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ساخت 8مركز درماني جديد در قم
از سوی مراجع تقليد
وعدههاي مسئوالن همراه سيبها
دركنارجادهها انباشته شدهاند

از زمان آغ�از برداش�ت س�يب از باغ�ات آذربايجانغربي اعالم
ش�د ،امس�ال هم س�يبها به كنار جادهه�ا خواهد رف�ت و بايد
منتظر ضرر و زيان باغداران باش�يم .اما مثل هميش�ه مس�ئوالن
با ق�ول و وعده و اعلام برنامههايش�ان چنين وانم�ود كردند كه
امس�ال ديگر چنين اتفاقي رخ نخواهد داد .ولي وقتي سيبهاي
شهرستانهاي مراغه و ميانه و اهر در كنار جادهها انباشته شدند،
تازه معلوم ش�د چيزي تغيير نك�رده و باز هم ه�در رفت زحمات
باغداران و س�ود دالالن ،تمام ماجراي س�يب آذربايجان اس�ت.

ديگر نياز نيست در مورد انباشته ش��دن سيبهاي شهرهاي مختلف
آذربايجانغربي در كنار خيابانها چيزي بنويسيم و از هدر رفت دوباره
تالش و زحمت باغداران و كفران نعمت و ض��رر و زياني كه به اقتصاد
كشور وارد ميشود ،حرفي بزنيم.
چون مسئوالن محترم آنقدر قول و وعده و طرح و برنامه دادهاند كه اگر
قرار باشد آنها را در كنار جاده و خيابانها روي هم بريزيم ،ديگر جايي
براي سيبها باقي نميماند.
آه و افسوس باغداران و جشن دالالن
«دپوي سيبهاي شهرستان اهر در كنار جادهها» و اعالم اينكه «سود
تالش و مشقت باغداران دوباره به جيب دالالن رفته» ،ديگر يك خبر
نيست ،بلكه نمك بر زخم فعاالن اين عرصه و زحمتكشاني است كه هر
سال دل به وعدههاي مسئوالن خوش كرده و در زمان برداشت دست
رنجشان ميبينند هيچ كاري براي آنها انجام نشده است.
ديگر به جايي رسيدهايم كه وقتي از توانمنديها و ظرفيت يك منطقه
صحبت به ميان ميآيد به جاي آنكه خوشحال شويم فقط آهي از سر
حسرت ميكش��يم .چون در ادامه بايد بش��نويم منابع و محصوالت و
توليدات آن منطقه يا ديده نميش��ود يا به خاطر سوءمديريتها هدر
ميرود .درست مثل شهرس��تان اهر در آذربايجانغربي كه به عنوان
سومين قطب توليد سيب استان شناخته ميشود.
جايي كه بعد از شهرستانهاي مراغه و ميانه بيش از  ۷۵۰۰هكتار باغ
را در دل خود جاي داده كه  ۸۵درصد از اين مقدار را درختان س��يب
تشكيل ميدهد .در اهر هرسال بالغ بر  ۹۵هزار تن سيب توليد ميشود
كه گونه غالب آن سيب لبناني و گونه بومي قره قرمز است.
حاال بعد از شنيدن اين همه ظرفيت و نعمات الهي ،بايد بدانيم همين
سيبها در كنار جادهها دپو شده و در حال از بين رفتن هستند و مثل
هر سال الشخورهايي به نام دالل ،بر باالي س��ر آنها ميچرخند تا در
موقعيت مناسب سهمشان را بردارند.
تقديرها براي باغداران آب و نان نميشود
مدير جهاد كشاورزي شهرستان اهر ميگويد« :سيبهاي درجهسه زير
درختي بايد به كارخانه برود و راه ديگري وجود ندارد و در مورد نحوه
خريد و فروش اين سيبها در كنار خيابانها نيز بايد سازمان صنعت،
معدن و تجارت مجوز خري��د و فروش را صادر كند ت��ا در مكانهايي
مشخص انجام شود».
محمد اسدي ادامه ميدهد« :آنچه كه از دست سازمان جهاد كشاورزي
برميآيد ،انجام خريد تضميني از طريق تعاوني روس��تايي اس��ت كه
جا دارد از نماينده اهر در مجلس شوراي اس�لامي تشكر كنيم كه در
سالجاري تالش خود را انجام داد تا اين كار بهخوبي انجام شود».
در شرايطي اين مسئول از مسئول ديگري تشكر و قدرداني ميكند كه
بخشي از كارها را به گردن س��ازمان و نهاد ديگري انداخته و با عنوان
كردن اين مطلب كه اين بخش به ما ربطي ندارد ،چشم بر روي اتفاقات
بسته است .باغداران شاهد از بين رفتن محصوالتشان در كنار خيابانها
هستند و قيمتي كه بر روي آنها گذاشته شده و حتي پول جمعآوري اين
ميوهها را هم تأمين نميكند.
با اين حال مدير جهاد كشاورزي شهرستان اهر سعي ميكند در مورد
عوامل ريزش س��يب درختان توضيح بدهد و با بيان اينكه به هر حال
ريزش  ۵تا  ۱۵درصدي سيبها اتفاق خواهد افتاد اما در بعضي مواقع
عوامل ديگري مانند تگرگ و بادهاي شديد ،عدم نشستن سموم بر روي
ميوهها نيز دخيل ميش��وند هر چقدر هم كه اين كار بهصورت علمي
انجام شود ،باز هم ريزش سيب وجود خواهد داشت ،ميگويد« :اگر اين
اتفاق نميافتاد ،كش��اورز محصول خود را با قيمت واقعي ميفروخت
و منفعت الزم را كس��ب ميكرد اما متأس��فانه به دليل ريزش ميوهها
كشاورزان مجبور ميشوند محصوالت خود را به قيمت  ۱/460تومان
به تعاوني روستايي بفروشند».
اما كاش اين مس��ئول ميفهميد تمام مناطق آذربايجان شرقي كه به
توليد س��يب و محصوالت ديگر مش��غولند از نبود صنايع تبديلي رنج
ميبرند و با بيميلي س��رمايهگذاران در اين بخش ،احداث واحدهاي
فرآوري و صنايع تبديلي ميسر نميش��ود چراكه اين بخش ،نيازمند
سرمايهگذاريهاي كالن است.
حرفهايي بدون ضمانت اجرايي
در كنار صحبتهاي مدير جهاد كش��اورزي شهرس��تان اهر ،شنيدن
حرفهاي رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان آذربايجانشرقي
نيز خالي از لطف نيس��ت كه وقتي با اش��اره به خريد تضميني سيب
درجه س��ه و صنعتي به قيم��ت  1/460تومان در مح��ل مراكز خريد
شهرس��تانهاي اهر ،مراغه ،مرند و ميانه گفت« :باغداران ميتوانند با
در دست داشتن معرفي نامه جهاد كش��اورزي ،سيبهاي درجه سه
توليدي خود را در كيس��ههاي نايلوني حداكث��ر  ۲۰كيلويي به مراكز
خريد تحويل نمايند».
اكبر فتحي با تأكيد بر اينكه تالش بر اين اس��ت تا همه دس��تگاههاي
مربوطه به س��وي حذف داللي و به��ره بردن باغداران از س��ود واقعي
معطوف شوند ،ادامه داد« :باغداران تا آخر مهر ماه فرصت دارند سيب
صنعتي خود را به صورت تضميني به مراكز خريد تعيين شده ،حمل و با
نظارت اعضاي كميسيون خريد شامل نمايندگان تعاون روستايي ،جهاد
كش��اورزي و نظام صنفي تحويل نمايند ».اين حرفها خيلي ضمانت
اجرايي ندارند و تجربه نشان داده اين نوع خريد ميوه و قول و حمايت و
دلسوزي براي باغداران هرگز براي آنها آب و نان نميشود.
فراموش نميكنيم حرفهاي استاندار وقت آذربايجانغربي را كه چند
ماه پيش قيمت تضميني سيب صنعتي را يك هزار و  500تومان اعالم
كرده و جمعآوري اين محصول را به صورت غيرقانوني تخلف دانسته
ب صنعتي استان
بود .اما در حال حاضر به دليل گرماي زودرس ،س��ي 
زودتر از موعد پا به بازار گذاشت و اين فراواني باعث شده كه كشاورزان
نتوانند آن را به قيمت اعالم ش��ده به فروش برسانند و حتي بر اساس
گفته باغداران ،سيب زيردرختي با نصف قيمت نيز به فروش نميرسد.
به گفته محمدمهدي ش��هرياري ،نگهداري و دپوي سيب زيردرختي
در كنار جادهها غيرقانوني عنوان شد تا دست دالالن از اين بازار قطع
شود .امااي كاش يكي از مسئوالن ميآمد و اوضاع امروز را با حرفهاي
خودش مطابقت ميداد .همين.

مديرحوزههاي
قم
علميه كشور در
ديدار با وزير بهداش�ت در قم گفت ۸ :مركز
درماني جديد به همت مراجع تقليد در اين
استان ساخته شده يا در حال ساخت است.

آيتاهلل عليرضا اعرافي در ديدار وزير بهداش��ت،
درمان و آموزش پزش��كي با وي ،به يكصدسالگي
بازتأس��يس حوزه علميه قم ،به هم��ت آيتاهلل
عبدالكريم حائري(ره) اشاره كرد و گفت :حوزه و
روحانيت در طول اين يك قرن ،خدمات درماني
و بهداشتي ويژهاي داشتهاند و بيمارستان آيتاهلل
حائري(ره) ،بيمارس��تان آيتاهلل گلپايگاني(ره)،
بيمارستان الهادي(ع) ،بيمارستان جواداالئمه(ع)،
درمان��گاه بقيةاهلل(عج) و چندين پ��روژه عمراني
بهداشتي و درماني ديگر نيز به همت مراجع معظم
تقليد به ثمر نشسته اس��ت .وي با اشاره به اينكه
ساخت ۸مركز درماني جديد به همت مراجع تقليد
ساخته شده يا در حال ساخت است افزود :اگر به
تاريخ يكصدس��اله اخير حوزه هزار ساله قم توجه
كنيم خواهيم ديد كه در قرن اخير قريب به ۱۰نفر
از مراجع معظم تقليد تعامل نزديكي با بهداشت و
درمان داشتهاند و در طرحهاي مهم بيمارستاني
سهيم و مؤثر بودهاند .مديرحوزههاي علميه كشور

با اشاره به برخي ابعاد ديني و معرفتي علومپزشكي،
ادام��ه داد :در ح��وزه علوم پزش��كي بخشهايي
اسالمي ،ديني و حوزوي است كه از جمله ميتوان
به؛ فلسفه پزشكي ،اخالق پزشكي ،فقه و حقوق
پزشكي ،تاريخ تمدن پزشكي ،مباحث مربوط به
سالمت و سالمت معنوي اشارهكرد در اين زمينهها
البته كارهايي شده اما كافي نيست و نيازمند نگاه
جديتر اس��ت حوزه علميه با ظرفيت بااليي كه
دارد ميتواند در اين عرصه در كنار دانشگاههاي
علوم پزشكي نقش آفريني كند .آيتاهلل اعرافي در
بخش ديگري از سخنان خود به نقش حوزه علميه
و طالب در حوادث غير مترقبه به خصوص بيماري
كرونا اشاره كرد و گفت :از روزهاي ابتدايي شيوع
ويروس كرونا ستاد حوزوي بحران و حوادث غير
مترقبه وارد عمل شد و كميتههاي دهگانه شكل
گرفت ،طالب و روحانيون جهادي در بيمارستانها
همراه كادر درماني به خدمات از جمله مشاوره به
بيماران پرداختند .عضو فقهاي شوراي نگهبان
به ضرورت س��رمايهگذاري در حوزه تحقيقات و
فناوري پزشكي و نيز رسيدگي به كادر بهداشت
و درمان اشاره كرد و افزود :اهتمام به مطالعات در
زمينه كرونا و پس��اكرونا به ويژه در قلمرو مسائل
فرهنگي و روان شناختي آن ضروري است.
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ارائه 43خدمت در قالب
برنامههاي كنگره ملي 3هزار شهيد ايالم
فرمان�ده س�پاه
ايالم
اميرالمومنين(ع)
ايالم از ارائه  ۴۳خدمت در قالب ويژه برنامههاي
كنگره ملي 3هزار ش�هيد اين اس�تان خبرداد.

س��ردار جم��ال ش��اكرمي فرمان��ده س��پاه
اميرالمومنين(ع) اس��تان ايالم در جلسه كنگره
ملي 3هزار شهيد كه با حضور استاندار ايالم برگزار
ش��د ،با بيان اينكه اين كنگره آذرماه سالجاري
در نمايشگاه پارك چغاسبز در كنار هتل زاگرس
برگزارميشود،گفت:جلساتهماهنگيازمدتها
قبل تاكنون برگزار شده و اين نشستها تا زمان
برگزاري كنگره در راستاي هر چه باشكوهتر برگزار
شدن كنگره ملي  3هزار شهيد استان ادامه دارد.
وي با اشاره به اينكه ش��هدا دين بزرگي برگردن
ما دارند و باي��د جهت معرفي ش��هدا و فرهنگ
ايثار و ش��هادت اقدام كنيم ،اف��زود :همزمان با
برگزاري اين كنگره صدها جهيزيه بين نوعروسان
نيازمند اس��تان توزيع ميش��ود .فرمانده سپاه
اميرالمؤمنين(ع) استان ايالم خاطرنشان كرد43:
برنام هوخدمتمختلفدرقالببرنامههايكنگره
برگزار شده كه از آن جمله ميتوان به اجراي طرح
ايران مهربان ويژه ايتام ،توزيع  1500تبلت بين
دانشآموزان نيازمند به نام شهدا و كاشت هزاران

نهال به نام شهدا اشاره كرد كه در قالب برنامههاي
اين كنگره ملي برگزار شد ه است .استاندار ايالم
نيز در ادامه اين جلس��ه با اش��اره به اينكه مردم
استان ايالم نقش بينظيري در هشت سال جنگ
تحميلي داشته و برگردن كشور حق دارند ،گفت:
فرمانداران ،مديران و دستگاههاي اجرايي مربوط
اقدامات الزم را در روزهاي باقيمانده جهت هرچه
باشكوهتر برگزار شدن كنگره ملي  3هزار شهيد
انجام دهن��د .محمد نوذري خاطرنش��ان كرد:
اجراي 43خدمت در راستاي كنگره ملي شهداي
اس��تان اقدام بس��يار مهم و مباركي است و بايد
اجراي چنين برنامههايي تا پايان اين كنگره ادامه
يابد .اين مس��ئول به لزوم آشنايي نسل جوان و
نوجوان با فرهنگ دفاع مقدس و ايثارگر و شهادت
اشاره كرد و گفت :بايد از تمامي ظرفيتها جهت
معرفي فرهنگ ايثار و ش��هادت به نس��ل جوان
و نوجوان استفاده ش��ود .در اين جلسه روساي
كميتههاي كنگره ملي  3هزار ش��هيد استان به
تشريح اقدامات اجرايي در قالب برنامههاي اين
كنگره پرداختند .اس��تان ايالم در طول دوران
هشت سال دفاع مقدس  ۳۳۷آزاده۱۲ ،هزار ۴۷
جانباز و بيش از  ۶۰هزار بسيجي در دوران دفاع
مقدس داشته است.

 192معتاد بهبود يافته زنجاني صاحب شغل شدند

تزريقرايگانواكسنآنفلوانزابهبازنشستگانهرمزگان

محمدتقي فتحي معاون اجتماعي و پيشگيري
از وقوع جرم دادگستري زنجان گفت :به همت
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع دادگستري
زنجان زمينه اش��تغال  ۱۹۲معتاد بهبود يافته
فراهم شد و اين افراد در سه كارگاه در حوزههاي
صنايع دستي و جوشكاري فعاليت ميكنند .وي افزود :در سالجاري  ۳۵برنامه ابالغي از مركز در استان
اجرايي شده كه شامل آموزش ۲۳مهارتهاي زندگي با عنوان سبك زندگي اسالمي براي خانوادههاست.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري زنجان با اشاره به اينكه در استان هيچ ازدواجي ثبت
نميشود مگر با گذراندن كالس آموزشي شش ساعته با حضور كارشناسان مجرب در حوزه خانواده تصريح
كرد :نتيجه اين دورههاي آموزشي كاهش اختالفات خانوادگي و كاهش تقاضاي طالق در استان است.
فتحي همچنين از اجراي آموزش بسته حقوق نظام مراقبت اجتماعي دانشآموزان خبرداد.

محمدتقي جليلي بهابادي مديريت صندوق
بازنشستگي كشوري هرمزگان هزينه تزريق
واكس��ن آنفلوانزا براي بازنشستگان كشوري
در اين اس��تان را رايگان اعالم كرد و گفت :با
توجه به نزديك شدن فصل سرما و شيوع بيماري كرونا و لزوم تزريق واكس��ن آنفلوانزا براي افراد با
بيماريهاي زمينهاي و داراي سن باال ،هزينههاي مربوط به تهيه و تزريق واكسن آنفلوانزا (از ويزيت تا
تزريق) تا سقف يكميليون ريال براي هر بيمه شده ،با ارائه مستندات از طريق بيمه آتيه سازان حافظ
قابل پرداخت ميباشد .وي افزود :مدارك مورد نياز بازنشستگان براي ارائه به شركت آتيه سازان حافظ
عبارتند از دستور پزشك عمومي در صورت مراجعه به پزشك ،رسيد معتبر خريد واكسن از مراكز مورد
تأييد وزارت بهداشت و درمان ،گواهي مبلغ بابت تزريق واكسن.

مديريتصندوق
هرمزگان
با ز نشس�تگي
كش�وري هرمزگان از تأمين هزينه تهيه و
تزريق واكسن آنفلوانزا براي بازنشستگان
اين صندوق خبرداد.

معاون اجتماعي
زنجان
و پيش�گيري از
وقوعجرمدادگستريزنجانازاشتغالزاييبراي
 192معتاد بهبود يافته در اين اس�تان خبرداد.

مركزي

سمنان

بانوان استان مركزي
پايش ناباروري ميشوند

طرح پايش سلامت بانوان در مركز ف�وق تخصصي درمان
ناباروري جهاددانش�گاهي اس�تان مركزي اجرا ميش�ود.

محمدطالبيمديرمركزفوقتخصصيدرمانناباروريجهاددانشگاهي
استان مركزي گفت :به مناسبت هفته س�لامت بانوان ،طرح پايش
سالمت بانوان در راستاي سالمت باروري آنان در مركز فوق تخصصي
درمان ناباروري جهاددانشگاهي اس��تان اجرا ميشود .وي هدف از
اجراي طرح پايش سالمت را ارتقاي سالمت باروري و فرزندآوري و
تأكيد بر حفظ بنيان خانواده و ارتقای سطح سالمت ،كيفيت زندگي و
شناسايي مشكالت سالمت زنان بيان كرد .مدير مركز فوق تخصصي
درمان ناباروري جهاد دانش��گاهي اس��تان مركزي اف��زود :مراجعه
كنندگان ميتوانند تا  ۲۸مهرماه از س��اعت  ۱۱الي  ۱۴با هماهنگي
قبلي با ش��ماره تماس  ۳۲۲۱۲۵۰۰از خدمات درماني مركز شامل
ويزيت فلوشيپ ناباروري ،متخصص زنان استفاده كنند.

هرمزگان

شناسايي پيكر شهيد شاهرودي
پس از  38سال

فرمانده سپاه قائم آلمحمد(عج) استان سمنان از شناسايي
پيكر شهيد مهديی از شهداي شاهرود پس از ۳۸سال خبرداد.

سردار حميد دامغاني فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان
از شناس��ايي پيكر يكي از ش��هداي دفاع مقدس شهرستان شاهرود
خبرداد و گفت :ش��هيد نورمحمد مهديي از ش��هداي شاهرود بعد از
 ۳۸سال شناس��ايي و مورد تفحص قرار گرفت .وي با بيان اينكه اين
شهيد گرانقدر در  ۱۶آبانماه سال  ۱۳۶۲در پنجوين عراق در عمليات
والفجر ۴به شهادت رسيد ،افزود :پيكر اين شهيد در دور جديد تفحص
شناسايي شده است .فرمانده سپاه قائم آلمحمد(عج) استان سمنان با
بيان اينكه خبر يافتن پيكر اين شهيد به خانواده معزز او داده شده است،
تصريح كرد :به زودي مراسم تشييع اين شهيد اطالعرساني خواهد شد.
شهيد نورمحمد مهديي دو ماه پيش به عنوان شهيد گمنام در روستاي
دلند استان گلستان دفن و اكنون با دياناي شناسايي شده است.

بهروز رساني امنيت ارائه خدمات
در مجتمع بندري شهيد رجايي

ط�رح خ�ط فيب�ر ن�وري س�الن خدم�ات مجتم�ع بندري
ش�هيد رجاي�ي ب�ا ه�دف ارتق�اي ضري�ب امني�ت و
ارائ�ه خدم�ات بهت�ر ب�ه مراجع�ان ب�ه روزرس�اني ش�د.

محمدرضا پوررجبي معاون فني و نگهداري اداره كل بنادر و دريانوردي
هرمزگان با اشاره به روزرساني خطوط فيبري نوري ساختمان خدمات
بندر شهيد رجايي گفت :در اجراي اين پروژه از آخرين تجهيزات مدرن
مخابراتي استفاده ش��ده كه ضريب ايمني را در مواجهه با مخاطرات
احتمالي افزايش ميدهد .وي مزاياي اجراي اين طرح را ارتقای ضريب
امنيتي و ايجاد امنيت خطوط مخابراتي در مواجه با هرگونه مخاطرات
احتمالي ،ايجاد پهناي باند نامحدود ،ايزوله كردن ارتباطات ،تسهيل در
ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع عنوان كرد .معاون فني و نگهداري اداره
كل بنادر و دريانوردي هرمزگان پايداري تصريح كرد :با اجراي اين طرح
امكان اتصال تمامي شركتهاي مستقر در اين مكان مهيا شده است.

آغاز به كار «كمپين واكسيناسيون سرخك» در سيستان و بلوچستان

سيستان وبلوچستان رئي�س مرك�ز
بهداشت خاش
و تفتان از اجراي برنامه واكسيناسيون تكميلي
س�رخك و س�رخجه در اين دو شهرس�تان
همزمان با آغاز به كار «كمپين واكسيناسيون
س�رخك در جنوب ش�رق كش�ور» خبرداد.

علي نقيزاده رئيس مركز بهداشت خاش و تفتان
گفت :شناسايي و گزارش مواردي از بيماري سرخك
در برخي از شهرس��تانهاي اس��تان و كشورهاي
همجوار شرقي در سالجاري بسيار نگران كننده
بوده و به دليل س��رايتپذيري شديد اين بيماري،
بايد شهروندان واكسيناسيون كودكان خود را عليه
سرخك بس��يار جدي بگيرند .وي افزود :با اجراي
كمپين واكسيناسيون تكميلي سرخك كودكان
 ۹ماه تا  ۷س��اله از  ۸تا  ۲۱آبان ماه به صورت فعال
در روس��تا و غيرفعال در ش��هر اجرا خواهد شد و
اميدواريم بتوانيم از گسترش بيش��تر بيماري در

استان پيش��گيري كنيم .مركز بهداشت خاش و
تفتان با بيان اينك��ه اولويت اول م��ا اجراي موفق
واكسيناس��يون كروناي دانشآم��وزان  ۱۲تا ۱۸
ساله در كنار واكسيناسيون ساير گروهاي سني با

تجليل از هنرمندان هفته فيلم و عكس اسالمشهر

آيي�ن
در
اسالمشهر
اختتاميه هفته
فيلم و عكس اسالمش�هر برگزيدگان اين
جشنواره معرفي و مورد تجليل قرار گرفتند.

ميثم مرادي معاون هنري و س��ينمايي مديركل
فرهنگ و ارش��اد اسالمي اس��تان تهران در آيين
اختتاميههفتهفيلموعكساسالمشهركهدرمحل
سالن همايشهاي اداره ارشاد اين شهرستان برگزار
شد ،گفت :سياست كاري در اداره كل ارشاد اسالمي
استان تهران ،تمركز زدايي از مركز و توزيع برنامههاي هنري و اجراي آنها در شهرستانهاست تا همه بتوانند از
ظرفيت اين برنامهها بهره ببرند .وي با اشاره به اجراي همزمان چندين جشنواره هنري در شهرستانهاي استان
تهران ،افزود :جشنواره كودك ،جشنواره مهدويت ،جشنواره نماز ،ايثار و شهادت ،جشنواره استاني تئاتر تهران در
نقاط مختلف استان و با همكاري هنرمندان و ادارات ارشاد در شهرستانهاي استان تهران به مرحله اجرا درآمده
است .معاون هنري و سينمايي اداره كل ارشاد استان تهران تصريح كرد :با رايزني انجام شده با سازمان سينمايي
كشور ،هفته فيلم و عكس امسال در شهرستان اسالمشهر با محوريت و مشاركت شهرستانهاي بهارستان،
رباطكريم ،شهريار ،قدس و مالرد در دو بخش نمايشگاهي و تشكيل كارگاههاي آموزشي برگزار شد.

مش��اركت مردم ،مديران و مربيان اداره آموزش و
پرورش در راستاي تس��هيل در شرايط بازگشايي
مدارس اس��ت تصريح كرد :بح��ث تعليم و تربيت
دانشآموزان در س��ال گذش��ته در سايه سنگين

بيماري كرونا آسيبهاي جدي ديده كه ميطلبد
با مش��اركت مديران ،مربي��ان م��دارس و اولياي
دانشآموزان بتوانيم واكسيناسيون دانشآموزان را
طي يك هفته به سرانجام برسانيم .نقيزاده ادامه داد:
تدوين برنامه عملياتي اجراي كمپين واكسيناسيون
تكميلي سرخك در كودكان ۹ماه تا ۷سال ،آموزش
و اطالع رساني عمومي ،آموزش نيروهاي محيطي و
توجيه آنها كام ً
ال ضروري بوده و در نيمه اول آبان ماه
اجرايي خواهد شد .وي گفت :با توجه به بازگشايي
كامل مدارس تا نيمه دوم آبان ماه ،پوش��ش كامل
واكسيناسيون كرونا بسيار ضروري بوده و الزم است
اين ش��اخص حداقل به ۸۰درصد ارتق��ا پيدا كند.
مسئول واحد بيمارهاي شهرس��تان خاش افزود:
كشف و شناسايي موارد بيماري سرخك و سرخچه
در اغلب شهرستانهاي استان و كشورهاي همجوار و
كاهش مراجعات مردم به مراكز بهداشتي و درماني از
جمله تهديدهاي حوزه سالمت در سالجاري است.

بهرهبرداري از پروژههايگازرساني ۸۱روستاي اردبيل

مد ير عا م�ل
اردبيل
ش�ركت گاز
اردبيل گفت ۸۱ :روستاي استان از نعمت گاز
طبيعي بهرهمند ميشوند.

سردار اسماعيلي مديرعامل شركت گاز اردبيل
در بازديد از پروژههاي در دس��ت اجرا در استان
گفت :عمليات گازرساني به اين روستاها بهرغم
برودت هوا و ش��رايط جوي نامس��اعد در سطح
استان هم اكنون با سرعت در حال انجام است و
با بهرهبرداري از آنها ،اهالي  81روستاي اردبيل از نعمت گاز خانگي برخوردار خواهند شد .وي افزود :با
بهرهبرداري از پروژههاي در دست اجرا ميزان برخورداري خانوار روستايي از نعمت گاز طبيعي به  98درصد
برسد .اين مقام مس��ئول در ادامه تصريح كرد :در پروژههاي اجرايي شهرستان خلخال كه  12روستاي
اين شهرستان را شامل ميش��وند ،با اجراي شبكه گازرساني به اين روس��تاها كه بيشتر آنها در مناطق
صعبالعبور و برف گير قرار دارند ،انشاءاهلل در آيندهاي نزديك مشكل تأمين سوخت زمستاني روستاييان
منطقه رفع ميشود .اسماعيلي از تمامي مشتركين درخواست نمود تا در هنگام استفاده از وسايل گازسوز
در منازل تمامي نكات ايمني را رعايت و از باز بودن مسير دودكش اطمينان حاصل نمايند.

 300هزاركردستاني
زيرپوشش بيمه سالمت قرار دارند
ب�ه گفت�ه مدي�ركل بيم�ه سلامت
كردستان
كردستان تاكنون  ۳۰۰هزار بيمه شده
در استان زيرپوشش اين طرح قرار گرفتهاند.

دكتر انور اسماعيلي مديركل بيمه سالمت كردستان بااشاره به اجراي
طرح پزشك خانواده از سال گذشته در اين استان گفت :طرح پزشك
خانواده (نظام ارجاع شهري) س��ال  ۱۳۹۹براي نخستينبار در كشور
بهصورت آزمايشي در چهار استان كردستان ،كرمان ،يزد و كهگيلويه
وبويراحمد اجرا شد .وي با بيان اينكه خانوادههاي شهري داراي دفترچه
بيمه رايگان از طرح پزشك خانواده بهرهمند شدند ،افزود :هماكنون۳۲۰
هزار نفر در استان كردس��تان از بيمه رايگان سالمت (بيمه همگاني)
برخوردارند كه تاكنون  ۳۰۰هزار نفر از اين تعداد زيرپوشش طرح قرار
گرفتهاند .مديركل بيمه سالمت كردستان يادآور شد :در راستاي اجراي
اين طرح هريك هزار و  ۵۰۰تا  3هزار نفر تحت نظر يك پزشك عمومي
قرار گرفتهاند كه تاكنون  ۱۲۲پزشك در اين طرح مشاركت داشتهاند.
دكتر اسماعيلي گفت :در حال حاضر ظرفيت اكثر شهرستانهاي استان
در زمينه پزشك خانواده تكميل است و تنها كمبودي كه در اين زمينه
وجود دارد مربوط به شهرستان مريوان است كه تعداد محدودي پزشك
براي  ۲۰هزار نفر باقيمانده نياز دارد.
وي افزود :افراد ميتوانند از پزشك خانواده خدماتي شامل پيشگيري،
اقدامات درماني سرپايي ،تجويز داروهاي الزم ،آزمايشهاي تشخيصي،
ارجاع به متخصص دريافت كنند .طرح پزش��ك خانواده (نظام ارجاع
ش��هري) ويژه بيمهش��دگان صندوق بيمه همگاني (رايگان) است كه
محدوديت دسترسي به بخش خصوصي دارند و دفترچههاي بيمهاي
آنان فقط در مراكز دولتي اعتبار دارد .در استان كردستان بيش از يك
ميليون و  ۵۰هزار نفر بيمه سالمت دارند كه بيشترين تعداد آنان و بيش
از  ۶۰۰هزار نفر در روستاها ساكن هستند.

هنرستان فني و حرفهاي خيرساز
در مشكين دشت گشايش يافت
هنرستان فني و حرفهاي (خورشيد)
البرز
خيرساز محمد دميرچي در مشكين
دشت فرديس با حضور مس�ئوالن استاني البرزگش�ايش يافت.

ساالر قاس��مي مديركل آموزش و پرورش استان البرز در آيين گشايش
هنرستان فني و حرفهاي (خورشيد) گفت :در اين مدرسه شش كالس
درس با كارگاه و فضاي كارگاهي پيشبيني ش��ده اس��ت .وي افزود :در
اين هنرستان سه رشته تحصيلي در زمينه مكانيك خودرو ،حسابداري و
كامپيوتر با تعداد ۱۰۰نفر هنرجو پيشبيني شده است .مديركل آموزش و
پرورش استان البرز توضيح داد :هنرستان فني و حرفهاي خورشيد با اعتبار
بيش از  ۶ميليارد تومان ساخته شده اس��ت و در كنار اين پروژه دو پروژه
ديگر نيز از سوي دميرچي خير مدرسهساز شروع شده كه تاكنون۳۰درصد
پيشرفت فيزيكي دارد .قاسمي ادامه داد :مجمع خيرين مدرسهساز استان
البرز از نظر تعهدات ريالي در كشور رتبه اول دارد كه مبلغ ۱۵۰ميليارد
تومان تعهد خيرين بوده است و بعضي از پروژهها تحويل شده و برخي ديگر
در دست ساخت است كه در طول سال تحصيلي تحويل آموزش و پرورش
اس��تان خواهد ش��د .وي در خصوص وضعيت مدارس در حال ساخت
شهرستان فرديس و استان البرز هم گفت :بيش از ۹۰درصد مدارس آماده
شده و تحويل گرفتيم .مديركل آموزش و پرورش استان البرز افزود :استان
البرز از جمله استانهايي است كه پروژههاي نيمه تمام كمي دارد و مابقي
در طول سال تحصيلي به بهرهبرداري ميرسد.

گلستان :عضو شوراي اسالمي ش��هر گرگان پيگيري موضوعاتي از
جمله پروژه سورتمه ،ادامه روند تكمیل بافت تاريخي ،تلهكابين ،بازگشايي
محور طبيعت ،احداث سالن ورزشي انجيراب و تعيين تكليف قراردادهاي
خدمات شهري و رانندگان اس��تيجاري را مورد تأكيد قرار داد .كاظمنژاد
گفت :همچنين برنامههاي شهرداري در سال  1400در راستاي اجراي
فازهاي بهسازي و نوسازي و تأمين روشنايي بافت تاريخي شهر گرگان نيز
از جمله موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
خوزستان :قائم مقام كميته امداد خوزستان گفت :در حال حاضر 85
هزار س��المند تحت حمايت كميته امداد خوزستان هستند و از خدمات
متنوعكميتهامدادبهرهمندميشوند .ناجيعبياويافزود:بيشترسالمندان
بهداليلمختلفيهمچونبيماري،بيسرپرستي،ازكارافتادگيوفقرتحت
حمايت اين نهاد قرار گرفتهاند ،افزود 30:درصد از مددجويان تحت حمايت
كميته امداد استان خوزستان سالمند باالي  ۶۰سال هستند و مسنترين
آنها با  121سال س��ن زندگي ميكند .به گفته وي ،از اين تعداد  51هزار
نفر زن و  34هزار نفر مرد هس��تند كه در طول س��ال از خدمات درماني،
توانبخشي ،بهداشتي ،معيشت ،وام كارگشايي بهرهمند ميشوند.
سيستان وبلوچس�تان :معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار
سيستان و بلوچستان گفت :مرزنشيناني كه در شعاع ۵۰كيلومتري از مرز
زندگي ميكنند به استثنای شهرنشينها ميتوانند با فعال كردن خدمات
كولبري روي كارت مرزنشيني خود از امتياز و خدمات آن استفاده كند.
ماندانا زنگنه افزود :اين كارتها تنها براي افراد باالي ۱۸سال كه سرپرست
خانوار كه در مناطق مرزي سكونت دارند صادر ميشود و عدم اشتغال در
دس��تگاههاي دولتي ،نظامي و عدم دريافت حقوق دولتي ،داشتن سواد
خواندن و نوشتن ،داشتن سالمت روحي و رواني ،نداشتن سوءپيشينه و
هرگونه اعتياد ،بدهي به دولت اعم از بدهي مالياتي گمركي تعهدات ارزي
ناشي از صادرات نيز از جمله شرايطي است كه اين افراد براي دريافت كارت
الكترونيك كولبري بايد داشته باشند.
سمنان :مديرعامل شركت برق منطقهاي سمنان از آغاز عمليات نصب
تجهيزات برقي ،ترانس��فورماتورهاي قدرت و كمكي پروژه احداث پست
 63/20كيلوولت صنعتي دامغان خبر داد .مهندس سيدعلي اكبر صباغ
با اشاره به پيشرفت  64درصدي عمليات اجرايي اين پروژه گفت :عمليات
نصب تجهيزات برقي در دو بخش محوطه و اتاق كنترل ،ترانسفورماتورهاي
قدرت و كمكي آغاز شده و پس از تكميل و اجراي بخش حفاظت و كنترل
پروژه مذكور و همچنين تست و راهاندازي تجهيزات و تأسيسات مربوطه
ايستگاه برق ياد شده آماده بهرهبرداري ميگردد.
كرمان :رئيس سازمان جهادكش��اورزي جنوب كرمان گفت :جنوب
استانكرمانباسطح ۲۵۰۰هكتارگلخانه،رتبهاولتوليدمحصوالتسبزي
و صيفي و رتبه دوم سطح گلخانههاي كشور را به خود اختصاص داده است.
ب كرمان و
سعيد برخوري با اش��اره به ظرفيتهاي بخش كشاورزي جنو 
توسعه سطح گلخانههاي منطقه افزود :مجتمع گلخانهاي عنبرآباد در سطح
 ۱۷هكتار با سرمايهگذاري بخش خصوصي در حال احداث است كه در حال
حاضر يك هكتار آن تكميل و محصول توت فرنگي كشت شده است.

