
خميني شهر ميزبان چهل و چهارمين دوره 
مسابقات قرآني 

رئي�س اداره اوق�اف و ام�ور خيري�ه      اصفهان
شهرستان خميني ش�هر از برگزاري 
مرحله استاني چهل و چهارمين دوره مسابقات قرآن كريم با حضور 
۴۱۷ نف�ر در امامزاده س�يد محم�د)ع( اين شهرس�تان خبرداد. 
حسن توكلي رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان خميني شهر 
گفت: روزگذش��ته چهل و چهارمين دوره از مس��ابقات قرآن كريم به 
ميزباني شهرستان خميني ش��هر در امامزاده سيدمحمد)ع( با حضور 

۴۱۷ نفر و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي آغاز شد.  
وي افزود: اين دوره از مسابقات در رشته هاي دعاخواني، حفظ ۵، ۱۰، 
۲۰ جزء و حفظ كل قرآن، قرائت ترتيل، قرائ��ت تحقيق و اذان در دو 
شاخه خواهران و برادران در سالن هاي مختلف امامزاده سيد محمد)ع( 

در حال برگزاري است.  
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرس��تان خميني شهر در خصوص 
مرحله شهرس��تاني اين مس��ابقات، ادامه داد: مس��ابقات شهرستاني 
به صورت منطق��ه اي بين شهرس��تان هاي همجوار برگ��زار و مرحله 
شهرستاني با حضور قاريان شهرستان هاي فالورجان، برخوار، شاهين 

شهر و ميمه و خميني شهر در همين شهر برگزار شد.  
توكلي گفت: در مسابقات شهرستان ها ۹۶ نفر در بخش آقايان و ۹۷نفر 
در بخش بانوان موفق شدند مرحله شهرستاني را براي حضور در مسابقات 
استاني پشت سر بگذارند.   وي در خصوص بخش دعاخواني، نيز افزود: 
در بخش دعاخواني نيز كه به صورت استاني برگزار مي شود و ۷۹ نفر در 
بخش خواهران و ۱۴۵ نفر در بخش برادران با يكديگر به رقابت خواهند 

پرداخت، همچنين در بخش تواشيح دو گروه از برادران حضور دارند.

مديرعامل سازمان      اسالمشهر
حمل و نقل ريلي 
شهرداري اسالمشهر گفت: به زودي عمليات 
اجرايي فاز يك احداث ايستگاه متروي ميدان 
نم�از اي�ن شهرس�تان آغ�از مي ش�ود. 
رضا قاسمي مديرعامل سازمان حمل و نقل ريلي 
شهرداري با اعالم نهايي شدن مراحل اداري فروش 
اوراق مش��اركت گفت: با واريز شدن اعتبار فروش 
اوراق مشاركت به حساب طرح، به زودي عمليات 
اجرايي احداث فازيك ايستگاه متروي ميدان نماز 
آغاز خواهد شد.  وي افزود: براساس مجوز شوراي 
اسالمي ش��هر و موافقت بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران، مبلغ ه��زار ميليارد ري��ال اوراق 
مشاركت با ضمانت ۵۰ درصدي دولت براي تأمين 
منابع مالي فاز يك مترو اسالمشهر )ايستگاه ميدان 
نماز( با عامليت بانك ملي در تيرماه سال جاري به 
فروش رفت.  مديرعامل سازمان حمل و نقل ريلي 

اسالمشهر ادامه داد: زمينه تسهيل در انجام مراحل 
پاياني كار به وجود آم��د و مقرر گرديد كه روزهاي 
آتي ميزان اعتبارات فروش هزار ميليارد ريال اوراق 
مش��اركت به حس��اب طرح مترو اسالمشهر واريز 

شود.  قاسمي بازپرداخت اين اوراق را چهار ساله با 
نام و باسود علي الحساب ساليانه ۱۸ درصد و معاف 
از ماليات اعالم كرد و گفت: با پيگيري هاي به عمل 
آمده پس از واريز اعتبار فروش اين اوراق به حساب 

طرح، عمليات اجرايي احداث فاز نخست ايستگاه 
ميدان نماز آغاز خواهد شد كه اين اقدام گامي بلند در 
جهت رسيدن هر چه سريع تر به مراحل بهره برداري 
از مترو اسالمشهر و دسترس��ي آسانتر شهروندان 
به ش��بكه حمل و نقل ريلي مترو است.  وي با بيان 
اينكه عمليات حفاري تونل مترو با سرعت در حال 
اجرا بوده و پيشرفت قابل قبولي دارد، خاطرنشان 
كرد: با طراحي هاي انجام شده پيش بيني مي گردد 
ايستگاه ميدان نماز مترو اسالمشهر به طول ۱۶۰متر 
و با در نظر گرفتن تأسيسات و ابنيه هاي مورد نياز 
در فضايي به وسعت ۷ هزار مترمربع در دو طبقه و 
با اعتباري بالغ بر ۲ هزار ميليارد ريال احداث شود.  
۴۴۰ متر از تونل حفاري مترو اسالمشهر، پيشرفت 
فيزيكي ۴۴ درصد دارد و پروژه تونل قطعه دوم كه 
به طول ۶  كيلومتر حدفاصل بلوار آزادگان تا ميدان 
نماز اسالمشهر در حال اجراست و ٣۵۰۰ متر از تونل 

اجرا و پيشرفت فيزيكي ٣۸ درصدي دارد.

ساختفازيكايستگاهميداننمازاسالمشهرآغازميشود
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سيداحمد هاشمي اشكا

فعاليت روزانه ۱۳۰ هميار سالمت در بيمارستان هاي مشهد
رئي�س كميته      خراسان رضوي
يي  نش�جو ا د
قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا دانشگاه علوم 
پزشكي مشهد از فعاليت روزانه ۱30 هميار 
سالمت در بيمارستان هاي مشهد خبرداد. 
محمد اسماعيل زاده رئيس كميته دانشجويي 
ق��رارگاه عملياتي مب��ارزه با كرونا دانش��گاه 
علوم پزش��كي با اع��الم شناس��ايي ٣ هزار و 
۷۵۰دانشجوي بس��يجي و طالب عالقمند به 
فعاليت در بخش همياران سالمت در مشهد گفت: اين درحالي است كه هم اكنون روزانه ۱٣۰ نفر از 
همياران سالمت در بخش هاي كرونايي سه بيمارستان امام رضا)ع(، قائم)عج( و شهيد هاشمي نژاد 
مشغول به كار هستند.  وي افزود: دانشجويان بسيجي در همه مقاطع از ابتداي شيوع كرونا در صحنه 
حاضر بودند و اقدامات مؤثري مانند توليد شيلد، ماسك و حتي مشاركت در واكسيناسيون داشته اند.  
رئيس كميته دانش��جويي قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا دانشگاه علوم پزش��كي مشهد ادامه داد:  
دانشجويان و طالب حوزه علميه از نخستين روزهاي شيوع بيماري كرونا در كنار كادر درمان بوده اند 

و با تشكيل كميته عملياتي كمك هاي آنها ضابطه مند شده است.

افزايش ۷۰۰ كيلومتر مربعي خشكسالي در سيستان وبلوچستان
مدي����ركل     سيستان وبلوچستان 
هواش�ناس�ي 
سيس�تان و بلوچس�تان از اف�زوده ش�دن ۷00 
كيلومترمربع به مساحت خشكسالي در اين استان با 
مركزيت شهرستان هاي نيمروز و ايرانشهر خبرداد. 
محس��ن حيدري مديركل هواشناسي سيستان و 
بلوچستان گفت: براساس شاخص SPEI 10 ساله 
هواشناسي همه ۲۶ شهرستان سيستان و بلوچستان 
درگير درجات مختلف خشكس��الي هس��تند كه 
مساحت خشكسالي در پنج شهرستان دلگان، زابل، فنوج، قصرقند و نيكشهر ۱۰۰ درصد است.  وي افزود: تحليل 
داده هاي۱۰ ساله شاخص SPEI هواشناسي تا ابتداي شهريور سال جاري نشان مي دهد كه حدود ۹٣ درصد 
از مساحت سيستان و بلوچستان درگير درجات مختلف خشكسالي قرار دارند.  مديركل هواشناسي سيستان و 
بلوچستان تصريح كرد: از ابتداي سال زراعي تاكنون تنها ٣۵ ميلي متر باران در استان باريده كه حدود ۶۵ ميلي متر 
كمتر از شرايط نرمال بارش است.  حيدري با بيان اينكه حدود ٣۰ ميلي متر از بارش هاي دريافتي امسال زراعي در 
بهار و تابستان باريده كه عمده اين بارش ها از نوع رگباري بوده است، افزود: براساس خروجي نقشه هاي پيش يابي 

و مدل هاي جوي در يك هفته پيش رو بارشي مؤثر براي سيستان و بلوچستان انتظار نمي رود.

پايش ۱۷ نقطه مطالعاتي براي باالبردن كيفيت آب لرستان
دفت�ر  مدي�ر      لرستان
محيط زيست و 
كيفيت منابع آب منطقه اي لرستان گفت: با 
هدف پايش كيفي منابع آب استان ۱۷ نقطه 
محدوده هاي مطالعاتي مشخص شده است. 
افش��ين زيدي نژاد مدير دفتر محيط زيس��ت و 
كيفيت منابع آب منطقه اي لرستان با بيان اينكه 
يكي از موضوعاتي كه جزو وظايف آب منطقه اي 
محسوب مي شود پايش كيفي منابع آب است، 

گفت: در استان محدوده هاي مطالعاتي براي پايش كيفي منابع آب در ۱۷ نقطه مشخص شده است.  وي 
افزود: در بحث پايش منابع آب كارگروه مشتركي با حضور ش��ركت آب  منطقه اي، محيط زيست، علوم 
پزشكي، آبفار و سازمان صمت در استان تحت عنوان كارگروه ايمني آب تشكيل شده كه وضعيت منابع آب 
را در حوزه كاري خود رصد و بررسي مي كنند.  مدير دفتر محيط زيست و كيفيت منابع آب منطقه اي لرستان 
ادامه داد: دشت هاي خرم آباد، كوهدشت، ازنا، اليگودرز، دورود، بروجرد، پلدختر، اشترينان، سلسله، نورآباد و 

انوج )محدوده مطالعاتي اليگودرز( در تقسيمات وزارت نيرو جزو مناطق مطالعاتي در نظر گرفته شدند.

 تجهيز50 درصد اراضي كشاورزي زنجان 
به سيستم آبياري نوين

 ايجاد 80 سوله با هدف اشتغال پايدار
 براي ايثار گران رباط كريم 

ب�ه گفته رئيس     زنجان
ن  ما ز س����ا
جهادكشاورزي زنجان تاكنون بيش از نيمي 
از اراض�ي كش�اورزي اس�تان ب�ه آبي�اري 
اس�ت.  ش�ده  تجهي�ز  تحت فش�ار 
جواد تاراسي رئيس سازمان جهادكشاورزي زنجان 
در حاش��يه افتتاح طرح هاي بخش كش��اورزي 
خرم دره گفت: در هفته دولت ۲۴ پروژه كشاورزي 
به بهره برداري رسيد كه براي اين پروژه ها بيش 
از ۷۹۹ ميليارد و ۴۷٣ ميليون ريال هزينه شده 
و با بهره برداري از آنها ب��راي بيش از ۵۰۰ نفر در 
استان زنجان در بخش كشاورزي اشتغال ايجاد 
مي شود.  وي با يادآوري اينكه ۱۲ پروژه از مجموع 
پروژه هاي قابل افتتاح مربوط به حوزه آب و خاك 
است، افزود: چهار پروژه احداث گلخانه با اعتباري 
بالغ بر ۱۰۱ ميليارد و ۲۸۵ ميليون ريال و نيز سه 
پروژه پرورش ماهيان سردآبي در حوزه شيالت با 
سرمايه گذاري بالغ بر ۱۱۱ ميليارد  و ۵۰۰ ميليون 
ريال و پنج پروژه نيز در ح��وزه صنايع تبديلي با 
اعتبار ۲۴۶ ميليارد و ٣۴۲ ميلي��ون ريال نيز از 
پروژه هاي به بهره برداري رسيده در هفته دولت 
است.  رئيس سازمان جهادكش��اورزي زنجان با 
تأكيد بر اين مهم كه مجهز كردن اراضي كشاورزي 

مس��تعد به سيس��تم هاي آبياري تحت فشار از 
برنامه مهم جهادكشاورزي استان در سال جاري 
اس��ت، ادامه داد: زنجان ۱۲۰ هزار هكتار اراضي 
كشاورزي مس��تعد دارد كه از اين مقدار تاكنون 
بيش از ۵۰ درصد از اراضي كش��اورزي استان به 
آبياري تحت فشار مجهز شده اس��ت.  تاراسي با 
تأكيد بر اين موضوع كه يكي از اولويت هاي مهم 
سازمان جهادكشاورزي در كشور، اجراي طرح هاي 
آبياري تحت  فشار در اراضي مستعد براي افزايش 
ميزان بهره وري در حوزه كشاورزي و حفاظت از 
آب هاي زيرزميني است، خاطرنشان كرد: اجراي 
آبياري نوين تحت  فشار از سال ۹٣ در استان در 
حال اجراست و تسهيالت بالعوض خوبي براي 
كش��اورزاني كه مبادرت به اج��راي اين طرح در 
اراضي كش��اورزي خود مي كنند، در نظر گرفته 
شده است كه اميدواريم كشاورزان از اين تسهيالت 
استفاده كنند.  وي مهم ترين مزيت آبياري تحت 
فشار، صرفه جويي در مصرف آب دانست و ادامه 
داد: امروزه راندمان كل آبياري در س��طح كشور، 
در مناطق و شرايط مختلف بين ۲۵ الي ۴۰ درصد 
است كه به طور عمده مربوط به تلفات انتقال در 
نهرها، تلفات توزيع در مزارع و تلفات مربوط به سوء 

مديريت آبياري مي باشد.

مع�اون رئيس      تهران
جمه�ور اولين 
كلنگ ساخت 80 س�وله را با هدف اشتغال 
مولد و پايدار جامعه ايثارگري در شهرستان 

رباط كريم برزمين زد. 
سعيد اوحدي رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 
در آيي��ن كلنگ زن��ي ۴۲۰۰ واح��د مس��كوني 
پروژه هاي مس��كوني و تجاري رباط كريم گفت: 
۸۰ سوله ۱۰۰۰ متري براي اشتغال مولد و پايدار 
جامعه ايثارگري طراحي شده اس��ت.  وي افزود: 
پروانه اين مجموعه هاي مس��كوني گرفته شده و 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء نيز مشاور طرح 
بوده و به زودي با تأمين اعتبار انجام شده، شاهد 
س��اخت واحدها خواهيم بود.  رئيس بنياد شهيد 
و امور ايثارگران تصريح كرد: اين پروژه ها ش��امل 
۱۷۰۰ واحد مسكن ايثارگران در روستاي آدران 
شهرس��تان رباط كريم و ۲۵۰۰ واحد مس��كوني 
تجاري در نصيرش��هر اس��ت.  اوحدي گفت: در 
بودجه سال ۱۴۰۰، هزار ميليارد تومان تسهيالت 
ارزان قيمت لحاظ شده و تفاهمنامه اي با صندوق 
توسعه ملي براي ۱۵۰۰ ميليارد تومان منعقد شده 
تا زمينه اي براي ايجاد اشتغال و كاهش دغدغه هاي 
جامعه ايثاري ش��ود.  وي در خصوص پروژه  ۹۲۴ 

واحدي مس��كن ايثارگران پرند خاطر نشان كرد: 
سال گذشته در همين ايام كلنگ زني مجموعه هايي 
در پرند انجام شد كه امسال در حال ساخت بوده و 
زماني كه هنوز تسهيالت مسكن در قانون بودجه 
۱۴۰۰ مصوب نشده بود، تا حد اسكلت بندي پيش 
رفته است و مكاتباتي با وزير مسكن و شهرسازي 
شده تا بتوان تراكم بيشتري دريافت كرد و تا ۲ هزار 
واحد بتوان اين مجموعه را س��اخت.  رئيس بنياد 
شهيد و امور ايثارگران در ارتباط با عملياتي شدن 
مجموعه هاي رباط كريم گفت: با توجه به تسهيالت 
در نظر گرفته ش��ده و به طور متوسط بين ۲۲۰ تا 
۲۵۰ درصد افزايش تس��هيالت مس��كن نسبت 
به سال گذشته، با همت مس��ئوالن از هفته هاي 
آينده شاهد س��اخت مجموعه ۴۲۰۰ واحدي در 
رباط كريم و نصير شهر خواهيم بود.  اوحدي افزود: 
كار طراحي و مش��اوره مجموع��ه ۲۵۰۰ واحدي 
نصيرشهر به اتمام رسيده و آمادگي بيشتري براي 
ساخت بوده و اميدواريم تا هفته دولت سال آينده 
به نقطه مطلوبي برسد و مجموعه ۱۷۰۰ واحدي 
رباط كريم نيز در حال دريافت پروانه بوده و با توجه 
به مسطح بودن زمين و عدم نياز به كار آماده سازي 
و تأمين آب، برق و گاز زمين ها، گام هاي بلندي براي 

شروع ساخت برداشته شده است. 

   ايالم: جهاندار رستم خاني پرستار مدافع سالمت حوزه درمان ايالم به 
علت ابتال به ويروس كرونا به خيل شهداي مدافع سالمت پيوست و آسماني 
شد.  شهيد رستم خاني، ششمين شهيد مدافع سالمت كادر بهداشت و 
درمان استان ايالم است كه در بيمارستان شهيد مصطفي خميني)ره( 
از ابتداي شيوع كرونا تا زمان شهادت در خدمت به بيماران كرونايي و در 

بخش ويژه بستري هاي اين ويروس در حال انجام خدمت بوده است. 
   خراسان رضوي: استاندار خراسان رضوي گفت: همزمان با هفته دولت 
۷۷۹ طرح عمراني و خدماتي با اعتبار ٣۴ هزار ميليارد ريال در بخش هاي 
مختلف توس��ط ۲۵ دس��تگاه اجرايي و ۱٣ ش��هرداري در استان مورد 
بهره برداري قرار گرفت.  محمدصادق معتمديان افزود: اين واحد توليدي 
با س��رمايه گذاري ۱۲۰۰ ميليارد ريالي بخش خصوصي به بهره برداري 

رسيده و براي ۱۲۰ نفر ايجاد كرده است. 
   آذربايجان شرقي: استاندار آذربايجان شرقي با تأكيد بر اينكه كشاورزان 
بايد نسبت به شماره گذاري تراكتورها و كمباين ها اقدام كنند، گفت: ۶۰ 
درصد وسايل نقليه كشاورزي استان پالك گذاري شده است.  محمدرضا 
پورمحمدي با اشاره به ارائه فرصت دو ماهه براي پالك گذاري وسايط نقليه 
كشاورزي، افزود: تخصيص و تحويل كامل سوخت به تراكتورها و كمباين ها 
مشروط به داشتن پالك انتظامي اس��ت.  وي تأكيد كرد: تمامي مالكان 
دستگاه هاي تراكتور و كمباين فاقد پالك در اسرع وقت براي تشكيل پرونده 

و شماره گذاري دستگاه خود به مراكز جهاد كشاورزي مراجعه كنند.

 همكاري سپاه و كميته امداد يزد 
در طرح كشوري نذر شهيد حاج قاسم سليماني 
س�پاه الغدي�ر و كميت�ه ام�داد ي�زد به منظ�ور اج�راي ه�ر 
چه بهت�ر طرح كش�وري »نذر ش�هيد حاج قاس�م س�ليماني« و 
پوي�ش اطع�ام و احس�ان حس�يني ب�ا ه�م هم�كاري مي كنند. 
محمد شجاعان مديركل كميته امداد استان يزد در نشست مشترك با 
جانشين فرمانده سپاه الغدير يزد و مسئوالن بسيج مستضعفين و بسيج 
سازندگي، گفت: اين نهاد در نظر دارد در روزهاي باقيمانده از ماه محرم 
و همچنين ماه صفر تمام تالش خود را براي بهبود وضعيت معيش��ت 

نيازمندان با بهره گيري از ظرفيت هاي مختلف به كار گيرد. 
وي با اشاره به تفاهمنامه كشوري بين س��ازمان بسيج مستضعفين و 
كميته امداد پيرامون طرح نذر شهيد حاج قاسم سليماني، افزود: اميد 
است با اجراي اين طرح خداپسندانه با مشاركت و همراهي مردم خير و 
نيكوكار استان يزد اتفاقات خوبي در راستاي خدمت رساني به نيازمندان 

و جامعه هدف تحت حمايت كميته امداد بيفتد. 
مديركل كميته امداد استان يزد با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس و 
اربعين حسيني در سال جاري، ادامه داد: اميدواريم با هم افزايي نيروهاي 
بسيجي و مردم شهيدپرور استان يزد همانند هشت سال دفاع مقدس 
شاهد درهم آميخته شدن شور و ش��عور حسيني و خدمت جهادي به 

نيازمندان و افراد بي بضاعت در سنگر خدمت رساني باشيم. 
شجاعان گفت: دو طرح اطعام حسيني )تهيه، طبخ و توزيع غذاي گرم در 
بين نيازمندان( و احسان حسيني )تهيه، بسته بندي و توزيع بسته هاي 
معيشتي و بهداش��تي در بين نيازمندان( با هدف خدمت رساني بيشتر 
به محرومان با اولويت مناطق محروم و روس��تايي در حال اجراست.  وي 
يادآور ش��د: دفاتر كميته امداد و مراكز نيكوكاري در سطح استان آماده 
دريافت نذورات نقدي و غير نقدي نيكوكاران در قالب طرح »نذر شهيد 
حاج قاسم سليماني« و پويش اطعام و احسان حسيني هستند، سامانه 
چهاررقمي ۱۸۱۱ كميته امداد در س��طح اس��تان آماده پاسخگويي و 
راهنمايي نيكوكاران در خصوص نحوه مشاركت در اين كار خداپسندانه 
است.  مديركل كميته امداد استان يزد ادامه داد: مردم نيكوكار استان يزد 
از ابتداي ماه محرم الحرام تاكنون با مشاركت در طرح هاي »اطعام و احسان 

حسيني«  ۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان به نيازمندان كمك كردند.  
ش��جاعان گفت: نيكوكاران يزدي مي توانند به ص��ورت غيرحضوري 
از طري��ق ك��د دس��توري#۸۸۷۷*تلفن هم��راه و ش��ماره كارت 

۶۰٣۷۹۹۸۱٣۶۷۷۷۷۷۷ در اين امر خير شركت كنند. 

اجراي طرح ۱۰ روزه نظارت بر اصناف البرز 
براي مهار كرونا 

رئيس بسيج اصناف استان البرز از حضور      البرز
تيم هاي خودرويي بازرسان ادارات اصناف 
براي بازديد از روند فعاليت بازاريان در كنت�رل بيماري كرونا خبرداد. 
علي تركاشوند، رئيس بسيج اصناف استان البرز با اشاره به اهميت رعايت 
كامل اصول بهداش��تي در ميان اصناف و بازاريان، در خصوص اقدامات 
صورت گرفته اين مجموعه در راستاي مقابله با كرونا و كنترل پيك پنجم 
بيماري، گفت: طبق بررس��ي هاي كارشناسي ش��ده يكي از عواملي كه 
منجربه جلوگيري و مقابله با بيماري مي شود رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي در اصناف و بازاريان است.  وي با اشاره به اينكه هر زماني كه اصول 
بهداشتي رعايت شده اس��ت بيماري فروكش كرده، افزود: در اين راستا 
۱۰تيم خودرويي با حضور بازرسان از نهادهاي مربوطه بازرسي از صنوف و 
نحوه رعايت پروتكل هاي بهداشتي را بر عهده گرفتند.  رئيس بسيج اصناف 
استان البرز ادامه داد: اين تيم خودرويي به مدت ۱۰ روز از ساعت ۱۸ تا 
پاسي از شب و در اماكني از جمله اغذيه و بستني فروشي ها، كافي شاپ ها، 
رستوران ها، تاالرها بر رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي توسط كسبه و 

اصناف نظارت دارند و با صنوف متخلف برخورد خواهند داشت. 

 ساخت 88 واحد مسكوني 
با همت خيران و كميته امداد 

مديركل كميته امداد استان كرمان از      كرمان
ساخت 88 واحد مسكوني طي 5 ماه 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  در  مددجوي�ان  ب�راي  گذش�ته 
يحيي صادقي مديركل كميته امداد اس��تان كرمان با بيان اينكه يكي از 
اولويت هاي مهم كميته امداد تأمين مسكن براي خانواده هاي تحت حمايت 
اين نهاد است، گفت: در پنج ماهه امسال ۴ ميليارد و ۲۲۲ ميليون تومان 
در حوزه مسكن مددجويان اس��تان كرمان هزينه شده است.  وي افزود: 
۸۸واحد مسكوني طي اين مدت تحويل مددجويان شهري و روستايي اين 
نهاد شده است.  مديركل كميته امداد استان كرمان در خصوص تعميرات 
واحدهاي مس��كوني هم تصريح كرد: اين هزينه براي تعمير ۲۶۶ واحد 
مسكوني، احداث ۸۸ واحد مسكن شهري و روستايي و خريد چهار واحد 
مسكوني انجام  شده است.  صادقي گفت: از ۴ ميليارد و ۲۲۲ ميليون تومان 
اعتبار هزينه شده در حوزه مسكن مددجويان استان كرمان در پنج ماهه 
امسال يك ميليارد و ۴۶۸ ميليون تومان از محل كمك هاي خيران و مابقي 

از محل اعتبارات دولتي اين نهاد هزينه شده است.

 مراكز تجميعي سپاه
سرعت واكسيناسيون را در استان ها باال برد

طرح ش�هيد س�ليماني براي مهار ويروس وحش�ي دلتا به همت 
نيروهاي بس�يج و س�پاه و همراه�ي جهادگ�ران با تم�ام قوا در 
اس�تان هاي مختلف ايران در حال اجراس�ت. طرحي كه به گفته 
مجريان آن در صورت كمك مسئوالن در كمتر از يك ماه مي تواند 
نتايج فوق العاده اي به همراه داشته باشد. بر همين اساس هم اكنون 
50 مركز زير نظر دانشگاه هاي س�ه گانه علوم پزشكي سيستان و 
بلوچستان به همراه ۲۷ مركز تجميعي واكسيناسيون در اين استان 
مشغول ارائه خدمت به مردم هستند و در مازندران هم با راه اندازي 
۱۲ مركز تجميعي تزريق واكس�ن به همت س�پاه كارها س�رعت 
گرفته تا مردم دغدغه اي براي واكسيناس�يون نداش�ته باش�ند. 

    
در حال حاضر ۵۰ مركز توس��ط دانشگاه هاي س��ه گانه علوم پزشكي 
سيستان و بلوچستان و ۲۷ مركز تجميعي واكسيناسيون كوويد۱۹ در 

اين استان مشغول ارائه خدمت به مردم هستند. 
اقداماتي كه به گفته سردار احمد شفائي فرمانده سپاه سلمان سيستان 
و بلوچستان توانسته كمك رساني به مردم را سرعت بخشيده و تا حد 
زيادي جلوي شيوع دلتا را بگيرد.  سردار شفائي كه براي بازديد به مركز 
تجميعي واكسيناسيون سردار ش��هيد بخته اي رفته بود با بيان اينكه 
سپاه و بسيج با تمام ظرفيت خود از روزهاي اول شيوع ويروس منحوس 
كرونا به ميدان آمدند، گفت: اين نيروها با حضور در كنار متوليان عرصه 
سالمت، منشأ خدمات و بركات زيادي در عرصه هاي مختلف بوده اند. 

وي افزود: امروز بعد از گذشت ۱۸ ماه از ورود كرونا، كادر درمان با انگيزه 
بيشتر با همه تجارب خود كه در طول اين مدت كسب كرده اند در حال 

خدمت به هموطنان سيستاني و بلوچستاني هستند. 
اين مسئول با اش��اره به اينكه يكي از اولويت هايي كه همزمان با پيك 
پنجم كرونا و شرايط حاد استان در سيستان و بلوچستان رقم خورد، 
بحث واكسيناس��يون بود، تصريح كرد: س��پاه ۱۲ تير ماه اولين مركز 
تجميعي واكسيناس��يون را در زاهدان فعال كرد از آن زمان اين مراكز 
در حال افزايش هستند كه در اين بازه زماني ۵۰ روزه خدمات زيادي 
ارائه كرده اند.  به گفته فرمانده س��پاه س��لمان سيستان و بلوچستان، 
اگر ضرورت داشته باشد و دانش��گاه هاي علوم پزشكي سه گانه استان 
تشخيص دهند، سپاه آمادگي دارد مراكز را به هر تعداد افزايش دهد تا 

به مردم خدمت رساني كنند. 
 سردار ش��فائي بيان كرد: در حوزه واكسيناس��يون آمادگي داريم هم 
ش��يفت ها و هم تعداد مراكز را افزايش دهيم اگر دانش��گاه هاي علوم 
پزش��كي واكس��ن ها را تأمين كنند س��پاه و بس��يج در ارائه خدمات 
محدوديت ندارند.  وي گفت: براي ما در تزريق واكسن هيچ محدوديتي 
وجود ندارد و هم اكنون روزانه بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر در هر مركز عليه اين 

بيماري واكسينه مي شوند. 
   راه اندازي ۱۲ مركز تزريق واكسن در مازندران

در مازندران هم س��پاه اين اس��تان ۱۲ مركز تجميعي تزريق واكسن 
راه ان��دازي كرده ت��ا كارها س��رعت گرفته و م��ردم ب��دون دغدغه به 
واكسيناسيون بپردازند.  فرمانده سپاه كربال نيز با تأييد اينكه تاكنون 
۱۲ مركز تجميعي تزريق واكسن در شهرستان و مركز استان راه اندازي 
شده است، به طرح شهيد سليماني و اجراي آن در مازندران اشاره كرده 
و گفت: اين طرح در پنج مرحله شامل، پايش، رصد، شناسايي، مراقبت، 
نظارت و حمايت اجرا مي ش��ود و در هر يك از اين مراحل، سپاه با همه 
توان و امكانات در حوزه پيشگيري و شناسايي افراد تالش كرده است.  

سردار سياوش مسلمي با بيان اينكه در مرحله پنجم در تزريق واكسن 
نيز سپاه وارد عمل شده است، ادامه داد: در كنار مراكزي كه راه اندازي 
شده اند، در ۲۶ مركز تجميعي در حوزه حفاظتي و خدماتي نيز به كمك 
كادر مجموعه دانشگاه علوم پزش��كي رفتيم تا كارها سرعت بگيرند.  
وي تصريح كرد: كمك براي تأمين اكسيژن از ديگر اقدامات بوده و با 
حمايت خيران ۱۴۲ كپسول اكسيژن براي بيمارستان ها و نيازمندان 
تهي��ه كرديم. در ۱۶مرك��ز درماني و كلينيك س��پاه نيز ب��ه بيماران 

خدمات دهي مي كنيم. 
فرمانده سپاه كربال به ويزيت بيش از ۸ هزار بيمار كرونايي در بيمارستان 
واليت ساري طي مردادماه اشاره كرده و گفت: در شهرستان هاي بابل 
و قائمشهر تعدادي تخت بيمارستان تحويل بيمارستان ها داده و مركز 

بستري موقت را در بابل راه اندازي كرديم.  
سردار مسلمي شناسايي و سازماندهي ٣۸۱ نفر از افراد براي تزريقات 
را از ديگر اقدامات اين نهاد عنوان كرده و درباره جمع آوري كمك هاي 
مؤمنانه نيز گفت: اين ط��رح در چندين مرحله اج��را و در مجموع از 
ابتداي ش��روع طرح تاكنون ٣٣۴ ميليارد تومان با استفاده از ظرفيت 
خيران، پايگاه هاي مقاومت و دس��تگاه هاي حمايتي در قالب قرارگاه 
امام حسن مجتبي )ع( جمع آوري و در ميان خانوده هاي كم برخوردار و 

آسيب ديدگان از كرونا توزيع شده است.

 برگزاري رويداد كارآفريني 
ايده هاي فناوري نرم در فارس 

مدير مركز نوآوري و ش�تاب دهي جهاد دانش�گاهي فارس 
گفت: روي�داد كارآفريني س�ه روزه با محوري�ت ايده هاي 
فناوري نرم و صنايع فرهنگي در اين استان برگزار مي شود. 
اكبر زاهديان نژاد، مدير مركز نوآوري و شتاب دهي جهاددانشگاهي فارس 
از برگزاري رويداد كارآفريني س��ه روزه خبرداد و گفت: اين رويداد با هدف 
شناسايي ايده ها در زمينه فناوري نرم و صنايع فرهنگي و پرورش آنها تا سطح 
كارآفريني برگزار مي شود.  وي افزود: آخرين مهلت شركت در اين رويداد تا 
 http://۱۸۵,۸. ۱۷۵. ۲۰۰/idea روز دوشنبه، ۸ شهريورماه  از طريق سامانه
بود.  مدير مركز نوآوري و شتاب دهي جهاد دانشگاهي فارس همچنين صنايع 
ديداري و شنيداري، هنرهاي تجسمي، اسباب بازي و سرگرمي، دين و 
قرآن، طراحي محصول و گرافيك، نشر و چاپ، فناوري آموزش، هنرهاي 
نمايشي، نقاشي، عكاسي رسانه، بازي هاي روميزي، تبليغات و بازاريابي را 

از جمله محوريات اين رويداد اعالم كرد.

 كلنگ زني بيمارستان 
اميرالمؤمنين )ع( اسدآباد

رئيس دانشكده علوم پزشكي اس�دآباد همدان از آغاز ساخت 
بيمارستان آموزشي - درماني اميرالمؤمنين)ع( در اين شهر خبرداد. 
ايرج صالحي، رئيس دانش��كده علوم پزشكي اس��دآباد از آغاز برنامه 
عملياتي ساخت بيمارستان آموزشي - درماني اميرالمؤمنين)ع( اسدآباد 
خبرداد و گفت: بيمارستان درماني - آموزشي ۱۲۸ تختخوابي جايگزين 
بيمارستان فرسوده حضرت اميرالمؤمنين)ع(، موقوفه مرحوم بكائي 
مي شود.  وي با اشاره اينكه مسئول دفتر فني دانشكده علوم پزشكي 
اس��دآباد با مدير ش��ركت مادر تخصصي طرح ملي ساخت و تجهيز 
بيمارستان ۱۲۸ تختخوابي اميرالمؤمنين)ع( ديدار و گفت وگو داشت 
افزود: بيمارستان موقوفه مرحوم بكائي سال هاست به دليل فرسودگي 
تعطيل شده بود كه پس از برگزاري مناقصه تعيين پيمانكار، تخريب، 
بيمارستاني ۱۲۸ تختخوابي درماني - آموزشي جايگزين خواهد شد و 

مردم شهرستان اسدآباد از مزاياي آن بهره مند خواهند شد.

 اختصاص ۲۲ ميليارد ريال
 براي تهيه دستگاه اكسيژن ساز 

نماينده مردم قزوين، الب�رز و آبيك از اختصاص ۲۲ ميليارد 
ريال براي تهيه دستگاه اكسيژن ساز در اين استان خبرداد. 
فاطمه محمدبيگي نماينده مردم قزوين، البرز و آبيك با بيان اينكه 
تست هاي رپيد و بيماريابي هوشمند بايد افزايش يابد، گفت: نگاه 
منطقه اي و محله محور خيلي كمك كننده اس��ت و نگاه مبتني 
بر پاكسازي بيماري بايد اجرايي شود.  وي با بيان اينكه ضرورت 
دارد س��هميه جذب نيروهاي متخصص و تجهي��زات درماني و 
بيمارستاني اس��تان قزوين نيز افزايش يابد افزود: در سفر دو روز 
پيش معاون درمان وزير بهداش��ت به قزوين اعتباري معادل ۲۲ 
ميليارد ريال براي تهيه دستگاه اكسيژن ساز براي استان قزوين 
اختصاص يافت.  اين نماينده مجلس تأكي��د كرد: همچنين در 
جلسات متعدد و پيگيري هايي كه داشتيم مقرر شد يك دستگاه 
اكسيژن ساز ديگر نيز به زودي به استان قزوين تحويل داده شود.

   قزوين   همدان    فارس

آب شرب به روستاهاي خوسف رسيد 
پروژه آبرساني     خراسان جنوبي
به روستاهاي 
»ماهيران و ش�مس آباد« خوسف با حضور 
نماينده مردم بيرجند، خوسف و درميان در 
رس�يد.  بهره ب�رداري  ب�ه  مجل�س 
حسين خسروي اس��فزار نماينده مردم بيرجند، 
خوسف و درميان در مجلس در مراسم بهره برداري 
از آب شرب و لوله كشي روستاي ماهيران خوسف 
گفت: افتتاح پروژه هاي آبرساني در روستاها اميد را 
بيشتر در دل اين مردم سخت كوش و واليت مدار زنده مي كند.  وي با بيان اينكه روي كار آمدن دولت سيزدهم 
و شعارهايي كه تاكنون دادند، نويد عمران و آباداني بيشتر را براي كشور مي دهد، افزود: اميد است مسئوالن با 
تالش و كار مضاعف بخشي از مشكالت مردم را حل كنند و آنجايي كه نيازمند پيگيري ما در تهران يا استان باشد 
آمادگي كامل براي رايزني و كمك به مسئوالن در راستاي حل مشكالت مردم وجود دارد.  نماينده مردم بيرجند، 
خوسف و درميان در مجلس بااشاره به خشكسالي هاي چندين ساله در كشور و به ويژه خراسان جنوبي، تصريح 

كرد: مردم در مديريت مصرف آب دقت كافي را داشته باشند تا اين آبرساني و آب شرب براي آنها پايدار بماند.


