
وج�ود ۹ه�زار      مركزي
كمباين فرسوده 
در كشور موجب شده تا ساالنه يك ميليون تن 
گندم ب�ه ارزش ۵۰۰ ميليون دالر از بين برود. 
علي اصغ��ر حميدي ف��ر، مديرعام��ل ش��ركت 
كمباين سازي در اراك گف��ت: از آنجا كه وجود 
كمباين مي تواند نقش مهم��ي در جلوگيري از 
اتالف گندم ه��اي توليدي بازي كن��د، بنابراين 
با توجه به شرايط فعلي كش��ور در زمينه تأمين 
گندم توليدي نوسازي 9 هزار دستگاه در دستور 

كار اين شركت قرار گرفته است. 
وي افزود: آمارها نشان مي دهد فرسودگي و خراب 
ش��دن اين نوع از خودروهاي كشاورزي موجب 
ش��ده تا ساالنه يك ميليون تن گندم به ارزش 
۵۰۰ ميليون دالر از بين برود.  اين توليدكننده 
ماشين آالت كشاورزي سنگين و نيمه سنگين 
با مطلوب خواندن ش��رايط اين كارخانه با وجود 
تحريم ه��ا ادام��ه داد: در س��ال۱۳99 كمباين 

كاه كوب توليد ش��د و امس��ال به تجاري سازي 
رسيد. سال گذشته مهندسي معكوس و ساخت 
نمونه اوليه كمباين نيمه سنگين در دستور كار 
قرار گرفت كه تست مزرعه آن سال گذشته انجام 
شد و با رفع برخي نواقص توليد آن مدنظر است و 

امسال نيز به دنبال راه اندازي خط توليد كمباين 
نيمه سنگين هستيم. 

حميدي فر گفت: دستگاه ضد تگرگ در گذشته 
وارداتي بود، ولي ام��روز از سوی كمباين سازي 
ايران به توليد رسيده و شركت براي سال ۱۴۰۲ 

ورود به عرصه طراحي و تجهيز ادوات كشاورزي را 
هدف گذاري كرده است.  وي افزود: كمباين سازي 
ايران در گذش��ته به ۱۵كش��ور جهان صادرات 
داشته و سال گذشته نيز يكي از صادركنندگان 
برتر كش��ور ش��ديم، البته در حال حاضر قدري 

صادرات كاهش يافته است. 
مديرعامل ش��ركت كمباين سازي ادامه داد: در 
حال حاضر ۴۰۰نفر در ش��ركت مشغول به كار 
هستند و ش��ركت با ظرفيت ۵۰درصدي فعال 
است و سال گذش��ته ۶۳۴دستگ��اه كمباين و 

۵۰۰دستگاه بيلر توليد شد. 
حميدي فر گفت: تا پايان سال ۲۰نيرو بازنشسته 
مي شوند كه قطعاً جايگزين نيرو انجام مي گيرد. 
وي افزود: اين ش��ركت ظرفيت را دارد تا ساالنه 

۵۰۰ تا هزار دستگاه كمباين توليد كند. 
آمارها نشان مي دهد تعداد كمباين غالت نيز از 
۱۴ هزار و 8۴۲ دستگاه به ۱۵ هزار و ۵۰ دستگاه 

در سال 9۳رسيده است. 

نوسازي كمباين هاي فرسوده كشور با هدف جلوگيري از اتالف گندم ها در اراك
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حوريه ملكي

۹۷۲كالس در هرمزگان ساخته مي شود 
۹72 ك��اس       هرمزگان
درس و 7۰پروژه 
آموزش�ي هفت�ه دول�ت در هرمزگ�ان ب�ه 

بهره برداري مي رسد. 
سيدفخرالدين هاش��مي، مدي��ركل نوسازي 
و تجهي��ز مدارس هرمزگان گف��ت: ۷۰پروژه 
آموزش��ي در هفت��ه دول��ت به بهره ب��رداري 
مي رسد.  وي افزود: همچنين تعداد ۲۱8پروژه 
در قالب 9۷۲كالس درس ب��ا ۱۲۴ هزار متر 
مربع زيربنا در اين استان در دست اجراست.  اين مس��ئول درخصوص اعتبارات اين پروژه ها اعالم 
كرد: پروژه هاي در دست اجرای اين اداره كل از محل اعتبارات ملي، استاني و مشاركت خيرين است.  
هاشمي با بيان اينكه در حال حاضر پروژه هاي در دست اجراي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان 
بيش از ۶۵درصد پيش��رفت فيزيكي دارند، افزود: ب��ا بهره برداري از اين پروژه ها تع��داد ۲۴ هزار و 
۳۰۰دانش آموز از مدارس ايمن در استان برخوردار خواهند شد.  وي ادامه داد: اين سازمان با انجام 

نيازسنجي در استان به زودي پروژه هاي جديدي را با كمك خيران آغاز مي كند.

آهك پاشي پسماندهاي البرز با هدف جلوگيري از شيوع بيماري
در راس��تاي      البرز
ارتق�اي سطح 
بهداش�ت و جلوگي�ري از ش�يوع بيماري 
عملي�ات آهك پاش�ي سكوهاي پس�ماند 
خلج آباد و حصارك در استان البرز انجام شد.

محمدرضا خس��روي، رئيس سازمان پس��ماند 
شهرداري كرج گفت: با توجه به اهميت موضوع 
دفن بهداشتي پسماندها و همچنين جلوگيري 
از انتقال ويروس، اي��ن سازمان در راستاي اجراي 
صحيح پروتكل هاي بهداشتي ابالغ شده در مقطع زماني فعلي و حفظ هرچه بهتر بهداشت عمومي و شهر 
كرج، عمليات تخليه و دفع پسماندهاي موجود سكوهاي خلج آباد و حصارك اعم از پسماندهاي عادي و خانگي 
را به همراه فرآيند آهك پاشي انجام مي دهد.  وي افزود: با هدف حفظ سالمت كاركنان و جلوگيري از انتشار 
پاتوژن ها و عوامل بيماري زا تهيه محلول آب و آهك، گندزدايي سكوها و حفظ نظافت ايستگاه هاي انتقال 
موجب افزايش سطح سالمت، ايمني و همچنين جلوگيري از انتشار بوي نامطبوع به اطراف، تحت نظارت 

كارشناسان بهداشت محيط و با توجه به دستورالعمل هاي بهداشت محيط سازمان هر هفته انجام مي شود.

ذخيره سازي 180هزار نمونه سلول هاي بنيادي خون بند ناف
تاكنون 18۰هزار      بوشهر
نمونه سلول هاي 
بنيادي خون بند ناف نوزادان با هدف درمان 
بيماري ه�اي خ�اص در استان هاي كش�ور 

ذخيره سازي شده است. 
مرتضي ضرابی، مديرعام��ل بانك سلول هاي 
بنيادي خون بند ناف ايران كه به بوشهر رفته بود، 
گفت: جمع آوري خون بند ناف در استان روند 
رو به رش��دی دارد و ماهانه بين ۳۰تا ۴۰نمونه 

جمع آوري مي شود.  وي بهترين كاربرد سلول هاي بنيادين خون بند ناف را براي بيماران تاالسمي، سرطان 
خوني، كم خوني مادرزادي، فلج مغزي و اوتيسم اعالم كرد و افزود: ۴۰۰ فعاليت آزمايشي باليني براي 
استفاده از اين سلول ها انجام شده است.  مديرعامل بانك سلول هاي بنيادي خون بند ناف ايران رونمايي از 
پااليشگاه محصوالت و ضايعات زايماني را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: تاكنون بيش از ۱8۰هزار نمونه 
خون بند ناف در بانك خون بند ناف رويان ذخيره سازي شده و ساالنه بيش از ۲۵ هزار نمونه ذخيره سازي 

مي شود و آمادگي ذخيره سازي تا ۴۰۰ هزار نمونه خون بند ناف وجود دارد.

 رونمايي از 22 عنوان كتاب 
با محوريت دفاع مقدس در اردبيل

 مازندران ميزبان 8 شهيد گمنام
 دفاع مقدس مي شود 

ب�ا  همزم�ان     اردبيل
بزرگداشت روز 
سوم خرداد از 22 كتاب دفاع مقدس در سپاه 

اردبيل رونمايي شد. 
سردار غالم عس��گر كريمي��ان، فرمانده سابق 
سپاه عاش��وراي اردبيل در مراسم رونمايي از 
۲۲كتاب دفاع مقدس كه به مناسبت سالگرد 
فتح خرمشهر برگزار شد، گفت: رزمندگان ايران 
اسالمي با الهام گيري از فرهنگ امام حسين)ع( 
و يارانش از شرف و عزت انقالب اسالمي دفاع و 
صيانت كردند و با برنامه ريزي هاي مناسب بايد 
نهضت روايتگري در جامعه راه بيفتد.  وي افزود: 
نبرد بين ح��ق و باطل ادام��ه دارد و هم اكنون 
جمه��وري اسالم��ي اي��ران در پيچيده ترين 
جنگ ادراكي و اعتقادي دش��من قرار گرفته و 
به دنبال تبيين حقايق و طرح بسياري از مسائل 
براي تحقق بيانيه گ��ام دوم انقالب و موضوع 
مطالبه گري است. اين مق��ام نظامي ادامه داد: 
تحقيق و پژوهش در عرصه جهاد تبيين امري 
الزم و ض��روري است و همگ��ان در اين زمينه 
وظيف��ه و رسالتي خطير و حس��اس دارند و با 
توجه به قرارگيري در جنگ تمام عيار دشمنان 
در عرصه ه��اي مختل��ف شايس��ته و ضروري 

است ت��ا اصحاب قل��م و رسانه در اي��ن زمينه 
تالش وافري داش��ته باش��ند.  كريميان گفت: 
تبيي��ن دستاوردهاي دفاع مق��دس و موضوع 
پيروزي هاي آن در جنگ نابرابر نش��ان دهنده 
اين امر است ك��ه بايد از حركت ه��ا و اقدامات 
جزيره اي جلوگيري و روشنگري واقعي در حوزه 
دفاع مقدس فراهم شود كه در اين زمينه دوران 
دفاع مقدس فرصت ارزش��مندي براي نشان 
دادن ابعاد گسترده مقاومت مردم خرمشهر و 
دالوري رزمندگان اسالم است.  وي افزود: بايد 
براي پركردن خألها نهضت روايتگري و جهاد 
تبيين به شكل گس��ترده در جامعه راه اندازي 
ش��ود تا زمينه تبيين حقايق و طرح مس��ائل 
را فراهم كنيم. فتح خرمش��هر و تقديم ۷هزار 
شهيد در آزادي خرمشهر دليل محكمي براي 
خنثي سازي توطئه هاي دشمنان بود كه ادعاي 
عراقي ها را با خاك يكسان كرد.  فرمانده سابق 
سپاه عاش��وراي اردبيل ادامه داد: امروز نيز در 
وسط جنگ قرار داديم و به  رغم اين شكل جنگ 
عوض ش��ده، اما ماهيت جن��گ تعييري پيدا 
نكرده و ملت ايران اسالمي مي دانند كه دشمن 
قسم خورده انقالب لحظه اي از توطئه هاي خود 

عقب نمي ماند. 

همزمان با ايام     مازندران
ش�هادت امام 
جعفر صادق)ع(پيكر مطهر هش�ت شهيد 
گمنام در شهرهاي مختلف استان مازندران 
تش�ييع و ب�ه خ�اك سپ�رده مي ش�ود. 
عب��داهلل ملك��ي، مديركل حف��ظ آثار و نش��ر 
ارزش هاي دف��اع مقدس مازندران با اش��اره به 
ميزباني اين استان از هش��ت ش��هيد گمنام در 
ايام ش��هادت امام جعفر صادق)ع( گفت: پيكر 
مطهر اين شهدا در معراج الشهداي تهران تحويل 
مس��ئوالن استان ش��د و پس از استقبال مردم 
شهيدپرور و قدرش��ناس مازندران در شهرهاي 
پل سفي��د، زي��رآب، ش��يرگاه و قائمش��هر به 
معراج الشهداي مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس 
منتقل ش��د.  وي افزود: مردم شهرهاي ساري، 
باب��ل، سوادكوه، جويبار و چال��وس ميزبان اين 
شهدا هستند و مراسم خاكسپاري در اين شهرها 
با برگزاري برنامه هاي فرهنگي و يادواره ش��هدا 
برگزار خواهد ش��د.  اين مس��ئول با بيان اينكه 
شهرستان ساري پنج شنبه ۵خردادماه ميزبان 
سه شهيد گمنام است، ادامه داد: پيكر يك شهيد 
گمنام ۲۲ساله از عمليات خيب��ر )مجنون( در 
اداره كل ورزش و جوانان خاكسپاري مي شود.  

ملكي گفت: همچنين پيكر يك ش��هيد گمنام 
۲۳ساله از عمليات خيبر )مجنون( در استانداري 
مازندران و يك شهيد گمنام ۱9 ساله از عمليات 
بدر )ش��رق دجله( در دانش��گاه پيام نور ساري 
خاكس��پاري خواه��د ش��د.  وي درب��اره ديگر 
ش��هرستان ها هم تصريح كرد: پيكر مطهر يك 
ش��هيد گمنام ۲۵ساله از عمليات تك دشمن 
در شلمچه، پنج ش��نبه پنجم خرداد در جويبار 
تشييع و در مجتمع فرهنگي قرآني امام رضا )ع( 
روستاي شوركا خاكسپاري خواهد شد.  مديركل 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس مازندران 
افزود: مردم ش��هرستان بابل در روز پنج شنبه 
ميزبان يك شهيد گمنام ۳۳ ساله از عمليات تك 
دشمن در شلمچه هس��تند كه در تكيه پيرعلم 
خاكسپاري مي شود.  ملكي ادامه داد: همچنين 
پيكر يك شهيد گمنام ۲۵ساله از عمليات تك 
دشمن )مجنون( پنج شنبه ۵خردادماه در شهر 
آالشت تشييع و خاكس��پاري خواهد شد.  وي 
گفت: مردم چالوس در روز جمعه ۶خرداد ميزبان 
دو شهيد گمنام ۲۰ ساله از عمليات تك دشمن 
در شلمچه و ش��هيد گمنام ۲۴ ساله از عمليات 
خيبر )مجنون( هس��تند كه همراه با اقامه نماز 

جمعه در اشكاردشت خاكسپاري مي شود. 

  سمنان: سيدمحمدرضا هاش��مي، استاندار سمنان در صبحگاه مشترك 
نيروهاي مسلح استان به مناسبت گراميداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازي 
خرمشهر افزود: اين شهر در دوران دفاع مقدس توسط دشمن تصرف شد، اما با 
جانفشاني، شجاعت و ايثارگري رزمندگان دفاع مقدس و بدون هيچ گونه واگذاري 
امتيازي، فتح شد.  وی گفت: 8۵شهيد واالمقام متعلق به استان سمنان در حماسه 
آزادسازي خرمشهر نقش آفريني كردند كه ياد و خاطره آنها را گرامي مي داريم. 

  آذربايجان شرقي: عباس حسامی، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
تبريز افزود: شبكه  فشار ضعيف روستاهاي تاريخي كندوان و كهنمو به طول 
۲۳۰۰ متر با اعتباري بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ ميليون ريال به مرحله بهره برداري 
رسيد.  وی گفت: طي اين پروژه عالوه بر تقويت شبكه  فشار ضعيف و اصالح 
افت ولتاژ، تعداد هشت مورد از حريم هاي خطرناك شبكه برطرف و چهار 

اصله تير چوبي پوسيده در معرض سقوط نيز تعويض شد. 
  بوشهر: علي موحدي، مديركل آموزش و پرورش بوشهر با اشاره به اينكه 
شرايط بازنشسته شدن يكهزار معلم در استان فراهم است، گفت: اكنون با 
كمبود يكهزار و ۵۰۰ معلم مواجه هستيم كه از طريق به كارگيري نيروهاي 

بازنشسته و استخدام جديد جبران مي شود. 
  آذربايجان ش�رقي: احمد حم��زه زاده، مدي��ركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان شرقي از اجراي زنده آيين هاي سنتي 
ميراث ناملموس استان در محوطه موزه قاجار خبر داد.  وی گفت:  در اين 
مراسم، آيين هايي همچون زورخانه اي، باران خواهي، بازي هاي محلي از 
جمله كمربندبازي، مهارت هاي قالي بافي، موسيقي عاشيقي، بنوشه بنفشه، 

نقالي، پخت  آش محلي و همچنين برپايي آالچيق عشايري اجرا شد. 
  خوزستان: اميد سواری، مس��ئول تعاون روستايي خوزستان افزود: در 
شهرستان هنديجان ۳9 هزار و 9۶۲ تن گندم خريداري شد و نسبت به سال 
گذشته رقمي معادل ۳۳ هزار و ۶۱۰ تن را نشان مي دهد كه با رشد مناسبي 
روبه رو بوده ايم.  وی گفت: حمل گندم از مراكز خريد به خوبي صورت گرفته و 
تا پايان ارديبهشت ماه تنها دو تن گندم در مراكز خريد ما باقيمانده و ان شاءاهلل 

در روزهاي آينده اين ميزان هم حمل و مراكز خريد ما تخليه خواهند شد. 
  قزوين: محمد قاسمي، دادستان عمومي و انقالب قزوين گفت: اگر كاهش 
مصرف مازوت نيروگاه برق شهيد رجايي به ميزان يك دوم عملي نشود، قطعاً 
دستور پلمب مخزن صادر خواهد شد، زيرا سالمت مردم اولويت اصلي است. 
  همدان: جعفر كاوياني، سرپرست مديريت شيالت و امور آبزيان سازمان 
جهادكشاورزي استان همدان از افتتاح و بهره برداري هفت طرح پرورش 
ماهي در سال جاري در اين است��ان خبر داد.  وی گف��ت: در سال جاري 
طرح هاي قابل بهره برداري سطح استان شناسايي شده كه در همين رابطه 
هفت طرح با اعتباري افزون بر ۱9 ميليارد تومان با اشتغالزايي ۲۲ نفر در سال 

جاري افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.

 بازگشت پيكر شهيد نامور
 پس از ۳۷ سال به قم 

پيك�ر ش�هيد مصطف�ي نام�ور از ش�هداي است�ان قم ب�ا تاش 
نيروه�اي تفح�ص ش�هدا در مناط�ق جنگ�ي ش�ناسايي و 
پ�س از انتق�ال به مح�ل تول�د ق�رار اس�ت روز جمعه تش�ييع 
و در گل�زار ش�هداي عل�ي ب�ن جعف�ر )ع( خاكس�پاري  ش�ود. 
پيكر ش��هيد مصطفي نامور از ش��هداي استان ق��م در سال هاي دفاع 
مقدس، با تالش نيروهاي تفحص شهدا در مناطق جنگي شناسايي شد 
و قرار است روزجمعه)۶خردادماه( پس از اقامه نماز جمعه تشييع و در 

گلزار شهداي علي بن جعفر)ع( قم خاكسپاري  می شود. 
فرمانده سپاه استان قم و جمعي از مسئوالن استان با حضور در منزل 
شهيد مصطفي نامور خبر شهادت وي را به خواهران و برادران شهيد 
اعالم و همچنين در اين ديدار از پدر و مادر مرحوم، شهيد نامور ياد و 

برايشان طلب مغفرت و آمرزش كردند. 
سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه امام علي بن ابيطالب )ع( در اين 
ديدار رجعت اين شهيد بزرگوار را تبريك و تسليت گفت و اظهار داشت: 
اين شهدا هس��تند كه چراغ اسالم و انقالب را زنده نگه داشتند و اين 

رجعت ها نيز موجب پرفروغ تر شدن نور اين چراغ است. 
روزگذش��ته پيكر ش��هيد مصطفي نامور ميزبان صبحگاه مش��ترك 
نيروهاي مس��لح استان قم بود كه اين صبحگاه ب��ه مناسبت روز ملي 
مقاومت و پايداري با حضور استاندار و جمعي از مسئوالن استاني برگزار 
شد.  همچنين، مراسم قرائت دعاي توسل در مسجد مقدس جمكران و 
قرائت دعاي ندبه در حرم مطهر بانوي كرامت با حضور پيكر اين شهيد 
بزرگوار برگزار و كنگره ش��هداي روحاني نيز ميزبان پيكر شهيد نامور 
خواهد بود.  اقامه نماز بر پيكر مطهر اين شهيد قمي، بعد از نماز جمعه 
اين هفته در صحن قدس مصالي قدس به امامت امام جمعه قم انجام 
مي شود و سپس پيكر وي تا ميدان جانبازان بر دوش مردم و بعد از آن به 
چهار راه شهدا با استفاده از خودرو منتقل مي شود و در پايان پيكر وي 

به گلزار شهداي علي بن جعفر )ع( منتقل و تدفين خواهد شد. 
شهيد مصطفي نامور ۲۴ مرداد ۱۳۶۴ در عمليات عاشوراي۲ در منطقه 

چنگوله بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيده است. 

همزيستي با گردوغبار تا اطالع ثانوي
با هر بار ورود گردوغبار به كشور، ش�رايط سختي براي شهروندان 
ايجاد و تقريباً نيمي از استان ها با تمام ش�هرها و روستاهايشان به 
تعطيلي كشيده مي شوند. كاماً مشخص است كه ستاد و كميته هاي 
مديريت بحران در استان ها بدون خاصي�ت بوده و هيچ كاري به جز 
تشكيل جلس�ه هاي بي اثر ندارند. ش�ايد وقت آن رسيده مردم با 
گردوغبار مثل كرونا رفتار كرده و نوعي همزيستي با آن را در پيش 
بگيرند، زيرا اگر قرار باشد هفته اي چند روز به خاطر هجوم ريز گردها، 
ادارات و مراكز استان ها به تعطيلي كشيده شوند، ديگر نه كاري پيش 
مي رود و نه مي توان منتظر خروجي درستي از سيستم آموزشی بود. 

    
يكبار ديگر هجوم ريزگردها و  حجم متراكمي از گرد و غبار غرب كشور را 
فراگرفته و با تسخير استان ها، به سمت مركز در حال حركت است. انگار 
بايد زندگي در كنار اين مهمانان نفس گير را بياموزيم. اگر تا چند سال 
پيش فقط چند روز از س��ال را گردوخاكي سپر مي كرديم، حاال بايد به 

دنبال چند روز هواي پاك باشيم و ديگر هيچ. 
ريزگردها آنقدر متراكم ش��ده اند كه اف��ق ديد ش��هروندان را به طرز 
كم سابقه اي كاهش داده اند. آنها آنقدر قدرتمند هس��تند كه مدارس و 
ادارات را به تعطيلي مي كشند و به راحتي با جان افراد بازي مي كنند، اما 
در اين ميان نشست هاي بي خاصيت و بي اثري انجام مي شود كه گروهي 

از مسئوالن با برگزاري آنها مثاًل به دنبال تصميمات الزم مي گردند. 
امروز همه استان ها كميته اضطرار آلودگي هوا دارند و با اينكه جلسات 
زيادي برگزار كرده اند، اما هرگز توضيح نداده اند براي حفظ سالمت مردم 

به چه نتيجه اي رسيده اند. 
شايد اگر به گرد و غبار هم مثل كرونا بنگريم، مي توانيم با مراعات كردن 
برخي اصول و پروتكل ها، همزيس��تي با آن را تمرين كنيم. اين كار به 
معني حل مشكل نيست، بلكه فقط براي كاهش مرگ و ميرها و ادامه 

زندگي در شرايط سخت است. 
   اطاعيه هاي مضحك

از اوايل هفته جاري بود كه دوباره حمله گردوغبار از سمت غرب به كشور 
آغاز شد و از روز دوشنبه شدت بيشتري گرفت. 

روز گذش��ته استانداري كردستان در اطالعيه اي اعالم كرد، با توجه به 
ورود توده گرد و خاك و آلودگي هوا، تمام ادارات و سازمان هاي دولتي، 

مدارس و مراكز آموزش عالي سراسر استان تعطيل هستند. 
 به دنبال هشدار هواش��ناسي كردستان مبني بر سطح نارنجي و تداوم 

آلودگي هوا، حتي بانك ها نيز چراغ هاي خود را خاموش كردند. 
ش��دت گرد و غبار به حدي بود كه بعد از اعالم اداره كل هواش��ناسي 
مبني بر تداوم آلودگي هوا به پيشنهاد مديركل حفاظت محيط زيست و 
دانشگاه علوم پزشكي، ستاد مديريت بحران تعطيلي ها را تصويب كرد و 
امتحانات دانش آموزان در تمامي مقاطع تحصيلي در روز سه شنبه سوم 
خردادماه لغو و با اعالم آموزش و پرورش استان كردستان، زمان بعدي 

برگزاري آنها اطالع رساني خواهد شد. 
اين تمام ماج��را نبود و كمي آن طرف تر، يعني در كرمانش��اه هم نفس 
كش��يدن براي ش��هروندان سخت ش��ده است. بر همي��ن اساس اين 
استان هم مثل كردستان كاماًل تعطيل شد و مديركل مديريت بحران 
استانداري كرمانشاه، توصيه كرد، مبتاليان به بيماري هاي ريوي، قلبي، 
سالمندان و كودكان تا حد امكان از منزل خارج نش��وند و فعاليت هاي 

خود را در فضاي باز به حداقل برسانند. 
همچنين در اطالعيه اي كه اداره كل مديريت بحران استانداري كرمانشاه 
منتشر كرد، گفت: »ورزشكاران در زمان وقوع پديده گردوغبار، در فضاي 
باز ورزش نكنند؛ كوهنوردان از كوهنوردي اجتناب كنند و مردم هم به 
پارك ها و پياده روي نروند، زيرا مضرات و خطرات پياده روي و حضور در 
پارك در شرايط آلودگي شديد هوا، بيش از منافع آن است. در صورت 
ضرورت براي خروج از منزل يا محل كار، حتماً از ماسك مناسب استفاده 
كنيد؛ ماسك مناسب در اين ش��رايط با توجه به بيماري كرونا، ماسك 

n95 يا ماسك ffp2، ffp3 به همراه ماسك هاي سه اليه است.«
مضحك ترين بخش اطالعيه جايي است ك��ه در آن آمده: »باتوجه به 
تداوم وضعيت آلودگي هوا و احتمال باالي ورود مس��تمر ريزگردها از 
مرزهاي غربي به استان، كارگروه ش��رايط اضطراري با هدف حفاظت 
از سالمت و بهداشت هم استاني ها به صورت مس��تمر، شرايط هوايي 
را بررسي و اطالعات دقيق و قابل اتك��ا را در كمترين زمان ممكن و با 
باالترين دقت در اختيار مردم قرار مي دهد تا امكان برنامه ريزي مناسب 

براي آنها وجود داشته باشد.«
مديريت بحران استانداري كرمانشاه با كلي دفتر و دستك، مدير، مشاور 
و كارمند قرار است جهت حفاظت از سالمت مردم، ميزان آلودگي ها را 

اندازه گيري و به مردم اطالع دهند تا آنها هم برنامه ريزي كنند؟!
برنامه ريزي براي چه كاري؟ شايد برنامه ريزي فقط براي بيشتر زنده ماندن! 

   خوزستان هميشه در غبار
خوزستان كه با گردوغبارهايش ش��ناخته مي ش��ود، چند روزي است 
درهاي همه مقاطع تحصيلي را بس��ته و اداراتش هم يكي در ميان كار 
مي كنند. البته ديروز خوزستان ش��اهد تعطيل��ي سراسري مدارس و 

ادارات بود. 
از روز گذش��ته غلظت گرد و غبار به اندازه ۱۰ ميك��رون )PM10( در 
شهرستان حميديه به ۱۰هزار ميكروگرم بر مترمكعب رسيده كه معادل 

۶۷ برابر حدمجاز است. 
براي فهميدن عمق فاجع��ه همين بس كه بدانيم اي��ن ميزان آخرين 
حد اندازه گيري ايستگاه هاي سنجش هواست و حد مجاز غبار در هوا 

۱۵۰ميكروگرم برمترمكعب تعريف شده است. 
هواشناسي خوزستان، گفته وقوع گرد و غبار با منشأ كشور عراق تا اواخر 

هفته ادامه دارد. 
خوزستان در چند ماه اخير با توده هاي متعدد گرد و غبار با ماندگاري باال 
روبه رو شده كه هواشناسي، منشأ بيشتر آنها را كشورهاي عراق و سوريه 

اعالم كرده است. 
   نيمي از ايران درگير ريزگردها

اين بازي كثيف در بيش��تر استان ها در ح��ال انجام اس��ت و به دليل 
شرايط جوي و آلودگي بيش از حد هوا، مراكز آموزشي و ادارات و برخي 
دستگاه هاي اجرايي در استان هاي همدان، قم، البرز، لرستان، تهران، 
كرمان، بوشهر، آذربايجان غربي، قزوين و سيس��تان و بلوچستان نيز 

تعطيل شد. 
در اين ميان ايالم روزهاي بس��يار سختي را سپري مي كند و طي يكي 
دو روز اخير، اين منطقه تحت تأثير توده گرد و غبار شديدي قرار گرفته 
است، به طوري كه در بعضي ساعات ميزان آلودگي هوا ناشي از وجود 
ريزگردها در ش��هرستان مهران به ۷۰برابر حد مجاز و در شهر ايالم به 

۳۰برابر خود رسيده است. 
مديركل حفاظت محيط زيست ايالم با بيان اينكه همه مناطق استان 
تحت تأثير اين توده قرار گرفته  و ش��رايط بحراني را داش��ته اند، گفت: 

»مهران ركورددار غلظت گرد و غبار در سطح كشور است.« 

 يادواره شهداي دانشجو معلم 
در لرستان برگزار مي شود 

ي�ادواره ش�هداي دانش�جو معل�م در لرست�ان )هش�تم 
خردادم�اه( با حضور مس�ئوالن استان برگزار خواهد ش�د. 
علي جودكي آقايي، رئيس دانشگاه فرهنگيان لرستان گفت: فرهنگ ايثار 
و شهادت در همه دنيا فارغ از هر دين و مذهبي ستودني است و افرادي كه 
در راه دفاع از وطن جانثاري و كشته مي شوند، مورد تقدير قرار مي گيرند.  
وي افزود: اين در حالي است كه در دين مبين اسالم ارزش و اعتبار شهادت 
و ايثار بيشتر از ساير فرهنگ ها و جوامع ديگر است، چراكه براساس موازين 
ديني شهادت مرگ آگاهانه، عاشقانه و عالي ترين مقامي است كه يك 
انسان مي تواند در طول زندگي خود به آن دست يابد.  اين مسئول ادامه 
داد: دانشگاه فرهنگيان در كشور ۱۳هزار شهيد را تقديم انقالب كرده كه 
سهم لرستان ۳۳شهيد است و به منظور زنده نگهداشتن ياد آنان تصميم 
بر آن شده كه در ذيل كنگره ۶ هزار و ۵۴۴ شهيد لرستان يادواره شهداي 

دانشجو معلم هشتم خردادماه با حضور مسئوالن در استان برگزار شود.

فاز نخست مركز فرهنگي دفاع مقدس 
گيالن افتتاح مي شود

فاز نخست مركز فرهنگي دفاع مقدس گيان شامل ساختمان اداري، 
اسناد و كتابخانه مركزي است كه در هفته دفاع مقدس افتتاح م  شود. 
سرهنگ حس��ن حبيبي، مديركل حفظ آثار دفاع مقدس گيالن 
گفت: با واگذاري ۱۰هكتار از اراضي سپاه قدس استان به اين پروژه، 
كار ساخت مركز فرهنگي را آغاز كرديم و فاز نخس��ت آن كه شامل 
ساختمان اداري و اسناد و كتابخانه مركزي است در هفته دفاع مقدس 
افتتاح مي شود.  وي فاز دوم را شامل سالن آمفي تئاتر ۳۰۰۰مترمربعي 
اعالم كرد و افزود: در فاز سوم نيز احداث دو سايت گالري را در دستور 
كار داريم كه تا پايان سال ۱۴۰۴ به پايان مي رسد.  اين مس��ئول با 
گراميداشت حماسه سوم خرداد و با بيان اينكه اين استان 8 هزار شهيد 
و ۲۲ هزار جانباز و ۲ ه��زار و ۶۰۰ آزاده دفاع مقدس دارد، ادامه داد: 
۳هزار رزمنده گيالني در عمليات آزادسازي خرمشهر حضور داشتند 

و ۲۶۰ شهيد و ۷۰ آزاده را تقديم اين حماسه بي نظير كرديم. 

 يزد ميزبان دومين يادواره 
شهداي كارگري شد 

دومين يادواره ش�هداي كارگري استان يزد و شهداي شركت 
ريسندگي بافندگي سلك باف وابسته به بنياد مستضعفان انقاب 
اسامي، هفته جاري در اين مجموعه توليدي برگزار مي شود. 
سيدعباس فدائي، دبير دومين يادواره شهداي كارگري و مديرعامل 
شركت سلك باف استان يزد گفت: اين يادواره به منظور بزرگداشت 
۳8۷ شهيد كارگري در استان يزد كه ۱۰شهيد آن مربوط به مجموعه 
سلك باف هستند و همچنين ش��هداي مدافع حرم استان با حضور 
مقامات كشوري و لشكري و مسئوالن استاني و خانواده شهدا در شب 
پنج شنبه پنجم خردادماه در محل اين واحد توليدي برگزار مي شود.  
وي از سخنراني سردار »حس��ين زارع كمالي« فرمانده سپاه الغدير 
استان و »حميدرضا اهلل بداش��تي« رئيس سازمان بسيج كارگران و 
كارخانجات كشور، اقامه دعاي پرفيض كميل و تقدير از ايثارگران اين 

مجموعه توليدي به عنوان بخشي از برنامه هاي اين يادواره ياد كرد.

    يزد   گيالن    لرستان

مركز نوآوري دانشگاه گيالن افتتاح شد
مرك�ز ن�وآوري دانش�گاه گي�ان با      گيالن
سرمايه گذاري 1۰۰ميلي�ارد ريالي در 
مراسمي با حضور معاون علمي رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. 
مركز نوآوري دانش��گاه گيالن با حضور »سورنا ست��اري« معاون علمي 
رئيس جمه��ور و استاندار گي��الن و جمعي از مس��ئوالن در مس��احت 
۱8۷۵مترمربع و با سرمايه گذاري بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال در اين دانشگاه 
افتتاح شد.  حمايت از طرح هاي پژوهشگران، كمك به شكل گيري و حيات 
شركت هاي دانش بنيان، ايجاد ارتباط بين صنعت، دانشگاه و دولت و تشويق 
افراد به ايجاد شركت هاي دانش بنيان و تجاري سازي محصوالت از جمله 
اهداف و وظايف اين مركز به شمار مي رود.  واحدهاي مركز نوآوري دانشگاه 
گيالن شامل ش��وراي نوآوري، استارت آپ ها، شتاب دهنده ها، واحدهاي 
تحقيق و توسع��ه، سازمان و صندوق هاي حمايت��ي دولتي و غيردولتي، 

سرمايه گذاران خطرپذير و خيران حوزه فناوري و نوآوري است.

راه اندازي بزرگ ترين واحد توليدي شيشه لمينت كشور در تبريز
بزرگ تري�ن      آذربايجان شرقي
واحد توليدي 
شيش�ه لمينت كش�ور ب�ا سرمايه گذاري 
4ميليون يورويي در تبريز راه اندازي شد. 
صابر پرني��ان، رئيس سازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت آذربايجان شرقي با بيان اينكه بزرگ ترين 
واحد توليدي شيشه لمينت كشور با سرمايه گذاري 
۴ ميليون يورويي در تبريز راه اندازي شد، گفت: 
اين واحد توليدي روزانه ۱۲هزار متر مربع از اين 
نوع شيشه توليد مي كند.  وي افزود: شيشه لمينت نسبت به شيشه هاي معمولي از ضريب ايمني بيشتري 
برخوردار است و با توجه به خاصيت چسبندگي بسيار باالي مواد موجود در شيشه در اثر شكستن، قطعات 
شكسته شده فرو نمي ريزند.  اين مسئول ادامه داد: عالوه بر استفاده در ساختمان هاي مسكوني از اين نوع 
شيشه مي توان در ساير مكان ها از جمله فرودگاه ها، اماكن اداري و تجاري، فروشگاه هاي زنجيره اي، ويترين 
صرافي ها و طال فروشي ها استفاده كرد.  پرنيان گفت: شيشه هاي نشكن به عنوان شيشه اتومبيل، ميزان 

خسارت ناشي از شكستن در هنگام تصادف كاهش يافته و موجب افزايش امنيت راننده مي شود.


