
 دغدغه کمبود تخت ICU استان ها 
در موج سوم کرونا

كرونا همچنان مي تازد و با فرا رسيدن فصل سرما آسيب ها و صدمات 
ناشي از موج سوم آن نيز نمايان شده است. افزايش تعداد مبتاليان و 
فوتي ها، مهر تأييدي بر اين ادعاست و استان هايي كه ماه ها در وضعيت 
قرمز به سر مي برند، نشان مي دهد شرايط اصالً خوب نيست. اما در كنار 
تعداد فوتي ها، آمار بستري ها هم يك پيام دارد و آن هم اينكه تخت هاي 
بيمارستان ها پر شده و كادر درماني هم خسته از ماه ها خدمات رساني 
است. اما فراموش نكنيم كرونا فقط به سالمت جامعه صدمه نمي زند و 
با ادامه دار شدن حضورش، كسب و كارها و درآمد و مشاغل زيادي را 
به چالش كشيده و درد تأمين معيشت را به خانواده ها تحميل مي كند. 

    
توصيه ها و هشدارها آنقدر زياد شده كه ديگر كسي توجهي به آنها نمي كند. 
موج اول، موج دوم و حاال همه هشدارها بر روي هوج سوم متمركز است. هر 
چند مسئوالن چنين عنوان مي كنند كه به خاطر فرا رسيدن فصل سرما 
و احتمال ابتالي شهروندان به سرماخوردگي و آنفلوآنزا، در اين مرحله از 
شيوع كرونا، صدمات بيشتري به شهروندان وارد خواهد شد.  نكته حائز 
اهميت در شيوع و گسترش كرونا در كشور اين است كه اين ويروس، عالوه 
بر صدمه زدن به سالمت مردم، اقتصاد و كسب وكار و درآمد مردم را نيز 
تحت تأثير قرار داده و مشكالت معيشتي زيادي به وجود آورده و مي آورد.  
وضعيت اردبيل اصاًل خوب نيست و با در نظر گرفتن وضعيت اقليم و آب و 

هواي آن، حتماً روزهاي سختي در پيش دارد. 
فرماندار اردبيل با بيان اينكه در حال حاضر روزانه 30 اكيپ در سطح شهر 
بر بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي نظارت دارند، گفت: »هرگونه ارائه 
خدمات توسط ادارات، حمل و نقل عمومي، پليس+10، دفاتر پيشخوان 
و بانك ه��ا صرفاً براي افرادي صورت مي گيرد كه از ماس��ك اس��تفاده 
مي كنند.« مس��عود امامي يگانه افزود: »بازديد از تمامي اصناف انجام 
شده و در كنار آن از 615 مدرس��ه بازديد شده و براساس اين بازديدها 
گزارش هايي كه دريافت كرديم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در 
مدارس را باالي 80 درصد نشان مي دهد.« وي با بيان اينكه نظارت در 
فصل پاييز تشديد مي شود و بايد با افزايش آموزش ها به مردم، استفاده 
از ماسك و مواد ضدعفوني را به حداكثر برسانيم، گفت: »طبق گزارش 
دانشگاه علوم پزش��كي اكثر ابتالها از مهماني ها و دورهمي هاست و در 
اين راستا از مردم مي خواهيم همه رعايت كنند. چراكه تا زماني  كه همه 
رعايت نكنند زنجيره ش��يوع اين بيماري قطع نخواهد شد.« به گفته 
فرماندار اردبيل اگر رعايت نش��ود بايد منتظر پيك هاي بعدي باشيم و 
پيك هاي بعدي اقتصاد و كسب و كار و درآمد مردم را متأثر خواهد كرد. 
در گيالن حدود 280 بيمار كرونايي در مراكز درماني آن بستري هستند 
كه حال 60 نفر از آنها وخيم گزارش شده است.  در همين رابطه معاون 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گيالن با بيان اينكه اين تعداد بيمار در 
22 مركز درماني خدمات دريافت مي كنند، گفت: »بيش از نيمي از اين 
بيماران را س��المندان و افراد باالي 60 سال تشكيل مي دهند.« آبتين 
حيدرزاده با تأكيد بر اينكه بيماران بد حال نيازمند دريافت خدمات ويژه 
درماني هستند، به افزايش 12 درصدي ابتال و بستري سالمندان گيالني 
به كرونا در مقايسه با شروع شيوع اين ويروس اشاره و بيان كرد: »فراواني 
بستري س��المندان در مراكز درماني به دليل ابتال به بيماري كرونا 3۷ 

درصد بود كه در حال حاضر به 50 درصد رسيده است.« 
ICU كرمانشاه نيازمند تخت  

كرمانشاهي ها كه در روزهاي نخست ورود كرونا به كشور توانسته بودند 
به خوبي آن را كنترل كنند اما در ادامه و شروع موج دوم و تداوم سير 
افزايشي مبتاليان به اين ويروس چنان تعداد كرونايي هايش باال رفته 

كه از وضعيت قرمز پايين تر نمي آيد. 
دكتر محمودرضا مرادي رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با اشاره 
به ادامه سير صعودي مبتاليان كرونا در استان گفته: »كشور و به تبع آن 
كرمانشاه درگير موج سوم كرونا شده و تعداد مبتاليان به اين ويروس 
همچنان س��ير صعودي دارد.« وي با بيان اينك��ه در حال حاضر تعداد 
بستري هاي استان نسبت به هفته گذشته بيش از 100 نفر افزايش يافته 
و به بيش از 460 نفر رسيده اس��ت، ادامه داد: »هم اكنون روزانه بطور 
ميانگين 90 مبتالي جديد در مراكز درماني استان بستري شده و روزانه 
حدود 65 تا ۷0 بيمار ترخيص مي شوند و با اين احتساب روزانه حدود 
20 تا 25 نفر به آمار بستري هاي كرونا در استان اضافه مي شود.« وي در 
تشريح سير فوتي هاي كرونا در استان هم گفت: »فعاًل تغيير محسوسي 
در تعداد فوتي ها نداريم، چراكه اين آمار معموالً دو تا سه هفته بعد از اوج 
گرفتن كرونا خود را نشان مي دهد و دو هفته ديگر بايد منتظر عواقب 
افزايش بستري ها باشيم.« اين مسئول با بيان اينكه موج سوم كرونا بطور 
معمول همانند موج هاي ديگر حدود دو تا سه هفته به طول مي انجامد، 
تصريح كرد: »موج هاي بعدي كرونا در پاييز و زمستان در راهند. زمان 
موج ها و ش��دت آنها همگي بس��تگي به رفتار بهداش��تي مردم دارد و 
هرچقدر كه مردم رعايت پروتكل ها را داشته و از ماسك استفاده كنند، 
قطعاً شرايط بهتري خواهيم داشت، در غير اين صورت بايد هزينه هاي 
س��نگيني پرداخت كنيم.« رئيس دانش��گاه علوم پزشكي كرمانشاه با 
اشاره به پيش بيني تدارك 1500 تخت بستري ويژه بيماران كرونا در 
فصول سرما گفت: »اگر نياز باش��د اين آمادگي را داريم كه بيمارستان 
امام رضا)ع( را بطور كامل در اختيار بيماران كرونايي قرار دهيم. دغدغه 
ما افزايش تخت هاي ICU است، چراكه به ميزان 30 درصد تخت هاي 
بستري نياز به تخت ICU داريم. هم اكنون 300 تخت ICU در استان 

فعال است و حداقل به 100 تخت ديگر نياز داريم.«

 راه اندازي استوديو »راکت« 
به عنوان اولين تلويزيون اينترنتي قزوين

تلويزيون مهارتي- آموزشي اينترنتي     قزوين
اس�تان قزوين با هدف ايجاد بس�تر 

آموزشي در فضاي آنالين آغاز به كاركرد. 
محمد پيله چي مؤسس يك واحد فناور مستقر در پارك و علم و فناوري 
قزوين گفت: در حال حاضر اس��توديو راكت اولي��ن تلويزيون اينترنتي 
استان قزوين است و حدود 20 روز اس��ت كه ما بستر سايت را به شكل 
VOD يا همان تلويزيون اينترنتي در آورديم و به مناسبت روز سينما 
چهار فيلم كوتاه برگزيده جشنواره فيلم كوتاه استان را با همكاري انجمن 
سينماي جوان به مدت 10 روز اكران كرديم.  وي با تشريح فعاليت هاي 
استوديو »راكت« افزود: استوديو فناوري استارتاپي راكت توسط جمعي 
از مهندساني تشكيل شده كه عاشق هنر هستند؛ در اين استوديو در واقع 
تركيب بين رشته اي ميان فناوري، كسب و كارهاي نوپا و هنر با هم ايجاد 
شده است.   مؤسس واحد فناور مستقر در پارك و علم و فناوري قزوين 
ادامه داد: پس از مطرح شدن ايده ها در نهايت 12 بهمن 1398 كار خود 
را به عنوان نخستين تلويزيون مهارتي- آموزشي اينترنتي استان قزوين 
با هدف ايجاد بستر آموزشي در فضاي آنالين آغاز كرديم؛ در اين ميان 
شيوع كرونا هم مزيد بر علت شد چون جامعه به سمتي رفت كه احساس 
كرديم در زندگي نياز داريم به س��مت آموزش هاي مجازي، كس��ب و 
كارهاي مجازي و س��اير ارتباطات مجازي برويم.  پيله چي خاطرنشان 
كرد: تلويزيون هاي اينترنتي كه به آن VOD گفته مي شود مدل هاي 
مختلف��ي دارند؛ VOD ها در اي��ران معموالً رويكرد س��رگرمي محور 
دارند و ويديوهاي انحصاري توليد ش��ده خود را در قالب فيلم، س��ريال 
و مستند پخش مي كنند، تفاوت راكت با ساير تلويزيون هاي اينترنتي 
همين است كه در راكت ما تالش مي كنيم توليدات آموزشي و مهارتي 
داشته باش��يم. در واقع وقتي وارد وبسايت راكت مي ش��ويد قرار است 
آموزش هاي با كيفيت ببينيد، تعدادي فيلم كوتاه توليدي كه به ش��ما 
يك مهارت آموزشي را ياد مي دهد.  وي افزود: فعاليت استوديو راكت در 
ابتدا با دپارتمان انيميشن، گرافيك و ساخت محتواهاي علمي فرهنگي 
شروع شد كه از همان ابتداي كار ما تالش داشتيم اين استوديو بسترهاي 
تلويزيون اينترنتي را داشته باشد، براي رسيدن به اين بسترها نياز بود 
كه تيمي شكل بگيرد، بنابر اين گروهي از مهندسان شكل گرفت و توليد 
محتواي انيميشن را آغاز كرديم، در آغاز كار حامي جشنواره هاي ايده برتر 

و كارآفريني شديم و به عنوان رسانه فناوري در كنارشان بوديم. 

برگزاري نخستين کنگره بين المللي علوم 
زيست پزشكي در اصفهان

نخس�تين كنگره بين الملل�ي علوم     اصفهان
زيست پزش�كي اصفهان به ميزباني 
دانش�گاه علوم پزش�كي اصفه�ان و با س�خنراني اس�اتيدي از 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و همچنين اساتيد دانشگاه هاي 
علوم پزش�كي كش�ورهاي اروپايي و امريكايي برگزار می ش�ود. 
دكتر رسول صالحي رئيس اولين كنگره بين المللي علوم زيست پزشكي 
اصفهان )ICIBS- 2020( گفت: اين كنگره با مش��اركت دانش��مندان 
برجسته اي از دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي ايران و كشورهاي كانادا، 
امريكا، فرانسه، آلمان، سوئيس و برزيل به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان برگزار مي شود.  وي با تأكيد براينكه اين كنگره كاماًل به صورت 
مجازي برگزار مي ش��ود، افزود: دانشگاه علوم پزش��كي اصفهان از پنجم 
لغايت دهم مهر ماه به صورت مجازي ميزبان برگزاري اين كنگره علمي 
است و دسترسي عموم به اين كنگره امكانپذير است.  رئيس اولين كنگره 
بين المللي علوم زيست پزشكي اصفهان ادامه داد: 140 مقاله در اين كنگره 
6 روزه به صورت سخنراني و 250 مقاله در قالب پوستر در دو نوبت صبح 
و عصر در حوزه هاي مختلف پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري هاي 
مختلف ارائه خواهد شد و دانشمندان و پژوهشگراني از ايران و كشورهاي 
مختلف، آخرين دستاوردهاي علمي خود را به اشتراك خواهند گذاشت.  
استاد ژنتيك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هدف از برگزاري اين كنگره 
را ارتباط با محققان بين المللي عنوان ك��رد و گفت: در دوران همه گيري 
كرونا و وجود تحريم ها كه به عقيده خيلي ها محدوديت به حساب مي آيد، 
انگيزه اي شد تا نش��ان دهيم مي توانيم با محققان دنيا در ارتباط باشيم و 

آخرين دستاوردهاي علمي را به بحث و تبادل نظر بپردازيم.

 ۲ ايستگاه مترو کرج تا پايان سال 
به بهره برداري مي رسد

با توجه به اقداماتي ك�ه انجام گرفته     البرز
است، افتتاح ايستگاه هاي F و K مترو 

كرج تا پايان سال بايد محقق  شود. 
اكبر سليم نژاد رئيس شوراي اس��المي شهر كرج در حاش��يه بازديد از روند 
پيشرفت فيزيكي ايستگاه هاي اولويت دار قطار شهري كرج گفت: با توجه به 
تأمين مناسب منابع اعتباري مورد نياز، ايستگاه هاي بين 45 متري گلشهر تا 
چهارراه طالقاني تا پايان سال در مدار بهره برداري قرار مي گيرد كه به اين منظور 
بايد فعاليت شبانه روزي در تونل ها و كارگاه هاي پروژه برقرار باشد.  وي تصريح 
كرد: تالش شوراي اسالمي شهر و شهرداري كرج براي بهره برداري از فاز يك 
پروژه مترو به طول 6/5 كيلومتر شامل ايستگاه هاي F و K معطوف است كه به 
اين منظور از منابع اعتباري شهر، اوراق مشاركت و حمايت هاي دولت استفاده 
كرده ايم.  رئيس شوراي اسالمي شهر كرج ادامه داد: با وجود مشكالت كنوني 
كشور، محدوديت هاي مالي و ش��رايط كرونا، با پيگيري هاي صورت گرفته و 
تالش و همت مضاعف و حمايت هاي استانداري البرز توانستيم 500 ميليارد 
تومان اوراق مشاركت براي تسريع در تكميل اين پروژه جذب نماييم و ان شاء اهلل 

با تزريق 12۷ ميليارد ديگر فاز نخست اين پروژه به اتمام خواهد رسيد. 
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حوريه ملكي

400 عنوان برنامه     مازندران
شاخص كارگري 
همزمان با بزرگداشت چهلمين سالگرد هفته 
دف�اع مق�دس در مازن�دران اجرايي ش�د. 
شهرام نوري مس��ئول سازمان بس��يج كارگران و 
كارخانجات سپاه كربالي مازندران كه به مناسبت 
هفته دفاع مقدس به ايرادس��خنراني مي پرداخت 
با اش��اره به نقش اثرگذار كارگ��ران در دوران دفاع 
مقدس، گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، بيش 
از 400 عنوان برنامه شاخص كارگري در واحدهاي 
توليدي استان اجرايي شد.  وي افزود: هم اكنون دو 
درصد صنايع كش��ور در مازندران وجود داشته كه 
15 درصد توليد ناخالص مل��ي مازندران در بخش 
صنعت بوده و بيشترين بخش آن مربوط به خدمات 
با 45 درصد است.  مسئول سازمان بسيج كارگران و 
كارخانجات سپاه كربالي مازندران با اشاره به اينكه 
جانمايي 26 هزار واحد توليدي صنعتي و معدني در 

38 شهرك و ناحيه صنعتي استان، تصريح كرد: نقش 
كارگران در ارتقای شاخص هاي توليد و حمايت از 
توليد داخلي امري مهم و اثرگذار است.  نوري با بيان 
اينكه هشت س��ال دفاع مقدس داراي برگ زريني 

بوده كه بر تارك تاريخ اين س��رزمين مي درخشد، 
افزود: ايران اسالمي داراي 14 هزار شهيد كارگري 
بوده كه مازندران غيور با تقديم 900 شهيد كارگر 
نقش اساس��ي در اين زمينه ايفا كرده است.  وي با 

اعالم اينكه كارگران در عرصه دفاع مقدس و جنگ با 
استكبار و حزب بعث بسيار نقش آفرين بودند، تصريح 
كرد: بس��ياري از اعزام هاي كارگران به جبهه هاي 
حق عليه باط��ل در دوران دفاع مق��دس از مقابل 
درب كارخانجات و واحدهاي توليدي بوده اس��ت.  
رئيس سازمان بسيج كارگران و كارخانجات سپاه 
كربالي مازندران با اشاره به اينكه نقش پشتيباني و 
خودجوش واحدهاي توليدي در كمك به رزمندگان 
نيز بسيار زايدالوصف بوده اس��ت، افزود: اكنون نيز 
كارگران و توليدگران در ارتق��ای بهره وري، بهبود 
فضاي كسب و كار و اش��تغال نقش اساسي دارند.  
نوري با اعالم اينكه اس��الم براي كار و كارگر ارزش 
و جايگاه خاصي قائل است، تصريح كرد: مأموريت 
بسيج كارگران و كارخانجات، جذب، تربيت، آموزش 
و سازماندهي اقشار بسيجي، نشر فرهنگ اسالمي و 
ديني در محيط كار و هدايت بسيجيان براي كمك به 

رشد و توسعه مراكز توليدي و صنعتي است. 

اجراي۴۰۰ عنوان برنامه شاخص كارگري مازندران در هفته دفاع مقدس

ايجاد غرفه هاي خرده فروشي براي مرزنشينان سيستان وبلوچستان
ب�راي فعاليت     سيستان و بلوچستان
ن  نش�ينا ز مر
سيس�تان وبلوچس�تان غرفه ه�اي خرده 
فروشي مرزي در اس�تان ايجاد خواهد شد. 
ماندانا زنگنه مع��اون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
استانداري سيستان وبلوچستان گفت: همانگونه كه 
مرزنشينان استان تمايل به انجام مبادالت مرزي با 
كشورهاي همسايه دارند بين مرزنشينان دو كشور 
افغانستان و پاكستان هم اين اشتياق خود نمايي 

مي كند و بنابراين نياز است تا براي محقق شدن اين خواسته و ساماندهي آن در مرزهاي استان بازارچه هايي 
براي فعاليت مرزنشينان ايجاد شود.  وي افزود: ايجاد مكاني براي فروش اقالم توسط مرزنشينان اقدامي است كه 
در اين راستا مي تواند كمك شاياني به مرزنشينان شود و براساس قوانين تدوين شده مرزنشينان استان هاي مرزي 
مي توانند از مرزهاي كشور همسايه اقالمي كه اجازه ورود آنها داده شده را وارد كنند و در همان بازارچه مرزي به 
فروش برسانند.  معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري سيستان وبلوچستان تصريح كرد: ظرفيت هاي مرز 
براي مرزنشينان است و بايد شرايطي را فراهم كرد تا بتوانند با بهره بردن از ظرفيت هاي مرز معيشت خود را تأمين 

كنند و از طرفي هم بايد با افرادي كه خواهان سوءاستفاده و قاچاق از مرزهاي استان هستند برخورد شود.

بهره برداري از گلخانه 3 هكتاري محصوالت کشاورزي در اهر 
همزمان با هفته     آذربايجان شرقي
دفاع مقدس و با 
حضور امام جمعه، فرماندار و مسئوالن شهرستان 
اهر گلخانه سه هكتاري با سرمايه ي يك ميليارد 
و 200 ميليون تومان�ي به بهره برداري رس�يد. 
رس��ول خدابخ��ش فرمان��دار اهر در مراس��م 
افتتاح گلخانه س��ه هكتاري اين شهرستان بر 
لزوم فعال س��ازي واحد تحقيق و توسعه بخش 
كشاورزي در اين شهرستان تأكيد كرد و گفت: 

اين شهرستان در حوزه گردشگري كشاورزي بس��يار قوي بوده و مي توان با حفظ هويت باغات، صنعت 
گردش��گري را در باغات اهر ايجاد و توس��عه داد.  وي افزود: در اين راستا نخستين طرح گردشگري كه 
تلفيقي از صنعت گردشگري و كشاورزي است، در اين شهرستان افتتاح مي شود.  محمد اسدي مدير جهاد 
كشاورزي اهر نيز در ادامه اين مراسم گفت: با افتتاح اين واحد گلخانه اي روزانه 18 مترمكعب و ساالنه 6600 
مترمكعب آب مصرف مي شود، در حالي كه مصرف ساالنه آب در گلخانه به اندازه مصرف آب تنها يك هكتار 

از اراضي كشاورزي سنتي بوده و در عين حال 22 برابر روش هاي كشت سنتي، محصول توليد مي كند. 

برگزاري اولين روايت از ايثار و سالمت در زنجان
مس�ابقه اولين     زنجان
روايت از ايثار و 
س�المت با هدف ادامه راه شهدا در عرصه 
س�المت و نزديك كردن نس�ل ج�وان به 
آرمان هاي دفاع مقدس براي دانش�جويان 
مي ش�ود.  برگ�زار  زنج�ان  دانش�گاه 
زهرا بيات مدير ستاد ش��اهد و امور ايثارگران 
دانش��جويان دانش��گاه علوم پزش��كي استان 
زنجان در رابطه با مسابقه اولين روايت از ايثار و 

سالمت، گفت: مسابقه اولين روايت از ايثار و سالمت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان 
همزمان با هفته دفاع مقدس با محوريت ايثار و سالمت به همت ستاد ش��اهد و ايثارگر دانشجويان 
دانشگاه علوم پزشكي استان برگزار مي شود.  وي در رابطه با بخش مسابقه عكس نوشت مسابقه اولين 
روايت از ايثار و سالمت، افزود: دانشجويان عالقه مند مي توانند عكس هايي با مضمون دفاع مقدس و 
محوريت »ايثار و سالمت« و »ايثار و شهادت« انتخاب كرده و در چند كلمه احساسات خود را نسبت به 
عكس بنويسند.  اين مسئول در رابطه با بخش ويژه مسابقه اولين روايت از ايثار و سالمت، تصريح كرد: 

بخش ويژه اين مسابقه با عنوان خاطره گويي پدران ايثارگر به صورت پادكست 5 دقيقه اي است. 

توسعه طرح جنگل کاري در 3۰ هزار هكتار از اراضي کشور
مع�اون وزي�ر     ايالم
جهاد كشاورزي 
و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
از اجراي طرح جن�گل كاري اقتصادي در ۳0 
ه�زار هكت�ار از اراض�ي كش�ور خب�ر داد. 
 مس��عود منصور معاون وزير جهاد كشاورزي و 
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در 
ديدار با استاندار ايالم با اشاره به توسعه جنگل 
كاري اقتصادي در سطح 30 هزار هكتار از اراضي 
كشور گفت: سازمان جنگل ها در سال جهش برنامه هاي مختلفي را در 9 محور اجرايي مي كند.  وي افزود: 
يكي از مهم ترين برنامه هاي سازمان جنگل ها اجراي طرح هايي نظير توسعه جنگل كاري اقتصادي، زراعت 
چوب و توسعه كشت گياهان دارويي است.  رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري تصريح كرد: در 
اين طرح از گونه هاي مختلف مثمر استفاده مي شود.  منصور ادامه داد: يكي از مهم ترين برنامه اين سازمان 
براي تحقق اقتصاد مقاومتي توسعه كشت گياهان دارويي در سطح 50 هزار هكتار از اراضي كشور اجرايي 

مي شود.  وي گفت: طرح زراعت چوب نيز در سطح 30 هزار هكتار از اراضي كشور اجرايي مي شود.

 پرداخت ۲۴ ميليارد ريال وام اشتغال 
به مددجويان اسالم آبادي 

در ش�ش ماه نخست س�ال جاري      كرمانشاه
24ميلي�ارد ري�ال وام اش�تغال و 
مسكن به مددجويان كميته امداد در اسالم آباد غرب پرداخت شد. 
محمد بيگ زاده رئيس كميته امداد اسالم آبادغرب گفت: كميته امداد 
امام خميني)ره( پس از گذشت چندين ماه از سال 1399 توانسته به 
348 خانوار در چهار زمينه، كارگشايي، اش��تغال، وديعه و وام مسكن 
مبلغي به ارزش 24 ميلي��ارد ري��ال را پرداخت كند.  وي با اش��اره به 
نامگذاري س��ال 1399 به جهش توليد عنوان كرد: كميته امداد امام 
خميني)ره( با پرداخت وام اش��تعال به 310 نف��ر از خانواده هاي مدد 
جويان به ارزش 10 ميليارد ري��ال در زمينه هاي دامپروري، صنعتي، 
صنفي، خدماتي، كشاورزي و خودرويي توانسته باعث ايجاد اشتغال و از 
بين بردن مقداري از بيكاري حاكم بر شهرستان شود.  رئيس كميته امداد 
امام خميني اسالم آبادغرب با اشاره به وضعيت نامناسب بازار مسكن 
مددجويان، تصريح كرد: كميته امداد امام خميني)ره( با پرداخت وديعه 
و وام مسكن به 128 نفر به ارزش 24 ميليارد ريال به مددجويان تحت 

پوشش اين نهاد توانسته مشكالت آنها را تا حدودي حل كند. 

 نخستين واحد نيروگاه بخار
 در اروميه افتتاح شد

   آذربايجان غربي در قالب پوي�ش هفته_الف_ب 
اي�ران، نخس�تين واح�د بخار 
نيروگاه سيكل تركيبي اروميه با اعتباري بالغ بر 12۸ ميليون 
ي�ورو توس�ط وزي�ر ني�رو ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
با حضور رضا اردكانيان و جمعي از مقامات وزارت نيرو، اس��تاندار 
آذربايجان غربي صبح ديروز نخس��تين واحد بخار نيروگاه اروميه 
همزمان با هفته 22 پويش الف - ب با ه��دف افزايش توليد برق، 
پاسخگويي به رشد مصرف در منطقه و همچنين افزايش راندمان 
نيروگاه هاي گازي با تبديل آن به سيكل تركيبي، احداث سه واحد 
بخار در نيروگاه اروميه با اعتباري بالغ بر 128 ميليون يورو توسط 
وزير نيرو به بهره برداري رسيد.  ظرفيت هر يك از اين واحدها 160 
مگاوات است كه با تكميل س��ه واحد بخار نيروگاه اروميه ضمن 
افزايش 480 مگاواتي توان توليد توليد برق مجموعه، ساالنه حدود 
۷83 ميليون مترمكعب نيز در مصرف سوخت صرفه جويي خواهد 
شد.  برپايه اين خبر با افتتاح و آغاز به كار اين سه واحد بخار تا حد 

قابل توجهي از برق مورد نياز استان تأمين خواهد شد. 

 طرح ترويج صحيفه سجاديه 
در گلستان کليد خورد 

طرح ترويج صحيفه سجاديه توسط     گلستان
روحانيون، مراكز، نهادها، سازمان ها، 
مراكز انتظام�ي و مراكز آموزش�ي گلس�تان اجرا خواهد ش�د. 
 حجت االسالم نوراهلل ولي نژاد مديركل تبليغات اسالمي گلستان 
در نشست با اعضاي بنياد صحيفه سجاديه استان گفت: صحيفه 
سجاديه يكي از كتب عميق، دقيق، معنوي و سازنده براي بشريت 
بوده كه براي عمق بخش��ي معنويت مردم بيان شده است.  وي 
افزود: صحيفه س��جاديه از كتاب هاي كم فروغ جامعه است كه 
همه ملزم به تبليغ و ترويج اين كتاب و عرفاني هستند.  مديركل 
تبليغات اسالمي گلستان در خصوص برنامه اجرايي طرح ترويج 
صحيفه سجاديه، ادامه داد: طرح ترويج صحيفه سجاديه توسط 
روحانيون اس��تان، مراكز، نهادها، س��ازمان ها، مراكز انتظامي و 
مراكز آموزشي به اجرا در خواهد آمد.  ولي نژاد با بيان اينكه اين 
ارتقابخشي در همه اماكن مذهبي و يك روز در هفته پيش بيني 
شده اس��ت، گفت: در هر هفته فراز كوتاهي از صحيفه سجاديه 

همراه با شرح و تفسير آن قرائت خواهد شد. 

 اجراي 50میلیارد تومان 
طرح  محرومیت زدايي  از سوی سپاه بوشهر  

 توزيع ۱5۲ هزار پرس غذاي گرم
 بین نیازمندان كهگیلويه و بويراحمد

ي  ح ه�ا طر    بوشهر 
و  عمران�ي 
محروميت زدايي س�پاه اس�تان بوش�هر به 
ارزش ۵0 ميليارد تومان به مناسبت چهلمين 
س�الگرد دفاع مقدس در حال افتتاح است. 
س��ردار س��رتيپ علي رزمج��و فرمانده س��پاه 
امام ص��ادق)ع(، با اش��اره به اج��راي طرح هاي 
محروميت زداي��ي توس��ط س��پاه پاس��داران 
گفت: با تدابي��ر مقام معظم رهب��ري، طرح هاي 
محروميت زدايي مورد توجه سپاه پاسداران قرار 
گرفته است.  وي از تشكيل بانك اطالعاتي مناطق 
محروم استان بوشهر خبرداد و افزود: تمام نقاط 
محروم و صعب العب��ور براي اج��راي طرح هاي 
محروميت زدايي شناس��ايي و در بانك اطالعاتي 
سپاه استان بوشهر ثبت شده است.  فرمانده سپاه 
امام صادق)ع( استان بوشهر از اجراي پروژه هاي 
محروميت زداي��ي در نقاط مختلف اس��تان خبر 
داد و خاطرنشان كرد: پروژه هاي مورد نياز نقاط 
محروم استان بوشهر شناس��ايي، مورد موافقت 
مركز كشور قرار گرفته و اجرايي شده است.  رزمجو 
با اشاره به اجراي پروژه هاي محروميت زدايي در 
سال جاري تصريح كرد: امسال طرح هاي عمراني 

و محروميت زدايي به ارزش 50 ميليارد تومان در 
استان بوشهر به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع 
مقدس در حال افتتاح است و برخي هم در ديگر 
مناس��بت ها افتتاح مي ش��ود.  وي، تحويل ۷00 
مس��كن مددجويي كميته امداد استان را يكي از 
اين پروژه ها دانس��ت و گفت: سپاه پاسداران امام 
ص��ادق)ع( و منطقه دوم نيروي دريايي س��پاه با 
هماهنگي كميته امداد توانسته تاكنون يك هزار 
واحد مس��كوني ويژه مددجوي��ان كميته امداد 
تكميل كند و تحويل مددجوي��ان دهد.  فرمانده 
سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر ساخت پل ها، 
راه هاي مواصالتي، خانه هاي عالم، ترميم و بازسازي 
مساجد، مدارس، طرح هاي آبخيزداري و آبرساني را 
از جمله پروژه هاي اجرايي شده دانست و افزود: اين 
طرح ها كه در دستور كار قرار دارد در مناسبت هاي 
مختلف افتتاح و تحويل جامعه هدف مي ش��ود.  
افتتاح نمايش��گاه دس��تاورد هاي دفاع مقدس، 
تجليل از سربازان نمونه، توليد كنندگان برتر در 
سال جهش توليد، تحويل ۷00 واحد مسكوني به 
مددجويان كميته امداد و عطرافشاني قبور مطهر 
ش��هدا  از جمله برنامه هاي هفته دفاع مقدس به 

مناسبت چهلمين سالگرد اين هفته است. 

در مرحله دوم     كهگيلويه و بويراحمد
رزمايش ايران 
همدل در قالب طرح اطعام حسيني 1۵2 هزار و 44 
پرس غذاي گرم و بسته غذايي از عيد قربان تاكنون 
بين نيازمندان كهگيلويه و بويراحمد توزيع شد. 
 قباد مبش��ري مديركل كميته امداد كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: با توجه به فرمان مقام معظم 
رهبري مبني ب��ر راه اندازي رزمايش گس��ترده 
مواس��ات و همدلي، طرح اطعام نيازمندان اين 
استان در اين رزمايش در مرحله اول با مشاركت 
خيران و نيكوكاران در ماه مبارك رمضان اجرا شد.  
وي به مرحله دوم طرح رزمايش ايران همدل در 
قالب اطعام حسيني اشاره و تصريح كرد: مرحله 
دوم اين طرح از عيد غدير امسال آغاز و تا پايان ماه 
صفر ادامه دارد.  وي با اشاره به اينكه تاكنون 152 
هزار و 44 پرس غذاي گرم و جيره غذايي در قالب 
طرح اطعام حسيني بين نيازمندان استان توزيع 
ش��د، افزود: از اين مقدار 138هزار و 98۷پرس 
غذاي گرم ب��ا اعتبار 2 ميلي��ارد و 405 ميليون 
تومان است و مابقي در قالب جيزه غذايي خشك 
بوده اس��ت.  مديركل كميته امداد كهگيلويه و 
بويراحمد به كمك هاي مردمي در قالب رزمايش 

ايران همدل اشاره و تأكيد كرد: در اين زمينه نيز 
از عيد قربان تاكنون 3 ميلي��ارد و 980 ميليون 
تومان كمك هاي نق��دي و كااليي مردمي براي 
نيازمندان جمع آوري شده است.  مبشري ادامه 
داد: به دليل مشكالت معيشتي تعداد نيازمندان 
استان به خصوص در ايام ش��يوع بيماري كرونا 
بيشتر شده است كه اين موضوع تعامل و همكاري 
همه دستگاه هاي اجرايي اس��تان را براي ياري 
نيازمندان مي طلب��د.  مديركل كميت��ه امداد 
كهگيلويه و بويراحمد با قدرداني از همه كساني 
كه در مرحله اول رزمايش ايران همدل به ياري 
نيازمندان ش��تافتند، ادام��ه داد: از مردم خير و 
نيكوكار استان و همه دستگاه هاي اجرايي تقاضا 
داريم كه با مشاركت در طرح اطعام حسيني در 
اين مرحله نيز ياريگر نيازمندان باشند.  مبشري 
خاطرنشان كرد: مردم خير و نيك انديش استان 
مي توانند كمك هاي نقدي و غير نقدي خود را به 
دفاتر كميته امداد و مراكز نيكوكاري در سراسر 
اس��تان تحويل دهند يا از طريق ش��ماره كارت 
603۷99۷900000531 ب��ه نام كميته امداد 
كهگيلويه و بويراحمد، كمك هاي نقدي خود را 

به نيازمندان كميته امداد اهدا كنند. 

  مركزي: مسعود آقازيارتي رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري اراك به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشان گفت: در اين مدت، 
3۷ هزار و 580 تماس مزاحمتي براي آتش نشاني اراك برقرار شده و اين 
در حالي است كه تماس هاي اعالم حادثه، 21 هزار و 589 مورد بوده است.  
وي افزود: آتش نشانان اراكي از مهرماه پارسال تاكنون يك هزار و 582 مورد 
حريق را مهار كرده اند كه در اين آتش سوزي ها، 32 نفر دچار مصدوميت 

شدند و يك نفر نيز بر اثر سوختگي باال جان خود را از دست داد. 
  خوزس�تان: مديركل حفاظت محيط زيست خوزس��تان از افزايش 
بيش از 10 درصدي جمعيت حيات وحش و تنوع زيستي در تاالب هاي 
اس��تان با تأمين حق آبه تاالب ها خب��ر داد.  محمدجواد اش��رفي گفت: 
تاالب هاي خوزستان از جاذبه هاي گردشگري فوق العاده  و از محيط زيست 
منحصر به فرد برخوردار هس��تند. به  رغم وجود مناطق مختلف ديدني، 
تاريخي و طبيعي در اين استان، بسياري از نقاط آن از جمله تاالب ها براي 
عده اي ناشناخته هستند.  به گفته وي، ميزان آبگيري تاالب ها تا به امروز 
براساس تصاوير ماهواره اي، در تاالب هورالعظيم ۷3 درصد، تاالب شادگان 

۷0 درصد، بامدژ 85 درصد و ميانگران 55 درصد برآورد شده است.    
  گلس�تان: س��عيد نمكي صبح ديروز در بدو ورود خود به گلستان، 
دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان را افتتاح كرد. در اين 
ساختمان، تمامي خدمات مربوط به دندانپزشكي در دو سطح عمومي 
و تخصصي توس��ط هيئت علمي و متخصصان دانشكده انجام مي شود. 
جراحي لثه، ايمپلنت، كش��يدن دندان، جراحي حفره دهان، ترميمي، 
درمان ريشه دندان)عصب كشي(، انواع پروتزهاي دنداني ثابت و متحرك، 
راديولوژي دهان، تشخيص بيماري هاي دهان و دندان و انجام درمان هاي 
مربوط به دندانپزشكي كودكان در اين دانشكده انجام خواهد شد. دانشكده 
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان، در فضايي حدود 4 هزار 

و 400 مترمربع در شهرك شهريار گرگان، قرار دارد. 
  خراسان شمالي: مدير شبكه بهداشت و درمان فريمان گفت: كانون 
بسيج جامعه پزشكي شهرستان چشم فريمان، با برگزاري اردوي جهادي 
تخصصي چشم پزشكي در بيمارستان حضرت زهرا)س( اين شهر به بيش 
از 100 بيمار كم برخوردار خدمات تخصصي چشم پزشكي رايگان ارائه شد.  
دكترمحمدعلي پاينده افزود: اين بيماران از طريق مراكز بهداشت شهرستان 
و خانه هاي بهداشت روستايي شناسايي ش��دند.  به گفته وي دراين طرح 
بيماراني كه نياز به درمان تكميلي داشتند براي ادامه مراحل درمان به صورت 

رايگان به بيمارستان تخصصي چشم خاتم االنبيا)ص( ارجاع شدند.


