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88498441سرويس  شهرستان

حوريه ملكي

ويژه  برنامه هاي      گيالن
روز جهان����ي 
معلوالن با شعار »با توانايي هاي متفاوت، آينده  
را خواهيم  ساخت« با عنوان »بر بال فرشتگان« 
از امروز ت�ا ۲۰ آذر م�اه در دو مركز فرهنگي 
هنري فراگير شهرستان هاي رشت و رودسر 

برگزار مي شود. 
اسفنديار ضيايي مديركل كانون پرورش فكري 
گيالن با اشاره به اينكه ايجاد بستر مناسب براي 
تعامل كودكان و نوجوانان داراي نيازهاي ويژه با 
همساالن و ايجاد حس همدلي و برابري در آنها 
يكي از اولويت هاست، گفت: ويژه برنامه هاي روز 
جهاني معلوالن با عنوان »بر بال فرشتگان« در 
دو مركز فرهنگي هنري فراگير شهرستان هاي 
رشت و رودسر، به كودكان و نوجوانان با نيازهاي 
ويژه )نابينا، كم بينا، ناش��نوا، كم شنوا و كم توان 

جس��مي حركتي( خدمات فرهنگي از امروز تا 
آذر ماه برگزار مي شود.    ۲۰

وي با بيان اينكه شناس��ايي اين اف��راد و معرفي 
كانون و خدمات مراكز فراگير كانون پرورش فكري 
به خانواده ها، همراه سازي كودكان و نوجوانان با 
نيازهاي ويژه در پيش برد برنامه ها و توانمندسازي 
مربيان مراك��ز فراگير كانون پ��رورش فكري از 
اهداف برگزاري اين ويژه برنامه هاس��ت، افزود: 
اجراي كارگاه هاي برخط مراكز فرهنگي هنري، 
برگزاري مهرواره فرهنگ��ي هنري، خريد كتاب 
براي مراكز فرهنگي هنري فراگير، ويژه كودكان 
و نوجوانان با نيازهاي ويژه )نابينا، كم بينا، ناشنوا، 
كم شنوا و كم توان جس��مي حركتي( و برگزاري 
مسابقه مجازي عكس نوشت »با عنوان دوست با 
نيازهاي ويژه من«  از جمله برنامه هاي پيش بيني 

شده براي اين هفته است.  

مديركل كانون پرورش فكري گيالن توليد محتوا، 
تهيه و انتشار نماهنگ، كليپ آموزشي در فضاي 
مجازي و برگزاري انجمن هاي تخصصي برخط 
را از ديگ��ر اين فعاليت ها عن��وان و تصريح كرد: 
برپايي نمايشگاه مجازي دست سازه هاي كودكان 
و نوجوانان ب��ا نيازهاي ويژه در س��ايه همراهي 
آموزش و پرورش استان و برگزاري گردهمايي 
مجازي، ويژه والدين و اولياي تربيتي با همكاري 

اداره بهزيستي گيالن از ديگر برنامه هاست. 
در سراسر كشور يك ميليون و ۴۶۷ هزار و ۸۰۵ 
نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار 
دارند كه ۱۹۴ هزار و ۴۶۹ نفر جمعيت سالمند، 
۲۷ هزار و ۳۲ نفر داراي ضايع��ه نخايي، ۹ هزار 
و ۱۰۰ نفر مشكالت س��ينه اي، ۱۰ هزار و ۵۱۵ 
نفر ضايعات كمري خارجي و ۷ هزار و ۴۱۷ نفر 

مشكالت گردني هستند.

رشت و رودسر  ميزبان ويژه  برنامه »بر بال فرشتگان«

214 خانوار روستايي عنبران اردبيل پايش سالمت شدند
در راس��تاي      اردبيل
اج�راي طرح 
پايش و نظارت ش�هيد حاج قاسم سليماني، با 
مشاركت موسسه قرآني بنت الهدي منطقه ويژه 
عنبران نمين ۲1۴ خانوار روستايي اين منطقه از 
لحاظ ابتال به ويروس كرونا غربالگري ش�دند. 
نهضت حورزاده، رئيس اتحاديه مؤسسات و مراكز 
قرآني اس��تان اردبيل ب��ا بيان اينك��ه ۲۱۴ خانوار 
روستايي منطقه ويژه عنبران از لحاظ ابتال به ويروس 

كرونا غربالگري شدند، گفت: مؤسسات قرآني عالوه بر فعاليت هاي آموزشي، در حوزه فعاليت هاي اجتماعي و 
فرهنگي، با ادارات و نهادها و نيز تشكل هاي مردمي همكاري و تعامل دارند.  وي به اجراي طرح پايش سالمت شهيد 
سردار سليماني اشاره كرد و افزود: غربالگري، ارتباط تلفني، برنامه هاي محله محور با هدف مديريت و كنترل شيوع 
كرونا از طريق مشاركت مردمي و قطع زنجيره ويروس كرونا، كاهش بستري، كاهش مرگ ومير در سطح شهرستان 
و منطقه از اهداف اصلي طرح شهيد قاسم سليماني است.  رئيس اتحاديه مؤسسات و مراكز قرآني استان اردبيل 
خاطر نشان كرد: مؤسسه بنت الهدي عنبران نمين با همكاري اعضاي جوان و داوطلب خانه هالل و حوزه مقاومت 
بسيج و مركز جامع سالمت شهري اين منطقه، در طرح پايش و نظارت شهيد حاج قاسم سليماني مشاركت دارد. 

توزيع 1۰۰ هزار كيت تشخيصي سريع كرونا در آذربايجان شرقي
رئيس دانشگاه     آذربايجان شرقي
علوم پزشكي 
تبريز از توزيع 1۰۰ هزار كيت تشخيصي سريع 
ويروس كرونا در آذربايجان شرقي، خبر داد. 
محمدحسين صومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
تبريز با بيان توزيع ۱۰۰ هزار كيت تش��خيصي 
سريع ويروس كرونا در آذربايجان شرقي گفت: 
روزانه به طور ميانگين ۴۵۰۰ كيت تشخيصي 
سريع كرونا براي آذربايجان شرقي، تعلق گرفته 

اس��ت.  وي، شناس��ايي بيماران كرونايي و اطرافيان، قرنطينه خانگي و معكوس، درمان خانگي و تأمين 
نيازهاي بيماران كرونايي و سالمندان را از محورهاي طرح شهيد حاج قاسم سليماني عنوان كرد و افزود: 
حدود ۳ هزار تيم مراقبتي با حضور مراقبين سالمت و بهورزان در راستاي اجراي طرح شهيد حاج قاسم 
سليماني در آذربايجان شرقي تشكيل شده است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ادامه با بيان اين كه 
آذربايجان شرقي در وضعيت نارنجي كرونايي است، خاطرنشان كرد: تنها پنج شهرستان در وضعيت زرد است 

و بقيه شهرستان هاي آذربايجان شرقي از نظر شيوع ويروس كرونا در وضعيت نارنجي قرار دارند.

پرداخت قبوض نيازمندان مشهدي با اجراي طرح مسجد سنگرسالمت 
طرح جديد كمك      خراسان رضوي
ب�ه نيازمن�دان 
حاش�يه ش�هر مش�هد، با پرداخت قبوض 

خدماتي آنها آغاز شد. 
حجت االس��الم محمد اصالني مس��ئول امور 
مساجد منطقه پنج مشهد گفت: در طرح جديد 
مسجد سنگر س��المت كه از ابتداي آذرماه و با 
هدف كمك به اقشار آسيب پذير آغاز شده است، 
با شناسايي خانواده هاي نيازمند حاشيه شهر 

مشهد، كمك هايي از قبيل پرداخت قبوض خدماتي شامل آب ، برق، گاز، پرداخت اجاره خانه، كمك به 
پرداخت هزينه هاي پزشكي و... شده است تا عالوه برنوعي بيماريابي، كمكي هم در كاهش دغدغه هاي 
اين خانواده ها شده باشد.  وي افزود: در اين طرح، مساجد حاشيه شهر با همكاري ائمه جماعات مساجد 
با خيرين ارتباط برقرار كردند و تاكنون حدود ۱۱۵ ميليون تومان جمع آوري شده است.  مسئول امور 
مساجد منطقه پنج مشهد با بيان اينكه طبق تقسيم بندي سازمان امور مساجد، مناطق حاشيه اي مشهد 
شامل مناطق پنج و شش مي شود، تصريح كرد: اين طرح تا زماني كه خيرين پاي كار باشند و نياز به 

كمك به خانواده هاي نيازمند در دوران شيوع كرونا، احساس شود ادامه خواهد يافت. 

اجراي طرح غربالگري كرونا در 24 محله كرمانشاه
معاون بهداش�تي     كرمانشاه
دانش�گاه عل�وم 
پزشكي اس�تان كرمانش�اه از اجراي بيماريابي و 
غربالگري فعال در قالب طرح شهيد سليماني در ۲۴ 
محله كرمانشاه با هدف قطع زنجيره كرونا خبر داد. 
ابراهيم ش��كيبا معاون بهداش��تي دانشگاه علوم 
پزشكي استان كرمانشاه با اشاره به آغاز اجراي طرح 
غربالگري كرونا در ۲۴ محله كرمانشاه گفت: برنامه 
تكميلي مديريت كرونا طرح محله محور كه به نام 
شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني مزين شده است و اجراي آن در سراسر كشور از استان كرمانشاه آغاز شد بر پايه 
چهار اصل برنامه ريزي، سازماندهي، اجرا و پايش و نظارت استوار است.  وي افزود: مديريت بيماري، كاهش ميزان 
شيوع بيماري با قطع زنجيره انتقال، كاهش ميزان بستري و مرگ ومير بيماران مبتال به كوويد ۱۹ از اهداف 
چهارمين گام بسيج ملي مبارزه با كروناست.  معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه با اشاره به 
محله محوري و خانواده محوري و مبناي »هر خانه يك پايگاه سالمت« تصريح كرد: تعداد ۷۷۳ تيم عملياتي در 

استان براي اجراي اين طرح، شامل ۱۴۴ تيم در شهر و ۶۲۹ تيم در روستاها در نظر گرفته شده است. 

 سرمايه گذاري بنياد بركت 
براي توليد كلزا در مزارع گلستان 

مديركل س�تاد اجراي�ي فرمان     گلستان
حضرت امام )ره( گلستان از اجراي 
طرح جهش توليد كلزا در استان با همكاري اين ستاد خبرداد. 
محمدمهدي سلمان زاده مديركل س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( استان گلستان گفت: در راستاي فرمايشات رهبر معظم 
انقالب، براي رسيدن به خودكفايي محصوالت كشاورزي، مقرر شده 
كه طرح جهش توليد كلزا با همكاري جهاد كشاورزي و ستاد اجرايي 
در ۲۰ هزار هكتار از اراضي گلستان اس��تان اجرا شود.  وي افزود: 
۳۰درصد هزينه تهيه بذر، كودهاي زراعي و علف كش ها و همچنين 
۹۰ درصد هزينه بيمه كشاورزي توسط اين ستاد تأمين مي شود.  
سلمان زاده همچنين از برگزاري جلسه راهبردي جهش توليد كلزا 
در استان گلس��تان خبرداد و تصريح كرد: در اين جلسه پيرامون 
جهش توليد در ديم زارهاي كشور و سياست ها و حمايت هاي وزارت 
جهادكشاورزي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و پتانسيل 

كشت كلزا در اراضي ديم زار شمال استان مسائلي مطرح شد. 

طرح ناظران سالمت هالل احمر در ايالم 
آغاز شد

طرح ناظران سالمت همزمان با     ايالم
طرح محله محور مبارزه با كرونا 
با همكاري اعضاي جوانان اين جمعيت با سپاه اميرالمومنين)ع( 
و دانشگاه علوم پزش�كي در سراسر اس�تان ايالم آغاز شد. 
علي اصغر علي اكبري مديرعامل جمعيت هالل احمر استان ايالم گفت: 
طرح ناظران سالمت در قالب همكاري اعضاي جوانان هالل احمر با 
بازرسان سالمت محيط و كار دانشگاه  علوم پزشكي و نيروهاي بسيجي 
سپاه اميرالمومنين )ع( ايالم در زمينه كنترل و نظارت برحسن اجراي 
پروتكل هاي بهداشتي و در راستاي صيانت از سالمت هموطنان و قطع 
زنجيره انتقال ويروس كرونا در سطح استان آغاز به كار كرده است.  وي 
افزود: اجراي دقيق دستورالعمل هاي بهداشتي از سوي مردم و پايبندي 
به محدوديت هاي كرونايي اعمال ش��ده از راهكارهاي كنترل و مهار 
ويروس كرونا و به حداقل رساندن آمار جانباختگان بيماري كوويد ۱۹ 
است كه جمعيت هالل احمر، در اين راستا و در جهت حفاظت از سالمت 

هم استاني ها براي اجراي طرح ناظران سالمت اقدام كرده است.

 توزيع 48 دستگاه تبلت
 بين دانش آموزان نيازمند خنداب

ب�ه هم�ت كميت�ه ام�داد ام�ام      مركزي
خمين�ي )ره( و خيرين ۴۸ تبلت 
بين دانش آموزان نيازمند خنداب در استان مركزي توزيع شد. 
در مراسمي با حضور مسئوالن شهرستان خنداب در استان مركزي 
تعداد ۴۸ تبلت بين دانش آموزان نيازمند اين شهرستان توزيع شد 
تا بتوانند در كالس درس از طريق فضاي مجازي شركت كنند و 
مشكل آموزش غير حضوري نداشته باش��ند. به گفته مسئوالن 
كميته امداد امام خميني)ره( ارزش اي��ن تبلت ها ۱۴۵ ميليون 
تومان اس��ت كه در دو مرحله بين دانش آم��وزان نيازمند و كمتر 
برخوردار شهرس��تان خنداب از سوي خيرين و س��اير ارگان ها و 
نهاد ها از ۲۷ آبان در استان مركزي آغاز شد.  طبق اعالن آموزش 
ابتدايي آموزش و پرورش استان مركزي ۱۰ درصد دانش آموزان 
مقطع ابتدايي استان از آموزش غيرحضوري و مجازي مدارس به 
دليل نداشتن بضاعت خريد گوشی هوشمند يا نداشتن اينترنت از 

اتصال به شبكه آموزش دانش آموزي )شاد( محرومند. 

راه اندازي طرح محله محور شهيد سليماني 
با 395 تيم حمايتي در كرمانشاه

 اليروبي رودخانه ها و ساخت سيل  بند 
در كرمان از سوی قرارگاه خاتم

در اس����تان     كرمانشاه
كرمانشاه ۳۹۵ 
تيم حمايتي و 1۵۰ تيم نظارتي در قالب طرح 
محله محور شهيد سليماني راه اندازي شد. 
سردار بهمن ريحاني فرمانده سپاه حضرت نبي 
اكرم )ص( استان كرمانش��اه در جلسه قرارگاه 
عملياتي ستاد مبارزه با تشريح جزئيات اجراي 
طرح محله محور ش��هيد س��ليماني در جهت 
كنترل بيماري كرونا گفت: اين طرح با هماهنگي 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سطح استان 
ش��روع و به خوبي در حال انجام است.  فرمانده 
س��پاه حضرت نبي اكرم )ص( استان كرمانشاه 
افزود: در راستاي دس��تيابي به اهداف قرارگاه 
عملياتي س��تاد مبارزه با كرونا استان تاكنون 
در شهر كرمانشاه ۲۰۰ تيم حمايتي و ۶۵ تيم 
نظارتي راه اندازي شده كه تعداد تيم هاي نظارتي 
براساس نياز دانشگاه علوم پزشكي است.  سردار 
ريحاني با تأكيد بر اينكه اين تيم ها آموزش هاي 
الزم را دريافت كرده ان��د، ادامه داد: در مجموع 
در س��طح اس��تان ۳۹۵ تيم حمايت��ي و ۱۵۰ 
تيم نظارتي در قالب طرح محله محور ش��هيد 

س��ليماني براي مقابله و كنترل بيماري كرونا 
فعاليت خود را آغ��از كرده اند.  وي تصريح كرد: 
عالوه بر اقدامات كنترلي و نظارتي براي مقابله 
با بيماري كرونا، بس��ته هاي معيشتي به ارزش 
هر بس��ته حدود ۲۵۰ هزار تومان در بين قشر 
نيازمند جامعه با اولويت حاشيه شهرها توسط 
تيم هاي حمايتي توزيع شده است.  فرمانده سپاه 
حضرت نبي اكرم )ص( استان كرمانشاه با تأكيد 
بر اينكه حضور تيم هاي حمايتي در درب منازل 
مردم موجب اعتماد سازي در بين آنها از لحاظ 
امنيت رواني ش��ده اس��ت، گفت: اجراي طرح 
محله محور شهيد سليماني آخرين طرح قابل 
قبول براي كاهش تعداد ورودي بيماران مبتال به 
بيمارستان هاست، لذا همه بايد براي به سرانجام 
رس��اندن اهداف اين طرح تالش كنند.  سردار 
ريحاني همچنين از راه اندازي دو مركز قرنطينه 
در شهر كرمانشاه خبرداد و گفت: اين مراكز در 
اكثر شهرستان هاي استان راه اندازي شده است.  
استاندار كرمانشاه هم گفت: كرمانشاه پايلوت 
اجراي طرح »محله محور شهيدسليماني« براي 

كنترل و مقابله با بحران كرونا در كشور است.

قرارگاه سازندگي      كرمان
خاتم االنبيا براي 
اليروب�ي رودخانه ها و احداث س�يل بند در 
كرمان تفاهمنامه همكاري با استانداري اين 

استان امضا كرد. 
سردارس��عيد محمد فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا در نشست با اس��تاندار كرمان پس 
از انعقاد قرارداد اليروب��ي رودخانه ها و احداث 
سيل بند در استان كرمان گفت: قرارگاه در استان 
۷۲ طرح را به اتمام رسانده و امروز ۱۰ طرح نيز 
در دس��ت اجرا و ۲ هزار نيروي انس��اني و ۵۰۰ 
ماشين را در اس��تان داريم.  وي افزود: آماده ايم 
طرح هاي كوچك مقي��اس و محروميت زدايي 
را در س��طح اس��تان اجرا كنيم و در راس��تاي 
اشتغالزايي به ويژه در نقاط محروم با راه اندازي 
كارگاه های كوچك براي زنان سرپرست خانوار 
و بد سرپرس��ت قدم برداريم. فرمان��ده قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا ادامه داد: استان كرمان 
غني است، اما فقر در گوش��ه گوشه آن مشهود 
اس��ت و حاضريم با تهاتر امالك يا دارايي هاي 
راكد دولت خدم��ات زيادي را ارائ��ه كنيم تا از 

اين مس��ير بتوانيم براي تأمين مالي پروژه هاي 
مورد تفاهم قدم برداشته ش��ود.  علي زيني وند 
اس��تاندار كرمان هم گفت: ما محروميت زدايي 
از چهره جنوب اس��تان را خواستاريم تا قرارگاه 
آن را در برنامه كاري خود بگذارد و استان اكنون 
با تنش آبي مواجه است كه بايد هرچه سريع تر 
پروژه حياتي انتقال آب از رابر به كرمان اجرايي 
شود.  وي افزود: در حوزه معادن ليست معادن 
معطل مانده را در دست س��اماندهي داريم كه 
آمادگي داريم در دو حوزه معدن و كش��اورزي 
ظرفيت ها را با همكاري قرارگاه فعال كنيم و تا دو 
ماه آينده بسته اي از طرح هاي محروميت زدايي 
كارگاه هاي اشتغال و... را آماده و به قرارگاه ارائه 
مي كنيم.  س��ردار معروفي فرمانده سپاه  ثارهلل 
نيز گفت: در س��يل پارس��ال بدون تأمين پول، 
كار ما آغاز ش��د و از قرارگاه خواستيم در حوزه 
جنوب بدون در نظر گرفت��ن تأمين مالي كار را 
شروع كنند.  وي افزود: ۷۴ كيلومتر اليه روبي 
در جنوب اس��تان اتفاق افتاد و باي��د با توجه به 
زمان كم به كار ها سرعت دهيم تا مجدد شاهد 

خسارت و مشكالت مردم نباشيم. 

  آذربايجان ش�رقي: مدير كارخانه توليد تبل��ت مراغه گفت: اين 
كارخانه با زير بناي ۸ هزار متر مربع با ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار راه اندازي 
شده است و ساالنه ۳۵۰ هزار دستگاه تبلت در اندازه هاي هفت و هشت 
اينچ در آن توليد خواهد شد. سهيل خداپرس��ت افزود: برنامه ها و نرم 
افزار هاي اين تبلت ها كامالً بومي است و براساس نياز كودكان و نوجوانان 
ايراني طراحي شده است. وي تصريح كرد: در مرحله نخست اجراي اين 
طرح براي ۷۰ نفر به صورت مستقيم شغل ايجاد شده است و ان شاءاهلل 
در آينده نزديك در طرح توسعه اين كارخانه خط توليد و مونتاژ تلفن 

همراه هوشمند با اشتغالزايي ۸۰ نفر راه اندازي خواهد شد. 
  سمنان: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از 

فعال سازي ۲۵ معدن راكد اين استان در دو ماه ابتدايي پاييز خبر داد. 
علي تشنه دل، افزود: بر اساس ارزيابي هايي كه از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صورت گرفت، از ۶۴۸ معدن موجود در استان به تعداد 
۲۷۴ مورد غير فعال است.  وي از شناسايي معادن راكد فصلي اين استان 
در مردادماه با هدف فعال س��ازي اين معادن، خبرداد و تصريح كرد: با 
شناسايي اين معادن، فعال سازي آنها در دستور كار قرار گرفت و پس از 
انجام اين اقدامات، ميزان واحدهاي معدني غيرفعال در استان از ۲۵/۵ 

درصد به ۲۳/۴ درصد كاهش يافت. 
  لرستان: مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي لرستان گفت: تاكنون 
از محل تسهيالت حمايتي ۱۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان به ۳۰۱۶ 
نفر در استان پرداخت شده است.  علي آشتاب افزود: با همكاري و تعامل 
با دس��تگاه هاي اجرايي و بانك هاي عامل تاكنون ۲۳۶ ميليارد و ۸۰۰ 
ميليون تومان تس��هيالت ارزان قيمت به تعداد يك ه��زار و ۲۶۰ طرح 
اقتصادي با ايجاد ۵۱۳۳ فرصت شغلي به طرح ها و بنگاه هاي اقتصادي 

روستايي و عشايري پرداخت شده است. 
  اصفهان: قائم مقام مدير عامل ش��ركت داروسازي باريج اسانس از 
توليد نخستين داروي دامپزشكي گياهي ضد كوكسيديوز طيور با نام 
كوكسي ميسين باريج در اين شركت دانش بنيان خبر داد.  سارا حجازي، 
با اشاره به محدوديت هاي اس��تفاده طيور از داروهاي ضد كوكسيديوز 
تصريح كرد: كوكسي ميسين باريج، هيچ  گونه محدوديتي ندارد، براي 
انواع طيور قابل استفاده است و هيچ  گونه عوارضي در گوشت و تخم مرغ 
براي انسان ايجاد نمي كند.  به گفته وي، كوكسيديوز يكي از مهم ترين  
بيماري هاي انگلي پرندگان محسوب مي شود و مي تواند خسارت زيادي 

به پرورش دهندگان طيور وارد كند. 
  قم: رئيس س��ازمان صمت قم با اش��اره به نرخ س��ود ۱۵ درصدي 
تسهيالت واحدهاي صنعتي گفت: اين تس��هيالت باعث ثابت ماندن 
۲ هزار و ۵۳ شغل در واحدهاي صنعتي استان قم شده است.  محمود 
سيجاني افزود: مجموع سهمي كه براي قم در نظر گرفته شده ۲ هزار و 
۴۰۰ ميليارد ريال بوده كه ۲۵۰ ميليارد ريال بيش از اين مبلغ جذب و 

پرداخت شده است.

 پزشكان بسيجي با طرح شهيد رهنمون 
زنجيره انتقال كرونا را قطع می كنند

كاهش آم�ار مبتاليان و م�رگ ومير هاي ناش�ي از كرونا نش�ان 
مي دهد توج�ه ب�ه اج�راي پرتكل ه�ا و توصيه هاي بهداش�تي 
افزايش يافته اس�ت. ام�ا در اين مي�ان نبايد از كن�ار تالش هاي 
پيوس�ته و خس�تگي ناپذير كادر درم�ان در كل اس�تان ها و 
كمك هاي گروه هاي جهادي و پزش�كان بس�يجي ك�ه بي دريغ 
از هي�چ خدمات رس�اني فروگذار نيس�تند، بي تفاوت گذش�ت. 
در آذربايجان ش�رقي، بس�يج جامع�ه پزش�كي در قال�ب طرح 
ش�هيد رهنم�ون ب�ه ي�اري كادر درم�ان و همچني�ن كمك به 
بيم�اران كرونايي رفته اس�ت. در زاه�دان نيز بس�يجيان براي 
غربالگري همشهريانش�ان طرح ش�هيد س�ليماني را در دستور 
كار قرار داده اند تا خانه به خان�ه بيماران كرونايي را معاينه كنند. 

    
چن��د روزيس��ت ك��ه ط��رح ش��هيد رهنم��ون در مناط��ق محروم 
آذربايجان ش��رقي به اجرا درآمده و براساس آن، بسيج جامعه پزشكي 
استان به ياري كادر درمان رفته تا دركنار آنها به بيماران خدمات رساني 
كنند. همچنين ۱۰۰ گروه پزشكي براي ۱۶۰۰ پايگاه سازماندهي شده 

تا غربالگري را به صورت تخصصي در استان به نتيجه برسانند. 
مسئول بسيج جامعه پزشكي آذربايجان شرقي با اشاره به اجراي طرح 
شهيد رهنمون در مناطق محروم اين استان مي گويد: »سازمان بسيج 
جامعه پزشكي استان يكي از اقشار سپاه عاشور است كه بيشتر در حوزه 
سالمت به مردم خدمت رساني مي كند و حاال در كنار كادر درمان قرار 
دارد. اعضاي اين جامعه در صحنه مبارزه با كرونا خوش درخشيده و در 

زمينه درمان بيماران ورود كرده است.«
جواد احمديان با اش��اره به فعاليت هاي سازمان بسيج جامعه پزشكي 
ادامه مي دهد: »در سطح اس��تان برخي مناطق بودند كه كادر درماني 
كفاف آنجا را نمي داد و همچنين به واسطه تشديد كرونا در برخي نقاط 
ديگر نياز بود ت��ا نيروي كمكي در اين خصوص اعزام ش��ود كه در اين 
راستا بس��يج جامعه پزش��كي ورود كرده و خدمات خوبي ارائه داده و 

همچنان ادامه دارد.«
وي تصريح مي كند: »بسيج جامعه پزشكي همچنين در قالب تيم هاي 
شهيد رهنمون كه شامل پزشك، پرستار و روانشناس است، به صورت 
ماهانه و منظم اين متخصصان و كارشناسان را به مناطق محروم تبريز 
اعزام مي كند و در اين راستا افرادي كه نيازمند هستند به صورت رايگان 

معاينه شده و از خدمات بهداشتي و درماني استفاده مي كنند.«
معاون هماهنگ كننده فرمانده س��پاه عاش��ورا نيز با اش��اره به اينكه 
پزشكان در طرح تكميلي غربالگري مشاركت مي كنند، مي گويد: »۱۰۰ 
گروه پزشكي براي ۱۶۰۰ پايگاه س��ازماندهي شده اند تا غربالگري به 

صورت تخصصي در استان صورت گيرد.«
الياس گل محمدزاده با اش��اره به آمادگي خدمات رساني بيمارستان 
صحرايي شهيد محالتي سپاه در تبريز، براي موج هاي مختلف شيوع 
كرونا، ادامه مي دهد: »اين بيمارستان صحرايي در ۱۰ ماه گذشته در 
شهرهاي مهاباد و بابلسر مستقر ش��ده و خدمات ارزشمندي را در اين 

شهرها قرمز كرونايي ارائه داد.«
وي با بيان اينكه اعزام و استقرار بيمارستان صحرايي سپاه در مناطق 
حاد كرونايي بر اس��اس اعالم نياز ش��هرها جزو برنامه هاست، تأكيد 
مي كند: »اگر مردم مراعات نكنند، موج هاي بعدي كرونا در پيش است. 
هرچند تجهيزات مورد نياز و آمادگي الزم در بهداشت و درمان نيروي 

زميني سپاه وجود دارد اما نبايد بگذاريم شرايط دوباره سخت شود.«
گل محمدزاده از اعزام و استقرار پزش��كان بسيجي در مناطق محروم 
اس��تان خبر داده و مي گويد: »اين پزش��كان بس��يجي، بيمار را رصد 
و راهنماي��ي مي كنن��د و تا اتم��ام درمان كام��ل، كاره��ا را پيگيري 

كرد.« خواهند 
  غربالگري خانه به خانه در زاهدان

در سيستان و بلوچستان و ش��هر زاهدان بس��يجيان براي غربالگري 
همشهريانشان طرح غربالگري شهيد س��ليماني را در دستور كار قرار 
داده اند تا خانه ب��ه خانه بيماران كرونايي را معاين��ه كرده و به هر نحو 

ممكن زنجيره انتقال اين بيماري را قطع كنند. 
در همين راستا گام اول طرح غربالگري شهيد سليماني خانه به خانه در 

مناطق دو و سه زيباشهر زاهدان اجرا شد. 
فرمانده پايگاه مقاومت حضرت قائم )عج( از حوزه مقاومت بسيج كربال 
زاهدان در مورد گام اول اين طرح مي گويد: »بيش از ۱۰۰۰ خانوار در 
گام اول طرح غربالگري شهيد س��ليماني به صورت چهره به چهره در 

مناطق دو و سه زيباشهر مورد معاينه قرار گرفتند.«
عباسعلي كفاش ادامه مي دهد: »در اين طرح تالش مي شود تا سطح 
تماس افراد بيمار يا مش��كوك يا مظنون با خانواده و بقيه افراد جامعه 

به حداقل برسد.«
اصفهاني ها هم در قالب اجراي پويش نذر سالمتي امام زمان)عج( ۷۰ 

كپسول اكسيژن به بيماران نيازمندان اهدا كردند. 
در همين رابطه مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان مي گويد: 
»در گام نخست اجراي پويش نذر س��المتي امام زمان)عج( ۷۰ عدد 

كپسول اكسيژن تهيه و در اختيار بيماران نيازمند قرار گرفت.«
حجت االس��الم محمدحس��ين بلك مي گويد: »اداره كل اوقاف و امور 
خيريه استان اصفهان از ابتداي ش��يوع كرونا تالش كرد تا با توجه به 
ظرفيت هاي مردمي و امكاناتي كه در اختيار دارد در اين عرصه وظايفي 

را انجام دهد.«
وي با بي��ان اينكه كاهش بار ارائ��ه خدمات در بيمارس��تان ها يكي از 
رويكردهاي جديد اوقاف براي مهار كرونا بوده، ادامه مي دهد: »اين امر 
از سويي مي تواند فرصت خدمت رس��اني به افراد بيشتري را در مراكز 
درماني فراهم آورد و از سوي ديگر بار مالي تهيه كپسول هاي اكسيژن 

را براي بيماران نيازمند كاهش مي دهد.«
اين مسئول با بيان اينكه پويشي با عنوان »نذر سالمتي امام زمان )عج(« 
خيريه الزهرا)س( و ديگر خيريه ها وارد عمل ش��دند، تصريح مي كند: 
»براي هر خيريه سهميه اي تعيين ش��د تا بتوان اعتبار مورد نياز براي 
خريد كپسول هاي اكسيژن را تأمين و آنها را پس از خريداري در اختيار 

بيماران نيازمند قرار دهيم.«
حجت االسالم بلك با بيان اينكه در طرح ش��هيد سليماني نيز در نظر 
داريم اقالم مورد نياز و تجهيزات پزش��كي و بهداش��تي و معيشتي را 
براي افراد نيازمند تأمين كنيم، مي گويد: »بايد توجه داشت كه در اين 
زمينه نيز مشاركت شهروندان را مي پذيريم تا بتوانيم خدمات بهتري 

را ارائه دهيم.«
وی ادامه می دهد: »عالوه بر اين ميزان از كمك ها با توجه به استقبال 
خيران اين آمادگی وجود دارد تا در صورت نياز، كمك های قابل توجهی 

جمع و در اختيار نيازمندان قرار گيرد.«
اين مقام می گويد: »خوشبختانه اكثر اقشار جامعه از اين طرح به خوبی 

استقبال می كنند.«

 اجراي طرح شهيد سليماني با حضور 
288۰ بسيجي در كهگيلويه و بويراحمد

طرح شهيد سليماني با هفت راهبرد      كهگيلويه و بويراحمد
و ب�ا هم�كاري س�پاه فتح اس�تان 
كهگيلويه و بويراحم�د ۲ هزار و ۸۸۰ نيروي بس�يجي و جمعي از 
نيروه�اي دانش�گاه عل�وم پزش�كي اس�تان اجرايي مي ش�ود. 
حس��ين كالنتري اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه طرح 
شهيد سليماني با هفت راهبرد محوريت دانشگاه علوم پزشكي، سپاه 
فتح استان و همكاري فرمانداران و توسط ۲ هزار و ۸۸۰ نيروي بسيجي 
و جمعي از نيروهاي دانشگاه علوم پزشكي استان به زودي در استان آغاز 
خواهد شد، گفت: اين طرح با محوريت دانشگاه علوم پزشكي، سپاه فتح 
استان و همكاري فرمانداران و توسط ۲ هزار و ۸۸۰ نيروي بسيجي و 
جمعي از نيروهاي دانشگاه علوم پزشكي استان به زودي در استان آغاز 
خواهد شد.  وي با اشاره به اينكه طرح شهيد سليماني با هفت راهبرد 
و در قالب ۷۳۹ تيم حمايتي، نظارتي و مراقبتي در همه مناطق استان 
فعاليت مي كند، افزود: براي اجراي كامل و دقيق اين طرح استان به ۷۰ 

منطقه تقسيم بندي شده است.  
استاندار كهكيلويه وبويراحمد با اشاره به اينكه كار شناسايي گروه هاي 
با ضريب آس��يب پذيري باالتر بيماري كرونا در استان آغاز شده است، 
ادامه داد: حفاظت از گروه هاي آس��يب پذير شامل س��المندان و افراد 
داراي بيماري زمينه  اي، اجراي طرح هدفمند محدوديت هاي هوشمند، 
تقويت فرآيند درمان هاي سرپايي، كاهش حداكثري موارد بستري و 
كمك هاي مؤمنانه از ديگر برنامه هاي طرح محله محور در استان است.  
كالنتري خاطرنش��ان كرد: اين طرح مردمي است و بايد با محوريت و 

مشاركت جدي مردم همراه باشد.

 بسته تحولي مدرسه خوانا 
در 112 مركز آموزشي مازندران اجرايي شد

معاون آموزش ابتداي�ي آموزش و      مازندران
پرورش مازندران از اجراي بس�ته 
تحولي مدرس�ه خوان�ا در 11۲ مركز آموزش�ي اس�تان خبر داد. 
بهروز منصوركيايي معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش مازندران 
در ارتباط با اجراي بس��ته تحولي مدرس��ه خوانا، گفت: از آنجا كه در 
دوره ابتدايي نتاي��ج آزمون هاي بين المللي )پرلز( نش��ان دهنده اين 
واقعيت اس��ت كه مهارت هاي خواندن و درك مطل��ب دانش آموزان 
سطح مطلوبي ندارد؛ بنابر اين بسته تحولي مدرسه خوانا با هدف رفع 
مشكالت مربوط به مهارت هاي خواندن نوشتن و مهارت هاي زندگي 

در دوره ابتدايي ارائه شده است.  
وي با اشاره به روند آموزش و تعداد مدرساني كه در اين طرح فعاليت 
مي كنند، افزود: دوره مجازي آموزش مدرسان از اول آذرماه سال جاري 
با حضور مدرسان سراس��ر كش��ور از جمله ۱۳ نفر از همكاران استان 
مازندران آغاز ش��د و پس از بارگ��ذاري محتواي آموزش��ي در فضاي 
مجازي تمام��ي آموزگاران ني��ز مي توانند در جري��ان آموزش ها قرار 
گيرند.  معاون آموزش ابتدايي استان مازندران تصريح كرد: هركدام از 
مدرسان كشوري به عنوان راهبر، حامي تعدادي از آموزگاران مجري 
طرح هس��تند و مي توانند در گروه هاي مجازي ب��ه تعامل، مباحثه و 
تمرين مطالب آموخته ش��ده بپردازند.   منصوركيايي با اشاره به زمان 
اجراي اين طرح و جامعه هدف در اين طرح، گفت: اين طرح از ابتداي 
دي  ماه امسال آغاز مي شود و تا اواسط ارديبهشت ماه ادامه دارد، جامعه 
هدف اين طرح پنج درصد از مدارس ابتدايي استان است كه در استان 
مازندران ۱۱۲ مدرسه انتخاب شده اند، ضمن اينكه مدارس داوطلب هم 
مي توانند در اين طرح شركت كنند؛ همچنين رابطين منطقه با استان 
مشخص شده و پايش مستندات و تجزيه و تحليل ارزشيابي ها و نتايج 

از ۳۱ خرداد ماه سال آينده انجام مي پذيرد.


