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88498441سرویس  شهرستان

سيداحمدهاشمي اشكا

   همدان: مديركل امور اقتصاد و دارايي استان همدان گفت: توليد تمام 
پارامترهاي اقتصادي از جمله نرخ بيكاري، نرخ تورم و ارزش پول ملي را 
دچار تحول مي كند. سيدناصر محمودي با تأكيد بر اينكه تنها راهي كه 
مي تواند كش��ور را از بحران نجات دهد، توليد است، اظهار كرد: كشور در 
بخش هاي مختلف از ظرفيت ها و توانمندي هاي بالقوه اي برخوردار است 
و با توجه به اينكه امسال با نام »جهش توليد« نامگذاري شده و از طرفي 
تحريم ها و جنگ تمام عياري كه توسط استكبار جهاني عليه ايران راه افتاده، 

تنها راهي كه مي تواند كشور را از بحران نجات دهد، جهش توليد است. 
   سيستان و بلوچس�تان: غالم حيدر زورقي رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در بازديد از روند مبارزه با ملخ 
صحرايي در شهرستان راسك گفت: كار مبارزه با ملخ صحرايي با جديت 
دنبال شده و نيمه اول فروردين بيش از ۷۷۳۰ هكتار از اراضي مناطق 
جنوبي استان عليه اين آفت بين المللي سمپاشي شده است و در راستاي 
استمرار حفاظت از عرصه هاي سبز استان و امنيت غذايي، ۴۴ تيم ديده 
باني و۳۰ اكيپ مبارزه اين سازمان با وجود بيماري كرونا بي وقفه رصد و 

مبارزه با ملخ صحرايي را دنبال مي كنند.
   كرمان: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمان با بيان اينكه 
كارگران بيكار شده در پي ش��يوع ويروس كرونا مي توانند بدون مراجعه 
حضوري و با مراجعه به سايت bimebikari. mcls. gov. ir و ثبت نام 
در اين سامانه از مقرري بيمه بيكاري بهره مند  شوند گفت: در حال حاضر 
۱۲ هزار نفر در استان كرمان براي دريافت بيمه بيكاري ثبت نام كرده اند 
كه اين آمار در حال افزايش است و بعد از پااليش تعداد دقيق افراد بيكاري 

كه مي توانند از اين بيمه استفاده كنند، مشخص خواهد شد. 
   يزد: معاون آموزشي سازمان جهاددانشگاهي استان يزد از برگزاري 
آموزش هاي كوتاه مدت مراكز هفتگانه اين سازمان به صورت آنالين با 
لحاظ تخفيف هاي ويژه خبر داد. احمد افروزيان عنوان كرد: آموزش در 
جهاددانشگاهي يزد تعطيل نشده و امكان برگزاري كالس ها به صورت 
آنالين براي فراگيران و همچنين دوره ه��اي مجازي براي عالقمندان 

فراهم شده است. 

 توليد تخم مرغ غني شده 
جايگزين مكمل اسيد فوليك در اصفهان

محقق�ان ي�ك ش�ركت دانش بنيان      اصفهان
اصفهاني براي اولين بار در كشور موفق 
به توليد تخم مرغ غني شده با اسيد فوليك به عنوان يك محصول 
فراس�ودمند و كاماًل دانش بنيان ش�دند كه مزاياي قابل توجهي 
نس�بت ب�ه قرص ه�اي اس�يد فولي�ك موج�ود در ب�ازار دارد. 
مديرعامل يك شركت دانش بنيان مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي 
اصفهان با بيان اينكه محصول تخم مرغ هاي غني ش��ده با اسيد فوليك 
نتيجه چندين سال كار تحقيقاتي در مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان 
است كه به مرحله تجاري سازي رسيد، گفت: امروز نيز اين نوع تخم مرغ 
در سطح استان اصفهان به توليد انبوه رسيده است.  حامد عابدي حوزه 
فعاليت اين شركت را تحقيق و توليد فرآورده هاي خاص و فراسودمند از 
منابع دام، طيور، زنبور عسل و  آبزيان معرفي كرد و ادامه داد: اين توليدات 
با توجه به كمبودهاي تغذيه اي شايع در سطح جامعه و به ويژه گروه هاي 
آسيب پذير طراحي و توليد مي شوند.  وي تصريح كرد: تفاوت اين تخم مرغ 
با مكمل هاي اسيد فوليك يا قرص هاي آهن موجود در داروخانه اين است 
كه اين نوع اسيد فوليك با نام علمي فوالت به گونه اي طراحي شده كه در 
بدن انسان تا ميزان بيش از ۹۵درصد جذب مي شود در حالي كه قرص ها 

اين حد جذب را نداشته و ممكن است عوارض جانبي نيز داشته باشند.  

 توليد ۴۷۵ هزار ماسك
 در كارگاه هاي فني و حرفه اي بوشهر

در جهت پيشگيري از ابتال به ويروس      بوشهر
كرونا تاكنون ۴7۵ هزار عدد ماسك 
در كارگاه هاي توليدي فني و حرفه اي بوش�هر توليد ش�ده  است. 
عبدالمجيد دراهكي مديركل آموزش فني و حرفه اي بوش��هر با اعالم 
خبر توليد ۴۷۵ هزار عدد ماسك در كارگاه هاي توليدي فني و حرفه اي 
استان گفت: اين ماسك ها و وسايل پزش��كي در ۳۸ كارگاه توليد شده 
و همچنان اي��ن كار ادامه دارد.  وي افزود: براي حفظ س��المت مردم و 
پيشگيري از ويروس كرونا از سوي مهارت آموختگان فني و حرفه اي و 
نيروهاي جهادي روزانه ۳۲ هزار عدد ماسك آماده و تحويل داروخانه هاي 
شبانه روزي و مراكز درماني مي شود.  مديركل آموزش فني و حرفه اي 
استان بوشهر از توليد ۲ هزار و ۴۰۰ دست لباس ايزوله و گان بيمارستاني 
به همت بخش دولتي و خصوصي فني و حرفه اي خبر داد.  وي اضافه كرد: 
طرح توليد ماسك در مراكز آموزش فني و حرفه اي سراسر اين استان 
صورت مي گيرد كه مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان كنگان در 
ابتدا به صورت پايلوت آن را اجرا كرده است و اين طرح در زمان حاضر 
در همه شهرستان هاي استان اجرا مي ش��ود.  دراهكي با بيان اينكه در 
اجراي اين طرح ۳۳ آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي به طور مستقيم و غير 
مستقيم دخيل بوده اند، افزود: به همت بخش خصوصي تاكنون ۱۲ هزار 
جفت دستكش يك بار مصرف در كارگاه هاي فني و حرفه اي توليد و در 
اختيار مراكز درماني و مردم قرار گرفته است.  مديركل آموزش فني و 
حرفه اي استان بوشهر، گفت: ۱۸۲ كارآموز فعال در ۴۰ كارگاه مشغول 
دوخت ماسك، گان پزشكي و توليد دستكش براي نياز جامعه پزشكي 
و مردم هستند.  وي اتوكالو يا همان اس��تريل كردن را از موارد مهمي 

دانست كه در توليد اين اقالم بهداشتي انجام مي شود. 

شناسايی آسيب ديدگان حوزه كشاورزی 
كردستان از كرونا برای حمايت دولتی

معاون اقتصادي اس�تاندار كردستان      كردستان
گف�ت: در ش�رايط فعلي ك�ه مصرف 
كاهش يافته، برنامه ريزي توليد محصوالت حوزه كشاورزي بسيار 
مه�م اس�ت ت�ا بتواني�م اي�ن ح�وزه را س�رپا نگ�ه داري�م. 
خالد جعفري معاون اقتصادي استاندار كردستان با بيان اينكه بيماري 
كرونا بر بخش هاي مختلف تأثيرات متفاوت داشته لذا براي هر موضوع 
بايد نسخه مشخص داشته باش��يم، گفت: در شرايط فعلي كه مصرف 
كاهش يافته، برنامه ريزي توليد محصوالت حوزه كش��اورزي بس��يار 
مهم اس��ت تا بتوانيم اين حوزه را س��رپا نگه داريم.  وي افزود: صنايع 
تبديلي، مرغداري ها، دامداري ها، توليدكنندگان ماهي به ويژه ماهيان 
زينتي، گل هاي زينتي و ساقه بريده، قارچ، س��بزي و سيفي از جمله 
آسيب ديدگان حوزه كشاورزي كردستان بعد از شيوع كرونا هستند كه 
شناسايي آنان به منظور بهره مندي از حمايت هاي دولتي امري ضروري 
و مهم است.  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار 
كردستان در مورد مشكالت مرغداري ها بر لزوم جلوگيري از ضرر و زيان 
بيشتر در اين بخش تأكيد كرد و ادامه داد: با افزايش خريد پشتيباني 
امور دام، هم مازاد بازار جمع آوري مي شود و هم مي توانيم ذخيره سازي 
كنيم.  وي خواستار نظارت كافي بر واحدهاي توليد كننده شد و بيان 
كرد: مرغداران بايد مطمئن باش��ند كه جهاد كشاورزي بر قيمت دان 

كنترل و نظارت دارد. 

 ۲۵۰ هزار مترمكعب رواناب 
ناشي از بارندگي در دامغان ذخيره شد

بيش از ۲۵۰ ه�زار مترمكعب رواناب      سمنان
ناش�ي از بارندگي هاي اخير در پشت 

سازه هاي آبخيزداري دامغان ذخيره  شده است. 
علي اكبر عباس��ي راد رئيس اداره منابع طبيعي دامغ��ان با بيان اينكه 
س��ازه هاي آبخيزداري در كنترل س��يالب نقش مهم��ي دارند، گفت: 
۲۵۰ هزار مترمكعب رواناب ناش��ي از بارندگي هاي اخير در شهرستان 
ذخيره ش��د.  وي  ادامه داد: اي��ن موضوع به خوبي نش��ان مي دهد كه 
سازه هاي آبخيزداري توانسته از ايجاد صدمه و آسيب به اراضي مسكوني 
و كش��اورزي جلوگيري كند.  به گفته عباس��ي راد اهميت س��ازه هاي 
آبخيزداري در مهار و كنترل س��يل چه در مناطق باال دس��ت و چه در 
دامنه ها و اراضي پايين دست كاماًل مشهود است و سازه هاي آبخيزداري 
قادر هستند بيش از ۲ ميليون مترمكعب آب را مهار يا ذخيره سازي كنند.  
وي با بيان اينكه بيش از ۴۰ دستگاه سازه هاي آبخيزداري در شهرستان 
احداث  شده است، ابراز داش��ت: هدف از ساخت اين سازه ها جلوگيري 
و مهار سيل و همچنين نفوذ آب به داخل خاك و تغذيه سفره هاي آب 
زيرزميني عنوان  شده است.  رئيس اداره منابع طبيعي دامغان با اشاره 
به اينكه سازه هاي آبخيزداري احداث  شده در شهرستان دامغان شامل 
بندهاي سنگ و مالت در باالدست و بندهاي خاكي و توركينست ها در 
پايين دست هس��تند، در ادامه تصريح كرد: تاكنون بيش از ۲۰۰ هزار 
مترمكعب عمليات سنگ و مالت و بيش از ۳۰۰ هزار مترمكعب عمليات 

خاكي در شهرستان انجام  شده است. 

 انتشار فراخوان رويداد رسانه اي 
آذربايجان شرقي با عنوان » تب ريز«

 اجراي ۲۳ پروژه برای تحقق
 شعار جهش توليد در آذربايجان غربي

فراخوان رويداد     آذربايجان شرقي
رس���انه اي 
آذربايجان شرقي به همت خانه مطبوعات و 
رس�انه هاي اس�تان و با هم�كاري اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان منتشر شد. 
مرتضي شفيعي مدير خانه مطبوعات و رسانه هاي 
استان آذربايجان شرقي گفت: فراخوان رويداد 
رسانه اي آذربايجان ش��رقي با عنوان » تب ريز« 
و با رويك��رد ترويج پيام »ت��ب كرونا با همدلي 
مي ريزد« به همت خانه مطبوعات و رسانه هاي 
آذربايجان شرقي و با همكاري اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان منتشر شد.  وي ادامه داد: 
كرونا؛ اميد بخشي و آگاهي بخشي در جامعه، 
فرهنگ س��ازي بهداش��ت فردي و اجتماعي، 
تبيين جانش��فاني كادر بهداش��تي و درماني 
استان، اقدامات گروه هاي جهادي و ستاد مقابله 
با كرونا در استان، پاسخ به شايعات دوران مقابله 
با كرونا و همچنين دوران پساكرونا و راهكارهاي 
تحقق ش��عار س��ال )جهش توليد( محورهاي 
اين رويداد رس��انه اي استان اس��ت.  شفيعي با 
بيان اين كه رويداد رس��انه اي آذربايجان شرقي 

» تب ريز« در بخش هاي گزارش، يادداش��ت و 
مقال��ه، مصاحبه – گفت وگ��و، عكس خبري و 
تيتر برگزار مي ش��ود، گفت: آثار ارس��الي بايد 
حدفاصل يكم اس��فند ۹۸ تا ۳۰ ارديبهش��ت 
۹۹ در يكي از رس��انه هاي داراي مجوز استان 
منتشر شده باشد.  به گفته اين مسئول، اين كه 
آثار بايد ب��ه تأييد مديرمس��ئول رس��انه و در 
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 tabriz. corona@gmail. com  ارس��ال 
شوند و آخرين مهلت ارسال آثار ۳۱ ارديبهشت 
ماه ۱۳۹۹ است.  مدير خانه مطبوعات و رسانه هاي 
آذربايجان شرقي با تأكيد بر اين كه آثار ارسالي با 
موضوعات خارج از محورهاي ارائه ش��ده؛ مورد 
داوري قرار نمي گيرند، يادآور ش��د: قرار است به 
آثار برگزيده در هر بخش جواي��ز ارزنده اي اهدا 
شود.  گفتني اس��ت، عموم عالقه مندان جهت 
كسب اطالعات بيش��تر مي توانند به دفتر خانه 
مطبوعات و رسانه هاي استان آذربايجان شرقي 
واقع در تبريز، اول س��ربااليي وليعصر، مجتمع 
س��ينمايي ۲۲ بهمن مراجعه كرده يا با شماره 

تلفكس ۳۳۲۸۱۹۱۲ ۰۴۱ در ارتباط باشند. 

رئيس سازمان     آذربايجان غربي
صنعت، معدن و 
تجارت آذربايجان غربي از اجراي ۲۳ پروژه 
و برنامه عملياتي در راس�تاي تحقق ش�عار 
س�ال جهش توليد در اين اس�تان خبر داد. 
غالمرضا بابايي رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربايجان غربي گفت: اين سازمان در 
سال جهش توليد با تنظيم و اجراي برنامه هاي 
تخصصي و وي��ژه در قالب ۷ مح��ور ابالغي از 
س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام 
به تعريف پروژه هاي مه��م و اولويت دار جهت 

تحقق اين محورها كرده است. 
 وي ادامه داد: در اين زمينه تعداد ۲۳ پروژه و 
برنامه عملياتي در بخش هاي مختلف تعريف 
ش��ده تا با پيگيري و اجراي اين طرح ها زمينه 
تحقق حداكثري محورهاي جهش توليد فراهم 
شود.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربايجان غربي افزود: بر اساس برنامه از پيش 
تعيين شده سازمان در سال رونق توليد، تعداد 
ه��زار و ۹۷۰ طرح صنعتي با س��رمايه گذاري 
بيش از ۵۶ هزار و ۳۱۶ ميليارد ريال در سطح 

استان اجرا شد كه زمينه اش��تغال ۵۴ هزار و 
۴۵۳ نفر را در پي داشت. 

 بابايي گفت: براس��اس برنامه از پيش تعيين 
شده سازمان در س��ال رونق توليد، تعداد هزار 
و ۹۷۰ طرح صنعتي با سرمايه گذاري بيش از 
۵۶ هزار و ۳۱۶ ميليارد ريال در سطح استان 
اجرا ش��د كه زمينه اش��تغال ۵۴ هزار و ۴۵۳ 
نفر فراهم ش��د.  وي افزود: س��ال گذشته در 
بخش صنعت تعداد ۷۸۸ فقره جواز تأس��يس 
و ۲۹۹ فقره پروانه بهره برداري صادر شده كه 
منجربه اش��تغالزايي بيش از ۵ هزار نفر ش��د، 
هم اكنون ني��ز ۲۹۰ طرح ب��االي ۶۰ درصد 
پيشرفت فيزيكي در حال اجراست كه زمينه 
اش��تغال براي ۸ هزار و ۲۲ نفر فراهم خواهند 
كرد.  بابايي به اقدامات صورت گرفته در بخش 
تحقيق و توسعه هم اشاره كرد و افزود: بررسي 
آمار طرح رونق توليد و اش��تغال در كل استان 
۶۴۱ واحد در سامانه بهين ياب ثبت نام كرده 
بودند ك��ه ب��راي ۱۰۷ واحد صنعت��ي بالغ بر 
۲ ه��زار و ۱۱ ميليارد ريال تس��هيالت بانكي 

اختصاص يافت. 

ويزيت آنالين و رايگان بيماران خراسان رضوي 
از سوی پزشكان متخصص بسيجی

»راه ان�دازي س�امانه ويزيت آنالي�ن و رايگان پزش�كان متخصص در 
خراسان رضوي«، »بهره برداري از نقاهتگاه سردار سليماني و آماده سازي 
نقاهتگاه بيماران كرونايي در بيمارستان طالقاني اهواز در خوزستان« 
و »اعزام تيم هاي داوطلب بس�يج جامعه پزش�كي به شهرستان هاي 
مختلف لرستان« تنها بخشي از اقدامات بسيج جامعه پزشكي كشور 
است كه نشان مي دهد، جهادگران حوزه بهداشت و درمان عزمشان را 
جزم كرده اند تا ريشه ويروس منحوس كرونا را براي هميشه بخشكانند و 
دوباره سالمت را در تمام استان هاي ايران مستقر كنند. حاال همه پزشكان 
و متخصصان و كادرهاي درماني در تمام مراكز بهداشتي و بيمارستان ها 
در صف اول دفاع از س�المت ش�هروندان ق�رار گرفته ان�د و نيروهاي 
بسيجي و جهادگر هم به كمك آنها آمده اند تا با ضدعفوني كردن سطح 
ش�هر و معابر و مراكز تجاري و عمومي از انتشار كرونا جلوگيري كنند. 

    
چن��د روز پيش بود كه س��امانه »ويزي��ت آنالين و رايگان پزش��كان 
متخصص« به همت بسيج جامعه پزش��كي خراسان رضوي راه اندازي 
شد. اين طرح كه با راه اندازي س��امانه مطب آنالين، از سوي سازمان 
بسيج جامعه پزشكي خراسان رضوي كليد خورد، در راستاي كاهش 
حضور اف��راد در محيط هاي پرخط��ر از جمله بيمارس��تان ها و مراكز 
بهداشتي و درماني اس��ت.  وقتي كرونا بي محابا ش��هر را به جوالنگاه 
خود قرار داده بود، س��ازمان بسيج جامعه پزش��كي خراسان رضوي با 
همكاري جمعي از پزشكان نوع دوست و خيرخواه و كمك اپليكيشن 
دكترمايكو، به منظور جلوگيري از افزايش شيوع ويروس كرونا سامانه 
مطب آنالين را جهت ويزيت آنالين و راي��گان بيماران راه اندازي كرد 
 تا شهروندان خراس��ان رضوي در صورت نياز به اين خدمات به آدرس
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اين استان طرح نيازسنجي و توزيع اقالم بهداشتي مرتبط با كرونا نيز با 
همكاري كانون هاي بسيج جامعه پزشكي شهرستان هاي خراسان رضوي 
در حال انجام است و در همين رابطه تاكنون ۴ هزار و ۴۰۰ قلم بهداشتي 
توزيع شده است.  دكتر محس��ن ذاكريان رئيس بسيج جامعه پزشكي 
خراس��ان رضوي با بيان اينكه اين طرح از هفتم  فروردين ماه آغاز شده 
و تاكنون هزار و ۴۰۰ ماسك س��ه اليه، هزار و ۲۰۰ محلول ضدعفوني 
كننده دست و هزار و ۸۰۰ دستكش التكس در اختيار ۱۷ مركز درماني 
در شهرهاي خراسان رضوي قرار گرفته اس��ت، مي گويد: »تا هر زمان 
كه از سوي شهرستان هاي اس��تان اعالم نياز وجود داشته باشد فرآيند 
توزيع اقالم بهداش��تي ادامه خواهد داش��ت.« وي تأكيد مي كند: »از 
چهارم فروردين ماه نيز به منظور اجراي هر چه بهتر اقدامات پيشگيرانه 
در جه��ت مقابله با ويروس كرونا، اقالم بهداش��تي م��ورد نياز بيماران 
خاص با اولويت بيماران دياليزي و س��رطاني در مراكز درماني مشهد و 

شهرستان هاي تابعه تأمين و در حال ارسال به اين مراكز است.«
   نقاهتگاه هايي براي درمان بيماران

در استان خوزستان همه چيز در گام اول در جهت جلوگيري از شيوع 
كرونا و سپس درمان آن پيش مي رود كه بهره برداري از نقاهتگاه سردار 
سليماني و آماده سازي نقاهتگاه بيماران كرونايي در بيمارستان طالقاني 
اهواز از جمله اين اقدامات اس��ت.  سرپرس��ت بس��يج جامعه پزشكي 
خوزس��تان با تأكيد بر اينكه س��ومين نقاهتگاه بيم��اران كرونايي كه 
توسط بسيج در حال آماده سازي است و بزودي در بيمارستان طالقاني 
اهواز به بهره برداري مي رسد، مي گويد: »يك مجموعه نقاهتگاهي ديگر 
هم در برنامه قرار دارد ك��ه در چند روز آينده ب��ه بهره برداري خواهد 
رسيد.« سرهنگ پاسدار الماس تيموري با اشاره به اينكه نقاهتگاه ۱۰۰ 
تختخوابي سردار شهيد قاسم سليماني كه به همت شركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب و با همكاري بسيج جامعه پزشكي خوزستان راه اندازي 
شده است، ادامه مي دهد: »نقاهتگاه سردار سليماني با ظرفيت يكصد 
تخت در سالن ورزشي حوزه بسيج شهيد تندگويان وزارت نفت اهواز 
براي پذيرش دوره نقاهت بيماران كرونايي به بهره برداري رسيده و آماده 
خدمات دهي به بيماران است.« وي مي گويد: »بيماران كرونايي پس 
از ترخيص از بيمارستان به مدت ۱۴ روز در اين نقاهتگاه كه مجهزبه 
بخش پذيرش و تمامي امكانات درماني و كادر پزشكي است نگهداري 
مي شوند. همچنين ظرفيت اين نقاهتگاه متناسب با پذيرش بيمار قابل 
افزايش است.« تيموري ادامه مي دهد: »بسيج جامعه پزشكي خوزستان 
تاكنون بيش از ۵۵۰ تخت براي بيماران كرونايي در سراسر خوزستان 

آماده سازي كرده است.«
   تيم هاي پزشكي در خدمت سالمت روستانشينان

در اس��تان لرس��تان هم تيم هاي داوطلب بس��يج جامعه پزشكي به 
شهرستان هاي سلسله و دلفان اعزام شدند تا هر آنچه در توانشان است 
را در راه خدمت به مردم قرار دهند.  مس��ئول س��ازمان بسيج جامعه 
پزشكي لرستان از اعزام اين افراد در راس��تاي مقابله با بيماري كرونا 
عنوان كرده و مي گويد: »تا زماني كه نياز باشد حتماً تيم هاي پزشكي به 
مناطق مختلف اعزام خواهند شد تا در جهت حفظ سالمت شهروندان 
هر كاري كه مي توانيم را انجام دهيم.« س��رهنگ عبدالوحيد ملك آرا 
از اعزام هش��تمين مرحله تيم پزش��كي جامعه پزشكي سپاه حضرت 
ابوالفضل)ع( لرس��تان خبر داده و ادامه مي دهد: »اين تيم كه ش��امل 
متخصص، پزشكان عمومي، پرستاران و ماما بوده به صورت داوطلبانه 
به شهرستان سلسله اعزام شده اند.« وي مي گويد: »همچنين دومين 
مرحله اعزام تيم پزشكي سازمان بسيج جامعه پزشكي سپاه حضرت 
ابوالفضل)ع( اس��تان شامل پزشك عمومي و س��ه نفر بهيار به صورت 
داوطلبانه به شبكه بهداشت و درمان شهرستان دلفان به مدت ۱۰ روز 
اعزام شدند.« مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي لرستان، از اعزام 
تيم بهداشتي درماني شامل پزشكان عمومي، پرستاران، كارشناسان 
بهداشت به مركز بهداشت و درمان شهرس��تان خرم آباد نيز خبر داده 
و عنوان مي كند: »آموزش، پيگيري، ضدعفوني خانه به خانه بيماران 
كرونا مثبت و توزيع پك بهداشتي شامل ماسك، دستكش و الكل توسط 
كانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان الشتر در سطح شهر و روستاها 

از ديگر اقدامات صورت گرفته بوده است.«

مدي�ركل كميته     خراسان شمالي
امداد خراس�ان 
شمالي از ايجاد اشتغال براي ۳ هزار و ۴۶۲ نفر 
از مددجويان اين نهاد طي سال ۹۸ خبرداد. 
مجيد الهي راد مديركل كميته امداد خراس��ان 
شمالي با بيان اينكه ۳ هزار و ۷۶ نفر از مددجويان 
اين نه��اد با دريافت تس��هيالت قرض الحس��نه 
موفق به ايجاد شغل مناسب شدند، گفت: براي 
اشتغالزايي اين افراد بيش از ۱۳۰ ميليارد تومان 
تسهيالت قرض الحسنه از محل منابع بانك ها، 
صندوق امداد واليت و توسعه طرح هاي اشتغال 
روستايي هزينه شده است.  وي اظهار داشت: از 
مجموع طرح هاي اش��تغال سال گذشته ۲ هزار 
و ۳۸۲ طرح مع��ادل ۷۸ درصد ويژه مددجويان 
روستايي و حدود ۷۰۰ طرح نيز براي مددجويان 
شهري اجرا شده اس��ت.  مديركل كميته امداد 

خراسان شمالي با بيان اينكه حدود ۲ هزار طرح 
ويژه مددجويان و فرزندان آنها اجرا شده است، 
ادامه داد: حدود هزار و ۱۰۰ طرح نيز براي اقشار 

آسيب پذير اجرا شده اس��ت.  الهي راد طرح هاي 
اشتغال ايجاد شده را در بخش هاي كار انگيزي، 
توان افزاي��ي و خودكفايي عنوان ك��رد و گفت: 

۲۶۱ طرح با اعتبار بيش از ۳۰۰ ميليون تومان 
در بخ��ش كار انگيزي، ۳۳ طرح ب��ا اعتبار ۳۸۰ 
ميليون تومان در بخ��ش توان افزايي و ۲ هزار و 
۷۸۲ طرح بااعتبار حدود ۱۲۹ ميليارد تومان در 

قالب خودكفايي اجرا شده است.  
وي با بيان اينكه ۳۸۶ نف��ر از مددجويان تحت 
حمايت نيز از طريق كاريابي صاحب شغل شدند، 
اظهار كرد: بي��ش از ۱۰۰ نفر اين مددجويان در 
مناطق محروم با ضريب ۶، ۷ و ۸ ساكن هستند.  
وي ادامه داد: از مجموع كاريابي انجام شده ۱۱۳ 

نفر زن و ۲۵۵ نفر نيز مرد بودند.  
مديركل كميته امداد خراسان شمالي خاطرنشان 
كرد: در مجموع بيش از ۹۹۱ نفر از زنان سرپرست 
خانوار تحت حمايت اين نهاد طي سال گذشته 
با دريافت تسهيالت اشتغال و بنگاه هاي كاريابي 

صاحب شغل شدند. 

۳۴۶۲ مددجوي كميته امداد خراسان شمالي صاحب شغل شدند

توليد بيشترين ماهي سردآبي چهارمحال وبختياري در اردل    
مدي�ر جهاد     چهارمحال و بختياري
ي  ز ر و كش�ا
شهرس�تان اردل گف�ت: بيش�ترين ماهي 
سردآبي چهارمحال وبختياري در شهرستان 

اردل توليد مي شود. 
علي سعيدي مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
اردل با بيان اينكه اين شهرس��تان در سال ۹۸ با 
توليد افزون بر ۹ هزار تن ماهي سردابي قزل آال 
رتبه نخست توليد اين محصول در چهارمحال و 

بختياري را براي چندمين سال متوالي كسب كرد، گفت: اين شهرستان با داشتن بيشترين ساحل رودخانه 
و آب هاي جاري استان و با دارا بودن حدود ۲۴۰ مزرعه پرورش ماهي سردآبي، براي حدود ۳ هزار نفر به 
صورت مستقيم و غير مستقيم ايجاد اشتغال كرده است.  به گفته وي، شهرستان اردل با داشتن چشمه سارها 
و رودخانه هاي متعدد مهم ترين مركز توليد ماهي قزل آال و مستعد افزايش و توسعه آبزيي پروري است.  مدير 

جهاد كشاورزي اردل پرورش ماهي در قفس را از مهم ترين ظرفيت هاي سد كارون چهار عنوان كرد.

برگزاري طرح مجازي »بهار در بهار« در كهگيلويه و بويراحمد
مدي���ركل      كهگيلويه و بويراحمد 
ت  تبليغ���ا
اسالمي كهگيلويه و بويراحمد از برگزاري طرح 
بهار در بهار در راستاي اعياد نيمه شعبان خبر داد. 
حجت االس��الم س��يدرضا افتخاري مديركل 
تبليغات اسالمي كهگيلويه و بويراحمد با بيان 
اينكه به كار گيري شيوه هاي نوين و ابتكارات 
با استفاده از بس��تر مجازي مي توانند در اين 
وضعيت براي برگزاري هر چه بهتر برنامه هاي 

نيمه شعبان كمك كند، گفت: طرح بهار در بهار در راس��تاي اين اعياد برگزار مي شود.  وي با اشاره 
به برگزاري اين طرح عنوان كرد: جش��ن هاي خانگي، نصب پرچم يا مهدي)عج( بر سر درب منزل، 
برگزاري مسابقه نقاشي در رده هاي سني مختلف، مقاالت و دل نوشته هاي مهدوي از جمله برنامه هاي 
مورد نظر طرح اس��ت. همچنين توليد محتوا و پوستر و پاسخگويي به ش��بهات از طريق روحانيون 
مستقر را خواهيم داشت.  مديركل سازمان تبليغات اس��المي استان نقش فضاي مجازي در ترويج 
مباحث ديني و مذهبي را به عنوان يك ظرفيت عنوان كرد و گفت: بخش زيادي از مخاطبان ما در 

بستر مجازي حضور دارند و بايد از اين ظرفيت به بهترين شكل استفاده كرد. 

كارگران روزمزد و مغازه داران ايالم نيازمند حمايتند
امام جمعه ايالم      ايالم
بر لزوم حمايت 
از كارگ�ران روزمزد و مغازه داران اس�تان 

ايالم تأكيد كرد. 
حجت االسالم اهلل  نوركريمي امام جمعه ايالم 
در نشست س��تاد مبارزه با كرونا از راه اندازي 
پويش امي��د و همدل��ي با ه��دف حمايت از 
كارگران روزمزد، مغازه داران و كس��به اي كه 
در اثر كرونا شغل خود را از دست داده اند خبر 

داد و گفت: اولين جلسه اين پويش با بازاريان، اصناف و رسانه ها برگزار شد و سه نفر به عنوان هيئت 
امنا انتخاب شده و در اين راستا شفاف سازي الزم نيز در خصوص مبلغ جمع آوري شده و چگونگي 
پرداخت به افراد مشكل دار انجام مي شود.  وي افزود: مسجد محور اصلي اين پويش است و افرادي 
كه تحت پوشش هيچ نهادي نيستند و اكنون به شدت نيازمند بوده و در تنگناي معيشتي هستند با 

كمك اين پويش مورد حمايت قرار مي گيرند. 

مطالعات تهيه نقشه مديريت سيالب گرگانرود و قره سو انجام شد 
سرپرس���ت     گلستان
ش��ركت آب 
منطقه اي گلستان از انجام مطالعات تهيه نقشه 
مديريت سيالب گرگانرود و قره سو خبر داد. 
سيدمحسن حسيني سرپرس��ت شركت آب 
منطقه اي گلس��تان با اعالم اينك��ه مطالعات 
تهيه نقشه مديريت سيالب گرگانرود و قره سو 
انجام شده، گفت: مديريت سيالب و مهندسي 
رودخانه يكي از اقدامات آب منطقه اي بوده كه 
با هدف كاهش خسارت ها، آرامش عمومي و جلوگيري از وقفه در توليد انجام مي شود.  حسيني افزود: 
هزار و ۳۶۰ كيلومتر تعيين حد و بستر رودخانه ها طي سال هاي گذشته، ۶۵۰ كيلومتر عالمت گذاري 
حد بستر رودخانه ها و انجام مطالعات در زمينه تهيه نقشه هاي اجرايي مديريت سيالب در گرگانرود و 
قره سو و تعيين سيالب دشت ها با دبي برگشت هاي مختلف، بخشي از فعاليت هاي مهندسي رودخانه 
طي سال گذشته و امسال است.  وي گفت: در دو ماه تداوم سيل و آبگرفتگي اراضي در ابتداي سال ۹۸ 
حدود ۱۰۰ كيلومتر از رودخانه هاي استان اليروبي و از ابتداي خرداد تا انتهاي سال گذشته هم عمليات 

اليروبي در بيش از ۲۵۰ كيلومتر از رودخانه ها انجام شد كه اين روند در سال ۹۹ هم ادامه دارد. 

 جلوگيري از تعطيلي ۲۱ كارخانه 
و بيكار شدن ۱۴۰۰ نفر در قزوين

سال گذشته به خاطر جلوگيري      قزوين
از تعطيلي ۲۱ كارخانه در قزوين 
از بيكار ش�دن ۱۴۰۰ نفر در اين اس�تان نيز پيشگيري شد. 
رئيس كل دادگستري استان قزوين با اعالم اينكه سال گذشته از 
تعطيلي ۲۱ كارخانه در استان جلوگيري شد و ثمره آن جلوگيري 
از بيكاري ۱۴۰۰ نفر بود، در رابطه با شاخص ترين دستاوردهاي 
دادگس��تري اس��تان گفت: در س��ال ۹۸ كاهش يك درصدي 
پرونده هاي ورودي در مقايسه با سال قبل اتفاق افتاد، همچنين 
تا روزهاي پاياني سال شاهد كاهش ۴۱ درصدي در پرونده هاي 
معوق بوديم و از ابتداي آغاز به كار رسيدگي به پرونده هاي معوق 
تاكنون ۵ هزار و ۳۴۸ پرونده مختومه شده است.  حجت االسالم 
نوراهلل قدرتي ادامه داد: در سال گذشته در راستاي تحقق شعار 
رونق توليد در استان قزوين تعأمل خوبي بين دستگاه قضايي و 
اجرايي صورت گرفت و امسال نيز در راستاي تحقق شعار جهش 

توليد بايد بازديد از مراكز توليدي و كارخانه ها بيشتر شود. 

 افزايش گرايش كشاورزان گيالني
 به نوغانداري 

به گفته مدير جهاد كش�اورزي     گيالن
لنگ�رود، پيش بين�ي مي ش�ود 
امسال كشاورزان بيش از سال گذشته به نوغانداري بپردازند. 
محمدباقر قاسم پور مدير جهاد كش��اورزي لنگرود با بيان اينكه 
پيش بيني مي شود امسال كش��اورزان بيش از س��ال گذشته به 
نوغانداري بپردازند، گفت: اين شهرستان از قطب هاي نوغانداري 
كشور است و نوغانداري ش��غلي جانبي براي برنجكاران به شمار 
مي آيد كه درآمد خوبي نصيب روس��تاييان مي كن��د.  وي افزود: 
اگر چه نوغانداري در اين شهرس��تان رونق گذشته را ندارد اما در 
سال هاي اخير افزايش قيمت ارز و اجراي خريد تضميني براي پيله 
ابريشم از سوي دولت موجب شده است كه كشاورزان بيشتري براي 
پرداختن به نوغانداري در اين شهرستان ترغيب شوند.  قاسم پور با 
بيان اينكه در شهرستان لنگرود ۶ هزار نفر به پرورش پيله تر ابريشم 
مشغول هس��تند، ادامه داد: از ارديبهشت ماه سال جاري پرورش 

پيله تر ابريشم در اين شهرستان آغاز خواهد شد. 

 استان مركزي نگران كمبود آب
 در تابستان است

اگر رويه افزايشي مصرف آب از     مركزي
سوي مردم ادامه يابد قطعًا در 
فصل گرما اس�تان مركزي با چالش هايي روبه رو خواهد شد. 
يوسف عرفاني نس��ب مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان 
مركزي با بيان اينكه برخالف روال هر سال و كاهش مصرف آب 
در فروردين ماه، كرونا ميزان مصرف آب و روال طبيعي مصرف 
آن در ماه اول بهار را تغيير داد، گفت: در حال حاضر روزانه ۳۷۰۰ 
ليتر در ثانيه آب در استان مصرف مي شود در حالي كه در زمستان 

ميزان مصرف بين ۳ هزار تا ۳۲۰۰ ليتر در ثانيه بود. 
وي با تأكيد بر اينكه اگر رويه افزايشي مصرف آب از سوي مردم 
ادامه يابد قطعاً در فصل گرما چالش هاي��ي پيش رو خواهد بود، 
افزود: خوش��بختانه در حال حاضر كمبودي در حوزه منابع آب 
نداريم و حتي در روس��تاها به غير موارد مع��دودي كه همواره 
آبرساني سيار مي شوند، مشكلي وجود ندارد، اما نگران فرا رسيدن 

فصل گرم و افزايش مصرف آب هستيم. 


