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طراحي يكپارچه شبكه بهينه ريلي كشور
به دست محققان اصفهاني

توسعه نرم افزار طراحي يكپارچه شبكه
اصفهان
بهينه ريلي كش�ور براي نخس�تينبار با
محوريت تيم پژوهشي دانشكده مهندسي حملونقل دانشگاه صنعتي
اصفهانودرچارچوبفازدومطالعاتجامعحملونقلكشوراجراييشد.

سعيد رسولي مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران با بيان
اينكه در تمام اسناد باالدستي نظام ،جايگاه راهبردي حملونقل ريلي
به عنوان حمل ونقل سبز و پيشران در توسع ه پايدار كشور ،به عنوان يكي
از راهبردهاي اساسي مورد توجه ويژه مس��ئوالن و سياستگذاران قرار
دارد ،گفت :مسئله طراحي يكپارچ ه شبكه ريلي كشور ،يكي از مهمترين
موضوعات در سطح برنامهريزي استراتژيك حملونقل كشور است .وي با
برشمردن برخي چالشهاي پيشروي گسترش شبكه ريلي كشور ،افزود:
يكي از چالشهاي مهم در گسترش شبكه ريلي ،محدوديت منابع مالي
است.بهجهتپهناوريسرزمينيونيزتنوعبسيارزيادگزينههايپيشرو،
تصميمگيري درباره نحوه تخصيص منابع جهت افزايش ظرفيت يا احداث
محورهاي جديد ،يك مسئله مهم و داراي ابعاد گوناگون است كه اغلب
سبب اختالف نظرها درباره اولويتهاي توسعه شبكه ميشود.
مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران ادامه داد :هدف از پروژه
طراحي شبكه بهينه ريلي كشور به عنوان بخشي از مرحله فاز دو مطالعات
جامع حمل و نقل كشور ،ايجاد يك سند باالدستي با نگاه علمي و توجه به
هم ه جوانب مسئله با رعايت منافع ملي كشور است كه بتواند اولويتهاي
توسع ه ريلي كش��ور براي يك افق زماني  ۲۰ساله را تعيين كند .رسولي
گفت:باطراحينرمافزارهوشمندسهسطحيشبكهريليبراينخستينبار
در كشور و به عنوان نقشه راه توسعه متوازن و يكپارچه اين شبكه ،اولويت
ايجاد هابهاي لجستيكي ،احداث كريدورهاي جديد و بهبود ظرفيت
كريدورهاي موجود شبكه ريلي كشور به صورت يكپارچه تعيين خواهد
شد .وي با اشاره به همكاريهاي محققان دانشگاه صنعتي اصفهان افزود:
تيم پژوهشي دانشكده مهندسي حمل و نقل اين دانشگاه پيش از اين ،در
همكاري با مركز فناوري شركت راهآهن جمهوري اسالمي از حسن انجام
كار برخوردار بوده و با تمركز ويژه بر موضوع طراحي شبكههاي حملونقل
ريلي ،بروندادهاي معتبر علمي داشته است.
در ادامه محمد تمنايي مجري پروژه توس��عه نرم افزار طراحي يكپارچه
شبكه بهينه ريلي كشور ،با بيان برخي جزئيات فني اين نرم افزار ،گفت :در
اين نرم افزار ،اولويتهاي گسترش شبكه ريلي براساس كمينهسازي كليه
هزينههاي اقتصادي ،زيستمحيطي و اجتماعي تحميلي به شبكههاي
ريلي و جادهاي كش��ور و لحاظ محدوديتهايي از قبيل بودجه ،ظرفيت
محورهاي ريلي و هابهاي لجس��تيكي ،قيمتگذاري شبكه ،تأثيرات
متقابل عرضه و تقاضا ،بار و مسافر داخلي و نيز ترانزيت بينالمللي و با لحاظ
رقابت شيوه ريلي با شيوههاي جادهاي و تركيبي براي حدود ۱۶۰هزار زوج
مبدأ -مقصد مشخص خواهد شد .عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي
حمل و نقل دانشگاه صنعتي اصفهان افزود :يافتن يك روش بهينه براي
طراحي شبكه ريلي ،مستلزم توجه به ابعاد متنوعي از موضوع است .احداث
يك محور ريلي جديد يا بهبود ظرفيت محور ريلي موجود ،ميتواند در
الگوي اندركنش بين خطوط ريلي و مراكز لجستيك تغييرات زيادي ايجاد
كند و سبب تغيير مطلوبيت حملونقل ريلي ،جادهاي و تركيبي براي زوج
مبدأ -مقصدهاي مختلف در شبكه شود.
تمنايي با اش��اره به اينكه در اين طراحي براي اولين بار دو نگرش ملي و
بنگاهي بخش خصوصي به صورت همزمان مدلسازي شده است ،تصريح
كرد :در اين شبیه سازي ،شيوه رفتار بخش خصوصي و صاحبان بار و ناوگان
ريليكشوردرمواجههباتصميمهايكالندولتيپيادهسازيشدهتاتصوير
دقيقي از فضاي واقعي حاكم بر حمل و نقل ريلي كشور ارائه شود .با انجام
اين طرح مهم و راهبردي كه در راستاي مديريت بهينه مصرف انرژي است،
كشور ما شاهد افزايش سهم حمل و نقل سبز ريلي در جابهجايي كاال و
مسافرخواهدشد.همچنينارتقاييكپارچگيدربرنامهريزيتوسعهشبكه
ريلي و افزايش بهرهوري از ظرفيتهاي موجود در طول سالهاي آينده از
ديگر دستاوردهاي مهم اين طرح كالن ملي است .در حال حاضر ،اجراي
اين طرح توسط تيم پژوهشي دانش��كده مهندسي حمل ونقل دانشگاه
صنعتي اصفهان آغاز شده است و تا اوايل سال ،۱۴۰۱نتايج آن به وزارت راه
وشهرسازي و شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران ارائه خواهد شد.

تالش دادستان عمومي و انقالب زرند
براي بازگشايي كارخانه آريا نخ
دادستان عمومي و انقالب زرند از تالش
كرمان
براي ب�ه چرخ�ه تولي�د بازگرداندن
كارخانه آريا نخ در اين شهرستان خبرداد.

حجتاالسالم اس��ماعيل بلوچزاده دادس��تان عمومي و انقالب زرند با
همراهي اعضاي شوراي پيشگيري از وقوع جرم شهرستان زرند با حضور در
روستاي باب تنگل قدمگاه از كارخانه غيرفعال توليد نخ بازديد كرد و گفت:
موضوع تعطيلي كارخانه توليد نخ استرج را با حساسيت پيگيري خواهيم
كرد .وي افزود :طبق اطالعاتي كه به ما رسيده در اين كارخانه  ۵۰نفر نيرو
مشغول به كار بوده كه از چند س��ال قبل به داليلي كه در دست بررسي
قرار خواهد گرفت؛ اين كارخانه تعطيل ش��ده است .دادستان عمومي و
انقالب زرند ادامه داد :به نظر ميرس��د عزمي براي بازگش��ايي كارخانه
توليد نخ استرج وجود نداشته و در اين رابطه ضمن بيكار شدن ۵۰كارگر،
سرمايهگذاري انجام شده نيز بالاستفاده رها شده است .بلوچزاده گفت:
دستگاه قضايي شهرستان زرند در راستاي عمل به منويات رهبر معظم
انقالب اسالمي و تأكيدات رئيس قوه قضاييه براي رفع موانع توليد از اين
كارخانه و براي بازگشت اشتغال به اين روستا اقدام خواهد كرد.

راهاندازي  ۴۴واحد مرغداري جديد
در خاش تا پايان سال
سيستان وبلوچستان مدير جهاد كشاورزي خاش سيستان
وبلوچستان گفت ۴۴:واحد مرغداري
جديد تا پايان س�الجاري در اين شهرستان پس از رفع ممنوعيت
گس�ترش واحده�اي صنعت�ي مرغ�داري س�اخته ميش�ود.

شيرزاد كمالي مدير جهاد كش��اورزي خاش سيستان وبلوچستان گفت:
از مجموع  ۴۴پرونده تشكيل ش��ده ٢٢پرونده مجوزهاي اوليه را از نظام
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرفته و در حال كسب ساير مجوزها
تا رسيدن به مرحله بهرهبرداري هستند .وي افزود :با راهاندازي واحدهاي
جديد بخشي از گوشت مرغ مورد نياز استان از طريق شهرستان خاش توليد
و به بازار عرضه شود .مدير جهاد كشاورزي خاش تصريح كرد :هماينك در
اين شهرستان ٣٧واحد صنعتي پرورش مرغ گوشتي با ظرفيت جوجهريزي
 3ميليون و  ٨٠٠هزار قطعه در سال و با توان توليد ساليانه  ۶هزار و  ٢٠٠تن
گوشت مرغ و اشتغالزايي براي حدود ۴٠٠نفر مشغول فعاليت است.

سمنانميزباندهميندوره مسابقاتملي
مناظره دانشجويان ايران
معاون فرهنگي
سمنان
جهاددانشگاهي
استان سمنان از آغاز ثبت نام مرحله استاني
دهميندورهمسابقاتمليمناظرهدانشجويان
ايران در سمنان خبرداد.

سيدمحمد علي شاهميري معاون فرهنگي جهاد
دانشگاهي استان س��منان گفت :ثبت نام مرحله
استاني مسابقات ملي مناظره دانش��جويي از 28
شهريور ماه در دانش��گاههاي اس��تان آغاز شده و
دانش��جويان عالقمند به ش��ركت در اين دوره از
مسابقات تا 15مهرماه فرصت دارند اقدام به ثبت نام
كنند .وي افزود :مسابقات ملي مناظره دانشجويان
هر ساله با شعار «مناظره؛ فرصتي براي يادگيري»
به همت سازمان دانش��جويان جهاد دانشگاهي در
دانشگاههاي سراسر كشور برگزار ميشود .معاون
فرهنگي جهاددانشگاهي اس��تان سمنان هدف از
برگزاري اين مسابقات را بستري براي كمك توسعه
فرهنگ گفتوگو ،توليد علم و انديشه ديني ،تقويت
روحيه حق و حقطلبي در دانشجويان و مهيا كردن
فرصتي ب��راي آموزش مس��ائل و مطالب علمي به
صورت جذاب و باورپذير براي دانش��جويان عنوان
نمود .شاهميري گفت :فرهنگ مناظره و گفتوگو
براي ارائه ،تبيين و دفاع از عقيده و نظر خود در نزد
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همكاريهزاربسيجيآذربايجانشرقي
با كادردرمان واكسيناسيون کرونا

ديگران مسئلهاي اس��ت كه در جامعه به خصوص
قشر دانشجو بس��يار حائز اهميت اس��ت ،چرا كه
دانشجويان ،قشر آيندهس��از جامعه هستند و بايد
بياموزند چگونه از ابعاد مختلف به طرح عقيده و نظر
خود بپردازند و با پژوهش و مطالعه ،داليل و شواهد
سنجيده جمعآوري كنند و دايره اطالعات خود را در
موضوعات مختلف گسترش دهند .وي افزود :تيمها
در اين مسابقات به صورت دو تيم موافق و مخالف
در موضوعات و گزارههاي انتخاب شده به مناظره
و رقابت ميپردازند و پس از داوري تيمهاي برنده
به مراحل باالتر راه پيدا ميكنند و تيمهاي بازنده
حذف ميشوند و در نهايت دو تيم برتر اين دوره از
مسابقات در فينال به رقابت ميپردازند و تيم قهرمان
به مس��ابقات ملي منطقهاي مناظره دانشجويان
ايران كه در آبان سالجاري برگزار ميشود راه پيدا
ميكند .معاون فرهنگي جهاددانش��گاهي استان
س��منان تصريح كرد :دانش��جويان عالقمند براي
كسب اطالعات بيش��تر ميتوانند با دفتر معاونت
فرهنگي جهاد دانشگاهي استان سمنان به شماره
 02333337276ي��ا ش��ماره 09128319584
تماس حاصل نم��وده و يا براي ثبت ن��ام به كانال
تلگراميمسابقاتمناظرهدانشجوياناستانسمنان
به آدرس @ debatesemnanمراجعه نمايند.

آذربايجانشرقي فرمانده س�پاه
عا ش�ـــو ر ا
آذربايجانش�رقي گفت :بي�ش از يك هزار
بسيجي براي واكسيناسيون مردم استان با
كادر درمان همكاري ميكنند.

س��ردار عابدين خ��رم فرمانده س��پاه عاش��ورا
آذربايجانشرقي در جمع مسئوالن ،رزمندگان
و بسيجيان شهرس��تان بناب ضمن تبريك فرا
رس��يدن هفته دفاع مقدس با اش��اره به توزيع
هزاران بس��ته كمكهاي مؤمنانه از زمان شيوع
ويروس كرونا گفت :بس��يجيان و س��اير اقشار
مختلف جامعه در اين اي��ام به كمك نيازمندان
ش��تافتند كه به نوبه خود كار بسيار ارزشمندي
است .وي يكي ديگر از مهمترين اقدامات بسيج
در زمان شيوع ويروس كرونا را توزيع ماسك ،مواد
ضدعفوني كننده و س��اير ملزومات ديگر عنوان
كرد و اف��زود :در حال حاضر بي��ش از يك هزار
بسيجي در سطح استان آذربايجانشرقي در كنار
كادر درمان در حال كمك به انجام واكسيناسيون
هستند و خوشبختانه تا االن بيش از  60درصد
افراد باالي  18س��ال استان واكس��ينه شدهاند.
فرمانده سپاه عاشورا آذربايجانشرقي همچنين با
اشاره به فرمايش رهبر معظم انقالب كه فرمودند

«جنگجنگ اس��ت ،تنها عرصه آن تغيير يافته
اس��ت»؛ تصريح ك��رد :جنگ ام��روز در عرصه
كروناس��ت و امروز هم عرصه هنرنمايي تربيت
يافتگان فرهنگ متعالي دفاع مقدس است كه در
لباس درمان به مردم خدمت ميكنند .در ادامه
حضور فرمانده سپاه عاشورای آذربايجانشرقي
در شهرس��تان بناب ،وی ب��ه هم��راه فرماندار
شهرستان و فرمانده سپاه ناحيه بناب با حضور
در منزل شهيد محمد سبزي با مادر مكرمه اين
شهيد سرافراز ديدار كردند .سردار خرم در اين
ديدار ضمن دلجويي از مادر شهيد ،خود و تمام
مردم ايران را مديون و وامدار خانوادههاي شهدا
دانست و از خداوند ادامه راه اين شهدا را مسألت
كرد .محمد س��بزي جانش��ين فرمانده گردان
امامحس��ين(ع) بود كه پ��س از  60ماه حضور
در جبهه در حالي كه هنوز از جراحات عمليات
بدر رنج ميبرد ،در  7ارديبهشت سال  1365در
عمليات والفجر هشت به درجه رفيع شهادت نائل
آمد .پس از شهادت وي امين شريعتي فرمانده
لشكر  31عاشورا در يك س��خنراني درباره اين
شهيد بزرگوار گفت« :من بسيار متعجبم كه قلب
نترس و روح شجاع چگونه در اين بدن نحيف و
كوچك سبزي جاي ميگرفت».

پرداخت صدقات گلستانيها الكترونيكي شد

ديدار با خانواده ۳۵۳۵شهيد زنجان به صورت ويژه انجام ميشود

عيس��ي بابايي ،مدي��ركل كميته امداد اس��تان
گلستان گفت :با توليد كدهاي  QRبراي تمامي
مشتركين صدقات خانگي ،خيران و نيكوكاران
براي پرداخت صدقات و كمكهاي خود با نصب
«اسكنر باركد» برروي گوشي همراه و با استفاده از دوربين ،كد  QRرا اسكن كرده تا گوشي بهطور خودكار
وارد صفحه اطالعات مشتركين صدقات شده و پس از ورود به صفحه پرداخت بانكي به هر ميزان كمكي كه مد
نظر داشته باشند ،اقدام نمايند .وي افزود :اين اقدام براي جلوگيري از انتقال ويروس كرونا از طريق پولهاي
كاغذي ،سهولت در پرداخت صدقات انجام و به زودي به جاي توزيع صندوقهاي صدقات بين مشتركين،
كد اختصاصي QRداده ميشود .بابايي گفت :كاهش زمان تخليه ،كاهش هزينههاي اجرايي ،اطالعرساني و
آگاهي بخشي سريع به مشتركان ،حذف قبوض كاغذي از ديگر ويژگيهاي مهم اين شيوه است.

علي كاظم��ي مديركل بني��اد ش��هيد و امور
ايثارگران استان زنجان گفت :در آستانه برگزاري
كنگره ملي ۳۵۳۵شهيد استان زنجان به دستور
استاندار و رئيس ستاد كنكره ،نهضت ديدار170
اكيپ با خان��واده معظم ش��هدا با مش��اركت
دستگاههاي اداري و شركتهاي دولتي و غيردولتي از نيمه دوم شهريورماه سال  ۱۴۰۰را آغاز و ضمن
تجديد عهد و ميثاق با شهدا و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي از والدين و همسران شهداي
واالمقام تقدير به عمل ميآورند .وي افزود :آشنايي با مشكالت خانوادهها و تبيين فرهنگ ايثار و شهادت
و گراميداشت ياد و خاطره شهدا و ابالغ سالم مقام معظم رهبري و اطالع از احوال ايثارگران در اين دوران
كرونا و اهتمام در پيش برد برنامههاي حوزه ايثار و شهادت و مساعدت در حل مسائل و مشكالت خانوادهها
در حوزههاي مختلف فرهنگي و اجتماعي و رفاهي از جمله اهداف اين طرح به شمار ميرود.

ب�ه مناس�بت
زنجان
بر گــ�ز ا ر ي
كنگره  ۳۵۳۵ش�هيد زنجان  ۱۷۰اكيپ به
ديدار خانوادههاي شهداي استان ميروند.

مديركل كميته
گلستان
ام�داد اس�تان
گلس�تان از خيران و نيكوكاران ب�راي پرداخت
صدقات و كمكهاي خود خواست با نصب باركد
خوانبااينروشپرداختيهايخودراانجامدهند.

خراسانرضوي

آذربايجانغربي

آزادي  ۱۱۵۰زنداني
در خراسانرضوي

رئي�س كل دادگس�تري خراس�انرضوي از آزادي ۱۱۵۰
زنداني از زندانهاي اس�تان از ابتداي س�الجاري خبر داد.

غالمعلي صادقي رئيس كل دادگستري خراسانرضوي در حاشيه
بازديد از زندان مركزي مش��هد با اش��اره به سياستهاي دستگاه
قضايي در زمينه كاهش جمعيت كيفري گفت :در اين راس��تا به
تمام حوزههاي قضايي تأكيد شده تا با حضور مستمر مسئوالن و
قضات در زندانها مالقاتهاي رو دررو با مددجويان انجام گيرد تا
شاهد مشكالت زندانيان باشيم و براين اساس و از ابتداي سالجاري
برنامه بازديد از زندانها با قوت اجرا شده و هم اكنون نيز ادامه دارد.
وي با اشاره به برخي اقدامات انجام شده در راستاي كاهش جمعيت
كيفري در استان گفت :از ابتداي سالجاري تاكنون بيش از ۳۲هزار
و  ۹۲۰مورد مرخصي به مددجويان اعطا شده و در اين زمينه تالش
شده از تمام ظرفيتهاي قانوني استفاده شود.

كرمانشاه

برگزاري  6800برنامه
در هفته دفاع مقدس آذربايجانغربي

فرمان�ده س�پاه ش�هدا آذربايجا نغرب�ي از برگ�زاري
 ۶ه�زار و  ۸۰۰برنام�ه در قال�ب  ۸۰عن�وان همزم�ان
ب�ا هفت�ه دف�اع مق�دس در اي�ن اس�تان خب�رداد.

سردار حبيب شهسواري فرمانده سپاه شهدا آذربايجانغربي گفت:
 6800برنام ه هفته دفاع مقدس با شعار ما مقتدريم همزمان با سراسر
كشور با تجليل  ۴۰هزار پيشكسوت دفاع مقدس آذربايجانغربي در
تمام شهرستانها اجرا خواهد شد .وي افزود :تجليل از خانوادههاي
شهدا و ايثارگران و جانباران ،غبارروبي مزار شهدا ،تجليل از مدافعان
سالمت و تجليل زنان و خانواده از ديگر برنامههاي هفته دفاع مقدس
اس��ت .س��ردار شهس��واري تصريح كرد :تجلي��ل از دانشآموزان و
دانشجويان طالب ،تجليل از اصناف و بازاريان ،حضور در برنامههاي
تلويزيوني ،برگزاري ۴۱يادواره شهدا در سطح استان و تجليل از سربازان
از ديگر برنامههاي هفته دفاع مقدس در آذربايجانغربي است.

پرواز اربعين كرمانشاه – نجف
برقرار شد

مديركل فرودگاه شهيد اشرفي كرمانشاه از برقراري  ۱۰پرواز
ويژه اربعين در مسير كرمانش�اه به نجف و بالعكس خبرداد.

رضا بياتي مديركل فرودگاه ش��هيد اش��رفي كرمانش��اه گفت:
پروازهاي اربعين در مس��ير كرمانش��اه به نج��ف و بالعكس در
روزهاي اول ،سوم ،چهارم ،ششم و هشتم مهرماه از طريق شركت
هواپيمايي «كيش اير» انجام خواهد شد.
وي اف��زود :بنابر اعالم قبلي و دس��تور س��ازمان ح��ج و زيارت
متقاضيان حضور در مراسم اربعين حسيني بايد در سامانه سماح
ثبت نام كرده باش��ند .مديركل فرودگاه كرمانشاه با بيان اينكه
مسافران براي تهيه بليط بايد به دفاتر خدمات مسافري مراجعه
كنند ،خاطرنشان كرد :داشتن تست پيس��يآر منفي با اعتبار
حداقل  ۷۲ساعت ،كارت تزريق دو دوز واكسن و داشتن ويزاي
معتبر براي دريافت بليط ضروري است.

دري نجفآبادي :كنگره شهدا احيا كننده فرهنگ دفاع مقدس در استان مركزي است
نماينده ولي فقيه
مركزي
در استان مركزي
گفت :دستاوردهاي ارزشمند كنگره شهداي
اس�تان مركزي به گفتمان و جري�ان انقالبي
تبديل شده است.

آيتاهلل«قربانعليدرينجفآبادينمايندهوليفقيه
در استان مركزي در ديدار با جمعي از اعضاي ستاد
كنگره شهداي استان به مناسبت سه ساله شدن
فعاليت كنگره در فضاي مجازي گفت :ش��هداي
انقالب اسالمي با نقش آفريني در ميدان بزرگ ايثار
و ازخود گذشتگي فرهنگ و قيام حسيني را احيا و
براي اعتالي دين اسالم و سيره اهل بيت(ع) نقش
آفريني كردند .وي افزود :در طول سه سال گذشته
فعاليتهاي بسيار چشمگيري در فضاي مجازي در
راستاي زنده نگهداشتن ياد و خاطر شهدا و ترويج
فرهنگ ايثار و ش��هادت به بركت كنگره شهداي
استان مركزي انجام ش��ده كه جاي تقدير و مايه

مباهات اس��ت .امام جمعه اراك ،كنگره شهداي
استان مركزي را احيا كننده فرهنگ دفاع مقدس
در سطح استان عنوان كرد و ادامه داد :ورود كنگره
شهداي استان مركزي به فضاي مجازي نيز احيا

رفع بيآبي  6روستاي خراسانشمالي

مشكل كمبود
خراسانشمالي
آب ش�ــرب
روس�تاهاي دش�تك عليا ،دشتك سفلي،
كشانك ،مهمانك ،زمان صوفي و آزادگان
در اس�تان خراسانش�مالي مرتفع ش�د.

غالمحسين س��اقي مديرعامل ش��ركت آب و
فاضالب خراسانش��مالي گفت :مشكل كمبود
آب شرب روستاهاي دشتك عليا ،دشتك سفلي،
كشانك ،مهمانك ،زمان صوفي و آزادگان با تالش
شبانهروزي كاركنان امور آب و فاضالب شهرستان مانه و سملقان با اعتباري بالغ بر  ۲ميليارد تومان مرتفع
شد .وي افزود :در روستاهاي دشتك عليا و سفلي تعداد ۴دستگاه شير هوايي ۱۰۰،ميليمتري در مسيرهاي
مشخص جانمايي و نصب و لولههاي ورودي به مخزن ذخيره آب نيز اصالح شد .مديرعامل شركت آب و
فاضالب خراسانشمالي ادامه داد :براي رفع كمبود آب شرب در روستاهاي كشانك ،مهمانك ،زمان صوفي
و آزادگان در مسير خط انتقال دو ايستگاه پمپاژ تجهيز و راهاندازي كامل شد .ساقي گفت :يك مخزن جديد
با ظرفيت ۳۰۰متر مكعب و ۴هزارو ۵۰۰متر خط انتقال آب ( ۱۵۰۰متر در مسيرهاي ايستگاههاي پمپاژ تا
روستاهاي مهمانك و  ۳هزار متر بين دو روستاي اسالم آباد و مهمانك) نيز وارد مدار بهرهبرداري شد.

كننده فرهنگ ايثار و شهادت است و به طور قطع،
آثار و بركات بسياري براي جوانان داشته كه يكي از
آنها خروج از فضاي انفعال در شبكههاي اجتماعي
است .آيتاهلل دري ادامه داد :با توجه به اينكه يكي از

شاخصههاي بيانيه گام دوم انقالب معنويت و اخالق
است بنابر اين نياز اس��ت يكي از محورهاي مهم
فعاليت كنگره در فضاي مجازي ،ترويج معنويت و
اخالق مداري باشد .وي تصريح كرد :گراميداشت
ياد و خاطر شهداي اسالم و انقالب اسالمي و تعظيم
شعائر اهل بيت(ع) يكي از وظايف مهم رسانههاست
و احياي فرهنگ ايثار و شهادت يكي از ضرورتهاي
كشور در گام دوم انقالب است .نماينده ولي فقيه
در اس��تان مركزي گفت :اس��تان بيش از  ۶هزار و
 ۲۰۰ش��هيد در اين مقطع سرنوشت ساز تقديم
انقالب كرده و براي ترويج س��يره و فرهنگ شهدا
بايد از ظرفيتها بهرهگي��ري كنيم .آيتاهلل دري
نجفآبادي افزود :اكنون دشمن با تهاجم فرهنگي
درصدد اس��ت به فرهنگهاي ارزش��ي همچون
عفاف ،حجاب ،امربه معروف و نهي ازمنكر ،تقوا ،نماز
و واليت خدشه وارد كند و از اينرو ميطلبد همه
توان را براي شكست راهبردهاي آنها به كار بگيريم.

نياز مراكز درماني فارس به تمامي گروههاي خوني

مد يــ�ر كل
فارس
س�ــا ز ما ن
انتقال خون فارس از مردم دعوت كرد براي
اهداي خون به پايگاههاي سازمان در استان
مراجعه كنند.

مس��عود ترابي ،مديركل س��ازمان انتقال خون
فارس گفت :با شيوع كرونا ،آمار اهدا كنندگان
خون و تعداد مراجعان در اس��تان فارس تحت
تأثير قرار گرفته و كاهش يافته است و اين روزها
شاهد كاهش ذخاير همه گروههاي خوني هستيم .وي با اشاره به نياز مبرم به همه گروههاي خوني ،افزود:
جان بيماران نيازمند به خون به علت كمبود شديد در خطر است به همين جهت از همه شهروندان دعوت
ميشود براي اهداي خون به مراكز انتقال خون مراجعه كنند .مديركل سازمان انتقال خون فارس ادامه داد:
اهدا كنندگان خون در شيراز ميتوانند به ساختمان مركزي آسياب قوامي قصردشت و ساختمان شماره
 ۲واقع در ميدان نمازي جنب درمانگاه امام رضا(ع) همه روزه از ساعت  ۸تا ۱۹:۳۰مراجعه كنند .ترابي با
بيان اينكه اين اداره كل از همان ابتداي شيوع كرونا تاكنون جزو ارگانهاي برتر در رعايت شيوه نامههاي
بهداشتي بوده است ،گفت :محيط اين اداره كل هيچ خطري از نظر ابتال به كرونا براي افراد ندارد.

سپاه البرز  3هزار و  ۲۰۰عنوان برنامه
در هفته دفاع مقدس اجرا ميكند
فرمانده سپاه امام حسن مجتبي(ع) استان البرز با بيان اينكه در
هفته دفاع مق�دس اجراي  3هزار و  ۲۰۰عن�وان برنامه پيشبيني
ش�ده اس�ت ،گفت :اين برنامهها در  ۳۰س�رفصل اجرا ميش�ود.

سردار عليرضا حيدرنيا فرمانده سپاه امام حسن مجتبي(ع) استان البرز
در نشستي كه در آستانه هفته دفاع مقدس در سپاه استان البرز برگزار
ش��د به برنامههاي هفته دفاع مقدس كه به صورت رسمي در كشور از
چهارشنبه  ۳۱شهريور ماه آغاز و تا چهارشنبه هفتم مهرماه ادامه خواهد
داشت ،اشاره كرد و گفت :در استان البرز اين برنامهها از  ۲۹شهريور ماه
با كلنگزني و فاز اول ساخت مسكن يك هزار واحدي كاركنان سپاه
البرز در منطقه حصارك كرج آغاز ميشود.
وي افزود :روز سهش��نبه  ۳۰ش��هريور ماه نيز آيين تجليل از ۱۵هزار
پيشكس��وت دفاع مقدس همزمان با سراس��ر كش��ور با س��خنراني
ويدئوكنفرانس��ی رئيسجمهور برگزار ميش��ود .فرمانده سپاه امام
حسن مجتبي(ع) اس��تان البرز برگزاري رژه موتورس��واران را در روز
چهارش��نبه  ۳۱ش��هريور ماه همزمان با آغاز جنگ تحميلي از ديگر
اين برنامهها برشمرد و ادامه داد :در شهرس��تان كرج ستون موتوري
متشكل از  ۴۵۰موتورسوار منتخب نيروهاي مسلح اعم از بسيج ،سپاه و
نيروي انتظامي اجرا ميشود .سردار حيدرنيا به تداوم اجراي رزمايش
كمكهاي مؤمنانه اشاره كرد و گفت :در هفته دفاع مقدس توزيع ۱۱
هزار و  ۲۰۰سبد معيشتي ۲ ،هزار و  ۵۰۰بسته لوازم التحرير ،يك هزار
و  ۲۰۰دست پوشاك ،آزادسازي  ۲۰زنداني جرائم غيرعمد (با تمركز بر
روي زنان زنداني) و تهيه  ۴۰سري جهيزيه برنامهريزي شده است.
وي با بيان اينك��ه در يكماه اخير  ۱۴مركز واكسيناس��يون تجميعي
توسط سپاه و بسيج با همكاري بخش درمان راهاندازي شده ،افزود :در
هفته دفاع مقدس نيز شش مركز ديگر به اين ظرفيتها افزوده ميشود
كه يكي از مهمترين آنها كه بزرگترين مركز واكسيناسيون در استان
خواهد بود در كانون شهيد سبحاني راهاندازي ميشود.
فرمانده سپاه استان البرز ظرفيت اين مركز را با  ۳۰الين واكسيناسيون
عنوان كرد .س��ردار حيدرنيا اجراي رزمايش «امداد و نجات» از سوی
۴۰گردان بس��يج خواهران و برادران در سطح اس��تان با هدف كمك
به شبكه بهداش��ت و درمان براي قطع زنجيره انتقال كرونا را از ديگر
برنامههاي هفته دفاع مقدس برش��مرد و گف��ت :همچنين  ۴۰گروه
جهادي به مناطق محروم اس��تان اعزام خواهند ش��د تا در حوزههاي
عمراني ،فرهنگي و بهداشتي خدماترساني كنند.
وي به راهاندازي  ۴۰كاروان نمادين دفاع مقدس اشاره كرد و بيان كرد:
اين كاروانها متشكل از خودرو ،ميني بوس و موتورسيكلت ميباشند
كه به شيوه دفاع مقدس تجهيز شده و با حضور در معابر و اماكن عمومي
استان به روايتگري دفاع مقدس ميپردازند.
فرمانده س��پاه اس��تان البرز به بهرهبرداري يا كلنگزني از  ۸۰پروژه
محروميتزدايي در هفت��ه دفاع مقدس اش��اره كرد و اف��زود :توليد
۴۰محتواي رس��انهاي ،تجليل از  ۴۰نخبه علمي ۴۰ ،نخبه ورزش��ي
و ۴۰نخبه فرهنگي و  ۴۰نفر بس��يجي و فرمانده پايگاه نمونه از ديگر
اين برنامهها به شمار ميرود .حيدرنيا ادامه داد :برگزاري  ۴۰مسابقه
فرهنگي ،هنري و قرآني در فضاي مجازي ،برگزاري  ۴۰ش��ب شعر با
محوريت دفاع مقدس ،برگزاري  ۴۰نمايش��گاه عكس و دستاوردهاي
دفاع مقدس ،برگزاري  ۴۰مراس��م آبروي محله از ديگ��ر برنامههاي
هفته دفاع مقدس استان البرز است .وي اكران  ۴۰فيلم با موضوع دفاع
مقدس و جبهه مقاومت را در ۴۰مسجد اس��تان از ديگر اين برنامهها
ذكر كرد و گف��ت :همچنين در ۴۰مس��جد روايتگ��ري دفاع مقدس
توسط پيشكس��وتان و راويان دفاع مقدس انجام ميشود ضمن اينكه
برنامهريزي شده حداقل در هر شهرستان استان  ۴۰ديگ غذا طبخ و
بين نيازمندان توزيع شود .فرمانده سپاه استان البرز احصاي  ۴۰آيه
از قرآن كريم با موضوع دفاع و جهاد و بازنش��ر آن در فضاي مجازي و
برگزاري مس��ابقه از آن را از ديگر فعاليتهاي اين هفته عنوان كرد و
افزود :قرار اس��ت  ۴۰كالس آموزشي آس��يبهاي اجتماعي و سبك
زندگي در استان برگزار شود .وي گفت :روز شنبه سوم مهرماه به صورت
رسمي مدارس بازگشايي خواهند شد كه در اين روز در بستر شبكه شاد
برنامه روايتگري دفاع مقدس براي دانشآموزي برگزار ميشود.

اصفهان :فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با اشاره به
راهاندازي فاز اول بيمارستان دائمي حاد تنفسي سپاه با  ۱۰۰تخت توسط
بيمارستان شهيد صدوقي ،گفت :فاز دوم اين بيمارستان كرونايي با ۱۵۰
تخت تا اربعين آماده ميشود .سردار مجتبي فدا افزود :زيرساختهاي اين
بيمارستان به گونهاي است كه منحصربه شرايط كرونايي نخواهد بود و براي
هر شرايطي و حوادث و بالیاي احتمالي ،امكان خدماترساني خواهد داشت.
وي تأكيد كرد :ظرفيت  ۲۵۰تختي اين بيمارستان براي ساليان متمادي
آماده خدمترساني به مردم اصفهان در شرايط بحراني خواهد بود.
خراسانشمالي :مديركل كميته امداد استان خراسانشمالي گفت:
هماكنون  ۴هزار و  ۲۲۸كودك مبتالبه سوءتغذيه و مادر باردار و شيرده از
خدمات غذايي و سالمت اين نهاد بهرهمند هستند .مجيد الهيراد با بيان
ي
اينكه اكنون  ۲هزار و  ۸۸۸مادر باردار و شيرده نيازمند در استان شناساي 
شدهاند كه مبتالبه سوءتغذيه هستند ،افزود :از ابتداي سالجاري تاكنون،
حدود يك ميليارد و ۱۵۲ميليون تومان براي رفع سوءتغذيه اين افراد هزينه
شدهاست .ويهمچنينشماركودكانمبتالبهسوءتغذيهتحتحمايتاين
نهاد را هزار و  ۳۴۰نفر اعالم كرد و ادامه داد :اين مادران و كودكان بهصورت
ماهانه سبد غذايي دريافت ميكنند.
گلستان :معاون هماهنگي توزيع ش��ركت توانير در حاشيه بازديد از
شبكه توزيع برق گنبدكاووس گفت :در دو سال اخير ۳۰هزار كيلومتر كابل
خودنگهدار جايگزين شبكههاي فرسوده فشار ضعيف در كشور شده است.
غالمعلي رخشانيمهر افزود :اعتبارات خوبي در زمينه تجهيز نيروگاه برق
گنبدكاووس تخصيص مييابد تا ۱۰۰دستگاه ترانسفورماتور ۲۰كيلوولت
براي اين شهرستان خريداري شده و ناوگان خودرويي هم تجهيز شود .به
گفته وي ،همچنين س��ه اداره به مجموعه توزيع نيروي برق گنبد اضافه
خواهد شد تا جوابگوي مشتركان اين شهرستان شود.
آذربايجانشرقي:معاون گردشگري آذربايجانشرقي از ارائه گواهينامه
حرفهاي گردشگري سالمت به شركت ايليا س��ير تبريز خبرداد .عليرضا
بايرامزاده گفت :آذربايجانشرقي و كالنشهر تبريز با موقعيت جغرافيايي
بسيار مناسب به لحاظ امكانات پزشكي و درماني ،قابليت فراواني براي جذب
توريسم درماني از استانهاي همجوار و كشورهاي همسايه و حوزه قفقاز
دارد .وي افزود :دفاتر خدمات مس��افرتي ضمن همكاري با مراكز درماني
داخل آذربايجانشرقي ،با شركتهاي درماني كشورهاي همسايه در حال
همكاري هستند تا روند ورود و حضور گردشگران خارجي حوزه سالمت
را تسهيل كنند ،لذا با بررسي عملكرد دفاتر خدماتي گواهينامه حرفهاي
گردشگري سالمت صادر ميشود.

