
انفجار كرونا، تمام استان ها را قرمز كرد
 افزايش بستري هاي قم و تبريز 
از زير 40 نفر در روز به 160 نفر 

كل كش�ور در وضعيت قرمز قرار دارد اين يعني ديگر رنگ بندي 
كروناي�ي معناي�ي نداش�ته و نارنج�ي و زرد وجود ن�دارد.  تمام 
استان هاي ايران در وضعيت هش�دار و قرمز قرار دارند و به گفته 
مس�ئوالن بهداش�ت و درمان در ص�ورت ادامه اين رون�د، آمار 
كش�ته هاي كرونا به 4۵ هزار نفر هم خواهد رس�يد.  اگر تا ديروز 
از اوج گي�ري كرونا در برخ�ي از مناطق صحبت ب�ه ميان مي آمد 
حاال از واژه »انفجار« اس�تفاده مي ش�ود و بر همين مبنا در تبريز 
آمارها از زير 40 بس�تري روزانه به 160 بس�تري و در قم نيز از 10 
بستري روزانه به 160 بستري رسيده است. در همين راستا نگراني 
خوزس�تاني ها از س�ير صعودي تعداد مبتاليان به كرونا در حالي 
احتمال بازگشت دوران پراضطراب اوج اين بيماري را باال برده كه 
خبرها از افزايش هزينه هاي درماني و چالش پولي بيمارستان ها 
و حوزه س�المت به دليل ج�دال با اي�ن ويروس حكاي�ت دارند. 

    
وضعيت هيچ يك از اس��تان هاي كش��ور خوب نيس��ت و »انفجار« و 

تركش هاي كرونا در هر منطقه خسارات زيادي برجاي مي گذارد. 
تمام رنگ بندي هاي كرونايي كنار گذاشته شده و با ورود به فصل پاييز، 
به جاي زرد و نارنجي، اين رنگ قرمز اس��ت كه استان هاي ايران را فرا 

گرفته است. 
مس��ئوالن همچنان حرف هاي خود مبني بر اينكه هر تجمعي باعث 
افزايش آم��ار مبتاليان مي ش��ود را تكرار مي كنن��د و نگراني ها وقتي 
افزايش مي يابد كه از دهان معاون بهداش��ت دانش��گاه علوم پزشكي 
تبريز بش��نويم »قطعاً طي روزهاي آتي در مدارس موارد مثبت كرونا 

مشاهده خواهد شد.«
تبريز روزهاي بس��يار س��ختي را تجربه مي كند و اگر قرار باش��د واژه 
»انفجار« را براي برخي از شهرهاي ايران اس��تفاده كنيم، حتماً قم و 
تبريز بيش از هر جاي ديگر اليق آن هستند. بخصوص وقتي كه بدانيم، 
تبريز از زير ۴۰ بستري روزانه به ۱۶۰ بستري و قم از ۱۰ بستري روزانه 

به ۱۶۰ بستري رسيده اند. 
ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداشت نيز گفته: »در صورت ادامه 

اين روند آمار كشته هاي كرونا به ۴۵ هزار نفر هم خواهد رسيد.«
  خوزستان نگران بازگشت دوران پراضطراب 

س��ير صعودي تعداد كرونايي ها در خوزستان، موج نگراني از بازگشت 
دوران پراضطراب اوج بيماري در اين استان را باال برده است. 

سخنگوي س��تاد مديريت بيماري كرونا در خوزس��تان با بيان اينكه 
متأسفانه شرايط گذشته در حال تكرار ش��دن است و نگران بازگشت 
دوران تلخ و پراضطراب اوج بيماري هس��تيم، گفت: »از مردم انتظار 
داريم توصيه ها را جدي گرفته و شيوه نامه هاي بهداشتي را رعايت كنند. 
با توجه به شرايطي كه در كشور و استان حاكم است، همه ما مؤظفيم 
پروتكل ها را رعايت كنيم تا جان خود و ديگران را حفظ و از اين مرحله 

سخت و نفس گير عبور كنيم.«
رضا نجاتي در خصوص شيوه برگزاري آيين اربعين حسيني، با تأكيد 
بر اينكه موكب ها امكان فعاليت در مس��يرهاي به س��مت پايانه هاي 
مرزي را ندارند و تنها برخي از موكب ها درون شهرها با رعايت موازين 
بهداشتي اجازه خواهند داشت مواد بهداشتي توزيع كنند، ادامه داد: 
»در رابطه با اربعين با توجه به شيوع بيماري در منطقه و در ايران و عراق 
نشست هايي ميان مسئوالن دو كشور برگزار شد و مسئوالن عراق اعالم 
كردند امسال اجازه برگزاري اربعين و مراسم پياده روي به سوي كربالي 
معلي را نمي دهند ل��ذا از مردم انتظار داريم به هيچ عنوان به س��مت 

پايانه ها حركت نكنند چرا كه اجازه خروج به آنها داده نمي شود.«
قزوين هم مثل ديگر استان هاي كشور به جاي حركت به سمت بهبود 
شرايط، از قرمز شدن شهرس��تان هايش خبر مي دهد. در حال حاضر 

شهرهاي قزوين، تاكستان و بوئين زهرا در وضعيت قرمز قرار دارند. 
به گفته پيمان نامدار سرپرست دانش��گاه علوم پزشكي قزوين در روز 
پاياني هفته گذشته ۵۷ مورد جديد ابتال به كرونا در اين استان گزارش 
شد و با بستري شدن آنها در بيمارس��تان، تعداد افراد تحت درمان در 
قزوين به 32۱ نفر رسيد كه از اين تعداد ۵۶ بيمار در بخش مراقبت هاي 

ويژه تحت نظر هستند. 
   مجازات سنگين در انتظار مخفي  كاران كرونايي

با افزايش ش��مار مبتاليان به كرونا در اس��تان هاي مختلف كشور در 
سمنان و با مثبت شدن تست ۱3فروش��نده يك فروشگاه زنجيره اي 
در سمنان اعالم شده اشد مجازات براي مخفي كاري كرونايي در نظر 

گرفته خواهد شد. 
اين تصميم وقتي گرفته شد كه مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي 
و امور حقوقي و رئيس كميته بازرسي و ارزيابي ستاد مقابله با كروناي 
سمنان از مثبت بودن آزمايش و تست كروناي ۱3 نفر از كاركنان يكي 
از فروشگاه هاي زنجيره اي اين استان در بازرسي سرزده از آن خبر داد و 
با اشاره به سير صعودي كوويد۱۹ در استان به مديران اين فروشگاه ها و 
ديگر مراكز عرضه هشدار داد در صورت مخفي كاري در ارتباط با ابتالي 

كاركنان خود، مجازات سنگيني در انتظارشان خواهد بود. 
 قاسم شريفي با بيان اينكه اعضاي اين كميته بر حسب وظيفه ذاتي و 
حساس خود، بازرسي از مراكز عمومي، فروشگاه ها، ادارات، سازمان ها 
و ديگر مراسم را به صورت مداوم و 2۴ ساعته به انجام رسانده و در اين 
راستا با توجه به افزايش شيوع كرونا در سطح استان، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، دانش��گاه هاي علوم پزش��كي اس��تان و اتاق اصناف، 
همچنان مؤظف به بازرس��ي ميداني روزانه و مستمر از فروشگاه هاي 
زنجيره اي اس��تان هس��تند، گفت: »با توجه به اهميت سالمت اقشار 
مختلف جامعه و نيز كاركنان فروش��گاه هاي زنجيره اي ضمن گوشزد 
به مديران اينگونه مراكز نسبت به اهتمام در رعايت نكات بهداشتي و 
توجه به سالمت كاركنان زير مجموعه خود، اعالم مي دارد در صورت 
ثابت شدن كوتاهي از سوي هر يك از فروشگاه هاي زنجيره اي و مخفي 
نگهداش��تن بيماري كاركنان، قطعاً س��نگين ترين مجازات ها، پس از 

گزارش اين كميته، از طريق مراكز ذيصالح اعمال خواهد شد.«
معضلي كه در موج بعدي كرونا به شدت نظام سالمت را درگير خواهد 
كرد موضع تأمين هزينه ه��ا و چالش هاي پول��ي و هزينه اي در حوزه 

سالمت به دليل جدال با اين ويروس خواهد بود. 
براساس گزارش ها و طبق بررسي س��ازمان نظام پزشكي بعد از شيوع 
كرونا به طور كلي در حوزه سرپايي و بس��تري متناسب با نوع خدمت 
بين ۱۰ تا 3۰ درصد افزايش هزينه صورت گرفته است كه تأثيرات آن 
در بخش هاي مختلف خدمات پزش��كي و سالمت نيز موجب افزايش 

قيمت ها شده است. 
حال اگر بيمه ها و دولت از بيمارستان ها حمايت نكنند حتماً پاسخگويي 

به بيماران با مشكالت زيادي مواجه خواهد شد. 

 توليت آستان قدس رضوي 
در ديدار مديران ارشد رسانه ملي تأكيد كرد
 ضرورت توجه بيشتر به معارف رضوي 

در آثار سينمايي و تلويزيوني
توليت آستان قدس رضوي در ديدار مديران ارشد رسانه ملي با بيان اينكه 
بايد فيلم ها و سريال هايي با موضوع امام رضا)ع( ساخته شود، بر ضرورت 
توجه بيشتر به معارف رضوي در آثار سينمايي و تلويزيوني تأكيد كرد. 
حجت االسالم والمس��لمين احمد مروي توليت آستان قدس رضوي در 
ديدار مديران ارشد رسانه ملي كه در حرم مطهر رضوي انجام شد، با اشاره 
به روايت »اَلَنّاَس لَْو َعلُِموا َمَحاِسَن كالَِمَنا الَتََّبُعونَا، اگر مردم متوجه زيبايي 
كالم ما بشوند از ما پيروي مي كنند« از حضرت رضا)ع(، اظهار كرد: شعاع 
نوراني و مب��ارك وجود مقدس حضرت رضا)ع( و گنجينه كالم ايش��ان 
مي تواند فطرت هاي بش��ريت را تحت تأثير قرار دهد و اگر فاصله اي بين 
مردم و سخنان ائمه اطهار)ع( مشاهده مي كنيم، دليلش ضعف ما در انتقال 
صحيح كالم و معارف اهل بيت)ع( است.  وي بر ضرورت توجه بيشتر به 
معارف رضوي در آثار س��ينمايي و تلويزيوني تأكيد كرد و گفت: فيلم ها 
و س��ريال هايي با موضوع امام رضا)ع( بايد ساخته ش��ود، امروز بسياري 
از آموزه هاي امام رضا)ع( مورد نياز جامعه و نس��ل جوان ما و پاسخگوي 
بسياري از شبهات است.  توليت آستان قدس رضوي فعاليت هاي فرهنگي 
و معرفتي را محور اقدامات آستان قدس رضوي معرفي و ابراز كرد: هدف 
اصلي آستان قدس رضوي كار فرهنگي و باال بردن معرفت ديني زائران 
است، ما اين سخن امام رضا)ع( كه مي   فرمايند »َرِحَم اللُهّ َعْبدا اَْحيا أْمَرنا« 
را شعار و محور فعاليت هاي خود قرار داده ايم و براي دستيابي به اين هدف 

دست نياز به سوي اهالي رسانه، فرهنگ، انديشه و هنر دراز مي كنيم.  
حجت االسالم والمسلمين مروي با بيان اينكه خادمي امام رضا)ع( صرفاً 
منحصربه حضور در حرم مطهر و پوشيدن لباس خادمي نيست، ابراز كرد: 
هركسي در هر مكان و به هر نحوي براي تحقق معارف رضوي در جامعه 
گام بردارد خادم حضرت رضا)ع( است، لذا از دست اندركاران رسانه ملي 

مي خواهم خود را خادم اين دستگاه نوراني بدانند.  
وي افزود: از همه اهالي رسانه دعوت مي كنم كه خود را در آستان قدس 
سهيم بدانند و نسبت به مس��ائل اين آستان مقدس بي تفاوت نباشند، 
صاحب اصلي اين بارگاه مقدس، حضرت رضا)ع( است و ما همه اينجا 
نوكر هستيم كه بايد براي امام رضا)ع( كار كنيم.  اين مسئول با اشاره به 
برخي فعاليت هاي فرهنگي آستان قدس رضوي در ورود به عرصه هنر، 
گفت: اجراي تئاترهايي با مضامين معارف رضوي در اطراف حرم مطهر 
را آغاز كرده ايم، چراكه در طول تاريخ تعزيه خواني و شبيه خواني ها در 
انتقال مفاهيم اسالمي تأثيرگذار و مؤثر بوده اس��ت.  مروي ادامه داد: 
فيلم ها و س��ريال هايي با موضوع امام رضا)ع( بايد ساخته شود، سريال 
»واليت عشق« كار ارزشمندي بود اما آن سريال تنها گوشه اي كوچك 
از درياي عظيم معارف حضرت رضا)ع( را به تصوير كشيد، متأسفانه به 
موضوعاتي مانند بركات حضور و تأثير امام رضا)ع( بر ايران، تأثير اين امام 
همام بر معماري، هنر و تمدن ايران و... پرداخته نشده است.  وي با اشاره 
به كمك هاي آستان قدس رضوي به محرومان سراسر كشور و ورود به 
عرصه ياري رساني به هموطنان در حوادث و بالياي طبيعي از جمله زلزله 
كرمانشاه، سيل آق قال و لرستان، ايجاد اشتغال در سيستان و بلوچستان و 
غيره، عنوان كرد: آستان قدس در فعاليت هاي اقتصادي نگاه سوداگري 
ندارد و هرچه موقوفات و نذورات مردم به اين آستان مقدس بيشتر شود، 

خيرات به نام امام رضا)ع( در كشور بيشتر خواهد شد. 
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سيداحمد هاشمي اشكا

مناس���بت  به     اردبيل
چهلمين سالگرد 
هفته دفاع يك ه�زار و ۵00 برنامه در اردبيل 

برگزار مي شود. 
مهر ش��كر عبدي معاون هماهنگ كننده س��پاه 
حضرت عباس)ع( استان اردبيل گفت: در راستاي 
گرامي داشت چهلمين س��الگرد جنگ تحميلي 
برنامه هاي مختلفي در سراس��ر استان اردبيل به 
تعداد يك هزار و ۵۰۰ برنامه در قالب ۷2 نوع برنامه 
برگزار مي ش��ود.  وي با بيان توزيع بسته حمايتي 
تحصيلي ويژه دانش آموزان و دانشجويان در قالب 
همكالس��ي مهربان افزود: در راستاي حمايت از 
اقشار آسيب پذير جامعه و كمك به دانش آموزان 
و دانشجويان تعداد ۵۵۰۰ بسته حمايتي در قالب 
همكالسي مهربان در بين اين افراد توزيع شد و در 
هفته دفاع مقدس نيز 3 هزار بسته ديگر نيز توزيع 

خواهد شد.  معاون هماهنگ كننده سپاه حضرت 
عباس )ع( اس��تان اردبيل به مراسم تجليل از يك 
ميليون رزمنده استان در اردبيل اشاره كرد و ادامه 

داد: مراسم تجليل از نقش آفرينان هشت سال دفاع 
مقدس اعم از تجليل از پيشكسوتان دفاع مقدس 
در تاريخ 3۱ ش��هريور ماه در سالن واليت اردبيل 

برگزار خواهد شد و نظير اين مراسم در قالب تجليل 
از يك ميليون رزمنده اس��تان نيز در برنامه هاي 
مختلف در سراس��ر اس��تان در طول هفته دفاع 
مقدس اجرا مي شود.  عبدي به نصب ۱۴۷۰ پنل 
خورشيدي در مركز استان و شهرستان هاي تابعه 
در راستاي كاهش هزينه برق و كمك حمايتي به 
خانواده ها اشاره كرد وگفت: اين اقدام در راستاي 
مصرف بهينه انرژي و كاهش هزينه هاي مصرفي 
خانوار اجرا مي شود كه در حال حاضر ۱۴۷۰ پنل 
خورشيدي با هزينه اندك در پش��ت بام منازل و 
برخي ادارات نصب شده اس��ت.  وي افزود: امسال 
با توجه به ش��يوع ويروس كرونا و تأكيد بر رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي رژه نيروهاي مس��لح در 
اردبيل لغو و رژه خدمت رساني جايگزين آن شده 
است كه توزيع اقالم بهداشتي و بسته هاي حمايتي 

از آن جمله مي باشد.

يكهزارو۵۰۰برنامههفتهدفاعمقدسدراردبيلاجراميشود

آغاز هفته دفاع مقدس در شيراز با ميزباني از 2 شهيد 
س�پاه  فرمان�ده     فارس
احمدبن موسي)ع( 
شيراز از ميزباني دو شهيد دوران دفاع مقدس 
همزمان ب�ا ايام هفته دف�اع مقدس خب�ر داد. 
مرتض��ي خس��رواني فرمانده س��پاه احمدبن 
موسي)ع( ش��يراز گفت: پيكر مطهر دوشهيد 
گلگون كفن دوران هش��ت سال دفاع مقدس 
پس از 32 س��ال دوري از وط��ن و خانواده، در 
داريون و فسا به خاك سپرده خواهد شد.  وي 

افزود: فردا مراسم استقبال از دو شهيد گرانقدر ساعت هشت صبح در فرودگاه شهيد دستغيب شيراز 
برگزار خواهد شد و پيكرهاي مطهر شهدا پس از قرائت زيارت عاشورا و مداحي با حضور خانواده شهدا، 
جانبازان و ايثارگران و بسيجيان به معراج ش��هداي بنياد حفظ آثار منتقل خواهند شد.  حبيب الل 
زارع معاون فرهنگي و حفظ آثار سپاه احمدبن موسي)ع( نيز گفت: شهيد باباجان عابدي در عمليات 
غرورآفرين بيت المقدس هفت در سال ۱3۶۷ به خيل عظيم شهدا پيوست كه جمعي از مديران ادارات 
و بنياد شهيد و فرمانده سپاه ناحيه احمدبن موسي)ع( به ديدار خانواده معظم شهيد عابدي در داريون 

رفته و خبر تفحص پيكر پاك شهيد و ورود پيكر مطهر شهيد به زادگاهش را اعالم كردند. 

ساخت دستگاه ضدعفوني كننده غيرتماسي در بهبهان
عض�و هيئ�ت     خوزستان
علمي گروه برق 
دانشگاه صنعتي خاتم االنبيا بهبهان از طراحي 
و ساخت دستگاه ضدعفوني كننده غيرتماسي 
توسط دانش�جويان اين دانش�گاه خبر داد. 
رضوان داستانيان عضو هيئت علمي گروه برق 
دانش��گاه صنعتي خاتم االنبيا بهبهان، با اشاره 
به طراحي و س��اخت دستگاه ضدعفوني كننده 
غيرتماس��ي، گفت: اين دستگاه اهميت ويژه اي 

نسبت به نمونه مشابه خود دارد؛ با توجه به شيوع كرونا و اهميت استفاده از مواد ضدعفوني كننده دست، 
استفاده از اسپري يا دستگاه هاي تماسي ضدعفوني كننده خود مي تواند عاملي براي انتقال ويروس باشد، به 
اين دليل دستگاه ضدعفوني كننده اي به صورت غيرتماسي و بدون نياز با تماس دست، طراحي كرديم.  وي با 
بيان اينكه در اين دستگاه از چشم الكترونيك و سنسور استفاده كرديم تا دستگاه بتواند ماده ضدعفوني كننده 
را روي دست پمپ كند، افزود: تفاوت اين دستگاه با دستگاه هاي مشابه در بازار اين است كه دستگاه هاي 

موجود با تماس دست كار مي كنند اما اين دستگاه به صورت اتوماتيك و بدون نياز با تماس، كار مي كند.

بهره برداري از بيمارستان ۶۴ تختخوابي سيناي زابل
بيمارستان 64     سيستان وبلوچستان
ب�ي  ا تختخو
سيناي زابل همزمان با هش�ت بيمارستان ديگر 
كشور به دستور رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. 
دكترقاسم جانبابايي معاون درمان وزير بهداشت 
كه در ارتباط ويديو كنفرانس��ي با رئيس جمهور 
از مراسم افتتاح بيمارس��تان تنفسي شهرستان 
زابل گفت: يكي از برنامه هاي بسيارخوب وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي در منطقه 

سيستان ساخت بيمارستان تنفسي بود كه بادهاي ۱2۰ روزه سيستان باعث بروز مشكالت بسيارجدي تنفسي 
گرديده است.  وي افزود: يكي ديگر از خدمات دولت به مردم در اين منطقه بيمارستان سل در شهرستان زابل 
مي باشد كه آماده بهره برداري است و همانگونه كه استحضار داريد يكي از مشكالت كشورهاي همسايه ما 
بيماري سل مي باشد و با افتخار مي توانيم بگوييم كه ايران با وجود اينكه در كنار آلوده ترين كشورهاي دنيا از 
لحاظ شيوع سل قرار دارد ولي كمترين ميزان شيوع سل در دنيا را دارد، بيمارستان سل در زابل براي كارهاي 
پژوهشي و درماني حتي براي كمك به كشورهاي منطقه احداث شده است.  بيمارستان تنفسي سيناي زابل 

با مساحت ۵۸۰۰ مترمربع با اعتباري بالغ بر 2۷ ميليارد تومان ساخته و تجهيز گرديده است. 

بيمارستان آيت اهلل خوئي افتتاح شد 
بيمارستان ۲۹۵     آذربايجان غربي
ب�ي  ا تختخو
آيت اهلل خوئي شهرستان خوي به صورت ويدئو 
كنفرانس توس�ط رئيس جمهور افتتاح ش�د. 
روز پنج ش��نبه همزمان با هش��ت بيمارستان 
و مرك��ز درماني در اس��تان هاي كردس��تان، 
مازندران، تهران، گيالن، اصفهان و سيس��تان 
و بلوچستان، رئيس جمهور بيمارستان آيت الل 
خوئي شهرس��تان خ��وي را از طري��ق ارتباط 
ويديوكنفرانس افتتاح كرد. دكتر جواد آقازاده، رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
آذربايجان غربي در اين آيين كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، با ارائه گزارشي از اقدامات انجام 
شده در خصوص بهره برداري از بيمارستان آيت الل خويي در خوي گفت: اين بيمارستان كه احداث آن 
از سال ۱3۷۰ آغاز شده و در سال ۱3۷۹ متوقف شده بود، دوباره از سال ۱3۹3 در 3۵ هزار مترمربع 
احداث آن از سر گرفته شد.  وي افزود: احداث اين بيمارستان سال گذشته با ۷۵۰ نفر اشتغالزايي به 

پايان رسيد و در مدار خدمت رساني به بيماران كرونايي شمال آذربايجان غربي قرار گرفت.

اجراي طرح دانش آموزان پيام آور 
سالمت در مدارس مراغه

طرح دانش آموزان پيام آور سالمت      آذربايجان شرقي
در 1۲ مدرسه شهرستان مراغه به 
صورت پايلوت و با همكاري برنامه شهر سالم و ايمن اجرا شد. 
رضا آسيابي معاون مديركل و مدير آموزش و پرورش مراغه با اشاره به 
اجراي طرح دانش آموزان پيام آور سالمت در ۱2 مدرسه مراغه و اعالم 
اينكه در اين طرح يك هزار و ۱۰۰ دانش آموز مشاركت و در ارزيابي 
از خانواده هاي دانش آموزان بيش از ۹۰ درصد آنها رضايتمندي خود 
را اعالم كردند، گفت: نهادينه سازي رفتار هاي محافظتي پيشگيري 
از كرونا در خانواده ها از طريق جامعه دانش آموزي از جمله اهداف 
اجراي اين طرح بود.  وي به اقدامات اين اداره در روز هاي كرونا اشاره 
كرد و افزود: طرح مؤمنانه و توزيع بس��ته هاي معيشتي، مشاركت 
در كنترل ورودي و خروجي شهرس��تان و ضدعفوني معابر شهري 
و روس��تايي از جمله اقدامات مجموعه آموزش و پرورش از همان 

روز هاي نخست شيوع كرونا بوده است.

راه اندازي نخستين مركز ويژه مشاوره 
خانواده در هرمزگان 

نخستين مركز مشاوره خانواده و     هرمزگان
دانش آموزان با نيازه�اي ويژه با 
حضور معاون وزير آموزش وپرورش در هرمزگان راه اندازي شد. 
سيدجواد حسيني رئيس س��ازمان آموزش و پرورش استثنايي 
در مراسم افتتاح نخستين مركز مشاوره خانواده و دانش آموزان 
با نيازهاي ويژه در هرمزگان گفت: اين مركز به عنوان سي امين 
مركز راهنمايي و مش��اوره خانواده و دانش آم��وزان با نيازهاي 
ويژه كشور است كه در بيستمين اس��تان و در شهر بندرعباس 
راه اندازي شد.  وي افزود: ۱۷ مركز مشاوره نيز تا پايان امسال در 
۱۰ استان بدون مركز راهنمايي و مشاوره خانواده و دانش آموزان 
با نيازهاي ويژه راه اندازي مي ش��ود.  رئيس س��ازمان آموزش و 
پرورش اس��تثنايي ادامه داد: مركز راهنمايي و مش��اوره پيوند 
دانش آموزان با نيازهاي ويژه و خانواده هاي آنها در س��اختمان 

اداره آموزش و پرورش هرمزگان قرار دارد.

توزيع ۵۵۰ بسته بهداشتي كاروان نذر آب 
در خوسف

مديرعامل جمعي�ت هالل احمر     خراسان جنوبي
خراس�ان جنوبي از توزي�ع ۵۵0 
بسته بهداشتي در كاروان نذر آب شهرستان خوسف خبر داد. 
حسن رضايي مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي گفت: 
با توجه به شيوع بيماري كرونا و نبود امكانات در مناطق محروم ۵۵۰ 
بسته بهداشتي بين مردم روستاي سره چاه عماري اين شهرستان 
توزيع شد.  وي افزود: اين بسته هاي بهداشتي شامل ماسك، محلول 
ضدعفوني كننده دست، پوشك، خميردندان و مسواك بوده است.  
مديرعامل جمعيت هالل احمر خراس��ان جنوبي ادامه داد: رعايت 
نكات و دس��تورالعمل هاي بهداشتي توس��ط تيم سحر داوطلبان 
هالل احمر براي مقابله با كرونا به كودكان و بزرگساالن آموزش داده 
شده است.  رضايي با اشاره به ويزيت ۷۰۶ بيمار و توزيع رايگان دارو 
بين نيازمندان گفت: توزيع 2۰۰ جفت كفش طبي و 2۰۰ جفت 

كفش معمولي هم از ديگر خدمات اين كاروان بوده است.

 تدارك 101 برنامه شاخص چهارمحال
 و بختياري براي هفته دفاع مقدس

كمك معيشتي و بهداشتي 5 ميليارد ريالي 
زنجاني ها به مردم سيستان و بلوچستان

به مناسبت فرار     چهارمحال و بختياري
رسيدن چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس 101 برنامه شاخص و ويژه در 
سطح استان چهارمحال وبختياري اجرا مي شود. 
منوچهر ذوالفقاري مديركل بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس و دبيرستاد بزرگداشت 
چهلمين س��الگرد دفاع مقدس در چهارمحال 
و بختياري گفت: هزار و ۴۰ برنامه از س��تادهاي 
شهرستاني به اس��تان رس��يده كه ۱۰۱ برنامه 
شاخص و ويژه برنامه شامل رژه موتوري نيروهاي 
مسلح و كاروان كمك هاي مؤمنانه، ديدار مقام 
معظم رهبري با پيشكس��وتان دفاع مقدس به 
صورت ويدئو كنفرانس و تجليل از آنها، تجليل از 
پيشكسوتان دفاع مقدس در ادارات، كارخانه ها، 
مس��اجد و نماز هاي جمعه، برپايي نمايش��گاه 
دس��تاوردهاي دفاع مقدس در محل موزه دفاع 
مقدس، برگزاري نمايشگاه ادوات جنگي در محل 
موزه در طول هفته دفاع مقدس اجرايي مي شود.  
وي افزود: اجراي ويژه برنامه دفاع مقدس و پخش 
از شبكه شما و شبكه استاني به مدت يك هفته، 
افتتاح فاز اول موزه دفاع مقدس پس از ۱۰ سال از 
كلنگ زني، غبارروبي قبور شهدا در سطح استان 
و پرده برداري از مستندها و كتب دفاع مقدس در 
استان از ديگر برنامه هاي شاخص در هفته دفاع 
مقدس اس��ت.  مديركل بنياد حفظ آثار و نشر 

ارزش هاي دفاع مق��دس چهارمحال و بختياري 
با بيان اينكه امس��ال هفته دفاع مق��دس با ايام 
سوگواري ابا عبدالل الحس��ين)ع( مقارن است و 
اين فرصت خوبي است تا فرهنگ عاشورا و تأثير 
آن بر دفاع مقدس و همچنين تأثير دفاع مقدس 
بر موفقيت هاي ملت ايران را دريابيم افزود: اقتدار 
كشور ما محصول دفاع مقدس است كه يك نمونه 
عيني و بارز آن حضور جامعه پزشكي در خط مقدم 
مبارزه با بيماري كروناست كه با روحيه مجاهدانه 
برگرفته از دفاع مقدس توانستند مقاومت كنند و 
اين در سراسر جهان بي سابقه است.  ذوالفقاري با 
قدرداني از جامعه پزشكي و پرستاري تصريح كرد: 
كشورهاي غربي كه ادعاي مدرنيته مي كردند در 
رسيدگي به بيماران س��المند نهايت بي توجهي 
را داشتند اما مردم كشور ما كمك هاي مؤمنانه 
را از نيازمندان و افراد آس��يب ديده دريغ نكردند 
كه اين ها همه از دس��تاوردهاي دف��اع مقدس 
است.  وي با بيان اينكه دفاع مقدس اتفاقي است 
كه بايد قدر بدانيم، تصريح كرد: برخي افراد هم 
در داخل كش��ور و هم در خ��ارج از مرزها قصد 
دارند دفاع مقدس را تضعيف كنند و آن را صرفاً 
واقعه اي خش��ونت آميز تلقي كنند كه رسانه ها 
بايد دقت كنند و ب��ا تبيين مفاهيم دفاع مقدس 
و گفتمان س��ازي و نهادينه كردن فرهنگ دفاع 

مقدس مانع از فراموشي آن شوند. 

استاندار زنجان از      زنجان
ارسال كمك هاي 
غيرنقدي بهداشتي و معيشتي به ارزش ۵ ميليارد 
ريال از ط�رف مردم اس�تان به اهالي روس�تاي 
دوش�ين كوه سيس�تان و بلوچس�تان خبر داد. 
فتح الل حقيقي استاندار زنجان در حاشيه مراسم 
ارسال كمك هاي غيرنقدي بهداشتي و معيشتي 
به ارزش ۵ ميليارد ريال مردمي استان به هموطنان 
سيستان و بلوچستاني، گفت: كمك هاي هالل احمر 
به هموطنان اين منطقه در بخش معيشتي است 
كه امروز ش��اهديم بيش از 2۰۰ بسته معيشتي با 
كمك مردم نوعدوست استان زنجان براي ساكنان 
روستاي دوشين كوه تهيه ش��ده است.  وي كمك 
به حل مشكل بهداش��تي در حوزه آب آشاميدني 
را از خدمات هالل احمر اس��تان در اين روس��تاي 
سيستان و بلوچستان بيان كرد و افزود: با توجه به 
بازگشايي مدارس، انواع لوازم التحرير و نوشت افزار 
براي دانش آموزان روستاي دوشين كوه تهيه شده 
است.  در ادامه اين مراس��م، مديرعامل جمعيت 
هالل احمر استان زنجان نيز گفت: دومين مرحله 
از نذر آب 3 در سال جاري و در روستاي دوشين كوه 
شهرستان نيك شهر سيستان و بلوچستان توسط 
هالل احمر زنجان اجرا مي ش��ود.  شهرام ميرزايي 
با بيان اينكه تيم ام��دادي و داوطلبان هالل احمر 
استان زنجان از 3۱ ش��هريورماه تا چهارم مهرماه 

امس��ال به منظور ارائه خدمات ارزن��ده در زمينه 
كاروان س��المت، ويزيت رايگان، توزيع دارو، اقالم 
معيشتي، بهداشتي و نوش��ت افزار در اين منطقه 
حضور مي يابند، افزود: كاروان سالمت استان نيز 
با همراهي و همكاري پزشكان داوطلب جمعيت 
هالل احمر اس��تان زنجان در بخش هاي مختلف 
فوق تخصص گوارش، فوق تخصص جراح ارتوپد و 
ش��انه، متخصص اطفال، داخلي، پزشك عمومي، 
داروساز و پزشك زنان و زايمان اس��ت.  وي ادامه 
داد: يكي از خيرين هالل احمر هزين��ه اي را براي 
خريد دو دستگاه تصفيه آب صنعتي اهدا كرده و 
اين دستگاه ها خريداري شده كه به زودي در منطقه 
نصب و در اختي��ار مردم قرار مي گي��رد.  ميرزايي 
ادامه داد: مردم نوعدوس��ت استان زنجان بيش از 
2۰۰ بسته كمك معيشتي، 3۵۰ بسته بهداشتي، 
۵۰۰ بسته لوازم التحرير و اسباب بازي، ۴۰۰ بسته 
البس��ه مردانه، زنانه و بچه گانه ب��راي هموطنان 
در روس��تاي دوش��ين كوه شهرس��تان نيك شهر 
سيستان و بلوچستان تهيه كرده اند.  وي يادآور شد: 
عالوه بر اين بسته ها ۱۱۴ جفت كفش، ۱۰۰ عدد 
شيرخشك، دو دس��تگاه تصفيه آب صنعتي و دو 
دستگاه تانكر آب ۵  هزار ليتري، ۱۶ هزار و ۶۰۰ عدد 
آب معدني يك و نيم ليتري و دارو نيز به ارزش ۵۰۰ 
ميليون ريال به همراه ۵ هزار عدد ماسك تهيه شده 

كه با رسيدن به مقصد بالفاصله توزيع مي شود. 

   قزوين: فرمانده ناحيه مقاومت بسيج امام حسن مجتبي)ع( قزوين 
گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس ۸۰ برنامه فرهنگي و ورزشي با شعار 
)ما قوي هستيم( در شهر قزوين اجرا خواهد شد.  سرهنگ عليرضا حيدري 
افزود: بيش از ۱۰۰ كانال در فضاي مجازي با محتواي دفاع مقدس براي 
نشان دادن زيبايي هاي دفاع مقدس ايجاد مي شود.  وي اجراي هر كوچه 
شهيد يك حسينيه در اين هفته و ماه صفر؛ برپايي ۱۰۰ نمايشگاه عكس 
در پايگاه ها؛ ويزيت رايگان پزشكي مناطق محروم؛ مسابقات فرهنگي و 

ورزشي را از برنامه هاي اين هفته عنوان كرد. 
   گيالن: بيمارستان 23۱ تختخوابي شهيد نوراني شهرستان تالش و 
مركز جامع توانبخشي هالل احمر در رشت از طريق ارتباط تصويري توسط 
رئيس جمهور و با حضور استاندار گيالن و معاون وزير راه و شهرسازي افتتاح 
شد.  بخش هاي بستري داخلي، جراحي، زنان و زايمان، كودكان و نوزادان و 
مراقبت هاي ويژه شامل آي. سي. يو، سي. سي. يو و ان. آي. سي. يو از جمله 
فضاهاي خدمات بستري، بخش هاي اورژانس، درمانگاه تخصصي، دياليز، 
اعمال جراحي و زايمان، داروخانه در بخش خدمات درماني، تصويربرداري 
پزشكي )راديولوژي و سي تي اسكن( و آزمايشگاه تشخيص پزشكي در 
حوزه خدمات تشخيصي، در بيمارستان جديداالحداث شهرستان تالش 

به مردم خدمات رساني مي كنند.

 برپايي نمايشگاه دستاوردهاي فرهنگي 
دفاع مقدس در كهگيلويه و بويراحمد

همزمان با چهلمين س�الگرد دفاع     كهگيلويه و بويراحمد
مقدس نمايش�گاه دس�تاوردهاي 
دفاع مقدس در اس�تان كهگيلوي�ه و بويراحمد برگزار مي ش�ود. 
»اميرعباس آس��مند« مدي��ركل بنياد حف��ظ آثار و نش��ر ارزش هاي 
دفاع مقدس استان كهگيلويه و بويراحمد با اش��اره به اينكه نمايشگاه 
دستاوردهاي دفاع مقدس استان كهگيلويه و بويراحمد برگزار مي شود، 
گفت: اين نمايش��گاه 3۱ ش��هريور با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي و 
به ش��كل چند غرفه محدود و با معرفي ظرفيت ها برپا مي ش��ود.  وي با 
اشاره به برگزاري همايش تجليل از پيشكس��وتان، افزود: همچنين در 
۹شهرستان استان اين همايش برگزار مي شود.  مديركل بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: 
رونمايي از چهار كتاب در حاشيه اين همايش ديده شده است.  آسمند 
گفت: ارتباط تصويري با رهبر معظم انقالب نيز در سطح كشور اجرايي 
خواهد شد. همچنين چندين س��خنراني در سطح مسئوالن لشكري و 
كشوري خواهيم داشت.  وي از تجليل 3 هزار پيشكسوت دفاع مقدس 
و خانواده آنها در سطح اس��تان خبر داد و افزود: ۶۰۰ نفر در بويراحمد، 
۴۵۰نفر در كهگيلويه و ۴۵۰ نفر در گچساران و 2۵۰ نفر در هر شهرستان 
باقيمانده تجليل مي ش��وند.  مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس استان كهگيلويه و بويراحمد نواختن زنگ مقاومت، تجليل از 
سربازان نخبه، مسابقات كتابخواني و سركشي از خانواده شهدا را از جمله 
برنامه هاي هدف دانست.  آس��مند همچنين از برنامه ريزي براي توليد 
۶۰كتاب در سال جاري خبر داد و خاطرنش��ان كرد: ۵۰ كتاب مكتوب 
و ۱۰كتاب صوتي از جمله اين موارد اس��ت.  به گفته وي در حال حاضر 

۴۵كتاب مراحل توليد را طي كرده و ۱2 مورد آن چاپ شده است.


