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طرح پايش خانهبهخانه براي مقابله با كرونا
درخمينيشهراجراشد
تغيير كاربري اراضي مازندران
متخلفان ميتازند ،مسئوالن آمار ميدهند
انگار بازي زمينخواري و تغيير اراض�ي در مازندران پايانی ندارد.
هر چند نوشتن از تخريب محيطزيست ديگر اثرگذار نيست ،زيرا
متخلفان هم از ناكارآمدي قانون خبر دارند و هم خوب ميدانند كه
مجريان قانون نه تعهدي به اجراي آن دارند و نه ترسي از بازخواست
شدن به خاطر اين همه كم كاري .هجمه تغييركاربريها به اراضي
كشاورزي مازندران به جايي رسيده كه معاون حفظ كاربري مديريت
امور اراضي جهاد كشاورزي استان مازندران گفته :به خاطر اراضي
گسترده اين اس�تان ،س�وداگران جهت تبديل زمينها به ارزش
افزوده ،مزارع كشاورزي را به ويالسازي و توسعه خوشنشيني و
مسكن دوم و سوم اقشار فرادست اقدام ميكنند و به همين دليل
جهاد كشاورزي به حمايت و كمك همه دستگاههاي مسئول كه به
نحوي در حكمراني و توليت زمين نقش ايفا ميكند نيازمند است.

اوايل س��الجاري بود كه از طرف مسئوالن س��ازمان جهاد كشاورزي
مازن��دران از افزايش  ۱۳درص��دي تغيير كاربري اراضي اين اس��تان
نس��بت به س��ال  ۹۷خبر دادند .اين ارقام در حالي منتشر ميشد كه
نشان ميداد آقايان تمام اتفاقات استان در سال  98را زير نظر داشته
و به خوبي ميدانند كدام زمينها و به چه متراژ و مس��احتي به خانه و
ويال و آپارتمان تبديل شدهاند و نسبت تخريبها نسبت به سال قبلتر
چقدر بوده است .اما آنها هيچ وقت نگفتند كه چرا با اين تغييركاربريها
برخوردي نشده و اگر توان و اهرم و قدرتي براي اين كار ندارند ،پس چرا
همچنان پشت ميزهايشان نشستهاند.
تخريب با آمار دقيق
براساس آمارهاي رسمي در فاصله سالهاي  ۱۳۳۵تا  ۱۳۹۲بيش از يك
ميليون هكتار از اراضي كشاورزي كشور از طريق تغيير كاربري مجاز و
غيرمجاز از دست رفته است در حالي كه برخي از كارشناسان اين رقم را
بيش از اين مقدار اعالم كرده و آن را نگران كننده ميدانند .مازندران هم
به خاطر آب و هواي معتدل و سرسبز بودنش هرگز از هجوم زمين خواران
در امان نبوده است .در شرايطي كه تخريبهاي سالهاي گذشته بايگاني
ن آش آنقدر شور شده
شده و با متخلفان هيچ برخوردي نشد ،امسال اي 
كه حاال بعد از گذشت  9ماه از سال  99معاون حفظ كاربري مديريت امور
اراضي جهاد كشاورزي استان مازندران گفته« :با توجه به گستره وسيع
اراضي استان و اهداف سوداگران جهت تبديل زمين به ارزشافزوده در
ساير مصارف غيركشاورزي بهويژه ويالسازي و توسعه خوشنشيني و
مسكن دوم و سوم اقشار فرادست بدون شك جهاد كشاورزي به حمايت
همه دستگاههاي مسئول كه به نحوي در حكمراني و توليت زمين نقش
ايفا ميكند نيازمند است».
حجتاهلل هاديان با تأكيد بر اينكه در طول دو سال گذشته به داليل مختلف
از جمله هجوم افراد مهاجر به استانهاي ش��مالي ب ه خاطر گراني زمين،
مسئله ريزگرد و همچنين هدايت پول و سرمايه به سمت خريد و فروش
اراضي كشاورزي توسط افراد غيربومي و بعضاً افراد خارجي ،تفكيك و تغيير
كاربري اراضي كشاورزي شدت گرفته است ،ادامه داد« :در اين راستا جهاد
كشاورزي استان مازندران بهعنوان متولي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي
همه توان و امكانات خود را به كار گرفت تا با شناسايي پيشگيري و برخورد
ت و س��ازهاي غيرمجاز و تفكيك اراضي آس��يبهاي وارد شده به
با ساخ 
زيرساختهاي كشاورزي را به حداقل ممكن كاهش دهد.
بر همين اساس مراكز جهاد كشاورزي ،دهستانها ،مأموران گشت حفاظت
از اراضي كشاورزي زيرنظريگان حفاظت امور استان نسبت به تشديد پايش
اراضي و معرفي متخلفان به مراجع قضايي و اخذ دس��تورات قضايي در
راستاي اجراي حكم قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز اقدام كرده و اقدامات
مؤثري را با حمايت ش��وراي حفظ حقوق بيتالمال استان و استانداري
مازندران به عمل آوردند كه خوشبختانه منجربه كنترل روند بحراني تغيير
كاربري در طول يك سال اخير شده است».
هاديان با بيان اينكه البته نبايد به اقدامات انجام شده در زمينه تغيير كاربري
بسنده كرد ،خاطرنشان كرد« :ضروري است با حمايت و پشتيباني نهادهاي
ملي و استاني و تقويت منابع و اعتباري و تأمين ماشينآالت سنگين براي
ل آید».
اجراي احكام قضايي صادره اهتمام و توجه بيشتري به عم 
وي با اعالم اينكه حفظ اراضي كشاورزي و باغي متضمن تداوم توليد و
امنيت غذايي كشور اس��ت ،گفت« :آنچه مسلم بوده با توجه به گستره
ش
وسيع اراضي استان و اهداف س��وداگران جهت تبديل زمين به ارز 
افزوده در س��اير مصارف غيركش��اورزي بهويژه ويالس��ازي و توسعه
خوشنشيني و مس��كن دوم و سوم اقشار فرادس��ت بدون شك جهاد
كشاورزي به حمايت همه دستگاههاي مسئول كه به نحوي در حكمراني
و توليت زمين نقش ايفا ميكند نيازمند اس��ت؛ چراكه هجمه وارده به
اين بخش تناسبي با ساختار فعلي امور اراضي استان نداشته است و در
صورت عدم حمايتهاي الزم و قانوني پيامده��اي مخاطره آميزي را
ش��اهد خواهيم بود و حفظ اين ميراث الهي را براي نسلهاي آينده با
خطر جدي مواجه ساخته است ».هر چه هست همه حرف ميزنند و از
اقدامات بازدارندهشان و برخوردهايشان با متخلفان ميگويند .اما مردم
نميدانند قسم حضرت عباس را قبول كنند يا دم خروس را.

مددجويان ايالمي
صاحبسامانهمزيتسنجيشغليشدند

مع�اون اش�تغال و خودكفايي كميته
ايالم
امداد ايالم از راهاندازي س�امانه ملي
مزيت سنجي شغلي در اين استان همزمان با ديگر نقاط كشور به
تفكيك شهرستانهاي مختلف استان خبر داد.

شبيب جعفرزاده معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد ايالم با اشاره به
راهاندازي سامانه ملي مزيت سنجي شغلي در اين استان گفت :در اين سامانه
قابليتها ،استعدادها و مزيتهاي شغلي به تفكيك هر شهرستان بارگزاري
شده و منبع بسيار مهمي براي فعاالن كسب و كار و دستگاههاي اجرايي
استان به حساب ميآيد .وي افزود :اين سامانه با هدف شناسايي ظرفيتها
و مزيتهاي شغلي شهرس��تانها در سطح اس��تان ايالم با بهرهگيري از
جديدترين روشهاي علمي ،فهرست شغلهاي گوناگون داراي مزيت در
هر شهرستان براساس بوم منطقه ،مشخصات آب و هوايي ،توان و ظرفيت
استان و شهرستان و ويژگيهاي اقتصادي ،اجتماعي و موقعيت جغرافيايي
رتبهبندي شده است .معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد ايالم تصريح
كرد :از آنجايي كه در سامانه مذكور مزيت سنجي و اولويت بندي مشاغل
و كسب و كارهاي هر منطقه و شهرستان بر مبناي يك تحقيق همه جانبه
انجام گرفته در واقع براي هر شهرستان يك شناسنامه كسب و كار تدوين
شده كه ميتواند مرجعي مناسب براي راهاندازي كسب و كار باشد .وي ادامه
داد :هدف از راهاندازي «سامانه مزيت سنجي شغلي» ارائه نقشه راه مناسبي
براي شروع يا توسعه كسب و كارهاي مناسب براي عالقهمندان و كارآفرينان
هر شهرستان در استان ايالم است.

ط�رح پاي�ش
اصفهان
خانهبهخان�ه با
ه�دف مقابل�ه ب�ا وي�روس كرونا ب�ه همت
قرارگاههاي  ۳۷گانه حافظان سالمت محالت
در خمينيش�هر و درچ�ه اجراي�ي ش�د.

س��رهنگ محم��د كريمي��ان فرمانده س��پاه
خمينيش��هر با اش��اره به اينكه ط��رح پايش
خانهبهخانهباهدفمقابلهباويروسكرونابههمت
قرارگاههاي  ۳۷گانه حافظان سالمت محالت در
خمينيشهر و درچه اجرايي ش��د هدف اصلي
اجراي طرح پايش خانه به خانه را برانگيختگي
عمومي دانس��ت و گفت :براي اجراي اين طرح
 ۱۵۰نفر از خواهران و  ۵۰نفر از برادران بسيجي
در حسينيه ثاراهلل آموزش داده شدهاند كه از امروز
در تيمهاي سه نفره منزل به منزل شهر را از نظر
ويروس كرونا پايش خواهند كرد .وي با اشاره به
خدمات ارائه شده از سوي قرارگاههاي  ۳۷گانه
محالت افزود :در قرارگاههاي فرعي برنامههاي
خوبي از جمله تهيه  ۱۴دستگاه اكسيژن ،اعطاي
وامهايقرضالحسنهبهكسبهآسيبديده،توزيع
ماس��ك رايگان و با قيمت مناسب ،كمكهاي

مؤمنانه و ...انجام شده اس��ت .معاون بهداشتي
شبكه بهداشت و درمان شهرستان خميني شهر
نيز در مورد طرح پاي��ش خانهبهخانه گفت :اين
طرحباهدفبيماريابيدرشهرستانخمينيشهر
اجرايي شد و از حاشيه شهر اين پايش را شروع
و به مركز ش��هر خواهيم رس��يد .دكتر محسن
روحاني اجراي اين طرح را در حوزه قرارگاههاي
 ۳۷گانه حافظان سالمت دانس��ت و افزود۱۵ :
پايگاه در شهر درچه و  ۲۲پايگاه در خميني شهر
تشكيل شده كه در كنار فعاليتهاي ديگر اين
طرح را نيز عملياتي ميكنند .وي افزود ۹۰ :تيم
سه نفر تشكيل شده كه  ۶۰تيم در خميني شهر
و  ۳۰تيم در شهر درچه خانوادهها را غربالگري
ميكنند .اين تيمها متشكل از دو خانم و يك آقا
بوده كه نيروهاي مشترك بسيج و شبكه بهداشت
هستند .براي اين افراد كاور مخصوص تهيه شده و
با كارت شناسايي به در خانه همشهريان مراجعه
خواهند كرد .معاون بهداشتي شبكه بهداشت
خميني شهر تصريح كرد :خطوط تلفن ۴۰۳۰
و  ۳۱۱۳براي مش��اوره و اطالعرساني تخلفات
اختصاص داده شده است.
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پيشرفت 90درصدي اجراي شبكه فاضالب
بافتتاريخيبوشهر
اجرايشبكهفاضالب
بوشهر
بافتتاريخيبوشهر
ب�ا  90درص�د پيش�رفت در ح�ال انج�ام اس�ت.

عبدالحمي��د حمزهپور مديرعامل ش��ركت آب
و فاضالب استان بوش��هر در بازديد از روند دفع
آبهاي روان ناش��ي از ب��ارش ب��اران از اجراي
۹۰درصد ش��بكه فاض�لاب با اعتب��اري بالغ بر
130ميليارد توم��ان س��رمايهگذاري در بافت
تاريخي بوش��هر گفت :براي پيش��گيري از بروز
بحران و مديريت ايس��تگاههاي پمپاژ فاضالب،
ش��بكههاي فاض�لاب در شهرس��تا نهاي
مختلف اس��تان بوش��هر اليروبي و شستوشو
ش��د .مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان
بوش��هر ،از آمادگي نيروها و عوام��ل پيمانكار و
تجهيزاتي براي پيگيري و رفع مشكالت احتمالي
در شبكههاي فاضالب خبرداد و تصريح كرد :در
اين راس��تا پيشبيني تأمين پمپهاي يدكي و
سيار شده اس��ت .حمزهپور با اش��اره به تست و
راهاندازي ديزل ژنراتورهاي ايستگاههاي اصلي
فاضالب در سه شهر بوشهر ،گناوه و ديلم گفت:
در اين زمينه اقدامات فني براي جلوگيري از بروز

مشكالت ناش��ي از گرفتگي و اليروبي خطوط
فاضالب انجام شده است .وي اصالح تابلو برقها
و تهيه لوازم يدكي مورد نياز را از ديگر برنامهها
دانست و تصريح كرد :در اين حوزه ضمن تعويض
پمپه��اي معيوب ،آش��غالگيرهاي ورودي به
ايستگاههاي پمپاژ فاضالب پاكسازي شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر
خاطر نشان كرد :در شهر بوش��هر با ايجاد 470
كيلومتر ش��بكه فاضالب و  14ايس��تگاه پمپاژ
روزانه افزونبر  30هزار متر مكعب فاضالب دفع
و تصفيه ميشود .حمزهپور تصريح كرد :در شهر
گناوه  140كيلومتر شبكه فاضالب و  6ايستگاه
پمپاژ ايجاد شده است كه روزانه بيش از  8هزار
مترمكعب فاضالب دفع ميش��ود .وي افزود :با
قدرداني از حوصله بازاريان در اجراي اين طرح،
همكاري در اجراي آن س��بب تسريع در كار در
راستاي ساماندهي بافت تاريخي ،رفاه ،آسايش و
رضايت مردم ميشود .در راستاي بهبود كيفيت
و كميت پساب خروجي تصفيهخانه فاضالب شهر
بوشهر از تابستان سال قبل اجراي طرح ارتقای
تصفيهخانه فاضالب بوشهر آغاز شد.

اهداي ۲۱تبلت به دانشآموزان نيازمندفومني

 ۶۲۰طرح اشتغال كميته امداد در روستاهاي سمنان اجرا شد

رضا محجوبي سرپرس��ت اداره آموزش و پرورش
فومن با اش��اره به تهي��ه و توزي��ع  ۲۱تبلت براي
دانشآموزان فومني ،گفت :با وج��ود ادامه فرآيند
آموزش به صورت غيرحضوري در مدارس ،بسياري از
دانشآموزان به دليل نداشتن تجهيزات الكترونيكي
امكان دسترسي به آموزش غيرحضوري از طريق فضاي مجازي را ندارند ،براين اساس به همت گروه جهادي
مصاف شهرستان فومن و با كمك خيرين ،طي فراخواني جهت تهيه تبلت براي دانشآموزان مناطق محروم،
تعداد  ۲۱دستگاه تبلت به ارزش  ۶۶ميليون و  ۵۰۰هزار تومان خريداري و بين  ۲۱دانش آموز در مناطق محروم
توزيع شد .وي افزود ۹۰:درصد دانشآموزان فومني به سامانه شاد دسترسي دارند و حدود ۱۰درصد دانشآموزان
مناطق محروم اين شهرستان به سامانه شاد دسترسي ندارند و از شرايط كالسهاي حضوري بهرهمند ميشوند.
سرپرست اداره آموزش و پرورش فومن ادامه داد :طبق گزارشها در شهرستان فومن حدود ۴۰۰دانشآموز ديگر
به گوشي هوشمند نياز دارند كه با همكاري خيرين در مرحله اول ۲۱عدد تبلت خريداري و توزيع شد.

محسن مسعوديانراد ،مديركل كميته امداد
اس��تان س��منان با اش��اره به اينكه از ابتداي
س��الجاري تاكنون در مجم��وع  ۱۲۹۷طرح
اشتغال كميته امداد در استان س��منان اجرايي شده اس��ت ،گفت :از اين تعداد ۶۲۰طرح در مناطق
روستايي و  ۶۷۷طرح در مناطق ش��هري ايجاد شده اس��ت .وي بابيان اينكه سهم مناطق شهري از
طرحهاي اشتغال اين نهاد  ۶۷۷طرح است ،افزود ۲۷ :ميلياردو  ۳۰۰ميليون تومان براي ايجاد اشتغال
در مناطق شهري تسهيالت ارزان قيمت با كارمزد چهاردرصد پرداخت شده است .مديركل كميته امداد
استان سمنان با اشاره به اينكه  ۵۷۷طرح اشتغال در رسته خدمات ۵۴۵ ،طرح دامپروري ،كشاورزي،
پرورش طيور و آبزيان ۸۶ ،طرح صنعتي و معدني ۳۲ ،طرح صنايعدستي و  ۵۷طرح حمل ونقل برشمرد
و گفت :از ابتداي سال تاكنون  ۴۱۰زن و  ۸۸۷مرد با حمايت كميته امداد صاحب شغل شدند.

با هزينهاي بالغ
گيالن
بر  ۶۶ميليون و
 ۵۰۰هزار تومان ۲۱تبلت براي دانشآموزان
فومني در مناطق محروم تهيه و توزيع شد.

مديركلكميته
سمنان
امداد اس�تان
س�منان با بيان اينكه  ۶۲۰طرح اش�تغال
كميته امداد در روستاهاي استان اجراشده
است ،از پرداخت  ۲۵ميلياردو  ۵۵۰ميليون
توم�ان براي اش�تغال روس�تايي خبرداد.

راهاندازي دوباره مجتمع راكد پرورش
قارچمرواريدشهرستانصحنه

توزيع ۱۶۰۰وسيله گرمايشي
بينمددجويانخراسانجنوبي

اجراي طرح محدوديتهاي كرونايي
شهيدسليمانيدرمازندران

مجتم�ع راك�د پ�رورش قارچ
كرمانشاه
مرواري�د واقع در شهرس�تان
صحنه با  8ميليارد تومان س�رمايهگذاري و با ظرفيت توليد
س�االنه  ۴۲۰ت�ن در مرحل�ه اول را هان�دازي ش�د.

 ۱۶۰۰دستگاه وسيله گرمايشي
خراسانجنوبي
بي�ن مددجوي�ان زيرپوش�ش
كميته امداد امام خميني(ره) در مناطق محروم و روستايي
خراسانجنوبي توزيع شد.

طرح محدوديته�اي كرونايي
مازندران
سردار شهيد س�ليماني كه هم
اكنون در 750پايگاه استان مازندران فعال است به زودي به
 ۲هزار پايگاه افزايش پيدا ميكند.

نوربخش حاتمي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه با
اشاره به راهاندازي دوباره مجتمع راكد پرورش قارچ مرواريد واقع در
شهرستان صحنه گفت :اين مجتمع داراي  ۱۲سالن پرورش قارچ
بوده كه در هر س��الن به صورت طبقاتي پرورش قارچ با فناوري و
امكانات جديد انجام ميشود .وي افزود :براي راهاندازي اين مجتمع
 8ميليارد تومان سرمايهگذاري انجام گرفته كه شامل يك ميليارد
و  ۳۰۰ميليون تومان دريافت تسهيالت و مابقي آورده مجري طرح
است .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه تصريح كرد:
راهاندازي واحدهاي راكد يكي از برنامههاي اولويتدار سازمان جهاد
كشاورزي استان بوده و س��رمايهگذاران و توليدكنندگان را براي
بازگشت به چرخه توليد و اشتغال حمايت ميكنيم.

بهرهب�رداري از
فارس
ني�روگاه ي�ك
مگاواتي خورشيدي خوشهپرور واقع در جاده
درودزن از توابع شهرستان مرودشت ،آغاز شد.

عليرضا خواجه مدير دفتر بازار برق شركت توزيع
نيروي برق شيراز در حاشيه بهرهبرداري از نيروگاه
توگو با
يك مگاواتي خورشيدي خوشهپرور ،در گف 
خبرنگاران گفت :نيروگاه خورشيدي يك مگاواتي
واقع در جاده درودزن ،بع��د از انجام آزمايشهاي
الزم ،تنظيم و تست تجهيزات و رلههاي حفاظتي،
به شبكه توزيع متصل شده و به بهرهبرداري رسيده
اس��ت .وي افزود :اين نيروگاه از طريق خط ۴۰۳
ايستگاه فوق توزيع مجتمع گوشت مرودشت ،برق
توليدي خود را به شبكه تزريق ميكند .مدير دفتر
بازار برق شركت توزيع نيروي برق شيراز با اشاره به
فراهم بودن زيرساخت براي ورود بخش خصوصي
به توليد انرژي برق ،ادامه داد :يكي از سياستهاي

رضا سلم آبادي ،مديركل كميته امداد خراسانجنوبي گفت :با
توجه به آغاز فصل سرما  ۱۶۰۰وسيله گرمايشي بين مددجويان
خراس��انجنوبي با هدف كمك به تأمين وسايل گرمايشي آنها
كه امسال از گاز شهري بهرهمند شدهاند ،توزيع شد .وي افزود:
از اين تعداد ،هزار و  ۵۰۰دس��تگاه بخاري و  ۱۰۰دس��تگاه نيز
آبگرمكن ديواري است .مديركل كميته امداد خراسانجنوبي
تصريح كرد :ب��راي تهيه و توزيع اين تع��داد بخاري و آبگرمكن
ديواري در مي��ان مددجويان تحت حمايت خراس��انجنوبي،
بيش از يك ميليارد و  ۷۰۰ميليون تومان هزينه شده است .سلم
آبادي ،گفت :اين تعداد وسايل گرمايشي بين مددجويان مناطق
محروم و روستايي توزيع شده است.

احمد حس��ين زادگان اس��تاندار مازندران با اش��اره به اج��راي طرح
محدوديتهاي كرونايي س��ردار شهيد س��ليماني در محالت استان
مازندران گفت :در مرحله اول اجراي اين طرح بيش از  ۷۵۰پايگاه فعال
شده كه مرحله اول يا همان مرحله آموزشي توسط دانشگاه علوم پزشكي
صورت ميگيرد و قرار است اين تعداد به ۲هزار پايگاه افزايش پيدا كند
تا در مرحله عملياتي و اجرايي شاهد خروجي اين طرح در كاهش ابتال
به ويروس كرونا باشيم .وي افزود :همراهي و همكاري سمنها از جمله
الزامات اصلي اين مهم است كه در طرح محدوديتهاي كرونايي سردار
شهيد سليماني ذيل فرماندهي عمليات پايگاه مقاومت بسيج محلهها
عملميكنندكهباكمكدستگاههايديگرخيرين،هيئتامنایمحله،
روحانيون و هاللاحمر همكاري و اقدمات الزم را صورت ميدهند.

نيروگاه خورشيدي درودزن فارس افتتاح شد

وزارت ني��رو ،اس��تفاده از ت��وان و ظرفيت بخش
خصوصيبرايايجادنيروگاههايخورشيدي،بادي،
آبي وبيوگاز به عنوان انرژيها تجديدپذير است.
خواجه گفت :تاكنون ش��ش نيروگاه تجديدپذير

با ظرفيت  ۱۱مگاوات در محدوده تحت مديريت
شركت توزيع نيروي برق شيراز و با همراهي بخش
خصوصي احداث ش��ده و به بهرهبرداري رسيده
اس��ت .وي خاطرنش��ان كرد :در زمينه نيروگاه

خورشيدي ويژه مشتركين نيز تعداد  ۲۰۰نيروگاه
با ظرفيت  ۱۶۰۰كيلووات به بهرهبرداري رسيده و
 ۱۰۰نيروگاه ديگر نيز در مراحل پاياني ايجاد قرار
دارد كه ب��ه زودي به بهرهبرداري خواهد رس��يد.
مدير دفتر بازار برق ش��ركت توزي��ع نيروي برق
شيراز گفت :با هدف ايجاد اش��تغال و كارآفريني
مددجويان كميته امداد ام��ام خميني(ره) طرح
بركت آفتاب ب��ا همكاري آن نه��اد حمايتي اجرا
شده اس��ت؛ در قالب اين طرح مددجويان واجد
شرايط ميتوانند با اخذ تسهيالت بانكي ،نسبت
به نصب سامانه خورشيدي برپشت بام منازل خود
اقدام كنند .خواجه خاطرنشان كرد كه اين اقدام با
هماهنگي و همكاري كميته امداد امام خميني(ره)
استان فارس و در راستاي ايجاد بستر درآمد پايدار
از محل توليد برق ،برنامهريزي و دنبال شده است و
برق تأمين شده در اين نيروگاههاي خورشيدي به
شكل تضميني خريداري ميشود.

تجهيزاراضيكشاورزيسيستانوبلوچستانبهسيستمنوينآبياري

طرح مكملياري كودكان زير ۵سال خوزستان اجرا شد

جعفر زربافت��ي مدي��ر آب و خ��اك و امور فني
مهندسيسازمانجهادكشاورزياستانسيستان
وبلوچستان گفت :با مشاركت كش��اورزان و بهرهبرداران ۴٣٠٠هكتار از زمينهاي كشاورزي با پيشرفت
فيزيكي ۵٠درصد در حال تجهيز به سيستمهاي نوين آبياري است .وي افزود :تاكنون2810هكتار از اراضي
كشاورزي استان مجهز به سيستمهاي نوين آبياري شده است .مدير آب و خاك و امور فني مهندسي سازمان
جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان تصريح كرد :مشكل كمبود آب و كاهش بارندگي در اين استان
گرموخشكازجملهداليلياستكهباعثگرديدهتااستفادهبهينهازمصرفآبكهسيستمهاينوينآبياري
نيز يكي از آنهاست به شدت مورد توجه سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان قرار بگيرد.

مهنوش صاحب��دل رئيس گ��روه بهبود تغذيه
مركز بهداشت خوزستان گفت :با توجه به نقش
ويتأمين  Aدر تنظيم و تقويت سيستم ايمني
بدن و تأثير آن در كاهش خطر ابتال به بيماريهاي عفوني و مرگ ومير ناشي از آن در كودكان زير پنج
سال ،مصرف منابع غذايي و در صورت نياز مكمل اين ويتأمين توصيه ميشود .وي با اشاره به منابع غذايي
داراي ويتأمين ،Aافزود :ويتأمين Aدر مواد غذايي حيواني و گياهي وجود دارد .جگر ،قلوه ،شير پرچرب،
خامه ،كره ،پنير پرچرب و زرده تخم مرغ منابع غذايي حيواني داراي ويتأمين Aهستند .رئيس گروه بهبود
تغذيه مركز بهداشت خوزستان ادامه داد :سبزيها و ميوههاي زرد ،نارنجي ،قرمز و سبز تيره مانند هويج،
كدو حلوايي ،گوجه فرنگي ،جعفري و كاهو نيز منابع غذايي گياهي داراي ويتأمين Aهستند.

سيستان وبلوچستان از ابتــ�داي
س�ا لجاري
تاكنون  ۲۸۱۰هكتار از زمينهاي كش�اورزي
استان با اعتباري بالغ بر  ٢٨۵ميليارد ريال به
سيستمهاينوينآبياريمجهزشدهاست،كه
از اين ميزان  ١۶٣۵هكتار سيستم كم فشار و
 ١١٧۵هكتار سيستم تحت فش�ار ميباشد.

رئيسگروهبهبود
خوزستان
تغذي�ه مرك�ز
بهداشتخوزستانازاجرايطرحمكملياري
ويتأمين Aباتوجهبهشرايطاپيدميكروناوبه
منظور تقويت سيستم ايمني كودكان دو تا
پنج س�ال در اس�تان خوزس�تان خبر داد.

ارائه خدمات رايگان درماني
در شهرستان اسدآباد

مدير رواب�ط عمومي دانش�كده علوم
همدان
پزشكي شهرستان اسدآباد از ارائه ۲۰۰
ميليون ريال خدمات پزش�كي در اردوي جهادي متخصصان بسيج
جامعه پزشكي اين دانشكده در منطقه چهاردولي شهرستان خبر داد.

حسين سليماني مدير روابط عمومي دانش��كده علوم پزشكي شهرستان
اس��دآباد با اش��اره به اردوي بزرگ جهادي تيم متخصصان بسيج جامعه
پزشكي دانشكده علوم پزشكي شهرستان به نام اردوي جهادي شهيد حاج
قاسم سليماني در هفته بسيج در روستاي حسن آباد امام و منطقه دهستان
چهاردولي واقع در بخش مركزي گفت :در اين تيم متشكل از متخصصان
ارولوژي ،زنان ،داخلي ،چشم پزشكي ،مغز و اعصاب و پزشك عمومي اقدام
به ويزيت رايگان اهالي روستاهاي اصلي و قمر منطقه چهاردولي شد .وي
با اشاره به  ۴۳۰نفر ويزيت رايگان توسط پزشكان متخصص در اين اردوي
جهادي تصريح كرد :از اين تعداد ويزيت انج��ام گرفته  ۳۰۰نفر از بيماران
توسط پزشكان متخصص ۷۰ ،نفر پزشك عمومي و  ۶۰نفر توسط پزشك
مامايي و مشاورهاي ويزيت شدند .مدير روابط عمومي دانشكده علوم پزشكي
شهرستان اس��دآباد با بيان اينكه عالوه بر ويزيتهاي رايگان فوق ،در اين
طرح به  ۱۵۰نفر از بيماران آموزش و مراقبتهاي بهداشتي ارائه شد و ۵۰
بيمار به كلينیكهاي تخصصي ارجاع داده شدند ،گفت :در اين تيم با حضور
كارشناسان مامايي ،بهداشت محيط ،بيماريها و روانشناس عالوه بر توزيع
ماسك رايگان به مراجعه كنندگان به اردوهاي جهادي جامعه بسيج پزشكي،
مراقبان سالمت اقدام به آموزش پيشگيري و مبارزه با بيماري كرونا و آموزش
رعايت پروتكلهاي بهداشتي كردند .سليماني در پايان از توزيع افزون بر
۴۰ميليون ريال داروي رايگان در اين طرح خبرداد و يادآور شد :ارزش ريالي
خدمات ارائه شده در اين تيم ،بيش از  ۲۰۰ميليون ريال بوده است.

واحدهاي اقامتي مشهد آماده ميزباني
از بهبوديافتگان كرونايي
خراسانرضوي

 4هزارو 673تختواحدهاياقامتيمشهد
آماده ميزباني از بهبود يافتگان كرونا شد.

يوس��ف بيدخوري ،مع��اون گردش��گري اداره كل مي��راث فرهنگي،
گردشگري و صنايعدستي خراس��انرضوي گفت 4 :هزار و  ۶۷۳تخت
در واحدهاي اقامتي مش��هد براي ميزباني از بهبوديافتگان كرونا آماده
شده است .وي افزود :در پيدرخواس��ت دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مبني بر احتمال اعالم نياز وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي
براي اختصاص بخش��ي از فضاي واحدهاي اقامتي رس��مي به اقامت
بهبوديافتگان كرونا به منظور گذراندن دوران نقاهت ،تعدادي از مالكان
واحدهاي اقامتي رسمي كالنشهر مشهد در اين زمينه اعالم آمادگي
كردند .معاون گردش��گري اداره كل ميراث فرهنگي ،گردش��گري و
صنايعدستي خراسانرضوي ،ادامه داد 18 :واحد اقامتي وابسته به دولت
و دس��تگاههاي اجرايي آماده ميزباني و پذيرش بهبوديافتگان بيماري
كوويد  ۱۹براي سپري كردن دوران نقاهت و جلوگيري از حضور آنان در
جمع اعضاي خانواده و جامعه تا زمان پايان اين دوران هستند .بيدخوري
گفت :اين افراد در اين دوره به خدمات بيمارستاني نياز ندارند و فضاي
تحت كنترل با خدمات روزانه براي آنان مورد نياز اس��ت .وي تصريح
كرد :هيچگونه اجباري در زمينه مشاركت اين مالكان نبوده و تاكنون با
هيچ يك از آنها نيز قراردادي امضا نشده است .معاون گردشگري اداره
كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي خراسانرضوي افزود:
در صورت اعالم نياز دانشگاه علوم پزشكي مشهد براي اقامت اين افراد،
زيرساختها مهيا و آمادهسازيهاي الزم انجام شده است.

آذربايجانش�رقي :فرمانده س��پاه ناحيه مراغه گف��ت :اعضاي
۳۵نفره گروه جهادي صديقه كبري در طول پنج سال فعاليت به دنبال
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار روستايي هستند .سرهنگ رشيدي
افزود :اين گروه در حوزه توانمندسازي بانوان روستايي از آنها در بافت
فرش ،توليد محصوالت خانگي ،پرورش ماكيان و توليد گياهان دارويي
حمايت مالي و فكري ميكند .وي ادامه داد :اين گروه جهادي همزمان
با شيوع كرونا در توليد ماسك و توزيع  ۷۰۰بسته معيشتي در مناطق
محروم شهرستان مشاركت داشته است .فرمانده سپاه ناحيه مراغه با
اشاره به آسيب س��يل به دهها خانه در روستاي شليل وند مراغه افزود:
اعضاي اين گروه در يك اقدام شايسته در شستوشو و پاكسازي خانهها
به بانوان روستا كمك كردند .به گفته رشيدي به همت اين گروه جهادي
امسال دو سري جهيزيه براي زوجهاي نيازمند تأمين شده است.
همدان :گروه جهادي ش��هيد حاج قاسم س��ليماني دانشگاه فني
ش��هيدمفتح همدان براي كمك به مردم محروم در شرايط كرونايي،
در بين نيازمندان غذا و ماس��ك توزيع كرد .بر اين اساس دانشجويان
جهادگر با رعايت دستورالعملهاي بهداشتي ۲۵۰ ،پرس غذاي گرم در
بين افراد واقع در گرمخانه همدان و افراد بيبضاعت توزيع كردند.
خراس�انرضوي :مدير غذا ودارو دانش��گاه علوم پزش��كي تربت
حيدريه گفت :از زمان شيوع بيماري تأمين انسولين مورد نياز بيماران
ديابتي تربت حيدريه كوويد  ،۱۹در شهرس��تان با كمبود دارو مواجه
نشدهايم و در حال حاضر نيز تمامي تمهيدات الزم براي تأمين داروهاي
مورد نياز بيماران انديش��يده شده است .دكتر س��يدجواد حسيني با
اشاره به كمبود يك نوع از انسولين قلمي در سطح كشور افزود :بيماران
ديابتي نگران تأمين انسولين موردنياز خود نباشند و براي دريافت انواع
انسولين با رعايت نوبت ميتوانند به معاونت غذا و دارو دانشگاه (واقع در
خيابان شهيد مدرس) مراجعه نمايند.
مازندران :اس��تاندار مازندران با بيان اينكه طرح محدوديتهاي
كرونايي سردار سليماني محله محور است ،از اجراي اين طرح در ۷۵۰
محله با كمك پايگاههاي مقاومت بسيج خبر داد .حسينزادگان افزود:
اين طرح همكاري دانشگاه علوم پزشكي و با همكاري بسيج آغاز شده
است .وي با اشاره به فعال شدن  ۷۵۰پايگاه بسيج براي اجراي طرح
سردار سليماني تاكنون در مازندران تصريح كرد :شمار اين پايگاهها به
 2هزار پايگاه افزايش خواهد يافت.
كرمانش�اه :پرويز توس��لي زاده رئيس كلدادگس��تري اس��تان
كرمانشاه در مراسم آزادي  41زنداني غير عمد كه با حضور فرمانده سپاه
نبياكرم(ص) و به همت بسيج حقوقدانان برگزار شد با اشاره به بيانات
مقام معظم رهبري مبني بر اينكه زنداني شدن افراد تبعات منفي براي
فرد و حتي خانوادههايشان به دنبال دارد گفت :در تالش هستيم تا جايي
كه ممكن است از زنداني شدن افراد جلوگيري كنيم .وي با بيان اينكه
حضور بسيج و نيروهاي بسيجي در كشور ما داراي يك انگيزه معنوي
است و انگيزه مادي جايي ندارد ،افزود :حضور بسيجيان براي رسيدن به
قربالهي است كه در ساير نظامهاي دنيا چنين چيزي وجود ندارد و كار
امروز بسيج حقوق دانان بزرگ و ارزشمند است.

