
مديركل بنادر و      سيستان وبلوچستان
ي  د ر ن�و يا ر د
سيستان و بلوچستان با اشاره به تمهيدات الزم 
ب�راي رف�ع مش�كالت آب ش�رب در بن�در 
شهيدبهشتي چابهار گفت: افزايش 55 درصدي 
ظرفيت توليد آب شيرين كن و پايداري شبكه 
آب اين بندر در دستور كار قرار گرفته و تا پايان 
مي ش�ود.  اجراي�ي  امس�ال  اول  نيم�ه 
بهروز آقايي مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و 
بلوچستان گفت: ظرفيت توليد فعلي روزانه 2هزار 
و 200 مترمكعب اس��ت كه با اف��زودن تجهيزات 
جديد ظرفيت آب ش��يرين كن به ميزان يك هزار 
و 500 مترمكع��ب افزايش مي ياب��د و در مجموع 
روزانه 3 هزار و 700 مترمكعب آب شيرين مطابق 
استانداردهاي بهداشتي توليد مي شود.  وي با اشاره 
به افزايش بيش از 50 درصدي ظرفيت توليد آب 
به وسيله آب شيرين كن ها در بندر شهيد بهشتي 

چابهار و پايداري ش��بكه آب بندر ت��ا پايان نيمه 
اول س��ال جاري خبر داد و اف��زود: مزاياي حاصل 
از اين ارتقا پايداري ش��بكه آب در راستاي اهداف 
پدافند غيرعامل و آبرس��اني 24 ساعته به تمامي 

سرمايه گذاران و ش��ركت هاي مستقر در مجتمع 
بندري شهيد بهش��تي و ش��هيد كالنتري است.  
مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
با اشاره به خريد و تأمين تجهيزات مورد نياز براي 

ارتقای توليد اين آب شيرين كن از ابتداي امسال، 
گفت: مراحل ترخيص اكثر قطعات انجام شده كه 
پس از جابه جايي و انتقال، عمليات نصب توس��ط 
متخصصان داخلي آغاز و پيش بيني و تالش مي شود 
اين دس��تگاه تا پايان ش��هريورماه به بهره برداري 
برس��د و در مدار قرار گيرد.  اوايل س��ال جاري نيز 
معاون فني و مهندسي اداره كل بنادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان اعالم كرده بود: در راستاي 
بهبود ارائه خدمات مورد نياز به شناورها، ظرفيت 
توليد آب شيرين در مجموعه آب شيرين كن بندر 
چابهار افزايش يافته است.  عباس آذرپيكان با اشاره 
به خودكفايي كش��ور در زمينه ساخت تجهيزات 
آب ش��يرين كن ها و قابل رقابت بودن آنها با موارد 
مشابه خارجي افزود: در حال حاضر با تكيه بر توان 
متخصصان داخل��ي و اقدام��ات اصالحي صورت 
گرفته، ظرفيت آب شيرين كن اين اداره كل از 2هزار 

به 3 هزار متر مكعب در روز افزايش يافته.

افزايش 55 درصدي ظرفيت آب شيرين كن هاي بندرشهيد بهشتي چابهار
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88498441سرویس  شهرستان

حوریه ملكي

تهيه ۷۰ كپسول اكسيژن با نذورات مردم همدان 
ل  مس�����ئو     همدان
مش�اركت هاي 
مردم�ي  و امور مددكاري مجمع خيرين س�المت 
همدان از تهيه واهداي ۷۰ كپس�ول اكس�يژن در 
پويش »نذر سالمت« براي بيماران نيازمند خبر داد. 
حميد شاكري صفت مس��ئول مشاركت هاي 
مردمي  و امور مددكاري مجمع خيرين سالمت 
همدان با اشاره به برگزاري طرح »اهداي نفس« 
از سوي مجمع خيرين س��المت اين استان با 
اعالم خريد 70 كپسول اكسيژن در پويش »نذر س��المت« براي بيماران نيازمند گفت: به دنبال تهيه 
دستگاه اكسيژن  ساز براي بيماران نيازمند هستيم.  وي افزود: دو سال است كه با شيوع كرونا در ماه رمضان 
و محرم و صفر پويش »نذر سالمت« برگزار مي شود تا مردم نذورات خود را كه امكان توزيع در بين جمعيت 
نيست، در صورت تمايل روانه حوزه سالمت كنند.  اين مسئول ادامه داد: هدف بعدي اين طرح كمك  به 
معيشت بيماران نيازمندي است كه سرپرستان آنها در ايام كرونا با بيكاري و مشكالتي مواجه شده اند.  
شاكري صفت با بيان اينكه درصدد تهيه اكسيژن ساز هستيم كه قيمت هر دستگاه 200 ميليون ريال است 

گفت: هزينه يك اكسيژن ساز برابر است با ۱0 كپسول اكسيژن اما شارژ كپسول ها نيز بسيار مهم است.

مدارس لرستان صاحب ۲۳۳ كالس درس مي شوند
مديركل نوسازي     لرستان
مدارس لرستان 
با اش�اره ب�ه برنامه ريزي ها براي رس�يدن به 
اس�تاندارد هاي مكان هاي آموزش�ي در اين 
استان از س�اخت ۲۳۳ كالس درس خبر داد. 
امير غفوري نژاد مديركل نوسازي مدارس لرستان 
گفت: با توجه اهميت رسيدن به استانداردهاي 
فضاهاي آموزشي ساخت 233 كالس درس با 
اعتبار ۱۱۶ ميليارد و 500 ميليون تومان در نيمه 
نخست سال جاري به پايان مي رسد.  وي افزود: از ابتداي سال تا خردادماه 40 كالس درس از سوي نوسازي 
مدارس و با مشاركت خيرين ارجمند مدرسه ساز، ساخته و تحويل آموزش وپرورش شده است كه تا ابتداي 
سال تحصيلي جديد هم ۶4 مدرس��ه ديگر با ۱۹3 كالس درس تحويل خواهد شد.  مديركل نوسازي 
مدارس لرستان خاطرنشان كرد: عالوه بر ساخت ۶4 مدرسه بايد به هنرستان اتومكانيك سلسله كه مزين 
به نام سردار حاج قاسم سليماني شده است، سالن ورزشي شهيد حسنوند اردوگاه كمالوند و زمين چمن 
مصنوعي پلدختر نيز اشاره كرد.  غفوري نژاد گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون نيز ساخت ۱۱0 كالس 

درس جديد با هدف ايجاد عدالت آموزشي در دستور كار نوسازي مدارس قرار گرفته است.

بهره برداري از ۷1 طرح مخابراتي و كشاورزي در شهرضا
۷1 طرح مرتبط      اصفهان
فن�اوري  ب�ا 
ارتباطات و اطالعات و مخابرات، كشاورزي و 
منابع طبيعي در شهررضا به بهره برداري رسيد. 
ناصر اسدي فرماندار شهرضا با اشاره به 78طرح 
در اين شهرستان گفت: از اين تعداد 7۱ طرح 
افتتاح و بهره برداري و هفت مورد كلنگ زني 
مي ش��ود.  وي با بيان اينكه براي اين طرح ها 
بالغ بر ۱2۱ ميليارد تومان هزينه شده است، 

افزود: ۱3/7 ميليارد تومان تس��هيالت دولتي، ۶۹ ميليارد تومان اعتبارات دولتي و مابقي در قالب 
آورده و سرمايه گذاري بخش خصوصي براي پروژه ها اختصاص يافت.  فرماندار شهرضا با بيان اينكه 
طرح هاي هفته دولت امسال اش��تغالزايي 275 نفر به صورت مس��تقيم را در پي دارد تصريح كرد: 
اشتغالزايي غيرمستقيم طرح ها بيش از اين تعداد خواهد بود.  اسدي ادامه داد: بيشترين پروژه هاي 
امسال را بخش مرتبط با فناوري ارتباطات و اطالعات و مخابرات با 23 طرح به خود اختصاص داده 

است و پس از آن جهاد كشاورزي و منابع طبيعي ۱8 پروژه دارد.

 تعهد ۱۰ ميليارد ريالي آملي ها 
براي بازسازي عتبات نجف و كربال

 راه اندازي دومين مركز واكسيناسيون 
به همت سپاه در غرب كرج

آملي ه�ا متعهد     مازندران
شدند 1۰ ميليارد 
ريال ب�راي كمك و مش�اركت در امر بازس�ازي 
عتبات عاليات در شهرهاي نجف و كربال بپردازند. 
محمدرضا جعفري مسئول ستاد بازسازي عتبات 
عاليات آمل گفت: مردم و خيران شهرستان آمل 
از ابتداي امسال تاكنون با تعهد ۱0 ميليارد ريالي 
براي ساخت صحن هاي مطهر ائمه معصومين 
در كشور عراق، بيش از 2 ميليارد ريال پرداخت 
كردند.  وي با اشاره به اينكه پارسال در مجموع 
آملي ها حدود 3 ميليارد ريال در امر بازس��ازي 
اماكن مقدسه عتبات عاليات در شهرهاي نجف 
و كربال كمك و نذورات پرداخ��ت كرده بودند، 
افزود: كمك ها و نذورات جمع آوري شده آملي در 
صحن مطهر حضرت فاطمه )س( در بارگاه نوراني 
امام علي )ع( در شهر نجف اشرف و صحن حضرت 
زينب)س( در شهركربال معلي هزينه مي شود.  
مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات شهرستان 
آمل همچنين به اختصاص كمك يك ميليارد 
و500 ميليون ريالي جمع��ي از معدن كاران و 
اصناف اين شهرس��تان براي كمك و مشاركت 
در امر بازسازي عتبات عاليات اشاره كرد و ادامه 
داد: اين كمك در نشستي كه با حضور جمعي از 

معدن كاران و نماينده ه��اي واحدهاي مختلف 
صنفي با رئيس ستاد بازس��ازي عتبات عاليات 
مازندران و همچنين مع��اون اداره كل صنعت، 
معدن و تجارت استان در شهرستان آمل برگزار 
شد، به ستاد بازسازي شهرستان آمل اهدا شد. 
جعفري گفت: البته معدن كاران و اصناف آملي 
براي افزايش سهم بري س��تاد بازسازي عتبات 
عاليات شهرس��تان آم��ل در صحن هاي مطهر 
حض��رت فاطمه زه��را )س( در نجف اش��رف و 
همچنين صحن حضرت زين��ب )س( در كربال 
معلي تعهد كردند س��همي پرداختي را به بيش 
از دو برابر رق��م اختصاص داده ش��ده، افزايش 
دهند.  وي تصريح كرد: امسال براي هر شهروند 
املي ح��دود 5 ه��زار تومان براي مش��اركت و 
تحقق سهمي كه از سوي ستاد مركزي عتبات 
عاليات كشور براي شهرستان آمل تعيين كرده، 
پيش بيني شده، كه اميدواريم شهروندان آملي 
در اين امر خداپس��ندانه كه باقيات و صالحات 
براي آنها نيز خواهد شد، مشاركت فعاالنه داشته 
باش��ند.  رئيس ستاد بازس��ازي عتبات عاليات 
شهرستان آمل مش��اركت در بازسازي عتبات 
عاليات را سرمايه ارزشمند و توشه برداري براي 

آخرت دانست.

فرمانده س�پاه     البرز
اس�تان البرز از 
راه ان�دازي دومين مركز واكسيناس�يون به 
هم�ت س�پاه در غ�رب ك�رج خب�رداد. 
سردار عليرضا حيدرنيا فرمانده سپاه استان البرز در 
جريان بازديد از مركز واكسيناسيون پايگاه شهيد 
مهدي عسگري، با بيان اينكه فاز سوم طرح شهيد 
حاج قاسم سليماني در استان البرز در حال انجام 
اس��ت، افزود: اين مركز با همكاري بسيج استان 
البرز راه اندازي ش��ده و در اختيار دانشگاه علوم 
پزشكي قرارگرفته اس��ت.   فرمانده سپاه استان 
البرز با اشاره به اينكه حدود سه ماه از راه اندازي اين 
مركز واكسيناسيون مي گذرد، تصريح كرد: روند 
انجام واكسيناسيون كرونا در اين مركز مناسب 
است.  حيدرنيا گفت: هر ميزان كه واكسن تهيه 
شود، اين مركز آمادگي دارد كه خدمات مربوطه 
را به مردم غرب كرج ارائه دهد.  وي افزود: در بحث 
تأمين نيازهايي مانند تجهيزات، امكانات و نيروي 
انس��اني در بحث مقابله با كرونا، آمادگي خود را 
به دانشگاه علوم پزشكي اس��تان اعالم كرده ايم.  
فرمانده سپاه استان البرز ادامه داد: به همت سپاه 
و بس��يج دومين مركز واكسيناس��يون در حوزه 
ناحيه مقاومت بسيح امام سجاد)ع( در غرب كرج 

راه اندازي مي شود كه ظرفيت بااليي براي پذيرش 
مراجعين دارد. روند انجام واكسيناسيون كرونا در 
اين مركز مناسب است و ازدحام و تراكمي بابت 
مراجعين نداريم.  حيدرنيا گفت: هش��ت مركز 
تجميعي واكسيناسيون اس��تان البرز در هفته 
گذشته با همكاري بسيج و سپاه در استان البرز 
راه اندازي شد، شش مركز ديگر هم در هفته جاري 
فعال خواهد شد و در كل اين ۱4 مركز به ظرفيت 
مجموعه هاي واكسيناسيون علوم پزشكي استان 
افزوده مي ش��ود.  وي افزود: اميد است با كمك و 
هم افزايي شبكه درمان استان و بسيجيان البرز 
بتوانيم ش��رايط شيوع كرونا در اس��تان را تحت 
كنترل قرار دهيم.  فرمانده سپاه استان البرز در 
رابطه با كمك هاي مؤمنانه در راستاي كمك به 
آسيب ديدگان كرونا، افزود: در قالب طرح شهيد 
حاج قاسم س��ليماني عالوه بر اقدامات مؤثر در 
بحث تسريع واكسيناسيون از اهداف مهم ديگر 
انجام كمك هاي مؤمنانه در راستاي قطع زنجيره 
انتقال ويروس است.  حيدرنيا ادامه داد:  افراد مبتال 
به كرونا در محالت از س��وي هزار پايگاه بس��يج 
استان، شناسايي و رهگيري مي شوند و امكاناتي 
مبني بر اقالم دارويي و مواد غذايي از سوی برداران 

و خواهران بسيجي براي آنها ارسال مي شود. 

 ساخت مسكن جوانان گلستان 
از مهر ماه كليد مي خورد

از مهرماه س�ال جاري طرح س�اخت     گلستان
مس�كن جوانان با ۹۰۰ ميليارد تومان 

اعتبار در استان گلستان كليد مي خورد. 
سيدمحمد حسيني مديركل بنياد مسكن گلس��تان با بيان اينكه يكي از 
مشكالت ازدواج در بين جوان معضل تهيه مسكن مناسب است، گفت: براي 
حل آن طرح ساخت مسكن جوانان با ۹00 ميليارد تومان اعتبار در دستور 
كار بنياد استان قرار گرفته كه از هفته دوم مهرماه اجرايي مي شود.   وي با 
اشاره به تسهيالت در نظر گرفته شده براي هر واحد مسكوني بر حسب متراژ 
افزود: در اجراي اين طرح تسهيالت ۱00 و 230 ميليون توماني به متقاضيان 
پرداخت مي شود.  مديركل بنياد مسكن گلستان سپس گريزي به وضعيت 
فرسودگي خانه هاي استان زد و گفت: امسال نيز طبق سال هاي گذشته اين 
بنياد سهميه و بودجه اي را براي مقاوم سازي واحدهاي فرسوده در نظر گرفته 
به طوري كه در سال جاري 7 هزار واحد مسكوني غيرمقاوم با اعتباري بالغ 
بر هزار ميليارد تومان در گلستان نوسازي يا مقاوم سازي مي شود.  حسيني 
با اشاره به اينكه تاكنون بيش از ۶ هزار متقاضي در اين طرح ثبت نام كردند 
و تأمين زمين و تأمين منابع به زودي آغاز خواهد شد، افزود: روستاييان با 
20 درصد آورده و تس��هيالتي كه بنياد تا 80 درصد براي آنها برنامه ريزي 
كرده مي توانند واحدهاي مسكوني خود را بسازند.  وي هدف از اجراي طرح 
مقاوم سازي و انبوه سازي مسكن روستايي در استان گلستان را جلوگيري از 

مهاجرت معكوس و حمايت از توليد و رونق اشتغال روستايي اعالم كرد.

 افتتاح بيمارستان ۹۶ تختخوابي سپاه
 در نيشابور 

بيمارستان ۹6 تختخوابي سيار نيشابور با ارائه خدمات تخصصي براي 
مبتاليان كرونايي و بيماران حاد تنفسي به همت سپاه راه اندازي شد. 

    
روز گذشته، بيمارستان ۹۶ تختخوابي نيروي زميني سپاه پاسداران، ويژه بيماران 
حاد تنفسي، با حضور فرمانده نيروي زميني س��پاه، استاندار خراسان رضوي 
و معاون بهداري نيروي زميني سپاه در نيشابور به بهره برداري رسيد.  در اين 
مراسم، سردار احمد اخوان معاون بهداري نيروي زميني سپاه با بيان اينكه در 
تداوم خدمت رساني نيروهاي مس��لح به مردم در عرصه مقابله با كرونا نيروي 
زميني سپاه تمامي امكانات و تجهيزات خود را بسيج كرد و تا امروز 544 تخت 
بيمارستاني از سوي جامعه پزشكي نيروي زميني سپاه وارد عرصه خدمت رساني 
به مردم شده است، گفت: بيمارستان سيار نيشابور داراي ۹۶ تخت بستري براي 
بيماران حاد تنفسي است و نيروي انساني و كادر تخصصي توانمند و ماهري در 

اين بيمارستان به ارائه خدمات تخصصي به بيماران كرونايي مي پردازند. 
وي با تأكيد بر اينك��ه رعايت پروتكل هاي ابالغي وزارت بهداش��ت درمان 
و آموزش پزشكي در اين بيمارستان س��يار به طور صددرصدي به اجرا در 
مي آيد، ادامه داد: مهم ترين مؤلفه اين بيمارستان خط شكني و الگوسازي بر 
اين اساس كه با انسجام مديران شهرستاني در مدتي كوتاه مي توان صد تخت 
بيمارستاني را براي خدمت رساني به مردم ايجاد كرد؛ بوده و اين بيمارستان 
به دليل برخورداري از فضاي اس��تاندارد از قابليت تحرك و انعطاف پذيري 
بااليي برخوردار است.  سردار اخوان با تأكيد بر اينكه هنر ما در ظرفيت سازي 
براي خدمت به مردم در گرفتاري ها و باليا اس��ت، خاطرنشان كرد: نيروي 
زميني سپاه تاكنون در ۱۹ نقطه پرخطر بيمارستان ايجاد كرده است؛ 3700 
تخت بيمارستاني از طريق نيرو در اختيار بيماران قرار گرفته و 800 تخت 
نيز به آن اضافه مي شود كه تاكنون 544 تخت آن محقق شده است.  سردار 
اخوان همچنين بر ارائه خدمات تخصصي براي بيماران حاد تنفسي در اين 

بيمارستان سيار و برخورداري آن از تخت هاي  آي سي يو خبرداد. 
  راه اندازي بيمارستان در ۷۲ ساعت

در ادامه مراسم بهره برداري از بيمارستان شهيد قاجاريان نيشابور، استاندار 
خراسان رضوي با بيان اينكه در كمتر از ۱5 روز 2 مركز بيمارستاني ويژه 
بيماران حاد تنفسي در مشهد و نيشابور افتتاح شده است، گفت: با توجه به 
آغاز موج پنجم كرونا و فشار زيادي كه بر روي كادر درمان وارد آمده است، 
تالش كرديم در اين مقطع همه ظرفيت ه��ا را در حوزه درمان كرونا پاي 
كار بياوريم.  محمدصادق معتمديان با اشاره به اينكه نيروي زميني سپاه 
عالوه بر تأمين امنيت در مرزهاي كشور، در خدمت رساني ديگر حوزه ها نيز 
هميشه پيشگام بوده است، ادامه داد: در اين شرايط زحمات سپاه، به ويژه 
نيروي زميني آن بسيار تأثيرگذار، عملياتي و مهم بود.  به گفته اين مسئول، 
اينكه در 72 ساعت يك بيمارستان راه اندازي مي شود را نمي توان جزو اقدام 
جهادي خواند كه در نتيجه زحمات نيروي زميني سپاه اجرا و عملياتي شده 
است.  معتمديان گفت: اولويت ما در اين دوران اين است كه كمبودهاي 

درمان را با استفاده از همه ظرفيت هاي موجود در استان برطرف كنيم. 
وي با اش��اره به كاهش ميانگين س��ن فوتي ه��ا و بس��تري ها به دليل 
واكسيناسيون در استان، اظهار داشت: اميدواريم با تأمين واكسن بيشتر، 
بتوانيم روند واكسيناسيون در استان را در روزهاي آينده شتاب ببخشيم.  
معتمديان خاطرنشان كرد: يكي از موضوعاتي كه در ستاد استاني مقابله 
با كرونا از شهرستان ها خواسته بوديم اين بود كه پروتكل ها رعايت شده 
و ش��يوه نامه س��تاد ملي كرونا به صورت دقيق اجرايي ش��ود.  استاندار 
خراس��ان رضوي تأكيد كرد: با همت مردم و همكاري رس��انه ها، رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در استان كه تا مدتي پيش به مرز 30 درصد رسيده 
بود، اكنون به 80 درصد رسيده است كه اميدواريم اين رقم باالتر برود.  الزم 
به ذكر است، شمار مبتاليان به كرونا در مشهد و استان خراسان رضوي در 
پنجمين موج طغيان اين ويروس همه گير به طور نگران كننده اي افزايش 
يافت كه تكميل ظرفيت بيمارستان ها، كمبود دارو و سرم و افزايش بيماران 

كرونايي غيربومي در مشهد از پيامدهاي آن در خراسان رضوي بود.

 جهاد بسيج دانشجويي استان ها
براي كمك به واكسيناسيون شهروندان

گروه هاي جهادي در اس�تان هاي مختلف در حال خدمات رساني به 
شهروندان نيازمند هستند و تالش مي كنند تا هر كدام به نوعي، گره اي 
از مشكالت هموطنان باز كنند. بسيج دانش�جويي دانشگاه علوم 
پزشكي لرستان اعالم كرده آمادگي الزم براي ايجاد و تجهيز مراكز 
تجميعي واكسيناسيون را در هر نقطه از استان دارد و در پايتخت هم 
به گفته مسئول عمليات جهادي بس�يج دانشجويي تهران از امروز 
مركز واكسيناسيون شهيد كسري اسمعيلي با ظرفيت واكسيناسيون 
۲ الي 1۰ هزار نفر در ط�ول روز افتتاح و به ارائ�ه خدمت مي پردازد. 

    
با گس��ترش ويروس كرونا در اكثر اس��تان هاي ايران، جهادگران بسيج 
دانشجويي لرستان با مشاركت در طرح شهيد سليماني وارد ميدان شدند 
تا عالوه بر رفع بخشي از مشكالت و معضالت، به كادر درمان نيز كمك 
كرده باشند.  ميالد ش��رفي، مسئول بسيج دانش��جويي لرستان با بيان 
اينكه دانشجويان جهادگر از زمان شيوع كرونا در بخش هاي مختلف از 
جمله تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي، بهداشتي و ساير موارد مشغول 
خدمات رساني هستند، مي گويد: »طي هفته هاي اخير و در راستاي اجراي 
طرح شهيد سليماني، دانشجويان جهادگر استان خود را براي خدمت به 
مردم و كاهش شيوع اين بيماري آماده كردند و در حال حاضر نيز حدود 

300 دانشجوي بسيجي در اين طرح جهادي، مشاركت دارند.« 
وي با اشاره به واكسيناسيون شهروندان و نياز به نيروهاي متخصص براي 
انجام اين كار، ادامه مي دهد: »براي س��رعت بخشي در واكسيناسيون 
كرونا، بسيج دانشجويي به دانشگاه علوم پزشكي اعالم كرده كه آمادگي 
الزم براي ايجاد و تجهيز مراكز تجميعي واكسيناسيون را در هر نقطه 
استان دارد.« به گفته شرفي، دانشجويان بسيجي آمادگي خود را براي 
ايجاد مراكز و كمك در امر واكسيناسيون اعالم كرده اند تا در گام پنجم 

طرح شهيد سليماني نيز بتوانند خدمات بيشتري ارائه دهند. 
در پايتخت نيز مركز واكسيناسيون كسري اسمعيلي جهاد ديگري از 

دانشجويان تهران را به معرض نمايش گذاشته است. 
در همين رابطه مسئول عمليات جهادي بس��يج دانشجويي تهران با 
بيان اينكه در اين مركز روزانه ظرفيت واكسيناس��يون 2 الي ۱0 هزار 
نفر را داريم، مي گويد: »پيرو صحبت هاي حضرت آقا كه دستور دادند 
نيروهاي جهادي و مردمي مجدداً وارد ميدان ش��وند، ما نيز شروع به 

تعريف يك سري از اقدامات كرديم.« 
رضا محمدي نژاد ادامه مي دهد: »راه اندازي مركز واكسيناسيون از جمله 
كارهايي بود كه در دستور كار قرار داديم.« به گفته اين مسئول، بسيج 
دانشجويي گفتماني داشت تا يك مسئله محوري انجام بدهد كه االن 

مسئله اول كشور هم كروناست. 
محمدي نژاد در مورد نامگذاري اين مركز واكسيناسيون هم مي گويد: 
»چون در آستانه سالگرد شهادت كسري اسمعيلي بوديم و اين شهيد 
بزرگوار يكي از جهادگران پزشكي ما بود و در اين راه شهيد شد، بنابراين 

اسم مركز را مركز واكسيناسيون شهيد كسري اسمعيلي گذاشتيم.«
وي تأكيد مي كند: »امروز دوشنبه 8 شهريور اين مركز افتتاح مي شود و به 
مدت يك ماه فعال خواهد بود.« مسئول عمليات جهادي تهران بزرگ در 
مورد نحوه حضور دانشجويان دانشگاه هاي تهران در اين مركز مي گويد: 
»دانشگاه هاي تهران يعني جهادگران دانشگاه هاي تهران نيز شيفت بندي 

شدند تا اقدام جمعي صورت بگيرد.« 
به گفته محمدي نژاد اين مركز ظرفيت پذيرش بااليي دارد  و افتتاح آن با 
همكاري بنياد احسان، بسيج جامعه پزشكي، ناحيه بسيج دانشجويي تهران 

و دانشگاه هاي تهران انجام گرفته است. 
   تهيه كولر براي خانواده هاي نيازمند

هنوز هوا آنقدر در خوزستان گرم است كه زندگي كردن بدون كولر سخت 
و دشوار باشد.  از اوايل تابستان كه چند گروه جهادي مسئوليت تعمير و 
تعويض كولرهاي خراب خانواده هاي كم برخوردار را برعهده گرفته بودند، 
مشخص بود جهادگران نمي خواهند زندگي در اين هواي داغ، خانواده اي 
را آزار بدهد.  حاال گروه جهادي شهيد مطوري با كمك خيرين چندين 

دستگاه كولر گازي خريد و آنها را به خانواده هاي نيازمند هديه كرد. 
سجاد راشدي، مسئول اين گروه جهادي با بيان اينكه خريد 8 دستگاه 
كولر گازي و اهداي آن به خانواده هاي ايتام و نيازمند تحت پوش��ش 
كميته امداد امام خميني)ره( توس��ط گروه جهادي ش��هيد ابراهيم 
مطوري پايگاه شهيدعزيزالماسي حوزه حمزه سيدالشهداسپاه ناحيه 
اميديه انجام گرفت، مي گويد: »براي ما جهادگران بسيجي و جوانانمان 
بسيار خوشحال كننده است كه در ايام س��خت و دشوار و شدت گرما 
توانستيم لبخند رضايت را بر لبان گروهي از شهروندان بنشانيم هواي 

مطبوع و دل انگيز را به خانه هايشان ببريم.«
وي ادامه مي ده��د: »ارزش هركولر به مبلغ ۱۱ ميلي��ون و دركل 88 
ميليون تومان براي اين امر هزينه شده كه با كمك اين گروه جهادي 
و خيرين توانس��تيم آنها را بخريم.« راشدي تصريح مي كند: »تصميم 
داريم در ماه هاي آينده و با همت اين جهادگران و خيرين براي زوج هاي 

نيازمند وكم برخودار جهيزيه آماده كنيم.«

ايجاد ۶ مركز واكسيناسيون شيفت عصر 
در كرمانشاه 

رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي كرمانشاه گفت: شش مركز 
واكسيناسيون شيفت عصر در اين استان ايجاد شده است. 
دكتر منصوري رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي كرمانشاه با اشاره 
به راه اندازي شش مركز واكسيناسيون شيفت عصر گفت: با توجه به نياز 
در تسريع روند واكسيناسيون، هم اكنون مركز واكسيناسون حضرت 
خديجه كبري)س( در الهيه، مركز خلي��ج فارس، مركز خودرويي و 
مركز دانشگاه آزاد با كمك نيروهاي بسيج جامعه پزشكي راه اندازي 
شده كه در شيفت عصر نيز كار واكسيناسيون را انجام مي دهند.  وي 
افزود: همچنين شيفت عصر مركز تجميعي دانشكده بهداشت، شيفت 
عصر مركز باغ ني نيز از سوي نيروهاي بسيج جامعه پزشكي راه اندازي 
شده است.  رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي كرمانشاه، ادامه داد: 
تاكنون پنج گام را در طرح شهيد سليماني برداشته ايم، اكنون در گام 

پنجم هدف اصلي بحث كمك به واكسيناسيون است.

برگزاري پويش »مهر دانايي نذر كتاب« 
در فارس 

دومين دوره پويش »مهر دانايي نذر كتاب« در ماه هاي شهريور 
و مهر با هدف ترويج وقف فرهنگي، در فارس اجرا مي شود. 
دومين دوره پويش »مهر دانايي نذر كتاب« با همت انديش��كده 
مطالعات راهب��ردي كريمه)س( ش��يراز و با هم��كاري معاونت 
فرهنگي هنري سپاه فجر استان فارس از ابتداي شهريور آغاز شده 
و تا پايان مهر ۱400 ادامه دارد.  پويش »مهر دانايي نذر كتاب« 
با هدف جمع آوري كتاب هاي س��الم و ن��و و هم چنين كتاب ها و 
مجالت فرسوده و بازيافتي، از درب منازل در سطح شيراز و نواحي 
3۶ گانه  استان فارس، تالش دارد تا سنت حسنه نذر فرهنگي را 
از اين طريق و با »اهدای كتاب به كتاب خانه هاي مناطق محروم 
استان«، »وقف در گردش كتب عمومي و تخصصي دانشگاهي« 
و »تهيه كتاب و نوشت افزار براي دانش آموزان نيازمند در سطح 

استان فارس«، احياء كند.

۹۶1 خانواده كم درآمد زنجاني 
صاحب خانه مي شوند 

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي زنجان از آغاز ساخت 
خانه براي ۹61 خان�وار كم درآم�د در اين اس�تان خبرداد. 
رضا خواجه اي مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي زنجان با بيان 
اينكه طي يك سال گذشته، عمليات ساخت ۹۶۱ واحد مسكوني 
شهري براي اقشار كم درآمد در سطح زنجان آغاز شده است، گفت: 
مس��احت كل اين خانه ها ۱35 هزار و 480 متر مربع است.  وي با 
اشاره به اينكه 58 واحد مسكوني به اقشار كم درآمد در استان در طول 
يك سال تكميل و واگذار شده، ادامه داد: از ابتدا تاكنون ۱0۱3واحد 
مسكوني ساخته ش��ده و هم اكنون اين نهاد ۹۶۱ واحد مسكوني 
برنامه ريزي شده جهت احداث و ۶۶3 واحد مسكوني در دست تهيه 
نقشه دارد.  اين مسئول ادامه داد: در حال حاضر 5۹8 واحد مسكوني 
در شهرهاي زير ۱00 هزار نفر جمعيت و 3۶8 واحد در گلشهر زنجان 

در قالب طرح اقدام ملي از سوي اين نهاد در حال ساخت است.

     زنجان    فارس    كرمانشاه

 كمك دانشجويان بسيجي 
به كادر درمان مسجدسليمان 

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه ها      خوزستان
و مراكز آموزش عالي شهرستان هاي 
مسجدسليمان، اللي و انديكا از برگزاري اردوي جهادي تخصصي 
كمك به كادر درمان بيمارستان ۲۲ بهمن مسجدسليمان، خبر داد. 
محمدجواد چراغي پور مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالي شهرستان هاي مسجدسليمان، اللي و انديكا گفت: اردوي جهادي 
تخصصي با هدف كمك به كادر درمان در پيك پنجم كرونا از ۱7 مرداد 
سال جاري با حدود 20 نيروي جهادي تخصصي در رشته هاي پرستاري، 
مامايي، بهداشت و ديگر رشته هاي مرتبط آغاز به كار كرد. وي افزود: پس 
از اعالم نياز از سوي بيمارس��تان 22 بهمن شهرستان مسجدسليمان؛ 
بسيج دانش��جويي، دانش��جويان متخصص خود را جهت كمك به كادر 
درمان در بخش هاي مختلف بيمارستان اعم از بخش هاي ايزوله بيماران 
كرونايي، اورژانس، بخش تزريق داروي رمدس��يوير به بيماران مبتال به 
كرونا، درمانگاه و ديگر بخش هاي بيمارستان كه نياز به نيروي تخصصي 
بود، اعزام كرد.  مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
شهرستان هاي مسجدسليمان، اللي و انديكا بااشاره به شركت 20 دانشجو 
در اين اردوي جهادي، گفت: اين نيروهاي جهادي تخصصي، دانشجويان 
دانشكده  سالمت و دانشگاه آزاد واحد مسجدسليمان هستند.  چراغي پور 
تصريح كرد: اين اردوي جهادي تخصصي تا پايان پيك پنجم كرونا ادامه 
خواهد داشت و بسيج دانشجويي شهرستان مسجدسليمان تا پايان اين 

بيماري در كنار كادر درمان خواهد بود.

افتتاح ۳۹۷ طرح كسب و كار ُخرد و كوچك 
در خراسان جنوبي

با حضور مديرعامل صندوق كارآفريني      خراسان جنوبي
اميد ۳۹۷ ط�رح كس�ب و كار ُخرد و 
كوچك در خراسان جنوبي به صورت ويدئوكنفرانس افتتاح شد. 
محمد زنگنه مدير صندوق كارآفريني اميد خراسان جنوبي در مراسم 
افتتاح3۹7 طرح هاي كس��ب و كار ُخرد و كوچك گفت: اين پروژه ها 
از محل تفاهمنامه مش��ترك صندوق كارآفريني امي��د با بنياد بركت 
و با اعتبار ۱4 ميلي��ارد تومان به بهره ب��رداري رس��يد.  وي افزود: به 
نمايندگي از اين پروژه كسب و كار س��ه پروژه توليد گرانول، بازيافت 
زباله و صنايع چوب با اشتغالزايي مستقيم براي شش نفر در روستاي 
دستگرد شهرستان بيرجند افتتاح شد.  مدير صندوق كارآفريني اميد 
خراسان جنوبي تصريح كرد: همزمان با هفته دولت 25 طرح با اعتبار 
حدود ۱2 ميليارد ريال و اشتغالزايي 35 نفر در شهرستان بيرجند به 
بهره برداري رسيد.  زنگنه گفت: امسال نيز 844 فقره تسهيالت با اعتبار 
2۶0 ميليارد ريال توسط صندوق كارآفريني اميد در استان پرداخت 

شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱3/5 درصد افزايش دارد.

1۶ طرح مخابراتي و برقي در بانه به بهره برداري رسيد
ط�رح  س���ه     كردستان
كشاورزي، هفت 
طرح مخابراتي و ش�ش طرح اصالح شبكه برق 
روستايي در شهرستان بانه به بهره برداري رسيد. 
كريم شريفي رئيس جهاد كشاورزي شهرستان 
بانه در مراسم بهره برداري از پروژه هاي جهاد 
كشاورزي در بخش نمشير گفت: به مناسبت 
هفته دولت چند پروژه ب��ه اعتبار 50 ميليارد 
و 400 ميلي��ون ريال در بخش كش��اورزي به 
بهره برداري رسيد.  وي با بيان اينكه سه طرح كشاورزي، هفت طرح مخابراتي و شش طرح اصالح شبكه 
برق روستايي در شهرستان بانه به بهره برداري رسيده به كوهستاني بودن منطقه و عدم ذخيره سازي 
آب نيز اشاره كرد و افزود: موقعيت جغرافيايي باعث شده كه آب هاي منطقه به صورت روان آب از كشور 
خارج شود كه يكي از راهكار هاي بهره برداري بهينه از آب، استفاده از آبياري تحت فشار است.  رئيس 
جهاد كشاورزي شهرستان بانه ادامه داد: 4 هزار و 500 هكتار اراضي كشاورزي بانه آبي و مابقي اراضي 

ديمي است كه 747 هكتار از اراضي كشاورزي به سيستم آبياري تحت فشار مجهز شده است.


