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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي سیداحمد هاشمي اشکا

سوکت پروتزی     اصفهان
مشبک جدید با 
استفاده از اسکن و پرینت سه بعدی برای قطع 
عضو زیرزانو در اصفهان طراحی و تولید شد.

داود فرهمندی نجف آبادی با بیان ساخت سوکت 
پروت��زی برای بیم��اران قطع عضو زی��ر زانو در 
اصفهان، گف��ت: در این طرح، س��اخت پروتز با 
اس��تفاده از تکنولوژی اسکن سه بعدی، طراحی 
کامپیوتری و س��اخت با پرینتر سه بعدی است 
که پیش از این، در ایران اجرا نمی ش��د، این در 
حالی است که دقت بسیار باالی این روش، هزینه  
کمتر برای س��رویس گیرنده و نیاز نداش��تن به 
تجربه و مهارت فنی باالی پروتزیست و همچنین 
صرفه جویی در زمان از مزایای این روش اس��ت. 
وی افزود: اس��تفاده از مواد فلکسیبل در ساخت 
سوکت منجر به راحتی بیشتر فرد آمپوته و بهبود 
وضعیت راه رفتن می شود و از آسیب های پوستی 

هم جلوگی��ری می کند. این مخت��رع اصفهانی 
دیگر ویژگی متمایزکننده س��وکت پیشنهادی 
را مش��بک بودن آن دانست که یکی از اشکاالت 
اساسی سوکت های معمولی در آب و هوای گرم را 

برطرف می کند و منجر به کاهش تعریق، راحتی 
بیش��تر و در نتیجه ارتقای کیفی��ت زندگی فرد 
آمپوته می شود. فرهمندی افزود: محصول نهایی 
در این طرح، ساخت سوکت پروتزی بدون نیاز به 

قالب گیری و روش های سنتی و استفاده از روش 
اسکن سه بُعدی و ساخت با پرینتر سه بُعدی است 
که موفقیت آن در کاهش دمای پوست باقی مانده 
عضو قطع ش��ده در قالب پایان نامه کارشناسی 
ارشد محصول محور در دانشکده علوم توانبخشی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار 
گرفت. وی افزود: در واقع با اج��رای این طرح و 
 CAD-CAM تولید این محصول تکنولوژی
در زمینه س��اخت اندام مصنوعی، بدون نیاز به 
ش��رکت های تجاری بزرگ، در ایران وارد شده 
و می تواند مراحل تکمیلی خود را در س��ال های 
آینده به س��رانجام برس��اند. ای��ن محقق گفت: 
برخورداری از ای��ن فناوری، ب��ا برطرف کردن 
نقاط ضعف آن و آموزش حرفه ای در دانشگاه ها 
می تواند افق بسیار روشنی را در آینده کشور در 
زمینه س��اخت اروتز و پروتز به ما نش��ان دهد و 

زمینه اشتغال افراد زیادی را فراهم آورد.

ساخت سوکت پروتزی برای بیماران قطع عضو در اصفهان

توزیع ۶۰۰ بسته بهداشتی بین کودکان کار کرج
بســـته   ۶۰۰    البرز
بهداشتی در سه 
مرحله میان کـودکان کار و خیابانی کرج با هدف 
پیشگیری از بروز بیماری ویروسی کرونا توزیع شد.

علیرضا فتاح پور مدیر بهزیستی شهرستان کرج در 
حاشیه مانور مرکز فوریت های اجتماعی کرج به 
مناسبت آغاز هفته بهزیستی از توزیع ۶۰۰ بسته 
بهداشتی بین کودکان کار و خیابانی در کرج خبر 
داد و گفت: ضدعفونی کردن روزانه تمام بخش های 

مرکز فوریت های اجتماعی، تهیه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده برای تمام پرسنل این مجموعه، 
ضدعفونی کل مرکز با مشارکت و همکاری نیروهای سپاه از جمله اقدامات انجام شده برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی بوده است. وی افزود: افراد حاضر در خوابگاه تحت پوشش بهزیستی برای کنترل و پیشگیری از بیماری 
کرونا غربالگری و با نصب بروشور نیز با موضوع راه های پیشگیری از کرونا در دستور کار قرار داده شده است. 
فتاح پور با تأکید بر اینکه شکل گیری اورژانس اجتماعی بر پایه کم کردن فاصله میان خانه، کالنتری و سیستم 

قضایی شکل گرفته است، گفت: آغاز به کار این مجموعه در سال ۷۸ به همت سازمان بهزیستی بوده است.

بازیافت روغن ترانسفورماتورهای توزیع برق برای نخستین بار در یزد
معـــــاون     يزد
بهره بـرداری 
شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان یزد از 
تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور برای 
نخستین بار در سطح شـرکت های توزیع 

نیروی برق کشور خبر داد.
مع��اون  شریعتی نس��ب  محمدحس��ین 
بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
یزد با اشاره به نقش کیفیت روغن در عملکرد 

ترانفسورماتورهای برق، گفت : برای نخستین بار در سطح شرکت های توزیع و همکاری یک شرکت 
دانش بنیان دستگاه تصفیه شیمیایی روغن را در کارگاه تعمیرات ترانسفورماتورهای انبار مرکزی 
یزد مستقر و حجم زیادی از روغن های مستعمل و کارکرده تصفیه شد. وی با ذکر این نکته که تصفیه 
فیزیکی روغن ها قابلیت برگشت خواص روغن را نخواهد داشت، متذکر شد: با در نظر گرفتن ارزش 
روغن های مستعمل ، هزینه انجام تصفیه شیمیایی 13/5 هزار لیتر روغن نو  با هزینه ای بالغ بر یک 

میلیارد و ۲۷5 میلیون ریال، صرفه جویی اقتصادی در خرید روغن برای شرکت داشته است.

صدور مجوز دریافت پالسما از بهبودیافتگان کرونا 
مجوز دریافت    خراسان جنوبي
پالسمای خون 
از بهبودیافتگان کرونا در خراسان جنوبی 
توسط سازمان انتقال خون ایران صادر شد.
ابراهیم میری مق��دم مدی��رکل انتقال خون 
خراسان جنوبی گفت: در جلساتی که با معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند داشتیم 
برای چگونگی دریافت پالسمای بهبودیافتگان 
کرونا، هماهنگی های الزم انجام شد. وی افزود: 

در حال حاضر در حال تهیه دستگاه ها و امکانات الزم برای گرفتن پالسما هستیم و دستگاه پالسمای 
فرزیس هفته آینده به استان اختصاص می یابد. مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با تأکید بر آموزش 
پرسنل در این راستا، تصریح کرد: با توجه به شیوع و همه گیری این بیماری از بهبودیافتگان تقاضا داریم 
تا اهدای پالسما داشته باشند. میری مقدم افزود: افراد زیر ۶۰ سال و افرادی که شرایط اهدای خون را 
داشته باشند می توانند پالسما اهدا کنند.  وی تصریح کرد: پس از ارائه آموزش های الزم و جایگذاری 

دستگاه پالسما فرزیس، به زودی دریافت پالسما از بهبودیافتگان کرونا را خواهیم داشت.

اجرای طرح توسعه رسته دام سبک در چالدران
مدیر نهاد پیشرفت     آذربايجان غربي
و آبادانی چالدران 
از اجرای طرح توسعه رسته دام سبک با عنوان 
دوقلوزایـی در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

محمد پی��ام مدیر نه��اد پیش��رفت و آبادانی 
چالدران، با اشاره به اینکه طرح توسعه رسته 
دام س��بک با عن��وان دوقلوزایی ب��رای اولین 
بار در چالدران به همت بنی��اد علوی با هدف 
افزایش بازده واحدهای تولیدی بخش دام این 
شهرستان اجرا می شود، گفت: این پروژه با دو هدف اصلی، توانمندسازی مناطق روستایی، ایجاد و 
افزایش امنیت غذایی در حوزه گوشت قرمز اجرا می شود که هدف فاز اول تقویت، تربیت و آموزش 
دامداران منطقه و تبدیل آنان به یک تس��هیل گر و توس��عه دهنده این پروژه ب��رای دامداران دیگر 
شهرستان است. وي افزود: چالدران با داشتن ۲5۰ رأس دام سبک یکی از مناطق مهم دامپروری در 
آذربایجان غربی است. به گفته مدیر نهاد پیشرفت و آبادانی چالدران این طرح با اعتبار 11۰ میلیارد 

ریال در حال اجراست و تاکنون 5۰ درصد این اعتبار هزینه شده است.

راه اندازي نخستین فرهنگسرای مجازی 
در هرمزگان

معاون خدمات شهری شهرداری      هرمزگان
راه انـدازی  از  بندرعبـاس 
نخستین فرهنگسرای مجازی استان هرمزگان در جهت تولید 
برنامه های آموزشـی، فرهنگسـازی، برنامه های سرگرمی و 
هدفمند و ایجاد رویدادهای متنوع به صورت مجازی خبر داد.

اسماعیل موحدی نژاد معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس 
گفت: الزام فعال سازی فرهنگسرای مجازی فرصتی برای تبدیل 
تهدید به فرصت است چراکه برای جایگزینی محتواهایی که با 
ارزش ها و فرهنگ و هویت ما همراه نیست حذف دنیای مجازی 
راهکار درستی نیس��ت. وی افزود: پس از ش��یوع ویروس کرونا 
فعالیت فرهنگس��رای مجازی با نگاهی بلندمدت در س��ازمان 
فرهنگی، اجتماعی ورزشی ش��هرداری بندرعباس تشکیل شد. 
معاون خدمات شهری ش��هرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: 
تمرکز ویژه بر تولیدات مجازی مناس��ب گذاشتیم و امیدواریم 
فرهنگس��رای مجازی بتواند مخاطبان خ��ود را بیابد و با کمک 

متخصصان برای شهروندان گام های مؤثری برداریم.

تدوین 24 برنامه  براي افزایش ظرفیت 
تولید در منطقه آزاد چابهار 

24برنامه منظم و هدفمند براي     سيستان و بلوچستان
افزایش ظرفیت تولید در سال 
جهش تولید در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای 
واحدهـای تولیـدی در چابهـار در حـال انجـام اسـت.
وحید رئیسی مدیر تسهیل تولید و فناوری های پیشرفته سازمان 
منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه به منظور تحقق شعار سال شش 
راهبرد و ۲۴ شاخص تعریف و برنامه ریزی برای عمل به آنها در دستور 
کار قرار گرفته اس��ت، گفت: کمیته رفع موانع تولید منطقه برای 
برطرف کردن مش��کالت واحدهای تولیدی غیرفعال در روزهای 
چهارشنبه به صورت منظم تشکیل و به مشکالت واحدهای تولیدی 
رسیدگی می شود. وي افزود: به منظور تحقق شعار سال شش راهبرد 
و ۲۴ شاخص تعریف و برنامه ریزی برای عمل به آنها در دستور کار 
قرار گرفته است. رئیسی تصریح کرد:  فعاالن اقتصادی در امر تولید 
می توانند با مراجعه به سایت سازمان منطقه آزاد چابهار و تکمیل فرم 
مربوطه با دبیرخانه کمیته در میان گذاشته تا در اولین کمیته طرح و 

تصمیمات الزم براي رفع موانع اتخاذ شود.

 برگزاري ۱۱ عنوان برنامه هفته حجاب 
در همدان

مسئول سـازمان بسیج جامعه    همدان
زنان سـپاه انصارالحسـین )ع( 
اسـتان همدان از اجرای 11 عنوان برنامه به مناسـبت هفته 
عفاف و حجاب به همت بسیج جامعه زنان در همدان خبر داد.

فرزان��ه رضیان مس��ئول س��ازمان بس��یج جامع��ه زنان س��پاه 
انصارالحسین)ع( استان همدان با اش��اره به اینکه دشمنان اسالم 
با تبلیغات کاذب در رس��انه ها و فضای مج��ازی، مصونیت زن را با 
محدودیت او اشتباه گرفته اند، گفت: بسیج جامعه زنان همدان در 
هفته حجاب و عفاف 11 عنوان برنامه برگزار می کند. وی برگزاری 
مسابقه استانی »تجربه آرامش« در قالب پیام کوتاه، تجلیل از ۴۰ 
مدافع سالمت محجبه، مسابقه طراحی پوستر و موشن گرافی در 
فضای مجازی با موضوع عفاف و حجاب و فضاس��ازی شهری را از 
دیگر برنامه ها عنوان کرد. مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه 
انصارالحسین )ع( استان همدان افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی، 
هنری و ورزشی، برپایی نمایشگاه های عفاف و حجاب و صنایع دستی 

در سطح شهر و روستاها نیز برنامه ریزی شده است.

برگزاري کنگره ملی نقش امام )ره( در دفاع مقدس 
و بزرگداشت ۶۲۰۰ شهید استان مرکزي

 اجراي طرح 8هزار هکتاری 
شیالت شهدای قصرشیرین

یـی  فه جو صر    مركزي
مدیریـــت  و
هزینه کرد شـاخص  مهم کنگـره ملی نقش 
امام خمینـی)ره( در دفاع مقـدس و ۶2۰۰ 
شهید استان مرکزي  بود که این کنگره را در 
بین برنامه های کشوری برجسته کرده است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی فرمانده 
س��پاه روح اهلل اس��تان مرکزی در س��ی و دومین 
نشست گام دوم کنگره ملی نقش امام خمینی)ره( 
در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ ش��هید اس��تان مرکزی 
گفت: کنگره ش��هدای اس��تان با صرفه جویی  در 
وقت و منابع مالی و دقت در حسن انجام برنامه ها، 
یکی از مردمی ترین کنگره شهدا در کشور بود. وی 
افزود: تداوم راه کنگره شهدای استان تکلیف است 
چراکه مقام معظم رهبری از استان مرکزی انتظار 
دارند و همه باید به بهترین وجه ممکن در این راستا 
نقش آفرینی کنند. فرمانده س��پاه روح اهلل استان 
مرکزی خاطرنشان کرد: جمع بندی دستاوردهای 
کنگره از سوی اعضای س��تاد برگزاری این برنامه 
ضرورت اس��ت و همه باید آثار و ثم��رات کارهای 
انجام شده را برای مردم تبیین کنند. سردار کریمی 
ادامه داد: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به طور مس��تقیم 

در جریان برگزاری کنگره شهدای استان مرکزی 
با برنامه های کنگره در ارتب��اط بودند و این هنری 
بزرگ بود که عملیاتی شد. وی تصریح کرد: اهدای 
۶۲۰ جهیزیه به برکت کنگره ش��هدای استان به 
زوج های جوان توانست از به وجود آمدن بسیاری 
از آسیب ها و مش��کالت جلوگیری کند. سرهنگ 
پاسدار غالمرضا کریمی مدیر کل بنیاد حفظ آثار 
و نش��ر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی نیز 
در این آیین گفت: کار باعظمت کنگره ملی نقش 
امام خمینی)ره( در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ ش��هید 
استان مرکزی در س��ایه همکاری و همدلی انجام 
شد و این  الگو  باید در تمامی راهبردهای فرهنگی 
و مسئوالن ارشد استان عملیاتی شده و تداوم یابد. 
وي افزود: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کنگره 
در آینده نزدیک با حضور کارگروه ها، اجالسیه ها و 
کمیته ها در دستور کار قرار داشته و بخش بزرگی 
از دستاوردها به نمایش گذاشته می شود. مدیر کل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
مرکزی ادامه داد: دس��تاوردهای کنگره شهدای 
استان تا سال های زیادی قابل بهره برداری است و  
به گونه ای برنامه ریزی شده  تا تمامی دستاوردها و 

اقدامات کنگره ماندگار باشد.

طـرح عظیم و     كرمانشاه
بزرگ شـیالت 
شهدای قصرشـیرین در سطح 8 هزار و 1۰۰ 
هکتار وسعت در سـه مرحله با بند انحرافی 
1۷/۵ کیلومتر و با هدف تولید ساالنه 11 هزار 
تـن انـواع ماهـی گرمابـی و سـردآبی و 
اشـتغالزایی یک هزار و 8۰۰ تن احداث شد.

مرادعلی تاتار فرماندار قصرشیرین با اشاره به اینکه 
طرح عظیم و بزرگ شیالت شهدای قصرشیرین 
در س��طح ۸ هزار و 1۰۰ هکتار وس��عت در سه 
مرحله با بند انحراف��ی 1۷/5 کیلومتر و با هدف 
تولید س��االنه 11 هزار تن انواع ماهی گرمابی و 
سردآبی احداث شد، گفت: مرحله اول این طرح 
در مس��احت ۲ هزار و 3۰۰ هکتار احداث ش��ده 
که از این میزان 5۰۰ هکتار آن اس��تخر پرورش 
ماهیان اس��ت. وی اف��زود: مرحله اول ش��یالت 
ش��هدا هم اکنون دارای ۶3 مزرعه فعال است که 
زمینه اشتغال بسیاری از دانش آموختگان بخش 
کشاورزی و شیالت را فراهم کرده است. فرماندار 
قصرشیرین ادامه داد: در این استخرها چهارگونه 
ماهیان گرمابی کپور معمول��ی، کپور علفخوار، 
فیتوفاگ و بیگ هد تولید می شود که عالوه بر این 

میگوی آب شیرین نیز در کشور به قصرشیرین 
اختصاص دارد که برندی معروف اس��ت.   رئیس 
اداره  شیالت قصرش��یرین هم گفت: پارسال در 
مجموع ۴ هزار و ۴۸۰ ت��ن انواع ماهیان گرمابی 
و 1۸ تن میگو در مجتمع شیالت این شهرستان 
تولید شد. شاهین کردرستمی افزود: پارسال در 
مجتمع شیالت شهرستان قصرشیرین در مجموع 
برای ۴5۰ نفر اشتغالزایی ایجاد شد. وي با اشاره 
اینکه عراق بازاری مناسب برای آبزیان مجتمع 
شیالت شهداست، ادامه داد: عمده تولید ماهیان 
گرمابی این شهرستان به کشور عراق صادر می شود 
و همچنین بخشی نیز به مصرف داخلی شهرستان 
و استان می رس��د. رئیس اداره شیالت شهدای 
قصرش��یرین گفت: مرحله دوم مجتمع شیالت 
شهدا در قصرشیرین در سطح ۸۰۰ هکتار احداث 
می ش��ود که در صورت تخصیص آب از سامانه 
گرمسیری بر اس��اس قوانین جاری کشور قابل 
واگذاری خواهد بود. کردرستمی افزود: مرحله دوم 
طرح شیالت شهدا هم اکنون زیرساخت هایش 
تکمیل و آماده واگذاری به دانش آموختگان بخش 
کشاورزی و شیالت است و تنها دلیل واگذار نشدن 

آن کمبود آب برای پرورش دهندگان است.

  بوشـهر: مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای بوش��هر از تخصیص 
1۸۷میلیارد تومان  اعتبار برای توسعه امر سدسازی و تأمین آب شرب 
مورد نیاز استان بوش��هر خبر داد. علی محمدی با اشاره به اینکه برای 
توسعه زیرس��اخت های تأمین آب آش��امیدنی و کشاورزی طرح های 
مهم و مؤثری تدوین و عملیاتی شده اس��ت افزود: در این راستا ضمن 
تقویت سفره های زیرزمینی، اجرای طرح های شیرین سازی آب دریا و 

سدسازی در دستور کار قرار گرفته است.

  گلستان: حجت االسالم والمسلمین روح اهلل سلیمانی فرد مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اس��تان گلس��تان گفت: با توجه به شرایط خاص 
کنونی برگزاری طرح تابس��تانی نش��اط معنوی وی��ژه اوقات فراغت 
جوانان و نوجوانان در بس��تر فضای مجازی در بقاع متبرکه اس��تان 
گلستان برگزار می شود. وي افزود: غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان یک��ی از راهکارهای مؤثر در ایجاد آرامش و س��المت روانی 
خانواده و جامعه بوده و در کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

نقش مهمی ایفا می کند.

   البرز: مدیرکل ارتباطات س��یار اس��تان البرز از پوش��ش شبکه 
نس��ل چهارم تلفن هم��راه در پارک عل��م و فناوری الب��رز و مجتمع 
تحقیقاتی شهدای جهاد دانش��گاهی خبر داد. ایرج اسداللهی افزود:  
مدیران و کارکنان  شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان، مراکز و 
پژوهشکده ها و پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی مستقر  در مجموعه، 
از این پس می توانند از خدمات توسعه شبکه نسل چهارم تلفن همراه 

استفاده کنند.

  همدان: هاش��م مظاهری معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: در فاز دوم 
رشته احیاشده نخ ریسی س��نتی در روس��تای ده موسی بخش خزل 
شهرستان نهاوند 3۰ نفر مشغول به کار شدند. وي افزود: صنعت صنایع 
دس��تی، به لحاظ زیبایی، جذابیت و لطافت هایی ک��ه از نظر هنری و 
فرهنگی دارد، همواره مورد توجه گردش��گران ب��وده به طوری که در 

گردشگری نقش اصلی را ایفا می کند.

   خراسان رضوي: مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: طی 
سه ماه نخست امس��ال ۲۹ میلیون لیتر مواد سوختی بین روستاییان 
این استان توزیع ش��د. وی افزود: عالوه بر این طی این مدت ۴۲1 تن 
گاز طبیعی و گاز مایع نیز بین بهره برداران و کشاورزان استان خراسان 

رضوی توزیع شده است.

   کرمانشاه: بهرام خانی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی کرمانش��اه با اش��اره به فعالیت   ۹ واحد پرورش بوقلمون  با 
ظرفیت تولید ۴۰ ه��زار قطعه در ه��ر دوره و تولید س��االنه ۸۰۰ تن 
بوقلمون در استان از راه اندازی زنجیره ارزش و تولید بوقلمون در این 

استان خبر داد.

کرونا به کودکان هم رحم نمی کند
بیمارستان هاي بوشهر شبانه روز مملو از کرونایي هاست

کرونا جـدی بود، جدی تـر هم شـد.  افزایش مبتالیـان و مرگ و 
میرهاي ناشي از آن گواه این ادعاست اما تغییر رفتار این ویروس 
و به هم خـوردن بسـیاري از پیش بیني ها مشـکالت را چند برابر  
کرده اسـت. موج سـهمگین دوم کرونا به کـودکان و نوزادان هم 
رحم نکـرده و در این میان، اخبـار کذب کـم کاري کادر درماني، 
خسـتگي را بر تن جهادگران عرصه سـالمت افزایش داده است.

    
هر چند در ابتداي سال عنوان مي شد با گرم ش��دن هوا، کرونا از بین 
مي رود اما با ش��روع تابس��تان، نه تنها این ویروس از پا درنیامد بلکه با 

طغیان در مناطق گرمسیر نشان داد هنوز کارهاي زیادي دارد.
داستان وقتي غم انگیزتر مي شود که طي روزهاي اخیر اخبار جسته و 
گریخته اي از مرگ کودکان و نوزادان بر اثر ابتال به کرونا دل هر ایراني را 

آزرده و نگراني ها را افزایش داده است.
   ابتالي کودکان به کرونا

روز گذش��ته رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی الب��رز با بی��ان اینکه 
پیش آگاهی ها نشان می دهد موج دوم کرونا بسیار سنگین تر از موج اول 
خواهد بود، گفت: »متأسفانه در برخی استان ها شاهد ابتال و مرگ و میر 

اطفال هستیم که باید بسیار هوشیارانه اقدام کنیم.«
دکتر حسین کریم با بیان اینکه بیمارستان های امام علی)ع(، کوثر و 
امام حسین)ع( ویژه کرونا تجهیز می شوند، از فعال شدن ستاد کرونا 

در ادارات البرز خبر داد.
وي با تأکید بر اینکه تنها سالح ما آگاه سازی مردم در جهت خودمراقبتی 
است، تصریح کرد: »از تمام ظرفیت های تبلیغاتی موجود در استان باید 
برای آگاه سازی مردم استفاده شود. هشدارها باید به صورت کاماًل جدی 

و نگران کننده باشد.«
   دادسراهاي همدان تعطیل شد

خبر کمب��ود دارو و ک��م کاري کادر درم��ان در همدان باعث ش��د تا 
سخنگوی ستاد مقابله با کروناویروس استان با تأکید بر اینکه کمبود 
دارو و کم کاری پرستاران برای خدمت  رس��انی به بیماران کرونایی در 
استان شایعه اس��ت، از زحمات تمام جهادگران عرصه سالمت تقدیر 

و تشکر کرد.
محمودرضا عراق��ی با بی��ان اینکه تاکن��ون کمب��ود دارو و تخت در 
بیمارستان های همدان وجود نداشته است، اظهار کرد: »خوشبختانه 
در بیمارستان های استان همدان تخت و دارو به میزان کافی وجود دارد 
و مشکلی در این زمینه نیست اما اگر مراجعه کننده و بیمار زیاد شود 

طبیعتاً ممکن است کمبود احساس شود.«
وی با اش��اره به اینک��ه اگر بتوانیم ش��رایط را کنت��رل کنیم وضعیت 
نرمالی خواهیم داشت، درباره اعمال مجدد برخی محدودیت ها گفت: 
»محدودیت هایی که در س��تاد مقابله با کرونای اس��تان اعالم شد تا 
یک هفته الزم االجراست که بر اساس آن تمامی دانشگاه ها، مدارس، 
آموزش��گاه های فنی و حرف��ه ای، کتابخانه ها، قلیان س��راها، کافه ها، 
تاالرها، قهوه خانه ها، ش��هربازی ها، مراکز تفریحی و زبانسراها تعطیل 

خواهند بود.«
وی از تعطیلی یک هفته ای دادسرای همدان خبر داد و عنوان کرد: »با 
توجه به درخواس��ت دادستان استان و شیوع گس��ترده بیماری کرونا 
تمامی کارهای قضایی به ج��ز موارد خیلی ضروری در دادس��راهای 

عمومی و انقالب همدان تعطیل است.«
   بیمارستان هاي بوشهر پر از کرونایي ها 

در بوشهر وضعیت قرمز است و جهادگران، لباس رزم سفیدرنگ خود 
را از تن خارج نمي کنند.

یکی از اعضای کادر درمان ش��اغل در بیمارس��تان بوش��هر می گوید: 
»ضریب اشغال تخت ها خیلی باالس��ت، گاهی پیش می آید که اصاًل 
تخت خالی نداریم، ظرفیت اورژانس تنفسی هم پر شده و بیماران مبتال 
به کرونا را به اورژانس بزرگسال می بریم. بخش جراحی زنان و مردان 
به بیماران کرونا اختصاص داده  شده و باز هم پاسخگوی حجم بیماران 
نیست. بخش ها تمام ساعات روز پر هستند. زمانی که بیماری مرخص 

شود هم به سرعت بیمار بعدی جایگزینش می شود.«
این جهادگر عرصه سالمت ادامه مي دهد: »در مواقعی مجبور به ادغام 
بخش ها هس��تیم تا تخت های خالی بیش��تری برای بیماران مبتال به 
کووید1۹ فراهم شود. متأس��فانه روزانه ش��اهد بدحال شدن و فوت 
بیماران کرونایی هستیم. اعالم کد احیا، درد کشیدن بیماران و در آخر 

جان دادنشان خیلی تلخ و عذاب آور است.«
این داستان بیمارستان هاي بسیاري از استان هاست. مناطقي که با یک 
بي توجهي و سهل انگاري از وضعیت سفید به قرمز تغییر شکل دادند و 
حاال باید شرایط سخت و محدودیت ها را در کنار از دست دادن عزیزان 

تجربه کنند.
این به غیر از بیماراني است که قرنطینه خانگي شده و با بستري شدن 

در خانه کار درمان را آغاز کرده اند.

 آغاز ساخت بیمارستان
 ۳2۰ تختخوابی خاوران تبریز 

با واگذاري زمین 42هزار متری برای      آذربايجان شرقي
ساخت  بیمارسـتان 32۰ تختخوابی 
خـاوران تبریـز احـداث ایـن مرکـز بـزرگ درماني آغاز شـد.

سیداسماعیل مقدس پور معاون درمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی 
با اشاره به واگذاري زمین ۴۲هزار متری و آغاز ساخت بیمارستان 3۲۰ 
تختخوابی خاوران تبریز گفت: در سال ۸۷ با نظر مساعد دولت احداث 
این مجموعه تصویب شد که با پیگیری های جدی مصوبه بر زمین مانده 
وارد فاز اجرایی شد. وی با اش��اره به اینکه زمین این بیمارستان پس از 
چندین بار تغییر مکان، به تازگی توس��ط شهرداری و پرداخت بخشی 
از هزینه توسط اس��تانداری، به س��ازمان تأمین اجتماعی واگذار شد، 
افزود: شرکت خانه سازی قرار است این مجموعه را با سرعت و کیفیت 
مناسب ساخته  و تحویل دهد. مقدس پور با بیان اینکه دو بیمارستان 
عالی نسب و ۲۹ بهمن تبریز با 1۲ درمانگاه که س��ه مورد در تبریز و ۹ 
مورد در شهرستان هاست، خدمات الزم را به بیمه شدگان ارائه می کنند، 
افزود: سه درمانگاه جدید هم در شهرهای هشترود و عجبشیر و ملکان 
در آستانه راه اندازی است که استخدام نیروها به اتمام رسیده است و در 
حال فراهم سازی و تجهیز جهت راه اندازی هستیم. معاون درمان تأمین 
اجتماعی آذربایجان شرقی از درمان بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمار 
در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان در سال ۹۸ خبر داد و تصریح 
کرد: بیش از 33 هزار بس��تری، 1۷ هزار جراح��ی، ۷1۹ جراحی قلب، 
بیش از 13۰۰ زایمان طبیعی و 15۰۰ زایمان سزارین در مراکز درمانی 

و بیمارستانی استان انجام شده است.

 کمک مؤمنانه ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
به ۶۵ هزار خانوار نیازمند گلستاني

سـتاد اجرایي فرمان امام)ره( در استان خوزسـتان برای 2 هزار 
و 8۶۰ نفر از کارگـران هفت تپه کمک هزینه معیشـتی ۵۰۰ هزار 
تومانی واریز کـرد و در مرحله دوم رزمایش همدلی و احسـان در 
اسـتان گلسـتان نیز در ادامه کمک های مؤمنانه با تهیه ۶۵ هزار 
بسـته  پروتئینی آنها را بین خانوارهاي نیازمنـد توزیع مي کند.

بر اساس تصمیم ستاد اجرایي فرمان امام)ره( و اعالم آن از سوی رئیس 
ستاد، توزیع ۴ میلیون بسته پروتئینی به خانواده های نیازمند و شاغالن 
صنوف آس��یب دیده از بیماری کرونا در همه اس��تان ها از سوی بنیاد 

احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در حال انجام است.
 بر همین اساس مهدی س��لمان زاده، مدیرکل س��تاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( اس��تان گلستان با اش��اره به کمک مؤمنانه ستاد به 
۶5 هزار خانوار نیازمند، گفت: در گلستان، برابر تأکیدات مقام معظم 
رهبری، این اقدام خداپس��ندانه با عنوان مرحله دوم رزمایش همدلی 
و احس��ان با 13۰ هزار قطعه مرغ گرم و ماهی در میان ۶5 هزار خانوار 

در حال توزیع است. 
وي ادام��ه داد: در این مرحله از رزمایش نی��ز همانند اجرای طرح ها و 
برنامه های گذش��ته بنیاد احس��ان از ظرفیت های جوانان استانی در 
قالب شناسایی و توزیع توسط ۲۰۰ گروه از جمله گروه های جهادی، 

مؤسسه های خیریه، سمن ها و فعاالن اجتماعی استفاده شد.
سلمان زاده گفت: برای این رزمایش در این مرحله بالغ بر ۲ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان هزینه اختصاص یافت و بنا به تصمیم ستاد مرکز 
بناست تمامی این بسته ها در همین اس��تان تهیه و خریداری شود تا 
ضمن حمایت از خانواده های آس��یب دیده بتوان ب��ه تولیدکنندگان 

استانی نیز در سال جهش تولید کمک کرد. 
وی افزود: این ستاد در رزمایش مرحله اول همدلی و احسان 1۷ هزار 
بسته و به صورت سبد کاال و مایحتاج خانواده ها شامل 1۰ کیلو برنج، 
چهار کیلو مرغ، چهار بسته ماکارونی، دو قوطی روغن مایع، دو بسته 
حبوبات، رب گوج��ه فرنگی و... توزیع و جمعاً مبل��غ 5 میلیارد تومان 
هزینه کرده اس��ت. در این مرحله رزمایش توزیع بس��ته ها در سراسر 
اس��تان جهت گس��تردگی آن توس��ط ۲۰۰ گروه جهادی، خیریه ها، 

سمن ها و فعاالن اجتماعی استان انجام می پذیرد. 
بر پایه ای��ن خبر در مرحل��ه اول رزمای��ش در ماه مب��ارک رمضان با 
اختصاص ۴ میلیارد تومان، 1۷ هزار بسته معیشتی توزیع شد و در این 

مرحله هم ۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون جهت این طرح هزینه شد.
   اهدای کمک هزینه معیشتی به کارگران هفت تپه 

طبق وعده رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، برای ۲ هزار و ۸۶۰ نفر از 
کارگران هفت تپه کمک هزینه معیشتی ویژه ایام کرونا واریز شد.

سیدمهدی موس��وی مسئول روابط عمومی ش��رکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه در این باره گفت: طبق وعده دکتر مخبر دزفولی رئیس 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر تخصیص کمک هزینه 
معیش��تی به ارزش 5 میلیون ریال به کارگران شرکت هفت تپه، این 

وعده محقق و برای ۲ هزار و ۸۶۰ نفر واریز شد.
 گفتنی اس��ت کارگران ش��رکت کش��ت و صنعت نیش��کر هفت تپه 
در چندماه اخیر نس��بت به پرداخت نش��دن حقوق، تمدید نش��دن 
دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی و س��ایر مطالبات معیش��تی خود 

اعتراض هایی داشتند.


