
نشست  در  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان،  بسیجی  کارکنان  و  مدیران  اندیشی  هم 
مدیریت  زمینه  در  بسیج  ظرفیت  از  استفاده  بر 

مصرف گاز تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسی جمال 
نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره 
به سابقه درخشان بسیج در زمینه همکاری و کمک 
با  گفت:  ها،  بحران  با  مقابله  برای  ها  سازمان  به 
استفاده از ظرفیت و توانایی بسیج در کنترل و پایش 
دمای ادارات می توانیم تا حد زیادی مصرف گاز را 

در استان مدیریت کنیم.
وی همراهی و همکاری مردم و مسئولین را راهکار 
برون رفت از وضعیت فعلی عنوان کرد و گفت: باید 
با همفکری و هم افزایی ترتیبی اتخاذ دهیم، تا هم 
جریان گاز خانگی پایدار بماند و هم روند تولید در 

استان مختل نشود.
جمال نیکویی با بیان اینکه ایران چهارمین مصرف 
کننده در دنیا است، اظهار داشت: این در حالی است 
که کشورهای چین، آمریکا و روسیه که باال تر از 
ایران قرار دارند، جمعیتی بسیار بیشتر از ایران دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به این 
مطلب، راه حل اصلی پایداری جریان گاز را رعایت 
دمای آسایش )18-21 درجه سانتیگراد( در منازل 
با صدا و سیما و  دانست و گفت: طی همکاری 
رسانه های مکتوب و مجازی برای نهادینه سازی 
فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سطح 

جامعه تالش می کنیم.
در ادامه این همایش سرهنگ رضا رنجبر مسئول 
ضمن  گیالن  قدس  سپاه  کارمندان  بسیج  سازمان 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، به بیان شیوه زندگی، خصوصیات اخالقی 
و حرفه ای سردار سلیمانی و نحوه برخورد ایشان با 

مشکالت پرداخت.
وی با اشاره به تجربه موفق شرکت توزیع برق گیالن 
در تابستان امسال و پایداری جریان برق استان گفت: 
الحمداهلل تابستان را بدون قطعی برق سپری کردیم 

که این مسئله جای تشکر و قدردانی دارد.

مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیالن 
گفت: چنین نشستی را برای مصرف بهینه انرژی 
کردیم  برگزار  استان  برق  توزیع  شرکت  در 
با  انشاال  و  داشت  همراه  به  را  خوبی  نتیجه  که 
همراهی همه بخش ها بتوانیم زمستان را نیز بدون 

قطعی گاز سپری کنیم.
وی در پایان از آمادگی کامل سپاه و نیروهای بسیجی 
مدیریت  زمینه  در  گاز  شرکت  با  همکاری  برای 

مصرف در حوزه های مختلف خبر داد.
مدیرکل  دادرس  محمد  مراسم  این  ادامه  در 
میزان  اینکه  بیان  با  گیالن  استان  هواشناسی 
بازندگی در گیالن نسبت به سال گذشته حدود 
علیرغم  گفت:  است،  داشته  کاهش  درصد   30
رشد  و  بارندگی  افزایش  برای  باید  گاز،  کمبود 

ذخیره آب استان دعا کنیم.
وی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها در دی و 
بهمن ماه امسال، استان گیالن حدود 27 روز دمای 
حدود صفر درجه را تجربه خواهد کرد که برای 
برون رفت از این مشکل باید همه با همراهی هم 

و رعایت دمای آسایش به شرکت گاز کمک کنیم.
همچنین در این مراسم محمود شکورنیا مدیر بهره 
برداری شرکت گاز استان گیالن با ارائه گزارشی از 
وضعیت مصرف گاز در استان به بیان راهکارهای 
مدیریت مصرف گاز پرداخت و از همه حوزه های 
مصرف بویژه مشترکین خانگی درخواست کرد تا با 
مصرف بهینه و رعایت دمای آسایش )18 الی 21 
درجه سانتیگراد( شرکت گاز را درجهت پایداری 

جریان گاز یاری رسانند.
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سه شنبه 20 دی  1401         شماره  6451        سال  بیست و  پنجم

تغییر سبک زندگی و گسترش زندگی شهرنشینی 
در کنار تغییر عادات غذایی و البته حوادث مختلف، 
میزان ابتالء به امراض و بیماری ها و آسیب دیدگی ها 
به  جامعه  نیاز  نسبت  همان  به  و  داده  افزایش  را 

حضور اطباء و پزشکان افزایش یافته است.
محدودیت های خاص پذیرش دانشجو در رشته های 
پزشکی و گروه های مرتبط با آن، ورود به این رشته ها 
را سخت کرده و از سوی دیگر تمرکز امکانات و 
فناوری و البته درآمد در شهرهای بزرگ کشور از 
این  فارغ التحصیالن  تا  شده  سبب  پایتخت  جمله 
رشته ها ترجیح می دهند که برای طبابت و پزشکی 
به سراغ کالنشهرها بروند؛ موضوعی که در نتیجه 
به ویژه در سطح پزشک  آن شاهد کمبود پزشک 

متخصص و فوق تخصص در استان ها هستیم.
جمعیت  تا  شده  سبب  که  مباحثی  از  دیگر  یکی 
و  کمتر شده  نرمال جهانی  و  متوسط  از  پزشکان 
دغدغه و مشکالت زیادی را برای شهروندان ایجاد 

کند، مهاجرت پزشکان به خارج از کشور است.
استان گلستان مانند سایر مناطق کشور از کمبود 
پزشک به ویژه پزشک متخصص و فوق تخصص 
رنج می برد و ساکنان این استان حتی برای گرفتن 
وقت ویزیت در برخی رشته های پزشکی باید تا 

چند ماه نوبت را تحمل کنند.
چشم پزشک، متخصص مغز و اعصاب، گوارش، 
گروه های  جمله  از  قلب  و  نازایی  امور  و  زنان 
با  نوبت  گرفتن  برای  بیماران  که  پزشکی هستند 

مشکالت عدیده ای دست به گریبان هستند.
هرچند در سال های اخیر میزان جذب دانشجو در 
رشته های پزشکی اندکی بهبود یافته اما خروجی 
و به طور دقیق خروجی آن در گلستان تناسبی با 
به ویژه  استان ها  به سایر  اطبای حاضر  مهاجرت 

تهران و خارج از کشور ندارد.

مرکز  از  بغرنج تر  دیگر  شهرستان های  در  اوضاع 
استان بوده و مناطق مرزی هم محروم از پزشک 
متخصص هستند و گاهی در هفته یک پزشک به 

این مناطق مراجعه می کند.
گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
کمبود  گفت:  مهر  خبرنگار  به  این خصوص  در 
پزشک یک مسئله کشوری بوده و گلستان هم از 

این امر متأثر است.
نفر   10 هر  ازای  در  افزود:  زرگران  مهدی  محمد 
باید  بین المللی  استانداردهای  طبق  جمعیت  هزار 
23 پزشک داشته باشیم اما این عدد در کشور 11.2 
)نصف میزان بین المللی و متوسط جهانی( بوده و در 
استان به 12.3 می رسد که اندکی از میانگین کشوری 

باالتر ولی نسبت به استانداردها عقب هستیم.
وی اضافه کرد: این عدد در تهران 3۵ نفر بوده که 
پایتخت است و  نشان می دهد تمرکز پزشک در 
بیانگر آن بوده که استان ها هرچه محروم تر باشند، 

بیشتر دچار کمبود پزشک خواهند بود.
گفت:  هم  مطب ها،  شلوغی  به  اشاره  با  زرگران 
این امر نشان می دهد که کمبود پزشک در بخش 

خصوصی هم وجود دارد.
وی توضیح داد: یکی از عمده دالیل کمبود پزشک 
مهاجرت نیروی انسانی به خارج از کشور است؛ ما 
هر اندازه نیرو تربیت کرده و آموزش می دهیم زمانی 
که به تجربه قابل قبولی می رسد به خارج از کشور 
مهاجرت می کنند و اگر رصد شود مشاهده می شود 

که به اندازه ورودی پزشک، خروجی داریم.
زرگران بیان کرد: این امر باعث شده سرمایه های 
در کشورهای  زیرا  از کشور خارج شوند  انسانی 
دیگر دستمزدهای باالتری به آنها پیشنهاد می شود.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: 
طبق آمارها میزان ویزیت در افغانستان ۴۴ دالر، در 

پاکستان 30 دالر، در عراق 80 دالر و در کویت 
آنچه که در بخش خصوصی  اما  110 دالر است 
کشور به عنوان ویزیت پرداخت می کنیم حدود 2.۵ 
دالر است لذا بین دستمزدها و تعرفه های کشور و 

خارج از کشور فاصله زیادی وجود دارد.
هم  ثروتمند  کشورها  این  اینکه  با  افزود:  وی 
نیستند اما تعرفه های پزشکی با هم تفاوت فاحشی 
دارند و همین دلیل باعث شده که همکاران ما در 
بخش های مختلف پزشکی و نیروهای متخصص 

به خارج از کشور مهاجرت کنند.
 ۶00 و  کشور  در  میلیونی   70 درآمد  از  زرگران 
میلیونی در خارج از کشور در بخش جراحی قلب 
در  را  مبالغ  این  نمی توانیم  ما  گفت:  و  داد  خبر 
نتیجه متخصصان  بخش دولتی پرداخت کنیم در 
به خارج از کشور مهاجرت می کنند و سال به سال 

هم به این اعداد افزوده می شود.
وی ادامه داد: در مجموع در گلستان هزار و 200 
پزشک متخصص اعم از بخش دولتی و خصوصی 

در همه رشته ها فعالیت می کنند.
پزشک   ۶00 استان  در  اینکه  بیان  با  زرگران 
دار  مطب  و  اورژانس  خانواده،  شامل  عمومی، 
بخش خصوصی داریم، اضافه کرد: همچنین ۹۵ 
هستند  فعال  گلستان  در  تخصص  فوق  پزشک 
دندانپزشکان و  پزشکان  تعداد کل  و در مجموع 

متخصصان به دو هزار و ۵00 نفر می رسد.
طبق گفته وی بیشترین کمبود هم اکنون در بخش 
بیهوشی، قلب جراح  به متخصص  دولتی مربوط 

و متخصص نورولوژی )مغز و اعصاب( است.
پزشکی گلستان هم چندی  دانشگاه علوم  رئیس 
بود:  کرده  اعالم  رسانه ها  با  گفتگو  در  پیش 
کمبود  گلستان،  پزشکی  علوم  چالش  مهم ترین 
این  که  است  فوق تخصص  و  متخصص  نیروی 

مسئله در کشور هم حکمفرما است.
سعید گل فیروزی توضیح داد که به لحاظ جذب 
نیروی متخصص یک بار در سال امکان فراخوان 
وجود دارد و تالش کردیم بخشی از مشکالت را 

با استفاده از فراخوان ها و غیره تأمین کنیم.
وی بیان کرد: گلستان قطب سرطان بوده و تعداد 
جراحان سرطان در گلستان اندک است و بسیاری 
و  تهران  شهرهای  به  هستند  مجبور  بیماران  از 

مشهد مراجعه کنند.
گل فیروزی گفت: در بخش دولتی تنها چهار فوق 
تخصص قلب داشته و تالش می کنیم که وضعیت 

را پایدار نگه داریم.
بوده  ملموس  امری  گلستان  در  پزشک  کمبود   
کرد،  برنامه ریزی  مشکل  این  حل  برای  باید  که 
گذاری های  سیاست  به  از مشکالت  بخشی  البته 
وزارتخانه مذکور بر می گردد که باید با تصمیمات 
درست مانع از مهاجرت نیروهای متخصص شد.

استانها7

تب و تاب بیماران برای درمان 
کمبود پزشک متخصص بیداد می کند

مدیرعامل شرکت گاز گیالن بر استفاده از ظرفیت بسیج 
در زمینه مدیریت مصرف گاز تاکید کرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین م الف ۶708 - برابر رای شماره 1۴01۶030۴00۵0012۴۴ -1۴01/0۴/2۹   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت 
ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای حسین مجیدی اره النی     فرزند   محمد نبی    
بشماره شناسنامه   18۹   صادره از  مرند   در ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت  12۴/12  متر 
مربع به پالک 110۵3  فرعی از   ۴۹   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۴7۵  فرعی از ۴۹  اصلی  
واقع در  دیزجیکان    بخش   1۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای باقر اردشیری دیزجیکان  
محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/10/0۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : 20 /1۴01/10

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی فقدان سند مالکیت
دفتر  برابر  تبریز  از 13 اصلی واقع در بخش ۹  از ششدانگ پالک 1۶۵1۶ فرعی  دانگ  مقدار سه 
چاپی  سند  و  ثبت  منتظم   شاهرخ  بوالیت  منتظم  هانا  بنام   13۹۹2030۴17200۵213 الکترونیکی 
882۹۶0  سری ج/۹8 صادر و تسلیم گردیده است  و مالک  با ارائه استشهاد محلی بشرح نامه ورده 
به شماره 1۴012170۴17203۵۵33 مورخه 1۴01/0۹/28   مدعی فقدان سند مالکیت اولیه به چاپی  
882۹۶0  سری ج/۹8  بعلت جابجایی شده وتقاضای صدور سند المثنی نموده که مراتب  در اجرای 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجودسند  
مالکیت  یا انجام هر گونه معامله نزد خودرا دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس 
از انتشار آگهی به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور 
سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. تاریخ انتشار: 1۴01/10/20 - م الف: 31۵0
غالمرضا عباس زاده -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز

آگهی فقدان سند مالکیت
برابر دفتر امالک ششدانگ پالک 1۴7 فرعی 202۹ اصلی  بخش ده تبریز دفتر2۵3 صفحه 3۹ بنام 
آقای قدرت زیادی ثبت و سند آن صادر گردیده و اینک مالک برابر وارده شماره  1۴01/12/23 
-1۴002170۴1۶۹0۴۹0۴8182 با ارائه استشهاد محلی مدعی فقدان سند مالکیت در اثر مفقودی که 
طبق دستور  تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود  تا هر کس و هر 
مرجعی نسبت به پالک مزبور و سند مالکیت المثنی اعتراض و  ادعائی دارد مراتب را کتبًا  به  مدت 
ده روزپس  از تاریخ  انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز اعالم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت 
قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در خارج از مدت 
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بیکاری جوانان  در
 پایتخت انرژی کشور 

 امام جمعه بوشهر با اشاره به وجود 280 جوان 
این صنعت خانه مردم  بیکار در عسلویه گفت: 
باشد  غریبه  خود  خانه  در  کسی  نباید  و  است 
زیبنده  بیکار  شمار  این  وجود  اساس  براین 
با فراگیری  باید  انرژی کشور نیست و  پایتخت 

مهارت های الزم مشغول به کار شوند.
 آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری روز دوشنبه 
در نشست با جمعی از مردم شهرستان عسلویه 
انقالب در سال ۹0  بااشاره به سفر رهبر معظم 
کارگروهی  تشکیل  با  افزود:  شهرستان  این  به 
اجرای  پیگیری  به  نسبت  مسئوالن  مشخص 
انقالب  معظم  رهبر  سفر  های  مصوبه  از  برخی 

که باقی مانده است اقدام کنند.
وی یادآورشد: بسیاری از مطالب و خواسته هایی 
که امروز تبدیل به مساله شده باید پیش از این 
حل می شده و در این خصوص ترک فعل هایی 

صورت گرفته است.
وی اظهارداشت: مطالبه های مطرح از سوی مردم 
درخواست ها  این  باید  و  است  حق  به  عسلویه 

احصا، دسته و اولویت بندی شوند.
معظم  رهبر  اینکه  بیان  با  بوشهر  جمعه  امام 
عسلویه  شهرستان  به  خود  سفر  در  انقالب 
توصیه های بسیاری داشتند گفت: اعتباراتی برای 
انقالب  معظم  رهبر  سفر  های  مصوبه  اجرای 
پیش بینی شد که تمام این اعتبارات اختصاص و 

اجرایی شده است.
با این وجود توجه به سالمت و  ادامه داد:  وی 
محیط زیست هوا، دریا و خاک از جمله دیگر 
تاکیدات رهبر معظم انقالب بود که هنوز بعد از 
11 سال این مطالبه مهم اجرایی نشده و این ترک 

فعل ها قابل پی گیری است.
مدارس  نوسازی  برضرورت  بوشهر  جمعه  امام 
تامین  اشتغال،  مشکل  کردن  برطرف  تخریبی، 
زیرساختهای درمانی مناسب و سایر موارد دیگر 

تاکید کرد.
صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه این ملت عزیز 
و بزرگوار هستند و باید قدر آنان را دانست گفت: 
مردمداری  مدیریت  حوزه  در  عقالنیت  نصف 
است و مسئول باید بدون در نظر گرفتن فقیر و 
غنی و قوم های مختلف در خدمت مردم باشد.

وی با انتقاد از زیر پوشش بودن یک هزار و 800 
خانوار عسلویه ای از خدمات کمیته امداد افزود: 
نباید در کنار کاخ های صنعتی مستقر در عسلویه 

کوخ هایی از مردم نیازمند وجود داشته باشد.

کاهش ذخایر خونی در مازندران
 ۱۴ هزار بیمار خاص 

در استان داریم
مدیرکل انتقال خون مازندران با تاکید بر حضور 
خون،  انتقال  پایگاه های  به  اهداکنندگان  مستمر 
گفت: باتوجه به شیوع موج هشتم بیماری مردم 
انتقال خون  پایگاه های  در  بیماری  نگران شیوع 
نباشند؛ چرا که تمامی پروتکل های بهداشتی به 

دقت رعایت می شود.
انتقال خون  عبداهلل محمدی فیروزجایی مدیرکل 
مازندران  در  گفت وگویی  در  امروز  مازندران 
خونی  ذخایر  نگران کننده  وضعیت  به  اشاره  با 
در  خون  ذخیره  وضعیت  کرد:  اظهار  استان، 

مازندران به شدت کاهش پیدا کرد.
  وی با اعالم اینکه ذخایر خونی مازندران به چهار 
و نیم روز رسیده است، افزود: به طور معمول باید 

ذخایر خونی در استان حدود 7 روز باشد. 
به  اهداکنندگان  مستمر  حضور  بر  تاکید  با  وی 
پایگاه های انتقال خون، خاطرنشان کرد: باتوجه به 
شیوع موج هشتم بیماری مردم نگران شیوع بیماری 
در پایگاه های انتقال خون نباشند؛ چرا که تمامی 

پروتکل های بهداشتی به دقت رعایت می شود. 
مدیرکل انتقال خون مازندران درپایان گفت: 1۴ 
هزار بیمار خاص در استان داریم که نیاز مستمر، 
این  در  و  دارند  فرآورده های خونی  و  به خون 

روزهای سرد نباید فراموش شوند.
ورود ۱۱۱ میلیون مترمکعب آب

 به سد زاینده رود
۸۸ درصد سد خالی است

زاینده رود  سد  از  نگهداری  و  بهره برداری  مدیر 
سد  ظرفیت  درصد   88 بودن  خالی  به  اشاره  با 
زاینده رود، گفت: ورودی این سد از ابتدای سال 
نیمه دی ماه 111 میلیون مترمکعب بوده  تا  آبی 

است. 
با  گفت وگویی  در  نائینی  موسوی  مجتبی  سید 
 1۴7 به  زاینده رود  سد  ذخیره  اینکه  به  اشاره 
میلیون مترمکعب رسیده، اظهار داشت: ورودی 
به سد هم اکنون ۹ متر مکعب بر ثانیه و خروجی 

از آن 10 مترمکعب بر ثانیه است.
افزود:  سد،  آبگیری  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
ورودی آب به سد زاینده رود از ابتدای سال آبی 
)مهرماه 1۴01( تا هفدهم دی امسال در مجموع 

111 میلیون مترمکعب بوده است
سد  تأسیسات  از  نگهداری  و  بهره برداری  مدیر 
زاینده  سد  به  ورودی  اینکه  بیان  با  رود  زاینده 
رود از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته 3۶ درصد افزایش دارد، اضافه 
زاینده رود در  به سد  کرد: مقایسه ورودی آب 
از  حاکی  مدت  بلند  مشابه  با  کنونی  آبی  سال 
کاهش 37 درصدی ورودی آب به این سد است.
و  سد  از  نگهداری  و  برداری  بهره  مدیر 
درصد   12 اینکه  بیان  با  زاینده رود  نیروگاه های 
پرشدگی  اکنون  هم  رود  زاینده  سد  ظرفیت  از 
دارد، اضافه کرد: در حال حاضر 88 درصد سد 

خالی است.

افزایش  از  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
سقف تسهیالت نوسازی منازل آسیب دیده از زلزله 
اخیر خراسان جنوبی تا 300 میلیون تومان خبر داد.
بحران  مدیریت  ستاد  در  نامی  حسن  محمد   
درصد   72 تا   ۶۹ اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
هزار  افزود:  است،  شده  واقع  گسل  روی  کشور 
و ۹۴8 زلزله در مدت پنج ماه از ابتدای امسال در 

کشور رخ داده است.
وی اظهار کرد: ۶۴ بحران و سوانح طبیعی انسان 
ساخت در کشور رخ داده بنابراین انتظار کم شدن 

بحران را نباید نداشته باشیم.

و  شد  فرسوده  منازل  سازی  مقاوم  خواستار  وی 
باالی  زلزله  گذشته 11  سال  در 100  کرد:  اظهار 
هفت ریشتر در درون رخ داده لذا باید فرهنگ مردم 
در استفاده از مصالح استاندارد و مقاوم تشویق شود.
نامی با اشاره به زلزله های اخیر بیان کرد: تسهیالت 
نوسازی منازل آسیب دیده از زلزله اخیر خراسان 
جنوبی تا سقف 300 میلیون تومان افزایش یافت.
اینکه وام های بالعوض هم به 80 تا  بیان  با  وی 
100 میلیون تومان برای نوسازی منازل خسارت 
دیده افزایش می یابد، گفت: با توجه به نگاه مثبت 
نوسازی  و  بازسازی  موضوع  به  جمهور  رئیس 

گلی  سازه های  همه  زلزله  از  دیده  آسیب  منازل 
قسمت  در  و  می شود  ساخته  نو  از  و  تخریب 

بالعوض کمک بیشتری خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

تسهیالت بازسازی منازل آسیب دیده از زلزله افزایش یافت

جهاد  مرکزی  قرارگاه  هماهنگ کننده  معاون 
طرح  گفت:  سپاه  محرومیت زدایی  و  سازندگی 
خدمت  ارائه  باهدف  جهیزیه  اهدای  نهضت 

بی منت در کشور اجرا می شود. 
اهدای  مراسم  در  حزنی  ضیاءالدین  سردار   
جهیزیه به زوجین نیازمند استان کردستان که در 
یاد  گرامیداشت  با  شد،  انجام  بیت المقدس  سپاه 
داشت:  اظهار  اسالمی  انقالب  شهدای  خاطره  و 

نهضت اهدای جهیزیه در تمام استان ها در حال 
انجام بوده و همچنان ادامه دارد تا ازدواج آسان 

میان زوجین نیازمند شکل گیرد.
وی با اشاره به اینکه سپاه در شش سال گذشته 
به منظور  را  کشور  شده  تعطیل  کارخانجات 
جهیزیه ها  افزود:  کرد،  احیا  جهیزیه  اقالم  تولید 
100درصد ایرانی و توسط کارگران ایرانی تولید 

و به زوجین نیازمند اهدا می شود.

 طرح نهضت اهدای جهیزیه در کشور اجرایی می شود


