
 راه اندازی رشته طب سوزنی 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رشته طب س�وزنی برای اولین بار در     خراسان رضوی
کشور با مجوز وزارت بهداشت درمان 
و آم�وزش پزش�کی در ای�ن دانش�کده راه ان�دازی ش�د.

دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد با اشاره به اینکه دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در مقطع دکترای تخصصی برای اولین بار در رشته طب 
سوزنی دانشجو می پذیرد، گفت: شش نفر در این رشته تحصیلی مشغول به 
ادامه تحصیل خواهند شد. وی افزود : این رشته جزو اولین رشته های طب 
مکمل است که توسط وزارت بهداشت  مجوز شروع فعالیت آموزشی کسب 
کرده است.  رئیس دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با بیان اینکه این اتفاق بعد از انقالب برای اولین بار در کشور و در 
کشورهای منطقه انجام شده است، اعالم کرد: مراسم راه اندازی این رشته 
تحصیلی با حضور جمعی از مسئوالن وزارت بهداشت و  مدیران دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

از زمان شیوع      چهارمحال و بختیاری
ویروس کرونا 
تا کنون مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان از س�وی خیران تأمین مالی و در 
اختیار دانش آموزان نیازمند استان چهارمحال 

وبختیاری قرار داده شد.
فرحناز قائدامین��ی، مدیرکل آم��وزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه ۱۸۷هزار 
و ۹۷۷ دانش آم��وز در مقطع ابتدایی، متوس��طه 
اول و دوم در چهارمح��ال و بختیاری مش��غول به 
تحصیل هستند، گفت: از این تعداد ۱۵۲هزار و ۲۸۲ 
نفر معادل ۷3/3۱ درصد در ش��بکه شاد مشغول 
فعالیت هستند، همچنین حدود ۲۵ درصد جمعیت 
دانش آموز عش��ایری و مناطق میانکوه، بن، فالرد، 
کوهرنگ و اردل در چهارمحال و بختیاری به علت 
نبود زیرس��اخت های الزم، آموزش ها را به صورت 
حضوری فرا می گیرند. وی خاطرنشان کرد: از زمان 

ش��یوع ویروس کرونا تا کنون ۹3۵ دستگاه تبلت، 
۷۵۷ دس��تگاه گوش��ی تلفن همراه، ۵۱ دستگاه 
 ۴۰۵ ،)DVD( تلویزیون، 3۴ دس��تگاه پخ��ش
دستگاه لپ تاپ، ۱۱۲ هزار بسته آموزشی، ۱۸۲۷  

فقره تسهیالت خرید گوشی تلفن همراه مجموعاً به 
مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۶3 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
از سوی خیران تأمین مالی و در اختیار دانش آموزان 
نیازمند قرار داده ش��د. مدیرکل آموزش و پرورش 

چهارمح��ال و بختی��اری تصریح ک��رد: به تازگی 
۵۰۰ دستگاه تبلت از س��وی مرکز آمار ایران برای 
دانش آموزان استان تأمین و در اختیار آنان گذاشته 
شده است، همچنین می توان از ظرفیت اموال مازاد 
دس��تگاه های اجرایی برای تقویت زیرساخت های 
مدارس در مناطق مختلف اس��تان بهره مند شد. 
قائدامینی گفت: هر دانش آم��وزی در یک زمینه 
خاص دارای اس��تعداد اس��ت، باید این استعدادها 
شناسایی و سپس جذب شود و برای اعتالی سطح 
علمی دانش آموزان باید آنه��ا را مورد حمایت قرار 
دهیم. تأسیس خانه المپیاد نیز در همین راستا انجام 
می شود. در ادامه رهدار براتی، معاون سوادآموزی 
اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به اینکه برای اجرای طرح بس��ته تحولی 
پیوند س��واد و زندگی، ۱۲۰ مرکز یادگیری محلی 
در کشور انتخاب شده است، گفت: هفت مرکز آن با 

3۵۰سوادآموز متعلق به این استان است.
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سجاد مرسلی

پل صنعتی فیروزآباد اردبیل ثبت ملی شد
پس از گذشت      اردبیل
8۶ س��ال از 
زمان ساخت پل فیروزآباد شهرستان کوثر 
در استان اردبیل این اثر تاریخی در فهرست 

آثار ملی کشور ثبت شد. 
کریم لطف��ی، معاون میراث فرهنگ��ی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل 
با اعالم خبر ثبت پل فیروزآباد به عنوان نخستین 
اثر معماری صنعتی استان اردبیل در فهرست آثار 

ملی گفت:  پل فیروزآباد در سال ۱3۱۲ هجری شمسی با مشارکت مهندسان اتریشی و ایتالیایی روی رودخانه 
»گیوی چای« در بخش  فیروزآباد شهرستان کوثر در مدت چهار سال ساخته شد. وی  افزود : این پل ۲۰متر 
طول، ۱۵ متر ارتفاع و پنج متر عرض دارد که با یک دهانه قوس بیضی شکل و دو هالل بزرگ و کوچک دو 
صخره سنگی بزرگ را به هم متصل می کند. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اردبیل تصریح کرد: پل فیروزآباد با مصالح بتن خام اجرا شده است  و اگرچه هیچ گونه میلگردی 

در سازه آن به کار نرفته است، اما جزو سازه های صنعتی مستحکم کشور به شمار می رود.

ایجاد اقامتگاه های موقت در مرزهای خوزستان با عراق
فرمانده قرارگاه     خوزستان
نظارتی و عملیاتی 
ستاد استانی مدیریت کرونا در خوزستان از ایجاد 
اقامتگاه های موق�ت در مح�ل پایانه های مرزی 
خوزس�تان برای مدت تش�خیص نتیجه تست 
کرونای مسافران ورودی از عراق به ایران خبر داد.  
ولی اهلل حیاتی، فرمانده قرارگاه نظارتی و عملیاتی 
ستاد استانی مدیریت کرونا در خوزستان گفت : با 
توجه به شرایط اضطراری که در خصوص مقابله 
با کرونا در خوزستان ایجاد شده اس��ت، تمام ورودی ها و خروجی های خوزستان و شهرها به شدت در 
حال کنترل هستند. محدودیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد نیز در دستور کار قرار گرفته و پلیس راهور با 
شدت در حال اعمال محدودیت است. وی با بیان اینکه مرزهای زمینی مسافری با عراق مسدود است اما 
مرزهای تجاری شلمچه و چذابه باز هستند، افزود : در مدت زمان تعطیلی یک هفته ای پایانه های مسافری 
مرزهای خوزستان، اقامتگاه موقت در محل پایانه های مرزی ایجاد خواهد شد و اکیپ تست نیز در مرزها 

مستقر می شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه تست، مسافران در اقامتگاه می مانند.

آزادی 20 زندانی کرمانی به مناسبت روز پدر
چهارمی�ن  در     کرمان
مرحل�ه نهضت 
آزادس�ازی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی در 
مکتب س�ردار س�پهبد ش�هید حاج قاسم به 
مناسبت والدت حضرت علی)ع( و روز پدر ۲۰ 
مددجوی زندان های استان کرمان آزاد می شوند.
سیدحجت اهلل موسوی قوام، مدیرعامل ستاد 
دیه اس��تان کرمان گفت : به مناسبت والدت 
امیرالمؤمنین حض��رت علی)ع( زمینه آزادی 

۲۰ نفر از مددجویان جرائم غیرعمد استان کرمان فراهم ش��ده است. وی افزود: مجموع بدهی این 
مددجویان ۱۵ میلیارد و ۴۶3 میلیون تومان بوده که ۱۴ میلیارد تومان جلب رضایت شکات انجام 
ش��ده و تعدادی از مددجویان نیز توان پرداخت بخشی از بدهی خود به مبلغ ۴۲3 میلیون تومان را 
داشته اند. مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان ادامه داد: به منظور آزادی ۲۰ نفر از مددجویان جرائم 
غیرعمد زندان های استان کرمان به مناسبت روز پدر، 3۸۵ میلیون تومان تسهیالت نیز پرداخت شده 

است و تعدادی نیز با استفاده از کمک های ویژه ستاد دیه مرکز آزاد خواهند شد.

سربازان خراسان  جنوبی آموزش تخصصیICT می بینند
تا کنون ۱۱۲۶ نفر     خراسان جنوبی
ساعت آموزش، 
در دو دوره مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای 
نظامی اس�تان خراس�ان جنوبی  در حوزه های 
تخصصی فناوری اطالعات برگزار ش�ده است. 
مصطفی به��ی، مدی��رکل ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سربازان 
وظیفه اس��تان برای ورود به ب��ازار کار ۱۱۲۶ نفر 
س��اعت آموزش تخصصیICT  دیده اند گفت: با 

هدف افزایش بهره وری نیروهای وظیفه در دوره سربازی و کسب آموزش های تخصصی برای ورود به بازار کار بعد 
از اتمام این دوره، تدبیری اندیشیده شده است که دستگاه های مختلف آموزش های کاربردی برای سربازان ارائه 
دهند که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز از طریق دانشکده پست و مخابرات، اقدام به این کار کرده است. 
وی تصریح کرد: با هدف برگزاری دوره های تخصصی ICT برای سربازان و توانمندسازی نیروهای مسلح، تالش 
شد مربیان از بین کارکنان پایور نیروهای مسلح گزینش شوند که تا کنون در استان خراسان جنوبی، از طریق 

آزمون ۱۰ نفر شناسایی و با گذراندن دوره های آموزشی ICT، موفق به کسب گواهینامه مربیگری شدند.

افزایش 3/3برابری اجرای آبخیزداری 
در اصفهان

طرح های آبخیزداری و آبخوانداری      اصفهان
در استان اصفهان نسبت به هفت 

سال قبل  بیش از ۳/۳ برابر افزایش یافت. 
ابوطالب امین��ی معاون آبخی��زداری اداره کل مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان با اشاره به افزایش 3/3 برابری این طرح ها در 
استان گفت: در سال جاری پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری 
در ۱۱۷ هزار و ۸۴۷ هکتار از عرصه های طبیعی اس��تان انجام 
گرفت و این در حالیس��ت که هفت س��ال قبل این رقم 3۵هزار 
هکتار بود. وی افزود : از حیث اجرای طرح های آبخیزداری سال 
قبل با ۱۲۴ هزار هکتار بیش��ترین رقم در بین این سال ها بود و 
امسال با حدود ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار کمتر از پارسال در رده دوم 
قرار دارد. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان با بیان اینک��ه ۱۲ طرح از پروژه های دهه فجر امس��ال 
مربوط به آبخیزداری و آبخوانداری بود، گفت: ساخت سازه های 
سنگی مالتی، پخش سیالب، احداث بند خاکی و دیگر طرح های 

آبخیزداری مانند سرریز از جمله این پروژه ها بود.

 توزیع 20میلیون لیتر نفت سفید
 در نقاط سخت گذر کردستان 

۲۰ میلیون لیتر نفت سفید جهت      کردستان
تأمین سوخت زمستانی به نقاط 
سخت گذر اس�تان کردستان ارس�ال و ذخیره س�ازی شد.
عبداهلل گیتی من��ش، مدیر ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی منطقه کردس��تان از توزیع ۲۰ میلیون لیتر نفت س��فید 
برای ۴۲۰۰ خانوار نفت سفید س��وز در دو شهرستان مریوان و 
سروآباد از ابتدای س��ال جاری تا کنون خبر داد و گفت: با توجه 
به کوهستانی و صعب العبور بودن راه های روستایی این مناطق 
ارسال و ذخیره سازی سوخت مورد نیاز روستاییان انجام گرفته 
تا در صورت افزایش سرما و بسته شدن راه ها مشکلی برای تأمین 
سوخت مردم س��اکن در این مناطق ایجاد نشود. وی  با اشاره به 
توزیع الکترونیکی نفت سفید در روستا های استان و شارژ سهمیه 
ساالنه ۲3 هزار خانوار نفت سفیدس��وز در کارت بانکی آنان، از 
توزیع بیش از 3۷ میلیون لیتر نفت سفید در روستا های استان 
خبرداد و افزود: در این مدت بیش از ۴ هزار تن گاز مایع نیز در این 

دو شهرستان تأمین و توزیع شده است.

 پرداخت ۵ میلیارد تسهیالت اشتغال 
در سوادکوه شمالی

۵ میلی�ارد و ۳۹۰ میلیون تومان      مازندران
تسهیالت اشتغال از ابتدای امسال 
تا کنون، به نیازمندان شهرستان سوادکوه شمالی پرداخت شد.

علیرضا عابدی فیروزجایی، رئیس کمیته امداد شهرستان سوادکوه 
شمالی با اعالم پرداخت ۵میلیارد و 3۹۰ میلیون تومان تسهیالت 
گف��ت: ۱۱ ماه امس��ال، ب��رای ۱۴۵ متقاضی طرح اش��تغال در 
بخش های دامپروری، کشاورزی، زنبورداری، خدماتی، سنگ های 
زینتی، گردش��گری با صدور مجوز از مراج��ع ذیصالح و نظارت 
کمیته امداد و راهبران ش��غلی با هدف پایدارسازی ، اشتغالزایی 
شد. وی افزود: مددکاران کمیته امداد پس از بررسی میدانی درباره 
متقاضیان، با تأیید استحقاق و اهلیت شغلی آنها از میان نیازمندان 
تحت پوشش، فرزندان همسفره، مددجویان و دیگر نیازمندان، 
نسبت به معرفی و دریافت تسهیالت اقدام می کنند. رئیس کمیته 
امداد شهرستان سوادکوه شمالی خاطرنش��ان کرد: هزار و 33۵ 
خانوار در شهرستان سوادکوه شمالی تحت حمایت کمیته امداد 

قرار داشتند و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.

 سپاه استان تهران یک میلیون نفر را 
در اجرای طرح شهید سلیمانی غربالگری کرد

 ۱۲هزار شغل پایدار 
در روستاهای فارس ایجاد شد

در راس��تای     تهران
اج�رای طرح 
شهید سلیمانی در استان تهران بیش از یک 

میلیون نفر غربالگری شدند.
س��ردار احمد ذوالقدر فرمانده س��پاه حضرت 
سیدالشهدا)ع( اس��تان تهران گفت: در طرح 
شهیدس��لیمانی  ویژه غربالگری و جلوگیری 
از ش��یوع کرون��ا ۴۲۸ پای��گاه در سراس��ر 
شهرس��تان های اس��تان تهران فعال اس��ت و 
تاکنون  بیش از ۹ه��زار و۸۲۶ نفر در این طرح 
خدمات رسانی کردند. وی افزود : این افراد در 
چهار گروه شناسایی، رصد، مراقبتی و حمایتی 
در بخش ه��ای مختلف در دو بخ��ش آقایان و 
بانوان از این طرح حمای��ت می کنند. فرمانده 
س��پاه حضرت سیدالشهدا)ع( اس��تان تهران 
تصریح کرد: در طرح غربالگری شهید سلیمانی 
بیش از یک میلیون مراجعه در شهرستان های 
استان تهران داشتیم که در این راستا ۷۰هزار 
تست کووید۱۹ گرفته و نتیجه ۱3 هزار مورد از 
تست ها مثبت اعالم شده است. سردار ذوالقدر 
گفت: با تالش سراسری طرح شهید سلیمانی 
در تمام کشور میزان شیوع کرونا تا حد زیادی 

فروکش کرد و تأثیر زی��ادی در کاهش انتقال 
زنجیره این ویروس به دنبال داشت. وی با بیان 
اینکه تا پایان ریشه کن شدن ویروس این طرح 
را ادامه می دهیم، تأکید ک��رد: در حال حاضر 
مردم باید ن��کات بهداش��تی را رعایت کنند و 
دچار عادی انگاری نش��وند زیرا با عدم توجه به 
دستورالعمل ها این ویروس سیر صعودی پیدا 
می کند. فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا)ع( 
استان تهران با اشاره به توزیع ۵۵۰ هزار بسته 
معیش��تی در اس��تان تهران خاطرنشان کرد: 
رزمایش کمک مؤمنانه یکی دیگر از برنامه های 
طرح شهید س��لیمانی اس��ت که در این راستا 
بیش از ۴۲ هزار بسته معیشتی در ایام دهه فجر 
بین خانواده های نیازمند در شهرس��تان های 
استان تهران توزیع شد و محموله بعدی نیز به 
مناسبت آغاز سال نو در پایان اسفندماه توزیع 
می شود. سردار ذوالقدرگفت: عوامل و نیروهای 
بسیج و سپاه با تمام قوا پای کار حاضر هستند 
و از هیچ اقدام و تالشی برای مبارزه و ریشه کن 
شدن کرونا فروگذار نخواهند کرد و با تداوم این 
طرح اقدام��ات الزم را طب��ق برنامه ریزی های 

صورت گرفته انجام خواهند داد.

مدی�ر کل ام�ور     فارس
روس���تایی و 
شوراهای استانداری فارس از ایجاد ۱۲ هزار شغل 
پایدار در سطح روستاهای این استان خبر داد. 
سیدکمال پاک فطرت، مدیر کل امور روستایی و 
شوراهای استانداری فارس با اشاره به وجود بیش 
از ۲ هزار روستای باالی 3۰ خانوار در استان فارس 
گفت: در بدنه نظام و دولت دی��دگاه مثبتی در 
خصوص جایگاه و اهمیت روستاها وجود دارد و به 
همین دلیل در مناسبت های مختلف عمده افتتاح 
پروژه ها در حوزه روستایی مشاهده می شود. وی  با 
بیان اینکه توصیه های بسیاری برای خدمت رسانی 
و محرومیت زدایی در روستاها شده است، افزود: 
یکی از مهم تری��ن اولویت های ما در روس��تاها، 
پیگیری محرومیت زدایی با ایجاد اش��تغال در 
راستای توسعه پایدار روستایی بوده است. مدیر 
کل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس 
با اش��اره به فعالیت ۲۵ دس��تگاه خدمت رسان 
به روس��تاها خاطرنش��ان کرد: برای انجام بهتر 
و مؤثرتر خدمت رس��انی و محرومیت زدایی در 
روستاها نیاز به انسجام و هم افزایی دستگاه های 
مرتبط بود که به همین منظور طی چندس��ال 

اخیر تفاهمنامه های مختلفی را با دستگاه های 
خدمت رس��ان در روس��تاها منعق��د کردیم و 
توانس��تیم با ساماندهی مش��کالت به توفیقات 
خوبی در روستاهای فارس برسیم. پاک فطرت 
با تأکید بر قابل قبول ب��ودن فعالیت ها در حوزه 
روستایی ادامه داد: در زمینه هایی نظیر آبرسانی، 
برق رسانی، گازرسانی، تعویض شبکه های آب، 
توسعه و بهس��ازی معابر و دسترسی به اینترنت 
کارهای بس��یاری خوبی در س��طح روستاهای 
استان فارس انجام شده است. وی  در خصوص 
کارآفرینی و اشتغال در روستاها نیز با تأکید بر 
اینکه اولویت اول و اصلی پایداری در روس��تاها 
ایجاد اشتغال اس��ت، گفت : طی سال های ۹۷ و 
۹۸ بالغ بر ۱۲ هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد 
شده که منجر به توسعه روستاهای فارس درابعاد 
مختلف شده است. مدیرکل دفتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری فارس با بیان اینکه توسعه 
روس��تایی به کاهش مهاجرت و افزایش ایجاد 
اش��تغال و میل به زندگی در روستا منجر شده 
است، گفت: مهاجرت معکوس و کاهش مهاجرت 
از روستا به شهر از دس��تاوردهای قابل توجه در 

روستاها بوده است.

  کهگیلویه و بویراحمد: به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
کهگیلویه تعداد ۵۸ فقره جهیزیه به زوج های نیازمند اهدا شد.  مصطفی 
اقبالی، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه با 
بیان اینکه ارزش هر کدام از این جهیزیه ها ۲۰ میلیون تومان است،گفت: 
این جهیزیه ها ش��امل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسش��ویی و لوازم 

آشپزخانه می شود.
   اصفهان: رئیس اداره میراث فرهنگی نطنز گفت: آئین مرکب گردانی روز 
عاشورای روستای کمجان نطنز با قدمتی ۲۰۰ ساله، در فهرست میراث ملی به 
ثبت رسید. حسین یزدانمهر افزود:  این مراسم هر ساله روز عاشورا، پس از طلوع 
آفتاب و با گردهمایی برگزار کنندگان در منزل یکی از اهالی روستا با خواندن 

مرثیه و عزاداری بر سید و ساالر شهیدان، امام حسین)ع( آغاز می شود.
   فارس: سرهنگ سید محمود جعفری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
المرد گفت: در پنج ماه گذشته ۱۴ زندانی به همت گروه جهادی احرار در المرد 
از بند زندان رها شده اند. وی با اشاره به اینکه از این تعداد زندانی ۱۱نفر مرد و سه 
نفر زن بودند، افزود: در جمع کل مبلغ محکومیت آنها یک میلیارد و ۴۰۰میلیون 
تومان بوده که مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان آن توسط محکومان پرداخت شد و 
مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان نیز توس��ط گروه جهادی احرار با مساعدت مردم و 
خیرین تأمین و واریز شد. به گفته وی، در همین راستا مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان 

نیز با وساطت گروه جهادی احرار توسط شاکیان به محکومان بخشیده شد.
   هرمزگان: رئیس اداره اوقاف و امور خیری��ه رودان گفت: ۲۰۰ هکتار از 
زمین های موقوفه شهرستان رودان، موجب اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر شده است. 
کیان محمدی افزود: از این زمین های باغی و کشاورزی با هدف ایجاد گلخانه، 

کشت های متراکم، مجتمع های کشت و صنعت و باغداری استفاده می شود.

 1۵طرح اقتصادی در منطقه قشم 
به بهره برداری رسید

افزون بر ۱۵ طرح بزرگ اقتصادی     هرمزگان
در منطق�ه قش�م ب�ه ص�ورت 
ویدئوکنفرانس توس�ط ریاس�ت جمهوری به بهره برداری رسید. 
حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م با اشاره به 
اینکه بیش از ۱۵ طرح بزرگ اقتصادی در منطقه قشم توسط ریاست 
جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس به بهره برداری رسید، گفت: مجموع 
سرمایه گذاری ریالی برای اجرای این طرح ها بیش از 3۲ هزار میلیارد 
ریال و س��رمایه گذاری ارزی افزون بر ۲۱ میلیون دالر است. وی افزود: 
۸3/۵ درصد از این س��رمایه گذاری ها توس��ط بخش خصوصی انجام 
شده و ۱۶/۵درصد نیز سهم سازمان منطقه آزاد قشم است. مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح ها ۴هزار 
و۵۲ فرصت شغلی در قشم انجام می ش��ود.  مؤمنی خاطر نشان کرد:  
ساخت و تعمیر شناور، تولید ماهی خشک، پودر ماهی و خوراک دام و  
پرورش میگو از جمله طرح هایی است که به بهره برداری رسید. به گفته  
وی، آزمایشگاه مرجع نفت و گاز، اسکله سوخت رسانی، کارخانه تولید 
ماسک، فروشگاه رفاه  و سامانه پایش تصویری رانندگی و نظارتی از دیگر 
طرح هایی است که رئیس جمهور افتتاح خواهد کرد. همچنین توسعه 
اسکله، آماده سازی اراضی مسکونی، بهس��ازی و رفع نقاط حادثه خیز 
جاده ای، شهرک س��ازی و مجتمع س��ازی و مجتمع ب��زرگ اقامتی و 

گردشگری نیز از جمله طرح هایی است که بهره برداری شد.

 کمک 200میلیارد تومانی موکب داران 
به مناطق محروم 

در پنج ماه گذشته موکب داران سراسر     بوشهر
کشور در شرایط کرونایی ۲۰۰ میلیارد 

تومان به مناطق محروم کمک کردند. 
حمید افضلی، مدیر اربعین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور که به استان 
بوشهر سفر کرده بود با اشاره به وجود ۲ هزار و ۵۰۰ موکب اربعین حسینی 
در سراسر کشور گفت: موکب های اربعین حسینی در شرایط کرونایی، 
خدمات گوناگون محرومیت زدایی در نقاط مختلف کش��ور ارائه کردند. 
وی، کمک رسانی به آسیب دیدگان کرونایی در نقاط محروم را از جمله 
این فعالیت ها دانست و افزود: در ایام ماه محرم و صفر، موکب داران اربعین 
حسینی افزون بر ۱۴۰ میلیارد تومان در قالب بسته های معیشتی، تحصیلی 
و سالمت به مردم محروم کمک رسانی کردند.  مدیر اربعین ستاد بازسازی 
عتبات عالیات کشور از اجرای پویش مهر حاج قاسم در ایام سالگرد شهادت 
سردار قاسم سلیمانی خبر داد و گفت: با توجه به عالقه شهید حاج قاسم 
سلیمانی در توجه به افراد محروم و محرومیت زدایی، امسال در سالگرد 
این شهید طرح های محرومیت زدایی در قالب مهر حاج قاسم با مشارکت 
موکب داران اربعین حسینی به ارزش ۵۶ میلیارد تومان در نقاط روستایی 
اجرا شد. افضلی، ساخت مدرسه، آبرس��انی روستایی، تأمین تجهیزات 
آموزشی دانش آموزان و توزیع بسته های سالمت و معیشتی را از جمله این 
طرح ها دانست و تصریح کرد: در این راستا هشت مدرسه بازسازی و هشت 

پروژه آبرسانی در روستاهای محروم کشور اجرا شد.

 مسئول بسیج سازندگی سپاه نینوا 
در گفت وگو با » جوان«:

 6200 گروه جهادی گلستان
در مقابله با کرونا مشارکت دارند

گلستان از جمله استان هایی اس�ت که در کنار بیماری کرونا که کل 
کشور را درگیر خود کرده است، بحث س�یل و حوادث غیرمترقبه 
دیگر، مثل آتش س�وزی جنگل ها نیز آن را ر ها نمی کند. با این حال 
گروه های جهادی این استان به صورت ش�بانه روزی در خدمت هم 
استانی های خود هستند و فقط در بحث کرونا بیش از ۳7 هزار نفر از 
جهادگران بسیجی ماه هاست بخش عمده ای از کارهای مورد نیاز را 
بر دوش گرفته و مسئولیت انجام آنها را عهده دار شده اند. با سرهنگ 
حسن ملک حسینی، مسئول بسیج سازندگی سپاه نینوای گلستان 
درباره  برنامه ها و اقداماتشان در زمینه های مختلف گفت وگو کرده ایم. 

    
کرونا مشکالت زیادی برای جامعه به وجود آورده است. 
بس�یج س�ازندگی گلس�تان برای مقابله با این بیماری و 

مشکالت ناشی از آن چه کار هایی انجام داده است؟
بسیج سازندگی س��پاه نینوا مانند سایر اقشار و س��ازمان ها، در پی شیوع 
ویروس کرونا برای دفاع از سالمت شهروندان و شکست این بیماری وارد 
میدان شد و بیش از 3۷ هزار نفر از جهادگران بسیجی استان در قالب ۶ هزار 
و ۲۰۰ گروه جهادی برای مقابله با بیماری کرونا ساماندهی شدند که فعالیت 
آنان همچنان ادامه دارد.  بسیج از آغاز شیوع کرونا با ضدعفونی معابر، تهیه و 
توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده، گان، بروشور اطالع رسانی و با اجرای 
طرح غربالگری نسبت به مقابله و پیشگیری از کرونا اقدام کرده است.   در 
همین رابطه به مناسبت هفته بسیج و در قالب رزمایش مواسات و همدلی ۲۰ 
هزار بسته معیشتی بین نیازمندان و اقشار آسیب دیده به همت بسیج توزیع 
شد.  ضمن اینکه افراد و مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا، مشاغلی که 
دچار آسیب اقتصادی شده اند و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
در اولویت خدمت رسانی بسیج قرار دارند.  توزیع بسته های معیشتی تا ایام 
نوروز ادامه خواهد داشت و به همت بسیجیان و خیران در تالش هستیم که 
بتوانیم دغدغه های مردم را کاهش دهیم.  برنامه های دیگری نیز در راستای 
خدمت رسانی به مردم استان در دست اقدام است که می توان به تهیه و توزیع 

جهیزیه بین زوج های نیازمند و تهیه کارت هدیه اشاره کرد. 
در م�ورد کارهای انجام ش�ده و جزئی�ات آن توضیحات 

بیشتری بفرمایید. 
ضدعفونی و گندزدایی بیش از ۱۰۰ هزار باب از معابر و اماکن عمومی و 
مذهبی، مساجد، مدارس و غیره از جمله اقدامات گروه های جهادی در 
سطح شهر ها و روستاهاست.  بسیج سازندگی استان برای تهیه و تولید 
اقالم بهداشتی از جمله ماسک و گان اقدامات خوبی انجام داده است.  از 
زمان شیوع این بیماری در استان ۵۰۶ کارگاه تولید ماسک فعال شد و 
چند میلیون ماسک و تعداد قابل توجهی گان در این واحد ها تولید شده 
است.  در همان دو ماه اول سال که کرونا خیلی وحشتناک تر در اذهان 
وجود داشت، بیش از ۲۰۰هزار بسته اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده 

و ۵۰۰ هزار عدد بروشور آموزشی در سطح استان توزیع شد. 
استان گلستان روزهای سختی را در قضیه سیل تجربه کرد. چه 

اقداماتی برای این موضوع در دستور کار شما قرار گرفت؟
در بحث سیل سال گذشته 3۲ هزار نفر در قالب گروه جهادی در منطقه 
سیل زده حضور یافتند و در سطح اس��تان ۲هزار و ۴۵ واحد مسکونی 
توسط بسیجیان احداث و مرمت شد و در طول یک سال و نیم گذشته 
بسیجیان در مناطق سیل زده نسبت به خدمات رسانی مشغول بودند. 

در زلزله ش��رق اس��تان نیز اتفاقات خوبی رقم خورد و در حال حاضر 
۱۶گروه جهادی در منطقه حضور دارند و همچنین بسیج سازندگی در 

حال پیگیری طرح آبرسانی به روستای ویرو است. 
با توجه ب�ه وجود جنگل و منابع طبیعی دیگر در اس�تان 

گلستان در این رابطه هم کار هایی داشته اید؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. چندی پیش بود که تفاهمنامه همکاری 
بسیج سازندگی سپاه نینوا با منابع طبیعی اس��تان در خصوص کشت و 
زراعت چوب در استان گلستان منعقد شد؛ تفاهمنامه ای که استفاده بهینه 
از منابع آب و خاک ، صرفه جویی ارزی و کاهش واردات چوب، کاستن فشار 
از عرصه طبیعی جنگل ها، ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در سال 
رونق تولید، کمک برای حفاظت از منابع جنگلی استان و تأمین نیاز صنایع 
پایین دستی چوب در کشور از جمله مهم  ترین اهداف آن است.  همچنین در 
اختیار گذاشتن منابع مورد نیاز آب و خاک و تأمین نهال از گونه های مناسب 
چوبده و سریع الرشد از جمله مواردی است که در این تفاهمنامه توسط اداره 

کل منابع طبیعی و بسیج سازندگی سپاه نینوا تعهد شده است. 
اجرای این تفاهمنامه در چه وس�عت و برای چه مناطقی 

از استان است؟
 مساحت زمین که در حال بررسی الزم است بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هکتار می باشد 

و در منطقه های شهرستان کردکوی و مراه تپه قرار است اجرا شود. 
در ایام دهه فجر چه برنامه هایی داشتید؟

در کنار تمام کاره��ای فرهنگی که در شهرس��تان های مختلف انجام 
ش��د، مهم  ترین کارمان که ب��ه آن افتخار می کنیم، افتت��اح 3۵ پروژه 
عمرانی و اشتغالزایی در شهرس��تان کردکوی با حضور رئیس سازمان 
بسیج سازندگی کشور بود.  ما می گوییم خدمت رسانی در سپاه به یک 
مأموریت مبدل شده است و یکی از مهم  ترین راه های خدمت رسانی به 
مردم هم افزایی و همکاری بین دستگاه های اجرایی برای سازندگی است.  
مردم باید در این جنگ اقتصادی همچون جنگ تحمیلی هشت ساله 

اراده خود را بر بروکراسی های دست و پاگیر به کار گیرند.

 تأمین ۵۷ هزار واحد خون مورد نیاز 
مراکز درمانی یزد

از ابتدای س�ال جاری تا کنون حدود     یزد
۵7هزار واحد خون و فرآورده های آن 
به مراکز درمانی یزد و بیش از ۴ هزار واحد خون و فرآورده های آن 

به استان های همجوار فرستاده شده است. 
دکتر نقی تقوایی، مدیرکل انتقال خون استان یزد گفت:  از ابتدای امسال 
تا کنون ۴3 هزارو 3۶۹ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کرده اند 
که از این تعداد 3۵ هزار و ۴۱۶ نفر موفق به اهدای خون شدند. به گفته  
وی، ۶۱/۵درصد از اهداکنندگان امسال استان به صورت مستمر،  ۲۵ 
درصد باسابقه و ۱3/۵درصد از افراد برای اولین بار خون اهدا کرده بودند. 
مدیر کل انتقال خون استان یزد با بیان اینکه بیشترین اهداکنندگان 
خون آقای��ان بوده اند،گفت: فقط 3/۶ درص��د از اهداکنندگان بانوان و 
مابقی آنها مرد بودند. تقوایی ادامه داد: ط��ی این مدت حدود ۵۷ هزار 
واحد خون و فرآورده های آن را به مراکز درمانی ارس��ال کردیم. وی با 
اشاره به کاهش اهدای خون به علت شیوع ویروس کرونا گفت: شیوع 
ویروس کرونا اهدای خون در استان را با کاهش روبه رو کرده است ولی با 
این شرایط به صورت تقریباً صددرصد پاسخگوی مراکز درمانی بوده ایم. 
مدیرکل انتقال خون استان یزد خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴هزار 
واحد خون و فرآورده های آن به استان های همجوار که اعالم نیاز کرده 
بودند، ارسال شده است. تقوایی با بیان  اینکه در این مدت حدود ۲هزار 
واحد پالس��ما از بهبودیافتگان کووید ۱۹ دریافت شده است، گفت: تا 
زمانی که درخواست دریافت پالسما از سوی بیمارستان ها تداوم داشته 

باشد، نیاز به پالسما همچنان وجود خواهد داشت. 


