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88498441سرویس  شهرستان

محمدرضا هادیلو

 توليد ست لوله ونتيالتور 
از سوي كارشناسان دانشگاه محقق اردبيلي

رئيس مركز رش�د واحدهاي فناوري      اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي از توليد ست 
لوله ونتيالتور EVA توسط فناوران مركز رشد اين مركز تحقيقاتی  
در راس�تاي درمان بيم�اران ناش�ي از وي�روس كرونا خب�ر داد. 
برومند صالحي رئيس مركز رش��د واحدهاي فناوري دانش��گاه محقق 
اردبيلي با اشاره به توليد س��ت لوله ونتيالتور EVA توسط فناوران اين 
دانشگاه در راستاي درمان بيماران ناشي از ويروس كرونا گفت: اين اقدام 
در پي افزايش روزافزون نياز كشور به تجهيزات الزم براي مقابله با ويروس 
كرونا و درمان بيماران صورت مي  گيرد.  وي افزود: اين شركت در حوزه  
توليد تجهيزات پزشكي فعاليت داشته و بخش��ي از نيازهاي تجهيزاتي 
بيمارس��تان ها را تأمين مي كند.  رئيس مركز رش��د واحدهاي فناوري 
دانشگاه محقق اردبيلي خاطرنش��ان كرد: اين ش��ركت در حال حاضر 
روزانه يك هزار و 500 ست لوله ونتيالتور EVA توليد مي كند كه اين 
ميزان قابل افزايش به حدود 4 هزار ست در روز است.  مهدي عبداله زاده 
مديرعامل شركت فرايند پيشرفته آينده ايرانيان نيز در اين خصوص گفت: 
ست لوله ونتيالتور EVA يكبار مصرف داراي طراحي مناسب براي اتصال 
به دستگاه ونتيالتور بوده و ضد انسداد و فاقد هرگونه نشتي در سيستم 
است.   وي افزود: اين ست داراي كانكتورهاي محكم و مقاوم بوده و ضمن 

سازگاري با محيط زيست، در دو سايز بزرگسال و اطفال تهيه مي شود.

   مازن�دران: علي يوسفي منش ناظر گمركات مازندران گفت: ۱4 
هزار و 400 تن كيوي پارسال از مازندران به خارج كشور صادر شد كه 
بيش از ۱0 ميليون دالر ارزآوري داشت.  وي با بيان اينكه اين ميزان 
صادرات در مقايس��ه با س��ال ۹۷ حدود ۱۱0 درصد افزايش داشت، 
افزود: هند، بحرين، گرجستان، روسيه، اسپانيا، قزاقستان و ازبكستان 

كشور هايي بودند كه كيوي مازندران به آنجا صادر شد. 

  كاشان: سيدعليرضا مروجي رئيس دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
گفت: دكتر مجيد فرهاد، از پزشكان كادر درماني دانشگاه علوم پزشكي 
كاشان به جمع شهداي مدافع سالمت پيوست.  وي افزود: اين شهيد 
بزرگوار در معامله بي دغدغه با خداوند چيزي كم نگذاش��ت و همواره 
در اين مسير در خط مقدم بود و شهادت شايسته او بود چراكه خداوند 
اين چنين افراد شايسته اي را به طور ويژه مورد لطف و عنايت خود قرار 

داده و بهاي آن را متعهد مي شود. 

  آذربايجان ش�رقي: رئيس دانش��كده علوم پزش��كي و خدمات 
بهداشتي درماني مراغه گفت:۱۱ هزار عدد ماسك و لباس محافظتي 
به مراكز درماني مراغه اهدا شد.  حسن تنومند افزود: اين تعداد ماسك 
و لباس ب��ه همت اعضاي كانون توس��عه مراغه و خي��ران تأمين و در 
اختيار دانشكده علوم پزشكي مراغه قرار گرفته است.   وي ادامه داد: 
خيران در اين بس��ته حمايتي ۷ هزار عدد ماسك س��ه اليه، 2 هزار و 
۸00 عدد ماسك  N۹5 و 540 عدد لباس محافظتي به اين دانشكده 

اهداء كرده اند. 

  يزد: رئيس اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مهريز 
از مرمت و بازسازي مسجد جامع باغ بهار و آب انبار حاجي قاسمي خبر 
داد.  مجاهد كرباسي افزود: اين عمليات كه شامل مرمت پشت بام دو 
اثر ياد شده و همچنين بازسازي راه پله ها، بادگير و محوطه سازي بود. 
در س��ال ۹۸ با صرف يك ميليارد و ۶00 ميليون ريال بودجه استاني 
انجام ش��د.  وي ادامه داد: مس��جد باغ بهار مهريز با معماري كهن و 
منحصربه فرد و قدمتي در حدود 500 سال، در بغدادآباد مهريز قرار 
دارد و به شماره ۱40۳5 در فهرست آثار ملي كشور ثبت شده است. 

  همدان: محم��ود بداغي فرمانده س��پاه كبودرآهن��گ گفت: در 
رزمايش دفاع بيولوژيك كه طي سه مرحله و در سه بخش مركزي، گل 
تپه و شيرين سو انجام مي شود گروه هاي جهادي بسيج با استفاده از 
20 دستگاه سمپاشي نسبت به ضدعفوني و گندزدايي اماكن عمومي 

در قريب به ۸0 روستا اقدام خواهند كرد.  
وي افزود: مرحله اول اين رزمايش روز پنجش��نبه با حضور 24 گروه 
جهادي بسيج در بيش از 20 روس��تاي بخش مركزي انجام شد و دو 
مرحله بعدي رزمايش نيز در روزهاي آتي در دو بخش شيرين س��و و 

گل تپه انجام خواهد شد.

با توزيع بسته هاي     آذربايجان شرقي
گوشتي در برخي 
مناطق شهر تبريز، كمپين رحمت وارد فاز اجرايي 
ش�ده و اولين مرحله از اين طرح كلي�د خورد. 
كري��م قدرتي مديرعامل س��ازمان كش��تارگاه 
صنعتي تبريز با اش��اره ب��ه آغاز اج��راي طرح 
»كمپين رحمت« در اين ش��هر گف��ت: در ۱۳ 
فروردين بيش از ۶00 بس��ته گوشتي در برخي 
مناطق تبريز توزيع شد و در ادامه بخش ديگري 
از بسته هاي گوشتي نيز ۱4 و ۱5 فروردين توزيع 
مي شود.  وي افزود: جامعه هدف كمپين رحمت، 
افرادي هستند كه به واسطه شيوع بيماري كرونا، 

كسب و كار آنها با مشكل مواجه شده است. 
مديرعامل س��ازمان كش��تارگاه صنعتي تبريز 
تش��ريح ك��رد: كمپي��ن رحمت طرح��ي براي 
جمع آوري ن��ذورات مردمي، گوش��ت قرباني و 
توزيع آن بين افرادي است كه در بحران كرونا از 

لحاظ معيشتي دچار آسيب شده و هيچ درآمد 
و مس��تمري از نهاده��اي دولت��ي و غيردولتي 
و خيريه ه��ا ندارن��د.  قدرتي ادام��ه داد: پويش 
مردمي رحمت با همكاري ۱۱ مؤسس��ه خيريه 

بزرگ تبريز آغاز شده و مثل هميشه شهروندان 
تبريزي كمر همت بسته اند تا از كارگران روزمزد 
يا مش��اغلي كه به س��بب بيماريي كرونا آسيب 

ديده اند حمايت كنند. 

وي با اش��اره به اين كه تمام امكانات كشتارگاه 
تبريز در اجراي پويش رحمت خواهد بود، گفت: 
تاكنون هيئت هاي حسيني بسياري برای شركت 

در اين پويش اعالم آمادگي كرده اند. 
مديرعامل سازمان كشتارگاه صنعتي تبريز تأكيد 
كرد: هر خانواده اي كه نذر قرباني داش��ته باشد، 
سازمان كشتارگاه صنعتي تبريز آمادگي دارد تا 
به صورت رايگان قرباني را ذبح و بسته بندي كرده 

و در اختيار خانواده هاي آسيب پذير قرار دهد. 
قدرتي افزود: اساسنامه اين پويش نوشته شده و 
شماره حسابي نيز به نام سه نفر از خيران خوشنام 
تبريز افتتاح شده است كه در اختيار مردم قرار 
داده خواهد ش��د.  وي تصريح كرد: اين طرح با 
جديت در حال دنبال ش��دن اس��ت و افراد خير 
مي توانند در قالب اين طرح گوسفنداني را كه در 
مناسبت هاي مختلف قصد قرباني كردن دارند را 

به اين مركز اهدا كنند. 

طرح »كمپين رحمت« با هدف كمك به نيازمندان در تبريز آغاز شد

شركت 13 هزار نفر در پويش »در خانه بمانيم«  در قم
براساس »پويش     قم
در خانه بمانيم« 
كه در آن مراسم دعاي توسل، دعاي ندبه و زيارت 
عاشورا خوانده مي شود، تاكنون ۱۳ هزار و ۱۵۴ 
نفر در اين پويش در اس�تان قم شركت كردند. 
مهرشاد سهيلي دبير دومين پويش ملي قرائت 
زيارت عاشورا قم گفت: با عنايت به فرموده مقام 
معظم رهبري  كه فرمودند به دل صاف و پاك 
جوانان اعتقاد دارم، مؤسس��ه حضرت مهدي 

)عج( در اسفندماه ۹۸ پويشي با عنوان در خانه بمانيم با محوريت زيارت عاشورا ايجاد كرد.  وي افزود: 
براساس اين پويش دعاي توسل، دعاي ندبه و زيارت عاشورا قرائت مي شود كه تاكنون ۱۳ هزار و ۱54 
نفر در اين پويش شركت كردند.  رئيس مؤسسه حضرت مهدي)عج( بيان كرد: با توجه به برنامه ريزي 
صورت گرفته ان شاءاهلل پس از ريش��ه كني ويروس كرونا تعدادي از عزيزاني كه در »پويش در خانه 
بمانيم« شركت كردند به كربال اعزام مي شوند.  دبير دومين پويش ملي قرائت زيارت عاشورا تصريح 
كرد: روز پنج شنبه گام دوم اين پويش در سراسر كشور آغاز شد و مردم در اين پويش شركت مي كنند، 

از همه عزيزان دعوت مي كنيم با در خانه ماندن و قرائت زيارت عاشوا به اين پويش بپيوندند. 

ذخيره سازي ۲۲ ميليون مترمكعب سيالب در خراسان جنوبي
ب�ا بارش ه�اي      خراسان جنوبي
هفت���ه دوم 
فروردين ماه ۲۲ ميليون متر مكعب از رواناب و 
س�يالب در س�ازه هاي آبخي�زداري اس�تان 

خراسان جنوبي ذخيره شد. 
عليرضا نصرآبادي مدي��ركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان گفت: در پي بارش هاي هفته 
دوم فروردين ماه جاري از تعداد حدود 2 هزار 
س��ازه  آبخيزداري و آبخوانداري استان حدود 

22 ميليون متر مكعب از رواناب و سيالب كنترل و ذخيره ش��د.  وي افزود: در سازه هاي آبخيزداري 
طبس 4ميليون و ۸00 هزار مترمكعب، طبس يك ميليون و 500 هزار مترمكعب، بشرويه 4 ميليون و 
500هزار مترمكعب، سرايان 2 ميليون و ۸00 هزار مترمكعب، سربيشه 550 هزار مترمكعب، درميان 
200 هزار مترمكعب، قاين 2 ميليون و 500 هزار مترمكعب، نهبندان ۳ ميليون مترمكعب، خوسف 
450 هزار مترمكعب، زيركوه ۳00 هزار مترمكعب و بيرجند ۹00 هزار مترمكعب، ذخيره شده است.

خسارت ۲1۸ ميلياردي ويروس كرونا به گردشگري كرمان
شيوع ويروس      كرمان
كرونا در دو ماه 
اخير ۲۱۸ ميليارد تومان به حوزه گردشگري 
اس�تان كرم�ان خس�ارت زده اس�ت. 
فريدون فعالي مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري اس��تان كرمان در جلسه 
فعاالن حوزه گردشگري با اعالم خسارت 2۱۸ 
ميلياردي ويروس كرونا به حوزه گردش��گري 
كرمان گف��ت: اين خس��ارت ها در حوزه هاي 

اقامتي، پذيرايي، راهنمايان گردشگري، دفاتر خدمات مس��افرتي، اقامتگاه هاي بومگردي و صنايع 
دستي بوده است.  وي با تأكيد بر اينكه در اين جلسه به دنبال توجه ويژه به بخش گردشگري براي سر 
پا ماندن اين بخش در دوران شيوع ويروس كرونا هستيم، افزود: توجه دولت به مشكالت مالي و بانكي 
فعاالن گردشگري، معافيت مالياتي در شرايط بحران كرونا، توجه به مسئله بيمه، توجه به نقدينگي در 
حوزه گردشگري و كمك بالعوض براي پرداخت حقوق كاركنان اين بخش، تخفيف يا معافيت عوارض 
شهرداري و پيش بيني يك بازه زماني مش��خص براي تنفس در پرداخت اقساط تسهيالت از جمله 

درخواست هاي فعاالن حوزه گردشگري براي پيگيري نماينده مردم كرمان و راور در مجلس است. 

افزايش خروجي سد زاينده رود براي كشت پاييزه 
خروج�ي س�د       اصفهان
زاين�ده رود از 
بامداد جمعه براي تكميل دوره آبياري كشت 
ياف�ت.  افزاي�ش  كش�اورزان  پايي�زه 
 حسن ساساني معاون حفاظت و بهره برداري 
شركت آب منطقه اصفهان در خصوص افزايش 
خروجي از سد زاينده رود، گفت: خروجي آب 
از سد زاينده رود به منظور تكميل دوره آبياري 
كش��ت پاييزه كش��اورزان از بامداد پانزدهم 
فروردين ماه تا نيمه اول خرداد ماه افزايش يافته است.  وي با تأكيد بر ذخيره 44۳ ميليون مترمكعبي 
آب در مخزن سد زاينده رود، افزود: در حال حاضر ورودي س��د زاينده رود ۹2 و خروجي آن حدود 
۱۶مترمكعب بر ثانيه است.  معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اصفهان ادامه داد: براي 
كشت كشاورزان شرق و غرب سي ام بهمن ماه سال ۱۳۹۸ خروجي سد زاينده رود افزايش يافته بود و 

سپس در تاريخ بيست ويكم اسفند ماه خروجي آب از سد زاينده رود كاهش يافت.

راه اندازي سومين نقاهتگاه بيماران 
كرونايي در سيستان  و بلوچستان 

معاون اجتماعي منطقه آزاد چابهار     سيستان وبلوچستان
از ايج�اد نقاهت�گاه ۱۰۰ تخت�ي 
بيماران كرونايي جنوب بلوچستان در منطقه آزاد چابهار خبرداد. 
محمداكبر چاكرزهي معاون اجتماعي منطقه آزاد چابهار با اشاره به 
راه اندازي سومين نقاهتگاه بيماران كرونايي در سيستان  و بلوچستان 
گفت: با روش هاي پيشگيرانه و رعايت مردمي، بلوچستان شرايط 
مناسبي در مديريت كرونا دارد با اين وجود براي شرايط بحراني و 
احتمال افزايش تعداد مبتاليان به كرونا اقدامات و پيش بيني الزم 
انجام شده است.  وي افزود: منطقه آزاد چابهار در قالب  مسئوليت هاي 
اجتماعي اعتباري بالغ بر 2/5 ميليارد تومان براي راه اندازي بخش 
رزرو بيماران كرونايي بيمارستان امام علي)ع( چابهار كه جمعيتي 
بيش از ۷00 هزار نفر در شهرس��تان هاي جنوب بلوچستان از آن 
استفاده مي كنند، به دانشگاه علوم پزش��كي ايرانشهر تخصيص 
داده شده است.  معاون اجتماعي منطقه آزاد چابهار تصريح كرد: 
همچنين مركز همايش ها و نمايشگاه هاي بين المللي منطقه آزاد 
چابهار با تجهيزات الزم به يك نقاهتگاه ۱00 تختخوابي براي بيماران 

كرونايي بهبود يافته جنوب بلوچستان تبديل شده است.

 صادرات 3۲۸ هزار تن كاال 
از گيالن به كشورهاي اوراسيا

ناظر گمركات گيالن با اشاره به     گيالن
ص�ادرات ۳۲۸ ه�زار تن�ي به 
كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، ارزش كاالهاي صادر شده 
ك�رد.  اع�الم  دالر  ميلي�ون   ۱۶۴ را  اس�تان  اي�ن  از 
ابوالقاسم يوس��في نژاد ناظر گمركات گيالن با اشاره به توافقنامه 
تجاري اوراسيا در پنج آبان سال گذشته، گفت: از اين تاريخ تاكنون 
ميزان صادرات استان گيالن به كشورهاي عضو اين اتحاديه ۳2۸ 
هزار تن بوده است.  وي با بيان اينكه ارزش كاالهاي صادرات شده 
۱۶4 ميليون دالر است، افزود: اين ميزان كاال از نظر وزني ۸۶ درصد 
و از نظر ارزش دالري ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد داشته  است.  ناظر گمركات گيالن تصريح كرد: اين حجم از 
صادرات نشان دهنده سهم گمركات استان گيالن از كل كشور به 
ميزان ۶5 درصد وزني و ۶0 درصد ارزش دالري از سر جمع صادرات 
كشور است.  يوس��في نژاد ادامه داد: همچنين در اين مدت ميزان 
4۶۷ هزار تن كاال به ارزش ۳2۷ ميليون دالر از مبدأ كشورهاي عضو 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا به استان گيالن وارد شده كه 4۳ درصد و 

۳۳ درصد به لحاظ وزني و ارزش دالري رشد داشته است. 

 ۵۰ روستاي سمنان
 به شبكه فيبر نوري متصل مي شوند

مدي�ركل ارتباط�ات و فناوري     سمنان
اطالع�ات س�منان با اش�اره به 
اجراي ۲7۰ كيلومتر پروژه فيبرنوري گفت: با اجراي اين پروژه 
۵۰ روس�تاي اس�تان به ش�بكه فيبرنوري متصل مي شوند. 
سيدياسر حسن پور مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات سمنان، 
با اشاره به اجراي پروژه 2۷0 كيلومتر فيبر نوري در استان سمنان 
گفت: اين پروژه در دو فاز مجزا اجرايي مي شود كه در اين راستا 50 
روستا به شبكه فيبرنوري متصل مي شوند.  وي با بيان اينكه فاز اول 
پروژه ايجاد فيبرنوري به طول ۱00 كيلومتر در حال اجراست، افزود: 
توسعه ارتباطات روستايي مهم ترين هدفي است كه در اجراي اين 
پروژه دنبال مي شود.  مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات سمنان 
با اش��اره به اينكه فاز اول پروژه تار )توسعه ارتباطات روستايي( در 
روستاهاي شهرستان هاي مهديشهر و س��رخه اجرايي مي شود، 
خاطرنشان كرد: در فاز نخست پروژه تار، 20 آنتن »بي تي اس«، دو 
مركز مخابراتي و 20 روستا در مسير شهميرزاد – چاشم - كمرود از 
توابع شهرستان مهديشهر و قسمتي از سايت هاي سمت روستاي 

افتر شهرستان سرخه، به شبكه فيبرنوري متصل مي شوند. 

 برپايي 17 نقاهتگاه بيماران كرونايي 
در شهرهاي مازندران از سوي سپاه 

 صدور پروانه بهره برداري
 براي ۳ واحد توليد ماسك در همدان

فرمانده س�پاه      مازندران
كربال مازندران 
از ايج�اد ۱7 نقاهت�گاه بيم�اران كرونايي با 
بكارگيري ي�ك ه�زار و ۶۶۱ تختخواب در 

شهرهاي اين استان خبرداد. 
سردار محمدحسين بابايي فرمانده سپاه كربال 
مازندران با اشاره به برپايي ۱۷ نقاهتگاه بيماران 
كرونايي ب��ا بكارگي��ري ۱۶۶۱ تختخ��واب در 
شهرهاي اين اس��تان گفت: بخشي از پرستاران 
و پزشكان نيروي زميني سپاه در بابل و همچنين 
نيروي دريايي سپاه در چالوس در اين نقاهتگاه ها 
مس��تقر ش��دند تا پذيراي بيماراني باشند كه 
مرحله دوران پ��س از مرخصي بيمارس��تان را 
طي مي كنند.  وي همچني��ن از توليد بيش از ۳ 
ميليون و 2۹۸ لوازم بهدش��تي اعم از ماسك و 
گان بيمارس��تاني خبر داد و تصريح كرد: 2۱4 
كارگاه توليد لوازم پزشكي با بيش از 4 هزار خياط 
مشغول توليد اقالم بهداشتي هستند كه اين اقالم 
توسط مدافعان سالمت بين مردم توزيع مي شود.  
فرمانده س��پاه كربال مازندران با اعالم اينكه در 
ضدعفوني و گندزدايي مح��الت و معابر، امكان 

پرتردد بيش از ۳ ميليون ۱4۳ هزار ليتر محلول 
ضدعفوني كننده استفاده شد، افزود: ضدعفوني 
معابر شهري و روس��تايي بارها تداوم پيدا كرد و 
چه بس��ا بعضي معابر و كوچه ها هر شب توسط 
مدافعان سالمت گندزدايي ش��ده است.  سردار 
بابايي همچنين از اهداي بيش از ۷0 هزار بسته 
معيشتي به اقشار آس��يب پذير خبر داد و گفت: 
موضوعي كه در اين ايام س��پاه از آن غافل نشد، 
حمايت از عزيزاني بود كه به نحوي شغل شان را از 
دست دادند يا به هر دليل دچار مشكل شدند بنابر 
اين بسته هاي معيشتي با كمك خيران تهيه و در 
اختيار آنها قرار گرفت.  وي با اشاره به اينكه بيش از 
422 هزار بسته بهداشتي هم توزيع شد، تصريح 
كرد: طي ۳4 روز از شرايط كرونايي در مازندران 
2۶۶ هزار ۹۸4 بسيجي در جبهه مبارزه با كرونا 
فعاليت مي كنند، يادآور شد: به همه بسيجيان 
دس��ت مريزاد مي گويم و اميدوارم مثل پدران 
خود ك��ه در دهه اول انق��الب و در دوران جنگ 
در جبهه و ستاد پشتيباني فعال بودند، آنها هم 
خاطرات خوبي از جهاد در ميدان مقابله با كرونا 

داشته باشند. 

رئيس سازمان     همدان
صنعت، معدن و 
تجارت همدان از صدور مجوز براي سه واحد 
تولي�د ماس�ك در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
حميدرضا متين رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هم��دان با اش��اره به ص��دور پروانه 
بهره برداري براي س��ه واحد توليد ماس��ك در 
اين اس��تان گفت: در حال حاضر دو ش��ركت 
آبيده رايان و اميد ماسك روزانه 50 هزار ماسك 
كادر درماني N ۹5  را تولي��د مي كنند.  وي با 
اشاره به دپوي يك ميليون ماسك معمولي در 
استان همدان افزود: همچنين يك شركت در 
شهرستان مالير روازنه 20 هزار ماسك را توليد 
و وارد بازار مي كند.  وي خاطرنش��ان كرد: يك 
شركت در شهرستان رزن و يك شركت ديگر در 
ويان با نصب دستگاه در روز دوشنبه وارد چرخه 

توليد ماسك خواهند شد. 
رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با 
بيان اينكه در حال حاضر در همه نقاط استان ماسك 
موجود است، اعالم كرد: حدود 200 واحد دوزندگي 
نيز درهمدان به توليد ماسك معمولي براي عموم 

مردم پرداختند و هم اكن��ون در تمام نقاط و حتي 
سوپرماركت ها هم ماسك وجود دارد.  متين با تأكيد 
براينكه از نظر توليد ژل و م��واد ضدعفوني كننده 
وضعيت خوبي داريم، ادامه داد: در تمام مراكز عرضه 
ژل بهداشتي وجود دارد كه البته قيمت باالست اما 
موجود است.  وي از راه اندازي دو واحد توليد شوينده 
در استان همدان خبرداد و گفت: در استان همدان 
چهار واحد توليدكننده مواد شوينده وجود داشت 
كه دو واحد ديگر اضافه شد و در توليد مواد شوينده 
ظرفيت را بي نهايت قرار داده ايم تا توليدكنندگان هر 
چه در توان دارند توليد كنند.  رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت همدان با تأكي��د براينكه تا خرداد 
ذخاير مواد شوينده در استان موجود است، افزود: 
هر روز بر ذخاير مواد شوينده استان اضافه مي شود 
و در بحث مواد شوينده و شوينده هاي غير الكلي و 
آب ژاول عالوه بر استان همدان، چهار استان ديگر 
را نيز پوش��ش مي دهيم.  متين با اشاره به فعاليت 
چهار شركت توليدكننده لباس هاي بيمارستاني 
در همدان، ادامه داد: در استان همدان روزانه ۷00 
عدد لباس بيمارستاني توسط چهار شركت توليد و 

به كادر درماني تحويل داده مي شود. 

 بنياد بركت روزانه ۲۰۰ هزار ماسك 
در مناطق محروم توزيع مي كند

بنياد بركت به شكل روزانه ۲۰۰ هزار ماسك تنفسي را در شرايط 
كاماًل بهداش�تي و اس�ترليزه توليد و در مناطق محروم و كمتر 

برخوردار كشور توزيع مي كند. 
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام 
با اعالم اينكه روزانه 200 هزار ماسك تنفس��ي توسط اين بنياد در 
مناطق محروم توليد و توزيع مي ش��ود گفت: اين بنياد همچنين از 
طريق كارگاه ه��ا و واحدهاي توليدي طرف مش��اركت خود، روزانه 
۶500 دست پوشاك بيمارس��تاني )گان( و لباس ايزوله مخصوص 
پزش��كان و پرس��تاران را توليد و تحويل وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي مي دهد. 
 وي كه در مراس��م پويش »س��المت احسان« در اس��تان مازندران 
شركت كرده بود، افزود: بنياد بركت به شكل روزانه 200 هزار ماسك 
تنفسي را در شرايط كاماًل بهداشتي و اس��ترليزه توليد مي كند و به 
خاطر حمايت و مراقبت از نيازمندان، آنها را در مناطق محروم و كمتر 

برخوردار كشور توزيع مي كند.  
مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر اينكه تاكنون 2 ميليون ماس��ك 
تنفس��ي توس��ط اين بنياد توليد و توزيع شده اس��ت، تصريح كرد: 
در اين مدت، ۷0 هزار دس��ت پوشاك بيمارس��تاني و لباس ايزوله 
مخصوص پزشكان و پرستاران معالج بيماران كرونايي نيز توليد و در 

بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني توزيع شده است.  
مدني خاطرنش��ان ك��رد: اين تعداد ماس��ك تنفس��ي و پوش��اك 
بيمارستاني در ميان خانوارهاي س��اكن در مناطق محروم و مراكز 

بهداشتي تمام استان هاي كشور توزيع شده است.  
وي گفت: با سرمايه گذاري بنياد بركت براي ساخت و راه اندازي يك 
دستگاه توليد ماسك در يكي از واحدهاي صنعتي مشاركتي بنياد، 
روزانه ۶0 هزار ماسك تنفسي به ش��كل كاماًل ماشيني، بهداشتي و 

استرليزه توليد مي شود.
 مديرعامل بنياد بركت با اشاره به سفرش به استان مازندران اظهار 
داشت: تاكنون اقدامات و فعاليت هاي خوبي در مازندران انجام شده 
اس��ت كه از آن جمله مي توان به توليد و توزيع يك ميليون و ۱00 
هزار ماسك تنفس��ي در اين استان اش��اره كرد. همچنين يك هزار 
دست پوشاك بيمارستاني )گان( در مراكز بهداشتي و درماني استان 

توزيع شده است.  
وي ادامه داد: يكي از واحدهاي صنعتي دانش بنيان طرف قرارداد با 
بنياد بركت در استان كه قباًل در حوزه توليد شامپو فعاليت داشت، 
با تغيير خط توليد خود تاكنون ۳0 هزار محلول ضدعفوني كننده را 

تحويل سيستم بهداشت و درمان مازندران داده است. 
 مدني با اشاره به توزيع ۱00 هزار بس��ته لوازم بهداشتي در مناطق 
محروم كشور در قالب پويش »سالمت احسان« گفت: در اين پويش 
كه توس��ط س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و بنياد احس��ان 
راه اندازي شده، تاكنون ۱00 هزار بسته لوازم بهداشتي شامل محلول 
ضدعفوني كننده، ژل دست و ماسك تنفسي در مناطق محروم كشور 

توزيع شده است.  
مديرعامل بنياد بركت به سهم ۱0 هزار بسته اي استان مازندران از 
پويش سالمت احسان هم گريزي زده و خاطرنشان كرد: امروز و در 
مراسمي با حضور نماينده ولي فقيه، معاون عمراني استاندار و رئيس 
بهداشت و درمان و جمعي ديگر از مس��ئوالن استاني، 5 هزار بسته 
لوازم بهداشتي براي توزيع در استان مازندران تحويل داده شد. ضمن 

اين كه قباًل هم 5 هزار بسته ديگر در اين استان توزيع شده بود. 

 كمك به كادر درماني 
با توليد ماسك در قرنطينه خانگي

از همان روزهاي نخست كه ورود ويروس كرونا به كشور بود كه گروه هاي 
جهادي مثل هميش�ه در صف نخس�ت خدمت رس�اني به مردم قرار 
گرفتند. در تمام استان ها جهادگران با تقسيم كارها، وظيفه ضدعفوني 
كردن معابر و مراكز عمومي را بر عهده گرفته و در ادامه با توليد ماسك 
و گان پزشكي، به كمك شهروندان و كادر درماني آمدند. حاال از زنجان 
و شهرستان خدابنده خبر مي رسد كه ۴۳ گروه جهادي ناحيه مقاومت 
بسيج اين شهرستان به صورت ش�بانه روز براي قطع زنجيره شيوع 
ويروس كرونا فعاليت كرده و در تبريز هم چند خانواده با كمك گروه هاي 
جهادي سالمت دوران قرنطينه خود را با دوخت ماسك سپري مي كنند. 

    
از همان اوايل دهه ۶0 و با شروع دوران دفاع مقدس بود كه همه ايرانيان با 
اتحاد و بسيج عمومي در كنار نيروهاي مسلح قرار گرفته و با هدف تأمين 
امنيت و دفاع از تماميت ارضي كشور و منافع ملت و حفظ كيان مقدس 
اسالمي اين مرز و بوم به مقابله با متجاوزان پرداختند.  در آن زمان همه 
اتفاقات به جبهه ها ختم نمي شد و در پشت خطوط مقدم، تيم هاي درماني، 
متشكل از پزشكان وپرستاران با تمام قوا نسبت به درمان مجروحان در 
مراكز درماني به ارائه خدمت مش��غول بودند.  حاال بعد از گذشت حدود 
۳ دهه از آن روزها، يكبار ديگر كش��ور در ش��رايطي قرار گرفته كه همه 
ش��هروندان خوب مي دانند فقط با اتحاد و در كنار هم قرار گرفتن است 
كه مي توانند ويروسي را شكست دهند كه تقريباً همه كار و زندگي آنان 
را مختل كرده است.  با اين حال، باز هم بسيجيان و جهادگران به عنوان 
طاليه داران حركت هاي بزرگ، مس��ئوليت انجام امور خاص را بر عهده 
گرفته و پيشگام حفاظت از جان و سالمت هموطنان شده اند.  در همين 
رابطه فرمانده سپاه ناحيه چالوس با بيان اينكه اگر در زمان جنگ كادر 
درماني پشت سر نيروهاي مسلح حركت مي كردند، امروز نيروهاي مسلح 
در خط دوم و با بسيج امكانات لجستيك و تجهيزات ويژه مقابله با تهاجم 
بيولوژيكي پشت سر كادر درماني كشور هستند، مي گويد: »تمام بسيجيان 
و جهادگران با هدف ريشه كني كرونا، در سراسر كشور، نسبت به ضد عفوني 
سطوح خيابان ها، معابر، ميادين، پل ها سردرب مغازه ها، كارگاه ها، ادارات و 
تمام نقاط حساس در كنار تيم هاي درماني و در سايه نظام مقدس اسالمي، 
مشغول خدمت به اين ملت و مملكت هستند.« سرهنگ پاسدار عابدين 
داغمه ادامه مي دهد: »سپاه ناحيه چالوس هم از اين قاعده و انجام چنين 
مأموريتي در سطح ملي مستثني نبوده و نيست و با همكاري مجموعه 
دستگاه هاي ذيربط، متش��كل از فرمانداري، بخش��داري، شهرداري ها، 
مجمع خيران و پايگاه هاي مقاومت بسيج، با انجام رزمايشي، با ضد عفوني 

سراسري منطقه، به مقابله با كرونا پرداخته است.«
   ضدعفوني خدابنده با تالش ۴۳ گروه جهادي 

اما در تبري��ز اتفاقات ويژه اي در ح��ال رقم خوردن اس��ت و در كنار تمام 
اقدامات معمول، چندين خانواده با تشكيل گروه جهادي و دوخت ماسك 
و كمك به جهادگران سالمت تالش دارند روزهاي قرنطينه را در دورهمي 
صميمي به لحظات خاطره انگيزي تبديل كنند.  خان��واده اي در تبريز با 
گروه جهادي خود و دوخت ماس��ك و كمك به جهادگران سالمت تالش 
دارند روزهاي قرنطينه را در دورهمي صميمي به لحظات خاطره انگيزي 
تبديل كنند.  اين خانواده ها با اختصاص بخشي از خانه به كارگاه ماسك و 
با تشكيل كارگروه جهادي اعم از مادر، دختر و عروس خانواده در يك اقدام 
خودجوش با دوخت و توليد ماسك به كمك مدافعان سالمت آمده اند.  بر 
پايه اين گزارش، در هر خانه روزانه 400 ماسك توليد مي شود و هدف از اين 
كار كمك به پرستاران و پزشكان است كه در خط مقدم جنگ با كرونا قرار 
دارند.  در زنجان و شهرستان خدابنده هم 4۳ گروه جهادي ناحيه مقاومت 
بسيج اين شهرستان به صورت شبانه روز براي قطع زنجيره شيوع ويروس 
كرونا در حال فعاليت هس��تند.  اقدامي كه به گفته فرمانده س��پاه ناحيه 
خدابنده تا از بين رفتن كامل اين بيماري ادامه خواهد داش��ت.  سرهنگ 
مجيد لطيفي با تأكيد بر اينكه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بسيج همواره 
در تمامي حوادث و مشكالت در كنار مردم بوده اند، مي گويد: »سپاه و بسيج 
براي مقابله با ويروس كرونا تمام توان خود را جهت حفظ سالمت مردم بكار 
گرفته و مثل ايجاد امنيت، تأمين س��المت مردم را وظيفه و تكليف خود 
مي دانند و با فعاليت جهادي گروه هاي جهادي بسيج در حفظ سالمت آحاد 
جامعه تالش مي كنند.« وي با تأكيد بر اينكه بيش از ۸۱4 نفر در قالب 4۳ 
گروه جهادي در حال فعاليت هستند، ادامه مي دهد: »طالب و جهادگران 
بسيجي كار ضدعفوني كردن محالت و ادارات و پمپ بنزين ها را در سطح 
شهرستان و روستا هاي تابعه تا برعهده دارند.« فرمانده سپاه ناحيه خدابنده 
با بيان اينكه گروه هاي جهادي شهرستان خدابنده از زمان شيوع ويروس 
كرونا با همكاري شبكه بهداشت اين شهرستان اقدام به توزيع بيش از 24 
هزار ليتر مواد ضدعفوني در بين مردم نموده اند، تأكيد مي كند: »۱5 پايگاه 
بسيج به صورت خودجوش اقدام به توليد و توزيع بيش از 25 هزار ماسك 
كرده اند.« لطيفي به همراهي و تالش هاي صورت گرفته از سوي خيران اين 
شهرستان در بحث مقابله با كرونا اشاره كرده و مي گويد: »تاكنون جمع كل 
مشاركت هاي  انجام شده 44 ميليون تومان بوده است و اين روند همچنان 
ادامه دارد.« وي با اش��اره به معرفي همياران سالمت بسيجي و معرفي به 
شبكه بهداشت جهت آموزش مردم و كمك به طرح بسيج ملي غربالگري 
مقابله با كرونا ادامه مي دهد: »در همين راستا نقاهتگاه عمومي با ظرفيت 

۷0 نفر در اين شهرستان پيش بيني و آماده سازي شده است.«


