
 حل مشکل آب شرب 4شهر فارس 
تا  تابستان آینده 

سال هاس�ت كه اس�تان فارس با كمبود آب ناش�ي از خشكسالي 
مواجه ش�ده و ب�ه همين خاط�ر براي تأمي�ن آب مورد ني�ازش در 
بخش ش�رب و كش�اورزي ب�ه س�فره هاي زيرزمين�ي روي آورده 
است. با اينكه متوليان امر مي دانس�تند اين كار مي تواند مشكالت 
عديده اي را در آينده به همراه داشته باشد اما پيش بينی های الزم 
به عمل نيامد و امروز با كاهش س�طح س�فره هاي آب زيرزميني و 
خشكي تاالب هاي اس�تان، ناتواني در تأمين آب شرب در بسياري 
از مناطق به چش�م مي خورد به طوري ك�ه مديرآبفاي فارس اعالم 
كرده ۸ شهر و ۴۲۸ روستاي فارس در بحران آب شرب قرار دارند. 

    
مدير آبفاي فارس اعالم كرده ۸ش��هر و ۴۲۸ روس��تاي اين اس��تان در 
وضعيت بحران آب ش��رب قرار دارند و براس��اس ارزيابي ه��ا و نياز آب 
آشاميدني شهرستان هاي فارس اين ۸ شهر داراي شرايط بحراني هستند. 
شهرهايي كه معادل 7 درصد جمعيت كل استان را در خود جاي داده اند.  
البته علي بوستاني مدعي شده مشكل ۴ شهر برطرف و ۴شهر ديگر تا قبل 
از تابستان سال آينده در تأمين آب آشاميدني مشكلي نخواهند داشت.  
ولي حقيقت اين است كه وضعيت شهرهاي فارس اصاًل خوب نيست و 
حدود يك ماه پيش بود كه اعالم شد با رشد ۱۴درصدي مصرف آب در 
شيراز كه به خاطر الحاق روستاهاي اقماري و شيوع كروناويروس بوده، 

امسال اين شهر با كمبود ۴۰ هزارمتر مكعبي آب مواجه است.  
حاال مديرآبفاي فارس با اش��اره به وجود ۱۱۳ ش��هر در استان فارس 
مي گويد: »هم اكنون ۱۲ شهر استان در ش��رايط تنش آبي قرار دارند 
كه در رابطه با وضعيت آب آشاميدني روستاها هم ۱۸ درصد جمعيت 
روستايي فارس معادل ۴۲۸ روستا در شرايط بحراني تأمين آب شرب 
قرار دارند و در كنار آنها ۶۹۶ روستا نيز با جمعيت ۳۰ درصدي استان 

دچار تنش آبي هستند.« 
حرف هاي اين مس��ئول در شرايطي مطرح مي ش��ود كه آب ساكنان 

روستاي فارس از طريق تانكر سيار تأمين مي شود.   ۶۳۳
  سال ها بي تفاوتي براي اجراي پروژه ها

بحران آب در روستاهاي فارس حرف امروز و ديروز نيست. سال ۱۳۹۳ 
بود كه اعالم شد ۹۰درصد دشت هاي اين استان مشكل برداشت آب 
دارد و بحران كمبود آب در 5۰۰ روس��تا جدي است.  در آن زمان هم 
تأمين آب اين 5۰۰ روس��تا با تانكر صورت مي گرفت اما با اين حال در 
كنار كم كاري هاي مسئوالن براي رساندن آب به وسيله لوله كشي به 
مردم، ساكنان اين مناطق هم هيچ تالشي در جهت تغيير كشت و حذف 
محصوالت آب بر نمي كردند و همين امر هر روز سفره هاي زير زميني 

را خالي و خالي تر مي كرد.  
در تأييد و صحت مطالب فوق و اينكه در س��ايه بي تفاوتي به اتفاقات 
حوزه آب، هر س��ال مش��كالت و معضالت بر روي هم تل انبار شده و 
اوضاع را وخيم تر كردند همين بس كه شش سال بعد يعني در تيرماه 
امسال مديرعامل شركت آب و فاضالب استان فارس با بيان اينكه در 
سال زراعي جاري و گذشته فارس بارش هاي نسبتاً خوبي داشت گفت: 
»ممكن است اين ذهنيت ايجاد شود كه مشكالت كمبود آب برطرف 

شده اما اين يك پندار و نظر اشتباه است.« 
علي بوستاني با بيان اينكه واقعيت اين است كه اين حجم كمبود آب 
در منابع آب استان طي س��اليان متمادي به اين نقطه رسيده است و 
بارش هاي امسال و سال گذش��ته آن را جبران نمي كند، افزود: »براي 
رس��يدن به ش��رايط مورد نظر، نياز به س��ال ها بارش مطلوب داريم و 
برماس��ت كه با رويكردي دانش بنيان، توليد، توزيع و مصرف آب اين 
گوهر بي بديل آفرين��ش را مديريت كنيم و البته مش��اركت مردم در 

مديريت مصرف آب بسيار كارساز و مؤثر خواهد بود.«
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان فارس معتقد است يكپارچه سازي 
شركت هاي آبفا شهري و روستايي از جمله اقدامات برجسته و شاخص در 
كارنامه وزارت نيرو مي باشد كه در سراسر كشور اتفاق افتاده است.  كاري 
كه هيچ تأثيري در حفظ منابع آبي نداشته و كسي نمي تواند آثار مثبتش 
را ببيند.  هر چند بوستاني گفته: »يكپارچه سازي مزاياي فراواني در ابعاد 
مختلف اعم از صرفه جويي در زمان و كاهش هزينه ها خواهد داشت كه 

مردم در آتي بركات آن را بيشتر لمس خواهند كرد.« 
به هر روي، امروز روس��تاهاي زيادي با بحران كمبود آب دست و پنجه 
نرم مي كنند و به خاطر ادامه كشاورزي به روش سنتي آب زيادي در اين 
بخش هدر مي رود، اما مس��ئوالن از طرح هايي صحبت مي كنند كه در 

آينده بركات زيادي به همراه خواهد داشت. 

افتتاح بزرگ ترین واحد نساجي شمال غرب 
كشور با مشاركت بنياد بركت 

حرير ريس اروميه ظرفيت توليد هزار تن انواع نخ را دارد

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از ايجاد ۱۸۳ هزار شغل 
با مشاركت و سرمايه گذاري اين بنياد در واحدهاي توليدي خبر داد. 
اميرحس��ين مدني مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام در 
جريان سفر به استان آذربايجان غربي و افتتاح بزرگ ترين و مجهزترين 
واحد نساجي در شمال غرب كشور گفت: بنياد بركت از طريق مشاركت و 
سرمايه گذاري 5۱ هزار ميليارد ريالي در واحدهاي توليدي در قالب طرح 
اشتغالزايي بنگاه محور، موفق به ايجاد ۱۸۳ هزار فرصت شغلي در مناطق 
محروم و كمتر توسعه يافته كشور شده است.  وي از مشاركت اقتصادي 
بنياد بركت با ۳۶۰ بنگاه توليدي خبر داد و اف��زود: فعاليت اين بنگاه ها 
عالوه بر ايجاد تحول در توليد و اشتغال كشور، باعث صادرات 7۰ ميليون 
دالري شده است. بنگاه هاي مشاركتي بنياد بركت از سال ۹۸ كه تحريم ها 
عليه كشور اوج گرفته است تا به امروز ۲7 ميليون دالر از محصوالت خود 
را صادر كرده اند.  مدني تصريح كرد: بنياد بركت پس از ثبات و به سوددهي 
رسيدن، از ۲55 بنگاه خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصي واگذار 
كرده اس��ت.  مديرعامل بنياد بركت كه براي افتتاح شركت حرير ريس 
اروميه به استان آذربايجان غربي سفر كرده بود، افزود: اين شركت به عنوان 
يكي از بزرگ ترين و مجهزترين واحدهاي نساجي كشور ظرفيت توليد 

ساليانه يك هزار تن انواع نخ هاي دوخت، گلدوزي و فانتزي را دارد. 
وي ميزان كل س��رمايه گذاري در اين واحد نس��اجي را ۱۰۰ ميليارد 
ريال اعالم كرد و گفت: آغاز به كار اين واحد صنعتي عالوه بر جلوگيري 
از خروج 5 تا ۶ ميليون دالر ارز از كش��ور، ايجاد اش��تغال مس��تقيم و 
غيرمستقيم براي ۱۶5 نفر را به همراه دارد.  مدني خاطرنشان كرد: تمام 
مواد اوليه اين واحد صنعتي از داخل كشور تأمين مي شود و راه اندازي 

آن، صرفه جويي ارزي  قابل مالحظه اي را به همراه خواهد داشت.  
 وي افزود: صادرات محصوالت توليدي اين  شركت از جمله نخ هاي دوخت 
و گلدوزي به كشور هاي همسايه از جمله تركيه، آذربايجان، تركمنستان، 
عراق و  ارمنستان در دستور كار است.  در ادامه اين سفر، مدير عامل بنياد 
بركت در حاشيه بازديد از يكي ديگر از واحدهاي مشاركتي اين بنياد توضيح 
داد: شركت ديلمان درب سلماس با ميزان سرمايه گذاري 7۲ ميليارد ريالي 
در شهر سلماس و در زمينه توليد انواع درب ضدسرقت مشغول به فعاليت 
است.  مدني اضافه كرد: اين واحد صنعتي ظرفيت توليد ۱۹ هزار و 5۰۰ 
عدد درب ضد سرقت را در سال دارد و براي ۲5۰ نفر به شكل مستقيم و غير 
مستقيم اشتغالزايي كرده است.  وي خاطرنشان كرد: فعاليت اين شركت 
در سال ۱۳۹۰ به دليل مشكالت مالي متوقف شده بود كه با مشاركت و 
سرمايه گذاري بنياد بركت، دوباره به چرخه توليد بازگشت و در حال حاضر 
۲۰ درصد از محصوالت خود را به كشور عراق صادر مي كند.  مديرعامل 
بنياد بركت با اشاره به ايجاد روزانه يك هزار اشتغال خرد و خانگي توسط 
اين بنياد اظهار داشت: ايجاد ۱۰۰ هزار طرح اشتغالزايي اجتماع محور را 
براي امسال در دستور كار داريم كه فراهم آمدن ۳۰۰ هزار فرصت كسب 
و كار را به دنبال خواهد داشت.  وي در خصوص فعاليت هاي بنياد بركت 
در حوزه مشاغل خرد و خانگي در استان آذربايجان غربي هم توضيح داد: 
تاكنون ۲7۰۰ طرح اجتماع محور در مناطق محروم استان به بهره برداري 
رسيده و ۱۳۰۰ طرح ديگر نيز تا پايان سال جاري نهايي مي شود. راه اندازي 
اين ۴ هزار طرح اشتغالزايي، ايجاد ۱۲ هزار فرصت شغلي را به دنبال دارد.  
گفتني است، بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ۲ هزار و 
۱۳۲ طرح در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، 
سالمت و ساير خدمات را با حجم سرمايه گذاري ۳ هزار و ۳۳۳ ميليارد ريال 

به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 

 شناسایي 10 موقوفه قابل سرمایه گذاري 
در مازندران

مديركل اوقاف و امور خيريه مازندران     مازندران
قاب�ل  موقوف�ه   ۱0 شناس�ايي  از 

سرمايه گذاري بزرگ در استان خبر داد. 
حجت االسالم ابراهيم حيدري جناسمي مديركل اوقاف و امور خيريه 
مازندران از تكميل ۱۲7 پروژه عمراني موقوفات و بقاع متبركه طي سال 
گذشته در استان خبر داد و گفت: برخي از پروژه هاي عمراني موقوفات 
طي شش ماهه اجرا و به بهره برداري رس��يده است.  وي افزود: اجراي 
پروژه هاي عمراني موقوفات موجب احي��ا و افزايش بهره وري وقف در 
جامعه مي شود كه عوائد آن دوباره به جامعه برخواهد گشت.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه مازندران از شناس��ايي بي��ش از ۱۰ موقوفه قابل 
سرمايه گذاري بزرگ در استان خبر داد و تصريح كرد: اوقاف مازندران 
اين آمادگي را دارد تا با مش��اركت س��رمايه گذاران اق��دام به اجراي 
طرح هاي س��رمايه گذاري در حوزه هاي دامپروري، زراعت، گلخانه اي 
و... كند.  حس��ن خيريانپور معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
مازندران در اين ديدار با بيان اينكه وق��ف مي تواند بزرگ ترين حامي 
براي نيازمندان و افراد كم برخوردار باشد، خاطرنشان كرد: نيازمند اين 
هستيم تا فرهنگ وقف توسعه و بيشتر از گذشته گسترش يابد كه در 

اين راستا بايد از ظرفيت رسانه ها براي اعتمادسازي بهره گيري كرد. 
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سجاد مرسليسيداحمد هاشمي اشكا

ط�ي مراس�مي     خراسان رضوي
عمليات اجرايي 
۱۲ پروژه بزرگ شهري در شهرك هاي شهيد 
رجايي و باهنر با ورود تعيين كننده آس�تان 
قدس رضوي در مقوله حل مشكالت و معضالت 

حاشيه شهر مشهد آغاز شد. 
مصطفي خاكسار قهرودي قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوي در مراسم عمليات اجرايي ۱۲ پروژه 
بزرگ شهري با گراميداشت هفته دفاع مقدس، با 
تأكيد بر اينكه آستان قدس نسبت به رفع مسائل 
حاشيه شهر مشهد و مشكالت مردم اين مناطق 
دغدغه جدي دارد و در حد توان و امكانات نسبت 
به رفع مش��كالت و رفاه مردم اين مناطق تالش 
مي كند، گفت: اجراي اين ۱۲ پروژه شهري كاري 
جهادگونه اس��ت كه اميدواريم با هم��ت مردانه 
متوليان با پايان خوبي روبه رو شويم و شعار »يك 
حاشيه كمتر، صدها فرصت بيشتر« محقق شود.  

وي افزود: در راستاي عمل به منويات رهبر معظم 
انقالب اس��المي در زمينه حل مشكالت حاشيه 
شهر مش��هد مقدس و رفع دغدغه هاي معظم له 
براي كاهش معض��الت اجتماعي اي��ن مناطق، 

آستان قدس رضوي در طرحي كارشناسي و جامع، 
زميني مناسب در شهرك شهيد رجايي و باهنر در 
اختيار شهرداري و دولت قرارداده تا ساخت ۶ هزار 
واحد مسكوني براي محرومين اين مناطق را آغاز 

كنند كه در هفته دفاع مقدس اين پروژه كلنگ زني 
شد.  قائم مقام توليت آستان قدس رضوي ادامه داد: 
همچنين در اين طرح بنا به تأكيدات حجت االسالم 
والمسلمين مروي توليت آستان قدس رضوي مبني 
بر فراهم آوردن فضايي مناس��ب جهت استفاده 
عموم، زميني براي احداث بزرگ ترين بوس��تان 
شرق مشهد مقدس جهت بهبود فضاي فرهنگي- 
رفاهي حاشيه شهر در اختيار شهرداري قرار گرفته 
اس��ت.  اختصاص زمين براي احداث ۶ هزار واحد 
مسكوني و بزرگ ترين بوستان موضوعي شرق شهر 
مشهد به وسعت 7۰ هكتار؛ در راستاي گسترش و 
بهبود فضاي رفاهي- تفريحي منطقه و همچنين 
اختصاص زمين به منظور احداث خيابان شرياني 
جنوب محور خيابان حر با هدف كاهش ترافيك 
شهرك شهيد رجايي از جمله همراهي هاي آستان 
قدس رضوي در پيش برد اي��ن پروژه ها و آباداني 

بيشتر حاشيه شهر مشهد است.

آغاز عمليات 12پروژه آستان قدس رضوي براي حل معضالت حاشيه شهر مشهد

آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکي گلستان افتتاح شد
آزمايشگاه مرجع     گلستان
دانش�گاه عل�وم 
پزشكي اس�تان گلس�تان با حضور معاون 
تحقيقات و فن�اوري وزير بهداش�ت، مورد 

بهره برداري قرار گرفت. 
عبدالرضا فاضل رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
در مراس��م افتتاحيه آزمايش��گاه مرجع اين استان 
گفت: عمليات اجرايي آزمايشگاه مرجع گلستان از 
تير ماه سال ۱۳۹5 آغاز شده بود.  وي افزود: تاكنون 

مبلغ ۱/۱۳ميليارد ريال براي راه اندازي و تجهيز اين آزمايشگاه هزينه شده است كه ۶/7 ميليارد ريال را وزاتخانه 
و 5/5 ميليارد ريال توسط دانشگاه علوم پزشكي گلستان، تخصيص داده شد.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان 
گلستان يادآور شد: خدمات مولكولي، بافتي و كشت سلولي، سنجش پروتئين، كروماتگرافي، پاتوبيولوژي در اين 
آزمايشگاه انجام مي شود. فاضل تصريح كرد: از خدمات آزمايشگاهي تخصصي و منحصربه فرد اين آزمايشگاه، همه 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي در استان و خارج از استان مي توانند برخوردار شوند.  
 گفتني است: در آينده نزديك امكانات و تجهيزاتي همچون، كروماتوگرافي، اسپكتروسكوپي جرمي، فلوسايتومتري،

 HPLC، Animal Imaging، STM، فلورسنت Invert به اين آزمايشگاه اضافه خواهد شد. 

قرعه كشي مبناي انتخاب متقاضيان طرح اقدام ملي مسکن  اراك 
به دليل ش�مار     مركزي
باالي متقاضيان 
طرح اقدام ملي مسكن در اراك، اولويت افراد 
ب�ا قرع�ه كش�ي مش�خص خواه�د ش�د. 
احمد مرزبان مديركل راه و شهرسازي استان 
مركزي گفت: شمار متقاضيان طرح اقدام ملي 
مسكن در اراك با س��هميه اعطايي همخواني 
ندارد و اس��تفاده از فرآيند قرعه كشي مبناي 
انتخاب متقاضيان ثبت نامي براي بهره مندي از 

مزاياي اين طرح است.  وي با اشاره به اينكه اين تصميم براساس مصوبه شوراي مسكن استان اجرايي 
شده است تا عدالت براي همه متقاضيان رعايت شود، افزود: متقاضيان منتخب و اعالمي از سوي اداره كل 
راه و شهرسازي پس از فرآيند قرعه كشي بايد ظرف مدت ۱5 روز مبلغ اوليه را براي بهره مندي از مزاياي 
مسكن هاي در حال ساخت واريز كنند.   مديركل راه و شهرسازي استان مركزي تصريح كرد: ۲۱هزار 
و ۸۰۰ نفر در طرح اقدام ملي مسكن استان ثبت نام كردند ولي سهميه ابالغي براي ساماندهي۱۲هزار 

واحد در اميركبير و مهاجران و ۸ هزار و ۸۹۰ واحد در اراك و ساير شهرهاي استان است.

توزیع 4 هزار بسته معيشتي از سوي اوقاف كرمانشاه
مديركل اوقاف     كرمانشاه
امورخيري�ه  و 
كرمانشاه از توزيع ۴ هزار بسته معيشتي در 
طرح شميم حسيني در استان به مناسبت 

هفته دفاع مقدس خبر داد. 
حجت االس��الم محّمد صالحي مديركل اوقاف و 
امورخيريه استان كرمانشاه با اشاره به توزيع ۴ هزار 
بسته معيشتي در طرح »شميم حسيني« از سوي 
اوقاف كرمانشاه گفت: اين بسته هاي معيشتي از 

محل عوايد موقوفات مرتبط با كمك به نيازمندان تهيه شده و در هفته دفاع مقدس در قالب طرح شميم حسيني 
به دست نيازمندان و آسيب ديدگان از كرونا خواهد رسيد.  وي اين بسته هاي معيشتي را حاوي برنج، مرغ، روغن، 
رب، سويا، ماكاروني و... عنوان كرد و افزود: ارزش تقريبي هر بسته حدود۳۰۰ هزار تومان است كه همه هزينه آن 
از محل درآمدهاي موقوفات استان كرمانشاه تأمين شده است.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه با 
اشاره به برخورداري استان كرمانشاه از موقوفات خوبي كه با نيات كمك به فقرا و نيازمندان صورت گرفته، ادامه 
داد: مجموعه اوقاف استان از ابتداي شيوع كرونا تاكنون براي كمك به نيازمندان و آسيب ديدگان از بيماري چه 

در حوزه توليد و توزيع ماسك و دستكش و چه در حوزه توزيع بسته هاي معيشتي پاي كار بوده است. 

پيشرفت ۶0 درصدي سوله مدیریت بحران روستایي در قرچك
فرماندار قرچك     تهران
پيش�رفت  از 
۶0درصدي نخس�تين س�وله چند منظوره 
مديريت بحران روستايي قرچك خبر داد. 
بهمن خطيبي فرماندار قرچك در حاشيه بازديد 
از پروژه س��وله چندمنظ��وره مديريت بحراني 
روستاي ولي آباد در جمع خبرنگاران از پيشرفت 
فيزيكي ۶۰ درصدي اين پروژه خبرداد و گفت: 
ساختمان و سوله چند منظوره مديريت بحران 
روستاي ولي آباد در زميني به متراژ ۳5۰۰ متر مربع و زيربناي كل ۱۱۰۸ مترمربع ساخته مي شود كه 
شامل يك ساختمان دو طبقه با كاربري اداري كه هر طبقه حدود ۳5۰ متر مربع مساحت دارد و يك سالن 
)سوله( به متراژ حدود 75۰ متر مربع است كه با اعتباري بالغ بر ۴۳ ميليارد ريال احداث خواهد شد.  وي 
افزود: ساختمان اداري براي اتاق هاي آموزشي، سالن اجتماعات، اتاق پزشك، اتاق امداد و نجات، اورژانس، 
آتش نشاني، داروخانه، انبار تجهيزات امدادي و اضطراري و نيز پاركينگ خودروهاي امدادي و… است كه 

هم در زمان بحران و هم در شرايط عادي قابل استفاده و كاربردي است. 

 سهميه ۲۲00 نفري همدان 
در طرح ملي مشاغل خانگي

مدي�ركل تع�اون، كار و رف�اه      همدان
اجتماع�ي هم�دان با اش�اره به 
اجراي طرح ملي مشاغل خانگي، از س�هميه ۲۲00 نفري اين 

استان در اين زمينه خبر داد. 
س��يداحمد توصيفيان مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان 
همدان با بيان اينكه ثبت نام در طرح ملي مش��اغل خانگي يك ماه 
فرصت دارند، از س��هميه ۲۲۰۰ نفري مش��اغل خانگي اس��تان در 
اين طرح خبر داد و گفت: متقاضيان دريافت مجوز مشاغل خانگي 
مي توانند در سامانه www. inhb. ir ثبت نام كنند.  وي با اشاره به 
اينكه ۳۳۰رشته مشاغل خانگي در كل كشور تعريف شده است، افزود: 
در طرح ملي مشاغل خانگي ۹ رشته درنظر گرفته شده كه با توجه به 
مزيت هاي استان و درخواست متقاضيان در همدان رشته هاي چرم، 
قالي بافي، انيماتوري و سفال مينايي در نظر گرفته شده است.  مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان همدان از صدور بيش از ۳۱ هزار 
مجوز مشاغل خانگي در اين استان خبرداد و گفت: از سال ۹۰ تاكنون 

۳۱ هزار مجوز مشاغل خانگي در استان همدان صادر شده است. 

 ارائه خدمات پزشکي 
به محرومان و حاشيه نشينان كرمان

طرح ارائ�ه خدمات پزش�كي و     كرمان
دندانپزشكي در مناطق محروم 

و حاشيه شهر كرمان آغاز شد. 
سرهنگ »مجيد خواجوئي نژاد« معاون هماهنگ كننده فرماندهي 
انتظامي استان كرمان در مراسم آغاز طرح مشترك »مردم ياري« 
نيروهاي مسلح در ستاد فرماندهي انتظامي استان كرمان گفت:با 
توجه به شرايط امروز و نياز ضروري به بهداشت، همكاران از بهداري 
سپاه، نيروي انتظامي، ارتش و دانشگاه علوم پزشكي در مناطق محروم 
استان و حاشيه شهرها وارد عمل مي شوند.  وي با اشاره به اينكه در 
شهرستان هاي جنوبي استان كرمان نيز همكاران فعاليت خواهند 
داشت، افزود: طرح مردم ياري طي روزهاي هفته در مناطق اهلل آباد و 
شهرك صنعتي كرمان و در تكاب و شهداد با حضور ۱۶ اكيپ چهار 
نفره اجرا خواهد شد.  معاون فرمانده انتظامي استان كرمان تصريح 
كرد: در اين طرح كه به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس اجرا 
مي شود، خدمات پزشكي، دندانپزشكي، دارويي، توزيع بسته هاي 

بهداشتي و لباس  گرم، غربالگري كرونا ارائه مي شود. 

 ایجاد اشتغال براي 4 هزار روستایی
در آذربایجان شرقي

سهم استان آذربايجان شرقي از     آذربايجان شرقي
طرح اشتغال پايدار روستايي و 
عشايري از كل اعتبارات كشوري ۳/۶ درصد است كه تاكنون 
۴۷۵ ميليارد تومان از اين محل پرداخت شده و براي بيش از 

۴ هزار نفر اشتغال ايجاد شده است. 
حسين فتحي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي 
با اشاره ايجاد اشتغال ۴ هزار نفر در اين استان با طرح اشتغال پايدار 
روستايي و عشايري گفت: كل اعتبارات كشوري ۳/۶ درصد است 
كه تاكنون ۴75 ميليارد تومان از اين محل پرداخت شده است.  وي 
افزود: سهم جمعيت فعال استان برابر با ۴/۹ درصد بوده و همچنين 
نرخ جمعيت بيكار افراد ۱5 سال به باال، در كشور برابر با ۴/۶ درصد 
است، از اين رو نرخ بيكاري آذربايجان شرقي حدود دو درصد پايين تر 
از متوسط كش��وري اس��ت.  مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
آذربايجان ش��رقي ادامه داد: س��هم اش��تغال در آذربايجان شرقي 
۱/۹درصد بيشتر از ميانگين كشوري بوده و نرخ مشاركت اقتصادي 

در استان نيز ۱/7 درصد باالتر از ميانگين كشوري است. 

 اهداي ۲۰۰ واحد پالسما 
توسط بهبود يافتگان كرونا در قزوين

 بانك اطالعات كتاب های دفاع مقدس لرستان 
تهيه مي شود 

در  تاكن�ون     قزوين
استان قزوين 
۲00 واحد پالسما دريافت شده كه از اين ميزان 
۱۴0 واحد آن بين مراكز درماني توزيع شده است. 
مريم مدرسي سرپرس��ت اداره كل انتقال خون 
استان قزوين گفت: اهداي پالسماي بهبوديافتگان 
كرونا يكي از فرآيندهايي است كه با شيوع كرونا در 
انتقال خون قزوين و تاكستان در حال انجام است، 
و براي اين امر پالسماي خون بهبوديافتگان كرونا 
را دريافت مي كنيم و در اختيار مراكز درماني قرار 
مي دهيم و تا به امروز تزريق پالسما در افزايش 
بهبودي افراد كرونايي تأثير داش��ته است.  وي 
افزود: تاكنون ۲۰۰ واحد پالسما دريافت و ۱۴۰ 
واحد از آن را در مراكز درماني توزيع كرديم. ۱۰۰ 
نفر از دريافت كنندگان پالسما جزو مواردي بودند 
كه بهبودي پيدا كردند و ۹۰ نفر از آنان ترخيص 
شدند.  سرپرس��ت اداره كل انتقال خون استان 
قزوين تصريح كرد: اهداي پالسما يك روش ايمن 
و بدون عارضه محسوب مي شود و نسبت به ساير 
روش هاي درماني درص��د بهبودي خوب و قابل 
قبولي داشته است.  مدرسي گفت: افراد كرونايي 
بهبود يافته ۲۸ روز پس از بهبودي و حتي دو تا 

سه ماه بعد از ابتال مي توانند براي اهداي پالسما به 
مراكز انتقال خون مراجعه كنند، چون آنتي بادي 
در بدن آنان وجود دارد ك��ه اين آنتي بادي يك 
ايمني غيرفعال ايجاد مي كند. م��ا انتظار داريم 
بهبوديافتگان اين بيماري به ش��كرانه سالمتي 
جهت اهداي پالسما به مراكز انتقال خون قزوين 
و تاكستان مراجعه كنند.  وي با تأكيد بر اينكه فرد 
اهداكننده بايد ۲۸ روز از ابتاليش به كرونا گذشته 
باش��د، افزود: از اهداكنندگان آزمايش مي گيرم 
تا ببينيم آنتي ب��ادي در بدن آنها وج��ود دارد يا 
خير، اگر اهداكنن��دگان مداركي مانند آزمايش 
و اسكن ريه را به همراه داشته باشند نيز كفايت 
مي كند.  سرپرست اداره كل انتقال خون استان 
قزوين تصريح كرد: پالس��ما به افراد كه كروناي 
خفيف دارند تزريق نمي شود بلكه به افرادي كه 
مشكالت تنفس��ي دارند و به مرحله لوله گذاري 
نرسيدند تزريق مي شود؛ معموالً اين گونه افراد در 
مراكز درماني با ماسك و فشار، اكسيژن دريافت 
مي كنند.  مدرسي افزود: هر بيمار يك و نهايتاً دو 
واحد مي تواند پالس��ما دريافت كند، البته افراد 
كرونايي بهتر است پالسما را طي ۲۴ ساعت اول 

بستري شدن در بيمارستان دريافت كنند.

اداره كل حفظ آثار     لرستان
و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس لرستان در نظر دارد بانك اطالعاتي 
نويسندگان، ناشران، ويراس�تاران و طراحان 

كتب لرستاني را تهيه كند. 
محس��ن رش��يدي مديركل حفظ آثار و نش��ر 
ارزش ه��اي دفاع مقدس لرس��تان با اش��اره به 
تهيه بانك اطالعات كتب دفاع مقدس لرستان، 
گفت: دوران هش��ت س��اله دفاع مقدس آنقدر 
س��وژه هاي ناب و قابل پرداخت دارد كه نگارش 
آنها و روايت شان براي مردم نه تنها خالي از لطف 
نيست بلكه الزم و ضروري است.  وي با اشاره به 
تأثيرگذاري باالي محتواي غني كتب در جذب 
مخاطب، افزود: تاكنون شوراي مميزي كتاب در 
استان تشكيل نشده كه ايجاد آن در دستور كار 
اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
لرس��تان قرار دارد.  مديركل حفظ آثار و نش��ر 
ارزش هاي دفاع مقدس لرستان از ارزيابي سبكي 
و رتبه بندي آثار منتش��ره دفاع مقدس استان، 
طراحي و برنامه ريزي كارگاه هاي توانمندسازي 
و مهارت افزايي ويراس��تاران، خاطره نويس��ان، 
نويسندگان و مصاحبه گران تاريخ جنگ، در اين 

اداره كل خبر داد و گفت: پيگيري تشكيل شوراي 
جهادي ترجمه، پيگيري شناسايي و راه اندازي 
گروه هاي جهادي، تشويق ويراستاران به تشكيل 
انجمن ويراستاران و برنامه نقد و معرفي كتاب در 
صدا و سيما از ديگر برنامه هاي ما در سال جاري 
است.  رشيدي تش��كيل بانك ايده ها و سوژه ها، 
برگزاري نشس��ت هاي مش��ترك كارشناسي با 
اس��اتيد و فعاالن ادبي��ات پاي��داري، راه اندازي 
جلسات شب شعر و شب خاطره به صورت هفتگي 
و برگزاري مس��ابقات مختلف گروه هاي س��ني 
در ط��ول س��ال را از ديگر برنامه ه��اي اداره كل 
حفظ آثار دفاع مقدس لرستان برشمرد و گفت: 
تعيين و راه اندازي نمايشگاه دائمي كتاب و آثار 
دف��اع مقدس و تهيه و ارس��ال ليس��ت عناوين 
پيش��نهادي مقاله و پايان نامه به دانش��گاه هاي 
اس��تان از ديگر برنامه هاي امسال ماست.  وي با 
اشاره به اينكه تاكنون چندين جلد كتاب حوزه 
دفاع مقدس لرستان كه آماده هستند، به دليل 
مشكالت اعتباري هنوز چاپ و منتشر نشده اند، 
افزود: كتاب »آماده شهادت« به كوشش »علي 
خسروي« در روزهاي اخير به چاپ رسيده كه در 
هفته دفاع مقدس از اين كتاب رونمايي مي شود.

  كرمان: در نشس��ت مش��ترك وزير آموزش وپرورش با مديران كل 
آموزش وپرورش استان ها و روساي نهضت سوادآموزي استان ها از كتاب 
»سرباز وطن« رونمايي شد.  كتاب س��رباز وطن از مجموعه كتاب هاي 
مناسبتي و اقتضايي مي باشد كه به طور ويژه به گراميداشت ياد و خاطره 
شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني پرداخته است.  اين كتاب در سه فصل 
چاپ و منتشر شده است كه در فصل اول آشنايي بازندگي سردار از تولد 
تا شهادت، بخش دوم ويژگي هاي اخالقي و رفتاري سردار و بخش سوم 

وصيت نامه شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني مي باشد. 
  لرستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان گفت: سطح زيركشت 
گلخانه هاي لرستان به ۳5۰ هكتار افزايش مي يابد.  دكتر اسفنديار حسني  
مقدم افزود: نياز آبي يك هكتار گلخانه نسبت به فضاي باز يك سوم است و 
با توجه به بحران كم آبي در كشو و بالطبع در استان ضروري است به سمت 
كشت محصوالت گلخانه اي روي بياوريم.  به گفته وي،  محصوالتي كه در 

اين گلخانه ها توليد مي شوند شامل خيار، گوجه، نعنا فلفلي و... است. 
  فارس: فرمانده ناحيه سپاه شهرستان مرودشت از برنامه ريزي براي 
احداث پارك موزه دفاع مقدس در ورودي شهر مرودشت خبرداد.  سرهنگ 
هاشم جمالي گفت: روند طرح مطالعاتي و تشكيل كارگروه شهرستاني اين 
پروژه در دست اقدام اس��ت و اميدواريم با اجرايي شدن اين پروژه، شاهد 
زيباسازي ورودي اين شهر با هم نش��يني آثار و ارزش هاي ماندگار دفاع 

مقدس با آثار تاريخي نيز باشيم. 
  اردبيل: استاندار اردبيل در بازديد از روند اجراي اين باند گفت: براي 
اجراي باند اصلي فرودگاه اردبيل كه از دو س��ال گذشته آغاز شده است، 
تاكنون ۱۱۰ ميليارد تومان اعتبار هزينه شده است.  بهنام جو افزود: در 
سال هاي اخير فرودگاه اردبيل به لحاظ مشخصات فني در حال ارتقا بوده 
و بهسازي باند اصلي فرودگاه از جمله اين اقدامات است.  به گفته وي، در 
حال حاضر نيز كارشناسان در حال بررسي ساير نيازهاي تجهيزاتي فرودگاه 

هستند كه با شناسايي آنها ارتقا انجام شود.
  خوزس�تان: رئيس كميته ام��داد امام خمين��ي )ره( دزفول گفت: 
۱5ميليارد ريال تسهيالت در قالب ۱۸۰ فقره و از محل اعتبارات صندوق 
قرض الحس��نه امداد واليت دزفول پرداخت شد. مسعود رحيمي افزود: 
پرداخت ۱5 ميليارد ريال تس��هيالت خودكفايي به مددجويان دزفول، 
۱7۳فقره تس��هيالت با اعتبار ۱۴ ميليارد ريال تسهيالت كارگشايي و 
هفت فقره با اعتبار يك ميليارد ريال تسهيالت خودكفايي بوده است.  وي 
ادامه داد: تسهيالت پرداختي به مددجويان زيرپوشش كميته امداد اين 
شهرستان در زمينه هاي درمان، تحصيل، وديعه مسكن و معيشت است كه 

موجب حفظ عزت نفس و افزايش امنيت رواني آنان مي شود. 
  خراسان رضوي: مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خراسان رضوي گفت: مكان معراج شهدا مشهد كه در دوران دفاع مقدس مورد 
استفاده قرار مي گرفت در فهرست ميراث ملي معنوي ايران به ثبت مي رسد.  
ابوالفضل مكرمي فر با اشاره به اينكه از معراج شهدا حدود ۲۰ هزار شهيد استان 
خراسان تشييع شده اند و ارزش معنوي زيادي دارد. افزود: مقدمات ثبت اين 

اثر انجام شده و به زودي در فهرست آثار ملي قرار خواهد گرفت. 


