
 60درصد مدارس بروجرد 
نيازمند مرمت و نوسازي

هر سال با نزديك شدن به آغاز سال تحصيلي، صداي مشكالت موجود 
در مدارس هم بلند مي شود و اين بازي تا آخر س�ال ادامه دارد. با اين 
حال مسئوالن بيكار نمي نش�ينند و قول و وعده مي دهند و فراموش 
مي كنند! با اينكه وعده هاي رفع نيازهاي مدارس و مراكز آموزشي در 
مدت تعطيالت تابستاني بارها و بارها تكرار شده، اما باز هم شروع سال 
تحصيلي بيانگر بي عمل ماندن اين حرف هاست و محصالن بايد مهر را با 
بي مهرهاي زيادي شروع كنند. درست مثل مدارس لرستان كه قرار بود 
مرمت و نوسازي آنها تا قبل از مهرماه تمام شود، اما حاال اعالم شده  است 
فقط در بروجرد ۶۰ درصد مدارس در حال بازسازي و نوسازی هستند. 

    
اوايل امس��ال بود كه معاون امور عمراني استاندار لرستان با بيان اينكه 
براي مرمت، بازس��ازي و مقاوم سازي مدارس لرس��تان نياز به 3 هزار 
ميليارد تومان اعتبار است، گفت: » هزار و ۲۷۰ واحد آموزشي لرستان 
نياز به بازسازي دارند و ۷۰۰ واحد نيازمند مقاوم سازي هستند كه براي 
هر واحد آموزشي بايد حدود ۴۵۰ ميليون تومان اعتبار در نظر داشته 
باش��يم. « گودرز اميري نيز مثل ديگر مسئوالن، يك دوره چند ساله را 
براي رفع تمام مش��كالت و نيازهاي مدارس اعالم كرده و با بيان اينكه 
با مش��اركت خيران در يك برنامه پنج س��اله مي توانيم مشكالت اين 
حوزه را رفع كنيم، ادامه داد: » در سال 98 دولت اعتبارات خوبي برای 
بازسازي و مقاوم سازي مدارس به لرستان تخصيص داد كه در مجموع 
۲۰۰ميليارد تومان محقق شد. با اين اوضاع نيازمند حمايت خيران براي 
ساخت، تكميل و بازسازي مدارس لرستان هستيم كه در همين رابطه 
۵8ميليارد تومان رقم اهدايي خيران براي نوسازي مدارس در سال 98 
بود. « بعد از آن مدير كل نوسازي مدارس لرستان از طرحي تحت عنوان 
»آجر به آج��ر« صحبت كرد كه قرار بود براي رفع مش��كالت فضاهاي 
آموزشي اس��تان اجرا ش��ود.  امير غفوري نژاد با بيان اينكه بسته طرح 
تحولي آجر به آجر با هدف ساخت و تجهيز مدارس با مشاركت آحاد مردم 
صورت خواهد گرفت، گفت: »در سال گذشته هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
توسط خيران مدرسه ساز كشور براي ساخت مدارس تعهد شد كه از اين 

ميزان سهم استان لرستان نزديك به ۱۰۰ ميليارد تومان بود.«
   مدارس چشم انتظار همت مسئوالن

هر چند سيل هاي بهار و زمستان 98 خسارات زيادي به مدارس مناطق 
مختلف لرستان وارد كرد، اما بدون شك اين كمك هاي خرد خيران و 
مردم بود كه موجب ش��د تا تعدادي از آنها تعمير شود و به بهره برداري 
برسد.  با اين اوصاف و با نزديك شدن بازگشايي مدارس، نماينده مردم 
بروجرد و اشترينان در مجلس با اعالم اينكه ۶۰ درصد مدارس بروجرد 
نيازمند بازسازي و نوسازي هستند، گفت: »بايد اعتبارات مورد نياز براي 
رفع مشكالت اين مراكز آموزش��ي هر چه زودتر تأمين شود.«  عباس 
گودرزي كه در جلسه بررسي مسائل نوس��ازي مدارس بروجرد سخن 
مي گفت، تأكيد كرد: »در سطح كالن كش��ور طي سال هاي 98 و 99 
اعتبارات خوبي به نوسازي مدارس اعطا ش��د و بيش از ۲ هزار ميليارد 
تومان نيز به اين حوزه تعلق گرفته ، اما اين رقم باز هم كم است. « وي با 
اشاره به اينكه آموزش و پرورش متعلق به همه ماست و بايد نگاه ويژه به 
آن شود، ادامه داد: »بروجرد شهر فقها، علما، فضال، مشاهير، استعدادهاي 

درخشان بوده و بهترين دانش آموزان را تقديم كشور كرده است. «
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسليسيد احمد هاشمي اشكا

گياه�ي  نم�ك      مركزي
ضدفش�ار خون 
در مجموعه ش�ركت معدني ام�الح ايران در 

استان مركزي توليد شد. 
هوشنگ فرجي، مديرعامل شركت معدني امالح 
ايران گفت: اين ش��ركت موفق شد نمك گياهي 
ضدفشار خون را در مجموعه خود توليد كند.  وي 
افزود: در چهار ماهه نخست سال 99 بالغ بر ۶۵هزار 
تن سولفات س��ديم در اين شركت توليد شده كه 
نس��بت به برنامه تدوين شده ش��ركت ۶ درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد 
به ثبت رسيده اس��ت.  مديرعامل شركت معدني 
امالح ايران ادام��ه داد: ۲8 هزار تن توليد نمك در 
اين شركت انجام گرفته كه نسبت به مدت مشابه 
و برنامه شركت كاهش صورت گرفته است و علت 
اين كاهش بارندگي هاي مطلوب سال گذشته و 
ابتداي سال جاري بود كه به دليل آبگرفتگي درياچه 

حوض س��لطان و درياچه نمك كاشان برداشت 
نمك كاهش يافت، اما در مجموع، عملكرد شركت 
طبق برنامه انجام مي شود.  فرجي با اشاره به ميزان 
فروش ۶۰ هزار و 8۰۰ تني سولفات سديم در بازه 

زماني مذكور گفت: در اين مدت ۱۵ هزار تن نمك 
تصفيه شده مجدد و ۱۱ هزار تن نمك هيدروميل 
به فروش رسيده است كه نسبت به برنامه 9 درصد 
و نس��بت به س��ال قبل ۷ درصد افزايش داش��ته 

اس��ت.  وي با بيان اينكه 8۷درصد كل نياز كشور 
به سولفات س��ديم از طريق شركت معدني امالح 
ايران تأمين مي شود، افزود: نياز كشور ۲۱۰ هزار 
تن است كه طي دو سال آينده به بيش از 3۰۰ هزار 
تن مي رسد، به همين دليل بايد اقدامات توسعه اي 
برای تأمين اين نياز انجام شود.  مديرعامل شركت 
معدني امالح ايران توليد س��ولفات پتاس��يم به 
ميزان ۴۰ هزار تن در س��ال با اش��تغالزايي براي 
9۰ نفر در گرمسار، پروژه كلرايد كلسيم به ميزان 
۱۵هزار تن در سال با اشتغال ۲۱ نفر و طرح توسعه 
نمك تصفيه ش��ده مجدد به ميزان ۴۰ هزار تن با 
اشتغالزايي ۲۲ نفر و طرح توسعه سولفات سديم 
اراك را از پروژه هاي در دستور كار شركت دانست 
و افزود: با اجراي طرح توس��عه سولفات سديم در 
اراك، ميزان توليد به ۱۰۰ هزار تن مي رسد كه ۴۰ 
فرصت شغلي را به دنبال دارد و تا ۱۰ سال آينده 

كشور را بي نياز خواهد كرد. 

توليد نمك گياهي ضدفشار خون در شركت معدني امالح ايران

برگزاري بزرگ ترين محفل قرآني مجازی كشور در نهاوند
امسال همزمان     همدان
ب�ا ده�ه م�اه 
محرم بزرگ ترين محفل قرآني كش�ور به 
صورت مج�ازي در شهرس�تان نهاوند در 

استان همدان برگزار مي شود. 
پيام بحيراي��ي، مدير واح��د تخصصي قرآن 
و عت��رت كانون فرهنگ��ي و هنري انديش��ه 
شهرس��تان نهاوند گف��ت: بزرگ ترين محفل 
قرآني كشور از شب اول محرم به مدت ۱۰ شب 

با حضور ۲۰ تن از قاريان بين المللي و ممتاز كشوري به صورت مجازي و از طريق اينستاگرام در اين 
شهرستان برگزار خواهد شد.  اين فعال قرآني با اشاره به اينكه اين محفل هر شب از ساعت ۲۲:3۰ 
تا ۲3 به مدت ۱۵دقيقه براي هر قاري برگزار خواهد شد، افزود: پخش آنالين اين محفل از صفحات 
pyambahiraii9۰ و khabar_qurani و nahavand_qurani در اينس��تاگرام خواهد 
بود.  وي ادامه داد: استاد محمدجواد موسوي درچه اي، محمدحسن موحدي، خسرو اميني، هادي 
رحيمي، سيدعلي موسوي، وحيد نظريان، احسان بيات، احمدرحيمي، رضا رحماني و امين عبدي 

تعدادي از قاريان بين المللي ممتاز كشوري حاضر در اين محفل هستند.

راه اندازي نخستين مركز راديوتراپي در قزوين
نخستين مركز      قزوين
پ�ي  ديوترا را
استان با انجام اقدامات دوزي متري و تأييد 
نهايي آن توسط س�ازمان انرژي اتمي آماده 

پذيرش بيماران شد. 
دكتر اميرمحمد كاظمي فر، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزش��كي قزوين گفت: پارس��ال دس��تگاه 
شتاب دهنده مورد نياز مركز راديوتراپي قزوين با 
۱۷۰ ميليارد ريال تهيه ش��د، اما با شيوع بيماري 

كرونا راه اندازي اين دستگاه به تعويق افتاد.  وي از آماده سازي همراه سراي بيماران در مركز راديوتراپي استان كه 
در محوطه بيمارستان واليت واقع شده، خبر داد و افزود: براي همراهان بيماران بستري در اين مركز امكان اسكان 
موقت نيز مهيا شده است.  اقدامات دوزي متري براي اطمينان از نشت نكردن تشعشعات درمانگر است تا محوطه 
اطراف اين بخش عاري از تشعشعات مضر و آماده براي پذيرش بيماران سرطاني نيازمند اين نوع از درمان باشد.

اجراي پويش »شكرانه سالمت« و اهداي پالسما در سمنان 
مديركل انتقال     سمنان
خون س�منان با 
اش�اره به اه�داي ۲۰۲ واحد پالس�ما از ۲۲۷ 
مراجعه كننده بهبود يافت�ه از كرونا به مراكز 
انتقال خون از ادامه اجراي پويش »ش�كرانه 
سالمت« و اهداي پالسما در اين استان خبر داد. 
وحيد بغدادي، مديركل انتقال خون سمنان با 
اشاره به تداوم طرح شكرانه سالمت ويژه اهداي 
پالسما توسط كساني كه كرونا داشتند و بهبود 

يافتند، گفت: تاكنون ۲۰۲ واحد پالسما از ۲۲۷ مراجعه كننده بهبود يافته از كرونا در سطح استان سمنان 
دريافت شده است.  وي با بيان اينكه اهداي پالسما در درمان بيماران ديگر تأثير دارد، افزود: چهار دستگاه 
پالسما فرزيس در سمنان و شاهرود آماده دريافت پالسما از بهبود يافتگان است.  مديركل انتقال خون 
استان سمنان خواستار اطالع رساني رسانه ها در طرح اهداي پالسما در سطح استان شد و تصريح كرد: 
پيوستن به پويش »شكرانه سالمت« از طريق اهداي پالسما در درمان بيماران كرونايي مي تواند مؤثر 
باشد.  بغدادي با بيان اينكه پالسما درماني از دهم ارديبهشت 99 آغاز و همچنان ادامه دارد، گفت: تاكنون 

۲۰۲ واحد پالسما از بهبود يافتگان از كرونا در سطح استان سمنان دريافت شده است.

صدور۵ سند تك برگي مالكيت اراضي كشاورزي در آذربايجان غربي  
   آذربايجان غربي مدي�ر ام�ور 
اراضي سازمان 
جهاد كشاورزي آذربايجان غربي از صدور 
پن�ج س�ند تك برگ�ي مالكي�ت اراض�ي 
كشاورزي در راستاي اجراي طرح كاداستر 
اراض�ي كش�اورزي، در اس�تان خب�ر داد. 
مهدي س��رخوش، مدي��ر امور اراضي س��ازمان 
جهادكش��اورزي آذربايجان غربي گف��ت: برابر 
پيگيري ه��اي صورت گرفته براي صدور اس��ناد 
كشاورزي در پاييز و زمستان س��ال 98، تعداد پنج فقره سند در اجراي طرح كاداستر از طريق هيئت حل 
اختالف ثبت منجر به صدور اسناد شد.  وي افزود: در راستاي تس��هيل در صدور اسناد اراضي كشاورزي 
تفاهمنامه اي فيمابين وزارت كشاورزي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در مورخه ۱9فروردين ۱399 
منعقد شده كه در اين راستا نيز اشخاص متقاضي به ادارات ثبت اسناد شهرستان ها در حال معرفي هستند.

 توزيع ۳۵ هزار بسته معيشتي
 بين نيازمندان البرزي 

همزم�ان با آغ�از مرحل�ه دوم     البرز
رزمايش مواسات در استان البرز 
۳۵ ه�زار بس�ته معيش�تي بي�ن نيازمن�دان توزيع ش�د. 
سردار يوسف مواليي، فرمانده س��پاه امام حسن مجتبي)ع( البرز 
گفت: مرحله دوم رزمايش مواسات و همدلي همزمان با سراسركشور 
در استان با توزيع 3۵ هزار بسته معيشتي بين نيازمندان آغاز شد.  
وي با بيان اينكه در اجراي اين رزمايش خيران، دستگاه ها و نهادهاي 
مختلف ما را ي��اري كردند، اف��زود: در آغاز مرحل��ه دوم رزمايش 
مواس��ات 3۵هزار بس��ته موادغذايي تهيه و بين نيازمندان توزيع 
مي شود.  فرمانده سپاه اس��تان البرز با عنوان اينكه ارزش ريالي هر 
بس��ته ميانگين 3۰۰ الي ۵۰۰ هزار تومان اس��ت، تصريح كرد: با 
توجه به اينكه اين رزمايش مردمي است بيش از 3۵ هزار بسته اعالم 
شده به صورت خارج از آمار، مردم به صورت خود جوش در لبيك 
به فرامين رهبري به نيازمندان كمك كردند.  مواليي گفت: مرحله 
دوم رزمايش مواسات در سه بخش برگزار مي شود كه در دهه امامت، 

دهه اول محرم و دهه آخر صفر برگزار مي شود.

 اجراي طرح ويزيت رايگان
 از سوي گروه هاي جهادي در بندرماهشهر

مركز جراحي و مجتمع درماني     خوزستان
شهيد عمويي منطقه سوم نيروي 
دريايي سپاه با همكاري گروه جهادي حضرت محسن، بسيج 
جامعه پزشكي و س�تاد غدير بندرماهش�هر طرح ويزيت و 

داروي رايگان را راه اندازي و اجرا كردند. 
 سرهنگ محمد شريف ش��يرعلي، معاون هماهنگ كننده منطقه 
س��وم نيروي دريايي س��پاه گفت: مركز جراحي و مجتمع درماني 
شهيد عمويي منطقه سوم نيروي دريايي سپاه با همكاري گروه جهادي 
حضرت محسن، بسيج جامعه پزشكي و ستاد غدير بندرماهشهر طرح 
ويزيت و داروي رايگان را راه ان��دازي و اجرا كردند.  وي افزود: در اين 
طرح بيش از ۵۰۰ نفر توسط پزشكان متخصص اين مجتمع ويزيت 
شده و داروي آنها به صورت كاماًل رايگان در اختيارشان قرار گرفته 
است. متخصص داخلي، عمومي، گوش، حلق و بينی و اطفال بخشي 
از پزشكان شركت كننده در اين طرح بودند.  اين در حالي است كه 
قرارگاه جهاد س��ازندگي محروميت زدايي منطقه سوم دريايي، كار 

تعمير، بازسازي و ساخت سكونتگاه هاي محرومان را برعهده دارد.

 اهداي 1000 سري جهيزيه
 به نوعروسان نيازمند بوشهري

هزار دست جهيزيه ش�امل 1۰ قلم      بوشهر
كاالي اساس�ي زندگ�ي ب�ه ارزش 
1۲ميليارد تومان ميان نوعروسان بي بضاعت استان بوشهر توزيع شد. 
احمد لطفي، مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان بوشهر با 
اشاره به توزيع  هزار دست جهيزيه در بين نيازمندان گفت: جهيزيه 
ياد شده ش��امل ۱۰ قلم كاالي اساسي زندگي ش��امل يخچال، 
اج��اق گاز، جاروبرقي، لباسش��ويي، دو تخته ف��رش، پتو، ظروف 
آشپزخانه، اتو، پنكه و ديگر لوازم اوليه زندگي بود كه ميان نوعروسان  
در شهرها و روستاهاي محروم استان بوشهر توزيع شد.  وي ارزش 
هر دست جهيزيه ياد ش��ده را ۱۲ميليون تومان دانست و افزود: 
اين جهيزيه ها در مجموع با همكاري نيكوكاران، خيران، نهادها و 
دستگاه هاي مختلف اجرايي به ارزش ۱۲ميليارد تومان تهيه شده 
است.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان بوشهر گفت: 
در اين راس��تا  هزار يخچال و كولر گازي به ارزش ۵ميليارد تومان 
ميان خانوارهايي كه از وسايل سرمايشي محروم بودند با همكاري 

پايگاه دريايي ارتش، نيكوكاران و مسئوالن توزيع شد.

ساخت برنامه هاي فاخر به مناسبت سالگرد 
شهادت سردار سليماني در كرمان

افتتاح 4۷0 تخت بيمارستاني و جذب هزار و ۸۷ 
نيرو در مراكز درماني مازندران

مدي�ركل بنياد     كرمان
حفظ آثار استان 
كرمان از برگ�زاري چندين برنام�ه فاخر و 
ارزشمند در سالگرد شهادت سردار سليماني 

در استان كرمان خبر داد. 
س��رهنگ محمود مهدوي فرد، مديركل بنياد 
حفظ آثار كرمان با بيان اينكه اين استان ملك 
سليمان و ديار سردار شهيد حاج قاسم سليماني 
است، گفت: به مناسبت سالگرد شهادت سردار 
قاسم سليماني برگزاري چندين برنامه فاخر و 
ارزشمند در دستور كار قرار گرفته است كه در 
زمان هاي تعيين ش��ده اجرا خواهد شد.  وي با 
بيان اينكه در مجموعه استان كرمان تشكيل 
ش��وراي سياس��تگذاري برنامه هاي اجرايي با 
محوريت حاج قاسم شكل گرفته و ۱۴ كميته 
زيرمجموعه شورا تشكيل ش��ده است، افزود: 
تمامي اين اقدامات و مج��وز انجام همه آنها با 
محوريت سپهبدشهيد حاج قاسم سليماني بايد 
به تأييد بنياد شهيد سليماني و خانواده ايشان 
برسد.  مديركل بنياد حفظ آثار كرمان با اشاره 
به اينكه به همت سردار معروفي فرمانده سپاه 
ثاراهلل استان كرمان زمينه تأييد اين اقدامات و 
ارتباط با خانواده شهيدسليماني تسهيل شده 

است، ادامه داد: اين شورا اين هفته آغاز به كار 
خواهد كرد.  مهدوي فرد با بيان اينكه بيش��تر 
كارهای ملي و اس��تاني با محوريت حاج قاسم 
بايد تأييد شود، گفت: مس��ئول گلزار شهدای 
كرمان انتخاب ش��ده و اج��رای چندين طرح 
زيبا در مجموعه اس��تان كرمان در برنامه بوده 
كه منتظ��ر تأييد اي��ن شوراس��ت.  وي افزود: 
نرم افزار شهيد حسين يوسف اللهي كه حاج قاسم 
ارادت ويژه اي به اين ش��هيد بزرگوار داشته و 
خواستار تدفين پيكرش��ان در كنار اين شهيد 
بود، رونمايي شده است.  مديركل بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان كرمان 
با بيان اينكه از نرم افزار تلف��ن همراه با عنوان 
»س��ردار دل ها« پيرامون زندگي و شخصيت 
شهيدسپهبد حاج قاسم سليماني نيز رونمايي 
شده است، ادامه داد: اين نرم افزار روي گوشي 
تلفن هم��راه نصب مي ش��ود و با ي��ك كليك 
مي توان ابعاد شخصيتي حاج قاسم را مشاهده 
كرد.  مهدوي فرد به چاپ منظومه زندگينامه 
سردار حاج قاسم س��ليماني اشاره كرد و گفت: 
ديدار مادران شهدا با حاج قاسم و نكاتي كه در 
اين ديدارها مطرح شده به عنوان يك كار هنري 

در دست اجراست. 

رئيس دانشگاه     مازندران
علوم پزش�كي 
مازندران از افتتاح 4۷۰ تخت بيمارس�تاني 
طي شش ماه اخير و جذب هزار و ۸۷ نيرو در 
مراك�ز درمان�ي در اس�تان خب�ر داد. 
سيد عباس موسوي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران با اش��اره به اينكه تاكنون بيش از 3۱۰ 
ميليارد تومان اعتبار براي مقابله و مهار كرونا در 
استان جذب و در حوزه هاي زيرساختي، تأمين 
تجهيزات، تكميل و بهره برداري از امكانات هزينه 
شده است، گفت: در ش��ش ماه اخير۴۷۰ تخت 
بيمارستاني در مراكز درماني استان افتتاح شد 
و به بهره برداري رس��يد و ه��زار و 8۷ نيرو براي 
كادر درماني جذب شده است.  وي افزود: عالوه 
بر اين ۱۴ هزار مترمربع فضا به سرانه بهداشتي و 
درماني استان نيز افزوده شد.  رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران، با اشاره به افزوده شدن صدها 
دستگاه تأمين اكسيژن رساني به بيمارستان ها 
در دوره مقابل��ه با كرون��ا ادام��ه داد: همچنين 
۱3دستگاه اكسيژن ساز اضافه شد و بايد تعداد 
آن به ۲۲ دس��تگاه اكسيژن ساز برسد.  موسوي 
با اينكه تمامي بيمارس��تان هاي استان بايد به 
سي تي اسكن مجهز ش��ود، گفت: سي تي اسكن 

براي بيمارس��تان كوچك ضرورتي ندارد، اما به 
دليل بروز بيماري كرونا اين نياز احساس مي شود.  
وي درباره تأمين نيرو نيز گفت: هزار و 8۷ نيرو در 
بخش هاي مختلف جذب شد و از اين تعداد ۶۵ نفر 
از دانشجويان سال آخر دوره هاي پزشكي است.  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با تأكيد بر 
اينكه بايد كاري كنيم كه جامعه رفتار سينوسي 
با بيماري كرونا نداشته باشد، تصريح كرد: بايد 
به روش جديدي از زندگي دس��ت يابيم.  موسوي 
با بيان اينكه در حال حاضر روند بيماري در استان 
روبه كاهش است، ادامه داد: در حال حاضر نقطهR يا 
ابتالي بيماري در استان به كمتر از يك نفر به ازاي 
هر بيمار رسيده است.  وي افزود: در حوزه سالمت 
۷۵درصد از فعاليت ها به خارج از حوزه برمي گردد، 
اما در اين بيماري، نقش اجتماع بسيار اثرگذارتر 
خود را نش��ان داده اس��ت.  رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران يادآور شد: اگر نتوانيم جلوي 
گسترش بيماري را بگيريم، هيچ نظام سالمتي 
نمي تواند مقابل بيماري مقاومت  كند و بايد توليد 
بيمار را كنترل كنيم.  موسوي اظهار اميدواري 
كرد: ب��ا رعايت دس��تورالعمل ها و پروتكل هاي 
بهداشتي می توان روند صعودي بيماري كرونا را 

در اين استان مهار كرد.

   گلستان: مظاهر ملكان مدير امور آب و فاضالب گاليكش گفت: در 
چهار ماهه اول سال جاري براي بهبود وضعيت كيفي آب در گاليكش 
39۵ مورد آزم��ون ميكروبي، 88۱ م��ورد آزمون كدورت س��نجي و 
۱۵كيلومتر شست وشوي ش��بكه و خط انتقال انجام شده است.  وي 
افزود: تعداد ۴3 سرويس آبرساني سيار به روستاهاي تحت پوشش و 
غير تحت پوشش، اليروبي و لوله گذاري يك حلقه چاه، دو باب احداث 
مخزن ۱۰۰مت��ر مكعبي، هزار و ۱۰۰متر اجراي خ��ط انتقال، اصالح 
شبكه و احداث حوضچه فشارش��كن، 3۰۰متر مرمت و بازسازي خط 
انتقال بش اويلي، ۵۰۱ متر مرمت و بازسازي شبكه داخلي و بهسازي، 
3۰۰متر خط پمپاژ و تجهيز و بهره برداري از چش��مه تراجيق از ديگر 

اقدامات مهم در اين زمينه است. 

   اردبيل: حجت االسالم مهدي ستوده، مديركل اوقاف و امور خيريه 
استان اردبيل گفت: مس��ابقات قرآن در پنج رشته و با حضور منتخب 
استاني همزمان با ايام عيد غديرخم و با حضور منتخبان شهرستان هاي 
مختلف در اردبيل برگزار ش��د كه نفرات برتر عازم مسابقات كشوري 
قرآن در رشته هاي پنجگانه خواهند شد.  وي افزود: تالش كرده ايم تا 
داوطلبان اين دوره از مسابقات در يك فضاي مناسب همراه با آرامش 
و اطمينان خاطر با هم رقابت كنند تا منتخبان واقعي در س��طح ملي 
مشكلي از بابت پاسخگويي به س��ؤاالت و همچنين تراز برگزاري اين 

رويداد در رقابت با منتخبان ساير استان ها نداشته باشند. 

   فارس: مبلغان قرارگاه عمار مدرسه علميه منصوريه شيراز در عيد 
غدير با حضور در مناطق محروم مراسم جشني را با رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي براي كودكان اين مناطق برگزار و اقدام ب��ه توزيع يكهزار 
و ۵۰۰ دس��ت غذاي گرم كردند.  حجت االس��الم حميدرضا حدائق 
گفت: سركشي و تجليل از خانواده هاي ش��هدا توسط مبلغان قرارگاه 
عمار، اهداي هداياي فرهنگي از قبي��ل كيف، كتابچه و مقنعه از ديگر 

فعاليت هاي مبلغان شب عيد غدير بوده است. 

   خراسان شمالي: معاون فرهنگي و رسانه اي اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي خراسان شمالي از اجراي طرح تابستانه كتاب با مشاركت 
هفت كتابفروشي در اين استان خبرداد.  رضا رضايي گفت: در اين طرح 
كتاب هاي عمومي و كتاب هاي كودك و نوجوان با ۲۵درصد تخفيف 
براي عالقه مندان در نظر گرفته شده است و عالقه مندان مي توانند تا 

سقف يك ميليون ريال كتاب هاي مورد نياز خود را خريداري كنند. 

  يزد: مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي يزد با اشاره به آغاز فاز دوم 
آزادسازي سراسري رودخانه هاي ش��يركوه گفت: براي اجراي اين فاز 
از عمليات آزادس��ازي ۵۰۴ مورد تصرف بس��تر شناسايي شده است.  
محمدمهدي جواديان زاده افزود: در فاز دوم، ۱۱۴ كيلومتر از تصرفات 
رودخانه هاي حوزه شيركوه شناسايي شده است كه تاكنون ۲۵۰متر 
مربع از اراضي حريم رودخانه آزادسازي شد.  وي با بيان اينكه هرگونه 
ساخت و ساز در بس��تر و حريم كمي رودخانه ممنوع است، ادامه داد: 
با هماهنگي هاي به عمل آمده و اخذ دس��تورات قضايي، آزادس��ازي 

سراسري فاز دوم حريم و بستر رودخانه در منطقه شيركوه آغاز شد. 

  خراسان رضوي: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب سبزوار اعالم 
كرد: اين ش��ركت براي جبران كسري آب ش��رب ۱۱۰هزار مشترك 
اقدام به هوشمندسازي شبكه توزيع آب اين شهر كرده است.  حسين 
رياضي توليد آب شرب در شهر۲۵۰هزار نفري سبزوار را هزار ليتر در 
ثانيه اعالم كرد كه حدود ۱۵۰ ليتر در ثانيه كمبود دارد.  به گفته وي، 
اين شركت عالوه بر هوشمندسازي و مديريت كاهش فشار شبكه در 
س��اعات بامدادي، اجراي پروژه هاي تأمين آب پايدار را در دستور كار 

قرار داده است.

اهداي 1000 سري جهيزيه  به زوج هاي فارس 
از سوی سپاه فجر

    فارس همزمان با ايام عيد غدير هزار سري 
جهيزيه از طرف سپاه فجر به زوج هاي 

نيازمند استان فارس اهدا مي شود. 
سرهنگ پاسدار جالل يار محمدي، معاون روابط عمومي سپاه فجر فارس 
با بيان اينكه اهداي جهيزيه به زوج هاي ج��وان يك حركت فرهنگي مؤثر 
در راستاي ترويج سنت حسنه ازدواج آسان جوانان در جامعه است، گفت: 
همزمان با ايام عيداهلل االكبر عيد غدير هزار ِسري جهيزيه روز سه شنبه از 
طرف قرارگاه محروميت زدايي حضرت احمد بن موس��ي)ع( سپاه فجر به 
زوج هاي نيازمند استان فارس اهدامي شود.  وي با بيان اينكه سپاه و بسيج 
با همراهي خيران فارس اقدامات مؤث��ري در قالب رزمايش كمك مؤمنانه 
داشته اند، افزود: آسيب هاي اقتصادي ناشي از شيوع بيماري كرونا بخشي 
از اقش��ار محروم فارس را تحت تأثير قرار داده و س��پاه فج��ر با به كارگيري 
تمام ظرفيت هاي موجود در استان به دنبال كاهش اين آسيب ها و حمايت 
از اقشار محروم اس��ت.  معاون روابط عمومي س��پاه فجر با بيان اينكه اقالم 
موجود در اين جهيزيه ها توليدات كارخانجات كشور هستند، ادامه داد: اين 
جهيزيه ها با مشاركت زوج هاي جوان تهيه شده و حمايت از كاالي داخلي و 
اشتغال كارگران ايراني از اهداف مهم اين طرح بوده است، همچنين قرارگاه 
محروميت زدايي حضرت احمد بن موسي)ع( س��پاه فجرعالوه بر مشاركت 
در خريد، انبارداري و توزيع اين جهيزيه ها را نيز بر عهده دارد.  يار محمدي 
خاطرنشان كرد: براي نخستين بار كشور تعداد 3۵ ِسري جهيزيه نيز توسط 
ناحيه بسيج عشايري به زوج هاي جوان عشاير كشور در منطقه دارنگون شيراز 
اهدا مي گردد.  وي افزود: آيين اهداي جهيزيه به زوج هاي جوان امروز با حضور 
سردار سيدضياءالدين حزني، دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي و به ميزباني سپاه فجر استان فارس برگزار مي شود.

 تدوين پروتكل عزاداري ايام محرم 
در كهگيلويه و بويراحمد

مديركل تبليغات اسالمي كهگيلويه       كهگيلويه و بويراحمد
و بويراحم�د از تدوي�ن و اب�الغ 
پروتكل هاي برگزاري برنامه ها و عزاداري ايام ماه محرم در استان خبر داد. 
سيد رضا افتخاري، مديركل تبليغات اسالمي كهگيلويه و بويراحمد گفت: 
پروتكل هاي برگزاري ايام محرم به استان ابالغ و با تدوين برش هاي استاني، 
ظرفيت سازي براي پوش��ش هيئت ها در قالب اين پروتكل ها عملياتي 
خواهد شد.  وي با اش��اره به ضوابط برگزاري محرم ۱399، از برگزاري و 
فعال سازي كارگروه محرم با محوريت س��ازمان تبليغات و پوشش ۲۴ 
دستگاه خبر داد و عنوان كرد: در حد امكان بايد برنامه ها در فضاي باز برگزار 
شود.  مديركل تبليغات اسالمي كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به برنامه هاي 
محرم افزود: تكثير روضه هاي خانگي مورد تأكيد بوده و طراحي چند برنامه 
با محوريت پخش زنده و استفاده خانواده ها از بستر تلويزيون را خواهيم 
داشت.  افتخاري از ظرفيت سازي براي تأمين ماسك عزاداران خبر داد و 
گفت : استفاده از ماسك براي عزاداران الزامي است.  وي همچنين استفاده 
از طبل، سنج، دمام و... ممنوع بوده و نذورات نيز بايد بر اساس پروتكل ها 
تهيه و بسته بندي شده باشد.  وي تالش در اقدام به كمك هاي مؤمنانه را از 

ديگر محور برنامه هاي سال جاري عنوان كرد. 

 ستاد اجرايي فرمان امام ۵ هزار جهيزيه
 به زوج هاي جوان مناطق محروم اهدا كرد

همزمان با عيد غدي�ر و در قال�ب پويش ملي »اي�ران همدل« به 
همت س�تاد اجرايي فرمان امام)ره( ۵ هزار س�ري جهيزيه كامل 
براي اهدا به تازه عروس و دامادها به مناطق محروم ارس�ال شد. 
ستاد اجرايي فرمان امام به مناس��بت عيد غدير خم و در قالب پويش 
ملي »ايران همدل« ۵ هزار س��ري جهيزيه، شامل تمام لوازم ضروري 
مورد نياز زندگي، به مناطق محروم ارس��ال كرد ت��ا به عنوان هديه به 

عروس و دامادها تقديم شود. 
محمد مخبر، رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( در مراس��م ارسال 
جهيزيه ها با بيان اينكه سياست اصلي ستاد اجرايي، توانمندسازي و 
اشتغالزايي است و در حال حاضر روزانه 3۰۰ طرح خرد و خانگي با هزار 
شغل جديد در كش��ور ايجاد مي كنيم، گفت: »با احتساب اين ۵ هزار 
سري جهيزيه، ظرف دو سال ۱۷ هزار جهيزيه در مناطق كم برخوردار 
كش��ور توزيع كرده ايم ك��ه ارزش ه��ر جهيزيه ۱۴ ميلي��ون تومان و 
شامل ۱۰ قلم جنس ايراني است. « وي با اشاره به فرمان رهبر انقالب 
درخصوص حمايت از آسيب ديدگان كرونا افزود: »از ابتداي شيوع كرونا 
در كشور ماهانه 3۰۰ ميليارد تومان بس��ته هاي معيشتي، بالعوض و 
بهداشتي در سراسر كشور توزيع كرديم و تقريباً هر ۴۵ روز يكبار توزيع 

اقالم معيشتي و بهداشتي را در دستور كار داريم. «
مخبر درخصوص مراحل س��اخت »واكس��ن كرونا« توسط محققان 
دارويي ستاد اجرايي فرمان امام نيز گفت: »از سه مسير تست حيواني 
واكس��ن كرونا انجام ش��ده اس��ت و با در نظر گرفتن پروتكل ها و اخذ 
مجوزهاي وزارت بهداش��ت طي يك الي دو هفته آينده تست انساني 

آن شروع خواهد شد. « 
الزم به ذكر اس��ت چند ماه پيش و در مراس��م اهداي ۱۲هزار س��ري 
جهيزيه توسط ستاد اجرايي فرمان امام)ره( به زوجين سراسر كشور، 
از اين تعداد ۱۱۵سري جهيزيه نيز سهم استان خراسان جنوبي بود كه 
سيدمجتبي موسوي، مدير س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( در خراسان 
جنوبي گفت: »با احتساب ۲۰ سري جهيزيه كه توزيع شده از ابتداي 
سال جاري 3۵ سري جهيزيه به نوعروسان استان اهدا شده و قرار است 

تا 8۰ جهيزيه برسد. « 
وي با بيان اينكه بخشي از جهيزيه ها توسط خيران و بخشي ديگر نيز 
توسط ستاد اجرايي پرداخت شده اس��ت، تصريح كرد: »جهيزيه هاي 
اهدايي به زوجين استان ش��امل ۱۴ قلم كاالي ايراني از جمله فرش، 
ماشين لباسشويي، تلويزيون و يخچال به ارزش هر كدام ۱۴ ميليون 

تومان است. «


