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خبر
مدیرعامل آب منطقهای استان:

کاهش  40درصدی آورد
سدهایکرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه با اشاره به
کاهش حدود  40درصدی آورد سدهای کرمانشاه در سال
آبی جاری ،گفت :امیدواریم در آذر ماه وضعیت آورد سدها
بهتر شود .محمودرضا شهالیی اشاره به اینکه از ابتدای سال
آبی جــاری تاکنون نزدیک به  70میلیون مترمکعب آورد
برای سدهای کرمانشاه داشته ایم ،افزود :این میزان نسبت به
دوره مشابه سال گذشته که حدود  120میلیون مترمکعب
آورد داشــتیم ،کاهش  40درصدی را نشان میدهد .وی
دلیل کاهش آورد ســدها را کاهش بارندگیهای امســال
دانست و خاطرنشان کرد :بارشهای چهار ،پنج میلیمتری
که در نقاط مختلف استان داشتیم باعث آورد مناسب برای
سدها نخواهد شد .مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان
کرمانشاه ذخیره کنونی ســدهای استان را نیز نزدیک به
 732میلیون مترمکعب اعالم کــرد که معادل حدود 50
درصد حجم یک میلیــارد و  350میلیون مترمکعبی 12
ســد مخزنی استان است .شــهالیی تاکید کرد :در مدت
مشابه سال گذشته نزدیک به  800میلیون مترمکعب آب
پشت سدهای استان ذخیره داشتیم که میزان ذخیره سدها
نیز نسبت به سال گذشته  70میلیون مترمکعب کمتر است.
وی ابراز امیدواری کرد ،با تداوم بارشها شاهد آورد مناسبی
برای سدهای استان در آذر ماه باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
خوزستان عنوان کرد

ادامه اجرای پروژههای فاضالب در اهواز

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان گفت:
بارندگیهای  ۲۴اخیر اهواز مشــکلی در بحث آبگرفتگی
شهر اهواز به وجود نیاورد .محمدرضا کرمی نژاد در گفتوگو
با ایسنا ،در خصوص آخرین وضعیت آبگرفتگی اهواز پس
از بارندگی های  ۲۴ساعت اخیر اظهار کرد :خوشبختانه با
توجه به اینکه میزان بارشهــا در طول یک روز اخیر کم
بوده ،مشکلی در بحث آبگرفتگی در اهواز به وجود نیامد .وی
افزود :بررسیهایی که از مناطق مختلف انجام شده بیانگر
این است که مســالهای در خصوص آبگرفتگی در معابر و
مناطق مختلف اهواز وجود ندارد .مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب خوزستان گفت :این بارشها هیچ مشکلی را برای
پروژههای فاضالب در دســت اجرا در شهر اهواز به وجود
نیاورده و پیمانکاران این طرحها بدون وقفه در حال اجرای
طرحها هستند .کرمی نژاد عنوان کرد :در حال حاضر ۱۲۴
جبهه کاری در شــهر اهواز در نقاط ریزشــی ،توسعهای و
اصالحی مشغول به کار هستند و با پیمانهای جدیدی که
فعال خواهد شد ،این جبهههای کاری به حدود  ۱۸۰جبهه
افزایش خواهند یافت .وی ادامه داد ۴۰ :جبهه کاری مربوط
به قرارگاه خاتم و  ۸۴جبهه مربوط به پیمانکارهایی است که
توسط شرکت آبفا مشخص شدهاند و قرار است به زودی ۶۰
پیمان جدید دیگر نیز به این تعداد افزوده شود تا پروژههای
فاضالب اهواز با سرعت بیشتری اجرایی شوند.

کسب رتبه خوب شرکت آب منطقه ای
کردستان در جشنواره شهید رجایی

شرکت آب منطقهای کردستان در ارزیابی جشنواره شهید
رجایی ســال  1399رتبه خوب را دریافت کرد .بر اساس
اعالم ســطحبندی شــرکتهای آب منطقهای در ارزیابی
عملکرد جشنواره شهیدرجایی سال  1399از سوی دفتر
بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مادرتخصصی مدیریت
منابع آب ایران؛ این شرکت بعنوان دستگاه برگزیده انتخاب
و موفق به کسب رتبه خوب در شاخصهای عمومی ارزیابی
عملکرد دستگاههای اجرایی اســتان در سال  1399شد.
مهندس آرش آریانژاد ضمن قدردانی از تالشهای اثرگذار
مجموعــه آب منطقهای کردســتان ،در این رابطه گفت:
جشنواره شهید رجایی ب ه منظور ارزیابی عملکرد سالیانه
دستگاههای اجرایی کشور و شناسایی و تقدیر از تالشگران
عرصه خدمت و در راســتای نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء
و بهبود عملکرد دســتگاههای اجرایی در سطوح مختلف
ب ه منظــور پایش اجرای اصالح امــور اداری ،آگاهی مردم
از وضعیت عملکرد دســتگاهها و در نتیجه افزایش اعتماد
عمومی برگزار میشــود و این شرکت در میان  31شرکت
آب منطقهای کشور رتبه خوب را در ارزیابی عملکرد سال
 1399دریافــت کرد .مدیر عامل شــرکت آب منطقهای
کردســتان افزود :خوشبختانه در ســایه عنایات پروردگار
متعال و همت کارکنان تالشــگر؛ این شرکت طی سنوات
گذشته نیز در ارزیابیهای مختلف خوش درخشیده و در
صدر بوده است.

زمینه اشتغال  12زندانی در بیرون
از زندان فراهم شد

چراغی – شیراز  /مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان
شــیراز گفت :حرفه آموزی و اشتغال از اولویت های مهم
ســازمان زندان ها در اجرای فعالیــت های اصالحی برای
زندانیان و خانواده های آنان است و انجمن حمایت زندانیان
عالوه بر اشتغالزایی برای خانواده های زیرپوشش ،به دنبال
ایجاد اشتغال برای زندانیان در داخل زندان است .محمود
قربانی گفت :ظرف یک هفته گذشــته ،با همکاری یکی از
کارآفرینان شــیراز و انجمن حمایت زندانیان در راستای
اشــتغالزایی برای زندانیان ،زمینه اشتغال  12زندانی در
بیرون از زندان فراهم شــد .وی اضافه کرد :با حضور یکی
دیگــر از کارآفرینان در مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی
شــیراز و بازدید از کارگاه های اشتغال و نشست تخصصی
با رئیس مجتمع مقرر گردید زمینه اشتغال نشسته برای
 200نفر از زندانیان فراهم شود .مدیرعامل انجمن حمایت
زندانیان شیراز اظهار داشت :این کارآفرین شیرازی متعهد
گردید که برای زندانیان در رشته های مختلف حرفه آموزی
دارای بازار کار،کالس آموزشــی برگزار می نماید تا مهارت
الزم را کسب کنند و در کارگاه های اشتغالزایی مشغول به
کار شوند   .وی ادامه داد :این فعالیت های اصالحی ،نقش
مهم و بازدارنده ای در جلوگیری از بازگشت مجدد به زندان
و کاهش جمعیت کیفری زندان ها دارد.
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فارس
شرکت نفت ستاره خلیج
موفق به کسب نشان مدیریت سبز شد

مدیــر  HSSEDشــرکت نفت ســتاره
خلیجفــارس گفت :شــرکت نفت ســتاره
خلیجفارس با مصرف بهینه منابع و کاهش
حداکثــری آلودگیها موفق به اخذ نشــان
مدیریت سبز شد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت نفت
ســتاره خلیجفارس« ،مهــرداد دهداری»
بیان کرد :شــرکت نفت ستاره خلیجفارس
با پیادهســازی قانون برنامه پنجساله ششم
توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در راستای عمل به
مسئولیتهای اجتماعی در زمینه حفاظت
از محیطزیســت ،با هــدف کاهش میزان
انتشار گازهای گلخانهای رویکردهای نوینی
را در دستور کار خود قرار داده است.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مهمترین
ســنجشهایی که صنایع نفتــی در دوران
اخیر در دســتور کار خــود دارند مدیریت
ســبز اســت ،ابراز کرد :مدیریت ســبز به
مفهوم همگرایی مســئولیتهای اقتصادی
با مسئولیتهای زیســتمحیطی است که
این رویکرد در چنــد بعد قابل اندازهگیری
و کنترل اســت .دهداری توســعه مصرف
بهینه منابع در صنعت از ســتاد تا عملیات
را یکی از حوزهها در زمینه مدیریت ســبز
برشــمرد و افزود :حوزههایی مانند انرژی،
آب ،تجهیزات اداری ،حملونقل ،پســماند،
مواد اولیه و  ...همواره در شرکت نفت ستاره
خلیجفارس پایش و بهینهسازی میشوند.
مدیــر  HSSEDشــرکت نفت ســتاره
خلیجفارس اضافه کرد :شرکت نفت ستاره
خلیجفارس با تکیه بر رویکرد مدیریت سبز
با مصرف بهینــه منابع و کاهش حداکثری
آلودگیها امسال نیز توانست نشان مدیریت

سبز را اخذ کند.
وی بــا تأکید بــر این نکته کــه کنترل و
کاهــش هرچه بهتر و مؤثرتــر آالیندههای
هوا در ســرلوحهی برنامههای پاالیشــگاه
ستاره خلیجفارس قرار دارد ،ادامه داد :یکی
از گامهای رســیدن به این اهداف بررسی
انتشــار آالیندههای تولیدی و شناســایی
نحــوه پراکنش آالیندهها اســت و در این
راســتا مدلســازی تأثیر هــوای خروجی
دودکشهای پاالیشگاه بر جوامع همجوار با
بهرهگیری از دانش و تخصص برجستهترین
اساتید دانشگاهها زیر نظر اداره کل حفاظت
محیطزیست هرمزگان صورت گرفته است
که نتایج تحقیقــات مربوطه حاکی از عدم

تأثیر منفی هوای خروجی از منابع احتراقی
پاالیشگاه بر هوای منطقه است.
دهداری خاطرنشــان کرد :از دیگر اقدامات
زیستمحیطی پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
احــداث تصفیهخانه صنعتی و بهداشــتی
بــا ظرفیــت  275متر مکعب در ســاعت
اســت که شــامل تصفیه آبهــای حاوی
مــواد هیدروکربنی ،شــیمیایی و فاضالب
بهداشــتی میباشــد و در راستای حفاظت
از محیط زیســت پایش مستمر آب تصفیه
شده ،مطابقت آن با استانداردهای سازمان
محیــط زیســت به صــورت لحظــهای و
آزمایش آب برگشــت به دریا از پاالیشگاه
ســتاره خلیجفارس به صورت روزانه توسط

آزمایشگاه معتمد محیط زیست نیز صورت
میگیرد.
مدیــر  HSSEDشــرکت نفت ســتاره
خلیجفارس در پایــان با بیان اینکه همواره
به دنبال کاهش آلودگیهای زیستمحیطی
هســتیم و اجرای پروژهها در این راستا را
دنبال میکنیم ،ابراز کرد :همواره تمام توان
خود را در راســتای عمل به مسئولیتهای
اجتماعی در زمینه حفاظت از محیطزیست
به کار گرفتهایم و الزم به ذکر است از زمان
بهرهبرداری شرکت نفت ستاره خلیجفارس
تمامی شــاخصهای زیســت محیطی آب
برگشــت به دریا از این پاالیشــگاه در حد
استاندارد گزارش شده است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه:

جهاد علمی و پژوهشی خواسته نظام و رهبر معظم انقالب است
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه
با بیان اینکه هیچ موقع نباید به داشــتههای
خود قانع شــویم ،گفت :امروز جهاد علمی،
پژوهشی و فناوری خواسته نظام و رهبر معظم
انقالب است .سردار «بهمن ریحانی» تجلیل
از فناوران و نوآوران علــم و فناوری معاونت
علمی ســپاه نبی اکرم استان و خانه نخبگان
استان کرمانشاه ،افزود :هرگاه به دانستههای
خود قانع شدیم باید بدانیم که از دنیا نسبت
به علم و دانش عقب هستیم .وی با بیان اینکه
در بحث علم و فناوری در جمهوری اسالمی
ایران خوب عمل کردیم ،گفت :امروز دانشگاه،
اساتید و دانشــجویان مسوولیت سنگینی بر
عهده دارند و شهدای علمی برای تغییر جایگاه
کشور تالش کردند .فرمانده سپاه حضرت نبی
اکرم (ص) کرمانشاه در ادامه گفت :متاسفانه
علــم ما تبدیــل به ثروت و چرخه اشــتغال
نشده اســت از این رو باید برای تبدیل علم
به فناوری و ثروت مانعزدایی شــود .وی در

ادامه افزود :براســاس یک سازمان تحقیقاتی
که مربوط به کشور سوئد و انگلیس بود ،رشد
علمی ایران از ســال  ۲۰۰۸تا حدود ۲۰۱۶
حدود  ۱۲برابر اعالم شد و در منطقه جایگاه
اول و در دنیــا جایگاه یازدهم را از نظر علمی
کسب کردیم .سردار ریحانی اظهار داشت :ما

عقب افتادگی علمی خود را نسبت به دوران
اوایل انقالب و پیش از انقالب که ثمره دوران
قاجار و تحمیل شدن استعمار نو بود ،جبران
کردیم .وی با بیان اینکه جایگاه دانشــمندان
مومن بســیار باالتر از خود مومنان اســت،
افزود :اینکه امروز کشورهای اروپایی در دنیا

فخرفروشــی میکنند به دلیل تولید چرخه
علم و فناوری و صنعت است .سردار ریحانی با
اعالم اینکه جایگاه دانشگاه پژوهش و تحقیقات
است ،گفت :در قسمت های مختلفی در قرآن
کریم به جایگاه برتری علم اشاره شده است.
در جایی می فرماید مگر آنهایی که میدانند
با آنهایی کــه نمیدانند برابرنــد؟ او اضافه
کرد :در قســمت دیگر در سوره مجادله می
فرماید :خداوند به مومنان درجه ای می دهد
اما از دانشمندان شما اگر کاری را انجام داده
خداوند درجاتی بسیار باالتر به آنان می دهد.
دانشگاه رازی کرمانشــاه در بهمن ماه سال
 ۱۳۵۱با عنوان دانشکده علوم توسط شادروان
دکتر عبدالعلی گویا شروع به فعالیت کرد .این
مرکز در ســال  ۱۳۵۳به دانشگاه رازی تغییر
نام یافت ،در شروع ســال تحصیلی در سال
 ۱۳۵۱دانشکده علوم با پذیرش  ۲۰۰دانشجو
در چهار رشته فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی
و ریاضی موجودیت خود را اعالم کرد.

ُپرمدالهای کمتر دیده شده!
معاون ورزش و جوانان کرمانشــاه از شــنا،
دوومیدانی و ژیمناستیک به عنوان سه رشته
پایه پرمدال در آوردگاه های جهانی یاد کرد و
گفت :چون تاکنون برنامه ریزی برای توسعه
آنها نداشته ایم ،چندان در مدال آوریشان هم
توفیق نداشته ایم .جالل عزیزی در نشست
امروز(اول آذر) با اســتخرداران کرمانشاه ،به
نقش مهم ورزش در ســالم ســازی اجتماع
اشــاره کرد و گفت :باتوجه بــه اثبات نقش
ورزش در کمک به سالمت جامعه ،امروزه در
دنیا توجه ویژه ای به آن می شــود و سرمایه
گذاری های زیادی روی آن انجام می گیرد.
وی ادامــه داد :در کشــور ما هم هرچند که
تاکنون آنطور که بایســته اســت به این امر
مهم توجه نشده و ســرمایه گذاری چندانی
را هم در حوزه ورزش شــاهد نیســتیم ،اما
اقبال رسانه ها و مردم به ورزش خوب است.
معاون ورزش و جوانان استان تاکید کرد :اگر
سیاستگذاران با شناخت از تاثیرات روحی و
جسمی که ورزش می تواند در جامعه داشته
باشــد ،به این امر مهم بیشــتر توجه کنند،
کاهش هزینه های بهداشــت و درمان را هم
به دنبال آن خواهیم داشت .وی با بیان اینکه
عــاوه بر حوزه همگانــی در حوزه قهرمانی
هم نیاز اســت که به برخی از رشته ها توجه
بیشتری شود ،عنوان کرد :شنا ،ژیمناستیک
و دوومیدانی سه رشــته پایه ای هستند که
بخش عمده ای از مدال های المپیک و بازی
های آسیایی را به خود اختصاص می دهند،
بنابراین نیاز است که بیشتر به این رشته ها
توجه کنیم.
عزیزی اضافه کرد :متاســفانه طی دهه های

گذشــته به دلیــل اینکه چنــدان روی این
رشــته های پایه تاکید نکــرده ایم ،بنابراین
در آوردگاه هــای مهم جهانی در آنها توفیق
چندانی نداریم و مدال زیادی نصیبمان نمی
شود .وی با بیان اینکه برای توسعه و رشد این
رشــته ها باید برنامه ریزی های الزم صورت
گیرد ،عنوان کرد :در رشته ای همانند شنا در
کرمانشاه استعدادهای بسیار خوبی داریم ،اما
باید برنامه ریزی صورت گیرد .معاون ورزش
و جوانان استان برگزاری رقابت های باشگاهی
بین استخرهای استان را یکی از برنامه های
مورد تاکید برای رشــد این رشته در استان
دانست و افزود :امیدواریم که استخرهای ما
در این زمینه ورود داشــته باشند .وی ادامه
داد :در کشــورهایی که بیشترین مدال ها را
در رشته شــنا دارند ،بخش خصوصی برای
حمایت از این رشــته ورود کــرده و منتظر
حمایت هــای دولتی نمانده انــد که ما نیز
انتظار داریم استخرهای استان هم خودشان
در این زمینه تــاش کنند .عزیزی در ادامه
یکــی از راه های کســب موفقیــت در بعد
قهرمانی رشــته شنا را توجه به بعد همگانی
آن دانست و گفت :در این راستا تالش شده
تا باتوجه به شــرایط اقتصادی اســتان نرخ
هایی که برای اســتخرها تعیین می شــود،
منطقی باشــد و از سویی دو استخر آزادی و
جانبازان را با حداقل قیمت برای عموم مردم
در نظــر گرفته ایــم .وی در بخش دیگری
از سخنانش به شــرایط حاکم بر ورزش دنیا
طی دوسال شــیوع بیماری کرونا اشاره کرد
و گفت :ورزش یکی از اولین حوزه هایی بود
که از شــیوع کرونا متاثر شد و آسیب دید.

این مسئول با بیان اینکه در این مدت ورزش
کرمانشاه نیز به مانند سایر مناطق دنیا آسیب
دید ،عنوان کرد :نه به عنوان یک مســئول،
بلکه به عنوان یک کارشــناس حوزه ورزش
معتقدم که علیرغم خســارات زیادی که به
حوزه ورزش وارد شــد ،اما حمایت چندانی

از آن صورت نگرفت .معاون ورزش و جوانان
بیشترین خسارات وارد شده به حوزه ورزش
از شــیوع کرونا را مربوط به ورزش های آبی
دانست و گفت :خساراتی که مالکین استخرها
از این بیماری متحمل شدند ،بسیار زیاد بود
که جبران آن هم کار سختی است.
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خبر
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خبر داد:

افزایش پوشش واکسیناسیون در
اصفهان با اجرای طرح شهدای سالمت

ایسنا/اصفهان معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهــان از اجرای طــرح ضربتی پوشــش حداکثری
واکسیناســیون با عنوان شهدای ســامت از اول تا ۱۹
آذرماه خبر داد .محمدمهدی امین ،امروز (سه شنبه۲-
آذرماه) در نشست خبری با اشاره به اجرای طرح بسیج
واکسیناسیون با عنوان شهدای سالمت ،اظهار کرد :این
طرح با هدف افزایش میزان واکسیناســیون در جامعه و
رساندن سطح واکسیناســیون به باالی  ۹۰درصد اجرا
می شــود .وی با اشاره به اجرای طرح شهدای سالمت
از اول تــا  ۱۹آذرماه ،گفت :ویژگی خاص طرح پیگیری
فعال آن است ،چراکه تا آخر آبان تقریبا تمام افرادی که
تمایل به واکسیناســیون داشتند واکسن کرونا را تزریق
کردند اما هنوز برخی افراد واکسینه نشده اند .گروههای
هدف این طرح عموم مردم اعم از دانش آموزان ،اصناف
و صنایع هســتند که هنوز واکســینه نشده اند .معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیگیری فعال
واکسیناسیون در جامعه را مستلزم زیرساخت های الزم
دانست تا بتوان به طور دقیق افرادی که واکسینه نشده
اند را شناسایی کرد و افزود :سامانه استعالم واکسیناسیون
طراحی و اطالعات استخراج شد که از طریق کد ملی ،به
صورت فعال در حال شناســایی افراد واکسینه نشده و
تالش برای اقناع آنها به واکسیناسیون هستیم.
ترس از وکسن و عوارض آن
منصور شیری -مدیر آموزش و ارتقای سالمت معاونت
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با اشاره به
راه افتادن کمپینی برای ترغیب افراد به تزریق واکســن
کرونا ،گفت :عمده دلیلی که برخی افراد واکسن نمیزنند
ترس از واکســن و عوارض واکسن آن است ،همچنین
تمایل به پیشــگیری و درمان از طریق طب ســنتی و
تناقــض اطالعاتی دریافتی از دیگــر دالیل عدم تزریق
واکسن است .وی از رســانهها خواست منابعی را برای
انتقال پیام به مخاطبان خود انتخاب کنند که مطمئن
باشــند و افزود :افرادی که با واکســن مقابله میکنند
اطالعات علمی ندارند ،بنابراین به نظر نمی رســد ارائه
اطالعات علمی آنهــا را قانعکند ،ضمن اینکه در صدد
هســتند افراد دیگر را نیز به عدم تزریق واکسن ترغیب
کنند ،بنابراین مطرح کردن آنها نوعی افتادن به دام آنها
است ،تعداد این افراد زیاد نیست اما باید مراقبت بود این
افراد ،جامعه مردد را به سمت واکسن نزدن سوق ندهند.
حمامی-مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت استان نیز
با اشاره به اینکه تا پیش از اجرای طرح شهدای سالمت،
واکسیناســیون در مراکز تجمیعی انجام می شد ،گفت:
برای موفقیت بیشتر طرح و تسهیل دسترسی مردم به
مراکز واکسیناسیون ،به غیر از مراکز تجمیعی ۱۲۲ ،مرکز
خدمات جامع سالمت نیز در نوبت بعد از ظهر در سطح
استان واکسیناسیون را انجام می دهند .وی استراتژی
دیگر طرح شهدای سالمت را استقرار اتوبوس های سیار
در مناطقــی اعالم کرد که تمرکز جمعیت وجود دارد و
افزود ۱۵ :دستگاه اتوبوس سیار در استان که  ۷دستگاه
در شــهر اصفهان است به مجموعه قبلی اضافه و پیش
بینی شــده اگر در مراکزی دسترسی به واکسیناسیون
سخت است مثل شهرک های صنعتیف واحدهای سیار
اعزام و واکسیناسیون انجام می شود.
حمامی افزود :ســالمندان و افرادی که مشکل حرکتی
دارنــد ،تک عضو هســتند و امکان مراجعــه به مراکز
واکسیناســیون را ندارند میتوانند با مرکز بهداشــت
شــمار  ۱و  ۲تماس گرفته و واکسیناسیون درب منازل
آنها انجام می شود .مجید مشایخ-مدیر گروه بهداشت
حرفه ای اســتان از شناسایی سازمان ها ،ادارات ،صنایع
و کارخانجاتــی خبر داد که تجمع جمعیت در آنها زیاد
اســت و گفت :بعد از بررسی وضعیت موجود این مراکز،
با اجرای طرح شهدای سالمت نسبت به افزایش میزان
واکسیناســیون در این مراکز اقدام خواهیم کرد .وی با
بیان اینکه تاکنون برای  ۱۳۱دستگاه کد کاربری صادر
کرده ایم ،گفت :در هر سازمان و ستگاه یک رابط سالمت
داریم که در همه برنامه های بهداشتی آموزش می بینند
و با مرکز بهداشــت در ارتباط هستند .این افراد میزان
واکسیناســیون در مجموعه خــود را رصد می کنند تا
بازرســان ما وارد عمل شــوند و واکسیناسیون را انجام
دهند.

