
موفقيت يك طرح درماني بيماري كوويد ۱۹ 
در دانشكده علوم پزشكي سيرجان

رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي و عادي انگاري كرونا سبب 
شد وضعيت كوويد۱۹ در كشور به سمت شرايط بحراني پيش رود 
تا جايي كه پايتخت را به مدت ي�ك هفته به تعطيلي و محدوديت 
كش�اند. اما وضعيت قرم�ز چندين ماه اس�ت كه در اس�تان هاي 
مختلف حك�م فرما ب�وده و حتي ش�رايط بحراني در بس�ياري از 
بيمارس�تان ها به وجود آمده است. در اين وانفس�ا خبر موفقيت 
يك طرح درماني بيماري كوويد۱۹ در دانش�كده علوم پزش�كي 
سيرجان مي تواند در اين روزهاي سخت، بارقه هايي از اميد باشد 
تا در كنار رعايت كردن پروتكل هاي بهداش�تي نيم نگاهي هم به 
درمان بيماران و ريش�ه كن كردن اين ويروس منحوس داش�ت. 

    
طرح تحقيقاتي با عنوان »بررسي تأثير تركيب مكمل هاي هسپريدين، 
آرتيميزيني��ن - آرتيميزيا آنوا، نوس��كاپين، رزوراترول، ان اس��تيل 
سيستئين و دوز باالي ويتأمين سي بر درمان و عاليم باليني بيماران 
س��رپايي و بس��تري مبتال به كوويد۱۹ عالمت دار« در بيمارس��تان 
امام رضا)ع( شهرستان سيرجان در شهريورماه سال جاري، با موفقيت 

به پايان رسيد. 
به گزارش دانشكده علوم پزشكي سيرجان، اين طرح كه به همت چند 
تن از محققان كشورمان طراحي شده بود، زير نظر دكتر »علي امجدي« 
پزشك متخصص عفوني و دكتر »معصومه محمدپور« به پايان رسيد 
كه در شرح آن آمده است، ۵۰ بيمار با تس��ت  PCR مثبت به عنوان 
گروه مداخله مكمل هاي هس��پريدين، آرتيميزينين - آرتيميزيا آنوا، 
نوسكاپين، رزوراترول، ان استيل سيستئين و دوز باالي ويتأمين سي 
دريافت كردند )بدون اس��تفاده از داروهاي پروتكل وزارت بهداشت از 
جمله هيدروكس��ي كلركين و هيچ نوعي از داروه��اي ضد ويروس(. 
مدت زمان درمان بيماران نهايتاً ۱۰ روز در نظر گرفته شده بود. جهت 
مقايس��ه، ۵۰ نفر از بيماران دريافت كننده داروه��اي پروتكل وزارت 

بهداشت با تست مثبت به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدند. 
نتايج اوليه حاكي از آن اس��ت كه بهبود عالئم بيماران )تنگي نفس و 
سرفه( از روزهاي ابتداي درمان قابل مشاهده بود، تمامي بيماران گروه 
مداخله دريافت كننده مكمل ها بدون فوتي با ميانگين شش روز بستري 
در كمتر از ۱۰ روز با موفقيت درمان شدند و خوشبحتانه هيچ بيماري از 

بخش مشكالت تنفسي )ARD( به ICU انتقال نيافت. 
ارزيابي نتايج نشان داد كه ميانگين بستري گروه كنترل بيش از ۹ روز 

بود و متأسفانه در گروه كنترل يك نفر فوتي وجود داشت. 
اين پروتكل درماني توانست در اين مرحله موفقيت آميز ظاهر شود و 
مجريان تصميم دارند در صورت حمايت مالي تعداد بيشتري از بيماران 

را تحت درمان قرار دهند. 
 پس از انجام آناليز نهايي آماري و بررس��ي متغيرها، جزئيات توس��ط 

مجريان طرح در قالب مقاله متعاقباً اعالم و منتشر خواهد شد.«
الزم به توضيح است كه اين طرح تحقيقاتي در مراحل اوليه و بر روي 
تعداد نسبتاً كمي بيمار انجام شده و براي نتيجه گيري قطعي الزم است 
كه تعداد بيشتري بيمار مورد آزمايش قرار گيرند كه در صورت تأييد 
نتايج از طرف ساير محققين و سازمان غذا و داروي كشور اجازه استفاده 
گسترده از مكمل هاي مورد استفاده در طرح تحقيقاتي براي بيماران 

داده خواهد شد. 

 توزيع بسته هاي معيشتي به همت 
دانش آموزان بسيجی آذربايجان شرقي

در قال�ب ط�رح رزماي�ش مؤمنان�ه  آذربايحانشرقي
بسته هاي معيشتي به ارزش بيش از 7 
ميلي�ارد توم�ان توس�ط س�ازمان بس�يج دانش آموزي اس�تان 
آذربايجان شرقي و دانش آموزان بسيجي اين سازمان، توزيع شد. 
وحيد فرشباف رشيدي مسئول بسيج دانش آموزي آذربايجان شرقي 
در نشست خبري به مناسبت هفته بسيج دانش آموزي و گراميداشت 
روز ۱۳ آبان با اشاره به اينكه در قالب طرح رزمايش مؤمنانه بسته هاي 
معيش��تي به ارزش بيش از 7 ميليارد تومان توس��ط س��ازمان بسيج 
دانش آموزي اس��تان آذربايجان ش��رقي و دانش آموزان بسيجي اين 
سازمان، توزيع شد. گفت: اين بسته ها در قالب رزمايش كمك مؤمنانه 
و پويش هم كالسي مهربان در سه مرحله و به ارزش بيش از 7 ميليارد 
تومان لوازم التحرير، كيف، كفش، تبلت، غذاي گرم و... توزيع شد.  وي 
با بيان اينكه روزهاي هفتم الي س��يزدهم آبان ماه تحت عنوان هفته 
بسيج دانش آموزي نام گذاري شده است، افزود: هماهنگي و همكاري 
خوب و مداومي مابين سازمان بسيج دانش آموزي آذربايجان شرقي و 
اداره كل آموزش و پرورش استان وجود دارد و مي توان از ظرفيت بسيج 

دانش آموزي استان به نحواحسن استفاده كرد. 
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ب�ا تصوي�ب ۵۰۰  بوشهر
ميلي�ارد توم�ان 
تس�هيالت بانك�ي در بخ�ش كش�اورزي و 
آبزي پروري بوش�هر طرح هاي جهش توليد 
استان ۱۴۰ ميليارد تومان تسهيالت گرفتند. 
محمدتق��ي منوچه��ري رئيس س��ازمان جهاد 
كشاورزي اس��تان بوش��هر، با تأكيد بر توجه به 
تس��ريع در اجراي طرح هاي گلخان��ه اي گفت: 
در 7 سال گذشته 76۹ ميليارد تومان در بخش 
گلخانه هاي اين اس��تان س��رمايه گذاري ش��ده 
اس��ت.  وي، توس��عه گلخانه ها براي امس��ال را 
۱۵۰ هكتار دانس��ت و افزود: انتظ��ار مي رود با 
روندي كه در اج��راي طرح ه��اي گلخانه اي در 
پيش است مساحت آن از اين ميزان فراتر برود.  
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر از 
ساخت ۳۱۳ هكتار گلخانه در اين استان در پنج 

سال گذش��ته خبرداد و خاطرنشان كرد: امسال 
تاكنون پرونده هاي مختلف در كارگروه استاني 
مصوب و براي احداث و توسعه گلخانه هاي جديد 

معرفي شده است.  منوچهري با اشاره به پرداخت 
تس��هيالت اعتباري از محل بند الف تبصره ۱8 
براي اجراي طرح هاي توليدي در حوزه كشاورزي 

تصريح كرد: ب��راي اجراي ۵۵ طرح كش��اورزي 
6۵ميليارد تومان از اين محل پرداخت شده است.  
وي، پرداخت تس��هيالت اعتب��اري براي جهش 
توليد را مورد اشاره قرارداد و افزود: در هفت ماه 
امس��ال ۱4۰ ميليارد تومان به طرح هاي جهش 
توليد بخش كشاورزي اس��تان بوشهر پرداخت 
ش��ده اس��ت.  رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان بوشهر با تأكيد بر تسريع اجراي طرح هاي 
كش��اورزي و آبزي پروري گف��ت: ۵۰۰ ميليارد 
تومان تس��هيالت بانكي براي اجراي طرح هاي 
توليدي در بخش كشاورزي و آبزي پروري تصويب 
شده است.  منوچهري با اش��اره به اجراي سايت 
پرورش آبزيان در شهرك شيالتي رود شور گناوه 
تصريح كرد: تاكنون هشت مزرعه در اين شهرك 
فعاليت و عمليات ساخت حوضچه پرورش ميگو 

آن آغاز شده است.

پرداخت تسهيالت ويژه به طرح هاي جهش توليد كشاورزي در بوشهر

رفع تصرف ۴ هكتار اراضي ملي در استان مازندران
از ابتداي سال  مازندران
تاكنون حدود 
۴۰هزار متر مربع از اراضي ملي در اس�تان 

مازندران، رفع تصرف شد. 
 حس��ينعلي ابراهيم��ي مدي��ركل حفاظ��ت 
محيط زيست مازندران گفت: با تالش و پيگيري 
اين اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران، از 
ابتداي سال ۹۹ تاكنون، حدود 4۰ هزار متر مربع 
از اراضي ملي در پناهگاه حيات وحش ميانكاله 

و منطقه البرز مركزي شمالي رفع تصرف شد.   وي افزود: ۲۱ هزار مترمربع از اراضي داخل پناهگاه حيات 
وحش ميانكاله رفع تصرف و ش��ش واحد دامداري غيرمجاز نيز در مرتع پلنگان پناهگاه حيات وحش 
ميانكاله تخريب شد.  مديركل حفاظت محيط زيست مازندران، حفاظت از اراضي ملي و عرصه هاي طبيعي 
را نيازمند عزمي جدي و همگاني دانست و تصريح كرد: ۱8هزار و ۳۰۰ مترمربع از اراضي منطقه حفاظت 

شده البرز مركزي شمالي نيز با صدور رأي قضايي به طور كامل خلع يد و رفع تصرف شد.

برگزاري مرحله سوم رزمايش كمك مؤمنانه در فارس
فرمانده سپاه  فارس
فجر ف�ارس از 
اجراي مرحله سوم رزمايش كمك مؤمنانه 
بسيجيان اس�تان همزمان با سالروز ميالد 

پيامبر اكرم)ص( خبر داد. 
سردار يداهلل بوعلي فرمانده سپاه فجر فارس گفت: 
بسيجيان، خيرين و گروه هاي جهادي فارس آماده 
برگزاري مرحله س��وم رزماي��ش كمك مؤمنانه 
هستند و در سالروز ميالد پيامبر اكرم)ص( و امام 

جعفر صادق)ع( به لطف الهي يك بار ديگر با همدلي براي كمك به محرومين به صحنه خواهند آمد.  وي افزود: 
مؤثرترين راه كنترل و مقابله با ويروس كرونا رعايت نكات بهداشتي توسط آحاد جامعه است و گروه هاي جهادي 
بسيج مي توانند در راستاي ترغيب جامعه به استفاده از ماسك و رعايت پروتكل هاي بهداشتي و آگاهسازي و 
آموزش مردم در رابطه با اين مؤلفه هاي مهم نقش آفريني كنند.  فرمانده سپاه فجر فارس همچنين با تجليل 
از مجاهدت شبانه روزي كادر بهداشت و درمان استان فارس، خاطرنشان كرد: سپاه فجر استان آمادگي دارد 
دوره هاي آموزشي الزم را براي داوطلبان كمك به كادر درماني برگزار كند تا اين داوطلبان پس از گذراندن دوره 

آموزشي بتوانند تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي به كمك كادر درمان فارس كمك كنند. 

پرداخت تسهيالت كرونايي به ۴ هزار ماليري
۲۱ ميلي�ارد و  همدان
۲۳۰ ميلي�ون 
تومان تس�هيالت كرونايي به ۴۲۰۰ نفر در 
س�طح شهرس�تان مالي�ر پرداخت ش�د. 
غالمرض��ا كارگر رئي��س اداره تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي شهرستان مالير با اشاره به پرداخت۲۱ 
ميليارد و ۲۳۰ ميليون تومان تسهيالت كرونايي 
به 4۲۰۰ نفر در سطح شهرستان مالير گفت: مراكز 
توليد و توزيع صنايع دستي، مراكز توليد و فروش 

پوشاك، كيف و كفش، آژانس هاي خدمات مسافرتي، گردشگري و زيارتي، مراكز باشگاه ها و مجتمع هاي ورزشي 
و تفريحي، مراكز و مؤسسات فرهنگي، هنري، رسانه اي و آموزشي، مراكز توزيع آجيل و خشكبار، بستني و آبميوه 
و قنادي ها، رانندگان مسافر برون شهري جاده اي، هوايي، ريلي و دريايي، آموزشگاه هاي رانندگي، گرمابه ها، 
آرايشگاه ها و سالن هاي زيبايي، مراكز توليد و فروش غذاهاي آماده، قهوه خانه ها، مراكز مربوط به گردشگري، 

هتل ها، مسافرخانه ها، موزه ها و مراكز اقامتي و گردشگري و بوم گردي مشمول اين گروه ها مي شوند. 

استفاده از پهپاد براي تشخيص عيوب خطوط شبكه انتقال برق مشهد
معاون بهره برداري  خراسانرضوي
ب�رق منطقه اي 
خراسان رضوي از بهره  برداري اين شركت از 
پهپاد براي تشخيص عيوب مقره و يراق آالت 
خطوط ش�بكه انتقال و فوق توزيع خبر داد. 
مهندس حميد موس��وي معاون بهره برداري 
ش��ركت برق منطقه اي خراسان رضوي گفت: 
در حال حاضر تش��خيص عي��وب الكتريكي 
موجود در خطوط انتقال و فوق توزيع در شبكه 
برق ايران در قالب قرارداد نگهداري و تعميرات )PM( و به صورت بازديدهاي شش ماهه صعودي و 
پياده و توسط تكنسين هاي بخش خطوط انجام مي شود.  وي با اشاره به استفاده از پهپاد افزود: بازديد 
خطوط توسط پهپاد به دليل كاهش بسياري از سختي ها و از بين رفتن خطرات جاني نسبت به بازديد 
صعودي خطوط به ويژه خطوط انتقال و فوق توزيع، امروز در كشورهاي پيشرو در صنعت برق مورد 
توجه خاص قرار گرفته و از اهداف اصلي آن مي توان به بررس��ي آرك زدگي مقره، تخمين آلودگي 
مقره، پيدا كردن شكستگي و لب پريدگي در مقره ها، تعيين شل بودن يا نبود پيچ و مهره، تشخيص 

نبودن اشپيل، آناليز تصاوير ترموويژن و كرونا ويژن و... اشاره كرد. 

 پنجمين جشنواره رسانه اي ابوذر 
در قزوين برگزار مي شود

پنجمين جشنواره رسانه اي ابوذر  قزوين
ب�ا ه�دف توس�عه، تعمي�ق و 
نهادينه سازي گفتمان انقالب اسالمي، توليد محتواي مورد 
انتظار جشنواره توسط رسانه ها و تحول در محتواي رسانه ها 
توسط سازمان بسيج رسانه اس�تان قزوين برگزار مي شود. 
پنجمين جشنواره رسانه اي ابوذر اس��تان قزوين در محورهاي 
مختلفي ش��امل جهش تولي��د و اقتص��اد مقاومتي، مب��ارزه با 
آس��يب هاي اجتماعي، بصيرت و دشمن شناسي، كرونا و كمك 
مؤمنانه، چهل س��الگي دفاع مقدس، دس��ت آورردهاي انقالب 
اس��المي، بس��يج و حوزه هاي اقدام، امي��د آفريني، مب��ارزه با 
تروريس��م و خروج امريكا از منطقه، مسائل صنفي خبرنگاران و 
اصحاب رسانه، عدالت خواهي و مطالبه گري، نقش مشاركت هاي 
عمومي در ارتقای امنيت اجتماعي، فرهنگ شهرنشيني و حقوق 

شهروندي برگزار مي شود.

 محروميت ۸ هزار دانش آموز شادگاني
 از شبكه شاد

در ح�ال حاض�ر ۸ ه�زار و ۲۰۰  خوزستان
دانش آموز مقط�ع ابتدايي اين 
شهرستان به گوشي هوشمند و شبكه شاد دسترسي ندارند. 
سيدصالح فاضلي رئيس اداره آموزش و پرورش شادگان گفت: 
براساس بررسي هاي انجام شده، 8 هزار و ۲۰۰ دانش آموز مقطع 
ابتدايي در اين شهرس��تان فاقد گوش��ي هوش��مند يا اينترنت 
هستند و امكان دسترس��ي به شبكه ش��اد را ندارند.  وي افزود: 
حدود ۱۳ هزار و ۳6۵ دانش آموز مقطع ابتدايي به فضاي مجازي 
دسترسي دارند و از طريق شبكه شاد از آموزش ها همگام با ساير 
دانش آموزان بهره مند مي ش��ود.  رئيس اداره آموزش و پرورش 
شادگان ادامه داد: تعداد 8۰ درصد جمعيت دانش آموزي مقطع 
متوسطه اين شهرس��تان از طريق آموزش حضوري و ۲۰ درصد 
مابقي جمعيت دانش آموزان اين مقطع به صورت غير حضوري و 

از طريق شبكه آموزش به ادامه تحصيل مشغول هستند. 

 آمادگي 53۱ گروه جهادي البرزي 
براي كمك به كادر درمان 

پيرو فرمايش�ات مق�ام معظم  البرز
رهبري ۵۳۱ گ�روه جهادي در 
استان البرز براي كمك به كادر درمان اعالم آمادگي كردند. 
مهران طيران رئيس سازمان بسيج سازندگي البرز گفت: تاكنون 
7۲۱ گروه جهادي در سامانه اطلس جهادي ثبت شده اند و ۵۳۱ 
گروه جهادي براي كمك به كادر درمان اعالم آمادگي كردند.  وي با 
اشاره به اعالم آمادگي گروهاي جهادي محله محور و اقشار مختلف 
مانند بسيج دانشجويي و مهندسي و طالب براي كمك به كادر درمان 
تصريح كرد: پس از س��ازماندهي اين گروها توسط بسيج جامعه 
پزشكي البرز، آموزش هاي الزم در اين حوزه داده مي شود.  رئيس 
سازمان بسيج سازندگي البرز خاطرنشان كرد: گام بعدي ضدعفوني 
معابر و اماكن عمومي است، با اين تفاوت كه قبالً تمام اماكن و معابر 
عمومي ضدعفوني مي شدند اما اين كار در اين مرحله بر اساس نياز و 

پروتكل هاي دانشگاه علوم پزشكي البرز انجام مي شود. 

 سپاه ۱۴۰۰ فرصت شغلي جديد
برای مددجويان گيالن ايجاد مي كند

 تدارك ۴۷۵ برنامه فرهنگي 
در هفته بسيج دانش آموزي استان مركزي

ب�ا هم���كاري  گيالن
ام�داد  كميت�ه 
امام خميني)ره( و سپاه قدس گيالن امسال بيش از 
هزار و ۴۰۰ فرصت شغلي در استان ايجاد مي شود. 
سرهنگ پاسدار احمد ابراهيمي مسئول سازمان 
بسيج سازندگي س��پاه قدس گيالن با اشاره به 
تفاهمنامه همكاري سپاه قدس گيالن و كميته 
امداد امام خميني )ره( در قالب طرح اشتغالزايي، 
كارآفريني و حمايتي گفت: اشتغالزايي از مهم ترين 
اهداف اين تفاهمنامه است.  وي با بيان اينكه اعتبار 
پيش بيني شده در تفاهمنامه مذكور بيش از ۵۰ 
ميليارد تومان است خاطرنشان كرد: اجراي اين 
تفاهمنامه و اهداف آن به حوزه هاي مختلف در 
سطح شهرستان ها ابالغ ش��ده و قرار است براي 
هزار و 4۰۰ نفر در سطح استان شغل ايجاد كنيم.  
مسئول س��ازمان بسيج س��ازندگي سپاه قدس 
گيالن وضعيت اقتصادي جهان و كش��ورمان را 
مورد اش��اره قرار داد و افزود: با توجه به وضعيت 
اقتصادي جهان، كشور و مشكالت ناشي از كرونا و 
تحريم هاي ظالمانه لذا انعقاد اين تفاهمنامه هاي 
همكاري مي تواند يك همدلي بين دستگاه ها ايجاد 
كند و در كاهش مشكالت و ايجاد شغل تاثيرگذار 
باشد.  ابراهيمي با بيان اينكه يكي از هنرهاي بسيج 

پاي كار آوردن مردم براي كارآفريني است گفت: 
اين اقدامات منجر به افزايش اش��تغال خانگي و 
زود بازده مي ش��ود.  وي كمك به اش��تغالزايي، 
بهبود معيشت مردم و توانمندسازي خانواده ها را 
كمك كننده توليد و اقتصاد كشور دانست و افزود: 
راه اندازي و توسعه كسب و كارهاي كوچك با رونق 
اقتصادي و جهش توليد در س��طح كشور همراه 
خواهد بود و باعث مي ش��ود بخشي از مشكالت 
ناشي از تحريم ها و ش��يوع كرونا جبران شود.   از 
جمله مفاد اي��ن تفاهمنامه، ايج��اد و راه اندازي 
طرح هاي اشتغالزايي براي هزار و 4۰۰ نفر با اعتبار 
4۹۰ ميليارد ريال، آموزش هاي حوزه كسب وكار 
براي 6۰۰ نفر به ارزش ريالي ۹۰۰ ميليون ريال و 
حمايت از اجراي طرح هاي نوآورانه و دانش بنيان 
در اس��تان اس��ت.  بازاريابي و فروش محصوالت 
توليدي در قالب بيش از 4۰ غرفه به ارزش ريالي 
44۰ ميليون ري��ال و تعمير و بهس��ازي فضاي 
كس��ب وكار به ارزش ۳ ميليارد ريال و همچنين 
طرح هاي حمايتي براي كارياب��ي بيش از ۱۵۰ 
مددجوي مستعد، تش��كيل و راه اندازي كانون 
خيران استان گيالن، راه اندازي بيش از ۲۰ مركز 
نيكوكاري و طرح هاي راهبري شغلي براي ۵۰ نفر 

از ديگر مفاد اين تفاهمنامه است. 

مرکزی ۴7۵ برنام�ه در 
قال�ب ۲۵ برنامه 
محتوايي و فرهنگي براي بزرگداشت هفته بسيج 
دانش آموزي استان مركزي تدارك ديده شده است. 
سردارس��رتيپ دوم پاس��دار »محس��ن كريمي« 
فرمانده س��پاه روح اهلل اس��تان مركزي با اشاره به 
تدارك 47۵ برنامه در قالب ۲۵ برنامه محتوايي و 
فرهنگي براي بزرگداشت هفته بسيج دانش آموزي 
در اين استان گفت: امسال با توجه به محدوديت هاي 
كه به خاطر وي��روس كرونا در جامع��ه وجود دارد 
تمركز برنامه ه��اي هفته بس��يج دانش آموزي بر 
برنامه هاي محتوايي با محوريت فضاي مجازي است.  
وي افزود: راه اندازي پويش گسترده » امريكا بايد از 
منطقه برود«، راه اندازي پويش گسترده »همه با هم 
مرگ بر امريكا«، امضاي طومار مجازي دانش آموزي، 
ايجاد كانال هاي شهرس��تاني راهيان نور مجازي، 
بيانيه ضد امريكايي مجام��ع علويون و فاطميون، 
افتتاحيه و معرفي مسابقات سرود نغمه عشق، توليد 
محتواي كانال شاد سازمان بس��يج دانش آموزي 
با در نظر گرفتن ش��رايط و با طبق مصوبات ستاد 
مقابله با كروناي اس��تان از مهم تري��ن برنامه هاي 
شاخص استان است.  فرمانده سپاه روح اهلل استان 
مركزي گفت: پويش »امريكا بايد از منطقه برود« 

يكي از برنامه هاي مهم هفته بس��يج دانش آموزي 
اس��ت كه اين پويش در فضاي مجازي و به صورت 
متمركز برگزار خواهد ش��د.   سردار كريمي افزود: 
در اين پويش دانش آموزان مي توانند در بخش هاي 
متن نويس��ي با موضوع، چرا مرگ بر امريكا؟، پيام 
به سربازان امريكايي، نقاش��ي با موضوع استكبار 
ستيزي و ترسيم جنايات امريكا، نماهنگ با موضوع 
چرا مرگ بر امريكا، استكبارستيزي و ويژگي هاي 
دانش آموز انقالبي، طراح��ي اينفوگرافي از بيانات 
حضرت امام خميني)ره(  و مقام معظم رهبري يا 
به تصوير كشاندن جنايات امريكا در منطقه، تهيه 
پادكست صوتي با صداي دانش آموز و قرائت بخشي 
از وصيت نامه شهيد حاج قاسم سليماني توليدات 
را ارس��ال كنند.  وي تصريح كرد: در روز ۱۳آبان، 
رأس ساعت ۹ صبح هر دانش آموز مي تواند با تهيه 
فيلم از خود در فضاي عمومي با صداي رسا مرگ بر 
امريكا بگويد و در پويش همه با هم مرگ بر امريكا 
شركت كند. فرمانده س��پاه روح اهلل استان مركزي 
گفت: طومار مجازي دانش آموزي با شعار امريكاي 
جنايتكار بايد از منطقه برود، بر بستر فضاي مجازي 
طراحي شده و دانش آموزان با ثبت نام و نام خانوادگي 
خود، اين طومار را امضا و آدرس اينترنتي اين طومار 

در سايت و كانال دانش آموز بيست خواهد بود.

  آذربايجان شرقي: قرارگاه پدافند پرتوي استان آذربايجان شرقي 
در راستاي سياست هاي كلي پدافند غيرعامل و اجراي مصوبات كميته 
دائمي پدافند غيرعامل كشور به منظور صيانت از مردم و سرمايه هاي 
ملي در برابر تهديدهاي پرتوي تشكيل ش��د و فعاليت خود را به طور 
رسمي آغاز كرد.  رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس كميته دائمي 
پدافند غيرعامل كشور با صدور ابالغيه تشكيل اين قرارگاه، طي حكمي 
استاندار آذربايجان شرقي را با پيشنهاد سازمان پدافند غيرعامل كشور 

به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند پرتوي استان منصوب كرد.  
سرلش��كر محمدباق��ري در اي��ن حك��م بر ايمن��ي و مصون س��ازي 
زيرساخت هاي حياتي استان و ارتقاي آمادگي براي مقابله با تهديدهاي 
پيش رو و همچنين حداكثر همكاري دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان و 

نيروهاي مسلح در اين راستا تأكيد كرده است. 
  خوزس�تان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي ش��اپور اهواز از 
راه اندازي درمانگاه هاي تخصصي كوويد۱۹ به منظور مراجعه بيماران 
مشكوك به ابتال، در خوزستان خبر داد.  دكتر فرهاد ابول نژاديان افزود: 
در هر شهرس��تان يكي دو مركز و در اهواز نيز چند درمانگاه ها به اين 
منظور اختصاص يافته و افراد مشكوك به ابتال به كوويد ۱۹ را پذيرش 
مي كنند و در اين مراكز، پزشكان متخصص عفوني و داخلي بيماران را 

معاينه خواهند كرد. 
  كهگيلويه وبويراحمد: معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي 
ياسوج از توزيع انسولين در 7۰ داروخانه استان كهگيلويه و بويراحمد 
خبر داد.  امام بخش قائدي گفت: اين دارو به شركت هاي دارويي كشور 
تحويل و توزيع آن طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه بين داروخانه هاي 
استان انجام شد.  وي با اشاره به توزيع داروهاي حياتي پنج گروه بيماري 
خاص خاطرنشان كرد: بيماران پيوند اعضا، ام اس، تاالسمي، هموفيلي 
در داروخانه اتفاقات بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج، و براي گروه هاي 
بيماري ام اس و ام پي اس در داروخانه هاي دولتي امام جعفر صادق)ع(، 
داروخانه دكتر فلسفي همه گروه هاي بيماري خاص و همه گروه هاي 

بيماري خاص در داروخانه بيمارستان شهيد رجايي انجام مي شود. 
  آذربايجان غربي: اس��تاندار آذربايجان غربي گفت: تداوم كاهش 
تلفات جاده اي نيازمند تكميل بيش از ۳۰۰ كيلومتر پروژه نيمه تمام 
راهسازي، افزايش پايگاه هاي امداد جاده اي اورژانس و هالل احمر و حذف 
نقاط پرحادثه است.  محمدمهدي شهرياري، نقاط پرحادثه، عدم ايمني 
و تجهيز جاده ها، ناوگان فرسوده حمل و نقل، كيفيت پايين خودروها، 
بي توجهي به حريم و استاندارد جاده اي و نيز ناآشنايي رانندگان به قوانين 

را از جمله داليل تصادفات جاده اي و دورن شهري دانست. 
  اصفهان: حجت االسالم محمد حسين بلك مديركل اوقاف و امور 
خيريه اصفهان در مراسم تجليل از س��ه نفر از دانش آموزان اصفهاني 
داراي رتبه همايش پنجاه و هش��تمين جايزه بنياد البرز كه به صورت 
همزمان در ۲۱ استان كشور برگزار ش��د، گفت: طي يك ماه گذشته 
پنج نفر از دانشجويان تجليل شد و امروز نيز تجليل از سه دانش آموز 
فرهيخته استان در دس��تور كار اس��ت.  وي با بيان اينكه به هر يك از 
دانش آموزان برتر مورد تجليل بنياد البرز عالوه بر لوح افتخار و تنديس 
جوايز نقدي به مبلغ ۵۰ ميليون ريال اهدا مي شود، افزود: اميدواريم اين 

دانش آموزان را در سطح دانشجويي نيز مورد تجليل قرار دهيم.

احداث 5 هزار واحد مسكن محرومان در گيالن 
از سوی ستاد اجرايي فرمان امام)ره(

۲۶ داروي جديد ضد سرطان رونمايي شد
طي روزهاي اخير مناطق مختلف گيالن شاهد اتفاقات خوبي بودند كه 
مي تواند آغازي براي ادامه اين روند و ايجاد اشتغال و تأمين مسكن و 
رفع نيازهاي خانواده هاي محروم و كم برخوردار باشد. در همين راستا 
افتتاح طرح توسعه كارخانه توليد كنس�انتره در رودسر كه حداقل 
ايجاد ۵۰۰ شغل جديد را به همراه دارد به همراه بهره برداري از مدرسه 
۱۲ كالسه و توزيع ۴۰ هزار بسته بهداشتي و نوشت افزار در اين منطقه 
و همچنين آغاز پروژه ۴۰هكتاري »مسكن بركت« در سفيدرود رشت 
و امضای تفاهمنامه برای ايجاد ۶۰هزار شغل از جمله اقداماتي است كه 
به همت ستاد اجرايي فرمان امام در گيالن پيگيري مي شود. همچنين 
رئيس س�تاد اجرايي فرمان امام)ره( با حضور در مجموعه سبحان 
آنكولوژي و سبحان دارو، از ۲۶ داروي جديد ضد سرطان رونمايي كرد. 

    
طرح توسعه شركت توليد كنسانتره و رب گلدشت افشره در رحيم آباد 
رودسر جزو پروژه هايي بود كه در سفر رئيس ستاد اجرايي فرمان امام 

به گيالن افتتاح شد. 
كارخانه هاي كه با سرمايه گذاري ۲7۰ميلياردتوماني ستاد اجرايي حاال 

براي تعداد بيشتري از گيالني ها اشتغال ايجاد كرده است. 
شركت گلدشت در زمينه توليد و فرآوري كنسانتره مركبات ار جمله 
پرتقال، ليموترش، گريپ فروت، نارنگي و همچنين پرك پرتقال، پرك 
نارنگي، روغن پوست پرتقال، پوره س��يب، پوره كيوي، پوره هلو و رب 
گوجه فرنگي به ص��ورت فله اي فعاليت مي كند كه طرح توس��عه اين 
كارخانه با سرمايه گذاري س��تاد اجرايي به بهره برداري رسيد و براي 

۵۰۰ نفر بصورت مستقيم اشتغال ايجاد شد. 
محمد مخبر رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام در حاشيه بازديد از اين 
كارخانه و نمايشگاه مشاغل اشتغال محور بنياد بركت گفت: »در استان 
گيالن محصوالت كشاورزي بسيار با كيفيتي كشت شده كه بايد از اين 

محصوالت حمايت و به برندسازي آنان كمك كرد.«
وي با اذعان به اينكه صنايع دستي يكي از مهم ترين محصوالت توليد 
شده در روستاهاي گيالن است، تصريح كرد: »محصوالت صنايع دستي 
توليد شده در استان گيالن يك برند كشوري بوده و  از اين ويژگي و برند 
بايد نهايت بهره را برد زيرا كمك به اشتغال روستايي از طريق پرداخت 

تسهيالت مانع از مهاجرت مردم از روستا به شهر مي شود.«
به گفته مخبر، مهم ترين برنامه ستاد اجرايي فرمان امام براي امسال، 
ايجاد ۳۰۰ هزار شغل در كشور است كه ۲۰۰ هزار شغل توسط بنياد 

بركت و مابقي توسط شركت هاي دانش بنيان ايجاد مي شود. 
وي تأكيد ك��رد: »تفاهمنامه اي كه با اس��تانداري گيالن امضا كرده و 

براساس آن 6۰ هزار شغل جديد در استان ايجاد خواهد شد.«
اين پايان برنامه ها در اين منطقه نبود و با حضور رئيس س��تاد اجرايي 
فرمان امام، استاندار گيالن و امام جمعه كوچصفهان، مدرسه ۱۲ كالسه 
بركت شهيد باهنر نيز در روستاي الله دش��ت كوچصفهان با اعتبار ۳ 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان و  با ظرفيت ۱8۳ دانش آموز افتتاح و به 
بهره برداري رسيد.  ضمن اينكه با دستور محمد مخبر، به طور همزمان 
۵۱ پروژه عمراني و زيربنايي بنياد بركت نيز در مناطق مختلف افتتاح 
و توزيع ۱۵۰ س��ري جهيزيه، ۳۰هزار اقالم بهداشتي و  ۱۱ هزار بسته 

نوشته افزار در مناطق محروم استان توسط بنياد احسان آغاز شد. 
  آغاز عمليات ساخت ۵ هزار واحد مسكوني

رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام در ادامه سفر خود به گيالن به رشت 
رفت و طي مراس��مي خبر آغاز عمليات احداث ۵ هزار واحد مس��كن 
محرومان در گيالن را اع��الم كرد.  در همين راس��تا كلنگ پروژه 4۰ 
هكتاري »مس��كن بركت« با حضور محمد مخبر در سفيدرود رشت 
به زمين خورد و عمليات ساخت آن آغاز ش��د.  در اين مراسم، رئيس 
ستاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه مس��كن جزو يكي از اركان رفاه 
اجتماعي در جامعه اس��ت، گفت: »يكي از اهداف ستاد اجرايي فرمان 
امام ايجاد آرامش در جامعه بوده و به همين منظور مسئوليت سنگين 
ساخت بخشي از مسكن ملي را تقبل كرده ايم.« وي  افزود: »از 4۰۰ هزار 
واحدي كه در قالب طرح مسكن ملي قرار است در سراسر كشور ساخته 

شود، ۲۵ درصد آن را ستاد اجرايي فرمان تقبل كرده است.«
به گفته مخبر، تاكنون ستاد اجرايي ۱6۰ هزار واحد مسكوني براي افراد 
كم برخوردار در سراسر كشور ساخته يا در ساخت آن مشاركت كرده 
است.  در ادامه اين سفر رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام با حضور در 
مجموعه سبحان آنكولوژي و سبحان دارو، ضمن بازديد از خط توليد 
داروي ضدكرونايي رمدسيوير، از ۲6 داروي جديد اين مجموعه هاي 
وابسته به س��تاد رونمايي كرد.  وي در حاشيه اين مراسم از توليد يك 
داروي كمياب در كش��ور توس��ط س��تاد خبرداد و گفت: »باتوجه به 
تحريم هاي ظالمانه، تا س��ال آينده خط توليد »انسولين« ايراني را در 

مجموعه دارويي ستاد راه اندازي مي كنيم.«
مخبر افزود: »از ۲6 داروي جديد رونماي��ي كرديم كه اغلب در حوزه 
درمان س��رطان هس��تند.« رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام سبحان 
آنكولوژي را قرارگاه ساخت دارو در كشور معرفي كرد و گفت: »سبحان 
آنكولوژي جزو قرارگاه هاي مهم در مقابله با تحريم دارويي امريكاست و 
كارهاي غير قابل تصوري در اين شركت رخ داده كه اوج آن ساخت دارو 

ضدكرونايي رمدسيوير بوده است.«


