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88498441سرويس  شهرستان

کمک مؤمنانه بسيج جامعه پزشکي
 به بيماران خاص و صعب العالج 

هر چه رزمايش کمک مؤمنانه پيش مي رود ابعاد جديدتر و زيباتري 
از کمک هاي اقش�ار مختلف جامعه به نيازمن�دان و خانواده هاي 
کم برخوردار نمايان مي ش�ود. با اينکه اين رزمايش با هدف تأمين 
و توزيع سبدهاي غذايي شروع ش�د اما حاال مؤمنان به هر طريق 
ممکن سعي در کمک به همنوعانشان دارند. از اعزام تيم بهداشتی 
بسيج جامعه پزشکی لرستان به منطقه عشاير نشين زاغه گرفته 
تا توزي�ع ۹۰۰ بس�ته  بهداش�تی و حفاظتی بين بيم�اران خاص و 
صعب العالج غرب خراسان و تهيه هزار پرس غذای نذری و توزيع 
آنها در مراکز نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست اردبيل.

وقتي رزمايش همدلي و مساوات آغاز شد اين تيم پزشکي و کادر درماني 
بودند که درست مثل مجاهدت هايشان در دوران کرونا به ميدان آمده و از 
هيچ کمکي به شهروندان دريغ نکردند. از همان روزهاي نخست رزمايش 
بسيج جامعه پزشکی کشور با اعزام هزاران نيروی بهداشتی و درمانی به 
نقاط مختلف، در طرح همدلی مشاوره  های روانپزشکی برای افرادی که 
عزيزان خود را در اين مدت از دس��ت داده بودند و خانواده  های مدافعان 
سالمتی که در اين راه شهيد شدند، را در دستور کار قرار دادند؛ حرکتي 
که به گفته دکتر ابراهيم متوليان رئيس بس��يج جامعه پزش��کی 751 
پزشک متخصص، 2478 پزشک عمومی، 7257 پرستار و بهداشت  کار و 
ساير تخصص  ها را با همکاری وزارت بهداشت به نقاط مختلف کشور اعزام 
کرديم. وي تأکيد مي کند: »عالوه بر درمان  هايی که در مراکز انجام می  شد 
اعضای بسيج جامعه پزشکی نيز در طرح شهيد رهنمون يک ميليون و 

300 هزار بيمار و افراد دچار مشکالت تنفسی را ويزيت کردند.«
 ويزيت رايگان عشاير زاغه 

در لرستان تيم هاي بهداشتی بسيج جامعه پزشکی اين استان به منطقه 
عشايرنشين زاغه اعزام شدند تا پاسخگوي نيازهاي ساکنان اين مناطق 
باشند. در همين رابطه مسئول سازمان بسيج جامعه پزشکی لرستان 
با بيان اينکه به همت کانون بسيج جامعه پزشکی زاغه، تيم بهداشی و 
درمانی  شهيد دکتر رهنمون به منطقه عشايری ميراحمدی و غيبی 
بخش زاغه اعزام ش��دند، مي گويد: »اين اکيپ شامل پزشک عمومی، 
ماما، پرستار، روانشناس، کارشناسان آزمايشگاه و داروخانه بود که برای 
ارائه خدمات بهتر به مردم اين منطقه اعزام شدند.« سرهنگ عبدالوحيد 
ملک آرا با اشاره به خدمات درمانی در اين اعزام ادامه مي دهد: »در اين 
اعزام بيش از 70 نفر ويزيت شدند و موارد در معرض خطر ضمن معاينه 

توسط پزشکان و کارشناسان مربوطه مورد مشاوره قرار گرفتند.«
 بيماران صعب العالج تنها نماندند

در خراسان رضوي تيم ها و مسئوالن بهداشت و سالمت ترجيح دادند 
با تهيه و توزيع ۹00 بسته  بهداشتی و حفاظتی به سراغ بيماران خاص 
و صعب العالج استان بروند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
با بيان اينکه با هدف حمايت از بيماران خاص در بحران ش��يوع کرونا، 
بسته  های بهداش��تی و حفاظتی بين بيماران در پنج شهرستان تحت 
پوشش اين دانش��گاه توزيع ش��ده، مي گويد: »به منظور پيشگيری از 
شيوع ويروس کرونا در بيماران خاص و صعب العالج و با پيگيری های 
واحد امور بيماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ۹00 بسته 
حاوی اقالم بهداش��تی و حفاظتی، تهيه و به صورت رايگان در اختيار 
اين بيماران قرار گرفت.« دکتر محّمد نعمت ش��اهی با اشاره به انجام 
خدمت رس��انی به بيماران خاص با رعايت اصول پيش��گيرانه همانند 
گذشته، ادامه مي دهد: »بسته های توزيع شده شامل ماسک، محلول 
ضدعفونی کننده دست و محتوای آموزشی است که در بين گروه هدف 
از جمله بيم��اران دياليز خونی، دياليز صفاقی، هموفيلی، تاالس��می، 
ام اس، پيوند اعضا و بيماران سرطانی توزيع شد.« به گفته اين مسئول 
هم اکنون بيش از 850 بيمار خاص، صعب العالج و پيوندی، در سبزوار و 
پنج شهرستان تابعه و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اين شهرستان 

وجود دارند که خدمات مورد نياز را، دريافت می کنند.
 همدلي با سالمندان و کودکان بی سرپرست

در اردبيل خيرين به سراغ سالمندان و کودکان بی سرپرست رفتند تا آنها 
بدانند تنها نمانده اند. در اين شهر و به همت پايگاه مقاومت بعثت و بسيج 
جامعه پزشکی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اين شهر يک هزار 
پرس غذای نذری در مراکز نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست 
توزيع شد. مجتبی  هادی زاده مسئول پايگاه بعثت در اين باره مي گويد: 
»در ماه پرفيض و برکت رمضان الکريم که بر سنت احسان و اکرام توصيه 
شده است پايگاه و بسيج جامعه پزش��کی با توزيع غذای نذری در بين 
افراد مستمند و مراکز نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست اين 
فريضه الهی را پاس داشته و به کمک افراد بی بضاعت شتافته است.« وي 
ادامه مي دهد: »در روزهای اول ماه مبارک رمضان نيز اين  پايگاه 600 
پرس غذا و بيش از 400 بسته مواد غذايی با هزينه کرد مبلغی بيش از 
120 ميليون تومان را در مناطق حاشيه و محروم شهر توزيع کرده بود و 
اين مورد به عنوان چندمين حرکت خيرخواهانه در عرض يک ماه اخير 
است.« به گفته  هادی زاده اين حرکت های معنوی با همکاری و هماهنگی 

سپاه اردبيل صورت می گيرد.

کوتاه شدن طول درمان کرونايي ها 
با روش سلول درماني

 محققان ستاد اجرايی فرمان امام)ره(
محقق�ان س�تاد اجراي�ی فرم�ان ام�ام)ره( موف�ق ش�دند از 
طري�ق روش س�لول درمانی، 22 بيم�ار کروناي�ی بس�تری 
را در زمان�ی کوتاه ت�ر از روش ه�ای قبل�ی درم�ان کنن�د.

محمدحسين زيرک ساز مديرعامل ش��رکت سل تک فارمد وابسته به 
ستاد اجرايی فرمان امام)ره(  گفت: بعد از دستور مقام معظم رهبری 
مبنی بر بسيج تمامی امکانات برای مقابله با کرونا و دستورالعمل رئيس 
ستاد اجرايی، کار تحقيق روی درمان اين ويروس از طريق سلول درمانی 
را آغاز کرديم و توانستيم با به کارگيری نيرو و دانش داخلی روندی را 
برای مهار اين ويروس پيدا کنيم. وي اف��زود: اين روش درمانی در دو 
مرحله روی 22 بيمار مبتال ب��ه کرونا و باوضعيت وخيم بس��تری در 
بخش های آی سی يو بيمارستان های مسيح دانشوری، شريعتی و هاجر 
انجام گرفت و نهايتاً موفق شديم روند درمان اين بيماران را شش روز 

تسريع کنيم که موفقيت بزرگی در علم پزشکی به حساب می آيد.
به گفته زيرک س��از تمام اين مراحل تحقيقی و درمانی با هزينه ستاد 

اجرايی فرمان امام)ره( و به صورت رايگان روی بيماران انجام گرفت.
مدير عامل شرکت سل تک فارمد گفت: برنامه ريزی هايی برای اجرای 
فاز سوم اين روند درمانی انجام شده که بعد از دريافت مجوزهای الزم 
از سمت وزارت بهداش��ت اين محصوالت در اختيار استفاده همگانی 
قرار خواهد گرفت. وی افزود: شرکت سل تک فارمد بزرگ ترين شرکت 
توسعه فرآورده های سلولی غرب آسياست و تاکنون موفق شده ايم ده ها 
محصول مبتنی بر س��لول های بنيادين در اين شرکت توليد کنيم که 
تاکنون چهار محصول دارويی مجوز GNP سازمان غذا و دارو را برای 
مصارف دريافت کرده اند. زيرک س��از با بيان اينکه درمان بيماران فلج 
مغزی از طريق سلول درمانی نيز يکی ديگر از دستاوردهای اين شرکت 
است، مهم ترين محصول بانک سلول های بنيادی را با عنوان وارتوسل 
معرفي کرد که از بند جنينی بع��د از احراز صالحيت اهداکننده توليد 

شده و گفت: در حال حاضر اين محصول نيز آماده بهره برداری است.

سيداحمد  هاشمي اشکا

بنياد برکت 700 شغل 
براي جوانان بندر دير ايجاد کرد

مش�ارکت بنياد برک�ت در بخ�ش ف�رآوری و بس�ته بندی انواع 
ماهی و ميگ�و در بندر دير بوش�هر ع�الوه بر ايج�اد 7۰۰ فرصت 
ش�غلی مس�تقيم و غيرمس�تقيم، موجب صادرات بي�ش از 4۰۰ 
تن ماه�ی و ميگ�و به کش�ورهای آسيای ش�رقی ش�ده اس�ت.

مشارکت و سرمايه گذاری بنياد برکت ستاد اجرايی فرمان امام در بندر 
دير، برای 700 نفر از جوانان اين شهرستان محروم اشتغال ايجاد کرده 
است. اتفاقي که حاال موجي از شادي را براي س��اکنان اين منطقه به 

همراه داشته و اميدوارند اين کار همچنان ادامه داشته باشد.
اين اشتغالزايي که در شرکت الزک دير صورت گرفته با سرمايه گذاري 
بنياد برکت طي سال هاي اخير به ثمر نشسته است؛ موضوعي که معاون 
تأمين نهاده ها و مش��ارکت های اقتصادی بنياد برکت نيز در مورد آن 
مي گويد: »بنياد برکت با سرمايه گذاری در شرکت الزک در شهرستان 
محروم دير استان بوش��هر، عالوه بر فراهم آوردن فرصت های کسب و 
کار و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه، باعث احيای 
دوباره اين شرکت شده به طوری که اين شرکت با صادرات بيش از 70 
درصدی محصوالت توليدی خود به مرحله ارزآوری رسيده و در زمره 

طرح های اقتصاد مقاومتی قرار دارد.«
هادی جوهری با اشاره به اين که شرکت مشارکتی بنياد برکت سال ها 
غيرفعال بوده است، ادامه مي دهد: »ش��رکت الزک دير که در زمينه 
فرآوری و بسته بندی انواع ماهی و ميگو فعاليت دارد، سال ها به دليل 
مش��کالت س��رمايه در گردش و کمبود نقدينگی فعاليتی نداشت تا 
اين که در بهمن 13۹5 و پس از مش��ارکت با بنياد برکت فعاليت های 

خود را از سر گرفت.«
وي تأکيد مي کند: »توليد و فروش اين شرکت در سال ۹6 به بيش از 
50 تن ميگو به مبلغ 6 ميليارد ريال رسيد که در سال ۹7 به 240 تن 
ماهی و ميگو به ارزش 54 ميليارد ريال و در سال ۹8 به 600 تن و ارزش 

200 ميليارد ريال افزايش يافت.«
 فعاليت الزک با نيروهاي بومي

ش��رکت الزک دير در ش��هريور 13۹6 بعد از انجام تعميرات اساسی، 
فعاليت خ��ود را در ابتدا با 51 نيروی بومی آغاز ک��رد و در حال حاضر 
بيش از 140 نفر به صورت مستقيم و 560 نفر به شکل غيرمستقيم در 
اين شرکت مشغول فعاليت هستند. ضمن اينکه حجم سرمايه گذاری 

قرارداد مشارکت بنياد با اين شرکت بيش از 210 ميليارد ريال است.
معاون تأمين نهاده ها و مشارکت های اقتصادی بنياد برکت با تأکيد بر 
اين که تمام نيروهای اين شرکت بومی هستند و بخش بزرگی از نيروی 
انسانی آن را خانواده های تحت پوشش کميته امداد تشکيل می دهند، 
مي گويد: »محصوالت ش��رکت الزک دير ش��امل ميگ��وي دريايی و 
پرورشی به صورت کامل و پاک شده )PUD( در بسته بندی های جعبه 2 
کيلويی، وکيوم و شمش 6 کيلويی، انواع ماهی مأکول شامل ماهی شير، 
سلطان ابراهيم، سارم، جش، شوريده و... برای فروش داخلی و صادراتی 
و ماهيان غيرمأکول شامل ماهی مرکب، خرچنگ، گربه ماهی و ماهی 
يال اسبی صرفاً جهت صادرات به کشورهای آسيای جنوب شرقی در 

بسته بندی های مختلف فرآوری و عرضه می شود.«
وي ادامه مي دهد: »با عنايت به قرار گرفتن در منطقه بندری و استفاده 
از ظرفيت های موجود در خليج فارس، اين طرح توانسته اشتغالزايی 
مستقيم و غيرمستقيم مناس��بی را در منطقه ايجاد کرده و به بهبود 

سطوح معيشت مردم منطقه کمک روزافزونی کند.«

موزه منطقه ای خليج فارس
 در بوشهر  راه اندازی می شود 

س�اختمان سرکنس�ولگری انگليس     بوشهر
تبديل به موزه منطقه ای خليج فارس 
ش�ده و اين موزه تمام تحوالت طبيعی، محيطی و تاريخی منطقه 

خليج فارس را دربر می گيرد.
محمدحس��ين ارس��طوزاده مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و 
گردشگری استان بوشهر گفت: در توافقاتی که سال 1387 با نيروی دريايی 
ارتش صورت گرفت تصميم بر آن شد که بنای ساختمان سرکنسولگری 
انگليسی ها در دوره قاجار تبديل به موزه شود و مرمت اين بنا از همان سال 
87 آغاز شد و تا امروز در حال انجام است. وی با اش��اره به راه اندازی موزه 
منطقه ای خليج فارس بوشهر تا ش��هريورماه افزود: موزه منطقه ای خليج 
فارس بوشهر با 15 گالری با س��رمايه گذاری 61 ميليارد تومان راه اندازی 
می شود. مديرکل ميراث فرهنگی بوشهر با بيان اينکه موزه ، نماد هويت و 
تاريخ هر منطقه و کشور محسوب می شود ادامه داد: استان بوشهر با تمدن 
چندهزار ساله در ابعاد ابنيه تاريخی، ميراثی و آثار معنوی، صنايع دستی و 
فرهنگ مردم از جايگاه بااليی در کشور و منطقه خليج فارس برخوردار است. 
ارس��طوزاده تصريح کرد: موزه های منطقه ای خليج فارس، مردم شناسی، 
تاريخ پزشکی، تجارت دريايی، موزه موس��يقی و موزه رئيسعلی دلواری از 
جمله موزه های شش گانه استان بوشهر هستند که بخش اعظمی از حفاظت 
و معرفی تاريخ استان را به عهده دارند. وی خاطرنشان کرد: اين آثار در موزه 
منطقه ای خليج فارس ساماندهی و طبقه بندی و با مرور زمان به نمايش 
گذاشته می شود و برخی آثار از موزه ملی هم جمع آوری شده که به ظرفيت 

نمايشی موزه اضافه می کند.

برپايی 230 پايگاه جمع آوری فطريه در خراسان شمالی 
کل  ي��ر مد    خراسان شمالي 
کميته امداد 
خراسان شمالی با اشاره به اينکه  پرداخت 
اينترنت�ی فطري�ه از ايج�اد 23۰ پاي�گاه 
جمع آوری فطريه در اين استان خبر داد.

مجي��د اله��ی راد مدي��ر کل کميت��ه امداد 
خراس��ان ش��مالی با بيان اينکه امس��ال هر 
مسجد به عنوان يک پايگاه جمع آوری فطريه 
پيش بينی شده است، گفت: در همين زمينه 

230 پايگاه  مستقر در ادارات کميته امداد، مراکز نيکوکاری و ميادين سطح شهرهای استان آماده 
جمع آوری فطريه هستند و عالوه بر اين س��ايت کميته امداد به آدرس emdad.ir پذيرای فطريه 
روزه داران است. وي با اش��اره به اينکه دبيرخانه شورای زکات اس��تان متولی و مجاز به جمع آوری 
فطريه است، افزود: امسال به علت شيوع ويروس کرونا شيوه های جديد اينترنتی برای تسهيل فرآيند 

پرداخت فطريات پيش بينی  شده است.
مديرکل کميته امداد خراسان شمالی با اشاره به تمهيدات اين نهاد برای جمع آوری فطريه از طريق 
درگاه های اينترنتی تصريح کرد: مردم می توانند از طريق کد دستوری #5*058*8877* فطريه 

خود را به نيازمندان و محرومان بدهند.

راه اندازی سامانه خير و احسان »سخا« در چهارمحال و بختياری
کل  ي�ر مد    چهارمحال و بختیاری
کمي�ت��ه 
ام�داد ام�ام خمين�ی)ره( چهارمح�ال و 
بختياری از آغاز فعاليت س�امانه سخا در 
اين اس�تان و در راس�تای ثبت اطالعات 
نيازمندان و تجميع کمک های نيکوکاران 

خبر داد.
علی ملک پور مدي��رکل کميته ام��داد امام 
خمينی)ره( چهارمحال و بختياری با اشاره 

به راه اندازی سامانه خير و احسان »سخا« در اين استان با هدف ثبت اطالعات نيازمندان و تجميع 
کمک های نيکوکاران گفت: خير و احسان از مفاهيم ارزشمند اخالقی و مضامين واالی تربيتی است 
که آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان ايفا می کند. وی با بيان اينکه توزيع عادالنه امکانات به ويژه 
امکانات مردمی يکی از مهم ترين دغدغه های نهادهای خدمت رس��ان است، افزود: دستيابی به اين 

مهم نيازمند ايجاد سامانه ای منسجم، يکپارچه و ملی است.
مديرکل کميته امداد استان ادامه داد: سامانه سخا، بزرگ ترين سامانه خير و احسان در کشور است 
که عالوه بر مشخص کردن نيازمندان واقعی، همزمان زمينه ارتباط مؤثر با از جمله تمامی نيکوکاران، 

مؤسسات  خيريه، سازمان ها و مراکز نيکوکاری را فراهم می کند.

12 خوشه صنعتی جدید در اردبیل 
راه اندازی مي شود

2300 واحد زلزله زده قطور خوی
آواربرداری شد

   اردبیل ب�ا ه�دف تحقق 
شعار جهش توليد 
و ايجاد اش�تغال پايدار 12 خوش�ه صنعتی 
جديد در استان اردبيل راه اندازی می شود.

محم��د اهلی مديرعامل ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی اردبيل با اش��اره به راه اندازی 12 خوشه 
صنعتی جديد در اين اس��تان گفت: با حمايت و 
ايجاد هماهنگی بين دس��تگاه های اجرايی، سه 
خوش��ه صنعتی فرش، پالس��تيک و لبنيات در 
استان در حال اجراست. وی افزود: اين خوشه های 
صنعتی ش��امل صنايع چوب و مبلمان، توريسم، 
صنايع فلزی، صنايع ش��يرآالت بهداشتی، فنی 
و مهندس��ی س��اختمان، صنايع پوش��اک، آب 
معدنی، انواع نخ، عسل، طيور، سنگ های قيمتی 
و س��نگ های معدنی اس��ت.  مديرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی اس��تان اردبيل ادامه داد: با 
شناسايی و امکان سنجی اين خوشه های صنعتی، 
فعاليت بنگاه های اقتصادی در کنار هم تجميع و 
هماهنگ شده و اين امر باعث بهره مندی هر چه 
بيشتر صنايع از خدمات يکديگر می شود. اهلی با 
بيان اينکه هدف از انجام خوشه های کسب و کار، 

تقويت ارتباط، شبکه س��ازی و همکاری اعضای 
خوشه های صنعتی با يکديگر است، تصريح  کرد: 
برنامه توسعه خوشه های کسب و کار با بهره مندی 
از تجربه کشورهای توسعه يافته پايه ريزی شده و 
تاکنون دستاوردهای موفقی نيز دربر داشته است. 
وی از ديگر مزايای اجرای خوشه های صنعتی را 
تأمين زنجيره توليد و افزايش صادرات دانس��ت 
و گفت: با اجرای خوشه های صنعتی، حلقه های 
مفقوده زنجيره ارزش صنايع و خدمات نمايان شده 
و حمايت از ش��کل گيری و توسعه ارائه دهندگان 
خدمات کسب و کار تسهيل خواهد شد. مديرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اردبيل افزود: 
ايجاد و توسعه خوش��ه های صنعتی يک ظرفيت 
بسيار بزرگ برای اش��تغال و توليد استان است و 
برای واگذاری زمين با تس��هيالت مناسب برای 
س��رمايه گذاران آمادگ��ی داريم. اهل��ي  تصريح 
کرد: يک��ی از اهداف مهم مديريت ش��هرک های 
صنعتی اس��تان تأمين زيرساخت های الزم برای 
رونق توليد و اشتغال زايی است و تالش می شود 
با سرمايه گذاری بخش خصوصی رونق توليد در 

شهرک ها و نواحی صنعتی سرعت گيرد.

ک��ل  ي�ر مد    آذربایجان غربی
يت  ي��ر م�د
بح�ران آذربايجان غربی از آواربرداری 2 هزار 
و 3۰۰ واحد مسکونی زلزله زده در روستاهای 
قطور شهرس�تان خوی تا روز دوش�نبه  2۹ 
ارديبهش�ت م�اه س�ال ج�اری خب�ر داد.

اميرعباس جعفری مدي��رکل مديريت بحران 
آذربايجان غربی با بيان اينکه بازسازی مناطق 
زلزله زده قطور خوی روند مناسبی دارد، گفت: 
آواربرداری 3 هزار واحد خس��ارت ديده در 28 
روستای منطقه از ابتدای روند بازسازی مناطق 
زلزله زده آغاز شده و تا روز 2۹ ارديبهشت ماه 
امسال 2هزار و 300 واحد مسکونی آواربرداری 
ش��ده اس��ت. وی با بيان اينکه همزمان با کار 
آواربرداری روند س��اخت و ساز در اين مناطق 
آغاز شده اس��ت افزود: در اين راس��تا تاکنون 
2هزار و ۹12 پروانه ساخت و ساز در روستاهای 

زلزله زده صادر شده است.
مدي��رکل مديري��ت بح��ران آذربايجان غربی 
از پی کنی يک ه��زار و 340 واحد مس��کونی، 
175 مورد اجرای فونداسيون و نيز 110 واحد 

نصب اس��کلت در اين مناطق خبر داد و گفت: 
صدور پروانه ها، نصب اس��کلت، فونداس��يون 
و آواربرداری در مناطق زلزل��ه زده از وضعيت 
مناسبی برخوردار اس��ت. جعفری با اشاره به 
اينکه پرداخت بيمه به واحدهای خسارت ديده 
نيز طبق برنامه ريزی های انجام گرفته در حال 
اجراس��ت افزود: با خري��داری و دپوی بخش 
زيادی از مصالح مورد نياز س��اخت واحدهای 
آسيب ديده منطقه ازجمله ميلگرد و فوالد، روند 
بازسازی نيز سرعت گرفته است. وي  با تأکيد بر 
اينکه همه دستگاه های اجرايی توان خود را به 
کار گرفته اند تا در زمان مناسب سرپناه مطمئن 
برای مردم قطور فراهم سازند خاطرنشان کرد: 
اولين واحد بازسازی شده در اين مناطق در عيد 

فطر امسال به بهره برداری می رسد.
مدي��رکل مديري��ت بح��ران آذربايجان غربی 
با اش��اره به پرداخت تس��هيالت به واحدهای 
آسيب ديده جهت مقاوم سازی، گفت: تسهيالت 
مقاوم سازی و بهس��ازی مسکن های روستايی 
400 ميليون ريال است که با کارمزد پنج درصد 

و بازپرداخت 15 ساله پرداخت می شود.

مرک�زی  اس�تان     مركزي
دارای 2ه�زار اث�ر 
تاريخی شناخته شده است  که در حال حاضر 
2۰ اث�ر آن  در انتظ�ار ثب�ت مل�ی هس�تند.

محس��ن رحمتی معاون ميراث فرهنگی اس��تان 
مرکزی با اشاره به اينکه اين استان دارای 2هزار اثر 
تاريخی شناخته شده است و 20 اثر تاريخی آن  در 
انتظار ثبت ملی هستند، گفت: آثار تاريخی ثبت 
ملی شده بالغ بر 870 اثر است و آثار طبيعی ثبت 
شده نيز به 1۹ اثر می رس��د. وی با اشاره به اينکه 
اس��تان مرکزی دارای 46 اثر ثبت شده ناملموس 
اس��ت، برخی از اين آثار را شامل »داستان خوانی 
تيليم خان و مهری در س��از عاش��يق های منطقه 
س��اوه«، »دانش تهي��ه ماماتک و کارب��رد آن در 
طب س��نتی منطقه بزچل��و«، »هن��ر و  مهارت 
درويشی دوزی يا تفرشی دوزی شهرستان تفرش«، 

»رقص هاالی در ايل شاهس��ون بغدادی ساوه« 
و »مهارت تولي��د فوالد جوهری در شهرس��تان 
اراک« عنوان کرد. معاون ميراث فرهنگی استان 

مرکزی افزود: 11 قنات در يونسکو به ثبت جهانی 
رسيده اند که هر کدام به لحاظ قدمت، نوع معماری، 
عمق، طول و... شاخصه های خاص و ويژه ای دارند 

و يکی از اين قنوات، قنات ابراهيم آباد اراک است 
که قدمت آن به قرن ششم و هفتم هجری قمری 
بازمی گردد و با طول 11 کيلومت��ر آب مورد نياز 
شرب و کشاورزی روس��تای ابراهيم آباد را تأمين 
می کند. معاون ميراث فرهنگی استان مرکزی با 
بيان اينکه اين استان به لحاظ تاريخی و آثار کهن، 
استانی ش��اخص اس��ت که می تواند گردشگران 
بسياری را به خود جلب کند، گفت: مسجد جامع 
ساوه با قدمتی هزار ساله، بازار تاريخی و 200 ساله 
اراک به عنوان قطب و مرکز اقتصادی، سياس��ی، 
اجتماعی و فرهنگی اين ش��هر، حمام موزه چهار 
فصل اراک که مربوط به اواخر دوره قاجار اس��ت 
و محوطه های تاريخی  ديگر از جمله ميراث کهن 
و فرهنگی اس��تان مرکزی اس��ت که می توان با 
معرفی آنها عالوه بر نمايش قدمت اين سرزمين، 

گردشگران بسياری را نيز ميزباني کرد.

۲۰ اثر تاریخی استان مرکـزی در انتظار ثبت ملی 

طراحی سامانه برگزاری آزمون مجازی در دانشگاه گلستان
گ�روه  رئي�س      گلستان
فناوری اطالعات 
و خدمات رايانه ای دانشگاه گلستان از طراحی 
و راه اندازی اولين س�امانه برگ�زاری آزمون 
پايان  ت�رم مج�ازی به صورت برخط توس�ط 
داد. خب�ر  اس�تان  اي�ن  دانش�گاه 

مهدی يعقوب��ی رئيس گروه فن��اوری اطالعات و 
خدمات رايانه ای دانشگاه گلستان گفت: با توجه به 

شيوع ويروس کرونا و رعايت پروتکل های بهداشتی در محيط های علمی و پژوهشی و در راستای شعار 
جهش توليد، دانشگاه گلستان سامانه برگزاری آزمون پايان  ترم به صورت برخط را طراحی و راه اندازی کرد. 
وی افزود: اين سامانه به منظور برگزاری آزمون پايان ترم به صورت آنالين و آفالين توسط تيم انفورماتيک 
دانشگاه گلستان طراحی و راه اندازی شده است. رئيس گروه فناوری اطالعات و خدمات رايانه ای دانشگاه 
گلستان ادامه داد: حتی االمکان سعی کرديم همان شرايط برگزاری آزمون واقعی را در اين سيستم ببينيم 

و امکانات همه سامانه های موجود را به خدمت بگيريم تا يک سامانه جامعی طراحی شود.

ايجاد  3۸هکتار فضای گلخانه ای براي توليدات کشاورزي 
رئيس س�ازمان      زنجان
جهاد کشاورزی 
زنجان، وسعت گلخانه های استان را بيش از 
ک�رد. اع�الم  هکت�ار   3۸

جواد تاراسی رئيس س��ازمان جهاد کشاورزی 
زنج��ان  با اش��اره به وج��ود 38هکت��ار فضای 
گلخانه ای در زنجان گفت: در سال جهش توليد 
کشت گلخانه ای در استان افزايش می يابد و اين 

استان زيرساخت الزم برای توسعه کشت گلخانه ای را دارد.
وی افزود: افزايش ضريب تأمين امنيت غذايی جامعه، مديريت ريسک فنی توليد و افزايش اشتغال 
از اهداف مهم توسعه کشت گلخانه ای در استان است. رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، 
ادامه داد: در بحث توليد محصوالت گلخانه ای بيش از 3هزار نفر در استان زنجان مشغول کار هستند 
و در اين ميان بايد به کشت محصوالت گلخانه ای توجه شده و توسعه يابد. وی افزود: برای متقاضيان 

برای کشت گلخانه ای تسهيالت با کارمزد کم درصد پرداخت می شود.

شناسايی 3۵00 کيلومتر راه  ايل رو 
در لرستان

مديرکل امور عشاير لرستان از      لرستان
شناس�ايی 3۵۰۰ کيلومت�ر راه 
داد. خب�ر  اس�تان  در  عش�ايری 

سعيد کريمی مديرکل امور عشاير لرس��تان  با اشاره به شناسايی 
3500 کيلومتر راه ايل رو در لرستان گفت: شهرستان های اليگودرز، 
خرم آباد و پلدختر بيشترين راه را دارند. وی افزود: 100 کيلومتر از 
راه های عشايری که در اولويت بودند را بازسازی کرديم. مديرکل امور 
عشاير لرستان  ادامه داد: همچنين از محل ارزش افزوده اعتبارات 
اين بخش در شهرستان پلدختر توسط دستگاه راهسازی مستقر در 
اداره کل امور عشاير استان 50 کيلومتر از راه های مناطق قشالقی 
پلدختر بازسازی و مرمت شد. کريمی گفت: برای راه سازی عشاير 
اعتبارات سال گذشته 22 ميليارد مصوب داشتيم که ۹ ميليارد آن 
تخصيص داده شد. وی يادآور شد: سازمان امور عشايری در بحث 
راهسازی کوچندگان اعتباری ندارد و اين موضوع استانی است که 
از همکاران س��ازمان مديريت و برنامه ريزی لرس��تان تقاضا داريم 
اعتبارات بخش کوچندگان که منجر به بازسازی راه های عشايری 

می شود را تخصيص بيشتری بدهند.

مسابقه کتابخوانی »ادب حضور« 
در کردستان برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی »ادب حضور«     كردستان
ويژه اعضای کانون های مس�اجد 
در قالب طرح ملی »راهکار« در استان کردستان  برگزار می شود.

کامل گلباغی مدير ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کردستان با بيان اينکه س��تاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مس��اجد کش��ور »فهما« ميزب��ان برگزاری 
مسابقه کتابخوانی »ادب حضور« است، گفت: اين مسابقه ويژه 
اعضای کانون های مساجد است و عالقه مندان برای شرکت در 
مسابقه کتابخوانی »ادب حضور« می توانند کتاب »اسرار ماه 
رمضان« نوش��ته محمدتقی فياض بخش را مطالعه کرده و  تا 
 پايان ماه مبارک رمضان به سامانه بچه های مسجد به آدرس 
bachehayemasjed.ir/home مراجع��ه کنن��د. وی اف��زود: 
مسابقه کتابخوانی »ادب حضور« در قالب طرح ملی »راهکار« 
و پيوستن اعضای کانون ها به پويش »رزمايش همدلی برای 
ايران همدل« و در راستای پيشگيری از شيوع کرونا و پرهيز 
از هرگونه تجمع حضوری در سطح کانون های مساجد کشور 

برگزار می شود. 

غربالگری 2 هزار کارگر ساختمانی 
در فسا

کارشناس بهداش�ت حرفه ای     فارس
معاون�ت بهداش�ت دانش�گاه 
علوم پزش�کی فس�ا از غربالگ�ري  بي�ش از 2 ه�زار کارگر 
س�اختمانی اين شهرس�تان از نظر ابتال به کرون�ا خبر داد.
سوسن جانی زاده کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی فس��ا گفت: 2 هزار و ۹55 نفر از کارگران 
ش��اغل در کارگاه های س��اختمانی در شهرس��تان فس��ا ضمن 
فراگيری آموزش های الزم در زمينه پيشگيری از ابتال به ويروس 
کرونا، از نظر ابتال به اين بيماری نيز غربالگری شدند. وي افزود: 
اين غربالگری با هدف صيانت از سالمت شاغالن در کارگاه های 
ساختمانی و ضرورت رعايت فاصله گذاری اجتماعی و هوشمند 
طبق پروتکل مرکز س��المت کار انجام شد. کارشناس بهداشت 
حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ادامه داد: 
در اين غربالگری که با همکاری واحد بهداشت حرفه ای و انجمن 
صنفی کارگران ساختمانی صورت گرفت، کارشناسان بهداشت 
حرفه ای، کارگران و اس��تادکاران را از طريق بازديد حضوری و 

غيرحضوری مورد ارزيابی سالمت قرار دادند.

سجاد مرسلي


