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88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو

ام�ور  مس�ئول  آذربايجانشرقي
روحانيت اداره كل 
حف�ظ آث�ار و نش�ر ارزش  ه�اي دف�اع مقدس 
آذربايجان شرقي از برگزاري اولين جشنواره ملي 
»پرچمداران انقالب اسالمی« در تبريز همزمان با 
چهلمي�ن س�الگرد دف�اع مق�دس خب�ر داد. 
حجت االسالم علي فيروزيان مسئول امور روحانيت 
اداره كل حفظ آثار و نش��ر ارزش  هاي دفاع مقدس 
آذربايجان شرقي با اش��اره به اينكه اولين جشنواره 
ملي »پرچمداران انقالب اسالمی« در تبريز برگزار 
مي ش��ود گفت:  نقش امام خميني)ره( و حضرت 
امام خامنه اي )مدضلله العالي( در انقالب اسالمي، 
دفاع مقدس و مقاومت، نقش مراجع عظام تقليد، 
ائمه جمعه و جماع��ات در انقالب اس��المي، دفاع 
مقدس و مقاوم��ت و نقش روحاني��ت و حوزه هاي 
علميه در انقالب اسالمي، دفاع مقدس و مقاومت از 
محورهاي اين جشنواره است.  وي افزود: عالقه مندان 

مي توانند آثار خود را در قالب تأليف و ترجمه كتاب 
)خاط��رات و تاري��خ ش��فاعي ش��هدا و ايثارگران 
روحاني، كتاب هاي مرجع و اس��نادي(، تحقيق و 
پژوهش )مقاالت علمي و پژوهش��ي چاپ شده در 

فصلنامه هاي علمي و پژوهش��ي(، چند رس��انه اي 
)كليپ، موشن گرافيك، اينفوگرافيك و پادكست(، 
فيلم و عكس )فيلم داستاني، مس��تند و عكس( و 
فيلم نامه )بلند و كوتاه( تهيه و ارسال كنند.  مسئول 

امور روحانيت اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش  هاي 
دفاع مقدس آذربايجان ش��رقي خاطرنش��ان كرد: 
متقاضيان ش��ركت در جش��نواره بايد آثار خود را 
تا 20 بهمن ماه س��ال جاري به يكي از آدرس هاي 
تهران، خيابان بهشتي، خيابان سرافراز، كوچه شهيد 
افشين حق پرست، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس، سازمان نشر آثار روحانيت يا قم، ميدان 
مفيد، باغ موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس، مركز 
ويژه نش��ر آثار روحانيت قم و دبيرخانه اس��تاني به 
نش��اني تبريز، دروازه تهران، تقاطع س��ردار شهيد 
حميد باكري )هتل مرمر س��ابق(، انتهاي خيابان 
استاد معين اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس آذربايجان شرقي- امور روحانيت ارسال كنند.  
حجت االسالم فيروزيان ادامه داد: هدف از برگزاري 
اجشنواره ملي »پرچمداران انقالب اسالمی«آشنايي 
نسل جوان با فزهنگ دفاع مقدس وايثار گراني است 

كه در راه اسالم و دفاع از ميهن جانفشاني كردند.

تبريز، ميزبان اولين جشنواره ملي »پرچمداران انقالب اسالمی«

بهرمندي 300 خانوار عشاير از انرژي خورشيدي
300 خانوار عشاير  خراسانشمالي
خراسان شمالي 
از انرژي خورش�يدي بهره مند مي ش�وند. 
محمدرض��ا قلي پ��ور مدي��ركل ام��ور عش��ايري 
خراسان شمالي گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده 
۳00 خانوار از عشاير خراسان شمالي از انرژي هاي 
خورشيدي بهره مند مي شوند.  وي افزود: اين پنل ها 
عالوه بر اينكه روشنايي سياه چادر را تأمين خواهد 
كرد برق مورد نياز وسايل برقي عشاير را نيز توليد 

مي كند.  مديركل امور عشايري خراسان شمالي ادامه داد: اختصاص پنل هاي خورشيدي ۱00 واتي به خانوار عشاير 
خراسان شمالي تا پايان سال محقق مي شود.  قلي پور تصريح كرد: ميزان بهره مندي عشاير استان به انرژي هاي 
نو در چهار سال گذشته ۳6/57 درصد بوده كه اين مقدار هم اكنون به ۴۴ درصد رسيده است.  اين مقام مسئول 
تصريح كرد: خراسان شمالي داراي بيش از 5 هزار خانوار عشايري است كه نقش مهمي در توليد دام زنده و گوشت 

دارند، لذا اين مهم مي طلبد تا در زمينه توليد منبع انرژي خورشيدي براي آنها اقدام اساسي انجام بگيرد. 

پااليشگاه نفت در بوشهر ساخته مي شود
رئي��س مجمع  بوشهر
نماين���دگان 
استان بوش�هر از آغاز برنامه ريزي ها براي 
ساخت پااليشگاه نفت در منطقه بهرگان در 

شهرستان ديلم خبرداد. 
عبدالكريم جميري رئيس مجمع نمايندگان 
استان بوشهر در بازديد از شركت نفت فالت قاره 
و منطقه عملياتي بهرگان در بندر امام حسن)ع( 
گفت: ظرفيت مهمي در منطقه نفتي بهرگان 

در شهرستان ديلم استان بوشهر وجود دارد كه زمينه ساخت پااليشگاه نفت در اين شهرستان فراهم 
كرده است.  وي افزود: با اين استعدادي كه در منطقه وجود دارد احداث پااليشگاه اولين اولويت منطقه 
است.  رئيس مجمع نمايندگان استان بوشهر با اشاره به اينكه بايد به سمت پروژه هاي كالن و مهم برويم 
تصريح كرد: شمال استان ظرفيت تبديل شدن به پارس جنوبي دوم را دارد، كار هاي بزرگي انجام شده 
است، ولي استعداد انجام كار هاي بزرگ تري وجود دارد.  جميري افزود: مديران منطقه نفتي استان 
بوشهر بايد در بخش هاي فرهنگي، درماني و آموزشي در رفع محروميت خدمات مناسبي به مردم ارائه 

كنند.  وي ادامه داد: تالش بر اين است تا هرچه زودتر اين پروژه روند اجرايي به خود بگيرد.

هزينه ازدواج به ۱۴3 مددجوي يزدي تعلق گرفت
كميت�ه امداد  يزد
اس�تان يزد از 
ابتداي س�ال تا پايان آذرماه، كمك هزينه 
ازدواج و تأمين جهيزيه 1۴3 نوعروس، زنان 
ازدواج مج�دد، زوج ه�اي نيازمند و هديه 
ازدواج پس�ران تحت حمايت را پرداخت. 
محمدحسين جمال پور معاون حمايت و سالمت 
خانواده كميته امداد استان يزد با اشاره به رويكرد اين 
نهاد در تحكيم بنيان خانواده و ترويج فرهنگ ازدواج 

آسان، گفت: اين نهاد ۸۱۱ ميليون تومان طي ۹ ماهه سال جاري براي كمك به تأمين جهيزيه نوعروسان نيازمند 
و كمك به امر ازدواج آنان هزينه كرده اس��ت.  وي افزود: كميته امداد استان يزد در اين مدت نسبت به پرداخت 
كمك هزينه ازدواج و تأمين جهيزيه ۱۴۳ نوعروس، زنان ازدواج مجدد، زوج هاي نيازمند و هديه ازدواج پسران تحت 
حمايت اقدام كرده است.  معاون كميته امداد استان يزد تصريح كرد: نيكوكاران مي توانند با مراجعه يا تماس با دفاتر 

كميته امداد در سراسر استان، كمك هاي نقدي و غيرنقدي خود را در قالب طرح »كوثر« به اين نهاد اهدا كنند. 

آغاز ثبت نام طرح »دانشجو معلم« قرآن كريم در اردبيل
ثبت ن�ام دوره  اردبيل
آموزشي مجازي 
تربيت مرب�ي »دانش�جو معلم« ق�رآن كريم 
همزمان با 1۴ استان كشور در اردبيل آغاز شد. 
 مهران اوچي اردبيلي رئيس جهاددانشگاهي 
اس��تان اردبيل با اش��اره به آغاز ثبت نام طرح 
»دانشجو معلم« قرآن كريم در اردبيل همزمان 
با ۱۴ استان كش��ور گفت: اين دوره آموزشي 
در راس��تاي اجراي طرح هاي هماهنگ قرآني 

سال جاري با هدف توسعه كمي و كيفي آموزش هاي عمومي تربيت مربي آموزش قرآن كريم در كشور 
برگزار مي شود.  وي افزود: محتواي آموزشي دوره ش��امل روش تدريس پيشرفته و راهبردهاي آن، 
روانشناسي در آموزش، احكام قرآن و عترت، آشنايي با علوم قرآن و مفاهيم قرآن و زندگي است و در 
پايان دوره گواهينامه معتبر به شركت كنندگان اعطا خواهد شد.  رئيس جهاددانشگاهي استان اردبيل 
يادآور شد: دانشجويان دوره كارشناسي، ترم اول دوره كارشناسي ارشد و دكتري و گروه سني ۱۸ تا ۳5 
سال آشنا با مقدمات و مفاهيم قرآن كريم مي توانند تا پنجم بهمن ماه سال جاري با مراجعه به سايت 

http://daneshjo. isqa. ir نسبت به ثبت نام اقدام كنند. 

 بافت ۱00 هزار متر پارچه سنتي 
به دست صنعت گران بيرجندي

رئي�س اداره ميراث فرهنگ�ي،  خراسانجنوبي
گردش�گري و صنايع دس�تي 
بيرجند از توليد ماهانه بيش از 100 هزار متر پارچه سنتي به 

دست هنرمندان اين شهرستان خبر داد. 
حس��نعلي فوالدي رئيس اداره ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي بيرجند با اشاره به توليد ماهانه بيش از ۱00 هزار متر 
پارچه سنتي به دست هنرمندان اين شهرستان گفت: پارچه های 
سنتي به صورت خام يا به صورت اجناس كاربردي از جمله حوله 
حمام، حوله دست و صورت، البس��ه مانند شال، روسري و لباس 
نوزاد تهيه و براي فروش به اكثر ش��هرها و روس��تاهاي كشور و 
همچنين خارج كشور از جمله كش��ورهاي فرانسه و هلند صادر 
مي ش��ود.  وي افزود: با توجه به اينكه يك��ي از مهم ترين اهداف 
صنعت كشور ايجاد اش��تغال و حمايت محصوالت داخلي است، 
هنر پارچه بافي شهرستان بيرجند عالوه بر استقبال زياد از سوی 

بانوان، ايجاد اشتغال نيز كرده است. 

 آزادي ۵ زنداني جرائم غير عمد مالي
 در كهگيلويه وبويراحمد

به مناسبت گراميداشت نخستين  كهگيلويهوبويراحمد
سالگرد شهادت سردار سليماني 
پنج نفر از زندانيان جرائم غيرعمد مالي در كهگيلويه آزاد شدند. 
سرهنگ ارس��الن جو رئيس ستاد تخصصي بس��يج اقشار سپاه 
فتح استان كهگيلويه وبويراحمد گفت: پنج  نفر از زندانيان جرائم 
غيرعمد مالي در كهگيلويه با كمك بسيج حقوقدانان آزاد شدند. 
وي افزود: اين برنامه در سطح ملي از طرف بسيج حقوقدانان كشور 
اجرا مي شود و در اين راستا تا پايان سال بيش از 2 هزار زنداني در 
سراسر كشور آزاد خواهند شد.  رئيس ستاد تخصصي بسيج اقشار 
سپاه فتح استان كهگيلويه وبويراحمد ادامه داد: آزادي پنج زنداني 
در شهرستان كهگيلويه آغاز اين حركت انقالبي و جهادي است و تا 
پايان سال ده ها زنداني در كهگيلويه و بويراحمد با همكاري سازمان 
زندان ها و خيران به آغوش خانواده باز مي گردند.  ارسالن جو گفت: 
آزادي زندانيان جرائم غيرعمد يكي از برنامه هاي مطلوب و در راستاي 

اهداف سپاه است كه انقالبي بودن سپاه را نشان مي دهد. 

 بهره برداري از ۱8 طرح سرمايه گذاري 
با دستور رئيس جمهور

18 طرح سرمايه گذاري در حوزه هاي  گيالن
توليدي – صنعتي، زيرساخت هاي 
بندري و گردشگري از طريق ارتباط تصويري توسط رئيس جمهور، 
در منطقه آزاد انزلي با هدف اشتغالزايي مستقيم براي ۴70 نفر و 
ش�د.  افتت�اح  نف�ر،   700 از  بي�ش  ب�راي  غيرمس�تقيم 
محمد ولي روزبهان رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلي با بيان اينكه بخش خصوصي بيشترين سهم را در اجراي 
اين طرح ها دارد گفت: چهار طرح سرمايه گذاري در مجتمع بندري 
كاسپين شامل اسكله شماره ۱۳ به همراه زيرساخت هاي پسكرانه 
آن يعني انبار سرپوشيده 5 هزار متر مربعي و پسكرانه يك هكتاري 
و مخزن روغن 7 هزار تني است كه در قالب قرارداد BOT منعقده 
ميان اين سازمان و سرمايه گذار بخش خصوصي شركت محور طاليي 
كاسپين، به صورت رسمي در مدار ارائه خدمات قرار گرفتند.  وي 
افزود: مخازن 6 هزار تني روغن خام هم در قالب قرارداد BOT اداره 

كل بنادر و دريانوردي استان و شركت آگرو ه بهره برداري رسيد. 

 1700 پروژه محروميت زدايي 
در اصفهان اجرايي شد

 پرداخت ۸0 ميليارد ريال تسهيالت
 به صندوق هاي مردم يار در فارس

يك هزار و 700  اصفهان
پروژه محروميت  
زدايي در استان اصفهان طي چندماه گذشته 
انجام شده است و اين روند همچنان ادامه دارد. 
حسن عجمي مسئول بس��يج سازندگي استان 
اصفهان در آيين انعقاد قرارداد يك هزار و ۱50 
واحد مس��كوني با همكاري بس��يج سازندگي، 
سپاه صاحب الزمان )عج( و كميته امداد استان 
اصفهان با عن��وان »نذر حاج قاس��م« گفت: 2 
هزار گروه امدادي در اس��تان اصفهان داريم كه 
به جز اصفهان در ۹ اس��تان ديگ��ر نيز فعاليت 
دارند.  وي افزود: اين گروه ها در استان اصفهان 
در 2۸ ناحيه شهري و 600 روستا در حال ارائه 
خدمات هستند.  مسئول بسيج سازندگي استان 
اصفهان با بيان اينكه در حال حاضر ۳۴۱ پروژه 
در زمين��ه منزل مس��كوني محورم��ان در 2۳ 
شهرس��تان اس��تان اصفهان اجرايي مي شود، 
ادام��ه داد: تاكنون حدود 5 ميلي��ارد تومان در 
اين زمينه هزينه ش��ده و به ۱۴ ميليارد تومان 
اعتبار ديگر نيز نياز داريم.  عجمي با بيان اينكه 
يك هزار و ۱50 منزل نيازمندان تحت پوشش 
كميته امداد از جديدترين اقدامات در دستور كار 
جهاد سازندگي استان اصفهان است، گفت: قرار 

اس��ت اين پروژه در همه شهرستان هاي استان 
اجرايي ش��ود و حتي در مناطق حاش��يه شهر 
اصفهان نيز اين امر در دس��تور كار اس��ت.  وي 
در ادامه با بيان اينكه طي يك س��ال اخير ۱۴۹ 
منزل مسكوني در استان اصفهان توسط بسيج 
س��ازندگي احداث شده اس��ت، افزود: در بحث 
مرمت و بازسازي نيز 527 منزل بازسازي شد.  
مسئول بسيج سازندگي استان اصفهان با بيان 
اينكه سپاه از سال گذشته تاكنون ۴0 هزار پروژه 
محروميت زدايي را در دستور كار قرار داده است، 
ادامه داد: س��هم اس��تان اصفهان در اين زمينه 
يك هزار و 500 مورد بود كه بسيج سازندگي با 
استفاده از نيروهاي جهادي تاكنون توانسته ايم 
يك هزار و 700 پروژه را دنبال كنيم.  عجمي با 
بيان اينكه ۳0 پروژه در س��طح استان اصفهان 
در قالب طرح ش��هيد همداني اجرا شد، گفت: 
اين پروژه ها مي تواند اجراي قنوات، آبرساني به 
روستاها، مسكن محرومين، اليروبي رودخانه ها 
باشد كه براي اين پروژه ها نيز ۱0 ميليارد تومان 
هزينه شده است.  وي با اشاره به اجراي 7۹ طرح 
در قالب پروژه كرامت تصريح كرد: براي اين امر ۳ 
ميليارد و ۸00 ميليون تومان پاي كار آورده شده 

و اين ظرفيت ها در حال استفاده است. 

بسيج  مسئول  فارس
گي  ند ز س���ا
ف�ارس از آغاز پرداخ�ت 80 ميلي�ارد ريال 
تس�هيالت ب�ه صندوق ه�اي اش�تغالزاي 
»مردم يار« بس�يج در اين اس�تان خبر داد. 
سرهنگ اس��ماعيل قزل س��فلي مسئول بسيج 
س��ازندگي اس��تان فارس در آيين نمادين آغاز 
تخصيص ۸ ميليارد وام قرض الحسنه اشتغالزايي 
بين صندوق هاي قرض الحسنه اشتغالزا مردم يار 
بسيج سازندگي استان فارس، گفت: امروز با كمك 
صندوق كارآفريني اميد و در راستاي اشتغالزايي 
خرد در روستاها و حاشيه هاي شهر مبلغ ۸ ميليارد 
تومان امتياز وام قرض الحس��نه در فاز اول به اين 
صندوق هاي قرض الحسنه در استان فارس واگذار 
مي گردد.  وي با اشاره به اينكه در استان فارس يك 
هزار و 575 صندوق قرض الحسنه تأسيس شده 
است، افزود: صندوق هاي قرض الحسنه اشتغالزايي 
و مردم يار يكي از طرح هاي اعتالی بسيج مي باشد 
كه با هدف تش��كيل يك نهاد محلي كه توس��ط 
خود مردم اداره و نظارت مي شود راه اندازي شده 
است.  مسئول بسيج س��ازندگي استان فارس با 
بيان اينكه اي��ن صندوق ها خود اتكا و مس��تقل 
هس��تند، بيان كرد: مجموعه بس��يج سازندگي 

در قبال اي��ن صندوق هاي مردم ي��ار دو راهبرد 
توانمندسازي، آموزش و تسهيل گري در امورات 
را برعهده دارد.  قزل س��فلي به اهداف تشكيل و 
راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه مردم يار اشاره 
كرد و ادامه داد: كمك به ايجاد و حمايت از كسب و 
كارهاي خرد و كوچك روستايي، استقالل اقتصادي 
مردم در روستا با محوريت جوامع روستايي، تقويت 
اقتصاد خانواده هاي كم برخوردار نيازمند، روحيه 
مشاركت و تعاون مردم و كمك به انجام كارگروهي 
در جهت جذب منابع، استقالل اقتصادي محالت 
و تش��كيل زنجيره انس��اني در جهت راه اندازي 
كسب و كارهاي خرد از جمله اهداف صندوق هاي 
قرض الحسنه اشتغالزاي مردم يار بسيج مي باشد.  
وي به نقش بسيج سازندگي در امور صندوق ها نيز 
اشاره كرد و گفت: مأموريت بسيج سازندگي رصد، 
توانمند سازي و كمك به خوداتكايي صندوق هاي 
قرض الحسنه اشتغالزاي مردم يار بسيج مي باشد 
و تمامي امورات ديگر صندوق توسط خود مردم 
اداره و هدايت مي شود.  مسئول بسيج سازندگي 
استان فارس به اشتغالزايي اين صندوق هاي خرد 
اش��اره كرد و افزود: تاكنون بيش از 5 هزار شغل 
توس��ط وام هاي خرد اين صندوق ها ايجاد، احيا، 

توسعه و گسترش داده شده اند. 

  مركزي: فرمانده س��پاه ناحيه اراك در آيي��ن رزمايش چند جانبه 
مسجد محور بسيجيان مسجد امام علي)ع( اراك گفت: بيش از ۱۹75 
نفر از بس��يجيان در س��طح اراك آموزش تخصصي دريافت كرده و در 
كميته هاي طرح شهيد سليماني مشغول به فعاليت شده اند.  سرهنگ 
پاسدار محمد مهجوري افزود: تاكنون بيش از 72 هزار بسته معيشتي 
در سطح شهر اراك توزيع ش��ده و با برنامه ريزي های انجام شده سعي 

مي كنيم اين اقدام به صورت ماهيانه ادامه يابد. 
  يزد: معاون توسعه منابع و نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي يزد 
گفت: دانشگاه مجوز اس��تخدام ۹۴۱ نفر نيروي انساني جديد را در دو 
مرحله گرفته است.  دكترمحمدرضا وفائي با اشاره به آزمون استخدامي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در س��ال جاري، افزود: دانشگاه علوم 
پزشكي شهيدصدوقي يزد يك مجوز 2۴6 مورد استخدامي داشت كه 
مهلت ثبت نام آن تا 25 دي ماه تمديد شد و مجوز دوم آزمون استخدامي 
نيز 6۹5 مورد استخدام نيرو است كه در اين مورد نيز داوطلبان تا 25 دي 

ماه مهلت ثبت نام دارند. 
  سيستان وبلوچس�تان: رئيس مركز تحقيقات شيالت سيستان 
وبلوچس��تان گفت: اين مركز در خص��وص آبزي اس��تراتژيك مكران 
يعني البستر فعاليت پژوهش��ي دارد اما بايد حمايت هاي استاني و ملي 
براي دستيابي محققين اين مركز براي دس��تيابي به دانش فني تكثير 
مصنوعي اين گونه براي ارائه به بخش خصوصي و احياي زيس��تگاه ها با 
ايجاد زيستگاه هاي مصنوعي انجام گيرد.  حسين اژدري افزود: ۱0 پروژه 
تحقيقاتي در حوزه هاي ارزيابي ذخاير و بهره برداري از آبزيان غير ماكول 
مانند خيار دريايي و مولد سازي ماهي كفال خاكستري و ميگو در حوزه 
آبزي پروري و اس��تخراج مواد دارويي و با ارزش صنعتي مانند الژينات از 
جلبك هاي دريايي و ايجاد بانك ريز جلبك هاي تجاري در حال اجراست.

 اعتبارات ساخت 
مسكن روستايي گلستان ۵ برابر شد 

مدي�ركل بنياد مس�كن گلس�تان از  گلستان
افزايش ۵ برابري اعتبارات نوسازي و 
بهس�ازي واحدهاي مس�كوني روس�تايي در اس�تان خب�رداد.

 سيدمحمد حسيني مديركل بنياد مسكن گلس��تان گفت: براساس 
آخرين آمارگيري كه از مهرماه امس��ال انجام داديم حدود ۱۱0 هزار 
واحد بي دوام و كم دوام در روس��تاهاي اس��تان داريم كه بايد براساس 
يك برنامه ريزي مدون همه اين واحدهاي مس��كوني را مقاوم سازي و 
نوسازي كنيم. وي افزود: اعتبار نوس��ازي و بهسازي مسكن روستايي 
استان امسال پنج برابر سال هاي گذشته افزايش يافته و به 600 ميليارد 
تومان رسيده است. مديركل بنياد مسكن استان اتصريح كرد: امسال 7 
هزار واحد مسكوني در قالب طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، 
۳ هزار مسكوني ويژه محرومان و يك هزار واحد مسكوني خسارت ديده 
در حوادث اس��تان نوسازي مي شود. حس��يني خاطرنشان كرد: بنياد 
مسكن اس��تان اين آمادگي را دارد تا در يك برنامه پنج ساله نسبت به 
مقاوم سازي و نوسازي همه واحدهاي كم دوام و بي دوام در روستاهاي 
اس��تان اقدام كند. ب��ه گفته وي در ح��ال حاضر 50 ميلي��ون تومان 
تسهيالت قرض الحسنه با كارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۱5 ساله به 
متقاضيان داده مي ش��ود. ضمن اينكه براي ساخت مسكن محرومان 
عالوه بر تسهيالت قرض الحسنه ۴0 ميليون تومان 25 ميليون تومان 
نيز به صورت بالعوض پرداخت مي شود. مديركل بنياد مسكن استان 
گلستان از امضاي تفاهمنامه با دستگاه ها و ادارات استان براي تأمين 
مسكن اقشار مختلف و جامعه با هدف ايمن سازي واحدهاي مسكوني 
روستايي خبرداد و گفت: طرح مس��كن روستايي در استان حدود 70 
درصد پيش��رفت فيزيكي دارد و قرار است به زودي ۱5 ميليارد تومان 
كمك بالعوض براي ساخت اين واحدها به استان اختصاص پيدا كند. 

 توزيع ۲۵0 بسته كمك معيشتي در لرستان 
2۵0بس�ته كمك معيشتي هر يك به  لرستان
ارزش ۵00 هزار تومان بين نيازمندان 

شهرستان سلسله توزيع شد. 
اميرحسين يوسفوند رئيس جمعيت هالل احمر سلسله گفت: 250بسته 
معيشتي در چارچوب كمك هاي مؤمنانه و به مناسبت نخستين سالگرد 
شهادت حاج قاسم س��ليماني ارس��الي از طرف هالل احمر كشور بين 
خانواده هاي نيازمند و با اولويت مناطق محروم توزيع شد.  به گفته وي 
هر بسته شامل برنج، حبوبات، قند، روغن، رب گوجه فرنگي و ماكاروني 
است كه با رعايت حفظ كرامت و منزلت خانواده ها در اختيار آنها قرار 
گرفت.  رئيس جمعيت هالل احمر سلسله افزود: جمعيت هالل احمر 
سلسله از زمان شيوع كرونا تاكنون طي چند مرحله، سبدهاي غذايي، 
بس��ته هاي بهداش��تي و ضدعفوني را با رويكرد كمك به نيازمندان و 
مستمندان و بهره گيري از ظرفيت خيران، توزيع كرده است.  يوسفوند 
با اشاره به اجراي طرح هاي ناظران و آمران سالمت در راستاي كنترل 
كرونا ادام��ه داد: همچنين امدادگران هالل احمر در زمينه تش��خيص 
ابتالي شهروندان به ويروس كرونا و توزيع ماسك رايگان با پايگاه هاي 

طرح شهيد »قاسم سليماني« همكاري مي كنند. 

 پايش پرونده زنان سرپرست خانوار
 در زنجان 

پرونده يك  هزار زن سرپرست خانوار  زنجان
در زنج�ان از س�وي ام�ور اجتماعي 

بهزيستي استان پايش شد. 
سلمان حسيني معاون امور اجتماعي بهزيستي استان زنجان با اعالم 
پايش پرونده هاي دفتر توانمندس��ازي خانواده و زنان از آذر امسال با 
هدف پايش نزديك به يك هزار جلد پرونده خانوارهاي ورودي جديد 
به انضمام خانواده هاي داراي فرزند چندقلوي معيشت بگير آغاز شد، 
گفت: تاكنون ۹0 درصد پرونده هاي واجد شرايط پايش شده و مابقي 
پرونده ها نيز در دست انجام اس��ت.  وي افزود: برنامه پايش پروندهاي 
اجتماعي گروه ه��اي هدف به منظور ارتقا و جه��ت دار كردن خدمات 
مددكاري و مشاوره اي و ساماندهي فعاليت هاي مددكاران در راستاي 
توانمند س��ازي و حمايت خدمت گيرندگان اجرا مي شود.  معاون امور 
اجتماعي بهزيستي استان زنجان ادامه داد: پايش پرونده هاي اجتماعي 
خدمت گيرندگان با محوري��ت پرونده خانواده هاي تحت پوش��ش و 
پرونده گروه هاي هميار، انجام مي گيرد.  حس��يني گفت: هم اكنون 5 
هزار زن سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي استان 
هستند كه از خدماتي چون وديعه مسكن، مستمري، پرداخت كمك 
هزينه تحصيلي به دانش آموزان و دانشجويان عضو خانواده هاي تحت 

حمايت، پرداخت حق بيمه اجتماعي بهره مي برند. 

 بازگشايي هاي فله اي
 فرش قرمز بازگشت كروناست

پايين آمدن آم�ار مبتاليان و فوتي ه�اي ناش�ي از كرونا آن قدر 
اتفاق خوبي بود ك�ه همه ش�هروندان را در اس�تان هاي مختلف 
كش�ور خوش�حال كند. اما تصميمات مس�ئوالن براي برداشتن 
برخ�ي محدوديت ه�ا هم به نوب�ه خود آن ق�در تعج�ب برانگيز 
اس�ت كه موجب ش�ده مردم بگويند يا كرونايي وج�ود ندارد يا 
تصميم گيرن�دگان نمي دانند چ�ه كار مي كنن�د. وقتي خبرهاي 
»روشن ش�دن دوچراغ قرمز در گلس�تان و تاخت و تاز كرونا در 
غرب اين اس�تان«، »احتمال بروز فاز چه�ارم كرونا در كرمان« و 
»افزايشي ش�دن روند ابتال به كرونا در جنوب غرب خوزستان« 
را در كن�ار صحبت هاي رئي�س كميت�ه كش�وري اپيدميولوژي 
كوويد1۹مي گذاري�م ك�ه گفته »ب�ه خاطر كنترل نش�دن كرونا، 
مخالف بازگشايي هاي فله اي هس�تم«، آنوقت مشخص مي شود 
تصميمات عجوالنه و س�اده انگاري ها روزهاي سختي را در پيش 
خواهند داش�ت كه حتي تصورش هم لرزه بر ت�ن همه مي اندازد. 

    
كاهش آمار مبتاليان به كرونا نويد بخش روزهايي اس��ت كه يكسال 
تمام در حسرتش نشسته ايم. يك ديد و بازديد ايراني و مسافرتي كه از 
لحظه لحظه اش لذت ببريم. قدم زدن با آرامش در خيابان و تفريح آخر 

هفته در كنار خانواده. 
اما همه اين ها وقتي مقدور اس��ت كه كرونا كاماًل از بين رفته باشد، نه 
اينكه ميزان كشته هايش پايين بيايد. ويروسي كه تا چند هفته قبل، 
روزي حدود 500 كشته برجاي مي گذاشت، حاال اين رقم را به كمتر 
از ۱00 نفر رس��انده و اين مهم به اين راحتي ها به دست نيامده مگر با 
همراهي تك تك مردم در كاهش رفت و آمدهايشان و محدوديت هايي 
كه در ديدوبازديدها و مس��افرت ها و حتي خريد و تأمين نيازهايشان 

اعمال كرده اند. 
   دو شهر گلستان قرمز شد

بعد از اعالم رنگ نارنج��ي و زرد براي تقريباً تمام اس��تان هاي ايران، 
به يكباره گويي كرونا كاماًل از بين رفته و مس��ئوالن با برداشتن اكثر 
محدوديت ها اين حس را الق��ا كردند كه مردم مي توانند بس��ياري از 
امور خود را بدون ترس و واهمه از ش��يوع دوباره وي��روس كوويد۱۹ 

انجام دهند. 
گواه اين ادع��ا همين بس ك��ه در كمتر از يك هفته بعد از برداش��تن 
محدوديت ها چند استان هش��دار داده اند ميزان مبتاليانشان به اين 
بيماري دوباره روبه افزايش است و حتي دومنطقه از استان گلستان به 

رنگ قرمز درآمده است. 
روز گذش��ته بود كه اعالم شد ش��هرهاي بندرگز و كردكوي در غرب 

گلستان دوباره به وضعيت قرمز بازگشته اند. 
ناگفته نماند برخي مناطق اين استان از جمله اين دو شهر پيوسته بين 
رنگ قرمز و نارنجي در حركت بودند اما قرمز شدن اين دو شهر سه روز 
بعد از برداش��تن محدوديت ها بيانگر بي توجهي به اصول بهداشتي و 

شكننده بودن شرايط حاكم است. 
كرونا در غرب گلستان و مناطقي كه هم مرز با مازندران هستند مي تازد 
و ميزان بس��تري بيماران كرونايي و جانباختگان به ازاي جمعيت در 
بندرگز نسبت به ساير شهرستان هاي استان در باالترين سطح قرار دارد. 
به گفته مسئوالن اين شهر، با اينكه طرح شهيد سليماني نيز در شهر 
و روستاهاي بندرگز اجرا شده است اما ميزان مبتاليان به اين بيماري 

همچنان در حالت صعودي قرار دارد. 
كرماني ها كه ماه هاي اول ورود كرونا به كشور را با سالمتي و كمترين 
تلفات سپري كرده بودند به يكباره و با يك جهش غافلگير كننده چنان 

آمار خود را باال بردند كه پايين آوردنش براي همه سخت شد. 
بر همين اساس و در شرايطي كه رنگ زرد و نارنجي استان هاي ديگر 
شهروندانشان را به سمت آرامش و بهتر شدن اوضاع پيش مي برند اما 
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در خصوص احتمال بروز فاز 
چهارم كرونا در كرمان خبر مي دهد و گفته كه شرايط آنقدر شكننده 
اس��ت كه در صورت عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي همه جا قرمز 

خواهد شد. 
مهدي ش��فيعي با بيان اينكه از ابتداي اپيدمي كرونا تاكنون ۳6 هزار 
نفر در اين استان با تشخيص اوليه كرونا در بيمارستان بستري شدند، 
گفت: »از اين تعداد ۱6 هزار و 500 مورد قطعي بودند و 2 هزار و ۳۸0 
نفر از آنها به علت وخامت حال، كهولت سن يا بيماري زمينه اي جان 

باختند.«
وي با اش��اره به اينكه تاكنون كرمان س��ه موج كرونا را گذرانده است، 
افزود: »همچنان بايد پروتكل هاي بهداش��تي با جديت رعايت ش��ود 
چراكه عادي انگاري و بازگشايي هاي زودهنگام برخي مراكز مي تواند 

منجربه موج چهارم قوي تري كرونا در كرمان باشد.«
    مخالف با بازگشايي هاي فله اي 

در خوزس��تان و دقيقاً جنوب غرب اس��تان، كرونا روند افزايش��ي در 
پيش گرفته و اي��ن مورد را مي توان از تعداد مبتالي��ان به اين بيماري 

تشخيص داد. 
در همين رابطه رئيس دانش��كده علوم پزش��كي آبادان نيز با اشاره به 
افزايشي شدن ابتالي بيماران به كرونا در خوزستان گفته: »۱2 ابتالي 
جديد به كرونا در جنوب غرب خوزس��تان ثبت شد كه شادگاني ها در 

ابتال به كرونا نسبت به آبادان و خرمشهر ركورد زدند.«
شكراهلل سلمان زاده از روند افزايش تعداد افراد مبتال به كوويد۱۹ در اين 
مناطق ابراز نگراني كرد و ادامه داد: »مراقب باش��يم كاهش يا حتي به 

صفر رسيدن آمار در برخي روزها باعث فريب ما نشود.«
در مقابل تمام آمارهايي كه بيانگر حركت خزنده كرونا براي خيز دوباره 
در استان هاست، بايد به حرف هاي رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي 
كوويد۱۹نيز توجه داش��ت كه با اعالم مخالف بازگشايي هاي فله اي، 

گفته: »كرونا كنترل نشده است.«
حميد سوري نسبت به عادي انگاري ش��رايط كرونايي كشور واكنش 
نشان داده و با بيان اينكه بازگشت به ش��رايط عادي نيازمند مديريت 
است، گفت: »اينكه همين طور فله اي بگوييم مدرسه و…، باز است، 

بسيار خطرناك است.«
وي با تأكيد بر اينكه هنوز اپيدمي كرونا در كشور كنترل نشده و شرايط 
شكننده است، افزود: »به شدت مخالف اين نوع بازگشايي هاي مجدد 
هستم. در ابتداي آذر سال جاري ۱50 شهر را براي دو هفته قفل كرديم 
و خسارت زيادي وارد ش��د. چند بار مي توانيم دو هفته تعطيل كنيم. 
برخي از مديران ما دچار توهم دانايي هس��تند و فكر مي كنند در همه 

زمينه ها مي توانند اظهار نظر كنند.«
سوري ادامه داد: »اينكه مدرسه ها باز شود، دغدغه آموزش و پرورش 
قابل احترام است، اما كسي كه مي تواند تصوير شفافي ارائه كند، وزارت 
بهداشت است. زيرا كانون متخصصان حوزه محسوب مي شود. در نتيجه 

بدون مشورت كافي با وزارت بهداشت نبايد اين اقدامات انجام شود.«


