هم در استان دنبال مي كنيم.  وي ادامه داد: تالش 
مي كنيم تا پايان امسال تعداد محكوميني كه از پابند الكترونيك استفاده 

مي كنند، بيشتر شود و در همه حوزه هاي قضايي استان توسعه يابد. 

هلدينگ كشاورزي؛ سكوي صادرات 
محصوالت كشاورزي زنجان

با توجه به عدم وجود ش�ركت بزرگ مديريت صادرات در زنجان، 
تشكيل هلدينگ كشاورزي به همت بخش خصوصي و با حمايت دولت 
مي تواند گام بزرگي در جهت رفع عمده مشكالت اين بخش باشد. 
علي يگانه فرد رئيس اتاق بازرگاني استان زنجان با بيان اينكه تشكيل 
شركت هلدينگ حوزه كشاورزي، مي تواند چاره اي براي عمده مشكالت 
اين حوزه بوده و آنها را رفع كند، گفت: در بسياري از موارد، استان زنجان 
رتبه نخست و برتر را در توليد محصوالت كشاورزي دارد. از سال گذشته 
نقش��ه راه تجارت خارجي اس��تان به همت اتاق تدوين شده و چندين 
جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي به موضوع محصوالت 

بخش كشاورزي اختصاص داشته است. 
وي افزود: در استان زنجان، ش��ركت بزرگ مديريت صادرات وجود ندارد 
و هلدينگ كشاورزي بايد شكل گيرد كه در اين زمينه بخش خصوصي با 
حمايت دولت مي تواند ورود كرده و زيرساخت ها بايد در اين زمينه آماده 
باشد. در صورت تشكيل شركت هلدينگ حوزه كشاورزي، عمده مشكالت 
در اين حوزه حل خواهد شد. همچنين پايانه صادراتي محصوالت كشاورزي 
نيز تأثير به سزايي در حل مشكالت اين حوزه به دنبال خواهد داشت.  اين 
مسئول با بيان اينكه ۶8 نوع محصول زراعي و ۲۱ نوع محصول باغي و تعداد 
زيادي از محصوالت گياهي در استان زنجان توليد مي شود، ادامه داد: توليد 
برخي از محصوالت چون سير و زيتون در استان زنجان يك ظرفيت است 
ولي استفاده اي از آن نشده، اما همدان در بحث توليد سير، شهرك تخصصي 
ايجاد و اصالح كشت آن را پيگيري كرده كه ما نيز براي صادرات سير استان 

بايد در مسير اصالح كشت آن و توليد بازارپسند حركت كنيم. 
رئيس اتاق بازرگاني زنجان با اش��اره به اينكه كتاب توانمندي توليدي 
و صادراتي محصوالت كش��اورزي اس��تان با همكاري جهادكشاورزي 
و اتاق تدوين ش��ده است، گفت: عمده مش��كل ما نبود پايانه صادراتي 
محصوالت كشاورزي است. عالوه  بر آن سم  و كود يك موضوع مهم در 
توليدات محصوالت كشاورزي است كه نظارت در اين بخش كم بوده و 
در مواردي بسياري از محصوالت صادر و برگشت خورده، در اين زمينه 

بايد آزمايشگاه تخصصي باشد تا زنجيره كامل باشد. 
يگانه فرد تصريح كرد: در ابتدا بايد اصالح كشت محصول براساس نياز 
مشتري توليد و س��پس پايانه صادراتي با حضور شركت هاي مديريت 
صادرات براي تكميل زنجيره بخش كشاورزي صورت گيرد كه در انبار 
و سردخانه سورت و بسته بندي شود. در رابطه با گندم نيز ظرفيت هايي 

مانند ورود گندم به استان، تبديل آن به آرد و صادرات وجود دارد. 
وي با اشاره به اينكه در مطالعات اوليه شش ماهه و كار كارشناسي در نقشه 
راه تجارت خارجي ۱۱ هدف در نظر گرفته شده كه در عمده اين اهداف 
صادراتي، محصوالت كش��اورزي در س��بد صادراتي حضور دارد، يادآور 
ش��د: به عنوان مثال در بحث زيتون و س��ير بازار آن مشخص و نيازهاي 
آن نيز اس��تخراج ش��د، به طوري كه ميزان صادرات و واردات و مصرف 
آن از كش��ورهاي مختلف و ايران نيز استخراج ش��ده است.  اين مسئول 
خاطرنشان كرد: در رابطه با تقويت بازارهاي صادراتي استان حضور مؤثر در 
نمايشگاه ها نيز پيش بيني شده اما موضوع شيوع ويروس كرونا هيئت هاي 
تجاري و نمايشگاه ها را دچار وقفه كرده كه البته نخستين هيئت تجاري از 

استان قريب به ۱۵ روز ديگر به ارمنستان سفر خواهد كرد. 

 حمله به روح و روان جامعه 
با »موج ششم« كرونا 

شهرهای استان های مختلف يكی پس از ديگری قرمز می شوند

مي گويند موج ششم كرونا در راه است. رنگ ها دوباره در حال تغيير به 
قرمز و نارنجی هستند. البرزي ها اعالم كرده اند »افزايش تعداد مراجعان 
حضوري نگران كننده است« و در يزد هم شهرها، يكي پس از ديگري 
به رنگ نارنجي و قرمز در مي آيند.  رفت و آمدها و تفريحات در مناطق 
مختلف مازندران جواب داده و اين استان هم افزايش مبتاليان به كرونا 
را تجربه مي كند و اصفهان و سمنان و لرس�تان هم با باال رفتن تعداد 
مبتاليانش�ان، هجوم دوباره كرونا را باور كرده اند. آنچه مسلم است، 
اين تغيير رنگ ها فشار رواني زيادي به مردم و به خصوص به آن دسته 
از افرادي كه بيش از ديگران به رعايت پروتكل هاي بهداشتي اهتمام 
دارند يا افرادي كه دچار بيماري هاي زمينه اي هستند، وارد مي كند. 

    
»موج ششم« اين واژه نياز به هيچ كلمه بيشتري ندارد. چون آنقدر براي 
مردم آشناست كه ديگر نيازي به توضيح بيشتر ندارد. اما چرا بايد موج 
ديگري از بيماري كرونا در راه باشد و چرا بايد منتظر افزايش آمار مرگ 
و ميرها باشيم. اگر حدود دو سال پيش و به خاطر ناشناخته بودن كوويد 
۱۹ و عدم آگاهي از نحوه شيوع و ابتالي مردم به آن، كسي نمي دانست 
بايد چه كار كند، اما حاال كه هر كس براي خودش كارشناس بزرگي در 
حوزه ويروس كرونا و راه هاي انتقال و نحوه پيشگيري و حتي درمان آن 

است، چرا بايد موج ديگري در راه باشد؟
بي تفاوتي مردم و سهل انگاري ها و س��وءمديريت و كم كاري بسياري 
از مسئوالن را بايد دليل اول موج س��ازي هاي كرونايي در نظر داشت. 
موج هايي كه هر بار ش��هروندان زيادي را غرق كرده و با داغدار كردن 

خانواده ها، عزيزي را از آنها مي گيرند. 
   پاييز كرونا در البرز 

وقتي فرماندار كرج از قريب الوقوع بودن آغاز موج شش��م كرونا در اين 
منطقه از كشور خبرداد، مي ش��د فهميد كه بي تفاوتي ها نتيجه داده و 
باز هم بايد منتظر روزهاي س��خت و مرگ و ميرهاي آزار دهنده و بار 
رواني شيوع كوويد۱۹ در كشور باشيم.  معاون استاندار و فرماندار ويژه 
شهرستان كرج از تمام كساني كه تريبون در اختيار دارند خواست تا با 
اقناع افكار عمومي نسبت به آثار موج ششم كرونا مردم را آگاه سازند. 

غفور قاسم پور صيانت از سالمت مردم را از اولويت هاي مهم و اساسي 
عنوان كرده و با بيان اينكه خوش��بختانه در مركز استان البرز فرآيند 
واكسيناسيون عمومي به نحو مناسبي در حال انجام است، گفت: »با 
توجه به بازگشايي مدارس و دانش��گاه ها ضروري است كه بسترهاي 
ترغيب و اقناع افكار عمومي براي آن دسته از افرادي كه هنوز واكسن 
دريافت نكرده اند، فراهم شود.« وي افزود: »با وجود انجام واكسيناسيون 
عمومي، وقوع موج شش��م كرونا به دليل آغاز به كار مراكز مختلف از 
جمله دانشگاه ها و مدارس قريب الوقوع است و بايد با آمادگي كامل اين 
موج را نيز پشت سر بگذاريم.« به گفته معاون استاندار، با توجه به اينكه 
تعطيلي ها و محدوديت فعاليت مشاغل و گروه ها روبه كاهش است با 

مديريت هوشمند بايد موج بعدي را مديريت كرد. 
در همين راستا، سخنگوي س��تاد كروناي اس��تان البرز با بيان اينكه 
افزايش تعداد مراجعان حضوري نگران كننده است، گفته: » همه ساله 
با سرد شدن هوا شاهد شيوع ساير بيماري هاي ويروسي مثل آنفلوآنزا 
و سرماخوردگي هستيم كه به دليل شباهت عاليم، تشخيص آنها از هم 
سخت است و صرفاً از طريق تست هاي آزمايشگاهي امكانپذير است.«

مهرداد بابايي ادامه داد: »سال گذشته به دليل رعايت بيشتر شيوه نامه هاي 
بهداشتي، تعداد مبتاليان به سرماخوردگي و آنفلوآنزا بسيار كم بود ولي 
متأسفانه امسال ميزان رعايت پروتكل ها كمتر شده و اگر همين طور پيش 
برويم ممكن است به موج شش��م كرونا ورود كنيم.« به گفته سخنگوي 
ستاد كروناي البرز، در حال حاضر به جز كرج كه نارنجي و طالقان كه آبي 

است، مابقي شهرستان هاي البرز در وضعيت زرد هستند. 
   واكسن پايان كار نيست

از زماني كه تزريق واكسن كرونا همگاني ش��د، مردم نفسي راحت تر 
كشيدند و خارج شدن ش��هرها يكي پس از ديگري از حالت قرمز بعد 
از موج پنجم، ش��رايط بهتري رقم زد و رنگ هاي روشن نويد روزهاي 
بهتري مي دادند.  اين شرايط سبب شد تا كرونا و شرايط ناگوار آن، عادي 
انگاري شود، سفرها به راه افتاد، ديد و بازديدها، دورهمي ها، عروسي ها 
و تولدها همانند گذشته برگزار شد تا كار به جايي رسيد كه آبان ماه به 

عنوان چراغ قرمز دوباره روشن شود. 
در يزد آخرين رنگ بندي كرونايي مشخص شده و اين رنگ بندي هاي 

نگران كننده، از تكرار روزهاي سخت خبر مي دهد. 
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي يزد با بيان اينكه براساس رنگ بندي 
كرونايي، اشكذر از وضعيت آبي به وضعيت زرد تغيير رنگ داده است، 
گفت: »روز اول آبان، شهرس��تان مهريز قرمز ش��د و حاال شهرستان 
اردكان به جرگه شهرهاي قرمز كشور پيوست و بقيه شهرستان ها نيز 
در وضعيت نارنجي به سر مي برند.« ابراهيم سلماني ادامه داد: »با اين 
روند شيوع و ابتال، به احتمال زياد موج ششم كرونا در راه است و مردم 

نبايد شرايط را به هيچ عنوان عادي تلقي كنند.«
در مازندران هم ابوالقاسم اويس معاون بهداشتي علوم پزشكي استان 
با اشاره به اينكه شاهد آرام و تدريجي بستري شدن و مراجعه سرپايي 
بيماران كرونايي هستيم، گفته: »كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
همزمان با فصل س��رما دليل اصلي اين مس��ئله اس��ت و تعطيالت و 
سفرهاي مسافران و بازگشايي تاالرها هم مزيد بر علت شده تا كرونا اوج 
بگيرد.« در لرستان هم دبير ستاد مبارزه با كروناي علوم پزشكي استان 
از فوت سه بيمار كرونايي ديگر و شناس��ايي ۲۰۷ مبتالي جديد خبر 
داده است.  مريم كوشكي تعداد بستري هاي مشكوك و قطعي كرونا در 

استان را ۴۴۰ نفر اعالم كرد. 
براساس اعالم دانشگاه علوم پزش��كي اصفهان نيز ۳۱۲ بيمار مبتال به 

كرونا در مراكز درماني تحت پوشش اين دانشگاه شناسايي شدند. 
اما رقم فوت شدگان در اصفهان افزايش داش��ته و براساس گزارش ها، 
كل موارد فوت شده ناشي از كرونا اعم از فوت قطعي و مشكوك به اين 
بيماري طي ۲۴ س��اعت ۱۷ نفر بوده كه تاكنون تس��ت ۱۱ نفر مثبت 
اعالم شده است.  سمنان، اردبيل و گيالن هم روزهاي خوشي را تجربه 
نمي كنند. افزاي��ش مراجعان به مراكز درماني و تأييد مثبت تس��ت ها 
مي تواند بيانگر هجوم دوباره كرونا به اين مناطق باش��د.  ناگفته نماند 
گرچه واكسيناسيون، يكي از راه هاي مهار ويروس كروناست اما همانطور 
كه بارها و بارها توسط رسانه ها، پزشكان و كادر درمان تأكيد شده، شرايط 
هنوز به نحوي نيست كه با تزريق واكسن، بتوان خيالي آسوده در برابر اين 
ويروس مرموز داشت.  وقتي وزير بهداشت اعالم مي كند كه 8۰ درصد 
فوتي هاي كرونايي، واكسن تزريق نكرده اند به اين معناست كه ۲۰ درصد 
فوتي ها، واكسن تزريق كرده بودند و اين يعني واكسن گرچه مؤثر است 
اما هنوز شرايط به نحوي نيست كه واكسيناسيون را پايان كرونا بدانيم.

آماده باش 44 پايگاه امداد و نجات گيالن 
براي مقابله با بحران سيل

با توجه به هش�دار هواشناس�ي مبني بر بارش هاي ش�ديد 
در گيالن 44 پايگاه امداد و نجات جمعيت اين اس�تان براي 
مقابله با بحران هاي احتمالي در آماده باش به س�ر مي برند. 
س��ياوش غالمي مديرعامل جمعيت هالل احمر گيالن با اشاره به 
صدور هشدار سطح نارنجي از س��وي اداره كل هواشناسي استان، 
گفت: به همين منظور براي ارائه خدمات بهتر در زمان بروز بحران هاي 
احتمالي تمام كاركنان امدادگران و نجاتگران جمعيت هالل احمر 
استان گيالن در حال آماده باش هستند.  وي افزود: در صورت بروز 
بحران يا هرگونه حادثه اي اين جمعيت از همه ظرفيت هاي امداد و 
نجات به ويژه توانمندي هاي هوايي استفاده مي كند.  اين مسئول ادامه 
داد: پايگاه امداد هوايي جمعيت هالل احمر گيالن با يك فروند بالگرد 
در حالت آماده باش قرار دارند و در صورت شرايط جوي مناسب، آماده 

پرواز براي پوشش امدادي در سطح استان هستند.

ساخت 96 استخر خاكي پرورش ماهي 
در سيستان وبلوچستان 

۹۶ استخر خاكي پرورش ماهي به منظور ايجاد اشتغال براي 
روستاييان سيستان تا پايان امسال احداث و تجهيز خواهد شد. 
ماندانا زنگنه معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار سيستان و 
بلوچستان گفت: با پيگيري هاي استانداري سيستان و بلوچستان و بر 
اساس تفاهمنامه مشترك بين قرارگاه منطقه اي قدس، بنياد هاسب 
و اداره كل شيالت استان براي تحقق فرامين مقام معظم رهبري در 
زمينه جهش توليد و ايجاد اشتغال محقق شد.  وي افزود: براساس اين 
تفاهمنامه استخرهاي خاكي پرورش ماهي در مكان هاي شناسايي 
شده از سوي قرارگاه منطقه اي قدس نزسا ساخته مي شوند و تأمين 
و توزيع ۹۶ دستگاه هواده آماده استفاده از سوي بنياد هاسب از جمله 
تعهدات اين تفاهمنامه به شمار مي رود.   زنگنه ادامه داد: شناسايي 
استخرهاي واجد شرايط، برگزاري دوره هاي آموزشي، تأمين بچه 

ماهي و ساير نهاده ها  از تعهدات اداره شيالت استان است.

 پرداخت تسهيالت حمايتي بنيادبركت 
به هنرمندان زنجاني 

ب�ه گفت�ه مع�اون صنايع دس�تي اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس�تي زنجان بنياد بركت براي حمايت 
مالي از كارگاه هاي هنرمندان صنايع دستي و صنعتگران اين 
استان 4 ميليارد و ۳۵0 ميليون ريال تسهيالت اعطا مي كند. 
 الناز خدايي فرد معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي زنجان با اش��اره به پرداخت تسهيالت ۴ميليارد و ۳۵۰ 
ميليون ريالي گفت: اين تسهيالت با همكاري بنياد بركت و طبق مفاد 
تفاهمنامه سه جانبه وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، 
بنياد بركت و بانك مهر ايران به منظور حمايت از هنرمندان صنايع دستي 
و صنعتگران اختصاص  يافته است.  وي افزود: اين منابع مالي به صنعتگران 
به شكل قرض الحسنه با تنفس شش ماهه و بازپرداخت ۶۰ ماهه اعطا شده 
و اولويت استفاده از تسهيالت در نظر گرفته  شده با آسيب ديدگان از كرونا 

در مناطق محروم، روستاها و حاشيه شهرهاست.

   زنجان   سيستان وبلوچستان     گيالن

واگذاری زمين براي اجراي 5 طرح فناورانه در خراسان رضوي  
پنج طرح صنعتي     خراسان رضوي
دانش بني�ان و 
فناورانه در استان خراسان رضوي مهر ماه 
امس�ال جه�ت دريافت زمين در ش�هرك 
فناوري، صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال 

شرق مجوز گرفتند. 
علي بهرامي زاده مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي خراسان رضوي گفت: تاكنون درخواست 
۳۰ طرح صنعتي فناورانه براي دريافت زمين در 
شهرك فناوري، صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق ثبت و مورد بررسي قرار گرفته و با واگذاري 
زمين به پنج طرح از اين تعداد موافقت شده است كه مراحل اختصاص زمين در قالب قطعه ۲۴۷ مترمربعي 
به هر يك از آنها آغاز شده است.  وي افزود: طرح هاي متقاضي زمين پس از تأييد شوراي راهبري شركت 
شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي كه متشكل از اس��اتيد دانشگاه و خبرگان صنعتي استان است به 
شوراي ملي راهبري شهرك هاي فناوري كشور ارسال مي شوند و پس از بررسي و دريافت امتياز الزم مجوز 

واگذاري زمين براي استقرار در شهرك فناوري شمال شرق را دريافت مي كنند.


