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دیدارمدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی گیالن با فرماندار رشت 

پخش  ملی  شرکت  مدیر  علی حیدری:    – رشت 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن، کورش باالدست، صبح 
روز پنجشنبه مورخ 99/7/10 با فرماندار رشت، علی فتح 

اللهی، دیدار وگفتگو کرد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن؛ در این نشست یک ساعته مدیر منطقه 
گیالن در قالب گزارشی عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن در زمینه سوخت رسانی دراستان به ویژه 
سوخت رسانی به نیروگاهها و روند اجرایی توزیع الکترونیکی 
نفت سفید و گاز مایع و همچنین دوگانه سوز کردن رایگان 
 . رساند  فرماندار  ونظر  سمع  به  نیز  را  عمومی   خودروهای 
آرزوی  و  باالدست  به  انتصاب  تبریک  ضمن  اللهی  فتحی 
های  فرآورده  پخش  مجموعه  عملکرد  از  وی  برای  موفقیت 
 نفتی منطقه گیالن در امر سوخت رسانی تقدیر و تشکر کرد . 
گفتنی است در این دیدار معاون بازرگانی ، رئیس برنامه ریزی و 

رئیس ناحیه مرکزی منطقه نیز حضور داشتند .

حضور سرپرست شرکت گاز استان گلستان 
در آیین متمرکز اهدا هزار جلد اسناد 

مالکیت واحد های مسکونی
گرگان - مهندس علی طالبی  سرپرست شرکت گاز 
استان گلستان  همراه با مدیران ارشد  استان در آیین 
متمرکز اهدا هزار جلد اسناد مالکیت واحد های مسکونی  
توسط بنیاد مسکن که در روستای کالجان قاجار برگزار 

شد حضور یافت .
استاندار  با حضور دکتر هادی حق شناس   مراسم   این 
گلستان، دکتر رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای 
استان  نمایندگان  کمیسیون,  این  اعضای  دیگر  و  اسالمی 
و  استانی  مدیران  و  کشور  مسکن  بنیاد  معاونان  مجلس,  در 
شهرستانی  برگزار گردید.در این مراسم استاندار گلستان با اشاره 
به اینکه قریب به نیمی از مردم است در روستاها سکونت دارند , 
اظهار کرد: ۹۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در گلستان 
تا کنون سند دار شده اند و خوشبختانه روند اهدا سند در استان 
سرعت خوبی دارد.دکتر هادی حق شناس   تصریح کرد: تمام 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار گلستان از طرح هادی برخوردارند و 
به برکت انقالب اسالمی بیش از ۹۰ درصد روستاهای استان از 
برق, گاز و امکانات مخابراتی برخوردارند و بیش از ۷۵ درصد 

روستاها نیز از آب شرب سالم استفاده می کنند.

اخبار ایراناخبار ایران توسعه کسب و کارهای اینترنتی یکی از اولویت های اصلی وزارت کار
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  فالح:   - شرقی  آذربایجان   
آذربایجان شرقی با حضور در محل مؤسسه فرهنگی و هنری طالیه داران افق علم 
)شبکه مترجمین اشراق( لوح تقدیر و تندیس ویژه واحد نمونه استان را به علی 
پیری مدیریت مجموعه اشراق اهدا و از فعالیت های تحسین برانگیز و نوآوری  
و خالقیت این موسسه وزین که نقش مهمی در اشتغال و کارآفرینی با استقرار 

روشهای نوین خدماتی داشته است قدردانی کرد.
مؤسسه فرهنگی و هنری طالیه داران افق علم )شبکه مترجمین اشراق( به عنوان واحد 
نمونه خدماتی استان آذربایجان شرقی در سال 13۹8 انتخاب شد که با حضور مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی به همراه مدیران ارشد این اداره در 
اقدامی نوآورانه و تحسین برانگیز در محل فعالیت شبکه مترجمین اشراق حاضر و از تالش 
های کارکنان و مدیریت این مجموعه وزین قدردانی و لوح تقدیر استاندار آذربایجان شرقی 
و تندیس ویژه سی و یکمین جشنواره امتنان از واحدهای نمونه استان در سال 13۹8 را 
به دکتر علی پیری مدیریت مجموعه طالیه داران افق علم اهدا کرد. حسین فتحی با اشاره 
به ضرورت توسعه کمی و کیفی خدمات اینترانتی، توسعه کسب و کار اینترنتی را یکی از 
اولویت های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد. فتحی با یادآوری رشادت و 
ایثارگری های رزمندگان و شهدای انقالب و 8 سال دفاع مقدس با گرامیداشت این ایام بر 
اهمیت و توسعه کارآفرینی الکترونیکی و بهره مندی از نیروی کار نخبه و متخصص توسط 
مدیریت شبکه مترجمین اشراق تأکید کرد و افزود: دوران فعالیت سنتی در حوزه کسب 
و کار به پایان رسیده و ارباب کسب و کار خوب می دانند که برای موفقیت در عرصه های 
مختلف باید به سمت توسعه زیرساخت های الکترونیکی و کسب و کار اینترنتی حرکت 

کنیم.
ایجاد زنجیره ارزش با ایجاد مراکز نوآور و دانش بنیان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین گفت: زنجیره ارزش با 

ایجاد مراکز نوآور و دانش بنیان محقق می شود. حسین فتحی در آیین تجلیل از شرکت 
آالکس ایران واحد نمونه استان در حوزه صنعت گفتمان سازی جهش تولید را در تحقق 

فرهنگ کار ضروری توصیف کرد. 
وی با اشاره به ضرورت نهادینه کردن فرهنگ کار گفت: پیشرفت های مادی و معنوی 
کشور و امید آفرینی باید به فرهنگ گفتمان سازی جهش تولید تبدیل شود. فتحی رسیدن 
نوآور و  ارزش و توسعه کسب و کارهای  ایجاد زنجیره  را  اقتصادی  اهداف راهبردی  به 
دانش بنیان عنوان نمود و با اشاره به مولفه های مهم جهش تولید بر لزوم مهارت افزایی و 
پیوستن به پویش کارآفرینی مبتنی بر مهارت افزائی تاکید کرد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصریح کرد: مدیران به عنوان سرداران جنگ اقتصادی همچون سال های دفاع 
مقدس با ایثار و نقش آفرینی در حوزه های مختلف زمینه های ارزش آفرینی کارگران را به 
عنوان افسران جنگ اقتصادی فراهم نموده و موجب جهش اقتصادی و تولید در کشور شده 
اند و برگزاری آیین تجلیل و اهدای لوح و تندیس یادآوری تالش های بی وقفه و اثربخش 
این مدیران در عرصه های مهم اقتصادی است. وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
یادآور شد: در هست سال دفاع مقدس رزمندگان با ایثارگری و جانفشانی از خاک وطن 
دفاع کرده اند و هم اکنون تولید کنندگان در جبهه اقتصادی اقتدار جمهوری اسالمی ایران 
را در اقصی نقاط جهان به اثبات رساندند. وی گفت: با تمام توان در کنار تولید کنندگان و 

کارآفرینان هستیم.
فرهنگ کار با گفتمان سازی جهش تولید محقق می شود

حسین فتحی در آئین تجلیل از کاریابی و کارآفرینی بین المللی آرمان ماندگار که 
در جریان سی و یکمین جشنواره معرفی و تجلیل از واحد های نمونه، بعنوان واحد نمونه 
استان معرفی شد، اظهار کرد: شرکت آرمان ماندگار با چندین سال سابقه کار درخشان 
در امر مشاوره شغلی و اعزام نیروی کار به خارج از کشور توانسته است سطح وسیعی از 
خدمات را در حوزه های مختلف را بعمل آورد. وی ادامه داد: این موسسه با مدیریت خالق 

و با نوآوری و بکارگیری سیستم های پیشرفته با پایش علمی توانسته است به موفقیت های 
قابل توجهی در شناسایی ظرفیت های اشتغال دست یابد و با اقدامات موثر، بیشترین اعزام 
نیروی کار را تاکنون در کارنامه خود در کشور ثبت کرده است. فتحی با تاکید بر ضرورت 
گفتمان سازی جهش تولید افزود:  فرهنگ کار با گفتمان سازی جهش تولید و هم افزایی 
در بخش های مختلف محقق می شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان 
شرقی همچنین اهداف راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه کمی و کیفی 

مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ها در حوزه داخلی و اعزام نیروی کار را بیان و تشریح کرد.

ایالم – الهام مهدیان: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه 
احداث فاز دوم پاالیشگاه گفت: مطالعات اولیه، اسناد تهیه فراخوان مناقصه، 
ارزیابی کیفی و سایت ویزیت مناقصه گران از طریق مهندسی و توسعه شرکت 

ملی گاز ایران انجام شده و بعد از بازگشایی پاکات، پیمانکار انتخاب می شود.
 دکتر " روح اله نوریان" در جلسه با رئیس کمسیون انرژی مجلس، معاون مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی که درسالن 
جلسات پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد، افزود: با دستور مستقیم وزیر نفت مشکالت قبلی 
تامین اعتبار پروژه برطرف و قرار است مبلغ یکهزار میلیارد تومان برای احداث فاز دوم این 

پاالیشگاه گاز اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه نواقصاتی که در فاز اول وجود دارد نیز همزمان با اجرای فاز دوم 

بعنوان موارد تکمیلی فاز 1 رفع می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه پاالیشگاه ظرفیت 
1۰,۲ میلیون متر مکعب تولید گاز را دارد، انتظار میرود توسعه میادین و چاههای باالدست 
همچنین تقویت فشار گاز، متناسب با ظرفیت یاد شده و نیز تامین خوراک پایدار، انجام  
شده و  در این فرآیند، رویکرد یکپارچگی زنجیره ارزش گاز بعنوان یک امر مهم و با اولویت 

مد نظر قرار گیرد. 
وی با اشاره به اینکه توسعه محصوالت جانبی از جمله گوگرد در دستور کار قراردارد، 
تصریح کرد: کارهای اولیه خط تولید گوگرد بنتونیتی انجام شده  و این محصول با 
ارزش افزوده باالتر نسبت به گوگرد پاستیلی، در آینده نزدیک به سبد تولیدات اضافه 

خواهد شد. 
 مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
عدم راه اندازی الفین پتروشیمی ایالم مشکالت زیادی برای این پاالیشگاه به وجود آورده 
است، گفت: عدم تامین منافع و کاهش درآمدهای شرکت، هدر رفتن بخشی از محصوالت، 
مشکالت زیست محیطی و به تبع آن نارضایتی جوامع محلی تنها بخشی از تبعات عدم 
دریافت خوراک توسط پتروشیمی ایالم است که امید است با پیگیری و  راه اندازی آن، 

مشکالت برطرف شود.
نوریان با بیان اینکه سد گالل به منظور تامین آب پاالیشگاه و پتروشیمی ایالم ایجاد 

شده است، افزود: بحث تامین اعتبار اجرای سیستم تصفیه خانه ورودی پاالیشگاه در مسیر 
آب ارسالی از سد، اهمیت زیادی دارد که با جدیت درحال پیگیری است. 

وی از افزایش چشمگیر محصوالت تولیدی این پاالیشگاه در سال جهش تولید خبر داد 
و گفت: در شش ماهه اول سال جاری گاز شهری ۲۵ درصد ، میعانات گازی 1۷ درصد ، 
گوگرد 3۵ درصد و گاز مایع خام ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته 

است که انتظار میرود این روند مثبت تا یایان سال ادامه داشته باشد.
وی به برخی دستاوردهای شرکت در طول سال گذشته اشاره و تصریح کرد: کسب 
تقدیرنامه ۵ ستاره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر، رتبه اول پژوهش و فناوری شرکت 
ملی گاز ایران ، رتبه اول اجرای قانون سالمت اداری ، کسب تندیس نقره ای مسئولیت 
های اجتماعی وزارت نفت،اخذ سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی و تبدیل شدن 
آزمایشگاه شرکت بعنوان یک آزمایشگاه مرجع، تنها بخشی از دستاوردهای این شرکت 

بوده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به استفاده از ظرفیت باال بودن مرکاپتان در 
ال پی جی و میعانات گازی برای تولید ادورانت بعنوات یک محصول استراتژیک، افزود: این 
واحد صنعتی برای افزایش تولید محصوالت جانبی برنامه های مدونی طراحی و در دست 

اقدام دارد که در آینده نزدیک مطالعات و کارهای اجرایی آن آغاز می شود.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

پروژه فاز 2 پاالیشگاه گاز ایالم با هدف افزایش 50 درصدی محصوالت 
تولیدی در مراحل پایانی برون سپاری است

آتش نشانی شغلی مقدس و هر روز، روز 
آتش نشانی است

فوالد  مدیرعامل  پور:  حسین  کیوان   – بندرعباس 
هرمزگان با حضور در جمع آتش نشانان این شرکت ضمن 
تبریک روز ایمنی و آتش نشانی با اهدای گل و لوح تقدیر 

از زحمات این فداکاران تقدیر و تشکر کرد.
ارزانی در جمع آتش نشانان فوالد هرمزگان روز آتش نشانی را 
یک نماد دانست و گفت: با توجه به اینکه شما عزیزان همیشه آماده 
اید تا در مواقع نیاز به کمک آسیب دیدگان بشنابید، برای شما 
هر روز، روز آتش نشانی است. وی در ا دامه آتش نشانی را شغلی 
مقدس دانست که هدف آن  نجات جان انسان ها است. ارزانی با 
اشاره به اینکه جایگاه ایمنی و آتش نشانی در شرکت نسبت به 
سالیان گذشته ارتقا یافته است گفت: در بازدیدهای قبلی مشکالتی 
را از لحاظ شغل و مزایای شغلی مطرح کرده بودید که با رفع موانع 
قانونی اتفاقات خوبی برای شما عزیزان رقم خورد و سعی بر آن شد 
که نگرانی های شما در این حوزه مرتفع گردد. وی در ادامه گفت: 
تا جایی که ضوابط و قوانین اجازه دهد دریغی وجود ندارد و بنده 
حمایت می کنم. ایشان ضمن حمایت از ارتقای امکانات ورزشی 
و رفاهی آتش نشانی فوالد هرمزگان، از بررسی ساخت ساختمان 

جدید مركز آتش نشاني همراه با طرح توسعه خبر داد.

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد:

 گزارش شش ماهه تولید و مصرف برق 
در خوزستان

اهواز - رحمان محمدی: مدیر بازار برق شرکت برق 
منطقه ای خوزستان با بیان اینکه در نیمه نخست سال 
جاری 2۵ هزار و 938 گیگاوات ساعت برق در خوزستان 
تولید شده، بیان کرد: انرژی مصرفی در شش ماهه اول 
سال 99 برابر با 24 هزار و 812 گیگاوات ساعت بوده که 
نشان دهنده حدود 4.2۵ درصد افزایش مصرف انرژی 

نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.
فرامرز شادفر گفت: نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی 
۵8.۴ درصد، نیروگاه های برق آبی ۴1 درصد و نیروگاه های 
تولید پراکنده ۰.۶ درصد تولید برق استان را در این بازه زمانی 
از 1۵ هزار و 1۶3 گیگاوات  اند. وی تصریح کرد:  انجام داده 
ساعت برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و گازی ۴۲ درصد 
توسط بخش دولتی ) نیروگاه رامین و ماهشهر( و ۵8 درصد 
توسط بخش خصوصی )نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشهر، 

بهبهان و فجر( تولید شده است.

سخنگوی  و  وزیر  معاون  الری  سادات  سیما  ساری: دکتر 
وزارت بهداشت در نشست ستاد مقابله با کرونا استان مازندران 
در ساری، مدیریت مقابله با کرونا در مازندران را خوب ارزیابی 
کرد و افزود: در هنگام بروز هر دو موج بیماری کرونا در استان 
های  دانشگاه  در  توانمند  مدیریت  دلیل حضور  به  خوشبختانه 
علوم پزشکی استان ، تالش کادر بهداشت و درمان و توجه جدی 
و همه جانبه استاندار به همه ابعاد نظارتی این بیماری و غربالگری 
بسیار عالی که در سطح استان انجام شد این بیماری بسیار عالی 
مدیریت گردید به طوری که هر دو پیک ویروس با کمترین آسیب 

کنترل شد.

وی با انتقاد از ماسک نزدن برخی مازندرانی ها در اماکن و واحدهای 
تجاری و صنفی، میانگین استفاده از ماسک در استان را پایین تر از میانگین 
کشوری دانست و بر تشدید مراقبت ها و مجازات متخلفان بهداشتی تاکید 

کرد.
دکتر الری با اشاره به آمار فوت 1۰درصدی مبتالیان به کرونا در کشور 
گفت: با وجود اینکه از هر 1۰۰مبتال ده نفر فوت می کنند، ولی مدیریت 

خوب در مازندران موجب شد آمار فوتی ها 8 به ازای هر 1۰۰ نفر باشد.

کادر بهداشتی و درمانی که در بحران کرونا حماسه آفریدند 
 دکتر سیما سادات الری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت 
ضمن  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیسه  هیات  با   نشست  طی 
قدردانی از کادر بهداشتی و درمانی که در بحران کرونا حماسه آفریدند 
و جان خود را فدا کردند و سبب عزت و سربلندی ما شدند با بیان اینکه 
هر کجا می رویم به پشتوانه تالش فداکاری کادر بهداشت و درمان رو 
سفید هستیم گفت : در این مسیر بار زیادی از درمان بیماران بردوش 

دستیاران پزشکی قراردارد که از ابتدای شیوع کرونا در بیمارستان ها 
حضور پیدا کردند و جانزدند.

سخنگو وزارت بهداشت با بیان اینکه دستیاران کمترین حق الزحمه و 
تسهیالت را دریافت می کردند، افزود: با حمایت وزیر بهداشت و اقدامات 
انجام شده بودجه خوبی در قرض الحسنه مهر سرمایه گذاری شده است تا 

دستیاران بتوانند از آبان ماه وام دریافت کنند.
 دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در 
این نشست از توسعه زیر ساخت های حوزه دانشجویی در این دانشگاه  طی 
سال های اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
برگزار کننده جشنواره های دانشجویی کشوری متعددی است به تدوین 
نقشه جامع پردیس اشاره کرد و افزود: در کمتر منطقه ای از کشور 1۰۰ 
هکتار به پردیس دانشگاهی اختصاص پیدا کرده است که این موضوع یک 

پتانسیل برای کشور است.

برگزاری آئین آغاز عملیات ساخت مرکز فرهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران در مجتمع پیامبر اعظم 

  معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در آئین آغاز عملیات 
ساخت مرکز فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مجتمع پیامبر 
اعظم گفت: یاد وخاطر شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع سالمت را 
گرامی میداریم ،بدانیم از دست دادن این بزرگواران و فرهیختگان جامعه 

بسیار دردناک است باید قدرشهدا را بدانیم.
دکتـر سیماسـادات الری افـزود:  دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران 
نسـبت بـه  زیرسـاختهای دانشـجویی فرهنگـی اهتمـام ویـژه دارند که 
جـای قدردانـی دارد و سـفر بـه ایـن اسـتان و بازدیـد از پـروژه های مهم 

حـال ماراخـوب کرد.

وی ادامه داد: یکی از خواسته های مهم معاونت فرهنگی در دانشگاهای 
علوم پزشکی سراسر کشور داشتن باشگاه فرهنگی مناسب در دانشگاه 

هاست که باید این خواسته ارزشمند ومهم اجرایی شود.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: امیدواریم با پیگیری های الزم زمینه 
زیرساخت فرهنگی دانشجویی ورزشی خوابگاها کمک شود تا بابرنامه ریزی 

بهتر تا پایان دولت شاهد بهره برداری این پروژه ها باشیم.
 دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در 
این آئین گفت: یادو خاطر شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع 
سالمت را گرامی میداریم که همه این بزرگواران در راه امنیت و سالمت 
جامعه جان خود را اهدا کردند که باید قدردان زحمات این بزرگواران تاریخ 

باشیم.
 دکتـر موسـوی با اشـاره بـه اهمیت مرکـز فرهنگی در دانشـگاه علوم 
پزشـکی افـزود: بـا پیگیـری وزارت بهداشـت و دانشـگاه تـالش کردیم با 
توجـه بـه اوضـاع منابع مالـی  پروژه  هـای عمرانی به طور مطلـوب  اجرا 
شـود و از کوچکتریـن روزنـه  برای سـاخت پـروژه فرهنگی اقدام شـود تا 

با سـرعت پیـش ببریم.
 وی تصریح کرد: برای ساخت این مرکز فرهنگی  هزار و 3۵۰ متر بنا 
اختصاص و طراحی اولیه  انجام  شد و همچنین 8 میلیاردتومان بودجه و 

اعتبار اولیه نیز پیش بینی گردید.
 وی گفت: طرح جامع پردیس پیامبراعظم نیز آماده شد و درقالب 
طرح جانمایی حوزه های مختلف فرهنگی دانشجویی انجام می شود.  
همچنین دکتر الری به همراه دکتر  سید عباس موسوی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران، حجت االسالم حسینی مسئول نهاد نمایندگی 
ولی فیه در دانشگاه، دکتر پنه چی معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه 
ریزی ، دکتر اسدی معاون درمان و دکتر حق شناس معاون دانشجویی 

فرهنگی دانشگاه با حضور در مزار شهدای گمنام  به مقام واالی شهدا 
ادای احترام کردند.

تسویه کارانه کادر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا 
پایان اسفند امسال

دکتر سیما سادات الری معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت در 
جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه درآمد 
اختصاصی بیمارستان ها کاهش پیدا کرده است، گفت: کارانه همکاران 
طبق سامانه قاصدک از درآمد بیمارستان ها تبعیت می کند که یکی از 
برنامه های ما جدا کردن اضافه کار از کارانه است تا مشکل عزیزان کم شود 

و امیدواریم تدابیری در این زمینه اندیشیده شود.
 وی افزود: با تدابیر اندیشیده شده تا هفته آینده دوهزار میلیارد تومان 
به بیمارستان ها توزیع می شود که با اختصاص آن کارانه همکاران تا آخر 

سال ۹8 پرداخت می شود.

 دکتر الری به واکسن کرونا اشاره کرد و ادامه داد:  اگر واکسن کرونا 
تولید شود فقط ۲۰ درصد جامعه که گروه های آسیب پذیر می باشند را 

در بر می گیرد.
 وی با بیان اینکه از دو ماه قبل پیش بینی شده که 1۶ میلیون دوز 
واکسن آنفوالنزا وارد کشور شود، افزود: در سال گذشته در بخش بهداشت 
۲۵۰ تا 3۰۰ هزار دوز در اختیار مراکز تحت پوشش قرار گرفت و امسال 
پیشبینی شد که دو میلیون دوز به این بخش اختصاص پیدا کند ولی 
درحال حاضر 1.۵ میلیون دوز در کشور موجود است که در اختیار بخش 

بهداشت قرار گرفته است.
سـخنگوی وزارت بهداشـت ادامـه داد: واکسـن کرونـا بـا اولویت کادر 
بهداشـت و درمانـی کـه بـا بیمـاران کرونایـی در ارتباطنـد، خانـم های 
بـاردار، بیمـاران خـاص، مراکـز بهزیسـتی و سـازمان زنـدان هـا قـرار 

می گیـرد.

معاون وزیر و سخنگوی وزارت بهداشت در نشست ستاد مقابله با کرونا مازندران:

بیماری کرونا در مازندران با کمترین آسیب کنترل و مدیریت شد

ویژه

۱۴


