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مشاركت 5هزاربسيجيهرمزگاني
در طرح مبارزه با ويروس كرونا
جشن اعياد شعبانيه در آذربايجان شرقي
با توزيع سبد غذايي بین نيازمندان

سپاه و بسيج كه همواره و در همه لحظات و مشكالت در كنار مردم
بوده و كمك رس�ان و تأمين كننده مايحتاج آنها بودهاند امروز هم
در اوج گرفتاري كشور به ويروس كرونا در خط مقدم مقابله با اين
بيماري ق�رار دارند .در تمام اس�تانها نيروهاي جه�ادي پاي كار
آمدهاند و روزها با توليد ماسك و گان پزشكي و شبها با ضدعفوني
كردن معابر و فضاهاي عمومي و مراكز تجاري در تالشند تا هر چه
زودتر پاي اين ويروس منحوس را از شهر و روستاي خود قطع كنند.
بر همين راس�تا در شهرس�تانهاي آذربايجان ش�رقي ،نيروهاي
بسيجي و جهادگر با تجهيزات سپاه برنامههاي ويژهاي را در دستور
كار خود قرار دادهاند كه بر اساس آن از غربالگري شهروندان گرفته
تا ضدعفوني كردن شهر و توليد لوازم مورد نياز كادر پزشكي و توزيع
بستههاي سبد غذايي و بهداشتي در ميان خانوادههاي بيبضاعت.

حاال ايران اس�لامي وارد اعياد ش��عبانيه ش��ده و با اينكه ويروس كرونا
بسياري از جشنها و تعطيالت را بر هم زده اما مسلمانان اين مرز و بوم
هرگز راه و روش انبياء و بزرگان خود را فرام��وش نكرده و در اين روزها
اجازه نميدهند ،خانوادههاي نيازمند تنها بمانند .در آذربايجانشرقي،
مراغهايها جشن نيكوكاري بزرگي برگزار كردند كه مهمانان آن فقط
خانوادههاي نيازمند و خدايشان بود .آنها دهها بسته سبد غذايي ،بهداشتي
كه توسط مركز نيكوكاري باب الحوائج حضرت موسي بنجعفر(ع) مراغه
آماده شده بود را در بين خانوادههاي بيبضاعت و كم درآمد توزيع كردند.
در همين رابطه مدير عامل مركز نيكوكاري باب الحوائج حضرت موسي
بنجعفر(ع) مراغه با بيان اينكه جشنهاي شعبانيه ،ايام شادماني مذهبي
ايرانيان است ،گفت« :با توجه به اينكه در اين روزها ،به دليل شيوع ويروس
كرونا ،نميتوان شادماني دسته جمعي داشت ،اما ميتوان با اهداء سهم
عيدانه نوروزانه و شعبانيه لبخندي بر لبان جمعي از خانوادههاي نيازمند
بنشانيم ».وي افزود« :با كمك خيران نيك انديش در اين زمينه ،توزيع
اين سبدهاي غذايي با هدف حمايت از خانوادههاي كم درآمدي كه به
دليل شيوع ويروس كرونا براي امرار و معاش خود دچار مشكل شدهاند،
انجام گرفت .اين بستههاي غذايي شامل برنج ،روغن مايع (سرخ كردني و
پخت و پز) ،ماكاروني ،رب گوجه فرنگي ،مرغ و حبوبات و مواد ضد عفوني
و بهداشتي شامل پودر لباسشويي ،صابون ،وايتكس ،مايع دستشويي،
دستمال كاغذي و ژل ضد عفوني بود».
در كنار اين اقدامات ،سعيد رشيدي فرمانده سپاه مراغه در بازديد سرزده از
كارگاهتوليدماسكتوسطگروهجهاديروحانيشهيدسيدمحمدموسوي
اوجاقي با تبريك اعياد شعبانيه با بيان اينكه اقتدار امروز كشور مرهون خون
با بركت شهدا و ادامه دهندگان راه آن شهداي واال مقام است ،گفت« :اين
اقدام شما بسيجيان در اين زمان تداعي بخش حضور زنان ايثارگر در دوران
هشت سال دفاع مقدس در سنگرهاي پشتيباني كننده اصلي جبهه نبرد
ميباشد ».همچنين مسئول بسيج سازندگي سپاه مراغه نيز در اين ديدار
از تشكيل چند گروه جهادي جهت توليد ملزومات بهداشتي خبر داد و
گفت« :در اين فرايند توليد از همراهي تمامی ادارات به ويژه اداره صمت
شهرستان تش��كر ميكنم ».فعاليت جهادگران و نيروهاي بسيجي در
شهرستان مرند هم توانسته شرايط را در وضعيت خوبي نگه دارد .فرمانده
سپاه مرند با بيان اينكه سپاه و بسيج همواره در همه لحظات در كنار مردم
بودهاند و هم اكنون نيز در خط مقدم مقابله با كرونا ويروس قرار دارند ،گفت:
«سپاهيان و بسيجيان مرند در كنار مدافعان سالمت كشور و شهرستان،
ضدعفوني معابر شهري و روستايي را انجام ميدهند ».محمدرضا هنرور
افزود« :در اجراي طرح بس��يج ملي غربالگري ش��هروندان هم بيش از
 ۹۸درصد مردم شهرستان غربالگري ش��دهاند ».ناگفته نماند در ادامه
فعاليتهاي دانشجويان بسيجي در زمينه مبارزه با بيماري كرونا1500 ،
عددمالفهبيمارستانيو 250عددلباسبيمارستانيكهتوسطدانشجويان
بسيجي و كاركنان بسيج دانشجويي آذربايجان شرقي تهيه و دوخته شده
بود به بيمارستان امام رضا (عليهالسالم) تبريز تحويل داده شد.
راهاندازي نقاهتگاه ارتش در تبريز
پنجشنبه گذشته بود كه ارتش نقاهتگاه كرونايي  ۲۰۰تختخوابي را براي
كاركنانش در تبريز افتتاح و راهاندازي كرد .اين نقاهتگاه كه براي بيماران
حاد تنفسي ايجاد شده است در مجموعه ورزشي امام علي(ع) قطران
تبريز راهاندازي و در اختيار دانشگاه علوم پزشكي تبريز و ستاد مقابله با
كروناي آذربايجانشرقي قرار گرفت.
نقاهتگاه مزبور در راس��تاي منويات رهبر انق�لاب در خصوص برپايي
قرارگاهها و نقاهتگاههاي بهداش��تي و درماني براي امداد و پيشگيري
و درمان ويروس كرونا براي بيماران كرونايي راهاندازي شده است كه با
امكانات درماني مجهز به تجهيزات پزشكي اعم از تختهاي تك نفره
مجهز و كپسولهاي اكس��يژن جهت ارائه خدمات درماني به بيماران
مبتال به ويروس كرونا آمادگي كامل دارد .پيش از اين سپاه عاشورا نيز
در محل بيمارستان شهيد محالتي تبريز نقاهتگاه  ۱۵۰تختخوابي ويژه
بيماران مبتال به كرونا راهاندازي و تجهيز كرده بود.

توليد ۵۰۰هزار ماسك به همت جهادگران
بسيجسازندگياستانمركزي
مركزي

مركزي توليد و توزيع شد.

تاكن�ون  500ه�زار ماس�ك به همت
جهادگران بسيج سازندگي در استان

ابوالفضل محترمي رئيس بسيج سازندگي سپاه روحاهلل استان مركزي
گفت ۵۰۰ :هزار ماسك به منظور پيش��گيري از بيماري ويروس كرونا
از سوي جهادگران بسيج سازندگي اين استان توليد و توزيع شد .وي
افزود :همچنين بيش از  5هزار دس��ت گان ،لباس ايزوله و دستكش از
سوي جهادگران بسيج سازندگي استان مركزي توليد و در مراكز درماني
استان مركزي توزيع شد .رئيس بسيج سازندگي سپاه روحاهلل استان
مركزي ادامه داد :از آغاز طرح مقابله با گسترش ويروس كرونا تا پايان
تعطيالت نوروز بيش از  ۱۲۰هزار ليتر ال��كل و مواد ضدعفونيكننده
از سوي قرارگاه جهادگران بسيج س��ازندگي استان مركزي به صورت
رايگان در نقاط محروم و كم برخوردار اين استان توزيع شد .محترمي
گفت :عالوه بر آن  120هزار ليتر الكل و ديگر مواد ضد عفوني كننده نيز
در فرآيند ضدعفوني و گندزدايي كردن اماكن عمومي و معابر اس��تان
مركزي توسط جهادگران اين استان بهكار گرفته شد .وي افزود :بيش
از  ۳هزار و  ۵۰۰سبد معيشتي كاال از س��وي جهادگران بسيج استان
مركزي بين خانوارهايي كه به دليل ش��يوع ويروس كرونا تحت تأثير
قرار گرفته بودند ،توزيع شد .رئيس بسيج سازندگي سپاه روحاهلل استان
مركزي با بيان اينكه  ۲۲گروه جهادي تخصصي پزشكي و پرستاري به
مراكز درماني استان مركزي اعزام شدند ،ادامه داد :در مجموع  ۹هزار
جهادگر در قالب  ۲۸۰گروه جهادي در جبهه مقابله با گسترش ويروس
كرونا در اين استان فعاليت ميكنند.

 5هزار بس�يجي
هرمزگان
روزانـــ�ه در
ايس�تگاههاي كنترل و بازرس�ي برای مب�ارزه با
ويروسكروناوحفظسالمتيمردممشاركتدارند.

سرهنگ علي پهلواني معاون عمليات سپاه امام
سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به مشاركت  5هزار
بس��يجي هرمزگاني در طرح مبارزه با ويروس
كرونا ،گفت :س��پاه امام س��جاد(ع) هرمزگان
از اول ش��روع ويروس كرونا اقدام به تش��كيل
قرارگاه زيس��تي امام رضا(ع) در استان كرد و
با كمك به شبكه بهداشت در طرح غربالگري
توليد ماسك ،ژل ،موادشوينده و رفع آلودگي از
اماكن با ظرفيت بسيج پرداخته است.
وي اف��زود :مردم ب��ا ماندن در خان��ه و رعايت
مس��ائل بهداش��تي مهمترين كمك را هم به
خودشان و هم دستاندركاران مبارزه با بيماري
كرون��ا ويروس دارن��د .معاون عمليات س��پاه
هرمزگان تصري��ح كرد :همچنان م��ردم بايد
اين روند را ادامه دهند تا شاهد حذف ويروس
كرونا از كشورمان باشيم .پهلواني گفت :سپاه
با كنترل مبادي ورودي و خروجي ش��هرها و
روس��تاها تا پايان حذف اين وي��روس در كنار
مردم خواهد ماند.

ويروس كرونا ك��ه به طور رس��مي كوويد ۱۹
نام دارد ،نخس��تين بار در ش��هر ووهان چين
شناسايي ش��د تاكنون به ۲۰۰كشور سرايت
كرده و سازمان بهداشت جهاني را برآن داشته
است تا وضعيت فوقالعاده اعالم كند.
انتقال كوويد  ۱۹به صورت فرد به فرد و راههاي
احتمالي آن از طريق انتش��ار از راه هوا ،تماس
نزديك با انس��ان مبتال و دست زدن به وسايل
آلوده است.
مهمتري��ن راه براي پيش��گيري از ابتال و قطع
زنجيره ش��يوع ،پرهيز از حضور در تجمعات و
ترددهاي غير ضروري ،ماندن در خانه ،توجه به
توصيههاي بهداشتي و رعايت اصول ،تعطيلي
صنوف غيرضرور و دوري از ت��رس و اضطراب
ذكر شده است.
اين بيماري قابل پيشگيري است و به راحتي
و با راهكارهاي ساده ميتوان از شيوع و ابتال به
آن جلوگيري كرد؛ وي��روس كرونا دوره نهفته
به نس��بت طوالني از چند روز تا دو هفته دارد
ي
و همين امر موجب ش��د ه تا زماني كه عاليم 
چون تب و تنگي نفس در مبتاليان بروز نكند،
از آن آگاهي پيدا نكرده و ضرورتي براي رفتن به
بيمارستان احساس نكنند.

افزايش ۱۰درصدي توليد برق در نيروگاه حرارتی مفتح همدان
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توزيعيكهزاربستهمعيشتي
از سوی داوطلبان هاللاحمر لرستان
بيش از يك هزار
لرستان
بسته معيشتي
درقالبطرحفرشتگانرحمتبينخانوادههاي
نيازمند در سطح استان لرس�تان توزيع شد.

فرشيد دريكوند معاون داوطلبان جمعيت هالل
احمر لرستان با اشاره به توزيع يك هزار بسته
معيشتي توسط داوطلبان جمعيت هالل احمر
اين استان گفت :از ابتداي بحران ويروس كرونا
در سطح لرس��تان ،حوزه داوطلبان با توجه به
نقش حمايتي و ارتباط خود با افراد خير توانست
خدمات بسيار خوبي را در بحث مبارزه با ويروس
كرونا در سطح استان به انجام برساند.
وي اف��زود :توزيع بيش از  ۱۳هزار ماس��ك به
همراه بيش از  ۹ه��زار ژل ضدعفوني به لوازم
بهداشتي نظير مايع دستش��ويي ،ظرفشويي
و ضدعفون��ي تنها بخش��ي از خدم��ات حوزه
داوطلبان به اف��راد نيازمند ب��ود ضمن اينكه
در قال��ب طرح نياب��ت از افراد س��الخورده نيز
سركشي شد.
وي افزود :اعضاي داوطلبان عالوه بر كمكهاي
معيش��تي با همت و تالش ش��بانهروزي خود
بسياري از معابر و خيابانهاي شهرهاي استان
را نيز ضدعفوني و گندزدايي كردند و در سطح

روستاها نيز با همكاري خانههاي هالل اقدامات
خوبي در بحث مقابله با كرونا صورت گرفت.
معاون داوطلبان جمعيت هاللاحمر لرستان
بيان كرد :ضد عفوني  ۱۵۴مس��جد ۴ ،زندان،
 ۲سراي س��المندان نيز بخشهايي از مبارزه
اعض��اي داوطل��ب در بحث مقابله ب��ا ويروس
كرونا بود.
دريكوند تصري��ح كرد :يكي ديگ��ر از خدمات
ح��وزه داوطلبان مش��اركت در ط��رح پايش
سالمت و غربالگري و طب س��نجي مسافران
در  ۲۵ايس��تگاه همپا با اعضاي امداد و نجات
و جوانان ب��ود كه در اين بخش نيز توانس��تند
خدمات خوبي را ارائه دهند.
وي گفت :تمهيداتي انديش��يده ش��د كه ۳۱
پزش��ك داوطلب به صورت آنالين پاسخگوي
نياز بيماران باش��ند كه در اين راستا به بيش از
 10هزار نفر خدمات ارائه شد .معاون داوطلبان
جمعيت هاللاحمر لرستان افزود :تا پايان بحران
كرونا در سطح استان جهت حفظ سالمت مردم
فعاليتهاي خود را با قدرت بيشتر ادامه خواهيم
داد كه در اين راستا كارگاههاي توليد ماسك در
شهرستانها ايجاد شده است تا به صورت رايگان
در اختيار مردم قرار بگيرد.

توليد روزانه 100هزار ماسك بهداشتی در زنجان
رئيس سازمان
زنجان
صنعت ،معدن
و تجارت زنج�ان از توليد روزان�ه  ۱۰۰هزار
ع�دد ماس�ك در اي�ن اس�تان خب�رداد.

نيروگاه شهيد
همدان
مفتح همدان با
توليد 6ميلياردو ۳۳۰ميليونكيلوواتانرژي
در س�ال  ۹۸بيش از  ۱۰درصد افزايش توليد
نسبت به قرارداد فروش انرژي داشته است.

پژمان اختري سرپرست معاونت توليد نيروگاه
ش��هيد مفتح اعالم كرد :نيروگاه شهيد مفتح
هم��دان با تولي��د  6ميلي��ارد و  ۳۳۰ميليون
كيلووات ساعت انرژي الكتريكي در سال ۹۸
ضمن ثبت ركوردي كم س��ابقه در تاريخ نيروگاه و افزايش توليد نسبت به سال قبل ،به بيش از ۱۰
درصد افزايش توليد نسبت به قرارداد تكليفي انرژي دست يافت .وي رشد كمي را متناسب با رشد
كيفي نيروگاه دانست و اعالم كرد :اين ميزان افزايش توليد با بهبود شاخصهاي كيفي نيروگاه همراه
بوده و علت آن كسب رتبه برتر مشاركت در كنترل فركانس ،رتبه اول نرخ انرژي قابل توليد ،رتبه اول
ضريب اطمينان و رتبه دوم درصد آمادگي است.

اهداي ۳دستگاه الكتروكارديوگراف
بهبيمارستانانزليازسويكليسايمريممقدس
كليس�اي مريم مقدس انزلي براي
گيالن
كمكبهدرمانبيماراندرشهرستان
 ۳دستگاهالكتروكارديوگرافبهبيمارستانشهيدبهشتياهداءكرد.

آلن پطروسيان معاون نماينده شوراي خليفهگري انزلي در شوراي
خليفهگريارامنهتهرانوشمالكشورگفت:درشرايطبحرانيشيوع
كرونا ارامنه نيز خود را موظف به همراهي با هممیهنان خود دانسته،
دست به اقدامي نوعدوستانه زده و سه دستگاه الكترو كارديوگراف به
ارزش  ۳۱۰ميليون ريال با همت و پيگيري سيمون ترهوسپيانس
رئيس ش��وراي خليفه گري؛ از س��وي كليس��اي مريم مقدس به
بيمارستان شهيد بهشتي بندرانزلي اهدا ش��د .وي افزود :پيش از
اين نيز كمكهاي مادي و معنوي دلگرم كنندهاي نيز تحت عنوان
بستههاي حمايتي و بهداشتي از سوي اسقف اعظم ارامنه تهران و
شمال كشور براي خانوادههاي ارمني بندرانزلي فرستاده شده است.
در طول اين س��الها همواره دوس��تي ،مودت و درك متقابل بين
مسيحيان و مسلمانان انزلي وجود داشته و آنان آيينهاي يكديگر را
محترم شمرده و در غم و شادي هم شريك بودهاند .گيالن در حال
حاضر تنها  ۴۲نفر ارامنه دارد كه  ۳۰نفر در انزلي ساكن هستند.

ناصر فغفوري رئيس س��ازمان صنعت ،معدن و
تجارت زنجان ،از توليد روزان��ه  ۱۰۰هزار عدد
ماسك در استان توسط واحدهاي توليدي خبر
داد و با ي��ادآوري اينكه عالوه ب��ر اين ظرفيت،
رايزنيها براي جذب ساير لوازم بهداشتي از تهران
نيز صورت ميگيرد ،گفت :اغلب لوازم مورد نيازي كه از تهران جذب ش��ده ،مربوط به ماسك جراحي و
ماسكهاي خاص بوده كه ملزومات جذب و تحويل دانشگاه علومپزشكي استان شده است .وي با بيان اينكه
واحدهاي صنفي استان تا زماني كه به صورت ملي ابالغ شده است ،به تعطيلي خود در راستاي جلوگيري از
شيوع ويروس كرونا ادامه خواهند داد ،افزود :واحدهاي صنعتي در اين راستا هيچگونه ابالغيه رسمي براي
فعاليت يا تعطيلي در اين شرايط دريافت نكردهاند كه براي اين بخش نيز ابالغيه صادر خواهد شد.

توزيع رايگان ۵۰هزار ماسك
دربوشهر

اتصال واحد  ۳۱۵مگاواتي نيروگاه
رامين اهواز به برق سراسري

براي جلوگيري از شيوع ويروس
بوشهر
كرونا طرح توزيع رايگان  ۵۰هزار
ماسك ،دس�تكش و محلول ضدعفوني در بوشهر آغاز شد.

واح�د  ۳۱۵مگاواتي ش�ماره 6
خوزستان
نيروگاه رامين اه�واز دوباره به
شبكه سراسري برق كشور متصل شد.

سيد نورالدين اميري شهردار بوش��هر با اشاره به توزيع رايگان ۵۰
هزار ماسك بهداشتی در شهر بوشهر گفت :تاكنون  3هزار ماسك
و دس��تكش براي حفظ سالمتي و ايمني ش��هروندان در محالت
جنوبي شهر بوشهر توزيع شدهاست .وي افزود :در دستورالعملي
به سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري بوشهر اعالم شد
كه نسبت به توزيع ماسك ،دستكش و اقالم بهداشتي در بين اقشار
آسيبپذير اقدام كند .شهرداربوشهر ادامه داد :اقالم پيشگيري از
كرونا در كمپ نگهداري و احياي س�لامت معتادان و زندانيان نيز
توزيع شده و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت .اميري يادآور
ش��د :عمليات ضدعفوني و گندزدايي معابر ش��هري نيز با حضور
دستگاههاي ذيربط تا ريشهكن شدن ويروس كرونا ادام ه مييابد.
وي گفت :ناوگان ماشيني شهرداري بتازگي به يك دستگاه مهپاش
تجهيز شده كه اين فرآيند در سرعت بخشي به عمليات ضدعفوني
معابر شهري بوشهر كمك قابل توجهي كردهاست.

رضا جديديان سرپرست معاونت توليد نيروگاه رامين اهواز گفت:
واحد شماره  ۶نيروگاه رامين را كه به دلیل برخی مشكالت فني و
محدوديتهاي توليد برق از مدار خارج شده بود ،با تالش كاركنان و
پس از ۴۸ساعت توانستيم با رفع اين چالشها دوباره آن را به شبكه
سراسري برق كشور متصل كنيم .وي ،رفع نشتيهاي بويلر و شست
و ش��وي ايرهيتر اين واحد را مهمترين اقدام در جهت بهبود روند
بهرهبرداري از اين واحد عنوان کرد .سرپرست معاونت توليد نيروگاه
رامين اهواز ادامه داد :پايداري واحدهاي توليد برق نيروگاه رامين
نقش مهمي در تأمين آسايش مردم و صنايع به ويژه در شرايط فعلي
كه كشورمان درگير ويروس كروناست دارد ،ما نيز همه تالش و عزم
خود را به منظور تحقق اين رسالت مهم به كار گرفتهايم .نيروگاه
رامين اهواز ب��ا  ۶واحد توليدي و ظرفيت  ۱۸۵۰مگاوات س��اعت
بزرگترين نيروگاه بخاري كشور است و نقش مهمي در تأمين برق
مورد نياز استان خوزستان و تقويت شبكه سراسري ايفا ميكند.

دشت اللههاي واژگون كوهرنگ چهارمحال وبختياري ُقرق ميشود

چهارمحال وبختياري مديــــ�ركل
منابعطبيع�ي و
آبخيزداريچهارمحالوبختياريبااشارهبهاهميت
حفظ و حراس�ت از گونه الله واژگ�ون در منطقه
بنواستكيشهرستانكوهرنگازبرنامهريزيهاي
مدون ب�راي ُقرق ش�دن اي�ن منطقه خب�رداد.

علي محمديمق��دم مديركل مناب��ع طبيعي و
آبخيزداري چهارمحال وبختي��اري گفت :اجراي
طرح ُقرق اين منطقه سالگذشته پيشنهاد داده
ش��د ،اما به دليل حضور گردشگران و دوستداران
طبيعت به خوبي اجرايي نشد .وي ،با اشاره به شيوع
ويروس كرونا و اجراي طرح فاصلهگذاري اجتماعي،
كاهش سفر و اجراي طرح «در خانه بمانيم» افزود:
كاهش حضور گردش��گران و طبيعتدوستان در
فصل رويش و ش��روع گلدهي اللههاي واژگون،
طرح ُقرق اين دشت در اس��تان با موافقت معاون
سياسي امنيتي استاندار چهارمحال و بختياري،

دادس��تان و فرماندار شهرس��تان كوهرنگ اجرا
ميش��ود .مديركل منابع طبيع��ي و آبخيزداري
چهارمحال و بختياري ،با اش��اره به اينكه وسعت
دشت اللههاي واژگون زماني  ۳هزار و  ۶۰۰هكتار

بود ،يادآور شد :به دليل چيدن گلها ،خارج كردن
پياز گل از دل خاك و ورود دام به دشت اللههاي
واژگون ،اين وسعت رويشي در اين رويشگاه كاهش
پيدا كرده اس��ت .محمديمقدم اظهار داش��ت:

هماكنون الله واژگون در ۷۵۰هكتار از وسعت اين
منطقه كه در  ۱۲كيلومتري چلگرد و در نزديكي
روس��تاي بنواستكي شهرس��تان كوهرنگ و ۹۸
كيلومتري ش��هركرد مركز اس��تان چهارمحال و
بختياري واقع شده ،رويش دارد .وي ،بر ممنوعيت
چراي دام و حضور مردم در اين منطقه براي حفظ
و حراست از اين گونه نادر تأكيد كرد و گفت :رويش
الله واژگون از اواس��ط فرودينماه آغاز ميشود و
فصل گلدهي اين گونه نادر از  ۲۰فروردينماه تا
اواسط ارديبهشتماه است .مديركل منابع طبيعي
و آبخيزداري چهارمحال وبختي��اري با تأكيد بر
اينكه اين گياه نادر گونه مرتعي نيس��ت و بيشتر
جنبه زينتي دارد ،افزود :با حمايت دستگاه متولي
حوزه گردش��گري از جمله اداره كل گردشگري،
صنايع دستي و ميراث فرهنگي و همچنين بخش
خصوصي ،ميتوان براي سرمايهگذاري ،حفاظت و
حراست از اين بخش استفاده كرد.

 ۳۰۰كارآموز مراكز فني و حرفهاي مهريز جذب بازاركار شدند

توسعه ۵۰۰هكتاري باغات كرمانشاه در سال98

هادي ابويي رئيس مركز آموزش فني و حرفهاي
شهرستان مهريز گفت :سال  ۱۳۹۸يك هزار
و  ۵۰۰كارآموز كه  ۶۵درصد آنها مردان و بقيه
زنان بودند در  ۴۰حرف��ه آموزشهاي الزم را
براي تأمين و تربيت نيروهاي مورد نياز بازاركار فراگرفتند كه از اين تعداد زمينه اش��تغال  ۳۰۰نفر
فراهم شد .وي افزود :از مجموع افراد شاغل  ۷۰درصد بانوان هستند كه در بخش خدمات ،مشاغل
خانگي و فني بازاركار جذب و فعاليت دارند .رئيس مركز آموزش فني و حرفهاي شهرستان مهريز
مهمترين رشتههاي مركز فني و حرفهاي منطقه را شامل جوشكاري ،برق ،مكانيك خودرو ،رايانه،
خياطي ،كيفدوزي ،آشپزي ،تابلوفرش و گليمفرش ذكر كرد.

رضا زارعي مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي
استان كرمانشاه با اشاره به توسعه  ۵۰۰هكتاري
باغات كرمانشاه در سال گذش��ته گفت310 :
هكتار از اين باغات از نوع باغ��ات مدرن بوده و
مابقي به باغات ش��يبدار كه عمدتاً باغات ديم
هستند ،اختصاص دارد .وي افزود :عمده باغات مدرن ايجاد شده در سال گذشته در استان شامل باغات
انگور آبي ،گردو ،پسته ،سيب ،انار و گيالس بوده و باغات ديم اراضي ش��يبدار هم به انگور ،بادام ،گل
محمدي و مقادير محدودي زرشك اختصاص داشته است .مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان
كرمانشاه ادامه داد :سال گذشته بيشترين توسعه باغات را در شهرستانهاي صحنه ،كرمانشاه و ثالث
باباجاني شاهد بوديم ،هر چند در همه شهرستانهاي استان كم و بيش توسعه باغات را داشتيم.

از يك ه�زار و
يزد
 ۵۰۰كارآموز ي
كه در س�ال  ،98در شهرس�تان مهريز يزد
آموزش فني و حرفهاي ديدند ،تاكنون زمينه
اش�تغال براي  ۳۰۰نفر فراهم ش�ده است.

مدي�ر باغبان�ي
كرمانشاه
س�ازمان جه�اد
كشاورزي استان كرمانشاه از توسعه بيش از۵۰۰
هكتاري باغات استان در سال گذشته خبر داد.

راهاندازي اولين تلويزيون اينترنتي
ميراث فرهنگي كشور در اردبيل

اولي�ن تلويزيون اينترنت�ي در حوزه
اردبيل
ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع
دس�تي در س�طح كش�ور در اس�تان اردبي�ل راهان�دازي ش�د.

نادر فالحي مدير كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
اردبيل با اشاره به تأكيد وزير ميراث فرهنگي مبني بر معرفي جاذبههاي
گردشگري در بستر وب ،گفت :در اين خصوص اولين تلويزيون اينترنتي در
حوزه ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي در سطح كشور در استان
اردبيل از روز گذشته آغاز به كار كرد .وي افزود :برنامههاي اين تلويزيون
در صفحه اينستاگرامي اداره كل ميراث فرهنگي استان اردبيل به نشاني
 ardabil_cthhاجرا خواهد شد كه اميدواريم مورد رضايت مخاطبان
قرار گيرد .مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردشگري استان
اردبيل با اشاره به محتواي اين برنامهها ،ادامه داد :اين برنامهها در سه حوزه
ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي است كه محوريت اصلي آن
معرفي جاذبههاي استان و آموزش رشتههاي مختلف صنايع دستي با توجه
به شعار سال خواهد بود .فالحي با اشاره به همزماني اين برنامهها با اعياد
شعبانيه ،گفت :سعي خواهيم كرد تا محتواي برنامهها در هفته پيشرو شاد
و سرگرم كننده براي خانوادهها و عموم مردم استان و كشور باشد.

ارتش ۳۵۰۰نفر را در ورودي شاهرود
ويزيت و تبسنجي کرد

فرماندهقرارگاهعملياتيلشكر ۵۸تكاور
سمنان
ذوالفقار ب�ا بيان اينكه از زمان ش�روع
ويروسكروناارتشباضدعفونيكردنمعابروغربالگريدركنارمردم
بوده است ،گفت 3:هزار و ۵۰۷نفر تاكنون ويزيت و تب سنجي شدند.

امير سرتيپ دوم ستاد محمد غفاري فرمانده قرارگاه عملياتي لشكر ۵۸
تكاور ذوالفقار با بيان اينكه تاكنون  3هزار و  ۵۰۷نفر از مردم توسط اين
قرارگاه به همراه تيپ ۱۵۸شهيد كشاورزيان شاهرود ويزيت و تب سنجي
شدند ،گفت :تاكنون اقدامات متعددي از جمله ضدعفوني معابر و اماكن
و برپايي ايس��تگاه غربالگري بيماري كرونا در مبادي ورودي شهرستان
شاهرود به طور گسترده توسط اين قرارگاه صورت گرفته است .وي با بيان
اينكه اين ايستگاه پايش سالمت از ابتدا برپايي تاكنون تعداد يك هزار و
 ۱۶۹دستگاه خودرو را در ورودي شهر شاهرود ويزيت و مورد تب سنجي
قرار داده است ،ابراز داشت :تيمهاي جنگنوين ارتش با تجهيزات محلهها
و شهركهاي شاهرود را ضدعفوني و گندزدايي ميكنند .فرمانده قرارگاه
عملياتي لشكر ۵۸تكاور ذوالفقار در ادامه تصريح كرد :به همت این قرارگاه
و تيپ  ۱۵۸شهيد كش��اورزيان نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي
مستقر در شاهرود ،ضدعفوني معابر عمومي و درب منازل در راستاي مقابله
با ويروس كرونا در حال انجام است.

 ۴۳واحد فرآوري و دامداري تعطيل گلستان
احيا ميشود

رئيسكلدادگستريگلستانازبرنامه
گلستان
اين دس�تگاه براي احي�اي  ۴۳واحد
فرآوري و دامداري تعطيل اين استان در سال جهش توليد خبر داد.

هادي هاشميان رئيس كل دادگستري گلستان گفت :يكي از برنامههايي
كه امسال با كمك يكي از بانكها در ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري
استان بر آن تمركز كردهايم بازگشت به توليد  ۴۳واحد دامداري و فرآوري
محصوالت كشاورزي است .وي افزود :با حضور كارشناسان بانك ،همه
اين واحدها بازرسي و مش��كالت ،موانع و علت تعطيلي آنها به تفكيك
تدوين شده است .رئيس كل دادگستري گلستان ادامه داد :در يك برنامه
زمانبندي شش ماهه مشكالت اين واحدها با حضور كارشناسان قضايي
و بانكي استان در ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري بررسي و براي رونق
دوباره اين واحدها چاره انديشي خواهد شد .هاشميان گفت :با احياي اين
واحدها 2 ،هزار و  ۷۰۰رأس به ظرفيت دامداريهاي استان و  ۷۱هزار تن
هم به ظرفيت توليد و فرآوري محصوالت دامي و كشاورزي استان اضافه
ميشود .اين مقام ارشد قضايي استان گلستان افزود :در يك سال و نيم
گذشته پرونده بيش از  ۳۰۰كارخانه و واحدتوليدي كه مشكل داشتند در
دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي استان بررسي و دستورهاي الزم براي رفع
موانع و مشكالت توليد اين واحدها صادر شد.

مازندران :ولياهلل محمدزاده مديركل شيالت مازندران با اشاره به اتمام
فصل صيد ماهيان استخواني اظهار داشت :صيادان استان در اين فصل 3
هزار و ۶۰۰تن انواع ماهيان استخواني صيد كردند .وي با اشاره به كاهش۴۸
درصدي ميزان صيد ماهيان استخواني ،نامساعد بودن شرايط جوي و شيوع
كرونا ويروس را دليل اين كاهش برشمرد و افزود :سال قبل صيادان استان
بيش از  7هزار و  ۱۰۰تن انواع ماهيان را صيد كرده بودند.
ايالم :مدير جهاد كشاورزي مهران گفت :در سال جاري  ۲۵هزار تن
گندم از كشاورزان شهرستان مهران خريداري ميشود .احمد محمدي
گفت :شهرستان مهران از قطبهاي اصلي توليد كشاورزي در استان به
خصوص در بخش گندم و جو ،كلزا و ...اس��ت .وي افزود :ساالنه بيش از
 ۱۸هزار هكتار از اراضي شهرستان مهران زير كشت غالت ميرود .مدير
جهاد كشاورزي شهرستان مهران تصريح كرد :براي برداشت محصوالت
كمباينهاي الزم تدارك ديده شده و تعداد دو مركز خريد كلزا و مركز
خريد گندم فعاليت خود را از اواخر فروردين ماه براي خريد محصوالت
زراعي آغاز میكنند.
قزوين :مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين گفت :كشت
محصول چغندر قند در سطح ۳هزار هكتار از مزارع كشاورزي اين استان آغاز
شده است .تورج بنيادي افزود :در صورت تحقق برنامه كشت حدود ۱۲۰
هزار تن چغندرقند از مزارع استان برداشت شود .وي تصريح كرد :برنامه
ابالغي كشت چغندرقند در سال جاري در شهرستانهاي البرز ۹۰۰هكتار،
بوئين زهرا ۹۰۰هكتار ،آبيك ۴۵۰هكتار ،قزوين ۴۵۰هكتار ،تاكستان۱۵۰
و آوج ۱۵۰هكتار است .به گفته مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان
قزوين ،قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم چغندرقند بهاره با عيار ۱۶درصد
در سالجاري  ۶۰۲۴ريال است.
يزد :فخرالسادات خامسي سخنگوي ستاد پيشگيري و مقابله با كرونا
اس��تان يزد در رابطه با غربالگري مردم اس��تان از ابتداي ش��يوع بيماري
كرونا تاكنون گفت 71/3 :درصد از مردم اس��تان معادل  ٨٨٨هزار و ۴۶۱
نفر غربالگري ش��دهاند و اي��ن طرح همچن��ان ادام��ه دارد .وي افزود :در
شهرستانهاي بهاباد ،خاتم و مهريز اين طرح به طور ١٠٠درصدي اجرا شده
است و آمار غربالگري در شهرستان ابركوه  97/9درصد ،اردكان  ٩٢درصد،
شهرستان اشكذر  ۹۲/8درصد ،بافق  ٩۳/4درصد ،تفت  ۹۶/8درصد ،ميبد
 ۸۲/1درصد و يزد  ۶۱/8درصد است.

