
ستاد كانون هاي      يزد
فرهنگ�ي هنري 
مس�اجد اس�تان يزد با هم�كاري س�ازمان 
فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري دومين 
روي�داد فرهنگ�ي هن�ري ط�راوت را ويژه 
نوجوانان در ۵۰ مسجد استان برگزار مي كند. 
محسن رستگاري مدير ستاد هماهنگي كانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد يزد با اش��اره به برگزاري 
دومي��ن رويداد فرهنگ��ي هنري ط��راوت را ويژه 
نوجوانان در 50 مسجد استان افزود: هدف از برگزاري 
اين طرح، جذب نوجوان به مسجد و بحث كادرسازي 
براي آينده مس��اجد اس��ت.  وي ادامه داد: تربيت 
هنرمند متخصص و انقالبي ديگر هدف از اجراي اين 
طرح است و تالش داريم در كنار مباحث آموزشي، 
برنامه هاي جنبي مانند برنامه هاي ورزشي، اردويي، 
كويرنوردي، يزدگردي، سينما و تئاتر و بازديدهاي 
مختلف را نيز براي نوجوانان ت��دارك ببينيم.  اين 

مس��ئول در مورد آموزش هاي مدنظر در قالب اين 
طرح گفت: مباحث در سه دوره آموزش داده مي شود 
كه دوره اول عمومي براي تمام مساجد است و دوره 
دوم به صورت تخصصي و در مرحله سوم تحت عنوان 

»برترين آرزو« برگزار خواهد شد.  رستگاري، موضوع 
آموزش هاي عمومي مس��اجد را شامل رشته هاي 
قرآني، كارآفريني، كتاب و كتابخواني و مهارت هاي 
زندگي و دوره هاي تخصصي را مشتمل بر موضوعاتي 

مانند تئاتر، داس��تان نويس��ي، اجرا و گويندگي، 
شعر، عكاس��ي و فيلمبرداري اعالم كرد و در مورد 
دوره  »برترين آرزو« نيز گفت: اين دوره  به صورت 
آموزشي، معرفتي و بصيرتي برگرفته از دوره هاي 
آستان قدس رضوي است.  به گفته وي، در اين طرح 
نوجوانان در يك رش��ته تخصصي انتخاب شده از 
سوي خودشان توسط اساتيد مجرب، استعداديابي 
و س��پس آموزش داده خواهند ش��د.  اين مسئول 
خاطرنشان كرد: نوجوانان ۱۳ تا ۱۶سال عالقمند 
براي شركت در اين كالس ها كه يك سال به طول 
مي انجامد، تنها به منظور متعهد بودن به حضور در 
اين دوره هاي آموزشي، بايد مبلغ ۱00 هزار تومان را 
پرداخت كنند.   وي از همكاري نهادهاي مختلف به 
ويژه سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري 
يزد در اجراي اين طرح خبرداد و در پايان اعالم كرد: 
عالقمندان جهت ثبت نام در اين طرح مي توانند از 

طريق سايتtaravatemasjed. ir اقدام كنند.

اجراي دومين رويداد فرهنگي طراوت در مساجد يزد

ايجاد پارك علم و فناوري دانشگاه رازي يزد
پ�ارك عل��م و      كرمانشاه
فناوري دانشگاه 
رازي با نام بيستون در اين مركز راه اندازي مي شود. 
محمدنب��ي احم��دي رئيس دانش��گاه رازي 
كرمانش��اه با اش��اره به صدور مجوز تأسيس 
پارك علم و فناوري اين مركز افزود: سرانجام 
با مكاتبات فراوان و تالش هاي صورت گرفته 
اين مهم به ثمر نشس��ت و تأسيس پارك علم 
و فناوري بيستون دانش��گاه رازي در نشست 
نيمه آبان شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم به تصويب رسيد.  وي با اشاره به اهميت حوزه 
فناوري براي رشد و توسعه دانشگاه، ادامه داد: راه اندازي پارك علم و فناوري زمينه ساز توجه بيشتر 
به حوزه فناوري در دانش��گاه اس��ت.  احمدي اظهار اميدواري كرد، اين مرك��ز بتواند ضمن ترويج 
فرهنگ كارآفريني در سطح دانشگاه، با شناسايي نخبگان مستعد و جذب ايده هاي ناب و همچنين 
حمايت هاي مادي و معنوي، مقدمات الزم براي تبديل آنها به واحد فناور و ش��ركت دانش بنيان را 
فراهم آورد.  رئيس دانشگاه رازي افزود: به زودي قسمت اداري پارك علم و فناوري بيستون راه اندازي 

شده و واحدهاي فناور دانشگاه زير مجموعه پارك قرار خواهند گرفت. 

اهداي ۲۷۰۰ جلد كتاب به مدارس مناطق محروم و روستايي
مدير آم�وزش و     همدان
پروش شهرستان 
مالير از اهداي ۲۷۰۰ جلد كتاب به مدارس مناطق 
محروم شهري و روستايي اين شهرستان خبرداد. 
مهدي عابديني نيا مدير آموزش و پروش شهرستان 
مالير گفت: با همكاري مؤسس��ه خيريه حامي 
مهربان��و، نه��اد كتابخانه هاي عمومي كش��ور و 
اداره آموزش و پرورش شهرس��تان در مردادماه 
امسال تعداد ۲۷00 نس��خه كتاب از طرف نهاد 
كتابخانه هاي عمومي كشور به اداره آموزش و پرورش مالير اهدا شد.  وي افزود: اين تعداد كتاب براي تجهيز 
كتابخانه هاي مدارس مناطق محروم است و به ۶5 مدرسه شهري و روستايي در شهرستان مالير اهدا مي شود.  
مدير آموزش وپرورش مالير با بيان اينكه فضاي مجازي نبايد جايگزين كتاب و كتابخواني شود، تصريح كرد: 
براي ترغيب فرهنگ مطالعه بايد همكاري بيشتري براي اهداي كتاب به كتابخانه هاي مدارس وجود داشته 
باشد.  عابديني نيا با تأكيد بر احياي فرهنگ نذر كتاب، افزود: بسياري از كتاب ها در منازل هستند كه مي توانند 
در اختيار كتابخانه ها قرار بگيرند.  وي تصريح كرد: برگزاري مسابقه كتابخواني و قراردادن ساعتي براي مطالعه 

كتب غيردرسي بين دانش آموزان مي توان آنها را به فرهنگ مطالعه و كتابخواني ترغيب كرد.

راه اندازي ۲۰  مركز »روستا بازار«  در اصفهان
۲۰ مركز »روستا      اصفهان
ب�ازار« ب�راي 
عرضه محص�والت و توليدات كش�اورزي 
روستاييان در استان اصفهان راه اندازي شد. 
محس��ن حاج عابدي مديركل س��ازمان  تعاون 
روس��تايي اصفهان گفت: راه اندازي مراكز عرضه 
محصوالت كشاورزي روس��تاييان تحت عنوان 
»روستا بازار« در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي 
از دو سال گذشته بوده كه اين كار در استان رقم 

خورده و در حال حاضر نزديك به ۲0 فروشگاه راه اندازي شده است.  وي افزود: راه اندازي ۶0 مركز روستا بازار 
در استان اصفهان هدف گذاري شده كه با تالش تعاوني هاي روستايي تا پايان امسال به اين عدد دست پيدا 
مي كنيم.  اين مسئول ادامه داد: عزم راه اندازي اين  مراكز در برخي از نقاط شهرستان جدي و در برخي از نقاط 
هم اراده چنداني وجود ندارد.  عابدي كاهش واسطه گري براي عرضه محصوالت و كاهش قيمت مصرف كننده 
و همچنين توجه به اقتصاد روستاييان را از اهداف و دستاوردهاي طرح راه اندازي مراكز روستا بازار اعالم كرد.

 بزرگداشت »هفته بصيرت« 
با ۱۳۵ ويژه برنامه در گيالن 

 ارائه خدمات درماني و معيشتي 
در قالب طرح نذر آب۵

به منظور بزرگداشت     گيالن
باش�كوه هفت���ه 
بصي�رت و ميث�اق عاش�ورايي امت ب�ا واليت، 
۱۳۵ويژه برنامه در اس�تان گيالن اجرا مي شود. 
حجت االس��الم والمس��لمين مجتبي اشجري 
رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي گيالن 
در نشست س��تاد اس��تاني بزرگداشت يوم اهلل 
نهم دي روز بصي��رت و ميثاق ام��ت با واليت، 
اين روز را يك��ي از ماندگارترين روزهاي تاريخ 
انقالب اسالمي اعالم كرد و گفت: نهم دي روز 
خروش مردم انقالبي ايران عليه فتنه گران است.  
وي با بيان اينكه مردم گيالن جزو اس��تان هاي 
پيشتاز در خلق حماسه نهم دي بودند، تصريح 
كرد: خلق حماسه هشتم دي يك روز زودتر از 
سراسر كشور، سبب درخشش نام گيالن در قله 
بصيرت و دفاع از حريم واليت شده است.  اين 
مسئول با بيان اينكه دوم لغايت نهم دي با عنوان 
هفته بصيرت و همچني��ن دهم لغايت نوزدهم 
دي همزمان با س��الروز شهادت س��ردار دل ها 
»حاج قاسم س��ليماني« با عنوان دهه مقاومت 
نامگذاري شده است، تصريح كرد: دستگاه هاي 
اجرايي، نهادهاي فرهنگي و سازمان هاي مردم 
نهاد از همه ظرفيت هاي خود براي تبيين اين 

دو مناسبت مهم استفاده كنند،  حجت االسالم 
والمسلمين اشجري از تشكيل ستاد بزرگداشت 
يوم اهلل نهم دي در شهرس��تان ها و بخش هاي 
سراسر اس��تان خبر داد و افزود: ۱۳5پيشنهاد 
به منظور بزرگداشت باش��كوه هفته بصيرت و 
ميثاق عاشورايي امت با واليت در ستاد استاني 
به تصويب رس��يد.  وي بر اهميت زمينه سازي 
حضور م��ردم در مناس��بت هاي انقالبي تأكيد 
كرد و گفت: حضور پر ش��ور و ش��عور مردم در 
مناسبت هاي مختلف گواه ايس��تادگي آنان تا 
آخرين قطره خ��ون پاي آرم��ان واالي انقالب 
اسالمي است.  اين مس��ئول با بيان اينكه قوام 
نظام مقدس جمهوري اس��المي به همراهي و 
حضور مردم در صحنه هاي انقالب اسالمي است، 
تصريح كرد: جهانيان نمونه اين حضور گسترده 
و آگاهانه مردم را در يوم اهلل سيزدهم آبان سال 
جاري مشاهده كردند و پيام انقالبي ملت ايران 
را شنيدند.  حجت االسالم اشجري با بيان اينكه 
عداوت و دش��مني اس��تكبار جهاني با انقالب 
اسالمي پايان ناپذير اس��ت، افزود: توطئه هاي 
مستمر و دسيسه هاي پي درپي دشمنان، نشانه 
حيات، س��رزندگي، اقتدار و اثرگ��ذاري نظام 

مقدس جمهوري اسالمي است.

در راستاي اجراي     خراسان جنوبي
طرح نذرآب۵  از 
سوي هالل احمر خدمات  درماني و معيشتي به 
محرومان شهرس�تان درميان ارائه مي شود. 
محمدعلي كاوسي مديرعامل جمعيت هالل احمر 
خراسان جنوبي با اشاره به اجراي دومين مرحله 
طرح نذر آب5 ب��ه بيش از ۲ه��زارو 500 نفر از 
اهالي در شهرستان درميان، افزود: اين كاروان 
با مش��اركت و همكاري اس��تان تهران به مدت 
سه روز در شهر اسديه و روستاهاي بنياب، قيك 
و توت كري به ارائه خدمات درماني و معيشتي 
پرداخته اس��ت.  وي با بيان اينكه اين برنامه در 
راستاي ارتقای س��طح سالمت و رفع مشكالت 
زيستي و معيشتي خانوارهاي كم برخوردار اجرا 
مي شود، ادامه داد: اين كاروان متشكل از ۳۶ نفر 
اعم از پزش��ك فوق تخصص، متخصص، دندان 
پزشك، چشم پزشك، پزشك عمومي، كارشناس 
مامايي، پرس��تار و نيروهاي پش��تيباني بوده و 
تمامي خدمات از س��وي اعضا رايگان ارائه شده 
است.  اين مسئول با اش��اره به اينكه در راستاي 
اجراي اين طرح ۱00 سبد غذايي به ارزش ۷00 
ميليون ريال ميان افراد كم برخوردار شهرستان 
درميان توزيع شد، گفت: همچنين ۴۹0بسته 

بهداش��تي به ارزش يك ميلياردو ۲۲5ميليون 
ريال بين نيازمندان منطقه توزيع شد.  كاوسي با 
اشاره به اهداي يك دستگاه تانكر آب هزار ليتري 
۳00 گالن ۲0 ليتري توسط خيرين، اعالم كرد: 
در مجموع اعتباري بالغ ب��ر ۱۱۸ميليون ريال 
جهت تأمين اي��ن تانكر و گالن ها هزينه ش��ده 
اس��ت.  وي با بيان اينكه در راستاي اجراي اين 
طرح ۲ ه��زارو 50۹ نفر از خدمات ارائه ش��ده 
بهره مند شده اند، افزود: از مجموع اين افراد تعداد 
يك هزارو 50۹ نفر از خدمات درماني و دارويي 
به صورت رايگان بهره مند ش��دند.  مديرعامل 
جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي ادامه داد: 
از مجموع ويزيت هاي انجام شده ۲۶۷ نفر توسط 
پزشكان متخصص و فوق تخصص زنان، ۲۷۷ نفر 
توسط متخصص گوش، حلق و بيني، ۳00 نفر 
توسط دندان پزشكان، ۸0 نفر توسط روانشناس، 
۱0۷نفر توسط متخصص طب ورزش، ۱0۹نفر 
توسط متخصص اطفال، ۶0 نفر توسط جراح و 
۳0۹ نفر توسط پزشك عمومي ويزيت شده اند.  
طرح نذر آب از چند سال پيش و به دنبال بحران 
خشكسالي در استان هاي جنوب و شرق كشور، 
با هدف تأمين آب شرب مناطق محروم به همت 

جمعيت هالل احمر اجرا شد.

   مركزي: سردار محسن كريمي سپاه روح اهلل پس از حضور در تيپ 
۷۱مردم پايه سپاه روح اهلل استان مركزي كه در مناطق مرزي كرمانشاه 
مستقر است، گفت: برادران عزيزمان اعم از پاسداران دالور، بسيجيان 
شجاع و سربازان غيرتمند در تيپ ۷۱ سپاه روح اهلل با انگيزه هاي الهي 
و انقالبي و روحيه اي بانشاط در كنار س��اير نيروهاي مسلح و مردم و با 
يك هم افزايي و همدلي در مناطق مرزي اين استان براي تأمين امنيت 
و خدمت به مردم تالش مي كنند و پرچم مقدس جمهوري  اسالمي را 
در اين مناطق به اهتزاز درآورده اند.  س��ردار س��رتيپ  دوم پاسدار رضا 
كريمي فرمانده تيپ ۷۱ مردم پايه سپاه روح اهلل استان مركزي هم گفت: 
رزمندگان اين تيپ با پش��توانه ايمان به خدا معنوي��ت، واليتمداري، 
بصيرت و شهادت طلبي هويت و اصالت خود را حفظ كرده و اينها رمز 

موفقيت رزمندگان در مأموريت هاي مختلف است. 
   البرز: سردار عليرضا حيدرنيا فرمانده سپاه البرز در آئين تجليل از 
بسيجيان نمونه استان كه با حضور مسئوالن استاني در استانداري البرز 
برگزار شد، با اشاره به چهل وسومين سالروز تشكيل بسيج مستضعفين 
گفت: هر چه از عمر پربركت انقالب اس��المي مي گذرد، بيش از پيش 
به تدبير داهيانه و الهي امام راحل مبني بر تشكيل ارتش ۲0 ميليوني 
پي مي بريم.   وي افزود: دفاع مقدس، جهاد علم��ي و فرهنگي، دفاع از 
حريم و حرم آل اهلل، مقابله با كرونا، اجراي طرح شهيد سليماني از جمله 

ميادين مبارزه اين عزيزان هستند. 
   خوزستان: سيد ساالر محمدنيا مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي 
شركت ملي حفاري ايران از بازسازي و نوسازي اماكن ورزشي اين شركت 
خبر داد.  وي بازسازي استخر، سالن هاي ورزشي چند منظوره، تهويه 
اماكن ورزشي و سيستم هاي سرمايش��ي و برقي را از جمله برنامه هاي 
در دس��ت اقدام عنوان كرد و افزود: باتوجه به نظر كارشناسان ايمني، 
بخشي از تجهيزات اماكن غير ايمن تش��خيص داده شده كه نيازمند 
تعمير و بازسازي است كه اين امر در دستور كار قرار دارد.  اين مسئول 
فعاليت هاي ورزشي اين باشگاه را در ۲۶ رشته همگاني آقايان و بانوان، 

۱0 رشته قهرماني و شش سانس استخر اعالم كرد. 
   سمنان: بهرامعلي ظاهري، مديركل حفاظت محيط زيست استان 
س��منان گفت: ۱0 رأس گورخري كه در ماه هاي گذشته از كرمان به 
داخل فنس واقع در پارك ملي كوير مركزي منتقل شده بودند، با حضور 
مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست در طبيعت اين پارك رهاسازي 
شدند.  وي با بيان اينكه شرايط جس��ماني اين گورخرها مساعد است، 
افزود: طي ماه هاي گذشته ۱۲ رأس گورخر با هدف معرفي و تكثير از 

پارك ملي كرمان به پارك ملي كوير انتقال يافتند. 
   اصفهان: علي قاسم زاده شهردار اصفهان با بيان اينكه تاكنون يك 
هزارو ۶۳۶ كارت منزلت شهروندي ويژه توان خواهان صادر شده است، 
گفت: توان خواهان مي توانند با اي��ن كارت به صورت رايگان از خدمات 
ناوگان حمل ونقل عموم��ي و فضاهاي فرهنگي، تفريحي و آموزش��ي 

شهرداري بهره مند شوند. 
   آذربايجان غربي: اكبر كرامتي رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي گفت: مساحت گلخانه هاي استان هم اكنون ۶۱/5هكتار 
است كه در س��ال جاري برنامه ابالغي وزارت جهاد كشاورزي، توسعه 
۴۲هكتاري گلخانه هاست تا مساحت اين اماكن تا پايان سال جاري به 

۱0۲هكتار افزايش يابد.

 بيمه حوادث 5۰۰ هزار خانه روستايي 
در 8 استان به همت بنياد بركت

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از اجراي تفاهمنامه 
بيمه ح�وادث ۵۰۰ ه�زار خانه روس�تايي در 8 اس�تان خب�ر داد. 
محمد تركمان��ه مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان امام با 
تأكيد بر در دس��تور كار بودن بيمه حوادث خانه هاي روستايي تمامي 
استان هاي كشور گفت: از ابتداي سال جاري 500 هزار خانه روستايي در 
استان هاي هرمزگان، خوزستان، كردستان، كرمان، يزد، گيالن و زنجان 
و چهارمحال وبختياري تحت پوشش حمايتي بيمه اي بنياد بركت قرار 
گرفته اند و بيمه حوادث و آتش س��وزي آنها در حال صدور و اجراست.  
وي تأكيد كرد: به تازگي و با انعقاد تفاهمنامه با استانداري چهارمحال 
و بختياري، ۴0 هزار منزل مسكوني روس��تايي در اين استان تا سقف 

۱00ميليون تومان بيمه حوادث شده اند. 
به گفته مديرعامل بنياد بركت، در صورت وقوع حادثه به هر يك از منازل 
روستايي تحت پوشش بيمه بركت تا سقف ۱00 ميليون تومان شامل 
۷0 ميليون براي مرمت و بازسازي و ۳0 ميليون جهت تهيه اثاثيه منزل 
خسارت پرداخت مي شود.  تركمانه تصريح كرد: 500 هزار خانه روستايي 
مذكور به مدت يك سال در برابر حوادثي از جمله زلزله، سيل، آتش سوزي، 
توفان، صاعقه، انفجار، طغيان رودخانه ها، توفان، تندباد، گردباد، رانش و 

فرونشست زمين تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفته اند. 
وي گفت: بيمه بركت وابسته به بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام 
با هدف ايجاد و گسترش چتر حمايتي براي ساكنان روستاهاي كشور 
و توس��عه فرهنگ بيمه در اين مناطق، نهضت بيمه حوادث خانه هاي 

روستايي در سراسر كشور را در دستور كار خود دارد.  
مديرعامل بنياد بركت درباره فرآيند بيمه حوادث منازل روستايي كشور 
توضيح داد: بنياد با توجه به رسالت و مأموريت هاي خود و جهت تسهيل 
در اجرايي شدن بيمه حوادث خانه هاي روستايي، در پرداخت حق بيمه 

بيمه نامه هاي صادره با استانداري ها مشاركت مي كند. 
تركمان��ه ادامه داد: در س��ال هاي گذش��ته ني��ز خانه هاي روس��تايي 
اس��تان هايي همچون خراسان ش��مالي و كهگيلويه و بويراحمد بيمه 

حوادث و آتش سوزي بركت شده اند و اين رويه ادامه خواهد داشت. 

 مشاركت ۴۶۷ خير مدرسه ساز در گلستان
تع�داد خيران ثبت ش�ده در س�امانه     گلستان
خيران گلستان ۴۶۷ نفر بوده كه از اين 
تع�داد ۳۶۲ خي�ر حقيق�ي و ۱۰۵ خي�ر حقوق�ي هس�تند. 
وحيد فراهي مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس گلس��تان در 
بيست وچهارمين جشنواره خيران مدرسه ساز استان با بيان اينكه در اين 
جشنواره ۱۳ پروژه نيمه تمام دولتي را با حدود ۷0 كالس درس به خيران 
دولتي عرضه كرديم، گفت: اتمام اين پروژه ها به ۱۷5 ميليارد تومان اعتبار 
نياز دارد كه اميدواريم خيران در اين زمينه كمك كنند.  وي بيان كرد: از 
سال گذشته تاكنون ۳۸ پروژه خيرساز در گلستان افتتاح شده و مجموعاً 
خيران استان ۶۲ ميليارد و ۱00 ميليون تومان مشاركت داشتند.  فراهي 
ادامه داد: تعداد خيران ثبت شده در سامانه خيران استان ۴۶۷ نفر بوده كه از 
اين تعداد ۳۶۲ خير حقيقي و ۱05 خير حقوقي هستند.  مديركل نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس گلستان با بيان اينكه ۲۷۹ خير مرد و ۸۳ خير زن 
داريم، گفت: مجموع مبلغ مش��اركت خيران از ابتداي جشنواره تا پايان 

جشنواره ۲۴ )۳۱ شهريور ۱۴0۱( ۳ هزارو ۷۳ ميليارد ريال بوده است.

 بهبود حال درياچه اروميه 
با افزايش ۶ سانتي متري تراز 

با آغاز بارش ها و از آغاز آذرماه تاكنون ۳۲ ميلي متر بارندگي منجربه 
افزايش ۱۷۰ ميليون مترمكعبي حجم آب ورودي به درياچه اروميه 
شده كه وضعيت موجود در مقايسه با س�ال ۹۳ روبه بهبود است. 

    
استاندار آذربايجان غربي با اشاره به اينكه براساس آخرين آمار اعالم شده 
تراز درياچه برابر با ۱۲۷0/۱0 متر، حجم آب يك ميلياردو ۱۷0ميليون 
متر مكعب و مساحت آن نيز ۸۷0 كيلومتر مربع است، گفت: وضعيت 
موجود در مقايسه با كمترين سطح تراز درياچه اروميه در سال ۱۳۹۳ 
كه تراز آن ۱۲۷0/0۴ و حجم آب ۷۳0 ميليون مترمكعب و مساحت 
نيز ۷00 كيلومترمربع بوده رو به بهبود است.  محمدصادق معتمديان 
وضعيت روبه بهبود درياچه اروميه را حاصل بارش هاي اخير در حوضه 
آبريز درياچه و رهاس��ازي آب به سمت آن دانس��ت، افزود: در ۱۲ روز 
اخير ۳۲ ميلي متر بارندگي داشتيم كه منجر به افزايش ۱۷0 ميليون 

مترمكعبي حجم آب ورودي به درياچه اروميه شده است. 
دبير كارگروه ملي نجات درياچه اروميه ادامه داد: براساس تصميمات 
ستاد استاني ۲0 ميليون مترمكعب از سد سيلوه رها سازي آب صورت 

گرفت و اين وضعيت تا پايان سال ادامه دارد. 
معتمديان مسدودس��ازي س��ر دهنه ها و همه آبگيره��اي مربوط به 
رودخانه هاي منتهي به درياچه ارومي��ه را از ديگر اقدامات براي بهبود 
وضعيت درياچه اروميه عنوان كرد و افزود: براساس تصميمات كارگروه 
اس��تاني از ابتداي آذر س��ر دهنه ها و همه آبگيرهايي ك��ه مربوط به 

رودخانه هاي منتهي به درياچه اروميه هستند مسدود شدند. 
به گفته اين مسئول بعد از سفر رئيس جمهور به آذربايجان غربي و بازديد 
وزير نيرو از تونل كاني س��يب به عنوان مهم ترين پروژه سخت افزاري 
نجات درياچه اروميه پيشرفت خوبي صورت گرفت. بالغ بر 500 ميليارد 
تومان اعتبار براي پروژه هاي مختلف تخصيص يافته و اميدواريم تا قبل 
از پايان سال شاهد آب اندازي در تونل كاني سيب باشيم تا بخشي از آب 

مورد نياز درياچه را تأمين كنيم. 
دبير كارگروه ملي نجات درياچه اروميه با اشاره به اينكه در سفر اخير 
رئيس جمهور ۱50 ميليارد تومان براي تكميل سد چپرآباد تخصيص 
يافت، گفت: مراحل انتخاب پيمانكار پ��روژه و فرآيندهاي اداري اين 
پروژه در حال اجراست و پيش بيني مي ش��ود با اتمام اين سد تا پايان 
سال جاري ۴5 ميليون متر مكعب آب به سمت درياچه راه سازي شود. 
معتمديان با اشاره به نگاه ويژه دولت به نجات درياچه اروميه و سرعتي 
كه در اجراي پروژه ها انج��ام گرفته، پيش بيني كرد تا پايان امس��ال 

پروژه هاي نيمه تمام سخت افزاري تكميل و به بهره برداري برسند. 
وي گفت: تصفيه خانه فاضالب اروميه نيز ب��ا ظرفيت 5۱ ميليون متر 
مكعب در سال با پيش��رفت فيزيكي ۹5 درصد در حال اجرا است و در 
مصوبات س��فر رئيس جمهور جهت اتمام طرح مذكور، ۴00 ميليارد 
ريال براي تصفيه خانه و ۴50 ميليارد ريال نيز براي خط انتقال پساب 
به درياچه اروميه تخصيص داده شده و اميدواريم تا پايان سال جاري 

شاهد بهره برداري از اين پروژه مهم باشيم. 
از آغاز آذر ماه تاكنون بيش از ۳۲ ميلي متر ميزان بارندگي ها بوده كه 

نسبت به دراز مدت بيش از ۱05 درصد افزايش را نشان مي دهد. 

اجراي طرح هادي در ۲۰8 روستاي اردبيل
طرح هادي در ۲۰8 روس�تاي اس�تان     اردبيل
اردبيل با بهس�ازي معابر، بازگش�ايي، 
زيرسازي، آسفالت، جدول گذاري، سنگ فرش، ميدان سازي، احداث 
پارك و فضاي سبز، پياده روسازي و ساخت كانال براي هدايت سيالب 
با هزينه كرد اعتبار ۳ هزارو ۵۰ ميليارد ريالي در سال جاري اجرا شد. 
منوچهر حاجي زاده، معاون عمراني و روستايي بنياد مسكن اردبيل در رابطه 
با اجراي طرح هادي روستاهاي استان، اين طرح را مهم ترين سند رسمي 
و قانوني توسعه و عمران يك منطقه عنوان كرد و گفت: طرح هادي ۲0۸ 
روستاي اردبيل در سال جاري با هزينه كرد اعتبار ۳ هزارو 500 ميليارد ريال 
اجرا شده است.  وي افزود: اين طرح ها در زمينه بهسازي معابر، بازگشايي، 
زيرسازي، آسفالت، جدول گذاري، سنگ فرش، ميدان سازي، احداث پارك 
و فضاي سبز، پياده روسازي و س��اخت كانال براي هدايت سيالب انجام 
شده است.  معاون عمراني و روستايي بنياد مسكن استان اردبيل بازنگري 
در طرح هادي روس��تايي را يكي از اولويت هاي بنياد عنوان كرد و گفت: 
تاكنون موفق به بازنگري طرح هادي در ۱۹۷ روستاي استان شده ايم كه با 
بررسي آمارها شاهد برابري عمليات اجرايي طرح هادي با ميانگين كشوري 
هستيم.  حاجي زاده با اشاره به برنامه هاي سال آينده طرح هادي روستايي 
افزود: براي سال ۱۴0۲ اجراي ۳00 طرح هادي و ۱۶0 طرح بازنگري در 
برنامه كاري پيش بيني كه براي اين طرح ۲ هزارو ۳00 ميليارد ريال اعتبار 
ابالغ شده است.  وي همچنين به تداوم نهضت آسفالت ريزي در روستاها 
اشاره كرد و ادامه داد: در سال جاري نزديك به ۷50 هزار متر مربع زيرسازي 

آسفالت در ۱0۳ روستاي استان انجام شده است. 

 ۱۶8 خانوار داراي معلول در زنجان 
خانه دار شدند

در راستاي تأمين مسكن مددجويان     زنجان
و افراد داراي معلولي�ت، ۱۶8 خانوار 
حداق�ل داراي دو معل�ول در اس�تان زنج�ان خان�ه دار ش�دند. 
رضا خواجه اي مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان با بيان 
اينكه طي تفاهمنامه مشترك بنياد مس��كن انقالب اسالمي و سازمان 
بهزيستي و بنياد مستضعفان جهت كمك به تأمين مسكن مدد جويان و 
افراد داراي معلوليت ساكن در روستاها و شهرهاي زير ۲5 هزار نفر جمعيت 
۱۶۸ خانوار حداق��ل داراي دو معلول صاحب خانه ش��دند، گفت: بعد از 
شناسايي خانوارهاي داراي دو معلول و بيشتر و در صورتي كه نياز به مسكن 
داشته باشند، با مشاركت و همكاري سازمان بهزيستي، بنياد مستضعفان و 
دفتر مشاركت هاي مردمي و حساب ۱00 حضرت امام)ره( سرپناه مناسبي 
براي آنها احداث مي  شود.  وي با بيان اينكه، تعداد ۶5 خانوار در خدابنده، ۳۲ 
خانوار در زنجان، ۲۲ خانوار در ماهنشان، ۱۶ خانوار در ايجرود، ۱۴ خانوار 
در طارم، ۱۱ خانوار در ابهر، ۴ خانوار در سلطانيه و ۴ خانوار در خرمدره در 
مجموع با هزينه ۳۴ ميليارد تومان تسهيالت صاحب خانه شده اند.  مديركل 
بنياد مسكن استان با اشاره به اينكه، ۶0 ميليون تومان توسط بنياد مسكن 
استان و بنياد مستضعفان، ۲5 ميليون تومان توسط سازمان بهزيستي، به 
عنوان كمك هاي بالعوض براي ساخت واحدهاي مسكوني ويژه خانوارهاي 
داراي حداق��ل دومعلول پرداخت مي ش��ود، افزود: يك��ي از بزرگ ترين 
دغدغه هاي جامعه معلوالن داشتن يك سرپناه مي باشد كه بنياد مسكن با 
همكاري سازمان ها و ارگان هاي ديگر در تالش است اين معظل را براي اين 
جامعه حل كند و در اميدوار است ضمن ادامه دار بودن اين طرح تا زماني 

هيچ خانوار داري معلول بي سرپناه نباشد. 

برگزاري يادواره شهداي جاويداالثر 
شهرستان رفسنجان

ششمين يادواره شهداي جاويداالثر شهرستان رفسنجان در 
حسينيه ثاراهلل برگزار مي شود. 

اميرحسين حسني مسئول هيئت ميثاق با شهدا در برنامه دورهمي 
كه به ميزباني خانواده شهيد محمدخالقي با حضور خانواده شهداي 
مفقوداالثر برگزار شد، هدف از برگزاري ششمين يادواره ويژه اين شهدا 
را شاد كردن دل خانواده هاي شان اعالم كرد و افزود: قرار است در فاصله 
يادواره تا يادواره بعدي هرماه سركشي از خانواده شهدا را نيز داشته 
باشيم.  وي افزود: شهداي مفقوداالثر ويژگي  كه دارند، ارتباط مستقيم 
و شبانه روزي با حضرت زهرا)س( است و دليل انتخاب اين ايام براي 
برگزاري يادواره همين است.  اين مسئول ادامه داد:۳0 شهيد گرانقدر 
مفقوداالثر شهرستان رفسنجان از ش��هداي دفاع مقدس هستند.  
حسني يادآور ش��د: روزهاي چهارشنبه، پنج ش��نبه و جمعه هفته 
جاري اين يادواره با روايتگري ميرعلي اكبري از راويان دفاع مقدس و 

سخنراني سردار اهوازيان از فرماندهان دفاع مقدس برگزار مي شود.

 پيكر مطهر ۴ شهيد گمنام در ايالم 
تشييع و تدفين مي شود

پيك�ر مطه�ر چه�ار ش�هيد گمن�ام در اس�تانداري ايالم، 
دانش�گاه پيام ن�ور ش�هر اي�الم، دانش�گاه فرهنگي�ان 
و روس�تاي زنجيره چ�رداول تش�ييع و تدفين مي ش�وند. 
محمدسبحان حسني، معاون سياسي � امنيتي استاندار ايالم، در نشست 
هماهنگي جانمايي مزار شهداي گمنام در استان، گفت: جايگاه شهدا نزد 
خداوند متعال بسيار واال و در كشور نيز همواره مورد عنايت و توجه ويژه 
مردم هستند.  وي افزود: خاكسپاري هر شهيد مطهر در هر مكان به آن 
منطقه و مكان قداست مي بخشد و فضاي معنوي ايجاد مي كند و براي 
هر مدير افتخار بزرگي است كه در مسير شهدا حركت كند و در راستاي 
گراميداشت ياد و خاطره اين شهدا تالش و اهتمام داشته باشد.  سعيد 
هژبري، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ايالم نيز گفت: در اين 
نشست مقرر شد چهار شهيد مطهر گمنام در استانداري ايالم، دانشگاه 
پيام نور شهر ايالم، دانشگاه فرهنگيان و روستاي زنجيره چرداول تشييع 

و خاكسپاري شوند و المان نيز ساخته شود.

 حمايت 8۱۲ پرستار فارس 
از فرزندان معنوي

از ابتداي امسال تاكنون پرستاران حامي، بيش از ۲۴ ميليون 
تومان به حساب يك هزارو ۹۶۱ فرزند معنوي خود واريز كردند. 
افس��انه اقبال رئيس اداره اكرام كميته امداد فارس با بيان اينكه 
پرستاران با تالش حوزه مديريت پرس��تاري از سنوات گذشته 
همواره در كنار امداد بوده و در ترويج فرهنگ حس��نه انفاق اين 
نهاد مقدس را ياري كردند، افزود: در حال حاضر ۸۱۲ پرستار در 
سراسر استان از ۱۹۶۱ فرزند معنوي خود حمايت كرده و شادي 
را با آنان تقسيم مي كنند.  وي يادآور شد: بيشترين تعداد پرستان 
حامي از شهرستان فسا هستند كه اميدواريم بتوانيم در اين كار 
بزرگ معنوي ش��اهد افزايش حاميان از اقشار و اصناف مختلف 
باشيم.  اين مسئول ادامه داد: اكنون تعداد ۱۲۷ هزارو ۳۶0 حامي 
از بيش از ۲۸ هزار فرزند حمايت مي كنند كه ۸۱۲ نفر از آنان از 
پرستاران هستند و از ابتداي امسال تاكنون بيش از ۲۴ ميليون 

تومان به حساب فرزندان خود واريز كردند. 

    فارس    ايالم    كرمان

استخدام 3۲ معلول بوشهري در ادارات استان
تاكنون ۳۲ نفر     بوشهر
از معل��والن 
اس�تان بوش�هر در قال�ب آزمون ه�اي 
اس�تخدامي در دس�تگاه هاي اجرايي اين 

استان مشغول به كار شده اند. 
حسين اس��دي راد مديركل بهزيس��تي استان 
بوش��هر گفت: با تالش صورت گرفته از دو سال 
گذشته، تاكنون ۳۲ نفر از معلوالن استان در قالب 
آزمون هاي اس��تخدامي در دستگاه هاي اجرايي 
مشغول به كار ش��ده اند.  وي افزود: افزون بر اين تالش شده ش��ركت هاي دولتي و غير دولتي نيز نسبت به 
بكارگيري معلوالن اقدام كنند.  اين مسئول ادامه داد: با توجه به شرايط اقتصادي هرچندهزينه تأمين وسايل 
توانبخشي بسيار افزايش يافته اما تأمين وسايل موردنياز معلوالن از اولويت هاي سازمان بهزيستي است.  اسدي 
گفت: باتوجه به شرايط جامعه و نياز معلوالن، تمام سعي خود را براي رفع مشكالت و حمايت از قشر نيازمند 

جامعه انجام خواهيم داد اما به تبع با توجه به محدوديت منابع باز هم با كسري هايي مواجه خواهيم شد.
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