
آغاز نهال كاري پارك 2 هكتاري باغ ايراني در آبيدر سنندج
رئيس س�ازمان     كردستان
س�يما، منظ�ر و 
فضاي سبز شهري شهرداري سنندج از آغاز عمليات 
احداث 3 هزار مترمربع فضاي سبز و نهال كاري پارك 
دو هكت�اري ب�اغ ايران�ي در آبي�در خب�رداد. 
آسوز ش��عباني رئيس سازمان س��يما، منظر و 
فضاي سبز شهري ش��هرداري سنندج گفت: 
عمليات احداث باغ ايراني با هدف ايجاد فضايي 
فرهنگي، هنري، تفريحي با طراحي زيبا و چشم 
نواز به عنوان نشانه اي از فرهنگ، تاريخ و معماري اصيل ايراني در دستور كار اين شهرداري قرار گرفت.  وي 
افزود: باغ ايراني سال گذشته در زميني به مساحت دو هكتار و در جوار پيكره ايثار و مقاومت مردم كردستان 
در راستاي توسعه سرانه فضاي سبز احداث شد.  رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري 
سنندج، از آغاز عمليات احداث 3 هزار مترمربع فضاي سبز و نهال كاري پارك دو هكتاري باغ ايراني در 
آبيدر خبرداد و گفت: براي استفاده از طراحي كاشت خاص باغ ايراني درختاني از جمله چنار و سرو شيراز 

به صورت رديف كاري با حفظ فاصله كاشت و به صورت متوالي كاشت مي شود. 

 توزيع ۴ هزار بسته معيشتي 
بين نيازمندان شيرازي

فرمانده سپاه ناحيه اميرالمومنين)ع(     فارس
ش�هر جديد ص�درا گف�ت: از ابتداي 
امسال ۴ هزار بسته معيشتي و حدود ۴ هزار پرس غذاي گرم ميان 

نيازمندان اين منطقه توزيع شده است. 
سرهنگ علي همتي سروستاني فرمانده سپاه ناحيه اميرالمومنين شهر 
جديد صدرا در ارتباط ويدئو كنفرانس��ي فرماندهان سپاه نواحي فارس 
در گزارشي اقدامات اين ناحيه در حوزه خدمات رساني، گفت: همايشي 
با محوريت پايگاه هاي مقاومت و ائمه جمع��ه و جماعات و هيئت امناي 
مساجد براي بزرگداشت دهه امامت و واليت و عيد غدير برگزار شد.  وي 
افزود: از ابتداي امسال، بالغ بر ۴ هزار بسته معيشتي و 3 هزار و ۹۰۰ پرس 
غذاي گرم ميان نيازمندان اين منطقه توزيع شده كه در ايام دهه واليت 
هم اين رزمايش كمك مؤمنانه ادامه خواهد داشت.  فرمانده سپاه ناحيه 
اميرالمومنين)ع( شهر جديد صدرا ادامه داد: آيين قرباني و توزيع گوشت 
ميان نيازمندان منطقه به مناسبت عيد قربان از سوي پايگاه هاي مقاومت 
اين حوزه استحفاظي از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده براي دهه واليت 
است.  سروستاني تصريح كرد: توزيع 1۰۰ بسته معيشتي ويژه خانواده 
زندانيان ساكن در ش��هر صدرا با همكاري بسيج حقوقدانان، آزادي يك 
زنداني جرائم غيرعمد توسط يكي از خانواده هاي شهداي اين منطقه به 
مناسبت ايام دهه واليت، به ارزش ريالي ۵۰ ميليون تومان، توزيع دو سري 
جهيزيه براي زوجين جوان و نيز با تعامل با ش��ركت عمران صدرا، اعزام 
يك تريلي سيمان براي منطقه زلزله زده سي سخت، از ديگر برنامه هاي 

پيش بيني شده به مناسبت اعياد قربان تا غدير است.

رئي�س س�ازمان     آذربايجان شرقي
جهادكش�اورزي 
آذربايجان ش�رقي گفت: دولت ۲۰ هزار ميليارد 
ريال اعتبار براي جبران خسارت هاي زيرساخت ها 
در خشكس�الي اخي�ر تخصي�ص داده اس�ت. 
اكبر فتح��ي رئي��س س��ازمان جهاد كش��اورزي 
آذربايجان شرقي گفت: سطح پوشش بيمه محصوالت 
كش��اورزي مي تواند يكي از مزيت هاي رقابتي بين 
شركت هاي غيردولتي مثل شركت هاي غيردولتي 
سازمان نظام مهندسي كشاورزي باشد. وی با توجه 
به ارتباط با مزايا و تأثير بيمه محصوالت كشاورزي در 
وضعيت معيشتي كشاورزان و بخش كشاورزي افزود: 
بايد با برگزاري جلساتي تخصصي و با حضور مديران 
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مزايا، معايب و 
تأثير بيمه محصوالت بر كشاورزان و بخش كشاورزي 
استان تعيين گردد تا با برنامه ريزي دقيق و در راستاي 
بهبود وضعيت اين بخش با همكاري صندوق بيمه 

گره  از اين مشكالت باز ش��ود.  رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي استان با بيان اينكه خسارت هاي وارد شده 
به بخش كشاورزي به دليل خشكسالي هاي چند سال 
اخير به سختي قابل جبران است، ادامه داد: كشاورزان، 

دامداران و فعاالن خسارت ديده بخش كشاورزي كه 
در سال هاي اخير محصوالت خود را بيمه كرده اند 
انتظار دارند، صندوق بيمه در حد امكان و در اسرع 
وقت براي جبران خسارت ها اقداماتي انجام دهد تا 

بتوانند با تأمين مايحتاج خود مثل نهاده هاي دامي 
و زراعي به امر توليد محصوالت كشاورزي بازگردند.  
فتحي با تأكيد بر پيگيري پرداخت خس��ارت هاي 
خشكسالي در سال جاري يادآور شد: عالوه بر استان 
آذربايجان شرقي استان هاي ديگري نيز از خشكسالي 
آس��يب ديده اند، اما كارشناس��ان حوزه كشاورزي 
مؤظف هستند با بررسي دقيق ميزان خسارت هاي 
وارده بر كش��اورزان، دامداران و ساير فعاالن بخش 
كش��اورزي با رعايت حقوق آنها، اق��دام به تعيين و 
تأمين منابع مالي كرده و خس��ارت آنها را پرداخت 
كنند.  وي خاطرنشان كرد: دولت به پيشنهاد وزارت 
جهاد كشاورزي با توجه به خشكسالي و خسارت هاي 
وارده بر بخش كشاورزي حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال 
اعتبار براي زيرساخت ها تخصيص داده است كه سهم 
هر استان براساس ميزان خسارت وارد شده تعيين 
خواهد شد و نقش كارشناس��ان در تعيين خسارت 

اهميت زيادي دارد.
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

150 فرصت شغلي براي معلوالن ابركوه ايجاد شد
رئي���س اداره      يزد
بهزيستي ابركوه 
از اختص�اص ۵۰ ميلي�ارد ريال تس�هيالت 
قرض الحسنه برای اش�تغال معلوالن تحت 
پوشش بهزيستي خبرداد و گفت: در همين 
راستا براي 1۵۰ نفر در بخش هاي دامپروري، 
زنبورداري، خدمات، صنايع دس�تي و بخش 

صنعت ايجاد اشتغال شد. 
زهره اكرمي رئيس اداره بهزيستي ابركوه با اشاره 

به ايجاد فرصت شغلي براي 1۵۰ نفراز معلوالن اين شهرستان گفت: تسهيالت ۵۰ ميليارد ريال از محل منابع 
سازمان بهزيستي كشور، تبصره 1۶، بانك هاي عامل و توسعه اشتغال روستايي و هم افزايي، به افراد جوياي 
كار پرداخت و به كسب و كارهاي خرد، خود اشتغالي و مشاغل خانگي تعلق گرفته است.  وي همچنين به در 
راه بودن ۵۰ ميليارد ريال تسهيالت ديگر نيز اشاره كرد و افزود: با توجه به تقاضاي افراد جوياي كار و همچنين 
اهميت ايجاد اشتغال براي معلوالن، در تالش هستيم تا پايان سال تسهيالت مجددي را نيز جذب كنيم.  

رئيس اداره بهزيستي ابركوه از ايجاد اشتغال براي ۲۲۰ مددجو در سال گذشته خبرداد.

اجراي طرح هاي مركز تحقيقات تحت نظر مؤسسات مادر در لرستان 
معاون پژوهشي      لرستان
مركز تحقيقات 
كشاورزي لرستان از اجراي طرح هاي مركز 
اس�تان خب�رداد.  اي�ن  در  تحقيق�ات 
طهماس��ب حس��ين پور معاون پژوهشي مركز 
تحقيقات كش��اورزي لرستان با اش��اره به اين كه 
س��االنه حدود ۲۰۰ طرح و پ��روژه تحقيقاتي در 
مرك��ز تحقيقات و آم��وزش كش��اورزي و منابع 
طبيعي لرستان انجام مي شود، گفت: هشت بخش 

تحقيقاتي داريم كه هركدام زيرنظر يك مؤسسه مادر هستند و هركدام از طرح هاي مركز تحقيقات و آموزش 
كشاورزي و منابع طبيعي لرستان تحت پوشش يك مؤسسه انجام مي شود.  معاون پژوهشي، فناوري و انتقال 
يافته هاي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي لرستان ادامه داد: هزينه برخي از طرح ها كه 
هزينه هاي كمتري را دارند از محل درآمدزايي خودمان پرداخت مي كنيم.  حسين پور تصريح كرد: از بين 
حدود ۲۰۹ طرح تحقيقاتي اين مركز سه طرح در بخش تحقيقات اقتصادي و اجتماعي، ۹ طرح در بخش آب 

و خاك، هفت طرح در بخش علوم دامي و ۲۰ طرح در بخش حفاظت خاك و آبخيزداري اجرا مي شود. 

بستري شدن 1200 كودك زير 10 سال مبتال به كرونا در بابل
رئيس دانشگاه      مازندران
علوم پزش�كي 
بابل گفت: از زمان شيوع كرونا تاكنون در بابل 
تعداد 1۲۰۰ كودك زير 1۰ سال به عنوان بيماران 
مش�كوك و قطعي به كرونا بس�تري شدند. 
سيدفرزاد جاللي رئيس دانشگاه علوم پزشكي بابل 
با بيان اينكه از كل موارد مشكوك بستري در پنج 
موج اپيدمي در شهرستان بابل؛ ۵۰/۶ درصد مرد 
و ۴۹/۴ درصد زن بودند، گفت: ميانگين سني كل 

موارد، ۵3 سال بوده و ميانگين سني در موج پنجم نسبت به موج اول، 1۰سال كمتر شده است، به طوري كه 
در موج اول به طور متوسط ميانگين سني بستري شدگان ۵۶ سال بوده كه در موج پنجم به ۴۶ سال رسيد.  
وي افزود: در موج پنجم نسبت به موج اول روند درصد ابتال در گروه سني باالي ۴۰ سال كاهش يافته به 
طوريكه اين مورد در گروه سني باالي ۸۰ سال به نصف رسيده است. در اين موج به همان نسبت ابتال در گروه 
سني ۲۰ تا ۴۰ سال افزايش يافت.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي بابل يادآور شد: از زمان شيوع كرونا تاكنون 

در بابل تعداد 1۲۰۰ كودك زير 1۰ سال به عنوان بيماران مشكوك و قطعي به كرونا بستري شدند.

 آستان قدس رضوي 
در حاشيه مشهد بيمارستان مي سازد

 مهارت آموزي  4 هزار نفر از كاركنان
 و كادر وظيفه از سوی سپاه استان مركزي

معاون بهره وري      خراسان رضوي
امالك و اراضي 
آس�تان قدس رضوي از كمك برای ساخت 
بيمارستان در حاشيه شهر مشهد خبرداد. 
مرتضي حقيقي معاون بهره وري امالك و اراضي 
آستان قدس رضوي با اش��اره به تأكيدات توليت 
آس��تان قدس رضوي براي كمك به س��اماندهي 
مناطق كمتر برخوردار شهر گفت: تاكنون اقدامات 
گس��ترده اي در اين زمينه انجام شده و بخشي از 
اراضي موقوفه براي اجراي پروژه هاي ش��هري و 
توسعه خدمات عمومي در اين مناطق در اختيار 
دستگاه هاي مس��ئول قرار داده ش��ده است.  وي 
افزود: آس��تان قدس رض��وي در راس��تاي انجام 
رسالت هاي اجتماعي وقف، ۵ هكتار از اين زمين 
۲7 هكتاري را هم براي احداث بيمارستان حاشيه 
شهر مشهد اختصاص داده تا زمينه توسعه خدمات 
بهداش��تي درماني در اين منطقه محروم فراهم 
ش��ود.  معاون بهره وري امالك و اراضي آس��تان 
قدس رضوي تصريح كرد: براي رفع محروميت از 
منطقه كمتر توسعه يافته شهرك شهيد رجايي 
تاكنون ۲1 هكتار از اراضي آس��تان قدس رضوي 
براي ساخت ۶ هزار واحد مسكوني اختصاص يافته 
است، همچنين با هدف بهبود وضعيت ترافيكي 
اين منطقه، مسير خيابان ۴۵ متري جديد االحداث 

معروف به بازوي چهارم و مسير تقاطع مصلي، با 
رعايت حقوق موقوفه در اختيار مديريت شهري قرار 
گرفته كه اجراي پروژه هاي مذكور، كمك مؤثري به 
حل مسائل ترافيكي منطقه خواهد كرد.  حقيقي به 
ديگر اقدامات انجام شده در اين حوزه نيز اشاره كرد 
و گفت: براي افزايش فضاي سبز مورد نياز مردم و 
خدمت بيشتر به مردم حاشيه شهر، تاكنون 7۰ 
هكتار از اراضي موقوفه براي ساخت پارك موضوعي 
كشاورزي در شهرك شهيد رجايي اختصاص يافته 
است. عالوه بر آن، پارك پنج هكتاري ارديبهشت 
در ش��هرك ش��هيد باهنر نيز كه ارديبهشت ماه 
امسال به بهره برداري رسيد، با كمك آستان قدس 
و تأمين زمين مورد نياز اين پارك به نتيجه رسيد و 
در اختيار مردم قرار گرفت.  به گفته وي اختصاص 
۲۰ هزار متر مربع از اراضي موقوفه در شهرك شهيد 
باهنر براي احداث مسكن و همچنين تعامل براي 
احداث بازوي چهارم مس��ير اتصال بزرگراه غدير 
به خل��ج، از ديگر كمك هاي آس��تان قدس براي 
كمك به محروميت زدايي از حاشيه شهر مشهد 
بوده است.  معاون بهره وري امالك و اراضي آستان 
قدس رضوي افزود: پروژه هاي رودپارك در غرب و 
كوهشار در شرق مشهد مقدس و همچنين پارك 
مادر و كودك در بلوار امامت، همگي از پروژه هاي 

خدماتي و عمومي شهري است. 

جانشين فرمانده     مركزي
روح اهلل  س�پاه 
اس�تان مركزي گفت: ۴ ه�زار و 13۷ نفر از 
كاركن�ان و كادر وظيف�ه نيروهاي مس�لح، 
انتظامي، سپاه پاسداران و پدافند هوايي از 
نيمه دوم س�ال ۹۷ تاكنون از س�وي س�پاه 
روح اهلل اس�تان مركزي آم�وزش ديده اند و 
ب�راي آن�ان گواه�ي ص�ادر ش�ده اس�ت. 
سرهنگ پاسدار »محمدرضا عسگري« جانشين 
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي در نشست 
قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه س��پاه 
روح اهلل با اش��اره به مهارت آم��وزي به ۴ هزار 
و137نفر از كاركن��ان وكادر وظيفه نيروهاي 
مس��لح و پدافند هوايي از سوي س��پاه استان 
مركزي از نيم��ه دوم س��ال ۹7 تاكنون گفت: 
كاركن��ان وظيفه از مهم تري��ن اركان آمادگي 
دفاعي و رزمي نيروهاي مس��لح و بنيه دفاعي 
كشور محسوب مي شوند و از اين منظر جايگاه 
سرباز اهميت ويژه  دارد.  وي با تأكيد بر اينكه 
استفاده بهينه از خدمت وظيفه عمومي همواره 
مورد توجه نيروهاي مس��لح بوده است، افزود: 
اقدامات زيرس��اختي مناس��بي انجام شده كه 
در اين شرايط س��ربازان عالوه بر نقش آفريني 
در آمادگي دفاعي به  منظور مقاصد پيشرفت و 

آباداني و تحقق اهداف انقالب اسالمي آموزش 
مي بينن��د.  جانش��ين فرمانده س��پاه روح اهلل 
اس��تان مركزي ادامه داد: بخش قابل توجهي 
از سربازان، افراد تحصيل كرده و نخبه هستند 
كه الزم است براي استفاده بهينه از اين منابع 
نيروي انساني عظيم برنامه ريزي جدي تر انجام 
شود.  عسگري تأكيد كرد: يكي از اهداف مهم 
تش��كيل ق��رارگاه، مهارت آموزي س��ربازان و 
راه اندازي طرح مهارت آموزي كاركنان وظيفه، 
افزايش جذابيت س��ربازي براي نظام اسالمي، 
ايجاد نش��اط براي س��ربازان و بهبود تجارب و 
آگاهي براي ورود به بازار كار و اش��تغال است.  
وي گفت: مهارت آموزي سربازان در سه مقطع 
پيش از خدمت با ه��دف افزايش توانمندي در 
انجام خدمات مؤث��ر، بدو خدمت س��ربازي با 
هدف بهبود به كارگيري تجارب و حين خدمت 
با موضوع ايجاد سابقه شغلي و كارورزي براي 
آمادگي اشتغال جوانان انجام مي شود.  جانشين 
فرمانده س��پاه روح اهلل اس��تان مركزي عنوان 
كرد: س��پاه روح اهلل اس��تان مركزي همچون 
ساير نيروهاي مس��لح با ابالغ تشكيل قرارگاه 
مهارت آموزي س��ربازان، اين بخش را تشكيل 
داد و از سال ۹7 اين قرارگاه با قوت در راستاي 

تحقق اهداف گام برمي دارد.

 9 طرح شيالتي در استان هرمزگان 
به بهره برداري رسيد

روزگذشته با دستور رئيس جمهور به      هرمزگان
صورت ويدئ�و كنفرانس�ي، ۹ طرح 
ش�يالتي در اس�تان هرم�زگان ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
فريدون همتي استاندار هرمزگان با اشاره به بهره برداري رسيدن ۹طرح 
شيالتي در اين استان گفت: اين طرح ها شامل پنج طرح مزرعه پرورش 
ميگو در مجموع با هزار و 7۲1 هكتار مساحت، دو طرح پرورش ماهي، 
يك طرح تكثير ميگو و طرح تكميل بندر صيادي چيروئيه با وس��عت 

1۹ هكتار است.  
وي با بيان اينك��ه اين طرح ها با س��رمايه گذاري ۵۰۵۸ ميليارد ريال، 
آماده بهره برداري شده اند، تصريح كرد: همچنين اين طرح هاي شيالتي 
براي ۹۰1 نفر به صورت مستقيم، ايجاد اشتغال داشته است.  استاندار 
هرمزگان با اشاره به اينكه از پنج طرح پرورش ميگو دو طرح در ميناب، 
دو طرح در بندرعباس و يك طرح در بندرلنگه قرار دارد، افزود: طرح 
پرورش ماهي در قفس شهرس��تان قشم در منطقه ريگو در بخش اول 
با ظرفيت ۵۰۰ تن با چهار قفس 1۲۵ تني به بهره برداري رس��يد كه 

ظرفيت نهايي آن در آينده به 3 هزار تن مي رسد.
  وي طرح پرورش ماهي در قفس بندرلنگه را از ديگر طرح هاي افتتاحي 
اعالم كرد كه اين طرح در عمق 3۰ متري دريا قرار دارد و در بخش اول 
با ظرفيت 1۰۰ تن با دو قفس ۵۰ تني به بهره برداري رسيد و ظرفيت 

نهايي آن در آينده به ۵۰۰ تن مي رسد.  
استاندار هرمزگان در خصوص طرح مركز تكثير ميگو گفت: اين طرح با 
ظرفيت ۵۰ ميليون قطعه الرو ميگو در شهرستان بندرلنگه بهره برداري 
ش��د كه نقش بس��يار مهمي در تأمين الروهاي موردنياز سايت هاي 

پرورش ميگوي منطقه ايفا مي كند. 
همتي افزود: بندر صيادي چيروييه در شهرستان بندرلنگه نيز با وسعت 
1۹ هكتار با موج ش��كني به طول ۲۴۰ متر، ه��زار و 3۵۰ متر دايك 
حفاظتي، اسكله بتني به طول ۹۰ متر، هزار و ۸۰۰ مترمربع عرشه و با 

بروزترين سيستم آتش نشاني به بهره برداري رسيد.  
عالوه بر اين پروژه ها، كلنگ بازارچه ملواني بندرلنگه به زمين زده شد، 
اين بازارچه در قالب 7۰واحد تجاري خطي، 13 واحد تجاري بازارچه 
ملواني، هفت واحد كلينيك پزشكي و 1۶ واحد مسكوني احداث خواهد 
شد.  عمليات احداث بازارچه ملواني در قالب سه فاز انجام خواهد شد 
كه بر اين اساس واحدهاي تجاري بازارچه ملواني در 1۲ ماه آينده به 
بهره برداري خواهد رسيد و ساخت واحدهاي تجاري خطي دو سال و 
واحدهاي مسكوني چهارس��ال ديگر به اتمام مي رسد. همچنين آغاز 
عملي��ات اجرايي مجتمع خدمات��ي رفاهي چارك از ديگ��ر برنامه در 

شهرستان بندرلنگه بود.

بسيج ۸00 گروه جهادي براي خدمت رساني 
به مردم در تنش آبي خوزستان

مس�ئول بس�يج س�ازندگي س�پاه      خوزستان
وليعصر)عج( خوزس�تان از فعاليت 
۸۰۰ گروه جهادي براي كمك به رفع مشكل كم آبي در شهرهاي 

استان خوزستان خبرداد. 
س��رهنگ يونس زبيدي مس��ئول بس��يج س��ازندگي س��پاه حضرت 
وليعصر)عج( خوزس��تان گفت: به منظور كمك رس��اني و رفع مشكل 
مناطق دچار تنش آبي در اس��تان قرارگاه حضرت عباس)ع( در سپاه 
حضرت وليعصر)عج( خوزس��تان راه اندازي شده اس��ت.  وي افزود: در 
استان خوزستان ۸۰۰ گروه جهادي س��ازماندهي شده اند و بر حسب 
نياز اقداماتي از جمله توزيع آب شرب با تانكر و آب خام براي احشام در 
مناطق دچار تنش آبي را انجام مي دهند.  مسئول بسيج سازندگي سپاه 
وليعصر خوزستان ادامه داد: هم اكنون گروه هاي جهادي در مناطق دچار 
تنش آبي از جمله در شهرستان هاي هويزه، دشت آزادگان، حميديه، 

رامشير و آبادان در حال خدمت رساني هستند.  
زبيدي گفت: عمده تمركز نيرو هاي جهادي براي آبرساني در روستا هاي 
حوزه  پايين دست كرخه اس��ت كه با مشكالت كم آبي روبه رو هستند.  
وي افزود: گروه هاي جهادي همچنين با همكاري شركت آبفا بصورت 
ش��بانه روزي ۴۲ الي ۴۶ كيلومتر خ��ط لوله را در جهت آبرس��اني به 
روس��تا هاي بخش غيزانيه كارگزاري و نصب مي كنند.  مسئول بسيج 
سازندگي سپاه وليعصر خوزستان ادامه داد: با كارگزاري ۹ كيلومتر خط 
لوله ۲۵۰ ميلي متر و اتصال آن به آب غدير آبرساني به روستاهاي منطقه 
جفير شهرستان هويزه انجام مي شود.  زبيدي گفت: همچنين آبرساني به 
بخش نيسان شهرستان هويزه از طريق خط لوله  غدير به سمت ايستگاه 

پمپاژ امام علي)ع( در حال انجام است. 

 كميته امداد بوشهر 
9 هزار شغل براي مددجويان ايجاد مي كند

   بوشهر تا پايان س�ال جاري بيش از ۹ هزار 
ش�غل با شناس�ايي افراد مس�تعد 
اش�تغال ب�راي مددجوي�ان اس�تان بوش�هر ايج�اد مي ش�ود. 
محمدرضا ميري مديركل كميته امداد استان بوشهر گفت: تعهد داريم 
تا پايان سال جاري ۹ هزار و ۶۸۸ مورد ش��غل در دو سر فصل كاريابي 
و پرداخت تسهيالت اشتغال از س��وي بانك هاي عامل ايجاد كنيم كه 
اين برنامه با شناسايي افراد مستعد، آموزش آنها و سپس معرفي جهت 

اشتغال انجام خواهد شد.  
وي افزود: يكي ازاولويت هاي كميته امداد در زمينه اش��تغال استفاده 
از الگوهاي نوين در زمينه اشتغالزايي با تكيه بر اقتصاد مقاومتي است.  
مديركل كميته امداد استان بوشهر با بيان اينكه ايجاد اشتغال و رسيدن 
به استقالل معيشتي از مهم ترين نيازهاي خانواده اي مددجوي اين نهاد 
است ادامه داد: در اين راستا با شناسايي و آموزش مددجويان و سپس 
پرداخت تسهيالت كم بهره، زمينه هاي اشتغال و كار آفريني آنها فراهم 
مي شود.  ميري گفت: ايجاد س��ازوكارها و هماهنگي بين كميته امداد 
و بانك هاي عامل، موضوع گرفت��ن ضمانت از مددجويان براي دريافت 
تسهيالت بانكي روان سازي شده و اميدواريم كه امسال نيز شاهد شتاب 

بيشتري براي پرداخت تسهيالت بانكي اشتغال باشيم.  
وي خاطر نشان كرد:در س��ال ۹۹ به رغم همه مش��كالت اقتصادي با 
پرداخت بيش از 17۴ ميليارد تومان زمينه ايجاد بيش از ۸ هزار شغل 
در دو سر فصل كاريابي و پرداخت تسهيالت اشتغالزايي به وجود آمد.  
مديركل كميته امداد استان بوشهر افزود: 3۲۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
تومان براي دو سر فصل تسهيالت اشتغالزايي بانكي و سرفصل كاريابي 
اعتبار در نظر گرفته ش��ده است.  ميري گفت: در س��ال جاري بيش از 
3 هزار ۶3۰ نفر دوره آموزش��ي فني و حرفه اي توس��ط مراكز دولتي، 
آموزشگاه هاي آزاد و ساير مراكز آموزشي با هزينه اي بالغ بر 3 ميليارد و 

13۲ ميليون تومان براي مددجويان تحت حمايت ارائه خواهد شد.

 مشهد نگران نداشتن تخت 
براي بستري كردن كودكان كرونايي

س�ن ابتال به كرونا پايين آمده و درگيري در س�نين پايين تر به اين 
ويروس در حال افزايش است. در دوره هاي قبل نوجوانان و كودكان 
۹تا 11 سال با درصد بس�يار كم مبتال به كرونا مي شدند، اما در حال 
حاضر كودكان با سنين پايين و حتي شيرخوارها در بيمارستان ها 
بستري مي شوند. موضوعي كه مشهدي ها را به شدت درگير خود 
كرده و مسئوالن بهداش�ت و درمان اين شهر اعالم كرده اند نگران 
كمبود تخت براي بستري كردن كودكان و خردساالن در بيمارستان ها 
هستند. با اين حال هنوز هم هستند شهرونداني كه با شنيدن واژه 
»تعطيلي« بدون توجه به شرايط قرمز كشور چمدان هاي خود را بسته 
و راهي سفر مي شوند. سفري كه موجب گس�ترش كرونا می شود. 

    
اينجا »تعطيلي« با »مسافرت« گره خورده. مردم نگاه نمي كنند چرا ادارات 
و سازمان ها و بازار و مدارس و مراكز آموزشي تعطيل شده اند و چرا قرار است 
شهر كارهاي روزمره اش را زمين بگذارد. وقتي كلمه تعطيلي به گوش برسد، 
اولين تصميم بستن بار و بنديل و به جاده زدن است.  تجربه آلودگي هوا و 
تعطيلي هاي مرتبط با آن را از ياد نبرده ايم. وقتي همه جا تعطيل مي شد 
تا از تردد خودروها كاسته شود و اكسيژني براي تنفس باقي بماند، راه ها و 
جاده ها چنان درگير ترافيك مي شدند كه مصرف سوخت و بنزين و به تبع 
آن، آاليندگي خودروها چندين برابر قبل مي شد.  حاال هم كه كرونا سايه 
سنگين خودش را بر سر تك تك استان هاي ايران انداخته و نه با تهديد كه 
رسماً مشغول قتل عام شهروندان است، باز هم واژه »تعطيلي« مثل قبل 
براي مردم به معني آماده كردن چمدان ها و حركت به س��مت مقصدي 
براي تفريح و خوش گذراني است. سفرهايي كه گويي بوي مرگش مشامم 
عده اي را نمي آزارد و با بستن چشم خود بر روي واقعيت ها، زندگي را براي 
همه سخت تر و سخت تر مي كنند.  اما اين بار كرونا دلتا بازي كثيفي را شروع 

كرده و آن هم حمله به كودكان و نوجوانان است. 
   بي تفاوتي نسبت به دلتا از مردم تا مسئوالن

وقتي از خيز پنجم كرونا با دلتاي هندي صحبت ش��د، همه بي تفاوت از 
كنار آن گذشتند. از مردم گرفته تا مسئوالن آن را جدي نگرفتند و برخورد 
و مراقبت و پيشگيري از انتش��ار آن فقط در حد حرف و هشدار بود.  دلتا 
اوج  گرفت و موج قرمز روز به روز از نوار جنوبي كشور به سمت شمال نقشه 
كرونايي پيشروي كرد و حاال تقريباً تمام استان ها با آن درگير هستند.  با 
اينكه كرونا طي 1۵ ماهي كه وارد ايران شده است خانواده هاي زيادي را 
داغدار كرده اما خبر ابتالي كودكان و بستري شدن آنها در بيمارستان ها 

نگراني خاصي به وجود آورده است. 
   كودكان نيازمند  »آي سي يو«  هستند

افزايش ابتالی كودكان به كرونا در مش��هد به حدي رسيده كه مسئوالن 
بهداشت و درمان اين ش��هر اعالم كرده اند نگران كمبود تخت  هستند.  در 
همين رابطه رئيس بخش مراقبت هاي ويژه كودكان بيمارستان اكبر مشهد 
با اشاره به اينكه كودكان بسيار زيادي در پيك پنجم كرونا درگير اين ويروس 
شده اند، گفت: »كودكان درگير كرونا با عالئم تب، اسهال، استفراغ، بي حالي 
و... در پيك پنج بسيار بيشتر از پيك چهارم درگير شده اند. آنچه كه در مشهد 
و اطراف آن مشاهده مي شود گوياي اين است كه تعداد زيادي از كودكان و 
نوجوانان با اين عالئم درگير كرونا هستند. ما در پيك چهارم با هر شرايطي 
موضوع را سر و س��امان داديم اما با توجه به افزايش كودكان درگير با كرونا 
نگران كمبود آي سي يو و تخت هاي بيمارستاني هستيم.«   غالم رضا خادمي 
در خصوص كروناي هندي موسوم به دلتا در كودكان، توضيح داد: »در پيك 
پنجم كرونا كه اغلب مردم با نوع كروناي دلتا درگير مي شوند، كودكان عالوه 
بر عالئم تنفسي، عالئم گوارشي نيز دارند. شكل درگيري كروناي هندي در 
كودكان همان نوع هاي قبلي كروناست. به نظر مي رسد كه احتمال انتقال 
و درگيري در اين نوع بسيار زياد است. در اين موج كودكان بيشتري درگير 
شدند.« رئيس بخش مراقبت هاي ويژه كودكان بيمارستان اكبر مشهد با 
اش��اره به اينكه راه درمان اين بيماري بخصوص در كودكان معلوم نيست 
اما اكثر اي��ن كودكان خود به خ��ود بهبود پيدا مي كنند، عن��وان كرد: »با 
مراقبت هاي اوليه، مايع درماني و درمان هاي عالمت درماني حدود ۹۹ درصد 
اين كودكان بهبود پيدا مي كنند. درگيري هاي��ي كه ما با كروناي كودكان 
داريم، همان سندرم شوك كروناست.« اين فوق تخصص عفوني اطفال با بيان 
اينكه ابتدا كودكان كمتر با سندرم شوك كرونا درگير شده و در انتهاي پيك 
اين درگيري اوج پيدا مي كند، خاطرنشان كرد: »در انتهاي پيك و چند هفته 
بعد از اوج  همه گيري، كودكان بعد از كرونا درگير عالئم شوك كرونايي مانند 
درگيري قلبي، فشارخون، تب، قرمزي چشم ها، راش هاي پوستي، بي حالي، 
دل درد، تشنج، اختالل هوشياري و... مي شوند. اين عالئم حدود دو هفته بعد از 
همه گيري كرونا و زماني كه ديگر درگير كرونا نيستند و پيكي وجود ندارد، در 
كودكان ظاهر مي شود.« خادمي با اشاره به اينكه وضعيت اين كودكان بسيار 
ناراحت كننده است، تأكيد كرد: »خوشبختانه اكثر اين كودكاني كه دچار 
سندرم شوك كرونا شدند، بهبود پيدا مي كنند. با مراقبت هاي بيمارستاني و 
آي سي يو اين كودكان بهتر مي شوند، اما تمامي اين كودكان نياز به آي سي يو 

داشته و بايد تحت مراقبت هاي ويژه قرار گيرند.« 

آغاز احداث 5 باب خانه بهداشت روستايي 
در مناطق محروم زاهدان

اب�ن  عل�ي  خادمي�ن  خيري�ه  مؤسس�ه  هم�ت  ب�ا 
ابيطال�ب)ع(، پن�ج ب�اب خان�ه بهداش�ت روس�تايي 
در مناط�ق مح�روم ش�هر زاه�دان كلنگ زن�ي ش�د. 
رضا قاسمي معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در مراسم 
كلنگ زني خانه بهداش��ت روس��تايي گفت: در حال حاضر شاهد 
حركات بسيار ارزشمندي در راستاي ارتقاي سالمت مردم هستيم 
كه پنج باب خانه بهداشت به همت مؤسسه خيريه خادمين علي ابن 
ابيطالب)ع(، در مناطق محروم شهر زاهدان كلنگ زني شد.  وي افزود: 
با ساخت اين پنج باب خانه بهداشت بيش از ۶ هزار نفر از خدمات اوليه 
بهداشتي بهره مند خواهند شد.  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان ادامه داد: هرباب خانه بهداشت ۹۰ متر زيربنا دارد كه ساخت 
و تجهيز هرخانه بهداشت حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان 

هزينه خواهد داشت كه توسط خيرين تأمين مي شود.

 طرح پيوند آسماني در قم 
اجرا شد 

مدير اداره اجتماعي سازمان فرهنگي هنري ورزشي شهرداري قم 
گفت: طرح فرهنگي و آموزشي پيوند آسماني به مناسبت هفته ازدواج 
و خانواده توسط سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قم برگزارشد. 
مجتبي بستان مدير اداره اجتماعي سازمان فرهنگي هنري ورزشي 
ش��هرداري قم با اش��اره به برنامه ها و هدف گذاري هاي طرح پيوند 
آسماني گفت: از برنامه هاي ويژه اين طرح ويژه برنامه ُجنگ پيوند 
آسماني است كه در قالب اجراي سرود، مداحي، شعرخواني، سخنراني 
و ذكر و مشخصه هاي نوراني و عرفاني ازدواج و تشكيل خانواده است 
كه در سطح بوستان و مجتمع هاي شهري بود.  وي افزود: برگزاري 
كارگاه هاي مهارت زندگي و آموزش هاي خانواده در مراكز فرهنگي نيز 
در قالب اين طرح به اجرا درآمد.  مدير اداره اجتماعي سازمان فرهنگي 
هنري ورزشي شهرداري قم تصريح كرد: برنامه ديگر اين مجموعه طرح 

برپايي نمايشگاه عكس نوشته با موضوع ازدواج و خانواده است.

 آغاز تزريق واكسن كرونا 
به معلوالن اردبيل

مدي�ركل بهزيس�تي اردبيل از آغ�از تزريق واكس�ن كرونا 
ب�راي س�المندان و معل�والن در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
بهزاد ستاري مديركل بهزيستي اردبيل در مراسم اهداي دستگاه هاي 
اكسيژن ساز در اردبيل گفت: بهزيستي استان اردبيل تالش مي كند 
تا از اين دستگاه ها برای كمك به بيماران كرونايي به ويژه گروه هاي 
سني سالمند و معلول استفاده كند كه قطعاً در اين زمينه همكاري 
مشتركي را نيز با مجموعه دانشگاه علوم پزشكي خواهيم داشت.  
وي به تزريق واكس��ن كرونا به جامعه معلوالن و سالمندان اشاره 
كرد و افزود: به تمامي تعهدات خود در اين زمينه عمل كرديم و در 
دو مرحله تزريق واكسن براي همه سالمندان و معلوالن در استان 
انجام شده است.  مديركل بهزيستي استان اردبيل تصريح كرد: در 
تالش هستيم تا براي گروه هاي سني ديگر كه تحت پوشش سازمان 

هستند، تزريق واكسن در ماه هاي آينده انجام شود.

    اردبيل   قم   سيستان وبلوچستان


