
همزم����ان ب�ا      قم
گراميداشت هفته 
پژوهش و فناوري همايش تجليل از پژوهشگران 
برتر قم به همت استانداري، پارك علم و فناوري 
و دانش�گاه اي�ن اس�تان برگ�زار مي ش�ود. 
حجت االسالم والمسلمين عسگر جانشين ستاد 
بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري استان قم با 
اش��اره به برگزاري ويژه برنامه هاي گراميداشت 
هفت��ه پژوه��ش و فن��اوري در اس��تان، گفت: 
همايش تجليل از پژوهش��گران برتر اس��تان با 
همت استانداري، پارك علم و فناوري و دانشگاه 
قم برگزار مي ش��ود.  وي با بي��ان اينكه پژوهش 
و فناوري در خدمت توليد اس��ت، افزود: اقتصاد 
تنها در توليد خالصه نمي ش��ود، اما توليد نقش 
محوري دارد از اين جهت اگر پژوهش و فناوري 
در خدمت توليد باش��د قطع به يقين به س��اير 
بخش ها مانند توزيع و مصرف بهينه و همچنين 

وضعيت نسبي استان قم در صنعت گردشگري و 
زيارتي مي تواند كمك شاياني به اين امر داشته 
باشد.  علي احس��اني مدير پژوهشي دانشگاه قم 
نيز گفت: فراخوان انتخاب پژوهشگران و فناوران 

دانش��گاهي و نيز فناوران مراكز و پ��ارك علم و 
فناوري از ۲۲ آبان ماه براي تمامي مراكز پژوهشي 
و دانشگاهي ارس��ال شد.  وي با اش��اره به اينكه 
مقاالت منتشر شده از سوي پژوهشگران ايراني 

در مقاالت jcr از معيارهاي ارزيابي براي انتخاب 
پژوهشگر برتر به شمار مي رود، افزود: ارائه مقاالت 
در كنفرانس هاي بين المللي، طرح هاي پژوهشي 
كه به مرحله فناوري رسيده است، تأليف كتاب از 
سوي انتشارات دانشگاهي، ترجمه كتاب اكتشاف 
و اختراع و عضويت در هيئت تحريريه نشريات و 
داوري مقاالت و كتب و طرح هاي مختلف از ديگر 
معيارهاي ارزيابي انتخاب پژوهش��گران اس��ت.  
مدير پژوهشي دانشگاه قم از دريافت ۵۵ مدرك 
هيئت علم��ي، ۱۲ پرونده دانش��جو، ۲۰ پرونده 
فناور، چهار پرونده صنعتگر، ۳۰ پرونده كارمند، 
ش��ش  پرونده فرهنگي، چهار پرونده حوزه، پنج 
نفر پژوهشگر آزاد و چهار پرونده نوآور خبرداد و 
تصريح كرد: تاكنون در استان قم ۵ هزار و ۲۸۸ 
مقاله به چاپ رسيده است كه از اين ميان ۲ هزار و 
۹۰ مقاله مربوط به دانشگاه قم و ۱۵ مقاله دانشگاه 

اديان و دو مقاله حوزه است.

برگزاري همايش تجليل از پژوهشگران برتر در دانشگاه قم

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6367  سه ش��نبه 16 آذر 1400 | 2 جم��اد ی االول 1443 |

88498441سرويس  شهرستان

اهداي ويلچر به معلوالن كهگيلويه وبويراحمد
مديركل ستاد      كهگيلويه و بويراحمد
ي�ي  ا جر ا
فرمان امام )ره( استان كهگيلويه و بويراحمد 
از اهداي 1۲۰ ويلچر از س�وي اين س�تاد به 
معلوالن استان كهگيلويه و بويراحمد خبرداد. 
شايان نادري مديركل س��تاد اجرايي فرمان 
امام )ره( استان كهگيلويه وبويراحمد گفت: در 
قالب رزمايش مثبت حركت بنياد ۱۵خرداد 
س��تاد اجرايي فرمان امام در راس��تاي تأمين 
۱۲۰ ويلچر براي معل��والن كهگيلويه و بويراحمد اجرا ش��د.  وي افزود: ط��رح مثبت حركت بنياد 
۱۵خرداد س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در راس��تاي تأمين ۲۷ هزار ويلچر براي معلولين 
مناطق كم برخوردار در سراسر كشور آغاز شد.  مديركل ستاد اجرايي فرمان امام )ره( استان كهگيلويه 
و بويراحمد تصريح كرد: در رزمايش مثبت حركت همزمان با سراسر كشور آغاز شده است تا ۲۷ هزار 
دستگاه ويلچر را به دست نيازمندان و افراد با نياز ويژه مي رساند.  نادري گفت: نيروهاي جهادي نيز با 
كمك ستاد اجرايي و بنياد ۱۵ خرداد و اداره كل بهزيستي استان اقدام به شناسايي و بررسي وضعيت 

معلولين زير ۱۴ سال كردند و تعداد۱۲۰ ويلچر بين آنها توزيع خواهد شد.

ارتقای علمي پژوهشي بوشهر با كنگره عالمه بالدی
نماين�ده ولي     بوشهر
فقيه در استان 
و امام جمعه بوش�هر از شكل گيري نهضت 
علم�ي پژوهش�ي در اين اس�تان خبرداد. 
آيت اهلل غالمعلي صفايي بوشهري نماينده ولي 
فقيه در استان بوشهر در نشست اعضاي دبيرخانه 
هفتمين كنگره علمي پژوهش��ي عالمه بالدي 
بوشهري )ره( گفت: ش��كل گيري نهضت علمي 
پژوهش��ي باعث ارتقاي اس��تان در عرصه علم و 
پژوهش شده است.  وي با بيان اينكه خيلي ها مي خواستند تا روحانيت استان بوشهر تجلي پيدا نكند، افزود: 
در صدر آنها كشور انگلستان قرار دارد كه با سياست هاي مختلفي مي خواست مبارزات ضد استعماري بزرگان 
استان در تاريخ محو شود؛ چنانچه با رئيسعلي دلواري اين كار را كردند و عكس او را تا امروز مخفي كرده اند.  
امام جمعه بوشهر با اشاره به حركت ها و نهضت هاي علما و روحانيون استان بوشهر در طول تاريخ تصريح 
كرد: عظمت روحانيت استان سال ها بود كه از ياد رفته بود اما برگزاري اين كنگره هم باعث احياي دوباره اين 
حركت ها و نهضت ها شد.  صفايي بوشهري با اشاره به اينكه اين اقدامات، تاليفات علمي روحانيت استان را 
رونق بخشيده است، ادامه داد: در آينده چند كتاب پيرامون روحانيت استان بوشهر تهيه و تدوين مي شود. 

95 درصد ساختمان هاي زلزله زده راميان ساخته شد
به گفته  استاندار      گلستان
گلستان 95درصد 
س�اختمان هاي زلزله زده راميان س�اخته و به 

بهره برداري رسيده است. 
علي محمد زنگانه اس��تاندار گلس��تان در آيين 
بهره برداري از ۴۴ واحد مسكوني آسيب ديده از 
زلزله شهرستان راميان كه با حضور محمدحسين 
استاد آقا، رئيس بنياد كرامت رضوي انجام شد، 
گفت: تالش بنياد مسكن، بنياد كرامت رضوي، 

كميته امداد، بهزيستي، بسيج و تمام گروه هاي جهادي براي ساخت سريع واحدهاي مسكوني آسيب 
ديده قابل تقدير است.  وي افزود: تاكنون ۹۵ درصد پروژه هاي مسكوني به بهره برداري رسيده و برخي 
پروژه ها در فاصله زماني دو تا پنج ماه انجام شده كه اقدامي ارزشمند بوده است.  استاندار گلستان با تأكيد 
بر اجرا و بهره برداري سريع و درست پروژه ها تصريح كرد: سرعت بازسازي واحدهاي مسكوني آسيب ديده 
از زلزله راميان و كار شبكه اي و مكانيزم هاي مالي آن، الگوي موفقي در اقدام جهادي است.  زنگانه گفت: 

اميدواريم واحدهاي مسكوني باقيمانده در كوتاه ترين زمان ممكن به بهره برداري برسند.

 كسري مخازن آبخوان هاي كردستان 
با بستن چاه هاي غيرمجاز جبران مي شود

 آزادي 13محکوم مالي
 با كمك بسيج حقوقدانان سپاه يزد

به گفته معاون     كردستان
و  حفاظ���ت 
بهره برداري شركت آب منطقه اي كردستان 
يك�ي از مهم تري�ن اقداماتي ك�ه مي تواند 
كسري مخازن آبخوان ها را جبران كند بستن 
چاه ه�اي غيرمج�از در اس�تان اس�ت. 
محمدفري��د س��پري، مع��اون حفاظ��ت و 
بهره برداري ش��ركت آب منطقه اي كردستان 
گفت: در آبخوان هاي دشت هاي شرقي استان 
۷۵۰ ميليون متر مكعب كسري حجم مخزن 
وجود دارد و در حال حاضر يكي از دغدغه هاي 
اصلي آب منطقه اي و جهاد كشاورزي جبران 
كسري اين مخازن است.  وي افزود: فرونشست 
زمين بر اثر برداش��ت هاي بي رويه از منابع آب 
زيرزميني تهديد جدي براي آيندگان است و 
اگر امروز براي رفع اين معضل همتي جدي به 
كار برده نشود، قطعاً در قبال آيندگان مسئول 
خواهيم ب��ود.  معاون حفاظ��ت و بهره برداري 
شركت آب منطقه اي كردستان به فعاليت هاي 
حوزه كشاورزي اشاره كرد و ادامه داد: برخي از 
فعاليت ها به نوعي كشاورزي هستند و به عنوان 
تغيير كاربري محسوب نمي شوند، بلكه ارتقای 
بهره وري در بخش كشاورزي، تلقي مي گردد و 

جهادكشاورزي هيچگاه قصد ندارد زحمات و 
تالش هايي كه كش��اورز در حوزه كشاورزي با 
هر نوع كاربري انجام داده، ناديده بگيرد.  سپري 
گفت: يكي از مهم تري��ن اقداماتي كه مي تواند 
كسري مخازن آبخوان ها را جبران كند بستن 
چاه هاي غيرمجاز در اس��تان كردستان است.  
وي افزود: ب��راي طرح هايي همچ��ون گلخانه 
حدود يك ليتر در هكتار آب مصرف مي شود در 
حالي كه براي اجراي طرحي مش��ابه در فضاي 
باز تا ۱۰ برابر آب مصرف مي گردد و مشخص 
است كه كشت هاي گلخانه اي كم آب خورتر و 
به صرفه تر است.  معاون حفاظت و بهره برداري 
ش��ركت آب منطقه اي كردس��تان ادامه داد: 
كش��اورزي بايد به نحوي صورت پذيرد كه هم 
منافع كش��اورز تأمين گردد و هم منابع آب و 
خاك استان، آسيبي نبيند.  مديرعامل شركت 
آب منطقه اي كردس��تان هم گفت: در اجراي 
طرح هاي كش��اورزي توجه به نقش��ه اراضي 
تحت پوشش ش��بكه هاي آبياري و همچنين 
مشاركت بيشتر س��ازمان جهاد كشاورزي در 
اجراي برنامه هاي سازگاري با كم آبي و برگزاري 
جلسات كارگروه مشترك في مابين دو دستگاه، 

بسيار حائز اهميت است.

محكومان مالي     يزد
جرائم غير عمد 
با كمك سازمان بسيج حقوقدانان سپاه الغدير 
در قالب كنگره ملي ۴ هزار ش�هيد استان و با 
مشاركت ستاد ديه از زندان هاي يزد آزاد شدند. 
غالمعلي دهش��يري رئيس كل دادگستري با 
تقدير از كمك بس��يج حقوقدانان سپاه الغدير 
اس��تان در قالب ادامه برنامه هاي كنگره ملي 
۴هزار ش��هيد اس��تان براي آزادي محكومين 
مالي جرائ��م غيرعمد، گفت: بس��يج در قالب 
كمك مؤمنانه اقدام به كمك به آزادي زندانيان 
جرائم غيرعم��د كرد.  وي افزود: امروز ش��اهد 
آزادي ۱۳ محك��وم مال��ي جرائ��م غيرعمد از 
زندان هاي استان هس��تيم كه مبلغ بدهي آنها 
مبلغ ۱۲ ميلي��ارد و ۹۷۱ ميليون ريال بود كه 
مبلغ ۸ ميليارد و ۹۷۱ ميليون ريال از س��وي 
اعضای كميته صلح و سازش ستاد ديه استان 
از شكات گذش��ت رضايتمندانه گرفته شده و 
مابقي اي��ن مبلغ با كمك بس��يج حقوق دانان 
و سپاه الغدير يزد به حس��اب ستاد ديه استان 
واريز شد.  رئيس هيئت امنای ستاد ديه يزد با 
تشريح وضعيت قضايي اين مددجويان گفت: از 
اين تعداد ۹ محكوم مالي، دو محكوم پرداخت 

نفقه و دو محكوم پرداخت دي��ه غيرعمد بود.  
سردار رضا پورشمسي فرمانده سپاه الغدير يزد 
نيز با اشاره به برگزاري كنگره ملي ۴ هزار شهيد 
استان، گفت: با همت مردم استان، مسئوالن، 
امام جمعه، استاندار اقدام به برگزاري ۴۰ برنامه 
نموده كه براي نمونه مي توان ب��ه ذبح ۴ هزار 
گوسفند و توزيع گوشت آن بين افراد نيازمند، 
ايجاد ۴ هزار متر فضاي آموزشي، اهدای ۴هزار 
واحد خون، كاش��ت ۴۰ هزار نه��ال درخت و 
آزادي ۴۰ زنداني جرائم غيرعمد اشاره نمود كه 
امروز در ادامه برنامه اين كنگره ش��اهد آزادي 
تعداد ۱۳ مددجو و بازگش��ت آنه��ا به آغوش 
جامعه خواهيم ب��ود.  وي از همكاري با انجمن 
حمايت از زندانيان استان خبر داد و افزود: در 
نظر داريم تا با برگزاري يك طرح پوشش��ي از 
۴۵۹ دانش آموزي كه خان��واده آنها در زندان 
هس��تند حمايت نموده و به آنها و خانواده آنها 
كمك نماييم زيرا يكي از تأكيدات مقام معظم 
رهبري حماي��ت از دانش آم��وزان و محصلين 
است زيرا يكي از تأثيرگذار ترين قشر در انقالب 
و جنگ تحميلي همين دانش آموزان بودند تا 
جايي كه يك هزار شهيد از شهداي استان يزد 

دانش آموزان بودند.

  آذربايجان شرقي: با حضور معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و 
پرورش استثنايي كشور كلنگ احداث مجتمع ۱۸ كالسه دانش آموزان 
ناشنواي دختر در تبريز بر زمين زده شد.   اين مجتمع به همت زوج دكتر 
خير تبريز بهنام غفارزاده و رويا غفارنژاد در زميني به مساحت ۳۵۰۰ متر 
در ۱۸ كالس درسي با تمام امكانات به بهره برداري خواهد رسيد.  اين 
مدرسه مجهز به سالن ورزشي هزار نفري، كلينيك درماني براي همه 
دانش آموزان استثنايي، س��الن همايش و مركز توانبخشي خواهد بود.  
گفتني است اين پروژه براي اولين بار در كشور با تمام امكانات ساخته 

خواهد شد كه كار ساخت آن از سال ۱۴۰۱ آغاز مي شود. 
  لرستان: فرماندار خرم آباد گفت: س��هم خرم آباد از طرح نهضت ملي 
مسكن طي ۴ سال را ۲۸ هزار و ۷۲۲ واحد مسكوني در قالب ۵۷۴ هكتار 
زمين و سهم ساالنه شهرستان از اين طرح را ۷ هزار و ۱۸۱ واحد در قالب 
۱۴۴ هكتار است.  جعفر طوالبي افزود: هم اكنون عمليات اجرايي حدود هزار 
واحد شروع شده و مقدمات شروع احداث ۲هزار و ۳۷۵ واحد ديگر در زميني 
به مساحت ۴6 هكتار در شهر خرم آباد در آينده نزديك فراهم شده و براي 

واحدهاي باقيمانده سهم يك ساله، ۹۸ هكتار زمين مورد نياز است. 
  فارس: معاون بهبود توليدات دامي جهاد كش��اورزي استان فارس 
گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون حدود ۳۵۸ هزارتن نهاده خام دامي 
شامل ذرت، سويا و جو و ۱۵۲ هزارتن خوراك دام توليدي كارخانجات 
خوراك دام بين بهره برداران توزيع شد.  كرامت اهلل كيومرثي با اشاره به 
تأثير منفي خشكسالي بر تأمين نهاده هاي دامي، افزود: تأمين و توزيع 
نهاده ها در دستور كار قرار دارد كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق 
بهره برداران و شفاف سازي اين امر از طريق سامانه سپند )سامانه پايش 

نهاده هاي دامي( انجام مي شود. 
  اصفهان: محمدعلي كاظمي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان اصفهان گفت: در راستاي پويش ايراني سبز هر ايراني يك نهال با 
مشاركت جمعيت هالل احمر، بسيج سازندگي، سازمان هاي مردم نهاد، 
مردم محلي و اداره منابع طبيعي ۱۸۰ هكتار از ذخيره گاه جنگلي داغ 

باشي در جنوب سميرم با بذر جنگلكاري مي شود. 
  قم: مديركل اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي قم از كسب رتبه 
برتر اين استان در پرداخت تسهيالت مشاغل خانگي در كشور خبرداد.  
مصطفي كاوياني افزود: ب��ا توجه به جذب صد درص��د و ايجاد ميزان 
اشتغال باال از محل پرداخت تسهيالت مذكور در سال ۱۳۹۹ استان قم 

حائز رتبه برتر در كشور شد. 
  سيس�تان وبلوچستان: مدير باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي 
سيستان و بلوچستان گفت: كشت خرما در استان زمينه اشتغال بيش 
از ۴۰ هزار نفر را فراهم كرده است.  اردش��ير شهركي افزود: ۴۱ درصد 
سطح محصوالت باغي استان به كش��ت خرما اختصاص دارد.  به گفته 
وي از 6۲ هزار و ۹۱۴هكتار نخلستان در سيستان و بلوچستان ۴۹ هزار 

و ۷۱۸ هكتار بارور است. 

 ١٤١ روستاي استان مركزي 
با تانكرهاي سيار آبرساني شدند

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان      مركزي
مركزي از اعزام تانكرهاي آبرسان سيار 
به 1۴1 روستاي استان از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه خبرداد. 
يوسف عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي با 
بيان اينكه از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه به ۱۴۱ روستاي استان 
تانكرهاي آبرسان سيار اعزام شده است، گفت: آبرساني سيار به اين تعداد 
روستا به داليل مختلف از جمله مشكالت كمي و كيفي آب، سوختگي 
پمپ و حوادث ديگر انجام شده است.  وي مجموع سرويس هاي تانكر 
آبرساني سيار اعزام شده به روستاها را بيش از ۴ هزار سرويس عنوان كرد 
و افزود: براي برخي از اين روس��تاها فقط يك سرويس آبرساني و براي 
6۱ روستا تا پنج سرويس تانكرهاي سيار اعزام شده است.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب اس��تان مركزي از برنامه ريزي مدون و برگزاري 
جلسات مستمر ستاد پايش تنش آبي شركت با حضور اعضای ستاد و 
مديران امور آبفا شهرستان ها طي سال جاري خبرداد و گفت: در جلسات 
منظم وضعيت تك تك روستاهاي داراي تنش آبي استان مطرح و براي 
آن راهكارهاي مختلف از جمله آبرس��اني سيار، حفر چاه جديد، اجاره 
چاه هاي كش��اورزي، انجام عمليات مختلف عمراني ارائه و انجام شده 
است.  عرفاني نسب شهر تفرش را تنها شهر داراي تنش آبي در استان 
مركزي در سال جاري برش��مرد و تأكيد كرد: براي حل كمبود آب اين 
شهرستان كارشناسان و مهندسين آب و فاضالب استان مركزي طرح 
آبرساني اضطراري از چشمه هفتيان به اين شهر را ارائه دادند.  وي ادامه 
داد: بعد از بررسي هاي مختلف فني اين طرح مورد موافقت قرار گرفت 
و از سوي شركت آب منطقه اي استان مركزي اين طرح اجرا و آب مورد 

نياز مردم شهر تفرش فراهم شد.

 هيچ موردي از ابتال به اوميكرون 
در خراسان رضوي مشاهده نشده است

به گفت�ه دبير س�تاد مديري�ت كرونا در      خراسان رضوي
خراسان رضوي تاكنون هيچگونه گزارشي 
از ابتال حتي يك نفر از شهروندان به سويه جديد ويروس كرونا موسوم به 
»اوميكرون« از س�طح اين اس�تان دريافت و مش�اهده نش�ده است. 
دكتر علي اصغر انجيدني دبير س��تاد مديريت كرونا در خراسان رضوي 
بر توانايي متخصصان دانشگاه علوم پزش��كي مشهد به تشخيص سويه 
جديد ويروس كرونا از طريق آزمايش هاي پي. سي. آر تأكيد كرد و گفت: 
كميته هاي تخصصي قرارگاه كروناي خراس��ان رضوي در خصوص اين 
موضوع در آمادگي كامل قرار دارند و تاكنون موردی مش��اهده نش��ده 
است.  وي افزود: كميته بهداشت اين قرارگاه نيز به منظور جلوگيري از 
انتشار سويه اوميكرون كه در كشورهاي آفريقايي و اروپايي شايع شده، 
ميزان رهگيري هاي مرتبط با بستگان و اطرافيان مبتاليان به كرونا را در 
سطح خراسان رضوي افزايش داده است.  دبير س��تاد مديريت كرونا در 
خراسان رضوي سطح پايين و ناكافي واكسيناسيون كرونا را در كشورهاي 
آفريقايي علت تاخت و ت��از اوميكرون در آن قاره ذكر و گفت: پوش��ش 
عمومي واكسيناس��يون مردم عليه كرونا بايد با توجه به همين موضوع 
همراه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي افزايش يابد.  انجيدني ادامه داد: 
توجه عموم مردم نسبت به رعايت اقدامات بهداشتي پيشگيرانه بايد به 
مرحله اي برس��د كه مانع از وقوع اوج گيري جديد ويروس كرونا شود اما 
هم اكنون ميزان استفاده از ماسك طبي صورت در سطح جامعه پايين است 
كه بايد ارتقا يابد.  وي به وضعيت قرمز شيوع كرونا در شهر طبس استان 
خراسان جنوبي در مجاورت شهرهاي جنوبي استان خراسان رضوي اشاره 
كرد و گفت: تمهيدات الزم براي جلوگيري از انتشار بيماري كوويد۱۹ از 

آن شهر به داخل خراسان رضوي صورت گرفته است.

حاشيه نشينان كرماني بيمه سالمت مي شوند 
بيمه سالمت، حاشيه نشينان استان كرمان     كرمان
را تحت پوشش بيمه رايگان قرار مي دهد. 
محمد جعفري، مدير پروژه ساماندهي بيمه درمان سكونت گاه هاي غير 
كرمان گفت: بيمه سالمت، حاشيه نشينان را نيز تحت پوشش بيمه رايگان 
قرار مي دهد و بيمه س��المت آمادگي پوشش بيمه اي براي اقشار مختلف 
را دارد.  وي افزود: طرح بيمه درمان رايگان حاشيه نش��ينان و ارائه پزشك 
خانواده به اين گروه در كرمان اجرا شد و بعد از سفر مديرعامل بيمه سالمت 
به اين استان به كل كشور تعميم داده شد.  مدير پروژه ساماندهي بيمه درمان 
سكونت گاه هاي غير رسمي ادامه داد: بعد از كرمان، تهران دومين استان 
اجرا كننده بيمه رايگان سالمت براي حاشيه نشينان است و در اين راستا 
۲۵۸نقطه حاشيه نشين در دستور كار قرار گرفت كه كار بزرگي است و رفع 
ساير مشكالت اين قشر نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت.  جعفري با بيان 
اينكه ماهانه ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار نسخه الكترونيك در كشور در قبال 6۰۰ 
هزار نسخه كاغذي صادر شده است، گفت: اول دي ماه آخرين مهلت استفاده 
اختياري از دفاتر بيمه كاغذي در كشور است.  وي افزود: موسسات تشخيصي 
و درمان و پزشكان طي ماه هاي اخير الزام آورتر از گذشته به اجراي طرح 
نسخه نويسي الكترونيك روي آورده اند و موسسات جامانده از اين طرح طي 
۱۵ روز آينده خود را به زيرساخت هاي اجراي اين طرح مجهز خواهند كرد.  
دبير طرح نسخه نويسي الكترونيك تصريح كرد: ماهانه ۱۳۰ هزار نسخه 
الكترونيكي در كرمان صادر مي شود در حالي كه در ماه گذشته فقط هزار 
و ۲۰۰ نسخه كاغذي صادر شده است.  جعفري از به روز بودن پرداخت هاي 
بيمه سالمت در بخش بستري، سرپايي و پزشك خانواده خبرداد و گفت: 
استان كرمان به روزترين پرداخت ها را در بين سازمان هاي بيمه گر كشور 
دارد.  وي با بيان اينكه بيش از 6۰ درصد جمعيت استان تحت پوشش بيمه 
سالمت هستند، تصريح كرد: بيمه سالمت ماهانه حدود ۸۲ميليارد تومان 
مطالبات مراكز درماني را پرداخت مي كند تا مسير درمان و حفاظت مالي 
بيمه شدگان را به خوبي به انجام برساند. گفتني است بيمه رايگان »شهرك 

پدر« انجام شده و اكنون ساكنان شهرك صنعتي در دست اجراست.

 ارائه ١0 طرح پژوهشكده محيط زيست گيالن 
در نمايشگاه مجازي هفته پژوهش

كارش�ناس گروه پژوهشي پژوهشكده      گيالن
محيط زيست جهاد دانشگاهي گيالن از 
حضور 1۰ طرح پژوهشي پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي در 
نمايشگاه مجازي هفته پژوهش و فناوري امسال در اين استان خبرداد. 
هانيه ميربلوكي كارشناس گروه پژوهشي پژوهشكده محيط زيست جهاد 
دانشگاهي گيالن گفت: بيست ودومين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش 
و فناوري و فن بازار اس��تان گيالن در سال جاري به خاطر شرايط ناشي از 
بيماري كرونا به صورت مجازي برگزار مي شود.  وي با بيان اينكه سازمان هاي 
مختلف علمي و پژوهشي به صورت مجازي در نمايشگاه امسال غرفه دارند، 
افزود: پارك علم و فناوري اس��تان گيالن مسئول برگزاري اين نمايشگاه 
به آدرس »www. gil- expo. ir« اس��ت.  كارش��ناس گروه پژوهشي 
مهندسي محيط زيست پژوهشكده محيط زيس��ت جهاد دانشگاهي، از 
حضور ۱۰ طرح پژوهشي پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي در 
نمايشگاه امس��ال خبرداد و تصريح كرد: طرح پااليش باطله هاي معدني 
آلوده به آرسنيك در معدن طالي زرش��وران با تكنولوژي تثبيت، طرح 
طراحي و نظارت بر ساخت تصفيه خانه شيرآبه كارخانه كمپوست انزلي 
و طرح تصفيه بار آلي آب و پساب با توسعه كامپوزيت سيماني فعال شده 
با فوتوكاناليست از جمله اين طرح هاس��ت.  ميربلوكي، سه طرح تصفيه 
پسماند صنعتي آب همراه واحد بهره برداري نفت براي تخليه به محيط 
پذيرنده براساس استاندارد ملي كشوري، تعيين نياز آبي – زيست محيطي 
)حقابه( سه تاالب اميركاليه، بوجاق و اوان و تدوين برنامه مديريت جامع 
زيست بومي تاالب بين المللي اميركاليه را سه طرح شاخص در نمايشگاه 
امسال دانست و افزود: اين نمايشگاه ۱۵ لغايت ۱۸ آذر برگزار مي شود.  وي 
خاطرنشان كرد: طرح آينده نگاري توسعه اشتغال پايدار روستايي به وسيله 
ايجاد خانه هاي مهارت آموزي با حفظ منابع طبيعي نيز در نمايشگاه هفته 

پژوهش و فناوري سال جاري در معرض بازديد است. 

واحدهاي مسكوني دو روستاي فريدن اصفهان 
فرو نشست 

به گفت�ه بخش�دار مرك�زي فريدن      اصفهان
واحدهاي مسكوني دو روستاي موغان 
ش�دند.  زمي�ن  فرونشس�ت  پدي�ده  دچ�ار  خوي�گان  و 
نعمت اهلل محمودي بخشدار مركزي فريدن گفت: به دنبال خشكسالي ها، 
امس��ال پديده ترك در برخي واحدهاي مس��كوني دو روستاي موغان 
وخويگان در ۲۵ كيلومتري جنوب شهر رو به افزايش است.  وي افزود: 
براي بررسي علت اين پديده، كارشناسان زمين شناسي و بنياد مسكن 
اس��تان بازديدي از واحدهاي مسكوني دو روس��تا و نيز مدرسه شهيد 
خزايي و حس��ينيه روس��تاي خويگان انجام دادند.  بخش��دار مركزي 
فريدن، ادامه داد: ۱۵درصد منازل مسكوني در روستاي خويگان دچار 
ترك خوردگي شدند و از ۴۸۰ واحد مسكوني روستاي موغان۲۰ درصد 
اين منازل ترك برداشته است.  محمودي با اشاره به وجود ۲۸ روستا در 
شهرستان فريدن، گفت: جمعيت ساكن در اين دو روستا بالغ بر ۷۰ هزار 
نفر هستند كه شغل اكثر آنان كشاورزي و دامداري است و امكان اسكان 

در شهر را ندارند كه بتوانند شغلشان را تغيير دهند. 

آغاز فعاليت هيئت انديشه ورز بانوان قرآني 
در خراسان شمالي

به گفته سرپرست اداره امور قرآني اداره     خراسان شمالي
كل تبليغات اس�المي خراسان شمالي 
فعاليت هيئت انديش�ه  ورز بانوان قرآني با هدف فعال سازي فعاالن 

قرآني در دهه بصيرت آغاز شد. 
سيدناصر حسيني، سرپرست اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي 
خراسان شمالي با اشاره به ظرفيت جامعه قرآني استان، گفت: بيش از ۳۰۰ 
بانوي حافظ قرآن و بيش از ۱۰۰ بانوي قاري قرآن در خراسان ش��مالي 
فعاليت مي كنند كه جزيي از ظرفيت هاي جامعه قرآني اين استان محسوب 
مي شوند.  وي افزود: يكي از اهداف ما در خصوص حفظ ظرفيت جلسات 
خانگي، برگزاري كارگاه هاي سبك زندگي قرآني است؛ در اين راستا بايد 
مسئوالن اين جلس��ات را گردهم  آوريم و جلسات آموزشي تحت عنوان 
شناخت و رفع آسيب هاي خانواده برگزار كنيم.  سرپرست اداره امور قرآني 
اداره كل تبليغات اسالمي خراسان شمالي با اشاره به برگزاري اولين نشست 
ماهانه هيئت انديشه ورز بانوان قرآني در دهه بصيرت، تصريح كرد: هدف از 

برگزاري اين نشست، فعال سازي بانوان فعال در حوزه قرآني است.

 كميته امداد 7 هزار فرصت شغلي 
در سيستان وبلوچستان ايجاد كرد 

از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 7 هزار فرصت شغلي از سوي 
كميته امداد در استان سيستان وبلوچستان ايجاد شده است. 
احمدعلي راه��داري مع��اون اش��تغال و خودكفايي كميت��ه امداد 
امام خميني)ره( استان سيستان وبلوچستان گفت: از ابتداي سال جاري 
تاكنون بيش از ۷ هزار فرصت شغلي از سوي اين نهاد در سطح استان 
ايجاد ش��ده اس��ت.  وي با بيان اينكه كميته امداد آمادگي الزم براي 
پرداخت تس��هيالت را دارد، افزود: كارآفريني و ايجاد اش��تغال يكي 
از نيازهاي ضروري كش��ور براي به ارمغ��ان آوردن زندگي بهتر براي 
مردم است.  معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان سيستان 
وبلوچستان تصريح كرد: كميته امداد يكي از نهادهايي است كه مي تواند 
با كارآفريني، زندگي مددجويان تحت پوش��ش خود را متحول كند.  
راهداري گفت: از ابتداي امسال تاكنون براي ۳۸۵ نفر از طريق كاريابي و 
براي ۲ هزار و ۳۷ نفر از طريق راهبري شغلي، ايجاد اشتغال شده  است. 

 يزد ميزبان برگزاري رويداد فناورانه
 و نوآورانه صنعت هوشمند 

رويداد فناورانه و نوآورانه صنعت هوشمند در راستاي به  هم رساني 
صنعتگران و فناوران، با همكاري شركت شهرك هاي صنعتي 
استان يزد و شتاب  دهنده نوآوري پيشگامان برگزار مي شود. 
رويداد فناورانه و نوآورانه صنعت هوشمند با حمايت مادي و معنوي 
معاونت علمي رياست جمهوري، ش��ركت شهرك هاي صنعتي، 
پارك علم و فناوري، صندوق پژوهش و فناوري، اداره كل ارتباطات 
و فناوري اطالعات و دانش��گاه هاي اس��تان برگزار مي گردد و اين 
نهادها براي پياده سازي طرح ها و ايده هاي مرتبط با هوشمندسازي 
صنعت در واحدهاي صنعت��ي، حمايت هاي م��ادي بالعوض يا 
به صورت تسهيالت با نرخ بهره پايين در نظر گرفته اند. ضمناً  ايده ها 
و طرح هاي برتر در روز اختتاميه  روي��داد در حضور صنعت گران 
معرفي شده و از آنها تقدير به عمل خواهد آمد.  آخرين مهلت ثبت 

طرح ها و ايده ها در اين رويداد، ۳۰ آذرماه است.

ايجاد بزرگ ترين »باغ سايبان« غرب كشور 
در كرمانشاه 

بزرگ تري�ن »باغ س�ايبان« غرب كش�ور تا پايان س�ال در 
كرمانشاه افتتاح مي شود. 

افش��ين صفوي معاون بهب��ود توليدات گياهي س��ازمان جهاد 
كشاورزي كرمانشاه در جلسه س��ازگاري با كم آبي اين استان با 
اشاره به اقدامات متعددي كه در بخش كشاورزي براي مديريت 
مصرف آب انجام ش��ده گفت: يك��ي از مهم ترين اي��ن اقدامات 
ايجاد سايبان براي باغات با هدف كاهش مصرف آب است.  وي 
افزود: در همين راس��تا بزرگ ترين باغ س��ايبان غرب كشور در 
استان كرمانشاه در دس��ت ساخت اس��ت و تا قبل از عيد نوروز 
به بهره ب��رداري خواهد رس��يد.  معاون بهب��ود توليدات گياهي 
سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه وسعت اين باغ سايبان 
را ۴۰هكتار و فضاي مفيد آن را ۳۱ هكتار اعالم كرد و يادآور شد: 

هم اكنون كار كاشت نهال هاي آن در حال انجام است.

   كرمانشاه  يزد    سيستان وبلوچستان

كنترل بازار كاالهاي اساسي چهارمحال و بختياري با كمک  بسيج
به گفته رئيس     چهارمحال وبختياري 
سازمان جهاد 
كش�اورزي چهارمح�ال و بختي�اري براي 
كنترل و نظ�ارت بر بازار كاالهاي اساس�ي 
استان، از ظرفيت بسيج استفاده مي شود. 
عطااهلل ابراهيمي رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
چهارمحال وبختي��اري در نشس��ت كنترل و 
نظارت بر قيمت كاالهاي اساس��ي چهارمحال 
و بختياري گفت: نيروهاي بسيج در سال هاي 
گذشته با كمك به سازمان هاي متولي امر زمينه افزايش نظارت بر واحدهاي متخلف را فراهم كرده اند. وي 
از همكاري بسيج در زمينه نظارت بر بازار كاالهاي اساسي در چهارمحال و بختيار خبرداد و افزود: هدف از 
نظارت ويژه بررسي قيمت ها، جلوگيري از دپو كاالها و اقالم ضروري و پايش عملكرد فعاالن اقتصادي در 
سطح بازار است.  رئيس جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري ادامه داد: بازرسان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان در كنار همكاران مديريت توسعه بازرگاني سازمان جهاد كشاورزي استان مأمور خواهند 

شد تا حسب نياز دوره هاي آموزشي كاربردي را براي فعاليت نيروهاي داوطلب مردمي انجام دهند.


