
به گفته سخنگوي      البرز
مؤسسه تحقيقات 
واكسن و سرم سازي رازي استان البرز، تاكنون 
5 ميلي�ون دز واكس�ن رازي كووپارس توليد 
شده كه اگر تست هاي كنترلي آن تكميل شود 
آماده عرض�ه به بازار خواهد ب�ود و در اختيار 
وزارت بهداش�ت و درم�ان ق�رار مي گي�رد. 
دكتر حس��ين فالح مهرآبادي سخنگوي مؤسسه 
تحقيقات واكسن و سرم س��ازي رازي استان البرز 
در حاشيه بازديد نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد 
كشاورزي از مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي 
رازي با اش��اره به اينكه بعد از صدور مجوز مصرف 
اضطراري واكس��ن رازي كووپارس امسال تا سقف 
۲۰ ميليون دز توليد خواهيم داشت، گفت: حداكثر 
تا آبان ماه اين واكسن به سبد مصرف در كشور اضافه 
خواهد شد.  وي در ادامه به روند نوبت سوم كارآزمايي 
باليني واكسن رازي كووپارس اشاره كرد و افزود: در 
حالي كه در اواسط اجراي فاز سوم كارآزمايي باليني 

اين واكسن هستيم تاكنون حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
نفر دز اول واكسن را در اين مرحله دريافت كرده اند.  
معاون تحقيقات و فناوري مؤسسه تحقيقات واكسن 
و سرم سازي رازي با بيان اينكه حدود يك هزار و ۷۰۰ 
نفر نيز نوبت دوم واكسن را دريافت كرده اند، گفت: 

اگر به اين منوال پيش برويم نيمه آبان ماه گزارش 
آناليز بينابيني اثر بخشي واكسن را براي صدور مجوز 
به س��ازمان  غذا و دارو مي فرستيم.  فالح مهرآبادي 
افزود: در فاز دوم كه هدف اصلي بررسي ايمني زايي و 
بي خطري واكسن بوده ۵۰۰ نفر داوطلب داشتيم كه 

نتايج خيلي خوبي داشت و عوارض خاصي مشاهده 
نشد.  وي با بيان اينكه در فاز دوم ايمني زايي حدود 
۷۵ تا ۸۰ درصد ايجاد ش��د، ادام��ه داد: در ايمني 
همورال ۸۰ درصد و سلولي ۷۵ درصد بود كه يكي از 
ويژگي هاي واكسن رازي تحريك بسيار خوب ايمني 
سلولي است كه باعث مي شود كه در طول زمان ميزان 
آنتي بادي توليد شده پايدار باشد.  سخنگوي مؤسسه 
تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي گفت: در فاز اول 
هم كه براي هدف تعيين بي عوارضي جانبي و تعيين 
دز انجام شد، ۱۳۳ داوطلب داشتيم كه هم عارضه 
جدي نديديم و هم دز ۱۰ ميكروگرم را براي فازهاي 
دوم و س��وم انتخاب كرديم.  فالح مهرآبادي با بيان 
اينكه تاكنون به ۱4 هزار نفر داوطلب واكسن رازی 
تزريق كرديم عارضه جدي در بين داوطلبان مشاهده 
نكرديم، خاطرنش��ان كرد: طبق پيش بيني ها اين 
واكسن بي ضرر و كم عارضه بوده و اثربخشي آن هم 
تأييد خواهد شد و مجوز واكسيناسيون اضطراري را 

دريافت خواهيم كرد.

توليد 5 ميليون دز واكسن در مؤسسه رازی البرز
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سجاد مرسلي سیداحمد هاشمی اشکا

۸۰۰ كرماني مدرك اورژانس يار گرفتند
در هش�ت دوره      كرمان
طرح اورژانس يار 
در شرق كرمان بيش از ۸۰۰ نفر موفق به دريافت 

مدرك اورژانس يار شده اند. 
سيامك جعفري مسئول آموزش فوريت هاي 
پزش��كي بم گفت: مركز مديري��ت حوادث و 
فوريت هاي پزش��كي بم، نهمي��ن دوره طرح 

آموزشي اورژانس يار را از امروز آغاز مي كند. 
وي افزود: در اين دوره افراد، از اقشار مختلف 
با فراگيري آموزش هاي مرتبط به عنوان هميار اورژانس و اورژانس يار به صورت داوطلبانه در مواقع 
بحران و سوانح اورژانسي كمك شاياني به نجات جان انسان ها و جلوگيري از آسيب و صدمات بيشتري 
به مصدومين، مي كنند كه تاكنون بيش ۸۰۰ نفر مدرك هميار اورژانس را در ش��رق استان كرمان 
)شهرستان هاي بم، نرماشير، فهرج و ريگان( با گذارندن دوره و قبولي در آزمون هاي پاياني دريافت 
كرده اند.  مسئول آموزش فوريت هاي پزشكي بم ادامه داد: بعد از اتمام دوره هاي آموزشي در صورت 
قبولي در آزمون تئوري و عملي براي داوطلبان و همياران اورژانس، گواهي معتبر صادر خواهد شد. 

در بطري ها 5۰ بيمار اردبيلي را صاحب ويلچر كرد
مسئول كمپين     اردبيل
جمع آوري در 
بطري پالستيكي اردبيل از تهيه 5۰ ويلچر 
به وسيله اين كمپين و اهداي آن به بيماران 

نيازمند خبرداد. 
حسن صادقي مس��ئول كمپين جمع آوري در 
بطري پالس��تيكي اردبيل گفت: با همكاري و 
تالش هاي مردم نوعدوست توانسته ايم تعداد 
4۹ دستگاه ويلچر س��اده، يك دستگاه ويلچر 
برقي، يك دستگاه يخچال و يك دستگاه ماشين لباسشويي تهيه و به نيازمندان اهدا كنيم.  وي با بيان 
اينكه براي تهيه هر دستگاه ويلچر بين ۱۸۰ تا ۲۰۰ كيلو در بطري موردنياز است، تصريح كرد: شناسايي 
نيازمندان و اهدا از طريق معرفي همراهان كمپين انجام مي شود و عالوه بر معرفي، از طرف كمپين 
تحقيقات ميداني و محلي هم صورت مي گيرد.  مسئول كمپين جمع آوري در بطري پالستيكي اردبيل 
گفت: هدف اوليه كمپين تفكيك زباله در مبدأ براي فرهنگ سازي بازيافت بوده و اهداف نهايي كمپين 

فعاليت انسان دوستانه در جهت كمك به معلوالن نيازمند جامعه و كمك به محيط  زيست است.

آغاز فعاليت ۲۲ كميته كنگره ملي شهداي لرستان 
مسئول اجرايي      لرستان
كنگ�ره ۶۳۰۰ 
شهيد لرستان از آغاز فعاليت ۲۲ كميته ذيل 
كنگره ملي ش�هداي اين اس�تان خبرداد. 
محمد محمودوند مسئول اجرايي كنگره ۶۳۰۰ 
ش��هيد لرس��تان در ديدار معاون فرهنگي بنياد 
شهيد با نماينده ولي فقيه در لرستان گفت:  با توجه 
به تأكيد مقام معظم رهبري، دور اول كنگره شهدا 
در تمام استان هاي كشور برگزار شد كه در استان 

لرستان نيز اين كنگره با چند سال تأخير برگزار مي شود.  وي از تهيه ۲۱۷ عنوان برنامه در قالب كار كارشناسي 
شده و بهره گيري از ظرفيت هيئت هاي انديشه  ورز ذيل كنگره ۶۳۰۰ شهيد لرستان خبرداد و افزود: ۲۲كميته 
زيرمجموعه اين كنگره تشكيل شد و در مجموع بناست 4۳ هزار اقدام ميداني در اين كنگره انجام شود.  مسئول 
اجرايي كنگره ۶۳۰۰ شهيد لرستان با بيان اينكه در حوزه عمراني ساخت هزار و ۳۰۰ اِلمان، سرديس و تابلوي 
شهدا در راستاي برگزاري كنگره شهداي لرستان در حال انجام است، ادامه داد: در حوزه چاپ كتاب ۷۵۲ عنوان 

كتاب با موضوع دفاع مقدس تا پايان اجالسيه كنگره شهداي لرستان به چاپ مي رسد.

 ارائه 3 هزار خدمت از سوی
 پليس استان مركزي در هر شبانه روز

 كيفيت آب شهرهاي آبادان و خرمشهر 
با طرح غدير بهبود مي يابد

۳ هزار خدمت     مركزي
در حوزه ه�اي 
امنيت�ي انتظام�ي - ترافيك�ي از طري�ق 
سامانه هاي مختلف پليس استان مركزي طي 
۲4 س�اعت به ش�هروندان ارائه مي ش�ود. 
سردارحسن مفخمي شهرستاني فرمانده انتظامي 
استان مركزي با بيان اينكه امروز نيروي انتظامي 
پناهگاه مردم اس��ت يعني هر فردي در جامعه هر 
مطالبه اي در حوزه امنيت داشته باشد اولين جايي 
كه به ذهن وي خطور مي كند، پليس است، گفت: 
ارائه خدمت براي تأمين امنيت پايدار اعتماد عمومي 
و برخورداري از س��رمايه عظيم اجتماعي همواره 
مورد توجه پليس هوش��مند استان مركزي است.  
وي افزود: در طول ۲4 ساعت حداقل ۳ هزار خدمت 
از طريق سامانه هاي مختلف پليس به شهروندان ارائه 
مي شود، اين خدمات در حوزه هاي امنيتي انتظامي - 
ترافيكي در بستر هوشمندي پليس در استان مركزي 
محقق است.  فرمانده انتظامي استان مركزي ادامه 
داد: در راستاي راهبرد پليس هوشمند، راه اندازي 
مركز فرماندهي و كنترل هوش��مند در اس��تان و 
شهرستان هاي س��اوه، خمين، دليجان، محالت، 
راه اندازي مركز كنترل ترافيك هوشمند پليس راهور 
استان و نظارت و پايش تصويري و هدايت عمليات 

ترافيكي، تجهيز پليس به ابزار هوش��مند دوربين 
البس��ه براي ثبت و ضبط تمام��ي مأموريت هاي 
پليس��ي، راه اندازي سيس��تم هدايت هوش��مند 
واحد هاي گشت انتظامي _ ترافيكي و امنيتي در 
سطح استان، راه اندازي سامانه ترخيص خودرو در 
دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي و كاهش حجم 
تردد مراجعين به س��تاد ترخيص و بهره گيري از 
ظرفيت هاي تصويري معابري شهري و برون شهري 
و استفاده از ۳۱۱دستگاه دوربين و نصب و راه اندازي 
دوربين هاي پايش تصويري انجام شده است.  سردار 
مفخمی خاطرنشان كرد: در زمينه توسعه و پايش 
تصويري در روستاها نصب تعداد ۶۹ دوربين پايش 
تصويري براي كنترل امنيتي، راه اندازي س��امانه 
احراز هويت در دفاتر پليس +۱۰ استان، راه اندازي 
سامانه پنل پيامكي ويژه افراد ناشنوا و سخت گويش 
در مركز فرماندهي و كنترل استان و امكان تلفني 
اينگونه امداد خواهان به ارسال پيامك براي كاهش 
هزينه ها با سر ش��ماره ۱۱۰۸۶، راه اندازي ارتباط 
بي سيمي با تمامي سازمان هاي خدماتي و امدادي 
از طريق فركانس عمليات مشترك در مواقع بحران، 
راه اندازي ارتباط الكترونيكي پرونده هاي قضايي اين 
مجموعه انتظامي و دستگاه قضايي استان و نيل به 

رتبه اول كشور از ديگر اقدامات بوده است. 

ب�ه گفت�ه وزير     خوزستان
نيرو با افزايش 
ورودي آب طرح غدير، آبرساني به خرمشهر 
و آبادان به طور كامل انجام و كيفيت آب اين 

دو شهر بهبود مي يابد. 
علي اكبر محرابيان وزير نيرو در نشس��تي كه به 
منظور بررس��ي مش��كالت حوزه آب و فاضالب 
خوزستان در اس��تانداري اين استان برگزار شد، 
گفت: مهم تري��ن حوضه اي كه انتظ��ار بهترين 
برنامه ريزي در آن را داريم، اس��تان خوزستان و 
به ويژه حوضه هاي كرخه، كارون، زهره، جراحي 
و دز است؛ در شرايط فعلي تمام تالش خود را به 
كار مي گيريم تا براي آب شرب مردم هيچ مشكلي 
از نظر كميت و كيفيت پيش نياي��د.  وي افزود: 
تصميماتي در اين چارچوب گرفته شده كه برخي 
از آنها براي اولين بار در كشور اتخاذ شد تا كاري 
كنيم كه ميزان »اي سي« آب در يك حدي كنترل 
شود؛ معاوني از وزارتخانه را براي خوزستان مأمور 
كرديم تا بيشتر وقت را به اين استان اختصاص و 
در زمان غيبت خود نيز از طريق جانش��ين دائم 
مسائل اين استان را رصد كند.  وزير نيرو با اشاره 
به اينكه تصميماتي كه در يك ماه گذشته و براي 
اولين بار در كشور و آن هم براي خوزستان گرفته 

شده است، تصريح كرد: براي آب شرب طرح هاي 
متعددي در خوزس��تان اج��را مي ش��ود كه به 
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
و همچنين مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
اعالم مي كنيم كه همه هفت طرح آبرساني استان 
بايد فعال ش��ود؛ البته يك طرح مگاپروژه در حد 
بين المللي داريم كه همان طرح غدير و با انتفاع 
عمومي براي خوزستان است.  محرابيان با اشاره 
به اينكه پروژه غدير كه افتخار ملي است ولي در 
شرايط موجود دو اشكال داريم؛ يادآور شد: يكي 
از نظر كميت و ديگري از نظر كيفيت است.  وي 
گفت: هم اكنون ۱۰ مترمكعب ب��ر ثانيه آب به 
طرح غدير تزريق مي ش��ود كه در افق نهايي ۲4 
مترمكعب بر ثانيه پيش بيني شده بود.  وزيرنيرو 
افزود: در سفر اس��تاني همراه با آيت اهلل رئيسي 
گرفتن اعتبار براي طرح آبرس��اني در خوزستان 
بررسي شد و در نهايت اعتبار مخصوص اين بخش 
را خارج از اعتبارات عادي به مبلغ يك هزار ميليارد 
تومان با دستور مستقيم رئيس جمهور گرفتيم؛ 
در اجراي اين طرح ميان مدت ۱۰ مترمكعب آب 
تزريقي به پروژه غدير را تا ۲4 متر مكعب افزايش و 
آب تأميني از سد كرخه را به آب تأميني از سد دز 

منتقل مي كنيم. 

   لرس�تان: مدير گروه تلويزيوني شاهد از س��اخت مستند »زنگ 
آخر« ويژه ش��هداي دانش آموز مدرسه ش��هيد فياض بخش بروجرد 
خبرداد و گفت: اين مستند به چگونگي ش��هادت ۶۸ دانش آموز اين 
مدرسه مي پردازد.  سيدمرتضي حسيني در ديدار معاون بنياد شهيد 
كشور با نماينده ولي فقيه در لرستان، افزود: با توجه به وجود سرودهاي 
حماسي در دوران دفاع مقدس، بخش سرود به جشنواره آواها و نواهاي 

ايثار اضافه شد. 
  هرمزگان: با مشاركت ستاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( استان 
هرمزگان، بسيج سازندگي، كميته امداد امام خميني سندرك و درپهن 
و مركزنيكوكاري سيدالشهدا بخش سندرك ۱۵۰ بسته معيشتي به 
ارزش هر كدام ۵۰۰ هزار تومان و ۵۰۰ بس��ته لوازم التحرير به ارزش 
هر كدام 4۰۰ هزار تومان در بخش سندرك در قالب رزمايش مواسات 
و همدلي توزيع ش��د.  همچنين ۳۰ دس��تگاه تبلت هر كدام به ارزش 
۳ميليون تومان و ۵۰ كيلو گوشت گرم نيز در ميان دانش آموزان محروم 
اين منطقه توزيع شده است.  مركزنيكوكاري سيدالشهدا بخش سندرك 
همچنين كار پخت يك هزار پرس غذاي گرم را نيز به انجام رسانده و آنها 

را در مناطق روستايي اين بخش ميان محرومان توزيع كرد. 
   البرز: معاون فني اداره كل محيط زيست البرز گفت: چراي بيش از 
ظرفيت دام و فاضالب سكونت گاه هاي دائمي بخش آسارا از مهم ترين 
منابع آاليندگي رودخانه كرج هستند.  حميدرضا لشگري افزود: براي 
كنترل آلودگي در درجه اول بايد ظرفيت چراي دام ها كنترل و روستاهاي 
اطراف رودخانه به شبكه جمع آوري فاضالب و تصفيه خانه مجهز شوند. 
  آذربايجان شرقي: رئيس اداره دامپزشكي شهرستان بناب گفت: اين 
شهرستان با توجه به شرايط اقليمي و آب و هوايي، ساالنه بيش از ۱۵ هزار 
تن گوشت قرمز را توليد و به بازار كشور عرضه مي كند.  مسعود گنج پور 
از برنامه هاي آموزشي و ترويجي در حوزه دامي در شهرستان خبرداد و 
افزود: در جه��ت افزايش توليدات دامي و لبني، برنامه هاي آموزش��ي و 
ترويجي را دنبال خواهيم كرد تا بتوانيم حداقل توليد فرآورده هاي لبني 

را كه روزانه ۶۰ تن شير در شهرستان مي باشد را افزايش دهيم. 
  يزد: رئيس كل دادگستري و رئيس هيئت امناء ستاد ديه استان 
يزد از آزادي ۱4 محكوم مالي جرائ��م غير عمد با اجراي پويش »قدم 
قدم تا آزادي« در ماه صفر خبر داد.  غالمعلي دهشيري افزود: از اين 
تعداد آزاد شده، تعداد ۹ مددجو محكوم مالي، تعداد دو مددجو محكوم 
مهريه، تعداد دو مددجو محكوم ديه حادثه كار و يك مددجو محكوم 

پرداخت به نفقه بودند. 
   آذربايجان غربي: رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي، 
با درخواست از باغداران براي عدم تشكيل صف و تجمع در جلوي درب 
كارخانجات و مراكز خريد س��يب صنعتي استان و تحويل محصول به 
صورت تدريجي گفت: دولت متعهد به خري��د اين محصول تا آخرين 
موجودي است.  اكبر كرامتي با بيان اينكه امسال بيش از يك ميليون و 
۲۷۰ هزار تُن سيب در سطح آذربايجان غربي توليد شده است، افزود: 
بيش از ۳۵۰ هزار تُن، معادل يك چهارم از اي��ن ميزان توليد به علت 

تغيير شرايط آب و هوايي و گرم شدن دما ريزش كرده است. 
   فارس: مدير امر به معروف و نهي ازمنكر معاونت اجتماعي سپاه فجر 
فارس گفت: در راستاي ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي ازمنكر و با 
هدف حمايت و انگيزه بخشي به فعاالن اين حوزه، در آئيني كه امروز با 
حضور فرمانده  محترم سپاه فجر، برگزار مي شود، از فعاالن حوزه عفاف 
و حجاب و امر به معروف و نهي از منكر تجليل مي شود.  مالك ليراوي 
يادآور ش��د كه تجليل از خانواده ي معظم شهداي امربه معروف و نهي 
از منكر و پيشكسوتان و فعاالن حوزه هاي كودك، انتظامي و قضايي، 
رسانه، فرماندهان نواحي، معاونت هاي ستادي، مسئوالن سازمان هاي 
قشري، اساتيد، مطالبه گران و افراد برتر فعال حوزه  عفاف و حجاب، در 

اين برنامه گنجانده شده است.

 ايجاد 75۰۰ شغل بركت 
براي زندانيان آزاد شده كشور

مديرعام�ل بني�اد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام از 
راه ان�دازي 7 ه�زار و 5۰۰ ش�غل ب�راي زنداني�ان آزاد ش�ده و 
خانواده هايشان در اس�تان هاي مختلف طي سال جاري خبر داد. 
محمد تركمانه مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره به 
حمايت ويژه بنياد بركت از اقشار آسيب پذير اجتماعي گفت: در همين 
راستا، تا پايان سال ۲ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغالزايي اجتماع   محور منجر 
به ايجاد ۷ هزار و ۵۰۰ شغل براي زندانيان آزاد شده و خانواده هايشان 

راه اندازي مي شود.  
وي تصريح كرد: از اين تعداد تا به امروز ۵۰۰ ش��غل طرح به طور كامل 
راه اندازي شده كه ايجاد اش��تغال براي يك هزار و ۵۰۰ نفر را به دنبال 
داش��ته اس��ت.  تركمانه با تأكيد بر اجراي اين طرح در سراسر كشور 
خاطرنشان كرد: استان هاي لرستان، خوزستان، فارس، خراسان جنوبي 
و سيستان و بلوچستان بيشترين سهم را از طرح هاي اشتغالزايي بنياد 

براي زندانيان آزاد شده از زندان و خانواده هايشان دارند. 
به گفت��ه مديرعامل بني��اد بركت، ن��ه فق��ط زندانيان آزاد ش��ده كه 
خانواده هايشان نيز مشمول طرح هاي اشتغالزايي بنياد بركت هستند. 

وي حجم كل س��رمايه گذاري اش��تغالزايي براي زندانيان آزاد شده را 
۳هزار و ۳۷۵ ميليارد ريال اعالم كرد و توضيح داد: زندانيان آزاد شده اي 
كه داراي طرح توجيهي براي اشتغال هس��تند مي توانند با مراجعه به 
مجريان و تسهيلگران بنياد بركت در سراسر كشور نسبت به ثبت نام و 
ارائه درخواس��ت خود اقدام كنند.  تركمانه ادامه داد: مشاغلي كه براي 
اين قشر آسيب پذير ايجاد مي شود، در رسته هاي توليد پوشاك، مشاغل 
خدماتي، پرورش دام و كشاورزي است و همچنين بيشترين مساعدت 

در پرداخت تسهيالت با آنها مي شود. 
مديرعامل بنياد بركت با تأكيد بر حمايت ويژه از اقشار اجتماعي در سال 
۱4۰۰ خاطرنشان كرد: براساس چنين راهبردي، تا پايان سال جاري 
۲۰ هزار طرح اشتغالزايي براي اين اقشار از جمله زنان سرپرست خانوار، 
كولبران، سوخت بران، معلوالن، زندانيان و خانواده هايشان و خانواده هاي 
كودكان بازمانده از تحصيل راه اندازي مي ش��ود كه فرصت  كسب و كار 

براي ۶۰ هزار نفر را فراهم خواهد آورد.  
وي يادآور ش��د: بنياد بركت براس��اس منويات رهب��ر معظم انقالب و 
سياست هاي ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان امام، ايجاد فرصت هاي 
ش��غلي در مناطق محروم را با هدف محروميت زدايي، توانمندس��ازي 
اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي در اي��ن مناطق به عنوان اولويت 
اصلي در رأس برنامه ه��ا و فعاليت هاي خود قرار داده اس��ت.  به گفته 
تركمانه، بنياد بركت ايجاد ۷۰ هزار طرح اشتغالزايي اجتماع محور منجر 
به ايجاد ۲۱۰ هزار شغل را تا پايان امسال در مناطق روستايي و محروم 

كشور در دستور كار دارد. 

 واكسيناسيون 5۰ هزار قزويني 
به همت كادر درمان سپاه

كرونا در ح�ال فروكش كردن اس�ت و م�ردم كم كم ب�ه روزهاي 
آرام خود بازمي گردن�د. اما نبايد فراموش كني�م روزهاي طغيان 
اين ويروس ويرانگ�ر را و مجاهدت هاي كادر درم�ان و نيروهاي 
بس�يج و س�پاه و جهادگراني كه ش�بانه روز و در مراحل مختلف 
ش�يوع كرونا در ميدان حاضر ش�ده و در عرصه ه�اي مختلف به 
ارائ�ه خدمت پرداختن�د.  مثل س�پاه صاحب االمر)عج( اس�تان 
قزوين كه بع�د از اجراي طرح ش�هيد س�ليماني ب�ه همت كادر 
درمانش 4۰ هزار نف�ر را غربالگري ك�رده و بي�ش از 5۰ هزار نفر 
را واكس�ن زده است تا ريش�ه كرونا را در اين اس�تان بخشكاند. 

    
همين چند ماه پيش با اوج گيري دوباره كرونا در استان هاي مختلف، 

طرح شهيد قاسم سليماني به اجرا در آمد. 
در اس��تان قزوين هم مركز غربالگري بيماران كرونا راه اندازي ش��د و 

درمانگاه پاكروان به اين كار اختصاص يافت. 
بر همين اساس تيم هايي به بيمارستان هاي مختلف اعزام شدند و براي 
انجام امور خدماتي و حتي تغسيل جان باختگان كرونا از ظرفيت بسيج 

و نيروهاي مردمي استفاده شد. 
حاال و در همين رابطه فرمانده س��پاه صاحب االمر)عج( استان قزوين 
با بيان اينكه تاكنون 4۰ هزار نفر از هم اس��تاني ها توسط كادر درمان 
سپاه غربالگري شده و بيش از ۵۰ هزار نفر واكسينه شدند، مي گويد: 
»نيروهاي بسيجي و جهادگران هميشه در صحنه نشان دادند در شرايط 

سخت در كنار هموطنان خود هستند و ياري رسان آنها.«
سردار رستمعلي رفيعي آتاني به تهيه و توزيع ۳۵هزار بسته معيشتي در 
ميان خانواده هاي نيازمند اشاره كرده و ادامه مي دهد: »خيرين و مردم 
بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان در رزمايش مؤمنانه كمك كردند و بخش 
اعظم تهيه بسته هاي معيشتي برعهده خيرين و مردم و توزيع آنها به 

كمك جهادگران بسيجي بود.«
وي با بيان اينكه برخي معتقدند كه جامع��ه امروز از آرمان هاي ديني 
جامعه فاصله گرفته، تأكيد مي كند: »رزمايش كمك مؤمنانه كه فقط 
بخش كوچكي از نگاه ديني جامعه به مش��كالت همنوعان مي باشد، 

نشان از نادرستی اين ادعا دارد.«
فرمانده سپاه صاحب االمر)عج( اس��تان قزوين، عنوان كرد: »از زمان 
شيوع ويروس كرونا در جهان و در ايران، ما با كل دنيا مقايسه شديم. اما 
در تخصصي ترين امور كه جهان گمان مي كرد ناتوان هستيم، ما روسفيد 
بيرون آمديم. بايد ديد چه چيزي موجب روسياهي كشورهايي همچون 
امريكا، انگليس شد كه ادعاي پيشرفت داشتند و به اذعان خودشان، 
براي تمام اقش��ار جامعه اشان پيش بيني پيش��رفته ترين خدمات در 

بدترين شرايط را داشتند.«
وي افزود: »در اوج كرونا، كش��ورهاي به اصطالح پيشرفته براي قشر 
سالمند خود تصميم گرفتند كه اين قش��ر براي درمان ناديده گرفته 
شود و پشتيباني نشوند و اين عمل غير انساني در عصر حاضر از سوي 
مدعيان حقوق بشر اتفاق افتاد. اما ملت ايران در اين ماجرا هم روسفيد 
بيرون آمد و خدمات دهي درمان از سالمندان آغاز شد و ما با بهره مندي 
از مباني ديني و ب��ا اس��تفاده از ظرفيت هيئت ها، مس��اجد و مكتب 

اهل بيت)ع( كاري ماندگار را به عرصه رسانديم.«
مقام ارش��د نظامي اس��تان قزوين تصريح كرد: »عظمت اين اقدامات 
جهادي در اوج بيماري كرونا، با توجه به منويات مقام معظم رهبري، 
حضور جهادگران در غسالخانه ها و تدفين جان باختگان كرونايي بود 
و اين اقدامات، پاي روضه هاي اهل بيت، از مباني ديني و در مس��اجد 

شكل گرفته است.«
س��ردار آتاني با تأكيد بر اينكه س��پاه به نمايندگي از سوي خيرين، با 
تمام قوا وارد عرصه ش��د و در حوزه س��المت و درمان به كمك علوم 
پزشكي ش��تافت و هر كجا كه كار بر زمين ماند، آن را به اتمام رساند، 
گفت: »غربالگري هزاران نفر از هموطنان توس��ط كادر درمان س��پاه 
واكسينه شدن ۵۰ هزار نفر تاكنون به همت اين نيروها برگ زريني در 
كارنامه اين نيروي مردمي است. سپاه اولين مركز تجميعي شبانه روزي 
واكسيناسيون استان را راه اندازي كرد و در اين راستا بازنشستگان سپاه 

براي حضور در عرصه اعالم آمادگي كردند.«

 محل شهادت رزمندگان بوشهري
 گلباران شد 

فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي س�پاه پاسداران انقالب 
اسالمي از گلباران محل شهادت رزمندگان بوشهري در مبارزه 
مس�تقيم با امريكا در جزيره فارس�ي خليج فارس خبرداد. 
س��ردار رمضان زيرراهي فرمان��ده منطقه دوم ني��روي دريايي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مراسم گلباران محل شهادت 
شهيدان مبارزه مس��تقيم با امريكا در خليج فارس با بيان اينكه 
مهرماه هر سال يادآور حماسه آفريني رزمندگان قدرتمند اسالم 
در مبارزه با كفر جهاني است، گفت: فراموش نمي كنيم قايق هاي 
تندرو نيروي دريايي سپاه حامل رزمندگان در خليج فارس را كه 
در برابر تجاوزگري امريكا مقتدرانه ايس��تادند و ابهت و هيمنه 
استكبار جهاني را شكستند.  وي افزود: منطقه دوم نيروي دريايي 
س��پاه در اوج آمادگي دفاعي و نظامي در ابعاد نيروي انس��اني و 

تجهيزاتي قرار دارد.

 نيازمندان آذربايجان غربي 
جهيزيه ارزان قيمت مي گيرند

مدي�ر گ�روه جه�ادي زينبي�ون خ�وي از اج�راي ط�رح 
توزي�ع جهيزي�ه ارزان در آذربايجان غرب�ي خب�رداد. 
مهدي ملك لو مدير گروه جهادي زينبيون خوي گفت: اين گروه 
جهادي مجري طرح توزيع جهيزيه ارزان در خوي و سراسر استان 
است، كه امكان خدمت رساني در ساير شهرستان ها نيز وجود دارد 
كه با همراهي و حمايت مسئوالن توانسته ايم براي حل مشكل ازدواج 
جوانان نيز گام هاي بلندي برداريم.  وي افزود: در توزيع جهيزيه ها 
هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد به طوري كه از بدو آغاز فعاليت اين 
گروه جهادي، ۱۰۰ سري جهيزيه به صورت مشاركتي در قالب طرح 
توزيع جهيزيه ارزان اهدا شده است.  اين مسئول، با اشاره به اينكه 
۳۰ س��ري جهيزيه نيز به صورت رايگان به زوج ها اهدا شده است، 
خاطرنشان كرد: با همكاري گروه هاي جهادي و مردمي مي توانيم 
ساالنه ۲ هزار سري جهيزيه را بدون محدوديت به مردم اعطا كنيم.

 كمك ۴۰۰ ميليون توماني خير يزدي
 به دانش آموزان نيازمند 

نيكوكار ي�زدي در حركتي خداپس�ندانه نس�بت به تأمين 
بخش�ي از لوازم التحري�ر موردني�از دانش آم�وزان تح�ت 
حمايت كميته امداد به ارزش 4۰۰ ميليون تومان اقدام كرد. 
محمد شجاعان مديركل كميته امداد استان يزد با بيان اينكه ۷ هزار 
دانش آموز تحت حمايت كميته امداد استان يزد قرار دارند، گفت: 
يك نيكوكار يزدي در حركتي خداپسندانه نسبت به تأمين بخشي از 
لوازم التحرير مورد نياز دانش آموزان تحت حمايت اين نهاد به ارزش 
4۰۰ ميليون تومان اقدام كرد.  وي افزود: حدود ۲ هزار دانش آموز 
بي بضاعت در استان بدون تبلت آموزشي هستند و اين نهاد در تالش 
است با كمك و مشاركت خيران در كنار نوشت افزار تحصيلي، تبلت 
مورد نياز دانش آموزان را نيز تهيه كند.  مديركل كميته امداد استان 
يزد ادامه داد: اين نهاد در تالش اس��ت هيچ دانش آموزي به علت 

مشكالت مالي و اقتصادي از تحصيل بازنماند.

    يزد    آذربايجان غربي    بوشهر

  يك هزار خانوار روستايي در گلستان 
خانه دار شدند

مديركل بنياد مسكن گلستان از افتتاح     گلستان
يك هزار واحد مسكوني در روستاهاي 

استان خبر داد. 
 س��يدمحمد حس��يني درباره افتتاح پروژه هاي مربوط به روز روستا در 
گلستان گفت: برنامه هاي روز روستا در استان با توجه به همزماني آن با 
ايام پاياني ماه صفر و شهادت امام رضا)ع( به روزهاي آينده موكول شد و 
قرار است در هفته جاري پروژه هاي عمراني با اعتبار ۷۶ ميليارد تومان در 

روستاهاي گلستان به بهره برداري برسد. 
وي افزود: يكي از مهم ترين برنامه هاي ما افتتاح و بهره برداري از يك هزار 
واحد مسكوني است كه براي ساخت آنها ۵۰ ميلياردتومان اعتبار در قالب 
تسهيالت پرداخت شده است.  مديركل بنياد مسكن گلستان با اشاره به 
افتتاح پروژه هاي عمراني در روستاهاي استان ادامه داد: در اين هفته ۲۶ 
طرح هادي روستايي با اعتبار ۲۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان به صورت 

متمركز افتتاح و به بهره برداري مي رسد.  
حسيني با بيان اينكه صدور سند مالكيت در روستاها و شهرهاي زير 
۲۵هزار نفر به بنياد مسكن واگذار ش��ده است، گفت: عالوه بر اين در 
روزهاي آينده ۹۵۰ جلد س��ند مالكيت روس��تايي نيز به روستاييان 
واگذار خواهد ش��د.  به گفته وي با افتتاح و بهره ب��رداري از پروژه هاي 
عمراني و ساخت مسكن در گلستان ۱۱ هزار و 4۸۹ خانوار روستايي در 

استان از اين خدمات بنياد برخوردار مي شوند. 
مديركل بنياد مسكن گلستان در ادامه با بيان اينكه بيش از ۱۱۰ هزار 
واحد مسكوني در روستاهاي اس��تان غيرمقاوم و ناايمن است، افزود: 
در صورتي كه اعتبارات مورد نياز تأمين ش��ود و مردم نيز همكاري و 
همراهي داشته باشند، بنياد مسكن گلستان اين توانايي را دارد كه در 

مدت پنج سال همه اين واحدهاي غيرمقاوم را نوسازي كند. 
حسيني خاطرنشان كرد: تا پايان امسال نيز ۷ هزار واحد مسكوني در 
روستاهاي استان گلستان در قالب طرح نوسازي و بازسازي واحدهاي 

مسكوني، ساخته مي شود.
وي گفت: براي اينكه مش��كالت مربوط به تأمين و س��اخت مسكن در 
روستاها برطرف شود، بنيادمسكن اقدامات و طرح هاي مبتكرانه اي را در 
دستور كار دارد كه از آن جمله مي توان به طرح مسكن جوانان و ساخت 

مسكن اقشار اشاره كرد. 

راه اندازي مركز آرشيو ملي هنر در شيراز  
مدير اس�ناد و     فارس
كتابخانه ملي 
ايران مركز فارس از راه اندازي مركز آرشيو 
ملي هنر با هدف تعالي فرهنگ ش�يراز در 
زمينه آرشيو ديجيتال هفت هنر خبرداد. 
ك��وروش كمالي سروس��تاني مدير اس��ناد و 
كتابخانه مل��ي ايران مركز فارس در مراس��م 
گشايش آرشيو هنر ملي ايران گفت: اين آرشيو 
در برگيرنده هفت هنر از تاريخ ايران است كه 
هنر موسيقي شامل موسيقي سنتي، مقامي، محلي، مذهبي و مدرن، هنرهاي نمايشي شامل تئاتر، 
تعزيه، نمايش هاي عروسكي و پايكوبي هاي محلي، سنتي و آئيني، هنرهاي تجسمي شامل نقاشي، 
خوشنويسي، مجسمه س��ازي، طراحي، عكاس��ي، قرآن نگاري، هنرهاي سنتي شامل خاتم كاري، 
شيشه گري، ميناكاري، منبت و فرش، ادبيات شامل شعر، داستان، نمايشنامه و فيلمنامه، معماري 
شامل معماري ايران باستان، معماري دوره اسالمي و معماري ايران امروز و در نهايت سينما شامل 

سينماي هنري و سينماي مستند اين آرشيو را شكل مي دهند.


