
 مرکبات را 
با صنایع فرآوری  ترکیب کنید

مركبات شمال را جواهرات باغات مي نامند كه هر سال با صادرات به 
آن سوي آب ها، ارزآوري خوبي براي كش�ور به همراه دارد. اما هدر 
رفت و ضايع شدن بين 200 تا 700 هزار تن از اين محصوالت در مبدأ 
خسارت زيادي به باغداران وارد مي كند. با اينكه امسال اتفاق خوبي 
رخ داده و به گفته رئيس س�ازمان جهاد كشاورزي مازندران، ميزان 
ضايعات محصوالت كشاورزي و مركبات كاهش داشته و از ميان بيش 
از 2 ميليون و 700 هزار تن مركبات مازندران ميزان ضايعات به كمتر 
از 5درصد رسيده و حاال بيش از 70 درصد مركبات توليد شده در اين 
استان قابليت صادراتي دارد، اما واقعيت اين است كه نگاه صرف به 
صادرات در دراز مدت مشكل ساز خواهد بود و مسئوالن بايد با ايجاد 
زيرساخت ها و صنايع فرآوري عالوه بر اشتغالزايي ميزان ضايعات را به 
صفر برسانند و درآمدزايي بهتري براي باغداران و كشور ايجاد كنند. 

    
هر سال با فرا رسيدن فصل پاييز موسم برداشت مركبات از باغات استان هاي 
شمالي هم آغاز می شود. در باغات شمال هم مثل هزاران نقطه ديگر ايران، 
پاي دالالن و واسطه ها زودتر از مسئوالن و برنامه ريزان به باغات كشيده 
مي شود تا دسترنج باغداران را با بهانه هاي واهي با نازل ترين قيمت ها بخرند 
و از سوي ديگر در حالي كه درصد قابل توجهي از محصوالت به دليل فراهم 
نبودن زيرساخت ها و صنايع فرآوري به ضايعات تبديل مي شود، مسئوالن 
به فكر بازارهاي آن سوي آب ها هستند در حالي كه پيشگيري از فاسدشدن 
محصول از فرآيند برداش��ت تا بازار مي توان به اقتصاد استان كمك كرد.  
حدود 10 سال است در مازندران كار ذخيره سازي مركبات صورت مي گيرد 
و انبارهاي فني و س��ردخانه هاي خوبي ايجاد شده اس��ت و كشاورزان و 
باغداران نيز شرايط انبار محصول را آموخته اند. البته همه محصول توليدي 
استان نبايد در انبار ذخيره سازي شود و مصرف روزانه مركبات بسيار زياد 

بوده و از شهريورماه برداشت نارنگي شروع شده است. 
   افزايش 50درصدي صادرات

هر چند هر سال در كنار برداشت خوب مركبات از باغات مازندران اعالم 
مي شد بين ۲00 تا ۷00 هزار تن از محصوالت در داخل استان مي پوسد 
و تبديل به ضايعات مي شود اما امسال رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
مازندران از كاهش ميزان ضايعات محصوالت كش��اورزي و مركبات در 
استان خبر داده است.  عزيزاله شهيدي فر با اشاره به توليد بيش از ۲ ميليون 
و ۷00 هزار تن مركبات در استان گفت: »بيش از ۷0 درصد مركبات توليد 
استان قابليت صادراتي دارد و براي صادرات اين محصول برنامه ريزي الزم 
صورت گرفته است.« وي درباره ضايعات محصوالت كشاورزي و مركبات 
تصريح كرد: »در حال حاضر با توجه ب��ه رعايت كردن توصيه هاي فني و 
كارشناسي ميزان ضايعات به كمتر از 5 درصد رسيده است.« اين مسئول 
ميزان صادرات مركبات در سال گذشته را بيش از 1۸0 هزار تن ذكر كرد و با 
اشاره به رشد صادرات در سال قبل اظهار داشت: »پيش بيني مي شود ميزان 

صادرات در سال جاري 50 درصد نسبت به سال گذشته بيشتر شود.«
شهيدي فر با بيان اينكه برداشت محصوالت نوبرانه و نارنگي پيش رس در 
استان آغاز شده اس��ت، افزود: »ميزان توليد نارنگي امسال داراي رشد 10 
درصدي پيش بيني مي شود.« رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران به 
ظرفيت ذخيره سازي محصوالت كشاورزي از جمله مركبات اشاره و اضافه 
كرد: »در حال حاضر توان ذخيره سازي انواع محصوالت در انبارهاي فني و 
سورتينگ ها به 1/5 ميليون تن رسيده است.« هر چند كاهش ميزان ضايعات 
مركبات مي تواند خبر خوبي باشد اما افزايش صادرات هرگز نمي تواند كمكي 
به افزايش درآمد باغداران منتهي شود.  اگر زيرساخت ها و صنايع فرآوري مهيا 
شوند حتماً در كنار اشتغالزايي مي توان اوالً ميزان ضايعات را به صفر رساند و 
سپس درآمد بيشتري از محصوالت براي باغداران و كشور ايجاد كرد.  ضمن 
اينكه اصالح و بهسازي باغات نيز بايد در برنامه قرار داشته باشد. زيرا به گفته 
كارشناسان، چند سالي است كه روند نوسازي و اصالح باغات در حال انجام 
است ولي مردم بايد از گسترش باغات به سمت پرتقال تامسون خودداري 
كنند و سازمان جهاد كشاورزي نيز الگوي كشت معرفي كند و نهال ها را در 

دسترس قرار دهد تا كشاورزان با تهيه آن نسبت به كشت اقدام كنند.

 توزیع هدایاي »جشن عاطفه ها« 
بین دانش آموزان نیازمند کشور

امس�ال عالوه بر معلمين و دانش آموزان، ادارات و سازمان ها نيز 
پاي كار آم�ده و به پويش مل�ي همبازي پيوس�تند كه پيش بيني 
مي ش�ود ۴50 ميلي�ارد توم�ان كمك ه�اي نق�دي و اجن�اس از 
طرف م�ردم ب�راي دانش آم�وزان بي بضاع�ت جمع آوري ش�ود. 
رئيس كميته امداد امام خميني)ره( درباره  جمع آوري كمك هاي مردمي 
در پويش ملي همبازي گفت: با توجه به استقبالي كه در رزمايش هاي 
گذش��ته صورت گرفت اس��ت برآورد مي كني��م ۴50 ميلي��ارد تومان 
كمك هاي نقدي و اجناس از طرف مردم براي دانش آموزان بي بضاعت 
جمع آوري شود.  سيدمرتضي بختياري در مراسم آغاز به كار »پويش ملي 
همبازي، هديه اي براي بچه هاي ايران« كه با حضور رمضانعلي سبحاني فر 
مديرعامل شركت ملي پست ايران برگزار شد، اظهار كرد: امسال با توجه 
به ايام محرم و صفر جشن عاطفه ها در كنار شور عاطفه ها مطرح شد و 
پويش ملي همبازي به عنوان كمكي براي دانش آموزان بي بضاعت تحت 
پوشش بهزيستي و كميته  امداد و همچنين دانش آموزان بي بضاعتي كه 
تحت پوشش نيستند به راه افتاد.  وي ادامه داد: امسال عالوه بر معلمين 
و دانش آموزان، ادارات و س��ازمان ها نيز پ��اي كار آمدند و به اين پويش 
پيوس��تند.  به گفته  بختياري، بيش از هزار پايگاه اداره پس��ت در تمام 
كش��ور براي جمع آوري كمك هاي مردم و خيرين در نظر گرفته شده 
است، همچنين تمام پايگاه هاي كميته امداد در سراسر كشور و بسياي از 
مدارس كه در مناطق قرمز كرونا قرار ندارند آماده جمع آوري اين كمك ها 
هستند.  وي افزود: ماشين هاي سيار اداره پس��ت نيز آماده جمع آوري 
كمك ها هس��تند كه ظرف مدت يك هفته اي��ن كمك ها جمع آوري و 
به دست دانش آموزان بي بضاعت خواهد رسيد.  اين مراسم با همكاري 
شركت پست و كميته امداد تا 11 مهر برگزار مي شود كه خيرين و مردم 

مي توانند هداياي خود را به ادارات پست هر منطقه تحويل دهند. 

اجراي ۲۲۶ طرح محرومیت زدایي در زنجان 
جانشين سپاه انصارالمهدي)عج( زنجان     زنجان
از اجراي 22۶ طرح محروميت زدايي در 

استان طي سال جاري خبر داد. 
 سرهنگ ابوالفضل طهماسبي، جانشين سپاه انصار المهدي )عج( زنجان 
در نخستين جش��نواره بسيج س��ازندگي و مجمع جهادگران استان، با 
بيان اينكه بسيج و سپاه در تمام مقتضيات پشت نظام و رهبري بودند، 
گفت: طي ۴0 سال گذشته بسيج سازندگي اس��تان هزار و ۷۹0 طرح 
محروميت زدايي را اجرا كرده است.  وي به توزيع ۲۴۲ هزار بسته معيشتي 
در دو مرحله اشاره كرد و ادامه داد: مرحله سوم اين رزمايش هم تا اربعين 
انجام مي شود.  جانشين سپاه انصار المهدي)عج( استان زنجان، گفت: 
گروه هاي جهادي محله محور و جغرافيا محور در استان ۹۸۷ گروه است 
و اين گروه ها در بخش هاي مختلف فعاليت مي كنند.  طهماسبي با بيان 
اينكه امسال ۲۲۶ طرح محروميت زدايي در استان اجرا مي شود، با بيان 
اينكه بسيج با تمام توان در آماده باش است و در طول ۴0 سال گذشته 
پاي كار بوده و در تمام صحنه ها حضور جهادي داشته است، ادامه داد: 
۳1 منطقه محروم و آسيب پذير در استان زنجان براي برگزاري اردوهاي 
جهادي توسط بسيج سازندگي استان زنجان شناسايي شده است.  وي 
افزود: سپاه و بس��يج در كنار هم براي توسعه استان زنجان برنامه ريزي 
الزم را دارند و در بحث اجتماعي، فرهنگي، بهداشت و سالمت، آموزشي، 
اقتصادي و بخش اشتغال وارد عرصه شده اس��ت.  جانشين سپاه انصار 
المهدي )عج( اس��تان زنجان، به فعاليت گروه هاي جهادي اشاره كرد و 

گفت: فعاليت گروه هاي جهادي در سال جاري تقويت مي شود.

افزایش ۲ برابري مراکزشبانه روزي بهزیستي 
خراسان جنوبي

با افزايش دو برابري مراكز شبانه روزي     خراسان جنوبي
خراسان جنوبي طي هفت سال گذشته 

به 720 نفر خدمت ارائه شده است. 
علي عرب نژاد مديركل بهزيس��تي خراس��ان جنوبي گفت: تعداد مراكز 
شبانه روزي از سال ۹۲ تاكنون به 51 مورد رسيده و كمك هزينه افراد مقيم 
در اين مراكز نيز 50 درصد افزايش يافته است.  وي با اشاره به استفاده ۳۷5 
نفر از خدمات توانبخشي در منزل و واگذاري 5 هزار و ۴۲۳پرونده به بخش 
غير دولتي افزود: تعداد كارگاه هاي روزانه توانبخشي از سال ۹۲ تاكنون، با 
افزايش 1/۳ برابري به چهار مركز افزايش يافته است و 111 نفر نيز در حال 
فراگيري مهارت ها هستند.  مديركل بهزيستي خراسان جنوبي ادامه داد: 
در موضوع ارائه خدمات توانبخشي حرفه اي و فعاليت مراكز حرفه آموزي 
معلوالن در سنوات گذشته، پيشرفت بسيار خوبي را در سطح استان شاهد 
بوده ايم، آن گونه كه تعداد مراكز روزانه توانبخش��ي و حرفه آموزي تابعه 
از 10مركز در سال ۹۲ به 1۳ مركز در س��ال جاري افزايش يافته و تعداد 
توانخواهان خدمت گيرنده نيز از ۲1۶نفر به ۲۹۸ نفر در سال جاري رسيده 
است.  عرب نژاد گفت: افزايش مراجعه به كميسيون پزشكي براي تعيين 
درصد و شدت معلوليت از ۲ هزار نفر به 1۹ هزار و ۴۹5 نفر و رشد نزديك 
به سه برابري اعطاي كمك هزينه اشتغال استاد شاگردي از ۳۸0 به هزار و 
50 نفر از ديگر خدمات دولت تدبير و اميد به معلوالن بوده است.  وي افزود: 
۲۷۷معلول ضايعه نخاعي در استان خراسان جنوبي وجود دارد كه براي آنها 
حق پرستاري پرداخت مي شود.  مديركل بهزيستي خراسان جنوبي ادامه 
داد: همچنين ۴۶ بيمار پي كي يو كه نوعي بيماري ژنتيكي است در استان 
هستند كه به آنها كمك هزينه تأمين مواد غذايي پرداخت مي شود.  عرب 
نژاد گفت: كمك هزينه مناسب س��ازي خودرو و منزل نيز به هزار و ۲00 
معلول پرداخت و وسايل كمك توانبخشي براي ۳هزار و ۶۲1 نفر تأمين 
شده كه اين رقم نسبت به س��ال ۹۲ كه هزار و ۴00 مورد بود، 5۸درصد 
افزايش نش��ان مي دهد.  مديركل بهزيستي خراس��ان جنوبي با اشاره به 
افزايش حق پرستاري معلول ضايع نخاعي از ۲۳0 هزار تومان به 5۴۴ هزار 
تومان افزود: با ارائه تسهيالت بالعوض زمينه اشتغال هزار و ۲۸0 معلول 
روستايي در برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه روستايي فراهم شده و اين 
در حالي است كه از ابتداي برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه تا قبل از سال 
1۳۹۲ فقط ۳50 نفر از معلوالن روستايي از تسهيالت اشتغال بالعوض 
بهره مند شده بودند.  وي ادامه داد: بهره مندي معلوالن متقاضي دريافت 
پالك ويژه خودرو افزايش يافته به طوري كه در هفت سال گذشته بيش از 

۲00متقاضي اين خدمت را دريافت كرده اند.
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محمدرضا هاديلو

تفاهمنام�ه  ب�ا     اردبيل
مشترك سازمان 
بنياد شهيد كشور و استانداري اردبيل بالغ بر 
۶50 مزار شهدا در اردبيل ساماندهي مي شود. 
ياسر شاهي مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران 
استان اردبيل در مراسم انعقاد تفاهمنامه تأمين 
زمين براي مس��كن فرزندان شاهد و ايثارگران و 
ساماندهي مزار ش��هدا در اردبيل گفت: اردبيل 
با ۳۴00 ش��هيد و ه��زاران ايثارگ��ر و خانواده 
شهيد همواره در تارك تاريخ ايران مي درخشد.  
وي با تبريك فرارس��يدن هفته دف��اع مقدس و 
گراميداشت جانفشاني هاي ايثارگران و جانبازان 
خاطرنش��ان كرد: با گذشت ۴0 س��ال از انقالب 
اس��المي و دفاع مقدس ما براي تأمين س��رپناه 
مناسب براي بازماندگان خانواده هاي شهدا نبايد 
مشكلي داشته باش��يم كه انتظار مي رود دولت 
نيز با تأمين زيرساخت هاي مناسب ما در تأمين 

مسكن اين قشر گرانقدر ياري كند.  مديركل بنياد 
ش��هيد و امور ايثارگران استان اردبيل با اشاره به 
اينكه در اس��تان اردبيل در قالب اين تفاهمنامه 
براي بالغ بر يك ه��زار و 500 نفر از خانواده هاي 

شهدا و ايثارگران مسكن مناسب تأمين خواهد 
شد، افزود: همچنين در قالب تفاهمنامه اي ديگر 
زمينه ايجاد ش��غل براي يك هزار و 500 نفر از 
فرزندان ش��اهدي كه تحصيالت تكميلي خود 

را به پايان رس��انده اند، فراهم مي شود.  مديركل 
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل به سفر 
يكروزه معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد 
و امور ايثارگران به اردبيل اشاره كرد و ادامه داد: 
در قالب اين سفر ديداري با خانواده هاي شهدا در 
اردبيل داشتيم و معاون رئيس جمهور از نزديك 
در جريان مشكالت برخي از اين خانواده ها قرار 
گرفت.  شاهي گفت: تا پايان دولت دوازدهم زمينه 
تأمين زمين و احداث مسكن براي خانواده هاي 
ش��هدا و ايثارگران در اردبيل فراهم مي شود.  در 
جريان سفر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
بنياد شهيد و امور ايثارگران به استان اردبيل در 
س��ه موضوع دو تفاهمنامه با استانداري به امضا 
رسيد كه تأمين زمين براي يك هزار و 500 واحد، 
فرصت اشتغال براي يك هزار و 500 نفر از جامعه 
ايثارگران و ساماندهي ۶50 مزار شهيد از جمله 

اين تفاهمنامه است. 

ايجاد تفاهمنامه بنياد شهيد و استانداري براي ساماندهي 650 مزار شهدا در اردبيل

5میلیون دالر صرفه جویی در آب شیرین کن جزیره هرمز
دومي�ن پمپ     هرمزگان
فشار قوي آب 
ش�يرين كن به هم�ت متخصص�ان يكي از 
شركت هاي دانش بنيان پارك علم و فناوري 
كش�ور در هرمزگان توليد و وارد مدار شد. 
سيد مجدالدين حسيني بخشدار هرمز در آيين 
آغاز به كار اين پمپ فشارقوي، با اشاره به قطعي 
هميشگي آب در جزيره هرمز گفت: با راه اندازي 
اين پمپ ها توليد آّب از ۶5 به ۷۹ متر مكعب در 

ساعت افزايش يافت.  وي افزود: هزينه يك ميليارد و ۲00 ميليون توماني ساخت اين پمپ ها از اعتبارات 
بخش خصوصي تأمين شده است كه ۷0 درصد صرفه جويي ارزي دارد.  بخشدار هرمز تصريح كرد: اين 
محصول از نظر كيفيت و بازدهي باال، قابليت رقابت با محصوالت اروپايي و ساالنه بيش از 5 ميليون دالر 
صرفه جويي ارزي دارد.  حسيني گفت: بخش زيادي از مشكالت آب آشاميدني هرمز با در مدار قرار گرفتن 
منابع ۲ هزار و ۳00 مترمكعبي ذخيره سازي آب و افزايش توليد به طور اساسي برطرف مي شود.  وي افزود: 

مخازن ۲ هزار و ۳00 مترمكعبي، با ۶۷ درصد پيشرفت فيزيكي در دست ساخت است.

توزیع 55۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند میبدي
550 بسته لوازم     يزد
التحرير درقالب 
پويش مشق احسان كه با مشاركت شهرستان 
ميبد و ستاد اجراي فرمان امام تهيه شده است 
بين دانش آموزان نيازمند در مناطق كم برخوردار 
روستايي و مناطق محروم ميبد يزد توزيع شد. 
محمدپناه مديركل ستاد اجراي فرمان امام در 
استان يزد گفت: در پويش مشق احسان امسال، 
تعداد ۷ هزار بس��ته لوازم التحرير شامل كيف، 

دفتر، مداد و ملزومات لوازم التحرير در سطح استان با مشاركت شهرستان ها تهيه شده است.  وي با بيان 
اينكه ستاد اجراي امام بيش از ۲00 واحد توليدي لوازم التحرير را كه در سطح كشور به نوعي تعطيل شده 
بودند با ۴0 ميليارد تومان احياء و بيش از ۲ هزار شغل را ايجاد كرده است، افزود: ماحصل آن هم توليد 
لوازم التحرير با طرح ها و الگو هاي ايراني است كه هم به توليد كنندگان و هم به دانش آموزان كم بضاعت 
كمك شد.  مديركل ستاد اجراي فرمان امام در استان يزد ادامه داد: شهرستان ميبد به تناسب مشاركتي 
كه داشته است 550 بسته لوازم التحرير در اين شهرستان كه هر بسته به ارزش 150 هزار تومان است به 

كمك گروه هاي جهادي، سمن ها و مؤسسات خيريه توزيع شود. 

۴ بیمارستان تأمین اجتماعي خوزستان آماده پذیرش بیماران کرونایي
مدي�ر درم�ان     خوزستان
اداره كل تأمين 
اجتماعي خوزستان از ورود چهار بيمارستان 
اين سازمان به چرخه پذيرش بيماران مبتال 
ب�ه كرون�ا در س�طح اس�تان خب�ر داد. 
دكتر صادق جليلي مدير درمان اداره كل تأمين 
اجتماعي خوزستان با اشاره به افزايش موارد ابتال 
به كرونا در خوزستان در هفته هاي اخير گفت: 
اكنون در سطح خوزس��تان چهار بيمارستان 

تأمين اجتماعي در شهرهاي بهبهان، ماهشهر، آبادان و اهواز وارد چرخه پذيرش بيماران مبتال به كرونا 
شده اند اما فعالً تعداد كمي بيمار مثبت كرونا در اين بيمارستان ها بستري هستند.  وي افزود: در روزهاي 
گذشته از سوي دانشگاه علوم پزشكي اهواز به ما اعالم شد كه بيمارستان اميرالمومنين)ع( اهواز را براي 
پذيرش مجدد بيماران مبتال به كرونا آماده كنيم؛ البته بيشتر به بخش ICU نياز دارند.  مدير درمان 
اداره كل تأمين اجتماعي خوزستان ادامه داد: يك بخش ICU ويژه بيماران مبتال به كرونا با ظرفيت اوليه 

شش تخت راه اندازي شد اما فعالً بيمار مبتال به كرونا در اين بيمارستان پذيرش نشده است. 

احداث ۶ هزار هكتار باغ دیم در لرستان
مدي�ر باغباني     لرستان
سازمان جهاد 
كشاورزي لرستان از ساخت ۶ هزار هكتار باغ 
ديم در اراضي شيب دار اين استان خبر داد. 
عليرضا احمدوندي مدير باغباني سازمان جهاد 
كشاورزي لرس��تان با اشاره به س��اخت ۶ هزار 
هكتار باغ ديم در اراضي شيب دار در اين استان 
گفت: كش��ت ارقام مقاوم و كم آب بر در اراضي 
با ش��يب بين ۸ تا 1۲ درصد و اجراي طرح هاي 
آبخوان داري و آبخيزداري عالوه بر حفاظت از بافت خاك و احياي عرصه هاي طبيعي، نفوذپذيري بيشتر 
خاك به آب را افزايش مي دهد.  وي افزود: يكي از برنامه هاي مهم سازمان در اين راستا واگذاري اراضي 
شيب دار براي توسعه باغات به صورت ديم است كه در قالب شيوه نامه واگذاري اراضي شيب دار ابالغي وزير 
جهاد كشاورزي صورت مي گيرد.  مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي لرستان تصريح كرد: بخش عمده 
اراضي استان به دليل شيب زياد، خاك نسبتاً نامناسب از شرايط مناسبي جهت كشت زراعي برخوردار 
نيست و شيب زياد و بعضاً كمبود بارندگي و عدم رعايت شرايط كشت در اراضي شيب دار، موجب كاهش 

توان زيستي خاك شده و به  مرورزمان، كاهش حاصل خيزي و فرسايش خاك را به همراه دارد. 

 ساخت 5۰۰ واحد مسكوني فرهنگیان
 در شیراز

مديرعامل شركت تأمين مسكن      فارس
فرهنگي�ان صن�دوق ذخي�ره 
فرهنگيان كشور، از آغاز ساخت بيش از 500 واحد مسكوني 

فرهنگيان در شيراز خبرداد. 
حميدرضا دادبان مديرعامل شركت تأمين مسكن فرهنگيان صندوق 
ذخيره فرهنگيان كشور، در حاشيه بازديد از دو قطعه زمين ويژه پروژه 
مسكن فرهنگيان در شيراز، گفت: اين پروژه در دو فاز به اجرا در خواهد 
آمد كه در فاز اول حدود 1۶0 واحد مس��كوني در زميني به مساحت 
۶ هزار متر احداث خواهد ش��د.  وي افزود: در فاز دوم و با فاصله زماني 
محدود نيز تعداد ۳۷0 مسكن در زميني به مساحت 11 هزار متر احداث 
خواهد شد.  مديرعامل شركت تأمين مسكن فرهنگيان صندوق ذخيره 
فرهنگيان كشور گفت: عمليات اجرايي در اسرع وقت صورت مي پذيرد 
و مجموعاً برآورد اعتبار الزم براي پروژه حدود 500 ميليارد تومان است 
كه از منابع داخلي شركت، كمك هاي صندوق ذخيره و از پيش فروشي 

كه به فرهنگيان خواهيم داشت تأمين منابع مالي خواهيم كرد.

اجراي 1۰۰ درصدي نسخه نویسي 
الكترونیك در کردستان

مديركل بيمه سالمت كردستان     كردستان
از اجراي 100 درصدي طرح نسخه 
نويسي الكترونيك در مراكز درماني خصوصي استان خبر داد. 
انور اسماعيلي مديركل بيمه سالمت كردستان با اشاره به اجراي 
100درصدی طرح نسخه نويسي الكترونيك در تمام شهرهاي 
استان گفت: بر اين اس��اس تا پايان مهر تمام بيمه شدگان تحت 
پوشش اين سازمان مي توانند بدون دفترچه بيمه كاغذي و فقط 
با ارائه كد مل��ي در مراكز درماني خصوصي اس��تان از خدمات و 
حمايت بيمه سالمت بهره مند شوند.  وي افزود: ۹۹ درصد از مراكز 
درماني استان كردستان و تعداد ۳0 مركز از مراكز خدمات دفاتر 
پيشخوان با بيمه سالمت طرف قرارداد بوده و آماده ارائه خدمات 
به بيمه شدگان هستند.  مديركل بيمه سالمت كردستان تأكيد 
كرد: الكترونيكي شدن خدمات بيمه موجب مي شود بتوانيم منابع 
را بهتر مديريت كرده و خدمات با كيفيت و مطلوب تري به بيمه 

شدگان جامعه هدف خود ارائه دهيم. 

 انجام برنامه شور عاطفه ها 
براي کمك به دانش آموزان نیازمندمازني 
شور عاطفه ها با هدف جمع آوري     مازندران
كمك و هداياي تحصيلي مردم 
ب�ه دانش آم�وزان نيازمند، در اس�تان مازندران آغاز ش�د. 
احمد سعادت معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد مازندران 
گفت: برنامه شور عاطفه ها همچون سال هاي گذشته باشكوه و با رعايت 
پروتكل هاي ستاد مقابله با كرونا برگزار مي شود.   وي افزود: در اجراي 
طرح شور عاطفه ها، براي جمع آوري كمك و هداياي تحصيلي مردم به 
دانش آموزان نيازمند در سال جاري ميان كميته امداد و شركت ملي 
پست، تفاهمنامه همكاري امضا شده است.  معاون توسعه مشاركت هاي 
مردمي كميته امداد مازندران ادام��ه داد: طبق اين تفاهمنامه ادارات 
پست هر شهرس��تان به عنوان پايگاه ثابت نسبت به جمع آوري هدايا 
و كمك هاي مردم��ي و انتقال آن ب��ه ادارات امداد شهرس��تان اقدام 
مي كنند.  سعادت تصريح كرد: در شهرستان هاي ساري، آمل و بابل، 
سه دستگاه خودرو كاميونت به عنوان پايگاه سيار از سوي شركت پست 
براي جمع آوري هدايا و تبليغات در ميادين اصلي شهر حضور مي يابند. 

 بهره برداري از مجتمع گنجينه 
دفاع مقدس زرنديه تا پايان سال

 ۳۲ پروژه توليدي و صنعتي جهش توليد
 در بوشهر اجرايي شد

مجتمع فرهنگي و     مركزي
گنجين�ه دف�اع 
مقدس شهر زاويه در استان مركزي تا پايان سال 

افتتاح و به بهره برداري مي رسد. 
س��رهنگ حس��ين روح اف��زا فرمانده س��پاه 
شهرستان زرنديه گفت: تا پايان سال مجتمع 
فرهنگي و گنجينه دفاع مقدس در شهر زاويه 
مركز شهرستان زرنديه و در كنار مزار دو شهيد 
گمنام افتتاح و به بهره برداري خواهد رس��يد.  
وي با بيان اينكه دست همه عزيزان دغدغه مند 
اين مس��ير را مي بوس��يم و از همه ظرفيت ها 
استفاده خواهيم كرد افزود: ان شاءاهلل بتوانيم 
فضايي را براي شهرستان زرنديه ايجاد كنيم تا 
بتوانيم گوشه اي از زواياي زيباي دفاع مقدس 
را به صورت طبيعي و خيل��ي جذاب به تصوير 
بكشيم. فرمانده س��پاه شهرس��تان زرنديه با 
تشريح عملكرد برنامه هاي هفته دفاع مقدس 
در شهرستان زرنديه تصريح كرد: در اين هفته 
بيش از 50 برنامه  مختلف فرهنگي، اجتماعي و 
عمراني داشتيم و فرصتي بود كه مروري كنيم 
بر گنجينه عظيمي كه از اين انقالب اس��المي 
براي ما كشف شد و بر ما بود كه يكبار ديگه به 

اين گنجينه عظيم بپردازيم.  سرهنگ روح افزا 
ادامه داد: با توجه وضعيت اقتصادي موجود در 
اين هفت��ه به همت ق��رارگاه محروميت زدايي 
بسيج س��ازندگي سپاه پاس��داران و همدلي و 
همكاري و همراهي همه نهاد ه��ا و ارگان ها و 
خيرين و مردم 15 پروژه محروميت زدايي در 
حوزه هاي كشاورزي، دامپروري و كشاورزي و 
آب شرب روستايي با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد 
ريال به بهره برداري رسيد.  وي گفت: در بحث 
نهضت جهش توليد كار هاي ارزنده انجام شد كه 
قسمت عمده اي از پروژه هاي محروميت زدايي 
به مباح��ث پش��تيباني از توليد، كش��اورزي، 
دامپ��روري و انتقال آب هاي براي كش��اورزي 
معطوف مي شود كه در نقاط مختلف شهرستان 
زرنديه اجرا ش��د.  فرمانده س��پاه شهرس��تان 
زرنديه افزود: در بحث دامپروري نقاطي خوب 
دامپروري را در شهرس��تان شناسايي كرده و 
مش��كالت را احصا كرديم و ب��ا مجموعه هاي 
متول��ي ارتباط گيري، نشس��ت ها و جلس��ات 
خوب و منظمي داش��تيم و دست به دست هم 
در اين خصوص اقدامات شايس��ته اي را شاهد 

بوده و هستيم.

۳2 پروژه توليدي و     بوشهر
صنعتي در راستاي 
جهش توليد در اس�تان بوش�هر در حال اجراست. 
سعيد زرين فر معاون اقتصادي استاندار بوشهر در 
نشست كار گروه اشتغال شهرستان دشتستان 
با اش��اره به زنجيره توليد به ويژه در عرصه مواد 
غذايي در اس��تان بوش��هر گفت: زنجيره توليد 
زمينه آرام��ش خاطر و امنيت غذاي��ي مردم را 
فراهم مي كند و بسيار با ارزش است.  وي با تأكيد 
بر تأمين گازرساني و شبكه اينترنت واحدهاي 
توليدي صنعتي تصريح كرد: تأمين آب واحدهاي 
تولي��دي و صنعتي م��ورد توجه ق��رار دارد كه 
براساس طرح هاي تدويني مشكالت اين حوزه 
برطرف مي شود.  معاون هماهنگي امور اقتصادي 
اس��تاندار بوش��هر از تدوين و اجراي ۳۲ پروژه 
توليدي و صنعتي در راستاي شعار جهش توليد 
دانس��ت و گفت: اين پروژه ها در نقاط مختلف 
استان بوشهر در حال اجراست و تكميل آنها در 
س��ال جهش توليد در اولويت قرار دارد.  سعيد 
زرين فر با اشاره به افتتاح واحد مرغداري ۲0 هزار 
قطعه اي »مرغ آمين« يا »مرغ مادر« افزود: اين 
واحد مرغداري كه با سرمايه گذاري 1۲ ميليارد 

تومان و اشتغال 1۲ نفر تكميل شده در دهه فجر 
امسال توليد مرغ يك روزه آن آغاز مي شود و جزو 
۳۲ طرح جهش توليد استان بوشهر است.  وي 
با اشاره به فعاليت ۲1۸ واحد مرغداري در استان 
بوش��هر تصريح كرد: با راه اندازي مجموعه مرغ 
آمين )مادر(، جوجه يك روزه در كوتاه ترين زمان 
در اختيار واحدهاي پرورش مرغ گوش��تي قرار 
مي گيرد كه نقش مهمي در تأمين گوشت مرغ 
و اشتغال منطقه دارد.  معاون اقتصادي استاندار 
بوشهر با اشاره به فعال سازي واحدهاي توليدي 
راكد گفت: اين واحدها در بخش هاي گوناگون 
داراي مش��كالت هس��تند كه نياز به بررسي و 
مطالعه دارد.  زرين فر با اش��اره به ظرفيت هاي 
دشتستان در ابعاد گوناگون افزود: اين شهرستان 
داراي جوانان با اس��تعداد و شركت هاي دانش 
بنيان قابل توجهي دارد كه بايد در حل مشكالت 
اين شهرستان تالش بيشتري شود.  وي ذخيره 
مواد معدني استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد 
و تصريح كرد: يكي از ظرفيت هاي استان توليد 
و استخراج مواد معدني است كه بايد ضمن حل 
مشكالت استخراج مواد معدني نسبت به حقوق 

معدن داران و مطالبات مردم توجه شود.

 خراسان شمالي: فعاالن كانون فرهنگي و هنري مسجد امام رضا)ع( 
بجنورد با اجراي طرح ملي احس��ان ق��رآن مهياي اربعين حس��يني 
مي شوند.  مدير س��تاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد 
خراسان ش��مالي گفت: اين طرح يكي از برنامه هاي قرآني ويژه اربعين 
حسيني است و به صورت ملي با عنوان الحسين سفينة النجاة از هفتم 
تا هفدهم مهر اجرا مي شود.  هاشم شيرازيان افزود: اين مراسم در قالب 
محفل انس با قرآن كريم و با دعوت از قاريان مطرح استاني در مسجد 
امام رضا )ع( برگزار شد.   به گفته وي، ثواب قرائت قرآن در طرح احسان 

قرآن به سرداران مقاومت و شهدا پيشكش مي شود. 
  كرمانشاه: مديركل بهزيستي اس��تان كرمانشاه به مناسبت هفته 
گراميداشت و تكريِم منزلت سالمندان )۷ تا 1۳ مهر( با اشاره به جمعيت 
1۹5 هزار نفري سالمندان استان گفت: طبق آخرين سرشماري، استان 
كرمانشاه 1۹5 هزار و ۷01 سالمند ۶0 سال به باال دارد.  دكتر فرحناز 
محمدي نرخ سالمندي استان را 10/0۲ درصد اعالم و تصريح كرد: اين 
نرخ نشان مي دهد كه بيش از 10 درصد جمعيت استان سالمند هستند.  
وي از قرارگيري استان در رتبه هشتم پيرترين استان كشور خبر داد و 
افزود: در ميان شهرستان هاي استان نيز، داالهو با نرخ سالمندي 1۳/55 
درصد پيرترين و ثالث باباجاني با نرخ سالمندي ۶/۸ درصد جوان ترين 

شهرستان استان محسوب مي شوند. 
  آذربايجان ش�رقي: فرماندار تبريز از رتبه اول اين شهر در توليد 
ماسك استاندارد در سطح كشور خبرداد.  بهروز مهدوي افزود: توزيع 
گسترده و مستقيم ماسك استاندارد و مورد تأييد با قيمت پايين به دليل 
افزايش مجدد شيوع كرونا، يك امر مهم و الزامي است.  به گفته وي، در 
مناطق حاشيه اي و كم برخوردار ش��هر و همچنين در بازار تبريز شاهد 
استفاده ناچيز از ماسك هستيم، لذا بايد امكان عرضه مستقيم ماسك 

توسط شركت هاي توليد كننده مجاز در اين مناطق فراهم شود. 
   فارس: مديرعامل شركت تأمين مسكن فرهنگيان صندوق ذخيره 
فرهنگيان كشور، از آغاز ساخت بيش از 500 واحد مسكوني فرهنگيان 
در آينده اي نزديك در ش��يراز خبر داد.  حميدرضا دادبان در حاش��يه 
بازديد از دو قطعه زمين ويژه پروژه مسكن فرهنگيان در شيراز، گفت: 
اين پروژه در دو فاز به اجرا در خواهد آمد كه در فاز اول حدود 1۶0 واحد 
مسكوني در زميني به مس��احت ۶ هزار متر احداث خواهد شد.  عضو 
هيئت مديره شركت تأمين مسكن فرهنگيان صندوق ذخيره فرهنگيان 
كشور همچنين افزود: در فاز دوم و با فاصله زماني محدود نيز تعداد ۳۷0 

مسكن در زميني به مساحت 11 هزار متر احداث خواهد شد. 
   سيستان و بلوچستان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفت: 
با توجه به اينكه سهميه واكسن آنفلوآنزا به صورت تدريجي و مرحله بندي 
شده به اين دانشگاه تخصيص خواهد يافت، بنابر اين توزيع و تزريق واكسن 
براساس اولويت هاي اعالم شده خواهد بود.  دكتر هاشمي شهري افزود: 
بانوان باردار و بيماران دچار ضعف سيس��تم ايمني از جمله مبتاليان به 
سرطان، گيرندگان پيوند اعضا، بيماران دياليزي، زندانيان، سالمندان، 
معلوالن بهزيستي، مبتاليان به تاالسمي ماژور، هموفيلي و كادر بهداشت 

و درمان را جزو واجدان شرايط اوليه دريافت واكسن برشمرد.


