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88498441سرويس  شهرستان

»مدرسه توليد« ستاد اجرايي فرمان امام
 در دلگان افتتاح شد

به همت س�تاد اجرايي فرمان امام، »مدرس�ه تولي�د« در منطقه 
محروم سيستان و بلوچس�تان افتتاح و 8 هزار بسته معيشتي و 
بهداش�تي و آموزشي با اولويت آس�يب ديدگان كرونا توزيع شد. 
مديرعامل بنياد احسان وابسته به س��تاد اجرايي فرمان امام در مورد 
علت سفرش به استان سيستان و بلوچستان گفت: دو موضوع اصلي را 
در اين سفر پيگيري كرديم. موضوع اول رسيدگي به وضعيت معيشتي 
و بهداشتي اقشار كم برخوردار و موضوع دوم تمركز بر مسائل آموزشي 
بود.  س��عيد س��ليماني ادامه داد: در جهت تأمين نيازهاي معيشتي و 
آموزشي س��اكنان اين مناطق، 4 هزار بسته غذايي در قالب بسته هاي 
معيشتي و با توجه به لزوم مقابله با كرونا 2 هزار بسته بهداشتي توزيع 
ش��د. همچنين 2 هزار بسته كمك آموزش��ي هم در بخش حمايت از 
دانش آموزان مناطق محروم در نظر گرفته شده است كه به دست آنان 
خواهد رسيد.  وي خاطر نشان كرد: بخشي از سفر نيز تمركز بر مسائل 
آموزشي بود. با توجه به اينكه اس��تان سيستان و بلوچستان از مناطق 
مستعد از نظر نيروي انساني است، متأسفانه تا به امروز از پتانسيل هاي 
علمي آن به خوبي استفاده نشده است. تمركز مجموعه بنياد احسان بر 
روي يك الگوي ويژه در حوزه آموزشي به نام مدرسه توليد است. با اين 
طرح مي توانيم اين خأل كه در بحث آموزش��ي وجود دارد را با پيوست 

مهارتي در مناطق محروم از ميان برداريم. 
س��ليماني گفت: اين مس��ئله به خصوص در مناطق مستعدي مانند 
شهرس��تان دلگان كه منطقه پرباري از جهت محصوالت كشاورزي و 
دامداري به شمار مي آيد، حائز اهميت است. در همين راستا، با افتتاح 
اولين مدرسه توليد در اين شهرس��تان با مدلي كه مطرح شد و بر پايه 
الگوي مهارت افزايي هستيم و اين مهم تا پايان سال ان شاءاهلل ادامه پيدا 
خواهد كرد.  ضمن اينكه به دنبال گسترش اين موضوع در سال آينده و 

در ساير مناطق محروم داراي محصول پايه كشاورزي خواهيم بود. 
وي افزود: همچنين در راستاي تمركز بر توانمندسازي و دانش افزايي 
معلمان منطقه و همچنين تداوم مباحث مرتبط با تمركز بر فعاليت هاي 
آموزش��ي كه يكي از اولويت هاي ما در مجموعه س��تاد اجرايي است، 
در قالب يك تفاهمنامه با ادارۀ آموزش و پرورش اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان و گروه هاي جهادي، ان ش��اءاهلل شروع فرآيند دانش افزايي 
معلمان منطقه را در دس��تور كار قرار خواهيم داد.  گفتني اس��ت كه 
»مدرس��ه توليد« يا به عبارتي ديگر مدرسه كس��ب و كار يك پلتفرم 
آموزشي نوين بر پايه توليد و فرآوري محصوالت و ارائه خدمات است كه 
ضمن دربرگيري ويژگي هاي عمومي يك مدرسه يا هنرستان، هدف 
اصلي آن آموزش افراد براي يادگيري، راه اندازي و توسعه كسب و كار 

مبتني بر توليد و خدمات زيست بوم همان منطقه است. 

خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد 
به ياد همكار پيشكسوت سفركرده 

شادروان جمشيد خان عطايي 
زندگي آدمي قصه اي ناگفته، نغمه اي ناخوانده يا شعري ناسروده است. 
گاهي دلنواز و گاه جانگداز. اما رسم روزگار نيكي و بدي را به هم پيوند 
داد تا هر انسان با داس��تان زندگي پر فراز و نشيبش رنگي تازه به دنيا 

بخشيده و برگي جديد بر آن افزوده و به يادگار بگذارد. 
هر چند زندگي رنج و سختي فراوان بود و راه پر فراز و نشيب. اما ما آن 
را بر برگ هاي كاغذي روزنامه ها ثبت كرديم تا براي آيندگان به يادگار 
بماند. بسيار جوان بودم و پرش��ور و پرتوان و در راهي پر فراز و نشيب 
قدم گذاشته بودم كه ترسي از سنگريزه هاي ريز و درشت آن نداشتم. 
چرا كه پشتوانه اي بزرگ در زندگي كاري مرا در اين راه پرفراز و نشيب 

همراهي مي كرد. 
مردي كه انديشه هايش چراغ راه بود و تالش��ش كه به حق در اين راه 
اس��تخوان خرد كرده بود همواره چراغ راهمان و انصاف��اً كه هيچ گاه 

تنهاي مان نگذاشت. 
داستان تازه اي ش��كل گرفته بود كه آغاز و پايان آن دست ما نبود. اما 
بايد از هر كجا و ناكجايي شروع مي شد. در دستي قلم و در دستي ديگر 
كاغذ تا »با هرچه عشق نام تو را مي توان نوشت؛ با هرچه رود، اسم تو را 
مي توان سرود؛ بيم از حصار نيس��ت كه قفل هاي كهنه را با دست هاي 

مهربان تو مي توان گشود...«
بيش از چهار دهه، همراهي با اس��تادي كه به حق از ستون هاي مهم 
مطبوعات بود و در كنار انجام امور، تربيت درست و اصولي روزنامه نگاران 

متعهد و درستكار را در دستور كار داشت. 
اين همراهي با تجربيات تلخ و شيرين خود آموزه هاي بسياري براي من 
و ديگراني داشت كه در كنار اين مرد بزرگ آموختند تا نگذارند چراغ 

رسانه خاموش شود. 
اشك واژه غريبي براي من نيس��ت اما مفهوم آن گاه در گرفتاري هاي 
زندگي رنگ مي بازد و از نظرها ناپديد مي شود. آنچه مهم است عشق 
اس��ت كه پر رنگ تر از آن خود را مي نماياند. افسانه اي فراهم از النه اي 
براي گنجشك هاي مانده زير باران و خانه اي براي پروانه هاي سرگردان 
و هر آنچه كه ذوق آدمي را نوازش مي دهد و همه اين احساس��ات دل 
انگيز براي من زنده مي ش��وند وقتي كه غروب پنج شنبه هاي غم انگيز 
به كوچه بهشت پنجم سري مي زنم تا در سكوت غم انگيز قبرستان هر 
آنچه را كه در زندگي فرصت گفتن نبود بازگو كنيم و تكرار قصه غم انگيز 
اين دنيا كه هر آمدني را رفتني است و »زندگي صحنه يكتاي هنرمندي 
ماست هر كس��ي نغمه خود خواند و از صحنه رود؛ صحنه پيوسته به 

جاست خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد...«
در اولين س��الگرد عروج ملكوتي پيشكس��وت عرصه رسانه شادروان 
جمش��يد خان عطايي پاس مي داري��م تمام زحم��ات و خاطرات آن 

بزرگمرد را و ادامه دهنده راه آن خواهيم بود. 

سجاد مرسلي

 يزد: مراسم وداع و تشييع يك شهيد گمنام  دفاع مقدس همزمان 
با س��الروز ش��هادت حضرت فاطمه الزهرا)س( در دانشگاه علم و هنر 
يزد برگزار شد.  پيكر مطهر اين ش��هيدگمنام كه ۱۹ ساله و مربوط به 
عمليات محرم است، روز گذشته در دانش��كده علوم انساني دانشگاه 
علم و هنر در جوار سازمان جهاد دانشگاهي يزد واقع در بلوار شهداي 

گمنام آرام گرفت. 
  مرك�زي: مديرعامل شركت گاز استان مركزي از نياز 5/5 ميليون 
مترمكعبي گاز براي توليد ب��رق در نيروگاه حرارتي ش��ازند خبرداد.  
محمدرضا سميعي مديرعامل شركت گاز استان مركزي با بيان اينكه 
در حال حاضر ۱/5 ميليون مترمكع��ب گاز در اختيار نيروگاه حرارتي 
شازند است، در حالي كه در ش��رايط عادي اين نيروگاه ۷ ميليون متر 
مكعب گاز مصرف مي كند، گفت: اولويت شركت ملي گاز، تأمين گاز 

بخش خانگي است و در واقع اين بخش خط قرمز شركت است. 
 ايالم: مديرعامل شركت پااليش گاز ايالم گفت: گاز اتان با خلوص 
۹۸ درصد در اين واحد صنعتي توليد مي شود و در حال حاضر تحويل 
واحد الفين پتروشيمي ايالم مي گردد.   روح اله نوريان افزود: اتان يكي 
از محصوالت با ارزش پااليشگاه گاز ايالم است كه در طراحي اوليه به 

عنوان خوراك پتروشيمي ايالم در نظر گرفته شده است. 

اجراي ۹ پروژه عمراني
 به همت خيرين سالمت كردستان 

   كردستان  مع�اون توس�عه مديري�ت و مناب�ع 
دانشگاه علوم پزش�كي كردستان از 
اجراي ۹ پروژه عمران�ي در قالب اهداي زمي�ن، تأمين تجهيزات 
پزش�كي و احداث فوريت هاي پيش بيمارس�تاني توسط خيرين 

سالمت در اين استان خبر داد. 
فرزام بيدارپور معاون توس��عه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي 
كردستان تعداد كل سازمان هاي مردم نهاد استان را 5۷4 مورد برشمرد 

و گفت: 22 نفر خير در حوزه سالمت مشاركت فعال دارند. 
وي تعدادكل انجمن حمايت از بيماران در مراكز درماني استان را چهار 
مورد عنوان كرد و افزود: انجمن هاي مذكور در راستاي كاهش پروسه 
درماني بيماران خاص فعاليت دارند.  معاون توس��عه مديريت و منابع 
دانشگاه علوم پزشكي كردستان از اجراي ۹ پروژه عمراني توسط خيرين 
سالمت استان خبرداد و گفت: اجراي پروژه هاي مركز دياليز بيمارستان 
توحيد با زيربناي اوليه ۸۰۰ متر مربع در فاز اول، احداث همراه سراي 
بيمارستان كوثر با ۶۰۰ مترمربع در دوطبقه و سه اتاق عمل و احداث 
مركز جامع ش��هر دزج قروه در زمين اهدايي خيرين با زيربناي ۶5۰ 
مترمربع همراه با ساختمان س��رايداري در بيمارستان شهيد بهشتي 

قروه از جمله طرح هاي پروژه  مذكور است. 
 بيدارپور در ادامه خاطرنش��ان ك��رد: اهداي ۳۳ تخت بيمارس��تاني به 
بيمارستان توحيد، احداث فوريت  هاي پيش بيمارس��تاني كامياران از 
ديگر طرح هاي پروژه عمراني حوزه خيرين اس��ت.  وي با اشاره به ايجاد 
پايگاه شهري كوپيچ علياي بانه گفت: تعميرات اساسي خانه هاي بهداشت 
دارغياث و آغبالغ طغامين بيجار با همت و نيت خيرخواهانه خيرين انجام 
شده است.  معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
از اهداي زمين براي احداث پايگاه فوريت هاي پزشكي سروآباد خبرداد و 
گفت: اهداي سه دستگاه ماشين دياليز )دو دستگاه ژاپني و يك دستگاه 
ساخت داخلي( با قيمت قريب به يك ميليارد تومان از محل خيرين تأمين 
شده است.   بيدارپور با اينكه از ابتداي ش��يوع كرونا تاكنون 5۶۰ بسته 
غذايي بين بيماران كم توان مالي بهبود يافته كرونا ويروس توزيع ش��ده 
است، افزود: اقالم تجهيزاتي مصرفي و نيازهاي برنامه خدمات اين بيماري 

در سطح استان به ارزش ۷ ميليارد تومان تهيه شده است. 

آغاز عمليات ساخت 300 واحد مسكوني
 در استان مركزي 

عمليات اجرايي ۳۰۰ واحد مسكوني     مركزي
طرح اقدام ملي مسكن با حضور معاون 
وزير راه و شهرسازي استاندار مركزي و جمعي از مسئوالن محلي 

در استان مركزي آغاز شد. 
حبيب اهلل طاهرخاني معاون وزير راه و شهرسازي در جريان سفر خود 
به اس��تان مركزي و در حاش��يه بازديد از طرح آماده سازي محله يك 
شهر مهاجران گفت ايجاد 2۰۰ هزار واحد مس��كوني در راستاي اين 
طرح ملي در شهرهاي جديد كشور تعريف شده كه ۱2۰ هزار آن آغاز 
شده است.  وي افزود: پيش بيني ش��ده بخش عمده طرح هاي تعريف 
شده در راستاي طرح اقدام ملي مسكن شهرهاي جديد كشور در سال 
۱4۰۰ به بهره برداري برس��د.  معاون وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: 
شهر جديد اميركبير اراك جزو ش��هرهاي نو تأسيس در كشور است 
و با در نظر گرفتن ش��اخص هاي خدمات شهري، ظرفيت خوبي براي 
سكونت و سرريز جمعيت اراك دارد.  طاهرخاني گفت: مهاجران نيز از 
جمله شهرهاي جديد كشور است كه ويژگي هاي ممتازي در شهرهاي 
جديد كشور داراس��ت.  وي ادامه داد: شهر مهاجران استعداد پذيرش 
چندطرح اقدام ملي مسكن را دارد و پروژه آماده سازي محله يك آن از 
وضعيت خوبي برخوردار است.  مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران 
شهرهاي جديد كشور گفت: پرونده مسكن مهر در استان مركزي بسته 
شده ولي اين روند در برخي از شهرهاي جديد كشور هنوز ادامه دارد كه 

اميد است هرچه زودتر به اتمام برسد. 
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران 
شهرهاي جديد كشور در سفر خود به استان مركزي عمليات اجرايي 
2۰۰ واحد مسكوني در ش��هر اميركبير و ۳۰۰ واحد طرح اقدام ملي 

مسكن را در شهر مهاجران آغاز كرد. 

توزيع ۶۱۱ هزار بسته معيشتي
 بين نيازمندان  مازندران

    مازندران  در مجموع س�ه مرحله اجراي كمك 
مؤمنانه ۶11 هزار بس�ته معيشتي به 
ارزش ۲1۳ ميليارد تومان در استان مازندران تهيه و بين نيازمندان 

توزيع شد. 
سردار سياوش مس��لمي فرمانده س��پاه كربال در آيين نهضت كمك 
مؤمنانه گفت: امسال تاكنون س��ه مرحله كمك مردمي و مؤمنانه در 
استان انجام ش��د و با تهيه بانك اطالعاتي، ۶۱۱ هزار بسته معيشتي 
به ارزش 2۱۳ ميليارد تومان تهيه و توزيع شده است.  وي توزيع ۸4۰ 
هزار بس��ته طعام و غذاي گرم به ارزش ۱۶ ميليارد تومان، توزيع ۳4 
هزار كارت هديه به ارزش ۷ ميليارد تومان، پرداخت قبوض آب، برق و 
گاز به تعداد ۹۸4 مورد به ارزش ۶۰۰ ميليون تومان را از جمله اقدامات 
بيان كرد و افزود: ۳۷ هزار بسته لوازم التحرير و پوشاك به ارزش 5/5 
ميليارد تومان توزيع شده است.  فرمانده سپاه كربال با عنوان ۷۸۸ سري 
جهيزيه به ارزش ۱5 ميليارد تومان و توزيع لوازم بهداشتي به ارزش ۱۶ 
ميليارد تومان در دوره كرونا انجام شده است، تصريح كرد: در مجموع 
در مرحله اول و دوم كمك مؤمنانه در هفته بسيج 25۰ ميليارد تومان 
كمك جمع آوري و بين نيازمندان توزيع ش��ده است.  سردار مسلمي 
ادامه داد: در ايام آذرماه 42 هزار بسته معيشتي به ارزش ۱5 ميليارد 

تومان توزيع شده است. 

بافت ۱۵0 هزار مترمربع فرش دستباف در چهارمحال و بختياري 
   چهارمحال وبختياري از ابتداي امس�ال تاكنون 1۵۰ هزار مترمربع فرش دستباف در 
استان چهارمحال و بختياري بافته و روانه بازار مصرف شده است. 
عليرضا جيالن رئيس اداره فرش چهارمحال و بختياري گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون ۱5۰ هزار 
مترمربع فرش دستباف در استان بافته و روانه بازار مصرف شده است.  وي افزود: اين فرش ها به همت 

۱۰۰ هزار بافنده و ب��رروي 45 هزار دارقالي 
بافته شده است.  رئيس اداره فرش چهارمحال 
و بختياري با اشاره به اينكه فرش ها در چهار 
س��بك گبه، يلمه، فرش بختياري و نائيني 
بافته و روانه بازار مصرف شده است، تصريح 
كرد: فرش دستباف استان داراي مهر اصالت 
رنگ و ش��هرت جهان��ي دارد.   جيالن ادامه 
داد: فرش هاي اين استان داراي اصالت رنگ 
جهاني است كه در سبك هاي بختياري، گبه، 

يلمه و ناييني و چالشتري توليد مي شود.  وي با تأكيد بر اينكه اصالت طرح، دقت در بافت و ثبات رنگ 
فرش هاي توليدي اين استان شهرت جهاني دارد گفت: در اين استان بيشتر مردم شهر هاي شهركرد، 
چالشتر، فارسان، باباحيدر، چلگرد، اردل، سامان، اشكفتك، پيربلوط، ارجنك، وردنجان، فرخشهر، 

بروجن، بلداجي، فرادنبه، شلمزار و بخش شوراب در هنرصنعت فرش دستباف فعاليت مي كنند. 

جنگل كاري 4۵00 هكتار از عرصه هاي اصفهان 
4 هزار و ۵۰۰ هكتار عرصه هاي اصفهان با هدف توس�عه پوش�ش     اصفهان

گياهي جنگل كاري شده است. 
عبدالرضا مهاجري معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اصفهان با اشاره به جنگل كاري 4 
هزار و 5۰۰ هكتار عرصه هاي استان در سال جاري گفت: اين طرح در شهرستان هاي نايين، شاهين 

شهر و ميمه و كاشان اجرا شده است. 
وي توس��عه پوش��ش گياهي، جلوگيري از 
فرس��ايش خاك و زمين، توليد اكس��يژن و 
مقابله با آلودگي هوا را از جمله اهداف انجام 
طرح جنگل كاري برش��مرد و افزود: توسعه 
پوشش گياهي از جمله اصلي ترين برنامه هاي 
اي��ن اداره كل در س��ال جاري ب��ود.  معاون 
فني اداره كل منابع طبيع��ي و آبخيزداري 
اصفهان خاطرنش��ان كرد: اجراي طرح هاي 

جنگل كاري در استان با محوريت گياهان مقاوم با آب و هواي خشك و نيمه خشك انجام مي شود تا 
بدليل بارش هاي كم، اين گياهان ماندگار باشند.  مهاجري گفت: بر همين اساس درخت اسكوپاريا 
)نوعي درخت بادام( كه در شرايط خشك بخوبي خود را حفظ مي كند از گياهان اصلي كشت شده در 

طرح جنگل كاري و توسعه پوشش گياهي استان بود. 

تشييع و خاكسپاري پيكر ۵ شهيد گمنام در فارس
همزمان با ايام فاطميه 

۸۱ درصد ماسالي ها 
غربالگري كرونا شدند

   فارس مراس�م تشييع 
پيكره�اي پ�اك 
پنج ش�هيد گمنام با رعاي�ت پروتكل هاي 
بهداش�تي ويژه ايام ش�يوع كرونا، در نقاط 
مختل�ف اس�تان ف�ارس برگ�زار ش�د. 
همزمان با اي��ام دهه دوم فاطمي��ه، پيكرهاي 
پاك و مطهر ۱5 شهيد گمنام تازه تفحص شده 
دوران دفاع مقدس، طي مراسم باشكوهي و با 
استقبال مسئوالن ارشد فارس و جمعي از مردم 

شهيد پرور شيراز وارد اين شهر شد. 
نخستين مراسم تشييع و خاكسپاري پيكرهاي 
مطهر شهدا در روز پنج ش��نبه، 25 دي ماه در 
شيراز برگزار شد كه در آن پيكر مطهر دو تن از 
شهداي گمنام كه يكي ۱۹ ساله و در عمليات 
تك دشمن در سال ۶۷ و در منطقه شلمچه و 
ديگري 2۱ ساله و در عمليات والفجر يك و در 
منطقه فكه به فوز عظيم شهادت رسيده بودند، 
در آرامستان بهشت احمدي ش��يراز به خاك 

سپرده شدند. 
 همچنين صبح ش��نبه 2۷ دي  و در چهارمين 
روز حضور پيكرهاي مطهر ش��هدا در اس��تان 

فارس،  مراسم تش��ييع پيكر شهيد گمنام 25 
ساله كه در عمليات تك دش��من در سال ۶۷ 
در منطقه زبيدات به ش��هادت رسيده بود،  در 
مركز پش��تيباني منطقه2 ارتش برگ��زار و به 

خاك سپرده شد. 
 همچنين در همين س��اعت مراسم تشييع 
پيكر شهيد ۱۹ ساله كه در عمليات كربالي 
5 و منطقه شلمچه به ش��هادت رسيده در 
پادگان شهيد بهمن باقري ش��يراز وابسته 
به نيروهاي دريايي س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي برگزار شد.  شهيد گمنام 24 ساله 
كه در عمليات كربالي 5 و منطقه شلمچه 
به شهادت رس��يده بود نيز صبح ديروز در 
دانشگاه علوم پزش��كي گراش تشييع و به 

خاك سپرده شود. 
 مراسم تش��ييع پيكر و خاكس��پاري پيكر دو 
شهيد گمنام كه يكي 2۰ س��اله و در عمليات 
كربالي 5 و منطقه شلمچه و ديگري ۱۷ ساله 
و در عمليات رمض��ان منطقه ش��رق بصره به 
شهادت رسيده بودند نيز ساعت ۱5 در قره بالغ 

استان فارس، برگزار شد. 

ش�بكه  ير مد    گيالن
و  بهداش�ت 
درمان شهرستان ماس�ال، از غربالگري 81 
درصدي جمعيت شهرستان ماسال در طرح 
خب�رداد.  س�ليماني  ش�هيد 
دكتر نسيبه يوسفيان مديرش��بكه بهداشت و 
درمان شهرستان ماسال با اشاره به نياز شبكه 
بهداش��ت به تهيه جامعه آماري از افراد درگير 
با كرونا گفت: طرح غربالگري شهيد حاج قاسم 
س��ليماني با همكاري جهادگران بس��يجي به 
منظور شناس��ايي اف��راد و خانواده هاي درگير 
با بيم��اري كرونا از ۹آذر س��ال ۹۹ در س��طح 
شهرس��تان ماس��ال آغاز ش��د.  وي با اشاره به 
غربالگري حداكثري افراد شهرستان افزود: از روز 
آغاز اين طرح، ۶۰ گروه سه نفره شامل بسيجيان 
آموزش دي��ده با محوريت شناس��ايي، پايش و 
غربالگري افراد درگير با بيماري منحوس كرونا 
در شرايط نارنجي به درب منازل مردم مراجعه 
كردند كه از ابتداي ط��رح تاكنون ۸۱ درصد از 
جمعيت شهري و روستايي شهرستان غربالگري 
شده اند.  مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

ماسال با تأكيد بر نقش حياتي طرح غربالگري 
ش��هيد س��ليماني تصريح كرد: پس از شروع 
طرح غربالگري بيش از 4۰ مورد مش��كوك به 
كرونا در ماسال شناسايي شده كه از اين تعداد، 
تست 24 نفر مثبت بود. پس از مشخص شدن 
افراد مش��كوك به كرونا در اين طرح با مراجعه 
همكاران شبكه بهداشت و درمان درب منازل 
اين افراد، بيش از 2۳۰ م��ورد آزمايش كرونا از 
افراد خانواده، همكاران و نزدي��كان آنان انجام 
شده است.  يوسفيان با اشاره به وضعيت نگران 
كننده ماسال گفت: از روزهاي اول شروع طرح 
غربالگري، اين شهرستان در وضعيت نارنجي قرار 
داشت كه پس از مدتي به زرد تبديل شد و اين 
از اثرات طرح شهيد سليماني است، اما با توجه 
به اينكه دوباره به وضعيت نارنجي بازگشته ايم، 
نتايج تحقيقاتي نشان مي دهد از علل اوج گيري 
مجدد كرونا در ماسال، مي توان به دورهمي هاي 
خانوادگي، عدم رعايت پروتكل ها، عدم استفاده 
از ماسك، برگزاري مراسمات خانوادگي، عدم 
رعاي��ت فاصله گذاري اجتماعي و س��اير موارد 

اشاره كرد. 

در ۹ ماهه امسال     اردبيل
بيش از 18۲ واحد 
صنعت�ي و تولي�دي در اس�تان اردبي�ل ب�ه 

بهره برداري رسيد. 
رامين صادقي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اردبيل در جريان بازديد نماينده اردبيل، 
نير، نمين و س��رعين در مجلس شوراي اسالمي 
از واحدهاي توليدي و نشس��ت با صنعتگران در 
استان گفت: در س��ال جهش توليد برنامه ريزي 
ما راه اندازي ۱5۰ واحد توليدي در سطح استان 
بود كه پيش روتر از اين هدف گذاري، در ۹ ماهه 
امسال تالش شد تا بيش از ۱۸2 واحد صنعتي، 
توليدي و اش��تغالزا به بهره برداري برس��د.  وي 
ظرفيت اش��تغال اين واحدها را 5 هزار نفر اعالم 
كرد و افزود: تم��ام هدف گ��ذاري و برنامه ريزي 
سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال جهش 

توليد تقويت حوزه اش��تغال و توان افزايي در اين 
بخش اس��ت.  رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان اردبيل تصريح ك��رد: ۷۷ واحد 

راكد اس��تان نيز جزو برنامه ريزي هاي س��ازمان 
صمت بود تا آنها را وارد چرخه توليد كنيم كه تا به 
امروز 5۰ واحد به چرخه فعاليت بازگشته تا توان 

اشتغال ۹۰۰ نفر در سايه فعاليت اين مجموعه ها 
فراهم  آيد.  صادقي رويكرد ديگر سازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت را اس��تفاده از ظرفيت خالي 
واحده��ا در جهت افزاي��ش توليد اع��الم كرد و 
افزود: از ابتداي امسال تاكنون 4۰ واحد توليدي 
در استان اقدام به افزايش ظرفيت توليد كرده اند 
كه اين كار ۳۰ تا ۸۰ درصد توان توليد آنها را در 
كنار ايجاد و تثبيت اشتغال بيشتر به وجود آورده 
است.  در ادامه اين نشست نماينده مردم اردبيل، 
نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسالمي نيز 
خاطر نشان كرد: عمده درخواست سرمايه گذاران 
پرداخت تس��هيالت كم بهره، تقس��يط بدهي و 
استمهال وام هاي قبلي بوده كه سعي خواهيم كرد 
با طرح اين خواسته ها و مطالبات سرمايه گذاران 
در كميسيون اقتصادي مجلس راهكاري مناسب 

براي آنها در نظر گرفته شود. 

185 واحد صنعتي در اردبيل به بهره برداري رسيد

سوانح در كمين 28۵ روستاي خراسان شمالي
مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي از در معرض خطر بودن ۲8۵      خراسان شمالي

روستاي استان بر اثر سوانح خبر داد. 
محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي با اشاره به در معرض خطر بودن 2۸5 روستاي استان 

بر اثر سوانح گفت: روس��تاهاي مذكور در خطر 
س��وانحي همچون س��يل، رانش زمين و سنگ 
غلطان هستند.  وي افزود: جابه جايي اين روستاها 
در دس��تور كار قرار ندارد بلكه اجراي عملياتي 
همچون ساخت ديوارهاي ساحلي، بسترسازي 
حريم و بستر رودخانه ها و... مي تواند اين روستاها 
را در مقابل حوادث طبيعي ايمن كند.  مديركل 
بنياد مسكن خراسان شمالي ادامه داد: مشخصات 

و نام روستاها براي انجام اقدامات عالج بخشي به دستگاه هاي مربوطه اعالم شده اند.  محمدي در ارتباط 
با رانش زمين در روستاهايي كه طي دو سال گذشته بر اثر بارش شديد بارندگي اتفاق افتاده بود، نيز 
گفت: بر اثر بارش شديد باران تعدادي از روستاها در خراسان شمالي دچار رانش زمين شدند كه امر 

جابه جايي تعدادي از واحدها كه در معرض خطر قرار گرفتند، در دستور كار قرار گرفت. 

ثبت ملي خانه قديمي امام خميني)ره( در كرج
رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي شهر كرج از     البرز
ثبت ملي خانه قديمي امام خميني )ره( در محله حصار كرج خبرداد. 
منصور وحيدي رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي شهر كرج گفت: طي سال هاي 
پيش از پيروزي انقالب ش��كوهمند اسالمي در 
بهمن 5۷، در نزديكي شهرستان هاي استان البرز 
كه آن زمان در قالب استان تهران تقسيم بندي 
مي شدند، موجب مي شد كه بس��ياري از سران 
انقالب و يارانش��ان در طول مبارزه براي مدتي 
مجبور به مهاجرت و حتي پنهان ش��دن در اين 
منطقه ش��وند.  وي افزود در همين راس��تا امام 
خميني)ره( نيز حدود سال ۱۳42 براي مدتي 
در شهرس��تان كرج و منطقه حصار ساكن شدند و هنوز هم هس��تند افرادي از اين محله كه حضور 
امام)ره( در كرج را به ياد داش��ته باش��ند.  وي گفت: در كارگروه احياي هويت فرهنگي مقرر شد تا 
شوراي اسالمي و شهرداري به منظور حفظ اين اثر ارزشمند، اقدام به تملك خانه مزبور در منطقه ۱۱ 

شهرداري  كنند تا توسط ميراث فرهنگي ثبت ملي و مورد بهره برداري قرار گيرد. 

طرح رصد معلوليت ها 
در خراسان جنوبي اجرايي مي شود

 همزم�ان با ش�ش اس�تان ديگ�ر ط�رح رص�د معلوليت ها 
)ان�واع كم توان�ي( در خراس�ان جنوبي اج�را مي ش�ود. 
حس��ن ش��رفي معاون امور توس��عه پيش��گيري بهزيس��تي 
خراس��ان جنوبي از انج��ام طرح تعيين ش��يوع و عل��ل انواع 
كم تواني يا هم��ان طرح رص��د معلوليت ها بص��ورت پايلوت 
در خراس��ان جنوبي خبرداد و گفت: اين طرح ج��زو اقدامات 
پيشگيرانه بهزيستي در كشور بوده و در استان خراسان جنوبي 
نيز با هدف تعيين ميزان ش��يوع انواع كم تواني معلوليت هاي 
مرتبط با آسيب و شناسايي عوامل مرتبط با شيوع كم تواني و 

پيشگيري از آن اجرا مي شود. 
وي اف��زود: نيروهاي آموزش ديده و پرسش��گران مجرب بخش 
غيردولتي تحت نظارت بهزيس��تي به عنوان بازوي اجرايي اين 
طرح از نيمه دي ماه تا حداكثر دو ماه ضمن مراجعه به در منازل 
هم اس��تاني ها، اطالعات مورد نياز را از خانوادها دريافت و ثبت 

مي كنند.  

 رونمايي از ثبت ملي 
محل شهادت دانشجويان دانشگاه تبريز

طي مراس�مي از ثب�ت مل�ي محل ش�هادت دانش�جويان 
دانش�كده فني دانش�گاه تبري�ز، به عن�وان مي�راث دفاع 
مق�دس در فهرس�ت آث�ار ناملموس مل�ي رونمايي ش�د. 
اين مكان مقدس در اجراي بند)ج( ماده قانون تش��كيل سازمان 
ميراث فرهنگي كش��ور مبني بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غير 
منقول فرهنگي- تاريخي كش��ور، به ثبت رس��يده است.  محل 
شهادت دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تبريز در حال حاضر به 
موزه شهداي 2۷دي اين دانشگاه تبديل شده و در اين موزه آثاري 
از شهداي دفاع مقدس از جمله آثاري از شهداي دانشكده فني و 
ديگر شهداي اين دانشگاه از جمله شعر، وصيتنامه، دست نوشته ها 
و عكس هاي اين شهدا براي تحقيق و مطالعه و بازديد دانشجويان، 
اس��اتيد، كاركنان و ديگر عالقمن��دان به آثار ش��هدا نگهداري 
مي شود.  در 2۷ دي ماه سال ۱۳۶5 در پي بمباران دانشكده فني 
دانشگاه تبريز توسط رژيم بعثي، 22 نفر از دانشگاهيان كه در حال 

پشتيباني از رزمندگان دفاع مقدس بودند، به شهادت رسيدند. 

 ساخت پايگاه سالمت انقالب
 به همت پدر شهيد ماليري

پاي�گاه س�المت انق�الب مالير ب�ا كم�ك ش�ادروان حاج 
»محمدعل�ي رحيم�ي« پ�در بزرگ�وار ش�هيد جاويداالثر 
»محس�ن رحيم�ي« س�اخته و ب�ه هم�ت ش�ادروان 
ح�اج »محم�ود تويس�ركاني« تجهي�ز و افتت�اح ش�د. 
دكتر عباس آذرهمايون رئيس مجمع خيرين سالمت مالير در 
مراسم افتتاح پايگاه سالمت انقالب شهرس��تان مالير، با اشاره 
به س��اخته ش��دن اين مركز بهداشت به همت ش��ادروان حاج 
»محمدعلي رحيمي« پدر بزرگوار ش��هيد جاويداالثر »محسن 
رحيمي« و به همت شادروان حاج »محمود تويسركاني« تجهيز 
شد، گفت: اين پايگاه در زميني به مساحت ۱4۰ مترمربع با پنج 

نفر پرسنل آغاز به كار كرد. 
وي افزود: ۱۰۰ ميليون تومان از اين اعتبار توسط شبكه بهداشت 
و درمان شهرستان و مابقي به همت خيرين گرانقدر تأمين شده 
است، در واقع با پيش قدم ش��دن خيرين، مجوز شروع كار براي 

شبكه بهداشت و درماني ميسر مي شود. 

   همدان   آذربايجان شرقي     خراسان جنوبي 

پروانه سهرين بيگلو


