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88498441سرويس  شهرستان

محققان دانشگاه  خراسانرضوي
عل�وم پزش�كي 
مشهد موفق به ابداع يك روش درماني جديد 
و با استفاده از فيبرين گلو براي درمان كودكان 

مبتال به شيلوتوراكس شدند. 
دكتر داري��وش حميدي علم��داري عضو هيئت 
علمي دانش��گاه علوم پزشكي مشهدگفت: پس از 
عمل جراحي قلب باز كودكان، بيمار دچار عارضه 
شيلوتوراكس مي شود كه عارضه خطرناكي است، 
در گذشته تعداد زيادي از اين بيماران جان خود را از 
دست مي دادند اما با ابداع يك روش درماني جديد 
و با استفاده از فيبرين گلو اين بيماران تحت درمان 
قرار مي گيرند.  وي خاطر نش��ان كرد: با همكاري 
دكتر محمد عباسي جراح قلب و عضو هيئت علمي 
دانشگاه علوم پزشكي مش��هد، اين روش درماني 
مناسب براي اين بيماري با استفاده از فيبرين گلو در 
نظر گرفته شد كه با استفاده از اين روش ۹۵درصد 

بيماران درمان ش��دند.  اين عض��و هيئت علمي 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد تصريح كرد: نتايج اين 
روش درماني به عنوان ابداع يك روش درماني جديد 
در دانشگاه علوم پزشكي مشهد براي درمان بيماران 

 شيلوتوراكس به دنبال عمل جراحي قلب باز در مجله 
Cardio- Thoracic Surgery و همچني��ن 
شيلوتوراكس به دنبال عمل جراحي در كانسر مري 
در مجله World journal of Surgery منتشر 

شده است.  دكترحميدي علمداري با بيان اينكه اين 
روش براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
انجام شد كه باعث نجات جان بيماران زيادي شد 
و در حال حاضر براي بيماران كل كشور اين روش 
درماني را انجام مي دهيم، گفت: روش��ي در دنيا 
براي درمان اين بيم��اران وجود ندارد به جز عمل 
جراحي تهاجمي كه معموالً بيماران در طي عمل 
فوت مي كنند ولي اين روش توانس��ته است جان 
۹۵ درصد بيم��اران را نجات ده��د.  وي افزود: در 
صورت آماده شدن زير ساخت ها مي توان پذيراي 
بيماران خارجي نيز شد كه اين مهم مي تواند نقش 
مهمي در كس��ب درآمده��اي ارزي و همچنين 
معرفي مشهد به عنوان قطب درمان كشور شود.  
برون تراوي محتويات لنف هاي تش��كيل شده در 
دستگاه گوارش، به  علت اختالل يا انسداد مجراي 
توراس��يك و تجمع آن در حفره پلورال يا فضاي 

جنبي را شيلوتوراكس مي گويند. 

ابداع روش درماني جديد شيلوتوراکس کودکان به همت متخصصان مشهدي

تصويب طرح طبيعت گردي آشوراده در ستاد ملي تاالب ها 
ط���رح ۲۲  گلستان
ي  ر هكت���ا
طبيعت گردي جزيره آشوراده در ستاد ملي 
هماهنگ�ي و مديريت تاالب هاي كش�ور به 
رياس�ت دكت�ر جهانگي�ري مع�اون اول 
رئيس جمهور و با همراهي دكتر كالنتري رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست تصويب شد. 
روز گذشته در جلسه س��تاد ملي هماهنگي و 
مديريت تاالب هاي كش��ور برگزار شد و در اين 

جلسه ضمن تصويب طرح طبيعت گردي جزيره آشوراده، پيشنهاد وزارت نيرو براي تعيين حد بستر و 
حريم دريا در نوار ساحلي استان گلستان به دليل مخالفت استانداري گلستان و وزارت كشور به تصويب 
نرسيد و موكول به اخذ نظر استانداران ساحلي شد.  براساس اعالم روابط عمومي استانداري گلستان، در 
اين جلسه كه با حضور غراوي معاون هماهنگي امور عمراني استاندار گلستان و نماينده استان برگزار شد، 
اليروبي كانال آشوراده و چاپاقلي و خزيني با اولويت كانال آشوراده با اعتباري بالغ بر ۴۰۰ ميليارد تومان از 
محل اعتبارات مديريت بحران مواد ۱۰ و ۱۲ هم تصويب و مقرر و تأكيد شد سازمان بنادر از منابع داخلي 

خود همراهي الزم را داشته باشد تا عمليات اجرايي آن در دولت دوازدهم به صورت جدي آغاز شود.

پرداخت ۸۰ ميليارد تسهيالت قرض الحسنه به نيازمندان لرستانی 
سال گذشته ۸۰  لرستان
ميليارد تومان 
تسهيالت از طريق صندوق امداد واليت به 
نيازمندان در استان لرستان پرداخت  شد. 
خدايار حس��نوند مدي��ر امور ش��عب صندوق 
قرض الحسنه امداد واليت استان لرستان با اشاره به 
اينكه هدف اصلي راه اندازي صندوق قرض الحسنه 
امداد واليت گس��ترش فرهنگ قرض الحس��نه 
است، گفت: تمام تسهيالت پرداختي اين صندوق 
به صورت قرض الحسنه و بدون سود و كارمزد است.  وي بابيان اينكه در سال گذشته بيش از ۸۰ ميليارد 
تس��هيالت به نيازمندان پرداخت  شده اس��ت، افزود: از اين تس��هيالت ۵۳۶ مورد با اعتبار ۱۲ميليارد و 
۳۶۳ميليون تومان تسهيالت اشتغال، ۲۴۵ مورد آموزش كسب وكار با اعتبار ۹۰۰ ميليون تومان، ۵۲۹۵ 
مورد تسهيالت كارگشايي با اعتبار ۲۷ ميليارد و ۶۹۳ ميليون تومان و  وديعه مسكن ۴۸۸ مورد با اعتبار 
۵ميليارد و ۲۵۵ ميليون تومان پرداخت  شده است.  مدير امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد واليت 
استان لرستان تصريح كرد: جذب سپرده نيكوكاران و مشاركت در پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به 

نيازمندان بدون هيچ سودي نيكوترين خدمتي است كه انسان به همنوع خود مي تواند انجام دهد.

23 كالس درس به مدارس پاكدشت افزوده شد 
به همت خيران،  تهران
بني�اد بركت و 
كميساري عالي پناهندگان ۲۳ كالس درس 
به ظرفيت آموزشي پاكدشت افزوده و پنج 

مدرسه كلنگ زني شد. 
مهدي يوسفي جماراني فرماندار پاكدشت در مراسم 
افتتاح دو مدرسه خيرساز موجاني و شهيد دانشمند 
فخري زاده در شهرس��تان پاكدشت و افتتاح پنج 
مدرسه ديگر كه به همت بنياد بركت و كميساري 

عالي پناهندگان در پاكدشت كلنگ زني شد، با اشاره به اهميت تأمين مسائل تعليمي و به ويژه تربيتي براي 
نسل جديد گفت: با افتتاح اين دو مدرسه كمبودها تا حدودي جبران مي شود اما توسعه آموزشي اين شهرستان 
همچنان نيازمند خيران است زيرا پاكدشت همواره به اين رويه صعودي ساخت مدرسه نياز دارد.  وي افزود: با 
افتتاح مدرسه شش كالسه موجاني در قشالق حاجي آباد و ۱۷ كالسه شهيد محسن فخري زاده در ميدان غربا 

و ساخت و تجهيز پنج مدرسه ديگر بخش قابل  توجهي از مشكالت بخش آموزشي تأمين مي شود.

غربالگري 6626 مسافر مرزي در آذربايجان غربي
مديرعامل جمعيت  آذربايجانغربي
حم�ر  ل ا هال

آذربايجان غربي از غربالگري ۶ هزار و ۶۲۶ مسافر 
توسط اين س�ازمان در مرزهاي استان خبرداد. 
امير جعفرزاده مديرعامل جمعيت هالل احمر 
آذربايجان غربي گفت: از ۲۵ اسفند سال ۹۹ تا 
۱۶ فروردين ماه، از شش مرز زميني و هوايي 
استان ۶ هزار و ۶۲۶ مسافر وارد استان شده اند.  
وي افزود: در طي اين ۲۱ روز غربالگري، ۶ هزار 

و ۴۰۷ مورد تب سنجي، ۵ هزار و ۱۲۲ تست فوري، ۲۹۰ مورد مشكوك و ۲۱۱ مورد تست PCR در 
مرزها انجام گرفته كه توسط نيروهاي هالل احمر غربالگري صورت گرفته است.  مديرعامل جمعيت 
هالل احمر آذربايجان غربي گفت: همه مسافراني كه قصد ورود به كشور از طريق استان را دارند، در زمان 
ورود از پايانه مرزي بازرگان، مرز رازي، مرز سرو، فرودگاه بين المللي شهيد باكري، مرز تمرچين و مرز 

كيله توسط ۱۵۸ نفر تيم هاي مراقبتي هالل احمر استان آذربايجان غربي غربالگري مي شوند. 

 افزايش ۱۰ هزار نفري شاغالن
در آذربايجان شرقي 

مدي�ركل تع�اون، كارو رف�اه  آذربايجانشرقي
اجتماعي آذربايجان ش�رقي از 
افزايش 1۰ هزار نفري اشتغال در آذربايجان شرقي خبر داد. 
حسين فتحي مديركل تعاون، كارو رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي 
گفت: با تالش هاي انجام گرفته ميزان اشتغال در سال ۹۹ نسبت به 
سال قبل ۱۰ هزار نفر افزايش يافته اس��ت.  وي افزود: با همكاري و 
همراهي مجموعه ادارات تعداد مستمر بگيران بيمه بيكاري به ميزان 
۲ هزار نفر كاهش يافته است.  مديركل تعاون، كارو رفاه اجتماعي 
آذربايجان شرقي با تشريح ابعاد مختلف بيانات مقام معظم رهبري در 
آغاز سال نو تصريح كرد: براي تحقق شعار سال بايد با وحدت و همدلي 
و هم افزايي بهتر شوراي هماهنگي نيازها و انتظارات جامعه هدف 
احصا و برنامه ريزي الزم براي پشتيباني ها و مانع زدايي ها در قوانين 
و مقررات در حوزه عملكرد به عمل  آيد.  در اين نشست مديران كل 
عضو شوراي هماهنگي به بيان مهم ترين اقدامات و عملكرد در سال 
۹۹ پرداخته از توسعه سيستم هاي متمركز سامانه هاي خدمت رساني 

و ارائه خدمات كامالً الكترونيكي در استان خبر دادند.

 انجام ۱۱۵۰ رپيد تست كوويد 
در ايام نوروز در پايانه مرزي ميرجاوه

در 1۵ روز نخست سال جاري  سيستانوبلوچستان
واحد مراقبت بهداشتي مرزي 
ميل ۷۲ شهرستان ميرجاوه بيش از 11۵۰ رپيد تست كوويد 
1۹ از مسافرين و رانندگان ترانزيت ورودي به كشور انجام داد. 
دكتر مصطف��ي احمدي مقدم مدير ش��بكه بهداش��ت و درمان 
شهرستان ميرجاوه سيستان وبلوچستان با اشاره به انجام ۱۱۵۰ 
رپيدتست كوويد در ايام نوروز در پايانه مرزي ميرجاوه گفت: در 
همين راستا ۱۳ مورد مبتال به كوويد ۱۹ در پايانه مرزي ميرجاوه 
شناس��ايي گرديد.  وي اف��زود: همچنين در اين م��دت تمامي 
مسافرين ورودي به كشور در بدو ورود عالوه بر مراقبت، بيماريابي 
و نمونه گيري كوويد ۱۹ واكس��ن پولي��وي خوراكي نيز دريافت 
نموده اند.  مدير ش��بكه بهداشت و درمان شهرس��تان ميرجاوه 
تصريح كرد: با شناسايي اين ۱۳ مورد مثبت تعداد كل موارد مثبت 
كوويد از ابتداي آذرماه سال گذشته و شروع طرح شهيد سليماني 
به ۴۹ نفر افزايش و تعداد كل موارد مثبت شناسايي شده در پايانه 

مرزي از ابتداي بحران كوويد به ۸۳ نفر رسيده است. 

 ۱23۰ زن شيرازي 
عضو صندوق هاي خرد روستايي شدند

1۲۳۰ نفر از زنان روستايي در  فارس
شيراز در ۳۲ صندوق اعتبارات 
هس�تند.  فعالي�ت  ب�ه  مش�غول  و  عضوي�ت  خ�رد 
ذبيح اهلل سيروسي مدير جهاد كشاورزي شيراز با اشاره به اينكه چهار 
صندوق از مجموع اين صندوق ها در سال ۱۳۹۹ تأسيس و آغاز به 
كار كرده اند، گفت: سرمايه صندوق هاي اعتباري خرد زنان روستايي 
اين شهرستان در حال حاضر ۷ ميليارد و ۳۵۰ ميليون ريال است كه 
در امور مختلف سرمايه گذاري مي شود.  وي خاطرنشان كرد: تاكنون 
عمده فعاليت اعضاي اين صندوق ه��ا در زير بخش هاي دامداري، 
زنبورداري، قالي بافي، توليد لبنيات، ترشيجات و نان محلي، خشك 
كردن و بسته بندي سبزيجات، پرورش مرغ بومي، عروسك سازي، 
بافندگي، ريسندگي، گياهان دارويي و كيك و شيريني پزي بوده 
است.  به گفته مدير جهاد كشاورزي شيراز در يك اقدام ابتكاري و نو 
يكي از صندوق هاي اعتباري خرد زنان روستايي شهرستان شيراز 
در بخش ارژن به تازگي در حوزه بوم گردي و جذب توريسم مشغول 

به فعاليت شده كه در نوع خود قابل توجه است.

  گلس�تان: معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيالت گلستان گفت: 
فصل صيد ماهيان اس��تخواني در آب هاي گلس��تان، از سوي سازمان 
شيالت ايران تا ۲۵ فروردين ماه تمديد ش��د.  محسن يحيايي افزود: 
كاهش ميزان صيد نسبت به فصل گذش��ته، پايين بودن سرانه صيد 
و تعداد دفعات پره  كشي و بحران هاي ناشي از بيماري كرونا، از جمله 
عوامل تأثيرگذار در تمديد فصل صيد امس��ال بوده است. وي با اشاره 
به داليل كاهش ميزان صيد در اس��تان افزود: يكي از مهم ترين داليل 
تمديد زمان صيد در سال جاري، كوچ ديرهنگام ماهي سفيد به سواحل 

استان است. 
  خراسان جنوبي: نماينده مردم شهرس��تان هاي طبس، بشرويه، 
فردوس و سرايان در مجلس شوراي اس��المي از آغاز عمليات اجرايي 
توسعه بيمارستان طبس در آينده اي نزديك خبر داد.  حجت االسالم 
مجيد نصيرايي افزود: با پيگيري مكاتبات قبلي در خصوص مس��ائل 
حوزه بهداشت و درمان شهرستان هاي حوزه انتخابيه و بررسي آخرين 
وضعيت طرح توسعه بيمارستان طبس از معاون درمان وزارت بهداشت 
دعوت كرديم تا براي ارزيابي وضعيت بهداشت و درمان شهرستان هاي 

طبس، فردوس، بشرويه و سرايان به حوزه انتخابيه سفر كند. 
  تهران: س��رهنگ خداداد كاش��في فرمانده س��پاه ناحيه حضرت 
روح اهلل)ره( باقرشهر گفت: در نوروز امسال۶۵۰۰ بسته معيشتي عيدانه 
شامل مواد غذايي و بهداشتي كه ارزش هر كدام از بسته ها حدود ۵۰۰ 
هزار تومان بود تهيه و در بين خانواده هاي نيازمند و كم بضاعت توزيع 
شد.  وي افزود: ۱۲ ميليون تومان وجه نقد و مقداري البسه، پوشك بچه 
و ديگر اقالم مورد نياز براي زلزله زدگان سي سخت جمع آوري و ارسال 
شد، و عالوه بر اين سه گروه جهادي نيز براي ياري رساندن و تعمير و 
بازسازي خانه هاي مسكوني زلزله زدگان به مناطق زلزله زده در سرپل 

ذهاب و سي سخت اعزام شدند. 
  ايالم: مدير اش��تغال جهاددانشگاهي واحد اس��تان ايالم از تأمين 
۵۰ دستگاه نخ ريس نيمه اتوماتيك براي متقاضيان طرح ملي مشاغل 
خانگي در اس��تان خبرداد.  يون��س ميرزايي با بيان اينكه براس��اس 
برنامه ريزي صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۰۰ دستگاه نخ ريس 
به متقاضيان اين رشته تحويل خواهد شد، تصريح كرد: در طرح الگوي 
نوين مشاغل خانگي در استان ايالم مراحل شناسايي مزيت ها تمام شده 
و هم اكنون آموزش و توانمندسازي و اتصال به بازار براي متقاضيان در 

حال انجام است. 
  خراسان شمالي: مديركل انتقال خون خراسان شمالي گفت: طي 
سال گذشته يك هزار و ۳۳۱ خانم براي اهداي خون به مراكز خونگيري 
استان مراجعه كردند كه نشان از افزايش ۱۱/۴۷ درصدي اهداي خون 
توسط بانوان دارد.  دكتر حسين زارع با اشاره به اينكه در سال گذشته 
۲۳ هزار و ۳۸۱ داوطلب اهداي خون به مراكز ثابت و سيار خونگيري 
اس��تان مراجعه كردند كه از اين تعداد يك هزار و ۳۳۱ نفر از كل اهدا 
كنندگان را بانوان تش��كيل دادند، افزود: از كل آمار خونگيري س��ال 
گذشته، ۱۱ هزار و ۱۳ نفر اهدا كننده مستمر بودند و سه هزار و ۳۸۱ 

نفر نيز براي نخستين بار خون اهدا كردند.

 بسيج سازندگي سپاه اردبيل 
جهيزيه ۱۰۰ نوعروس را تأمين كرد

 375۰ واحد مسكن مددجويي 
در خوزستان ساخته  يا تعمير شد

جه����يزي�ه  اردبيل
س  و ع�ر 1نو ۰ ۰
اردبيلي تهيه ش�د و جوان�ان می توانند براي 
ثبت نام به بسيج سازندگي استان مراجعه كنند. 
سرهنگ پاسدار حسن دهقاني فرمانده سپاه ناحيه 
شهرستان اردبيل در رابطه با اهداي جهيزيه براي 
زوج هاي جوان در جمع خبرنگاران گفت: جهيزيه 
۱۰۰ نوع��روس اردبيلي با كمك و همت بس��يج 
س��ازندگي، مركز نيكوكاري ازدواج ام��ام رضا)ع( 
و كميته امداد امام خميني)ره( اس��تان در سطح 
اس��تان اردبيل تهيه و توزيع ش��د.  وي با اشاره به 
اهميت ترويج فرهن��گ ازدواج آس��ان در جامعه 
افزود: طرح جهيزيه آس��ان و تخفيف دار به منظور 
ترويج فرهنگ ازدواج آسان، حمايت از نوعروسان 
نيازمند و حمايت از كاالي ايراني برگزار شد و براي 
نوعروسان نيازمند جهيزيه تهيه شد.  فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي ناحيه شهرستان اردبيل 
با بيان اينكه هر سري جهيزيه شامل ۱۵ قلم كاال 
و ۴۰ درص��د پايين تر از قيمت بازار اس��ت تصريح 
كرد: يخچال و فريزر، اجاق گاز، ماشين لباسشويي، 
جاروبرقي، فرش، س��رويس قابلمه، پت��و دونفره، 
اتوبخار، سرويس چيني، سرويس قاشق و چنگال، 

رخت آويز، ميز اتو، سرويس بلوري، كتري برقي و 
ساعت ديواري اقالم پك كامل اين جهيزيه است.  
فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل هم 
در خصوص كمك هاي كه قرار است در سال جاري 
انجام شود، گفت: رزمايش سراسري كمك مؤمنانه 
براي كمك و خدمت رس��اني به نيازمندان و اقشار 
آس��يب ديده از بيماري كرونا و افرادي كه مشاغل 
خود را از دست داده اند، با محوريت سپاه استان آغاز 
شده است.  س��ردار جليل بابازاده افزود: در مرحله 
اول اين رزمايش ۱۵ هزار بسته معيشتي و غذايي 
در بين خانواده هاي آسيب پذير و نيازمند شناسايي 
شده در استان توزيع مي شود.  وي با بيان اينكه اين 
رزمايش در س��ه مرحله انجام خواهد شد، تصريح 
كرد: مرحله دوم اين رزمايش در ماه مبارك رمضان 
همزمان با ميالد با سعادت كريم اهل بيت حضرت 
امام حسن)ع( و مرحله دوم آن در عيد سعيد فطر 
انجام خواهد شد.  فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( 
استان اردبيل افزود: بسته هاي معيشتي تهيه شده 
در طول ماه مبارك رمضان با حفظ كرامت انساني 
در بين بيش از ۶۶ هزار خانوار نيازمند و آسيب پذير 
با جمعيت حدود ۳۰۰ هزار نفر كه تحت پوشش هيچ 
نهاد و سازمان حمايتي نيستند، توزيع خواهد شد. 

۳۷۵۰ مس�كن  خوزستان
مددجوي�ي ب�ا 
همكاري سپاه پاس�داران گروه هاي جهادي 
بنياد مس�كن و خيري�ن ب�راي نيازمندان و 
مددجويان خوزستاني احداث و بازسازي شد. 
جمال شيبه مديركل كميته امداد استان خوزستان 
با بيان اينكه اين خدمات در سرفصل هاي خريد، 
س��اخت و تعمير منازل مس��كوني ارائه مي شود، 
گفت: خدمات عمراني ش��هري و روس��تايي ارائه 
شده در استان شامل س��اخت و تعميرات منازل، 
احداث حمام و س��رويس هاي بهداشتي مربوط و 
همچنين هزينه انش��عابات آب، برق، گاز و پروانه 
مسكن شهري مددجويان رايگان خواهد بود.  وي 
با بيان اينكه در جريان سيل سال ۹۸ و آبگرفتگي 
س��ال ۹۹ حدود ۳ هزار خانوار خوزستاني تحت 
حمايت كميته امداد كه متأثر شده اند، افزود: براي 
بيش از ۸۰۰ خانوار احداث و ۲ هزار خانوار ترميم 
و بازسازي كامل انجام شد.  مديركل كميته امداد 
خوزستان با اشاره به اينكه اولويت امداد خوزستان 
در سال ۱۴۰۰ امداد استان توجه ويژه به مناطق 
محروم با ضريب باالست، تصريح كرد: در روزهاي 
آغازين سال نو جهت بررس��ي معيشت و مسائل 

نيازمندان همراه با نماينده ولي فقيه در استان و 
امام جمعه اهواز حجت السالم موسوي در مناطق 
محروم و صعب العبور بخ��ش احمد فداله دزفول، 
چلواندكا و سوسن ايذه حضور پيدا كرديم.  شيبه با 
تأكيد بر اينكه خدمت رساني به محرومان و برطرف 
كردن چهره فقر از روستاها، همكاري و هماهنگي 
همه دستگاه ها را مي طلبد، ادامه داد: به رغم همه 
مشكالت به ويژه صعب العبور بودن برخي مناطق 
محروم، خدمت رساني كميته امداد به مددجويان 
تحت حمايت ادام��ه دارد.  مديركل كميته امداد 
خوزس��تان بخش احمدفداله درف��ول، چلواندكا 
و سوس��ن ايذه، از مناطق محروم و در عين حال 
صعب العبور استان هستند كه هزينه ساخت مسكن 
در اين مناطق به دليل حمل مصالح س��اختماني 
بيشتر و به سختي امكانپذير و با مشكالتي روبه رو 
است كه بايد رفع و زيرساخت ها آماده شود.  نماينده 
ولي فقيه در اس��تان و امام جمعه اهواز با تشكر از 
حضور كاركن��ان كميته امداد خوزس��تان كه در 
مناطق محروم و س��خت گذر و خدمت رساني به 
نيازمندان گفت: با وجود مشكل راه روستايي امكان 
ارائه خدمات كامل امكانپذير نيست، بنابر اين در 

ابتدا بايد مشكل راه روستاها حل شود.

 4 طرح علمي و فناوري در سمنان 
افتتاح شد 

ب�ا حض�ور مع�اون علمي و فن�اوري  سمنان
رئيس جمه�ور، چهار ط�رح علمي و 
فناوري از جمله فاز يك ساختمان كارگاهي مركز رويش پارك علم 

و فناوري استان سمنان افتتاح شد. 
در نخس��تين برنامه س��فر يك روزه س��ورنا س��تاري، معاون علمي و 
فناوري رئيس جمهور به استان سمنان و بازديد از پارك علم و فناوري 
اين اس��تان، چهار طرح حوزه علم و دانش در شهرس��تان شاهرود به 
بهره برداري رسيد.  محس��ن نظري رئيس پارك علم و فناوري استان 
س��منان درباره اين طرح ها گف��ت: بهره برداري از فاز نخس��ت پروژه 
ساختمان كارگاهي مركز رويش پارك علم و فناوري استان در شاهرود 

نخستين طرحي بود كه با حضور سورنا ستاري به بهره برداري رسيد. 
وي با بيان اينكه فاز دوم اين مجموعه نيز تكميل مي شود، افزود: اين 
پروژه مي تواند ظرفيت هاي كارگاهي را نيز به مركز رويش پارك بيفزايد 
تا بتوانيم خدمات بهتري را در اختيار واحدهاي فناور مستقر در پارك 
علم و فناوري استان س��منان ارائه كنيم.  رئيس پارك علم و فناوري 
استان سمنان با بيان اينكه افتتاح مركز رشد شماره دو در شاهرود از 
ديگر برنامه ها بود، گفت: اين مركز با استقرار واحدهاي فناور به رشد و 
توليد علم به خصوص حمايت از دانش فني جوانان براي اشتغالزايي و 
توسعه اقتصادي اختصاص مي يابد كه از اين بابت مي تواند مهم باشد 
همچنين بايد گفت ساختمان شماره يك اين مركز سابقاً ساخته شده 
بود.  نظري با بيان اينكه افتتاح مركز نوآوري و فناوري معادن و زمين 
شناس��ي در درون پارك را از ديگر برنامه هاي ستاري دانست و تأكيد 
كرد: ستاري در اين سفر با بازديد از مركز زمين شناسي، مركز نوآوري را 
رسماً به بهره برداري رساند.  وي افزود: اين ساختمان مي تواند به واسطه 
داشته هاي كالني كه اين استان در زمينه معادن و زمين شناسي دارد، 

بسيار در ارائه راهكار و برنامه، توسعه محور مؤثر باشد.  

 بازگشت 2۰ معدن غيرفعال كرمانشاه 
به چرخه توليد

۲۰ معدن غيرفعال استان كرمانشاه در سال  كرمانشاه
گذش�ته به چرخه توليد بازگشته است. 
مهرداد ساالري معاون هماهنگي امور عمراني استانداري كرمانشاه، با 
اشاره به اينكه ۲۰۰ معدن فعال و غيرفعال در استان وجود دارد، گفت: 
در بخش هاي معدني چند پهنه تعريف ش��ده كه يك��ي از آنها مصالح 
ساختماني است كه شامل معادن س��نگ هرسين، معادن شن و ماسه 
و معادن قير در گيالن غرب مي ش��ود.  وي با بيان اينك��ه برخي از اين 
پهنه ها در اختيار افرادي ق��رار گرفته بود كه آن را فري��ز كرده بودند، 
افزود: ۵۶ معدن غيرفعال در اس��تان وجود داشت كه همه آنها بررسي 
شده و ۲۰ مورد از آنها سال گذشته راه اندازي شدند.  معاون هماهنگي 
امور عمراني استانداري كرمانشاه با اشاره به اينكه برخي از اين معادن 
راكد توان پرداخت حقوق دولتي را نداشتند كه مشمول معافيت شدند 
ادامه داد: برخي از ۳۶ معدن باقي مانده به دليل نداشتن توجيه اقتصادي 
فعال نمي شوند.  ساالري با بيان اينكه پهنه هاي آزاد شده از طريق اعالن 
عمومي و فراخوان در حال واگذاري است، گفت: براساس برنامه ريزي ها 
در سه ماهه اول امسال تمام ظرفيت هاي پهنه ها روي سايت صنعت و 
معدن قرار مي گيرد و افراد مي توانند از اين ظرفيت ها بهره مند شوند.  وي 
با اشاره به اينكه شهرك صنعتي چهار شهرستان استان سال گذشته به 
بهره برداري رسيد، افزود: زميني كه توسط شهرك صنعتي به توليدكننده 

واگذار مي شود كه هزينه زيرساخت به مراتب ارزان تر خواهد بود. 

 پيگيری حل مشکل ايثار گران 
در سفر سعيد اوحدی به كردستان  

در راستاي س�اخت مس�كن جامعه  كردستان
ايثارگري در س�طح كش�ور ۷۵ هزار 

قطعه زمين تأمين شده است. 
سعيد اوحدي معاون رئيس جمهوري و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 
در ديدار با نماينده ولي فقيه در استان كردستان گفت: با هماهنگي هاي 
انجام شده ۷۵هزار قطعه زمين در كشور براي ساخت واحدهاي مسكن 
آماده شده كه كار ساخت در ۲۰هزار قطعه زمين انجام شده و در۵۰ هزار 
قطعه ديگر نيز هنوز كار ساخت انجام نشده اس��ت.  وي افزود: سفرهاي 
استاني با هدف حل مشكل مسكن جامعه ايثارگري انجام شده و در اين 
زمينه اقدامات خوبي انجام شده اس��ت.  معاون رئيس جمهوري و رئيس 
سازمان بنياد ش��هيد و امور ايثارگران ادامه داد: از ديگر اهداف سفرهاي 
استاني فراهم كردن زمينه استخدام و اش��تغالزايي جامعه ايثارگري در 
استان هاست و در تمام استان هاي كشور و به تبع آن استان كردستان تمام 
فرزندان شهدا به استخدام دولت در خواهند آمد.  اوحدي با اشاره به برگزاري 
آزمون استخدام گفت: دليل برگزاري آزمون رقابت بين فرزندان شهداست 
اما تمام فرزندان شهدا كه در آزمون شركت مي كنند استخدام خواهند شد و 
در استان كردستان نيز ۴۱۰ فرزند شهيد و جانباز باالي۷۰درصد استخدام 
مي شوند.  وي با اشاره به اينكه يك ميليون و ۷۲۰هزار نفر از جامعه ايثارگري 
تحت پوشش بيمه تكميلي دي قرار گرفته اند، افزود: بيمه دي حداكثر تا 
۴۸ساعت هزينه هاي درماني را به جامعه هدف ايثارگري پرداخت خواهد 
كرد.  در اين سفر همچنين تفاهمنامه تأمين زمين و مسكن براي ايثارگران 
واجد شرايط با اداره كل راه و شهرسازي استان و تأمين طرح هاي اشتغالزايي 
براي خانواده شهدا امضا خواهد شد.  اس��تان كردستان با تقديم بيش از 
۵ هزار و ۴۰۰ ش��هيد، ۸ هزار و ۵۰۰ جانباز و ۸۰۵ آزاده سرافراز كارنامه 

درخشاني در تاريخ انقالب اسالمي و هشت سال دفاع مقدس دارد.

ثبت ۱۵ هزار تولد در بوشهر طی سال99
مديركل ثبت احوال استان بوشهر از ثبت 1۵  بوشهر
هزار تولد   در استان طي سال گذشته خبر داد. 
 اسكندر پاساالر مدير كل ثبت احوال بوشهر گفت: طي سال گذشته ۱۵ هزار 
و ۷۹ تولد در استان بوشهر ثبت شد كه ۷ هزار و ۷۴۸ نوزاد پسر و ۷ هزار و ۳۳۱ 
نوزاد دختر بوده اند.  وي بيشترين ميزان تولد را با ۲۵ درصد مربوط به شهرستان 
بوشهر دانست و خاطرنشان كرد: كمترين ميزان تولد هم در شهرستان ديلم 
با سه درصد بوده است.  مديركل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به اينكه ۲۴ 
درصد از والدت ها در نقاط روستايي استان بوشهر ثبت شده است، گفت: ۷۶ 
درصد از والدت هاي ثبت شده مربوط به نقاط شهري بوده است.  پاساالر از تولد 
۴۱ نوزاد به طور متوسط در هر شبانه روز خبرداد و افزود: به ازاي تولد هر ۱۰۰ 
نوزاد دختر در استان بوشهر ۱۰۶ نوزاد پسر متولد شده است.  وي متوسط سن 
مادران در سال قبل را ۲۹/۸ سال عنوان كرد و ادامه داد: ۴۲ درصد تولدها در 
پنج سال اول زندگي مشترك زوجين، ۳۱ درصد در شش تا ۱۰ سال پس از 
ازدواج و ۲۵ درصد تولدها مربوط به ۱۰ سال پس از ازدواج بوده است.  مديركل 
ثبت احوال استان بوشهر بيش��ترين نام هاي انتخابي براي پسران را محمد، 
حسين، علي، اميرعلي و امير حسين عنوان كرد و گفت: فاطمه، زهرا، زينب، 
رستا و فاطمه زهرا نيز بيشترين نام هاي انتخاب شده براي دختران بوده است.  
پاساالر از ثبت ۲۰۸ واقعه دو قلوزايي و چهار واقعه سه قلوزايي در استان طي 
سال قبل خبرداد و افزود: با تولدهاي جديد در استان، جمعيت استان بوشهر 

به يك ميليون و ۱۸۱ هزار و ۷۲۲ نفر افزايش يافت. 

 43 هزار خانواده نيازمند چهارمحال وبختياري 
زير چتر حمايتي كميته امداد

4۳ هزار خانواده تحت حمايت كميته  چهارمحالوبختياري
امداد چهارمحال و بختياري هستند. 
علي ملك پور مديركل كميته امداد چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه 
۴۳ هزار خانواده در استان با جمعيت ۱۰۰ هزار نفر تحت حمايت كميته امداد 
هس��تند، گفت: با توجه به افزايش تورم، حجم مراجعات مردمي نسبت به 
گذشته ۴۳ درصد افزايش يافته است كه با رويكرد تكريم ارباب رجوع پذيراي 
خانواده هاي نيازمند بوديم.  وي با بيان اينكه يك هزار و ۳۰۰ خانوار تحت 
حمايت كميته امداد استان از خدمات بيمه تأمين اجتماعي برخوردار هستند، 
افزود: ۱۱۴ مورد ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار در استان صورت گرفته 
اس��ت.  مديركل كميته امداد چهارمحال و بختياري گفت: يكي از خدمات 
كميته امداد در حوزه حمايت و س��المت خانواده اس��ت كه تعداد زيادي از 
خانواده هاي نيازمند از اين امر برخوردار شدند.  ملك پور تأكيد كرد: حدود 
يك هزار جهيزيه به افراد تحت حمايت ارائه شده است.  وي عنوان كرد: در 
مورد بيماران خاص و صعب العالج، گفت: يك هزار و ۱۱۳ بيمار تحت حمايت 
كميته امداد هستند كه كمك خوبي به آنان شده است.  مديركل كميته امداد 
چهارمحال و بختياري با بيان اينكه بيش از ۴ هزار دانشجو و دانش آموز تحت 
حمايت كميته امداد در استان خدمات مي گيرند، گفت: امسال ۸۰۰ تبلت، 
لپ تاپ و گوشي هوشمند با هم افزايي با خيران تهيه و تحويل نيازمندان شد.  
ملك پور با اشاره به اينكه طرح هاي اشتغال براي مددجويان در استان اجرا 
مي شود، افزود: اجراي طرح هاي كشاورزي، دامپروري، خدمات، زنبورداري، 
صنايع دستي براي مددجويان در سال جاري از مهم ترين اهداف كميته امداد 
است.  وي تصريح كرد: در سال گذشته بيش از ۲ هزار و ۶۰۰ طرح اشتغالزا 

براي مددجويان كميته امداد چهارمحال و بختياري اجرا شد. 

توزيع بسته هاي معيشتي به زلزله زدگان 
افغانستاني در سي سخت 

دبير اجرايي نهضت سبز زاگرس از  كهگيلويهوبويراحمد
توزيع بسته هاي معيشتي در ميان 
افغانستاني هاي آس�يب ديده از زمين لرزه سي س�خت خبر داد. 
اميد سجاديان دبير اجرايي نهضت سبز زاگرس گفت: با وقوع زمين لرزه 
تيم هاي ارزياب نهضت با فعاليت نيروهاي خود در اين منطقه فعال شده و به 
احصاي مشكالت آسيب ديدگان از زمين لرزه پرداختند.  وي با بيان اينكه 
تأكيد ما بر استمرار و تداوم بخشي به حمايت ها در منطقه است، تصريح كرد: 
در جديدترين فاز حمايت رساني، ليست بندي و گروه بندي با به روز رساني 
داده ها انجام شده و خروجي ليس��ت ها مورد حمايت قرار مي گيرند.  دبير 
اجرايي نهضت سبز زاگرس ادامه داد: در همين راستا يكي از ليست بندي ها 
به افغانس��تاني هاي آس��يب ديده از زمين لرزه اختصاص يافت كه در اين 
محور ۳۴ خانوار با پك هاي ۵۶۱ هزار توماني و توزيع اقالمي مانند پتو مورد 
حمايت قرار گرفتند.  سجاديان حفظ كرامت جامعه هدف در حمايت ها را 
يك اولويت دانست و گفت: توزيع اين اقالم با هماهنگي معتمد افراد جامعه 
هدف اجرايي مي شود.  وي افزود: برنامه هاي حمايتي ما در سي سخت تداوم 
خواهد داشت.  دبير اجرايي نهضت سبز زاگرس از صدور مجوز جمع آوري 
كمك توسط هالل احمر كشور براي اين تشكل خبرداد و تصريح كرد: توزيع 

اقالم و كمك رساني با همكاري و هماهنگي فرمانداري دنا انجام مي شود.


