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ذکر روزچهارشنبه
شهرستانها

• شماره •3561چهارشنبه  18مهر•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

نفتگاز یورو ۴
در جایگاههای سوخت اردبیل
مدیر شرکت نفت منطقه اردبیل گفت :توزیع نفتگاز با استاندارد یورو
چهار در پنج جایگاه شهرستان اردبیل از اواسط شهریورماه امسال
آغاز شد .سیدحجت مدنی اظهار داشت :در راستای ارائه خدمات
بهتر به مردم استان اردبیل توزیع فرآورده نفتگاز با استانداردهای یورو
چهار در استان آغاز شد که در مرحله نخست اجرای این طرح در پنج
باب جایگاه شهرستان اردبیل انجام میشود.
وی افزود :در برنامهریزیهای انجام شده پنج باب جایگاه دیگر نیز در
محورهای مواصالتی شهرستانهای مشگینشهر ،گرمی ،بیلهسوار و
پارسآباد نیز انتخاب شده که در روزهای آتی توزیع این فرآورده در این
مراکزتعیینشدهانجامشدهوشاهدارائهاینسوختدرجایگاههاخواهیم
بود .مدیر شرکت نفت منطقه اردبیل بیان کرد :با توجه به اعالم آمادگی
پاالیشگاه تبریز برای ارائه فرآورده نفتگاز با استاندارد یورو پنج به محض
دریافت،جایگزینفرآوردهنفتگازیوروچهاردراینجایگاههاخواهدشد
و در این زمینه پیگیری الزم را انجام خواهیم داد.
مدنی تصریح کرد :رانندگان در سطح استان با مراجعه به سایت
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با نصب برنامه پمپ
بنزینیاب میتوانند جایگاههای ارائه این فرآورده را در کل کشور و
استان شناسایی کنند تا در مواقع مورد نیاز به مشکلی در این زمینه
روبهرو نشده و بتوانند به نزدیکترین جایگاه سوخت دسترسی
داشته باشند .مدیر شرکت نفت منطقه اردبیل ارائه خدمات هر چه
بهتر و بیشتر به مردم را از اولویتها مهم دانست و گفت :در این راستا
در کنار ارائه خدمات ،تالش و جدیت بر این است تا با بازرسیها و
نظارتهای مستمر و مداوم بر جایگاههای عرضه سوخت زمینه را
برای کاهش نارضایتیها فراهم آوریم.
آیتالله سعیدی:

مردم نسبت به تصمیمات و مصوبات
مسئوالن حساس باشند

 100مرتبه «یا حی یا قیوم»

کسب سه رتبه برتر مسابقات سراسری قرآن
توسط جامعه قرآنی قم
مدیرکل اوقاف استان قم گفت :سه
نفر از قاریان و حافظان قرآن استان قم
موفقبهکسبرتبههایبرترمسابقات
سراسریقرآنکریمشدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان قم،
حجتاالسالم والمسلمین سید
اسماعیل حسینی مقدم با اشاره به
برگزاریچهلویکمیندورهمسابقات
سراسری قرآن کریم به میزبانی اراک
اظهار کرد :این مسابقات از دهم
مهرماه آغاز شده و تا بیستم این ماه
ادامه خواهد داشت.
وی افزود :این دوره مسابقات
سراسری قرآن کریم در رشتههای
حفظ ،قرائت و ترتیل برگزار میشود،

رقابتهایی که مرحله شهرستانی
در اردیبهشت و مرحله استانی نیز
تا نیمه تیرماه در همه استانها برگزار

نشست شورای توسعه فرهنگ
قرآنی قم در حرم مطهر برگزار شد

تجلیل از مربیان طرح
خانه های نورمهد قرآن اصفهان

ظهر دیروز نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان قم در سالن محراب
شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد
* آیتالله سعیدی:
ستون فقرات جامعه ایمانی در مساجد شکل میگیرد
امامجمعه قم گفت :ستون فقرات جامعه ایمانی در مساجد شکل میگیرد به
همین علت قوام و کارهای ایمانی مردم باید در مسجد دنبال شود.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالمالله
علیها ،آیتالله سید محمد سعیدی در این نشست ،با اشاره به اینکه یکی
از دغدغههای رهبری و مراجع تقلید احیای مساجد و گسترش فعالیتهای
فرهنگی در این مراکز معنوی است ،اظهار کرد :ستون فقرات جامعه ایمانی
در مساجد شکل میگیرد به همین علت قوام و کارهای ایمانی مردم باید در
مسجد دنبال شود.
وی با بیان اینکه در اوایل انقالب اسالمی قرآن و مسجد دو رکن جداییناپذیر
بودند ،اضافه کرد :احیای مساجد موجب احیای فرهنگ قرآن کریم میشود
چراکه مسجد با قرآن ارتباط مستقیمی دارند.
امامجمعه قم با تاکید بر اینکه احیای مساجد با جلسات قرآنی مورد پسند اولیای
الهی است ،عنوان کرد :اگر بتوانیم فعالیتهای قرآنی را در مساجد ترویج دهیم
میتوانیمباهمراهیپرشورمردم،احیایمساجدرانیزرقمبزنیم.

* ثبتنام سه هزار نفر در دورههای معارفی و قرآنی حرم کریمه
اهلبیت(س)
امامجمعه قم گفت :مردم باید برای کسانی که برای مسئولیتی به آنها
رأی دادهاند و آنها نیز تصمیمی میگیرند یا اموری را تصویب میکنند،
حساس باشند و در صورت خطا کردن آنها ،تذکر لسانی بدهند.
بهگزارشپایگاهخبریآستانمقدسحضرتمعصومهعلیهاالسالم،آیتالله
سید محمد سعیدی ،در دیدار شورای شجره طیبه صالحین در سالن محراب
حرم مطهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع باشکوه بسیجیان
گفت :روحیه جوانی و روحیه عاشورایی و حسینی بسیجیان موردتوجه مقام
معظم رهبری است که اهتمام خاصی به آن دارند.
وی بابیان اینکه اسالم ،قرآن و اهلبیت و کسانی که نقش هدایت و رهبری
امت را بر عهدهدارند ،از این قشر متعهد و متدین توصیفات گوناگونی
دارند ،گفت :ما در شرایطی زندگی میکنیم که امکانات زیادی در
اختیارداریم که درگذشته هیچکدام در اختیار مردم و قشر جوان نبود.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسالم افزود :انتظار اسالم
از جامعه دینی تحقق دین کامل است؛ اسالم از متدینین دین حداقلی را
نمی پذیرد ،اگر کسانی پیدا شوند که به حداقلها اکتفا کنند و بین معارف
و احکام را تفکیک قائل شوند ،مورد مذمت قرارگرفتهاند.
وی در ادامه بهضرورت اهتمام درراه حق از سوی مؤمنان گفت :شاهدیم
که منافقان و کافران در رویه خود ،به نظرات دیگران کاری ندارند و عقاید
باطل خود را اجرا و ترویج میکنند ،درحالیکه سزاوار است مؤمنان در
مسیر درستی که انتخاب کردهاند ،پافشاری کرده و در این مسیر سخن
دیگران تأثیری بر ادامه راه آنها نداشته باشند.
آیت الله سعیدی بابیان اینکه باید عملکرد ما در اجرای احکام اسالمی
منظم باشد ،افزود :خداوند نخستین عبادتی که در تشکیل حکومت
اسالمی از مؤمنان انتظار دارد ،اقامه نماز است؛ اهتمام معصومین و
بزرگان دینی در اقامه نماز اول وقت ،ازجمله نماز ظهر عاشورای امام
حسین علیهالسالم نشان از اهمیت اقامه نماز است.
وی زکات را دستور دیگر خداوند بعد از تشکیل حکومت اسالمی عنوان
کرد و گفت :کسی که خالصانه به دنبال ادای خمس و زکات است ،در
حقیقت گمان نمیکند که بخشی از مال خود را بهعنوان ادای این فرایض
الهی پرداخت می کند ،بلکه اینگونه رفتار میکند که گویی مالی که به
خودش تعلق ندارد را به صاحب اصلی آن میرساند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسالم افزود :دستور دیگر
الهی بعد از اقامه نماز و ادای زکات در جامعه اسالمی ،امربهمعروف و
نهی از منکر است .حوزه امربهمعروف و نهی از منکر به دو بخش تقسیم
میشود ،حوزه نظام و حاکمیت و دیگری حوزه مردم و ملت است.
وی بابیان اینکه در حوزه حاکمیت ،امربهمعروف و نهی از منکر توسط
متصدیان مربوطه انجام میشود ،گفت :امربهمعروف و نهی از منکر در
حوزه مردم ،تذکر لسانی است .یکی از مهمترین برنامهها و کارهایی که
داریم ،اگر دیدیم مسئولی به وظیفه خود عمل نمیکند ،امربهمعروف و
نهی از منکر شفاف و صریح بر ما الزم است.
آیت الله سعیدی گفت :مردم باید برای کسانی که برای مسئولیتی به آنها
رأی دادهاند و آنها نیز تصمیمی میگیرند یا اموری را تصویب میکنند،
حساس باشند و در صورت خطا کردن آنها ،تذکر لسانی بدهند .البته
تذکر به افراد باید از نوع تذکری باشد که افراد به فرزندان و خانواده خود
میدهند؛ نه آنکه تذکر و انتقاد برای حذف افراد باشد.

شد و نخبگان قرآنی به مسابقات
کشوری راه پیدا کردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان

قم با بیان اینکه سه نفر از قاریان و
حافظان قرآن کریم استان قم موفق
به کسب رتبههای برتر رشتههای
مختلف شدهاند خاطرنشان کرد:
برای نخستین محمد جواد مرادی
در رشته حفظ کل رتبه نخست
را به خود اختصاص داد و سید
حمیدرضا مقدسی هم حائز رتبه
دوم رشته قرائت شد.
وی ادامه داد :در رشته حفظ کل
همچنین محمد علی شریعتی
توانست حائز رتبه عالی شود.
حسینی مقدم گفت :برگزیدگان
این دوره از مسابقات سال آینده
درمسابقات بینالمللی شرکت
خواهند کرد.

مدیر قرآن و عترت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سالمالله علیها گفت:
نزدیک به سه هزار خواهر و برادر در دورههای معارفی و قرآنی حرم مطهر در
سطوح مختلف ثبتنام کردند و دورههای آموزشی نیز از ابتدای هفته جاری
آغاز شده است.
همچنین حجتاالسالم والمسلمین سید احمد مشرف در این نشست ،با
اشاره به تهیه طرح «فروغ وحی» به منظور ارائه سند اقدامات مشترک قرآنی
اعتاب مقدس اظهار کرد :از اواخر سال گذشته در ذیل اعتاب مقدس،
کارگروههایی تشکیل شد که یکی از آنها کارگروه قرآنی است که در این
کارگروه سند اقدامات مشترک قرآنی اعتاب ارائه شده است.
وی اضافه کرد :طرح فروغ هدایت نیز با محوریت گسترش آموزههای معارفی از
سالروزوالدتامامهادیعلیهالسالمدرآستانمقدسکریمهاهلبیت(س)آغاز
شده است که آثار و برکات بسیاری را نیز به دنبال خواهد داشت.
مدیر قرآن و عترت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سالمالله علیها،
خاطرنشان کرد :هفته گذشته ثبتنام دورههای جدید آموزش قرآن و معارف
حرم مطهر انجام شد و در مجموع نزدیک به سه هزار خواهر و برادر در
دورههای معارفی و قرآنی حرم مطهر در سطوح مختلف ثبتنام کردند و
دورههای آموزشی نیز از ابتدای هفته جاری آغاز شده است.
وی ادامه داد :نزدیک به یک سوم شرکتکنندگان آزمون سراسری حفظ قرآن
کریم از فراگیران مرکز قرآن و حدیث کریمه اهلبیت(س) هستند اما در
سامانه اینترنتی ثبتنام این آزمون ،در سال گذشته عنوانی برای مرکز قرآن و
حدیث آستان درنظر گرفته نشده بود.

* اختصاص  30میلیارد تومان اعتبار
برای فعالیتهای فرهنگی قم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت :بر اساس تفاهمنامهای که
میان وزارت ارشاد و فرهنگ و اسالمی و استانداری قم نوشته شده است30 ،
میلیارد تومان برای سه سال آینده در عرصههای مختلف فرهنگی از جمله
برنامههای قرآنی هزینه میشود.
سیدموسیحسینیکاشانینیزدرایننشست،ازراهاندازیوتجهیزاستودیوقرآنی
استانقمیادکردوافزود:اینظرفیتباقابلیتضبطتصویروصدادرمؤسسهآفاق
ایجادشدهامابرایمجموعههایمختلفاستانقابلاستفادهاست.
وی عنوان کرد :بر اساس تفاهمنامهای که میان وزارت ارشاد و فرهنگ و
اسالمی و استانداری قم نوشته شده است 30 ،میلیارد تومان برای سه
سال آینده در عرصههای مختلف فرهنگی از جمله برنامههای قرآنی هزینه
میشود .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم با اشاره به برگزاری آزمون
سراسری حفظ قرآن کریم همزمان با  9اسفندماه در شهر مقدس قم مطرح
کرد :یکی از شاخصهای تاثیرگذار در رتبهبندی فعالیتهای قرآنی استانها
کمیت و کیفیت برگزاری این آزمون است و ما سال گذشته با بیش از  9هزار و
 150شرکتکننده رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دادیم.
وی بر لزوم مشارکت دستگاههای مختلف در راستای برگزاری آزمون سراسری
حفظ قرآن کریم تاکید کرد و گفت :معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،مرکز امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه ،اداره قرآن
ادارهکل آموزش و پرورش ،شبکه معارف و دبیرخانه ستاد عالی کانونهای
فرهنگی هنری مساجد امسال در برگزاری این آزمون مشارکت ویژه خواهند
داشت .حسینی کاشانی خاطرنشان کرد :جشنواره ملی آیات هر ساله در 10
استان با موضوعهای مرتبط با قرآن کریم برگزار میشود که امسال بخش
پوسترهای قرآنی این جشنواره به میزبانی استان قم برگزار خواهد شد.

با عنایت به اجرای طرح خانه های نور از ماه مبارک رمضان براساس
همکاری بانیان ومربیان ،جلسات قرآن خانگی و جزء خوانی در  11منزل
برگزار و تعداد  25مربی امر آموزش این جلسات را برعهده گرفتند  .موسسه
مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان در صدد برگزاری جلسات جزء
خوانی قرآن در منازل می باشد تا هر خانه ای به نور قرآن روشن و منور گردد
در این رابطه بیش از 500نفر از این جلسات بهرمند گردیدند.در این رابطه
با برگزاری جلسه ای از آن عزیزان توسط موسسسه مهد قرآن کریم ووالیت
استان اصفهان تجلیل بعمل آمد.
در این جلسه مدیرعامل و ریاست هیات امنا مهد قرآن اصفهان بر راه اندازی
110جلسه سنتی خانگی تاکید کردند.
داوطلبان تشکیل خانه های قرآنی نور می توانند با تماس یا مراجعه به سایت
موسسه وتکمیل فرم درخواست و ارسال به موسسه اعالم آمادگی نمایند
سرپرست اداره دار القرآن تبلیغات اسالمی استان زنجان:

 ۵۰۰حافظ کل قرآن کریم
در استان زنجان وجود دارد

سرپرست اداره دار القرآن تبلیغات اسالمی استان زنجان به بانک اطالعاتی
حافظان قرآن کریم در استان زنجان اشاره کرد و گفت :بیش از  ۵۰۰حافظ
کل قرآن کریم در استان زنجان وجود دارد.
علیرضا بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر به بانک اطالعاتی حافظان قرآن
کریم در استان زنجان اشاره کرد و گفت :آمار حافظان قرآن کریم را از طریق
ظ داریم.
دبیرخانه اعطای مدرک تخصصی حفا 
وی از وجود بیش از  ۵۰۰حافظ کل قرآن کریم در استان زنجان خبر داد و
اظهار کرد :سازمان دارالقرآن تنها نهاد تخصصی است که در زمینه حفظ
قرآن فعالیت میکند و در این میان آزمونی که ساالنه گرفته می شود مدرک
تخصصی معادل دانشگاهی صادر میشود.
سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسالمی استان زنجان گفت :برای این
حافظان از دیپلم تا دکترا مدرک داده می شود که بتوانند در دانشگاه ادامه
تحصیل بدهند ارزش استخدامی دارد.
بهبودی ابراز کرد :کمبود اعتبار عامل مهم در عدم اجرای برنامههای قرآنی
است و امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان به نسبت به سایر
استانها کمترین اعتبار را دارد و این امر باعث شده در بحث برنامهها آنطور
که باید مطلوب نباشیم ولی با تالش مدیرکل تبلیغات اسالمی استان و تالش
فعالین قرآنی امسال شاهد  ۱۰پله صعود در سطح کشور بودیم و رتبه ۱۳
کشوری را به خود اختصاص دادیم.
وی گفت :امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان برای تقویت
ارزشهای دینی و اشاعه فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان دورههای
متنوعی را برگزار میکند و خوشبختانه در استان استقبال نوجوانان و جوانان
از برنامههای قرآنی بسیار خوب است.
سرپرست اداره دارالقرآن تبلیغات اسالمی استان زنجان تصریح کرد :این
سازمان بر توسعه فعالیتهای قرآنی در روستاها و مناطق محروم و حاشیه
نشین تأکید جدی دارد.
بهبودی بابیان اینکه قرآن عامل مهم سعادت است ،گفت :امروز دشمن
با جنگ نرم وارد عرصه شده و درصدد از بین بردن فرهنگ دینی در جامعه
است و باید فرهنگ قرآنی در جامعه تقویت شود.

اعزام کاروان سالمت احسان
به مناطق سیل زده استانهای شمالی

محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در مراسم رونمایی
و اعزام کاروان سالمت احسان به هزار نقطه محروم کشور با اشاره به
برجستگی نقش امام حسین(ع) در میان دیگر ائمه اطهار ،اظهار داشت:
ایشان شاهد شهادت امیر المومنین(ع) در سال چهلم هجری بودند
و در جریان واقعه صلح امام حسن(ع) قرار داشتند و تا شهادت این
حضرت در تبعیت کامل از امام زمان خود( امام حسن(ع) ) بودند.
وی ادامه داد :امام حسین(ع) پس از شهادت امام حسن(ع) و تا زمان
زنده بودن معاویه که  ۱۰سال به طول انجامید همچنان به عهد صلح
پایبند بودند.معتقدم اگر مردم کوفه امام حسین(ع) را دعوت نمی کردند
و یزید که به فساد اخالقی علنی مبتال نبود بر سر کار نمی آمد امام
حسین(ع) تصمیم دیگری می گرفتند.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام با تاکید بر اینکه به درک واصل شدن
معاویه و نصب یزید به عنوان جانشین در نظام به ظاهر اسالمی و فشار
مردمی برای حل بحران ها موجب به میدان آمدن ایشان شد اظهار
داشت :هرچند نصب امام از سوی حق تعالی صورت می گیرد اما
خواست مردم هم تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه محوریت مردم دراعمال امامت تاثیر گذار است تصریح
کرد :حاکمیت با تقاضای مردم ممکن می شود.
مخبر با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) پس از فوت آیت الله بروجردی
مسئولیتی را در حوزه برعهده نگرفتند و با اصرار مردم به چاپ رساله
اقدام کردند گفت :وقتی مردم از ایشان برای رهبریت انقالب اسالمی
درخواست کردند به روی صحنه آمدند.
مخبر ادامه داد :پس از رحلت حضرت امام با وجود در قید حیات بودن
بسیاری از مراجع ،سیدی از گوشه خراسان که به عنوان عالم متدین،
محقق و مبارز خوش ذوق شناخته می شدند ،جانشین امام شدند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت :بخشی از نحوه جانشینی ولی
فقیه مربوط به سازوکارهای نائبیت امام زمان (عج) می شود و بخشی از
آن به محوریت مردم در نظام حکومتی باز می گردد.
وی اضافه کرد :اگر دستگاههای حاکمیتی در کشور در جهت منافع مردم
حرکت نکنند ،نمی توانند از سوی آنها نیابت داشته باشند.
مخبر مهمترین خدمت و تکلیف نهادها و دستگاههای کشور را خدمت
به مردم دانست و ابراز داشت :باید نهضت خدمت رسانی به مردم با
محوریت مردم برپا شود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به شکل گیری بسیج سازندگی
پس از پیروزی انقالب گفت :امام خمینی(ره) فرمودند ما به دنبال بسیج
 ۲۰میلیونی هستیم .در آن زمان کل جمعیت ایران  ۳۰میلیون بود و این
سخن امام بدین معنا بود که مردم مسئول همه امور کشور هستند.
وی تاکید کرد :توانسته ایم با قدرت در مقابل توطئه های دشمن در طول
چهل سال اخیر بایستیم و امروز دشمن جنگ وسیع و عمیق معیشتی
را با ما آغاز کرده است .مخبر افزود :با استفاده از امکانات و نیروهای
انسانی متعهد و فداکار در این جنگ ،نگرانی باقی نمی ماند.وی با بیان
اینکه دشمن دلواپس حرکت جمهوری اسالمی است و ما برای مقابله
با توطئه ها نگرانی نداریم اظهار داشت :امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبری(مدظله) هنر به صحنه کشیدن مردم در شرایط حساس را دارند و
بحث آتش به اختیار از همین جهت از سوی رهبری بیان شده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ادامه داد :با این شعار همه ۸۰
میلیوننفرجمعیتایرانبرایحلمشکالتبهصحنهخواهندآمد.
مخبر با تاکید براینکه مشکل معیشتی توطئه سنگین دشمن علیه مردم
ایران است ،گفت :باید این مساله را با حضور مردم حل کنیم .ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با همه توان و امکانات با به صحنه
کشیدن مردم پیش قدم شده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به شروع به کاربنیاد برکت احسان
برای حل برخی از این مشکالت گفت :اهدای جهیزیه به نیازمندان و
کاشت حلزون گوش با همین هدف انجام شد و با کمک این ستاد هیچ
کودکی به دلیل مشکل مالی از این درمان بی نصیب نمی ماند.
وی با بیان اینکه پیش از انقالب ،ایرانیان مشکالت فوق العاده ای در
حوزه سالمت روبرو بودند اظهار داشت :پزشکان بنگالدشی و هندی با
کمترین سطح تحصیالت پزشکی در شهرهای بزرگ کشور طبابت می
کردند و  ۷۸درصد شهرهای کشور آب و برق نداشت.
مخبر ادامه داد :این در حالی است که پس از انقالب ،کشور پیشرفت
قابل توجهی در حوزه پزشکی داشته؛ عمده روستاها صاحب امکانات
اولیه و آب و برق شده و سن امید به زندگی به  75سال رسیده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از ساخت ۱۵۴خانه
بهداشت ،تامین هزینه درمان  ۵۰هزار بیمار سرطانی ،بیمه درمانی مردم
مناطق محروم و اعطای وام قرضالحسنه درمانی از سوی بنیاد برکت
خبر داد و گفت :امروزه  ۹۶درصد از داروهای مورد نیاز کشور در داخل
تولید می شود و  ۴درصد داروهای مصرفی ایرانیان خارجی است .این
۴درصد دارو ۳۰ ،درصد هزینه های دارویی کشور را شامل می شود و
 ۱۵۰میلیارد تومان از جیب بیماران صعب العالج برمی دارد.

* ارائه خدمات پزشکی برای  ۷۵۰۰بیمار
در استانهای محروم

ویازآغازفعالیتیکشهرکداروییدراطرافتهرانخبردادوگفت:تمرکز
مابهتولیداینداروهایوارداتیبودهوتمامافرادیکهمیتوانندبرایتولیداین
داروها اقدام کنند در این شهرک امکاناتی به آنها داده می شود.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام در پایان از ارائه یک پکیج کامل خدمات
پزشکی برای  ۷۵۰۰بیمار در استانهای محروم کشور از سوی بنیاد
برکت احسان خبر داد و گفت :این مجموعه خدمات پزشکی ،بستری
تحت نظر ،تزریقات و پانسمان ،داروخانه ای با تنوع  ۱۳۰قلم دارو ،
آزمایشگاهی و تله مدیسین ( دوراپزشکی) را به مردم مناطق محروم با
حضور  ۱۳۲نفر کادر درمانی ارائه خواهد داد .همچنین این مجموعه
قابلیت بسیار خوبی برای ارائه خدمات در شرایط بحران را دارد و به عنوان
اولین ماموریت به مناطق سیل زده شمال کشور اعزام خواهند شد.

