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88498441سرويس  شهرستان

 آمادگي همدان براي دایر كردن 
نقاهتگاه و مراكز درماني جدید

   همدان دبيرهماهنگي ستاد مديريت كروناي 
همدان از آمادگي الزم براي دائر كردن 
نقاهتگاه بيماران كروناي�ي و مراكز درماني جدي�د در مكان هاي 

پيش بيني شده اين استان خبرداد. 
مهرداد نادري فر دبير هماهنگي ستاد مديريت كروناي استان همدان با اشاره به 
آمادگي همدان براي داير كردن نقاهتگاه و مراكز درماني جديد گفت: به همين 
منظور براي استفاده از بيمارستان ارتش درخواست كرده ايم و پيش بيني هاي 
الزم براي پر شدن ظرفيت تخت هاي بيمارستان انجام شده همچنين اگرچه 
در حال حاضر ظرفيت بيمارستان ها روبه افزايش است اما فعالً به مرحله پر شدن 
كامل نرسيده است.  وي درباره وضعيت فعاليت ادارات استان در شرايط قرمز 
كرونايي افزود: ادارات با يك سوم ظرفيت و دستگاه هاي خدمات رسان با ۵۰ 
درصد ظرفيت مشغول به فعاليت هستند و اين قضيه به آنها ابالغ شده است .  دبير 
هماهنگي ستاد مديريت كروناي استان همدان با اشاره به اينكه محدوديت هاي 
كرونايي در استان همدان دو هفته پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: شيوع 
بيماري كرونا در استان روبه افزايش است و بار مراجعات به بيمارستان ها لحظه 
به لحظه بيشتر مي شود.  نادري فر گفت: از مردم درخواست مي كنيم بيش از 
پيش از خود مراقبت كنند و براي كارهاي غيرضروري از منزل خارج نشوند و 
در صورت مشاهده هرگونه عالئمي كه به كرونا، سرماخوردگي يا آنفلوآنزا ربط 

دارد، به سرعت به مراكز ۱۶ ساعته مراجعه كنند.

اجراي طرح تصفيه و انتقال پساب فاضالب 
بندرعباس به صنایع

طرح تصفيه و انتقال پساب فاضالب     هرمزگان
بندرعباس براي اس�تفاده در صنايع، 
توسط شركت زيرساخت متش�كل از هفت بنگاه  بزرگ اقتصادي 

غرب بندرعباس اجرايي مي شود. 
فريدون همتي، اس��تاندار هرمزگان در نشست بررس��ي طرح تصفيه و 
انتقال پساب فاضالب بندرعباس جهت استفاده در صنايع غرب اين شهر، 
گفت: مدت زمان زيادي با سرمايه گذار قبلي پيگير اجراي طرح تصفيه، 
انتقال و استفاده از پساب بندرعباس بوديم اما به دليل كندي كار و اينكه 
سرمايه گذار نتوانست كاري از پيش ببرد، با كمك ويژه دستگاه قضايي 
اس��تان، اجراي اين پروژه به شركت زيرساخت با سهامداري هفت بنگاه 
اقتصادي بزرگ غرب بندرعباس واگذار شد.  وي افزود: بنگاه هاي اقتصادي 
غرب بندرعباس در اين راستا پاي كار آمدند و هفت مجموعه بزرگ از آنها 
شركت زيرساخت را تشكيل دادند كه اين شركت كار بزرگ جمع آوري، 
انتقال، تصفيه و استفاده از پساب فاضالب بندرعباس در صنايع را انجام 
مي دهد.  استاندار هرمزگان ادامه داد: طي سه تا چهار ماه آينده كل فاضالب 
شهر بندرعباس و ورودي به خورها بايد جمع آوري و به نقطه اي بيرون از 
شهر منتقل شود تا پس از آن فرآيند تصفيه و انتقال آن به صنايع غرب 
بندرعباس صورت گيرد.  همتي خاطرنش��ان كرد: بنگاه هاي اقتصادي 
سهامدار اين شركت براي افزايش توانمندي آن ميزان سرمايه شركت را به 
۴۰۰ ميليارد تومان خواهند رساند و از اين طريق فرآيند ايجاد تصفيه خانه 

جديد و انتقال پساب صورت مي گيرد.

امضاي تفاهمنامه همكاري بين اورژانس و 
سپاه فارس در زمينه هاي آموزشي و امدادي

مدي�ر مرك�ز مديريت ح�وادث و    فارس
فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم 
پزشكي شيراز از امضاي تفاهمنامه، توسعه همكاري اورژانس فارس 
با سپاه فجر اين استان در زمينه هاي آموزشي و امدادي خبر داد. 
محمدجواد مراديان مدير مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه 
علوم پزشكي شيراز در نشستي با حضور معاون عمليات و جانشين قرارگاه 
پدافند زيستي سپاه فجر اس��تان گفت: توانمندي موجود در سپاه از جمله 
لجستيك، بالگرد و نيروي انساني ظرفيت هاي بسيار خوبي است كه با مديريت 
اصولي و استاندارد اين منابع در مواقع حوادث و بحران ها مي تواند كمك شاياني 
در مديريت بحران كند.  وي اين تفاهمنامه را نقطه قوتي در افزايش هماهنگي 
بين نيروهاي متخصص اورژانس و امدادگران س��پاه در حوادث و بحران ها 
دانست و افزود: اين هماهنگي با برگزاري تمرين هاي مختلف مي تواند ايجاد 
شود.  سرهنگ محمد رجبی معاون عمليات و جانشين قرارگاه پدافند زيستي 
سپاه فجر فارس نيز با قدرداني از تالش هاي نيروهاي خدوم اورژانس در دوران 
سخت مبارزه با ويروس كرونا، گفت: ما همواره شاهد ايثار و از خودگذشتگي 
كادر درمان در اين دوران سخت بوده ايم و مجموعه سپاه فجر نيز براي كمك 

به كادر درمان همواره در صحنه حضور داشته است.

۴۷ هزار هكتار     چهارمحال وبختياري 
از جنگل ه�اي 
بلوط زاگرس در استان چهارمحال و بختياري در 
چند سال اخير دچار خشكيدگي شده است. 
سيد اس��ماعيل صالحي مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري چهارمحال و بختياري با اش��اره به 
اينكه بيش از ۳۲۸ هزار هكتار از وس��عت استان 
را جنگل هاي بلوط تشكيل مي دهند، گفت: ۴۷ 
هزار هكتار از جنگل هاي بلوط زاگرس در استان 
در چند سال اخير دچار خشكيدگي شده است و 
اين جنگل ها در شهرستان هاي لردگان، خانميرزا، 
اردل، كيار و كوهرنگ قرار دارن��د.  وي افزود: ۹۶ 
درصد س��هم جنگل هاي اس��تان بلوط و مابقي 
ش��امل گونه هاي از جمله بنه، بادام، داغداغان و 
زالزالك و افرا و ارس است.  مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري چهارمحال و بختياري ادامه داد: منطقه 
جنگلي زاگرس ۶ ميليون هكتار وسعت دارد كه در 
يك دهه گذشته به دليل ش��يوع آفات و بيماري، 

تغييرات اقليمي كه باع��ث افزايش درجه حرارت 
شده، بهره برداري ناپايدار كه انسان در اين جنگل 
داش��ته از نظر كيفي و كمي كاهش پيدا كرده يا 
دچار تغييرات شده است.  صالحي گفت: هم اكنون 
از اين ميزان جنگل زاگرس ي��ك ميليون و ۴۵۰ 

هكتار به بيماري خشكيدگي بلوط با درجه پنج 
تا ۱۰۰ درصد مبتال است.  وي با اشاره به اهميت 
بحث حفاظت و حراست از جنگل هاي زاگرس و 
جلوگيري از خش��كي اين گونه در زاگرس افزود: 
پيش نويس س��ند راهبردي حفاظت و مديريت 

پايدار بوم سازگان زاگرس در سطح ملي به منظور 
كنترل، درمان و پيش��گيري از اين بيماري تهيه 
و به ۱۱ اس��تان زاگرس نشين كشور ارسال شده 
اس��ت.  مديركل مناب��ع طبيع��ي و آبخيزداري 
چهارمحال و بختياري به تش��كيل كميته ملي 
راهبري حمايت به جنگل هاي زاگرس در سطح 
ملي به رياس��ت معاون اول رئيس جمهوري در 
نيمه دوم پارسال اشاره كرد و گفت: در اين كميته 
مقرر ش��ده كه س��ازمان جنگل ها  برنامه ريزي و 
سياست گذاري در خصوص زيست بوم زاگرس را در 
قالب يك سند با كسب نظر محققان، دانشگاهيان، 
صاحب نظران و مطالعه اسناد و اطالعات موجود  
تهيه كند.  صالحي اف��زود: اين س��ند تهيه و به 
۱۱ اس��تان زاگرش نش��ين كشور ارس��ال شده 
است تا اعضاي كميته راهبري استان نيز پس از 
بررسي پيش نويس سند، اظهار نظر و كاستي ها، 
مزيت ها، راهكار هاي اصالحي و پيشنهادي را تا 

۲۵ فروردين ماه به كميته ملي ارسال كنند.

۴۷ هزار هكتار از جنگل هاي زاگرسي چهارمحال و بختياري خشكيد

ایجاد اشتغال براي 400 ابركوهي با وام صندوق كار آفریني اميد  
پرداخت وام هاي      يزد
قرض الحس�نه 
زمينه اشتغال ۴۰۰ نفر را در بخش هاي مختلف 
شهرس�تان ابرك�وه ي�زد فراه�م ك�رد. 
همايون اشكورجيري مدير صندوق كارآفريني 
اميد ابركوه گفت: ۴۰۰ اش��تغال با پرداخت ۸۷ 
ميليارد و ۴۸۸ ميليون ري��ال وام در قالب ۲۳۳ 
فقره در زمينه هاي كشاورزي، صنعتي، خدمات، 
گردش��گري و دامداري فراهم ش��د.  وي با بيان 

اينكه س��قف وام هاي پرداختي از ۵۰ ميليون ريال تا ۲۰ ميليارد ريال است افزود: بيشترين مبلغ كه ۵۵ 
ميليارد و ۳۲۰ ميليون ريال است از محل اعتبارات بنياد بركت به ۱۸۱ نفر متقاضي براي ايجاد اشتغال ۳۰۰ 
نفر پرداخت شد.  مدير صندوق كارآفرين اميد ابركوه ادامه داد: همچنين از محل تسهيالت ويژه رياست 
جمهوري، بنياد شهيد و صندوق هنرمندان نيز ۱۳پرونده تسهيالت مجموعاً به مبلغ حدود ۱۲ ميليارد ريال 
به متقاضيان پرداخت شد.  اشكورجيري خاطرنشان كرد: ۱۱ فقره وام اشتغال به متقاضيان و مددجويان 

كميته امداد و بهزيستي به ارزش ۲ ميلياردو ۲۵۰ميليون ريال در همين مدت به متقاضيان پرداخت شد.

ایالم ميزبان اولين جشنواره نجوم و اختر فيزیك مي شود
مدي�ر پژوهش      ايالم
 س������راي 
دانش آموزي ايالم از برگ�زاري اولين دوره 
جش�نواره نج�وم و اخت�ر فيزيك اس�تان 

به صورت مجازي خبر داد. 
س��عداهلل نبوي ن��ژاد مديرپژوهش س��راي 
دانش آموزي اي��الم گفت: در راس��تاي ترويج 
روش هاي تحقيق و پژوهش، كشف و پرورش 
استعدادهاي دانش آموزي در رشته نجوم اولين 
دوره جشنواره نجوم و اخترفيزيك يادواره دانشمند شهيد محسن فخري زاده در ارديبهشت ۱۴۰۰ 
برگزار مي شود.  وي افزود: ترويج روش هاي تحقيق و پژوهش، گس��ترش علم و دانش نجوم و اختر 
فيزيك، آشنايي دانش آموزان با آخرين يافته ها و دستاوردهاي نجومي ايران و جهان از جمله اهداف 
اين جشنواره است.  مدير پژوهش سراي دانش آموزي ايالم گفت: اين جشنواره ويژه دانش آموزان تمامي 
مقاطع تحصيلي است و در ارديبهشت برگزار خواهد شد و عالقه مندان مي توانند آثار خود را همراه با 
مستندات درخواستي تا قبل از ۱۵ ارديبهشت به آيدي جشنواره pjilam97_1 در شاد ارسال كنند.

سجاد مرسلي سيداحمد هاشمي اشكا

مشاركت ۲۷0 ميليون توماني خراسان شمالي ها در طرح »آجر به آجر«
مدي����ركل     خراسان شمالي
ي  ز س���ا نو
مدارس خراسان ش�مالي از مشاركت ۲۷۰ 
ميليون توماني مردم اس�تان در طرح ملي 

»آجر به آجر« خبر داد. 
امين فالح كوش��كي، مديركل نوس��ازي مدارس 
خراسان شمالي با تأكيد بر اينكه از ابتداي سال ۹۹، 
طرح»آجر به آجر« در استان آغاز شده است، گفت: 
دو پويش »محرم« و »من م��ادرم بچه هاي ايران 

فرزند من« در راستاي طرح »آجر به آجر« اجرا شد كه در پويش »من مادرم بچه هاي ايران فرزند من« ۶ هزار نفر 
از اين پويش استقبال كردند و تاكنون ۱۵۰ ميليون تومان جمع آوري شده است كه كلنگ زني پروژه نيز آغاز شد، 
وي افزود: اين پروژه به صورت آجربه آجر در روستاي بام شهرستان اسفراين عملياتي شده و مردم روستا نيز تعهد 
كردن كه اين مشاركت را به ۸۰۰ ميليون تومان برسانند تا بتوانيم خوابگاه دانش آموزي مناسبي را در اين منطقه 
محروم به بهره برداري برسانيم.  مديركل نوسازي مدارس خراسان شمالي در خصوص مشاركت مردم استان در 
پويش »محرم«، بيان كرد: در اين پويش نيز ۵ هزار و ۸۰۰ نفر مشاركت كردند كه مجموع مشاركت در اين پويش 

نيز به ۱۲۰ ميليون تومان رسيده است كه مقرر شد پروژه يك كالسه در شهرستان شيروان تكميل شود.

4 هزار و 500 بسته معيشتي بين نيازمندان خراسان جنوبي توزیع شد
ن  و مع����ا     خراسان جنوبي
داوطلب��ان 
جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي از توزيع 
۴ هزار و 5۰۰ بسته معيشتي به ارزش ريالي 
1۲ ميلي�ارد و ۷۰5 ميلي�ون ري�ال بي�ن 
نيازمن�دان س�طح اس�تان خب�ر داد. 
احمد بخش��ي مع��اون داوطلب��ان جمعيت 
هالل احمر خراسان جنوبي گفت: در قالب طرح 
طرح فرشتگان از ۱۵ اسفند سال گذشته تا ۱۵ 

فروردين سال جاري، ۴ هزار و ۵۰۰ بسته معيشتي بين نيازمندان استان توزيع شده است.  وي افزود: 
طي اين مدت ۱۲ ميليارد و ۷۰۵ ميليون ريال اعتبار برای تهيه بسته هاي معيشتي هزينه و با همكاري 
داوطلبان با حفظ كرامت انساني بين مددجويان توزيع شده است.  معاون داوطلبان جمعيت هالل احمر 
خراسان جنوبي از توزيع ۷۷۹ دست پوشاك و كفش پيش از نوروز ۱۴۰۰ خبرداد و بيان كرد: در اين 
راستا نيز مبلغ يك ميليارد و ۹۹ ميليون ريال هزينه شده است.  بخشي با اشاره به اينكه در قالب اجراي 
طرح فرشتگان همچنين ۳ هزار و ۷۲۰ پرس غذاي گرم بين نيازمندان مناطق كم برخوردار استان 

توزيع شده است، عنوان كرد: بيش از ۶۸۵ ميليون ريال نيز در اين حوزه هزينه شده است.

مسافران خارجي در فرودگاه مشهد 
تست پي سي آر مي دهند

مدير روابط عمومي فرودگاه شهيد      خراسان رضوي
هاشمي نژاد مشهد از كنترل و انجام 
تست فوري كرونا از مس�افران خارجي در اين فرودگاه خبر داد. 
حسن جعفري مدير روابط عمومي فرودگاه شهيد هاشمي نژاد 
مشهد گفت: دانشگاه علوم پزشكي مشهد يك آزمايشگاه تست 
كرونا در س��الن پروازهاي خارجي فرودگاه هاش��مي نژاد براي 
پروازهاي ورودي به مش��هد مستقر كرده اس��ت.  وي افزود هر 
مسافري كه از كشورهاي خارجي وارد مشهد شود، در فرودگاه 
از او تست پي سي آر گرفته خواهد ش��د و در صورت مثبت بودن 
تست آنها، دانشگاه علوم پزشكي مشهد مراحل درماني و قرنطينه 
آنان را انجام خواهد داد.  جعفري مدي��ر روابط عمومي فرودگاه 
هاش��مي نژاد مش��هد در خصوص وضعيت كنترل پروتكل هاي 
بهداشتي مس��افران ورودي به مشهد خاطرنش��ان كرد: رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در فرودگاه هاشمي نژاد با توجه به وضعيت 

قرمز كرونايي تشديد شده است.

انجام تست كرونا از 1۲ هزار كهگيلویه 
وبویر احمدي در طرح شهيد سليماني

از مجموع 1۲ هزار تست انجام     كهگيلويه و بويراحمد
گرفت�ه كرون�ا در قالب طرح 

شهيد سليماني، ۸۰۰ مورد مثبت شد. 
علي ساداتي مسئول بسيج جامعه پزشكي سپاه فتح كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: در راستاي اجراي طرح شهيد سليماني، ۱۸۰۰ 
نيروي نظارت��ي و مراقبتي فعال ش��ده و همچنين ۴۰۰ نيروي 
آموزش ديده هدف گذاري هاي ديگر ط��رح را اجرايي مي كنند.  
وي با اش��اره به اينكه از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردين اجراي مرحله 
دوم ۱۲هزار تست انجام ش��د، تصريح كرد: در ۱۵ روز اول طرح 
تحقق ۱۰۰ درصدي اهداف را داشته و تا ۱۵ فروردين نيز پوشش 
مناسب طرح عملياتي شد.  مسئول بسيج جامعه پزشكي سپاه 
فتح كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: همچنين استان در زمره 
پنج استان برتر طرح شهيد سليماني در كشور قرار گرفت.  ساداتي 
با تأكيد بر اهداف حمايت افزود: در ماه مب��ارك رمضان ۵ هزار 

پرس غذاي گرم و ۳۰ هزار بسته معيشتي توزيع خواهد شد.

انجام نخستين نشاي مكانيزه برنج 
كشور در مازندران

معاون بهبود توليدات گياهي جهاد     مازندران
كش�اورزي مازن�دران از انج�ام 
نخستين نش�اي مكانيزه برنج كش�ور در اين استان خبرداد. 
مجيد بهادري معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي مازندران 
از نخستين نشاي مكانيزه برنج كشور، در شهرستان محمودآباد خبرداد 
و گفت: اين آيين در سطح ۳ هكتار با حضور مسئوالن استاني برگزار 
خواهد شد.  وي افزود: اس��تان مازندران با ۴۰ درصد سطح زيركشت 
و ۴۴ درصد توليد برنج رتبه نخست را در كشور داراست. معاون بهبود 
توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي مازندران تصريح كرد: توصيه 
كشت مكانيزه، مبارزه با عوامل خسارت زا، استفاده از بذور اصالح شده 
و مديريت تغذيه از مهم ترين موضوعات قابل اجرا براي دس��تيابي به 
عملكرد كمي و كيفي مناسب بوده است كه در سال جهش توليد به آن 
دست پيدا كرديم.  بهادري افزود: تاكنون ۹۵ هزار و ۳۰ هكتار معادل ۶۵ 
درصد شاليزارهاي مازندران به صورت سنتي بذرپاشي و ۵۱ هزار و ۱۷۰ 
هكتار معادل ۳۵ درصد به صورت مكانيزه خزانه گيري بذر شده است. 

  لرستان: مديركل بنياد مسكن لرستان از اجراي ۱۰۰ درصدي تهيه 
طرح هادي در روستاهاي باالي ۲۰ خانوار در استان خبر داد.  مسعود 
رضايي تصريح كرد: اجراي طرح هادي در سطح كشور ۵۲ درصد بوده 
اما در لرستان ۵۳ درصد روستاهاي باالي ۲۰ خانوار لرستان اجرا شده 
است.  به گفته وي، براي سال جاري نيز ۱۵۰ روس��تا طرح هادي آنها 

اجرا خواهد شد. 
  خوزستان: مديرعامل نيروگاه رامين اهواز از بازسازي بيش از يك 
هزار و ۱۲۰ قطعه صنعتي در اين نيروگاه خبر داد.  خليل محمدي گفت: 
تداوم و كاهش هزينه هاي توليد، از جمله نكات بسيار مهم در بهره وري از 
نيروگاه هاي توليد برق است؛ كاركرد بيشتر قطعات نيروگاهي در شرايط 
سخت كاري، از جمله درجه حرارت و فش��ار كاري باالي سيال، باعث 

آسيب ديدگي و استهالك باالي اين قطعات مي شود.
  يزد: معاون توليدات گياهي مديريت جهاد كشاورزي مهريز گفت: 
با كاهش دماي هوا از ۲۰ به سه درجه باالي صفر در روزهاي شانزدهم و 
هفدهم فروردين ماه امسال، ۹۰۰ ميليارد تومان خسارت به پسته كاران 
اين شهرستان وارد شد.  احمد باقري پناه افزود: بر اثر كاهش دماي هوا 
۸۰ تا ۱۰۰ درصد درختان پسته شهرس��تان به خصوص در دهستان 

بهادران واقع در بخش مركزي مهريز خسارت ديد. 
  كرمانشاه: مديرعامل شركت گاز استان كرمانشاه گفت: در برنامه 
داريم امسال گازرساني به ۱۵۰ روستا و همچنين سه شهر نوسود، ازگله 
و ريجاب به بهره برداري برس��د.  ايرج شهبازي با اش��اره به برنامه هاي 
گازرساني كه امس��ال براي كرمانشاه در دس��ت انجام است، افزود: هم 
اكنون گازرساني به ۳۵۳ روس��تاي استان و همچنين سه شهر نوسود، 
ريجاب و ازگله در دست اقدام است كه اعتبار در نظر گرفته شده براي 

اين طرح  ها نزديك به ۵۰۰ ميليارد تومان است. 
  كرمان: عمليات اجرايي پياده راه سازي ميدان تاريخي توحيد )ارگ( 
كرمان با حضور استاندار كرمان آغاز شد.  علي زيني وند شهرداركرمان 
در آيين آغاز عمليات اجرايي پياده راه سازي ميدان تاريخي توحيد )ارگ( 
كرمان گفت: ش��هر كرمان به لحاظ بخش مدرن از زيبايي هاي خاص 
برخوردار اس��ت، اما در بخش بافت قديمي و ايجاد پي��اده راه ها به  رغم 

قدمت و زيبايي هايي كه دارد، خودش را آنچنان نشان نداده است. 
  قزوين: مديركل بهزيس��تي اس��تان قزوين گفت: يك هزار و ۷۳۶ 
دانش آموزان معلول نيازمند در استان سال گذشته از سوي اين سازمان 
كمك هزينه تحصيلي دريافت كردند.  عليرضا وارث��ي افزود: افزايش 
كيفيت زندگي معلوالن و سالمندان و ارتقاي توانايي افراد داراي معلوليت 
از طريق آموزش مهارت هاي زندگي، ارتق��اي عملكرد زندگي روزمره 
و افزايش س��طح اس��تقالل فردي و همچنين رعايت عدالت و تسهيل 
دسترس��ي به منابع و فرصت هاي اجتماعي از اهداف بهزيستي در اين 

حوزه به شمار مي رود. 

 اورژانس پرتوي سوانح و سوختگي اراك 
به بهره برداري رسید

سكونتگاه هاي غیررسمي بندر امام 
خوزستان استاندارد سازي مي شود

ن�س  ا ژ ر و ا    مركزي
پرتوي، سوانح 
و سوختگي اراك به مناسبت روز ملي فناوري 
هسته اي از طريق ارتباط ويديو كنفرانس با 
دستور رئيس جمهوري و با حضور استاندار 
مركزي و جمعي از مديران استان افتتاح شد. 
دكتر سيدمحمد جماليان رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي اراك در مراسم افتتاحيه اورژانس پرتوي، 
سوانح و سوختگي اراك گفت: اين واحد خدماتي 
درماني در دو طبقه شامل اورژانس سوختگي و 
پرتوي، بخش سوختگي و استريل ساخته شده و 
داراي دو اتاق عمل مجزا و مجهز است.  وي افزود: 
در طبقه همكف و در بخش اورژانس سوختگي 
۱۱ تخت بس��تري و در اورژان��س پرتويي پنج 
تخت تعبيه ش��ده و به مراجعان خدمات رساني 
مي كند.  دكتر جماليان تأكيد ك��رد: در طبقه 
اول نيز ۹ تخت بستري سوختگي، تجهيز شده 
كه در كنار بخش استريل به بيماران و مراجعان 
ارائه خدمت مي شود و طبقه دوم اين بيمارستان 
نيز تأسيسات و دستگاه هاي هواساز نصب شده 
تا كاماًل كامل و مجزا باشد.  وي با اشاره به اينكه 
در اين بيمارس��تان دو اتاق عم��ل كاماًل مجزا 

ساخته شده است، گفت: با راه اندازي اين مركز و 
اتاق عمل، ديگر نيازي به مراجعه هم استاني ها 
براي درمان و خروج آنان از اراك و استان نيست.  
رئيس دانشگاه علوم پزش��كي اراك افزود: اين 
مركز درماني به وس��عت ۳ ه��زار و ۱۰۰ متر به 
اضافه ۳۰۰ متر موتورخانه اس��ت كه از شهريور 
س��ال ۹۶ آغاز و فروردين امسال به بهره برداري 
رسيد.  دكتر جماليان تصريح كرد: اين پروژه در 
سه قرارداد ساختماني و موتورخانه و با اعتباري 
بالغ بر ۳۰۰ ميليارد ريال ساخته شده است.  وي 
با تشكر از سازمان انرژي اتمي و نيروگاه خنداب 
در كمك و حمايت از ساخت و تجهيز اين مركز 
درماني، خاطرنشان كرد: در قرارداد نخست كه 
شهريور سال ۹۶ با مبلغ ۶۱ ميليارد ريال منعقد 
شد، پس از ۱۸ ماه و پيشرفت ۵۰ درصدي طرح 
ادامه كار ب��ا پيمانكار خاتمه و ط��ي قراردادي 
جديد، ادامه روند ساخت و تكميل پروژه از سر 
گرفته ش��د.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك 
تصريح كرد: در قرارداد دوم كه دي ماه سال ۹۸ و 
با اعتباري بالغ بر ۷۳ ميليارد ريال بسته شد، كار 
با قدرت ادامه يافت تا امروز شاهد به ثمر نشستن 

اين پروژه باشيم. 

ب�ا كم����ك    خوزستان
پژوهش��كده 
سوانح طبيعي بنياد مسكن استان خوزستان 
ش�هرك هاي مبتن�ي ب�ر اس�تانداردهاي 
شهرسازي در سكونت هاي غيررسمي بندر 
مي ش�ود.  ايج�اد  خمين�ي)ره(  ام�ام 
حيدر تجلي رئيس ستاد بازسازي مناطق آبگرفتگي 
ماهش��هر و بندر امام خميني)ره( درباره آخرين 
اقدام هاي بنياد مس��كن خوزس��تان در مناطق 
غيررسمی گفت: كارشناسان در روزهاي نخست 
آبگرفتگي در بندر امام خميني)ره(، ۱۰۰۰ واحد 
فرسوده و قابل تعمير را ارزيابي كردند.  وي افزود: 
عالوه بر مسائل مربوط به آبگرفتگي در بندر امام 
خميني)ره( مشكل هاي سكونتگاه هاي غيررسمي 
پيش آمد كه با رايزني بنياد مسكن انقالب اسالمي 
خوزستان با معاون اول رئيس جمهور، موافقت ۵ 
هزار واحدهاي احداثي براي ساماندهي و طراحي 
اين نوع س��كونت گاه هاي غيررسمي گرفته شد.  
رئيس ستاد بازسازي مناطق آبگرفتگي ماهشهر 
و بندر امام خميني)ره( بيان داشت: مشاوران بنياد 
مسكن در حال انجام تحقيق براي ايجاد شهرك هاي 
مبتني بر استانداردهاي شهرسازي در سكونت هاي 

غيررس��مي، براي هويت بخشي، اختصاص سند 
ملكي و زيرس��اخت   هاي جدول گ��ذاري، فضاي 
سبز، تأسيسات برق و آب و فاضالب  است.  تجلي 
با بيان اينكه در شهرهاي بندرماهشهر، بندر امام 
خميني)ره( و شهيد چمران  ۵ هزار واحد احداثي 
و ۱۹۲۰ واحد تعميري در دس��تور كار قرار دارد، 
گفت: ۷۳۰ مورد تعمير منازل آنها به پايان رسيده 
اس��ت و بالغ بر ۲۵۰ واحد پروانه ساخت دريافت 
شده كه در مرحله آواربرداري و ساخت قرار دارند.  
وي عنوان كرد: در روزهاي نخست، خدمات فوري 
تعميري و معيش��تي بود ولي هدف گذاري اصلي 
بنياد مس��كن منازل احداثي و ساماندهي منازل 
سكونتگاه هاي غيررسمي جرف الملح، نيزار )كوي 
امام رضا(، PS۴، كوي شهيد صباغان )كمپ بي(، 
فرهود آباد، پشت اداره برق در برنامه قرار داشت.  
رئيس ستاد بازسازي مناطق آبگرفتگي ماهشهر و 
بندر امام خميني)ره( افزود: به علت عدم تخصيص 
پروانه تعميري و احداثي توس��ط ش��هرداري به 
سكونت گاه هاي غيررسمي، با هماهنگي شهرداري 
بندر امام خميني)ره( و مشاوران پژوهشكده سوانح 
طبيعي بنياد مسكن، راهكار اساسي اين مشكل در 

حال رفع شدن است.

تحقق اقتصاد مقاومتی با » دوكوهه اشتغال « 
به همت جبهه جهادی منتظران خورشيد در ابتكاری جديد دوكوهه 
اشتغال در راستای كمك به تحقق اقتصاد مقاومتی تأسيس  شد. 
همزمان با آغاز روزهای س��ال تولي��د، پش��تيبانی  ها و مانع زدايی ها؛ 

مجموعه دوكوهه اشتغال تأسيس  و راه اندازی شد. 
اسماعيل احمدی، مسئول جبهه جهادی منتظران خورشيد در آيين 
افتتاح اين طرح اقتصادی گف��ت: با تجربه قريب ب��ه دو دهه فعاليت 
جهادی در روستا ها و مناطق محروم بر آن شديم تا در ابتكاری جديد 
طرح دوكوهه اشتغال را آغاز نماييم.  وی هدف از اين فعاليت را كمك 
به تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و تأكيد كرد: امنيت غذايی با توجه به 
ظرفيت های داخل مهم  ترين ركن اقتصاد مقاومتی است كه با توجه به 
منابع عالی و ذخاير مثال زدنی كشورمان بايد مورد توجه عينی و عملی 
مسئوالن قرار گيرد لذا ما با تمركز بر اين محور كليدی؛ تمركز خود را 
بر امنيت غذايی كشور قرار داده ايم كه بی شك حضور ساير گروه های 

جهادی می تواند نتايج ارزشمندی در اين حوزه ايجاد نمايد. 
احمدی با اش��اره به فعاليت های دوكوهه اشتغال كه حول محورهای 
دامداری، باغداری، پرورش طيور، صيفی جات و...  می چرخد، تصريح 
كرد: مجموعه دهكده خورش��يد را در فضايی ۴ هزار متری راه اندازی 
كرديم كه محور مكانی دوكوهه اشتغال برای ايجاد الگو ها و نمونه های 
علمی فعاليت های مذكور می باشد تا با اقداماِت كارشناسی اساتيدمان 
الگوی موفقی را برای آموزش به روستاييان انجام دهيم و شاهد جهش 
توليدات دامی- باغی و كشتی در روس��تا ها باشيم.  اين فعال جهادی 
ادامه داد: ۱۴۰ روستا در پنج استان كش��ور را به عنوان منطقه هدف 
تعريف كرده و طی اين س��ال ها با جذب ده ها ميليارد تومان اقدامات 
زيرساختی نظير آب و برق و راه و مخابرات و مدرسه و مسجد و...  را به 
سرانجام رسانده ايم كه اين زيرساخت ها به خودی خود، صد ها اشتغال 
را ايجاد و تقويت كرده است و حاال می خواهيم با طرح دوكوهه اشتغال، 

تمركز بيشتری را در فعاليت های اقتصادی روستا ها بگذاريم. 

فرمانده سپاه شهرستان بوئين زهرا در گفت وگو با »جوان«:
 رزمایش كمك مؤمنانه 

در محورهای سالمت و معيشت برگزار مي شود
از اوايل سال گذش�ته كه ويروس كرونا به مش�اغل و كسب و كارها 
صدمه زده و خانواده هاي زيادي را متأثر از اين ويروس دچار مشكل 
معيشتي كرد، رزمايش همدلي و مؤاسات در تمام ايران به راه افتاد 
يك بار ديگر مردم نشان دادند كه در هيچ موقعيتي هموطنان نيازمند 
و آس�يب پذير خود را تنها نمي گذارند. متأسفانه بعد از گذشت يك 
س�ال هنوز اين ويروس منحوس در جاي خود باقي مانده و امسال با 
شروع ماه مبارك رمضان يك بار ديگر رزمايش كمك مؤمنانه وارد 
فاز جديدي شده و در اقصي نقاط كش�ور بسته هاي معيشتي براي 
رسيدن به دست خانواده هاي كم برخوردار و آسيب ديده از كرونا آماده 
مي شوند. شهرستان بوئين زهرا در استان قزوين هم جزو اين مناطق 
است كه به همت سپاه اين منطقه برنامه هاي ويژه اي براي ماه مبارك 
رمضان دارند. به همين بهانه به س�راغ سرهنگ غالمرضا مهرعليا، 
فرمانده سپاه ناحيه امام حسين)ع( شهرس�تان بوئين رفتيم تا در 
گفت وگويي از اقدامات قبلي و برنامه هاي آينده شان بيشتر آگاه شويم. 

    
س��رهنگ غالمرضا مهرعلي��ا، فرمانده س��پاه ناحيه امام حس��ين)ع( 
شهرس��تان بوئين با بيان اينكه مردم ثابت كرده اند هميش��ه در كنار 
يكديگر قرار داش��ته و در مش��كالت هيچ وقت هموطنان خودشان را 
تنها نگذاشته اند، مي گويد: پيرو فرمايشات رهبر معظم انقالب مبني بر 
رزمايش خدمت رساني به خانواده هاي محروم و آسيب ديده از ويروس 
كرونا، رزمايش كمك مؤمنانه به همت پايگاه و حوزه هاي مقاومت بسيج 
شهرستان در دو محور سالمت و معيشت با برگزاري جلسات متعدد با 

بهره گيري از قرارگاه شهرستاني طراحي شده است. 
وي با اشاره به حوزه س��المت ادامه مي دهد: تهيه مواد و لوازم مورد نياز و 
توليد ۱۷۵ هزار عدد ماسك با ظرفيت و همياري بسيج در كارگاه هاي توليد 
ماسك سپاه ناحيه بوئين زهرا، ضدعفوني منازل و معابر عمومي و اماكن پر 
تردد، تأمين، توليد و توزيع اقالم بهداش��تي، آموزش و توجيه همگاني از 
طريق فضاي مجازي، راه اندازي سامانه مشاوره و آموزشي سفيران سالمت 
در سطح بسيج محالت، توزيع روزانه ۶۵ هزار عدد ماسك بين اقشار مختلف 
مردم و بسيج محالت، ادارات و سازمان هاي دولتي شهرستان از جمله اين 

خدمات در حوزه سالمت است. 
سرهنگ مهرعليا گريزي به حوزه معيشت در قالب رزمايش كمك مؤمنانه 
زده و تصريح مي كند: تهيه ۸ هزار بسته معيشتي آماده توزيع در ماه مبارك 
رمضان توسط بسيج محالت، خيرين و ائمه جمعه، جماعات و طالب بسيجي، 
طرح هر محله يك قرباني، كمك به تأمين مايحتاج ضروري مردم توسط 
گروه هاي جهادي بسيج، اختصاص بخش��ي از حقوق كاركنان بخش هاي 

دولتي و غيردولتي براي كمك به نيازمندان از ديگر اقدامات است. 
فرمانده سپاه ناحيه امام حسين )ع( بوئين زهرا مي گويد: تهيه و توزيع ۵۰  
فقره جهيزيه شامل؛ يخچال، تلويزيون، اجاق گاز، فرش و لوازم خانگي نيز 
از جمله كمك هاي مؤمنانه قبل از سال جديد سپاه ناحيه امام حسين)ع( 

شهرستان بوئين زهرا بود كه به دست خانواده هاي نيازمند رسيد. 
وي تقويت همدلي و همزباني بين مردم و مسئوالن را از جمله دستاوردها و 
بركات شيوع ويروس كرونا در سطح شهرستان برشمرده و ادامه مي دهد: در 
كنار اين همدلي و همزباني، همبستگي ملي در اين رزمايش كمك مؤمنانه 

تجلي دوران دفاع مقدس بود. 
سرهنگ مهرعليا از مردم خواست تا در اين شرايط سخت اقتصادي با توجه 
به در پيش بودن ماه مبارك رمضان و سفارش اكيد به دادن صدقه، به نيت 
سالمتي و تعجيل در فرج امام زمان)عج( و به جهت گشايش و دفع بال و رفع 
ويروس منحوس كرونا )در كنار رعايت توصيه هاي بهداشتي( به رزمايش 
كمك مؤمنانه پيوسته و با تهيه و هديه بسته هاي معيشتي به نيازمندان كه 
چشم انتظار كمك هاي مردمي در ماه مبارك رمضان هستند در اين امر 

مقدس مشاركت نمايند.


