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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي حوريه ملكي

مدي����ركل     كرمان
فرهن���گ و 
ارشاد اسالمي استان كرمان گفت:  امروز شاهد 
توسعه و گس�ترش كار هنرمندان در دومين 
جشنواره ملي تئاتر سردار آسماني هستيم كه 
قرار است در كرمان با س�ه موضوع خياباني، 
صحنه اي و نمايشنامه نويسي برگزار شود و در 
دي ماه و همزمان با س�الگرد شهادت سردار 
سليماني برگزاري جشنواره را خواهيم داشت. 
محمدرضا عليزاده مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان كرمان در مراس��م رونمايي از پوستر و انتشار 
فراخوان دومين جشنواره ملي تئاتر سردار آسماني در 
كرمان كه با حضور وزير ارشاد و خانواده سردار شهيد 
حاج قاسم سليماني به صورت ويديوكنفرانس صورت 
گرفت، گفت: جامعه فرهنگي هنري جزو نخستين 
گروه هايي بودند كه بعد از شهادت سردار سليماني 

در كرمان برنامه هايي اجرا كردند و در س��ومين روز 
شهادت ايشان نخستين برنامه اجرا شد.  وي افزود: 
امروز ش��اهد توسعه و گس��ترش كار هنرمندان به 

دومين جشنواره ملي تئاتر سردار آسماني هستيم كه 
قرار است در كرمان با سه موضوع خياباني، صحنه اي و 
نمايشنامه نويسي برگزار شود و در دي ماه و همزمان 

با سالگرد شهادت سردار سليماني برگزاري جشنواره 
را خواهيم داشت.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان كرمان تصريح كرد: جش��نواره تئاتر سردار 
آس��ماني در ۱۰ موضوع برگزار مي شود كه شامل 
سردار آسماني و مردم داري، سردار آسماني و شهداي 
مدافع حرم و... اس��ت و تا پايان شهريورماه دريافت 
و ارزيابي آثار را خواهيم داش��ت و فرصت دريافت 
آثار نمايشنامه نويس��ي تا آبان ماه است و برگزاري 
جش��نواره در دي ماه خواهد بود.  علي��زاده افزود: 
عالوه بر جشنواره تئاتر، ۱۰ برنامه در سطح استاني، 
ملي و بين المللي تعريف شده كه به ستاد برگزاري 
برنامه هاي سردار شهيد سليماني در استان و كشور 
ارائه ش��ده و مهم ترين برنامه جايزه فرهنگي ادبي 
سردار سليماني است.  وي افزود: جشنواره بين المللي 
هنرهاي معاصر نيز در حال تهيه طرح است كه به 

تدريج اين برنامه ها اطالع رساني خواهد شد. 

برگزاري دومين جشنواره ملي تئاتر سردار آسماني در كرمان

انجام سنجش نوآموزان همداني در ۲۵ پايگاه 
سنجش سالمت     همدان
نوآم����وزان 
هم�دان در ۲۵ پاي�گاه ب�ا رعاي�ت كام�ل 
پروتكل ه�اي بهداش�تي انجام مي ش�ود. 
محمد پ��ورداود مديركل آم��وزش و پرورش 
همدان ب��ا بيان اينكه س��نجش نوآموزان اين 
استان به اهداف طرح س��نجش نوآموزان بدو 
ورود به دبس��تان در 25پايگاه با رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداش��تي انجام مي شود، گفت: 

پيشگيري و تشخيص، شناس��ايي به موقع اختالالت احتمالي دانش آموزان و مداخالت به هنگام در 
سنين طاليي رشد از جمله اهدف اين برنامه بزرگ است.  وي با اشاره به اينكه در سال گذشته بيش از 
۳۰ هزار نوآموز در استان مورد ارزيابي قرار گرفتند، افزود: در سال جاري نيز پيش بيني ما همين تعداد 
است كه ۷ هزار نفر آنها در طرح سنجش پيش دبستاني مورد ارزيابي قرار گرفته اند و 2۳ هزار نفر هم در 
تابستان مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.  مديركل آموزش و پرورش همدان با اشاره به اينكه امسال 
به علت شيوع كروناويروس تعداد پايگاه هاي استان از 2۰ به 25 پايگاه افزايش يافته است، خاطرنشان 

كرد: تعداد مراجعان پايگاه ها از ۴۶ نفر به 2۰ نفر در هر پايگاه كاهش پيدا كرده است. 

ساخت 9 نيروگاه كوچك در مازندران
۹ ني���روگاه     مازندران
س  مقي����ا
كوچك با ظرفي�ت 1۲ مگاوات در اس�تان 
مازن�دران در دس�ت س�اخت اس�ت. 
حسن خيريان پور معاون هماهنگي امور عمراني 
اس��تانداري مازندران در جلس��ه برنامه ريزي 
جذب سرمايه گذاري هاي خارجي با بيان اينكه 
در شش شهرستان اس��تان ۹ نيروگاه احداث 
مي شود، گفت: با تكميل اين واحدها ۱2 مگاوات 

به ظرفيت توليد برق در استان افزوده مي شود.  وي با اشاره به اينكه نيروگاه 25 مگاواتي در آمل در دست 
احداث است، شمار اشتغالزايي اين طرح را ۱۸ نفر اعالم كرد و افزود: در حاشيه آن گلخانه اي به مساحت ۶ 
هزار مترمربع نيز در دست ساخت است كه قابليت افزايش و توسعه تا 2۰ هكتار را دارد.  معاون هماهنگي 
امور عمراني استانداري مازندران نيروگاه پنج مگاواتي بابل با سرمايه گذاري 5۰ ميليارد توماني، نيروگاه 
يك مگاواتي قائمشهر با سرمايه گذاري ۱۰ ميليارد توماني و نيروگاه نيم مگاواتي جويبار را از ديگر طرح ها 

بيان كرد و گفت: در مجموع با ساخت اين نيروگاه ها به ظرفيت توليد برق در استان افزوده مي شود.

اجراي مرحله سوم رزمايش »كمك  مؤمنانه« در دانشگاه لرستان
رئيس دانشگاه     لرستان
لرستان از اجراي 
س�ومين مرحله از رزمايش كمك ه�اي مؤمنانه 
كاركنان و اس�اتيد اين دانشگاه خبر داد و گفت: 
طي اين سه مرحله ۲۹۰ بس�ته مواد غذايي بين 

آسيب ديدگان ناشي  از كرونا توزيع شده است. 
خسرو عزيزي رئيس دانش��گاه لرستان از اجراي 
مرحله سوم رزمايش »كمك هاي مؤمنانه« به همت 
كاركنان و اساتيد دانشگاه لرستان خبر داد و گفت: 

همزمان با دهه كرامت، سومين مرحله از رزمايش كمك هاي مؤمنانه كاركنان و اساتيد دانشگاه لرستان در قالب 
تهيه2۹۰ بسته غذايي همراه با توزيع بين آسيب ديدگان كرونا و اقشار نيازمند، برگزار شد.  وي تصريح كرد: 
در دو مرحله قبل و با همت اساتيد و كاركنان دانشگاه لرستان، 2۰۰ بسته غذايي، بهداشتي و مبالغي به عنوان 
كمك نقدي به آسيب ديدگان ناشي  از بيماري كروناويروس اهدا شد.  رزمايش كمك هاي مؤمنانه اساتيد و 
كاركنان دانشگاه لرستان همزمان با والدت امام رضا)ع( در مسجد حضرت فاطمه زهرا)س( سايت مركزي 
اين دانشگاه برگزار شد.  در اجراي عمل به منويات مقام معظم رهبري، تاكنون طي سه مرحله انواع كمك ها در 

زمينه تغذيه و دارويي و اقالم بهداشتي توسط كاركنان و اساتيد دانشگاه لرستان انجام گرفته است.

سامانه اطالعات بانوان طلبه درقم راه اندازي شد 
سامانه نجم به    قم
منظور تجميع 
همه اطالعات دان�ش آموختگان، مبلغان و 
گروه هايي كه با معاونت فرهنگي- تبليغي 

در ارتباطند، راه اندازي شد. 
معصومه ظهيري معاون فرهنگي حوزه هاي علميه 
خواهران قم با اشاره به راه اندازي سامانه نجم افزود: 
اين سامانه مخفف نرم افزار جامع معاونت فرهنگي- 
تبليغي اس��ت.  وي ادامه داد: يكي از ويژگي هاي 
سامانه نجم ارتباط با سامانه هاي داخل و خارج از مركز است.  معاون فرهنگي حوزه هاي علميه خواهران قم 
تصريح كرد: اين سامانه داخل مركز با سامانه آموزش، كوثر بالگ و غيره و در خارج از مركز با سامانه مركز 
خدمات، ثبت احوال، بنياد شهيد و غيره به منظور بدست آوردن اطالعات طالب در ارتباط است بدين صورت 
كه زماني كه طلبه اي در سامانه ثبت نام مي كند، مشخصاتش خود به خود مشخص و تأييد مي شود.  ظهيري 
گفت: از ديگر مزاياي سامانه نجم اين است كه امتيازات طلبه را ثبت مي كند براي مثال چنانچه در المپياد 

شركت يا دوره آموزشي را گذرانده يا جز نخبگان باشد به عنوان امتياز در سامانه ثبت مي شود.

 افتتاح و كلنگ زني 
چندين طرح روستايي در مهريز يزد

به مناسبت روز دهياري چندين     يزد
ط�رح در روس�تا هاي مهري�ز 

بهره برداري و كلنگ زني شد. 
حسن دهقانزاده بخشدار مهريز گفت: با مشاركت دهياري و خودياري 
مردم هزار متر مربع، طرح سنگفرش تعدادي كوچه و معابر روستايی 
در يزد انجام شده است.  وي همچنين از بهره برداري محوطه سازي 
اس��تخر روس��تاي باغدهوك مهريز خبرداد و افزود: محوطه سازي 
استخر اين روستا توسط دهياري روستا انجام شده است.  فرماندار 
مهريز نيز در آيين كلنگ زني جايگاه س��وخت رس��اني دهس��تان 
بهادران از اجرايي شدن عمليات ساختمان شركت تعاوني وحدت 
دهياران مهريز خبرداد و گفت: اين مجموعه در مساحت ۶۱۰ متر 
مربع با اعتبار 5۰۰ ميليون تومان فاز اول آن طي يكس��ال آينده به 
بهره برداري مي رس��د.  زارع زاده به آغاز ساخت ساختمان دهياري 
روستاي عصمت آباد در سه طبقه اشاره كرد و افزود: اين ساختمان با 
مبلغ 5۰۰ ميليون تومان با پيمانكار مشخص شده عمليات ساخت آن 
آغاز شده است و فاز اول آن تا يكسال آينده به بهره برداري مي رسد. 

 اصفهان رتبه اول شركت 
در جشنواره رضوي

استان اصفهان با شركت ۹۵هزار      اصفهان
نفر در جشنواره رضوي رتبه اول 

كشور را به دست آورد. 
امير هالكويي مديركل كتابخانه هاي اصفهان با اش��اره به اينكه 
اصفهان با شركت ۹5 هزار نفر در جشنواره رضوي رتبه اول كشور 
را داراس��ت و اعالم اينكه عالقه مندان براي شركت در جشنواره 
رضوي تا پايان تير فرصت دارند، گفت: بعد از جش��نواره رضوي 
جشنواره شماره دو نذر كتاب از اوايل مرداد برگزار مي شود.  وي 
افزود: پارس��ال حدود 2۰۰ هزار جلد كتاب به ارزش ۳ميليارد 
تومان جذب ش��د.  مديركل كتابخانه هاي اصفهان با بيان اينكه 
ب��راي تعمير و بازس��ازي ش��ش كتابخانه عمومي شهرس��تان 
اردستان، ۶۰۰ ميليون تومان اعتبار نياز است ادامه داد: اردستان 
نيازمند يك كتابخانه استاندارد است كه ساخت آن ۱۰ ميليارد 
تومان اعتبار نياز دارد كه كمك خيران و مسئوالن را مي طلبد. 
هالكويي گفت: اس��تان اصفهان ب��ا دارا ب��ودن ۳۰۰ كتابخانه، 

بيشترين تعداد كتابخانه را در كشور دارد.

آغاز عمليات احداث كتابخانه مركزي 
جديد سلماس

زمين و اعتبارات الزم براي احداث    آذربايجان غربي
كتابخانه عمومي جديد سلماس 
فراهم ش�ده و بزودي عمليات اجرايي آن ش�روع مي ش�ود. 
مرتضي اصغري فرماندار سلماس با اشاره به نياز سلماس به احداث 
كتابخانه مركزي بروز و جديد، گفت: س��اختمان كتابخانه مركزي 
سلماس فرسوده است و در همين راستا زمين و اعتبارات الزم براي 
احداث كتابخانه عمومي مجهز و بروز در سلماس فراهم شده و بزودي 
عمليات اجرايي آن شروع خواهدشد.  وي افزود: اكنون شش كتابخانه 
در سطح شهرستان سلماس فعال هستند و با وجود كم بودن سرانه 
بهره مندي از كتابخانه نسبت به تعداد شهروندان، مردم عالقه چنداني 
به كتاب نشان نمي دهند و بايد در زمينه ارتقاي سطح استقبال از كتاب 
و فرهنگ كتابخواني در شهر اقدامات جدي تري انجام دهيم.  خديجه 
معصومي مديركل كتابخانه هاي عمومي آذربايجان غربي نيز در اين 
مراسم گفت: كتابخانه هاي عمومي استان شامل ۷۱ باب كتابخانه 
عمومي نهادي و 2۴ باب كتابخانه عمومي مشاركتي و مستقل است 

كه در سراسر استان مشغول خدمات دهي به شهروندان هستند. 

 سرمايه گذاري 70ميلياردی بنياد علوي 
براي محروميت زدايي در گرمي مغان

 طرح »ايران مهارت« 
در ۱۲0 مدرسه استان بوشهر اجرا شد

بنياد علوي براي     اردبيل
اجراي طرح هاي 
محروميت زداي�ي در شهرس�تان گرمي مغان 
۷۰ميليارد تومان سرمايه گذاري و هزينه مي كند. 
 محس��ن منصوري مديرعامل بنياد علوي در 
جلس��ه اي با اس��تاندار و نماينده مردم گرمي 
مغان در مجلس گفت: بنياد علوي ۴۰ ميليارد 
تومان اعتب��ار و ۳۰ ميليارد تومان تس��هيالت 
قرض الحسنه س��رمايه اي جهت مشاركت در 
اجراي پروژه هاي ضروري و محروميت زدايي در 
اين شهرستان محروم را متعهد شده است.  وي 
با اشاره به اختصاص اعتبار ۴۰ ميليارد توماني 
در سال جاري به شهرستان گرمي از سوي اين 
بنياد، افزود: اين رقم در سال گذشته ۱۰ ميليارد 
تومان بود.  مديرعامل بنياد علوي با بيان اينكه 
تحقق الگوي جامع توس��عه در مناطق محروم 
كش��ور در دس��تور كار بنياد علوي قرار دارد و 
شهرستان گرمي به عنوان يكي از 2۰ شهرستان 
محروم كش��ور انتخاب ش��ده اس��ت، تصريح 
كرد: مأموريت اصلي اين بنياد توانمندس��ازي 
شهرستان هاي محروم در زمينه هاي فرهنگي، 
تربيتي، آموزش��ي، س��المت و زيرساخت هاي 

عمراني است.  اكبر بهنامجو، استاندار اردبيل هم 
با اشاره به موقعيت شهرستان گرمي به عنوان 
دومين ورودي از مرز بيله سوار، توانمند كردن 
و اجراي پروژه هاي ضروري در اين شهرس��تان 
را گامي مهم در رفع محروميت اين منطقه ذكر 
كرد.  وي بر س��رعت در اجراي پروژه ها توسط 
دستگاه هاي اجراي تأكيد كرد و افزود: دستگاه ها 
در پروژه هاي مشاركتي با بنياد علوي تسريع و با 
جلب همكاري بنياد علوي در اجرا، زمان تكميل 
را به حداقل برسانند.  اس��تاندار اردبيل با اشاره 
به اجراي س��د تازه كند در شهرستان گرمي به 
عنوان تأمين كننده آب شرب سالم و بهداشتي 
براي بيش از 2۱۰ روس��تاي گرمي، خواس��تار 
مشاركت بنياد علوي براي تكميل اين سد شد.  
بهنامجو با بيان اينكه تاكنون براي زيرساخت 
اين سد ۱۰۰ ميليارد تومان هزينه شده است، 
گفت: براي اتمام اين پروژه حدود 22۰ ميليارد 
تومان نيز اعتبار نياز اس��ت.  اس��تاندار اردبيل 
خواستار تأمين ۴۰ تا 5۰ ميليارد تومان در بازه 
زماني سه ساله براي تكميل اين سد شد و افزود: 
اعتبار مورد نياز باقيمانده نيز از محل اعتبارات 

ملي و استاني تأمين مي شود.

طرح »ايران مهارت«     بوشهر
 1۲۰ از  بي�ش  در 
مدرسه استان بوشهر در ۲۵۰ حرفه مهارتي 
براي توانمندس�ازي مهارت�ي دانش آموزان 
ش�د.  اج�را  آنه�ا  خالقي�ت  براس�اس 
عبدالمجي��د دراهكي مديركل آم��وزش فني و 
حرفه اي اس��تان بوش��هر به اجراي موفق طرح 
ايران مهارت در بيش از ۱2۰ مدرس��ه اس��تان 
بوشهر اش��اره كرد و گفت: طرح ايران مهارت با 
تنوع 25۰ حرفه مهارتي در زمينه توانمندسازي 
مهارتي دانش آموزان براساس خالقيت هاي آنها 
مهيا س��اخته اس��ت.  وي با بيان اينكه در طرح 
ايران مهارت 5۰۰ حرفه مهارتي تدوين ش��ده 
اس��ت خاطرنشان كرد: بر اس��اس ظرفيت هاي 
مدارس و نياز بازار كار 25۰ حرفه آموزشي از اين 
طرح در استان بوشهر اجرايي مي شود.  مديركل 
آموزش فني و حرفه اي اس��تان بوشهر به نقش 
هنرس��تان هاي فني و حرف��ه اي و كاردانش در 
توسعه اشتغال در كشور اشاره كرد و گفت: نياز 
كشور به توسعه پايدار و اشتغال جايگاه و اهميت 
آموزش هاي فني و حرفه اي را دو چندان مي كند و 
رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش از ضروريات 

آموزش و پرورش است.  معاون آموزش و پرورش 
استان بوشهر نيز به نقش مؤثر آموزش هاي فني 
و حرفه اي در توانمندسازي مهارتي دانش آموزان 
اشاره كرد و گفت: نسل امروز بي شك آينده ساز 
فرداي كشور اس��ت و دانش سيال امروز، توسعه 
فراگير تكنولوژي و تغييرات سريع در عرصه علم و 
فناوري در جهان، نيازمند ساختن نسلي كارآمد و 
با مهارت براي آينده است.  حسين درتاج همكاري 
آموزش و پ��رورش و مجموعه فن��ي و حرفه اي 
را در توانمندس��ازي مهارتي دانش آموزان حايز 
اهميت دانست و خاطرنشان كرد: مهارت آموزي 
در نظام هاي آموزش��ي پيشرفته جايگاه ويژه اي 
دارد زيرا تنها آموزش س��طحي منابع درس��ي 
به دانش آم��وزان نمي تواند آنه��ا را براي زندگي 
آينده آماده كند.  وي به جايگاه طرح ملي ايران 
مهارت در توانمندسازي دانش آموزان اشاره كرد 
و افزود: طرح ملي ايران مهارت براي دانش آموزان 
مقطع متوسطه دوره اول و دوم با هدف آموزش 
مهارت هاي كس��ب و كار و آشنايي با رشته هاي 
فني و حرفه اي است كه در سال تحصيلي گذشته 
براي بيش از 5 هزار دانش آموز به اجرا درآمده و 

امسال هم به صورت جدي دنبال خواهد شد. 

  آذربايجان شرقي: قرارداد تفاهمنامه احداث تصفيه خانه فاضالب 
فاز ۴ شهر جديد س��هند امضا ش��د.  طبق اين قرارداد كه مابين شركت 
عمران شهر جديد سهند و شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي 
بسته شد، اين تصفيه خانه به طور متمركز براي فاز ۴ شهر جديد سهند 
و شهرهاي اس��كو و خسروشهر در زميني به مس��احت ۴/5 هكتار براي 
جمعيت پذيري ۱۰۷ هزار و ۸۰۹ نفر احداث مي شود، كه ظرفيت فاز اول 

اين تصفيه خانه ۱5هزار مترمكعب در روز خواهد بود. 
  هرمزگان: اميد زارعي رئيس بندر مركزي و ش��يالت جاسك گفت: 
امسال ۳ هزار تن ميگوي پرورش��ي در جاسك توليد می شود كه نسبت 
به پارسال س��ه برابر افزايش دارد.  وي افزود: ۸۰ درصد ميگوي پرورشي 
جاسك صادر مي شود كه اين ميزان صادرات براي كشور بيش از ۱۰ ميليون  
ارزآوري دارد.  رئيس بندر مركزي و شيالت جاسك ادامه داد: در سه ماهه 
نخست امسال۳۰۰ ميليون قطعه الرو ميگو در جاسك توليد شده است كه 
تا پايان سال به يك ميليارد قطعه مي رسد.  به گفته زارعي تا پايان سال يك 

مركز جديد تكثير ميگو پرورشي در جاسك راه اندازي مي شود. 
  آذربايجان شرقي: علي نجفي مدير جهادكشاورزي شهرستان كليبر 
با اشاره به فعاليت نوغانداري به منظور توانمندسازي مهارت هاي شغلي 
بانوان و اشتغالزايي و افزايش توليد، گفت: به طور آزمايشي بعد از برگزاري 
دو كارگاه آموزشي ترويجي، توسعه نوغانداري توسط شش نفر از اعضاي 
شركت تعاوني فني مشاوره اي گندم كاران ارس��باران بعد از 25 سال در 
شهرستان كليبر احيا شد.  وي افزود: از تعداد شش جعبه تحويلي مقدار 52 
كيلوگرم پيله به ارزش 5۰ ميليون ريال برداشت شده و به شركت تعاوني 

كشاورزي روستاي ابراهيم سميع شهرستان خداآفرين تحويل داده شد. 
   البرز: حسين تقي نژاد مديرعامل شركت گاز استان البرز با بيان اينكه 
فاز نخست گازرساني به آسارا ۸5 درصد پيشرفت فيزيكي دارد، گفت: طبق 
وعده پيمانكار يك سال و نيم ديگر عمليات فاز دوم به اتمام رسيده و آماده 
بهره برداري است.  وي اعتبار فاز دوم اين پروژه ۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان 

اعالم كرد و افزود: فاز نخست اين پروژه نيز پيشرفت ۸5 درصدي دارد.

 محدوديت هاي اجتماعي 
سدي در برابر فاجعه كرونايي

3۰۰ نفر از كادر درمانی كرمان كرونا گرفتند
با قرمز شدن وضعيت 18 استان كشور به خاطر شيوع بيماري كرونا، 
و درست زماني كه كارد به استخوان رسيد، دوباره محدوديت هايي 
اعمال و تهديد هايي براي اجرايي نشدن آنها صورت گرفت. با اينكه  
نبايد تمام محدوديت هاي قبلي به يكباره برداشته مي شدند، اما اين 
كار انجام شد و مردم هم با بي توجهي به پروتكل هاي بهداشتي و در 
پيش گرفتن سفرهاي غيرضروري، كاري كردند تا يكبار ديگر كرونا 
با اوج گيري خود و ابتالي شهروندان، آمار مرگ و ميرها را باال ببرد. 

    
از همان روزهاي اول ورود كرونا به ايران، برخي از اس��تان ها بعد از اينكه 
صدمات ناش��ي از كرونا را درك كردند، با رعايت اصول بهداشتي اجازه 
ندادند تعداد زيادي از شهروندانشان به اين بيماري آلوده شوند.  گلستان 
يكي از همين استان هاس��ت كه بعد از اينكه موج اول كرونا را به سالمت 
پشت سرگذاشت حاال به خاطر بي توجهي شهروندانش و مسافراني كه از 
هيچ قاعده و قانوني پيروي نمي كنند، به روزهايي مي رسد كه از وضعيت 
قرمز عبور كرده و از هشدار جدی حرف مي زنند.  روز گذشته رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي گلستان با بيان اينكه در صورت عدم رعايت پروتكل ها از سوي 
مردم، فاجعه اسفندماه تكرار مي شود، گفت: »وضعيت كرونا در گرگان رو 
به قرمز شدن است. در استان هم اكنون بيش از ۶۷۴ بيمار كرونايي بستري 
بوده و تصميمات جديدي كه در ستاد ملي كرونا گرفته شد، اجرايي خواهد 
شد.« عبدالرضا فاضل با بيان اينكه همه كاركنان و كارمندان بايد در محيط 
كار از ماسك استفاده كرده و به مراجعان فاقد ماسك هم خدمت رساني 
نمي شود، ادامه داد: »در اول خرداد هشت شهرستان سفيد داشتيم اما هم 
اكنون چهار شهرستان در وضعيت زرد بوده و بقيه قرمز هستند كه با ادامه 
اين روند پيك اسفندماه دور از انتظار نيست.« وي با تأكيد بر اينكه ۳۰۰ 
بيمار بستري در بيمارستان هاي گنبدكاووس بستري بوده و اوضاع ساير 
بيمارستان ها در كالله، مينودشت و مناطق شرقي هم خوب نيست، گفت: 
»اگر مردم رعايت نكنند با مشكل خدمات رساني و كمبود اكسيژن و تخت 
روبه رو خواهيم شد و بايد تصميم عاجلي گرفته شود.« طبق گفته رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي گلستان هم اكنون ۱۰۹ بيمار در ICU بستري بوده 

و ۴۴ نفر هم به دستگاه متصل هستند. 
   ممنوعيت برگزاري مراسم در استان فارس

اس��تان فارس روزه��اي س��ختي را تجربه مي كن��د و از روز گذش��ته 
محدوديت هاي جديد مقابله با ويروس كرونا در اين استان اجرايي شد.  
جانشين استاندار فارس در ستاد اس��تاني مديريت بيماري كرونا با بيان 
اينكه براساس اعالم مراجع ذيربط در استان فارس چهار شهرستان جهرم ، 
فسا، الرستان و گراش داراي وضعيت قرمز هستند و محدوديت ها در اين 
شهرستان ها بيش از ساير شهرستان ها برقرار خواهد شد، گفت: »در اين 
شهرستان ها دانشگاه ها، مساجد و مصلي ها، آرايشگاه هاي زنانه و سالن هاي 
زيبايي، مدارس، حوزه هاي علميه، استخرهاي سرپوشيده، آموزشگاه هاي 
فني و حرفه اي، زبان سراها و س��اير آموزشگاه ها و كتاب خانه ها تعطيل 
خواهند بود.« عبدالرضا قاسم پور با بيان اينكه مترو و اتوبوس هاي حمل و 
نقل شهري و همچنين پارك ها به مدت يك هفته تعطيل خواهد بود، ادامه 
داد: »شهرداري شيراز مكلف است تا شرايط الزم براي اجرايي شدن اين 
قوانين را فراهم كرده و بر روند اجرايي شدن اين مصوبه نيز نظارت داشته 
باشد الزم به ذكر است كه به مدت يك هفته در تمامي ۳۶ شهرستان فارس 
تمامي مراس��م هاي خانوادگي و همايش ها نظير مراسم ترحيم و عقد و 
عروسي و تجمع هاي علمي ملغي اعالم شده است. البته اگر شرايط عادي 
در فارس ايجاد شد محدوديت ها بازخواهند گشت اما اگر شرايط به همين 

منوال باشد محدوديت ها ادامه دار مي شود.«
   ابتالي 3۰۰ نفر از كادر درمان كرمان

در البرز، محدوديت ها براي پنج شهرستان در نظر گرفته شده و به گفته 
استاندار اگر در كرج نيز وضعيت قرمز ش��ود، اين محدوديت ها اعمال 
خواهد شد.  عزيزاله شهبازي جزييات مصوبه ابالغي ستاد ملي مقابله 
با كرونا براي شهرستان هاي داراي وضعيت قرمز را اعالم كرده و گفت: 
»محدوديت ها شامل تعطيلي دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزي، 
حوزه هاي علميه، آموزش��گاه هاي فني و حرفه اي، زبانس��راها و ساير 
آموزش��گاه ها و كتابخانه هاست.« وي با اش��اره به تعطيلي استخرهاي 
سرپوشيده، سينما، تئاتر و مراكز مش��ابه، موزه و باغ موزه ها، تاالرهاي 
پذيرايي، آرايش��گاه هاي زنانه و س��الن هاي زيبايي گفت: »مساجد و 
مصلي ها نيز تعطيل است و از برگزاري هرگونه مراسم اجتماعي، فرهنگي، 
مذهبي و همايش ها نيز جلوگيري مي شود.« كرمان نيز كماكان روزهاي 
كرونايي پراسترس و پرتلفاتي را پشت س��رمي گذارد.  در همين راستا 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي جيرفت با اشاره به اينكه به قله پيك طغيان 
كرونا رسيده ايم، گفته: »ظرفيت تخت هاي بيمارستاني در جنوب استان 
كرمان تكميل شده است.« اصغر مكارم افزود: »شهرستان هاي جنوب 
كرمان در حال حاضر در يك پيك قابل توجهي قرار دارند كه به خصوص 
از تاريخ ۱5 ارديبهشت ماه به بعد آغاز شد. در اين مدت از نظر مراجعات، 
موارد بستري و فوت رشد فزاينده اي داشته ايم و مي توان گفت در طول 
سه روز اخير به قله اين پيك رس��يده ايم.« وي تصريح كرد: »متأسفانه 
۳۰۰ مورد از مبتاليان مربوط به همكاران ما بوده اند كه هم از افراد بخش 
كرونا و هم مربوط به ساير بخش هاي ديگر بوده اند كه به جز يك مورد كه 
نيروي يكي از شركت هاي خدماتي در كهنوج بوده كه داراي سن باال و 
بيماري زمينه اي بوده است، مورد فوت يا بستري را از همكاران نداشتيم. 
در مجموع كادر بهداشت و درمان در اين شرايط دچار خستگي شده اند 
و اگر كه با همين شرايط وضعيت ادامه پيدا كند، قطعاً از نظر پرسنل، 

روحيه آنها و امكانات دچار مشكل خواهيم شد.«

 افتتاح مگا ICU بيمارستان
 آيت اهلل خوانساري اراك 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي     مركزي
اراك از افتتاح مگا ICU بيمارستان 

آيت اهلل خوانساري فردا خبر داد. 
دكتر بهمن صادقي معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي اراك، با بيان اينكه 
مگا ICU بيمارستان آيت اهلل خوانساري فردا )سه شنبه( افتتاح مي شود 
و با اش��اره به انجام تمهيدات الزم براي افزايش تخت هاي ICU استان 
 ICU  مركزي، گفت: در نظر است كه ظرف سه تا چهار ماه آينده ۶۰ تخت
در اس��تان مركزي به مجموع ۱۱۰ تخت  ICU اضافه شود.  وي تصريح 
كرد: زماني كه تعداد تخت هاي ICU در يك بيمارستان به بيش از ۱۷ 
تخت برسد، عنوان مگا ICU در نظر گرفته مي شود كه اين تعريف تا ۴۰ 
و 5۰ تخت نيز قابل پذيرش اس��ت.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي 
اراك با بيان اينكه در پروژه هاي مگا ICU ارائه خدمات تخصصي، مديريت 
تعداد پرستار و كنترل مناسب بر روي بيمار، بهتر و مطلوب تر خواهد بود، 
افزود: در كل اس��تان ظرفيت ارائه خدمات بخش ويژه از نظر تخصصي 
نداريم به همين دليل تالش مي شود در قالب طرح مگا ICU كار دنبال 
شود كه نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي در اختيار داشته باشيم و در 
صورت نياز ارجاعات ساير شهرستان ها نيز پذيرش شوند.  صادقي گفت: 
اولين مگا ICU اس��تان با ظرفيت 2۰ تخت ويژه سه شنبه هفته جاري 
در بيمارستان آيت اهلل خوانساري اراك افتتاح مي شود كه با مجموع ۱۰ 
تخت ويژه كه در بيمارستان موجود بوده اس��ت، عماًل تعداد تخت هاي 
ICU بيمارستان به ۳۰ تخت افزايش مي يابد.  معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشكي اراك افزود: براي سه تا چهار ماه آينده اين پروژه در بيمارستان 
اميرالمومنين و اميركبير اجرايي مي شود و تعدادي تخت ICU و دستگاه 
ونتيالتور متناس��ب با ظرفيت اس��تان در بين شهرستان هايي همچون 
محالت، دليجان، تفرش و آش��تيان توزيع مي ش��ود.  وي با بيان اينكه 
منابع مالي دستگاه هاي ونتيالتور طبق رايزني انجام شده، از سوي وزارت 
بهداشت تأمين مي شود و تغييرات فيزيكي در بيمارستان ها از محل منابع 
دانشگاه خواهد بود، تصريح كرد: اين تصميمات مستقيماً به دليل شيوع 
بيماري كرونا بوده است چراكه بخشي از اين بيماران نيازمند خدمات ويژه 
هستند و با توجه به احتمال افزايش شيوع در پاييز و زمستان بايد از امروز 
به فكر تأمين امكانات بود و افزايش اين ۶۰ تخت در راستاي آينده نگري و 

پيش بيني براي فصل سرد سال و البته شيوع ويروس كروناست. 

 با همكاري ستاد اجرايي فرمان امام 
و نيروي مرزباني صورت گرفت

توزيع 10 تُن گوشت مرغ در مناطق محروم 
مرزي خراسان جنوبي

به همت س�تاد اجرايي فرمان امام و ب�ا همكاري نيروهاي مرزباني اس�تان 
خراسان جنوبي، ۲۵۰۰ بسته پروتئيني در مناطق محروم مرزي استان توزيع شد. 
در راس��تاي اجراي مرحله دوم رزمايش همدلي و احسان و كمك به 
آسيب ديدگان كرونا، بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان امام با همكاري 
نيروهاي مرزباني استان خراسان جنوبي اقدام به توزيع ۱۰ تن گوشت 
مرغ در قالب 25۰۰ بسته پروتئيني در مناطق محروم مرزي استان كرد.  
سردار »علي اصغر مسروري« فرمانده مرزباني استان خراسان جنوبي 
در ديدار مديركل استاني س��تاد اجرايي فرمان امام ضمن قدرداني از 
اقدامات اين ستاد در خصوص حمايت از مناطق محروم گفت:حضور 
مرزنش��ينان و عش��اير در مناطق مرزي باعث تقويت امنيت مرزها و 
قوت قلب مرزبانان است و مرزباني نيروي انتظامي اين آمادگي را دارد 
كه در بحث خدمت رساني به مرزنشينان با س��تاد اجرايي فرمان امام 
همكاري هاي بيشتري داشته باشد.  وي افزود: ستاد اجرايي فرمان امام 
خدمات زيادي در راستاي اش��تغالزايي و محروميت زدايي در مناطق 
مرزي و عشايري اس��تان انجام داده و در دوسال اخير شاهد مهاجرت 
معكوس در برخي مناطق بوديم، حمايت از آس��يب ديدگان كرونا هم 
باعث قوت قلب مردم مناطق كم برخوردار ش��ده است.  در اين ديدار، 
موسوي مديركل ستاد اجرايي فرمان امام در خراسان جنوبي نيز گفت: 
از سال۸۸ كه دفتر ستاد اجرايي رسماً در استان راه اندازي شده، بيش 
از ۸۰۰ ميليارد تومان در خصوص اشتغال روستايي، ساخت مساجد و 
مدارس، ساخت خانه هاي بهداشت و امور خدمات بهداشتي، آب رساني 
به روستاهاي فاقد آب شده س��رمايه گذاري صورت گرفته است.  وي 
افزود: ارائه تسهيالت تا سقف ۴۰ ميليون تومان به روستاييان در دستور 

كار مي باشد كه اولويت هم با عشاير و مرزنشينان است. 

 انجام ۲ هزار پرواز آموزشی
در فرودگاه بين المللي پيام البرز

۲ ه�زار و 4۵3 نشس�ت و برخاس�ت     البرز
آموزش�ي در خ�رداد ماه امس�ال در 

فرودگاه بين المللي پيام انجام شد. 
فرودگاه پيام البرز كه به عنوان بزرگ ترين مركز آموزش خلباني كشور 
)cpl وppl(شناخته مي شود، در حوزه آموزش و اعطای گواهينامه خلباني
طبق استانداردهاي بين المللي فعاليت خود را از سال ۱۳۸5 آغاز كرده 
است.  پنج مركز آموزش خلباني در فرودگاه پيام فعاليت دارند و ساالنه به 
طور ميانگين بيش از ۳۰ هزار پرواز آموزشي در اين فرودگاه انجام مي شود.  
با توجه به ظرفيت فرودگاه بين المللي پيام در اين بخش و با هدف توسعه 
هر چه بيشتر آن، در خرداد ماه امس��ال 2 هزار و ۴5۳ پرواز آموزشي در 
اين فرودگاه صورت گرفته كه هدف گذاري ها بر توسعه اين پرواز هاست.  
همچنين هم اكنون بيش از يك ه��زار متقاضي و عالقمند حوزه صنعت 

هوايي در مدارس اين فرودگاه مشغول به تحصيل و فعاليت هستند.


