
 ۳ هزار گلستاني 
در طرح شهيد سليماني شركت مي كنند

طرح شهيد س�ليماني با مشاركت      گلستان
3ه�زار گلس�تاني روز پنج ش�نبه 

گذشته در اين استان آغاز شد. 
اسمعيل مقصودلو، مسئول سازمان بس��يج جامعه پزشكي سپاه نينوا 
در مراس��م آغاز به كار طرح شهيدس��ليماني كه با مش��اركت 3 هزار 
گلستاني آغاز به كار كرد گفت: ابعاد آس��يب زنندگي اين ويروس طي 
۱۰ ماه گذشته حتي از جنگ تحميلي ۸ ساله نيز گسترده تر بوده است. 
چكيده طرح شهيد سليماني بر مبناي اين است كه نگذاريم ويروس ما 
را مديريت كند و اقداماتي را به كار بگيريم تا بحران توسط ما مديريت 
شود.  وي افزود: جديت و تشديد نظارت بر اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
و فاصله گذاري هاي اجتماعي از جمله اهدافي اس��ت كه بايد در قالب 
طرح درست اجرايي شود. مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي سپاه 
نينوا خاطرنشان كرد: تاكنون ۱۵۲۸ تيم در سه عرصه مراقبتي، نظارتي 
و حمايتي در اين طرح ساماندهي شده اند.  مقصودلو ادامه داد: افراد مسن 
و داراي بيماري زمينه اي، افراد مشكوك و كساني كه نتيجه تست آنان 
مثبت شده است تحت رصد و شناس��ايي تيم هاي نظارتي طرح شهيد 
سليماني قرار خواهند گرفت تا زنجيره انتقال ويروس منقطع شود.  هادي 
حق شناس، استاندار گلستان نيز در اين مراسم گفت: مالك اصلي اين 
طرح هر خانه يك پايگاه سالمت است و اگر در هر خانه افراد يك خانواده 
دس��تورالعمل ها را رعايت كنند اين طرح تحقق پيدا خواهد كرد. وي 
افزود: شرايط فعلي ما خيلي بهتر از اسفندماه سال گذشته است و امروز 
ما تقريباً كمتر از ۶۰۰ بيمار بستري داريم و كمتر از ۲۰ درصد تخت هاي 
ما اشغال شده است.  استاندار گلس��تان گفت: اگر همه در اجراي طرح 
شهيد سليماني همكاري هاي الزم داشته باشند، وضعيت شكننده استان 
بهتر خواهد شد. اساس اين طرح، اجراي هوشمندانه است و بايد تمامي 

مراحل اجرا را با دقت و جديت پيشبرد تا غفلتي صورت نگيرد.
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88498441سرويس  شهرستان

سیداحمد هاشمي اشكا

پ���روژه ب�زرگ     كرمانشاه
فروسيليس منيزيم 
اسالم آباد كه با اجراي آن براي ۲1۰ نفر اشتغالزايي 
ايجاد مي كند تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد. 
هوش��نگ بازوند استاندار كرمانش��اه در بازديد 
از پروژه فروس��يليس منيزيم اس��الم آباد گفت: 
پروژه بزرگ فروس��يليس منيزيم اسالم آباد كه 
با س��رمايه گذاري ۱۰ ميليون ي��ورو و ۲۱۰ نفر 
اشتغالزايي توسط يك ش��ركت چيني در حال 
اجراست تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد. 
وي با اش��اره به اينكه ش��يوع كرونا روند اجرايي 
اين پروژه را كند كرده بود، ول��ي اكنون با تدابير 
انديشيده شده اين طرح با شتاب مناسبي در حال 
انجام اس��ت. افزود: طبق برنامه ارائه شده توسط 
مجري پروژه فروس��يليس منيزيم اين طرح قرار 
است تا پايان س��ال ۹۹ به بهره برداري برسد، كه 
گام بزرگي در راستاي جلوگيري از خام فروشي 

است.  در ادامه اين بازديد اس��تاندار كرمانشاه با 
حضور در منطقه ويژه اقتصادي اسالم آبادغرب، 
در جريان آخري��ن وضعيت پروژه پتروش��يمي 
چهارم استان مورد بررس��ي قرار گرفت.  به گفته 

مدير اين پروژه، عملي��ات خاك برداري اين طرح 
آغاز ش��ده و به زودي عمليات اجرايي آن رس��ماً 
آغاز مي شود.  قرار است دولت در اين پروژه 7 هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذاري كند كه حجم اين 

س��رمايه گذاري معادل حجم سرمايه گذاري سه 
پتروشيمي ديگر استان كرمانش��اه است.  بازوند 
همچنين در بازديد از پروژه بزرگ گلخانه اسالم 
آبادغرب، گفت: در اين پروژه بزرگ قرار است ۲۶ 
هكتار گلخانه اجرا ش��ود.  وي افزود: طبق برنامه 
ارائه ش��ده قرار اس��ت ۱۱ هكتار از اين مجموعه 
گلخانه اي با ۱7۰ ميليارد تومان اعتبار، حداكثر 
تا اواسط مرداد ۱۴۰۰ زير كش��ت برود.  به گفته 
مديران پروژه، در اين طرح قرار است محصوالتي 
مانند ليم��و، فلفل هاي رنگ��ي، آواكادو و... توليد 
و در بازاره��اي خارجي و به ويژه روس��يه و قطر 
عرضه شود.  استاندار كرمانشاه همچنين در ادامه 
سفر خود به شهرستان اس��الم آبادغرب از روند 
مقاوم سازي بيمارستان اين شهرستان بازديد كرد.  
علميات مقاوم سازي اين پروژه به شكل مناسبي 
انجام شده و بعد از تأييد نهايي و استقرار دستگاه ها 

در بهمن ماه سال ۹۹ به بهره برداري مي رسد.

بهره برداري از پروژه بزرگ فروسيليس منيزيم اسالم آباد تا پايان سال

زندانيان زندان مركزي ياسوج غربالگري شدند
مدي��ركل      كهگيلويه وبويراحمد
زندان ه�اي 
استان كهگيلويه وبويراحمد از اجراي طرح پايش 
و غربالگ�ري زندانيان زندان ياس�وج خبر داد. 
حسن نگين تاجي مديركل زندان هاي استان 
كهگيلويه وبويراحمد با اش��اره به نحوه اجراي 
طرح پايش و غربالگري زندانيان ياسوج گفت: 
به موجب بخشنامه پايش وضعيت زندانيان، به 
بيماراني كه توانايي تحمل حبس ندارند يا افرادي 

كه در طول يك سال گذشته هيچ مالقات كننده اي نداشتند يا افرادي كه در مواعد قانوني در خصوص ادامه 
بازداشت شان تصميم گيري نشده است يا كساني كه مستحق برخورداري از ارفاقات قانوني همچون آزادي 
مشروط، تعليق اجراي مجازات و... مي باشند، بيش از گذشته مورد توجه و پيگيري واقع مي شوند.  وي با 
اشاره به اينكه در راستاي اجراي اين طرح، قضات با بررسي پرونده هاي مددجويان واجد شرايط از تمامي 
ارفاق هاي قانوني براي تغيير وضعيت زنداني و ايجاد زمينه آزادي آنها با استفاده از تخفيف مجازات، تعليق 
مجازات، اعطاي مرخصي و... استفاده مي كنند، افزود: تاكنون ۱۱۰۰ زنداني مشمول اجراي طرح پايش و 
غربالگري زندانيان شده كه در راستاي قوانين موضوعه در اين طرح و رافت و رحمت اسالمي و همكاري 

و مساعدت مراجع دلسوز قضايي ۱۰۰ نفر منجربه آزادي از زندان شده اند. 

2 نقاهتگاه بيماران كرونايي در خلخال راه اندازي شد 
در راس�تاي     اردبيل
مصوبات ستاد 
ملي كرونا و با كمك بس�يج ب�رای مقابله و 
درمان بيماران كرونايي دو نقاهتگاه بيماران 

در خلخال راه اندازي شد. 
فريدون بابايي فرماندار خلخال گفت: در راستاي 
اجراي مصوبات ستاد ملي كرونا دو نقاهتگاه براي 
خواهران و برادران در سطح شهر راه اندازي شده 
است.  وي افزود: با اجراي طرح شهيد سردار قاسم 

سليماني بيماران مشكوك كرونايي شناسايي شده از سوي تيم هاي غربالگري بسيج به دانشكده علوم پزشكي 
معرفي شده و در صورت نياز به بستري درمان، اين افراد در اين مراكز نقاهتگاهي بستري و تحت درمان قرار 
مي گيرند.  فرماندار خلخال گفت: در اين نقاهتگاه ها ظرفيت پذيرش و بستري ۱۰۰ نفر و ايجاد امكانات اوليه 
پزشكي و درماني، شامل تخت بيمار، تلويزيون، يخچال و ساير امكانات موردنياز بيمار در زمان استراحت و 
درمان پيش بيني شده است.  سرهنگ داودعطايي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه خلخال گفت: تاكنون 
بيش از ۹۰ درصد جمعيت شهري و روستايي خلخال تحت غربالگري كروناي تيم هاي بسيج قرار گرفته اند.

پايش ۶ زيستگاه اصلي شيروان براي مقابله باآنفلوآنزاي پرندگان 
رئي��س اداره      خراسان شمالي
ظ����ت  حفا
محيط زيس�ت ش�يروان از ايجاد پايش در 
شش زيس�تگاه اصلي آبي اين شهرستان 
ب�راي مقابل�ه و كنت�رل ش�يوع احتمالي 
آنفلوآن�زاي فوق ح�اد پرن�دگان خبرداد. 
حميد فخراني رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شيروان با اشاره به ايجاد پايش در شش زيستگاه 
اصلي آبي اين شهرستان براي مقابله و كنترل 

ش��يوع احتمالي آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان گفت: اين زيس��تگاه ها واقع در س��دهاي بارزو و گليل، 
استخرهاي ذخيره آب رودخانه هاي تكمران، گليان، كارخانه قند و بهنوش است كه بيشترين محل تجمع 
پرندگان در سد بارزو شهرستان است.  وي افزود: در اين راستا سه گشت مشترك محيط زيست و شبكه 
دامپزشكي شهرستان كار پايش را تا پايان سال انجام خواهند داد.  رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شيروان تصريح كرد: اهالي ساكن در روستاهاي مزبور در صورت مشاهده الشه پرندگان يا تغيير رفتار 
آنها، ضمن خودداري از تماس با الشه پرندگان، موضوع را به ادارات محيط زيست شهرستان ها اطالع 
دهند.  شهرستان شيروان با 3 هزار و 7۸۹ كيلومترمربع وسعت، از شمال به كشور تركمنستان، از جنوب 

به شهرستان اسفراين، از شرق به شهرستان فاروج و از غرب به بجنورد محدود مي شود.

اجراي ۹۸ طرح هادي روستايي در چهارمحال و بختياري
۹۸ طرح هادي     چهارمحال وبختياري 
روس�تايي در 
مناطق مختلف استان چهارمحال و بختياري 

اجرايي شد. 
رسول ش��هبازي معاون عمران روس��تايي بنياد 
مسكن انقالب اسالمي چهارمحال وبختياري با 
اشاره به اجراي ۹۸ طرح هادي روستايي در مناطق 
مختلف اين استان گفت: مجموع اعتبار تخصيص 
يافته براي طرح تهيه بازنگري و طرح هادي مناطق 
روستايي اين استان ۲۹۰ ميليارد ريال است.  وي افزود: امسال 7۵ طرح هادي روستايي با اعتباري افزون بر 3۵ 
ميليارد و ۵۹۰ ميليون ريال به عنوان پروژه هاي تهيه و بازنگري به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال شد كه 
در مرحله مبادله موافقتنامه است.  معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي چهارمحال وبختياري 
ادامه داد: امسال هزار و ۵۰۰ سند مالكيت روستايي در اين استان صادر شده و تاكنون ۸۰ درصد از امالك 
مناطق مسكوني روستايي اين استان سنددار شده است.  شهبازي تثبيت مالكيت و شفاف سازي حد وحدود 

امالك، كاهش سوءاستفاده و معارض ملكي  را از اهداف اصلي سنددار كردن امالك روستايي اعالم كرد.

 اهداي ۶۳ دستگاه تبلت و گوشي
 به دانش آموزان كم برخوردار

ب�ه هم�ت فرهنگي�ان و مجمع     مازندران
خيري�ن جويب�ار در اس�تان 
مازن�دران، ۶3 دس�تگاه تبلت و گوش�ي ب�ه دانش آموزان 

كم برخوردار اين شهرستان اهدا شد. 
در راستاي تحقق عدالت آموزشي و برخورداري همه دانش آموزان از 
فرصت هاي برابر آموزش، به همت فرهنگيان و مجمع خيرين شهرستان 
جويبار، ۶3 دستگاه گوشي و تبلت و ۱۵۱ فقره وام برای خريد گوشي 
به دانش آموزان نيازمند جويباري اهدا شد.  از اين تعداد ۱۱۰ فقره وام 
قرض الحسنه ۲ ميليون توماني و ۴۱ فقره وام 3 ميليون توماني به حساب 
اوليای دانش آموزان نيازمند جهت خريد گوشي يا تبلت مورد نياز واريز 
شد.  اين پويش همگاني در شهرستان جويبار به همت فرهنگيان خير، 
مجمع خيرين شهرستان و ساير خيرين نيك انديش همچنان ادامه 
دارد تا تمامي دانش آموزان نيازمن��د جويباري از فرصت برابر آموزش 
برخوردار شوند.  برپايه اين گزارش بسياري از عالقمندان در خصوص 

تهيه گوشي و تبلت براي دانش آموزان اعالم آمادگي كردند. 

 توزيع 10 هزار بسته غذايي 
بين آسيب ديدگان از آبگرفتگي در خوزستان 
1۰ ه�زار بس�ته غذاي�ي بي�ن     خوزستان
از  ناش�ي  آس�يب ديدگان 
آبگرفتگي در شهر بندر امام به همت خادمان مواكب اربعين 

حسيني توزيع شده است. 
رضا خضري مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات بندر ماهشهر گفت: 
درپي وقوع آبگرفتگي ناشي از بارندگي در شهر بندرامام خميني )ره(، 
شهرك رجايي و چمران، خادمان موكب اربعين حسيني حضرت 
علي اكبر)ع( ماهشهر براي كمك به سيل زدگان دست به كار شده 
و اقدام به توزيع ۱۰ هزار بسته غذايي بين همه شهروندان گرفتار در 
سيالب بدون قيد نيازمند بودن، كردند.  وي افزود: بسته هاي توزيع 
شده شامل؛ آب معدني، نان، كنس��رو لوبيا، كنسرو ماهي، كنسرو 
بادمجان، بيسكوئيت بسته بندي، مربا و پنير بود، ضمن اينكه در 
ادامه كمك هاي مؤمنانه، مقاديري مواد غذايي و بهداشتي شامل؛ 
ماكاروني، روغن، برنج، ماسك، رول پالس��تيك و... نيز به صورت 

جداگانه به خانواده هاي نيازمند اهدا شد. 

 اهداي 20 كپسول اكسيژن 
به دانشگاه علوم پزشكي اراك

در راستاي اجراي طرح »پويش      مركزي
مهربان�ي س�المت«، ش�ركت 
 معدني امالح اي�ران )مجتمع اراك( ۲۰ دس�تگاه كپس�ول 
اكسيژن ۴۰ ليتري به دانشگاه علوم پزشكي اراك اهدا كرد. 
مسعود رضواني فرد مدير كارخانه معدني امالح مجتمع اراك با اشاره 
به اهداي۲۰ دستگاه كپسول اكسيژن ۴۰ ليتري به دانشگاه علوم 
پزشكي اراك گفت: از ابتداي شيوع اين بيماري شركت معدني امالح 
ايران )مجتمع اراك( همواره در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود 
اقدامات زيادي از جمله ضدعفوني معابر روستاهاي اطراف، توزيع 
الكل و ماسك در بين روستائيان و همچنين توزيع بسته هاي غذايي 
در ميان محرومين و اشتغالزايي در قالب طرح »مردم كنار مردم« در 
دوران سخت كرونايي انجام داده است.  وي افزود: در همين راستا و 
با توجه به كمبود كپسول اكسيژن براي بيماران كوويد ۱۹ در سطح 
بيمارستان هاي استان، ۲۰ دستگاه كپسول اكسيژن به ارزش يك 

ميلياردريال تهيه و به دانشگاه علوم پزشكي اراك اهدا شد.

ستاد اجرايي فرمان امام هزار شغل جديد 
در روستاهاي يزد ايجاد مي كند

بهره برداري از اسكله نفتي حرا و فاز نخست 
پااليشگاه نفت سنگين قشم تا پايان سال

مدي�ركل س�تاد     يزد
اجرايي فرمان امام 
استان يزد از ايجاد يك هزار فرصت شغلي جديد در 
روس�تاهاي اردكان، اش�كذر و تف�ت خب�ر داد. 
علي اكبر محمدپناه مديركل ستاد اجرايي فرمان 
امام يزد با بيان اينكه از شهريورماه سال گذشته 
طرحي با هدف محروميت زدايي در مناطق محروم 
استان و ايجاد ۱۰۰۰ شغل در يزد آغاز شد، گفت: 
اين ط��رح ابتدا در مناطق محروم و روس��تاهاي 
شهرستان بافق، بهاباد، ابركوه، خاتم و مهريز انجام 
و منجربه ايجاد ۶۵7 شغل در ش��ش ماه دوم با 
سرمايه گذاري 3۰ ميليارد تومان شد.  وي افزود: 
اين مشاغل عمدتاً اشتغال خانگي و اشتغال خرد 
بوده كه در قالب اختصاص ۱۰ تا ۴۰ ميليون تومان 
وام با كارمزد چهاردرصد به سرپرست خانوار ايجاد 
شده است.  مديركل ستاد اجرايي فرمان امام در 
يزد خاطرنشان كرد: توليدات و محصوالت افراد 
پس از اخذ تس��هيالت، مورد نظارت قرار گرفته 
و توسط مؤسسات پشتيبان به صورت تضميني 
خريداري مي شود.  محمدپناه مشاغل ايجاد شده 
را شامل ۶۰ درصد در حوزه پرورش دام سبك و 

مابقي شامل مشاغل خياطي، قالي بافي و ايجاد 
مغازه هاي متعدد مانند سوپرلبنياتي اعالم كرد و 
افزود: طي نيم سال اول ۹۹، بيش از ۹۰۰ فرصت 
ش��غلي ايجاد ش��د.  وي از ايجاد مشاغل بزرگي 
مانند بزرگ تري��ن گاوداري در منطقه در همين 
راس��تا ياد كرد و گفت: اي��ن گاوداري به صورت 
مشاركتي با بخش خصوصي در بهاباد ايجاد شده 
و داراي ۱3۰ رأس گاو ش��يري اس��ت.  مديركل 
ستاد اجرايي فرمان امام يزد از مصرف توليد اين 
گاوداري در شهرس��تان بهاباد خب��رداد و گفت: 
توليدات اين واحد در وهله اول براي رفع نيازهاي 
شهرستان مورد استفاده قرار مي گيرد و مازاد آن 
نيز به سراسر استان فرستاده مي شود.  محمدپناه 
مجموع هزينه كرد ايجاد اين مركز را ۱۴ ميليارد 
تومان اعالم كرد و گفت: بيش از ۶ ميليارد تومان 
از اين سرمايه گذاري توسط ستاد فرمان امام)ره( 
و مابقي توسط بخش خصوصي تأمين شده است.  
وي افزود: ساير صنايع و مشاغل به ويژه گردشگري 
را با پرداخت تسهيالت مورد حمايت قرار داديم اما 
از اوايل امسال بيشترين تمركز مربوط به كرونا و 

مبارزه با اين بيماري شده است.

در حال حاضر سه      هرمزگان
پروژه مه�م در 
حوزه نفت و انرژي در قشم در حال اجراست كه 
تا پايان امسال اسكله نفتي حرا و فاز نخست 
پااليشگاه نفت سنگين به بهره برداري مي رسد. 
فريدون همتي اس��تاندار هرمزگان با بيان اينكه 
پروژه هاي مهم و داراي پيشرفت فيزيكي باال بايد تا 
پايان سال جاري به اتمام برسد، از اجراي سه پروژه 
مهم حوزه نفت و انرژي در جزيره قش��م خبرداد و 
گفت: فاز نخست شركت بهين پااليش با ظرفيت 
توليد 3۵ هزار بشكه نفت سنگين تا پايان سال جاري 
به بهره برداري مي رس��د.  وي همچني��ن از انجام 
مذاكرات با وزارت نفت به منظور تأمين خوراك اين 
پااليشگاه خبرداد و افزود: براي راه اندازي فاز دو اين 
پااليشگاه، رايزني الزم براي تأمين فاينانس از طريق 
بانك صادرات انجام شده است.   استاندار هرمزگان 
ادامه داد: ب��رق مورد نياز پااليش��گاه نيز از طريق 
فاز اول نيروگاه قشم مولد به ظرفيت 7۰مگاوات 
تأمين خواهد ش��د كه همزمان با بهره برداري از 
پااليشگاه نفت سنگين به بهره برداري مي رسد.   
همتي گفت: از جمله مزاي��اي قابل بهره برداري 

پااليشگاه نفت سنگين قشم، توليد روزانه ۱۶هزار 
متر مكعب آب است كه بيش از ۱۴هزار مترمكعب 
آب شرب توليدي آب شيرين كن هاي پااليشگاه، 
به شبكه آب ش��رب جزيره تزريق مي شود.   وي 
تصريح كرد: توس��عه ظرفيت نيروگاهي در فاز 
دوم اين پروژه با هدف توليد 3۲۰ مگاوات برق با 
همكاري توانير و برق منطقه اي در حال اجراست و 
زيرساخت هاي پست ۲3۰ كيلوولت با تأمين خط 
لوله ۱۶اينچ گاز آماده شده كه تا هفته دولت سال 
آينده به بهره برداري مي رسد.   استاندار هرمزگان 
با اشاره به اينكه، اسكله نفتي حرا داراي ظرفيت 
تخليه و بارگيري ۱۴/۵ ميليون تن فرآورده هاي 
نفتي اس��ت، گفت: اين پروژه با س��رمايه گذاري 
۵3 ميليون يورو در حال انجام است و قرار است 
تا پايان سال جاري به مرحله بهره برداري برسد.   
همتي ادام��ه داد: مذاكرات الزم ب��راي دريافت 
مجوز مرز رس��مي ص��ادرات فرآورده هاي نفتي 
توليدي پااليشگاه نفت سنگين قشم انجام شده 
و به دنبال اين هستيم كه قبل از اتمام فاز نخست 
پااليشگاه، مجوز الزم را براي تسهيل روند صادرات 

فرآورده هاي نفتي فراهم كنيم. 

  خوزستان: ۹ طرح حوزه صنعت برق در خوزس��تان از طريق ارتباط 
ويدئو كنفرانس با حضور رئيس جمهور، وزير نيرو در محل شهرك صنعتي 
انديمش��ك به بهره برداري رسيد.  اين ۹ طرح ش��امل فاز دوم پست ۴۰۰ 
كيلوولت باغملك به ظرفيت ۲۰۰ مگاولت آمپر، فاز اول پس��ت 33/۱3۲ 
كيلوولت ش��يبان به ظرفيت 3۰ مگاولت آمپر، پست 33/۱3۲ كيلوولت 
عقيلي به ظرفيت ۵۰ مگاول��ت آمپر، ورود و خروج خ��ط ۱3۲ كيلوولت 
رامهرمز _ باغملك در پست ميداود به طول ۱۶ كيلومتر، نيروگاه ۲۵ مگاواتي 
مقياس كوچك لور انديمشك، نيروگاه ۲۵ مگاواتي مقياس كوچك تنگوان 
انديمش��ك، نيروگاه ۹۰۶ مگاواتي اهواز، نيروگاه ۱7/۰ مگاواتي برق آبي 

آغاجري و نيروگاه يك مگاواتي شوش است. 
  كهگيلويه وبويراحمد: مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
كهگيلويه گفت: طرح شهيد حاج قاسم سليماني با مشاركت و همكاري 
بيش از 3۰۰ نفر از نيروهاي بسيجي، پرسنل مركز بهداشت و داوطلبين 
هالل احم��ر شهرس��تان كهگيلويه در ح��ال اجراس��ت.  محمدطاهر 
طيب زادگان در تش��ريح جزئيات اين طرح اف��زود: در قالب اين طرح 
چهار تيم عملياتي، مراقبتي، نظارتي و حمايتي متش��كل از ۲۰ نفر از 
مراقبين سالمت، ۲۰ نفر سفير سالمت، هفت نفر كارشناس بهداشت 
محيط و حرفه اي، ۲7 نفر نيروي داوطلب جمعيت هالل احمر و ۵۶ نفر 
از بسيجيان در سطح شهر دهدشت و به همين ترتيب بيش از ۲۰۰ نفر از 
نيروهاي بهداشتي شامل بهورزان و مراقبين سالمت و نيروهاي بسيجي 
در شهرهاي سوق، قلعه رئيسي و ديشموك و مناطق روستايي تابعه آنها 
به صورت محله و خانواده محور مبتني بر برنام��ه »هر خانه يك پايگاه 
سالمت« نس��بت به مراقبت از افراد بيمار و شناسايي افراد مشكوك و 
داراي عالئم بيماري كرونا و همچنين شناسايي افراد پرخطر، زنان باردار 

و افراد باالي ۶۵ سال اقدام مي كند. 
  مازندران: مديركل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران در جلسه هماهنگي 
حماسه ششم بهمن آمل از چاپ و رونمايي كتاب حماسه مردم مازندران در 
جنگل هاي شمال در سوم خرداد ۱۴۰۰ خبر داد.  عبداهلل ملكي با اشاره به 
رشادت هاي مردم مازندران در جنگ جنگل افزود: اوج اين حماسه در ششم 
بهمن سال ۱3۶۰ در آمل بود و در مجموع در حماسه جنگ جنگل هاي 

شمال ۱3۴ شهيد تقديم شد و بايد اين هويت مان را حفظ كنيم. 
  خراس�ان رضوي: مدير تعاون روستايي خراس��ان رضوي گفت: در 
يك ماه اخير هزار و 33۰ تُن كاالي ط��رح تنظيم بازار با هدف حمايت از 
اقتصاد و معيشت خانوارهاي روستايي و به قيمت مصوب در روستاهاي 
استان توزيع شده است.  ايرج ناصري مقدم، افزود: اين كاالها شامل هزار 
تُن برنج، ۱۵۰ تُن گوش��ت مرغ و ۱۸۰ تُن روغن است.  وي تصريح كرد: 
مسئوليت توزيع كاالهاي تنظيم بازار در روستاها از سوي ستاد تنظيم بازار 
استان خراسان رضوي به سازمان تعاون روستايي واگذار شده و حمايت از 

خانوارهاي روستايي مهم ترين هدف اين اقدام است.

دور ماندن 150 هزار دانش آموز خوزستاني 
از تحصيل، به خاطر نداشتن تبلت

هنوز دانش آموزان زيادي در استان هاي مختلف وجود دارند كه از 
داشتن موبايل و تبلت براي دسترسي به برنامه هاي شاد آموزش و 
پرورش محرومند. مسئله اي كه ادامه تحصيل آنها را سخت كرده 
و اگر فكري در اين مورد نش�ود بايد اين جم�ع از دانش آموزان را 
در ليس�ت بازماندگان از تحصيل قرار داد. خوزستان از جمله اين 
استان هاس�ت كه به گفته مدي�ركل آموزش و پ�رورش 153هزار 
دانش آموز در اين استان به تبلت و گوشي دسترسي ندارند و با اينكه 
توزيع 3 هزار تبلت ميان دانش آموزان كم برخوردار خوزستان آغاز 
شده است اما اين رقم دردي از 15۰هزار دانش آموز ديگر دوا نمي كند. 

    
روز گذش��ته اس��تاندار خوزس��تان با بيان اينكه يكي از مش��كالت 
بازماندگي از تحصيل به ويژه بازماندگي دختران در اين اس��ت كه در 
همه روستاها مدارس متوسطه نداريم، گفت: »اين بازماندگي به خاطر 
اين اس��ت كه تعداد دانش آموزان بايد به يك سطح برسد. در هر چند 
روستا يك مدرسه متوسطه در نظر گرفته شده است. در برخي نقاط 
استان به دليل مس��ائل فرهنگي، امكان رفتن دختران به مدارس در 
روستاهاي اطراف وجود ندارد و معموالً پس از گذراندن دوره دبستان، 

تحصيل را ادامه نمي دهند.« 
غالمرضا ش��ريعتي ادامه داد: »آموزش مجازي مي تواند راه را براي ما 
بگش��ايد و ش��رايط تحصيل دانش آموزان را فراهم كند. به آموزش و 
پرورش پيشنهاد مي شود كه حتي پس از كرونا، در استان خوزستان 
آموزش مجازي را در دس��تور كار قرار دهند. م��ا نيازمند ادامه يافتن 

آموزش مجازي در مقطع متوسطه اول و دوم هستيم.«
حرف هاي اس��تاندار و درخواس��ت هاي وي براي ادامه روند آموزش 
مجازي در ش��رايطي عنوان مي ش��ود كه مديركل آموزش و پرورش 
خوزس��تان گفته بود: »در اس��تان حدود يك ميلي��ون و ۱۵۰ هزار 
دانش آموز داريم كه از اين تعداد ۱۵3 هزار دانش آموز به تبلت و گوشي 
دسترسي ندارند.« كوروش مودت كه در آيين توزيع 3 هزار تبلت ميان 
دانش آموزان كم برخوردار س��خن مي گفت، ادامه داد: »از اين تعداد، 
هزار تبلت در دسترس و آماده است و ۲ هزار تبلت ديگر در هفته هاي 
آينده در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.« بر اساس آمارهاي رسمي 
در خوزستان ۱۵3 هزار نفر به تبلت و گوشي دسترسي ندارند كه در 
حدود ۴۰ هزار خانوار زندگي مي كنند. ارقام نشان مي دهد ۱3درصد 
دانش آموزان اين اس��تان از تحصيل بازمانده اند و اگر فكري براي آنها 

نشود، حتماً با گذشت زمان، شرايط سخت تر مي شود. 
   قول ها و درخواست هاي آبكي

تهيه و توزيع قطره چكاني تبلت در خوزستان اصاًل اتفاق خوبي نيست 
و نبايد به صرف مقايس��ه وضعيت خوزس��تان با ديگر مناطق، نفس 
راحتي كشيد و از انجام وظايف و مسئوليت ها شانه خالي كرد.  مديركل 
آموزش و پرورش خوزستان با مقايسه تعداد دانش آموزان اين استان با 
آمار دورماندگان از تحصيلش گفته: »اين تعداد دانش آموزي كه تبلت 
و موبال ندارند، نس��بت به اس��تان هاي ديگر و جمعيت دانش آموزي 
استان، رقم مناسبي است. با اين حال خيرين و دستگاه هاي اجرايي در 
حال تالش براي تأمين تبلت هستند تا پوشش آموزشي كاملي صورت 

گيرد و وقفه اي در تحصيل دانش آموزان رخ ندهد.«
هر چند استاندار خوزستان نيز اعالم كرده در هفته هاي آينده با كميته 
امداد تفاهمنامه اي خواهيم داشت و قرار است طبق اين قرارداد، ۱۵ 
هزار تبلت توسط استانداري و ۱۰ هزار تبلت توسط كميته امداد تأمين 
شود، اما اين صحبت ها و حواله كردن وعده ها به هفته هاي آينده فقط 
وقت كشي به حساب مي آيد.  ش��ايد حرف هاي شريعتي وقتي تأمل 
برانگيز تر باشد كه مي ش��نويم، گفته: »اگر از هر ۱۰۰ دانش آموز تنها 
يك نفر منشأ خير باشد و بتواند پله هاي ترقي را طي كند و تحولي در 

جامعه خود ايجاد كند، در كارمان موفق خواهيم شد!«
تأكيد ايش��ان براي ادامه دار بودن آموزش مج��ازي هم به نوعي راحت 
شدن خيالش��ان در جهت تأمين فضاهاي آموزي است.  البته استاندار 
خوزستان، با تأكيد بر توجه به دانش آموزان بازمانده از تحصيل، عنوان 
كرد: »در گذش��ته برنامه هايي براي دانش آم��وزان بازمانده از تحصيل 
داشتيم و اكنون نيز بر اين مس��ئله تأكيد مي كنيم و از خيرين دعوت 
مي كنيم تا به اين مسئله توجه و در اين حوزه هزينه كنند، زيرا ارزش اين 
كارها كمتر از مدرسه سازي نيست. از اداره كل نوسازي نيز براي تدارك 
ديدن اين تبلت ها تشكر مي كنم و بابت تأخير در تأمين تبلت ها تذكر 
مي دهم. آموزش دانش آموزان بر گردن ماست و تأخير در آن پذيرفته 
نيست، زيرا زمان به عقب باز نمي گردد. تبلت هايي كه قرار است از طريق 

تفاهمنامه ها تأمين شود، نبايد در توزيع با تأخير مواجه شوند.«

 مدرن ترين گلخانه هيدروپونيك در اهر
 افتتاح مي شود

بزودي مدرن ترين و مجهزترين گلخانه      آذربايجان شرقي
شيشه اي طرح هيدروپونيك با طرح ونلو 
هلند در مساحت ۶۲5۰ متر مربع در شهرس�تان اهر افتتاح مي شود. 
محمد اسدي مدير جهادكشاورزي شهرستان اهر گفت: در راستاي اجراي 
سياست ها و برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص افزايش توليد و 
بهره برداري از محيط هاي كنترل شده گلخانه اي در زمين هاي خرد و كوچك 
كشاورزي و ايجاد اشتغال و هم چنين تسريع در فرآيند صدور مجوز و پروانه 
ساخت، در شهرستان اهر براي ساماندهي و تأسيس واحدهاي گلخانه اي 
كوچك مقياس در اراضي داخل محدوده روس��تاها و شهر ۴۰ فقره مجوز 
تأسيس به متقاضيان در مساحت هاي كمتر از 3۰۰ متر مربع صادر شده 
است.  وي افزود: اكنون در شهرستان اهر، ۱3 واحد گلخانه اي به مساحت كل 
۵۱ هزار و ۱۰۰ متر مربع در حال فعاليت هستند كه با توجه به عالقه مندي 
و رغبت روستاييان و كشاورزان براي ايجاد واحدهاي گلخانه اي اميدواريم 
در آينده اي نزديك با اختصاص مجوز و تسهيالت الزم به متقاضيان، شاهد 
ايجاد بهره گلخانه هاي صنعتي و كوچك مقياس بيشتري در اين شهرستان 
باشيم.  مدير جهادكشاورزي شهرس��تان اهر ادامه داد: طبق مصوبه سال 
۱3۹۵ ابالغي استان در خصوص سهميه ۱۱ هكتاري واحدهاي گلخانه اي 
صنعتي و كوچك مقياس، در شهرستان اهر تاكنون ۱۰ واحد گلخانه اي 
در سطح 3۸ هزار و 7۰۰ متر مربع با استفاده از تسهيالت بانكي در مناطق 
روستايي و حومه شهر به بهره برداري رسيده است و براي بيش از ۵۰ واحد 
گلخانه اي ديگر در سطح ۵۰ هزار متر مربع مجوز تأسيس صادر شده است.  
اسدي با تأكيد بر حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي كه بخواهند 
در حوزه كشاورزي و گسترش و توسعه گلخانه ها در شهرستان اهر اقدام 
كنند، گفت: تمامي متقاضيان عالقمند به امر گسترش و توسعه گلخانه ها 
در اين شهرستان مي توانند به س��ايت www. apcp. ir مراجعه و بعد از 
تكميل فرم هاي مربوطه به همراه مدارك و مستندات مورد نياز به شركت 
شهرك هاي كشاورزي واقع در سازمان جهادكشاورزي استان ارسال كنند. 

 بهره برداري از نخستين واحد بخار 
نيروگاه فردوسي مشهد 

همزمان با هفته س�ي ام پويش »# هر      خراسان رضوي
هفته_الف_ب_اي�ران«، نخس�تين 
واحد بخار نيروگاه سيكل  تركيبي فردوسي مشهد با اعتبار 3۴هزار 
ميليارد ريال به صورت ويديو كنفرانس توسط رئيس جمهوري و با 

حضور استاندار خراسان رضوي افتتاح شد. 
محسن طرزطلب، مديرعامل شركت مادر تخصصي برق حرارتي، در 
مراس��م بهره برداري از نخس��تين واحد بخار نيروگاه فردوسي مشهد 
همزمان با هفته س��ي ام پويش »# هر هفته_الف_ب_ايران«، گفت: 
در راستاي افزايش توليد برق، پاسخگويي به رشد مصرف در منطقه و 
همچنين افزايش بهره وري نيروگاه هاي گازي با تبديل آن به س��يكل 
 تركيبي، ساخت سه واحد بخار ۱۶۰ مگاواتي نيروگاه فردوسي مشهد 
در قالب طرح هاي بيع  متقابل در دس��تور كار قرار گرفته است.  وي با 
اشاره به اينكه مأموريت اصلي طرح هاي بيع متقابل ساخت بخش بخار 
نيروگاه س��يكل تركيبي از محل منابع حاصل از صرفه جويي سوخت 
است، افزود: در همين راستا ساخت بخش بخار نيروگاه فردوسي طي 
قرارداد بيع متقابل با ش��ركت توليد برق توس مپنا منعقد شده است 
و مكانيزم بازگش��ت س��رمايه آن از محل صرفه جويي سوخت خواهد 
بود.  مديرعامل ش��ركت مادر تخصصي برق حرارت��ي، تصريح كرد: با 
تكميل واحدهاي بخار اين نيروگاه نيز ساالنه 7۵۶ ميليون مترمكعب 
در مصرف سوخت صرفه جويي خواهد ش��د و از طرفي در حال حاضر 
نيروگاه فردوسي داراي شش  واحد گازي به ظرفيت ۹۵۴ مگاوات است 
كه با تكميل س��ه واحد بخار نيروگاه، ظرفيت اين مجموعه به هزار و 

۴3۱مگاوات و بهره وري آن به حدود ۵۰ درصد خواهد رسيد.


