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شـد، البتـه طرح هـای مـورد بهره بـرداری هفتـه 
تمـام  بـه  مربـوط  تقریبـًا  شهرسـتان  در  دولـت 
حوزه هـا اعـم از حوزه هـای شـهری و روسـتایی، 
برق رسـانی، آب رسـانی و گازرسـانی و کشـاورزی 
خواهـد بـود. ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه حفر 
هفـت حلقـه چـاه بـا سـرمایه گذاری ۸۰ میلیـارد 
تومـان در میبد؛تصریـح کـرد: بـا حفر ایـن چاه ها 
۱۶۰ لیتـر آب  بـر ثانیـه به شـبکه آب شهرسـتان 
اضافـه می شـود کـه امیدواریـم بـا اختـاط ایـن 
آب اسـتحصالی بـا آب انتقالـی شـاهد توزیـع آب 
شهرسـتان  مناطـق  تمـام  در  یکسـان  باکیفیـت 
باشـیم. سـجادی پور تصریح کرد:شهرسـتان میبد 

      سـید جمـال سـجادی پـور فرمانـدار میبـد 
در نشسـت خبـری که به مناسـبت هفتـه دولت 
از  دولـت  هفتـه  گرامیداشـت  برگزارشـد،ضمن 
افتتـاح ۴۲ طـرح ایـن شهرسـتان بـه مناسـبت 
هفتـه دولـت خبـر داد وگفـت:در هفتـه دولـت 
امسـال شـاهد بهره بـرداری ۴۲ طـرح عمرانـی 
و زیرسـاختی بـا اعتبـار ارزی و ریالـی معـادل 
۶۳۰ میلیـارد تومـان هسـتیم کـه ایـن طـرح ها 
جـدای از ۷۰ میلیـارد ریـال طرح هـای افتتـاح 
شـده متمرکـز در شـهرک صنعتـی شهرسـتان 
اسـت. وی افـزود: بـا بهره بـرداری از ایـن طرح 
هـا بـرای ۱۱۰ نفر فرصت شـغلی ایجـاد خواهد 

سـه پـروژه ملـی در جـداول اعتبار مصـوب گرفته 
اسـت که میتوان به پروژ ه بیمارسـتانی، ورزشـگاه 
و روکـش آسـفالت اشـاره کـرد و پروژه هایـی نیز 
ردیـف بودجـه گرفتـه و عقـد قـرار داد آن انجـام 
شـده اسـت که از جملـه آن میتوان به اسـتادیوم، 
پایانـه مسـافربری و سـاخت مرکز دانشـگاه علوم 
پزشـکی میبـد اشـاره کـرد کـه همـواره اقدامـات 
اجـرا شـده در ایـن شهرسـتان بـا حضـور خیرین 
اتفاقـات خوبـی را رقـم زده اسـت. وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه اتفاقـات خوبی در حوزه مسـکن شـکل 
میبـد حـدود  در شهرسـتان  کـرد:  گرفته،عنـوان 
هفـت هزار نفر متقاضی مسـکن بودنـد که ۲۷۵۰ 

شبهه از جمله ی چیزهایی است که عرض کردیم مثل موریانه است؛ دشمن به این موریانه ها دل بسته. 
شبهه ویروس است، مثل همین ویروس کرونا؛ وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل است، جزو بیماری های 
مسری هم هست، سرایت هم میکند. البتّه اینکه گفتم »بعضی ها در مقابل تیر و شمشیر ایستادند، در مقابل 
شبهه نتوانستند بِایستند«، در این یک مقداری هم دنیاطلبی نقش دارد؛ این را هم نباید از نظر دور داشت. 
دنیا چیست؟ دنیای هر کسی فرق میکند؛ یکی دنیایش مال است، یکی دنیایش مقام است، یکی دنیایش 
شهوات جنسی است؛ اینها دنیاهای افراد مختلف است، اینها همه دنیا است. ممکن است توجیه هم درست 

کند برای خودش در این دنیاطلبی، امّا دنیاطلبی است دیگر؛ اینها هم تأثیر دارد.   ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 

جهاد تبیین را جّدی بگیرید، شبهه زدایی از ذهن مخاطبین را جّدی بگیرید

فرماندار میبد در نشست خبری با خبرنگاران:

بهره برداری از ۴۲ طرح در هفته دولت تا ایجاد فرصت شغلی برای ۱۱۰ نفر
ثبـت نامـی مسـکن تاییـد نهایـی انجام شـده و 
از ایـن تعـداد ۶۷۰ مـورد تحویـل زمیـن انجـام 

گرفتـه اسـت کـه تمامـا ویایی اسـت.
فرمانـدار میبـد بـا عنـوان اینکـه متاسـفانه در 
حـوزه گردشـگری و شناسـاندن صنابـع دسـتی 
میبـد و آثـار باسـتانی کـم کاری کردیم؛گفـت: 
ورودی شـهر مـا هیچکـدام تابلـو و نشـانی از 
دسـتی  نمـاد صنایـع  و  تاریخـی  ابنیـه  و  آثـار 
وجـود نـدارد کـه به مسـافران نشـان داده شـود 
و ورودی شـهر مـا بجـای اینکـه تابلـو و نمـاد 
بیشـتر بـه نمایشـگاه کاشـی و پیاده روهـای ما 

مملـو از پالـت کاشـی اسـت.

حجت االسالم محمود کارگر در خطبه های نماز جمعه میبد:

غربی ها بیشتر از ما به توافق برجام نیاز دارند
حجت االسام کارگر گفت:

ـــر در  ـــد دیگ ـــل نبای ـــب الینح ـــچ مطل ـــه هی  اینک
مســـاله برجـــام بمانـــد اظهـــار داشـــت: دشـــمن 
در وضعیـــت کنونـــی بـــه لحـــاظ تأمیـــن مـــواد 
ــا  ــتر از مـ ــادی بیشـ ــرژی و اقتصـ ــی و انـ غذایـ
ــم  ــد تیـ ــن نبایـ ــاز دارد بنابرایـ ــق نیـ ــه توافـ بـ
مذاکره کننـــده مـــا بـــرای رســـیدن بـــه توافـــق 

بـــا غـــرب عجلـــه کنـــد.

 دولـــت معیشـــت مـــردم را بـــه برجـــام گـــره 
نـــزده اســـت.

ــا را در  وی افـــزود: دشـــمن ظالـــم کشـــور مـ
ــردم  ــش را از مـ ــا آرامـ ــرار داده تـ ــم قـ تحریـ
ـــی، معیشـــت و اقتصـــاد  ـــت مردم ـــا دول ـــرد ام بگی
مـــردم را بـــه مذاکـــره گـــره نـــزد و امســـال 
به مراتـــب بهتـــر از ســـال گذشـــته و قبـــل از 

تحویـــل دولـــت، کشـــور اداره شـــد.
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ــور  ــا حض ــت ب ــه دول ــن روز از هفت در آخری
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
و  آب  اداره  مدیــر  میبــد،  فرمانــدار  یــزد، 
ــتان،  ــاورزی اس ــاد کش ــاک اداره کل جه خ
ــاد  ــد، سرپرســت جه ــه و میب بخشــدار بفروئی
ــرح  ــئولین ط ــر مس ــد و دیگ ــاورزی میب کش
ــیخ  ــه ش ــاری مزرع ــن آبی ــای نوی ــامانه ه س
ابوالقاســم بفروئیــه بــه بهــره بــرداری رســید.

کاظــم مســروری فــر سرپرســت اداره جهــاد 
ــرداری  ــره ب ــن به ــد در آئی ــاورزی میب کش

ــا مبلــغ  ایــن طــرح اظهــار کــرد: ایــن طــرح ب
ــال از کمــک باعــوض دولتــی  ــارد ری ۲۳ میلی

اجــرا شــد.
کــم  آبیــاری  طــرح  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــته بفروئی ــات پس ــار از باغ ــار ۱۵۳ هکت فش
ــش از  ــرد: بی ــه ک ــد اضاف ــی ده ــش م را پوش
ــرح  ــن ط ــای ای ــردار از مزای ــره ب ــر به ۲۰۰ نف

ــرد. ــد ک ــتفاده خواهن اس
سرپرســت جهــاد کشــاورزی میبــد افــزود: 
کمبــود منابــع آبــی و هــدر رفتــن زیــاد آب بــه 

ــرای  ــاال، اج ــر ب ــن و تبخی ــذب زمی ــبب ج س
ــزارع  ــه م ــه ب ــیله لول ــال آب بوس ــرح انتق ط
بســیار  را  مــزارع شهرســتان  در  کشــاورزی 

ــت. ــرده اس ــروری ک ض
مراســم  در  میبــد  مدیــر جهــاد کشــاورزی 

افتتــاح طــرح یــاد شــده گفــت:
 افزایــش راندمــان آبیــاری و افزایــش عملکــرد 
باغــات پســته نتیجــه ایــن طــرح اســت و 
ــته  ــی پس ــت پوک ــرل آف ــا کنت ــاء ا... ب ان ش
باغــداران درآمــد خوبــی از فعالیــت کشــاورزی 

ــد. ــت آورن ــود بدس خ
ــته  ــوالت پس ــر محص ــروری ف ــم مس کاظ

میبــد را بادامــی و فندقــی عنــوان کــرد و 
افــزود: پیونــد زنــی ارقــام جدیــد پســته، 
ایــن  آفــات  دفــع  و  چالش هــا  بررســی 
محصــول بــا حضــور کارشناســان و برگــزاری 
وری  بهــره  بــردن  بــاال  بــرای  کاســها 
کشــاورزی  جهــاد  کار  دســتور  در  باغــات 

شهرســتان اســت.

 نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی:

دولت ارز و مواد اولیه طرح 
دارویار را تامین کند

بهره برداری از طرح سامانه های نوین آبیاری مزرعه شیخ ابوالقاسم بفروئیه با حضور معاون استاندار 

درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  نایب رئیــس 
مجلــس نگرانــی از پرداخــت نشــدن مابه التفــاوت 
ارز و تامیــن مــواد اولیــه دارو را دو چالــش اصلــی 
ــت:  ــار دانســت و گف ــق طــرح داروی اجــرای موف
ــود،  ــل ش ــکل ح ــن دو مش ــه ای ــی ک در صورت
دارویــار طــرح کارآمــدی اســت کــه باعــث 
ــه  ــه ب ــت یاران ــای پرداخ ــه ج ــت ب ــود دول می ش
واردکننــده، آن  را بــه بیمــه و بیمــار پرداخــت کند. 
خصــوص  در  میرمحمدی میبــدی  ســیدجلیل 
اجــرای طــرح دارویــار اظهــار کــرد: در طــرح دارو 
یــار ۱۴۰۰ قلــم داروی تحــت پوشــش بیمــه بــه 
ــه،  ــم داروی خــارج از پوشــش بیم ــه ۲۵ قل اضاف
ــه  ــد. در مرحل ــرار می گیرن ــه ق ــر پوشــش بیم زی
اول بــرای اجــرای ایــن طــرح حــدود چهــار هــزار 
میلیــارد تومــان پرداخــت شــده و پیشــرفت طــرح 
قابــل قبــول بــوده اســت. وی یکی از آســیب های 
احتمالــی ایــن طــرح را پرداخــت نشــدن بــه موقع 
مابه التفــاوت ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــا ارز آزاد دانســت 
ــاوت را  ــن مابه التف ــت ای ــود دول ــرار ب ــزود: ق و اف
ــا  ــد ام ــز کن ــا واری ــاب بیمه ه ــه حس ــاه ب ــر م ه
ــت  ــت دول ــه پرداخ ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ای

کامــل و بــه موقــع انجــام نشــود.
نایب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس 
ــرح  ــیل ط ــنه آش ــن پاش ــامی دومی ــورای اس ش
دارویــار را تأمیــن مــواد اولیــه و مؤثــر دارو دانســت 
و گفــت: الزم اســت تمهیداتــی اندیشــیده شــود که 
ایــن مــواد اولیــه تأمیــن شــود تــا بــا کمبــود دارو 
روبــه رو نشــویم، در صورتــی کــه ایــن دو مشــکل 
ــه  ــدی اســت ک ــرح کارآم ــار ط ــود، داروی ــل ش ح
باعــث می شــود دولــت بــه جــای پرداخــت یارانــه 
ــن  ــار آخری ــتقیم در اختی ــده، آن را مس ــه واردکنن ب
حلقــه زنجیــره یعنــی بیمــه و بیمار قــرار دهــد. وی 
جلوگیــری از فســاد و قاچــاق معکــوس را از مزایای 
ــنه  ــرد: پاش ــان ک ــمرد و خاطرنش ــرح برش ــن ط ای
ــه ســازمان برنامــه و  ــوط ب آشــیل ایــن طــرح مرب
ــه گمــرک اســت  بودجــه و وزارت اقتصــاد در زمین
از ســوی دیگــر دولــت الیحــه ای بــه مجلــس ارائه 
کــرده اســت تــا بــا حــذف ارزش افــزوده ۹ درصــد 
مربــوط بــه دارو و مــواد اولیــه دارو، مــواد اولیــه بــا 
ســرعت بیشــتر و بــه طــور کامل وارد کشــور شــود 
ــه  ــر ب ــه زودت ــه هرچ ــن الیح ــم ای ــه امیدواری ک

تصویــب برســد.
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ارشـــاد  و  فرهنـــگ  اداره  همـــت  بـــه 
همـــکاری  و  شهرســـتان  اســـامی 
ــهر  ــامی شـ ــورای اسـ ــهرداری و شـ شـ
ــرات  ــورایی عبـ ــعر عاشـ ــب شـ ــد شـ میبـ
بـــا  زاده  حســـن  یحیـــی  بـــود  یـــاد 
ــر  ــان از دیگـ ــاعران و مداحـ ــور شـ حضـ
در  یـــزد  اســـتان  و  هـــا  شهرســـتان 
ــد  ــاد میبـ بـ ــی فیروزآ لفضلـ بوا ــه ا کتابخانـ

ــد. ــزار شـ برگـ
ـــعرا  ـــر از ش ۳۰ نف ـــدود  ـــم ح ـــن مراس ی در ا

رئیس  حکم  با  فیروزآبادی  دهقانی  ا...  روح  دکتر 
جمهوری، با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد.

آقای  »جناب  است:  شده  قید  نامه  این  متن  در 
به مراتب  نظر  آبادی  فیروز  ا... دهقانی  دکتر روح 
مدیریتی  و  علمی  سوابق  و  تجارب  شایستگی، 
جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت فعلی، 
به عنوان سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس 

جمهوری منصوب می شوید.

ـــتان  ـــوه و اس برک ـــد، ا ز اردکان، میب ـــه ا ک
ـــود  ـــعار خ ـــد اش ـــده بودن ـــوت ش ـــزد دع ی
ـــرودند. ـــم س ـــران در مراس ـــرای حاض را ب

ــس  ــور رئیـ ــا حضـ ــم بـ ــان مراسـ در پایـ
ــزد و  ــتان یـ ــامی اسـ ــاد اسـ داره ارشـ ا
و  اخاقـــی  حجت االســـام  همچنیـــن 
دیگـــر مســـئوالن حاضـــر در مراســـم 
از شـــاعران و مداحـــان دعـــوت شـــده و 
همچنیـــن فرزنـــدان و خانـــواده مرحـــوم 

ــد. ــل آمـ ــه عمـ ــل بـ ــن زاده تجلیـ حسـ

به  اهتمام  به خداوند متعال و  اتکال  با  امید است 
“عدالت محوری”، “روحیه انقابی”، “مردمداری”، 
“پاکدستی” ، “فساد ستیزی”، “قانونمنداری”، مفاد 
برنامه ریزی و حرکت  با  عهدنامه دولت مردمی” 
جهادی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
حوزه علم و فناوری در پیشبرد اهداف دولت مردمی 

و ایران قوی مجدانه کوشا باشید.
توفیق و سربلندی آن جناب را در خدمت به نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران و انجام ماموریت ها 
و وظایف محوله از خداوند متعال مسالت می نمایم.”

شب شعر عاشورایی عبرات در میبد برگزار شد

یک میبدی، سرپرست معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور شد

حکومتی و نماینده صنـف نانوایان صورت میگیرد: 
وزن چانـه، کیفیـت نان، عملکـرد نانوا بـا توجه به 
دسـتگاه کارتخوان هوشـمند ، بهداشـت و نظافت 
واحـد نانوایـی و نیـز سـاعت پخـت مورد بررسـی 

قرار مـی گیرد.
مهنـدس شـیرمردی با تاکید بـر اینکه بازرسـی از 
نانوایـی ها همـه روزه و با نظارت جهاد کشـاورزی 
انجـام مـی گیرد،تصریح کرد:گشـت مشـترک هر 
سـه روز یک بار در سـطح شهرسـتان انجام خواهد 

شـد و بـا متخلفین برخـورد قانونی خواهد شـد.

تومـان سـاخته شـده اسـت از سـوی خیـر محترم 
سـید کمـال موسـوی تامین شـده اسـت.

دکتـر یزدی در حاشـیه این مراسـم گفـت : پایگاه 
اورژانـس پیـش بیمارسـتانی ۱۱۵ فاطمـه الزهـرا 
بفروئیـه کـه بـا مشـارکت خیـر گرانقدر سـامت 
سـاخته شده اسـت دارای یک دستگاه موتورالنس 
۱۱۵ ) موتـور آمبوالنـس( و آمبوالنـس اسـت کـه 
با پیگیری هـای نماینده محترم شهرسـتان جناب 
دکتـر میرمحمدی و رئیـس سـازمان اورژانس یزد 

جنـاب دکتـر دهقان خریداری شـده اسـت.

نـان جهـاد  و  آرد  مهنـدس شـیرمردی مسـئول 
کشـاورزی میبـد در گفتگو با میبدما بـا بیان اینکه 
در شهرسـتان میبـد ۱۳۳ واحد نانوایـی فعال وجود 
دارد،گفـت: همـه انهـا از آرد یارانه ای اسـتفاده می  
کننـد و همچنیـن تعـداد ۱۳۰ واحـد نانوایـی های 
شهرسـتان مجهز به دسـتگاه کارتخوان هوشـمند 
اسـت، ایـن یعنـی ۹۸ درصـد نانوایی هـا مجهز به 

کارتخوان هوشـمند شـده اند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه در بازرسـی های مشـترک 
که با همکاری جهادکشـاورزی ،بهداشت ، تعزیرات 

پایـگاه اورژانـس پیـش بیمارسـتانی ۱۱۵ فاطمـه 
الزهـرا بفروئیـه میبـد کـه کلنـگ احـداث آن در 
بهمـن ماه ۱۳۹۹ به زمین زده شـده بـود در زمینی 
بـه مسـاحت۸۵۰ مترمربـع و زیربنـای ۳۵۰ متر و 
همچنیـن ۴۰۰ متـر پارکینـگ بـا حضـور نماینده 
شهرسـتان تفـت و میبـد، دکتـر میرجلیلـی معاون 
فنـی و عملیـات اورژانـس اسـتان یـزد، فرمانـدار، 
بخشـدار، اعضـای شـورای شـهر بفروئیـه و دیگر 

مسـئوالن شهرسـتان بـه بهره بـرداری رسـید.
ایـن مرکـز کـه بـا هزینـه ای بالـغ بـر ۳/۵ میلیارد 

گشت مشترک جهادکشاورزی، بهداشت، تعزیرات 
حکومتی از صنف نانوایان

پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی ١١۵ فاطمه الزهرا 
بفروئیه به بهره برداری رسید
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