
بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان امام با     خبر
اجراي ط�رح »برك�ت مهدوي« اقش�ار 

آسيب پذير اجتماعي را تحت پوشش بيمه اي قرار داده است. 
مديرعامل بنياد بركت از اجراي ط��رح »بركت مهدوي« خبرداده 
و گفت: ۳ هزارو ۴۵۲ نفر از اقشار آسيب پذير جامعه از جمله زنان 
سرپرست خانوار، ايتام، مددجويان، كميته امداد امام خميني)ره(، 
افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي و خانواده هاي معرفي شده از 
سوي گروه هاي جهادي از پوشش بيمه اي درمان تكميلي بهره مند 
ش��ده اند. محمد تركمانه تصريح كرد: بيمه بركت وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان امام هر يك از اين افراد را به مدت يك سال و تا سقف 
۶۱۸ ميليون ريال تحت پوشش بيمه اي درمان تكميلي قرار داده 
اس��ت. به گفته مديرعامل بنياد بركت، طرح »بركت مهدوي« در 
۱۸ استان در حال اجراست. تركمانه توضيح داد: در طرح »بركت 
مهدوي« افراد بيمه شده از پوش��ش درماني در مواردي همچون 
هزينه هاي بس��تري، جراحي، ش��يمي درماني، زايم��ان، نازايي و 

ناباروري، خدمات پاراكيلنيكي از قبيل؛ آندوسكوپي، جراحي هاي 
سرپايي، شكستگي و دررفتگي، گچ گيري، تست هاي غربالگري، 
آزمايش هاي تشخيصي پزش��كي، فيزيوتراپي، پاتولوژي يا آسيب 
شناسي و ژنتيك پزش��كي، راديوگرفي، آنژيوگرافي، سونوگرافي، 
ماموگرافي و انواع اسكن، ام آر آي، پزشكي هسته اي، ويزيت و دارو، 

گفتاردرماني و غيره برخوردار هستند. 

وي يادآور شد: حق بيمه ساالنه پرداخت شده براي هر يك از افراد 
تحت پوشش طرح »بركت مهدوي« بيش از ۹ ميليون و ۳۰۰ هزار 
ريال اس��ت.  مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر ادامه طرح »بركت 
مهدوي« گفت: اين طرح در اس��تان هاي بيش��تري و در سطحي 
گسترده تر تداوم خواهد داشت. به گفته اين مسئول، اين طرح در 
راستاي توانمند سازي و تحول اجتماع محور محالت كم برخوردار 
انجام مي شود و اميد است تا هرچه سريع تر نسبت به رفع مشكالت 

درماني نيازمندان بي بضاعت منطقه گامي مؤثر برداشت. 
وي افزود: با توجه ب��ه تأكيدات مقام معظم رهب��ري برحمايت از 
نيازمندان، بايد هرچه سريع تر نسبت به اجراي اين طرح در راستاي 
حمايت از نيازمندان و خانواده هاي بي بضاعت اقدام ش��ود كه اين 
امر مستلزم اين است كه تمام دستگاه ها با همكاري مساجد، بسيج 
منطقه، س��تاد اجرايي فرمان ام��ام)ره( و دهي��اران به طور جدي 
نسبت به تكميل بانك اطالعاتي نيازمندان شناسايي شده منطقه و 

يكپارچه سازي آن اقدام كنند. 

بيمه اقشار آسيب پذير جامعه با »بركت مهدوي«

افتتاح ۱۶۳ پروژه عمراني و اقتصادي در شاهرود
۱۶۳ پروژه عمراني      سمنان 
در  اقتص�ادي  و 
شهرس�تان ش�اهرود افتت�اح و ب�ه بهره ب�رداري 

مي رسد. 
ابوطالب جاللي، فرماندار ويژه شاهرود در آيين 
افتتاح و آغاز عمليات اجرايي همزمان پروژه هاي 
عمران��ي و اقتص��ادي اي��ن شهرس��تان گفت: 
۱۶۳طرح و پروژه مختل��ف عمراني و اقتصادي 
با ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتب��ار به بهره برداري 
مي رسد كه از اين مقدار ۸۰۰ ميليارد تومان در بخش عمراني و ۷۰۰ ميليارد تومان در حوزه اقتصادي 
است. وي افزود: امسال طرح ها و پروژه هاي مختلف به ارزش ۲۲۰ ميليارد تومان در بخش مركزي، ۵۳۰ 
ميليارد تومان در بخش بس��طام، ۸۰ ميليارد تومان در بخش بيارجمند و ۷۰۰ ميليارد تومان در شهر 
شاهرود به بهره برداري مي رسد. معاون استاندار سمنان با اشاره به دستاوردهاي سفر دولتمردان به شاهرود 
و تحقق بخشي از مصوبات تصريح كرد: در سفر رئيس جمهور به استان سمنان بالغ بر ۸۳۰ ميليارد تومان 

اعتبار به اين شهرستان اختصاص يافت كه ۴۵۰ ميليارد تومان از اين منابع، تخصيص يافته است.  

آغاز به كار بوم گردها در كالله گلستان 
۲۵۴ پ����روژه      گلستان 
عم�����ران�ي، 
اقتصادي، توليدي و اشتغالزا در شهرستان كالله در 

استان گلستان افتتاح وكلنگ زني مي شود. 
فرهاد ش��يبك فرماندار كالله در مراسم افتتاح 
اقامتگاه هاي بوم گردي جديد در اين شهرستان، 
با تأكيد بر اينكه ۱۰ اقامت��گاه بوم گردي، چهار 
مزرعه گردشگري و ۹۵ كارگاه صنايع دستي با 
اعتبار ۴۰ ميلياردو ۵۰۰ ميليون تومان در دهه 
فجر در شهرستان كالله به بهره برداري مي رسد، افزود: با راه اندازي طرح هاي جديد آمار بوم گردي هاي 
كالله به ۲۸ مورد مي رسد و اين شهرستان رتبه نخست استان را از اين حيث به خود اختصاص مي دهد. 
وي ادامه داد: همچنين در اين ايام ۲۵۴ پروژه عمراني، اقتصادي، توليدي و اشتغالزا با اعتبار ۴۲۷ ميلياردو 
۷۰۷ ميليون تومان و اشتغالزايي ۲۸۳ نفر در كالله افتتاح و كلنگ زني خواهد شد. اين مسئول گفت: از 
مجموع پروژه ها، ۱۳۲ پروژه با اعتبار ۲۹۵ ميليارد تومان مربوط به بخش عمراني و ۱۲۲ پروژه با اعتبار 

۱۳۳ ميليارد تومان مربوط به حوزه اقتصادي، اشتغالزا و توليدي است. 

۴۲ پروژه بازآفريني شهري در زاهدان اجرا مي شود
ب�ا ه���دف      سيستان وبلوچستان 
س����عه  تو
زيرساخت هاي زاهدان ۴۲ پروژه باز آفريني 

در اين شهر اجرا مي شود. 
ابوالفضل مهديار معاون مس��كن و ساختمان 
اداره كل راه و شهرس��ازي اس��تان سيستان 
وبلوچس��تان با بيان اينكه بازآفريني شهري 
راهكاري براي ارتقاي ش��اخص هاي توس��عه 
پايدار در محله هاي ناكارآمد ش��هري اس��ت، 

افزود: همزمان با برگزاري مراس��م سالگرد پيروزي انقالب اسالمي بهس��ازي و آسفالت بلوار كالت 
شيرآباد زاهدان به طول يك ونيم كيلومتر در راستاي ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي آغاز شد.  
وي با بيان اين اداره كل ساماندهي حاشيه شهرهاي استان را در اولويت كاري خود قرار داده است، 
ادامه داد: در حال حاضر ۴۲ پروژه بازآفريني شهري با اعتبار ۱۴۸۰ ميليارد ريال توسط اين اداره كل 
در مناطق حاشيه و بافت هاي فرسوده ۱۲ شهر استان در دس��ت اجراست كه زيرسازي، بهسازي و 
آسفالت معابر، ساخت و تكميل فضاهاي آموزشي، بهسازي مسيل هاي مناطق هدف، ساخت فضاهاي 

تفريحي و تأمين قير رايگان براي شهرداري ها از جمله مهم ترين اين پروژه ها به شمار مي رود. 

اجراي ۳۱ پروژه بهداشتي 
در دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

تعليم وتربيت ۳00 نوجوان به همت
 بسيج مداحان استان مركزي 

۳۱ پ����روژه     خراسان رضوي
 ، ن�ي ا عم���ر
بهداشتي، درماني و خدماتي در مراكز تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد افتتاح 

و به بهره برداري رسيد. 
دكتر محمدعلي كيان��ي رئيس دانش��گاه علوم 
پزش��كي مش��هد در مراس��م افتتاح پروژه هاي 
عمراني، بهداشتي و خدماتي كه به صورت ويدئو 
كنفران��س برگزار ش��د، گفت: با توج��ه به اينكه 
خراسان رضوي ساالنه ميزبان ميليون ها زائر حرم 
رضوي است و همچنين حضور اتباع و بزرگ ترين 
حاش��يه ش��هر را دارد، از اين رو تقويت و افزايش 
خدمات از بُعد كيفي و كمي بس��يار حائز اهميت 
خواهد بود و اين دانش��گاه تمام تالش خود را در 
ارتقاي خدمات درماني و تجهي��زات انجام داده 
اس��ت.  وي افزود: ۳۱ پروژه عمراني، بهداشتي، 
درماني و خدماتي در مشهد و شهرستان هاي تحت 
پوشش اين دانشگاه افتتاح و به بهره برداري رسيد.  
اين مس��ئول ادامه داد: از اين تع��داد، ۱۸ پروژه 
شامل ۱۳ پروژه در مش��هد و در شهرستان هاي 
خواف، سرخس، گلبهار، كاشمر و قوچان هر كدام 
يك پروژه به صورت ويدئوكنفرانس افتتاح ش��د.  
كياني با اشاره به پروژه هاي افتتاح شده در مشهد، 

گفت: مركز خدمات جامع سالمت شهري الهيه 
و ميثاق جمعيت ۴۸ هزارو ۸۰۵ نفر را پوش��ش 
مي دهد. پروژه هاي خدمات سالمت سرافرازان، 
شهيد قاسم سليماني هر كدام به ترتيب جمعيتي 
شامل ۲۴ هزارو ۹۳۳ نفر و ۱۷ هزارو ۵۲۰ نفر را 
پوش��ش مي دهد.  وي افزود: پايگاه هاي سالمت 
دكتر حسابي، كوشش، س��ينا و حجاب و پايگاه 
سالمت قائم هر كدام جمعيتي به ترتيب شامل 
۱۶ هزارو ۵۰۷ نفر، ۱۶ هزارو ۹۱۷ نفر، ۱۶ هزارو 
۸۱۵ و ۹۴۸۷ نفر را پوشش مي دهند.  وي گفت: 
آزمايش��گاه مركز حضرت الزه��راء)س( و واحد 
هاري هر كدام در مس��احت ۱۱۱ مترمربع و ۶۵ 
مترمربع به جمعي��ت ۵۰ هزار نف��رو ۱۷ هزارو 
۵۲۰ نفر خدم��ات در حوزه بهداش��ت و درمان 
ارائه خواهند كرد. رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
مشهد در ادامه با اشاره به آغاز ساخت سه مركز 
درماني افزود: در حوزه درمان س��ه بيمارس��تان 
در حال س��اخت داريم كه ش��امل بيمارس��تان 
۵۴۰ تختخوابي پيامبراعظم)ص(، بيمارس��تان 
گلبهار با ۷۰ درصد رش��د فيزيكي و بيمارستان 
۴۵۰ تختخوابي اعصاب و روان با ۳۰درصد رشد 
فيزيكي آماده تكميل ش��دن و ب��ه بهره برداري 

رسيدن است. . 

به همت بس�يج     استان مركزي 
مداحان اس�تان 
مرك�زي، ۳00 نوجوان با حض�ور در كارگاه هاي 
فرهنگ�ي تح�ت آموزش هاي تخصص�ي قرار 

گرفتند. 
ابوالفضل ربيعي مسئول س��ازمان بسيج مداحان 
اس��تان مركزي در نشس��ت با مداحان بسيجي و 
شعراي آئيني گفت: شما به جهت ارتباط نزديك 
با مردم و اقش��ار مختلف جامعه، نقش مهمي در 
ترويج و توس��عه فرهنگ هاي ارزش��ي و اش��اعه 
فرهنگ ايثارگري و ش��هادت طلب��ي داريد.  وي 
افزود: در راستاي تحقق فريضه مهم جهاد تبيين 
توانمند سازي مداحان، تاكنون بيش از ۵۰ برنامه 
و همايش تخصصي در س��طح استان با استفاده از 
سخنرانان برجسته اجرا شده است.  اين مسئول با 
بيان اينكه تشكيل هيئت هاي انديشه ورز مداحان 
با رويكرد جهاد تبيين از ديگر اقدامات مهم است، 
ادام��ه داد: اين هيئت ه��ا متش��كل از نخبگان و 
كارشناسان برجسته مذهبي و پيرغالمان حسيني 
هس��تند كه در مقاطع مختلف س��ال موضوعات 
و سياس��ت هاي اين س��ازمان را دنبال مي كنند.  
ربيعي با اش��اره به فعاليت هاي خدمت رساني اين 
سازمان در قالب اردوهاي جهادي گفت: ۱۵ گروه 

جهادي در بسيج مداحان سازماندهي شده كه در 
ارائه فعاليت هاي جهادي به مردم و مناطق محروم 
پيشتاز هستند و يكي از اقدامات آنها آماده سازي 
پنج واحد مسكوني براي خانواده هاي كم برخوردار 
است. مسئول سازمان بسيج مداحان استان مركزي 
گفت: تربيت نيروي كارآمد و انقالبي در هيئت هاي 
مذهبي بخش��ي از مسئوليت اين س��ازمان است 
كه طي يك س��ال گذش��ته بيش از ۳۰۰ نوجوان 
با حضور در كارگاه هاي تخصصي بس��يج مداحان 
مورد آموزش هاي فرهنگ��ي و تعليم و تربيت قرار 
گرفتند. ربيعي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
راستاي نهضت مؤمنانه گفت: ۷۰۰ بسته معيشتي 
به مناس��بت ايام اهلل دهه فجر و ماه رجب بين ولي 
نعمتان انقالب در قالب رزماي��ش كمك مؤمنانه 
توزيع مي شود. وي با اشاره به پرداخت تسهيالت 
حمايتي افزود: بيش از ۵۰۰ ميليون تومان كه ۲۰۰ 
ميليون تومان آن به ش��كل قرض الحسنه و ۳۰۰ 
ميليون تومان آن با س��ود ۱۸درصد به مداحان و 
اعضاي هيئت هاي مذهبي كادر س��ازي پرداخت 
شده اس��ت.  ربيعی ادامه داد: سركشي و تجليل از 
پيشكسوتان و پيرغالمان حس��يني از برنامه هاي 
مستمر بسيج مداحان است كه به همراه مسئوالن 

استاني و شهرستاني انجام مي شود. 

  گلستان: مهرداد بذرپاش وزير راه و شهر س��ازي با اشاره به تولد پنج  
قلوهاي  گنبدي قول داد به اين خانواده يك واحد مسكوني رايگان تحويل 

داده شود. 
  كهگيلويه وبويراحمد: اورژانس هوايي ۱۱۵كهگيلويه و بويراحمد 
جان دو كودك ۱۰ و چهار ساله را كه در منطقه محروم سيالب و كلوار دچار 

عقرب گزيدگي شده بودند را نجات داد. 
  خوزستان: عبدالحسن طرفي  عليوي مسئول سازمان بسيج جامعه 
كش��اورزي خوزس��تان در مراس��م راه اندازي نخس��تين كيلنيك سيار 
دامپزشكي كه با حضور جانشين فرمانده سپاه حضرت ولي عصر)عج( اين 
استان برگزار شد، گفت: اين كيلنيك قابليت حضور در مناطق محروم و 
صعب العبور را نيز دارد تا دامپزشكان بتوانند كارهاي تخصصي خود را به 
راحتي انجام دهند. تصريح كرد: نخستين كيلنيك سيار دامپزشكي استان 
خوزستان به صورت علمي توسط مركز خودكفايي سپاه پاسداران تجهيز 

شده است. 
  همدان: مصطفي حقيقي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان 
همدان گفت: بيش از ۸۰ درصد از واحدهاي راكد مستقر در شهرك هاي 
صنعتي احيا ش��ده اند، و اين روند در سال آينده با رشد چشمگيري ادامه 

خواهد داشت. 
  بوشهر: احمد دشتي زاده مديرعامل س��ازمان منطقه ويژه اقتصادي 
بوشهر گفت: با حضور يك سرمايه گذار در اين منطقه، بزرگ ترين كارخانه 
الستيك سازي ماشين سنگين كشور با اشتغالزايي مستقيم براي ۱۲۰۰ نفر 

در اين استان راه اندازي مي شود. 
  خراسان جنوبي: ۹۵ پروژه گازرس��اني در نهبندان با اعتباري بيش 
از هزارو ۷۶۹ ميليارد ريال و با حضور اس��تاندار خراسان جنوبي افتتاح و 

كلنگ زني شد. 
  هرمزگان: مجتبي قهرماني رئيس دادگستري هرمزگان در نشست 
س��اماندهي و كاهش جمعيت كيفري زندان هاي اين استان كه در محل 
زندان مركزي بندرعباس برگزار شد، با بيان اينكه در سال گذشته تعداد 
زندانيان مشغول به كار يا رأي باز در زندان هاي استان هزارو ۶۲۱ نفر بوده 
است، افزود: اين تعداد در ۱۰ ماهه امسال به عدد هزارو ۸۱۲ نفر افزايش 
يافته كه براين اساس شاهد رشد ۵۵ درصدي در مقايسه با سال گذشته 

هستيم. 
  مازندران: بهزاد برارزاده مديرعامل آبفاي مازندران با اشاره به تدوين 
كتابچه تنش آبي استان گفت: ۲۰ ش��هر و ۲۱۳ روستا در تنش آبي قرار 
دارند اين در حالي است كه مازندران با مش��كل كيفي آب مواجه و با آن 

مي جنگيم. 
  سمنان: مهندس مجيد وفايي مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان 
گفت: پست ۶۳ كيلوولت شهرك صنعتي سرخه يكي از پروژه هاي مهم 
شركت برق منطقه اي مي باشد كه با اعتباري معادل ۷۵۰ ميليارد ريال و با 
هدف تأمين برق مطمئن، پايدار و مستقل جهت مصارف صنعتي شهرك 
صنعتي سرخه واقع در شهرستان سرخه، ايجاد زيرساخت و ظرفيت جديد 
برق رساني مطمئن به مشتركين جديد صنعتي از قبيل تأمين برق صنايع 
جديد و كارگاه هاي صنعتي، افزايش قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع 
در شهرستان سرخه، بهبود پارامترهاي كيفي برق و پروفيل ولتاژ شبكه، 
كاهش تلفات برق، افزايش قابليت مانور و كاهش خاموشي ها احداث شد. 

  گيالن: تيمور پورحي��دري، رئيس صمت گيالن، با بي��ان اينكه ۸۲ 
هزار نفر در سطح ۱۸۳۷ واحد صنعتي استان اشتغال دارند، گفت: عمده 
واحدهاي توليدي گيالن صادرات محور هستند و به بيش از ۱۶۰ كشور 

صادرات داريم. 
  مركزي: فرزاد مخلص االئمه اس��تاندار استان مركزي گفت: عمليات 
اجرايي مركز جديد سالمت روس��تاي گركان، بهره برداري طرح مسكن 
مددجويان، ارتقاي فناوري اينترنت در چندين نقطه از شهرستان از جمله 

طرح هايي هستند كه همزمان با دهه فجر در آشتيان افتتاح شد. 

آغاز عمليات اجرايي پروژه عظيم
 پل خليج فارس همزمان با دهه فجر

عملي�ات اجرايي پ�ل خليج ف�ارس كه نق�ش مهمي در توس�عه 
كريدور ش�مال- جنوب كش�ور و توس�عه همه جانبه و پرسرعت 
جزي�ره قش�م ايف�ا مي كن�د، ب�ه عن�وان يك�ي از بزرگ تري�ن 
پروژه ها در اي�ران و آرزوي ديرين�ه جزيره نش�ينان، همزمان با 
چهل وچهارمين س�الگرد پيروزي انقالب اس�المي آغاز مي شود. 
افشار فتح الهي مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بيان اينكه عمليات 
س��اخت پل خليج فارس پس از وقفه اي هفت س��اله در دولت سيزدهم و 
همزمان با ايام اهلل فجر و با همتي جهادي از سر گرفته مي شود، گفت: اتصال 
بزرگ ترين جزيره ايران و خاورميانه به سرزمين اصلي يكي از آرزوهاي ديرينه 

جزيره نشينان است كه در دولت انقالبي و مردمي محقق خواهد شد. 
وي با تأكيد بر اينكه س��اخت پل خليج فارس يكي از بزرگ ترين پروژه ها 
در جمهوري اسالمي ايران به شمار مي آيد و بايد مسئوالن در جايگاه هاي 
مختلف جهت به نتيجه رس��يدن آن همراهي الزم را داشته باشند، ادامه 
داد: با توجه به نقش استراتژيك قش��م در منطقه، توسعه زيرساخت هاي 
جاده اي را نيز ش��روع كرده ايم و با احداث پل، رين��گ حمل و نقلي جزيره 

كامل خواهد شد. 
به گفته فتح الهي احداث اين پل نقش مهمي در توسعه كريدور شمال- جنوب 

كشور و توسعه همه جانبه و پرسرعت جزيره قشم ايفا مي كند. 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصريح كرد: پل خليج فارس هم اكنون 
۱۵درصد پيشرفت فيزيكي دارد و مبلغ كل اجراي پروژه ۴۶۰ ميليون يورو 

برآورد شده است. 
اين مسئول گفت: اين پروژه شامل چهار خط عبور خودرو، يك خط عبور 
قطار، خطوط اضطراري و پياده  راه مي باشد و چشم انداز تكميل آن حدود 

سه ونيم سال در نظر گرفته شده است. 
رئيس هيئت مديره س��ازمان منطقه آزاد قش��م يادآور ش��د: ب��ا توجه به 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده براي تبديل جزيره قش��م به هاب نفت، گاز و 
پتروشيمي توسعه زيرساخت هاي جزيره از جمله احداث پل ضروري است. 
وي ادامه داد: قش��م عالوه بر ظرفيت ه��اي حوزه انرژي داراي پتانس��يل 
فراواني براي توسعه بندري نيز مي باش��د و از همين روي توسعه بندر كاوه 
با پتانسيل بارگيري- باراندازي حدود ۲ميليون كانتينر در سال به عنوان 
يكي از حلقه هاي اصلي در بهره برداري از پروژه هاي استراتژيك در دستور 

كار است. 
فتح الهي تصريح كرد: با احداث پل خليج فارس از بندر كاوه تا خطوط سراسري 

كشوري ۹۲ كيلومتر بزرگراه و ۸۶ كيلومتر راه آهن ايجاد خواهد شد. 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان كرد: 
جزيره زيباي قشم يكي از سرمايه هاي ملي متعلق به همه ايرانيان است كه با 
اقدامات زيرساختي صورت گرفته طي ماه هاي گذشته در مسير پيشرفت و 
توسعه حركت مي كند و با ريل گذاري انجام شده براي مسير پيشرفت جزيره 

آينده روشني پيش روي دارد. 

شكوفايي انقالب اسالمي
 با انقالب پزشكي در روستاها 

يكي از ش�اخص هاي مهم براي سنجش ميزان توس�عه يافتگي و 
رفاه مردم، بررسي وضعيت بهداشت، درمان و سالمت مردم است.
براساس آمارهاي رس�مي، بخش بزرگي از ش�هر ها و روستاهاي 
كش�ور در س�ال ۵7 و وقوع انقالب اس�المي محروم از پزشك و 
امكانات بهداش�تي بودن�د و در اين مي�ان زنان و كودكان س�هم 
بيش�تري از اي�ن محرومي�ت داش�تند. بع�د از پي�روزي انقالب 
س�اخت بيمارس�تان و درمانگاه در مناطق مختل�ف و به خصوص 
روس�تاها افزايش يافت و در كنار واكسيناس�يون سراس�ري كه 
خط پاياني براي برخي بيماري ها مثل س�ل، ديفتيري، س�رخك، 
حصبه، وبا، سياه سرفه، جذام و هپاتيت بود، ايران در توليد انواع 
داروها هم به م�دارج بااليي در دنيا دس�ت يافت و حاال مش�غول 
توليد داروهاي نوتركيب ب�راي درمان بيماري هاي خاص اس�ت. 

        
كافيس��ت ۵۰ س��ال به عقب برگرديم و به آمارهايي رجوع كنيم كه نشان 
مي دهد وضعيت شهر ها و روستاهاي ايران اصالً خوب نبود و اكثر آنها محروم 
از پزشك و امكانات بهداشتي بودند. در اين ميان زنان و كودكان بيش از مردان 

بيمار شده و جانشان را از دست مي دادند. 
بر همين اساس و با مقايسه آمارهاي امروز با آن زمان، مي توان تفاوت وضعيت 
بهداشت، درمان و سالمت مردم در حكومت پهلوي و بعد از انقالب اسالمي 

را متوجه شد. 
   ساخت بيمارستان و درمانگاه

از جمله اهداف انقالب اسالمي، باال بردن سطح سالمت و ايجاد شرايط الزم 
براي دسترس��ي عادالنه و فراگير آحاد مردم به خدمات بهداشتي درماني 

مناسب بود. 
به همين منظور از همان روزهاي اول پيروزي انقالب، نگاه به روس��تاها در 
اولويت قرار داش��ت و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي از جمله 
وزارتخانه هاي فعال، كارهايش در جهت حفظ تأمين و ارتقا سالمت مردم 

جامعه را شروع كرد. 
در همين راستا اين وزارتخانه براي رسيدن به اهداف خود اقدام به تأمين نيروي 

انساني و جذب پزشكان و پرستاران زيادي كرد. 
تأسيس مراكز درماني و ساخت بيمارستان ها، ارتقای سطح كيفيت تجهيزات 
پزشكي و نيز دادن آموزش و باال بردن سطح آگاهي مردم نسبت به بيماري ها 
و آموزش روش هاي پيشگيري از آنها بخشي از اقدامات در اين مسير بوده و 
هست.  پيش از انقالب روستاها در فقري نكبت بار به سر مي بردند. مهم نبود 
به كدام اس��تان برويد، هر جا نام روستا را يدك مي كشيد، بار سنگين فقر و 
بي توجهي ها را هم بر دوش مي كشيد. در همين راستا پيشگيري گسترده از 
بيماري ها با واكسيناسيون، يكي از مهم ترين كارهايي بود كه بعد از انقالب 
در دس��تور كار قرار گرفت و سالمتي جامعه به ش��دت باال رفت. مسئوالن 
بهداشت و درمان پس از پيروزي انقالب اسالمي، با اجراي طرح هاي گسترده 
واكسيناسيون نظير واكسيناسيون فلج اطفال، ديفتري، كزاز و ارسال دارو به 
مناطق دور افتاده و روستاهاي محروم، شيوع بسياري از بيماري هاي مسري 
را متوقف كردند. در ارزش اقدامات صورت گرفته همين بس كه طي يك دهه 
اخير، سازمان بهداشت جهاني دو بار ايران را به عنوان موفق ترين كشور جهان 

در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده است. 
دبيرخانه كارگروه ارزيابي و تش��خيص صالحيت ش��ركت ها و مؤسسات 
دانش بنيان و نظارت بر اجرا نيز تأكي��د دارد كه ايران در حوزه هاي مختلف 
ماشين آالت و تجهيزات پيشرفته و داروسازي پيشرفت هاي فراواني داشته 

كه در زمينه هاي مختلف طراحي و ساخت قابل رؤيت هستند. 
   توليد داروهاي نوتركيب

كسب رتبه نخست توليد دارو در سطح منطقه، توليد ۹۷ درصد از داروهاي 
مورد نياز و و صادرات دارو از جمله داروه��اي بيوتكنولوژي، خودكفايي در 
ساخت انواع واكسن، ريشه كني فلج اطفال و ساير بيماري هاي فراگير، پوشش 
واكسيناسيون از ۳۰درصد به صددرصد، افزايش تعداد بيمارستان ها و مراكز 
درماني، توسعه بهداشتي كشور و موفقيت در اولويت به پيشگيري بر درمان 
و در نهايت افزايش اميد به زندگي و كاهش مرگ ومير كودكان زير يك سال 
و جلوگيري از مرگ مادران از ديگر دس��تاوردهاي علمي در شاخه پزشكي 

محسوب مي شود كه مي توان از آن به عنوان انقالب پزشكي نام برد. 
ضمن اينكه ايران مقام چهارم توليد داروهاي نوتركيب را در س��طح آس��يا 
داراس��ت و تاكنون ۱۴ دارو از اين نوع در كش��ور توليد ش��ده است. داروي 
نوتركيب به طور عمده در درمان بيماري هاي صعب العالج مانند سرطان ها، 

برخي بيماري هاي ويروسي، ام اس  و هموفيلي به كار گرفته مي شود. 
   كاهش چشمگير مرگ و ميرها

با پيشرفت پزشكي و نظام سالمت در جمهوري اسالمي، علل مرگ ومير كمتر 
شده و فوت ناشي از بيماري هاي واگيردار و مشكالت بارداري و زايمان كاهش 
يافته است. افزايش خدم��ات به��داشتي موجب تغيير در ترك��يب م��رگ 
و مي���ر و دگ��رگوني در تركيب بروز بيماري ها شده است. شاخص مرگ ومير 
خام در كل استان هاي ايران بر اس��اس آمارها از ۱۳ نفر به ازاي هر يك هزار 
تولد زنده در سال هاي ۱۳۵۴- ۱۳۴۹ به رقم پنج نفر در سال هاي ۸۹- ۱۳۸۴ 
كاهش يافته است. براساس مطالعات انجام شده، كاهش عمومي در مرگ ومير 

كودكان در كشور ايران طي چهار دهه اخير وجود داشته است. 
گسترش شبكه بهداشت عمومي منجربه كاهش فراوان مرگ ومير كودكان 
زير پنج سال هم شده است كه نسبت به دوران قبل از انقالب، رشد چشمگيري 
داشته است. براساس گزارش بانك جهاني، در دوران رژيم پهلوي ساالنه بيش 
از ۱۴۰ هزار نوزاد جان خود را از دست مي دادند كه اين رقم در سال هاي اخير 

به زير ۲۰ هزار نوزاد كاهش يافته است. 
   همه كودكان زير چتر واكسيناسيون

در حالي ك��ه در س��ال ۱۳۵۷، تنها ۳۷درصد ش��هرهاي كش��ور داراي 
بيمارستان بودند، اين رقم هم اكنون به بيش از ۹۴درصد رسيده است. هم 
اكنون نزديك به يك هزار بيمارستان هاي فعال و حدود ۱۵۰هزار تخت 
بيمارستاني ثابت در كشور وجود دارد. در حالي كه در سال ۱۳۵۷ اين ارقام 
به ترتيب ۵۵۶ و ۵۶ هزار بوده است.  سل، ديفتيري، سرخك، حصبه، وبا، 
سياه سرفه، جذام و هپاتيت B از بيماري هاي شايع و گريبانگير مردم در 
دوره پيش از انقالب بود. اكنون همه كودكان كشور از بدو تولد عليه برخي 
از اين بيماري ها حتي در دورافتاده ترين منطقه ها نيز واكسينه مي شوند.  
براساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد، از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ شاخص 
اميد به زندگي در بدو تولد از ۴۹/۵ سال در سال ابتدايي به ۵۱/۵ سال به 
سال انتهايي رسيد؛ يعني اميد به زندگي در بين ايرانيان در آستانه پيروزي 
انقالب اسالمي جزو پايين ترين رتبه ها در جهان بوده است. در حالي كه بعد 
از پيروزي انقالب هر چند هشت سال درگير جنگ بوديم اما اميد به زندگي 
در ايران در سال ۱۳۶۷ به ۶۱/۵ سال رسيد. يعني در ۱۰ ساله اول بعد از 
پيروزي انقالب ۱۰ سال اميد به زندگي ايرانيان بيشتر شد.  گزارش بانك 
جهاني نشان مي دهد، اميد به زندگي مردم ايران از ابتداي انقالب تاكنون 
۲۲ سال افزايش يافته است. اين آمار نشان مي دهد در سال ۱۳۵۵ مردم 
ايران به طور متوسط تنها ۵۵ سال عمر مي كردند كه در اواخر دهه ۹۰ به 

۷۶ سال افزايش يافته است. 

اجرای طرح لبخند احسان
 در جزيره هرمز 

طرح لبخند احس�ان با ه�دف ارائه خدمات راي�گان دندان 
پزشكي به مردم محروم جزيره هرمز آغاز شد. 

سجاد اميريان زاده معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره( 
با اشاره به اجراي طرح لبخند احسان به همت اين مجموعه و قرارگاه 
مردم استانداري هرمزگان گفت: اين طرح به مدت چهار روز در جزيره 
هرمز با حضور بيش از ۳۰ پزش��ك متخصص دندان پزشكي در حال 
اجراس��ت و پيش بيني مي ش��ود به بيش از هزار نفر از مردم جزيره 
خدمات رايگان تخصصي دندان پزشكي ارائه شود.  وي با بيان اينكه 
مبلغ ۲ ميليارد تومان هزينه خدماتي است كه به صورت رايگان به مردم 
اين جزيره ارائه مي شود، افزود: بيش از ۵۰ نفر كادر درمان شامل ۳۰ 
دندانپزشك و۲۰ دستيار در حال ارائه خدمات تخصصي شامل جراحي 
و كشيدن دندان، عصب كشي دندان و درمان ريشه، كار تخصصي دندان 
كودكان ش��امل ترميم، پركردن دندان، جرم گيري و عكس برداري و 

راديوگرافي جزو خدمات ارائه شده در اين طرح است. 

اشتغالزايي براي ۲00 كرماني
 با افتتاح كارخانجات صنعتي 

با افتتاح چهار كارخانه در حوزه هاي صنعت و صنايع معدني 
در استان كرمان براي ۲00 نفر اشتغال ايجاد شد. 

مس��لم مروجي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
كرمان با اشاره به افتتاح چهار كارخانه جديد در اين منطقه گفت: 
كارخانه توليد انواع نوار آبياري و لوله پلي اتيلن در شهرستان كهنوج 
با سرمايه گذاري ۱۰۰ ميليارد ريال و اشغالزايي ۱۰ نفر مستقيم و 
۲۰ نفر غيرمستقيم، كارخانه سنگ الشه در شهرستان منوجان با 
سرمايه گذاري ۵۰۰ ميليارد ريال و اشتغالزايي ۳۵ نفر به صورت 
مستقيم و ۲۵ نفر غيرمستقيم، كارخانه دانه بندي كربنات كلسيم 
در شهرس��تان فارياب با س��رمايه گذاري ۴۶ هزار ميليارد ريال و 
اش��تغالزايي ۴۶ نفر به صورت مس��تقيم و ۲۰ نفر غيرمستقيم، 
كنسانتره كروميت فاز يك شهرستان فارياب با سرمايه گذاري ۴۵ 
هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي براي ۵۰ نفر به صورت مستقيم و ۳۰ 

نفر به صورت غيرمستقيم ايجاد خواهد كرد. 

89 طرح كشاورزي در كهگيلويه 
وبويراحمد آماده بهره برداري

89 طرح كشاورزي در اس�تان كهگيلويه وبويراحمد آماده 
افتتاح و بهره برداري است. 

علي معتمدي پ��ور رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي كهگيلويه 
وبويراحمد با بي��ان اينكه ۱۱۳ طرح كش��اورزي آم��اده افتتاح يا 
كلنگ زني است، گفت: از اين تعداد، ۸۹ طرح افتتاح و ۲۴ طرح نيز 
كلنگ زني مي شود.  وي افزود: در مجموع اشتغال پيش بيني شده 
طرح هاي دهه فجر سال جاري، يك هزارو ۶۷۰ نفر است كه از اين 
تعداد يك هزارو ۲۰۰ نفر در حوزه طرح هاي كلنگ زني و ۴۷۰ نفر 
در حوزه طرح هاي افتتاحي اس��ت.  به گفته اين مسئول، سرجمع 
اعتبار اين طرح ها ۶۱۸ ميليارد ريال بوده كه از اين تعداد ۶۱ طرح 
اقتصادي و ۲۸ طرح عمراني است.  معتمدي پور هزينه اين طرح ها را 
۲۰۴ ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: از ۲۴ طرح كلنگ زني ۲۰ طرح 
اقتصادي و چهار طرح عمراني است و مجموع اعتبار اختصاص يافته 

به طرح هاي بخش كشاورزي بيش از ۴۱۴ ميليارد تومان است. 

     كهگيلويه و بويراحمد     كرمان     هرمزگان 

ساخت بزرگ ترين پايانه مسافربري جنوب كشور در بوشهر 
ي�ن  گ تر ر بز    بوشهر 
پايان������ه 
مس�افربري اختصاص�ي جنوب كش�ور در 
شهرس�تان عسلويه استان بوش�هر افتتاح 

شد. 
عبدالكريم اخترش��ناس مديركل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اس��تان بوش��هر در مراسم افتتاحيه 
بزرگ تري��ن پايانه مس��افربري جن��وب گفت: اين 
پايانه مسافربري در زميني به مساحت ۲ هزارو ۵۰۰ 
مترمربع و با زيربناي ۸ هزارو ۵۰۰ مترمربع در عسلويه احداث شده است. وي با بيان اينكه اين پايانه مسافربري 
داراي ۳۰ اتوبوس ملكي و ۱۵۰ اتوبوس اس��تيجاري اس��ت كه نقش مهمي در روان سازي حمل ونقل مسافران 
دارد، افزود: با راه اندازي اين پايانه مسافربري ۵۰ فرصت شغلي به صورت مستقيم و بيش از ۱۵۰ فرصت شغلي 
به صورت غيرمستقيم در منطقه ايجاد مي شود.  اخترشناس ادامه داد: پايانه مسافربري »تك مسافر ايرانيان« به 
 عنوان بزرگ ترين پايانه اختصاصي جنوب كشور نقش به سزايي در ساماندهي و حمل ونقل مسافر در سطح استان 
و كشور دارد.  وي گفت: برنامه سازمان راهداري دستيابي به ۷۰درصد تردد جاده اي از طريق ناوگان عمومي است 

كه نقش مهمي در ايمني سفر، ترافيك جاده اي و آلودگي هوا خواهد داشت. 
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