دریچه
مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد:

نصب  ۲۰۰رشته انشعاب فاضالب
خانگی

مراسم احیا در حرم حضرت معصومه (س) برگزار نمیشود

توضیحی بر افزایش موارد کرونا در جنوب غرب خوزستان

قم  /گروه استانها :استاندار قم گفت :برگزاری مراســم احیا در حرم کریمه اهل بیت(س) و مسجد مقدس جمکران منوط
به نظر ســتاد ملی مقابله با کروناســت و تاکنون موافقتی در این زمینه صورت نگرفته اســت .بهرام سرمست در جلسه ستاد
پیشــگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران اســتان که در استانداری قم برگزار شــد ،با اشاره به تصمیمات
استان درخصوص برگزاری مراسم شب احیا در حرم مطهر و مســجد مقدس جمکران اظهار داشت :این تصمیم منوط به نظر
ستاد ملی مبارزه با کروناســت و تاکنون موافقتی در این زمینه صورت نگرفته است و اســتان کما فیالسابق با مصوبات قبلی
عمل خواهد کرد .بقاع متبرکه و امامزادگانی که دارای فضای باز هســتند میتوانند با حفظ فاصله اجتماعی برنامه شب احیا
داشته باشند.

خوزستان  /گروه استانها :رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به افزایش موارد شناسایی شده در منطقه جنوب غرب
خوزستان گفت :نمونهگیری از موارد سرپایی و عدم رعایت طرح فاصلهگذاری اجتماعی توسط مردم و اصناف ،موجب افزایش
موارد ابتال به کرونا در این منطقه شده است .دکتر شکراله سلمانزاده ،با اشاره به افزایش موارد ابتال به کروناویروس در جنوب
غرب خوزستان ،اظهار کرد :در صورت ادامه این روند ،ممکن است ابتال به کرونا انفجاری شود .وی افزود :نمونهگیری از موارد
سرپایی و عدم رعایت طرح فاصلهگذاری اجتماعی توسط مردم و اصناف ،موجب افزایش موارد ابتال به کرونا در این منطقه شده
است .سلمانزاده با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت در جنوب غرب خوزستان گفت :در آبادان و خرمشهر تنها ادارات تعطیلاند
و بازار و اصناف همچنان فعال هستند.
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شهرقدس  /سحر مصطفویآرام
aaramm69@gmail.com

فرمانده ناحیه امامت تبریز خبر داد:

توزیع  ۲۷هزار بسته معیشتی
به خانوادههای آسیبپذیر

تبریز /روح اله عبدالعلی  زاده
news@ naslefarda.net

در راســتای لبیک به فرامین مقام معظم رهبری
مبنی بر تشــکیل و راهاندازی رزمایش همدلی و
کمک مؤمنانه  ۲۷هزار بسته معیشتی به ارزش
 ۹۰میلیارد ریال در بین اقشار آسیبپذیر از کرونا
در تبریز توزیع شد .حسن صفدری با بیان مطلب
فوق گفت :با توجه به بیکاری کارگران روزمزد و
کسب و کارهای آســیبدیده از ویروس کرونا با
لبیک به فرامین مقام معظم رهبری در تشکیل و
راهاندازی رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه ،سپاه
ناحیه امامت تبریز یکی از نواحی پیشــرو در این
امر ،با تشکیل و ایجاد حساب دو امضایی در تهیه
و توزیع کامل بســتههای معیشتی و حمایتی به
خانوادههای آسیبپذیر اقدام کرد .این بستههای
حمایتی و معیشتی با تدبیر و هدایت دکتر سید
آلهاشم نماینده ولی فقیه در استان ،سردارخرم
فرمانده سپاه عاشــورا و حمایت خیرین استانی،
مدافعان ســامت و پویش رحمت ،با شناسایی
خانوادههای آســیبدیده با همکاری پایگاههای
بسیج محالت منزل به منزل توزیع شد .با تشویق
و انگیزهدهی به خیرین در یک عمل خداپسندانه
 ۵۰رأس گوسفند و چهار رأس دام سنگین ذبح
شد .فرمانده ناحیه امامت تبریز با بیان اینکه ارزش
هر بسته معیشتی غذایی  ۲۰۰الی  ۳۳۰هزار تومان
اســت ،افزود :این اقدامات با همکاری بسیجیان
شکل گرفت.
سرپرست علوم پزشکی یاسوج:

حمل و نقل عمومی از عوامل
پرخطر در انتقال کروناست

کهگیلویه و بویراحمد  /گروه اســتانها:
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج آخرین آمار
مبتالیان به کرونا ویروس کهگیلویه و بویراحمد را
اعالم کرد .پرویز یزدانپناه افزود :از مجموع ۱۰۷
جواب دریافتی از آزمایشگاه تشخیص مولکولی
یاســوج  ۱۳مورد جدید مبتال به کرونا در استان
شناسایی شــدند که با احتساب این موارد ،شمار
مبتالیان استان به  ۵۷۶نفر رسید .دکتر یزدانپناه
با بیان اینکه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
یکی از عوامل پرخطر در انتقال بیماری کروناست،
ابراز داشت :الزم است مردم تا جایی که امکان دارد
از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکرده و برای
حضور در مکانهای عمومی از ماسک و دستکش
استفاده کنند .سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج گفت :پس از بازگشت به منزل نیز ضروری
است دستها و وسایل خود را ضدعفونی کنیم.

یزد  /گروه استانها :این روزها به دنبال
شیوع کرونا و تعطیلی و رکود گردشگری
در بافت تاریخی ،این فضای امن ساکنان
و مردم و گردشــگران تبدیــل به محلی
ناامن و مناســب برای تجمع برخی افراد
ناباب شــده اســت به طوری که به جای
حال خوش گردشگری ،ترس از قدم زدن
در بافت تاریخی را شــاهد هستیم .رکود
گردشــگری از بافتی که سرشار از حیات
اجتماعی و اقتصادی بــود ،فضای ناامنی
به وجود آورده که حتی کودکان ســاکن
بافت نیز با شنیدن صدای موتور به گوشه
دیواری ،پناه میبرند .بــا وجود تاکید بر
فاصلهگذاری اجتماعــی ،همچنان بافت
تاریخی در چنگال افــرادی افتاده که با
انواع مزاحمتها ماننــد آلودگی صوتی،
ترس و تعرض ،ساکنان بافت به خصوص
زنان و مردان سالمند را نگران کرده است.
یکی از کسبه بازار مجاور مسجد جامع از
تجمع افراد ناباب در بافت تاریخی شهر در
سکوت مرگبار کرونا گالیه و اظهار میکند:
در نبود ماموران نیروی انتظامی ،جوالن
موتورســواران در بافت تاریخی غیرقابل
تحمل شده به طوری که حتی در هنگام
روز نیز آرامش را از ساکنان گرفتهاند.
رصــد بافــت تاریخــی با
دوربینهای مدار بسته
فرماندار یزد ،با اشاره به بحث امنیت بافت
تاریخی در ایام کرونایی و روزهای قبل از
آن ،اظهار میکنــد :اطالعات کامل بافت
تاریخی توســط چندین مــورد از دفاتر
تســهیلگری جمعآوری و بــه منظور
جلب مشارکت اهالی و مباحث اجتماعی
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به دنبال شیوع کرونا و تعطیلی و رکود گردشگری

امنیتدربافتجهانییزدگمشدهاست

عکس  :ایرنا

مدیر امور آبفای شهرســتان قدس گفت :مشکل
اساســی و دغدغه اصلی آبفا تأمین آب ســالم و
پایدار برای همه شهروندان بوده و ورود پسابها و
فاضالب خانگی به سفرههای آب زیرزمینی سبب
آلوده شــدن منابع آب میشود ،و همین موضوع
تأمین آب ســالم و پایدار را با مشــکالتی روبهرو
میسازد .بهزاد رضوانی افزود :از ابتدای سالجاری
 ۲۰۰رشته انشعاب فاضالب در کوچههای متحد
 ،۲شقایق ،ابنســینا و کارون نصب شده است و
این روند ادامه خواهد داشت .او اظهار داشت :این
در حالی اســت که امور آبفای قدس در سال قبل
نسبت به لولهگذاری و ایجاد شبکه در این کوچهها
اقدام کرده بود که رضایتمندی ساکنان مناطق
مورد نظر را در پی داشته است .رضوانی در ادامه
تصریح کرد :پیمانکاران فعال در نصب انشــعاب
فاضالب در خارج از منزل به هیچ عنوان مجاز به
دریافت هزینه برای انجام عملیات لولهگذاری تا
محل نصب نیستند .مدیر امور آبفای شهرستان
قدس گفت :لولهکشــی فاضالب داخل منازل تا
محل ســیفون بر عهده مالکان اســت همچنین
متقاضیان میتوانند با در دست داشتن مدارک و
آخرین قبض آب بها برای خرید انشعاب فاضالب با
شرایط ویژه به واحد مشترکان آبفا مراجعه کنند.
رضوانی در پایان خاطر نشان کرد :مشترکان در
صورت مشاهده هر گونه تخلف میتوانند با شماره
 ۱۲۲تماس بگیرند.
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جلساتی برگزار شده که در همین رابطه
نیز نصب دوربینهای مداربســته توسط
اداره میراث فرهنگی و شهرداری مطرح
و در حال پیگیری اســت .ســیدمحمد
رســتگاری با بیان این که ایستگاه پلیس
توریسم در راستای افزایش امنیت بافت
تاریخــی در آســتانه راهاندازی اســت،
میگوید :این اقدام نیز در مراحل انتهایی
و در حال تجهیــز و تعدیل نیرو به منظور
راهاندازی اســت .به گفته فرماندار ،عالوه
بر این اقدامات ،بحث برونســازی اتباع

ساکن بافت تاریخی نیز با مشارکت مردم
و صحبت با مالکان خانههای استیجاری
در ایــن منطقه در دســت اقدام اســت.
رستگاری از افزایش گشتهای پلیس در
طول سال به خصوص در شرایط خلوتی
کنونی بافــت خبر میدهــد و میگوید:
ایجاد محدودیتهــای هدفمند در بافت
تاریخی در دســت اقدام اســت ،هر چند
کــه ممانعتهــای اهالی از ایجــاد این
محدودیتها به ویــژه در زمینه کاهش
تردد موتورسواران را شاهد هستیم.

افزایش رفتارهای آسیبزا در
بافت تاریخی
مدیر کل میراث فرهنگی یزد در خصوص
امنیت بافت تاریخی یزد ،اظهار میکند:
با خلوت شــدن بافت تاریخی یزد بعد از
بحران کرونا و تعطیلی بسیاری از اماکن
تاریخی و گردشــگری ،فضایی خلوت در
بافت تاریخی ایجاد شــده و این خلوتی
فرصت جوالن برخی از افراد معتاد و اوباش
در بافت تاریخی را فراهم کرده اســت به
طوری که شــاهد افزایــش مزاحمتها،

استانها

Provinces

ســرقت منــازل و مغازههــا و افزایش
رفتارهای آســیبزا به اماکــن تاریخی
مانند باال رفتن از در تاریخی مسجد جامع
و دیوارنویســی هستیم .ســید مصطفی
فاطمی که معتقد است با بازگشایی اماکن
و تاسیســات گردشــگری این مشکل تا
حدود زیادی برطرف میشود ،میگوید:
اقداماتی را مانند گــزارش دادن وضعیت
به ستاد مبارزه با کرونا و مسئوالن ذیربط
انجام دادیم و به برخــی از مجموعههای
تعطیل نیز اطالعرسانی کردیم ولی تنها
حفاظت اماکن برعهده ماســت و تأمین
امنیت بافت تاریخی در اختیار نیروهای
امنیتی انتظامی است.
مضاعف شــدن گشتهای
پلیس در بافت تاریخی
معاون اجتماعــی پلیس اســتان یزد با
اشــاره به اقدام بررســی بهتر مشکالت
بافت تاریخی با حضور مسئوالن ،تصریح
کرد :چند جلسه با اهالی محل و ساکنان
بافت تاریخی در مســجد جامع برگزار و
موضوعات در این راستا احصا و در رابطه
با وظایف مرتبط با پلیس اقداماتی انجام
شده اســت که در این زمینه میتوان به
مضاعف شدن گشتهای بافت تاریخی در
قالب گشتهای موتوری و خودرویی اشاره
کرد .سرهنگ محمدرضا مزیدی از توقیف
چند دســتگاه موتورســیکلت و تحویل
برخی از مزاحمتها برای کسبه به مراجع
قضایی خبر میدهد و از مردم میخواهد تا
در صورت بروز هر نوع مزاحمت و مشکل
در زمینه امنیت بافت تاریخی با شــماره
 110ارتباط برقرار کنند.

تبریز

مشهد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امامت تبریز اظهار کرد:

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسانرضوی:

روحانیت در خط مقدم مبارزه با کرونا

تبریز  /مریم عبدالعلیزاده :حجتاالســام
محمدرضا رحمانی از قرار گرفتن جامعه روحانیت
در خط مقدم مبارزه با کرونــا و کفن و دفن میت
خبر داد و افزود ۱۱۰ :هزار بروشــور آموزشــی و
پیشــگیری از کرونا در حوزه اســتحفاظی ناحیه
امامت تبریز توزیع شــد .همچنیــن دعای هفتم
صحیفه سجادیه چاپ و در اختیار عموم قرار گرفت.
در این راستا در ســازماندهی گروههای جهادی،
توزیع بستههای معیشتی ،بهداشتی و ماسک در
کنار فرماندهی قرار داشتیم .مسئول نمایندگی ولی
فقیه در سپاه امامت تبریز گفت :با دستور رزمایش
کمک مؤمنانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی دشمنان
اسالم و در رأس آنها اســتکبار جهانی شکست
سنگینی را متحمل شدند .حجتاالسالم رحمانی

سرمایه اصلی تعاون ،اعتماد مردم است

افزود :دشمنان اســام که رسانههای مختلفی در
دست دارند با این رزمایش کمک مؤمنانه شکست
مفتضحانهای خوردند و اکنون دنیا بیش از پیش به
رحمانی بودن دین اسالم پی برده است .وی اضافه
کرد :دشــمنان داخلی و خارجی لحظه به لحظه
اتفاقات بعد از وقوع ویروس کرونا در کشورمان را
رصد میکردند ولی به برکت وجود ولی فقیه نه تنها
شاهد بحران در کشــورمان نشدند بلکه همدلی و
همراهی ملت ایران اسالمی را شاهد بودند.
حجتاالسالم رحمانی بیان کرد :رزمایش کمک
مؤمنانه در مراحل بعدی نیز به همت بسیجیان و
خیرین و آحاد جامعه ادامه خواهد داشت تا عدهای
از مردم که دچار مشکل معیشتی شدهاند احساس
کمبود نکنند.

حوالی افطار

مشهد  /زهرا آخوندی :مدیر کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی خراســانرضوی در نخستین
جلسه با هیئت رئیسه اتاق تعاون استان گفت:
سرمایه اصلی تعاون ،اعتماد مردم است و تعاون
در استان باید نماد همدلی ،رفاقت و صمیمیت
باشد.
محمد سنجری در این جلسه طی سخنانی اظهار
کرد :در شرایط اقتصادی حاکم ،نقش تعاون به
عنوان یکی از ارکان تأثیر گذار و به عنوان بخش
مردمی اقتصــاد میتواند در کنــار طرح مثلت
توســعه فرهنگی اقتصادی اســتان به سمت و
سویی حرکت کند که شاهد اتفاقات خوبی در
حوزه تعاون باشیم .وی افزود :بخش تعاون یکی

عکس خبر

از مهمترین بخشها در نظام اقتصادی اســت و
همه ما باید تالش کنیم تا از این ظرفیت و فرصت
در جهت ارتقای ســهم تعاونیها و اتحادیهها و
ترویج و گسترش فرهنگ تعاون استفاده کنیم.
وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد :حضور
مؤثر افراد در جلسات اتاق و دفاع از حق و حقوق
اعضا میتواند جایگاه بخش تعاون را ارتقا دهد
چرا که تحول بخش تعاون باید از درون این حوزه
اتفاق افتد .سنجری با توجه به شعار سال جهش
تولید افزود :ما در اســتان ظرفیتهای بســیار
خوبی در اتحادیهها و شرکتهای تعاونی داریم و
باید از این ظرفیت و فرصتها در جهت خدمت
به مردم و گرهگشایی از کار آنها استفاده کنیم.

نشاءکاری در گیالن

  اگرچه امســال خیابانهای شــهر گرگان در نزدیکی افطار تحت تأثیر شــیوع ویــروس کرونا حال و   نشاءکاری یکی از مراحل بسیار سخت کشت برنج است ،در این مرحله نشای جوانه برنج که پیش از این
هوای همیشــگی را ندارد ،اما همچنان امید بازگشــت هر چه ســریعتر به وضعیت عادی در این شهر در خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال میدهند .در اواسط بهار و آغاز گرما ،شالیزارهای گیالن شاهد
حضور زنان و مردانی است که در سراسر روز به نشاءکاری مشغول هستند.
وجود دارد.
محمد رنجبر /خبرگزاری تسنیم
مصطفی حسنزاده /خبرگزاری تسنیم

کوتاه از استانها
 مدیر امور آب و فاضالب شهریار
اظهار کرد:

توسعه شبکه آبرسانی در
عباسآباد شهرستان شهریار

شهریار /گروه اســتانها :مدیر امور آب
و فاضالب شــهریار از توسعه شــبکه آب در
فاز یک اندیشــه و عباسآباد شــهریار خبر
داد .محســن احمدی با اعالم این خبر اظهار
داشت :با توجه به رشــد جمعیت ،گسترش
و توسعه شهری و افزایش تقاضا برای خرید
انشعاب آب شــرب ،عملیات توسعه شبکه
آب در عباسآباد شــهریار و در راستای ارائه
خدمات به شــهروندان انجام شد .وی گفت:
در این طرح و برای اجرای عملیات توســعه
شــبکه به متراژ  60متر ،لولهگذاری با قطر
 110میلیمتری از جنــس پلیاتیلن به طور
کامل انجام شــده اســت .احمدی افزود :در
سالجاری و با توجه به نزدیک شدن به فصل
گرم تابستان و همزمانی با شیوع ویروس کرونا،
تقاضا برای مصرف آب شرب افزایش مییابد.
مدیر امور آبفای شهرستان شهریار در پایان
تاکید کرد :شهروندان به منظور جلوگیری از
احتمال قطع یا افت فشار آب در شبکه توزیع
آبرسانی و برای گذر از بحران کمآبی در فصل
تابستان ،از مصارف غیرضروری آب شرب جدا
پرهیز و هنگام شستشوها به ویژه شستشوی
 20ثانیهای دســت از باز بودن شیرهای آب
خودداری کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان
اعالم کرد:

رشد  ۳۲درصدی کشفیات
مواد مخدر در کرمان

کرمان  /گروه استانها :جانشین فرمانده
انتظامی اســتان کرمان در جلســه شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان
اظهار کرد :در سال گذشته در راستای وظایف
ذاتی و با همکاری دســتگاههای مختلف در
کمیتــه مقابله ،بیش از  ۱۴۷تــن انواع مواد
مخدر در استان کرمان کشف و ضبط شد که
نسبت به ســال قبل از آن  ۳۲درصد افزایش
داشته است .سرهنگ «ناصر فرشید» با اشاره
به اینکه  ۸۲درصد این مواد توسط نیروهای
انتظامی کشــف شــده و  ۲۹درصد افزایش
کشفیات داشــتهایم ،افزود :از مجموع مواد
کشف شده ۸۴ ،درصد تریاک با افزایش ۲۹
درصدی ۱۱ ،درصد حشیش با افزایش پنج
درصدی و یک درصد مربوط به شیشه بوده که
افزایش کشفیات شیشه نگران کننده است و
باید والدین و دستگاههای پیشگیری در کنار
اقدامات مقابلهای با ما همکاری کنند .فرشید
تصریح کرد :در سال  ۹۸تعداد  ۱۲۴عملیات
و  ۳۵درگیری مسلحانه توسط کمیته مقابله
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
کرمان صورت گرفته و  ۱۸۲باند منهدم ،بیش
از  ۶۰قبضه انواع سالح کشف و بیش از ۲۰۰۰
خودرو توقیف شده است.
رئیس اتحادیه طالفروشان زنجان
عنوان کرد:

طالفروشان زنجانی خریدارند
تا فروشنده

زنجان /گروه اســتانها :رئیس اتحادیه
طالفروشــان زنجــان گفــت :بــا توجه به
شــرایط فعلی ،طالفروشان بیشــتر از مردم
طال میخرند تا اینکه فروش داشــته باشند.
سیدمحمد صفایی ،با اشاره به وضعیت بازار،
اظهار کرد :در حال حاضر با توجه به تغییراتی
که در عالقهمندی مردم برای سرمایهگذاری
و خرید به وجود آمده ،بازار طال شاهد عرضه و
تقاضای خاصی نیست .این مسئول ادامه داد:
با کاهش قدرت خرید مردم و نزدیک شــدن
طال به ازای هر گــرم  ۷۰۰هزار تومان ،مردم
بیش از آنکه طال بخرند بیشتر طالهای موجود
را میفروشند .وی با اشــاره به شیوع کرونا و
تاثیراتی که بر بازار داشت ،گفت :متقاضیان
دســت به عصا حرکت میکنند و معاملهها
کام ً
ال محتاطانه انجام میشود.
رئیس اتحادیه طالفروشان زنجان با اشاره به
جذب نقدینگی به بازار بورس ،یادآور شد :در
حال حاضر بخش قابل توجهی از سرمایههای
مردم و نقدینگی آنها به بــازار بورس وارد
میشود و این مهم ســبب شده طالفروشان
بیش از آنکه به مردم طال بفروشند ،خریدار
باشند.

