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88498441سرويس  شهرستان

حميرا رحيمي

۱۶ مركز بهداشتي در مناطق عشايري 
آذربايجان غربي راه اندازي مي شود

مركز بهداش�تي و درماني با همكاري      آذربايجان غربي
معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم 
پزش�كي در مناطق عشايرنشين اين اس�تان راه اندازي مي شود. 
علي بهادري سرپرست اداره كل امور عش��اير آذربايجان غربي با اشاره به 
راه اندازي ۱۶ مركز بهداشتي در مناطق عشايري آذربايجان غربي گفت: 
اين مراكز شامل شش خانه بهداشت، هفت پايگاه سالمت موقت و سه مركز 
خدمات جامع سالمت موقت است كه با هدف توسعه خدمات بهداشتي و 
درماني در مناطق عشايري و ايجاد مراكز بهداشتي درماني فعاليت خواهد 
كرد.  وي با اشاره به اينكه عشاير اين استان در ۵۵۰ منطقه حدود 3  هزار 
س��ياه چادر برپا مي كنند، افزود: تمهيدات الزم در جهت تسهيل تردد و 
تأمين امنيت و امكانات بهداشتي و درماني عشاير در هنگام كوچ به مناطق 
ييالقي و در محل اتراق آنان انديشيده شده است.  سرپرست اداره كل امور 
عشاير آذربايجان غربي گفت: طبق بررسي هاي صورت گرفته تاكنون مورد 
مشكوكي در خصوص بيماري كرونا در عشاير استان مشاهده نشده  است.  
بهادري ادامه داد: ۱۵ هزار و ۵۹۹ خانوار عشايري با حدود ۱۰۴ هزار نفر 
جمعيت در ۱۶ شهرستان اين استان مستقر هستند كه حدود ۶۰۰ خانوار 

از آنها به ييالق هاي خارج از استان كوچ مي كنند. 

   هرمزگان: نخستين جشنواره ملي قصه گويي روستا و عشاير به همت 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان هرمزگان در دو بخش قصه گويي 
سنتي و نوين برگزار مي ش��ود.  عالقمندان مي توانند با موضوعات احياي 
فرهنگ ها و سنت هاي روستايي و عشاير؛ كارآفريني و توليدات روستايي 
و عشاير در اين جشنواره شركت كنند.  در اين جشنواره از كودكان تا مادر 
بزرگان و پدربزرگان نيز مي توانند شركت كنند و هريك از شركت كنندگان 
مي توانند آثار خود را به صورت فيلمبرداري از طريق تلفن همراه حداكثر ۵ 

دقيقه به شماره تلفن ۰۹۱۷۶۴۷۶۱۶۵ ارسال كنند. 
   آذربايجان غربي: رئيس دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه به روند 
روبه افزايش ميزان آب در اين حوضه بسته اشاره كرد و گفت: وسعت درياچه 
در زمان حاضر ۲ هزار و ۹۶۵ كيلومترمربع است.  فرهاد سرخوش با بيان اينكه 
ميزان آب درياچه اروميه در حال حاضر به بيش از ۴ ميليارد و يك ميليون 
مترمكعب رسيده است، افزود: حجم آب نگين آبي آذربايجان نسبت به سال 
گذشته يك ميليارد و ۶۱۰ ميليون مترمكعب افزايش را نشان مي دهد.  به 
گفته وي، تراز فعلي اين درياچه نيز يك هزار و ۲۷۱ متر و ۵۰ سانتي متر است 

كه ۵۹ سانتي متر بيشتر از زمان مشابه سال گذشته برآورد مي شود. 
   يزد: معاون بهداشت و درمان سپاه الغدير يزد گفت: اولين نقاهتگاه 
اين استان به ظرفيت ۶۰ نفر براي پذيرش بيماران مبتال به ويروس كرونا 
به همت نيروهاي اين يگان آماده شد و در صورت نياز مورد استفاده قرار 
مي گيرد.  سعيدرضا غفوري افزود: اين نقاهتگاه با همكاري دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد صدوقي يزد براي پذيرش بيماران در مركز استان آماده ارائه 
خدمات شد.  به گفته وي، تجهيزات و امكانات مورد نياز نقاهتگاه از سوي 
اين معاونت با همكاري ساير دس��تگاه هاي مسئول درماني تأمين شد و 

مشكلي در پذيرش و ارائه خدمات وجود ندارد. 
   زنجان: مديرعامل جمعيت هالل احمر استان زنجان، از اجراي طرح تب 
سنجي توسط نيروهاي داوطلب اين جمعيت خبرداد و گفت: طي يك هفته 
گذشته غربالگري ۴ هزارو ۷۴ نفر در مبادي ورودي شهرهاي ابهر، طارم و 
ايجرود به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا انجام شد.  شهرام ميرزايي 
افزود: نيروهاي داوطلب هالل احمر براي تست كرونا ويروس به روش تب 
سنجي و اطالع رساني به مردم براي پيشگيري از شيوع اين ويروس در مبادي 
ورودي استان در شهرستان هاي ابهر، طارم و ايجرود در ايستگاه هاي پايش 
مستقر هستند و تاكنون ۲ هزار و ۱۰۵ نفر را غربالگري و تب سنجي كردند. 

مديرعامل شركت     قم
آب و فاض�اب 
اس�تان قم، از انجام 7 هزار آزمون ميكروبي، 
فيزيكوشيميايي و كلرسنجي بر روي آب قم 
از زمان ش�يوع بيم�اري كرون�ا در يك ماهه 

گذشته خبر داد. 
دكتر علي جان صادق پور مديرعامل شركت آب و 
فاضالب قم با اشاره به اينكه آب يكي از مهم ترين 
عوامل افزايش ش��اخصه هاي بهداشتي در اين 
اس��تان اس��ت گفت: در يك ماهه اخير ۷ هزار 
آزمون ميكروبي، فيزيك و شيميايي و كلرسنجي 
بر روي آب قم انجام گرفته كه همگي سالمت آن 
را تأييد كردند.  وي با اش��اره ب��ه افزايش حدود 
هشت درصدي مصرف آب از ابتداي شيوع كرونا 
در شهر نسبت به مدت مش��ابه سال قبل افزود: 
تمام توان خود را براي تأمين آب و دفع بهداشتي 
فاضالب به كار بستيم و اميدواريم مردم عزيز با 

رعايت بهداش��ت فردي و البته استفاده بهينه از 
آب و پرهيز از اسراف، ياري رسان خادمان خود در 
شركت آب و فاضالب باشند.  مديرعامل شركت 
آب و فاضالب قم با بيان اينكه اكيپ هاي عملياتي 

شركت آب و فاضالب هم در حوزه كنترل كيفيت 
و هم در حوزه رسيدگي به حوادث از زمان شيوع 
ويروس كرونا در حال خدمت به مردم هستند، 
ادامه داد: تمام واحدهاي عملياتي ش��ركت در 

اين مدت در حال آماده باش هستند تا مشكلي 
براي مردم در زمينه تأمين آب سالم و بهداشتي و 
دفع فاضالب ايجاد نشود.  صادق پور همچنين از 
فعاليت ۲۴ ساعته پرسنل حوادث آب و فاضالب و 
نيز بهره برداران تصفيه خانه هاي فاضالب و حضور 
هوشيار پرسنل حفاظت فيزيكي جهت محافظت 
از تأسيسات آب و فاضالب به منظور تداوم ارائه 
خدمات خبر داد و كنترل فرآين��د تصفيه آب، 
نظافت و گندزداي��ي تمام آبس��ارهاي فعال در 
شهر، افزايش نظارت بر سامانه هاي گندزدايي را 
از ديگر اقدامات انجام شده در اين مدت برشمرد.  
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان قم با 
بيان اينكه اج��راي پروژه هاي توس��عه و اصالح 
ش��بكه هاي آب و فاضالب شهر با شيوع بيماري 
كرونا تعطيل نشد، اظهار داشت: در اين مدت در 
مناطق مختلف شهر بيش از ۱۰ هزار متر توسعه و 

اصالح شبكه هاي آب و فاضالب داشتيم. 

انجام 7 هزار آزمون سالمت روي آب قم در يك ماه اخير

برگزاري كالس هاي درس دانشجويان ياسوجي به صورت مجازي
براي اولين بار     كهگيلويه و بويراحمد
در اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد كاس هاي درس�ي 
دانش�جويان دانش�گاه ياس�وج به صورت 

مجازي برگزار شد. 
احمد عريان رئيس دانشگاه ياسوج گفت: پس 
از اعالم ش��يوع كرونا در كش��ور و زمزمه هايي 
مبني ب��ر تعطيلي مراكز آموزش��ي كش��ور، 
بالفاصله جلسه اي در دانشگاه ياسوج براي ارائه 

كالس هاي درسي به صورت مجازي تشكيل شد.  وي افزود: با توجه به زيرساخت هاي خوبي كه در 
دانشگاه ياسوج وجود دارد اين دانشگاه براي اولين بار در استان كالس ها را به صورت مجازي برگزار كرد.  
رئيس دانشگاه ياسوج با اشاره به تعطيلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در پي شيوع ويروس كرونا 
خاطرنشان كرد: بالفاصله پس از تعطيلي دانشگاه ها، كالس هاي درسي دانشكده هاي دانشگاه ياسوج 
از روز ۱۷ اسفند و در همان وقتي كه اين كالس ها به صورت حضوري برگزار مي شد به صورت مجازي 
از سوي اساتيد ارائه شد.  عريان تصريح كرد: بيش از ۵۰۰ كالس درس مجازي در اين مدت برگزار شده 

است و مشروح كالس ها نيز به صورت آفالين براي دانشجويان در دسترس و قابل استفاده است.

پويش »هر خانه ايراني يك محفل قرآني« در اصفهان اجرا شد
معاون تهذيب      اصفهان
و تبليغ حوزه 
علميه اصفهان با اش�اره به اجراي »پويش 
هرخانه ايراني يك محف�ل قرآني« در اين 

استان خبر داد. 
حجت االس��الم مومني معاون تهذيب و تبليغ 
حوزه علميه اصفهان با اشاره به اينكه، پويش »هر 
خانه ايراني يك محفل قرآني« در اصفهان اجرا 
شد. گفت: در روايات آمده است كه هر زمان باليا 

به سمت شما آمد انس خود را با قرآن بيشتر كنيد، بنابر اين هر زمان احساس كرديد غم و غصه به سراغ 
شما آمد يا گرفته و پژمرده شده ايد و افسردگي داريد، به سراغ قرآن برويد و سعي كنيد تالوت قرآن داشته 
باشيد.  وي با بيان اينكه در خانه با كودكان و فرزندان خود قرآن بخوانيد، تصريح كرد: مردم مي توانند در 
پويش »هرخانه ايراني يك محفل قرآني« شركت كنند، در اين راستا، هر شب يا هر روزي كه توانستيم در 

خانه به همراه فرزندان يك صفحه از قرآن را باز كنيم، بخوانيم و معنا كنيم يا يك سوره را حفظ كنيم. 

كمپين »روستاي بدون كرونا« در كرمانشاه راه اندازي شد
مدير صندوق      كرمانشاه
بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روس�تاييان و عش�اير استان 
كرمانشاه از راه اندازي كمپين روستاي بدون 
داد.  خب�ر  كرمانش�اه  در  كرون�ا 
س��جاد طاهري مدير صندوق بيم��ه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير استان كرمانشاه با 
اشاره به راه اندازي كمپين »روستاي بدون كرونا« 
در كرمانشاه گفت: ۷۷ هزار خانوار بيمه شده اصلي 

تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير استان كرمانشاه و خانواده هايشان در قالب 
كمپين »روستاي بدون كرونا« تحت پوشش حمايت هاي ويژه اقتصادي، اجتماعي و مشاوره هاي بهداشتي 
اين صندوق قرار خواهند گرفت.   وي افزود: به منظور حمايت از خانواده بزرگ كشاورزان، روستاييان و عشاير 
تحت پوشش در استان كرمانشاه، بيمه شدگان و مستمري بگيراني كه بصورت قطعي درگير اين بيماري 
باشند يا متأسفانه يكي از اعضاي خود را از دست داده باشند، مي توانند با ارسال عدد ۵ به شماره و سامانه 
پيامكي »3۰۰۰۲۷ « ضمن اطالع رساني موضوع از طريق اين كانال ارتباطي از تسهيالت كم بهره )بدون نياز 

به ضامن و مراجعه به بانك( يا از بسته هاي حمايتي )بصورت نقدي يا غيرنقدي ( بهره مند شوند. 

راه اندازي آزمايشگاه تشخيص كرونا در رفسنجان در آينده نزديك
با توجه به اينكه      كرمان
در كرم�ان فقط 
يك  آزمايشگاه تشخيص تست كرونا ويروس 
وجود دارد، ل�ذا به زودي يك آزمايش�گاه 
جديد ب�ه اين اس�تان افزوده خواهد ش�د. 
دكتر احمد جمالي زاده معاون بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشكي رفسنجان گفت: در استان كرمان 
فقط يك  آزمايش��گاه تشخيص تس��ت كرونا 
ويروس وجود دارد و فعاليت مي كند و با توجه 
به ظرفيت هاي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان؛ درخواست ايجاد آزمايشگاه تشخيص تست كرونا به 
وزارت بهداشت و درمان داده و مجوزها ارسال شده است و به زودي اين  آزمايشگاه راه اندازي خواهد شد 
كه اعتباري بالغ بر ۱۴ ميليارد ريال براي اجراي اين طرح صرف خواهد شد.  وي افزود: از يك ماه پيش 
تا امروز ۸۵ نفر مشكوك به كرونا در بيمارستان علي بن ابيطالب)ع( بستري شده اند كه عالئمي شبيه 

كرونا داشته اند اما به انواع بيماري آنفلوآنزاي نوع  A يا B يا سرماخوردگي مبتال بوده اند.

 افتتاح بيمارستان صحرايي كوويد ۱۹ 
در بندرعباس 

بيمارستان صحرايي كوويد 1۹ با     هرمزگان
نام »شهيد فاطمي« با همت نيروي 
دريايي سپاه در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس برپا شد. 
بيمارستان صحرايي »ش��هيد فاطمي با همكاري دانشگاه علوم 
پزش��كي هرمزگان و نيروي درياي��ي س��پاه در محوطه جلوي 
س��اختمان س��وختگي ش��فا مجتمع درماني و آموزشي پيامبر 
اعظم)ص( بندرعباس برپا شده عصر دوشنبه به بهره برداري رسيد.  
اين بيمارستان با ظرفيت پذيرش 3۶ بيمار شامل بخش اورژانس و 
بخش پذيرش موقت بيماران با مشكالت تنفسي است كه بيماران 
پس از ترياژ و ويزيت توس��ط طب اورژانس در صورتي كه نياز به 
انجام بررسي و آزمايش هاي تكميلي داشته باشند به صورت موقت 
در اين بيمارستان بستري مي شوند.  هم اكنون بخش بستري اصلي 
بيماران كوويد ۱۹ در طبقه دوم ساختمان سوختگي است كه اين 
روزها جهت استفاده براي بيماران كرونا تغيير كاربري داده شده و 
داراي تخت بستري و بخش اي سي يو و در حال خدمت رساني به 

بيماران با تشخيص كرونا در بندرعباس است. 

 گندزدايي شبانه معابر قزوين 
با ۱۵ هزار ليتر مواد ضدعفوني كننده

عملي�ات گندزداي�ي معاب�ر و     قزوين
خيابان هاي شهر قزوين به ويژه 
مراكز پرتردد با هدف مقابله با كرونا هر شب با استفاده از 1۵ 
ه�زار ليتر م�واد ضدعفون�ي كننده )آب اس�تريل ش�ده با 
آب ژاول( از س�وي نيروهاي آتش نش�اني انجام مي ش�ود. 
مجتبي منتظ��ري رئيس س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري قزوين با اشاره به اينكه گندزدايي شبانه معابر قزوين با ۱۵ 
هزار ليتر مواد ضدعفوني كننده، گفت: ۱۲۰ نيروي آتش نشان عمليات 
گندزدايي و ضدعفوني كردن معابر، پياده راه ها و خيابان هاي قزوين به 
ويژه نقاط پرتردد را براي مقابله با ويروس كرونا برعهده دارند.  وي افزود: 
تانكرهاي آب پاش آتش نش��اني با ظرفيت ۲ تا 3 هزار ليتر به همراه 
دستگاه هاي آب پاش سبك كار در عمليات آتش نشانان قزويني براي 
ضدعفوني سازي معابر و خيابان هاي شهر به كار گرفته مي شوند.  اين 
مسئول حوزه خدمات شهري ادامه داد: در نواحي منفصل شهري نيز 
صاحبان تراكتورها به آتش نشاني براي ضدعفوني كردن معابر كمك 

مي كنند و در حال حاضر ۱۲ دستگاه تراكتور به كمك ما آمده است.

۱۰ هزار متر مربع از فضاي شهري خمين 
گلكاري شد

در آستانه نوروز 1۰ هزار مترمربع    مركزي
باز فض�اي ش�هري زادگاه امام 
راحل در شهرس�تان خمين با ۶ هزار گلدان شب بو، 3 هزار 
صندوق بنفش�ه و ۶۰ هزار نش�اي گل فصلي گلكاري ش�د. 
ابوالفضل مرتضييان ش��هردار خمي��ن گفت: در راس��تاي نهضت 
درختكاري امس��ال يك هزار اصله نهال در زادگاه امام راحل كاشت 
شده و پيش بيني مي شود شمار نهال هاي كاشته شده به ۱۰ هزار اصله 
برسد.  وي افزود: براي استقبال از بهار جدول خيابان ها از ميدان نهم 
دي تا انتهاي بلوار شهيد بهشتي به طول ۱۰ هزار مترمربع رنگ آميزي 
شده است.  شهردار خمين، نقاشي ديواري با موضوعات بهار و شاهنامه 
فردوسي، آذين بندي با ريسه هاي رنگي، بنر و پرچم هاي تبريك سال 
نو را از ديگر اقدامات شهرداري براي زيباسازي فضاي شهري در آستانه 
نوروز بيان كرد.  مرتضييان گفت: ضدعفوني معابر و خيابان ها و اماكن 
عمومي توسط شهرداري انجام مي شود و بنرهاي آموزش پيشگيري از 
شيوع ويروس كرونا، ماندن مردم در خانه و همراهي مردم در شكست 

اين بيماري در سطح شهر نصب شده است. 

 تبديل 207 كارگاه اقتصاد مقاومتي گيالن 
برای توليد ماسك

 بيمارستان صحرايي سپاه
 48 ساعته در بابل راه اندازي مي شود

به همت سپاه      گيالن
 ، ن ا ر ا س�د پا
جهادگران عرصه خدمت و بسيجيان، ۲۰7 
كارگاه توليدي اقتصاد مقاومتي گيان عمًا 
ب�ه كارگاه تولي�د ماس�ك تبدي�ل ش�د. 
احمد ابراهيمي، مسئول سازمان بسيج سازندگي 
سپاه قدس گيالن با بيان اينكه جهاد در راه مبارزه 
با ويروس كرونا در گيالن همچن��ان ادامه دارد 
و با محوريت سپاه و بس��يج گروه هاي مختلفي 
براي اين كار سازماندهي شده اند گفت: به همت 
جهادگران عرصه خدمت ۲۰۷ كارگاه توليدي 
اقتصاد مقاومتي گيالن به كارگاه توليد ماسك 
تبديل ش��د.  وي افزود: تا به امروز ۲ هزار و ۵۸۲ 
مكان مذهبي، مدارس و مساجد استان گيالن 
براي مقابله با انتشار بيشتر ويروس كرونا توسط 
گروه هاي جهادگر ضدعفوني شده است.  مسئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه قدس گيالن با بيان 
اينكه ضدعفوني ۴ ه��زار و ۸۵۶ نقطه از معابر و 
اماكن عمومي استان گيالن توسط بسيج و سپاه 
مورد توجه قرار گرفته و اين فعاليت ها همچنان 
استمرار دارد تصريح كرد: 3۵ هزار و ۱۵۰ بسته 

شامل اقالم بهداشتي و ضدعفوني كننده در بين 
مردم به ويژه اقشار محروم جامعه و خانواده هاي 
كم درآمد گيالن توزيع شده است.  ابراهيمي از 
توليد و توزيع بيش از 3۵۰ هزار ماسك و دستكش 
در گيالن توسط بسيجيان و گروه هاي جهادي 
خبر داد و با بي��ان اينكه ۲۵۰ هزار ع��دد از اين 
اقالم مستقيماً توسط بسيج سازندگي توليد شده 
است، ادامه داد: ۱۰۰ هزار عدد از اين ماسك ها و 
دستكش ها نيز از طريق خيران خريداري شد كه 
تمام آن را در بين خانوارها توزيع كرديم.  مسئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه قدس گيالن توزيع 
۴3 هزار و ۷۸۶ ليتر م��واد ضدعفوني كننده در 
سطح اس��تان را از ديگر فعاليت هاي انجام شده 
گروه هاي جهادي عنوان ك��رد و گفت: به همت 
سپاه ۴33 گروه جهادي تخصصي در بخش هاي 
درماني و بهداش��تي در قالب ۷ هزار و ۱۵۹ نفر 
براي كم��ك به م��ردم و بيماران ب��ه كارگيري 
ش��دند.  ابراهيمي اظهار داش��ت: فعاليت هاي 
متنوع بسيجيان و گروه هاي جهادگر تا پايان اين 
مأموريت همچنان ادامه دارد و نيروها براي كمك 

به مردم در صحنه حاضر هستند. 

ن  س�تا ر بيما    مازندران
صحرايي نيروي 
زميني س�پاه با ظرفيت ۲۰۰ تخت ظرف ۴۸ 
ساعت در شهرستان بابل راه اندازي مي شود. 
علي حسنعلي زاده جانش��ين فرمانده سپاه بابل از 
احداث بيمارس��تان صحرايي نيروي زميني سپاه 
در اين شهرستان خبر داد و گفت: با ورود هيئتي از 
نيروي زميني سپاه و توافقي كه بين سپاه شهرستان، 
نيروي زميني سپاه و علوم پزش��كي بابل صورت 
گرفت اين بيمارس��تان ظرف ۴۸ س��اعت با ۱۰۰ 
پرسنل و ۲۰۰ تخت راه اندازي خواهد شد.  وي با 
بيان اينكه امروزه بابل مركز بيماران كرونايي شده 
و شهرستان هاي همجوار را در امر بيماران كرونايي 
پوشش مي دهد، افزود: نقاهتگاه ويژه بيماران تنفسي 
در سالن ورزشي مخابرات شهرستان راه اندازي و در 
حال حاضر منتظر تجهيزات تخصصي علوم پزشكي 
براي استفاده است.  جانشين فرمانده سپاه بابل در 
ادامه با اعالم اينكه قري��ب به ۵۵۰ پايگاه مقاومت 
شهري و روستاي براي مقابله با كرونا به خط شدند، 
از بكارگيري ۲۰ هزار بس��يجي در قرارگاه پدافند 
زيستي س��پاه بابل خبر داد و گفت: از ضدعفوني 

كردن معابر و محالت تا توليد ماس��ك و آموزش 
پيش��گيري از ابتال  به كرونا، جهادگران بسيجي 
در سه حوزه سفيران سالمت، مدافعان سالمت و 
نيز ناظران سالمت، فعال هستند و همچنين ستاد 
پشتيباني سالمت هم با حضور خيران، پيشكسوتان 
عرصه جهاد و ش��هادت، نماينده شهرستان براي 
پشتيباني از گروه هاي جهادي هم آغاز به كار كرده 
است.  حس��نعلي زاده در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به ۲۰ تيم سفيران سالمت كه اعضاي 
آن را دانشجويان پزشكي علوم پزشكي بابل تشكيل 
مي دهند، افزود: سفيران سالمت خانه به خانه در 
امر پيشگيري مردم از ابتال  به كرونا مشغول آموزش 
هستند.  اين مقام مسئول از راه اندازي ۴۲ كارگاه 
توليد ماسك و گان بيمارستاني در شهرستان هم 
خبر داد و تصريح كرد:  ۵۷ هزار ماسك بهداشتي 
و 3۰۰ گان بيمارستاني توليد و به صورت رايگان 
بين مردم توزيع شد.  جانشين فرمانده سپاه بابل با 
اعالم اينكه روزانه ۱۲ هزار ماسك بهداشتي توسط 
جهادگران بسيجي توليد و توزيع مي شود، يادآور 
شد كه در توليد ماسك بهداشتي و گان بيمارستاني 

نياز مبرم به مواد اوليه داريم.

دوربين حرارتي در ورودي ترمينال داخلي 
فرودگاه تبريز نصب شد

در راستاي پيشگيري از شيوع ويروس      آذربايجان شرقي
كرون�ا دوربي�ن حرارت�ي در ورودي 
ترمين�ال داخل�ي ف�رودگاه ش�هيد مدن�ي تبري�ز نصب ش�د. 
رامين آذري مديركل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي با اشاره به نصب 
دوربين حرارتي در ورودي ترمينال داخلي فرودگاه شهيد مدني تبريز 
گفت: اين دستگاه به علت دقت تب س��نجي و با توجه به حجم باالي 
مسافران با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز در اين فرودگاه نصب 
و به بهره برداري رس��يد.  وي افزود: دوربين حرارتي قادر است به طور 
همزمان چندين نفر از مسافران را به طور يكجا رصد و پايش كند و در 
صورتي كه درجه حرارت هر يك از مسافران از حد معمول بيشتر باشد با 
مشخص كردن تصوير وي و اعالم هشدار به كاربر سيستم، اعالن خطر 
مي كند.  مديركل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي همچنين با اشاره به 
بهسازي و نصب دكل هاي جديد روش��نايي اپرون در فرودگاه شهيد 
مدني تبريز گفت: با توجه به توسعه اپرون فرودگاه تبريز، اين اقدام براي 
تأمين روشنايي محل پارك هواپيماها، طبق استاندارهاي هوانوردي 
انجام شده است.  آذري، ادامه داد: در اين راستا ۹ دكل روشنايي موجود 
با نظارت اداره فني فرودگاه تبريز و هماهنگي اداره كل تس��هيالت و 
تجهيزات شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بهسازي شده و يك 

دستگاه دكل جديد خريداري و در حال نصب و راه اندازي است.   

 راه اندازي بخش سي تي اسكن 
بيمارستان امام علي)ع( كرج

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي      البرز
اس�تان البرز با اش�اره به تسريع در 
تش�خيص و درمان بيماران كرونايي، از راه اندازي بخش س�ي تي 
داد.  خب�ر  ك�رج  عل�ي )ع(  ام�ام  بيمارس�تان  اس�كن 
دكتر حسن اينانلو معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي استان البرز گفت: 
نبود سي تي اسكن در بيمارستان امام علي )ع( سبب شد كه بيماران 
براي تشخيص به بيمارستان خصوصي تخت جمشيد كرج اعزام شوند، 
موضوعي كه موجب شد تا بخش سي تي اسكن بيمارستان امام علي )ع( 
كرج راه اندازي ش��ود.  وي افزود: روزانه حدود 3۰ بيمار با عالئم اوليه 
كرونا از بيمارستان امام علي )ع( براي انجام سي تي اسكن به بيمارستان 
تخت جمشيد كرج ارجاع داده مي شد كه وقت گير بود.  معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشكي البرز ادامه داد: البته خدمات سي تي اسكن اين 
بيمارستان به بيماران به صورت رايگان انجام شد.  اينانلو با بيان اينكه 
براي درمان كرونا به حمايت ديگر دستگاه ها و خيران نياز داريم، گفت: 
در اين زمينه تاكنون ش��هرداري كرج ۵ ميليارد تومان براي تجليل از 

پرستاران و خريد تجهيزات پزشكي كمك كرده است. 

 قرارگاه فرهنگي پيشگيري از كرونا 
در كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي

با مشاركت ۴۰۰ كتابدار، قرارگاه فرهنگي      خراسان رضوي
پيشگيري و مقابله با كرونا با هدف ترغيب 
مردم به ماندن در خانه و فرهنگ س�ازي و اطاع رساني هوشمندانه و 
راه اندازي پويش »خانواده كتاب خوان« با محوريت اداره كل كتابخانه هاي 

عمومي خراسان رضوي دراين استان تشكيل شد. 
حجت االسالم والمسلمين علي اكبر سبزيان، مدير كل كتابخانه هاي 
عمومي خراس��ان رضوي گفت: با توجه به بحران اجتماعي رخ داده در 
مواجهه با ويروس كرونا، تالش جمعي دستگاه ها و سازمان ها در مبارزه 
با اين رخداد و تعطيلي مراكز آموزشي و كتابخانه هاي عمومي؛ اداره كل 
كتابخانه هاي عمومي استان به تشكيل قرارگاه فرهنگي پيشگيري و 
مقابله با كرونا با هدف ترغيب مردم به ماندن در خانه و فرهنگ سازي 
و اطالع رساني هوش��مندانه و راه اندازي پويش »خانواده كتاب خوان« 
اقدام كرده است.  وي افزود: در اين قرارگاه قريب به ۴۰۰ كتابدار استان 
به عنوان افس��ران جبهه دانايي انقالب اس��المي عالوه بر آگاه سازي 
و اطالع رس��اني و تش��ويق بر حضور در من��ازل و پرهيز از س��فرهاي 
درون شهري و برون شهري، تأكيد مي شود افراد به خواندن كتاب هاي 
خوانده نشده كتابخانه ش��خصي خود بپردازند و با ارسال ويدئوي يك 

دقيقه اي در پويش خانواده كتاب خوان شركت كنند. 

 سپاه چهارمحال و بختياري 
نقاهتگاه شهركرد را آماده  كرد

بسيجيان همواره در تمامي صحنه هاي كشور پيشگام و پيشقدم بوده 
و اين بار نيز در مسئله كرونا و مقابله با شيوع اين بيماري، در شهرها 
و روستاهاي استان هاي مختلف كشور به صحنه آمده اند تا با جهادي 
ديگر، اينبار سامت را به ش�هروندان هديه كنند. در چهارمحال و 
بختياري نيز در كنار ضدعفوني اماكن و مراكز عمومي شهر و همچنين 
توزيع ماسك و لوازم بهداشتي در ميان شهروندان كه توسط جهادگران 
بسيجي انجام مي شود، فرمانده سپاه حضرت قمر بني هاشم)ع( استا 
نيز از راه اندازي نقاهت�گاه بيماران مبتا به كرون�ا خبر مي دهد كه 
با ظرفيت پذيرش ۶۰ نفر در ش�هركرد آماده خدمات رساني است. 

    
بسيجيان همواره در تمامي صحنه هاي كشور پيشگام و پيشقدم هستند و اين 
بار نيز در صحنه مقابله با ش��يوع بيماري كرونا در شهرها و روستاهاي استان 
چهارمحال و بختياري و حفظ س��المت مردم به مي��دان آمده اند. همكاري 
و همياري و تالش ارگان هايي مانند بس��يج و سپاه موجب ش��ده تا سازمان 
بهداش��ت جاني هم اقدامات و تالش هاي ايران براي مبارزه با ويروس كرونا 
را بي سابقه توصيف كنند.  در اين ميان يكي از ضرورت هاي مقابله با ويروس 
كرونا و جلوگيري از انتشار آن در شهرها و روستاها، ضدعفوني كردن مستمر 
معابر عمومي و خيابان هاس��ت كه اين روزها پيشگامان مقابله با اين بيماري 
شهرداري ها، سازمان هاي آتش نشاني، سپاه پاسداران و بسيج مردمي هستند. 

   نقاهتگاه شهركرد آماده خدمات رساني
با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري بر حفظ سالمت مردم، بسيجيان استان 
چهارمحال و بختياري هم به مانند تمام جهادگران ايراني به ميدان آمده و 
باتمام توان خود در جهت ضدعفوني كردن خيابان ها و معابر عمومي سطح 
شهرها و روستاها از هيچ حركتي فروگذار نبوده اند.  از سوي ديگر بسيجيان 
با توليد ماسك و تأمين تجهيزات حفاظت فردي نقش بسزايي در مقابله و 
پيشگيري از انتشار كرونا ايفا كرده اند. در چهارمحال و بختياري، آماده سازي 
نقاهتگاه ها نيز بر عهده سپاه قمربني هاشم)ع( قرار دارد.  فرمانده سپاه حضرت 
قمر بني هاشم )ع( چهارمحال و بختياري با بيان اينكه با تالش هاي صورت 
گرفته، نقاهتگاه بيماران مبتال به كرونا آماده خدمت رس��اني شده است، به 
»جوان« مي گويد: »اين نقاهتگاه با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با 

ظرفيت پذيرش ۶۰ نفر در مركز استان آماده ارائه خدمت است.«
سردار محمدعلي اكبري ادامه مي دهد: »در صورت لزوم هر بيمار مبتال به 
كرونا مي تواند به مدت هفت روز در اين نقاهتگاه نگهداري و مراقبت شود.« 
وي با بيان اينكه تجهيزات و امكانات مورد نياز اين نقاهتگاه از سوي معاونت 
بهداشت و درمان سپاه حضرت قمر بني هاشم)ع( و دانشگاه علوم پزشكي 
شهركرد تأمين شد، تصريح مي كند: »رسانه هاي چهارمحال و بختياري 
در دوران شيوع ويروس كرونا اطالع رساني مطلوبي داشتند كه در كاهش 
روند صعودي و جلوگيري از گسترش اين ويروس مؤثر بود.« فرمانده سپاه 
حضرت قمر بني هاشم)ع( چهارمحال و بختياري با تأكيد بر اينكه مردم به 
رعايت نكات بهداشتي در مبارزه با ويروس كرونا توجه ويژه اي داشته باشند، 
مي گويد: »ابالغ مقام معظم رهبري به نيروهاي مسلح براي مقابله با ويروس 
كرونا، وظيفه سپاه را صد برابر كرد و امروز باالترين خدمت به مردم تالش 
براي مقابله و ريشه كني اين بيماري اس��ت.« وي با اشاره به اينكه دشمن 
از اين موقعيت براي تبليغ عليه جمهوري اس��المي استفاده كرد تا بتواند 
اقدامات كشور را بد جلوه دهد اما اين بار نيز مانند گذشته ناكام خواهد ماند، 
وي يادآور شد: سپاه تصريح مي كند: »پاسداران در ضدعفوني كردن مراكز 
مهم چهارمحال و بختياري به صورت روزانه همكاري دارد و تمام تالش خود 
را در اين زمينه به كار گرفته اس��ت.« اكبري با اشاره به اينكه اكنون هفت 
پايگاه توليد ماسك در استان با تأييد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
و دانشگاه علوم پزشكي شهركرد روزانه ۴ هزار ماسك توليد مي كنند و تالش 
مي شود بخشي از اين توليدات در اختيار نيازمندان قرارگيرد، تأكيد مي كند: 
»در صورت نياز به معاينه حضوري برخي خانوارها، پس از غربالگري، سه نفر 
شامل دو نيرو از بهداشت و درمان و يك بسيجي محلي شناخته شده، اقدام به 
اين كار مي كنند«.  وي مي گويد: »سپاه تاكنون 3۸۰ مورد از اماكن مذهبي 
استان را ضدعفوني كرده است و براي مقابله با گسترش ويروس كرونا ۶ هزار 
و ۵۰۰ برگ بروشور بين مردم پخش و زمينه آموزش چهره به چهره فراهم 
شده است.« وي يادآور مي شود: »تمامي پروتكل هاي بهداشتي در پادگان ها، 
بسيج و مراكز سپاه چهارمحال و بختياري و ورود و خروج نيروها، سربازان و 
بسيجيان رعايت و كنترل مي شود. همچنين مراكز درماني و كلينيك هاي 
سپاه استان براي مقابله و ريشه كني ويروس كرونا بسيج شده اند و در اين 

راستا بسياري از متخصصان قرنطينه خانگي را سفارش مي كنند.«
   7۵۰ گروه جهادي در حال فعاليت

مسئول بسيج سازندگي سپاه قمر بني هاشم)ع( چهارمحال و بختيار نيز با 
اشاره شيوع كرونا ويروس، مي گويد: »۷۵۰ گروه جهادي در قالب پزشكي، 
دامپزشكي، خدمات رساني و كارگاه هاي خياطي توليد ماسك در سطح استان 
در حال فعاليت هستند.« سرهنگ هوشنگ فوالدي با تأكيد بر اينكه در ۱۵ 
نقطه استان هفت كارگاه خياطي مشغول به خدمت هستند كه در مجموع 
روزانه ۴ هزار ماسك در سطح استان توليد مي شود، ادامه مي دهد: »گروه هاي 
جهادي نيز به صورت شبانه مشغول گندزدايي معابر پرتردد عمومي شهر 
هستند.« براساس آخرين آمار دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، تاكنون ۲۹3 
بيمار مشكوك به ويروس كرونا در چهارمحال و بختياري شناسايي شده است 
كه از اين تعداد ۵۲ نفر به طور قطعي مبتال به اين ويروس هستند. همچنين از 
تعداد مبتاليان به ويروس كرونا تاكنون ۲۷ نفر بهبود يافته، ۸ نفر جان باخته 

و مابقي در بيمارستان هاي استان بستري هستند.


