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88498441سرويس  شهرستان

معاون هماهنگ     خوزستان
س�پاه  كنن�ده 
حضرت ولي عصر)ع�ج( خوزس�تان از آغاز 
مرحله سوم واكسيناسيون گسترده در كشور 
و خوزس�تان ت�ا ۲۰ روز آين�ده خب�رداد. 
س��رهنگ عبدالرضا حاجتي مع��اون هماهنگ 
كننده سپاه حضرت ولي عصر)عج( خوزستان با 
اشاره به آغاز مرحله سوم واكسيناسيون گسترده 
در خوزستان تا 20 روز آينده گفت: اميدواريم با 
انجام اين طرح گس��ترده واكسيناسيون توليد 
داخل، بتوانيم بيماري كوويد۱۹ را كنترل كنيم. 
وي به طرح شهيد قاسم سليماني در خوزستان 
اشاره كرد و افزود: اين طرح بر پايه بيماريابي شكل 
گرفت و هدف آن غربالگري ب��ود كه با همكاري 
هالل احمر، ش��هرداري و ديگر ارگان ه��ا، از آذر 
پارسال در خوزستان آغاز شد.  معاون هماهنگ 
كننده س��پاه حضرت ولي عصر)عج( خوزستان 
گفت: با اجراي طرح شهيد قاس��م سليماني در 

كمتر از 2 ماه، ميزان مرگ و مير و بستري  ناشي 
از كرونا در خوزس��تان به ترتيب ۴0 و ۵0 درصد 
كاهش يافت.  حاجتي با بيان اينكه طرح شهيد 
سليماني، مبارزه با كرونا در خط مقدم اين بيماري 
است، افزود: مرحله نخس��ت اين طرح به شكل 

محله محور در خوزس��تان اجرا شد كه منجربه 
كاهش فوتي ها تا يك نفر شد اما به يكباره آمارها 
افزايشي ش��د كه در ادامه مرحله دوم طرح را بر 
مبناي تش��ديد بيماريابي ش��روع كرديم.  وي با 
اشاره به اينكه در طرح شهيد قاسم سليماني كار 

رهگيري، پيگيري و قرنطين��ه بيماران به خوبي 
انجام مي شود، ادامه داد: در مرحله دوم اين طرح 
برخالف مرحله نخست ۱۴ هزار نيرو در خوزستان 
سازماندهي شد و همچنين ۳۵۷ منطقه محور را 
در خوزستان شناسايي كرديم.  معاون هماهنگ 
كننده س��پاه حضرت ولي عصر)عج( خوزستان 
گفت: همچنين در اين مرحله بيش از ۴ هزار تيم 
سه نفره تشكيل شد كه ۵0 درصد اين تيم ها كار 
رهگيري را انجام داده و افراد در تماس با بيماران 
را شناسايي مي كردند.  حاجتي با اشاره به اينكه 
2۵0 هزار نيروي بسيجي كشور در طرح شهيد 
قاسم س��ليماني حضور دارند، افزود: براي مهار 
بيماري در استان، كار رهگيري بيش از يك هزار و 
۵00 نقطه از خوزستان توسط پايگاه هاي مقاومت 
بسيج انجام شد كه كار بي نظيري بود.  وي ادامه 
داد: در زمان شيوع كرونا مردم خوزستان بيش از 
۳ هزار و ۸00 ميليارد ريال كمك كردند كه نشان 

دهنده حس هم نوع دوستي مردم است.

آغاز مرحله سوم واكسيناسيون گسترده در خوزستان تا 20 روز آينده

فروش 10 میلیارد ريالي تولیدات صنايع دستي در خراسان جنوبي
مع�اون صنايع      خراسان جنوبي
 دستي اداره  كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خراس�ان جنوبي از فروش 1۰ ميليارد ريالي 
محصوالت صنايع دستي خراسان جنوبي در 

بازارچه هاي نوروزي خبر داد. 
حسين عباس زاده معاون صنايع دستي اداره كل 
ميراث فرهنگ��ي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
خراسان جنوبي گفت: با آغاز سال ۱۴00 و در حالي 

كه ايران اسالمي همچنان درگير شيوع اين ويروس است با عنايت به موارد مطروحه برگزاري بازارچه هاي 
موقت عرضه و فروش محصوالت صنايع دستي هنرمندان استان به صورت محدود و در فضاي باز و رعايت دقيق 
تمامي پروتكل هاي بهداشتي در برخي نقاط استان برگزار شد.  وي تصريح كرد: هنرمندان استان با حضور در 
۳۷ بازارچه عرضه و فروش محصوالت صنايع دستي با پوشش 20۴ غرفه به عرضه و فروش ۱0ميليارد ريالی 
محصوالت صنايع دستي پرداختند و عالوه بر بازارچه هاي فيزيكي، فعالين اين بخش در فروشگاه هاي فيزيكي 

و مجازي صنايع دستي نيز نسبت به فروش توليدات صنايع دستي استان اقدام كردند.

سپاه گلستان بیمارستان و دي كلینیك مي سازد
س����پاه ي�ك      گلستان
در  بيمارس�تان 
گ�رگان و ي�ك دي كليني�ك مجه�ز در 

گنبدكاووس مي سازد. 
سردار علي ملك شاهكوهي فرمانده سپاه نينوا 
استان گلستان گفت: با شيوع ويروس كرونا يكي 
از اولويت هاي اصلي مجموعه س��پاه در استان 
گلستان، تقويت زيرساخت هاي بهداشتي تعيين 
شد تا خدمات بهداشت و درمان سپاه گسترش 
يابد.  وي افزود: كار ساخت پروژه مركز جراحي محدود سپاه در گرگان را آغاز كرديم اما با دستور مستقيم 
فرمانده كل سپاه اين پروژه به بيمارستان ارتقا خواهد يافت.  فرمانده سپاه نينوا استان گلستان ادامه داد: 
سفر اخير سردار عبداللهي، معاون سالمت، آموزش پزشكي و دفاع زيستي سپاه به گلستان به منظور بررسي 
همين موضوع انجام شد تا هرچه سريع تر كار ساخت و تكميل بيمارستان سپاه در گرگان آغاز شود.  ملك 
شاهكوهي خاطرنشان كرد: از ديگر دستاوردهاي سفر معاون سالمت سپاه، ساخت و راه اندازي دي كلينيك 

مجهز در گنبدكاووس خواهد بود تا مردم شرق استان نيز از خدمات درماني سپاه بهره مند شوند.

سجاد مرسلي سيداحمد هاشمي اشكا

بهره مندي يك هزار و ۴1۳ روستای آذربايجان غربي از اينترنت پرسرعت
يك ه�زار و ۴1۳     آذربايجان غربي
روستاي آذربايجان 
غرب�ي  از اينترنت پرس�رعت بهره مند ش�دند. 
قاس��م جليلي نژاد مديركل ارتباطات و فناوري 
اطالعات آذربايجان غربي گفت: در فاز نخست 
توسعه  ارتباطات روستايي، يك هزار و ۱۵0 روستا 
و در فاز دوم كه  در حال انجام است 2۶۳ روستا 
در سطح اس��تان از  اينترنت پرسرعت بهره مند 
ش��دند.  وي با بيان اينكه ب��ا تأمين تجهيزات، 

مابقي روستاهاي باالي 20 خانوار در اين استان نيز تحت پوشش اينترنت پرسرعت قرار مي گيرند، افزود: 
زير ساخت هاي ارتباطي در روستاهاي آذربايجان غربي در حال توسعه است.  مديركل ارتباطات و فناوري 
اطالعات آذربايجان غربي ادامه داد: زيرساخت هاي ارتباطي و اينترنتي ارائه شده به روستاها و مناطق 
محروم آذربايجان غربي از جمله خدمات ارزنده و دستاوردهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در 
جهت توسعه دولت الكترونيك و ايجاد تسهيالت ارتباطي براي مردم مناطق محروم است.  جليلي نژاد 
گفت: از آنجا كه استفاده از اينترنت پرسرعت تأثير بسزايي در امر آموزش خصوصاً دانش آموزان دارد، لذا 

اين مهم به طور جدي در تمامي مناطق روستايي آذربايجان غربي دنبال مي شود.

توزيع ۷ هزار بسته معیشتي بین نیازمندان كرونايي در خراسان شمالي
مدي��رعام�ل     خراسان شمالي
جمعي�ت هالل 
 احمر خراسان ش�مالي از توزيع بيش از 7 هزار 
بسته معيش�تي بين نيازمندان و خانواده های 
متأثر از كرونا طي سال گذشته در استان خبر داد. 
ابوالفضل محبان، مديرعامل جمعيت هالل احمر 
خراسان ش��مالي در خصوص توزيع بيش از ۷ 
هزار بسته هاي معيشتي بين نيازمندان استان، 
گفت: اين بسته هاي معيشتي طي چند نوبت و با 

مشاركت خيرين، مردم نوع  دوست استان و منابع داخلي با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير و نيازمند به 
دست جامعه هدف ما رسيده است.  وي همچنين از برنامه ريزي براي توزيع 2 هزار بسته معيشتي در ماه 
مبارك رمضان بين نيازمندان و خانواده هاي متأثر از كرونا در استان خبرداد و افزود: جمعيت هالل احمر 
خراسان شمالي در راستاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي خود، اقدام به توزيع اين بسته هاي معيشتي 
مي كند.  وي افزود: از مردم و خيرين استان درخواست داريم تا در اين مسير كمك هاي نقدي خود را به 
شماره كارت ۶۱0۴۳۳۷۴0222۳2۶۵ به نامه خيرين جمعيت هالل احمر استان واريز نمايند و مانند 

گذشته ياري گر ما در كمك به نيازمنداني كه تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نيستند، باشند.

 سايه افكندن خشكسالي شديد
 بر 56 درصد مساحت اردستان

كاهش قابل توجه بارش باران در 1۰      اصفهان
سال گذشته باعث شده ۵۶ درصد 
مساحت شهرستان اردستان درگير خشكسالي شديد شود. 
جواد رمضانپور رئيس اداره هواشناس��ي اردس��تان با بيان اينكه شرايط 
خشكسالي در چند ماه آينده بسيار شديد خواهد بود، گفت: كاهش قابل 
توجه باران در سال زراعي جاري باعث شده شهرستان اردستان در شرايط 
خشكسالي نسبتاً شديد قرار گيرد، به طوري كه ش��هر اردستان درگير 
خشكسالي ۱00 درصدي شده اس��ت.  وي افزود: تاكنون شاهد كاهش 
2۹ درصدي بارندگي بلندمدت در شهرستان اردستان هستيم، اما بررسي 
نقشه ها وضعيت بارش ها را در ارديبهشت ماه امسال نرمال تا فرانرمال نشان 
مي دهد، ولي هر تغييري در ميزان بارش ها نمي تواند كاهش بارندگي هاي 
سال زراعي را جبران كند.  رئيس هواشناسي اردستان خاطرنشان كرد:  
امسال سال سختي در بخش آب كشاورزي و شهري داريم و بر همين اساس 
الزم است تأمين آب از منابع مختلف مديريت شود تا دچار مشكل نشويم. 

 افزوده شدن 1500 تخت جديد 
به بیمارستان هاي زنجان 

۲ هزارو ۳۰۰ تخت بيمارستاني در     زنجان
اس�تان زنج�ان وج�ود دارد كه با 
افزايش تعداد بيماران، به اين تعداد يك هزارو ۵۰۰ تخت افزوده شد. 
پرويز قزلباش رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان به وضعيت 
حاد كرونايي اين شهر اشاره كرد و گفت: تمامي امكانات تخت هاي 
بستري استان در اختيار اين بيماران قرار گرفته است. وي با بيان 
اينكه بيمارستان هاي غيردولتي همكاري خوبي در اين خصوص 
دارند، تصريح كرد: در صورت نياز تخت هاي بستري كرونايي ها به 
يك هزار و ۵00 تخت نيز افزايش يافت.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
استان زنجان گفت: در حال حاضر 2 هزارو ۳00 تخت بيمارستاني در 
استان وجود دارد كه در فاز اول يك هزار تخت براي بيماران كرونايي 
در نظر گرفته شده و طبق برنامه ريزي ها مقرر شده در شرايط خاص، 
با افزايش تعداد بيماران و در صورت نياز بين يك هزارو ۳00 تا يك 

هزارو ۵00 تخت كرونايي ها افزايش مي يابد. 

ظرفیت آب شیرين كن هاي هرمزگان 
به ۹5 میلیون مترمكعب رسید

مي�زان شيرين س�ازي آب در     هرمزگان
ميلي�ون   1۲ از  هرم�زگان 
مترمكعب در سال ۹۲، به ۹۵ ميليون مترمكعب افزايش پيدا كرد. 
فريدون همتي استاندار هرمزگان با بيان اينكه ميزان شيرين سازي آب در 
اين استان از ۱2 ميليون مترمكعب در سال ۹2، به ۹۵ ميليون مترمكعب 
افزايش پيدا كرد. گفت: اين ميزان توليد، معادل نيمي از مصرف آب شرب 
هرمزگان است و به عنوان يكي از بزرگ ترين خدمات دولت در استان 
هرمزگان به شمار مي رود كه در راستاي تأمين آب پايدار مناطق اجرايي 
شده و براي ساليان متمادي، مشكل كمبود آب در استان را رفع مي كند.  
وي افزود: انتقال فاضالب بندرعباس به صنايع غرب نيز به عنوان يكي 
از بزرگ ترين پروژه هاي شهر بندرعباس با تدابير انديشيده شده، توسط 
بنگاه هاي اقتصادي و شركت توسعه زيرساخت كه متعلق به بنگاه هاي 
اقتصادي غرب بندرعباس به عنوان كار بزرگ با 20 هزارميليارد ريال 

آورده براي صنايع تعيين تكليف شده كه بزودي اجرايي مي شود. 

  بوش�هر: عبدالكريم گراوند استاندار بوش��هر با تأكيد بر تأمين برق 
واحدهاي توليدي و پرورشي از جمله پروژه هاي پرورش ميگو گفت: يكي 
از ظرفيت هاي توليدي اين استان، ميگو پرورشي است كه سال گذشته 2۴ 
هزار تن ميگو توليد و صادر شد.  وي، توليد ميگو پرورشي وابسته به تأمين 
برق دانست و افزود: بخشي از س��ايت هاي پرورش ميگو در تأمين برق با 
مشكل مواجه بودند كه تأمين برق اين مزارع پرورشي به ويژه امسال كه 

۸00 هكتار به اين ظرفيت افزوده شده امري مهم و ضروري است. 
  يزد: مديركل راه و شهرسازي استان يزد با بيان اينكه 2۵ درصد اراضي 
شهري در استان يزد فرسوده هس��تند گفت: ۷۳0۹ هكتار بافت هدف 
بازآفريني شهري در سطح اس��تان يزد وجود دارد.  رضا يادگاري افزود: 
مجموعه بافت هدف بازآفريني شهري مشمول يكسري امتيازات براي 
ساخت و ساز مسكن هستند، از جمله اينكه به اين واحدها تسهيالت بانكي 
بدون سپرده با سود ۹ درصد، ۱۶ درصد و سود ۱۸ درصد پرداخت مي شود 
به عبارتي با سود بانكي مناسب تسهيالت بانكي به ازاي واحدهاي مسكوني 

پرداخت مي شود و ديگر نياز به هيچ گونه سپرده گذاري ندارند. 
  گيالن: اس��تاندار گيالن از هدف گذاري دولت در نيمه نخست سال 
جديد در خصوص بازگشت ۳00 واحد به چرخه توليد خبرداد و گفت: 
بانك ها نقش مؤثري در بازگشت واحدهاي توليدي به چرخه توليد داشته 
و بايد در سال جاري ۵۵ واحد ديگر در اين حوزه واگذار شود.  ارسالن زارع 
افزود: ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي استان از مهم ترين اهداف دولت در 
گيالن بوده و طبق ارزيابي هاي صورت گرفته، ۶00 واحد توليدي قابليت 
بازگشت به چرخه توليد طي س��ال جاري را داشته كه ۳00واحد آن در 

نيمه نخست سال جديد به چرخه توليد باز مي گردند. 
  ايالم: پروژه پست ۱۵ مگاواتي شهرك صنعتي ايالم كلنگ زني شد. 
اقبال اسماعيلي مديرعامل شركت ش��هرك هاي صنعتي استان ايالم، 
در حاشيه اين مراس��م، با اش��اره به اينكه فعاليت واحدهاي صنعتي و 
توليدي وابسته به تأمين زيرساخت هايي است كه برق از اصلي ترين اين 
زيرساخت هاست، گفت: اين پروژه به منظور تأمين برق كارخانه فوالد 
ايوان كلنگ زني و تا خردادماه امسال ظرفيت برق درخواست شده تحويل 

شركت شهرك هاي صنعتي استان خواهد شد. 
  كهگيلويه و بويراحم�د: مسئول نهاد آباداني و پيشرفت شهرستان لنده 
از تخصيص ۵0 ميليارد ريالي با هدف توس��عه كش��ت گياهان دارويي در  اين 
شهرس��تان خبرداد.  مراد مرادي پور در حاش��يه بازديد از روند فعاليت توسعه 
ظرفيت كش��ت گياهان دارويي در لنده گفت: ۷۵ هكتار از زمين هاي مساعد 
شهرستان لنده  زير كشت گياهان دارويي قرار گرفته است.  وي تصريح كرد: كشت 

موسير، نعناع، به ليمو، آويشن شيرازي، زيره و كينوآ در لنده عملياتي شد. 
  اصفهان: كارشناس حفظ نباتات جهاد كشاورزي شهرستان خميني 
شهر گفت: از ابتداي سال تاكنون 2۱۱ هكتار از ۶۷۵ هكتار مزارع جو 
و گندم شهرستان آفت زدايي شده است.  زهرا محسني فرد افزود: آفت 
سن غالت يكي از مهم ترين آفاتي است كه هر سال مزارع غالت كشور 
را درگير مي كند. مهم ترين مرحله مبارزه، مرحله مادري اس��ت يعني 
زماني كه سن غالت از مرحله زمستان گذراني خود از كوه به سمت مزارع 

مي آيد كه بيشتر سال ها با اوايل فروردين ماه همزمان مي شود.

2 طرح بزرگ وزارت نفت در پتروشيمي 
شازند به بهره برداري رسيد

 167 پزشك متخصص و فوق تخصص در 2سال
 به مجموعه درماني لرستان افزوده شد

تولي�د  واح�د     مركزي
كاتاليست پلي 
پروپيلن و واحد توليد كاتاليست پلي اتيلن سنگين 
در پتروش�يمي ش�ازند به بهره برداري رس�يد. 
علي پژوهان مديرعامل شركت پژوهش و فناوري 
پتروش��يمي در آيين بهره ب��رداري از پروژه هاي 
وزارت نفت كه با حضور ويدئوكنفرانس رياست 
جمهوري برگزار ش��د، گفت: اين ش��ركت زير 
مجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي است كه 
وظيفه عمده آن ايجاد دانش فني احداث پلنت هاي 
پتروشيمي و كاتاليس��ت هاي مصرفي آنهاست.  
وي تصريح كرد: به كمك داش��تن دانشمندان و 
پژوهشگران برجس��ته و صاحب دانش در سطح 
بين المللي موفق شده ايم در سال هاي اخير رشد 
قابل توجهي داشته باشيم، سال ۹۹ سال جهش 
دوم محصوالت پتروشيمي بوده است و فناوري در 
صنعت پتروشيمي نيز در سال گذشته محقق شد.  
مديرعامل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي با 
بيان اينكه در سال گذشته موفق به ارائه دانش فني 
پلي اتيلن سنگين براي پتروشيمي تبريز با ظرفيت 
۳00 هزار تن براي اولين بار در كشور شديم، گفت: 
در سال ۹۹ دانش فني واحد پلي اتيلن پتروشيمي 
بوشهر با ظرفيت ۴00 هزار تن و در كنار آن واحد 

توليد پروپيلن فاتح با ظرفيت ۱20 هزار تن نيز 
ارائه شد.  پژوهان افزود: دانش فني طرح سه گانه 
تبديل گاز طبيعي به پالس��تيك پلي پروپيلن با 
ظرفيت ۹00 هزار تن براي اس��الم آباد غرب در 
سال گذشته ارائه شد.  وي با بيان اينكه برخي از 
تجهيزات خاص مورد استفاده در پتروشيمي ها 
فقط به كمك دانش فني خاص خود قابل استفاده 
است، گفت: با داخلي سازي اين تكنولوژي، تحرك 
بااليي در قطعه س��ازي در صنعت پايين دس��ت 
پتروشيمي خواهيم داشت.  مديرعامل شركت 
پژوهش و فناوري پتروشيمي در خصوص دو طرح 
افتتاحي در پتروشيمي شازند گفت: واحد توليد 
كاتاليست پلي پروپيلن با ظرفيت ساالنه ۱2 تن و 
واحد توليد كاتاليست پلي اتيلن سنگين با ظرفيت 
20 تن در سال با اعتبار هزينه شده 2۷0 ميليارد 
تومان بهره برداري مي ش��ود.  پتروشيمي شازند 
يكي از بزرگ ترين مجتمع هاي  پتروش��يمي در 
كشور با ظرفيت ساالنه ۱۷00 هزار تن محصوالت 
پايه،  پليمري و شيميايي اس��ت كه ۴ درصد از 
اتيلن، ۵ درصد از پلي اتيلن س��نگين، ۷ درصد 
از پلي اتيلن س��بك خطي، ۱0درصد از پروپيلن 
و ۷ درصد از پلي پروپيلن توليد شده در كشور را 

تأمين مي كند. 

1۶۰ پزش�ك     لرستان
و  متخص�ص 
هفت فوق تخص�ص به مجموعه پزش�كان 

استان لرستان افزوده شد. 
دكت��ر محمدرضا نيكبخ��ت رئيس دانش��گاه 
علوم پزشكي لرستان با اش��اره به افزوده شدن 
۱۶0 پزش��ك متخصص و هفت فوق تخصص 
به مجموعه پزش��كان اس��تان در دو سال اخير 
گفت: در لرس��تان پزشكان رش��ته هاي اطفال، 
زنان، داخل��ي، عفوني، جراح��ي، ارتوپدي، مغز 
و اعصاب به ان��دازه وجود دارد اما ممكن اس��ت 
در رش��ته هاي خاص فوق تخص��ص نظير ريه با 
كمبودهايي مواجه باشيم.  وي افزود: به لحاظ علم 
پزشكي ضرورت ندارد همه مردم به متخصص 
مراجعه كنن��د و بناي درمان پزش��ك عمومي 
است و در مراحل بعدي پزشك متخصص است 
و چنانچه تصميم گرفته ش��ود كه بيماري را به 
پزش��ك فوق تخصص ارجاع دهند بايد توسط 
پزشك متخصص معرفي و سپس مراجعه كند.  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان در خصوص 
جذب پزشكان در شهرستان هاي استان تصريح 
كرد: در همه شهرس��تان هاي استان متخصص 
زنان، داخلي، اطفال، جراح��ي وجود دارد حتي 

در مواردي از هركدام دو مورد به شهرس��تان ها 
داده شده اس��ت.  نيكبخت با بيان اينكه توزيع 
پزشكان در برخي رشته هاي تخصصي براساس 
جمعيت انجام مي ش��ود، عنوان ك��رد: در همه 
شهرهاي استان تقريباً پزشك متخصص چشم، 
ارتوپدي، جراح اعصاب و تقريباً رشته هاي ويژه 
را داريم كه جاي نگراني نيست.  وي در خصوص 
ماندگاري پزشكان متخصص و فوق تخصص در 
اس��تان، افزود: زماني كه مس��ئوليت دانشگاه را 
برعهده گرفتم كارانه پزشكان بين ۱2 تا ۱۸ ماه 
عقب افتاده بود و اين در حاليست كه اين كارانه تا 
مردادماه ۹۹ پرداخت شده است.  رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي لرستان تصريح كرد: وام مسكن به 
همه پزشكان متخصص و فوق تخصص پرداخت 
شده و تجهيزاتي نيز براي آنان در نظر گرفته شد 
تا كمك براي ماندگاري آنان در اس��تان ش��ود.  
نيكبخت در خصوص افزايش تعرفه پزشكان در 
استان نيز گفت: هنوز افزايش تعرفه انجام نشده و 
چنانچه گزارشي مبني بر اين موضوع به دست ما 
برسد با خاطيان برخورد مي شود.  رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي لرستان تصريح كرد: هنگامي كه نرخ 
تعرفه در كشور اعالم شود اين مهم توسط كميته 

استاني به پزشكان ابالغ خواهد شد. 

 آبگیري 16 میلیون متر مكعبي 
با طرح هاي تغذيه مصنوعي در زنجان

فرسوده بودن شبكه آبرساني، هدررفت آب، نبود فرهنگ صحيح مصرف 
آب كشاورزي و شرب، كاهش بارندگي ها و موارد ديگر باعث شده طي 
سال هاي اخير استان زنجان با چالشي بزرگ به نام بحران آب مواجه باشد.  
معضلي كه گريبان تك تك شهروندان را چسبيده و همگان به نوعي از اين 
كم آبي آسيب مي بينند. با اين حال از سال ۹1 طرح هاي تغذيه مصنوعي 
در اين اس�تان در دس�تور كار قرار گرفته اس�ت. حركتي كه براساس 
آن آبگيري با حجم 1۶/۶ ميليون متر مكعب ص�ورت گرفته و به گفته 
مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان، هر چند كمك خوبي براي حفظ 
و تأمين آب استان است اما تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز كار زياد است. 

    
هر چند بارندگي هاي بهار امسال در مناطق غربي كشور نعمات فراواني 
را براي بخش هاي مختلف داشت اما نمي توان از تأثير منفي آن بر افكار 
عمومي مبني بر ورود به ترسالي، رفع معضل بي آبي و كم آبي و عدم نياز به 
صرفه جويي و مديريت مصرف غافل شد، ذهنيتي كه اصالح آن نيازمند 
ورود كارشناسان و دستگاه هاي مختلف و همچنين اجراي طرح هايي 
در رابطه با حفظ منابع آبي را مي طلبد.  در حالي كه بيش از ۵0 درصد 
جمعيت جهان با كمبود و گاه بحران آب مواجه هستند، تأمين منابع آبي 
شيرين پايدار، به معضلي بزرگ در بسياري از كشورهاي جهان تبديل 
شده اس��ت و ادامه اين وضعيت تبعات خطرناك و گاه جبران ناپذيري 
را به دنبال خواهد داشت.  زنجاني ها در حالي كه طي سال هاي گذشته 
با كاهش بارش هاي زمستاني و بهاري مواجه بودند كه از پاييز گذشته 
تاكنون نيز بارش قابل مالحظه اي نداشته اند و نزوالت بهاري نيز خوب، 
اما بي تأثير در تأمين آب هاي زير زميني اس��ت.  ب��ه همين دليل آنها 
مي دانند بدون اجراي طرح هاي ويژه اي در رابطه با آب و منابع آبي در 

سال هاي آينده با مشكالت زيادي دست به گريبان خواهند بود. 
   حفظ منابع آبي عزم ملي مي طلبد

تغذيه مصنوعي در جهت آبگيري از جمله طرح هايي است كه از اوايل 
دهه نود در زنجان در دستور كار قرار گرفته و به گفته مديرعامل شركت 
آب منطقه اي زنجان طي سال گذشته آبگيري طرح هاي تغذيه مصنوعي 
با حجم ۱۶/۶ ميليون متر مكعب در اين استان انجام شده است.  اسماعيل 
افشاري مي گويد: »اين نوع از آبگيري ها به منظور تقويت سفره هاي آب 
زيرزميني در استان انجام مي شود كه با توجه به آمار آبگيري طرح هاي 
تغذيه مصنوعي بايد گفت حجم ۱۶/۶ ميلي��ون متر مكعب براي يك 
سال مي تواند رقم خوبي باش��د اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسيار 
است و حتماً بايد ادامه دار شود.« اين مسئول از توقيف دستگاه حفاري 
و تجهيزات حفاري غير مجاز به تعداد ۱۸ دس��تگاه طي سال گذشته 
خبر داده و تصريح مي كند: »طي سال گذشته 20۴ دستگاه كنتورهاي 
حجمي نيز در استان نصب شده است.« مديرعامل شركت آب منطقه اي 
زنجان با بيان اينكه يكي از راهكارهاي تقويت سفره آب هاي زيرزميني 
تغذيه مصنوعي است، مي گويد: »آبگيري طرح هاي تغذيه مصنوعي به 
منظور تقويت سفره هاي آب زير زميني در استان از سال ۹۱ آغاز شده 
است.« به گفته افش��اري اين طرح توسط شركت آب منطقه اي استان 
با مديريت خوبي انجام مي شود و شهروندان زنجاني هم بايد مديريت 
مصرف آب را م��د نظر قرار دهند.  وي با بيان اينكه بارش ها در اس��تان 
زنجان كاهش يافته اس��ت، مي گويد: »از مهرماه سال گذشته تاكنون 
بارش ها در استان كم شده و همين موضوع لزوم برنامه ريزي هاي ويژه 
براي مديريت آب را به شدت باال مي برد. البته باز هم تأكيد مي كنيم كه 
اين موضوع يك حركت و عزم جمعي را مي طلبد و بايد همه سازمان ها و 

نهادها و تك تك شهروندان در آن سهيم و همراه باشند.«

 كمك هاي مؤمنانه در ماه رمضان
 از ساخت خانه تا تهیه بسته هاي معیشتي

امسال هم با ش�روع ماه مبارك رمضان مرحله جديدي از رزمايش 
كمك مؤمنانه و همدلي در دس�تور كار بس�يج و گروه هاي جهادي 
قرار گرفته تا با همت هموطنان و سازمان ها و نهادهاي ديگر به ياري 
خانواده هاي كم برخوردار و آسيب ديدگان از كرونا بروند. حمايت هايي 
از جنس مهرباني تا هيچ هموطني احساس تنهايي نكند. سمناني ها 
تصميم گرفته اند با ساختن خانه هاي زلزله زدگاِن سي سخت به كمك 
هموطنان آسيب ديده بروند و در استان فارس و كرمانشاه نيز 7۹هزار 
بسته معيشتي آماده شده تا به دس�ت خانواده هاي نيازمند برسد. 

    
وقتي زلزله سي س��خت در كهگيلويه و بويراحمد را به لرزه در آورد، به 
لطف خداومند هيچ آسيب جاني به هموطنان در اين منطقه وارد نشد. 
اما ساختمان هايي دچار آسيب شدند كه نيازمند بازسازي يا نوسازي 
دارند.  با شروع مرحله جديدي از رزمايش كمك مؤمنانه، جهادگران 
سمناني تصميم گرفتند تا به كهگيلويه و بويراحمد رفته و در خدمت 

زلزله زدگان اين استان باشند. 
در همين رابطه رئيس س��ازمان بسيج سازندگي اس��تان سمنان در 
گفت وگو با »جوان« از س��اخت ۱2 ب��اب منزل در مناط��ق زلزله زده 
سي س��خت خبر داده و مي گويد: »رزمايش همدلي و مس��اوات براي 
رسيدگي به امور هموطناني است كه نيازمند كمك هستند و به همين 
خاطر قرار ش��د چند گروه جهادي از سمنان به كهگيلويه و بويراحمد 

رفته و كار ساخت و بازسازي خانه هاي مسكوني را بر عهده بگيرند.«
مهدي كاشفي به ظرفيت مناسب ماش��ين آالت و منابع انساني بسيج 
سازندگي سمنان اش��اره كرده و با بيان اينكه توان ساخت بيش از ۱2 
باب منزل كه به اين سازمان واگذار شده است را دارند، ادامه مي دهد: 
»از ظرفيت جهادگران در راستاي س��اخت هرچه سريع تر اين منازل 
استفاده خواهد شد و بيش از اين ها مي توانيم در خدمت زلزله زدگان 
باشيم. ضمن اينكه در اين مرحله، بازس��ازي و ساخت منازل تخريب 
شده به همت گروه هاي جهادي، پايگاه هاي بسيج، نواحي مختلف سپاه 
در شهرستان ها، بسيج سازندگي نواحي، خيران و اقشار مختلف بسيج 

انجام خواهد شد.«
وي با بيان اينكه خدمت به محرومين و آسيب ديدگان اولويت اصلي اين 
سازمان بوده و در اين راه از همه توان و ظرفيت ها استفاده خواهيم كرد، 
تصريح مي كند: »مردم و خيرين نيكوكار نيز مي توانند با مشاركت در 
امر ساخت منازل آسيب ديده در منطقه زلزله زده سي سخت در اين امر 
خداپسندانه سهيم باشند.« كاشفي با تأكيد بر همكاري همه دستگاه ها 
براي ساخت منازل زلزله زده تأكيد مي كند: »نياز برخي هموطنان به 
كمك، آن هم در ماه مبارك رمضان در واقع نعمتي از س��مت خداوند 

براي خدمت به نيازمندان است.«
  ۴ هزار بسته معيشتي اهدايي بنياد علوي

تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي از جمله كارهايي است كه در جهت 
حمايت از خانواده هاي محروم و آس��يب ديده از كرونا در تمام مراحل 
رزمايش كمك مؤمنانه قرار داشته و در اين مرحله نيز به قوت بيشتري 

در تمام استان هاي كشور انجام مي شود. 
بس��يج كه محور اصلي اين حركت اس��ت، با بهره من��دي از ظرفيت 
جهادگرانش مسئوليت هماهنگي ها و رساندن بسته ها به دست خانواده 

و افراد كم برخوردار را بر عهده دارد. 
در فارس و به گفته مسئول بسيج س��ازندگي اين استان ۴ هزار بسته 

معيشتي اهدايي بنياد علوي در مناطق مختلف در حال توزيع است. 
اسماعيل قزل س��فلي با بيان اينكه به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك 
رمضان، ۴ هزار بسته معيشتي بين نيازمندان توزيع مي شود، مي گويد: 
»اين بس��ته ها اهدايي بنياد علوي اس��ت و از طريق رده هاي بسيج و 
گروه هاي جهادي فعال در سراسر استان بين خانواده هاي كم برخوردار 
و آسيب ديدگان از كرونا كه از قبل شناسايي شده اند تقسيم مي شود.«

به گفته اين مس��ئول، در اين بسته اقالمي ش��امل برنج، لوبيا، روغن، 
ماكاروني، رب گوجه، سويا، نخود و عدس به ارزش تقريبي ۳ ميليون 
ريال است كه با همكاري پايگاه هاي مقاومت بسيج و گروه هاي جهادي 
و با رعايت اصول بهداشتي و دستورالعمل هاي مقابله و مبارزه با كرونا به 

دست جامعه هدف مي رسد.«
از خدمات و حضور فارس��ي ها در اي��ن رزمايش و همدل��ي آنها با هم 
استاني هايش��ان همين بس كه بدانيم، از ابتداي كرونا در اس��فند ماه 
سال ۱۳۹۹ تاكنون كمك هاي مردمي با عنوان مواسات و همدلي كه بر 
گرفته از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي است در استان فارس در سه 
مرحله و پنج مقطع در مناسبت هاي مختلف و در قالب هاي نظير بسته 
معيشتي، اهدا جهيزيه، نذر خون، آزاد سازي زندانيان جرايم غيرعمد، 
اهدای لوازم التحرير و وس��ايل كمك آموزشي به دانش آموزان، توزيع 
بسته هاي خشكبار و تره بار، ساخت، مرمت و تكميل منزل محرومين و 
موارد ديگر در دستور كار جهادگران و مردم قرار داشته و همچنان پاي 

كار هستند تا باري از دوش خانواده هاي كم برخوردار بردارند. 
  7۵ هزار بسته معيشتي كمك مؤمنانه كرمانشاهی  ها

كرمانشاهي ها هم برنامه ريزي كرده اند تا ۷۵ هزار بسته معيشتي را در 
ماه رمضان بين نيازمندان توزيع كنند. 

رئيس بسيج سازندگي اس��تان كرمانش��اه با بيان اينكه با فرا رسيدن 
ماه بندگي و در قرارگاه امام حس��ن مجتبي)ع( كه از سال گذشته به 
فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شد ۶ هزار بسته كمك مؤمنانه بين 
نيازمندان و آسيب ديدگان بيماري كرونا در اس��تان كرمانشاه توزيع 
خواهد شد، مي گويد: »اين ۶ هزار بس��ته به صورت اختصاصي در اين 
قرارگاه بسته بندي مي شود. ولي تا پايان ماه مبارك رمضان و طي سه 
مرحله به كمك بنياد مستضعفان، سپاه نبي اكرم)ص( و كميته امداد 
امام خميني)ره( و ساير دس��تگاه هاي اجرايي مجموعاً ۷۵ هزار بسته 
معيشتي آماده شده و به دس��ت خانواده هاي آس��يب ديده از كرونا و 

نيازمندان مي رسد.«
كامران هزارخاني با بيان اينكه به كمك كميته امداد امام خميني)ره(، 
۱۵ هزار پرس غذاي گرم نيز تهيه و توزيع خواهد شد، ادامه مي دهد: 
»يكي از اهداف اي��ن رزمايش ايجاد روحيه همدلي بين مردم اس��ت 
كه نشان دهد مردم در شرايط س��خت كرونايي تنها نيستند و از آنها 

حمايت مي شود.«
وي به نحوه توزيع كمك هاي مؤمنانه نيز اشاره كرده و تصريح مي كند: 
»از سال گذشته با ش��يوع بيماري كرونا با كمك بسيج افراد نيازمند و 
آسيب ديده شناسايي شده اند و اين كمك ها از طريق بسيج در اختيار 

آنها قرار خواهد گرفت.«
به گفته هزارخاني، اين بسته هاي معيشتي شامل برنج، روغن، حبوبات، 
رب گوجه فرنگي، ت��ن ماهي بوده و ارزش تقريبي هر يك از بس��ته ها 
۴00 هزار تومان است.  رئيس بسيج سازندگي استان كرمانشاه تأكيد 
مي كند: »از ابتداي ش��يوع كرونا ۳00 هزار بس��ته معيشتي به ارزش 

حدود ۱00 ميليارد تومان در استان كرمانشاه توزيع شده است.«


