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88498441سرويس  شهرستان

 بيمارستان هاي خوزستان 
با كمبود پرستار روبه رو هستند

 وضعيت قرمز؛ درخواست ادامه تعطيلي 
و قرنطينه

م  د م�ر و  د  مي گي�ر ن  ج�ا  » ي ج�د ي  ج�د « ن�ا  و كر
و مس�ئوالن »ش�وخي ش�وخي« در م�ورد م�وج چه�ارم 
ح�رف مي زنن�د و گوي�ي هي�چ ك�س ب�ه حرف هاي�ي ك�ه 
ز  رد. خوزس�تان ا عتق�ادي ن�دا مي گوي�د و مي ش�نود، ا
جمله اس�تان هايي اس�ت ك�ه زودت�ر از بقيه درگي�ر پيك 
چه�ارم كرونا ش�ده، ب�ه نح�وي ك�ه بيمارس�تان هايش با 
كمب�ود پرس�تار مواج�ه ب�وده و مس�ئوالنش درخواس�ت 
 . ن�د ه ا د ي بيش�تر كر يت ه�ا د و ل محد عم�ا نطين�ه و ا قر
حت�ي از اي�ن اس�تان خب�ر مي رس�د ب�راي پاين�د ك�ردن 
ش�هروندان به انجام پروتكل هاي بهداش�تي درخواس�ت ش�ده 
ب�راي اف�رادي ك�ه قواني�ن و پروتكل ه�ا را رعاي�ت نمي كنن�د 
جرايم�ي در نظ�ر گرفت�ه ش�ود ك�ه البت�ه بازدارن�ده باش�د. 

    
از چند هفته پيش اعالم شد وضعيت خوزستان اصاًل خوب نيست 
و در عرض دو هفته هفت برابر شدن آمار مبتاليان و به تبع آن باال 
رفتن ميزان مرگ و ميرهاي ناش��ي از كرونا در اين استان نه تنها 

وضعيت را قرمز كرد بلكه به سمت بحراني پيش برد. 
از همان زمان 9 شهرستان خوزستان رنگ قرمز به خود گرفتند. هر 
روز اخبار ناگواري از سرعت شيوع كروناي انگليسي در اين منطقه 
از ايران منتشر مي شد اما مسئوالن حتي برگزاري جلسات شان را 

به تعويق مي انداختند. 
همه درخواست تعطيلي دو هفته اي براي اين استان را داشتند اما 
معلوم نبود چه كسي تصميم گيرنده آخر بود كه در مقابل اين اتفاق 

مقاومت مي كرد. 
هرچه بود يكبار ديگر تعلل و بي توجهي گروهي از مس��ئوالن 
و س��اده انگاري هاي معمولي مردم موجب ش��د خوزستان در 
شرايطي قرار بگيرد كه روز گذشته رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
اهواز اعالم كند: »وضعيت بيمارستان هاي خوزستان به گونه اي 
است كه كنترل بيماران ورودي و تخت هاي بيمارستاني بسيار 
دشوار شده است و از طرف ديگر روز گذش��ته ركورد كشوري 
انجام روزانه تس��ت با انجام ۱۴ هزار تست مجدداً در خوزستان 

شكسته شد.«
ادامه شرايط پيچيده خوزستان باعث شد تا وزير كشور هم در اين 

استان »وضعيت ويژه« اعالم كند. 
هر چند مس��ئوالن اس��تاني مي گوين��د محدوديت هاي نس��بتاً 
گسترده اي در خوزستان اعمال شده است اما گزارش ها و مشاهدات 
عيني نش��ان مي دهد اي��ن محدوديت ها به ص��ورت نيم بند اجرا 

مي شوند و برخي واحدهاي صنفي زير بار تعطيلي نرفته اند. 
همه اين ها در شرايطي است كه به گفته سخنگوي ستاد مديريت 
كرونا در خوزستان بار مراجعه به بيمارستان ها همچنان افزايشي 
است و استاندار خوزستان نيز گفته با توجه به وضعيت خوزستان 
در شيوع كرونا، اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد براي هفته آينده 
مجدداً پيشنهاد تعطيلي و قرنطينه خوزستان را به ستاد ملي مقابله 

با كرونا ارائه خواهيم كرد. 
   شدت سرايت بيماري باالست

با اينكه مي شد با ادامه محدوديت ها و البته اجراي دستورالعمل هاي 
بهداشتي، آرامش بدست آمده را حفظ كرد، اما بي خيالي مسئوالن 
و برداش��تن برخي محدوديت ها و در ادامه آن، ساده انگاري هاي 
شهروندان يكبار ديگر استان هاي ايران را درگير ويروسي كرد كه 

زندگي را مختل و تلخ كرده است. 
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 
با بيان اينكه اگر روند شيوع كرونا در خوزستان همچنان به همين 
شكل ادامه داشته باشد، بيماران غير كوويد از جمله بيماران قلبي 
عروقي و سرطاني مراكز درماني دانش��گاهي را به بيمارستان هاي 
بخش خصوصي منتقل خواهيم كرد و تخت هاي بيشتري را براي 
بيماران كوويد در نظر خواهيم گرفت، مي گويد: » پيك جديد كرونا 
در خوزستان از حدود ۲۰ روز پيش آغاز شده و سرايت و شدت آن 

نسبت به پيك قبلي به شدت بيشتر است.«
دكتر فرهاد سلطاني ادامه مي دهد: »با توجه به اين مسئله در فاصله 
زماني بسيار كوتاهي، شاهد تعداد باالي مراجعات به مراكز درماني 
هستيم هر چند كه ظرفيت بيمارستاني استان خوزستان محدود 
و مشخص است اما تعداد بيماران، بيشتر از ظرفيت بيمارستاني و 
پرستاري استان است. در اين زمينه با هماهنگي هاي انجام شده با 
روساي بيمارستان ها و هيئت رئيسه دانشگاه جندي شاپور اهواز، 

توانسته ايم اين مسئله را مديريت كنيم.«
وي تصريح مي كند: »با ش��روع اين پيك، مجدداً همه بخش هاي 
بيمارستان رازي اهواز به صورت كامل در اختيار بيماران كوويد قرار 
گرفت و پس از گذشت چند روز مجبور شديم ساير بيمارستان ها 
را نيز به مرور وارد مدار بس��تري بيماران كروناي��ي كنيم. در اين 
راستا، بيمارستان اميرالمومنين اهواز نيز به صورت كامل در اختيار 

بيماران كوويد قرار گرفته است.«
   بيمارستان ها با كمبود پرستار مواجهند

به گفته سرپرست معاونت درمان دانش��گاه علوم پزشكي جندي 
شاپور اهواز در حال حاضر دو بيمارستان در اهواز به صورت كامل 
در حال ارائه خدمات به بيماران كوويد هستند و شش بيمارستان 
نيز هم بيماران كوويد و هم بيماران در بخش هاي ديگر را پذيرش 

مي كنند. 
وي در خصوص كمبود پرستار در بيمارستان ها مي گويد: »كمبود 
پرستار معضلي است كه در كل كشور وجود داشت اما در پيك هاي 
كرونا اين مسئله به صورت بارز مشهود است. اين مسئله به ويژه 
براي بخش هاي مراقبت ويژه بسيار بيشتر خود را نشان مي دهد 
زيرا تعداد پرستارهاي آموزش ديده براي بخش هاي ويژه محدود 
هس��تند اما در بيمارس��تان ها تعداد تخت هاي وي��ژه را افزايش 

داده ايم.«
سلطاني با بيان اينكه به مركز فراخوان داده ايم تا در صورت ادامه 
پيك كرونا در خوزستان، در بحث كمبود پرستار به ما كمك شود 
زيرا وضعيت در استان خوزستان حاد است اما در ساير استان ها به 
اين شدت نيست، در خصوص قرنطينه و تعطيلي خوزستان تأكيد 
مي كند: »قرنطينه و اعمال محدوديت ها، مراحل و قواعد مشخصي 
دارد كه موافق آن هستم. بايد شكلي از محدوديت در استان ايجاد 
شود و حتي براي افرادي كه قوانين و پروتكل ها را رعايت نمي كنند 

جرايمي در نظر گرفته شود كه البته بازدارنده باشد.«

 اشتغالزايي  بنياد بركت براي ۴۲ هزار نفر
با احياي ۱۲ هزار واحد توليدي

مديرعامل بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان امام از احياي 1۲ هزار 
واحد توليدي در كشور به همت اين بنياد خبر داد كه منجربه ايجاد 

اشتغال براي 4۲هزار نفر شده است. 
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در مراسم 
احيا و آغاز به كار مجدد يك واحد توليد كنسرو ماهي در كاشان گفت: بنياد 
بركت امسال براي احياي ۱۲ هزار واحد توليدي خرد، كوچك و متوسط 
برنامه ريزي كرده بود كه به طور كامل و صددرصدي محقق شده است. به 
گفته اين مسئول، در اين مدت ۸۰ واحد متوس��ط صنعتي نيز احيا و به 
چرخه توليد بازگردانده شده است. مدني تأكيد كرد: با احياي اين تعداد 
واحد توليدي خرد، كوچك و متوسط، براي ۴۱ هزار نفر اشتغال ايجاد شده 
است. مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر احياي واحد هاي صنعتي تعطيل 
و نيمه تعطيل در كشور اظهار داشت: امس��ال نسبت به سرمايه گذاري و 
مشاركت اقتصادي با ۱۳۰ واحد صنعتي اقدام كرديم كه ۸۰ واحد از اين 

تعداد قباًل تعطيل بوده و پس از احيا به چرخه توليد بازگشته اند. 
مدني با تأكيد بر جلب مشاركت و ظرفيت هاي مردمي در فرآيند احياي 
واحد هاي توليدي خاطرنشان كرد: حجم كل سرمايه گذاري براي احياي 
اين تعداد واحد توليدي و صنعتي خرد، كوچك و متوس��ط يك هزار و 
۶۳۶ ميليارد تومان است كه سهم ۳۰ درصدي بنياد بركت ۴9۱ ميليارد 
تومان و ۷۰ درصد باقيمانده معادل يك ه��زار و ۱۴۵ ميليارد تومان از 
طريق مشاركت هاي مردمي و آورده بخش خصوصي تأمين شده است. 
وي با اش��اره به آغاز به كار مجدد كارخانه شمس درخشان كاشان 
به عنوان يكي از اين واحد هاي احيا شده، عنوان كرد: اين كارخانه 
با حجم س��رمايه گذاري ۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون توماني احيا و به 
چرخه توليد بازگشته است. مدني يادآور شد: اين كارخانه ظرفيت 
توليد ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار قوطي كنس��رو را در سال دارد و براي 
۸۰ نفر اشتغالزايي كرده است كه اين تعداد با راه اندازي فاز دوم، به 

۳۰۰ نفر خواهد رسيد. 
مديرعامل بنياد بركت افزود: اين واحد توليدي در سال 9۷ آغاز به كار 
كرده بود اما فعاليت آن فقط پس از چند روز، به طور كامل متوقف شد. 

مدني تصريح كرد: اين كارخانه با تأكيد رئيس ستاد اجرايي فرمان امام و 
با در اختيار گذاشتن سرمايه در گردش و اعتماد به كارآفرين احيا شده 
است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، بازگشت اين واحد توليد كنسرو 
ماهي به مدار توليد، احياي ۲۰ ميليارد تومان سرمايه بخش خصوصي 

را نيز به دنبال داشته است.

 8 طرح سرمايه گذاري در استان مركزي 
اجرايي مي شود 

   مركزي  اجراي هشت طرح سرمايه گذاري 
در كارگروه زيربنايي استان مركزي 

تصويب و اجراي آن آغاز شد. 
مهدي زنديه وكيلي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي 
در كارگروه زيربنايي، توس��عه روستايي، عش��ايري، آمايش سرزمين 
و محيط زيس��ت اس��تان مركزي گف��ت: ۱۲طرح س��رمايه گذاري به 
اين كارگروه زيربنايي ارجاع ش��ده بود كه پس از بررس��ي و استعالم 
قانوني، اجراي هشت طرح مصوب شد. وي توضيح داد: اين طرح ها در 
زمينه هاي گردشگري، حمل و نقل، كشاورزي، خدماتي در سطح استان 
بود كه چهار طرح  نياز به بررس��ي هاي كارشناس��ي داشتند اما هشت 
طرح مورد تأييد قرار گرفتند. معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
مركزي ادامه داد: تمامي طرح ها بايد مسير قانوني را طي كنند و براي 

اجرايي شدن طرح ها، تأييديه اعضاي كارگروه الزامي است. 
زنديه وكيلي يادآور شد: طرح جامع شهر غرق آباد، فرمهين و خنداب نيز 
در نشست كارگروه زيربنايي با موافقت فرمانداران شهرستان ها به مدت 
دو سال تمديد شد. وي خاطرنشان كرد: در تصويب طرح جامع شهرها 
نبايد تنها مقوله جمعيت مدنظر باشد و بحث تحقق كاربري ها و ميزان 
تحقق طرح ها نيز اهميت خاص دارد و در سه شهرستان اشاره شده افق 
اجراي طرح ها در بازه زماني ۱۰ ساله ترسيم شده بود اما، به سرانجام 
نرسيده بود. معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي ادامه داد: 
با توجه به نياز اين طرح ها به اصالح��ات، با موافقت اعضاي كارگروه با 
تمديد دوساله طرح جامع اين سه شهرستان موافقت شد. زنديه وكيلي 
گفت: برخي پرونده ها مربوط به تبصره چهار قانون حفظ كاربري اراضي 
زراعي و باغ ها و همچنين طرح هاي كشاورزي استان نيز در اين نشست 

كارگروه مورد بررسي قرار گرفت و تعيين تكليف شد.

سجاد مرسلیسيد احمد هاشمي اشكا

   همدان: مسئول امور مشاركت هاي مردمي مجمع خادمين سالمت 
استان همدان از اهداي ۲۰۰ س��بد غذايي به خانواده هاي نيازمند زير 

پوشش اين نهاد در آستانه مبعث پيامبر)ص( خبر داد. 
حميد شاكري  صفت افزود: اين بس��ته هاي مواد غذايي ۱۳ قلم شامل 
برنج، روغن، ماكاروني، گوشت قرمز، سويا، خرما رشته  فرنگي، ماسك، 

مواد شوينده است. 
 وي با بيان اينكه براي تهيه هر بس��ته غذايي ۳۵۰ ه��زار تومان هزينه 
مي ش��ود، بيان كرد: در مجموع ۷۰ ميليون تومان براي تهيه اين مواد 

اعتبار نياز است كه اكنون در حال جمع آوري است. 
   خوزس�تان: مديرعامل ش��ركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري 
كارون بزرگ گفت: عمليات اليروبي اين كانال با هدف تأمين آب مطمئن 
و پايدار اراضي بخش كشاورزي و همچنين شركت هاي كشت و صنعت 

كارون و مؤسسات پرورش ماهي آغاز شده است. 
بهرام جعفري افزود: آغاز اين طرح اجرايي با اس��تفاده از يك دس��تگاه 
دراك الين بوده و پيش بيني مي ش��ود اجراي كامل آن، به مدت دوماه 

به طول بي انجامد. 
وي ادامه داد: كانال اصلي ش��بكه آبي��اري گتوند تأمي��ن آب بالغ بر 
۳۰هزار هكتار از اراضي كشاورزي مناطق گتوند و ديمچه و همچنين 
شركت هاي كشت و صنعت كارون، ماهي سراي كارون و ديگر صنايع 

را برعهده دارد. 
   كرمانش�اه: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان كرمانشاه از قرار گرفتن هشت اثر ناملموس استان در فهرست آثار 
ملي كشور خبرداد. اميد قادري با اشاره به يكي از مهم ترين اين هشت اثر، 
مولودي خواني حضرت رسول)ص( در مسجد پاوه را از مهم ترين ميراث 
ناملموس ثبت ملي شده اس��تان خواند و گفت: اين مراسم كه سابقه اي 
بسيار طوالني دارد، هرساله به مناسبت والدت حضرت رسول)ص( در 

مسجد پاوه برگزار مي شود. 

 از هفت�ه گذش�ته تاكن�ون ي�ك ه�زار و 600 
تس�ت كرون�ا در قالب طرح ش�هيد س�ليماني 
در اس�تان كردس�تان انج�ام ش�ده اس�ت. 
حس��ن محمودي مدير گروه آم��وزش و ارتقای 
سالمت دانشگاه علوم پزشكي كردستان با اشاره به 
تشريح اقداماتي كه در قالب طرح شهيد سليماني 
از هفته گذشته تاكنون در استان در راستاي مقابله 
با كرونا صورت گرفته اس��ت، گفت: در اين طرح 
بس��يجيان با مراجعه به درب منازل ش��هروندان 
اطالعات مربوط به س��المت آنها را يادداش��ت و 
به پايگاه هاي س��المت محله ارج��اع مي دهند تا 
در صورت نياز ب��راي درمان آنها اقدام ش��ود. وي 
خاطرنشان كرد: از هفته گذشته تاكنون يك هزار و 
۶۰۰ تست كرونا در قالب طرح شهيد سليماني در 
استان از افراد داراي عالئم صورت گرفته كه از اين 

تعداد تست ۲9۶ نفر مثبت اعالم شده است. 
 مدير گروه آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه علوم 
پزش��كي كردس��تان تصريح كرد: در م��دت زمان 

يادش��ده تاكنون ۲۱۱ نفر در منزل تحت مراقبت 
درماني و حمايتي از لح��اظ بيماري كرونا در قالب 
طرح مذكور قرار گرفته ان��د. وي از اعزام چهار نفر 
مبتال به كرونا به بيمارستان جهت مراقبت و درمان 

در استان در مدت زمان يادشده خبرداد. 

محمودي با اش��اره به ۲۱۱ مورد مراقبت در منزل 
با رصد و پيگيري تيم هاي مذكور خبرداد و گفت: 
در صورت داشتن عالئم سرماخوردگي، تب و لرز، 
گلودرد و س��ردرد به مراكز خدمات جامع سالمت 
يا پايگاه هاي بهداشتي سالمت جهت انجام تست 

مراجعه نمايند. 
 وي با بيان اينك��ه از ابتداي اين ط��رح تاكنون 
تيم هاي مذكور به ۱۲ هزار و ۴۵۳ خانواده سالم 
در س��طح اس��تان از لحاظ رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي آموزش ه��اي الزم را ارائ��ه داده اند، 
افزود: ب��ه ۲9۰ خان��واده افراد بيم��ار مبتال به 
كوويد ۱9 آموزش داده ش��ده است. مدير گروه 
آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشكي 
كردستان در پايان يادآور شد: از ابتال به كروناي 
انگليسي و ساير موارد احتمالي جهش يافته در 
آينده با انجام مواردي از قبيل استفاده از ماسك 
)در صورت ام��كان دو ماس��ك(، رعايت فاصله 
اجتماع��ي و خ��ودداري از حض��ور در امكان پر 
تجمع، مهماني ها، مراسم ها، شست وشوي مرتب 
دست ها پيشگيري كنيد و در صورت مشاهده و 
ظهور عاليم اوليه سرماخوردگي به مراكز جامع 
خدمات سالمت جهت انجام تس��ت غربالگري 

بيماري كرونا مراجعه نماييد.

انجام1600تستكروناطرحشهيدسليمانيازكردستانيها

انعقاد ۳ تفاهمنامه در مازندران 
سه تفاهمنامه     مازندران 
سرمايه گذاري 
به ارزش بيش از ۵ ه�زار ميليارد تومان در 
ستاد تس�هيل و رفع موانع توليد به منظور 
سرمايه گذاري در مازندران، به امضا رسيد.   
احم��د حس��ين زادگان اس��تاندار مازندران 
در جلسه س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد 
اس��تان، گفت: با س��ه مجموعه كه در حوزه 
كشاورزي، گردشگري و فناوري موفق بودند 

و با سرمايه گذاري هايي كه هم در حوزه دانش علمي و هم تأمين منابع مالي در استان انجام داده و 
اهليت آنها ثابت شده است در قالب سه طرح تفاهمنامه امضا شد. وي افزود: در حوزه فناوري احداث 
كارخانه توليد سيليكون، خاص كاربردهاي استراتژيك در صنايع الكترونيك است كه با سرمايه گذاري 

بالغ بر ۱۶۲ ميليون دالر انجام مي شود. 
استاندار با اشاره به اينكه يكي ديگر از اولويت هاي استان توسعه كشت گلخانه اي است، تصريح كرد: 
احداث شهرك گلخانه اي هيدروپونيك در مس��احتي بالغ بر ۱۰۰ هكتار و با سرمايه گذاري بالغ بر 

هزار ميليارد تومان مي باشد.

مشاركت ۱۱۴ تيم از بسيجيان شيروان در طرح كرونا 
فرمانده س�پاه      خراسان شمالي 
از  ش�يروان 
فعاليت 114 تيم مشاركتي در حوزه مبارزه با 
كرونا با حض�ور ۲۳0 نفر نيروي بس�يجي در 
قالب تيم هاي مختلف در طرح قرارگاه شهيد 

سليماني خبرداد. 
عباس��علي ريحاني فرمانده س��پاه ش��يروان 
گفت: در راستاي تفاهمنامه وزارت بهداشت 
و س��ازمان بس��يج، ۲۳۰ نفر نيروي بسيجي 

ش��يروان در قالب ۱۱۴ تيم مراقبتي، نظارتي و حمايتي در طرح قرارگاه ش��هيد سليماني با شبكه 
بهداشت و درمان شهرس��تان همكاري مي كنند. وي با بيان اينكه در طرح شهيد سليماني سه فاز 
دنبال مي شود، افزود: در فاز اول كه مرحله مراقبتي است، ۱۴۵ نفر بسيجي به صورت داوطلبانه به 
اداره بهداشت شهرستان معرفي شدند كه پس از گذراندن دوره آموزشي در حوزه هاي مراقبتي، آگاه 

سازي، فرهنگ سازي و پيگيري بيماري اقدام مي كنند.

اهداي ۱000 بسته معيشتي به نيازمندان مباركه 
يك هزار بسته        اصفهان 
معيشتي كه با 
هم�كاري مركز اف�ق امام�زاده نصرالدين 
محمدديزيچه تهيه شد بود بين نيازمندان 
ش�د.  توزي�ع  مبارك�ه  شهرس�تان 
س��يروس منتظم رئيس اداره اوق��اف و امور 
خيريه مباركه در خصوص وي��ژه برنامه هاي 
س��الروز مي��الد حض��رت عل��ي)ع( در اين 
شهرستان گفت: در اين زمينه عمده فعاليت ها 

در فضاي مجازي دنبال شد و در زمينه برگزاري اعتكاف نيز شهرستان مباركه در پويش سراسري 
»فرصت انس« شركت كرده و اين مراسم با برنامه ريزي صورت گرفته در منازل انجام شد. 

وي با بيان اينكه در آستانه ميالد حضرت علي)ع( توزيع يك هزار بسته معيشتي براي خانواده هاي 
نيازمند شهرستان تأمين شده است، افزود: ارزش هر بسته ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است. 

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه مباركه همچنين به طبخ و توزيع غذاي گرم بين نيازمندان شهرستان 
به مناسبت روز پدر و ميالد حضرت علي)ع( اشاره كرد و گفت: يك هزار پرس غذا در امامزاده نصرالدين 

محمد ديزيچه طبخ و بين نيازمندان توزيع  شد.

۲ هزار طرح اشتغال براي محرومان كرمانشاه ايجاد مي شود
ب��راس���اس     كرمانشاه
م�ه  همن�ا تف�ا
همكاري بين كميته امداد و بسيج سازندگي، 
۲ هزار طرح اش�تغالزا و فرصت شغلي براي 
مددجويان و جوانان نيازمند در استان ايجاد 
و همچني�ن ۲۵00 نف�ر ني�ز از آموزش هاي 

مهارتي بهره مند مي شوند. 
حج��ت اهلل عبدالملك��ي مع��اون اش��تغال و 
خودكفاي��ي كميته ام��داد در آيي��ن امضاي 
تفاهمنامه طرح اشتغال گفت: براس��اس اين تفاهمنامه ۲ هزار طرح اشتغالزا و فرصت شغلي براي 
مددجويان و محرومان استان كرمانشاه ايجاد مي شود. وي افزود: همچنين در اين تفاهمنامه مقرر شد 

۲ هزار و ۵۰۰ نفر نيز از آموزش هاي فني و مهارتي براي ورود به بازار كار بهره مند شوند. 
محسن رخصي مديركل كميته امداد استان كرمانشاه نيز گفت: كميته امداد استان كرمانشاه امسال 

بيش از ۱۱ هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم مددجويي ايجاد كرده است. 

ايجاد ۲ مركز نقاهتگاهي بيماران 
كرونايي در اهواز و آبادان 

دو مركز نقاهتگاهي بيماران مبتال      خوزستان
به كرونا در شهرستان هاي اهواز 

و آبادان تشكيل مي شود. 
علي خدادادي مديرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان خوزستان 
در نشست قرارگاه استاني مقابله با اپيدمي ويروس كرونا گفت: دو 
مركز نقاهتگاهي بيماران مبتال به كرونا در شهرس��تان هاي اهواز 
و آبادان تشكيل مي شود. وي افزود: ش��رايط استان از حيث شيوع 
بسيار گسترده كرونا در يك شرايط بحراني است، جمعيت عالوه بر 
اجراي گسترده تر طرح ناظران سالمت، خدمت به بيماران بستري در 
بيمارستان ها از طريق اعضاي كانون هاي طالب هالل احمر، خدمات 

آزمايشگاهي تست PCR و غربالگري را ارائه مي دهد. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان خوزستان با اشاره به اهميت 
برپايي مركز نقاهتگاهي افزود: جمعيت براي كاهش فشار بر روي 

كادر درمان بيمارستان ها دنبال برپايي مراكز نقاهتگاهي است.

 ساخت ۱50 واحدمسكوني
به همت سپاه در جزيره هرمز 

   هرمزگان فرمانده ق�رارگاه مدينه منوره 
نيروي زميني س�پاه از احداث 
1۵0 واحد منزل مسكوني براي مردم نيازمند در جزيره هرمز 
و بهره  ب�رداري از اي�ن واحده�ا تا دو م�اه آين�ده خبرداد. 
سردار سرتيپ پاسدار محمد ماراني فرمانده قرارگاه مدينه منوره نيروي 
زميني سپاه با بيان اينكه قرارگاه مدينه منوره نيروي زميني سپاه عالوه 
بر كمك هاي مؤمنانه، مباحثي را ني��ز در مقوله محروميت زدايي در 
سطح استان هرمزگان در حال انجام دارد، گفت: ۱۵۰ منزل مسكوني 
در جزيره هرمز خواهيم ساخت كه در دوماه آينده اين منازل آماده و 
تحويل مردم جزيره خواهد شد.  وي افزود: اين ساخت منزل مسكوني 
امر ارزشمندي است كه به رغم مشكالت در بردن مصالحي به جزيره، 
اين كار صورت گرفت. فرمانده قرارگاه مدينه منوره نيروي زميني سپاه 
تصريح كرد: در مرحله اول اين طرح، ۶۰۰ منزل مسكوني در نظر گرفته 

شده در سطح استان نسبت به تعمير و ترميم آنها اقدام خواهد شد.

۱0 هزار قلم كاال در شهرستان زلزله زده 
سي سخت توزيع شد

از زمان وقوع زلزله سي سخت   كهگيلويه و بويراحمد
تاكنون 10 هزار و ۳1۲ قلم كاال 
در مناط�ق زلزل�ه زده شهرس�تان دنا توزيع ش�ده اس�ت. 
امان اهلل جهانبي��ن مديرعامل جمعي��ت هالل احمر كهگيلويه 
وبويراحمد گفت: از زمان وقوع زلزله در سي سخت تاكنون، ۳ هزار 
و ۱۲۶ تخته چادر امدادي، يك هزار و ۶۶۰ تخته چادر مسافرتي، 
يك هزار و ۸۰ تخته پتو، ۱۱۷تخته موكت، پنج ست ظرف، ۲ هزار 
و ۶۳9 بسته غذا، ۲۰۱ شعله والور و يك هزار و ۴۸۴ شعله هيتر 

برقي در مناطق زلزله زده شهرستان دنا توزيع شد. 
وي افزود: در اين مدت همچنين ۱۱ هزار و ۶۲۵ كيلوگرم نايلون 

پوششي در مناطق زلزله زده شهرستان دنا توزيع شد. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر كهگيلويه و بويراحمد عنوان كرد: 
اين اقالم از سوي عوامل امدادي در مناطق ده گانه و درب منازل 

آسيب ديده توزيع شده است.

 ساخت 1000 واحد مسكوني
به همت شبكه خادمياري رضوي در كشور

  400 فرصت شغلي 
براي مددجويان ايالمي ايجاد مي شود

س�اخت ه�زار      خراسان رضوي 
واحد مسكوني و 
هزاران بسته غذايي در كشور از سوي آستان 
قدس رضوي و با آورده ش�بكه خادمياري از 
مح�ل س�رمايه هاي مردم�ي انج�ام  ش�د. 
محمدحسين استادآقا مديرعامل بنياد كرامت 
رضوي گفت: س��ال گذش��ته ۳ هزار كانون در 
سراسر كشور داشتيم كه شايد ۲ هزارتا از اين 
تعداد فعال بود، اما در حال حاضر ۳ هزار و ۵۲۸ 

كانون فعال در نقاط مختلف كشور داريم. 
وي با اشاره به اينكه در س��ال جاري در آستان 
قدس رض��وي با وج��ود تم��ام محدوديت ها 
اقدامات بسيار ويژه اي صورت گرفت، افزود: از 
دي ماه سال 9۸ تا دي ماه سال جاري ۷۰ ميليون 
تومان از محل اعتبارات نذورات تأمين كرديم و 
با مشاركت استان ها حداقل همين مقدار، آورده 

شبكه خيرين و خادمياري بود. 
مديرعامل بنياد كرامت رضوي يادآور ش��د: از 
حيث عمليات دفاتر استاني در سال 9۸ و 99 
تقريباً در قبال ۲۰۰ ميليارد تومان اعتباري كه 
آستان قدس رضوي در اختيار مجموعه عمليات 
بنياد كرامت قرار داده است، حدود ۷۰۰ ميليارد 
تومان شبكه خدمت و خادمياري  آورده نقدي و 

مابه ازاي ريالي خدمات داشته است. 
اس��تادآقا گفت: هزار واحد مسكوني در كشور 
بدون دريافت ريالي از آس��تان قدس رضوي و 
با آورده شبكه خادمياري ساخته شد و هزاران 
بس��ته غذايي با س��رمايه مردمي توزيع شد و 

هزاران خدمات سالمت انجام شد. 
وي با اشاره به فعاليت و خدمات انجام شده در 
جريان سيل بلوچس��تان، افزود: هم اكنون نيز 
اين فعاليت ها و خدمات رساني به ساكنين اين 
مناطق در حال انجام است، به طوري كه طي دو 
هفته گذشته يك پروژه شبكه آب شرب براي 
۱۰ روستا را افتتاح و دو بيمارستان هم تجهيز 
شد. مديرعامل بنياد كرامت رضوي تصريح كرد: 
در سيستان و بلوچستان براي احياي سد و چاه 
آب ش��رب هم اقدام كرديم و تاكنون ۷۵ مورد 
محقق شده و ۲۵ مورد ديگر هم انجام مي شود 
و نه تنها خدمات كاهش پي��دا نكرد بلكه غلبه 
اداري را رفع كرديم و خدمت خالص به نام امام 
رضا)ع( ايجاد كرديم و در س��ال ۱۴۰۰ بيشتر 

خواهد شد. 
گفتني است، در پايان مراسم از كتاب »روايت 
۱۲۵ فعاليت« كه ش��رح فعالي��ت خادمياران 

رضوي است رونمايي شد. 

اس�اس  ب�ر      ايالم
م�ه  همنا تفا
همكاري بين كميته امداد و بسيج سازندگي 
كشور در سال آينده تعداد 400 فرصت شغلي 
براي مددجويان ايالمي ايجاد خواهد ش�د. 
در آئيني با حضور معاون اش��تغال كميته امداد 
كشور، رئيس بسيج سازندگي و مديركل كميته 
امداد استان ايالم تفاهمنامه همكاري بين كميته 
امداد و بسيج سازندگي با محوريت ايجاد ۱۴۰۰ 
فرصت ش��غلي براي نيازمن��دان ايالمي به امضا 
رس��يد.  حجت اهلل عبدالملكي معاون اشتغال و 
خودكفايي كميته امداد كشور گفت: در سال آينده 
براي مددجويان و نيازمندان كشور توسط كميته 
امداد تعداد ۳۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد 
شد. وي افزود: بر اساس تفاهمنامه همكاري بين 
كميته امداد و بسيج س��ازندگي كشور در سال 
آينده تعداد ۴۰۰ فرصت شغلي براي مددجويان 
ايالمي ايجاد خواهد شد و ۱۳۸۱ طرح در قالب ۱۰ 
سرفصل با اعتبار ۱۴۰ ميليارد ريال در قالب اين 

تفاهمنامه پيش بيني شده است. 
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد كشور با 
بيان اينكه كشورمان بيش از ۷۰ ميليون نيروي 
كار ني��از دارد، ادامه داد: هم اكن��ون نيروي كار 

كشورمان ۲۸ ميليون نفر است؛ ايران اسالمي اين 
ظرفيت بزرگ را دارد كه به يكي از اقتصادهاي برتر 

و بزرگ جهان تبديل شود. 
عبدالملكي گفت: س��ال ۱۴۰۰ بايد يك انقالب 
اقتصادي در كشورمان اتفاق بيافتد و هر دولتي كه 
سركار بيايد الزم است چنين رويكردي را عملياتي 
كند. وي ادامه داد: اين طرح عالوه بر اس��تان ايالم 
به صورت همزمان در چند استان ديگر كشور هم 
اجرايي خواهد شد؛ محرومان و مستضعفان ولي 
نعمت ما هس��تند و ايجاد رفاه براي اين قش��ر از 
مهم ترين اهداف بسيج سازندگي كشور است. قنبر 
موسي نژاد مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
اس��تان ايالم نيز در اين آيين با بيان اينكه ميزان 
جذب اعتبارات اش��تغالزايي امداد اس��تان ايالم 
امسال تاكنون به ۱۰9 درصد رسيده است، گفت: 
امسال تاكنون ۱۵۰ ميليارد تومان صرف اشتغالزايي 

مددجويان و نيازمندان اين استان شده است. 
وي افزود: در س��ال جهش توليد ت��الش ما بر اين 
بوده است كه تحول بسيار خوبي در زمينه اشتغال 
مددجويان استان ايجاد شود. مديركل كميته امداد 
امام خميني)ره( استان ايالم تصريح كرد: در اين 
تفاهمنامه ۱۴ ميليارد تومان در قالب هزار و ۳۸۱ 

برنامه صرف اشتغال مددجويان استان مي شود. 

   كردستان


