
در هفت�ه تعاون ۱۳      گلستان
طرح تعاوني با هدف 
ايجاد اشتغال ۶۲ نفر در گلس�تان افتتاح مي شود. 
سعيد مازندراني مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گلستان با اش��اره به نقش مهم تعاوني ها در ايجاد 
اشتغال پايدار گفت: در هفته تعاون ۱۳ طرح تعاوني 
به مبلغ ۸۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان به صورت 
متمركز با هدف اشتغال براي اش��تغال ۶۲ نفر در 
شهرستان گنبدكاووس افتتاح مي شود.  وي افزود: 
افتتاح متمركز ۱۳ طرح، تجليل از ۱۸ تعاوني برتر 
استاني و ملي، تور مجازي و نشست با تعاونگران برتر 
از جمله برنامه هاي اين هفته است.  مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي گلس��تان ادامه داد: تاكنون با 
هدف ايجاد اشتغال 5۰۰ ميليارد تومان تسهيالت 
مشاغل روس��تايي در گلس��تان به بيش از ۶ هزار 
طرح با ۸ هزار فرصت ش��غلي پرداخت شده است.  
مازندران��ي گفت: همچنين با هم��كاري صندوق 

عامل، ۸ ميليارد تومان تس��هيالت به ۲۰ تعاوني 
پرداخت شده كه اين ظرفيت در حال افزايش است.  
وي اف��زود: راه اندازي 5۳ تعاون��ي جزو برنامه هاي 
امسال ما است تا در زمينه هاي مختلف ثبت و ايجاد 

شوند.  مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گلستان 
به ديگر برنامه هاي در دس��ت اقدام اشاره و تصريح 
ك��رد: از جمله ديگر اقدامات پرداخت تس��هيالت 
به تعاوني هاي بان��وان بوده كه ب��ه ازاي هر نفر ۱۰ 

ميليون تومان قرض الحس��نه پرداخت مي ش��ود.  
مازندراني متذكر ش��د: ۲ هزار و ۴5۳ تعاوني فعال 
در گلستان وجود داش��ته كه مهم ترين اقدامات ما 
ثبت اين تعاوني ها در س��امانه جامع براي منظور 
شفاف سازي است.  وي گفت: ۲۲ هزار و ۶۸۹ شاغل 
در تعاوني هاي استان وجود دارند كه ۴۶ درصد آنها 
در صنعت و خدمات و 5۴ درصد آنها در بخش زير 
مجموعه هاي كشاورزي فعال هستند.  اين مسئول 
ادامه داد: امس��ال نسبت به س��ال گذشته ميزان 
پرداخت تسهيالت مشاغل خانگي در استان، هشت 
برابر شده است.  مازندراني به اهميت ارتقاي فرهنگ 
تعاون تأكيد كرد و گفت: تالش داريم بخش تعاون را 
از نظر علمي، فني و تسهيالت تقويت و حمايت كنيم.  
وي با اش��اره به اينكه در حال حاضر تعاوني ها پنج 
ونيم درصد اقتصاد استان را به خودشان اختصاص 
داده اند، تصريح كرد: سال گذشته تعاوني هاي استان 

حدود ۱۷ ميليون دالر صادرات داشتند.
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فعاليت بنياد نهج البالغه در ماليرآغاز شد
به منظور توجه      همدان
ب�ه س���بك 
زندگي ديني در ابعاد مختلف از جمله ابعاد 
اجتماعي، فرهنگي، سياسي با بهره گيري از 
تجليات وجود ملكوتي اميرالمومنين، بنياد 
نهج البالغ�ه مالي�ر ش�روع ب�ه كار كرد. 
حس��ين دوزبخش��ان رئيس بني��اد نهج البالغه 
شهرستان مالير با اشاره به راه اندازي و فعاليت اين 
بنياد گفت: سبك زندگي ديني در ابعاد مختلف از 
جمله ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي، بدون بهره گيري از تجليات وجود ملكوتي اميرالمومنين)ع( كه بعضي 
از آنها در قالب حكمت هاي متعالي، مواعظ نوراني و برنامه هاي ارزشمند آمده است، ممكن نيست.  وي افزود: 
برنامه هاي بنياد در دو قالب آموزش و پژوهش شكل مي گيرد، كه در زمينه آموزش عمومي در سطح مساجد و 
اماكن عمومي شهرستان آغاز شده، و بحث پرداختن به بُعد آموزش تخصصي و پژوهش نيز در محل بنياد انجام 
مي شود.  رئيس بنياد نهج البالغه شهرستان مالير با اشاره به اينكه هدف شكل گيري اين بنياد، نشر و گسترش 
فرهنگ غني غدير و زدودن حجاب غفلت از چهره پرفروغ واليت است، ادامه داد: در حال حاضر محافل انس با 

نهج البالغه هر هفته، يك شب پس از نماز مغرب و عشا، در پنج مسجد شهرستان برگزار مي شود. 

پرداخت 2060 فقره وام قرض الحسنه به مددجويان سمناني
مدي�ر صندوق     سمنان
قرض الحس�نه 
امداد واليت سمنان گفت: در پنج ماهه امسال 
۲۰۶۰ فقره تسهيالت قرض الحسنه با اعتبار 
۱۲ميليارد و ۴۴۲ ميليون تومان به مددجويان 
و نيازمندان استان سمنان پرداخت  شده است. 
حميدرضا مداح، مدير صندوق قرض الحس��نه 
امداد واليت استان سمنان با بيان اينكه تسهيالت 
قرض الحس��نه در س��رفصل هاي كارگشايي، 
اشتغالزايي، مس��كن و ازدواج به مددجويان تحت حمايت كميته امداد و نيازمندان پرداخت مي شود، 
گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۲۰۶۰ فقره تسهيالت قرض الحسنه با اعتبار ۱۲ ميليارد و ۴۴۲ ميليون 
تومان به مددجويان استان سمنان پرداخت  شده است.  وي با بيان اينكه در پنج ماهه نخست سال جاري 
5۱ خانوار تحت حمايت كميته امداد استان سمنان و نيازمندان ۹5۶ ميليون تومان تسهيالت اشتغالزايي 
دريافت كردند، يادآور شد: توسعه مشاركت خيران و جذب نيكوكاران در افزايش پرداخت تسهيالت و رفع 
مشكالت مددجويان تحت حمايت نقش بسزايي ايفا مي كند.  مدير صندوق قرض الحسنه امداد واليت 

استان سمنان گفت:  برخي از خدمات صندوق امداد واليت قابليت اتصال به شبكه شتاب را دارد.

فقط 10 درصد خانه عشاير مقابل باليا  مقاوم  است
به گفته مديركل      خراسان شمالي
امور عشايري 
خراسان شمالي  تنها ۱۰ درصد خانه عشاير 
در اين اس�تان مقاوم س�ازي ش�ده است. 
مهندس محمدرض��ا قلي پور مدي��ركل امور 
عشايري خراسان شمالي با اش��اره به اهميت 
مقاوم س��ازي خانه عش��اير در مقاب��ل بالياي 
طبيعي گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد مسكن 
عشاير استان در مناطق قشالقي از خانه و سقف 

ايمن و مستحكم بهرمند بوده و مابقي هنوز در واحدهاي مسكوني خشتي و گلي سكونت مي كنند.  وي 
افزود: اكنون تنها ۸۰ خانوار از ۸۰۰ خانوار عشايري كه در سامانه هاي عرفي مناطق قشالقي شهرستان 
مانه و سملقان هستند، نسبت به مقاوم سازي خانه خود اقدام كرده اند.  وي افزود: ممنوعيت قانوني 
براي ساخت و ساز با مصالح مقاوم سبب شده  اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مجوزي براي ساخت 
واحد مسكوني با مصالح مقاوم ندهد اما با پيگيري هاي انجام شده و با دريافت مجوز  از اداره كل منابع 

طبيعي و آبخيزداري، برخي عشاير توانسته اند با مصالح مقاوم ساخت و ساز كنند. 

 بهره برداري از 177 پروژه
 با هدف رفع محروميت در قزوين

 5 شهر سيستان وبلوچستان 
صاحب طرح جامع شهري شدند

ب�ا ه�دف رفع     قزوين
و  محرومي�ت 
توانمند س�ازي افراد تحت پوش�ش كميته 
امداد امام خميني)ره( قزوين ۱۷۷ پروژه در 
اي�ن اس�تان ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
مهرعلي حق گويان مديركل كميته امداد استان 
قزوين در مراسم تحويل واحد مسكوني احداثي 
براي نيازمن��دان در روس��تاي ارتش آباد گفت: 
خدمات ارائه ش��ده به محرومان در طي سال و 
به طور مس��تمر وجود دارد كه در مناسبت هاي 
مختلف شاهد افتتاح و بهره برداري از اين طرح ها 
هستيم كه اميدواريم با كمك مردم شاهد ارتقاي 
آن باشيم.  وي افزود: در هفته دولت ۱۷۷ پروژه 
خدمت رساني به محرومان و نيازمندان با اعتباري 
بيش از ۶۲ ميليارد ريال به بهره برداري رس��يد.  
مديركل كميته امداد استان قزوين تصريح كرد: 
يكي از اين خدمات كه تأثير بس��زايي در ارتقاي 
كمي و كيف��ي زندگي خانواده ها دارد، مس��كن 
اس��ت، در برنامه هاي هفته دولت س��ال جاري 
۴۶ پروژه مسكن خريداري يا احداث شده براي 
نيازمندان بوده اس��ت.  حق گويان خاطرنش��ان 
كرد: توجه به حوزه مسكن به اين دليل است كه 
نياز به سرپناه و محلي امن براي آسايش و گذران 

زندگي، از جمله نيازهاي فطري و اوليه انسان ها 
به شمار مي رود از طرفي امروزه تأمين مسكن از 
جمله پيچيده ترين و مشكل ترين مسائل جامعه 
ما محسوب مي ش��ود.  وي گفت: در حال حاضر 
كميته امداد امام خميني)ره( براساس تفاهمنامه 
همكاري كه با استانداري و ساير دستگاه ها دارد 
آماده است در صورت تأمين زمين، براي ساخت 
مسكن نيازمندان اقدام كند.  اين مسئول افزود: 
در گذش��ته با اختصاص زمين س��اخت مسكن 
براي نيازمندان س��رعت مي گرفت ولي در حال 
حاضر اگرچه ممكن است موانعي پيش رو باشد 
ولي به رغم افزايش قيمت هاي س��اخت و ساز، 
تالش مي كنيم براي ساخت مسكن با هم افزايي و 
همكاري بستر تأمين مسكن مددجويي را فراهم 
كنيم.  حق گوي��ان توضيح داد: تأمين مس��كن 
مناس��ب براي آحاد مردم، به ويژه روستاييان و 
اقشار محروم و كم درآمد از مهم ترين اهداف نظام 
و س��رلوحه برنامه هاي دولت قرار دارد به عنوان 
مثال تأمين هزينه مسكن روستاييان خود سبب 
ساز حل بخش عمده اي از دغدغه مددجويان شده 
و باعث مي شود مددجو با فراغ بال و بدون دغدغه 
تأمين مسكن به كس��ب درآمد براي معيشت و 

گذران امور زندگي خود بپردازد.

ن  و مع�ا    سيستان وبلوچستان
شهرسازي 
و معماري اداره  كل  راه و شهرسازي سيستان 
وبلوچس�تان از تهيه طرح جامع براي پنج 
شهر اين استان به منظور ساماندهي خدمات 
ش�هري ازس�وي اي�ن اداره كل خب�رداد. 
سهيال عناني معاون شهرسازي و معماري اداره  كل  
راه و شهرسازي سيستان وبلوچستان با بيان اينكه 
طرح جامع در واقع طرح بلند مدتي است كه در آن 
استفاده از اراضي و حوزه هاي مسكوني، صنعتي، 
اداري، كش��اورزي و تأسيس��ات عمومي مناطق 
مختلف تعيين و قوانين و مقررات مربوط به آنها و 
مواردي چون حفظ بنا و نماهاي تاريخي شهر نيز 
در آن تعيين و تنظيم مي شود، گفت: طرح جامع 
پنج شهر خاش، سراوان، آشار، سرجنگل و زهك 
به منظور ساماندهي خدمات شهري از سوي اين 
اداره كل تهيه شده است.  وي افزود: از مجموع ۳۱ 
شهر در محدوده تحت پوش��ش اين اداره كل ۱۹ 
شهر داراي طرح جامع مصوب هستند و طرح جامع 
پنج شهر ذكر شده نيز از سوي مشاورين ذيصالح و 
كارشناسان اين معاونت در مرحله تهيه و بررسي 
است كه با اقدامات صورت گرفته طرح جامع شهر 
زهك در سال جاري در جلسه شوراي برنامه ريزي 

استان به تصويب رسيد.  معاون شهرسازي و معماري 
اداره كل راه و شهرسازي سيستان و بلوچستان با 
اش��اره به اهميت طرح تفصيلي شهرها گفت: اين 
طرح نيز براساس ضوابط و معيارهاي طرح جامع 
شهر، چگونگي استفاده از اراضي محالت مختلف 
شهر و همچنين وضعيت شبكه عبور و مرور و ميزان 
تراكم س��اختماني در آن اولويت بندي ش��ده و به 
بهسازي و نوسازي و توسعه و رفع مشكالت شهر 
كمك مي كند.  عناني افزود: در اين راستا هم اينك 
۱۶ شهر در محدوده اين اداره كل داراي تفصيلي 
هستند و طرح تفصيلي براي پنج شهر ديگر استان 
نيز در حال تهيه است.  وي با اشاره به تفاوت طرح 
جامع و تفصيلي، تصريح كرد: طرح جامع بلند مدت 
بوده و به جهات توسعه شهر، نقش شهر، چشم انداز، 
پهنه بندي حريم شهر و پهنه وري كاربري آن نگاه 
ويژه دارد اما طرح تفصيلي بعد از طرح جامع تهيه 
ش��ده و براس��اس آن تعيين و تطبيق كاربري ها، 
شبكه بندي معابر و تعيين حدوده شهر در چارچوب 
طرح جامع تعيين مي ش��ود.  معاون شهرس��ازي 
و معماري اداره كل راه و شهرس��ازي سيس��تان و 
بلوچستان گفت: طرح تفصيلي يك سند اجرايي به 
معناي عام بوده و تنها مرجعي كه مي تواند تغييري 

در آن ايجاد كند كميسيون ماده پنج است. 

   بوشهر: معاون بهداش��تي دانشگاه علوم پزشكي بوش��هر از امكان 
واكسيناسيون متولدين ۱۳۶۲ به قبل در اين استان خبرداد و گفت: ۴۲ 
درصد از افراد باالتر از ۱۸ سال استان حداقل يك نوبت واكسن را دريافت 
كرده اند.  دكتر عبدالمحمد خواجه ئيان افزود: به طور كلي ۳۱۲ هزار و 5۷۷ 
نفر از مردم استان بوشهر تاكنون واكسن دريافت كرده اند كه از اين تعداد 
۱۷۷ هزار و ۴۴۷ نفر هر دو نوبت و مابقي فقط يك نوبت از واكسن را دريافت 

كرده اند و در زمان تعيين شده نوبت دوم را نيز خواهند گرفت. 
   زنجان: معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان 
گفت: به طور ميانگين س��اليانه ۳ ميليون جفت كفش در استان توليد 
مي شود.  علي كالنتري افزود: در زنجان ۲۰۰ واحد توليدي، صنعتي و 
صنفي كفش وجود دارد كه در آنها ۱۳۰۰ نفر مشغول به كار هستند. از 
۲۰۰ واحد توليدي در استان، ۸ واحد داراي پروانه بهره برداري صنعتي 
بوده و ۱۹۲ واحد به صورت صنفي اس��ت.  به گفت��ه وي در واحدهاي 

صنعتي استان ۱۰۴ ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفته است. 
   كهگيلويه و بويراحمد: به مناس��بت گراميداش��ت هفته دولت 
س��اختمان اداري بيمه سالمت شهرستان دنا توس��ط پناهي فرماندار 
دنا، كلنگ زني ش��د.  عبدالحميد پناهي فرماندار دنا گفت: به مناسبت 
هفته دولت حدود ۱۸ طرح با اعتباري افزون بر ۸۷ ميليارد تومان را با 
حضور مسئوالن شهرس��تاني كلنگ زني و افتتاح كرديم كه ساختمان 
بيمه سالمت سي  سخت با اعتبار ۴ ميليارد و ۷5۰ ميليون تومان يكي از 
نيازهاي جدي و الزم شهرستان دنا كلنگ زني شد كه نياز است مسئوالن 

نسبت به تسريع در روند اجرايي اين طرح همكاري كند. 
   سيستان و بلوچستان: بخشدار كاروان زرآباد در حاشيه مراسم 
كلنگ س��اخت مركز خيريه تس��هيالت زايماني روستاي سورو بخش 
كاروان زرآباد گفت: مركز تسهيالت زايماني روستاي سورو با زيربناي 
۱5۰ مترمربع ساخته مي شود و با عنايت به نياز روستاي تنبالن، احداث 
و راه اندازي يك مركز تس��هيالت زايماني در اين حوزه در دستور كار و 
پيگيري بخش��داري قرار دارد.  فواد جهان تيغي با اشاره به اينكه مركز 
تسهيالت زايماني روستاي سورو پس از افتتاح و بهره برداري، ۱۰ هزار 
نفر از جمعيت منطقه و بخشي از ليردف را پوشش مي دهد، افزود: با توجه 
به قول مساعد خير نيك انديش عالوه بر ايجاد مركز تسهيالت زايماني، 

پانسيون پزشك و ماما نيز توسط خير ساخته مي شود.

 امسال ۴ بيمارستان در آذربايجان غربي 
به بهره برداري مي رسد

استاندار آذربايجان غربي از بهره برداري چهار بيمارستان تا پايان 
سال جاري در اين استان خبرداد. 

محمدمهدي ش��هرياري اس��تاندار آذربايجان غرب��ي در ديدار هئيت 
رئيسه دانشگاه علوم پزش��كي اين اس��تان با وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي با بيان اينكه اگر اعتبارات تأمين شود چهار بيمارستان 
پيرانشهر، شاهين دژ، نقده و اشنويه تا پايان سال افتتاح مي شود، گفت: 
در سال هاي گذشته براي رسيدن به استانداردها و ارائه خدمات بهتر و 
روان تر به شهروندان، بيمارستان آيت اهلل خويي در خوي، تكاب، ميالد 

اروميه، امام خميني و جامع زنان اروميه افتتاح شد. 
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر س��اختار نيروي انساني توانمند و 
علمي خوبي در استان داريم، تصريح كرد: در كل استان و دانشگاه علوم 
پزشكي با كمبود هيئت علمي مواجه هستيم اگر اين كمبود جبران شود 
جزو اس��تان هاي برتر خواهيم بود.  به گفته استاندار آذربايجان غربي، 
هدف دانشگاه علوم پزشكي استان رسيدن به استانداردها و شاخص هاي 

مطلوب كشوري در بخش بهداشت و درمان است. 
ش��هرياري با اش��اره به توان علمي باالي هيئت علمي دانشگاه علوم 
پزشكي استان گفت: كسب رتبه پنجم در نظام رتبه بندي بين المللي 
تايمز توس��ط دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات بهداش��تي درماني 
آذربايجان غربي در بين دانش��گاه هاي علوم پزش��كي كش��ور، بسيار 
ارزشمند است.  وي ادامه داد: بسياري از اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
علوم پزشكي اروميه به دليل كمبود درآمد در بخش دولتي و پرداخت 
ديرهنگام معوقات از بخش دولتي خارج ش��ده و در بخش خصوصي 
مشغول به كار شده اند.  در اين نشست، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي نيز گفت: متأس��فانه دانش��گاه هاي موجود در مناطق مرزي 
كشور به اندازه كافي پيشرفت نكرده اند و دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
نيز از اين مسئله مستثني نيس��ت.  بهرام عين اللهي با بيان اينكه يكي 
از سياست هاي مهم دولت محروميت زدايي و ايجاد عدالت در تمامي 
شهرهاي مرزي است، اضافه كرد: رفع محروميت در آذربايجان غربي نيز 

همانند ساير مناطق محروم كشور در دستور كار است. 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آذربايجان غربي را به عنوان يكي 
از استان هاي پيشگام در حوزه بهداشت كش��ور عنوان كرد و ادامه داد: 
اولين بهورز كشور از دانشگاه علوم پزشكي اروميه فارغ التحصيل شده و 
اين نشان از تجربه اين دانشگاه در تربيت بهورز است.  وي به لزوم توجه به 
توريسم درماني به ويژه در آذربايجان غربي پرداخت و بيان كرد: توجه به 
اين مسئله عالوه بر تأمين منابع مالي سرشار براي استان مي تواند زمينه 
ساز معرفي توانمندي هاي استان در بخش پزشكي به ساير كشورها باشد.  
عين اللهي با بيان اينكه هم اكنون كنترل بيماري كوويد ۱۹ در كشور در 
اولويت است، افزود: از تمامي همكاران تقاضا دارم تمام انرژي خود را بر 

واكسيناسيون متمركز كنند و از مردم براي اين كار كمك بگيرند.

 حال خراسان رضوي 
با نسخه »شهيد سليماني« بهتر شد

بعد از اينكه موج پنجم كرونا با دلتا ويروس تمام استان هاي كشور را 
درنورديدو از جمله با قرمز شدن وضعيت خراسان رضوي، بسياري از 
محدوديت ها در اين استان با شدت بيشتري به اجرا درآمد، نيروهاي 
جهادي سپاه و بس�يج دوباره به حالت آماده باش درآمدند. در اين 
زمان طرح شهيد حاج قاسم سليماني با برنامه هاي جديدتر و قوي تر 
از قبل در دستور كار سازمان بسيج قرار گرفت. حاال بعد از گذشت 
دو هفته ش�رايط متعادل تر شده و به گفته مس�ئول بسيج جامعه 
پزشكي كشور، از موج سهمگين كرونا در خراسان كاسته شده است. 

    
حمله »دلتا« و شيوع اين ويروس وحشي تمام ايران را به وضعيت بحران 
كشاند. مرگ و ميرها به حدود ۷۰۰ نفر در روز رسيد و ميزان مبتاليان 
و بستري ها آنقدر زياد شد كه ديگر تجهيزات و تخت هاي بيمارستاني 
پاس��خگوي اين همه مراجعه نبود.  برخي داروها كمياب ش��د و صف 
طوالني مقابل داروخانه ها، خانواده ها و همراهان بيماران را به س��توه 
آورده بود.  در اين زمان طرح شهيد سليماني كه از سال قبل شروع شده 
بود با برنامه ها و اهداف جديدتر در دستور كار قرار گرفت و به همت سپاه 
و بسيج و نيروهاي جهادي با قوت بيشتر در تمام استان ها به اجرا درآمد.  
در همين رابطه رئيس بسيج جامعه پزشكي كشور كه در جلسه قرارگاه 
مشترك شهيد سليماني سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوي و دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد حضور داشت با بيان اينكه با به  كارگيري تمامي 
توان خود در بخش هاي مختلف ب��ه دنبال تأثيرگذاري بر روند جريان 
قطع زنجيره كرونا در كشور هستيم، به طرح شهيد سلمياني و اثرات 
مثبت آن در قطع زنجيره انتقال كرونا اش��اره كرده و گفت: »مشخصاً 
حضور در مشهد مقدس به منظور بررسي فعاليت ها و عملكرد نيروهاي 
خدوم بسيجي در طرح شهيد س��ليماني مي باشد زيرا معتقديم رصد، 
نظارت و پايش به ميزان كيفيت فعاليت ها مي افزايد. ضمن اينكه بايد 
تأكيد كنم سه موضوع حمايت، مراقبت و نظارت بر پروتكل ها مهم ترين 

بخش هاي طرح شهيد سليماني را تشكيل مي دهند.«
دكتر مسلم چشمي ادامه داد: »واكسيناسيون به عنوان يكي از مهم ترين 
خدمات به طرح شهيد سليماني افزوده شده است و در حال حاضر نيز 
بسياري از اين خدمت استفاده كرده اند. اين طرح كه از سال قبل به اجرا 
درآمده است مورد بازنگري قرار گرفت و ما براي افزايش هرچه بيشتر 
بازدهي و كارآيي آن جنبه هاي اجرايي آن را مورد تشديد قرار داديم تا 

بتوانيم در جريان قطع زنجيره بيماري فعال باشيم.«
  پيشروي طرح با هدف قطع زنجيره انتقال 

اما خراسان رضوي كه طي يك ماه گذشته به ش��دت تحت تأثير دلتا 
قرار گرفته و حتي تمام ورودي و خروجي هاي آن بس��ته شده بودند، 
به لطف اجراي طرح شهيد سليماني قدري آرام تر شده. موضوعي كه 
رئيس بسيج جامعه پزشكي كشور در مورد آن گفت: »خراسان رضوي 
هفته هاي خوبي را پشت سر نگذاشت اما افزايش ميزان فعاليت ها در 
حوزه سالمت سبب شد تا از شدت بيماري و مبتاليان و فوتي ها كاسته 
شود.« حاال بعد از گذش��ت نزديك به دو هفته از اجراي اين طرح و به 
گفته مسئوالن بهداشت و درمان كش��ور، طرح شهيد سليماني كه با 
هدف قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا پيش مي رود، آورده هاي خوبي 

در نقاط مختلف كشور در مقابله با اين ويروس به همراه داشته است. 
اما بعد از جلس��ه قرارگاه مشترك شهيد س��ليماني در مشهد، رئيس 
سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور ديداري با نماينده مردم كاشمر در 
مجلس، فرماندار، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج و مدير شبكه بهداشت و 
درمان اين شهرستان داشت و با اذعان به اينكه حدود ۲۰ ماه است كشور 
با ويروس كرونا دست به گريبان است، گفت: »ايران نيز همانند همه دنيا 
در مقابله با كرونا با ف��راز و فرود هايي روبه رو بوده اس��ت، به طوري كه 
در برخي موارد موف��ق و در مواردي هم ناموفق بوده اس��ت.« به گفته 
دكتر چشمي، يكي از داليل حضور در شهرستان ها، رصد فعاليت ها و 
موفقيت هايي است كه در خط مقدم مبارزه با كرونا انجام مي شود تا از 

اين طريق بتوانيم موفقيت ها را به صورت كشوري اجرا كنيم. 
  نيروهاي جهادي در كنار مردم قرار دارند

محسن ذاكريان مسئول بسيج جامعه پزشكي خراسان رضوي با اشاره 
به جايگاه و اهميت كاشمر به عنوان يكي از شهرستان هاي مهم تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد، گفت: »كاشمر در بحث كرونا با 
امكانات و توانمندي كه داشت با تالش و كوشش كادر درمان اقدامات 

خوبي در حوزه پيشگيري و درمان كرونا انجام دادند.«
وي بابيان اينكه در زمينه طب س��نتي آمادگي داريم كار هايي كه در 
مراكز زيرمجموعه خودمان انجام داده ايم، براي بهره مندي مردم كاشمر 
با برگزاري دوره هاي آموزشي انتقال دهيم، افزود: »عالوه بر برگزاري 
دوره هاي آموزشي پزشكان به ويژه كرونا، مي توانيم بيش از ۲۰ داروي 

گياهي مورد تأييد وزارت بهداشت را نيز تأمين كنيم.«
به گفته مسئول بس��يج جامعه پزشكي خراس��ان رضوي، در راستاي 
اطالع رساني و آگاه سازي جامعه ۱۰۰ هزار پمفلت مربوط به توصيه هاي 

طب سنتي با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهيه و چاپ شده است. 
در ادامه، علي يعقوبيان فرمانده ناحيه مقاومت بسيج كاشمر با تأكيد بر اينكه 
از بدو شيوع ويروس كرونا بسيج و سپاه در تمامي عرصه ها پاي كار سالمتي 
مردم و تأمين برخي اقالم مورد نياز افراد نيازمند و آسيب ديده ناشي از كرونا 
بوده است، گفت: »از اسفند۹۸ تمامي پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت بسيج 
در نقاط روستايي و شهري در كنار مردم و كادر درمان در خط مقدم مبارزه با 
كرونا بودند.« وي ضدعفوني كردن معابر، تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي، 
تهيه و توزيع ماسك و مواد ضدعفوني، كمك و رسيدگي به خانواده هايي 
كه درگير كرونا مي شوند، شناسايي افراد مبتال و كمك به واكسيناسيون 
و درمان بيماران كرونايي را بخشي از اقدامات انجام شده مجموعه سپاه و 
بسيج با مجموعه بهداشت و درمان عنوان كرد.  محمدجواد يزداني مدير 
شبكه بهداشت و درمان كاشمر نيز با اشاره به اينكه كاشمر با جمعيت ۱55 
هزارنفري در حال حاضر به بيش از ۴۰۰ هزار نفر خدمات پزشكي و درماني 
ارائه مي كند، گفت: »با توجه به گذش��ت حدود ۲۰ ماه از ش��يوع ويروس 
كرونا در سايه همراهي و همكاري مجموعه هاي مختلف تاكنون ۸۰ جلسه 
ستاد كرونا در شهرستان برگزارشده است كه مصوبات كارشناسي آن نقش 

بسزايي در كنترل اين بيماري داشته است.«
وي با بيان اينكه با همكاري بسيج ۲۸ هزار نفر بيماريابي شدند كه نيمي 
از اين تعداد تستشان مثبت بوده است، افزود: »اگرچه با همكاري ناحيه 
مقاومت بسيج مركز واكسيناسيون در منطقه محروم شهر راه اندازي شده 
است و در حال حاضر دو پايگاه تجميعي واكسيناسيون در شهر كاشمر 
فعال اس��ت، اما تنها دغدغه اي كه در اين زمينه وجود دارد بحث تأمين 
واكسن موردنياز اس��ت.« به گفته اين مسئول، بس��يج جامعه پزشكي 
كاشمر با ۲۶۴ عضو فعال يكي از مجموعه هاي فعال و خدمات رسان در 
حوزه پزشكي و درماني است به طوري كه بسياري از اعضا به دليل تخصص 
و تجربه اي كه دارند در مناسبت هاي مختلف براي ويزيت و درمان بيماران 

نيازمند در نقاط شهري و روستايي گام برداشتند. 

 آمادگي مدارس هرمزگان 
براي پذيرش ۴0۵ هزار دانش آموز

دبيرس�تاد پروژه مهر آم�وزش و پرورش هرم�زگان گفت: 
با توجه به ش�رايط ش�يوع كرونا در اس�تان تمهيدات الزم 
ب�راي حض�ور بي�ش از ۴۰۵ ه�زار دانش آم�وز هرمزگان�ي 
در ۱۷ ه�زار و ۵۸۵ كالس درس انديش�يده ش�ده اس�ت. 
محمد قويدل دبيرستاد پروژه مهر آموزش و پرورش هرمزگان با 
بيان اينكه شيوع كرونا موجب شده تا دانش آموزان به طور مجازي 
تحصيل كنند و اين موضوع تأثير منفي بر آموزش آنها گذاش��ته 
است، بيان كرد: به همين منظور ۱۷ هزار و 5۸5 كالس درس در 
بيش از ۳ هزار و 5۷۰ مدرس��ه براي حضور دانش آموزان استان 
مهيا شده است و تمهيدات الزم بهداشتي و پروتكل هاي اعالمي از 
سوي ستاد ملي كرونا انديشيده شده است.  وي افزود: برنامه ريزي 
و فراهم  كردن زمينه مناس��ب براي بازگشايي هر چه مطلوب تر 

مدارس، مهم ترين هدف پروژه مهر است.

 اهداي 100 تخت درماني 
از طرف خير اردبيلي 

خير اردبيل�ي با هدف م�داواي بيماران كروناي�ي ۱۰۰ تخت 
بيمارستاني به دانش�گاه علوم پزشكي اين استان اهدا كرد. 
بابك نخستين معاون بهداشت دانش��گاه علوم پزشكي اردبيل در 
مراسم اهداي ۱۰۰ تخت بيمارستاني كه از سوي خير اردبيلي انجام 
شد گفت: اين خير با اهداي اين تعداد تخت بيمارستاني سعي كرد تا 
بيمارستان امام خميني)ره( و امام رضا)ع( اردبيل را در كمك رساني 
به بيماران كرونايي كم��ك و ياري دهد.  وي اف��زود: ارزش ريالي 
۱۰۰تخت اهدا شده از سوي اين خير يك ميليارد و ۱55 ميليون 
تومان است كه قرار است از آنها براي مداواي بيماران كرونايي و در 
شرايط عادي براي ساير بيماران در بيمارستان هاي امام خميني )ره( 
و امام رضا)ع( استفاده شود.  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي 
اردبيل همچنين از اهداي يك دستگاه فلوسايتمتري براي مركز 

تشخيصي بيماران سرطاني اردبيل خبرداد.

 پرداخت وام اشتغال 300ميليونی
 به زنان روستايي  فارس 

مدير سازمان تعاون روستايي فارس از پرداخت وام ۳ ميليارد 
ريالي به زنان روستايي با هدف ايجاد اشتغال در اين استان خبرداد. 
هدايت اهلل رحيمي مدير سازمان تعاون روستايي فارس با اشاره به اينكه 
كارآفريني در مناطق روستايي، به ويژه در بين زنان روستايي مي تواند 
برطرف كننده بس��ياري از چالش ها از جمله بيكاري باشد، گفت: با 
امضای تفاهمنامه اي با دفتر امور بانوان استانداري وام ۳ ميليارد ريالي 
در قالب وام قرض الحسنه روستايي )اشتغالزايي( از طريق بانك ملي 
پرداخت شد.  وي افزود: همچنين با انعقاد تفاهمنامه اي بين اتحاديه 
زنان روستايي فارس و كميته امداد امام خميني)ره(، زنان كارآفرين 
روستايي عضو شركت هاي تحت پوشش مي توانند وام  بدون سود از 
كميته امداد دريافت كنند.  اين مقام مسئول ادامه داد: يكي از بهترين 
راهكارهاي مناسب در هم افزايي مهارت هاي زنان روستايي، عضويت 

در شركت هاي تعاون روستايي زنان است.

   فارس   اردبيل    هرمزگان

 اشتغال 36۵0 نفر 
در صنعت كشتي سازي بوشهر

رئيس اداره صنايع فلزي سازمان صنعت،      بوشهر
معدن و تجارت بوشهر از فعاليت مستقيم 
بيش از ۳ هزار و ۶۵۰ نفر در صنعت كشتي س�ازي اين استان خبرداد. 
رسول گوركي رئيس اداره صنايع فلزي سازمان صنعت، معدن و تجارت 
بوشهر گفت: در حال حاضرتعداد ۲۲ واحد صنعتي در حوزه كشتي سازي با 
اشتغال بيش از ۳ هزار و ۶5۰ نفر به صورت مستقيم در استان بوشهر مشغول 
به فعاليت هستند و صنايع مرتبط با دريا و به طورخاص، شناورسازي به 
عنوان يكي از راهبردهاي توسعه استان قلمداد مي شود.  وي با توجه به سابقه 
اين صنعت در استان افزود: زيرساخت هاي الزم از جمله توان تخصصي و 
دانش فني الزم، نيروي انساني متخصص، تجهيزات و ماشين آالت پيشرفته 
تخصصي، حوضچه خشك، تجهيزات پيشرفته، امكان ساخت، تعميرات 
و نگهداري كشتي، سكوس��ازي و بارج و غيره در زمينه صنايع دريايي در 
استان بوشهر فراهم است.  رئيس اداره صنايع فلزي سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان بوشهر ادامه داد: بهره برداري بهينه از اين زيرساخت ها گامي 
مؤثر براي تعميق ساخت داخل، اشتغال پايدار و گسترش صنعت دريايي 
است.  به گفته گوري توسعه اين صنعت در بوشهر مي تواند نقش مهمي را 

در ايجاد اشتغال و درآمدزايي در استان ايجاد كند.

8۵ درصد زندانيان كرمانشاه واكسن زدند 
دادس���تان     كرمانشاه
عموم���ي و 
انقالب كرمانشاه از واكسيناسيون ۸۵درصد 
زندانيان اين اس�تان علي�ه كرونا خبرداد. 
شهرام كرمي دادستان عمومي و انقالب استان 
كرمانشاه با اشاره به اولويت دستگاه قضايي براي 
حفظ سالمت زندانيان گفت: در پي قرار گرفتن 
اين استان در پيك پنجم كرونا تزريق واكسن به 
زندانيان آغاز و به ۸5 درصد آنها واكسن تزريق 
شد.  وي افزود: عالوه بر اين مهم از زمان ش��يوع بيماري كرونا در استان دستورالعمل هاي بهداشتي 
در زندان هاي كرمانشاه اجرايي مي شود.  دادستان عمومي و انقالب استان كرمانشاه ادامه داد: در اين 
مدت تعداد زيادي از زندانيان كه داراي جرائم غيرعمد و خفيف بودند را به مرخصي فرس��تاديم تا با 
خلوت تر شدن فضاي زندان ها فاصله گذاري ها و دستورالعمل ها بيشتر رعايت شود.  كرمي گفت: رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي در زندان هاي كرمانشاه به گونه اي بوده كه از ابتداي اين بيماري تاكنون حتي 

يك مورد ابتال به كرونا يا فوتي ناشي از اين بيماري را در زندان هاي استان كرمانشاه نداشتيم.


