
50 سرويس لوازم خانگي، هديه مؤمنانه 
همداني ها به خانواده هاي محروم

بخش نخست مرحله دوم رزمايش همدلي و مواسات در دهه واليت 
اجرا و كمك هاي مؤمنانه مردم و خيرين به دست خانواده هاي محروم و 
آسيب ديده از كرونا رسيد. نكته حايز اهميت در اين مرحله از رزمايش 
نوع كمك هايي است كه براساس نياز خانواده ها آماده و در ميان آنها 
توزيع مي شود. مثل همداني ها كه 50س�رويس لوازم خانگي تهيه 
كرده و اين اقالم را به خانواده هايي كه احتياج داشتند هديه دادند. 

    
همداني ها كمك هاي مؤمنانه خود را به بسته هاي غذايي محدود نكرده اند 
و در مرحله دوم رزمايش همدلي و مواسات، در شهرستان كبودرآهنگ 
توزيع ۵۰ سري لوازم خانگي در ميان خانواده هاي كم برخوردار در دستور 
كار قرار گرفت تا با تأمين لوازم مورد نياز آنها زندگي آرامي را تجربه كنند.  
فرمانده سپاه ناحيه كبودرآهنگ با بيان اينكه در بخش اول مرحله دوم 
رزمايش كمك هاي مؤمنانه، س��پاه با توزيع بيش از ۵۰ س��رويس لوازم 
خانگي و ۳ هزار و ۵۰۰ بسته معيشتي توزيع شد.  سرهنگ محمود بداغي 
با اشاره به فرمان مقام معظم رهبري مبني بر برگزاري رزمايش كمك هاي 
مؤمنانه و كمك به خانواده هاي نيازمند و آسيب ديده از كرونا گفت: »در سه 
مرحله اول اين رزمايش در شهرستان كبودرآهنگ با محوريت پايگاه هاي 
مقاومت بس��يج و همكاري خيرين، ائمه جمعه و جماعات، مسئوالن و 
هيئت امناي مساجد حدود ۳ هزار و ۵۰۰ بسته معيشتي بين خانواده هاي 
نيازمند توزيع شد.« وي افزود: »عالوه بر اين ۳ هزار و ۵۰۰ بسته، ۲ هزار 
و ۵۰۰ بسته معيشتي نيز به صورت خودجوش و مردمي توسط نهادها، 
ارگان ها، هيئات مذهبي و... بين خانواده هاي نيازمند توزيع شده است.« 
فرمانده سپاه ناحيه كبودر آهنگ با اش��اره به آغاز مرحله دوم رزمايش 
تصريح كرد: »در اين مرحله بيش از ۵۰ سرويس لوازم خانگي با اعتباري 
بالغ بر ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال از طريق قرارگاه محروميت زدايي سپاه 
و خيرين بين خانواده هاي نيازمند توزيع مي شود.« به گفته بداغي، در ادامه 
اين رزمايش و با لطف خداوند متعال در دهه اول ماه محرم با ياد سيد و ساالر 
شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( تعداد يك هزار بسته معيشتي در 
سطح شهرستان توزيع خواهد شد.  در مالير هم به همت حوزه هاي بسيج 
خواهران اين شهرستان ۵۰۰ بسته معيشتي در قالب كمك هاي مؤمنانه 
در ميان خانواده هاي كم برخوردار توزيع ش��د.  براساس اين گزارش و در 
راستاي اجراي دهه اول مرحله دوم رزمايش همدلي، بسته هاي غذايي و 
معيشتي، هركدام به ارزش ۲۵۰ هزار تومان با همكاري حوزه هاي بسيج 
خواهران فاطمه الزهرا)س(، رضوان، نجميه و امام حسين)ع( آماده و در 

ميان خانواده هاي نيازمند توزيع شد. 
    جهادگران حلقه اتصال مردم و نيازمندان

گام دوم رزمايش سراس��ري كمك مؤمنانه در مناطق مختلف استان 
اصفهان همزمان با ايام دهه واليت و امامت، اعي��اد قربان و غدير آغاز 
شد. در كاشان و در مرحله اول اين حركت بزرگ 1۵6 قرباني به همت 
قرارگاه هاي جهادي و خدمات اجتماعي اين شهرستان ذبح و در ميان 
خانواده هاي كم برخوردار توزيع ش��د. همچنين ۲ هزار بسته حمايتي 
ش��امل برنج، نخود، س��ويا، عدس، رب، روغن و تن ماهي نيز به همت 
خيران و مردم ش��هيدپرور كاشان تهيه ش��ده و به كمك قرارگاه هاي 
جهادي و خدمات اجتماعي شهرس��تان در اختيار نيازمندان و جامعه 
هدف قرار گرفت.  در شهرس��تان نايين هم س��بدهاي معيشتي براي 
تأمين نيازهاي خانواده هاي آسيب ديده از كرونا آماده شده و به دست 
آنها رسيد.  دهه واليت سرشار از كرامتي بود كه مردم و خيرين به شيوه 
مولي و مقتداي شان امام علي)ع( به سراغ محرومان رفتند و دست ياري 
به سمت شان دراز كردند.  بس��يجيان و جهادگران ناييني مسئوليت 
جمع آوري و بسته بندي كمك ها را برعهده گرفتند تا با حفظ كرامت 
و شأن خانواده نيامندان، اين سبدها را به دست آنها برسانند.  در دهه 
امامت و واليت و در قالب مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه، ۳۵۰ بسته 

معيشتي در نايين آماده و در ميان آسيب ديدگان از كرونا توزيع شد. 
سرهنگ دوم پاسدار محس��ن مهدي زاده فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
نايين با بيان اينكه با تأس��ي به فرمايش مقام معظم رهبري بر رزمايش 
كمك هاي مؤمنانه، مرحله دوم را آغاز كرديم، گف��ت: »در اين مرحله 
تعداد ۳۵۰ بسته معيشتي به مبلغ ريالي هربسته 18۰هزار تومان آماده و 
در اولين فرصت بين نيازمندان توزيع شد.« وي با اشاره به شروع موج دوم 
همدلي و مواس��ات ادامه داد: »در مرحله اول حدود 4۵۰۰ بسته كمك 
معيشتي با ارزش ريالي يك ميليارد و 1۰۰ ميليون ريال بين نيازمندان 
توزيع ش��د و انتظار مي رود اين كمك ها همچنان ادامه داش��ته باشد.  
مهدي زاده با اشاره به ديگر اقدامات صورت گرفته در اين مرحله گفت: 
»از ابتداي دهه امامت و واليت به همت بسيجيان جهادگر و با همكاري 
هيئت امنا و ائمه جماعات مساجد و حس��ينيه ها و كمك هاي خيرين، 

تعداد 1۵هزار پرس غذاي گرم آماده و در بين نيازمندان توزيع شد.«
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سيداحمد هاشمي اشكامحمدرضا هاديلو

س�ومين مرحله      كاشان
غربالگري كرونا 
در كاش�ان ويژه تمام�ي افراد اجرايي ش�د. 
مسعود دهقاني رئيس شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان كاش��ان گفت: در اين مرحله تمامي 
شهروندان شهري و روس��تايي مورد غربالگري 
كويد19 ق��رار گرفتند و اين اق��دام با همكاري 

برادران و خواهران بسيجي صورت پذيرفت. 
وي با بي��ان اينك��ه در مرحله اول بي��ش از 94 
درصد منطقه كاشان پوش��ش داده شد، افزود: 
با خانواده ها تماس گرفته ش��د و اطالعات الزم 
در مورد دارا بودن اطالعات ويروس كرونا نسبت 
به اعضاي خانواده حاصل ش��د و در صورتي كه 
عاليم داشت راهنمايي هاي الزم صورت پذيرفت 
و بعد از درمان نيز راهنمايي هاي الزم در اختيار 
شهروندان قرار گرفت.  رئيس شبكه بهداشت و 
درمان شهرستان كاشان با اشاره به اجرايي شدن 

مرحله دوم غربالگري در كاشان تصريح كرد: در 
اين مرحله افراد باالي 1۵ سال مورد غربالگري 
قرار گرفتند چراك��ه افراد زير 1۵ س��ال عاليم 
باليني نداشتند و از اين رو غربالگري از 7۰ درصد 

جامعه صورت پذيرفت.  دهقاني با بيان اينكه در 
مرحله دوم افراد داراي عالمت به مراكز تشخيص 
كويد19 معرفي مي ش��وند، گف��ت: در آن مركز 
افراد داراي عالمت تح��ت درمان قرار مي گيرند 

و در شهرس��تان كاش��ان اين مركز در بلوار امام 
رضا)ع( واقع ش��ده و در دو نوب��ت صبح و بعد از 
ظهر به شهروندان خدمات ارائه مي دهد.  وي با 
بيان اينكه در مرحله دوم باالي 64 درصد افراد 
تحت پوشش قرار گرفتند، تصريح كرد: افرادي 
كه عاليم باليني كرونا بودند، به مركز غربالگري 
كرونا واقع در بلوار امام رض��ا)ع( مراجعه كردند 
و خدمات الزم را براي بهب��ودي كامل دريافت 
كردند و شناس��ايي اين افراد نيز از طريق تماس 
تلفني انجام شد.  رئيس شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان كاشان ضمن اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در مراكز جامع س��المت اين شهرستان 
افزود: با مراجعه به اي��ن مراكز افراد در خصوص 
مراقبت فش��ار خون، ديابت، واكسيناس��يون و 
تمام مراقبت هايي كه قبل از كرونا ارائه مي شود 
خدمات دريافت مي كنند و اين موضوع ش��امل 

تمامي رده هاي سني مي شود.

اجراي سومين مرحله غربالگري كرونا در كاشان

بازگشت ۱۳ معدن غير فعال زنجان به چرخه توليد
تاكنون 13 معدن     زنجان
در استان فعال 
شده است و قرار است تا آخر سال 40 معدن در 
زنجان احي�ا و به چرخ�ه اقتص�ادي باز گردد. 
علي فغفوري رئيس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت استان زنجان گفت: در سال جهش توليد 
4۰ معدن راكد اس��تان احيا مي شود كه تاكنون 
1۳ معدن غير فعال و قابل توسعه استان زنجان 
با ورود سرمايه گذار جديد، بازاريابي هاي جديد و 

رفع مشكل معارضان به چرخه توليد بازگشت.  وي افزود: معادن فعال شده شامل سه معدن در حوزه گرانيت، 
دو معدن در بخش خاك صنعتي و چهار معدن تراورتن است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان ادامه داد: مابقي معادن فعال شده در زمينه سيليس، سنگ الشه، خاك رس و مگنتيتي است.   فغفوري 
گفت: 4۰۰ معدن در استان زنجان وجود دارد كه از اين تعداد ۳۳۲ معدن فعال و 68 معدن غير فعال است.  
وي با اشاره به اينكه اين معادن براي نزديك به ۳ هزار نفر در استان زنجان اشتغال ايجاد كرده است، افزود: سال 
گذشته حدود ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تن موادمعدني توليد شده است.  ذخاير معادن استان زنجان 61۰ ميليون 

تن با تنوع ۳۳ ماده معدني است و 1۳۵ معدن مجوز دار و فعال در استان كار استخراج را انجام مي دهند.

ساخت ۹0 پارك بازي توسط خيرين در مناطق محروم خوزستان
90 پ�ارك بازي      خوزستان
ك���ودكان در 
مناطق محروم و كم برخوردار استان خوزستان از 
جمله غيزانيه اهواز به همت خيرين احداث شد. 
مكي يازع رئيس ستاد عتبات عاليات آبادان گفت: با 
هماهنگي انجام شده با خيرين و حاميان اين طرح 
احداث 1۳۵ پارك بازي در مناطق محروم، مرزي 
و كم برخوردار در استان هاي خوزستان، لرستان و 
سيستان و بلوچستان در دستور كار قرار گرفت كه 

در استان خوزستان با همكاري و مساعدت هنرمنداني چون حبيب احمدزاده، پرويز پرستويي و خسرو سينايي 
كار نصب 9۰ مجموعه بازي در مناطق محروم اين استان اجرا شد.  وي افزود: همه ساله جشنواره فيلم دفاع مقدس 
با حضور برخي از هنرمندان از جمله حبيب احمدزاده و پرويز پرستويي در مناطق محروم به نمايش در مي آمد كه 

امسال تصميم گرفته شد به جاي نمايش فيلم براي كودكان مناطق محروم پارك بازي احداث شود.

اعطاي شناسنامه به فرزندان مادران ايراني در سيستان و بلوچستان
پيش ثبت نام     سيستان و بلوچستان
شناسنامه دار 
شدن فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني 
ب�ا م�ردان خارج�ي در اس�تان سيس�تان 

وبلوچستان آغاز شد. 
نبي بخ��ش داودي مديركل دفتر ام��ور اتباع و 
مهاجري��ن خارجي اس��تانداري سيس��تان و 
بلوچس��تان گفت: اداره كل اتب��اع و مهاجرين 
خارجي وزارت كشور در راستاي مصوبه مجلس 

شوراي اسالمي شيوه  نامه و دستورالعمل اجرايي پيش ثبت نام شناسنامه دار شدن فرزندان حاصل از ازدواج 
مادران ايراني با مردان خارجي را ابالغ كرده است.  وي افزود: به موجب اين دستورالعمل و با توجه به شرايط 
 www. ويژه كرونا تمامي فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي با مراجعه به س��ايت
bafia. i پيش ثبت نام اوليه را انجام دهند.  مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري سيستان و 
بلوچستان ادامه داد: پيش ثبت نام هيچ گونه محدوديت سني نداشته و دو فرم مجزا براي فرزندان زير 18 
سال و باالي اين سن وجود دارد.  داودي تصريح كرد: فرآيند نوبت دهي با توجه به پيش ثبت نام اوليه انجام و 

متقاضيان با توجه به فرآيند زماني براي تكميل فرآيند ثبت نام به صورت حضوري مراجعه خواهند كرد.

آماده سازي ۲۷ بناي تاريخي خراسان شمالي براي واگذاري  
ب�ا ه����دف     خراسان شمالي
اشتغالزايي، در 
مناطق روس�تايي27 بناي تاريخي استان 

خراسان شمالي واگذار شد. 
حبيب يزدان پناه مدي��ركل ميراث فرهنگي 
صنايع دستي و گردش��گري خراسان شمالي 
گف��ت: ۲7 بنا ب��ا ه��دف اش��تغالزايي، رونق 
اقتص��ادي و توس��عه گردش��گري در مناطق 
روستايي استان با كمك هاي فني و مشاوره اي 
و با اولويت دهياري ها واگذار ش��د.  وي افزود: اين بنا هاي تاريخي در راستاي سياست هاي توسعه 
اقتصادي و اشتغالزايي روستايي و به منظور بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي محلي، ايجاد هم افزايي 
و تعامل بين دستگاه هاي مربوطه و تعريف كاربري جديد واگذار مي شود.  يزدان پناه ادامه داد: ليست 

بنا هاي قابل واگذاري در مناطق روستايي استان تهيه شده است.

 تأمين زمين برای ساخت ۲۲00 واحد 
مسكن ايثارگران همداني

   همدان رئي�س بني�اد ش�هيد و ام�ور 
ايثارگران از انعقاد تفاهمنامه اي 
در زمينه تأمين زمين براي ساخت 2200 واحد مسكن براي 

جامعه ايثارگران همدان خبر داد. 
سعيد اوحدي رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در ديدار نماينده 
ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان گفت: دو تفاهمنامه با استاندار 
همدان منعقد شده كه يكي مربوط به تأمين زمين براي ساخت ۲ هزار 
و ۲۰۰ واحد مسكن جامعه ايثارگران است و ديگري اشتغال فرزندان 
ايثارگران و شهدا در دستگاه هاي دولتي اس��ت.  وي افزود: براساس 
قانون جامع خدمات ايثارگري، فرزندان جانب��ازان باال 7۰ درصد به 
صورت 1۰۰ درصد در دولت استخدام مي شوند.  رئيس بنياد شهيد و 
امور ايثارگران با بيان اينكه دغدغه جدي استاندار همدان تأمين مسكن 
و ايجاد اشتغال براي جامعه ايثارگران و خانواده شهداست، گفت: به 
پيشنهاد استاندار همدان كارگروه مشتركي از معاونان بنياد شهيد 
كشور و معاونان اس��تانداري براي بررسي مشكالت و مسائل استان 

همدان در خصوص جامعه ايثارگران و خانواده شهدا تشكيل شد. 

اهداي پالسمای ۹۴ نفر از بهبود يافتگان 
كرونا در استان مركزي

94 نفر از بهبوديافتگان كرونا در     مركزي
اس�تان مرك�زي ب�راي كمك به 
درمان مبتاليان به اين ويروس پالسماي خون خود را اهدا كردند. 
فاطمه سادات مهدوياني مديركل انتقال خون استان مركزي گفت: 
در مجموع 1۲8 نفر بيمار بهبود يافته كوويد 19 براي اهداي پالسما 
به مراكز و پايگاه هاي انتقال خون مراجعه داشتند كه 94 نفر از آنان 
موفق به اهداي پالسما شدند.  وي افزود: افراد بهبود يافته از كوويد 
19 يك ماه پس از بهبودي كام��ل مي توانند به مراكز انتقال خون 
مراجعه و پالسمای خود را اهدا كنند.  مديركل انتقال خون استان 
مركزي ادامه داد: پالسمای خون افراد بهبود يافته از كرونا حاوي 
پادتن هايي است كه براي درمان بيماران بستري مبتال به كرونا در 
بيمارستان ها اثر بخش است و روند بهبودي آنها را تسريع مي بخشد.  
مهدوياني با اشاره به ش��رايط اهداي پالسمای افراد بهبود يافته از 
كرونا، تصريح كرد: شرايط اهداي پالسما همانند اهداي خون است 
و شامل سن 18 تا 6۰ سال، نداشتن سابقه بيماري و صحت كامل و 

مصرف نكردن دارو در زمان اهداست. 

 پذيرايي سفره مهر علوي 
از محرومان كرمانشاهي 

سفره مهر علوي به مناسبت عيد     كرمانشاه
غدي�ر با پخ�ت100 ه�زار پرس 
غذاي گ�رم از محروم�ان اس�تان كرمانش�اه پذيرايي كرد. 
سيد محمدجعفر اماميان دبير كانون هاي خدمت رضوي گفت: 1۰۰ 
هزار پرس غذاي گرم توسط خادمياران رضوي، هيئات مذهبي و 
مواكب در اس��تان طبخ ش��د.  وي افزود: در اين طرح عالوه بر 6۰ 
آشپزخانه شهرستان كرمانشاه براي طبخ اطعام در همه شهرستان ها 
هم مردم و محرومان متنعم از برپايي سفره مهر علوي بودند.  اماميان 
با تشكر از مشاركت و همكاري ساير نهادها، ادامه داد: خدا را شاكر 
هستيم بار ديگر به مدد الهي و استفاده از شبكه خادمياري مشاركت 
و همكاري استانداري، ستاد اجراي فرمان امام خميني )ره(، كميته 
امداد امام  خميني، ستاد بازسازي عتبات عاليات، سازمان تبليغات، 
هيئت ها، گروه هاي جهادي توانستيم با خدمت به محرومان استان به 
نيابت از امام مهرباني ها عرض ارادتي به خاندان عصمت و طهارت )ع( 
داشته باش��يم.  وي تصريح كرد: غذاهاي طبخ شده توسط شبكه 

محله اي و منطقه اي بين محرومان شناسايي شده، توزيع شد. 

 اجراي طرح »مقابله با ترال« 
با مشاركت سپاه، درياباني و شيالت بوشهر

 چهارمحال و بختياري به راه آهن سراسري
متصل می شود

فرمانده مرزباني     بوشهر
استان بوشهر از 
اجراي طرح مقابله با صيد غير قانوني ترال با 
مش�اركت نيروي دريايي س�پاه، درياباني و 
شيالت استان بوشهر در خليج فارس خبرداد. 
سردار ولي اهلل رضايي نژاد فرمانده مرزباني استان 
بوشهر گفت: طرح مقابله با صيد غير قانوني ترال 
با مشاركت نيروي دريايي سپاه، درياباني و شيالت 
استان بوش��هر در خليج فارس اجرا مي شود.  وي 
صيد ترال را يك��ي از روش هاي صي��د آبزيان در 
خليج فارس دانست و افزود: اين روش كه خسارت 
جبران ناپذيري به ذخاير آبزيان خليج فارس وارد 
مي كند به اس��تثناي ايامي كه ب��راي صيد ميگو 
آزاد اعالم مي ش��ود در مابقي فصول سال ممنوع 
است.  فرمانده مرزباني استان بوشهر، صيد ترال 
به صورت غيرقانوني را جرم دانست و تأكيد كرد: 
در اين راستا يكي از مأموريت هاي درياباني استان 
بوشهر برخورد با صيد غيرقانوني ترال است.  سردار 
رضايي نژاد با بيان اينكه »نيروي دريايي سپاه، يگان 
حفاظت شيالت و درياباني طرح مشترك مقابله با 
ترال در دستور كار قرار دارند« خاطرنشان كرد: اين 
طرح با مشاركت نيروي دريايي سپاه، درياباني و 
يگان حفاظت شيالت استان بوشهر در تمام فصول 

سال براي حفظ ذخاير آبزيان اجرا و با متخلفان 
برخورد مي شود.  وي برخورد با متخلفان صيد ترال 
در خليج فارس را يكي از درخواست هاي صيادان 
استان دانست و تصريح كرد: يكي از وظايف مرزباني 
استان بوشهر اس��تيفاي حقوق ساحل نشينان و 
مرزنشينان است.  فرمانده مرزباني استان بوشهر، 
با تأكيد بر مقابله با قاچاق كاال و مواد مخدر افزود: 
مرزباني استان بوشهر با استقرار پايگاه هاي درياباني 
در نقاط مختلف ساحلي و آب هاي خليج فارس 
از هرگونه تخلف جلوگيري مي كن��د كه در اين 
راستا به موفقيت هايي مهمي دست يافته است.  
سردار رضايي نژاد با بيان اينكه »سواحل و خليج 
فارس به س��بب حضور دايم نيرو ه��اي درياباني 
براي قاچاقچيان ناامن شده است« تصريح كرد: 
در راس��تاي مقابله با قاچاق م��واد مخدر تالش 
شبانه روزي مي شود به گونه ايي كه سال گذشته 
از 18 مرحله مقابله با سوداگران مرگ در سواحل 
خليج ف��ارس 14 مرحله آن مس��لحانه بود.  وي 
از كاهش قاچاق مواد مخدر خب��ر داد و افزود: با 
تالش هاي شبانه روزي و اشراف اطالعاتي و آمادگي 
عملياتي، تمام سواحل و محور هاي استان بوشهر 
براي قاچاقچيان ناامن شده كه در اين راستا فعاليت 

سوداگران مرگ كاهش يافته است.

در حال حاضر     چهارمحال و بختياري
ل  تص����ا ا
چهارمحال و بختياري به راه آهن سراسري 

در سه قطعه در حال اجراست. 
اقبال عباسي اس��تاندار چهارمحال و بختياري با 
اشاره به پيشرفت شتابان طرح راه آهن اين استان 
گفت: اتصال اس��تان به راه آهن سراسري در سه 
قطعه در حال اجراست و به زودي پيمانكار چهارم 
نيز كار خود را آغاز مي كن��د.  وي افزود: راه آهن 
استان به 6۵۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه از 
اين ميزان تاكنون ۲۵۰ ميليارد تومان تخصيص 
داده شده است.  استاندار چهارمحال و بختياري 
ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه اين قول را داده 
اس��ت تا چنانچه اين مبلغ در موعد مقرر جذب 
ش��ود، كل اعتبار مورد نياز تكميل طرح راه آهن 
استان را تقبل كند.  عباس��ي در ادامه با اشاره به 
اجراي ديگر طرح هاي ش��كل گرفته در اس��تان 
طي سال هاي گذشته، تصريح كرد: طرح انتقال 
آب بن به بروجن، اجراي طرح مسكن محرومان، 
طرح هاي راه سازي، توسعه روستايي و طرح هاي 
اشتغالزايي از جمله اين اقدامات است، كه نشان از 
رشد و پيشرفت استان دارد.  وي با اشاره به افزايش 
بودجه 99 در مقايسه با سال گذشته آن، گفت: در 

كنار آن سفر مقامات كشوري و اختصاص اعتبارات 
ملي براي پيشبرد طرح هاي توسعه اي استان از 
جمله مساعدت هاي ويژه بودجه اي براي استان 
به شمار مي رود.  استاندار چهارمحال و بختياري 
افزود: اين در حالي است كه تحريم هاي ظالمانه، 
مشكالت بانكي و مهم تر از آن شيوع كرونا دولت 
را با چالش هايي مواجه كرد و فضاي دش��واري را 
براي خدمات رس��اني هرچه بيش��تر شكل داده 
است.  راه آهن مباركه به سفيددشت به شهركرد 
97 كيلومتر طول دارد و در مسير عبور اين راه آهن 
و در محل گردنه »بيدكان« دو تونل به طول 8/۵ 
كيلومتر احداث مي شود و حداكثر سرعت قطار در 
اين خط آهن براي قطار مسافربري ۲۲۰ كيلومتر و 
براي قطار باري 16۰ كيلومتر در ساعت پيش بيني 
شده است.  با اجراي پروژه راه آهن چهارمحال و 
بختياري، تحول بزرگي در جابه جايي و حمل و نقل 
ريلي مسافر و كاال، بين استان هاي بزرگ و صنعتي 
كشور رخ مي دهد و فاصله استان هاي جنوبي تا 
مركز كشور حدود ۵۰۰ كيلومتر كوتاه تر مي شود.  
حدود ۲۰۰ دستگاه پل كوچك و چهار دستگاه 
تونل در مسير راه آهن چهارمحال و بختياري اجرا 
و در مسير قطعه دوم اين پروژه، يك تونل به طول 

6۲۰ متر حفر خواهد شد. 

  اصفه�ان: مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكس��يراني 
شهرداري اصفهان با اشاره به افزايش ۲۵ درصدي نرخ كرايه سرويس 
مدارس و بيان اينكه هزينه سرويس مدارس براي سال تحصيلي جديد 
طبق فعاليت رسمي روزانه محاسبه و پرداخت مي شود، گفت: با پيگيري 
سازمان تاكسيراني، مصوبه شوراي اس��المي شهر و مساعدت شهردار 
اصفهان تخفيف هاي شش ماهه هزينه كارت ش��هري براي رانندگان 
تاكسي مصوب شده است.  هادي منوچهري افزود: بر اين اساس رانندگان 
تاكسي به مدت شش ماه و سرويس مدارس و آژانس ها به مدت سه ماه 

از پرداخت هزينه كارت شهري معاف هستند. 
  كردستان: مدير روابط عمومي دانش��گاه علوم پزشكي كردستان 
گفت: از ابتداي شيوع بيماري كرونا در استان تاكنون مبلغ ۵4۰ ميليارد 
ريال اعتبار جهت كمك به بيمارس��تان براي خريد ملزومات از وزارت 
متبوع دريافت شده است.  آرزو فالحي افزود: بكارگيري و جذب نيروي 
انساني )درمان و پشتيباني( به صورت قرارداد 89 روزه به تعداد ۳9۵ نفر 
تاكنون براساس گزارش ثبت نامي در سامانه رشد وزارت متبوع در استان 
صورت گرفته است.  به گفته وي، اعتبارات دريافتي از وزارت متبوع بابت 
خريد دارو و وسايل حفاظت فردي، كيت هاي آزمايشگاهي و غيره مبلغي 

بالغ بر 1۳7 ميليارد و 8۰۰ ميليون ريال بوده است. 
  آذربايجان غربي: مدير پروژه دامپروري و صنايع لبني در منطقه 
آزاد ماكو از اتمام فاز اول اين پروژه با پيش��رفت ۳6 درصدي خبر داد.  
مرتضي صابر افزود: 4۰ هكتار از اين مساحت فنس كشي شده است و 
هم اكنون از پيشرفت ۳6 درصدي برخوردار است.  وي با اشاره به اينكه 
اين پروژه با پشتيباني 1۰۰۰ هكتار زمين كشت علوفه در كنار روستاي 
قيقاچ پلدشت واقع شده است، تصريح كرد: طي ۲۰ روز آينده دامداري 

وارد مدار توليد محصوالت لبنياتي خواهد شد. 
  لرستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان از صادرات  ۲9 هزار 
تن محصوالت كشاورزي و دامي در استان خبر داد.  دكتر اسفنديار حسني 
مقدم گفت: اين ميزان صادرات به ارزش 1۰ ميليون دالر بوده است.  وي 
افزود: بخش عمده صادرات استان محصوالت كشاورزي است كه اميدواريم 

با توسعه گياهان دارويي و گلخانه اي صادرات در اين بخش افزايش يابد. 
  آذربايجان ش�رقي: فرماندار شهرس��تان عجب ش��ير از اجراي طرح 
مشاركتي پاياب سد قلعه چاي در شهر جوان قلعه اين شهرستان خبرداد و 
گفت: تاكنون بيش از ۲۲ هكتار از پاياب اين سد اجرا شده است.  عادل اصغرپور 
افزود: لوله گذاري انتقال آب از سد قلعه چاي در شهر جوان قلعه عجب شير كه 
از شبكه هاي اصلي پاياب اين سد بوده، با مشاركت بخشداري قلعه چاي، امور 

آب و شوراي شهر و آب بران و كشاورزان منطقه در حال اجراست. 
  يزد: مدير عامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي يزد گفت: ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي استان در كنار ايجاد و توس��عه شهرك ها و نواحي 
صنعتي و آماده سازي زيرساخت هاي سخت افزاري مورد نياز واحدهاي 
صنعتي، فعاليت هاي متعدد و متنوعي را در جهت حمايت و پشتيباني از 
واحدهاي كوچك و متوسط مستقر در شهرك هاي صنعتي و حتي خارج 
از شهرك ها انجام مي دهد.  سيدعلي عزالديني افزود: در حال حاضر ۳1 
شهرك و ناحيه صنعتي در استان يزد وجود دارد كه ۲9 مورد از آنها مورد 
بهره برداري قرار گرفته و دو ناحيه صنعتي نيز در مرحله تكميل است كه 

اميدواريم تا پايان سال جاري آماده بهره برداري شود. 
  ايالم: رئيس اداره برنامه ريزي امورقرآني اداره كل تبليغات اسالمي ايالم 
از اجراي مرحله دوم طرح مواس��ات با توزيع ۲۰۰بسته معيشتي در سطح 
استان خبر داد.  اكبرحق نظري گفت: باهمكاري بنياد مستضعفان و سازمان 
دارالقرآن كريم در لبيك به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر توجه به 
طبقات ضعيف و آسيب ديده از بيماري كرونا تعداد ۲۰۰ بسته معيشتي، براي 
حمايت از فعاالن قرآني آسيب ديده از كرونا در اختيار موسسات و خانه هاي 
قرآني استان قرار گرفت.  وي ارزش تقريبي هر بسته را ۳۰۰ هزار تومان اعالم 
و تصريح كرد: در مرحله اول اجراي طرح مواسات در استان با كمك موسسات 
و خيرين قرآني و با حمايت سازمان دارالقرآن كريم مجموعاً مبلغ يك ميليارد 

و 6۰۰ ميليون ريال از آسيب ديدگان كرونا حمايت شد.

 شركت ۱۴0 هزار اصفهاني 
در جشنواره كتابخواني رضوي

بيش از 140 هزار نفر از استان اصفهان       اصفهان
در جش�نواره كتابخوان�ي رض�وي 
ش�ركت كرده اند كه نس�بت به مدت مشابه س�ال گذشته با رشد 

350درصدي همراه است. 
امير هالكويي سرپرست اداره كل كتابخانه هاي استان اصفهان با اشاره به 
اتمام مهلت شركت در دهمين جشنواره كتابخواني رضوي گفت: مهلت 
شركت در اين جشنواره تا نيمه مرداد ماه بود و از استان اصفهان بيش از 14۰ 
هزار و 8۳۵ نفر در اين جشنواره شركت كرده اند.  وي افزود: اصفهان پيشتاز 
شركت در جشنواره كتابخواني رضوي است و شركت كنندگان در گروه هاي 
سني متفاوت كودك، نوجوان و بزرگسال در قالب هاي داستانك نويسي، 
روزنامه كتاب، مسابقات چهار گزينه اي، پويش كتابخواني و فعاليت هاي 
گروهي جشنواره شركت كرده اند.  سرپرست اداره كل كتابخانه هاي استان 
اصفهان با اشاره به اينكه هنوز تاريخ اختتاميه جشنواره رضوي توسط نهاد 
كتابخانه هاي عمومي كشور اعالم نشده است، تصريح كرد: در سال گذشته 
4۰ هزار نفر در بخش الكترونيكي جش��نواره كتابخواني رضوي از استان 
اصفهان شركت كردند كه امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته با 
رشد ۳۵۰ درصدي همراه بوده است.  هالكويي گفت: در دهمين جشنواره 
كتابخواني رضوي 6 هزار و 6۰7 نفر در بخش پويش كتابخواني، ۳46 نفر 
هم در پويش گروهي، 1۰1 هزار و 6۰4 نفر در بخش چهار گزينه اي، ۲6هزار 
و 81۵ نفر هم در بخش داستانك، ۲۰1 نفر در بخش روزنامه ديواري، ۵هزار 
و ۲6۲ نقاشي شركت كرده اند.  وي بيشترين تعداد شركت كنندگان در 
دهمين دوره جشنواره رضوي را در شهرس��تان هاي اصفهان، نجف آباد، 
برخوار و خميني شهر و مباركه اعالم كرد و گفت: استان اصفهان جايگاه 
نخست شركت در اين دوره جشنواره را به خود اختصاص داده و پس از آن 

استان هاي كرمان و خراسان رضوي قرار دارند. 

 حمايت بيمه اي بركت از 80 هزار 
خانه روستايي خراسان شمالي 

80 هزار باب خانه مسكوني روس�تايي در استان خراسان شمالي 
تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفت. 

احمد طالبی مديرعامل بيمه بركت، با بي��ان اينكه با هدف ايجاد چتر 
حمايتي براي ساكنان آس��يب پذير مناطق محروم روستايي و توسعه 
فرهنگ بيمه در اين مناطق، تفاهمنامه اي جهت همكاري با استانداري 
خراسان ش��مالي منعقد شد، گفت: براس��اس اين تفاهمنامه 8۰ هزار 
خانه مسكوني روستايي اين اس��تان تحت پوشش بيمه آتش سوزي و 
حوادث طبيعي بركت تا سقف ۲۰ هزار ميليارد ريال پرداخت خسارت 
قرار گرفت.  وی درباره مفاد تفاهمنامه اين همكاري خاطرنشان كرد: 
براساس اين تفاهمنامه، تعداد 8۰ هزار باب منزل مسكوني روستايي 
استان خراسان شمالي با سرمايه ۲۵۰ ميليون ريال به ازاي هر باب خانه، 
در قبال خطرات آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل و طغيان آب، زلزله، 
طوفان، تندباد و گردباد، آتشفشان، رانش و فرونشست زمين به مدت 

يك سال تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفته است. 
مديرعامل بيمه بركت با اشاره به تجربه هاي موفق گذشته در پوشش 
بيمه اي منازل مسكوني روستايي گفت: ش��ركت بيمه بركت وابسته 
به بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام، پ��س از تجربيات قبلي كه 
موفقيت هاي خوبي در پوش��ش بيمه اي منازل مس��كوني روس��تايي 
استان هاي خوزستان، لرستان و كهگيلويه و بويراحمد داشت، نسبت 
به بيمه آتش سوزي و حوادث طبيعي منازل مسكوني روستايي استان 
خراسان شمالي اقدام كرد.  وي ادامه داد: بنياد بركت با توجه به رسالت 
و مأموريت هاي خود و جهت تسهيل در اجرايي شدن اين موضوع مهم، 
در پرداخت حق بيمه بيمه نامه هاي صادره با استانداري خراسان شمالي 
مشاركت مي نمايد.  طالبي يادآور شد: پيش از اين نيز با حمايت بيمه اي 
از روستاهاي استان هاي خوزستان و لرستان توسط ستاد اجرايي فرمان 
امام، 14۳ هزار منزل در استان خوزس��تان و 7۵ هزار منزل در استان 

لرستان تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفته اند. 
وي اظهار داشت: بيمه بركت در حادثه سيل فروردين ماه سال 1۳98 
با پوشش منازل مسكوني روستايي اس��تان هاي خوزستان و لرستان، 
مقدمات پرداخت خس��ارتي بالغ بر ۲7۰ ميليارد ريال خس��ارت را به 
س��يل زدگان فراهم كرد كه س��هم هر اس��تان به ترتيب 1۲۲ و 148 
ميليارد ريال بوده است.  مديرعامل بيمه بركت تأكيد كرد: ستاد اجرايي 
فرمان امام به منظور محروميت زدايي، ارتقاي سطح زندگي، برقراري 
عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم 
و كم برخوردار تا به امروز روستاهاي هفت استان محروم كشور را تحت 

پوشش بيمه آتش سوزي بركت قرار داده است. 


