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آغاز راهپيمايي اربعين از شهادتگاه »قاسم«
امسال راهپيمايي عظيم اربعين كه نمادي از اتحاد مسلمانان و حتي 
پيروان اديان ديگر در برابر ظلم و س��تم و حمايت از مظلومان اس��ت، 
به صورت محدود انجام مي شود.  بر همين اس��اس و با توجه به اينكه 
مرزهاي زميني بس��ته و زائران بايد به صورت هوايي وارد عراق شوند، 

حركت زائران از فرودگاه نجف يا بغداد شروع مي شود. 

اينجا بغداد است. شايد براي همه دنيا به عنوان پايتخت عراق شناخته 
شود اما براي ايرانيان شهادتگاه سردار دل ها حاج قاسم سليماني است.  
فرودگاه بين المللي بغداد يا همان به قول خودشان »مطار بغداد الدولي« 
تنها افتخارش اين است كه هواپيماي س��ردار سليماني و همراهانش 
براي آخرين بار ب��ر روي باندهاي آن فرود آم��ده و آنچه دل ايرانيان و 
عاشقان اين شهيد واال مقام را به درد مي آورد ديدن باقيمانده و تكه هاي 
ماشيني است كه شهيدان حاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس 
سوار بر آن در مسير خروج از اين فرودگاه مورد اصابت گلوله هاي پهپاد 

امريكايي قرار گرفتند. 
 شهادتگاه حاج قاسم

حاال زائران اربعين حس��يني كه از طريق فرودگاه بغداد وارد خاك 
عراق مي شوند قبل از هر چيز سري به »شهادتگاه قاسم« مي زنند 
و پياده روي خود را با سالم و فاتحه اي براي شهيدان هميشه زنده 
حاج قاسم س��ليماني و ابومهدي المهندس و همراهان باوفايشان 

آغاز مي كنند. 
بعد از خروج از فرودگاه بين المللي بغ��داد، هنوز از محوطه امنيتي آن 
خارج نشده ايم كه در فضاي سبز ميان بلوار، تكه آهن قراضه هاي سياهي 
به چشم مي خورد. به گفته راننده، اين همان ماشيني است كه شهيد 
سليماني و المهندس در آن حضور داشته اند.  از همين جا دلت مي گيرد 
و ميفهمي شهادت مدال افتخاريست كه بر سينه هر كس نمي آويزند. 
بايد »قاسم« بود و در راه »حسين« گام برداشت تا تكه هاي آهن سوخته 

هم از نامت ارزش طال بگيرند. 
 اينجا آب هم خون گريه مي كند

هنوز روزهاي زيادي تا اربعين مانده و مي شود كاظمين را با فراق خاطر 
قدم زد.  ابتدا حرم مطهر امام موسي كاظم)ع( و امام جواد)ع( و از آنجا 
به سمت مسجد براثا.  مسجد براثا تاريخ كهني دارد. اما وجود چاه آبي 
كه به دست امام علي)ع( در آن حفر شده و آب گوارايي كه شفاي درد 

بسياري از دردمندان است، مي طلبد حتماً نمازي در آن اقامه شود. 
عراق ويژگي خاص��ي دارد و آن هم اينكه، ديدن ه��ر قطره آب، در هر 
كدام از ش��هرهايش، دل ها را خون مي كند.  به همي��ن خاطر، وجود 
رودخانه عظيم دجله كه از ميان شهر بغداد مي گذرد جز لب هاي تشنه 
حسين)ع( و ياران وفادارش و طفل سه  ساله اي كه فقط طلب آب داشت 

و به شهادت رسيد، چيز ديگري تداعي نمي كند. 
 غربت عصر عاشورا

محدوديت ها، حضور زائران در راهپيمايي اربعين را به ش��دت كاهش 
داده اما در زيارتگاه ها مي توان ايرانياني را ديد كه از شهرهاي مختلف 
براي عرض ارادت به امامان و در صدر آنها س��االر شهيدان، راه عراق را 

در پيش گرفته اند. 
حاج محمد ميرسليمي كه به همراه كارواني از يزد آمده در كاظمين و 

حياط حرم مطهر امام موسي كاظم)ع( مشغول دعا خواندن است. 
حاج محمد با بيان اينكه تا قبل از كرونا افتخار برپايي موكب جهت ارائه 
خدمت به زائران اربعين را داش��ته، مي گويد: »اولين دعايم اين است 
كه اين بيماري هرچه زودتر از بين برود تا يكبار ديگر شاهد برگزاري 
راهپيمايي عظيم اربعين و به نمايش گذاشتن عظمت اتحاد مسلمين و 

تمام آزاده خواهان جهان باشيم.«
وي كه به همراه ۱۵ نفر از موكب داران اس��تان هاي ديگر امس��ال هم 
افتخار زيارت حرم مطهر امامان حاضر در عراق نصيب شان شده است، 
ادامه مي دهد: »معتقدم اين نعمت بزرگي است كه امسال هم به ما عطا 
شده اما كار ما خيلي سخت تر است. چون بايد نايب الزياره ميليون ها 
ايراني باشيم كه سال هاي قبل با حضور آنها اين راهپيمايي و پياده روي 
چهره جهاني مي گرفت. هر چند هنوز همان تعداد محدود زائراني كه 
مجوز ورود به عراق را دارند هم به صورت كامل نيامده اند ولي حس و 
حال و بوي اربعين، همه جا را پر كرده و نوع��ي غربت و تنهايي، عصر 

عاشورا برايمان تداعي مي كند.«
 همه در خدمت مهمانان اباعبداهلل)ع(

زيارت اباعبداهلل الحسين)ع( وقت و زمان نمي شناسد اما در ايام اربعين، 
گويي زمين و زمان خود را براي مرثيه اي عظيم آماده مي كند. در اين 
روزها تمام ارادتمندان سيد الش��هدا در كنار ش��يعيان از هر زائري به 
گرمي پذيرايي كرده و به اندازه وس��ع و توان و نيت شان قدمي در اين 
راه برمي دارند.  موكب هاي ايراني و عراقي يكي يكي برپا شده و با ارائه 
خدمت به مهمانان اباعبداهلل)ع( خستگي راه را از تنشان زدوده و سهمي 
از ثواب زيارت را در سبدش��ان ذخيره مي كنند.  هنوز براي رسيدن به 

كربال راه زيادي مانده و سامرا و كوفه و نجف در سر راهند. 

 بيمارستان ۲۲۰ تختخوابي واليت مشهد
مهرماه به بهره برداري مي رسد 

مسئول راه اندازي بيمارستان واليت از  خراسانرضوي
به بهره برداري رسيدن اين بيمارستان 

۲۲۰ تختخوابي مشهد در اوايل مهر ماه خبرداد. 
عبداهلل ريحاني يساولي مسئول راه اندازي بيمارستان واليت با اشاره به 
بهره برداري رسيدن بيمارستان ۲۲۰ تختخوابي واليت )امداد و نجات 
جنوب( گفت: با عنايت به دس��تور مقام معظم رهب��ري مبني برلزوم 
راه اندازي بيمارستان هاي امداد و نجات در مبادي ورودي شهر مشهد 
به منظور خدمت رساني به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوي، ساخت 
بيمارستان امدادي واليت در دستور كار دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

قرار گرفت كه پروژه آن در حال اجرا و روبه اتمام است. 
وي افزود: اين مركز زير پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد در ۵ طبقه 
ساخته شده است و در گذشته نيز مشابه اين اقدام را در بخش شمالي 

مشهد و راه اندازي بيمارستان سوانح طالقاني داشتيم. 
مس��ئول راه اندازي بيمارس��تان واليت تصريح كرد: بيمارستان ۲۲۰ 
تختخوابي واليت با اس��تانداردهاي روز دنيا و با زير بناي ۲3 هزار متر 

مربع در ۵ طبقه ساخته شده است. 
ريحاني يساولي گفت: تالش داريم كه اين پروژه در مهر ماه سال ۱4۰۰ 
به بهره برداري برسد و آماده خدمت رساني به مردم باشد، گفت: با توجه 
به اينكه ممكن است در فصل پاييز با موج ششم احتمالي مواجه شويم 
اين آمادگي را داريم تا با همكاري خيران حوزه سالمت بخش  آي سي يو 
بيمارستان واليت را مجهز به ونتيالتور و دستگاه هاي تخصصي مورد 

نياز اين بخش كنيم تا آماده پذيرش بيماران كرونايي نيز باشد. 
وي با تأكيد بر اينكه در اين مركز درماني بخش هاي اورژانس، بستري، 
اتاق عمل و آي سي يو ساخته شده كه كمك ش��اياني به حوزه درمان 
استان و مشهد خواهد كرد، افزود: عمليات عمراني بيمارستان واليت رو 

به پايان است و تنها برخي از موارد جزيي آن باقيمانده است. 
مسئول راه اندازي بيمارستان واليت خاطرنشان كرد: بيمارستان واليت 
در اوايل سال ۱39۰ و در س��ال ۱39۲ با ۱۰ درصد پيشرفت متوقف 
شده و هيچ اقدام ديگري صورت نپذيرفته بود تا اينكه در سال ۱398 
با تالش ها و پيگيري هاي دانشگاه علوم پزش��كي مشهد فعاليت هاي 

عمراني ساخت اين مركز درماني از سر گرفته شد. 
ريحاني تصريح كرد: مسئوالن دانشگاه روي كمك خيران حوزه سالمت 
حساب ويژه اي باز كرده اند تا در اين شرايط بحراني كرونايي ۲۲۰ تخت 
درماني به مجموع تخت هاي بيمارستاني مشهد اضافه شود، بيمارستان 
واليت پذيرش تمامي بيماران سوانح را دارد و خدمات اين مركز درماني 

تنها ويژه يك گروه سني خاص نخواهد بود. 

محمدرضاهادیلو

 خراسان رضوي: فرماندار قوچان گفت: زلزله صبح دوشنبه هفته 
گذشته در اين شهرس��تان تلفات جاني نداش��ت اما طي برآوردهاي 
اوليه تاكنون به زيرساخت هاي حوزه كش��اورزي و عشايري قريب به 
۲8 ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان خسارت وارد كرده است.  امين رضا 
مرآتي با بي��ان اينكه ع��الوه بر واحدهاي مس��كوني خس��ارت هايي 
نيز به زيرس��اخت هاي حوزه آب و فاضالب، كش��اورزي، عش��ايري و 
آموزش وپرورش وارد ش��ده است، افزود: : براس��اس برآوردهاي اوليه 
انجام ش��ده حدود ۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به ۱۰ كيلومتر راه، 
۵ خط انتقال آب و 8 مخزن آب ش��رب در حوزه عش��ايري خس��ارت 
وارد شده است.  به گفته وي در حوزه كشاورزي نيز به ۵8 قنات و 3۰ 
كيلومتر خط انتقال آب خسارت هاي جدي وارد شده كه برآورد اوليه 

آنها حدود ۲3 ميليارد تومان است. 
  البرز: مس��ئول كميته اطالع رس��اني و مديريت جو رواني استان 
البرز گفت: كاهش در ميزان رعايت پروتكل هاي بهداش��تي، تهديدي 
براي سالمت جامعه است.  ناصر مقدم افزود: براساس پيمايش صورت 
گرفته از سوي وزارت بهداش��ت، طي هفته هاي اخير، متوسط رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در سطح كشور از 66 درصد به 4۰ درصد تنزل 
يافته و استفاده از ماسك نيز به 4۵ درصد و فاصله گذاري اجتماي به 4۰ 
درصد رسيده كه اين كاهش در ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
تهديدي براي سالمت جامعه است و بيشترين تذكر مأمورين نظارتي، 

خطاب به نانوايي ها و سوپرماركت ها بوده است. 
 هرمزگان: فرمانده بهداري نيروي دريايي سپاه گفت: همه سربازان 
نيروي دريايي سپاه در جزاير خليج فارس واكسن كرونا را دريافت و تا 
پايان مهر ماه مابقي س��ربازان ديگر در ساير رده ها واكسينه مي شوند .  
دريادار دوم پاس��دار دكتر س��يدعلي موس��وي جزايري افزود: مراكز 
درماني اين نيرو همچن��ان در خدمت عموم م��ردم در زمينه درمان 

بيماران كروناست. 
  آذربايجان ش�رقي: موس��ي خليل اللهي رئيس كل دادگستري 
آذربايجان شرقي گفت: به منظور كاهش هزينه هاي ناشي از رفت وآمد 
و جلوگيري از سردرگمي خانواده هاي زندانيان تمهيدات الزم را براي 
مالقات خانواده هاي زندانيان از طريق ويدئوكنفرانس با زنداني تا آخر 

شهريور ماه فراهم خواهد شد. 
  كردس�تان: مدير نمايندگي س��تاد مردمي ديه استان كردستان 
گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون تعداد ۱۰6 زنداني غيرعمد و بدهكار 
مالي با معرف��ي به بانك ه��اي عامل، كمك هاي مردمي و مس��اعدت 
ستاد ديه از زندان هاي استان آزاد ش��ده اند.  رضا خسروي افزود: اين 
تعداد آزادي در مقايس��ه با مدت مش��ابه در سال گذش��ته ۲۰ درصد 
افزايش داشته است.  وي يادآور ش��د: در اجراي دستورالعمل صادره 
با پيگيري هاي اعس��ار زندانيان نيز رشد ۲۲۰ درصدي نسبت به سال 

گذشته را شاهد هستيم. 
  همدان: سخنگوي دانشگاه علوم پزش��كي همدان از افتتاح مركز 
تجميعي واكسيناسيون كرونا توسط وزير بهداشت در همدان خبرداد. 
محمد طاهري گفت: در سفر وزير بهداش��ت و همراهانش به همدان 

چندين پروژه هاي بهداشتي افتتاح و يا به بهره برداري رسيد. 
  گيالن: به گفته استاندار گيالن، خاويار توليد شده در درياي خزر يكي 
از مرغوب ترين خاويارها در جهان است و در اين راستا موزه ملي خاويار 
ايران در كياشهر تأسيس مي شود.  ارسالن زارع افزود: اقدامات الزم در اين 

خصوص انجام و اعتبارات الزم هم تخصيص داده خواهد شد. 
  چهارمحال وبختياري: رئيس دانش��گاه علوم پزشكي شهركرد 
با اشاره به اهداي ۲۰ كپسول اكسيژن از س��وي واحد صنعتي استان 
به بخش كرونايي، گفت: نفس اين حركت باعث مي ش��ود كه پرسنل 
بهداشت و درمان احس��اس تنهايي نكنند و اين قدرشناسي ها باعث 
افزايش انگيزه و روحيه مي شود.  سيدمحمدشيرواني در خصوص تزريق 
واكسن كرونا هم افزود: برنامه دانشگاه علوم پزشكي استان چهارمحال 
و بختياري اين است كه تا دو ماه آينده تمام جمعيت استان حداقل يك 

ُدز واكسن را دريافت كرده باشند. 

سپاه لرستان واكسن كرونای افراد ناتوان را
مقابل  منزل تزريق مي كند 

لرستان فرمانده س�پاه حضرت ابوالفضل)ع( 
لرس�تان گفت: تزريق واكس�ن براي 
افرادي  كه توانايي حضور در مراكز واكسيناسيون را ندارند از سوي 

بسيجيان استان مقابل خانه شان تزريق مي شود. 
سردار مرتضي كشكولي فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( لرستان در 
حاشيه بازديد از مراكز واكسيناسيون شهرستان بروجرد گفت: يكي از 
اقداماتي كه پايگاه هاي مقاومت بس��يج در محله ها انجام دادند تزريق 
واكسن براي افرادي  است كه توانايي حضور به مراكز واكسيناسيون را 
ندارند.  وي افزود: افراد پير، از كار افتاده و بيماري كه از طريق ثبت نام 
در سامانه شناسايي مي شوند، كار تزريق آنها از سوي تيم هاي ما انجام 
مي ش��ود و در برخي موارد هم اگر وس��يله نقليه براي تردد در اختيار 

نداشتند آمبوالنس براي جابه جايي اين عزيزان استفاده مي شود. 
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( لرستان با اش��اره به اينكه از شبكه 
بهداشت و ديگر مراكز تزريق واكسيناسيون نيز بازديد داشتيم و شعبه ها 
به اندازه كافي  است و هم اكنون مشكلي در اين شعب وجود ندارد تصريح 
كرد: تالش براين اس��ت كه هر چه س��ريع تر از اين بحران گذشته و به 
روزهاي عادي گذشته برگرديم البته مردم هم بايد همكاري كنند، اگر 
7۰ تا 8۰ درصد مردم واكسينه شوند اين موضوع عادي مي شود و بيماري 
كرونا به يك بيماري معمولي تبديل مي ش��ود.  سردار كشكولي گفت: 
بس��يجي ها و پايگاه هاي مقاومت در محله ها مي توانند مردم را به زدن 
ماسك ترغيب كرده و از آنها بخواهند كه با اين كار از انتشار و درگيري 
بسيار پيش��گيري كنند حتي مي توانند از مردم دعوت كنند تا به مراكز 

واكسيناسيون مراجعه كرده و از خدمات اين مراكز بهره مند شوند. 

اجراي پايانه مرزي رازي با 77درصد پيشرفت فيزيكي
آذربايجانغربي  به گفته مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجان غربي 
اجراي طرح جامع ساخت پايانه مرزي رازي با پيشرفت فيزيكي 

۷۷ درصدي ادامه دارد. 
ارسالن شكري مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجان غربي اتمام پروژه هاي عمراني پايانه 

مرزي رازي به عنوان يكي از پايانه هاي مرزي 
زميني مهم كشور و يكي از دروازه هاي اصلي 
ورود ايران به اروپا اعالم كرد و گفت: هم اكنون 
مرحله دوم فاز دوم اين پايانه مرزي با پيشرفت 
فيزيكي 77 درصدي در حال اجراست.   وي 
افزود: اي��ن پايانه مرزي در س��ه فاز عملياتي 
خواهد شد كه فاز اول آن شامل محوطه سازي 
ايست اجباري با محوريت ساماندهي رودخانه 
قطور، اج��راي پ��ل ارتباطي و زير س��ازي و 

محوطه سازي سايت اجباري بود كه اين مرحله به اتمام رسيد.  مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي 
آذربايجان غربي ادامه داد: فاز دوم پروژه احداث پايانه مرزي رازي نيز شامل احداث ساختمان هاي مورد 
نياز بهره برداران به همراه محوطه سازي و فاز سوم شامل اجراي زيرساخت هاي سايت اختياري براي 

توسعه و پشتيباني به منظور ارائه خدمات تكميلي مرتبط با سايت اجباري مي شود. 

اهداي كفش به كودكان نيازمند در پويش همپاي اربعين
فارس مسئول گروه جهادي محبين حضرت زهرا )س( از برگزاري پويش 
بزرگ همپاي اربعين براي دومين سال متوالي و توزيع يك هزار و 

۴۵۲ جفت كفش براي كودكان نيازمند در استان فارس خبرداد. 
ابراهيم كرمي مسئول گروه جهادي محبين حضرت زهرا)س( گفت: اين گروه همه ساله با فرا رسيدن 

ايام اربعين اقدام به اعزام گروهي از شيفتگان 
سرور و ساالر شهيدان به نجف را براي حضور 
در راهپيمايي بزرگ اربعين به س��مت كربال 
مي ك��رد.  وي اف��زود: از نجف ت��ا كربال يك 
هزار 4۵۲ عمود دارد كه پشت سر گذاشتن 
هركدام به معناي يك عمود نزديك تر شدن 

به حرم كعبه عاشقان است. 
مس��ئول گروه جه��ادي محبي��ن حضرت 
زهرا)س( ادامه داد: در گروه جهادي تصميم 

بر آن شد تا به نيت تعداد عمودهاي كه بايد مي شد تا به كربال رسيد يك هزار و 4۵۲ جفت كفش براي 
كودكان نيازمند تهيه و بعد از رزمايش در حرم مطهر شاهچراغ)ع( توزيع شود. 

وي يادآور شد: كساني كه تمايل به مشاركت در پويش دارند مي توانند با روابط عمومي گروه جهادي 
محبين حضرت زهرا)س( به شماره ۰938۲3347۲۵ تماس بگيرند. 

تجليل از  ۴۱ پيشكسوت افتخارآفرين
 دفاع مقدس و مقاومت در گيالن 

لشكر سايبري دانش آموزان اصفهاني 
هفته دفاع مقدس رونمايي مي شود

مديركل حفظ آثار  گيالن
مق�دس  دف�اع 
گي�الن، از برگ�زاري بي�ش از ۳۰۰ برنام�ه 
فرهنگي به مناس�بت هفته دفاع مقدس در 

سطح استان خبرداد. 
سرهنگ حسين مصطفي پور مديركل حفظ آثار 
دفاع مقدس گيالن، ش��عار امسال بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس را »ما مقتدريم« اعالم كرد 
و از برگزاري بي��ش از 3۰۰ برنامه فرهنگي به 
مناس��بت هفته دفاع مقدس در سطح استان 
گيالن خبرداد و گفت: برجس��ته ترين برنامه 
آيين سراسري تجليل از يك ميليون پيشكسوت 
افتخارآفرين دفاع مقدس و مقاومت با حضور 
رئيس جمهور اس��ت كه 3۰ ش��هريور برگزار 
مي شود لذا سهميه اس��تان گيالن از اين يك 
ميليون پيشكس��وت دوران دفاع مقدس، ۲۰ 
هزار نفر است كه به صورت نمادين از 4۱ نفر در 
سالن شهداي ناجاي رشت تجليل خواهيم كرد.  
وي از برگزاري نمايشگاه بزرگ رزمي - فرهنگي 
»گنج مقدس« خبرداد و افزود: اين نمايشگاه 
با مش��اركت همه نهادهاي نظامي، انتظامي و 

فرهنگي استان در لش��كر عملياتي ۱6 قدس 
گيالن همراه ب��ا اس��تقرار ادوات و تجهيزات 
جنگي برگزار و هر شب به مدت يك ساعت از 
شبكه باران در محل نمايشگاه پخش مي شود.  
مصطفي پور غبارروبي و عطرافشاني گلزارهاي 
شهدا، مسابقات فرهنگي و ورزشي و ميزخدمت 
را از ديگر برنامه ها دانست و تصريح كرد: اجراي 
س��رود و تئاتر خياباني در پي��اده راه فرهنگي 
رشت با موضوع دفاع مقدس يكي از برنامه هاي 
ش��اخص اس��ت. همچني��ن تجلي��ل از كادر 
بهداشت و درمان و خانواده هاي شهداي مدافع 
سالمت استان را خواهيم داشت.  وي با اشاره به 
رونمايي از ۲۵ جلد كتاب دفاع مقدس، اجراي 
تئاتر »خانه اي براي پرواز« به مدت يك هفته 
و برگزاري مرحله اس��تاني پنجمين جشنواره 
ملي فانوس و دومين جشنواره ملي تئاتر سنگر، 
گفت: در راستاي آشنايي دانش آموزان با سيره 
ش��هدا طرح »س��الله ها« را برگزار مي كنيم. 
همچنين مس��تند - مس��ابقه »دريادالن« با 
محوري��ت ني��روي دريايي ارت��ش جمهوري 

اسالمي از شبكه باران پخش مي شود. 

رئي�س س�ازمان  اصفهان
بسيج دانش آموزي 
اصفه�ان از رونماي�ي لش�كر س�ايبري 
دانش آم�وزان اس�تان اصفهان در آس�تانه 

فرارسيدن هفته دفاع مقدس خبرداد. 
سرهنگ حسين رجب پور رئيس سازمان بسيج 
دانش آموزي اصفهان با اش��اره ب��ه رونمايي از 
لشكر سايبري دانش آموزان در اين استان گفت: 
دانش آموزان انتخاب ش��ده تحت عنوان لشكر 
س��ايبري در 3 دوره ۲۰ روز به صورت مجازي 
شركت كردند، آنها ابتدا ميزان مطالعه، فعاليت، 
توانمندي و ظرفي��ت خود در پيام رس��ان ها و 
شبكه هاي اجتماعي را در سامانه ثبت و ارسال 
و يك ويدئو معرفي از خود نيز در پيج شخصي 
منتش��ر و عالوه بر اين كتاب معرفي ش��ده نيز 
را مطالعه كردند.  وي اف��زود: دانش آموزان در 
ادامه پس از شركت در دوره هايي كه حوزه هاي 
بسيج دانش آموزي برگزار كردند، در دوره هاي 
تخصصي استاني نيز ش��ركت كرده و در پايان 
دوره هم به صورت تيم سه نفره يك پايان نامه 
ارائه دادند و در حال حاضر همه گردان ها شامل 

9 گردان دختر و سه گردان پسر تشكيل و ۲۵۰۰ 
نفر از دانش آموزان پايه دهم سازماندهي شده اند 
كه تا ابتداي اين هفته ساير گردان ها نيز تكميل 
خواهند شد.  رئيس سازمان بسيج دانش آموزي 
اصفهان ادام��ه داد: اعض��اي گردان ها در قالب 
گروهان و دس��ته هاي تخصصي در حوزه هاي 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تربيتي فعاليت 
خود را ش��روع كرده و با حفظ انسجام تا پايان 
س��ال تحصيلي فعاليت خ��ود را ادامه خواهند 
داد.  وي با اشاره به راه اندازي پويش همكالسي 
مهربان۲ در آستانه شروع سال تحصيلي جديد 
افزود: سازمان بس��يج دانش آموزي در اجراي 
نهضت كمك هاي مؤمنانه و به منظور حمايت 
از دانش آموزان محروم اس��تان ب��راي دومين 
سال پياپي پويش همكالسي مهربان به صورت 
هدف مند اجرا مي ش��ود.  رئيس سازمان بسيج 
دانش آم��وزي اصفهان تصريح ك��رد: به همين 
منظور بيش از ۲4 هزار بس��ته لوازم التحرير به 
نيابت از ۲4 هزار شهيد استان اصفهان در اجراي 
طرح پويش همكالسي مهربان۲ توزيع شد كه 
تمامي آنها از توليدات داخلي تهيه شده است. 

از ابت�داي مهرماه  مركزي
س�ال ج�اري ب�ا 
اجرايي شدن طرح نظام ارجاع صندوق بيمه 
همگاني سالمت 1۵1 هزار بيمه شده در استان 
مركزي از خدمات رايگان صندوق بيمه سالمت 

همگاني بهره مند مي شوند. 
محمدرضا جيريايي مديركل بيمه سالمت استان 
مركزي گفت: طرح نظام ارجاع در صندوق بيمه 
همگاني سالمت در اين استان ار ابتداي مهرماه 
جاري اجرايي و ۱۵۱ هزار بيمه شده از خدمات 
رايگان صندوق بيمه س��المت همگاني بهره مند 
خواهند شد.  وي افزود: 3۲۰ هزار نفر در استان 
از خدمات رايگان صندوق روس��تايي بهره گيري 
مي كنند و در مجموع 8۰ درصد از جمعيت زير 
پوشش بيمه س��المت به صورت رايگان خدمات 
دريافت مي كنند.  مدير كل بيمه سالمت استان 

مركزي تصريح كرد: افزايش س��طح دسترس��ي 
بيمه شدگان به خدمات درماني مورد نظر، اجراي 
عدالت در ارائه خدمات درماني، هدايت بيماران در 

مسير درمان و كاهش پرداختي از جيب مردم از 
جمله اهداف اين طرح است.  جيريايي گفت: بيمه 
شدگان صندوق بيمه همگاني تاكنون از خدمات 

بخش دولتي بهره مي گرفتند اما، با اجرايي شدن 
اين طرح، تمام بيمه ش��دگان مي توانند خدمات 
سطح يك را از پزشكان خانواده بگيرند و با كاهش 
پرداختي از جيب بيمار، س��رانه پرداختي بيمار 
به پزش��ك خانواده ماهيانه 7 هزار و ۵۰۰ تومان 
رس��يده اس��ت.  وي افزود: با اجراي طرح نظام 
ارجاع، بيمه شدگان مي توانند نسبت به انتخاب 
پزشك خانواده خود اقدام كنند و خدمات درماني 
خود را در بازه زماني تعريف شده دريافت كنند و 
پزشكان خانواده نيز مي توانند نسبت به انتخاب 
بيماران خود اقدام داشته باشند. جيريايي گفت: 
تمام مطالبات مؤسس��ات طرف قرارداد تا پايان 
سال گذشته تسويه حساب شده است و در سال 
۱4۰۰ نيز مطالبات برخي مراكز خصوصي تا پايان 
مرداد داده شده و اقدامات الزم براي بقيه مراكز نيز 

در حال انجام است.

اجرايي شدن خدمات رايگان صندوق بيمه سالمت همگاني براي ۱۵۱ هزار بيمه شده استان مركزي 

35۰ تبلت دانش آموزي در شاهرود اهدا شد
سمنان ۳۵۰ تبلت و بيش از يك هزار بس�ته لوازم التحرير در آغاز س�ال 
تحصيلي به دانش آموزان نيازمند شهرستان شاهرودي اهدا شد. 
سيدحسين ميركريمي مسئول بسيج سازندگي سپاه شهرستان شاهرود گفت: به همت خيران و بسيجيان 

تاكنون 3۵۰ تبلت ب��ه ارزش ۲8۰ ميليون تومان 
تهيه شده است كه با توجه به شناسايي انجام  شده 
به دانش آموزان نيازمند شهرس��تان شاهرود اهدا 
مي ش��ود.  وي افزود: همچنين بي��ش از يك هزار 
بس��ته لوازم التحرير نيز به همت س��تاد احسان و 
بسيج سازندگي و بسيج دانش آموزي و فرهنگيان 
و آموزش و پرورش شهرس��تان فراهم شده كه به 
دانش آموزي نيازمند اهدا مي شود.  مسئول بسيج 

سازندگي سپاه شهرستان شاهرود تصريح كرد: در اين هفته بيش از ۵ هزار بسته معيشتي و بهداشتي به 
خانواده هاي آسيب ديده از كرونا و كم برخوردار با كمك مؤسسات خيريه و خيران بسيجي اهدا مي شود.  
ميركريمي به تهيه و توزيع ۱۵ س��ري جهيزيه به زوج هاي جوان نيز اش��اره كرد و گفت: اعزام گروه هاي 

جهادي براي حمايت از بيماران كرونايي از ديگر اقدامات در گراميداشت هفته دفاع مقدس است. 

۲ هزار مدرسه همدان آماده تبديل شدن به مراكز تزريق واكسن 
همدان استاندار همدان از آمادگي ۲ هزار مدرسه اين استان براي تبديل 

شدن به مراكز تزريق واكسن خبرداد. 
سيدسعيد شاهرخي استاندار همدان كه در ستاد مديريت كروناي استان با حضور وزير بهداشت انجام شد 
گفت: همدان از استان هاي ممتاز در حوزه بهداشت 
و درمان است و در بحث پيشگيري و مقابله با كرونا 
از همان روز اول سناريوهاي مختلفي براي شرايط 
مختلف در نظر گرفتيم.  وي اف��زود: اين آمادگي 
موجب ش��ده تا بتوانيم ۲ هزار مدرس��ه را براي 
واكسيناسيون، آماده كنيم.   وي با اشاره به اينكه 
تاكنون ۱۰۱ جلسه ستاد مديريت كرونا همزمان با 
كشور در استان و شهرستان ها برگزار شده و بيش 
از 967 مصوبه را عملياتي كرديم. ادامه داد: تالش اين اس��ت كه همه امكانات را بس��يج كنيم، ورود به 
بيمارستان را كاهش دهيم و مردم نيز به خوبي با ما همكاري كردند و ما در پيك هاي مختلف به بهترين 
وجه، بيماري را كنترل كرديم.  استاندار همدان، خاطرنشان كرد: گش��ايش خوبي در ورود واكسن به 

استان، صورت گرفته و اكنون كه محدوديت نداريم بايد زمينه تزريق را فراهم كنيم. 

 اعزام گروه جهادي هرمزگان 
براي واكسيناسيون روستاييان 

۳۲9 گروه جهادي بسيج جامعه پزشكي براي واكسيناسيون 
افراد نيازمند به روستاهاي استان هرمزگان رفتند. 

سردار اباذر فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان در حاشيه آيين 
اعزام 3۲9 گروه جهادي به روستاهاي هرمزگان گفت: اين گروه ها 

شامل پزشك، پرستار و متخصصان تزريق واكسن هستند. 
وي با اشاره به اينكه در مبارزه با كرونا اجراي طرح هاي غربالگري، 
گندزدايي محله ها، توليد ماسك و دستكش و واكسيناسيون نقش 
اساسي دارند، افزود: حضور جهادگران بس��يجي در اين عرصه 
مجاهدت در راه خداست و نجات جان يك نفر هم براي ما حياتي 
است.  فرمانده سپاه بس��يج ناحيه بندرعباس نيز در اين مراسم 
گفت: ۵۰ گروه جهادي يادش��ده از بس��يجيان جامعه پزشكي، 
كار واكسيناسيون افراد باالي ۱8 سال در روستاهاي شهرستان 
بندرعباس را بر عهده دارند.  س��رهنگ پاسدار حميد ماندگاري 
افزود: اين گروه هاي پزش��كي در همه روستاهاي بندرعباس، به 

ويژه مناطق سخت گذر حضور مي يابند. 

 حضور  تلفني سپاه خراسان شمالي
 برسر  بيماران محروم كرونايي 

جانش�ين فرمانده س�پاه جواد االئمه)ع( گفت: براي كمك 
سريع به بيماران كرونايي كم بضاعت و بي بضاعت و حمايت از 

خانواده آنها شماره تلفن ۳1۲۴ در نظر گرفته شده است. 
عين اهلل حاتمي جانش��ين فرمانده س��پاه ج��واد االئمه)ع( 
خراسان شمالي با اشاره به اينكه بسيج استان خانواده بيماران 
مبتال به كروناي بي بضاعت و كم بضاعت را حمايت مي كند، 
گفت: سامانه اي تحت عنوان س��امانه ناصر و شماره 3۱۲4 
براي رسيدگي به امور بيماران كرونايي كم بضاعت ايجاد شده 
اس��ت.  وي افزود: اين طرح باعنوان طرح شهيد حاج قاسم 
س��ليماني در دو تيم حمايتي و درماني در حال انجام است 
كه هم اكنون در تيم حمايتي حدود 43۰ نفر در حال فعاليت 
هستند.  جانش��ين فرمانده س��پاه جواد االئمه )ع( خراسان 
ش��مالي ادامه داد: تيم حمايتي مخصوص خانواده هاي اين 
بيماران است كه تا پايان دوران نقاهت تحت خدمات رساني 

اين تيم قرار مي گيرند.

 راه اندازي دوباره مركز بخش قلب
 بيمارستان امام سجاد )ع( ياسوج

رئيس دانشگاه علوم پزشكي ياسوج با اشاره به رفع مشكالت 
موجود بر سر راه مركز جراحي قلب و آنژيوگرافي بيمارستان 

امام سجاد ياسوج از راه اندازي دوباره اين مركز خبرداد. 
دكتر پرويز يزدان پناه رئيس دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفت: 
مركز جراحي قلب از سال 94 راه اندازي شد كه تا سال 9۵، حدود 
7۰ مورد آنژيوگرافي ص��ورت پذيرفت ولي به عل��ت بروز برخي 
مشكالت تعطيل شد.  وي با بيان اينكه تعرفه اين مركز دولتي است، 
افزود: اميد است اين خدمات ادامه داشته و به صورت ممتد به مردم 
ارائه شود.  يزدان پناه با قدرداني از حمايت هاي استاندار كهگيلويه 
و بويراحمد تصريح كرد: طي دو سال گذشته سرمايه گذاري هايي 
انجام داديم تا خدمات تخصصي و فوق تخصصي مورد نياز مردم را 
در استان راه اندازي نماييم. خوشبختانه تجهيزات و امكاناتي نيز در 
بيمارستان شهيد جليل ياسوج آماده شده است كه در هفته آينده 
مركز درمان ناباروري و در هفته هاي بعد بخش هاي هماتولوژي، 

داخلي و جراحي راه اندازي خواهند شد. 
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