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88498441سرويس  شهرستان

آماده سازي سد كرج و طالقان 
براي سيالب هاي احتمالي فروردين ماه

مديرعامل ش�ركت آب منطقه اي البرز     البرز
آماده سازي دو س�د اميركبير )كرج( و 
طالقان، براي هدايت و جلوگيري از سيالب هاي احتمالي فروردين 

ماه سال آينده خبرداد. 
داوود نجفيان مديرعامل شركت آب منطقه اي البرز گفت: در خصوص 
آخرين وضعيت دو سد اميركبير )كرج( و طالقان، گفت: طبق آخرين 
آمار در حال حاضر س��دكرج از ۱۷۹ ميليون مترمكعب ظرفيت، ۹۷ 
ميليون مترمكعب ذخيره آب دارد و ۸۲ ميليون مترمكعب از ظرفيت 
آن خالي است؛ اين نش��ان مي دهد كه در حال حاضر ذخيره سد كرج 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته ۲ ميليون مترمكعب يعني حدود 
يك درصد بيشتر است.  وي افزود: از ۴۲۰ ميليون مترمكعب ذخيره سد 
طالقان هم در حال حاضر ۲۶۶ ميليون مترمكعب پر است. اين رقم در 
مدت مشابه سال گذشته ۲۶۹ ميليون مترمكعب بود كه البته 3 ميليون 

مترمكعب اختالف عدد قابل توجهي نيست. 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي البرز ادامه داد: آمار و ارقام نش��ان 
مي دهد كه وضعيت دو سد اميركبير و طالقان خوب است؛ ضمن اينكه 
با توجه به بارش هاي بهاري كه طبق پيش بيني هاي سازمان هواشناسي 
نرمال ارزيابي ش��ده اس��ت، ما بايد براي مهار س��يالب هاي احتمالي 
مقداري از ظرفيت دو س��د را خالي نگه داري��م.  نجفيان در خصوص 
ميزان بارندگي هاي استان از ابتداي س��ال جاري تاكنون هم گفت: از 
مهرماه تاكنون ۲۶۰ ميلي متر بارندگي در البرز داشته ايم كه نسبت به 
سال گذشته كه 3۰۰ ميليمتر بارش ثبت شده حدود ۱۵ درصد كاهش 
داشته است اما با توجه به بارش هايي كه براي هفته آينده و فروردين ماه 

پيش بيني شده اميدواريم وضعيت بهتر شود. 
وي افزود: به طور كلي با توجه به ش��رايط موجود در خصوص دو سد 

اميركبير و طالقان براي فصل گرم سال آينده نگراني وجود ندارد. 
----------------------------------------------------

برگزاري جشن توانمندي
 5 هزار خانواده كميته امداد در كرمان 

20  اسفندماه جاري جشن توانمندسازي     كرمان
بيش از 5 هزار خانواده در استان كرمان 
ب�ا حض�ور رياس�ت كميت�ه ام�داد كش�ور برگ�زار مي ش�ود. 
يحيي صادقي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( اس��تان كرمان 
گفت: حدود ۱۲۰ هزار خانواده در استان كرمان تحت پوشش كميته 
امداد هستند و در پي خارج ش��دن عده اي از چتر حمايت امداد، افراد 
ديگري اضافه مي شوند.  وي افزود: نگاه كميته امداد، توانمندسازي و 
اشتغال پايدار براي خانواده هاي تحت حمايت اس��ت و در اين زمينه 
قدم هاي خوبي برداشته ش��ده و براس��اس توان هر خانوار طرح هاي 
اش��تغالزايي اجرا ش��ده اس��ت؛ به عنوان مثال در قلعه گنج 3۰ واحد 
پرورش بوقلمون با تسهيالت ۵۰ ميليون توماني ايجاد شده كه به طور 

ميانگين درآمد هر واحد ۸ تا ۹ ميليون تومان در ماه است. 
مديركل كميته امداد اس��تان كرم��ان تصريح ك��رد: پرداخت كمك 
معيش��ت ماهيانه كميته امداد به مددجويان نمي تواند گره گش��اي 
مسائل خانواده ها باش��د و اگر خانوارها مولد ش��وند، مي تواند بخشي 
از مش��كالت آنها را حل كند.  صادقي ادامه داد: ۲۰ اس��فندماه جاري 
جشن توانمندسازي بيش از ۵ هزار خانواده در استان كرمان را با حضور 
رياست كميته امداد كشور برگزار خواهيم كرد كه كار با ارزشي است 
و خانواده هاي محروم تبديل به افراد مولد با درآمد پايدار شده اند.  وي 
گفت: خانواده هايي كه به سمت اشتغال مي روند، بايد تشويق، حمايت 
و هدايت شوند كه هميشه هدايت و مشاوره هاي ما در كنار آنهاست و 
در ادامه حمايت ها نيز در موارد ازدواج فرزندان، مسكن انجام مي شود.  
مديركل كميته امداد استان كرمان با اش��اره به عملكرد كميته امداد 
استان كرمان افزود: در ۱۱ ماهه سال جاري 3۷۵۰ فقره جهيزيه توزيع 
كرده ايم و ۱3 هزار و ۹۷۵ فقره وام كارگشايي ضروري پرداخت شده 

كه سرجمع اين وام ها ۷۰ ميليارد تومان است. 
صادقي تصريح كرد: امس��ال بيش از ۲3۹ ميليارد تومان تس��هيالت 
اشتغال به مددجويان كميته امداد استان پرداخت شده كه شغل ايجاد 

شده از اين محل ۹۲۲۶ مورد بوده است. 
وي گفت: ۲۹ ه��زار و ۹۰ نفر دانش آموز تحت پوش��ش داريم و تهيه 
لوازم هوشمند براي استفاده از آموزش مجازي با مشكل مواجه بودند 
كه براي تعدادي از آنها تبلت و تلفن همراه تأمين ش��د و برخي هنوز 
مشكل دارند.  مديركل كميته امداد استان كرمان با اشاره به اينكه كد 
#۰3۴*۸۸۷۷* راحت ترين روش پرداخت صدقات و خيرات به كميته 
امداد اس��ت، افزود: ۵۱ ميليارد تومان زكات در سال جاري در استان 
كرمان جمع آوري شده كه بيشترين مبالغ مربوط به زكات مستحبي 

و عمدتاً پسته است. 
صادقي ادامه داد: جشن نيكوكاري امس��ال نيز ۱3 و ۱۴ اسفندماه به 

صورت مجازي برگزار خواهد شد. 

ايجاد 180 هزار شغل بركت
 در سال 99

بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان امام در س�ال 99 اقدام به ايجاد 
180 هزار شغل خرد و خانگي در مناطق محروم كشور كرده است. 
مديرعامل بنياد بركت ب��ا بيان اينكه در س��ال جاري، ۶۰ هزار طرح 
اشتغالزايي اجتماع محور در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور 
به بهره برداري رس��يده كه ايجاد ۱۸۰ هزار فرصت شغلي مستقيم و 
غيرمستقيم را به دنبال داشته است، گفت: ۲۷۶ شهرستان و ۷ هزار و 
۵۷۵ روستا در 3۱ استان كشور تحت پوشش فعاليت هاي اشتغالزايي 

بنياد بركت قرار دارند. 
اميرحس��ين مدني با اش��اره به اقدامات كارآفريني بني��اد بركت در 
سال هاي گذشته تصريح كرد: بنياد بركت تا پيش از امسال نيز، اقدام 
به ايجاد ۴۰ هزار طرح اشتغالزايي اجتماع محور منجربه ايجاد ۱۲۰ 

هزار شغل در مناطق محروم و روستايي كشور كرده بود. 
وي خاطرنش��ان كرد: به اين ترتيب، مجموع طرح هاي اش��تغالزايي 
اجتماع محور بنياد بركت تا پايان سال ۹۹ به ۱۰۰ هزار طرح مي  رسد 

كه باعث ايجاد 3۰۰ هزار شغل براي متقاضيان شده است. 
به گفته مديرعامل بنياد بركت، حجم كل سرمايه گذاري براي ايجاد 

اين تعداد مشاغل خرد و خانگي ۹۴ هزار ميليارد ريال است. 
وي ادامه داد: ش��بكه ۵۸۵ نفري مجريان و تسهيل گران بنياد بركت 
طي سال ۹۹ در حال شناسايي متقاضيان و ايجاد فرصت هاي كسب و 

كار در مناطق روستايي و محروم كشور بوده اند. 
مدني درباره نتايج و اثرات اين فعاليت ها گفت: طرح توانمندس��ازي 
روستاهاي محروم از دو سال گذشته در بنياد بركت آغاز شده تا ضمن 
پايدارسازي ماندگاري روستاييان، به معيشت و اشتغال آنان نيز كمك 

و از مهاجرت شان به شهرها جلوگيري كند. 
مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: اجراي طرح هاي اشتغالزايي در 
مناطق محروم روستايي، عالوه بر توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و 
ارتقاي سطح زندگي و معيشت، مهاجرت معكوس را نيز در اين مناطق 

به دنبال داشته است. 
وي يادآور شد: مهاجرت روستاييان به ش��هر و تبديل اين مناطق از 
روستاهاي مولد به مصرف كننده، نگراني هاي بسياري را در حوزه توليد 
مايحتاج زندگي مردم به وجود آورده و از اين رو، بنياد بركت با ورود به 
اين حوزه، تالش كرده است تا با ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار، زمينه 

ماندگاري روستاييان را در مناطق زندگي خود فراهم كند. 
مدني با اشاره به راه اندازي نهضت ايجاد اشتغال در كشور تأكيد كرد: 
بنياد بركت با توج��ه به منويات رهبر معظم انقالب و سياس��ت هاي 
ابالغي از س��وي س��تاد اجرايي فرمان حض��رت ام��ام)ره( مبني بر 
توانمندسازي مناطق محروم از طريق فراهم آوردن فرصت هاي كسب 
و كار، عمده فعاليت ها و اقدامات خود را بر ايجاد فرصت هاي شغلي در 

مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته متمركز كرده است. 
به گفته مديرعامل بنياد بركت، اين بنياد هيچ گونه محدوديتي براي 
حمايت از كارآفرينان در روستاهاي محروم كشور قائل نيست و با تمام 
توان در كنار مردمان اين مناطق ايستاده است. همچنين با پيش  بيني 
پشتيبان و بازار فروش براي محصوالت توليدي، يك زنجيره اقتصادي 

را تشكيل مي دهد كه اشتغال پايدار را به دنبال دارد. 

محسن محمدي

 خراسان شمالي: معاون امور فرهنگي و رسانه اي اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي خراسان شمالي با اشاره به آغاز طرح زمستانه كتاب، 
گفت: س��قف خريد براي هر خري��دار در طرح زمس��تانه كتاب ۹۹، 
همچون طرح پاييزه ۲ ميليون ريال است و خريداران مي توانند در اين 

طرح از ۲۵ درصد يارانه خريد كتاب نيز بهره مند شوند. 
رضا رضايي افزود: كتابفروشي هاي »انديشه سبز، پاتوق كتاب بجنورد، 
حاتمي، شهر كتاب بجنورد، گوتنبرگ، پيام دانش، كتابسراي عضدي 
و كوچه كتاب« از شهرستان هاي بجنورد و آشخانه در طرح زمستانه 

كتاب امسال ثبت نام كرده و مشاركت دارند. 
 خراسان رضوي: دبير كميته اجرايي همايش »ايران، جغرافياي 
مهرباني« گفت: از دستاوردهاي برگزاري اين همايش موافقت اوليه 
براي راه اندازي جهاد دانشگاهي در سبزوار و پيوستن دانشگاه حكيم 

سبزواري به دانشگاه هاي مجازي جهان اسالم بود. 
امين كوش��كي افزود: هدف از برگزاري اين همايش، معرفي و تكريم 
خي��ران و فعاالن نيك��وكار، تروي��ج و تقويت فرهن��گ نيكوكاري و 
نوع دوس��تي و تبيين جاي��گاه گروه ه��اي جهادي در مه��رورزي و 

محروميت زدايي است. 
  چهارمحال و بختياري: رئيس اداره آموزش، ترويج و مشاركت 
مردمي اداره كل منابع طبيعي و آبخي��زداري چهارمحال و بختياري 
با بيان اينكه تاكنون ۵ هزار نفر هميار طبيعت در استان جذب شده 
اس��ت، گفت: از اين تعداد، 3 هزار نفر همي��ار طبيعت دانش آموزي، 
۱3۰۰ نفر هميار طبيعت مروج و ۷۰۰ نف��ر هميار طبيعت محافظ 

هستند. 
هومان خاكپور افزود: اف��راد فعال در حوزه مناب��ع طبيعي، در قالب 
طرح ملي همياران طبيعت ساماندهي شده و تمامي افراد عالقه مند 
در حوزه هاي منابع طبيعي خارج از ش��غل، جنسيت و محل زندگي 
برايشان كارت صادر شده و تحت آموزش هاي خاص قرار مي گيرند. 

  گلستان: عمليات اجرايي فاز دوم طرح بزرگ زهكشي ۲۸۰ هزار 
هكتاري اراضي استان گلستان در سطح ۵۰ هزار هكتار با اعتبار ۶ هزار 

و ۵۰۰ ميليارد ريال با بيش از ۱۰ هزار بهره بردار آغاز شد. 
همچنين ۲۶ هكت��ار گلخانه به تعداد ۴۵ واحد ب��ا اعتبار يك هزار و 
۸۲۰ ميليارد ريال و پيش بيني ۷ هزار و ۸۰۰ تن توليد به بهره برداري 

رسيدند. 
 با افتتاح اين گلخانه ها براي ۷۸۰ نفر فرصت شغلي جديد فراهم و ۴۵ 

خانوار از نعمت آن بهره مند شدند. 
  سمنان: مديرعامل شركت آب منطقه اي استان سمنان با اشاره به 
ضرورت تأمين آب براي توسعه صنعت استان گفت: 3۷ ميليون متر 

مكعب آب ساالنه در بخش صنعت استان مصرف مي شود. 
ايرج حيدريان با اشاره به اينكه شركت آب منطقه  تأمين آب و راهبرد 
مديريت مصرف را بر طبق س��ند س��ازگاري با كم آبي سمنان دنبال 
مي كند، افزود: اكنون برخي سدهاي استان سمنان تخصيص صنعت 
دارد و اين آمادگي وجود دارد تخصيص آب از سد شرق استان براي 

صنعت در همان منطقه در نظر گرفته شود. 

تمام روستاهاي اردبيل سال آينده 
از گاز طبيعي بهره مند مي شوند

س�ال آينده با بهره مندي 110 روستا،     اردبيل 
طرح هاي گازرساني به روستاهاي اين 

استان به اتمام خواهد رسيد. 
سردار اسماعيلي مديرعامل شركت گاز اردبيل گفت: اين استان از نظر 
برخورداري ۱۰۰ درصد خانوار شهري و ۹۶ درصدي خانوار روستايي 
را زير پوشش دارد كه جزو استان هاي سبز در بحث گازرساني به شمار 
مي رود؛ به طوري كه ۲۹ ش��هر گازدار هستند و س��ال آينده نيز همه 

روستاهاي باالي ۲۰ خانوار از گاز طبيعي بهره مند مي شوند. 
وي افزود: روس��تاهاي برخوردار از گاز طبيعي در سطح استان اردبيل 
در حال حاضر به يك هزار و 3۷۴ مورد مي رسد كه اين تعداد نزديك 
به ۹۶ درصد از خانوارهاي روس��تايي )بيش از ۱3۶ هزار مشترك( را 
شامل مي شود.  مديرعامل شركت گاز استان اردبيل تشريح كرد: ۲۲۱ 
كيلومتر از ابتداي سال جاري تاكنون به شبكه هاي گازرساني اين استان 
اضافه شده است كه با وجود اين ميزان، شبكه گذاري از ابتداي تأسيس 
شركت تاكنون به بيش از ۹ هزار و ۸۴۷ كيلومتر رسيد.  اسماعيلي ادامه 
داد: همچنين تعداد ۵ هزار و ۷۹۰ عدد انشعاب گاز جديد نيز در استان 
اردبيل نصب گرديد كه تعداد انشعاب هاي نصب شده تاكنون را به ۲۴3 
هزار و ۷۸ مورد رساند.  وي گفت: در ۱۱ ماه گذشته از سال جاري بيش 
از ۱۹ هزار و ۲۱۱ مشترك جديد در بخش هاي شهري و روستايي جذب 
اين شركت شده اند و تعداد مش��تركان گاز طبيعي از بدو تأسيس اين 

شركت به ۵۰۸ هزار ۹۹۷ مورد رسيده است. 

برپايي يادواره سرداران و  ۴0۶ شهيد شهرستان فومن
   گيالن ي�ادواره س�رداران و  ۴0۶ ش�هيد شهرس�تان فومن ب�ا رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي در مس�جد جامع اين ش�هر و تلويزيوني 

برگزار شد. 
حجت السالم محمدرضا تويسركاني مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج كشور در مراسم 

يادواره س��رداران و  ۴۰۶ ش��هيد شهرستان 
فومن، شهدا را ضامن امنيت و پيشرفت كشور 
دانست و گفت: انقالب اس��المي ما به بركت 
خون شهدا و  رهبري هاي حكيمانه امام راحل 
عظيم الشان و  مقام معظم رهبري و حضور در 
صحنه ملت بزرگ و واليت مدار به حول و قوه 
الهي پس از ۴۲ س��ال دچار ارتجاع، انحراف 
 و توقف نش��ده و به راه خود علي��ه ظالمان و 
س��تمگران ادام��ه  مي ده��د.  وي همچنين 

پاسداري از راه شهدا را بسيار ضروري دانست و افزود: اگر مي خواهيم در دنيا و آخرت سرافراز باشيم 
بايد راه شهدا را كه راه انبيا و اوليا الهي است ادامه دهيم.  مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج 
كشور با اشاره به مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم تصريح كرد: جا دارد مسئوالن با پيروي از فرامين 

مقام معظم رهبري با مديريت جهادي و انقالبي مشكالت اقتصادي و معيشتي را برطرف كنند. 

توزيع 10 هزار چادر و بسته غذايي ميان  زلزله زدگان سي سخت 
5 هزار چادر و 5 هزار بس�ته غذايي بين زلزله زدگان سي سخت     كهگيلويه وبوير احمد

توزيع شد. 
حسين كالنتري استاندار كهگيلويه و بوير احمد در جلسه بررسي آخرين وضعيت شهرستان زلزله زده 
دنا با اشاره به توزيع ۵ هزار چادر و ۵ هزار بسته غذايي بين زلزله زدگان سي سخت گفت: روزانه ۱۵ 

هزار پرس نهار و شام گرم در مناطق زلزله زده 
شهرستان دنا توزيع مي شود. 

وي با بيان اينكه بسته هاي بهداشتي، غذايي 
و رفاهي ب��ا هماهنگي هالل احم��ر و به نام 
دس��تگاه هاي دولتي كمك كننده، در بين 
مردم زلزله زده عادالنه توزيع مي شود، افزود: 
دولت در اولين جلس��ه ۵۰۰ ميليارد تومان 
تس��هيالت بلند مدت و بالعوض براي شهر 
زلزله زده سي سخت در نظر گرفت.  استاندار 

كهگيلويه وبويراحمد ادام��ه داد: بنابه نظر دولت ت��ا پايان تيرماه همه من��ازل در مناطق زلزله زده 
شهرستان دنا ساخته مي شود.  كالنتري تأكيد كرد: در خصوص بازسازي منازل مسكوني سركشي 
مسئوالن و بررسي مش��كالت مردم زلزله زده ادامه دارد و رايزني ها با مسئوالن براي برطرف كردن 

مشكالت مردم دنا با همه توان انجام مي شود. 

اجراي ۳۰ پروژه محروميت زدايي به مناسبت
برگزاري  كنگره ملي شهدا  در شهرستان خاتم 

متخصصان كاشاني 
واكسن خوراكي كرونا توليد مي كنند

راس�تاي  در     يزد
برگ�زاري كنگره 
ملي شهداي اس�تان يزد ۳0 عنوان برنامه با 
محوريت خدمت رساني و محروميت زدايي 
ش�د.  اج�را  خات�م  شهرس�تان  در 
س��رهنگ عباس باقري فرمان��ده ناحيه مقاومت 
بسيج شهرس��تان خاتم با اش��اره به اينكه مردم 
واليي شهرس��تان خاتم ۱۱۵ ش��هيد واال مقام را 
تقديم اس��الم كردند، گفت: اقدامات انجام شده 
در راستاي كنگره شهدا و ۱۱۵ شهيد شهرستان 
خاتم در عرصه ه��اي عمراني، خدمات رس��اني، 
محروميت زدايي، فرهنگي اجرا ش��ده است.  وي 
افزود: خدم��ات عمراني در راس��تاي برنامه هاي 
كنگره توس��ط دولت مردان در حال اجراس��ت، 
بعضاً كلنگ زني، افتتاح و به بهره برداري رس��يده 
اس��ت.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان 
خاتم تصريح ك��رد: در زمين��ه محروميت زدايي 
فعاليت هاي��ي نظير تعمي��ر و مرم��ت خانه هاي 
محرومان انجام شد، كارهاي عام المنفعه انجام و 
به محرومان رسيدگي ش��د، با همكاري نهادهاي 
حمايتي كميته ام��داد، خيرين و دس��تگاه هاي 

اجرايي كارهاي ارزنده به ياد و نام ش��هدا اجرايي 
شد.  باقري با بيان اينكه برنامه هاي زيادي در عرصه 
فرهنگي انجام شده است، ادامه داد: از خانواده هاي 
معظم ش��هدا، رزمندگان و ايثارگران دوران دفاع 
مقدس تجليل ش��د، همچنين تجليل از مادران 
ش��هدا در روز مادر، برگزاری برنامه هاي مجازي، 
برپايي يادمان هاي كوچك در محالت و بخش هاي 
شهرس��تان انجام ش��د.  وي گفت: هر مدرسه در 
شهرستان خاتم به نام و ياد ش��هداي شهرستان 
انتخاب شد و ويژه دانش آموزان آن مدارس وصاياي 
شهدا، رفتارهاي ش��هدا و خاطرات خانواده هاي 
شهدا در بين دانش آموزان آن مدرسه توزيع شد، 
همچنين كليپ هايي توس��ط دانش آم��وزان در 
راستاي شهيد هر مدرسه تهيه و پخش شد.  فرمانده 
ناحيه مقاومت بسيج شهرستان خاتم   با بيان اينكه 
3۰ عن��وان برنامه در راس��تاي خدمت رس��اني و 
محروميت زدايي انجام مي شود خاطرنشان كرد: 
تهيه بسته هاي معيشتي، بس��ته هاي آموزشي و 
لوازم التحرير، بسته هاي بهداشتي، تهيه جهيزيه، 
ارائه خدمات پزشكي و دندان پزشكي رايگان بخش 

ديگري از فعاليت ها بود. 

معاون تحقيقات     كاشان
فن�اوري  و 
دانش�گاه علوم پزشكي كاش�ان با اشاره به 
مرحله توليد و تحقيقات واكس�ن خوراكي 
كرونا به همت متخصصان اين شهرستان از 
توليد ش�ربت خوراكي بهبود عالئم تنفسي 
توس�ط متخصص�ان كاش�اني خب�رداد. 
حميدرضا بنفش��ه معاون تحقيقات و فناوري 
دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: متخصصان 
اين دانش��گاه همگام با ديگ��ر متخصصان در 
سراسر كش��ورها گام هاي مهمي را در راستاي 
بهبود بيماري كرونا برداشتند و در اين زمينه 
دارويي را ويژه بهبود ش��رايط تنفسي بيماران 
كرونايي توليد كردند كه نتايج آن در فاز انساني 
مثبت بوده و با عقد قرارداد با يك شركت دارويي 

معتبر كشور به زودي به توليد انبوه مي رسد. 
وي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته از سوي 
متخصصان دانشگاه علوم پزشكي كاشان افزود: 
يكي از اين تحقيقات فرماليس��ون يك شربت 
گياهي ويژه كنترل عالئم تنفسي كوويد۱۹ بود 
و با توليد در دانش��گاه علوم پزشكي كاشان در 

بيمارستان شهيد بهشتي كاشان و بيمارستان 
الزهرا كارآزمايي باليني شد. 

معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 
كاشان با بيان اينكه اين شربت توانست به خوبي 
تنگي نفس و سرفه را به صورت كاماًل مشهودي 
افزايش دهد، تصريح كرد: عالوه بر آن توانست 
سطح اكسيژن خون را به صورت قابل توجهي 
افزايش دهد و با مثبت شدن نتايج كارآزمايي 
با يك شركت توليدي معتبر عقد قرار شد تا به 

صورت انبوه توليد شود. 
بنفشه با اش��اره به تالش متخصصان دانشگاه 
علوم پزشكي كاشان در راستاي توليد واكسن 
خوراك��ي كرونا گف��ت: اخيراً پ��روژه اي براي 
طراحي و توليد واكسن خوراكي كرونا براساس 
وكتور ويروس فلج اطفال شروع كرده ايم، البته 
اين پروژه در مراحل ابتدايي تحقيقات و توليد 
اس��ت و پس از طراحي و توليد آن بايد مراحل 
تس��ت حيواني گذرانده و واكسن ارزيابي شود 
و پس از اثبات ايمني و اثربخش��ي اين واكسن 
در مدل هاي حيواني، مي تواند وارد كارآزمايي 

باليني انساني شود. 

   كرمانشاه 28۳ زنداني داراي 
جرائم غيرعمد و 
مالي با تالش حقوق دانان بسيجي در استان 

كرمانشاه آزاد شده اند. 
رسول بهرامي پور رئيس سازمان بسيج حقوق دانان 
كرمانشاه با اشاره به اجراي طرح آموزش همگاني 
حقوق با عنوان هر مسجد يك حقوقدان در استان 
گفت: اين طرح يك نهضت حقوق آموزي با هدف 
مبارزه با فقر حقوقي در جامعه، كاهش اختالفات 
حقوقي، كاهش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي و 
كاهش اطاله دادرسي و كارآمدي نظام قضايي است.  
وي با بيان اينكه طرح هر مسجد يك حقوقدان در 
سال گذشته در ۷۶ مسجد استان اجرا شد، افزود: 
اين مهم موجب ش��د ت��ا ۱۵ هزار نف��ر از خدمات 
مشاوره حقوقي منتفع شوند.  رئيس سازمان بسيج 
حقوق دانان استان كرمانش��اه ادامه داد: در شراط 

كرونايي طرح جايگزين با همكاري راديو با عنوان 
»مدار قانون« از عيد غدير افتتاح ش��ده كه هر روز 
پخش خواهد ش��د و تاكنون بيش از 3 هزار دقيقه 

برنامه توليد شده است.  بهرامي پور از برپايي ميزهاي 
خدمات قضايي در مصلي هاي سراسر استان خبرداد 
و گفت: براي افرادي كه توانايي مالي ندارند و معسر 

بودن آنها محرز شود، چنانچه نيازمند وكيل باشند 
مش��اوره، وكالت و خدمات قضايي رايگان در نظر 
گرفته شده اس��ت و تاكنون در راس��تاي رزمايش 
كمك مؤمنانه 3/۵ ميليارد تومان خدمات ارائه شده 
است و همچنان ادامه دارد.  وي افزود: بعد از فرمان 
مقام معظم رهبري مبني بر اجراي رزمايش مواسات 
و كمك مؤمنانه در عرصه هاي عمومي و تخصصي 
وارد ش��ديم كه نخس��تين اقدام تش��كيل مجمع 
خيران حقوقدان بود و ۲/۵ ميليارد تومان خدمات 
ثبتي رايگان، كارشناس��ي رس��مي و مشاوره هاي 
حقوقي به نيازمندان ارائه شد.  رئيس سازمان بسيج 
حقوق دانان كرمانشاه با اشاره به اهداي ۵ هزار جلد 
كتاب به زندان هاي اس��تان تصري��ح كرد: تاكنون 
3۱۴۸ نفر مشاوره حقوقي، ۱۸۱ فقره وكالت رايگان، 
سه مورد خدمات ثبتي و ۲۰ فقره كارشناسي رايگان 

انجام شده است. 

حقوق دانان بسيجي ۲۸۳ زنداني كرمانشاهي را آزاد كردند 

برگزاري جشن نيكوكاري با برپايي ۴50 پايگاه در فارس
امس�ال جش�ن نيكوكاري در 115 پايگاه امدادي و معاب�ر و ۳۳0 مركز      فارس
نيكوكاري و از طريق درگاه هاي اينترنتي در استان فارس برگزار مي شود. 
محمد بذرافشان مديركل امداد فارس با بيان اينكه امسال نيز طبق هرسال اين جشن به صورت نمادين 

از ۱۴ اس��فند ماه جاري و با ش��عار »عيدي براي 
همه« همزمان با سالروز تأس��يس كميته امداد 
امام خميني)ره( در سراسر كشور و استان فارس 
برگزار مي شود، گفت: به دليل شيوع بيماري كرونا 
و تعطيلي مدارس اين آيين در ۱۱۵ پايگاه امدادي 
و معابر به هم��راه 33۰ مركز نيكوكاري اس��تان 
برگزار مي شود.  وي يادآور ش��د: سال گذشته با 
كمك مردم نوع دوست استان، مبلغ 3۶۹ ميليارد 

و 3۱۸ ميليون ريال در جشن نيكوكاري جمع آوري شد.  مديركل امداد فارس با بيان اينكه پيش بيني 
مي شود امسال ميزان كمك هاي مردمي رشدي ۲۰ درصدي داشته باشد، افزود: با توجه به زلزله اخير 
سي سخت يكي از شهرهاي استان كهگيلويه و بويراحمد، مقرر شده است تا در تمام شهرستان ها يك 

پايگاه ويژه براي جمع آوري كمك به هموطنان آسيب ديده در اين حادثه برپا شود. 

باغ موزه دفاع مقدس خراسان شمالي فردا  افتتاح مي شود 
   خراسان شمالي فردا و با حضور رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
فاز يك باغ موزه دفاع مقدس خراسان ش�مالي افتتاح مي ش�ود. 
محمدعلي شجاعي استاندار خراسان شمالي در نشست هماهنگي افتتاح فاز يك باغ موزه دفاع مقدس 
اين استان با اشاره به اينكه فردا و با حضور سردار 
كارگر رئيس بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي 
دفاع مق��دس فاز يك ب��اغ موزه دف��اع مقدس 
خراسان شمالي افتتاح مي شود. گفت: تاكنون 
۴ ميليارد تومان از محل اعتبارات استاني براي 
تكميل باغ موزه دفاع مقدس هزينه شده است. 

وي با اش��اره به آغاز اجراي پروژه باغ موزه دفاع 
مقدس استان در سال ۹۶، افزود: با انسجام و هم 
افزايي اجزاي حاكميت در استان تمامي دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان پاي كار آمده اند تا اين 

پروژه در استان تكميل شود تا بخشي از دين به شهدا و ايثارگران ادا شود. 
گفتني است استاندار خراسان شمالي دي ماه سال جاري پس از بازديد از روند ساخت باغ موزه دفاع 

مقدس استان از عزم جدي براي به بهره برداري رساندن اين طرح تا پايان سال خبر داده بود. 

 ۶81 واحد مسكوني سيل زده شازند
بازسازي شد

از750 واحد مس�كوني شهرستان ش�ازند كه در سيل سال 
گذشته آسيب ديده بود، بازسازي ۶81 واحد به اتمام رسيد. 
مسعود جعفري مدير بنياد مس��كن انقالب اسالمي شهرستان 
شازند با اش��اره به اتمام بازس��ازي ۶۸۱ واحد مسكوني از ۷۵۰ 
واحد تخريب شده بر اثر سيل سال گذشته گفت: براي بهسازي 
و بازسازي واحدهاي آسيب ديده از سيل تسهيالت ۴۰ ميليون 
توماني در اختيار متقاضيان قرار گرفته و براي هر واحد نيز ۱۶۰ 

كيسه سيمان هديه مقام معظم رهبري اختصاص يافت. 
وي اف��زود: همچني��ن ۲۵۰ واحد مس��كن محرومي��ن در اين 
شهرستان در دست ساخت است كه پس از احداث به افراد تحت 

پوشش نهادهاي حمايتي واگذار خواهند شد. 
مدير بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرس��تان شازند ادامه داد: 
قرارداد اعطاي تسهيالت به ۱۸۰ واحد مسكن محرومين از سوي 
بانك ها منعقد شده و تالش مي ش��ود اين واحدها در كوتاه ترين 

زمان به بهره برداري برسند. 

 پرداخت تسهيالت مكانيزاسيون
كشاورزي به كشاورزان مياندورود 

۶2 ميليارد ريال تسهيالت مكانيزاسيون كشاورزي امسال 
براي خريد ماشين آالت كشاورزي در مياندورود پرداخت شد. 
سيد اس��ماعيل علوي مدير جهاد كشاورزي مياندورود از جذب 
۶۲ ميليارد ريال تسهيالت مكانيزاسيون كشاورزي شهرستان 
مياندورود از ابتداي امسال خبرداد و گفت: اين تسهيالت براي 
خريد انواع تراكتور، تيلر با ادوات، نشاءكار برنج و ادوات و كمباين 

برنج با اشتغالزايي ۱۴۵ نفر در اين شهرستان پرداخت شد. 
وي افزود: تسهيالت مكانيزاسيون كشاورزي با سود ۱۵ درصد به 

متقاضيان واجد شرايط پرداخت مي شود. 
مدير جهاد كشاورزي مياندورود ادامه داد: مكانيزاسيون فراتر از 
كاربرد تراكتور بوده و داراي محاسني همچون انج��ام به هنگام 
عمليات كش��اورزي، كاهش محدودي��ت آب و هواي منطقه بر 
روي برنامه ريزي كش��اورزي، بازدهي و بهره وري بيشتر، مقرون 
به صرفه بودن، س��هولت و س��رعت انجام عمليات و كاهش نياز 

كشاورزان به نيروي انساني است. 

 آزادي ۳۲ زنداني خراسان رضوي
 با اجراي طرح نذر هشتم

۳2 زنداني در استان خراسان رضوي با اجراي طرح نذر هشتم 
از بند زندان رهاي�ي يافته و به آغوش خانواده برگش�ته اند. 
سعيد جانفدا مديركل زندان هاي خراسان رضوي در مراسم آزادي 
هشت زنداني در تربت حيدريه گفت: اين تعداد زنداني در قالب 
طرح نذر هشتم كه ظرفيتي مازاد بر ساير مجاري مؤثر در آزادي 

زندانيان است، از زندان هاي استان آزاد شده اند. 
وي افزود: زندانيان رها شده در اين طرح با پرداخت ۴۶۰ ميليون 
ريال بدهي توسط خيرين و ۲۴۰ ميليون ريال گذشت شكات از 
زندان آزاد شدند و بالفاصله پس از آزادي به همراه خانواده هايشان 
به صورت رايگان به مشهد مقدس و زيارت امام رضا)ع( مشرف 

مي شوند. 
مديركل زندان هاي خراس��ان رضوي با اشاره به طرح نذر هشتم 
تصريح كرد: براس��اس تعريف و ماهيت اين طرح، هشتم هر ماه 
هش��ت زنداني نيازمند به نيت امام رضا)ع( با مشاركت و همت 
خيرين و نمازگزاران مساجد از زندان هاي استان آزاد مي شوند. 

   خراسان رضوي   مازندران     مركزي


