
معاون امور باغباني      بوشهر
وزي���ر جه�اد 
كشاورزي گفت: با هدف توسعه و صادرات هر 
چه بيشتر خرماي توليدي بوشهر ميز ملي اين 
محصول استراتژيك در استان تشكيل مي شود. 
محمد مهدي برومندي معاون امور باغباني وزير 
جهاد كش��اورزي كه به استان بوشهر سفر كرده 
بود با بيان اينكه بوش��هر يكي از قطب هاي مهم 
توليد خرما در كشور اس��ت گفت: ساالنه 175 
هزار تن خرما در استان توليد مي شود كه نقش 
مهم��ي در بازارهاي داخل��ي و بين المللي دارد.  
وي با اشاره به تش��كيل ميز ملي خرما در استان 
بوش��هر افزود: براي تقويت و پايداري توليد ميز 
ملي خرما و جشنواره بين المللي تخصصي خرما 
و صنايع وابسته آن در بوش��هر تشكيل و برگزار 
و عالوه ب��ر آن راهكارهاي مهم��ي براي تقويت 
توليد محصول، توسعه زيرس��اخت ها و صنايع 

فرآوري خرما تدوين ش��د.  معاون امور باغباني 
وزير جهاد كش��اورزي ادامه داد: بوشهر از جمله 
اس��تان هايي اس��ت كه اهميت زيادي به حوزه 
امنيت غذايي كش��ور دارد و ساالنه يك ميليون 

و 650 هزار تن انواع محصوالت كش��اورزي در 
اين استان توليد مي شود كه 350 هزار تن از آن 
محصوالت باغباني اس��ت.  برومندي همچنين 
در بازديد از مزارع تولي��د گوجه فرنگي خارج از 

فصل بخش آبدان استان بوشهر توسعه صادرات 
محصوالت كش��اورزي را از اولوي��ت برنامه هاي 
جهاد كشاورزي دانست و گفت: جهاد كشاورزي 
عالوه بر تأمين نياز كش��ور صادرات محصوالت 
كش��اورزي از جمله گوجه فرنگي در دستور كار 
دارد كه فرآوري اين توليدات با توس��عه صنايع 
مورد توجه ويژه قرار دارد.  وي تأمين آب را يكي 
از مطالبات مهم كشاورزان استان بوشهر دانست 
و تصريح كرد: ب��راي حل تأمي��ن آب مورد نياز 
كشاورزان طرح شيرين سازي آب هاي نامتعارف 
در دس��تور كار قرار گرفته كه اكن��ون از طريق 
دستگاه هاي آب ش��يرين كن در حال اجراست.  
معاون امورباغباني وزير جهادكش��اورزي گفت: 
وجود تعرفه هاي باالي برق، س��د راه كشاورزان 
در تأمين آب از آب شيرين كن هاست كه تالش 
مي شود با رفع اين مشكل با استفاده از تسهيالت 

بانكي به آنها كمك شود.
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كشت محصوالت استراتژيك در ۱۹۳ هزار هكتار از مزارع قزوين
1۹۳ هزار و ۷۹۷      قزوين
هكتار از مزارع 
ديم و آب�ي اس�تان قزوي�ن به زير كش�ت 
محصوالت استراتژيك كشاورزي رفته است. 
مجيد اسماعيلي، معاون بهبود توليدات گياهي 
سازمان جهاد كشاورزي قزوين گفت: 1۹3هزار 
و 7۹7 هكتار از مزارع ديم و آبي اس��تان به زير 
كش��ت گندم، جو و كلزا رفته است.  وي افزود: 
از اين ارقام 15۴ ه��زار و ۲00 هكتار به گندم 
اختصاص دارد كه ۴7 هزار و 155 مورد آن به كش��ت آبي و 107 هزار و 100 هكتار نيز به كش��ت ديم 
اختصاص يافته است.  معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين با بيان اينكه 
كشت گندم در مزارع استان قزوين همچنان تا اواخر آذرماه جاري ادامه دارد، تصريح كرد: با استقبال 
خوب كشاورزان در اين زمينه به تحقق برنامه ابالغي كشت اين محصول نزديك شده ايم.  اسماعيلي گفت: 
در سال زراعي جاري همچنين ۲۹ هزار و ۸37 هكتار از مزارع آبي استان به زير كشت جو رفته و همچنين 
6 هزار و 605 هكتار نيز به كشت ديم اين محصول اختصاص پيدا كرده است.  وي افزود: توسعه كشاورزي 

در استان يكي از مهم ترين برنامه هاي جهاد كشاورزي است كه به طور جدي دنبال مي شود.

بازگشت واحد 4 بخار نيروگاه بندرعباس به مدار توليد 
واح�د ۴ بخ�ار     هرمزگان
در ني���روگاه 
بندرعباس پس از رفع محدوديت هاي توليدي 
به منظور باال بردن سطح آمادگي افزايش توليد 
۲۵۰ مگاواتي برق به شبكه سراسري پيوست. 
مهدي مرادي سرپرس��ت معاونت بهره برداري 
نيروگاه بندرعباس با اعالم خبر پيوستن واحد 
3۲0 مگاواتي شماره ۴ بخار نيروگاه بندرعباس 
به شبكه سراسري برق، گفت: اين واحد از مدار 
خارج شده بود كه پس از 60 ساعت تالش شبانه روزي كاركنان تعميرات مكانيك و بهره برداري به مدار توليد 
بازگشت.  وي افزود: در تعميرات سه روزه اين واحد، عمليات شستشوي النگستروم، تميزكاري كندانسور 
و رفع نشتي از بويلر با موفقيت انجام و به مرحله بهره برداري رسيد.  سرپرست معاونت بهره برداري نيروگاه 
بندرعباس با اشاره به تخصص و تجارب متخصصان اين نيروگاه و صنعت برق كشور در تعميرات واحدهاي 
نيروگاهي تصريح كرد: توليد برق مطمئن، ايمن و پايدار، جز با مراقبت هاي اصولي، بهره برداري صحيح و 
تعميرات به موقع ميسر نمي شود كه در اين نيروگاه با انجام تعميرات واحد ۴ بخار به وقوع پيوست.  مرادي 

گفت: با راه اندازي واحد ۴ بخار در نيروگاه بندرعباس ۲50 مگاوات برق به شبكه سراسري افزوده شد.

خوابگاه متأهلي دانشگاه محقق اردبيلي ساخته مي شود
به گفته معاون      اردبيل
اجتماعي بنياد 
1۵خ�رداد س�تاد اجرايي فرم�ان حضرت 
امام)ره( دو بلوك خوابگاه متأهلي 1۴ واحدي 
در دانشگاه محقق اردبيلي ساخته مي شود. 
مجتبي ابراهيمي معاون اجتماعي بنياد 15خرداد 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در بازديد از 
دانش��گاه محقق اردبيلي با اعالم اينكه دو بلوك 
خوابگاه متأهلي 1۴واحدي در اين مكان ساخته 

مي شود، گفت: اين خوابگاه ها با معماري ايراني اسالمي و با استفاده از بهترين و به روزترين استانداردهاي فني 
احداث مي شود.  وي با اشاره به فعاليت هاي جمعيت محور بنياد افزود:  بنياد 15خرداد پروژه هاي خوابگاه سازي 
را در قالب طرح خورشيد شروع كرده است و عمده فعاليت هاي آن در مناطق محروم است.  ابراهيمي با اشاره 
به تأمين زمين موردنياز از سوي دانشگاه تصريح كرد: در صورت شروع به موقع عمليات اجرايي، شاهد افتتاح 
خوابگاه ها در 16 آذر 1۴01 باشيم.  دانشگاه محقق اردبيلي در حال حاضر با بيش از 11 هزار و 500 دانشجو 

در ۲۸1 رشته و حدود ۴00 عضو هيئت علمي تمام وقت مشغول فعاليت هاي علمي است.

 اجراي طرح جهش توليد 
در ۶۰ هزار هكتار ديمزار استان مركزي

خدمت رساني 22 پزشك و دندان پزشك 
جهادگر به مردم مناطق محروم سمنان

مدي�ر زراع�ت     مركزي
س�ازمان جه�اد 
كشاورزي اس�تان مركزي از اجراي طرح جهش 
توليد در ۶۰ هزار هكتار از ديمزارهاي استان در 
سال جاري با مشاركت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
ام�ام)ره( و وزارت جه�اد كش�اورزي خب�رداد. 
عليرضا كيش��اني مدير زراعت س��ازمان جهاد 
كشاورزي استان مركزي با اشاره به اجراي طرح 
جهش توليد در 60 هزار هكتار از ديمزارهاي اين 
استان در سال جاري گفت: اين طرح با مشاركت 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و وزارت 
جهاد كشاورزي اجرا مي شود.  وي افزود: اين طرح 
با هدف افزايش توليد در واحد سطح در ديمزارها، 
رسيدن به توليد پايدار با استفاده از توسعه دانش 
فني بهره برداران، توسعه مكانيزاسيون، نفوذ بذر 
گواهي ش��ده، تغذيه متعادل، توسعه كشاورزي 
حفاظتي و توس��عه گياهان علوف��ه اي، روغني 
و حبوبات ديم اجرا ش��ده  اس��ت.  مدير زراعت 
س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان مركزي ادامه 
داد: كشت 300 هزار هكتار گندم، جو، حبوبات 
ديم و كلزا آب��ي و ديم در س��ال زارعي جاري در 
اراضي كش��اورزي در اين اس��تان هدف گذاري 
شد.  كيشاني گفت: در سطح 1۸0 هكتار از اين 

اراضي گندم ديم، ۴5 ه��زار و 500 هكتار گندم 
آبي، 51 ه��زار و 300 هكتار جو آب��ي، 16 هزار 
هكتار جو ديم، ۸ هزار هكتار حبوبات ديم و يك 
هزار هكتار كلزا آبي كشت مي ش��ود.  وي افزود: 
كشت محصوالت پاييزه در استان مركزي از 15 
شهريور آغاز و تا اواسط آذر ماه ادامه مي يابد.  مدير 
زراعت سازمان جهاد كش��اورزي استان مركزي 
خاطرنشان كرد: كود مورد نياز كشاورزان شامل 
كود ازته، فسفاته و پتاسه براي كشت محصوالت 
پاييزه در اين اس��تان به ميزان كافي تأمين و در 
مراكز توزيع موجود است.  كيشاني گفت: بذر مورد 
نياز كشاورزان استان مركزي با توجه به خشكسالي  
اخير در اس��تان تأمين ش��ده و كمبودي در اين 
راستا وجود ندارد.  وي افزود: عالوه بر بذور خود 
مصرفي، در زمينه تأمين بذر مورد نياز كشاورزان 
استان مركزي ۲ هزار و 550 تن گندم آبي، يك 
هزار و 350 تن گندم ديم و يك هزار تن جو آبي 
گواهي شده از سوي شركت هاي توليد كننده بذر 
در استان توليد شده  است.  مدير زراعت سازمان 
جهاد كشاورزي استان مركزي تصريح كرد: بيش 
يك هزار تن بذر گواهي شده و مرغوب نيز از ساير 
استان ها به استان وارد و براي توزيع بين كشاورزان 

در مراكز توزيع ذخيره سازي شده  است.

بسيج  مسئول     سمنان
جامعه پزشكي 
س�پاه س�منان از برپايي اردوهاي جهادي 
درماني ۲۲ پزشك و دندان پزشك در مناطق 

محروم اين استان خبرداد. 
ابوالفضل منش��ي زاده مس��ئول بس��يج جامعه 
پزش��كي س��پاه س��منان با بيان اينكه خدمت 
به مردم اصلي ترين رس��الت بس��يج و افتخاري 
بزرگ است، گفت: بسيج جامعه پزشكي استان 
با اع��زام گروه هاي جهادي ب��ه مناطق محروم و 
كم برخوردار در تالش ب��راي محروميت زدايي از 
اين مناطق است.  وي با اشاره به اعزام گروه هاي 
جهادي پزش��كي و دندانپزشكي در هفته بسيج 
به روس��تاهاي محروم اس��تان اف��زود: در هفته 
بسيج گروه هاي جهادي پزشكي و دندانپزشكي 
به روس��تاهاي فرومد و كالپوش در شهرس��تان 
ميامي و خيرآباد در شهرس��تان س��منان اعزام 
شده و كار خدمت رساني به مردم را انجام داده اند.  
مسئول بسيج جامعه پزشكي سپاه استان سمنان 
تصريح كرد: با اعزام گروه هاي جهادي پزشكي و 
دندانپزشكي به اين س��ه روستا بيش از 550 نفر 
از مردم ويزيت رايگان پزش��كي و دندانپزشكي 
شده اند.  منشي زاده با اشاره به حضور و همراهي 

۲۲ پزش��ك و دندان پزش��ك جهادگ��ر در اين 
اردوه��اي جهادي اف��زود: پزش��كان متخصص 
جهادگر در اردوهاي جهادي كار ويزيت رايگان 
مردم و توزيع داروهاي مورد نياز و دندان پزشكان 
جهادگر نيز كارترميم، پر ك��ردن، جرم گيري و 
كشيدن دندان را به صورت رايگان انجام مي دهند.  
وي با تأكيد بر اينكه حفظ ارتقا و اعتالي سالمت 
جامعه به خصوص در مناطق محروم در دس��تور 
كار بسيج جامعه پزشكي قرار دارد، تصريح كرد: 
ويزيت عمومي بيماران و توزي��ع داروي رايگان 
طبق دستور پزشك، مش��اوره تغذيه و بهداشت 
در مدرس��ه، غربالگ��ري بيماري هايي همچون 
فشارخون، سرطان و ديابت و در نهايت راهنمايي 
و معرفي بيماران بي بضاع��ت براي بهره مندي از 
امكانات بهداشتي در مراكز شهرها و حل مشكالت 
آنان از جمله فعاليت هاي اين حوزه است.  مسئول 
بسيج جامعه پزشكي سپاه استان سمنان گفت: 
اعزام تيم ه��اي تخصصي بهداش��تي درماني در 
قالب اردوهاي جهادي به مناطق كم برخوردار و 
روستايي در دستور كار بوده و اين موضوع گامي 
اساسي براي برقراري عدالت درماني و دسترسي 
عامه مردم به پزشكان متخصص و دريافت خدمات 

درماني و دارويي رايگان خواهد بود.

   گلستان: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان گفت: 1۹1هزار 
متر شبكه هاي فرسوده برق با كابل خودنگهدار در گلستان تا پايان سال 
۹۹ جايگزين شد. علي اكبر نصيري افزود: هدف از اين طرح، جلوگيري 
از تلفات توان و انرژي، توجه به مسائل زيست محيطي و رعايت مبلمان 
شهري مي باشد. وي ادامه داد: بهبود كيفيت ولتاژ و رفع نوسانات شبكه، 
رفع حريم هاي شبكه و كاهش حوادث نيروي انساني، كاهش خاموشی  هاي 
خواسته و ناخواسته و رعايت نرخ خاموشي، رفع سرقت سيم شبكه و انرژي 

از ديگر مزاياي اجراي اين طرح سيم به كابل در گلستان مي باشد. 

   بوشهر: معاون امور باغباني وزير جهاد كشاورزي گفت: براي انتقال 
آب از س��د خاليز به ۲ هزار و 500 هكتار اراضي نخلستان تنگستان در 
سفر رئيس جمهور به بوشهر 150 ميليارد تومان مصوب شد كه به زودي 
عملياتي مي شود.  محمدمهدي برومندي افزود: براي كف شكني چاه هاي 
كشاورزي اين منطقه 50 درصد اعتبارات استاني و 50 درصد ديگر از محل 

اعتبارات جهاد كشاورزي تخصيص مي يابد. 

   همدان: وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي در سفر به استان همدان گفت: 
۲00 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي پروژه تاالر بزرگ شهر همدان اختصاص 
مي يابد.  محمدمهدي اسماعيلي با بيان اينكه تاالر بزرگ شهر همدان در سال 
۸۸ كلنگ زني شده است، افزود: پس از خاكبرداري و هزينه 3 ميليارد توماني، 

طرح در سال ۸۹ متوقف شد و تاكنون اقدامي انجام نشده است. 

   مازندران: مديركل بيمه سالمت مازندران در حاشيه نشست دو روزه 
بررسي چالش هاي نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك در مازندران 
با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: در حال حاضر 75 درصد مؤسسات 
طرف قرارداد با سازمان بيمه سالمت، خدمات خود را در بستر الكترونيك 
ارائه مي دهند اما در مازندران به جهت اجراي طرح پزشك خانواده شهري 
اين آمار ۴7 درصد است.  محمدرضا ميرزايي تصريح كرد: از اين رو يكي 
از مأموريت هاي اصلي اداره كل بيمه سالمت استان مازندران تسريع در 

فرآيند نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك است. 

   سيس�تان وبلوچس�تان: مديركل س��ازمان انتقال خون سيستان و 
بلوچستان گفت: ساليانه بيش از 1۴0هزار واحد خوني در سيستان و بلوچستان 
مصرف مي شود.  محمدخسروي افزود: بيش از 3 هزار و ۲00 نفر بيمار تاالسمي 
موجود در سيستان و بلوچستان 6۴ درصد خون هاي اهدايي را مصرف مي كنند.  
وي ادامه داد: تعداد زياد بيماران نيازمند به خون از جمله بيماران تاالسمي در 

سيستان و بلوچستان باعث شده تا مصرف خون در استان باال باشد. 

   قزوي�ن: گ��روه ارتباط ب��ا صنعت و جامع��ه دانش��گاه بين المللي 
امام خميني)ره( با هدف شناس��ايي و جذب نيروي كار توانمند دومين 
نمايشگاه آنالين كار را از روزگذشته به مدت 10 روز برگزار مي كند.  از جمله 
امكانات نمايش��گاه مي توان به معرفي شركت ها و فرصت هاي شغلي در 
غرفه هاي مجازي، انتخاب رزومه هاي برتر دانشجويي و اعطاي فرصت هاي 
مصاحبه آنالين و ايجاد فرصت براي گفت وگوي مس��تقيم كارفرمايان 
با كارجويان اش��اره كرد. اين نمايشگاه با هدف تس��هيل روند استخدام 
دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه هاي استان قزوين برگزار مي شود. 

   كاشان: نماينده رئيس مجلس شوراي اسالمي در منطقه كاشان و 
آران وبيدگل گفت: سند مالكيت منطقه آزاد تجاري كاشان با اقدامات 
و فعاليت هاي انجام شده به زودي صادر مي شود.  جواد نائيني همچنين 
از صدور سند مالكيت براي منطقه آزاد تجاري كاشان خبرداد و افزود: با 
اقدامات و هماهنگي هاي انجام شده به زودي اين موضوع محقق مي شود 
كه اين امر مي تواند نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت اقتصادي و صنعتي 

كاشان داشته باشد. 

   خراسان جنوبي: دبير ستاد دانشگاهي كنترل كرونا در خراسان جنوبي 
با اشاره به قرمز شدن شهرستان طبس گفت: 76 درصد جامعه هدف در 
خراسان جنوبي واكسينه شده اند.  غالمرضا شريف زاده افزود: در حال حاضر 
طبس در وضعيت قرمز، بيرجند، سرايان، بشرويه و قاين در وضعيت زرد، 

فردوس و نهبندان نارنجي، خوسف و زيركوه در وضعيت آبي قرار دارند.

 ۱۰۰ هكتار باغات ايستاده انگور 
در طرح فراز همدان ايجاد مي شود

به گفت�ه مدير ام�ور باغبان�ي جهاد      همدان
كش�اورزي همدان 1۰۰ هكتار باغات 
ايس�تاده در طرح فراز باغات انگور اين اس�تان ايجاد مي ش�ود. 
حجت اهلل شهبازي مدير امور باغباني جهاد كشاورزي همدان گفت: از 
سال ۹۸ طرح جديد فراز در سطح اس��تان آغاز شد كه در همان سال 
۸5 هكتار باغات داربس��ت ايجاد كرديم.  وي ميزان باغات ايجاد شده 
داربستي استان همدان در سال ۹۹ را در طرح فراز ۴3 هكتار برشمرد 
و افزود: براساس برآوردها با منابع تأمين ش��ده در سال جاري اجراي 
100هكتار باغات ايستاده در سطح استان همدان پيش بيني مي شود.  
مدير امور باغباني جهاد كش��اورزي همدان تصريح كرد: در مقايسه با 
مساحت كل باغات انگور موجود استان اين ميزان طرح فراز انجام شده 
كم بوده و بيشتر به صورت الگويي اس��ت كه اميدواريم باغداران هم با 
توجه به مزاياي طرح فراز با تقبل بخش��ي از هزينه هاي تبديل باغات 
خوابيده به داربستي و ايس��تاده در توسعه و جهش طرح فراز در آينده 
نزديك بيش از پيش ترغيب شوند.  ش��هبازي با بيان اينكه طرح ويژه 
فراز باغات انگور يكي از طرح هاي ويژه سازمان جهاد كشاورزي استان 
همدان بوده كه در سال هاي اخير در حال انجام است، گفت: با توجه به 
جايگاه دوم استان همدان از نظر سطح زير كشت باغات انگور در كشور 
يكي از اقدامات و كارهاي ويژه اي كه بايد براي باغات انگور استان همدان 
انجام مي گرفت روش كشت و كار در اين باغات بود.  وي با اشاره به اينكه 
پيش از اين باغات انگور سطح استان همدان به صورت خوابيده بود و 
بايد تبديل به داربست و ايستاده مي ش��د، تصريح كرد: باغات انگور به 
صورت ايستاده داراي مزاياي بسياري بوده كه افزايش كيفيت محصول، 
تسهيل در روند كاشت و داشت و برداشت، امكان مكانيزه كردن، آسان  و 
راحت تر شدن فرآوري و ضريب تبديل انگور به كشمش و ايجاد آبياري 
قطره را مي توان از جمله مزاياي اين طرح دانست كه موجب مي شود 
به سمت اين طرح سوق داده شويم.  مدير امور باغباني جهاد كشاورزي 
همدان با اشاره به اينكه باغدار انگور كشور به روش داربستي و فراز موفق 
به توليد 1۲0تن انگور شده است، افزود: قبل از سال ۹۸ در همه دوران 
سال هاي گذشته از سطح ۲۲ هزار هكتار كل باغات انگور استان تنها 

۲0تا ۲5هكتار به صورت طرح فراز بوده است.

 اجراي 42پروژه محروميت زدايي 
از سوی قرارگاه انصارالمهدي )عج( زنجان

مسئول قرارگاه پيش�رفت و آباداني سپاه      زنجان
انصارالمهدي )عج( زنجان از اجراي ۴۲پروژه 
محروميت زدايي به همت اين ق�رارگاه در مناطق محروم اس�تان خبرداد. 
مجيد غورقانلو مسئول قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه انصارالمهدي استان 
زنجان با بيان اينكه اين قرارگاه در طول هفته بسيج اقدام به برگزاري بيش 
از ۴۲ عنوان برنامه در قال��ب كارگروه هاي فرهنگي و اجتماعي، تعليم و 
تربيت، بهداشت و سالمت، اشتغال و معيشت و عمران كرد، گفت: اجراي 
برنامه ويزيت رايگان با همكاري بسيج جامعه پزشكي استان در روستاهاي 
محروم، برگزاري مسابقات آموزشي، توانمندس��ازي و مهارت افزايي در 
رسته هاي دامداري، كشاورزي و فرش بافي با حجم بيش از يك هزار نفر 
ساعت، نمونه اي از اين برنامه هاست.  وي افزود: برگزاري ۲0 عنوان برنامه 
آموزشي و توانمندسازي خانواده هاي روستايي در موضوعات سبك زندگي 
اسالمي، تربيت فرزند، تغذيه سالم، تحكيم بنيان خانواده اجراي مراسم 
جشن تكليف براي 70 نفر از دختران ۹ ساله در روستاهاي هدف قرارگاه به 
تعداد 70 نفر، از ديگر برنامه هاي اين هفته بود كه اجراشد.  مسئول قرارگاه 
پيشرفت و آباداني سپاه انصارالمهدي )عج( ادامه داد: بهره برداري از پروژه 
آب شرب روستاي قازقلوي شهرستان خدابنده در طول كمتر از دو ماه با 
اجراي حدود ۲5 متر طول اليروبي و بهسازي قنات، اجراي 6500 متر خط 
انتقال و لوله گذاري، اجراي ۲ هزار متر شبكه توزيع و لوله گذاري، تعمير و 
مرمت مخزن با به كارگيري 1۴0 نفر - روز از هسته هاي جهادي روستا با 
مشاركت اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي، شركت آب و فاضالب، 
فرمانداري و اداره جهاد كشاورزي شهرستان خدابنده و همكاري بسيار 
خوب اهالي روستاي قازقلو به اجرا درآمد.  غورقانلو با اشاره به اجراي پروژه 
آب شرب روستاي بسيار محروم و صعب العبور ام آباد دهستان قره پشتلو 
كه با وجود سختي ها و مشكالت فراواني به دليل كوهستاني و صعب العبور 
بودن، راه خاكي نامناسب، نبود زيرساخت هاي الزم صورت گرفت، گفت: 
بهسازي و اليروبي دو رشته قنات به طول 30 متر، اجراي خط انتقال در 
دو مس��ير به طول 100 متر، احداث دو مورد سكوي مخزن به حجم 1۸ 
مترمكعب، تهيه و اجراي دو مورد مخزن پلي اتيلن به حجم ۲0 مترمكعب، 
اجراي دو باب حوضچه شير برداشت آب، كف س��ازي، محوطه سازي و 
بتن ريزي حياط مدرسه شهيد عباس تيموري روستاي بهرام بيك با به 
كارگيري ۴5 نفر روز از اعضاي هسته هاي جهادي با مديريت امام جماعت 
روستا به حجم 130 مترمكعب انجام شد.  وي با اشاره به ديگر اقدامات انجام 
شده در روستاي بهرام بيك، افزود: احداث كانال و پل روبه روي مسجد امام 
حسين)ع( اين روستا با به  كارگيري 65 نفر- روز كار و فعاليت جهادي به 
همت هسته هاي جهادي، بهسازي و زيباسازي محوطه مسجد به اجرا 
درآمده است. همچنين تجهيز درمانگاه روستاي بهرام بيك به اقالم و لوازم 
پزشكي، بهسازي جايگاه پرورش دام سبك و احداث آبشخور، از اقدامت 

انجام شده در راستاي محروميت زدايي بود كه اجرايي شد. 

 يك  سوم معلوالن خراسان رضوي 
معلوليت شديد دارند

به گفته معاون امور توانبخشي اداره كل     خراسان رضوي
بهزيستي خراس�ان رضوي يك سوم 
معلوالن شناسايي ش�ده و زير پوشش در اس�تان دچار معلوليت 

شديد و خيلي شديد هستند. 
حميدرض��ا علي��زاده مع��اون ام��ور توانبخش��ي اداره كل بهزيس��تي 
خراسان رضوي رضايي در آس��تانه روز جهاني معلوالن گفت: هم اينك 
13۲هزار معلول در اس��تان زير پوش��ش خدمات بهزيستي هستند كه 
امسال ۲هزار معلول جديد به ش��مار معلوالن زير پوشش استان افزوده 
شده است.  وي با بيان اينكه حدود نيمي از معلوالن زير پوشش در استان 
را معلوالن جس��مي تش��كيل مي دهند، افزود: درصد كمي از اين شمار 
دچار معلوليت مادرزادي هس��تند اما درصد بااليي از افراد هستند كه بر 
اثر تصادفات و وقوع حوادث دچار معلوليت ش��ده اند.  معاون توانبخشي 
بهزيس��تي خراس��ان رضوي تصريح كرد: اجراي طرح هاي پيش��گيرانه 
توسط بهزيستي و ارائه مش��اوره هاي ژنتيك در استان، موجب كاهش 
معلوليت هاي جسمي شده است.  عليزاده گفت: بيش از 30 درصد معلوالن 
داراي پرونده در استان خراسان رضوي دچار معلوليت شديد و خيلي شديد 
هستند.  وي با بيان اينكه نرخ شيوع معلوليت در استان حدود پنج درصد 
است، افزود: خراسان رضوي جزو استان هاي برتر كشور از نظر شناسايي 

معلوالن و دادن خدمات حمايتي و مستمري به آنان است. 

 ساخت 25۰۰واحد مسكوني 
براي متقاضيان مسكن در يزد 

به گفته مدير شعب بانك مسكن استان      يزد
يزد تفاهمنامه مشاركت بانك مسكن 
و ش�ركت تعاون�ي توس�عه و عمران شهرس�تان يزد در س�اخت 

۲۵۰۰واحد مسكوني به امضا رسيد. 
محمد غفوريان مدير شعب بانك مسكن اس��تان يزد با اشاره به امضاي 
تفاهمنامه مش��اركت بانك مس��كن و شركت تعاوني توس��عه و عمران 
شهرستان يزد در ساخت۲500 واحد مسكوني گفت: اين تفاهمنامه با 
هدف ساخت واحد هاي مس��كوني براي اعضاي شركت تعاوني توسعه و 
عمران يزد كه عمدتاً از اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان، نظام 
مهندسي معدن و نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي هستند، منعقد 
شد.  وي افزود: طي اين تفاهمنامه با جذب منابع شركت تعاوني توسعه و 
عمران شهرستان يزد، 10 هزار ميليارد ريال تسهيالت به عنوان مشاركت 
بانك در احداث اين تعداد واحد مسكوني پرداخت خواهد شد.  مدير شعب 
استان يزد يكي از نقاط قوت اين تفاهمنامه را بررسي همه جانبه و استفاده 
از سبد متنوع سپرده اي و تسهيالتي بانك مسكن عنوان كرد كه موجب 
اطمينان و آسودگي خاطر جامعه مهندسين از حمايت و مشاركت بانك 
مسكن در مسير ساخت اين واحدهاي مسكوني گرديده است.  غفوريان 
استفاده همزمان از طرح پيشنهادي مانا و تسهيالت مشاركت بدون سپرده 
بانك مسكن تا س��قف ۴ ميليارد ريال براي هر واحد مسكوني را بهترين 
راهكار براي تأمين بخش عمده اي از هزينه س��اخت واحد هاي مذكور با 
حداقل آورده اعضاي شركت تعاوني دانست.  مديرعامل شركت تعاوني 
توسعه و عمران شهرستان يزد گفت: اين شركت براساس قانون تاسيس 
شركت هاي تعاوني توسعه و عمراني شهرستاني به منظور ت�سريع در رشد 
و توسعه شهرس��تان ها، هداي�ت منابع مردم�ي به بخش هاي توليدي، 
بسترس��ازي براي ورود بخش هاي تعاوني و خصوص��ي به فعاليت هاي 
اقتصادي و انجام طرح هايي كه به دليل رانت زا بودن آن امكان واگذاري 
به بخش خصوصي وجود ندارد، تشكيل شده است.  مهدي ساالري تعداد 
اعضاي اين تعاوني را حدود 1۲ هزار نفر برشمرد كه همگي از سهامداران 

خرد و مردم شهرستان يزد هستند.

 اجراي طرح ملي دادرس 
در ۱5۰ مدرسه زنجان

مديرعام�ل جمعي�ت هالل احم�ر زنج�ان، از اج�راي 
ط�رح مل�ي دادرس در 1۵۰ مدرس�ه اس�تان خب�رداد. 
سيد قاسم موسوي مديرعامل جمعيت هالل احمر استان زنجان گفت: 
اين جمعيت طرح »دادرس« را در 150 مدرسه اجرا مي كند كه در آن 
دانش آموزان اين مدارس با يادگي��ري كمك هاي اوليه براي روزهاي 
سخت و مقابله با حوادث آماده مي شوند تا در صورت نياز آموخته هاي 
خود را به مرحله اجرا بگذارند.  وي افزود: تقويت علم و دانش امدادي در 
ميان دانش آموزان با اجراي طرح ملي دادرس در مدارس اين فرصت را 
فراهم مي آورد تا با افزايش سطح توانمندي ها و مهارت هاي امدادي، اين 
قشر را براي تقويت تاب آوري در جامعه فعال كنيم.  مديرعامل جمعيت 
هالل احمر استان زنجان تصريح كرد: هدف از اجراي طرح ملي دادرس، 
افزايش سطح ايمني و كاهش خطرپذيري مدارس كشور مبتني بر 

تربيت تيم هاي دانش آموزي آماده براي مقابله با حوادث است.

 كرمان ساالنه 2۷5 ميليون تن خاك 
از دست مي دهد

ب�ه گفت�ه مدي�ركل مناب�ع طبيع�ي و آبخيزداري ش�مال 
اس�تان كرمان، س�االنه ۲۷۵ ميلي�ون تن خ�اك در نتيجه 
فرس�ايش آبي و ب�ادي در اي�ن منطقه از دس�ت م�ي رود. 
مهدي رجبي زاده مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري شمال كرمان 
گفت: اين استان ساالنه ۲75 ميليون تن خاك در نتيجه فرسايش آبي و 
بادي از دست مي دهد و بايد در نظر داشت كه ارزش هر تن خاك حدود 
۲۸ دالر مي شود بنابر اين ساالنه حدود ۸ ميليارد دالر خاك در استان 
كرمان از دست مي رود.  وي افزود: در جايي كه خاك قابليت كشت و 
كار داشته باشد مي توانيم در آنجا كشاورزي را توسعه داد و همچنين در 
مكان هايي كه خاك از وضعيت خوبي برخوردار هستند، پوشش مرتعي 
خوبي در بر دارد.  رجبي زاده گفت: راهكاري براي جبران تخريب خاك 
وجود ندارد زيرا بين ۴00 تا 700 سال زمان نياز است كه يك سانتي متر 

مكعب خاك از سنگ مادر توليد و قابل زراعت و كشاورزي شود.

 شناسايي ۱4۷ نقطه »حادثه خيز« 
در محورهاي كرمانشاه

رئيس پليس راه اس�تان كرمانش�اه از شناس�ايي 1۴۷نقطه 
حادث�ه خي�ز در س�طح محوره�اي اس�تان خب�رداد. 
س��رهنگ رضا دس��تغيب رئيس پليس راه استان كرمانش��اه با اشاره 
به شناس��ايي نقاط حادثه خيز در س��طح  محورهاي اس��تان، گفت:  با 
بررسي هاي صورت گرفته در مجموع 1۴7 نقطه حادثه خيز در سطح 
محورهاي استان شناسايي شده است.  وي افزود: اين نقاط در سطح تمام 
محورهاي استان شامل محورهاي بزرگراهي، اصلي، محورهاي فرعي و 
روستايي پراكنده است.  رئيس پليس راه استان كرمانشاه با بيان اينكه 
برخي از نقاط با اقدامات زودبازده اصالح شده اند، تصريح كرد: هم اكنون 
66 نقطه با همين اقدامات اصالح شده است.  وي افزود:  اين اقدامات شامل 
خط كشي، نصب تابلو و عالئم، خاكريزي پرتگاه ها و دهانه پل ها مي باشد.  
رئيس پليس راه اس��تان كرمانشاه از عدم آس��فالت برخي نقاط محور 

كرمانشاه- كامياران به عنوان يكي از اين نقاط حادثه خيز اشاره كرد.

   كرمانشاه   كرمان    زنجان

تجهيز كتابخانه مركزي سنندج به كتاب هاي تقريب مذاهب
دبيركل مجمع     كردستان
جهاني تقريب 
مذاهب اسالمي گفت: كتابخانه مركزي امام 
خامنه اي)مدظله العالي( سنندج به كتاب هاي 
تخصصي حوزه تقريب مذاهب مجهز می شود. 
حجت االسالم والمسلمين حميد شهرياري دبيركل 
مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي در جريان 
بازديد از كتابخانه مركزي امام خامنه اي)مدظله 
العالي( س��نندج گف��ت: وجود زيرس��اخت هاي 
فرهنگي در جامعه مي تواند زمينه ساز آگاهي بخشي به اقشار مختلف به ويژه كودكان و نوجوانان باشد.  وي 
افزود: از سوي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي يك سري كامل از تمامي منابع منتشر شده در حوزه تقريب 
مذاهب اسالمي به كتابخانه مركزي امام خامنه اي )مدظله العالي( سنندج اهدا مي شود تا پژوهشگران و محققان 
كردستاني بتوانند در سريع ترين زمان ممكن به اين منابع دسترسي داشته باشند.  محمد مخدومي مديركل 
كتابخانه هاي عمومي كردستان نيز گفت: كتابخانه مركزي سنندج كتابخانه تخصصي است كه در سال ۸۸ بعد 

از سفر پر بركت مقام معظم رهبري به كردستان در ۸00 متر مربع و در شش طبقه احداث شده است.


