
 اهداي 20 ميليون تومان تجهيزات پزشكي
از سوی خيران طبسي

خيران طبسي در راستاي ايجاد كمپين     خراسان جنوبي
دست يار، ۲۰ ميليون تومان تجهيزات 

پزشكي به بانك امانات پزشكي طبس اهدا شد. 
عليرضا آزاد رئيس جمعيت هالل احمر طبس با اش��اره ب��ه راه اندازي 
كمپين دست يار براي اهداي ۲۰ ميليون تومان تجهيزات به بانك امانات 
پزش��كي طبس و كمك به بيماران كرونايي گفت: اين كمپين با هدف 
تأمين دستگاه اكسيژن ساز و كپسول اكسيژن براي بيماران كرونايي از 
طريق مشاركت مردم و خيرين تشكيل شده است.   وي افزود: با راه اندازي 
اين كمپين به همت خيران طبسي، پنج كپسول اكسيژن، شش مانومتر و 

يك تشك مواج به بانك امانات پزشكي طبس اهدا شد. 

اجراي چهاردهمين مرحله رزمايش 
كمك هاي مؤمنانه در دزفول 

جانشين ستاد بازسازي عتبات عاليات     خوزستان
دزفول از توزيع بسته هاي معيشتي، 
بهداشتي، لوازم التحرير و غذاي گرم بين نيازمندان اين شهرستان 
در قالب چهاردهمين مرحله رزمايش كمك هاي مؤمنانه خبر داد. 
رضا ياحسن جانشين ستاد بازسازي عتبات عاليات دزفول گفت: به مناسبت 
ميالد با سعادت حضرت امام حسن عسكري)ع( و هفته بسيج، موكب و گروه 
جهادي حضرت رقيه )س( و خيرين فرهنگي اين شهرستان، در چهاردهمين 
مرحله رزمايش كمك هاي مؤمنانه، ۷۲۰ بسته لوازم التحرير به نيت ۷۲۰ شهيد 
دانش آموز، ۷۲ بسته معيشتي به نيت ۷۲ شهيد فرهنگي و شهداي كربال، ۴۱۴ 
پرس غذاي گرم به نيت ۴۱۴ شهيد زن، ۱۴۰ بسته مواد پروتئيني و ۷۲۰ بسته 

بهداشتي به ارزش بيش از يك ميليارد ريال تهيه و به نيازمندان اهدا كردند.

ايجاد 3500 شغل بركت در همدان
تعداد مشاغل بنياد بركت ستاد اجرايي     همدان
فرمان امام در استان همدان تا پايان 

امسال به بيش از 3 هزار و 5۰۰ شغل مي رسد. 
رضا راضي زاده، معاون توس��عه كارآفريني اجتماع مح��ور بنياد بركت 
با اعالم اينكه مجموع مش��اغل ايجاد شده توس��ط بنياد بركت در دو 
شهرستان اس��دآباد و نهاوند و 63 روس��تاي اس��تان همدان تا پايان 
سال جاري به 3 هزار و 5۱8 شغل خواهد رسيد، گفت: بنياد بركت سال 
گذشته 396 طرح اشتغالزايي اجتماع محور را با اعتبار كل 386 ميليارد 
ريال در اس��تان همدان به بهره برداري رسانده كه باعث ايجاد يك هزار 
و ۱۱8 فرصت شغلي شده اس��ت.  وي درباره فعاليت هاي اشتغالزايي 
اجتماع محور بنياد بركت در اس��تان همدان براي سال 99 نيز توضيح 
داد: براي امسال نيز ايجاد 8۰۰ طرح اشتغالزايي در دستور كار است كه 
۲۴۰۰ شغل را براي متقاضيان به دنبال خواهد داشت.  راضي زاده حجم 
كل سرمايه گذاري براي ايجاد اين تعداد ش��غل جديد را ۷۲۰ ميليارد 
ريال اعالم كرد و ادامه داد: هشت مجري و تسهيل گر بنياد بركت در حال 

خدمت رساني در مناطق روستايي و محروم استان همدان هستند. 
معاون توس��عه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت درباره رسته هاي 
شغل هاي ايجاد شده و در دستور كار گفت: پرورش دام سبك و سنگين، 
زنبورداري، پرورش مرغ، توليد فرش دستبافت، كشت گياهان دارويي و 
مشاغل فني و خدماتي به ترتيب بيشترين سهم را از مشاغل بنياد بركت 
در استان همدان دارند.  وي تأكيد كرد: مناطق روستايي و كم برخوردار 
تمامي 3۱ استان كشور تحت پوشش فعاليت هاي اشتغالزايي بنياد بركت 
قرار دارند.  به گفته معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت، 
اين بنياد تا پايان س��ال 98، ۴۰ هزار ط��رح اجتماع محور را در مناطق 
محروم و روس��تايي راه اندازي كرده كه باعث ايجاد ۱۲۰ هزار ش��غل 
مستقيم و غيرمستقيم در اين مناطق شده است.  راضي زاده يادآور شد: 
بنياد بركت در سال 99 نيز به دنبال راه اندازي 6۰ هزار طرح اشتغالزايي 

اجتماع محور است كه ايجاد ۱8۰ شغل را به دنبال خواهد داشت.  
وي تصريح كرد: بنياد بركت در ۲۴۲ شهرس��تان و 8 هزار روس��تا در 
استان كشور در زمينه ايجاد مشاغل خرد و خانگي فعاليت مي كند.    3۱
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت اظهار داشت: ستاد 
اجرايي فرمان امام از طريق بنياد بركت و ب��ا هدف ايجاد فرصت هاي 
كس��ب وكار، محروميت زدايي، توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي، 
ارتقاي سطح زندگي و توزيع عادالنه  امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد 

اشتغال را در مناطق محروم و روستايي كشور راه اندازي كرده است. 
گفتني اس��ت، بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان ام��ام 5۱9 طرح در 
حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، سالمت و 
ساير خدمات را با اعتبار يك هزار و 65۷ ميليارد ريال در مناطق محروم 

استان همدان به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 
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سیداحمدهاشمي اشكاسجاد مرسلي

گذش�ته  هفت�ه      چهارمحال و بختياري
۲5۰سري جهيزيه 
با كمك بسيج سازندگي در تمامي شهرستان هاي 
اس�تان چهارمحال وبختياري توزيع و آماده سازي 
5۰سري جهيزيه ديگر نيز در دستور كار قراردارد. 
مجيد حيدري دبير قرارگاه جهادي امام رضا)ع( 
در چهارمحال و بختياري با بي��ان اينكه از زمان 
شيوع ويروس كرونا توزيع مواد ضدعفوني كننده، 
ماس��ك و لباس محافظ توس��ط اعضاي قرارگاه 
جهادي امام رضا)ع( در ميان كسبه استان توزيع 
شده است، گفت: عالوه بركمك هاي بهداشتي، 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون نيز ۱۴ هزار بسته 
مواد غذايي و ۲5۰ سري جهيزيه با كمك بسيج 
سازندگي در تمامي شهرس��تان هاي استان در 
هفته گذشته توزيع شده است.  وي از آماده سازي 
5۰ س��ري جهيزيه ديگر خبر داد و افزود: ارزش 
هر بسته ۱۰ ميليون تومان بوده و شامل يخچال 

فريزر، اج��اق گاز، ف��رش، س��رويس آركوپال، 
س��رويس قابلمه تفلون اس��ت، البته در مرحله 
بعد آماده سازي ۲ هزار سري جهيزيه ديگر را در 
دستور كار قرار داده ايم.  دبير قرارگاه جهادي امام 

رضا)ع( در چهارمحال و بختياري با تأكيد بر اينكه 
شناسايي خانواده هاي فقير مقدمات خود را داشته 
و نيازمند تبليغات فراوان است، ادامه داد: از خيران 
استان تقاضامند كمك در اين زمينه ها هستيم.  

حيدري هدف ق��رارگاه جهادي ام��ام رضا)ع( را 
محروميت زدايي عنوان كرد و يادآور شد: برخي 
شهرهاي چهارمحال و بختياري به معناي واقعي 
محروم هس��تند و بايد گروه هاي جهادي در امر 
ارسال صداي مردم مظلوم مناطق محروم كوشا 
باشند و در مرحله نخس��ت اقدامات جهادي را از 
شهرس��تان كوهرنگ آغاز كرده ايم.  وي با اشاره 
به اينكه مطالعات اوليه در چهار عرصه بهداشت و 
درمان، اشتغال، فرهنگي و آموزشي در شهرستان 
كوهرنگ آغاز شده است، گفت: تمامي اقدامات با 
همكاري مردم بومي شهرستان صورت گرفته و 
البته اين قرارگاه با تمامي ادارات همكاري دارد.  
دبير قرارگاه جهادي امام رضا)ع( در چهارمحال 
و بختياري از ساخت ۱3 واحد مسكوني در بخش 
بازفت شهرستان كوهرنگ توس��ط اين قرارگاه 
خبرداد و افزود: اين امر با مشاركت كميته امداد و 

قرارگاه محروميت زدايي استان صورت گرفت.

 300 سري جهيزيه از سوی قرارگاه جهادي امام رضا)ع( در چهارمحال و بختياري توزيع شد

افتتاح طرح هاي عمراني و خدماتي در ارسباران 
به مناسبت هفته      آذربايجان شرقي
بسيج و با حضور 
مسئوالن استاني و شهرستاني، چند طرح 
عمراني و خدماتي در شهرستان هاي اهر، 
كليبر و هوراند منطقه ارسباران افتتاح شد. 
در شهرستان اهر، مسيرگش��ايي باغالر آراسي 
شامل زيرسازي، ابنيه و آسفالت، مسير گشايي 
كوچه بعثت شامل خاك برداري و مسيرگشايي 
و همچنين بهره برداري از بوستان غدير و پوشش 

كانال شله بران در مجموع با 5۷ ميليارد ريال توسط شهرداري و با همكاري سپاه ناحيه اهر به بهره برداري 
رسيد.  همچنين، ۷ باب خانه محروم و مددجويي در روستاهاي اهر با زيربناي 5۰ تا ۷۲ مترمربع و با اعتباري 
بالغ بر ۴ ميليارد و ۴۱۰ ميليون ريال و پيس��ت دوميداني مجموعه ورزشي تختي با هزينه اي بالغ  بر ۲5۰ 
ميليون تومان افتتاح شد.  در شهرستان كليبر نيز يك باب خانه محروم با زيربناي 5۰ مترمربع و با هزينه 
9۰ ميليون تومان و با همكاري كميته امداد، بسيج سازندگي و خيرين، به بهره برداري رسيد.  همچنين در 
شهرستان هوراند نيز يك باب خانه محروم، جاده بين مزارع روستاي توبين بخش چهاردانگه و سايت تلفن 
همراه اول روستاهاي كالن، تازه كند، قوتانلو در مجموع با هزينه ۱3 ميليارد و 5۰۰ ميليون ريال افتتاح شد. 

طرح غربالگري در قرارگاه حاج قاسم سليماني آستارا آغاز شد
طرح غربالگري     گيالن
ق�رارگاه حاج 
قاسم سليماني زير نظر سپاه شهرستان آستارا 
و با حضور پنج كميته تخصصي آغاز به كار كرد. 
عباس صابر فرماندار بندر مرزي آس��تارا با اشاره به 
آغاز طرح غربالگري قرارگاه حاج قاسم سليماني زير 
نظر سپاه شهرستان آس��تارا و با حضور پنج كميته 
تخصصي گفت: در اين طرح ملي فرماندار شهرستان 
به عنوان فرمانده، مدير شبكه بهداشت و درمان به 

عنوان معاونت و فرمانده سپاه به عنوان فرمانده عمليات در اين قرارگاه معرفي شده اند.  وي افزود: پنج كميته در اين 
قرارگاه پيش بيني شده است كه تحت عناوين كميته حمايت و قرنطينه خانگي، كميته پشتيباني قرارگاه، كميته 
آموزش همگاني، كميته پايش و نظارت و كميته عملياتي محله هستند.  فرماندار بندر مرزي آستارا با تأكيد بر 
رهگيري، اقدام و مراقبت مبتاليان به بيماري كرونا، به طور هوشمند و هدفمند، تصريح كرد: نقشه راه در اين قرارگاه 
طبق برنامه ريزي و دستورالعمل هاي مدون در كشور همه راهكارهاي مقابله با اين بيماري مشخص شده و اقدامات 

دستگاه ها بايد هدفمند باشد تا بتوانيم ضمن كاهش انتشار ويروس، زمينه هاي ريشه كني آن را فراهم كنيم. 

ايجاد 2500 شغل با اجراي طرح مشاغل خانگي در كرمان
با اجراي طرح      كرمان
توس�عه  ملي 
مشاغل خانگي در كرمان براي ۲5۰۰ نفر در 
اس�تان ش�غل پاي�دار ايج�اد مي ش�ود. 
ايمان حس��امي مدير اجرايي طرح ملي توسعه 
مشاغل خانگي كرمان با اشاره به تشريح جزئيات 
طرح ملي توسعه مشاغل خانگي در استان و با بيان 
اينكه اين طرح در 3۱ استان كشور توسط وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان كارفرما و ناظر 

و جهاددانشگاهي به عنوان مجري طرح در حال اجراست، گفت: اجراي موفق اين طرح مي تواند براي ۲5۰۰ 
نفر در استان كرمان شغل پايدار به ارمغان داشته باشد.  وي افزود: اين طرح ابتدا به صورت آزمايشي در 9 استان 
كشور اجرا شد و پس از بازبيني و رفع نواقص، اجراي آن به شكل سراسري در دستور كار قرار گرفته است.  مدير 
اجرايي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي كرمان بررسي، شناسايي، اولويت بندي مزيت ها و هماهنگي هاي 
اوليه را فاز نخست اين طرح دانست و تصريح كرد: در اين فاز، امكانات موجود شهرستان ها، نقاط ضعف، قوت، 
فرصت و تهديد شهرستان ها شناسايي شده است و در اين فاز بايد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي و بخش 

خصوصي شكل بگيرد و افراد براي ثبت نام در سامانه INHB. ir هدايت شوند. 

ساخت دستگاه ضدعفوني كننده هوا  در آذربايجان غربي
فن آوران يكي از     آذربايجان غربي
ي  كت ها ش�ر

دانش محور مستقر در پارك علم و فناوري 
آذربايجان غربي، موف�ق به طراحي و توليد 
دس�تگاه تصفيه و ضدعفوني تركيبي هوا 

مجهز به فيلتر نيكل شدند. 
توحيد الهام دوس��ت مديرعامل ش��ركت ايده 
پردازان دانش الكترونيك پايا با اشاره به طراحي 
و توليد دستگاه تصفيه و ضدعفوني تركيبي هوا 
مجهز به فيلتر نيكل گفت: اين دستگاه يك سيستم هوشمند است كه از تركيب فيلترهاي هپا، كربن فعال، 
نيكل حرارت باال و همچنين از دو تكنولوژي uvc و پالسما براي اولين بار در كشور توسط متخصصان داخلي 
طراحي و ساخته شده است.  وي افزود: اين دستگاه قادر به دام انداختن ذرات ريز ميكروسكوپي با استفاده 
از فيلترهاي هپا بوده و بعد از به دام انداختن اين ذرات با استفاده از uvc و پالسما در يك محفظه امن اقدام 
به ضدعفوني فيلترها مي كند.  مديرعامل اين شركت فناور تصريح كرد: همچنين اين دستگاه با استفاده از 

فيلتر نيكل حرارت باال مي تواند ميكرو ارگانيسم هايي كه فيلتر هپا توانايي مهار آن را ندارند، از بين ببرد. 

 وقف خانه آيت اهلل يزدي
 براي احداث مدرسه علميه

يك باب منزل مسكوني در قم از     قم
سوي آيت اهلل محمد يزدي براي 

احداث مدرسه علميه وقف شد. 
حجت االسالم والمسلمين عباس اسكندري مديركل اوقاف و امور 
خيريه استان قم گفت: آيت اهلل محمد يزدي دبير جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم، عضو مجلس خبرگان رهبري و استاد برجسته 
ح��وزه علميه، يك باب منزل مس��كوني خويش در ق��م را براي 
راه اندازي مدرسه علميه به نام »محمديه« وقف كرد.  وي افزود: 
نيمي از اين خانه با مس��احت ۴8۰ متر مربع متعلق به آيت اهلل 
يزدي و نيم ديگر هم متعلق به همس��ر مرحومه ايشان بوده كه 
با موافقت ورثه، مجموعاً براي تأسيس مدرسه علميه وقف شده 
اس��ت.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان قم خاطرنشان كرد: 
توليت وقف مذكور بر عهده دبير وقت حوزه هاي علميه و يكي از 
روحانيون معرفي شده از سوي آيت اهلل يزدي است و امام جمعه 

قم هم به عنوان ناظر وقف تعيين شده است. 

 روستاييان استان تهران
 صاحب شغل مي شوند 

مع�اون هماهنگي ام�ور اقتصادي      تهران
استانداري تهران از اختصاص ۶ هزار 
ميليارد تومان اعتبار براي ايجاد اشتغال در روستاهاي استان خبرداد. 
حشمت اهلل عسگري معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
تهران با اش��اره به اختصاص 6 هزار ميليارد توم��ان اعتبار براي 
ايجاد اشتغال در روستاهاي اس��تان تهران گفت: هدايت بخشي 
از اعتبارات ارزش افزوده فرمانداري ها به سمت اشتغال روستايي 
موجب رشد فرصت هاي شغلي  در روستاها مي شود.  وي افزود: با 
توجه به پيش بيني هاي الزم صورت گرفته در برنامه توسعه ششم 
و قوانين بودجه ساالنه ۱۰ درصد از ارزش افزوده واريزي به حساب 
فرمانداري ها و دهياري هاي استان را مي توان در راستاي اشتغال 
روستاييان و رونق توليد مورد استفاده قرار داد.  معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استانداري تهران توجه به توليد و اشتغال در روستاها 
را موجب ارتقای سطح معيشتي روستاييان دانست و ادامه داد: اين 
موضوع مي تواند روستاها را به عنوان قطب مهم توليد حفظ كند. 

 پرداخت كمك وديعه مسكن
 به نيازمندان كردستاني

۶۶۹ ميليارد ريال تسهيالت كمك      كردستان
وديعه مس�كن وي�ژه حمايت هاي 
دولت براي آسيب ديدگان از كرونا در استان كردستان پرداخت شد. 
مصطفي رضايي سرپرست معاونت مسكن و بازآفريني شهري راه و 
شهرسازي كردستان با اشاره به پرداخت 669 ميليارد ريال تسهيالت 
كمك وديعه مسكن ويژه حمايت هاي دولت براي آسيب ديدگان از 
كرونا در كردستان گفت: بيشترين اين پرداختي ها در سنندج، سقز 
و قروه بود بطوري كه از 9 هزار و 3۴6 ثبت نامي در سنندج تاكنون ۲ 
هزار و 98 نفر از اين تسهيالت بهره مند شده اند.  وي افزود: از ۲ هزار و 
۴63 ثبت نام كننده در سقز نيز 36۰ نفر و از ۲ هزار و 93۲ متقاضي 
قروه نيز ۷۴ نفر موفق به دريافت تسهيالت خود شدند و روند پرداخت 
تس��هيالت براي باقي افراد در حال انجام است.  سرپرست معاونت 
مسكن و بازآفريني ش��هري راه و شهرسازي كردس��تان ادامه داد: 
تاكنون ۴ هزار و ۴58 نفر پس از تكميل پرونده در بانك، تسهيالت 

۱5ميليون توماني كمك وديعه مسكن خود را دريافت كرده اند. 

 سپاه باغ موزه دفاع مقدس بوشهر را
 تكميل مي كند

 جزيره هرمز 
صاحب مركز خدمات پزشكي از راه  دور شد

فرمان�ده ني�روي     بوشهر
س�پاه  درياي�ي 
پاسداران انقالب اسالمي از برنامه ريزي هاي مدون 
براي تكميل باغ موزه دفاع مقدس بوشهر خبرداد. 
سردارعليرضا تنگسيري فرمانده نيروي دريايي 
س��پاه كه به مناس��بت هفته بس��يج به بوشهر 
س��فركرده بود در بازديد از مراحل ساخت باغ 
موزه دفاع مقدس اين اس��تان ب��ا تبريك هفته 
بسيج و نقش مهم بسيج در عرصه هاي مختلف 
جامعه اس��المي، بس��يج را نماد اقتدار، غرور و 
افتخار دانست و ترويج فرهنگ بسيجي را امري 
مهم و ضروري اعالم كرد و گفت: تخصيص اعتبار 
الزم براي ادامه ساخت و تكميل اين باغ موزه با 
جديت دنبال مي شود.   وي افزود: مردم استان 
بوشهر در سه جبهه مبارزه با استعمار، استكبار و 
نوكر استكبار يعني حزب بعث عراق ايستادگي 
كرده و شهداي زيادي را تقديم اين آب و خاك 
كرده اند كه ما نظي��ر اين را در هيچ اس��تاني از 
كش��ور س��راغ نداريم.  فرمانده نيروي دريايي 
سپاه پاسداران تأكيد كرد: باغ موزه دفاع مقدس 
استان بوشهر متعلق به همه مردم اين استان و 
متعلق به فرهنگ و شهداي بوشهر است كه الزم 

است همه مس��ئوالن در س��اخت اين باغ موزه 
تالش كنند.  سرهنگ عليرضا غريبي مديركل 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس بوشهر 
نيز گفت: مركز فرهنگي و م��وزه دفاع مقدس 
به عنوان مجموعه اي متف��اوت و نو در صنعت 
موزه داري ايران اس��ت كه فقط براي نگهداري 
اش��يای تاريخي نيس��ت بلكه تاريخ رشادت و 
ش��هامت رزمندگان اين اس��تان را ب��ه نمايش 
مي گذارد.  وي افزود: اين مركز فرهنگي با فناوري 
نوين فضايي ملموس و متفاوت را براي نسل هاي 
مختلف ايجاد مي كند.  مديركل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس بوشهر ادامه داد: مركز 
فرهنگي و موزه دفاع مقدس داراي بخش هايي 
مانند تاالر تاريخ شفاهي و راويان، فضاي سبز، 
تاالر آمفي تئاتر، بخش سمعي و بصري، يادمان 
شهدا، گالري هنري و سينمايي، آثار رزمندگان 
و شهدا، كتابخانه و مركز جامع اسناد و مدارك 
دفاع مق��دس و ده ها بخ��ش تخصصي مختلف 
مربوط به نمايش وقايع پيروزي انقالب اسالمي 
در استان و ساختار دفاعي كشور شامل ارتش، 
س��پاه، جهاد س��ازندگي، ژاندارمري، بس��يج، 

نيرو هاي مردمي، اقشار و صنوف است. 

مرك�ز خدم�ات      هرمزگان
پزشكي از راه دور 
)تله مديسين( جزيره هرمز به همت مديرعامل 
تل بركت زي�ر مجموعه س�تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( و با همكاري بيمارستان شهيد 
محمدي بندرعباس ب�ه بهره برداري رس�يد. 
 سيد مجدالدين حسيني بخش��دار هرمز گفت: 
با هماهنگي انجام گرفته با مديريت بيمارستان 
شهيد محمدي براساس تفاهمنامه وزارت بهداشت 
و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در جزيره 
هرمز به عنوان پايلوت هفتم در كشور خدمات دورا 
پزشكي شروع به كار كرد.  وي افزود: به مناسبت 
هفته بسيج در جهت خدمت رساني به شهروندان 
اين جزيره و نيز دسترسي آسان  و سريع به پزشكان 
متخصص، دس��تگاه »تله مديس��ين« يا همان 
پزشكي از راه دور در مركز درماني هرمز راه اندازي 
شد.  رئيس ش��وراي بهداشت و س��المت هرمز 
تصريح كرد: در حال حاضر بسياري از خدمات از 
اين طريق ارائه مي شوند كه هم دسترسي آسان تر 
و هم صرف هزينه هاي كمتري را براي مردم ايجاد 
مي كند، بنابراين از طريق همين سيستم مي توان 
برای خدمت رساني به بيماران  گام بزرگي در توسعه 

بهداشت و سالمت جامعه برداشت.  حسيني ادامه 
داد: با مساعدت مديرعامل تل بركت زير مجموعه 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت ام��ام)ره( و مراكز 
درماني تخصصي و فوق تخصصي با هدف كسب 
آمادگي الزم به منظور مقابله با موج سوم بحران 
در پاييز و زمس��تان، اقدام به راه اندازي آزمايشي 
و ويزيت توس��ط فوق تخصص داخل��ي از تهران 
اولين گام استقرار خدمات پزش��كي از راه دور در 
جزيره هرمز كرد.  وي گفت: با راه اندازي اين مركز 
تمامي پزشكان مختصص چه خارج از استان و چه 
در استان بيماران را در مركز درماني هرمز ويزيت 
خواهند كرد و مش��كل تردد شهروندان به مراكز 
درماني مرتفع خواهد شد.  رئيس شوراي بهداشت 
و سالمت هرمز تصريح كرد: اين سيستم بصورت 
صوتي و تصويري بوده و بر اس��اس برنامه ابالغي 
پزشكان متخصص  و نياز درماني بيمار هماهنگي 
الزم انجام گرفته كه همزمان بيم��ار مي تواند با 
پزش��ك متخصص ارتباط برقرار كرده و  توسط 
پزشك معالج نيز ويزيت ش��وند.   حسيني افزود: 
بنابراين در كنار بيمار هم يك نفر پزشك عمومي 
حضور دارد كه دستورات درماني پزشك متخصص 

را در مركز درماني و تجويز الزم را اجرا مي كنند. 

آموزش بسيجيان در قرارگاه هاي جهادگران 
سالمت براي كمك به مراكز درماني

همزمان با هفته بسيج قرارگاه هاي جهادگران سالمت در استان هاي 
مختلف با هدف كمك به كادر درمان راه اندازي شد و بر همين اساس 
بسيجيان نيز براي اهداي خون به بيماران نيازمند اعالم آمادگي 
كرده اند.  در آذربايجان شرقي قرارگاه جهادي سالمت اين استان 
در حال جذب و آموزش بسيجيان براي اعزام به مراكز درمانيست 
و خواهران حوزه فاطمه الزهرا)س( سپاه ميانه نيز طرح هاي متنوع 
بهداشتي، آموزشي و خدمات رساني را در دستور كار قرار داده اند. 

    
بعد از شيوع گسترده كرونا در استان ها و مرگ و ميرهاي ناشي از اين 
بيماري، فشار زيادي به مراكز درماني و كادر فعال در آنها وارد شد. به 
همين خاطر راه اندازي قرارگاه هاي جهادگران سالمت در استان ها در 
برنامه قرار گرفت تا يكبار ديگر تيم هاي جهادي براي كمك به هموطنان 
و اين بار براي ياري رساندن به پزشكان و پرستاران وارد ميدان شوند. 

در همين رابطه و در آذربايجان شرقي، حجت االسالم نجفقلي زاده سرايي 
مسئول قرارگاه جهادگران س��المت اين اس��تان با بيان اينكه در راستاي 
فرمان امام خامنه اي قرارگاه جهادگران سالمت جهت حضور جوانان مؤمن 
و جهادي براي كمك به كادر درماني در مقابله با بيماري كرونا تشكيل شده 
است، مي گويد: » قرارگاه جهادگران سالمت با هدف حضور بسيجيان براي 
كمك به كادر درماني و به عنوان نفرات همراه براي بيماران كرونايي تشكيل 
شده و بسيجيان مي توانند براي ثبت نام در سايت قرارگاه جهادگران سالمت 
آذربايجان شرقي به آدرس http://ja- salamat. ir/ مراجعه كنند و بعد از 

ثبت نام و شركت در دوره هاي الزم به مدد پرستاران و كادر درماني بروند.«
دكتر محمدحسين صومي؛ رئيس دانش��گاه علوم پزشكي تبريز نيز در 
اين خصوص مي گويد: »حضور بسيجيان در قرارگاه جهادگران سالمت 
آذربايجان شرقي موجب دلگرمي و كمك كادر درماني است و راه اندازي 
اين قرارگاه ها به خاطر آموزش هايي كه افراد قبل از ورود به مراكز پزشكي 
مي بينند كمك ش��اياني به تيم هاي پزش��كي خس��ته خواهد بود.« در 
شهرستان ميانه و به همت حوزه فاطمه الزهرا)س( اين شهرستان طرح 

غربالگري سالمت در بين بسيجيان اجرا شد.  
براساس اين گزارش، به مناسبت گراميداش��ت هفته بسيج، طرح هاي 
متنوع بهداشتي، آموزشي و خدمات رساني توسط خواهران حوزه فاطمه 
الزهرا)س( سپاه ميانه برگزار شد.  طي اين برنامه بسيجيان اين حوزه، با 
برپايي پايگاه سالمت و دفاع زيستي در محالت و مساجد ميانه، خدمات 
تب سنجي، اكسي متر، غربالگري كرونا، خدمات اوليه پزشكي و ضدعفوني 
به مراجعه كنندگان ارائه كردند.  خواهران بسيجي اين حوزه عالوه بر ارائه 
خدمات بهداشتي و پزشكي، ده ها بس��ته معيشتي و ده ها بسته ماسك 
در قالب طرح كمك مؤمنانه در بين خانواده هاي نيازمند، توزيع كردند.  
همچنين اجراي كارگاه سبك زندگي اس��المي و آموزش پيشگيري و 
درمان كرونا به روش طب سنتي در پايگاه حضرت معصومه)س( از ديگر 

برنامه هاي اين حوزه بوده است. 
   آمادگي 4۰۰ بسيجي ابركوهي براي اهدای خون 

بعد از اعالم كاهش ذخاير خوني در كش��ور، قريب به ۴۰۰ بس��يجي 
شهرس��تان ابركوه در يزد با محوريت معاونت اجتماعي سپاه و كميته 

خادم الشهدا، جهت اهدای خون ثبت نام كردند.  
سرهنگ مهدي ابرقويي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج ابركوه مي گويد: 
»با توجه به ش��رايط بحراني كرونا كه اين روز ها بر كشور حاكم است و 
اعالم نياز به خون در بيمارستان هاي سراسر كشور در پي كاهش ذخاير 
خوني، به معاونت اجتماعي ناحيه مقاومت بسيج و كميته خادم الشهدا 
مأموريت داده شد تا وارد ميدان شده و جهت دعوت از مردم براي اهدای 

خون، فراخوان منتشر كنند.« 
وي با بيان اينكه در پي اعالم و انتش��ار فراخ��وان مذكور جهت اهدای 
خون به بيماران نيازمند، بسيجيان آمادگي خود را اعالم كردند، ادامه 
مي دهد: »تاكنون قريب به ۴۰۰ نفر آمادگي خود را جهت اهدای خون 
اعالم كرده اند كه با توجه به ظرفيت محدود خون گيري در شهرستان كه 
تنها يك روز در هفته انجام مي شود، از ۴۰ نفر خون گيري به عمل آمده و 
مابقي در هفته هاي آتي انجام خواهد شد.« اين مسئول در رابطه با شرايط 
اهداكنندگان خون تصريح مي كند: »شرايط عمومي و كلي براي افرادي 
كه متقاضي هستند، داشتن حداقل ۱8 سال تمام و حداكثر 6۰ سال، 
وزن حداقل 5۰ كيلوگرم، فشارخون نرمال و احراز هويت است؛ ضمن 
اينكه ساير موارد مربوط به سالمت جسمي متقاضيان توسط پزشك و 

پرسنل حاضر در محل خون گيري احراز و كنترل مي شود.« 
فرمانده سپاه ابركوه مي گويد: »در مركز خون گيري شهرستان تمامي اصول 
بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي جهت حفظ سالمتي اهداكنندگان و 
حفظ سالمتي آنان رعايت مي شود.« به گفته ابرقويي، ساير متقاضيان نيز 

مي توانند جهت ثبت نام با شماره ۰9۱33۷۴۴89۴ تماس حاصل نمايند.

اهداي 715 سري جهيزيه هديه مقام معظم رهبري 
به زوج هاي جوان كهگيلويه و بويراحمد

روز گذش�ته و همزم�ان ب�ا چهارمي�ن روز از هفت�ه بس�يج 
715 س�ري جهيزي�ه هدي�ه مق�ام معظم رهب�ري ب�ه زوج هاي 
ش�د.  اه�دا  بويراحم�د  و  كهگيلوي�ه  مددج�وي  ج�وان 
با حضور سردار س��يدضياءالدين حزني دبير قرارگاه محروميت زدايي 
سپاه پاسداران، كالنتري استاندار كهگيلويه و بويراحمد و سردار حميد 
خرم دل فرمانده سپاه فتح استان مراسم اهدای ۷۱5 سري جهيزيه هديه 
مقام معظم رهبري به زوج هاي مددج��وي كهگيلويه و بويراحمدي با 
مشاركت قرارگاه مركزي جهاد سازندگي و محروميت زدايي سپاه، كميته 
امداد استان و قرارگاه جهادي سردار سليماني در سپاه فتح برگزار شد. 

در اين مراسم فرمانده سپاه فتح كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه توزيع 
اين تعداد جهيزيه بخش��ي از كمك هاي مؤمنانه اي است كه به صورت 
مشاركتي ميان سپاه و كميته امداد انجام شد، گفت: در مجموع سعي 

كرديم عمده كارها به صورت مشاركتي انجام شود.  
سردار سرتيپ دوم پاسدار حميد خرم دل با اشاره به راه اندازي مجتمع 
آب رس��اني كه با كم��ك آب و فاضالب انجام ش��ده اس��ت، ادامه داد: 
خوشبختانه يك هم افزايي صورت گرفته تا اين اقدامات مبارك در سطح 
استان انجام شود.  وي تصريح كرد: از روزي كه ويروس منحوس كرونا در 
كشور شيوع پيدا كرد در اين استان هر هفته كمك هاي مؤمنانه داشتيم. 
اين كمك ها توس��ط هيئت هاي مذهبي، بنيادها، سپاه، كميته امداد، 
بهزيس��تي و مجموعه هاي مختلف بوده است و از شهريور به اين طرف 
هم سعي كرديم عالوه بر بسته هاي معيشتي لوازم التحرير، لباس، كيف 
و كفش وسايل آموزشي توزيع كنيم و توزيع جهيزيه هم انجام گرفته 
است.  به گفته اين مسئول طي روزهاي اخير حدود 3هزار بسته كمك 

مؤمنانه آماده و در ميان نيازمندان توزيع شده است. 
سردار خرم دل به ضرورت تداوم اقدامات مشترك همه دستگاه ها، براي 
ريشه كني فقر در استان اشاره كرد و گفت: هدف اصلي در تعامالت، رفع 

نياز محرومان و جلب رضايت آنان به عنوان، ولي نعمتان نظام است. 
فرمانده سپاه فتح كهگيلويه و بويراحمد اضافه كرد: سپاه فتح استان در 
زمينه اهداي جهيزيه، ساخت و تعمير مسكن و همچنين اشتغالزايي 

براي نيازمندان آماده همكاري با نهاد هاي حمايتي است. 
   اجراي طرح »ايران مهربان« در سال 14۰۰

معاون توس��عه مش��اركت هاي كميته امداد كش��ور در مراسم توزيع 
۷۱5مورد جهيزيه به نوعروسان كميته امداد گفت: طي دو سال پياپي 
هيچ فرد مددجوي پشت نوبت جهيزيه نداريم.  عليرضا عسكريان بيان 
كرد: اينكه فرد پش��ت نوبت نداريم يعني براي همه نوعروسان به رغم 
شرايط س��خت اقتصادي جهيزيه تهيه ش��ده اس��ت.  وي با اشاره به 
ساخت تعداد زيادي مسكن نيز گفت: در هفته بسيج ۲35مورد مسكن 

مددجويي با مشاركت سپاه افتتاح شد. 
وي با بيان اينكه با مش��اركت س��پاه و موسس��ات خيري��ه طرح هاي 
مشاركتي سنگيني در سطح كشور اجرا مي ش��ود، تصريح كرد: طرح 
»ايران مهربان« از خبرهاي خوب كميته امداد براي سال آينده است 
و در ماه هاي اول س��ال ۱۴۰۰ اعالم خواهيم كرد هي��چ يتيم و فرزند 

محسنين بدون حامي در كشور وجود ندارد. 


