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88498441سرويس  شهرستان

 ايجاد 2 قرارگاه سپاه كرمان
 با هدف حمايت از باغداران و كشاورزان

فرمانده سپاه ثاراهلل كرمان از ايجاد دو     كرمان
قرارگاه در هفت شهرستان اين استان 
با هدف حمايت از توليدات محصوالت باغي و كشاورزي خبرداد. 
سردار حسين معروفي فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان گفت: در شهرستان 
رودبار جنوب، مزارع و كشاورزي و نگراني مردم را ديديم و برای حل مشکل آنها 
دو قرارگاه تشکيل داديم.  وی افزود:  با حضور بسيج اصناف، و بسيج كشاورزي 
و بسيج سازندگي كه براي پشتيباني، انتقال و فروش محصوالت در حد توان 
حمايت كنند و همين قرارگاه در جنوب استان در هفت شهرستان با محوريت 
جيرفت براي كمك و پيشتيباني در امر فروش و انتقال محصوالت كشاورزي 
تشکيل شده است.  وي در تشريح اقدامات اين دو قرارگاه حمايتي از كشاورزان 
جنوب كرمان در سپاه افزود: كارهايي كه مي خواهيم انجام دهيم، شناسايي 
كشاورزان و خرده مالکان واقعي است كه در بازه هاي زماني برداشت محصوالت 
به كمك آنها مي رويم.  فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان ادامه داد: تمام نواحي 
شهرستان ها پاي كار آمدند براي انتقال محصوالت استان كه از كشاورزان و 
با اولويت خرده مالکان محصول خريداري شود و سپس براي فروش به نقاط 
مختلف استان منتقل ش��ود و همچنين در اس��تان هاي همجوار نيز بسيج 
سازندگي مأمور شدند به شبکه خريد و انتقال كمك كنند تا از اين بحران عبور 
شود.  معروفي خاطرنشان كرد: در سطح كشور نيز بسيج سازندگي را نسبت به 
جنوب استان كرمان حساس كرديم هم در حوزه بلندمدت در حوزه راهبردي 
كه به سازمان جهاد كشاورزي كمك كنيم، در حوزه ميان مدت كه بحث كشت و 
ميزان آن را دقيق تعريف و مراقبت كنيم و در كوتاه مدت نيز به صورت اورژانسي 

مثل بحث پياز و گوجه در زمينه خريد و فروش و انتقال به مردم كمك كنيم.

 جذب ۱2 هزار حامي براي كودكان يتيم 
با مشاركت اقشار بسيج در ايالم

طرح ايران مهربان و جذب 1۲ هزار     ايالم
حامي براي كودكان يتيم و نيازمند 
ب�ا مش�اركت اقش�ار بس�يجي در اي�ام اج�را مي ش�ود. 
قنبر موس��ي نژاد مديركل كميته امداد اس��تان ايالم گفت: با توجه به 
اجراي طرح ايران مهربان و اكرام ايتام با هدف حمايت قش��ر نيکوكار از 
كودكان يتيم و نيازمند، اين نهاد در استان ايالم تفاهمنامه اي را با سپاه 
اميرالمومنين )ع( و بسيج استان امضا كرده كه بر اساس اين تفاهمنامه، 
جامعه بسيج اس��تان و بسيجيان نيکوكار با اس��تفاده از ظرفيت بسيج 
اصناف، سازندگي، جامعه پزشکي و كارمندي، سرپرستي از حدود ۶ هزار 
كودك يتيم و نيازمند در اين استان را عهده دار خواهند شد.  وي به طرح 
ايران مهربان اشاره كرد و افزود: يقيناً مشاركت قشر بسيجي در طرح ايران 
مهربان و جذب ۱۲ هزار حامي براي كودكان يتيم و نيازمند با موفقيت در 
اين استان انجام خواهد شد.  مديركل كميته امداد استان ايالم با عنوان 
اينکه اوج اجراي طرح ايران مهربان ماه مبارك رمضان امسال خواهد بود، 
تصريح كرد: در اين طرح هر حامي نيکوكار مي تواند با پرداخت حداقل ۳۰ 
هزار تومان سرپرستي يك يا چند كودك يتيم يا نيازمند را عهده دار شود.  
موسي نژاد به ظرفيت جامعه بسيج استان در اين زمينه اشاره كرد و گفت: 
كميته امداد و حوزه بسيج و سپاه امير المومنين)ع( در اين استان قباًل 
نيز در زمينه هاي گوناگون براي محروميت زدايي از جمله ساخت و تأمين 
مسکن نيازمندان، طرح ايران همدل و كمك هاي مؤمنانه و اخيراً نيز در 

زمينه ايجاد اشتغال براي نيازمندان همکاري داشته اند.

با توجه به وضعيت     قم
قرمز كرونايي در 
قم محافل و مراسم حرم مطهر تا دو هفته فقط 
مي ش�ود.  برگ�زار  مج�ازي  به ص�ورت 
هادي محمودن��ژاد معاون اجراي��ي حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( با اش��اره به وضعيت حرم 
مطهر در ايام قرمز ش��دن وضعي��ت كرونايي قم 
گفت: با توجه به دس��تور توليت آستان مقدس 
مبني بر لزوم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
در آستان مقدس حضرت معصومه)س( تمامي 
برنامه ه��اي حرم مطه��ر تا دو هفت��ه به صورت 
غيرحضوري برگزار مي شود.  وي افزود: بنابراين 
شبستان نجمه خاتون)س( تعطيل شده و برگزاري 
نماز جماعت در تمامي فضاهاي مسقف ممنوع و 
تردد در شبستان امام خميني)ره( با مديريت حرم 
مطهر انجام مي ش��ود و فاصله گذاري اجتماعي، 
استفاده از ماسك و تذكرات بهداشتي به زائران در 

تمام فضاهاي حرم مطهر انجام مي شود.  معاون 
اجرايي حرم مطهر كريمه اهل بيت)س( با اشاره 
به ساماندهي خادمان سالمت با مديريت بهداشت 
و درمان حرم مطهر تصريح كرد: دستورالعمل هاي 

بهداشتي و ش��يوه اعمال آن به همه بخش هاي 
آستان مقدس ابالغ و مقرر شده كه خودروهاي 
زائربر با دو سوم ظرفيت ارائه خدمت داشته باشند 
و نظارت مس��تمر مديريت بهداش��ت و درمان و 

نماينده دانشگاه علوم پزشکي بر تمامي اقدامات 
اجرايي آس��تان مقدس در حوزه ه��اي مختلف 
انجام مي شود.  محمود نژاد با اشاره به لغو مراسم 
حضوري ترتيل خواني ويژه بان��وان افزود: بانوان 
مي توانند برنامه ترتيل خواني عمومي كه با پخش 
زنده از شبکه س��ه همراه اس��ت را دنبال كنند.  
وي ادامه داد: كتابخانه و موزه آس��تان مقدس تا 
دو هفته تعطيل اس��ت و برگزاري كالس ها نيز 
فقط به صورت غيرحضوري دنبال خواهد ش��د.  
معاون اجرايي آستان مقدس بانوي كرامت گفت: 
خطبه خواني حرم مطهر تا اطالع ثانوي تعطيل و 
پذيرايي در مهمانسرا و برپايي سفره ماه مبارك 
رمضان در حرم مطهر ممنوع اس��ت و اطعام در 
قالب طرح مواسات و همدلي مؤمنانه با مراجعه به 
درب منازل افراد انجام مي شود و برنامه ريزي شده 
است كه ۲۰۰ هزار پرس غذا در طول ماه مبارك 

رمضان توزيع شود.

برگزاری مراسم و محافل مذهبي در حرم حضرت معصومه)س( مجازی شد

افزايش ۱2 مركز بهداشتي به مراكز سرپايي كرونا در چهارمحال وبختياري 
رئيس مركز      چهارمحال وبختياري 
بهداش��ت 
چهارمحال و بختياري، از اضافه ش�دن 1۲ 
مركز بهداش�تي به مراكز منتخب ۲۴ و 1۶ 
خب�رداد.  اس�تان  در  كرون�ا  س�اعته 
س��يد راش��د جزايري رئيس مركز بهداشت 
چهارمحال و بختياري با اشاره به افزوده شدن 
۱۲مركز بهداش��تي به مراك��ز منتخب ۲4 و 
۱۶ساعته كرونا در اس��تان گفت: از اين تعداد 

چهار مركز در شهركرد، س��ه مركز در لردگان، دو مركز در بروجن، دو مركز در فارسان و يك مركز 
در شهرستان كيار است كه با احتساب مراكز قبلي، ۳4 مركز در سطح استان فعال شده است.  وي 
با اشاره به ظرفيت محدود مراكز درماني و بستري استان، تصريح كرد: هدف اصلي راه اندازي مراكز 
منتخب سرپايي ارائه خدمات تشخيصي و درماني اوليه براي افراد عالمت دار و مشکوك به كرونا و 
كاهش بار مراجعات بيمارستان ها بوده است تا افراد داراي عالئم خفيف و متوسط با مراجعان به اين 

مركز خدمات اوليه را بدون نياز مراجعه به بيمارستان ها دريافت كنند.

رشد  پرونده هاي مختومه قضايي در استان مركزي
رئيس دادگستري      مركزي
استان مركزي از 
مختومه ش�دن 1739 درصدي پرونده هاي 
قضايي در سال 99 نسبت به مدت مشابه در 

سال 98خبرداد. 
سيد عبدالمهدي موسوي رئيس كل دادگستري 
استان مركزي در آيين توديع و معارفه دادستان 
عمومي و انقالب اراك گفت: ميزان پرونده هاي 
مختومه در سال ۹۹ نس��بت به سال ماقبل آن 
۱۷۳۹ درصد رشد داشت اين در حالي بود كه قريب به ۵۰ هزار پرونده بيشتر از سال ۹۸ بود.  وي با اشاره 
به حل مشکالت كارگري در استان افزود: از ابتداي حضور در استان ۵۰ شركت و كارخانه مادر تخصصي 
شناسايي و در راستاي رفع مشکالت آنها جلسات مختلف تحت ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي تأمين 
برگزار شده و منجر به اتفاقات شايسته از جمله كاهش حقوق هاي معوق و ختم پرونده هاي كارگري در 
استان شده است.  رئيس كل دادگستري استان مركزي تصريح كرد: ايجاد اتفاقات خوب در حوزه زندانيان 

مالي و جرائم خشن، اسلحه و مهمات و قاچاق سوخت از ديگر توفيقات در اين مجموعه بوده است. 

سجاد مرسلي

۱۸ هزار و 2۵۱ گيالني سر كار رفتند
18 هزار و ۲۵1     گيالن
ني�روي كار در 
اس�تان گي�ان مش�غول ب�ه كار ش�دند. 
عباس علي��زاده مدي��ركل تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي گيالن با بيان اينکه در سال گذشته 
۱۵ هزار و ۶۱۹ فرصت شغلي پيش بيني شده 
بود، گفت: اين مهم موجب ش��د ت��ا براي ۱۸ 
هزار و ۲۵۱ نفر در حوزه هاي مختلف صنعت 
و معدن، كش��اورزي، گردش��گري، خدمات و 

بازرگاني و ساير حوزه ها اشتغالزايي ايجاد شود.  وي تصريح كرد: ميزان تعهد اشتغال در سال گذشته در 
حوزه هاي صنعت و معدن ۷ هزار و ۲۱ نفر، در بخش كشاورزي ۳ هزار و ۶۵۶ نفر، در حوزه گردشگري 
هزار و 44۰ نفر، بخش خدمات و بازرگاني هزار و 4۹۶ نفر و در ساير بخش ها ۲ هزار و ۶ نفر بوده است.  
مديركل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان گيالن با اشاره به اينکه درصد تحقق اشتغال در سال گذشته 
۱۱۷ درصد بوده گفت: با توجه به ميزان تعهد مذكور در سال گذشته ۹ هزار و 4۰۱ نفر در بخش صنعت 
و معدن، ۳ هزار و ۶۸۵ نفر در بخش كشاورزي، هزار و 4۷4 نفر در حوزه گردشگري، هزار و ۶۳4 نفر در 

بخش خدمات و بازرگاني و ۲ هزار و ۵۷ نفر در ساير حوزه هاي اشتغال به  كارگيري شدند.

احيا و توسعه 420 هكتار رويشگاه گياهان دارويي در مازندران
مديركل منابع      مازندران
و  طبيع���ي 
آبخيزداري مازندران منطقه ساري از احيا 
۴۲0 هكتار از رويشگاه هاي گياهان دارويي 
در اس�تان در س�ال گذش�ته خب�رداد. 
اسحاق عطايي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
مازندران منطقه ساري با اشاره به اينکه اجراي طرح 
زراعت چوب مي تواند عامل بازدارنده اي در تخريب 
جنگل هاي اس��تان و حفظ زمين هاي حاصلخيز 

باشد و با بيان اينکه تاكنون هزار و ۸۰۰ هکتار در استان توسعه زراعت چوب انجام شد، گفت: زراعت چوب يکي از 
راهکارهاي اساسي براي حفظ عرصه هاي منابع طبيعي است كه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.  
وي افزود: با توجه به شرايط اقليمي مناسب در مازندران و لزوم حفظ محيط زيست و جنگل، بهره برداري بهينه از 
زمين هاي شيبدار و حفاظت از منابع آب و خاك در طرح زارعت چوب مورد تأكيد است.  مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري مازندران منطقه ساري ادامه داد: سال گذشته 4۲۰ هکتار از رويشگاه هاي گياهان دارويي در استان 
احيا و مورد توسعه قرار گرفت.  عطايي گفت: با احيا و توسعه گياهان دارويي در عرصه هاي منابع طبيعي عالوه بر 

حفظ منابع طبيعي، تأمين مواد اوليه مورد نياز برخي كارخانجات داخلي را موجب خواهيم داشت. 

ساخت بزرگ ترين دروازه قرآن جهان 
در دهدشت

به همت يك َخير دهدش�تي،      كهگيلويه وبويراحمد
بزرگ ترين دروازه قرآن جهان 
س�اخته  مي ش�ود.  بهبه�ان  دهدش�ت-  ورودي  در 
سيد جالل داورپناه مجري ساخت بزرگ ترين دروازه قرآن جهان 
در دهدشت گفت: به همت خيران، اين پروژه در ورودي دهدشت- 
بهبهان اجرا خواهد شد.  وي با بيان اينکه ثبت جهاني اين بنا هم 
اكنون متعلق به شهر بهبهان اس��ت، افزود: با اجرايي شدن اين 
پروژه در دهدشت، ثبت جهاني آن متعلق به كهگيلويه خواهد شد 
چراكه اين پروژه در دهدشت از ارتفاع ۲ متر بلندتر و از طول ۱۲ 
متر عريض تر از دروزاه قرآن بهبهان است.  اين مجري طرح با بيان 
اينکه اين پروژه هفته آينده با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني 
كلنگ زني مي شود، گفت: بازه زماني براي بهره برداري اين پروژه 
۳۶ ماهه است.  داورپناه هزينه مورد نياز براي اجراي اين پروژه را 
۱۰ ميليارد تومان عنوان و تصريح كرد: پروژه بدون يك ريال اعتبار 

دولتي و با هزينه شخصي و كمك خيران اجرا خواهد شد. 

بزرگ ترين مجتمع فرهنگي و هنري 
سمنان ساخته مي شود

مديركل فرهنگ و ارش�اد اسامي     سمنان
استان سمنان از آغاز عمليات اجرايي 
س�اخت مجتمع فرهنگي، هنري )تاالر مركزي( س�منان خبرداد. 
فرشيد فالح مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سمنان گفت: 
فعاليت هاي اجرايي ساخت مجتمع فرهنگي و هنري )تاالر مركزي( 
سمنان در ضلع جنوبي پارك كومش در زميني با زيربناي ۱۵ هزار 
مترمربع و با مساحت بناي ۱۰ هزار مترمربع و در ۶ طبقه آغاز شده 
است.  وي افزود: احداث تاالر مركزي سمنان از مصوبه هاي سفر اول 
رئيس جمهوري در سال ۹۵ به استان سمنان و از مطالبات مردم اين 
شهر است.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سمنان ادامه داد: 
مجتمع فرهنگي و هنري سمنان شامل يك سالن اجتماعات بزرگ 
با ظرفيت ۸۵۰ نفر، دو پالتو تمرين تئاتر با ظرفيت ۵۰ نفر، دو سالن 
سينما ۷۵ نفري و يك سالن سينما ۱4۰ نفري خواهد بود.  به گفته 
فالح براي اجراي اين پروژه مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال از سوي رياست 

جمهوري اختصاص داده شده است. 

 ۵442 نفر در كردستان 
واكسن كرونا دريافت كردند 

رئيس دانش�گاه علوم پزشكي     كردستان
كردستان از تزريق واكسن كرونا 
به ۵ هزار و ۴۴۲ نفراز افراد در اولويت در اين استان خبرداد. 
فرزين رضاعي رئيس دانشگاه علوم پزشکي كردستان با اشاره به اينکه 
۵ هزار و 44۲ نفر واكس��ن كرونا دريافت كردند، گفت: كادر بهداشت 
و درمان، س��المندان، بيماران مبتال به تاالسمي، هموفيلي، دياليزي، 
پاكبانان و افراد تحت پوشش بنياد ش��هيد و امور ايثارگران واكسينه 
ش��ده اند.  وي تصريح كرد: ۲ هزار ۷۷۲ نفر كادر درمان، هزار و ۶4 نفر 
كادر بهداشت، ۲۳۲ نفر فوريت هاي پزشکي، ۲۲۰ نفر سراي سالمندان، 
۱۶۰نفر بنياد شهيد، ۲۳ نفر آزمايشگاه، ۲۹ نفر بيماران تاالسمي، ۳۱ نفر 
بيماران هموفيلي، ۲۳۰ نفر بيماران دياليزي، ۶۱ نفر بيماران سرطان، 
۳۱نفر كاركنان آرمستان ها، 44۷ نفر پاركبانان ها و ۱4۲ نفر نظام پزشکي 
واكسينه شده اند.  رئيس دانشگاه علوم پزشکي كردستان تأكيد كرد: با 
توجه به وضعيت كرونا در استان در حال حاضر تزريق واكسن كاري را 

پيش نمي برد و تنها راه كاهش كرونا همکاري عموم مردم است.

  آذربايجان شرقي: در آيين گشايش پروژه هاي ساخت و ساز بخش 
توزيع برق سراسر كشور، ۱۳۲۲ پروژه  شركت توزيع نيروي برق تبريز با 
اعتباري بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد ريال به بهره  برداري رسيد.  پروژه هاي مذكور 
شامل تأمين برق، ايجاد قدرت مانور، توسعه  فيدر جديد، سرمايه گذاري در 
GIS و ICT، توسعه و بهبود سيستم هاي روشنايي معابر، تعويض كنتور، 
اصالح و بهينه سازي شبکه هاي شهري، اصالح و بهينه سازي شبکه هاي 

روستايي و طرح هاي كاهش تلفات مي باشد. 
  كرمانشاه: يادمان ۱۷ ش��هيد خلبان و تنديس امير سرتيپ خلبان 
فرج اهلل براتپور- طراح و فرمانده عمليات هوايي اچ۳ - در كرمانشاه رونمايي 
شد.  سردار ناصر باباخاني مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان كرمانش��اه، در حاش��يه آيين رونمايي از اين يادمان با بيان اينکه 
ساخت يادمان ۱۷ شهيد خلبان نيروي هوايي اس��تان كرمانشاه و امير 
فرج اهلل برات پور از سال ۱۳۹۷ شروع شده، گفت: اسفند سال گذشته با 
پيگيري اداره كل حفظ آثار استان يك ماكت جنگنده F4 نيز توسط نيروي 

هوايي ارتش در محل اين يادمان نصب شد. 
  سيستان وبلوچستان: جعفر زربافتي مدير آب و خاك و امور فني و 
مهندسي سازمان جهادكشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت: در 
سال ۱4۰۰ با صرف بيش از ۱۳۵۰ ميليارد ريال، ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار از 
زمين هاي زراعي و باغي استان سيستان وبلوچستان به سيستم هاي نوين 
آبياري تجهيز مي شود.  وي تصريح كرد: تاكنون 44 هزار هکتار از اراضي 
كشاورزي سيستان و بلوچستان به سيستم نوين آبياري شامل آبياري 

قطره اي، باراني، تيپ و آبياري كم فشار تجهيز گرديده است. 
  زنجان: فرماندار زنجان از راه اندازي بيمارس��تان صحرايي در ش��هر 
زنجان خبرداد و افزود: محوطه بيمارستان هاي ارتش و وليعصر)عج( براي 
راه اندازي بيمارستان صحرايي پيشنهاد شده است.  رضا عسگري با تأكيد بر 
اينکه امکانات و سازه هاي راه اندازي بيمارستان صحرايي در استان را نداريم، 
خاطرنشان كرد: به محض رسيدن امکانات، نسبت به نصب و راه اندازي اين 

بيمارستان كه معموالً ظرفيت ۳۰ الي 4۰ نفري دارد اقدام خواهد شد.

300 واحد جديد توليدي در آذربايجان شرقي 
راه ا ندازي شد

 خراسان جنوبي ها 3۷0 ميليارد تومان
 به رزمايش كمك مؤمنانه اهدا كردند

رئيس سازمان     آذربايجان شرقي
صنعت، معدن و 
تجارت استان آذربايجان شرقي از راه اندازي 
300 واحد جديد توليدي با اشتغال ۴۴00 نفر 
در 1۲ ماهه سال جهش توليد )99( خبرداد. 
حبيب امين زاده رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربايجان ش��رقي با تش��ريح بخشي 
از اقدامات س��ازمان در زمينه جه��ش توليد با 
تمركز بر صنايع پيش��ران و منتخب به عنوان 
دومين برنامه محوري وزارت صمت در سال ۹۹، 
گفت: آذربايجان شرقي در راه اندازي طرح هاي 
ايجادي حائز رتبه دوم كشوري شده و راه اندازي 
و ايجاد واحده��اي صنعتي جديد در اس��تان 
رشد ۲۰ درصدي داشته اس��ت.  وي از كسب 
رتب��ه دوم كش��وري در راه ان��دازي طرح هاي 
توس��عه اي خبرداد و افزود: ب��ا راه اندازي ۳۰۰ 
واحد جدي��د توليدي با س��رمايه گذاري بيش 
از ۲۵۰۰ هزار ميليارد توم��ان، زمينه افزايش 
اشتغال 4 هزار و 4۰۰ نفر در سال جهش توليد 
فراهم شده است.  رئيس سازمان صمت استان 
شرقي جلوگيري از تعطيلي و حمايت از تداوم 
فعاليت 44 واحد توليدي ب��ا تغيير مديريت و 

مالکيت پروانه بهره برداري آنها را يکي ديگر از 
مهم ترين اقدامات مجموعه صمت برش��مرد و 
گفت: ۱۰۷واحد راكد در شهرك هاي صنعتي 
اس��تان ش��رقي به چرخه توليد بازگشته اند و 
تحقق اين امر در سال گذشته، موجب صيانت از 
اشتغال بيش از ۲ هزار نفر شده است.  امين زاده 
از احيا و آغاز فعاليت مجدد ۵۶ معدن اس��تان 
در سال گذش��ته خبرداد و يادآور شد: در سال 
جهش تولي��د از يك ه��زار و ۲۰۰ واحد و طرح 
صنعتي در استان به منظور ارائه خدمات و رفع 
موانع و مش��کالت راه اندازي طرح ها، بازديد به 
عمل آمد.  وي از طرح آهك هيدراته اهر، طرح 
توسعه نفلين سينيت كليبر طرح فوالد حديد 
بناب و طرح تبلت مراغه به عن��وان طرح هاي 
ملي و مهم وزارت صمت در اس��تان ياد كرد و 
گفت: در ايام اهلل دهه فجر سال ۹۹ در سفر مقام 
عالي وزارت و مسئوالن ارشد كشوري و استاني 
بيش از۲۰ طرح با سرمايه گذاري بيش از ۵ هزار 
ميليارد تومان افتتاح شد.  رئيس سازمان صمت 
استان آذربايجان شرقي، خط افزايش ظرفيت 
پااليشگاه و افزايش خط تراكتورسازي را از جمله 

طرح هاي ياد شده برشمرد.

دبيرس���تاد     خراسان جنوبي
رزماي����ش 
كمك هاي مؤمنانه خراسان جنوبي از اهداي 
370 ميليارد تومان در اج�راي اين طرح به 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  م�ردم  هم�ت 
س��ردار عل��ي قاس��مي، دبيرس��تاد رزمايش 
كمك ه��اي مؤمنان��ه خراس��ان جنوبي در 
رزمايش كمك هاي مؤمنانه و توزيع ۲4۳ سري 
جهيزيه به نوعروسان گفت: عملکرد يك ساله 
هماهنگي هاي نهضت كمك هاي مؤمنانه ثبت 
شده در خراس��ان جنوبي، ۳۷۰ ميليارد تومان 
است اما در مجموع با كمك هاي ثبت نشده به 
خصوص در بسته هاي معيشتي كه توسط افراد 
مختلف انجام شده است، مبلغ بيش از اين است.  
وي افزود: ۱۹۸ ميليارد تومان كمك بالعوض 
و ميزان وام قرض الحسنه به نيازمندان و افراد 
آسيب ديده از كرونا جهت اشتغال، ۱۸۰ ميليارد 
تومان است.  فرمانده سپاه خراسان جنوبي ادامه 
داد: بزرگ ترين احس��ان و كمك مؤمنانه اين 
اس��ت كه نظام مقدس جمهوري اسالمي را با 
رأي ياري كنيم.  رضا س��لم آب��ادي، مديركل 
كميته امداد امام خميني)ره( خراسان جنوبي 

نيز در اين مراس��م گفت: در راستاي رزمايش 
كمك ه��اي مؤمنان��ه، ۲4۳ س��ري جهيزيه 
ب��ه ارزش ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميلي��ون تومان به 
نوعروس��ان نيازمند در خراس��ان جنوبي اهدا 
شد.  وي افزود: در راستاي اجراي اين رزمايش 
۲4۳ سري جهيزيه به ارزش ۳ ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون تومان در بين نوعروسان تحت حمايت 
كميته امداد امام خميني)ره( توزيع مي شود.   
مدي��ركل كميت��ه امداد ام��ام خمين��ي )ره( 
خراس��ان جنوبي ادامه داد: اين تعداد جهيزيه 
با همکاري و مش��اركت ۵۶ درص��دي كميته 
امداد، ۱۸ درصدي گروه جهادي امام رضا)ع( 
و مابقي خيران به نوعروسان اهدا شد.  مسعود 
صادقي، مسئول قرارگاه جهادي امام رضا)ع( 
خراسان جنوبي نيز در اين رزمايش گفت: اين 
قرارگاه با محوريت محروميت زدايي هدفمند و 
پايدار، با رويکرد جهادي از س��ال ۹۵ تأسيس 
شده اس��ت.  وي يادآور ش��د: قرارگاه جهادي 
امام رضا)ع( از ابتدايي ترين روزهاي شيوع كرونا 
و در راستاي طرح مواسات و همدلي نسبت به 
تهيه و توزيع بس��ته هاي بهداشتي و معيشتي 

اقدام كرده است.

جزاير هرمز و الرك نيازمند ايجاد 
زيرساخت هاي مناسب هستند

استاندار هرمزگان بر ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي ارتقاي توليد 
برق، آب و توسعه امكانات گردشگري در جزاير هرمز و الرك تأكيد كرد. 
فريدون همتي استاندار هرمزگان در جلس��ه بررسي پروژه هاي جزاير 
هرم��ز و الرك، با تأكيد بر ل��زوم تالش دس��تگاه هاي اجرايي و بخش 
خصوصي در راستاي تحقق منويات رهبر معظم انقالب اسالمي و شعار 
سال جاري مبني بر »توليد؛ پشتيباني ها و مانع زدايي ها«، گفت: اين شعار 
بايد به عنوان گفتمان عمومي در ميان مديران و كارشناسان دستگاه هاي 
اداري رايج باشد و همه تالش كنند با رفع موانع و پشتيباني و حمايت، 
شرايط براي فعاليت س��رمايه گذاران و كارآفرينان تسهيل شود.  وي با 
تأكيد بر ايجاد زيرساخت هاي مناس��ب براي ارتقاي توليد برق، آب و 
توسعه امکانات گردشگري در جزاير هرمز و الرك، ادامه داد: نظارت بر 
دستگاه هاي اجرايي نيز بايد متناسب و در جهت پشتيباني و مانع زدايي 

از توليد باشد و همه مؤظف هستيم در اين راستا گام برداريم. 
استاندار هرمزگان با بيان اينکه طي چندين مرحله، ۳۰ ميليارد تومان 
اعتبار براي پروژه هاي جزيره هرمز تخصيص يافته است، افزود: تاكنون 
۱۲ كيلومتر از جاده رينگ دور جزيره هرمز با امکاناتي از جمله محل 
دوچرخه سواري و پياده روي و نور مناسب اجرايي و تکميل شده و ۱۲ 
كيلومتر ديگر از اين جاده نيز در مرحله واگذاري به پيمانکار قرار دارد تا 
تکميل شود.  همتي تصريح كرد: براي اجراي كامل اين طرح اعتباري 
بالغ بر ۱۲۰ ميليارد تومان نياز است كه در اين راستا وزارت نيرو براي 
تأمين نور و همچنين س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( براي ساخت اين 
جاده در كنار مجموعه دستگاه هاي استان، مشاركت خواهند داشت. 

وي گفت: سرمايه گذاري خوبي براي ارتقاي توليد برق در جزيره هرمز 
در حال انجام است كه زيرساخت مناسبي را در اين حوزه ايجاد خواهد 
كرد.  استاندار هرمزگان خاطرنش��ان كرد: در زمينه تأمين آب جزيره 
هرمز طرح هايي همچون توسعه مخزن و همچنين توليد آب از طريق 
آب شيرين كن به زودي به بهره برداري مي رسد تا در اين زيرساخت نيز 

اين جزيره شرايط خوبي داشته باشد. 
همتي، ساماندهي سواحل و ساخت اقامتگاه هاي جديد و بوم گردي ها و 
همچنين احداث هتل جديد را از ديگر پروژه ها در جزيره هرمز برشمرد 
و بيان داشت: در مجموع ۲۸ پروژه داراي اولويت در جزيره هرمز تعريف 
و اجرايي ش��ده كه عمده اين پروژه ها تا پايان فعاليت دولت دوازدهم به 
بهره برداري مي رسند و جزيره هرمز به لحاظ امکانات و زيرساخت ها به 
ويژه در حوزه گردشگري توسعه خوبي پيدا مي كند.  وي همچنين با اشاره 
به طرح هاي جزيره الرك، اضافه كرد: بخشي از جاده دور جزيره الرك با 
امکانات مناسب همچون نور، اجرايي شده و مابقي آن نيز در مرحله قرارداد 
واگذاري به پيمانکار است تا به سرعت تکميل شود.  استاندار هرمزگان 
اظهار داش��ت: تالش مي كنيم با جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي، 

ظرفيت ها و زيرساخت هاي مناسب در جزيره الرك نيز ايجاد شود.

چراغ سبزهاي نوروزي، ايران را قرمز كرد
تصميمات، از زمان عقب مانده اند. اين موضوعي است كه در بحث 
كرونا كامًا مش�هود است. در 1۵ روز اول س�ال و درست زماني كه 
بيشتر مشاغل و كسب و كارها تعطيل بودند، مسئوالن فقط هشدار 
مي دادند و درخواست شان اين بود كه مردم از سفر كردن بپرهيزند 
و در اين راه هيچ تصميم درست و عملي نگرفتند. با اينكه همگان 
مي دانستند اين بي توجهي ها فاجعه اي بزرگ به همراه خواهد داشت 
اما متوليان امر ترجيح دادند تا كارد به اس�تخوان برس�د و آنوقت 
حرف از محدوديت ها بزنند و امروز همان روز است. خوزستان كه تا 
چند هفته پيش 9 شهر قرمز داشت حاال اين رقم به 1۶ رسيده و در 
شوشتر به خاطر افزايش تعداد كرونايي ها بخش اطفال بيمارستان 
خاتم را تخليه كرده اند تا تخت هاي كرونا بيش�تر شود. گيان هم 
كه در تعطيات ن�وروزي پذيراي چند ميليون مس�افر بود با موج 
گسترده سرايت و شيوه ويروس جهش يافته انگليسي روبه روست. 
در اردبيل نيز به گفته رئيس اداره پرستاري دانشگاه علوم پزشكي 
اين اس�تان، مرگ و مير خوش�ه اي كرونا آزار دهنده ش�ده است. 

    
در آخرين نقشه اي كه از رنگ شهرهاي كرونايي در ايران منتشر شده 
است تقريباً تمام ايران قرمز است. با اينکه مسئوالن مي گويند اين اتفاق 
به خاطر بي توجهي هاي مردم به هش��دارهاي نوروزي است اما نبايد 
فراموش كنيم بي تفاوتي هاي متوليان امر در زمان ورود ويروس جهش 

يافته انگليسي به ايران را. 
در آن زمان ابتدا سعي مي شود چنين عنوان شود كه هيچ ويروسي وارد 
كشور نشده و بعد هم با اعالم اينکه همه چيز تحت كنترل است، به نوعي 
خيال مردم را راحت كردند.  برداشتن محدوديت ها و حرف هاي بي عمل و 
سرد نيز مزيد بر علت شد تا خيلي ها خيالشان راحت شود به راستي خبري 
نيست.  خوزستان كه با شروع سال جديد چند شهر خود را در وضعيت قرمز 
مي ديد، بارها اعالم كرد بايد به قرنطينه برود و محدوديت هاي شديد رفت 
و آمدي در آن اعمال شود. اما اين حرف ها به گوش هيچ مسئولي نرسيد 
فقط در ترمينال مسافربري و فرودگاه آن يك تست سرپايي گرفته می شد 
و رفت و آمد براي همه آزاد بود.  حاال شيوع ويروس در خوزستان به رشد 
كم سابقه اي رس��يده و بنابر گزارش ها ۱۶ شهر آن از جمله اهواز، شوش، 
انديمشك، دزفول، خرمشهر، آبادان، رامهرمز و ماهشهر در وضعيت قرمز 
هستند. رئيس دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مي گويد: »هم 
اكنون هيچ نقطه كم خطري در استان نداريم.« در همين رابطه فيلم هايي 
از سطح شهر، بيمارستان و آرامستان شهر شوش در فضاي مجازي منتشر 

شده كه عمق فاجعه را به خوبي نمايان مي سازد. 
در شوشتر هم بخش اطفال بيمارس��تان خاتم االنبيا)ص( براي افزايش 
تخت هاي كرونايي تخليه شده است.  دكتر نوذر كالنترفرد، معاون درمان 
دانشکده علوم پزشکي شوش��تر با تأييد اين خبر گفته: »در پي تکميل 
ظرفيت تخت هاي بستري بيماران مبتال به كرونا در اين بيمارستان بخش 
اطفال در كمتر از ۲4 ساعت به صورت كامل تخليه و بيماران اين بخش 
به بيمارستان الهادي)ع( منتقل ش��دند.« اين يك حقيقت است كه در 
كمال تأسف برخي هنوز معناي واقعي بحران را درك نکرده اند و در ميان 
اين برخي ها، بسياري از مسئوالن قرار دارند و اين در حالي است كه كادر 
بهداشت و درمان با تمام ظرفيت و امکانات در مقابله با ويروس مي جنگد. 

   مرگ و ميرهاي خوشه اي كرونا
در تعطيالت نوزوري عکس ها و تصاوير نشان مي دادند كه چند ميليون 
مسافر وارد گيالن شده اند و حاال كاش��ته هاي آن روز به ثمر نشسته و به 
گفته رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيالن، س��رايت كرونا در اين استان 
برخالف موج هاي پيشين، بسيار گسترده تر است.  دكتر ارسالن ساالري با 
بيان اينکه عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي از سوي مردم طي هفته هاي 
اخير، شيوع با سرعت باالي كرونا را در پي داشته، مي گويد: »در حال حاضر 
۱۳ شهرستان استان قرمز و چهار شهرستان در وضعيت نارنجي قرار دارد 

و احتمال قرمز شدن كامل استان، دور از ذهن نيست.«
در اردبيل هم مرگ و ميرهاي خوشه اي كرونا، سختي موج چهارم را نمايان 
ساخته است.  رئيس اداره پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اردبيل با بيان 
اينکه مرگ ومير خوشه اي و خانوادگي در موج چهارم كرونا دلخراش و 
بسيار ناراحت كننده است، مي گويد: »ما وضعيت بحراني و خطرناكي را در 
شيوع مجدد كرونا سپري مي كنيم به طوري كه ميزان مراجعين سرپايي 

چهار برابر و بستري ها نيز دو برابر نسبت به گذشته افزايش يافته است.«
مريم نصيري به قرمز ش��دن رنگ اردبيل و نمين در شرايط فعلي اشاره 
كرده و ادامه مي دهد: »مراجعه ۳۸۰ نفر در روز به بيمارستان امام خميني 
نش��ان دهنده اوضاع وخيم بيماري كرونا در اين شرايط سخت است. هر 
چند ما پيش بيني مي كرديم كه با توجه به بي احتياطي ها و سهل انگاري در 
اسفند و فروردين گرفتار موج چهارم شويم كه اين موج زودتر از موعد مقرر 
شروع شده و هم اكنون ظرفيت بيمارستان ها و مراكز درماني ما به صورت 

كامل در اختيار مراجعين به بيماري كرونا قرار دارد.« 
خريد هاي شب عيد و بازار شلوغ آن زمان در كنار ديد و بازديدهاي عيد 
و مسافرت به شهرهاي مختلف ويروس كروناي انگليسي را به دورترين 
روستاها هم رسانده و ش��ايد اين بهترين جمله باشد كه بگوييم چراغ 

سبزهاي نوروزي ايران را قرمز كرد.


