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شروع طرح پزشك خانواده در بوشهر
برنامه پزش�ك خانواده و نظام ارجاع
بوشهر
ب�راي بيم�ه ش�دگان صن�دوق بيمه
سلامت همگان�ي از ام�روز در اس�تان بوش�هر آغاز ميش�ود.

پرويز رمضاني مديركل بيمه سالمت استان بوشهر گفت :طرح پزشك
خانواده در صندوق بيمه س�لامت همگاني اس��تان آغاز شده و بيمه
شدگان صندوق بيمه سالمت همگاني شهرهاي با جمعيت باالي۲۰
هزار نفر تحت پوشش اين طرح قرار دارند.
وي افزود :تا پيش از آغاز طرح پزشك خانواده ،بيمه شدگان صندوق
بيمه س�لامت همگاني براي دريافت خدمات مورد نياز ،تنها به مراكز
دولتي و دانشگاهي مراجعه ميكردند كه با اجرايي شدن طرح پزشك
خانواده ،اين بيمه شدگان با ارجاع توسط پزشك خانواده ميتوانند با
هزينه كمتر از خدمات بخش غير دولتي نيز بهرهمند شوند .مديركل
بيمه سالمت استان بوشهر خاطرنشان كرد :طرح پزشك خانواده موجب
تشخيص زودرس ،درمان و پيشگيري از دو بيماري ديابت و پرفشاري
خون ميشود .براي هر يك از بيمه ش��دگان پزشك عمومي به عنوان
پزشك خانواده تعيين شده و بيماران به تشخيص پزشك خانواده ،به
پزشكان متخصص و فوق تخصص ارجاع ميشوند.
رمضاني يادآور شد :برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع قبلتر براي بيمه
شدگان صندوق روستايي و شهري زير ۲۰هزار نفر جمعيت اجرا شده بود
و اكنون براي بيمه شدگان صندوق بيمه سالمت همگاني در پنج شهر
باالي  ۲۰هزار نفر جمعيت استان شامل بوشهر ،برازجان ،گناوه ،خورموج
و كنگان اجرا ميشود .وي تصريح كرد :براساس برنامهريزي انجام شده
به ازاي هر هزار و ۵۰۰بيمه شده يك پزشك خانواده انتخاب و به اين افراد
خدمات مرتبط با پزشك عمومي و خدمات مراقبت سالمت ارائه ميشود
و انتظار ميرود پزشكان خانواده در مدت شش ماه بيماران خود را از نظر
ديابت و پرفشاري خون مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند.

آبياري نوين بهترين چاره برون رفت
از بحران آب شرب و كشاورزي
چهارمحال وبختياري در صورتي ك�ه از سيس�تمهاي نوين
آبياري مانند آبياري قطرهاي و نواري در
كشاورزي استفاده شود ۴۰ ،درصد در مصرف آب صرفهجويي ميشود.

بيژن حقيقتي معاون مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي چهارمحال
و بختياري در خصوص راهكارهاي پيش��گيري از هدر رفت آب در حوزه
كشاورزي ،گفت :براي استفاده بهينه از منابع آب و صرفهجويي در مصرف
آن راهكارهاي متعددي وجود دارد ،براي مثال كاشت ارقام مقاوم به خشكي
منجربه صرفهجويي  ۱۰تا  ۱۵درصد در مصرف آب ميش��ود ،همچنين
كاشت اين نوع ارقام افزايش عملكرد در زمينه كشاورزي را در پيدارد.
وي افزود :كاشت ارقام با طول فصل كوتاه نيز در مصرف بهينه از منابع آب
موجود در استان تأثير بااليي دارد ،براي مثال هرساله ذرت دامي براي
مصرف دامداريهاي موجود در سطح استان كاشته ميشود ،اما ميتوان
به جاي كاشت رقم  ۷۰۴ذرت دامي كه داراي طول فصل رشد  ۱۳۰روزه
است از ارقام با طول فصل رشد كوتاهتر مانند رقم  ۶۰۴استفاده كرد كه
اين رقم داراي طول فصل رش��د  ۸۵تا  ۹۰روز است ،اين موضوع منجر
ميش��ود حدود  ۳۰روز در مصرف آب صرفهجويي شود و اين يعني در
مصرف يك چهارم از ميزان آب مصرفي براي كشت محصول ذرت دامي
صرفهجويي ميشود.
اين كارشناس ادامه داد :در خصوص كش��ت محصول سيبزميني نيز
ميتوان از ارقام با طول فصل رش��د كوتاهتر استفاده كرد ،بهصورت كلي
ميتوان گفت بايد كشت محصوالت بهاره مانند ذرت دامي ،سيبزميني،
پياز ،لوبيا در چهارمحال و بختياري انجام شود ،اما براي صرفهجويي در
مصرف آب بايد از ارقام جديد استفاده كرد كه طول فصل رشد كوتاه دارند
و همچنين از پتانسيل عملكرد بااليي برخوردار هستند.
حقيقتي گفت :يكي ديگر از روشهاي صرفهجويي در مصرف آب در زمينه
كشاورزي استفاده از سيستمهاي نوين آبياري است ،براي مثال ميتوان
از آبياري قطرهاي نواري كه به آن تيپ نيز گفته ميشود براي كشتهاي
بهاره اس��تفاده كرد كه داراي راندمان آبياري  ۹۰درصدي اس��ت ،اما در
سيستمهاي آبياري سطحي راندمان آبياري  ۴۰تا  ۵۰درصد است و اين
يعني  ۵۰درصد هدررفت آب در اين روشها وجود دارد.
وي افزود :بنابراين در صورتيكه از سيستمهاي نوين آبياري مانند آبياري
قطرهاي نواري در كش��اورزي اس��تفاده ش��ود ۴۰ ،درص��د در مصرف آب
صرفهجوييميشودكهاينموضوعميتواندمنجربهتقويتآبهايزيرزميني
شود يا آب باقيمانده براي مصارفي مانند شرب مورد استفاده قرار گيرد.
معاون مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي چهارمحال و بختياري
يادآور شد :با استفاده از راهكارهاي بيان شده در زمان مواجه با خشكسالي
ميتوان با  ۵۰درصد آب مصرفي نسبت به سالهاي گذشته كشاورزي
پررونقي داشت و كشتهايي كه در گذش��ته صورت ميگرفت در زمان
خشكسالي نيز انجام ش��وند .حقيقتي تصريح كرد :نكته قابل توجه اين
موضوع است كه آبياري قطرهاي به سرمايهگذاري نياز دارد ،بنابراين با توجه
به درآمد پايين كشاورزان بايد از اين قشر حمايتهاي مالي الزم صورت
بگيرد و موانع پيشروي آنها برداشته شود تا بتوانند با اجراي آبياري قطرهاي
در زمينهاي كشاورزي خود به صرفهجويي در مصرف آب كمك كنند.

آغاز هفته دفاع مقدس
با اجراي  ۵۰برنامه فرهنگي و هنري
خراسانشمالي چهل و يكمين سالگرد
خراسانشمالي
هفته دفاع مقدس را با اجراي بيش از
 ۵۰عن�وان برنام�ه فرهنگ�ي ،هن�ري و قرآن�ي آغ�از ميكن�د.

حسين فرخنده مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسانشمالي از اجراي
بيش از ۵۰عنوان برنامه فرهنگي ،هنري و قرآني در چهل و يكمين سالگرد
هفته دفاع مقدس خبرداد و گفت :جريانسازي در مطبوعات و رسانهها،
معرفي تازههاي نشر در فضاي مجازي ،برپايي نمايشگاه كتاب در كوچه
كتاب ،حمايت از چاپ كتب دفاع مقدس در قالب خريد كتاب و اجراي
مسابقات فرهنگي شامل دلنوشته به پدران آسماني در زمره برنامههاي
در نظر گرفته شده است .وي مسابقه كتابخواني ،اهداي كتاب ،برگزاري
كارگاههاي آموزشي براي نويسندگان دفاع مقدس ،اكران فيلم سينمايي
با موضوع دفاع مقدس در س��ينماهاي اس��تان ،بهرهگي��ري از ظرفيت
انجمنهاي هنري ب��راي اجراي برنامههاي هفت��ه دفاع مقدس ،پخش
موسيقي حماسي در فضاي مجازي ،سركشي و ديدار با خانوادههاي معظم
شهدا و ايثارگران و جانبازان ،در صورت امكان حضوري يا در قالب تماس
تلفني به واسطه شرايط موجود را از ديگر برنامههاي گراميداشت اين ايام
برشمرد .مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسانشمالي تصريح كرد :به
همت كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد هم طرح شكوه مادري در قالب
تجليل از مادران شهدا ،هنرنمايي گروههاي سرود ،اجراي طرح تالوتنور و
محفل انس با قرآن به ياد شهداي مقاومت اجرا ميشود.

زيرساختهايفرهنگي،اقتصاديوبهداشتي
شهرستانماهشهررونقميگيرد
رئيس شوراي
خوزستان
راهبـــ�ردي
شركتهاي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
از اجراي طرحهاي زيرساختي در شهرستان
بندر ماهشهر خبرداد.

س��يداميد ش��هيدينيا مديرعامل شركتهاي
منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر گفت:
اين ش��ركت برنامههاي خاصي را در بخشهاي
زيرس��اختي ،آموزش��ي ،فرهنگ��ي ،اجتماعي،
ورزشي ،اشتغالزايي ،بهداشت و درمان ،براي اين
منطقه برنامهريزی كرده كه در سالجاري اجرايي
ميش��ود .وي افزود :مش��اركت در رفع مشكل
آبگرفتگي شهرس��تانهاي بندر ام��ام و چمران
از جمله پروژههاي برجس��ته در شهرستان بندر
ماهشهر محسوب ميش��ود كه از سوي شوراي
راهبردي شركتهاي پتروشيمي مورد پشتيباني
قرار خواهند گرفت .مديرعامل شركتهاي منطقه
ويژهاقتصاديپتروشيميماهشهرهمچنينيكياز
محوريترين طرحها و پروژههاي در دست اقدام را
طرحساماندهيحاشيهنشينيوبازآفرينيبرخياز
مناطقفرسودهوسكونتگاههايغيررسميدربندر
ماهشهرعنوا نكرد .شهيدينياتصريحكرد:فرآيند
شناسايي و جانمايي س��كونتگاههاي جديد اين

مناطق از سوي اداره كل راه و شهرسازي خوزستان
و همچنين بنياد مسكن انقالب اسالمي آغاز شده
است .وي گفت :از جمله پروژههاي در دست اقدام
امسال ،احداث خانه بهداشت در روستاهاي بخش
مركزي ،تعمير و تجهيز بيمارس��تانهاي (تحت
پوشش شبكه بهداشت و درمان) «حاجيه نرگس
معرفي» در شهرستان ماهشهر و «راه زينب» در
بندر امام خميني(ره) است .مديرعامل سازمان
منطقهويژهاقتصاديپتروشيميبااشارهبهتكميل
و احداث چهار س��الن ورزش��ي چند منظوره در
شهرهاي ماهشهر ،بندر امام و طالقاني افزود :عالوه
بر اين ،پروژه زمين چمن مصنوعي روستاي حديد
بخشمركزي،ازجملهطرحهاييهستندكهمنابع
مورد نياز آن از س��وي صنعت پتروشيمي تأمين
ميگردد .ش��هيدينيا گفت :طرحهاي تكميلي
بخش فرهنگ و مذهب ،فضاهاي آموزش مدارس
دخترانه و پسرانه ش��هرهاي ماهشهر ،چمران و
شهرك طالقاني نيز در دستور كار قرار دارد .وي
همچنينموضوعاشتغالزاييدربخشهايمختلف
اين شهرستان را با اهميت عنوانكرد و افزود :در اين
راستا؛ طرح اشتغالزايي صنايع پوشاك در شهرك
مدني با همكاري مشترك اين كارگروه و كميته
امداد امام خميني(ره) راهاندازي ميشود.

11

اجراي ۱۴۱پروژه عمراني در مناطق
محرومبههمتبسيجسازندگيقم
از ابتداي س�ال
قم
تاكنون قرارگاه
پيشرفت و آباداني و سازمان بسيج سازندگي
سپاه امام عليبنابيطالب (ع) قم بالغ بر ۱۴۱
پروژه عمراني را در سطح استان قم و خارج
از استان اجرايي كرد.

محمود داوود آبادي مس��ئول س��ازمان بس��يج
سازندگي استان قم با اشاره به اينكه قرارگاههاي
پيشرفت و آباداني در محرومترين نقاط هر استان
فعاليت ميكنند ،گفت :تاكنون اين سازمان بالغ
بر ۱۴۱پروژه عمراني را در سطح استان قم و خارج
از استان اجرايي كرد .وي افزود :سعي ما اين است
كه تا حتیاالمكان مش��كالت مردم را از طريق
زندگيباآنهاشناساييكنيموتوسطخودشاناين
مشكالت را برطرف كنيم .مسئول سازمان بسيج
سازندگي اس��تان قم ادامه داد :در راستاي حل
مشكالت مردم اقدامات فراواني از سوي سازمان
بسيج سازندگي صورت گرفته است كه از جمله
آنها ميتوان به احداث  ۴۳واحد مسكوني در شهر
زلزلهزده سيسخت با اعتباري بالغ بر ۱۵ميليارد و
 ۳۵۱ميليون تومان اشاره كرد .داوود آبادي گفت:
از كل اعتبار مربوط به پروژه شهر سيسخت مبلغ
 ۶ميليارد و  ۸۸۰ميليون تومان از تعهدات سپاه

استان است كه با كمك خيرين و مردم باید تأمين
شود كه  ۶۰درصد آن تأمين شده و مابقي اعتبار
از محل تسهيالتي است كه بنياد مسكن به مردم
واگذار ميكند .وي افزود :از ساير اقدامات سازمان
بسيج سازندگي استان قم ميتوان به تهيه و توزيع
بيش از  ۲۰۰هزار بسته معيشتي در طول  ۱۸ماه
گذشته و واگذاري آن به نيازمندان با كمك آحاد
مردم ،گروههاي جهادي ،خيرين و هيئات مذهبي
اش��اره كرد .مسئول سازمان بس��يج سازندگي
استان قم گفت :همچنين تعداد  ۴۵۰۰بسته در
طول هفته دفاع مقدس به ارزش هر بسته ۴۵۰
هزار تومان به صورت مشاركتي از طرف سازمان
بسيج س��ازندگي واگذار ميش��ود .داوودآبادي
تصريح كرد :مهمترين مؤلف��ه محروميتزدايي
ايجاد اشتغال اس��ت كه در اين راس��تا نيز ۲۸۵
صندوق قرضالحسنه براي ايجاد مشاغل خانگي
توسط سازمان بسيج سازندگي استان قم ايجاد
ش��ده و بيش از  ۱۰هزار خانواده از اين صندوق
اس��تفاده ميكنند .وي افزود :همچنين تأمين
تسهيالت قرضالحسنه چهاردرصد با بازپرداخت
 ۷ساله تا سقف ۱۰۰ميليون تومان توسط سازمان
بسيج سازندگي استان براي مشاغل روستايي و
توليديهاي زود بازده نيز در دست اقدام است.

مسافران هرمزگاني با تاكسيهاي هيبريدي جابهجا ميشوند

كرمانشاهقطبپتروشيميايرانميشود

حسين اخالقي رئيس سازمان مديريت حمل
و نقل بار و مسافر شهرداري بندرعباس با اشاره
به ورود اولين تاكسيهاي هيبريدي به ناوگان
تاكسيراني از روزگذش��ته گفت :همچنين با
پيگيريهاي مكرر استاندار و سازمان مديريت
حمل و نقل بار و مسافر ،عالوه بر اين تاكسيها در آينده نزديك  ۲۰دستگاه تاكسي هيبريدي شامل
رنو فلوئنس ،سوناتا و هايس به ناوگان تاكسيراني بندرعباس اضافه خواهد شد .وي افزود :مقرر شده
اين تاكسيها در خط ويژه فرودگاه شروع به فعاليت كنند .رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بار
و مسافر شهرداري بندرعباس تصريح كرد :بدون شك ورود اين گروه از خودروها به سيستم ناوگان
حمل و نقل عمومي نقش بسزايي در كاهش مصرف سوخت و كاهش آاليندگيها دارد .اخالقي گفت:
اين خودروها از يك موتور احتراق داخلي بنزيني در كنار يك موتور الكتريكي برخوردار هستند.

بهزادباباخانيمعاوناقتصادياستانداريكرمانشاه
بااشاره به برنامههاي تدوين ش��ده براي توسعه
صنعت پتروشيمي اس��تان ،گفت :سال گذشته
اتفاق مهمي در عرصه پتروشيمي استان رخ داد
و آن هم تهيه و تنظيم س��ندي در ح��وزه نفت،
گاز و پتروشيمي توسط وزارت نفت بود كه براساس آن  ۱۵طرح در حوزه پتروشيمي و صنايع مربوطه براي
اجرا در كرمانشاه پيشبيني شده كه در صورت تحقق ،كرمانشاه به يكي از قطبهاي مهم پتروشيمي كشور
تبديل ميشود .وي افزود :در اين سند چهار پروژه باالدستي صنعت نفت و گاز مانند ميادين نفت و گاز نفت
شهر ،بيستون ،سومار و امامحسن(ع) توسعه يافته و همچنين طرح بزرگ پااليشگاه و پتروشيمي شامل يك
پااليشگاه و دو پتروشيمي اجرايي ميشود كه پتروشيمي GTPPاسالمآباد تاكنون ششدرصد پيشرفت
فيزيكي داشته است و نهايتاً اينكه شش پتروشيمي پايين دست ديگر هم در استان عملياتي ميگردد.

روزگذشتهاولين
هرمزگان
تا كس�يها ي
هيبريدي به ناوگان تاكس�يراني شهرس�تان
هرمزگانپيوستند.

خراسانجنوبي

ب�ا اج�راي
كرمانشاه
پر و ژ هه�ا ي
تعريف ش�ده ،اس�تان كرمانش�اه به قطب
پتروش�يمي كش�ور تبدی�ل ميش�ود.

سيستان وبلوچستان

بهرهمندي  ۴۱۰۰نفر سرباز
از طرح سرباز ماهر

در مرحله س�وم ط�رح ملي «س�رباز ماه�ر» بي�ش از ۴۱۰۰
نفر از كاركن�ان وظيفه نيروهاي مس�لح اس�تان از خدمات
آموزشي جهاد دانشگاهي خراسانجنوبي بهرهمند شدهاند.

جاللالدين صادقي ،رئيس جهاد دانشگاهي خراسانجنوبي گفت:
در مرحله دوم اين طرح  4100سرباز وظيفه دورههاي آموزشي و
توانمندسازي را با موفقيت گذراندهاند .وي افزود :اجراي مرحله
س��وم اين طرح از ارديبهش��ت ماه س��الجاري در پادگانهاي
آموزشي مركز آموزشي محمد رس��ولاهلل(ص) و مركز آموزشي
 ۰۴امام رضا(ع) استان آغاز ش��ده است .رئيس جهاد دانشگاهي
خراسانجنوبي با اشاره به اضافه شدن بحث آموزشي «سواد مالي
و سواد رسانهاي» از مرحله سوم طرح ملي سرباز مهارت به خدمات
آموزشي افزود :اين طرح بستر مناسبي براي مهارتآموزي ،افزايش
توانمندي براي قشر جوان جامعه است.

راهاندازي نخستين مركز
نوآوري و توسعه تعاون در زابل

نخستين مركز نوآوري و توسعه تعاون (منتا) در شهرستان
زابل ب�ه ص�ورت ويدئوكنفران�س با حض�ور وزي�ر تعاون،
كار و رف�اه اجتماعي و مس�ئوالن اين اس�تان افتتاح ش�د.

مهرداد جهانديده مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي سيستان و
بلوچستان در مراسم راهاندازي نخستين مركز نوآوري و توسعه تعاون
در زابل گفت :هدف از ايجاد مركز نوآوري و توسعه تعاون حمايت
از ايدههاي جديد و تجاريس��ازي ايدهها و تش��كيل تعاونيهاي
دانشبنيان است .وي افزود :نخستين مركز نوآوري و توسعه تعاون
سيستانوبلوچستاندرشهرستانزابلبااعتباريافزونبر ۲ميليارد
ريال بهصورت كمك بالعوض احداث ش��د .جهاندیده ادامه داد:
حوزههايي مانند شيالت ،آبزيان و كشاورزي ،مستعد فعاليتهاي
فناوري محور بخش تعاونيهاست تا از خروجي و ما حصل چنين
فعاليتهايي شاهد تغييرات اساسي در اقتصاد استان باشيم.

همدان

همدان رتبه چهارم تصادفات
موتورسيكلت در كشور

رئيس پليس راه اس�تان هم�دان گفت 40 :درص�د متوفيان
س�وانح جادهاي اس�تان همدان موتورس�واران هس�تند و
هم�دان در اي�ن زمين�ه رتب�ه چه�ارم كش�ور را دارد.

س��رهنگ عزيزي رئيس پليس راه اس��تان همدان گفت :همدان از
استانهاي پرتلفات در زمينه سوانح و مرگ و مير موتورسواران است
به گونهاي كه ساالنه ۷۰تا ۹۰نفر از متوفيان سوانح جادهاي اين استان
را موتورسواران تش��كيل ميدهند .وي افزود :رعايت نكردن قوانین
راهنمایی و رانندگی ،تك چرخ و اليي كش��يدن و استفاده نكردن از
كاله ايمني و س��رعت غيرمجاز عمده علت باال بودن آمار مرگ و مير
موتورسواران در استان اس��ت .رئيس پليس راه استان همدان گفت:
سال گذشته  ۱۲۳نفر در  ۱۰۱فقره س��انحه رانندگي استان همدان
جان خود را از دست دادند كه اين آمار در پنج ماه امسال به ۱۳۱فوتي
در  ۱۱۹فقره سانحه جادهاي رسيده است.

آغاز هفته دفاع مقدس با گشايش مراكز واكسيناسيون بسيج در نهاوند

همزمان با هفته
همدان
دف�اع مق�دس
بس�يجيان نهاون�دي ب�ا حض�ور در مراك�ز
واكسيناسيون اين شهرستان به مردم واكسن
كرونا تزريق ميكنند.

سرهنگ علي مختاري فرمانده سپاه ناحيه نهاوند
گفت :در هفته دفاع مقدس  ۱۷۵عنوان برنامه در
نقاط مختلف شهرس��تان نهاوند اجرا ميشود كه
ديدار با امام جمعه ،ديدار با خانواده معظم شهدا،
رژه خودرويي ،حض��ور در نماز جمعه ،كمكهاي
مومنانه ،فعاليت گروههاي جهادي و غيره از جمله
برنامههاي اين هفته است .به گفته وي در اين هفته
شش كارگاه توليدي با اعتباري بالغ بر يكميليارد و
 ۵۰۰ميليون تومان از محل اعتبارات خود اشتغالي
بسيج سازندگي و اشتغالزايي براي ۱۵۸نفر افتتاح و
به بهرهبرداري ميرسد .فرمانده سپاه ناحيه نهاوند
ادامه داد :همچنين س��پاه ناحيه نهاوند يك مركز

واكسيناسيون تجميعي با همه امكانات راهاندازي
ميكندكهدرهفتهدفاعمقدسبهناممباركشهيد
«حاج ميرزا سلگي» شروع به كار ميكند .مختاري
ن مركز مربوط
خاطرنشان كرد :همه امكانات در اي 

برگزاري 858برنامهفرهنگي بهمناسبتهفتهدفاعمقدسدربوشهر

فرمانده سپاه
بوشهر
امام صادق(ع)
استان بوشهر از اجراي  ۸۵۸برنامه در هفته
دفاع مقدس توس�ط نواح�ي و حوزههاي
مقاوم�ت در اس�تان بوش�هر خب�رداد.

سردار علي رزمجو فرمانده سپاه امام صادق(ع)
استان بوش��هر با گراميداش��ت چهل و يكمين
سالگرد  8سال دفاع مقدس از راهاندازي مراكز
درمان سرپايي و واكسيناس��يون توسط سپاه
استان خبرداد و گفت :سه ايستگاه شامل پايگاه واكسيناسيون و مركز سرم تراپي ايجاد شده و روزانه در
اين پايگاهها در مركز استان بوشهر بيش از  1200نفر واكسن كرونا دريافت ميكنند و خدمات درماني
سرپايي بهصورت رايگان ارائه ميش��ود .وي با بيان اينكه سپاه استان بوش��هر در همه شهرستانها با
همكاري دانشگاه علوم پزشكي و شبكههاي بهداشت و درمان مراكز درماني سرپايي و واكسيناسيون
راهاندازي كرده است ،افزود :در هفته دفاع مقدس برنامههاي مختلف در استان بوشهر با همكاري پايگاهها،
حوزهها و نواحي مقاومت تدوين و طراحي شده است .فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت:
سپاه استان در نيمه نخست امسال  36/7ميليارد تومان به جامعه نيازمند كمكرساني كرده است.

به سپاه اس��ت و تا ساعت  ۱۲ش��ب به شهروندان
خدماترساني خواهد كرد كه در هفته دفاع مقدس
راهاندازي ميش��ود .وي افزود :همچنين ش��ش
پايگاه مقاومت جديد در شهرس��تان در اين هفته

با حضور مسئوالن استاني و محلي افتتاح ميشود.
فرمانده س��پاه ناحيه نهاوند اف��زود :در اين هفته
توزيع لوازم بهداشتي ،لوازم التحرير ،مواد خوراكي،
كمك جهيزيه ،كارهاي جه��ادي و عامالمنفعه و
ويزيت رايگان را خواهيم داشت .به گفته مختاري از
شهريورماه سال گذشته تاكنون ۱۰مرحله رزمايش
كمكهاي مؤمنانه با توزيع ۲۷هزار بسته معيشتي
در شهرستان انجام ش��ده كه ارزش اين كمكها
بيش از  ۱۶ميلي��ارد تومان بوده اس��ت .وي ادامه
داد ۷۹۰:نفر از بسيجيان در مرحله اول طرح شهيد
سليماني به كمك كادر درمان رفتند و در مراقبت،
نظارت و در مراكز درماني به مردم كمكرس��اني
كردند .فرمانده سپاه نهاوند گفت ۲۵ :بسيجي در
مراكز واكسيناسيون شهرس��تان پس از فراگيري
ت ميكنند
آموزشها در كار تزريق واكسن مشارك 
و حدود  ۱۴۰نفر در انتظامات مراكز واكسيناسيون
حضور دارند و به مردم خدماترساني ميكنند.

ارائه ۹برنامه راهبردي در راستاي توسعه آذربايجانشرقي

آذربايجان شرقي مديــ�ر مرك�ز
مطالعات ادارهكل
ميراثفرهنگي آذربايجانش�رقي از ارائه  ۹برنامه
راهبرديدرراستايتوسعهاقتصادفرهنگيخبرداد.

احد قهرمان��ي مدير مرك��ز مطالع��ات ادارهكل
ميراثفرهنگي آذربايجانشرقي گفت :پيرو ابالغ
نقشه مهندسي كشور به استانها و اعالم  ۱۷اقدام
و راهبرد ملي در راستاي توسعه اقتصاد فرهنگي،
ادارهكلميراثفرهنگياستانبرنامههايتخصصي
خود را ارائه كرد .وي از ارائه ۹برنامه راهبردي استان در راستاي توسعه اقتصاد فرهنگي ،خبرداد و افزود :از جمله
برنامههاي ارائه شده ميتوان به برگزاري نمايشگاههاي بينالمللي فرش و محصوالت فرهنگي ،برندسازي
محصوالت صنايع دستي ،ايجاد فروشگاه اينترنتي صنايع دس��تي ،برگزاري همايش اقوام ايراني -اسالمي،
احيای مكاتب هنري تبريز ،احيای خانههاي ارزشمند تاريخي و ايجاد موزه مردمشناسي اشاره كرد .مدير مركز
مطالعات ادارهكل ميراثفرهنگي آذربايجانشرقي ادامه داد :همچنين اين اداره كل شناسايي ،ثبت ،تملك و
بازسازي خانههاي تاريخي را در دستوركار قرار داده تا با اعطاي آن بخش خصوصي و تعريف كاربريهاي فرهنگي
و گردشگري از جمله تبديل به خانه موزه ،بوتيك هتل ،رستوران سنتي ،اقتصاد فرهنگي استان رونق يابد.

آغاز هفتمين كنگره كشوري
بزرگداشت شهدا در يزد
هفتمينكنگرهكشوريبزرگداشتشهدا
يزد
در قالب برگزاري پنله�اي تخصصي با
محوريتگامدومانقالببهميزبانيدانشگاهعلومپزشكييزدآغازشد.

اين كنگره كشوري روز گذشته همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و در
اولين روز برگزاري خود با برپايي پنلهاي تخصصي با موضوعات اخالق
و معنويت ،سبك زندگي و علم و پژوهش به صورت مجازي ،كار خود را
در سالن دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي يزد آغاز كرد .پنل اول
اين كنگره كه از طريق لينك https://www. skyroom. online/
 ch/sph/shohadaقابل دسترس است ،در موضوع اخالق و معنويت
با سخنراني دكتر محمدتقي اسالمي ،دكتر فروزان اكرمي ،دكتر عليرضا
آلبويه و دكتر حس��امالدين رياحي در حال برگزاري اس��ت .پنل دوم
نيز در موضوع س��بك زندگي برگزار خواهد شد كه در آن دكتر مژگان
كريمي زارچي ،دكتر حسن مظفري ،دكتر علي ابوترابي و حجتاالسالم
اسماعيل امامي به ايراد سخن ميپردازند و در پنل سوم نيز با موضوع علم
و پژوهش دكتر اكبر غفوري ،دكتر سيدمهدي كالنتر ،دكتر محمدتقي
قانعيان ،دكتر الهه زارع و دكتر امين صالحي ابرقويي سخنراني ميكنند.
چهارمين پنل اين كنگره از روز دوم برگزاری با موضوع جايگاه فرهنگ
ايثار و شهادت در بيانيه گام دوم انقالب است كه در آن به شهداي مدافع
سالمت ،شهيد سپهبد حاج قاسم س��ليماني و گراميداشت هفته دفاع
مقدس پرداخته ميشود .مراس��م اختتاميه اين دوره از كنگره نيز روز
(پنجشنبه) با حضور مسئوالن كشوري و استاني با رعايت شيوهنامههاي
بهداشتي در سالن همايشهاي پرديس بينالملل برگزار ميشود.

بانك اطالعات شهداي زنجان
با عنوان «گوهران» رونمايي شد
مديركل حف�ظ آثار و نش�ر ارزشهاي
زنجان
دفاعمقدس اس�تان زنجان از رونمايي
بانكجامعاطالعاتشهداياستانزنجانباعنوان«گوهران»خبرداد.

سرهنگ قاسم محمدي مديركل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاعمقدس
استان زنجان با اشاره به رونمايي از ش��ش كتاب در حوزه دفاعمقدس،
گفت بانك جامع اطالعات شهداي اس��تان زنجان با عنوان «گوهران»
به آدرس  www. gooharan. irرونمايي ميشود .وي افزود :تأليف،
چاپ و نش��ر  ۱۰۰عنوان كتاب حوزه دفاعمق��دس از ديگر برنامههاي
ادارهكل حفظ آثار و نش��ر ارزشهاي دفاعمقدس اس��تان زنجان است.
آرشيو و مرتبطسازي اسناد شهدا و رزمندگان براي بانك جامع استان به
همت ادارهكل حفظ آثار ،جهاددانشگاهي و دبيرخانه كنگره  ۳۵۳۵استان
زنجان انجام ميشود .اين مسئول با اشاره به آيين تجليل پيشكسوتان
جهاد و مقاومت در زنجان همزمان با سراسر كشور ،ادامه داد :از هزار نفر
پيشكسوتان جهاد و مقاومت در زنجان تقدير ش��د كه اين افراد شامل
رزمندگان ،جانبازان ،ايثارگران ،امدادگران و فعاالن در هش��ت س��ال
دفاعمقدس هستند .محمدي با بيان اينكه همزمان با هفته دفاعمقدس
نيز از  ۱۲هزار نفر از پيشكسوتان جهاد و مقاومت تجليل ميشود ،يادآور
شد :در اين مراسم از  ۲۵نفر از مدافعان سالمت تقدير شد.

برگزاري  ۴۳ويژه برنامه دفاع مقدسي
به همت اصناف شيرازي
اصناف و بازاريان شيرازي با  ۴۳ويژه
فارس
برنامه به استقبال دفاع مقدس رفته و
ايام اين هفته را گرامي ميدارند.

حميد مرزبان فرمانده بسيج اصناف و بازاريان سپاه بقيهاهلل(عج) شيراز با
گراميداشت هفته دفاع مقدس ،گفت :اصناف و بازاريان مثل هميشه پاي
نظام و دفاع مقدس بوده و هس��تند .وي اف��زود :در زمان جنگ تحميلي،
جامعه متدين و انقالبي بازار نميتوانست نسبت به مسائل فرهنگي ،سياسي
و اقتصادي كشور بيتفاوت باشد كه وجود ۱۱هزار شهداي اصناف در دوران
دفاع مقدس و همراهي بازار در عرصههاي اقتص��ادي پس از انقالب گواه
جايگاه اهميت اصناف در تحوالت اجتماعي جامعه است .فرمانده بسيج
اصناف و بازاريان سپاه بقيهاهلل(عج) شيراز افزود :امروز نيز با قرار دادن تجارب
بزرگان ،فرهنگ ايثار در ميان كسبه جوان بازار نسل به نسل در حال انتقال
است .مرزبان همچنين از تشكيل ستاد هفته دفاع مقدس ،برپايي موكب
و ايستگاههاي صلواتي خدماتي ،برپايي ميز خدمت ويژه اصناف در بازارها
و مجتمعهاي تجاري ،اجراي طرح يك كاسب يك دانشآموز ،تجليل از
مدافعان سالمت ،برگزاري دورههاي سواد رسانه و بازاريابي نوين به صورت
مجازي به عنوان بخشي از 43برنام ه هفته دفاع مقدس اشاره كرد .وي ادامه
داد :برگزاري پرده خانه شهدا در بازارها ،مسابقات ورزشي ،ديدار و تكريم
از خانوادههاي معزز و معظم شهدا ،اجراي پويش نذر خون ،تهيه و توزيع
بستههاي معيش��تي به كارگران اصناف متضرر ،اجراي سرود پاتوقي در
مجتمعهاي تجاري و بازارها ،بزرگداشت يادواره شهداي اصناف و بازاريان،
برگزاريمسابقهكتابخواني،تجليلازكاسبانامينوپيشكسوتانويادگاران
هشت سال دفاع مقدس جزو برنامههاي اين هفته است .به گفته فرمانده
بسيج اصناف و بازاريان سپاه بقيهاهلل(عج) شيراز قرار است با همكاري خيرين
در روز اربعين  ۱۵هزار پرس غذاي گرم به صورت متمركز پخته شود.

اصفهان :فرمانده س��پاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با بيان
اينكه كنگره  ۲۳هزار شهيد استان اصفهان در سال آينده برگزار ميشود،
گفت :بخش اول كنگره مرب��وط به آثار دفاع مقدس اعم از نوش��تهها،
وصيتنامههاي ش��هدا و عملياتهاي زمان جنگ خواهد بود و بخش
دوم فعاليتهايي است كه در قالب خدمات اجتماعي به مردم اصفهان
ارائه ميشود .سردار مجتبيفدا با اشاره به مبنا قرار دادن عدد  ۲۳براي
فعاليتهاي خود به نيت  ۲۳هزار شهيد استان اصفهان افزود :قرار است
كاشت  ۲۳۰هزار اصله نهال به منظور توسعه فضاي سبز استان اصفهان،
تهيه  ۲۳هزار جهيزيه براي زوجهاي نيازمند ،ساخت  ۲هزار و  ۳۰۰واحد
مسكوني در مناطق محروم ،ايجاد  ۲۳هزار شغل براي جوانان نيازمند
اشتغال و  ۲۳خدمت شاخص را در همين راستا انجام دهيم.
خوزستان :مديرعامل آبفا خوزستان با اش��اره به اتمام تنش آبي در
خوزستان گفت :در حال حاضر تنش آبي امسال را پشت سر گذاشتهايم
و طرح تأمين آب  231روستا به صورت كامل اجرا شده است .محمدرضا
كرمينژاد با اشاره به ديگر روستاهاي داراي تنش آبي افزود :با تالش انجام
شده  471روستاي ديگر را از تنش آبي خارج كرديم و در حال برنامهريزي
جهت پايداري آب در اين روستاها هستيم .وي ادامه داد :عمليات اجرايي
مجتمع آبرساني قلعه سحر كه شامل  19روستا و شهر الهايي ميشود در
حال انجام است و تا اوايل آبان ماه اين پروژه وارد مدار بهرهبرداري ميشود.

