
قاسم جان بابايي  خراسانرضوي
مع�اون درم�ان 
وزارت بهداش�ت در حاش�يه بازديد از مراكز 
درماني دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: 
مراحل س�اخت بيمارس�تان ام�داد و نجات 
جنوب مش�هد در حال اتمام است و به زودي 
پس از تجهيز، به بهره برداري خواهد رس�يد. 
وي ب��ا بيان اين كه بيمارس��تان ام��داد و نجات 
جنوب با ظرفيت ۲۰۰ تخت بستري ساخته شده 
است، ادامه داد: خوشبختانه در سال هاي اخير، 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد در توسعه تخت هاي 
بيمارستاني و خدمات رساني به زائران و مجاوران 
بارگاه منور رضوي، اقدام��ات مؤثري انجام داده 
است كه ساخت بيمارستان شهيد هاشمي نژاد 
و بيمارس��تان امداد و نجات جنوب از جمله اين 
طرح هاس��ت.  معاون درمان وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي با بيان اينكه بسياري 
از كمبودهايي كه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
در حوزه تجهيزات پزشكي و دستگاه هاي كمك 

تنفسي و اكسيژن ساز داشت مرتفع شده است، 
خاطرنشان كرد: به  رغم افزايش چشمگير بيماران 
سرپايي و بس��تري در مراكز درماني زير پوشش 
اين دانشگاه، خوشبختانه مديريت مناسبي در 
اين حوزه صورت گرفته و از تمام ظرفيت ها براي 
خدمات رساني به بيماران استفاده مي شود.  وي 

افزود: با توجه به مديريت مناسب بيماران بستري 
و موقت و استفاده از ظرفيت مراكز درماني، مردم 
نگراني در اين حوزه نداشته باشند؛ خوشبختانه 
بسياري از كمبودهايي كه دانشگاه علوم پزشكي 
مشهد در حوزه تجهيزات پزشكي و دستگاه هاي 
كمك تنفسي و اكسيژن ساز داشته است مرتفع 

ش��ده و مش��كلي در اين زمينه وجود ندارد.  در 
ادامه اين بازديد رئيس اداره نظارت بر طرح هاي 
عمراني دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز گفت: 
اين بيمارس��تان با زير بناي ۲۳ هزار متر مربع با 
كاربري امدادي و تروما در راستاي خدمات رساني 
به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوي و پوشش 
حوادث به ويژه در محور جنوب ش��هر مش��هد 
ساخته شده است.  س��يدمهدي صداقت اضافه 
كرد: اين بيمارستان در پنج طبقه و ۲۰۰ تخت 
بستري و با هزينه اي حدود ۲۰۰ ميليارد تومان 
بر اس��اس آخرين اس��تانداردهاي ملي ساخت 
وساز زير نظر مهندس��ين توانمند دانشگاه علوم 
پزشكي مشهد به اتمام خواهد رسيد؛ با راه اندازي 
اين بيمارستان، زنجيره برخورداري از امكانات 
مراكز درمان بيماران تروماي��ي يعني حوادث و 
ضربه هاي ناش��ي از آن و نيز جراحي عروق برابر 
اس��تانداردهاي جهاني در چهار جهت كالنشهر 
مشهد براي س��االنه ۳۰ ميليون گردشگر، زائر و 

مجاور تكميل مي شود. 

كمبود تجهيزات تنفسي دانشگاه علوم پزشكي مشهد رفع شد
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي سمانه محمدي

۴۵ درصد مخازن سدهاي آذربايجان غربي پر است
س����دهاي  آذربايجانغربي
ن   يج�ا با ر ذ آ
غربي بيش از ۸۹1 ميلي�ون مترمكعب آب 
دارند كه 45 درصد آنها را ش�امل مي شود. 
ام�ا در مقايس�ه با س�ال گذش�ته، كاهش 

۲۳درصدي را نشان مي دهند. 
ياسر رهبردين مديرعامل شركت آب منطقه اي 
آذربايجان غربي با اشاره به آخرين وضعيت حجم 
آب مخازن سدهاي استان گفت: طبق بررسي 

انجام شده در حال حاضر حجم آب سدهاي استان ۸۹۱ ميليون مترمكعب است كه اين ميزان در مدت 
مشابه سال گذشته ۱۱۵۰ ميليون مترمكعب بوده است.  وي با اشاره به كاهش ۲۳ درصدي حجم آب 
سدهاي استان در سال جاري اظهار كرد: ۴۵ درصد مخازن سدهاي استان پر هستند.  رهبردين اظهار كرد: 
سد شهيد كاظمي بوكان با ۳۳۳۱ ميليون مترمكعب، سد آغ چاي چايپاره با ۱۴۵ ميليون متر مكعب و سد 

شهر چاي اروميه با ۱۰۹ ميليون مترمكعب آب به ترتيب بيشترين ميزان آب را دارند.

۲۷ هزار معلم در يزد واكسينه مي شوند 
مع�اون تربيت  يزد
بدني و سالمت 
اداره كل آموزش و پرورش استان يزد از شروع 
واكسيناسيون فرهنگيان در اين استان خبرداد. 
مصطفي خليلي معاون تربيت بدني و سالمت 
اداره كل آم��وزش و پرورش اس��تان يزد با بيان 
اينكه طبق تفاهمنامه بين آموزش و پرورش و 
وزارت بهداشت مقرر شد كه فرهنگيان سراسر 
كشور در مردادماه واكسيناسيون عمومي شوند، 

گفت: خوشبختانه در اين استان از ابتداي مرداد جلسات و رايزني هاي الزم با دانشگاه علوم پزشكي براي 
هماهنگي امور انجام گرفته و مراكز تزريق واكسيناسيون هر شهرستان مشخص شده است.  وي افزود: در 
حال حاضر پنج مركز مجزا مخصوص فرهنگيان و ۹ مركز تجميعي براي واكسيناسيون اين قشر در استان 
دائر است.  اين مسئول افزود: در صورت به موقع رسيدن واكسن دوز اول واكسيناسيون تا ۲۰ مرداد و دوز 

دوم تا ۲۵ شهريور به پايان خواهد رسيد تا آمادگي براي بازگشايي مدارس صورت بگيرد.

3 ماه فرصت براي ساخت 1۴3 خانه براي زلزله زدگان 
اس����تاندار  خراسانشمالي
خراسان  شمالي 
از اس�تقرار 14۳ خانواده زلزله زده استان در 
چادر خبرداد و گفت: مسكن اين خانواده ها تا 
۳ م�اه آين�ده باي�د تحوي�ل داده ش�ود. 
محمدعلي شجاعي استاندار خراسان شمالي 
در جلسه س��تاد بازس��ازي مناطق زلزله زده 
خراسان شمالي با بيان اينكه ۱۴۳ خانواده در 
چادر زندگي مي كنند، گفت: بازسازي مسكن 

اين خانوارها بايد در اولويت قرار گيرد.  وي ادامه داد: مس��كن اين خانواده ها بايد تا س��ه ماه آينده 
تحويل داده شود ضمن آنكه اگر خانواده اي در چادر شرايط مساعد براي زندگي ندارد بايد در منازل 
استيجاري به صورت موقت اسكان داده شود.  وي از اختصاص اعتبار ۶۸۰ ميليارد توماني تسهيالت 
جهت احداث، بازسازي و مرمت واحدهاي شهري، تجاري و روستايي خبرداد.  شجاعي همچنين از 
تخصيص ۴۵۰ ميليارد تومان كمك بالعوض براي مناطق زلزله زده خبرداد و گفت: دغدغه ما تسريع 
در ساخت مسكن براي اين مردم اس��ت.  وي به حوزه بانك ها نيز اشاره داشت و افزود: تمام بانك ها 

مؤظف به پرداخت تسهيالت حتي براي افراد داراي چك برگشتي هستند.

 بيمه شدگان اردبيلي
 با كد ملي خدمات درماني دريافت می كنند

 بهره برداري از سالن اجالس اصفهان
از افتتاح آن مهم تر است

بيمه ش�دگان  اردبيل
ب�ا  اردبيل�ي 
مراجعه به مراكز درماني و تخصصي، تنها با 
ارائه كد ملي و همچني�ن كد رهگيري كه به 
تلفن همراه آنها ارس�ال مي شود مي توانند 
خدمات مناس�ب و مطلوب�ي دريافت كنند. 
س��يدوحيد خليل اللهي مديركل بيمه سالمت 
اس��تان اردبيل با بي��ان اينكه بيمه ش��دگان با 
مراجعه به مراك��ز درماني و تخصص��ي با ارائه 
كد ملي مي توانند خدمات مناس��ب و مطلوبي 
را درياف��ت كنند، گف��ت: در اردبي��ل به جاي 
صدور دفترچه هاي كاغ��ذي و ارائه آن به مراكز 
بيمارستاني، مطب ها، داروخانه ها و ساير مراكز 
تخصصي بيمه شدگان، همشهريان تنها با ارائه 
كد مل��ي و همچنين كد رهگي��ري كه به تلفن 
همراه آنها ارسال مي شود، از طريق داروخانه ها، 
راديولوژي، سونوگرافي و ساير مراكز تخصصي 
مي توانند خدم��ات مناس��بي را دريافت كنند.  
وي تصريح كرد: بيش از دو ماه است كه با حذف 
دفترچه كاغذي ارائه خدمات در بيمه سالمت 
اس��تان از طريق ارائه كد ملي انجام مي شود كه 
اين امر تسهيل خاصي را در ارائه خدمات بيمه اي 

و درماني به مراجعي��ن به وجود آورده اس��ت.  
مديركل بيمه س��المت اس��تان اردبيل گفت: 
بيمه شدگان در صورت اطالع از اعتبار دفترچه 
خود مي توانند ب��ا ش��ماره گيري *۱۶۱۶# از 
آخرين وضعيت اعتبار دفترچه خود مطلع شوند.  
خليل اللهي افزود: در صورتي كه بيمه ش��دگان 
نيازمند دريافت س��وابق پزش��كي، تخصصي و 
درماني باش��ند از طريق س��امانه بيمه سالمت 
ايرانيان مي توانند در جريان اين فرآيند نيز قرار 
بگيرند.  وي خاطر نشان كرد: در شرايط كرونايي 
بيمه شدگان بيمه سالمت به راحتي مي توانند 
در مراكز بيمارستاني خدمات رايگاني را دريافت 
كنند كه در اين ارتباط با بيمارستان هاي استان 
به ويژه بيمارس��تان امام خمين��ي)ره( اردبيل 
تعامل و ارتباط خوبي برقرار شده است.  مديركل 
بيمه س��المت اس��تان اردبيل اضافه كرد: تمام 
تالش ما بر اين اس��ت تا در كن��ار داروخانه ها، 
راديولوژي ها، سونوگرافي و ساير مراكز تخصصي، 
مطب پزش��كان نيز با تجهيز امكانات و ورود به 
سامانه بيمه س��المت ارائه خدمات را به صورت 
الكترونيكي و بدون نياز به دفترچه كاغذي انجام 

داده و در خدمت بيمه شدگان باشند.

استاندار اصفهان  اصفهان
بر لزوم استفاده 
بين الملل�ي و برگزاري اجالس كش�ورهاي 
مختلف در سالن اجالس اصفهان تأكيد كرد. 
عباس رضايي استاندار اصفهان در مراسم افتتاح 
ف��از اول و دوم مركز همايش ه��اي بين المللي و 
اجالس امام خامنه اي گفت: چند سال پيش قرار 
بود اجالس سران تركيه، روسيه و ايران در كشور 
ما برگزار شود و از آن زمان اكيپ هايي از رياست 
جمهوري براي شناسايي ميزبانان اين اجالس به 
استان ها اعزام شدند.   وي افزود: اكيپ هاي رياست 
جمهوري به تبريز، شيراز، مش��هد و آخر از همه 
اصفهان سفر كردند زيرا پوتين و اردوغان گفتند 
كه اين اجالس را دوب��اره در تهران برگزار نكنيد.  
استاندار اصفهان تصريح كرد: اين دو رئيس جمهور 
تأكيد داشتند كه اجالس در اصفهان برگزار شود 
و از طرفي تبريز، شيراز و مشهد جايي براي اين 
ميزباني نداشت و در اصفهان تنها مكان در سطح 
اين اجالس هتل عباسي بود.  وي ادامه داد: اكيپ ها 
از همه نظر از جمله محافظت و اتاق ها و غيره هتل 
عباسي را تأييد كردند ولي گفتند سالن اجالس 
آن سقف كوتاهي دارد كه مشكل ساز است و اين 

بزرگ ترين اشكال بود و به همين دليل مورد پسند 
نبود.  رضايي ادامه داد: از همان زمان تمام توانمان 
را گذاشتيم تا كه يك سالن در شأن اصفهان ايجاد 
كنيم. حاال بهره برداري از س��الن از افتتاحيه آن 
مهم تر است. زيرا هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال براي آن 
صرف شده است.   وي گفت: استفاده از اينجا حتماً 
در دس��تور كار قرار بگيرد و اگر انجام نشود پول 
مردم از دست رفته است، فكر مي كنم مسئوالن 
آينده استان مسئوليت بزرگي براي بهره برداري از 
اين فضا دارند.  به گفته استاندار اصفهان مدتي قبل 
وزير صمت قطر به ايران آمد و گفت كه مي توانيم 
روي اين پروژه سرمايه گذاري كنيم و به شدت از 
اين مجموعه استقبال كرد اما فشار ديگر كشورها 
جلوي قطري ها را گرفت. چند روز پيش مديركل 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان از 
گش��ايش مرحل��ه اول و دوم مركز همايش هاي 
بين المللي اصفهان )سالن اجالس سران( خبر داد.  
ايمان ُحجتي، با اعالم اينكه اين مجموعه بزرگ 
به عنوان يك اَبَر پروژه به شمار مي آيد ادامه داد: 
مرحله اول و دوم سالن اجالس سران شامل بحث 
تملك، عمليات عمراني، احداث محوطه، سالن ها 

و ساختمان اصلي است.

  لرستان: مديركل كميته امداد امام خميني )ره( لرستان از ايجاد 
بيش از ۶ هزار شغل براي مددجويان اس��تان خبر داد. جالل شيخ پور 
اظهار كرد: امسال ۶ هزار و ۵۰۰ شغل با اعتبار ۳۰۰ ميليارد تومان براي 
مددجويان كميته امداد استان ايجاد مي ش��ود. از ابتداي سال جاري 

تاكنون بيش از ۳۵۰ طرح اشتغال در استان ايجاد شده است. 

   همدان: فرمانده سپاه انصارالحسين )ع( همدان گفت: همدان يكي از 
بهترين شهرهاي كشور در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است. سردار 
مهدي فرجي در آئين رونمايي از نخستين ديواره نگاره آبروي محله زينبيه 
با گراميداشت ياد شهداي ۸ سال دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم اظهار 
داشت: جا دارد در اين مراس��م و در اين ايام يادي كنيم از شهداي مدافع 
سالمت كه در خط مقدم با جان و دل در برابر ويروس منحوس كرونا از مردم 
دفاع كردند. وي افزود: شايد تا به امروز ما بيش از ۲۰۰ شهيد مدافع سالمت 

داده باشيم كه بايد قدردان اين شهدا و تمام مدافعان سالمت باشيم. 

  زنجان: مديركل تعزيرات حكومتي استان زنجان با بيان اينكه طي 
دو هفته گذشته احتكار سيمان در كارخانجات استان نداشتيم، گفت: 
تعداد پرونده هاي تخلف در بازار سيمان استان زنجان زياد نيست. رضا 
مظفري با بيان اينكه فصل ساخت وساز است و بايد مردم دغدغه مصالح 
ساختماني نداشته باشند، گفت: در اين ميان دستگاه هاي نظارتي هم 

اين دغدغه را دارند. 

  خوزستان: فرماندار خرمشهر بر نقش سمن ها به عنوان حلقه ارتباط 
مردم و حاكميت براي جلب مشاركت مردمي در برون رفت از بحران ها 
تأكيد كرد. محمد حيدري گفت: س��من ها و رس��انه نقش حد واسط 

حاكميت و مردم را ايفا مي كنند كه اين مأموريت مهمي است.

رونمايي از نخستين اتوبوس آمبوالنس ملي
با حضور رئيس سازمان اورژانس كشور  البرز
از نخس�تين اتوبوس آمبوالنس ملي 

ايران رونمايي شد. 
مراس��م رونمايي از نخس��تين اتوبوس آمبوالنس ملي اي��ران با حضور 
پيرحسين كوليوند رئيس سازمان اورژانس كش��ور در كرج برگزار شد.  
در اين مراس��م رئيس س��ازمان اورژانس كش��ور با بيان اينكه تا پيش از 
اين مجبور بوديم از اتوبوس آمبوالنس هاي توليد خارج استفاده كنيم و 
تعدد مدل هاي آنها براي ما مشكل آفرين ش��ده بود، گفت: ايران از پهنه 
بزرگي برخوردار بوده و كشوري حادثه خير اس��ت و با توجه به باال بودن 
آمار تصادفات در كشور استفاده از اتوبوس آمبوالنس به يكي از نيازهاي 
اصلي ما تبديل شده است تا بتوانيم به ش��كل صحيح و در اسرع وقت به 
حادثه ديدگان خدمت رساني كنيم.  كوليوند با بيان اينكه تمامي تجهيزات 
اتوبوس آمبوالنس ملي در داخل كشور و با توان متخصصان داخلي تأمين 
مي شود، تصريح كرد: براساس توافقات انجام ش��ده طي چهار ماه آينده 
۲۰دستگاه از اين اتوبوس آمبوالنس ها را تحويل مي گيريم و هر سه ماه ۲۰ 
دستگاه اضافي تحويل خواهيم گرفت.  وي با اشاره به نياز سازمان اورژانس 
كشور به ۱۰۰دستگاه اتوبوس آمبوالنس تصريح كرد: با توجه به توان باالي 
داخلي مي توانيم تمامي نياز به اين وسايل امدادرساني را با ظرفيت داخلي 
تأمين كنيم.  كوليوند با بيان اينكه از دو سال پيش برنامه ريزي كرديم تا 
اتوبوس آمبوالنس ملي توليد شود، خاطرنشان كرد: اميدواريم شركت هاي 
داخلي پاي كار بيايند و مانند توليد اتوبوس آمبوالنس، كشور را در زمينه 
آمبوالنس نيز از خارج بي نياز كنند.  وي با بيان اينكه در توليد اين اتوبوس 
آمبوالنس ها از تجربه خدمات رساني كاركنان اورژانس كشور بيشترين 
بهره را برديم، گفت: طراحي و تأمين تجهيزات در اتوبوس آمبوالنس ملي 
با باالترين استانداردها و رعايت تمامي نكات صورت گرفته است.  رئيس 
سازمان اورژانس كشور اظهار كرد: اتوبوس آمبوالنس ملي ظرفيت هشت 
تخت براي بيماران عادي و يك تخت مراقبت ويژه را دارد و محلي نياز براي 
استقرار پزشك در آن تعبيه شده است، همچنين در داخل اين اتوبوس 

آمبوالنس امكان زايمان مادران باردار وجود دارد.

 خسارت ۴ هزار ميلياردي خشكسالي 
به اردبيل پرآب

اردبيل با توجه به شرايط اقليمي و قرار گرفتن در منطقه كوهستاني كه 
در ظاهر پر آب بوده، اما با سرعت بيشتري روند كم آبي و خشكسالي 
را طي مي كند. استاني كه به بارش هاي س�نگين برف ، باران، رودها 
و چشمه هاي پرآبش مش�هور بود اكنون به يكي از مناطق كم بارش 
در كشور تبديل شده و از يك دهه پيش گرفتار پديده  خشكسالي 
و كاهش ش�ديد ذخاير آب هاي زيرزميني ش�ده است. به طوري كه 
براساس برآيندها خشكسالي در س�ال زراعي جاري به كشاورزان 
اردبيل بيش از 4 ه�زار ميليارد تومان خس�ارت وارد كرده اس�ت. 

    
اردبيل روزهاي سخت كم آبي را سپري مي كند. به طوري  كه در برخي 
از شهرستان ها و به خصوص در دشت اردبيل، ميزان ذخاير آب سدها و 
مخازن زيرزميني نيز به شدت كاهش يافته است كاهش ۵۰ درصدي 
بارش در اس��تان اردبيل منجربه كاهش حجم ذخيره سدهاي استان 
اردبيل شده است و اين در حالي است كه در سال هاي گذشته اكثريت 
سدهاي استان سر ريز شده بودند.  محدوديت منابع آبي، مصرف بي رويه، 
رشد شهرنشيني و افزايش روزافزون جمعيت از مهم ترين داليل كم آبي 
در اين استان و سطح كشور است كه البته خشكسالي مربوط به استان 

خاصي نبوده و استان هاي مختلف كشور درگير اين معضل هستند. 
در سال زراعي جاري خشكسالي حادي در كل كشور حادث شده و در 
استان اردبيل نيز با استناد به آمار و اطالعات متقن، ميزان بارش ها در 
فصل زمستان گذشته در مقايسه با مدت سال ما قبل حدود ۳۰درصد 
كاهش داشته اس��ت كه اين كاهش ميزان خس��ارت بر مزارع ديم را 
دو چندان كرده اس��ت كه خشكس��الي در همه مناطق استان اردبيل 
گزارش ش��ده و كل كش��تزارهاي ديم به خصوص مزارع گندم و جو 
دچار خشكسالي جدي شده است. بيشترين مصرف آب استان مربوط 
به بخش كشاورزي اس��ت و براي اس��تفاده بهينه از آب در اين حوزه 
راهكارهاي الگوي تغيير كش��ت مدنظر قرار گرفته و كميته مقابله با 
سازگاري تشكيل شده است.  رئيس جهاد كشاورزي استان اردبيل در 
رابطه با خشكسالي سال زراعي جاري در استان مي گويد: »خشكسالي 
سال زراعي جاري در استان اردبيل از شديدترين خشكسالي نيم قرن 
اخير در اين منطقه اس��ت و هنوز خسارت خشكس��الي به بخش هاي 
مختلف كشاورزي استان به طور دقيق برآورد نشده و دامنه خسارت اين 
پديده همچنان ادامه دارد.« خليل نيكشاد با اشاره به كاهش كم سابقه 
بارش در سال گذشته به ويژه فصل بهار امسال در استان ادامه مي دهد: 
»اين كاهش بارندگي عالوه بر كش��ت و زرع، مراتع استان را نيز تحت 
تأثير قرار داده و مزارع و باغات اس��تان در تابستان نيز با توقف يا تنش 

جدي كم آبي و توليد روبه رو شده است.«
وي اضافه مي كند: »در پي خشكسالي شديد، كشت بهاره محصوالت 
زراعي ديم در منطقه مغان در شمال استان اردبيل به شدت خسارت 
ديده و در دش��ت اردبيل نيز تنها ي��ك بار امكان آبي��اري مزارع براي 

سيب زميني و ساير محصوالت وجود دارد.«
  خسارت 4 هزار ميلياردي به كشاورزان 

خشكسالي در س��ال زراعي جاري به كشاورزان اس��تان اردبيل بيش از 
۴ هزار ميليارد تومان خس��ارت وارد كرده است.  در همين رابطه رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل مي گويد: »كاهش بارندگي ها در 
فصل زمس��تان و بهار و همچنين تداوم افزايش بي سابقه گرماي هوا در 
ماه هاي اخير بيشترين خسارت را متوجه كشاورزان كرده تا سطح برداشت 

محصول در اراضي زراعي و باغات استان به شدت كاهش پيدا كند.«
نيكش��اد با بيان اينكه اين فرآيند بخش دامداري و دامپروري استان را 
تحت الشعاع قرار داده و زمينه وارد كردن خسارت به دام ها بر اثر كاهش 
توليد علوفه و ساير مؤلفه هاي توليد را به وجود آورده است، ادامه مي دهد: 
»هر چند هنوز ميزان دقيق خسارت خشكس��الي برآورد نشده اما در 
اقدامات اوليه و بررسي هاي انجام شده به نظر مي رسد ۴ هزار ميليارد 
تومان خس��ارت به بخش هاي زراعت، باغ و دامداري استان وارد شده 
است.« به گفته اين مسئول در گام اول توصيه بخش كشاورزي بر كشت 
محصوالت كم آب بر در مناطق مختلف استان است تا آبياري كمتري را 
اين اراضي نياز داشته باشند.  وي استفاده از سامانه هاي آبياري نوين با 
افزايش راندمان آبياري را از الزامات اين شرايط خشكسالي و كم بارشي 
دانسته و بيان مي كند: »بايد تمهيداتي بينديشيم تا كشاورزي حفاظتي و 
كشت و زرع اصولي و درست با خاك ورزي مورد توجه قرار گيرد.« رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل گفت: »استفاده از الگوي كشت 
تركيبي متناسب با تغييرات اقليمي و توجه به تنوع كشت و نگهداري 

مواد مغذي خاك و مراقبت ها در حوزه خاك ورزي مناسب است.«

با حضور رئيس ستاد اجرايي فرمان امام انجام شد
 افتتاح 300 مدرسه و مركز فرهنگي 

در مناطق محروم و روستايي 
150 مدرسه بركت با 750 كالس درس و150 مسجد و مركز فرهنگي 
مذهبي بركت ب�ا اعتبار 100 ميلي�ارد تومان در مناط�ق محروم و 

روستايي كشور به بهره برداري رسيد. 
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با حضور در شهرستان پاكدشت استان 
تهران، ضمن بازديد از چند مدرسه جديد بركت در مناطق محروم اين 
شهرس��تان، به صورت ويدئوكنفرانسي ۱۵۰ مدرس��ه و ۱۵۰ مسجد 
و مركز فرهنگي احداث ش��ده در مناطق محروم و روستايي كشور را 
افتتاح كرد.  در اين آيين كه مديران عامل بنياد بركت و بنياد ۱۵خرداد، 
معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام، معاون وزير آموزش و پرورش 
و رئيس سازمان نوسازي مدارس، فرماندار و نماينده مردم پاكدشت در 
مجلس شوراي اسالمي حضور داشتند، ابتدا دو مدرسه »بركت شهيد 
فخري زاده« و »بركت شهيد نصرت اهلل سيري« به بهره برداري رسيد و 

تحويل وزارت آموزش و پرورش شد. 
رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام در اين مراس��م گفت: در كنار اين دو 
مدرسه شاهد بهره برداري از ۱۵۰ مدرسه جديد و ۱۵۰ مسجد و مركز 
فرهنگي بركت در كشور هس��تيم.  محمد مخبر با بيان اينكه يكي از 
اساسي ترين كارهاي بنياد بركت بحث مدرسه سازي است، ادامه داد: 
مقام معظم رهبري از ابتداي تش��كيل بنياد برك��ت تأكيد ويژه اي بر 
ساخت يك هزار مدرسه در مناطق محروم داشتند كه قرارداد ساخت ۲ 
هزار و ۱۰۰ مدرسه را در بنياد بركت بستيم. اما تاكنون بيش از ۱۶۵۰ 

مدرسه ساخته و تحويل وزارت آموزش وپرورش شده است. 
وي افزود: در ابتداي سال جاري متعهد شديم يك هزار مدرسه كانكسي 
را تبديل به مدرس��ه دائمی كنيم كه تا مهرماه ۳۰۰ مدرسه و تا پايان 
سال نهايتاً ۵۰۰ مدرسه كانكسي را در مناطق روستايي و عشايري جمع 

مي كنيم و ساختمان نوساز تحويل مردم و فرزندانشان خواهيم داد. 
مخبر با بيان اينكه طي چندسال گذشته نزديك به ۱۱۰ هزار ميليارد 
تومان از طريق بنياد بركت براي فعاليت هاي مختلف عمراني و اقتصادي 
و اشتغالزايي هزينه شده، گفت: اين اقدامات منجربه ايجاد ۹۰۰ هزار 

شغل در كشور شده است و اين روند ادامه خواهد داشت. 
   تحويل يك ميليون دوز واكسن به وزارت بهداشت

رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره به توليد نخستين واكسن ايراني 
كرونا توسط دانشمندان اين ستاد گفت: ظرف يك ماه گذشته بيش از 
۵ ميليون دوز واكسن بركت توليد كرديم كه از اين تعداد يك ميليون و 
۵۰۰ هزار دوز را تحويل وزارت بهداشت داده ايم و محموله هاي بعدي 
پس از طي مراحل ۱۶ تا ۲۰ روزه تس��ت كيفيت تحوي��ل اين وزارت 
خواهد شد.  مخبر تأكيد كرد: تا پايان اين هفته يك ميليون دوز واكسن 

ديگر را هم تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد. 
اين مسئول با اشاره به اينكه توليد واكسن در كارخانه شفافارمد حدود 
۳۵ درصد ميزان كل واردات واكسن تاكنون بوده، افزود: دشمن حتي در 
بحث واردات و رسيدن واكسن به مردم ايران هم از هيچ كارشكني دريغ 
نكرد و واردات بخش زيادي از واكسن هاي خارجي به ايران هم از زماني 

تسهيل و انجام شد كه مجوز تزريق واكسن بركت صادر شد. 
مخبر درخصوص راه اندازي خط دوم توليد كوو ايران بركت نيز گفت: 
خط دوم توليد واكسن بركت به لحاظ س��خت افزار و نرم افزاري آماده 
شده و تست هاي آزمايشي نيز رو به اتمام است و تا ۱7 يا ۱۸ مردادماه 
راه اندازي مي شود و ميزان توليد واكسن را شتاب قابل توجهي خواهد 
داد.  در ادامه اين مراس��م اميرحس��ين مدني مديرعامل بنياد بركت 
گفت: بنياد بركت در حوزه عمراني ۵۳ هزار و ۲۸۱ پروژه دارد كه شامل 

بيمارستان، مدرسه، مركز فرهنگي و... است. 
وي با بيان اينك��ه تاكنون قرارداد س��اخت ۲ هزار و۱۰۰ مدرس��ه را 
بس��ته ايم، گفت: هم اكنون ۲۵۰ هزار دانش آموز در كشور در مدارس 

بركت مشغول به تحصيل هستند. 
مهراهلل رخش��اني مهر معاون وزير آموزش وپرورش و رئيس س��ازمان 
نوسازي مدارس كشور نيز در اين مراس��م گفت: كرونا زماني كه وارد 
كشور شد بس��ياري از مديران كش��ور درك صحيحي از آن نداشتند 
اما مجموعه س��تاد اجرايي فرمان امام در توليد ماسك و دستگاه هاي 
اكسيژن ساز و نهايتاً واكس��ن كه موضوعي استراتژيك است به خوبي 

وارد عمل شد و به طور جهادي به داد مردم رسيدند. 
در ادامه فرهاد بش��يري نماينده مردم پاكدش��ت در مجلس شوراي 
اس��المي نيز گفت: از رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام به دليل حضور 
در پاكدشت و مدرسه س��ازي در اين منطقه محروم تشكر مي كنم. در 
پايان اين برنامه، با دستور رئيس ستاد اجرايي فرمان امام ۳۰۰ مدرسه 
و مركز فرهنگي در استان هاي كش��ور از جمله خوزستان، مازندران، 

خراسان جنوبي و ايالم به صورت ويدئوكنفرانسي افتتاح شد.

 استقبال از واكسن در فارس
 پايين است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شيراز با بيان اينكه فارس 
از استان هاي پيشرو واكسيناسيون در كشور است، استقبال از 
واكسن و رعايت پروتكل ها در اين استان را كمرنگ توصيف كرد. 
عبدالرسول همتي معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شيراز با 
بيان اينكه جمعيت هدف مشمول واكسن در فارس 7۰ درصد از 
كل جمعيت استان را تشكيل مي دهند و تاكنون تنها ۱۸/۶ درصد 
از جمعيت هدف واكسن دريافت كرده اند، گفت: استقبال از واكسن 
و رعايت پروتكل ها در اين استان پايين و كمرنگ است.  وي ادامه 
داد: ظرفيت سازي بااليي در استان براي تزريق واكسن انجام شده 
است و در حالي كه ظرفيت روزانه تزريق ۵۰تا ۶۰ هزار دوز واكسن 
داريم اما اكنون با نصف ظرفيت )روزانه ۳۰ هزار دوز واكسن( كار 
واكسيناسيون انجام مي شود.  همتي تصريح كرد: كه اگر به ميزان 
ظرفيت پيش بيني ش��ده به ما واكس��ن بدهند، مي توانيم روزي 

۶۰هزار دوز واكسن را هم تزريق كنيم.

تخريب ۴0 مورد ساخت وساز غير مجاز 
در آبيك

از ابت�داي س�ال 1400 تاكن�ون 40 م�ورد ساخت وس�از 
غيرمج�از در شهرس�تان آبي�ك تخري�ب ش�ده اس�ت. 
مدير جهاد كشاورزي شهرس��تان آبيك با بيان اينكه در راستاي 
حفظ و صيانت از اراضي كشاورزي، از ابتداي سال ۱۴۰۰ تاكنون 
۴۰ مورد ساخت وس��از غيرمجاز در اين شهرستان تخريب شده 
است، گفت: اين قلع و قمع  ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي 
كشاورزي شهرستان آبيك، در راستاي اجراي ماده ۲ تبصره ۱۰ 
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي صورت گرفته است.  علي 
همت زاده ادامه داد: با تخريب اين ۴۰ مورد ساخت و ساز، نزديك 
به ۳7 هكتار از اراضي كشاورزي و باغي اين شهرستان آزادسازي 
شد. وي خاطرنشان كرد: تخريب هاي صورت گرفته در روستاهاي 
بهرام آباد، آقچري، ابراهي��م آباد، صمغ آباد، حس��ين آباد رضي، 
يانس آباد، قشالق، حس��ين آباد كرد، انجيالق و خوزنان از توابع 

شهرستان آبيك انجام شده است.

 كشف ۵00 ميليون تن ذخاير مس 
در سيستان و بلوچستان

500 ميليون تن ذخاير مس در سيستان و بلوچستان كشف شده كه 
قرار است شركت هاي توانمند كشوري در آن سرمايه گذاري كنند. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان  و بلوچستان گفت: 
۵۰۰ ميليون تن ذخاير مس در اين استان تاكنون كشف شده كه 
در همين ارتباط شركت هاي توانمند كشوري اعالم سرمايه گذاري 
كردند.  داود شهركي ادامه داد: صنعت بدون منابع بانكي نمي تواند 
رونق داشته باشد طي ساليان گذشته عمده سرمايه گذاري ها در بخش 
صنعت سيستان و بلوچستان توسط مردم بوده كه با برنامه ريزي هايي 
كه صورت گرفته ميل به سرمايه گذاري در بخش هاي خصوصي و 
دولتي توانمند در استان فراهم شده كه در آينده نزديك در استان 
ش��اهد جهش توليد و رونق اقتصادي خواهيم بود.  وي افزود: سال 
گذشته با پيگيري هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تنها 
اس��تاني بوديم كه در راس��تاي حمايت و رونق توليد زمينه اجراي 

تسهيالت ۹ درصدي يارانه اي را فراهم و عملياتي كرديم.

سيستانوبلوچستانقزوينفارس

خريد ۷ دستگاه تجهيزات درماني از عوايد موقوفات 
مديركل اوقاف  مازندران
و ام�ور خيريه 
مازندران از خريد هفت دستگاه تجهيزات 
درماني و بهداشتي از محل موقوفات براي 

بيمارستان هاي استان خبرداد. 
حجت االسالم ابراهيم حيدري مديركل اوقاف 
و امور خيريه مازندران با بيان اينكه كمك هاي 
مؤمنانه در ايام محرم در اختيار هيئات مذهبي 
قرار مي گيرد، گفت: برپايي و اقامه عزاي سيد و 
ساالر شهيدان به ويژه در فضاي باز امري مهم است.  وي با بيان اينكه سال گذشته از اجراي برنامه هاي 
مذهبي در برخي مناطق و شهرستان ها به دليل بروز كرونا جلوگيري مي شد، اظهار داشت: احصاي نيات 
مذهبي در استان امري مهم بوده زيرا 7۴ درصد از موقوفه هاي استان مربوط به عزاداري امام حسين)ع( 
است.  اين مسئول با اشاره به خريد هفت دستگاه تجهيزات درماني و بهداشتي از محل موقوفات براي 
بيمارستان هاي استان، تصريح كرد: يك دستگاه مخصوص ريه نيز براي بيمارستان امام ساري نيز تأمين 
و تهيه شده و در ماه محرم اهدا مي شود.  به گفته اين مسئول ۹۰ درصد از موقوفه ها مقيد به مكان هستند 

و در ۱۲ امامزاده با همكاري بهداشت و سالمت، توليد ماسك در امامزادگان استان انجام مي شود. 


