
 مراکز تخصصی چشم و قلب اصفهان هم 
میزبان بیماران کرونایی  شدند

اصفهان که مثل ديگر استان هاي ايران وضعيت پر فراز و نشيبي را در دوران 
کرونايي پشت سرگذاشته است حاال آنقدر تعداد مبتاليان و فوتي هاي ناشي 
از اين بيماري  باال رفته که تقريباً تمام بيمارس�تان هاي استان درگير اين 
موضوع شده اند. بستري شدن ۳0 بيمار ۵ تا ۱۸ سال و ۳۳ مورد زير پنج سال 
و همچنين ۱۶ مادر باردار در اصفهان موجب شد تا مسئوالن بهداشت و درمان 
استان اعالم کنند به احتمال زياد در استان اعالم شرايط بحران مي شود.

    
تا چند وقت پیش روزانه به ظرفیت یک مینی بوس بیمار کرونایی از دست 
می دادیم، اما اکنون به ۳۰ تا ۴۰ بیمار رس��یده که به اندازه ظرفیت یک 
اتوبوس است و متاسفانه سه نفر از فوتی های ما زیر ۱۸ سال بودند.  این ها 
بخشي از حرف هاي معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که در 
چند جمله مي تواند عمق فاجعه در این استان را نشان دهد. بهروز کلیدری 
با بیان اینکه طی یک هفته گذشته تعداد بیماران بستری ۱۷۷۰ بیمار بود، 
به این معنی که میانگین روزانه ۲۵۰ بیمار در بیمارستان ها بستری کردیم 
و برخی روزها حتی به ۳۰۰ بیمار هم رسید، گفت: تعداد بیماران بستری 
۱۳۰۰ بیمار است و این تعداد حداکثر بیمارانی است که در شروع اپیدمی 
در اسفند و فروردین در استان تجربه کرده ایم. وي با بیان اینکه تفاوت در 
سیر بیماران بستری در استان به صورت طوالنی بودن مدت بستری تغییر 
پیدا کرده است، تاکید کرد: این موضوع باعث می شود تخت های بیشتر 
اشغال شود و یا مرگ ومیر داشته باشیم.  طی یک هفته گذشته، ۱۷۱۳ 
بیمار در کنار ۳۰ بیمار ۵ تا ۱۸ سال و ۳۳ مورد زیر پنج سال و همچنین ۱۶ 

مادر باردار در استان بستری شدند که مبتال به کرونا بودند.
   هيچ گروه سنی مصونيت ندارد

افزایش تعداد مرگ ومیر افراد در اثر ویروس کرونا نسبت به گذشته افزایش 
یافته و همین مسئله اصفهان را در وضعیت بحراني و تصمیمات ویژه قرار 
داده است. کلیدری با تاکید بر اینکه هیچ گروه سنی در استان مصون از ابتال 
و مرگ ومیر ناشی از کرونا نیست، گفت: بیمارستان های استان در شهرهای 
مختلف به شدت گرفتار شده اند. بیمارس��تان الزهرا با بیش از ۵۰۰ بیمار 
تقریباً تکمیل است. بیمارستان عیس��ی بن مریم تقریباً تکمیل است و در 
بیمارستان شریعتی بیش از ۱۳۰ بیمار بستری داریم. دیگر بیمارستان های 
شهر اصفهان هم بستری ناشی از کرونا دارند. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تاکید کرد: با توجه به شرایط، نقشه راه اختصاص تعداد بیشتر 
تخت ها به بیماران کرونایی است و اگر این روند ادامه داشته باشد در چند روز 
آینده بیمارستان های تخصصی را نیز از دست خواهیم داد. ابتدا بیمارستان 
فیض که مرکز تخصصی چشم است، بعد قسمتی از بیمارستان چمران که 
مرکز اصلی خدمات ویژه قلب است و بعد بیمارستان سوانح سوختگی استان 
که تنها مرکز خدمات به بیماران سوختگی در مرکز کشور است را از دست 
می دهیم و مجبوریم به بیماران کرونایی اختصاص دهیم و تعداد زیادی از 
بیماران غیرکرونایی که نیاز به خدمت دارند، طی این دوره آس��یب جدی 
می بینند. کلیدری با بیان اینکه این وضعیت پیچیده در استان حاکم  شده 
و اگر نتوانیم با ابزارهایی که داریم بیماری را مهار کنیم همه گروه ها آسیب 
جدی خواهند دید، خاطرنشان کرد: تعویق خدمت رسانی به بیماران قطعاً 
مرگ ومیر را افزایش می دهد. برآورد بهداشت جهانی این است که مرگ های 
ناشی از بیماران غیرکرونایی که خدمات به آنها تعطیل شده، شاید تا پنج برابر 
مرگ ومیر بیماران کرونایی باشد به علت اینکه تمام زیرساخت ها اشغال شده 
در حالی که می توانستیم از این مرگ ها پیشگیری کنیم.  وی با تاکید براینکه 
به شدت نگرانیم چون تولید بیمار روز افزون بیشتر می شود و کادر درمان به 
شدت آسیب دیده و خسته است، اظهار کرد: با ابتال شدن منجر به خارج شدن 
از صحنه می شود و دقت آنها حتماً تحت تأثیر قرار می گیرد. به احتمال زیاد 
در استان اعالم شرایط بحران می کنیم. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه روزانه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ بیماری که هفته گذشته شناسایی 
می ش��دند این هفته به بیش از هزار بیمار رسیده است، تصریح کرد: حتی 
یک روز ۱۴۰۰ بیمار شناسایی شدند که با گذشت دو هفته از این شناسایی 
بستری ها و چهار هفته بعد تعداد مرگ ومیرها به شدت افزایش پیدا می کند. 

این ها بیمارانی هستند که تحت بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته اند.

بیمارستان هاي خصوصي آذربایجان غربي 
ملزم به پذیرش کرونایي ها

با اينكه اعالم ش�ده بود با فرا رس�يدن فصل س�رما و احتمال ابتالي 
شهروندان به سرماخوردگي و آنفلوآنزا، کرونا هم جهش کرده و موج 
سوم اين بيماري تعداد بيشتري از شهروندان را آلوده خواهد کرد، اما 
بي توجهي و سهل انگاري ها به پروتكل هاي بهداشتي، موج سوم را زودتر 
از موعد مقرر رساند. براساس گزارش هاي رسيده از استان ها تقريباً تمام 
مناطق ايران در وضعيت هشدار و قرمز قرار دارند و اگر اين روند پيش 
برود تعداد جانباختگان روزانه کرونايی بيشتر هم خواهد شد. بعد از 
اعالم ابتالي تعدادي از معلمان و دانش آموزان خوزستان رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت هم اکنون در هيچ مدرسه اي ابتال 
به کرونا به صورت خوشه اي نداريم اما در آذربايجان غربي  به دليل افزايش 
آمار مبتاليان به کرونا، بستري و فوتي ها، ظرفيت تمام بيمارستان ها 
تكميل و بيمارستان هاي خصوصي ملزم به پذيرش اين بيماران شدند. 

    
وضعیت کرونایي کشور قرمز اس��ت و مردم هم انگار دیگر نمي خواهند 
هشدارها را جدي بگیرند. آمار استفاده از ماسک به ۵۰ درصد از شهروندان 
تنزل یافته و مسئوالن بهداشتي کشور اعالم کرده اند اگر 9۵درصد مردم 
به پروتکل هاي بهداشتي توجه کرده و در سطح شهر و محل کار از ماسک 
اس��تفاده کنند، تازه مي توان حرف از کنترل کرونا زد.  متأسفانه افزایش 
قیمت و هزینه هاي بستري شدن کرونایي ها در بیمارستان موجب شده تا 
بسیاري از شهروندان ترجیح دهند بدون مراجعه به مراکز درماني خود را 
سالم قلمداد کنند که همین امر به شیوع بیشتر این ویروس کمک مي کند.  
در همین رابطه مدیرکل روابط عمومي سازمان نظام پزشکي ایران با اشاره 
به افزایش هزینه هاي بیمارستان ها بعد از ش��یوع کرونا در کشور گفته: 
»هزینه روزانه بستري بیماران کرونا در بیمارستان هاي دولتي و خصوصي 
را از ۴۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان است.« حسین کرمانپور با بیان اینکه این 
هزینه شامل بستري در بخش عادي است و اگر بیمار به بخش مراقبت هاي 
ویژه برود و بستري شود، هزینه ها به مراتب بیشتر مي ش��ود، ادامه داد: 
»بیمارس��تان ها براي هزینه هاي کرونا ردیف بودجه ندارند، متأس��فانه 
بیمارستان هاي درگیر بیماران کرونایي به سختي سرپا ایستاده اند. زیرا 
رعایت پروتکل هاي بهداشتي در بیمارس��تان که شامل تهیه دستکش 
و ماسک و لباس حفاظت شخصي براي کادر درماني مي شود، به شدت 
هزینه ها را باال برده است. همچنین تهیه مواد ضد عفوني کننده نیز در کنار 

این وسایل، از نیازهاي روزانه بیمارستان هاست که باید تأمین شود.«
وضعیت بحراني آذربایجان غربي موجب شده تا بیمارستان هاي خصوصي 
هم ملزم به پذی��رش کرونایي ها ش��وند.  مع��اون درمان علوم پزش��کي 
آذربایجان غربي  با بیان اینکه به دلیل افزایش آمار ابتال، بس��تري و فوتي 
بیماران کرونا در استان، ظرفیت تمام بیمارستان ها تکمیل و بیمارستان هاي 
خصوصي ملزم به پذیرش شده اند، گفت: »تعداد بیماران بستري روز به روز 
افزایش مي یابد و در حال حاضر بیش از ۵۰  درصد از بیماران کرونایي استان 
در بیمارستان هاي ارومیه بستري هستند.« ابراهیم حسني با تأکید بر اینکه 
در ارومیه به شدت تحت فشار هستیم و تعداد مبتالیان و بستري هاي مربوط 
به کرونا س��یر صعودي دارد، افزود: »هم  اکنون ظرفیت بیمارستان هاي 
طالقاني، امام خمیني )ره( و امام رضا)ع( تکمیل شده است.   براساس تصمیم 
قرارگاه استاني مبارزه با کرونا، همه بیمارستان هاي دولتي،  خصوصي و خیریه 
ملزم به پذیرش بیماران کرونایي شده اند. « وي با اشاره به اینکه رفتار ویروس 
کرونا با رفتار ما در ارتباط مستقیم است و با افزایش رعایت دستورالعمل هاي 
بهداشتي  سیر نزولي پیدا مي کند، تصریح کرد: »در حال حاضر ۲۰ درصد 
مردم استان از ماسک اس��تفاده مي کنند یعني از ۷۵ درصد به ۲۰ درصد 
کاهش یافته است که مي تواند باعث افزایش شیوع بیماري گردد و این یک 
هشدار است. در وضعیت بحراني قرار داریم و به دلیل بي تفاوتي به این بیماري 
فاز جدیدي از بیماري را شاهد هستیم و هم اکنون تعداد مبتالیان و بیماران 
بد حال افزایش یافته و وقتي ویروس با ورژن جدید مجدداً باز مي گردد بسیار 

خطرناك تر، کشنده تر و با عالئم متفاوت تر خواهد بود.« 
   مدارس خوزستان ابتالي خوشه اي ندارند

در خوزستان و بعد از اینکه اعالم ش��د تعدادي از معلمان و دانش آموزان 
مبتال به کرونا شده اند حاال رئیس دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 
گفته: »در هیچ مدرسه  خوزستان ابتالي خوشه اي به کرونا نداشته ایم.« 
دکتر فرهاد ابول نژادیان در خصوص اخبار منتش��ر شده مبني بر ابتالي 
دانش آموزان و معلمان خوزستاني به کرونا، اظهار کرد: »پیش از بازگشایي 
مدارس، تعداد محدودي از دانش آموزان و معلمان به کرونا مبتال ش��ده 
بودند و اکنون نیز این موارد وجود دارد اما به نحوي نیست که باعث نگراني 
والدین ش��ود. در استان خوزس��تان در هیچ مدرس��ه اي ابتال به کرونا به 
صورت خوشه اي نداشته ایم و گزارشي از ابتالي تعداد زیادي از معلمان و 
دانش آموزان در مدرسه وجود ندارد.« وي افزود: »در هفته اول شهریورماه 
تعداد محدودي از دانش آموزان و معلمان مبتال به کرونا را داشتیم همچنان 
که در مشاغل دیگر نیز افراد مبتال به کرونا وجود دارند. در هفته دوم و سوم 
ش��هریورماه نیز وضعیت اینگونه بود. پیش از بازگش��ایي مدارس، تعداد 
محدودي از دانش آموزان و معلمان به کرونا مبتال شده بودند و اکنون نیز 

این موارد وجود دارد اما به نحوي نیست که باعث نگراني شود.«

 اختصاص ۸۵ میلیارد تومان 
براي اشتغالزایي در خراسان جنوبي  

بنياد مستضعفان کشور، ۸۵ ميليارد  خراسانجنوبي
تومان ب�راي ايجاد اش�تغال و اجراي 

طرح هاي عمراني به خراسان جنوبي اختصاص داد. 
محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبي در دیدار با رئیس بنیاد 
مستضعفان کشور با قدرداني از اختصاص ۸۵ میلیارد تومان براي ایجاد 
اشتغال وطرح هاي عمراني بنیاد در حوزه هاي عمراني، سرمایه گذاري 
و حمایتي در اس��تان گفت: تعداد طرح هاي عمراني از جمله آموزشي، 
درماني، ورزشي، عمران شهري و احیاي قنات ها، نشان دهنده نگاه ویژه 
بنیاد مستضعفان به خراسان جنوبي است.  وي با بیان اینکه از زماني که 
این نهاد به عنوان دستگاه معین شهرستان درمیان انتخاب شده، شاهد 
اتفاقات بي نظیري در این منطقه بوده ایم گفت: عزم بنیاد مس��تضعفان 
براي مش��ارکت ۴۵ میلیارد تومان در اجراي طرح هاي عمراني، تحول 
زیادي در این شهرس��تان مرزي ایجاد خواهد کرد.  استاندارخراس��ان 
جنوبي با قدرداني از مساعدت حدود ۱۶ میلیارد توماني بنیاد مستضعفان 
براي مقابله با بحران کرونا گفت: همچنین مقرر شده، ۴۰ میلیارد تومان 
هم براي ایجاد اشتغال از سوي این بنیاد به خراسان جنوبي پرداخت شود.  
استاندار همچنین با تشریح شرایط شمال شهر بیرجند به عنوان منطقه اي 
کمتر برخوردار، همراهي و مساعدت بنیاد مستضعفان را در رفع نیاز هاي 
موجود به ویژه در تأمین زیرساخت ها و امکانات ورزشي خواستار شد که 
با دستور بررسي و مساعدت رئیس این بنیاد همراه شد.  سرمایه گذاري 
درآمد هاي ناشي از فروش امالك مازاد بنیاد در سایر مناطق براي رفع 

محرومیت استان نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود. 
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سيداحمدهاشمي اشكا

مديرکل منابع  گيالن
طبيعي گيالن، 
از محقق شدن زراعت چوب در ۲۵00 هكتار از 
اراضي ملي استان با هدف توليد چوب خبر داد. 
میرحامد اختري مدی��رکل منابع طبیعي گیالن 
با بیان اینکه به دنبال طرح توق��ف بهره برداري از 
جنگل هاي طبیعي، متعهد ب��ه زراعت چوب در 
برنامه ششم توسعه شدیم، گفت: سهم گیالن در 
زراعت چوب تا پایان برنامه ۶۶۰۰ هکتار اس��ت.  
وي از محقق شدن زراعت چوب در ۲۵۰۰ هکتار 
از اراضي ملي اس��تان خبرداد و تصری��ح کرد: تا 
پایان سال جاري نیز ۱۷۵۰ هکتار دیگر از طریق 
فرآیند تهیه طرح و مزایده به اراضي زراعت چوب 
استان افزوده خواهد شد.  مدیرکل منابع طبیعي و 
آبخیزداري گیالن، با بیان اینکه در نیمه دوم سال 
۱۴۰۰ مابقي تعهد زراعت چوب اس��تان معادل 

۲ هزار هکتار اجرایي خواهد شد، افزود: با افزوده 
شدن این ۶۶۰۰ هکتار، به مجموع ۱۸ هزار هکتار 
زراعت چوب در گیالن مي رسیم.  اختري، از اجراي 

زراعت چوب هم در اراضي ملي و هم در مستثنیات 
مردم خبرداد و خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 
در اس��تان گیالن حدود ۳۵ هزار هکتار از اراضي 

مس��تثنیات مردم زیر کش��ت صنوبر قرار دارد و 
ساالنه ۵۰۰ هزار مترمکعب چوب صنوبر توسط 
زارعین گیالني برداشت مي ش��ود.  وي با اشاره به 
رتبه نخست گیالن در تعهد زراعت چوب تا پایان 
برنامه ششم، عنوان کرد: میانگین زراعت چوب در 
اراضي ملي و مستثنیات گیالن نیز رتبه هاي اول تا 
دوم کشور است.  مدیرکل منابع طبیعي گیالن، با 
بیان اینکه سه نهالستان را براي تولید نهال صنوبر 
اختص��اص دادیم، اف��زود: در س��ال جاري حدود 
۵۰۰ هزار اصله نهال صنوب��ر را به صورت رایگان 
بین مردم توزیع خواهیم کرد تا موجب گسترش 
حوزه هاي زیر کشت صنوبر شویم.  اختري صنوبر را 
از گونه هاي سریع الرشد با قابلیت بهره برداري پنج 
تا هفت سال در صنایع چوب دانست و تأکید کرد: 
صنوبرکاري عالوه بر حفاظت از جنگل ها، موجب 

اشتغالزایي و توسعه درآمد مردم مي شود. 

صنوبركاري ۲۵۰۰ هكتار از اراضي ملي گيالن با هدف توليد چوب

اتصال 70 روستاي شهرستان کوهدشت به اینترنت پرسرعت
مديرکل ارتباطات  لرستان
و فن�����اوري 
اطالعات لرستان از اتصال اينترنت پرسرعت 
روستايي به ۷0 روس�تاي کوهدشت خبر داد. 
ش��هاب حیدري مدیرکل ارتباطات و فناوري 
اطالعات لرستان گفت: در دو فاز طرح واگذاري 
اینترنت پرس��رعت روس��تایي ۷۰ روس��تاي 
شهرس��تان کوهدش��ت به این خدمت تجهیز 
شده اند.  وي با بیان اینکه ۱۰ درصد از تعداد کل 

روستاهاي کشور در لرستان قرار دارد، افزود: در استان ۳۴۰۰ روستا قرار دارد که از این تعداد ۱۵۶9 روستا 
داراي جمعیت باالي ۲۰ خانوار هستند و با توجه به تأکیدهاي وزارت ارتباطات مبني بر توسعه خدمات و 
بهره مندي از شبکه هاي ارتباطي در این مناطق، این عملیات در دو فاز انجام گرفت که در فاز اول ۳۳ روستا 
و در فاز دوم ۳۷ روستاي دیگر نیز به شبکه هاي ارتباطي متصل شده اند.  مدیرکل ارتباطات و فناوري 
اطالعات لرستان با بیان اینکه هدف مجموعه ارتباطات این است که با استفاده از تمام تالش خود تمامي 
روستاهاي باالي ۲۰ خانوار را به شبکه ملي اطالعات متصل کند، افزود: از این تعداد شهرستان کوهدشت 

سهم بخش رومشکان ۳۳، بخش کوهناني ۱۴، بخش طرهان 9 و بخش درب گنبد یک روستاست. 

آغاز عملیات اجرایي پروژه هاي مهم شهري در اراك 
شهردار اراك از  مركزي
آغ�از عمليات 
اجرايي و بهره برداري از چند طرح شهري با 
همكاري قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
داد.  خب�ر  آين�ده  هفت�ه  پاي�ان  ت�ا 
محمدکریم شفیعي شهردار ارا ك گفت: دهم 
مهر ماه جاري پروژه پل ش��هید صیدي افتتاح 
و عملیات اجرایي چند پروژه دیگر شامل تقاطع 
غیر هم س��طح میدان مقاومت، جاده فراهان، 

زیرگذر و تقاطع غیرهم س��طح جاده فرودگاه و… با اعتباري بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان آغاز مي شود.  
وي افزود: پیمانکار این پروژه ها مؤسسه شهید رجایي وابسته به قرارگاه خاتم االنبیا)ص( است و زمان 
بهره برداري از این پروژه ها سه سال پیش بیني شده است.  شهردار اراك با اشاره به هفتم مهرماه به عنوان 
روز آتش نشاني وروز ۲۸ مهرماه به عنوان روز اراك از انجام برنامه هاي ویژه گرامیداشت این دومناسبت 
خبرداد.  شفیعي ادامه داد: طرح توسعه مسیر دوچرخه سواري که در شوراي ترافیک تصویب شده است 
و در دستور برنامه هاي سال جاري شهرداري اراك قرار دارد و پیش بیني مي شود عالوه بر ترمیم مسیرها 

موجود تا پایان سال جاري حدود ۱۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواري در اراك افزایش پیدا کند. 

تحویل ۵00 واحد مسكن روستایي به مددجویان کردستاني 
مدي�رکل دفتر  كردستان
تأمين مسكن و 
امور مهندس�ي س�اختمان کميته امداد از 
تحويل ۵00 واحد مس�كن ب�ه مددجويان 
روس�تايي اس�تان کردس�تان خب�رداد. 
 احمدرضا دالوند مدیرکل دفتر تأمین مسکن و 
امور مهندسي ساختمان کمیته امداد در مراسم 
افتتاح ۵۰۰ واحد مس��کوني مددجویان که به 
صورت نمادین در یکي از روس��تاهاي سنندج 

برگزار شد، گفت: این واحدها در قالب تفاهمنامه کمیته امداد و سپاه پاسداران براي نیازمندان ساخته شده 
و به مناسبت هفته دفاع مقدس تحویل خانواده هاي مددجویان شد.  وي افزود: بر اساس این تفاهمنامه 
۱۰ هزار واحد در سطح کشور براي مددجویان تا چند ماه آینده احداث و تحویل مددجویان خواهد شد که 
براي این ۵۰۰ واحد مسکوني ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.  مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور 
مهندسي ساختمان کمیته امداد به دیگر اقدامات این نهاد براي خانه دار شدن مددجویان پرداخت و تصریح 
کرد: تفاهمنامه کمیته امداد و بنیاد علوي براي ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن و تفاهمنامه با ستاد اجرایي 

فرمان حضرت امام )ره( براي ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن نیز در آینده نزدیک اجرایي خواهد شد. 

مازندران نماینده ایران در تدوین اطلس جهاني بیماري ام اس شد
استان مازندران  مازندران
به عنوان تنها 
نماين�ده اي�ران در تدوين اطل�س جهاني 
بيماري ام اس در س�ال ۲0۲0 انتخاب ش�د. 
رضا حبیبي ساروي نایب رئیس انجمن ام اس 
مازندران از انتشار اطلس جدید بیماري ام اس 
در سال ۲۰۲۰ توس��ط فدراسیون بین المللي 
ام اس با مش��ارکت گروه بیماري ه��اي مغز و 
اعصاب دانشگاه علوم پزشکي مازندران و گروه 
مطالعاتي مش��ترك انجمن ام اس مازندران به عنوان تنها نماینده جمهوري اسالمي ایران در تدوین 
این اطلس جهاني خبر داد و گفت: این گروه در تحلیل داده ها و تولید نقشه هاي همه گیري شناسي در 
بخش منطقه خاورمیانه این اطلس در حوزه مرتبط با ایران نقش مؤثري داشته اند.  وي بر نقش کاربردي 
اطالعات این اطلس در سیاست گذاري هاي کالن و برنامه ریزي هاي حوزه سالمت براي بیماران ام اس 
در نقاط مختلف جهان تأکید کرد.  گفتني است؛ رضاحبیبي ساروي، سیدمحمد باغبانیان، محمود 
عابدیني، حامد چراغ مکاني و فریبا قاسمي همداني از اعضاي هیئت علمي و مدرسین دانشگاه علوم 

پزشکي مازندران از اعضا گروه همکار از ایران در تدوین اطلس جهاني ام اس هستند. 

 افتتاح 72 پروژه صنعتي
 کشاورزي و عمراني در پیشوا

طي سال گذشته ۷۲ پروژه در حوزه  تهران
صنعت، کشاورزي و عمران و خدماتي 
در پيشواي ورامين اجرا و براي صدها نفر اشتغال ايجاد شده است. 
حسین عباسي فرماندار شهرستان پیش��وا گفت: طي یک  سال 
اخیر و با وجود تمامي مش��کالت و تنگناهاي اقتصادي ناشي از 
تحریم  هاي ناجوانمردانه، ۷۲ پروژه در حوزه صنعت، کشاورزي و 
عمران و خدماتي با اعتباري بالغ بر ۱۳۱ میلیارد تومان در پیشوا 
اجرا و براي صدها نفر شغل ایجاد شده است.  وي افزود: قرار بود 
این پروژه ها همزم��ان با هفته دولت به بهره برداري برس��د، ولي 
با توجه به حجم زیاد طرح هاي عمراني اس��تان تهران و با هدف 
تشویق دستگاه ها، مقرر شد تا طرح هاي قابل افتتاح پیشوا پس از 
هفته دولت افتتاح شود.  نماینده عالي دولت در شهرستان پیشوا 
تصریح کرد: یکي از این طرح ها، نیروگاه ۸ مگاواتي شهرك صنعتي 
پیشواست که از روز دوشنبه وارد مدار شده و بخشي از نیاز انرژي 

این منطقه اقتصادي را تأمین مي کند. 

آغاز ساخت گلخانه ۱00 هكتاري 
درشیروان 

فرماندار شيروان از آغاز ساخت  خراسانشمالي
گلخان�ه ۱00 هكت�اري در اي�ن 

شهرستان خبر داد. 
رضا مرآتي فرماندار شیروان با اشاره به آغاز ساخت گلخانه ۱۰۰ هکتاري 
این شهرس��تان تا دو هفته آینده در این شهرس��تان گفت: براي شروع 
عملیات اجرایي ساخت این پروژه اقداماتي همچون انتقال خط آب، تأمین 
برق نیز انجام شده است.  وي افزود: در حال حاضر سرمایه گذار اقدام به 
تجهیز کارگاه در محل س��اخت پروژه نیز کرده است.  فرماندار شیروان 
ادامه داد: قرار بر این اس��ت تا از این ۱۰۰ هکتار، در مساحت ۶۰ هکتار 
گلخانه ساخته شود و مابقي زمین نیز به جانمایي تجهیزات و... اختصاص 
مي یابد.  مرآتي تصریح کرد: قرار بر این است که در این گلخانه محصوالتي 
همچون صیفي جات، گیاهان دارویي و... کشت شود.  به گفته این مقام 
مسئول براي ساخت این پروژه ۶۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاري انجام 
مي شود.  فرماندار شیروان تصریح کرد: از میزان سرمایه مذکور ۲۰ درصد 

آورده سرمایه گذار و ۸۰ درصد نیز تسهیالت بانکي است.

 ویزیت رایگان روستاییان نیازمند 
در سرپل ذهاب 

ب�ه منظوراج�راي طرح ه�اي  كرمانشاه
محروميت زدايي، بسيج جامعه 
پزشكي استان کرمانش�اه با رفتن به س�رپل ذهاب اقدام به 

ويزيت رايگان بيماران محروم کردند. 
حامد بهرامیان مدیر امداد و درمان سازمان بسیج جامع پزشکي استان 
کرمانشاه گفت: به منظور طرح هاي محرومیت زدایي که در کشور انجام 
مي شود بسیج جامعه پزشکي استان کرمانشاه در روستاي »گنجوره« 
بخش قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب مس��تقر شده و به درمان 
بیماران محروم پرداختند.  وي افزود: خدمات تیم هاي تخصصي پزشکي  
و داروها کاماًل رایگان در اختیار بیماران قرار مي گیرد.  رئیس ش��بکه 
بهداشت و درمان سرپل ذهاب نیز در این خصوص گفت: جامعه بسیج 
پزشکي استان کرمانشاه با همکاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
س��رپل ذهاب براي خدمت گذاري به م��ردم مناط��ق کم برخوردار، 
تیم پزشکي به روستاي گنجوره اعزام کرد و در این تیم شش پزشک 

متخصص حضور دارند و رایگان به بیماران خدمات ارائه مي دهند.

 برنامه ويژه بنياد علوي 
براي محروميت زدايي از شهرستان اردل

 افزايش غيرمستقيم ظرفيت 50 هزارتني
 پذيرش كشتي هاي باري در بندر بوشهر

بنياد علوي به  چهارمحالوبختياري
از  نمايندگي 
بنياد مس�تضعفان براي رف�ع محروميت از 
شهرس�تان اردل در اس�تان چهارمح�ال 
وبختياري برنامه توسعه اي تهيه و اجرا مي کند. 
اقبال عباسي اس��تاندار چهارمحال و بختیاري 
با اش��اره به برنامه وی��ژه بنیاد عل��وي براي رفع 
محرومیت زدایي در شهرستان اردل چهارمحال و 
بختیاري گفت: در طول این مدت تمام اختیارات 
اس��تاندار در آن منطقه براي اجراي این طرح به 
بنیاد علوي تفویض مي شود.  وي افزود: مناطق 
محروم بسیاري در شهرستان هایي از جمله اردل، 
کوهرنگ و لردگان در این اس��تان وجود دارد، و 
مسئوالن استاني از هرگونه برنامه رفع محرومیت 
در این اس��تان اس��تقبال مي کنند.  اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاري تصریح کرد: ستاد اجرایي 
فرمان امام خمیني)ره( نیز در شهرستان کوهرنگ 
در حال اجراي برنامه هاي محرومیت زدایي است 
و چند طرح نیز در این شهرستان به همین منظور 
در حال اجراست، همچنین شهرستان لردگان 
نیز به عنوان شهرستان منتخب در کشور براي 
اج��راي برنامه هاي محرومیت زدای��ي به همراه 

۳۱ شهرستان دیگر در کشور انتخاب شده است.  
عباسي ادامه داد: با بیان اینکه از اجراي هرگونه 
برنامه محرومیت زدایي در این اس��تان حمایت 
مي ش��ود، تأکید کرد: انتخاب شهرستان اردل 
براي اجراي برنامه محرومیت زدایي توسط بنیاد 
علوي و بر اساس بررسي هاي صورت گرفته انجام 
شده اس��ت.  در ادامه جلس��ه محسن منصوري 
رئیس بنیاد علوي با اشاره به اجراي طرح آباداني 
و پیشرفت در شهرستان اردل و رفع محرومیت، 
گفت: این انتخاب بر اساس یکسري شاخص ها 
انجام ش��د که محرومیت تنها یک شاخص آن 
است.  وي با تأکید بر اینکه براي محرومیت زدایي 
باید از کارهاي موردي، ناپای��دار و خیریه خارج 
ش��ویم، افزود: باید بر روي اقدامات توس��عه اي 
و منطق��ه اي جه��ت محرومیت زدایي متمرکز 
شویم، اجراي الگوي جامع آباداني و پیشرفت در 
کشور از ابعاد مختلف فرهنگي، آموزشي، تربیتي، 
اقتصادي، عمراني و سالمت مدنظر است.  رئیس 
بنیاد علوي با بیان اینکه تیم بنیاد علوي از دو هفته 
آینده در شهرستان اردل مستقر مي شوند، ادامه 
داد: امیدواریم با یک برنامه سه تا پنج ساله بخشي 

از محرومیت در این منطقه کم شود.

با اقدامات انجام  بوشهر
گرفت�ه، بن�در 
بوش�هر مهي�اي پذي�رش غي�ر مس�تقيم 
کشتي  هاي ۵0 هزار تني کاالهاي اساسي شد. 
سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردي 
استان بوشهر گفت: بوش��هر تا سال گذشته تنها 
امکان پذیرش کش��تي  هاي ۲۰ هزار تني داشت 
که با بهره برداري از پروژه الیروبي کانال دسترسي 
این بندر اکنون شرایط براي پذیرش کشتي هاي 
۳۰ هزار تني در این بندر فراهم است.  وي افزود: 
با این حال یکي از رویکرد هاي استان براي رونق 
بندري پذیرش کشتي  هاي حامل کاالي اساسي 
با ظرفیت  هاي ۴۰ تا ۵۰ هزار تني است.  مدیرکل 
بنادر و دریانوردي بوش��هربا بیان اینکه زندگي 
عمده جمعیت ساحل نشین این استان به طور 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم با دریا مرتبط است و 
چنین ش��رایطي مي طلبد طرح هاي توسعه اي 
بندر در اولویت هاي اصلي استان قرار گیرد. ادامه 
داد: اگرچ��ه به لحاظ عمق کنون��ي کانال امکان 
پذیرش مس��تقیم کشتي  هاي یاد ش��ده وجود 
ندارد، اما با سبک سازي در لنگرگاه امکان پذیرش 
غیرمستقیم کش��تي هاي ۴۰ تا ۵۰ هزار تني با 

هزینه قابل رقابت با س��ایر بنادر جنوبي کش��ور 
فراهم شده است.  ارجمندزاده گفت: با این حال 
افزایش عمق کانال دسترسي بندر بوشهر براي 
پذیرش مستقیم کش��تي هاي ۵۰ هزارتني در 
اولویت قرار دارد که انتظار است مسئوالن استان 
از جمله نمایندگان ب��راي تحقق این مهم تالش 
جدي داشته باش��ند.  وي افزود: از سال گذشته 
تاکنون شش کش��تي حامل حدود ۷۰ هزار تن 
برنج در بوش��هر پهلو گرفته اس��ت و در روز هاي 
آینده نیز یک کشتي ۲۸ هزار تني حامل کاال هاي 
اساسي در این بندر پهلو خواهد گرفت.  به گفته 
کارشناسان، نزدیکي بندر بوشهر به کشورهاي 
حوزه خلیج فارس مانند قط��ر، بحرین، کویت و 
عربستان، امکان اس��تفاده از اراضي ۷۰ هکتاري 
جزیره نگین )قابل توسعه تا ۴۴۳ هکتار( به  منظور 
سرمایه گذاري در این جزیره با بهره مندي از مزایاي 
مناطق ویژه و ارتباط ج��اده اي انحصاري، وجود 
صنایع کشتي سازي و صنایع فراساحل و امکان 
سرویس دهي به شناورها و فاصله کوتاه این بندر 
تا مراکز تولید و مصرف استان هاي فارس، اصفهان 
و کهگیلویه و بویر احمد از مزیت ها و ویژگي هاي 

است که به رونق این بندر منجر شده است. 

  خوزس�تان: به منظ��ور افزایش ضری��ب امدادرس��اني در مواقع 
اضطراري دریایي و دسترسي همه افراد مضطر به نقطه  ایمن تا رسیدن 
ش��ناورهاي امداد و نجات، تخته نجات ویژه ش��ناورهاي مس��افري و 
عملیات هاي س��نگین نجات دریای��ي به همت کارشناس��ان دریایي 
بندر امام خمیني)ره( طراحي و تولید شد.  با بهره گیري از این امکان 
ایجاد شده، ضمن افزایش ضریب امدادرساني در مواقع اضطراري، در 
هزینه هاي نگهداري و خریداري تجهیزات امدادو نجات دریایي کاهش 

قابل مالحظه اي به دست مي آید. 
  کرمانش�اه: معاون حفاظت و بهره برداري ش��رکت آب منطقه اي 
استان کرمانشاه با بیان اینکه الیروبي رودخانه هاي اصلي کرمانشاه براي 
فصل بارندگي از اوایل امسال آغاز ش��ده، گفت: کار الیروبي اکنون در 
برخي از رودخانه ها بیش از 9۰ درصد پیشرفت دارد.  علي مرادي افزود: 
کار الیروبي بسیاري از رودخانه ها را از اردیبهشت ماه آغاز کردیم و روند 
کار همچنان ادامه دارد.  وي با اشاره به وجود نزدیک به ۱۷۰۰ کیلومتر 
رودخانه در استان کرمانشاه، یادآور شد: در شرایط کنوني اولویت کار را 

بر نقاطي قرار داده ایم که تمرکز جمعیت در نزدیکي آنجا زیاد است. 
  فارس: مدیرکل بهزیس��تي فارس با بیان اینکه همه خانواده هاي 
داراي س��ه معلول به باال در فارس از خدمات مشاوره  ژنتیک بهره مند 
شدند، گفت: براي این افراد بعد از انجام مشاوره در صورت لزوم آزمایش 
ژنتیک درخواس��ت خواهد ش��د و به آزمایش��گاه هاي طرف قرارداد 
بهزیستي فارس ارجاع مي شوند.  سید محمدصادق کشفي نژاد با بیان 
اینکه مش��اوره ژنتیک مي تواند در پیش��گیري از اختالالت ژنتیکي و 
مادرزادي نقش بسزایي داشته باشد، افزود: مشاوره ژنتیک در این حلقه 
بخش مهم خدمات پیشگیرانه را ارائه مي دهد و براي خانواده هاي تحت 

پوشش و طبق ضوابطي رایگان است. 
  قم: حجت االس��الم والمس��لمین مجید یزدي، سرپرست معاونت 
اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري استان قم گفت: ۱۰جلسه 
آموزش��ي در قالب کارگاه هاي طرح هور با هماهنگ��ي به عمل آمده با 
اداره کل زندان هاي استان براي ۵۳ نفر از مددجویان بند نسوان برگزار 
شد.  وي افزود: یکي از راهبرد هاي اصلي معاونت اجتماعي و پیشگیري 
از وقوع جرم قوه قضاییه از بدو تش��کیل تاکنون اهتمام جدي به مقوله 
مجازات هاي جایگزین و همچنین اصالح و بازاجتماعي کردن مجرمان و 

آسیب دیدگان اجتماعي و برنامه ریزي در این خصوص بوده است. 
  آذربايجان شرقي: ش��هردار تبریز از بهره برداري و تکمیل پارك 
س��تارخان به عنوان پروژه اي زیرساختي در مناطق کم برخوردار شهر 
تا سه ماه آینده خبر داد.  ایرج ش��هین باهر افزود: اگر برودت هوا مانع 
انجام فعالیت هاي عمراني نشود، طي سه ماه به جمع بندي مناسبي در 
پارك ستارخان رسیده و ۵/۳ هکتار فضاي سبز در مناطق کم برخوردار 

به سرانه فضاي سبز شهرمان اضافه مي شود.


