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شهرستانها

تالش برای محرومان و مستضعفان
نقاط محروم و دورافتاده در استان کم نیست و سال به سال 
ش��اهد حضور نیروهای جهادی سپاه و بسیج سازندگی خراسان 

رضوی در این عرصه وارد عمل می شوند.
اردوهای جهادی و س��ازندگی فصل مشترک گفتمانی است 
که هر س��اله به ویژه در ایام تابستان برجسته می شود و گروه های 
متعددی در سراس��ر کشور به امر س��ازندگی و بهسازی و مرمت 
واحده��ای مختلف در نق��اط دورافتاده و یا مح��روم می پردازند. 
خراس��ان رضوی و مش��هد نیز از دیرباز مهد اینگونه فعالیت های 
جه��ادی بوده اس��ت و فعالیت ه��ای متعددی در مناس��بت های 
مختلف در این اس��تان صورت می گیرد و البته هر ساله با نظم و 

قدرت بیشتری این عملکرد افزایش پیدا می کند.
نق��اط محروم و دورافتاده در اس��تان کم نیس��تند و البته به 
همان اندازه همت ها نیز کم نیست و سال به سال شاهد هستیم 
که نیروهای جهادی س��پاه و بس��یج س��ازندگی خراسان رضوی 
بیشتر در این عرصه وارد عمل می شوند و فعالیت های جهادی با 

شور و نشاط بیشتری در حال رخ دادن است.
اگر نگاهی به میانگین سنی افرادی که در این اردوها شرکت 
می کنند داش��ته باشیم، شاهد هستیم که جوانان رکن اصلی این 
اردوها را در حوزه های مختلف مانند سازندگی، عمران و بهداشت 
و درمان و یا مس��ائل فرهنگی تش��کیل می دهند و در سال های 

اخیر اقبال گروه های دانشجویی به این حوزه بیشتر شده است.
حاش��یه شهر مش��هد نیز از جمله نقاطی است که با مشکالت 
متعددی دس��ت و پنجه نرم می کن��د و گروه های جهادی مختلفی 
هرساله در عرصه های مختلف در حال خدمت رسانی به حاشیه نشینان 
شهر مشهد هستند، س��پاه امام رضا)ع( و بسیج سازندگی خراسان 
رضوی در سال های اخیر فعالیت های زیادی را در حاشیه شهر مشهد 
صورت داده تا از غبار محرومیت در این مناطق بکاهد و این اتفاق تا 

حد زیادی نیز خوشبختانه رخ داده است.
نیازهای متعددی مانند بهداش��ت و درم��ان و یا تهیه منزل 
مسکونی به ویژه برای زوج هایی که در حاشیه شهر مشهد حضور 
دارن��د وج��ود دارد و با همتی بلند و بی نظیر در س��ال های اخیر 
فعالیت ه��ای زی��ادی برای س��اماندهی اقدام��ات در این مناطق 
ص��ورت گرفته اس��ت. یکی از افراد حاض��ر در گروه های جهادی 
که در این اردوها در حاش��یه شهر مش��هد حضور دارد می گوید: 
حاشیه ش��هر مش��هد کمبودهای زیادی دارد که شاید بتوان در 
رأس آن نیازه��ای فرهنگ��ی را قرار داد، به نظ��رم باید امکانات و 

زیرساخت های فرهنگی در این حوزه بیشتر شود.
وی ک��ه در یک��ی از اردوه��ای جهادی زیرمجموعه بس��یج 
س��ازندگی خراس��ان رضوی در این منطقه فعالی��ت دارد؛ ادامه 
می  دهد: در س��ال های اخیر خوشبختانه بسیج سازندگی و سپاه 
استان در کنار سایر مجموعه ها مثل شهرداری اقدامات زیادی را 
در حاشیه شهر مشهد صورت داده اند و امروز چهره حاشیه شهر 

مشهد با سال های اخیر متفاوت است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه این س��ازندگی ها بی منت و با میل و 
عالق��ه جهادگران ص��ورت می گیرد ادامه می ده��د: باید حجم و 

عمق فعالیت ها در این مناطق بیش��تر ش��ود، در حوزه مس��کن 
نیز حاش��یه ش��هر مش��هد نیازهای خاص خود را دارد و امیدوار 
هس��تیم که مس��ئوالن نیز پابه پ��ای گروه های جه��ادی حضور 
داش��ته باش��ند تا بتوانیم خدمات بیش��تری ارائه کنیم. مسئول 
گروه جهادی سرس��بیل بسیج سازندگی خراسان رضوی هدایت 
نیز که در حاش��یه شهر مش��هد فعالیت های متعددی را صورت 
داده در این زمینه می گوید: عمده فعالیت ما در بسیج سازندگی 
خراس��ان رضوی در حوزه محرومیت زدایی و بخشی نیز در حوزه 
کارآفرینی و اش��تغال زایی اس��ت اما عمدتا در حوزه فعالیت های 

جهادی مربوط به ساخت وساز فعالیت داریم.
ه��ادی صاحبقرانی بیان کرد: زمانی در خارج از اس��تان این 
فعالیت ها را صورت می دادیم اما اکنون در حاش��یه ش��هر مشهد 
متمرکز ش��ده ایم و با همکاری نواحی و بسیج سازندگی خراسان 
رضوی در بحث ساخت وسازها و یا مرمت واحدها مشارکت داریم.

وی ادامه می دهد: ما از طریق دوستان خودمان در فضای محالت 
حاشیه شهر مشهد و یا سایر نواحی از مشکالت مطلع می شویم و 
شناسایی صورت می گیرد و با ناحیه بسیج و حوزه نیز هماهنگی 
صورت می گیرد؛ بیش��ترین مسئله این است که مصالح مورد نیاز 
برای کار تامین شود و از نظر نیروی جهادی خوشبختانه مشکلی 

نداریم و آمادگی باالیی برای کار کردن وجود دارد.
مس��ئول گروه جهادی سرسبیل بسیج س��ازندگی خراسان 
رضوی هدایت می افزاید: مهم ترین نیاز حاش��یه ش��هر مشهد در 
حوزه های عمرانی اس��ت و باید س��راغ محرومان و مس��تضعفان 
برویم و از س��وی دیگر باید پروژه های��ی برای جوانانی که ابتدای 
زندگیشان است مهیا شود و باید برای این مسئله تقویم مناسبی 
تهیه ش��ود تا زمینه برای ازدواج آسان نیز مهیا شود. صاحبقرانی 
می گوید: باید اولویت اصلی فضای جهادی را همچنین به س��مت 
کارآفرین��ی و اش��تغال زایی ببریم و در این ص��ورت می توانیم به 

جامعه نیز کمک زیادی داشته باشیم.
به نظر می رس��د در مجموع گروه های جه��ادی امروز در حوزه 
سازندگی بسیار پیشرو هس��تند و آثار آن را می توان در بسیاری از 
نقاط محروم جامعه و حاش��یه شهر مشهد شاهد بود اما در کنار آن 
الزم است که گروه های دولتی نیز گام به گام همراه با بسیج سازندگی 

و سپاه حرکت کنند تا آثار بهتری را در این حوزه شاهد باشیم.

اشتغال زایی با کارگاه خیاطی
در نمونه ای دیگر از تالش برای محرومیت زدایی، چندس��الی 
است که شاهد هستیم بسیج سازندگی در راستای تحقق اقتصاد 
مقاومتی تس��هیالتی را در هر شهرستان با توجه به ظرفیتی که 

برای انجام فعالیت اقتصادی دارند ارائه می دهد.
توجه به ترویج و توس��عه طرح های اقتصاد مقاومتی عالوه بر 
اینک��ه به تقویت رویه خودکفایی کمک می کند از س��ویی حالل 
مش��کالت اقتصادی کش��ور و راهکار برون رف��ت از رکود تورمی 
اس��ت، از ای��ن رو باید از روش��ی تولید را توس��عه و رونق داد که 
کمترین میزان وابس��تگی به نقدینگی را ایجاد و در س��ریع ترین 

زمان به بازدهی مطلوب برسد.

خان��م احمدکه��ن کارآفرین شهرس��تان رودان ب��ا دریافت 
تسهیالت از بسیج س��ازندگی رودان توانسته با راه اندازی کارگاه 

خیاطی برای ۱۵ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کند.
وی اظهار کرد: بس��یج سازندگی رودان تنها مشوق من برای 
راه اندازی کارگاه خیاطی بود و اگر تس��هیالت بس��یج سازندگی 
نبود اصال فکرمان برای ایجاد کارگاه نمی رس��ید یعنی سرمایه ای 
برای ش��روع کار نداشتیم الحمداهلل این کار محقق شد و با اجاره 

یک واحد در مرکز شهر با ۳ نفر کار را شروع کنیم.
این کارآفرین رودانی اف��زود: با تعاملی که با آموزش و پرورش 
وهنرستان شهرستان داریم دوره کارورزی دانش آموزان رشته خیاطی 
در کارگاه ما گذارنده شود وبا راه اندازی این کارگاه خیاطی هم دوره 
کارورزی برای بچه ها بزاریم و هم اش��تغال زایی کنیم. وی ادامه داد: 
چندماهی از راه اندازی کارگاه گذشته بود که با موسسه خیریه آبشار 
عاطفه ها در شهرستان آشنا شدیم و با کمک این نهاد خیریه، کارگاه 
خیاطی را به امکانات بهتر و بیشتر تجهیز کردیم بطوریکه افراد به 

صورت دو گروه صبح و عصر مشغول به کار هستند

خانه داری و کسب درآمد
درست کردن ترشی یکی از فرآیندهای نگهداری طوالنی مدت 
از غذاهاس��ت که ماده غذایی مورد نظر را داخل محلول آب نمک 
و ی��ا س��رکه که هر دو ph پایین داش��ته و حالت اس��یدی دارند 
قرار می دهند س��پس سبزیجاتی که آب اضافی شان گرفته شده را 
می گذارند تا به طور طبیعی تخمیر شوند و محلول سرکه مانندی 

حاصل ش��ود. بر خالف فرآیند کنس��رو کردن، در ترشی گذاشتن 
احتیاجی به اس��تریل کردن کامل ماده غذایی نیس��ت. ترشی که 
اسیدی است سبب می شود هیچ باکتری یا قارچی نتواند به راحتی 
در چنین محیطی رشد کند. فرآیند ترشی گذاشتن برای نگهداری 

از م��واد غذایی و اس��تفاده آنها در 
خارج از فصل برداشت ش��ان به 

آمده  وجود 
است. ترشي ها چاشني محبوبي هستند که 

از جایگاه ویژه اي در عادت غذایي ایرانیان برخوردار هستند. خانم 
قداره اگیباوی، از جمله تولیدکنندگانی می باشد که توانسته برای 

خود درآمد ایجاد کند که در این خصوص با ما گفت وگویی دارد.
خانم قداره اگیباوی، درباره نحوه ورودش به عرصه کسب وکار 
و چگونگي ایده درآمدزایي از طریق تولید و فروش ترشي می گوید: 
فعالیت کاری بیرون از منزل انجام نمی دادم و خانه دار بودم تصمیم 
گرفتم وارد عرصه ای شوم که هم در منزل باشم و در کنارآن درآمد 
داشته باشم و به همین دلیل عرصه صنایع تبدیلی ترشی را انتخاب 
کردم وی، درباره فعالیتش خاطرنشان می شود: به کار و فعالیتی که 
انجام می دهم افتخار می کنم قبول دارم که برخي از مردم تولید و 
فروش ترش��ي را مناسب نمی دانند اما اینکه چرا این دیدگاه وجود 
دارد را نمی دانم و به نظر من تولید هر نوع محصول غذایي سالم و 

خوشمزه خدمت به مردم است و امری ارزشمند می باشد.
این فعال اقتصادی با اش��اره به تولید ترش��ی و بازار فروش آن 
می گوید: در حال حاضر روزانه ۱۲تا۱۵ کیلو ترش��ی تولید می کنم 
و هرم��اه به طور متوس��ط ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزارتوم��ان درآمد دارم و 
هتل، بیمارستان و مدارس مشتري ثابت من هستند. به گفته خانم 
اگیباوی ورود به عرصه های اقتصادی کوچک و ایجاد طرح های زود 
بازده می تواند تحول بزرگی در استفاده از ظرفیت های بومی و محلی 
هر منطقه ایجاد کند چون امروزه مردم در ورود به ش��غلهای خرد 
ویاکوچک غافل هستند و تمایل زیادی در فعالیت این گونه مشاغل 
ندارند ولی اگر کمی توجه کنیم زمینه برای س��رمایه گذاری کم در 
مشاغل خانگی آماده است و خیلی راحت می توان چرخه زندگی را 
چرخاند. وی با اش��اره به شرایط اقتصادی جامعه می گوید: مناسب 
این اس��ت که برای بهتر ش��دن اقتصاد خانواده مس��ئولین بر روی 

مشاغل خانگی توجه بیشتری کنند و با گسترش حرفه کارآفرینی 
خوب و موفق در زمینه مشاغل پر سود خانگی دیگر کسی منتظر 
ش��غل های دولتی و استخدامی نباش��د. وی درخصوص همکاری 
بسیج سازندگی اضافه می کند: از سال ۹۴ شروع به فعالیت کردم و 
بعد از مدتی با همکاری بسیج سازندگی ناحیه بندر لنگه 
توانستم ۲۰ میلیون تومان وام بگیرم و در عرصه صنایع 

تبدیلی ترشیجات شروع به فعالیت کنم.
تمام��ی  از  پای��ان  در  اگیب��اوی،  ق��داره  خان��م 
دس��ت اندرکاران دولتی خواس��ت تا ش��رایط را برای 
گرفتن تس��هیالت با بهره کم آس��ان کنند تا زمینه 
اشتغال بیشتر جوانان در عرصه های کوچک که گامی 
برای تولید حداکثری در آینده می باش��د مهیا شود. 
وی در ادام��ه اظهار ک��رد: دغدغه هایی که در عرصه 
تولید ترشی دارم بازاریابی می باشد و مسئله دیگر این 
است که سازمان بهداش��ت در دادن مجوز همکاری 
زیادی را با ما ندارد و نکته آخر این است که اگر میزان 
سود تسهیالت کمتر شود کمک خیلی بزرگی به من 
و امسال من می باشد که می خواهند مشاغل خانگی را 

راه اندازی کنند و در آن به فعالیت تولیدی بپردازند.

جلوگیری از مهاجرت روستاییان
در  را  س��ازندگی  جلوه ه��ای  از  دیگ��ر  یک��ی 
آذربایجان ش��رقی می توان یافت آنجا که اولین واحد 
از ط��رح مردم��ی نم��ودن پروابندی دام ۱۵ راس��ی 
آذربایجان ش��رقی در شهرس��تان بناب افتتاح شد که 
بسیج س��ازندگی افزایش اشتغال روستایی و جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان آذربایجان شرقی را با این طرح دنبال می کند.

این طرح هدف افزایش تولید گوش��ت قرمز و تامین بخشی از 
کمبود و جلوگیری از واردات بی رویه و همچنین ایجاد اشتغال مولد 
روستایی مناطق کمتر توسعه یافته را دنبال می کند. گفتنی است، 
اجرای الگوی چرخه کامل تولید دام در کش��ور و بهبود معیشت و 

اقتصاد بهره برداری روستایی نیز از جمله اهداف این طرح است.
جعفر رزمی مسئول بسیج س��ازندگی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی استان آذربایجان شرقی در حاشیه افتتاحیه طرح مردمی 
نمودن پرواربندی دام ۱۵ راس��ی اظهار داش��ت: س��ازمان بسیج 
سازندگی در راستای عمل به فرمان مقام معظم رهبری و در جهت 
تحقق اقتصاد مقاومتی ۶ س��ال است که ماموریت های متعددی را 
برعهده گرفته و انجام می دهد. وی افزود: اس��تفاده از ظرفیت های 
خالی و بالقوه در سرتاس��ر ایران اس��المی از جمل��ه اهداف ورود 
مجموعه بسیج سازندگی به بحث اقتصاد مقاومتی است که منشا 
خیر بسیاری در طول سالیان گذشته شده که در سال های آتی نیز 

مانند سالیان گذشته این حرکت ادامه خواهد داشت.
رزمی با اش��اره به تبعات مثبتی که طرح پرواربندی گوساله ها 
خواهد داشت، تصریح کرد: این طرح یک الگوی بسیار خوبی برای 
اقتصاد مقاومتی است که امیدواریم با حمایت  دستگاه های اجرایی و 

حمایت مجموعه دولت هرچه بیشتر این طرح گسترش پیدا کند.
مدیرعامل هلدینگ تعاون س��پاه پاس��داران نیز در حاشیه این 
افتتاحیه با اشاره به تهدیداتی که کشورهای غربی به ایران اسالمی وارد 
می کند، اظهار داشت: این را بارها دیدیم و لمس کردیم که ملت عزیز 
و پرتوان ایران اس��المی چگونه در مقابل دشمنان ایستاده و سر خم 
نکرده اند. وی خاطرنشان کرد: این عزم ایرانی نشات گرفته از آرمان های 

امام حسین)ع( بوده و باعث شده است نگران هیچ تهدیدی نباشیم.

تالش برای ساختن از خراسان تا آذربایجان شرقی

برای صرف فعل زندگی و سازندگی تالش  گفتمان   گروه 
گ���و کردن گفت و طرف  بر  و  ساختن 

محرومیت ها و کاستی ها تالشی است که بیش از منابع 
اقتصادی به همت و تالش نیاز دارد. حرکت جهادی و 
توجه به نیروی جوان کشور به جای چشم داشتن به 

بیرون مرزها و تالش و مجاهدت وحدت گرایانه 
در  اهداف  به  رسیدن  برای  مولفه  مهمترین 

با  است.  کشور  سازندگی 
تکیه بر همین اصل است 
که فلسفه بسیج را به خوبی 
می توان درک کرد. بسیجی 
که زمانی در دفاع مقدس 
در  امروز  بود  خط شکن 
و  سازندگی  عرصه 
حمایت  و  محرومیت زدایی 
از مستضعفان در صف اول 
قرار دارد. نه بی مهری ها و 
کم لفطی ها و نه مشکالت و 
محدودیت های اقتصادی و 

راه  سر  بر  مانعی  مالی 
بسیجیان برای فتح سنگرهای 

ساختن و آبادانی نشده و هر روز 
دستاوردی جدید را محرومیت زدایی و البته تحقق 

اقتصاد مقاومتی به ثبت رسانده اند. 

نماینزدیک
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گازرساني به 18 روستاي منطقه الموت در 
هفته دولت

ــانى  ــت پروژه هاى گازرس ــان با هفته دول همزم
ــا صرف ــرقى ب ــوت غربى و ش ــتاى الم ــه 18 روس  ب

ــه اى بالغ بر 67 ميليارد  و 800 ميليون ريال به  هزين
بهره بردارى رسيد.

ــركت  ــهرى مديرعامل ش ــرد بوش ــماعيل مف اس
ــه دولت و  ــك هفت ــن تبري ــن  ضم ــتان قزوي گاز اس
گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر بيان 
ــفلى، ازگنين عليا،  ــتاهاى وشته، ازگنين س كرد: روس
جوينك در منطقه الموت غربى و روستاهاى شهرك، 
ــال كاليه،  ــايين كاليه، م ــاغ كاليه، س ــتان، ب شورس
ــريف آباد، آفتابدر،  ــر، اندج، دك، كوچنان، ش كندانس
ــان در منطقه الموت شرقى به  تركان، جوالدك و فيش

شبكه سراسرى گاز متصل شدند.
ــتا  ــانى به اين 18 روس ــهرى افزود: با گازرس بوش
يكهزار و 77 خانوار روستايى به جمع مشتركين شركت 
گاز پيوستند كه به اين ترتيب تعداد خانوارهاى گازدار 

منطقه الموت به 3 هزار و 100خانوار رسيده است. 
ــهرى يادآور شد: در سال گذشته خط انتقال  بوش
ــور رئيس جمهور افتتاح  ــه منطقه الموت با حض گاز ب
شد كه سبب شد دو شهر رازميان و معلم كاليه و 15 
ــتاى منطقه از نعمت گاز بهره مند شوند كه اين  روس
ــانى به مردم منطقه و  امر گامى بزرگ در خدمت رس

زمينه ساز افزايش رفاه ساكنين الموت شده است.

 افتتاح 7 كيلومتر از  پروژه بزرگراه
 بوئين زهرا به سه راهى رحيم آباد با 

اعتبارى بالغ بر 200 ميليارد ريال
ــازى  بهس و  ــض  تعري ــروژه  پ از  ــر  كيلومت  7 
ــه  ــن زهرا به س ــور بويي ــردن) مح ــه ك ــار خط (چه
ــن در هفته دولت  ــتان قزوي ــى رحيم آباد در اس  راه

افتتاح شد.
ــازى محور  ــروژه تعريض و بهس ــر از پ 7 كيلومت
ــم آباد همزمان با هفته  ــه راهى رحي بويين زهرا به س
ــتاندار، حق لطفى مدير  ــت و با حضور زاهدى اس دول
ــازى استان قزوين ، رحمانى فرماندار  كل راه و شهرس
شهرستان بويين زهرا و جمعى از مسئولين و مدعوين 
ــارد ريال به ــر 200 ميلي ــارى بالغ ب ــتانى با اعتب  اس
ــوان تعريض و  ــيد. اين پروژه با عن ــره بردارى رس  به
ــازى (چهار خطه كردن) از بويين زهرا به سمت  بهس

سه راهى رحيم آباد در حال ساخت مى باشد .
ــير 55  ــت طول كل مس ــن قابل ذكر اس همچني
ــه 33 كيلومتر آن  ــه نزديك ب ــد ك ــر مى باش كيلومت
ــرارداد با پيمانكار  ــده، 8 كيلومتر نيز ق چهار خطه ش
ــته شده كه در حال انجام كار مى باشد و تنها 14  بس
كيلومتر ديگر آن در دست اقدام براى مراحل واگذارى 

به پيمانكار جهت تعريض و بهسازى مى باشد.

ــانى اخبار به گزارش پايگاه اطالع رس ــگاه علوم پزشكى گيالن گـيــالن دانش
ــى- معاون درمان  ــماعيل نورصالح (وب دا)؛ دكتر اس
ــكى گيالن ، طى نشستى با مدير  دانشگاه علوم پزش
ــجويان ايران (ايسنا) -مركز گيالن،  خبرگزارى دانش

برنامه ها و دستاوردهاى حوزه سالمت را تشريح كرد
ــال، 190 مركز درمانى در  ــى چهار ماه اول س .ط

گيالن تذكر كتبى گرفتند
ــراى نظام ارجاع الكترونيك  دكتر نورصالحى، اج
ــالمت، نظارت برعملكرد مراكز بهد اشتى درمانى،  س
ــى و درجه بندى كيفى مراكز درمانى را از  اعتباربخش
ــاخص هاى مهم حوزه سالمت برشمرد و افزود: در  ش
ــورد بازديد از  ــال جارى، طى 250 م چهار ماه اول س
مراكز درمانى، 190 مركز تذكر كتبى دريافت كردند.  
13مورد نيز به مراجع قضايى معرفى شدند كه از اين 

تعداد، دو مورد به دادگاه ارجاع داده شد.
ــانى و ايجاد  همچنين، جهت بهبود خدمت رس

 بستر مناسب براى ارتقاى كيفيت خدمات، 99 درصد از
ــبانه روزى تعطيل و تعدادى از آنها به   مطب هاى ش
درمانگاه شبانه روزى تبديل شد. معاون درمان با اشاره 
به راه اندازى ستاد تعرفه ها افزود: هدف از تشكيل اين 
ستاد، سامان بخشيدن به تعرفه هاى پزشكى بوده كه در 

اين زمينه، متخلفين به مراجع قضايى معرفى شدند.
ــت  ــتان هاى رش وى با بيان اين كه اكثر بيمارس
ــت: در حال  ــتند، گف ــار يك هس ــه اعتب داراى درج
ــتان هاى خصوصى رشت و تعدادى از  حاضر، بيمارس

 بيمارستان هاى دولتى ازجمله پورسينا، واليت، الزهرا، 
ــفا و رسول اكرم درجه يك هستند و  17 شهريور، ش
ــتيم تا با رسيدن به استانداردهاى الزم،  در تالش هس
تمامى مراكز گيالن را به درجه يك تبديل كنيم. دكتر 
ــمند حوزه  ــى از كارهاى بزرگ و ارزش نورصالحى يك
سالمت را راه اندازى نظام ارجاع الكترونيك عنوان كرد 
ــتم، بيماران از سطح يك (مراكز  و افزود: در اين سيس
بهداشتى و خانه هاى بهداشت) بنا به تشخيص پزشك 
خانواده به سطح دو ( بيمارستان هاى شهرستان) ارجاع 

و در صورت نياز به مراكز درمانى تخصصى ارجاع داده 
مى شوند.   برنامه نظام ارجاع الكترونيك گيالن، قابليت 
ــامانه سيب و برنامه مديريت بيمارستانى  اتصال به س

(HIS ) را داراست
معاون درمان با اشاره به قابليت اتصال برنامه نظام 
ارجاع در گيالن به دو برنامه مهم حوزه سالمت؛ سامانه 
ــتانى، از اين برنامه به  سيب و برنامه مديريت بيمارس
عنوان بهترين تجربه استقرار نظام ارجاع در كشور ياد 
كرد و افزود: در حال حاضر اين برنامه در 2 شهرستان 

صومعه سرا و ماسال راه اندازى شده است. 
دكتر نورصالحى با بيان اين كه برنامه نظام ارجاع 
الكترونيك گيالن، قابليت اتصال به سامانه سيب و برنامه 
مديريت بيمارستانى (HIS ) را داراست ، خاطرنشان 
كرد: اين قابليت ها به عنوان بهترين تجربه استقرار نظام 
ــور عنوان شده است. استقرار اين برنامه  ارجاع در كش
سبب مى شود، عالوه بر ارايه خدمات با كيفيت ترى از 
درمان، خدمات سالمت با سرعت و دقت بيشترى در 

بستر سامانه هاى الكترونيكى براى مردم انجام شود.
ــاز نظام ــش ني ــى؛ پي ــى الكترونيك ــت ده  نوب

 ارجاع الكترونيك
وى نوبت دهى الكترونيكى را يكى از پيش نيازهاى 
ــمرد و خاطرنشان كرد: با  نظام ارجاع الكترونيك برش
اجراى اين طرح، بيمار پس از نوبت دهى توسط پزشك 
ــده و با كاهش  خانواده به مراكز درمانى ارجاع داده ش
مدت انتظار، از سردرگمى بيماران جلوگيرى مى شود.

ــاده هرگونه  ــكى گيالن، آم ــگاه علوم پزش دانش
ــفاف سازى و پاسخگويى در خصوص مسايل حوزه  ش

 سالمت است
دكتر نورصالحى در خصوص شفاف سازى اخبار 
ــگاه علوم پزشكى گيالن  ــالمت، گفت: دانش حوزه س
ــاده هرگونه ــالمت آم ــايل حوزه س  در خصوص مس
ــخگويى در اين زمينه است تا از  ــفاف سازى و پاس  ش
 انتشار برخى شايعات در فضاى شبكه هاى اجتماعى و

 رسانه ها جلوگيرى شود. 

شفاف سازى در اطالع رسانى در دستور 
كار دانشگاه علوم پزشكى گيالن

ونق گردشگری با  تقویت برند اصفھان و ر
صنعتی که به آب نیاز ندارد

ــهر ش ــالمى  اس ــوراى  ش ــو  عض  اصفهان گفت: آثار و نتايج جشنواره اصـفـهـان
بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان اصفهان را مى توان 
در سه بخش گردشگرى، تقويت برند اصفهان و شكل دادن 

به صنعت سينما در اصفهان، دسته بندى كرد.
عضو كميسيون اقتصادي شوراي شهر اصفهان در رابطه 
با برگزارى اين جشنواره و تاثير آن در رشد اقتصاد شهرى 
اظهار كرد: يكى از تاثيرات برگزارى جشنواره، جذب گردشگر 
است. گردشگرانى كه به اصفهان مى آيند به خدمات رفاهى 
ــوالت اصفهان خريدارى  ــاز دارند و از محص و تفريحى ني
مى كنند. وى ادامه داد: از طرف ديگر نام جشنواره براى يك 
فعال سينمايى در هر جاى كره زمين جذابيت دارد و منجر 
به جست و جو در فضاى مجازى مى شود. در اين رويداد نيز 
اصفهان به عنوان يك مقصد گردشگرى و شهرى كه صاحب 
جشنواره است شناخته مي شود و اين يكى از تاثيرات بلند 
ــدت و مثبت برگزاري اين رويداد بين المللي در اصفهان  م
است.  اين عضو شوراى شهر اصفهان تصريح كرد: صنعت 
سينما يك صنعت با حاشيه سود مناسب است. صنعتى كه 
آلودگى ندارد و مصرف آب آن صفر است و اين براى شهرى 
ــادى دارد. اين صنعت مى تواند  ــان اهميت زي مثل اصفه
جايگزين صنايعى شود كه براى پابرجا ماندن به آب زيادى 
احتياج دارند. از اين رو اين جشنواره مي تواند اصفهان را به 
خاستگاه فيلم كودك تبديل كند.  وى با اشاره به راهكارهاي 
بهبود فرآيندهاي اين جشنواره افزود: در مرحله اول، ما بايد 
تعريفى از جشنواره بين المللي داشته باشيم. در نظر گرفتن 
يك چشم انداز مشخص و تعريف شده يكى از ويژگى هاى 
جشنواره هاى تراز اول است. اين چشم انداز ما را به سمت 

بهتر برگزار شدن جشنواره هدايت مى كند. 

وه جھادی با حمایت  اعزام بیش از ۱۰۰۰ گر
وم آستان قدس رضوی به مناطق محر

ــتان  ــتضعفان آس معاون امداد مس قدس رضوى از اختصاص اعتبار 50 مـشـهـد
ــش از هزار گروه  ــتان براى اعزام بي ميليارد ريالى اين آس
ــور ــر كش ــجويى به مناطق محروم سراس  جهادى دانش

 خبر داد.
ــر اينكه امروز  ــار قهرودى با تأكيد ب مصطفى خاكس
مهمترين جبهه جهاد عليه دشمنان، خدمت رسانى صادقانه 
به مردم و تالش براى رفع مشكالت نيازمندان و محرومان 
ــتضعفان آستان  ــت، گفت: معاونت امداد مس ــور اس  كش
ــتى خود كه همان  ــاس سند باالدس قدس رضوى بر اس
حكم رهبر معظم انقالب اسالمى براى توليت آستان قدس 
ــانى به نيازمندان، رفع  ــت؛ موضوع خدمت رس رضوى اس
مشكالت محرومان، اشتغال زايى براى مستضعفان بويژه در 
ــور و فراهم آوردن شرايط زيارت آسان  مناطق محروم كش
براى مشتاقان بى بضاعت و زيارت اولى حضرت رضا(ع) را از 

رؤس برنامه هاى خود قرار داده است.
وى با بيان اينكه هزار گروه جهادى دانشجويى و عالوه 
ــتقل در سال 97 با حمايت  بر آن صدها گروه جهادى مس
آستان قدس رضوى به مناطق محروم سراسر كشور اعزام 
مى شوند، ابراز كرد: طى تفاهم نامه اى ميان معاونت امداد 
ــتان قدس و بسيج دانشجويى، هزار گروه  مستضعفان آس
ــور با حمايت  ــجويى به مناطق محروم كش جهادى دانش

آستان قدس اعزام خواهند شد.
ــروه جهادى  ــن هزار گ ــر اي ــالوه ب ــه داد: ع وى ادام
دانشجويى، معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 
از ابتداى سال جارى تاكنون از صدها گروه جهادى كه به 
اين معاونت مراجعه كردند، پس از بررسى هاى الزم حمايت 

كرده است.

ویج صنایع اشتغال زا   تر
در اصفھان

ــبت هفته دولت ،نشست  به مناس خبرى استاندار اصفهان با اصحاب اصـفـهـان
رسانه در سالن جلسات استاندارى اصفهان برگزارشد.

ــتان  ــتانداراصفهان از پروژه هاى بر زمين مانده اس اس
اصفهان سخن گفت و اذعان داشت:  متاسفانه  اصفهان با 
سرمايه گريزى زياد روبرو شده است ،به همين دليل براى 
رفع اين مشكل و پس از مطالعات الزم پرتال سرمايه گذارى 
را ايجاد كرديم كه ريِز طرح هاى نيازمند سرمايه گذارى براى 

صنوف مختلف مشخص گرديد.
ــيس وبارگزارى پرتال101  محسن مهرعليزاده ازتاس
طرح داراى مجوزِ بدون نام و داراى موافقت اصولى،خبرداد 
.افزود:با توجه به اينكه صدور مجوز نهايى متكى به سنجش 
افراد متقاضى است،پس از اين مرحله مجوز بى نام به نام 
ــتيبانى بانك كارها شتاب  ــد و با پش افراد صادر خواهد ش
ــال 95  ــرد. وى با بيان اينكه كل بودجه عمرانى س مى گي
ــت اما تنها  بالغ بر يك هزار و 300 ميليارد تومان بوده اس
ــت: 13  ــتيم، ابراز داش 650 ميليارد تومان تخصيص داش
هزار ميليارد تومان براى 101 طرح مذكور اختصاص داده 
ــرمايه گذارى در كشور  ــده است كه انقالبى در روند س ش
ــت چراكه 60 تا 70 درصد موانع اجراى اين طرح هاى  اس
اقتصادى در زمينه بروكراسى ادارى و نه توجيه اقتصادى 

طرح بوده است.
مهرعليزاده با اشاره به اينكه برنامه جامع ايجاد اشتغال 
پايدار مناطق آسيب ديده از كم آبى در 14 شهرستان كه 
از حوضه آبى زاينده رود تغذيه مى شدند اجرايى مى شود، 
تاكيد كرد: در اين ارتباط هشت هزار و 700 طرح در دست 
ــغل در فاصله زمانى  اجرا داريم و بدين ترتيب 63 هزار ش

يكى دو ماه آينده ايجاد مى شود.

وژه با اعتباری  افتتاح و بھره برداری ۶ پر
یال در استان گیالن معادل ۶۰۲ میلیارد ر

ــت، آستارا،  ــتانهاى؛ رش در شهرس ــروژه با گـيــالن ــاى، 6 پ ــان و كالچ الهيج
اعتبارى بالغ بر 602 ميليارد ريال افتتاح و به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
«مهندس بلبل آبادى» مدير عامل شركت برق منطقه 
اى گيالن در خصوص پروژه هاى افتتاحى هفته دولت گفت: 
پروژه هاى پست 63,20 كيلوولت توحيد گلسار و اتصاالت 
مربوطه، افزايش ظرفيت بخش انتقال پست آستارا، افزايش 
ــت آستارا، افزايش ظرفيت  ظرفيت بخش فوق توزيع پس
ترانس هاى پست الهيجان 1، پست سيار 63,20 كيلوولت 
ــهيد رحيم آبادى كالچاى و خط 63  مستقر در پست ش
كيلوولت رشت شمالى _ قلى پور در شهرستانهاى؛ رشت، 
آستارا، الهيجان و كالچاى فردا(دوشنبه مورخ5/6/97) با 
حضور مقام عالى وزارت نيرو افتتاح و به بهره بردارى خواهند 
رسيد. مدير عامل شركت برق منطقه اى گيالن در خصوص 
پروژه شاخص افتتاحى شركت در هفته دولت امسال گفت: 
پروژه پست 63,20 كيلوولت توحيد گلسار يكى از پروژه هاى 
شاخص شركت مى باشد كه براى اولين بار در كشور، اولين 
ــفورماتورهاى كم صداى ساخت داخل در اين پست  ترانس
نصب شده است. اين ترانس ها با هدف كنترل سطح صدا در 
حد مجاز يا كاهش سطح صدا و جلوگيرى از آلودگى صوتى 
به خصوص در مناطق مسكونى و جهت رفاه حال مشتركين 
محترم به كار برده شده اند. مهندس بلبل آبادى با بيان اينكه 
پروژه پست توحيد گلسار با هدف تقويت و پايدارى و تعديل 
بار شبكه فوق توزيع و توزيع شمال شهر رشت، در منطقه 
گلسار رشت احداث شده است، افزود: سيستم كنترلى اين 
ــت از نوع سيستم كنترلى توزيع شده (DCS) بوده و  پس

سيستم عايقى اين پست نيز از نوع GIS مى باشد. 


