
11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6126 سه ش��نبه 30 دی 1399 | 5 جمادی الثان��ی 1442 |

88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

    اردبيل طرح ه�اي س�د 
بفراج�رد، خ�ط 
لوله آبرساني از سد بفراجرد و تصفيه خانه آب 
شرب خلخال در اس�تان اردبيل تاپايان سال 
مي رس�د.  بهره ب�رداري  ب�ه  و  تكمي�ل 
عباس جنگي مرني مديرعامل شركت آب منطقه اي 
اردبيل در بازديد از خط لوله آبرساني از سد بفراجرد 
و تصفيه خانه آب ش��رب خلخال گف��ت: طرح هاي 
س��د بفراجرد، خط لوله آبرساني از س��د بفراجرد و 
تصفيه خانه آب شرب خلخال تا پايان سال تكميل و 
بهره برداري مي رسند.  وي افزود: با وجود برودت هوا 
در ماه هاي اخير در منطقه و برف و س��رما، همكاران 
شركت آب منطقه اي اردبيل و كارشناسان و مديران 
اجرايي در اين طرح ها تالش مي كنند تا اين سه طرح 
در شهرس��تان خلخال در كم ترين زم��ان ممكن به 
بهره برداري برسند و مردم عزيز منطقه از آنها استفاده 
نمايند.  مديرعامل شركت آب منطقه اي اردبيل تصريح 

كرد: با توجه به اينكه شروع بهره برداري آزمايشي از 
تصفيه خانه آب ش��رب خلخال براي روزهاي آينده 
برنامه ريزي شده است و تمامي تجهيزات فني در داخل 
تصفيه خانه نيز در ماه هاي اخير نصب شده اند؛ لذا بايد 

در راه اندازي آنها و اتمام كارهاي باقيمانده تس��ريع 
شود.  جنگي مرني يادآور ش��د: احداث تصفيه خانه 
آب شرب خلخال با ظرفيت ۲۸۵ ليتر در ثانيه كه از 
سال ۱۳۹۵ با برآورد اوليه سرمايه گذاري به مبلغ ۳۷۷ 

 BOT ميليارد ريال توسط بخش خصوصي به روش
در حال اجرا مي باشد، در حال حاضر با هزينه كردي 
معادل ۸۲۰ ميليارد ريال حدود ۹۶ درصد پيشرفت 
فيزيكي دارد.  وي افزود: اجراي بيش از ۱۰ كيلومتر از 
طرح خط لوله انتقال آب از سد بفراجرد به تصفيه خانه 
آب شرب خلخال نيز به اتمام رسيده است و كمتر از 
يك كيلومتر باقيمانده اجراي اين خط انتقال نيز در 
حال انجام است و مخازن ۲ و ۵ هزار متر مكعبي الزم 
براي ذخيره آب ش��رب نيز احداث شده اند و در حال 
تكميل هستند و همزمان با تكميل تصفيه خانه، احداث 
خط لوله انتقال آب در قالب طرح آبرساني خلخال نيز 
به اتمام مي رس��د.  مديرعامل شركت آب منطقه اي 
اردبيل گفت: با اقدامات و تالش هاي انجام ش��ده در 
سال جاري در تصفيه خانه آب شرب خلخال در حال 
حاضر جاي گذاري و نصب فيلتر پرس به عنوان آخرين 
قطعه از تجهيزات تصفيه و نصب تجهيزات فرآيندي 

تصفيه خانه به اتمام رسيده است. 

سدبفراجردوتصفيهخانهآبشربخلخالبهبهرهبرداريميرسد

افتتاح دفتر مجمع جهاني ايثارگران دفاع مقدس در سنندج 
همزمان با سالگرد     كردستان
بمباران ۲۸ دي ماه 
س�ال ۶۵ و روز مل�ي مقاومت و ايث�ار مردم 
سنندج، بيست و ششمين دفتر مجمع جهاني 
ايثارگران دفاع مقدس در اين شهر افتتاح شد. 
اس��ماعيل بيگ محمدي دبيركل مجمع جهاني 
ايثارگ��ران دفاع مق��دس در مراس��م افتتاح دفتر 
اين مجم��ع جهاني گفت: كردس��تان س��رزمين 
مجاهدت هاي خاموش و ايثارگري هاي بزرگ است.  

وي افزود: مجمع جهاني ايثارگران دفاع مقدس با همراهي و مشاركت ايثارگران سراسر كشور فعاليت خود را 
شروع كرده است و به مناسبت سالگرد بمباران ۲۸ دي ماه سال ۶۵ سنندج و گراميداشت روز ملي مقاومت و ايثار 
مردم اين ديار شاهد افتتاح بيست و ششمين دفتر اين مجمع در استان كردستان هستيم.  دبيركل مجمع جهاني 
ايثارگران دفاع مقدس خاطرنشان كرد: اشتغالزايي، استخدام و كمك به باال بردن سطح معيشتي خانواده هاي 
ايثارگر از اهداف اين مجمع بوده و در اين راستا نيز پنج هلدينگ اقتصادي را در سطح كشور راه اندازي كرده ايم.

اصفهان رتبه اول ثبت روزهاي ناسالم در بین شهرهاي كشور
مديركل حفاظت     اصفهان
محيط زيس�ت 
اصفهان با اشاره به توزيع نامتوازن صنايع در 
استان از كسب رتبه اول ثبت روزهاي ناسالم 
در مي�ان ش�هرهاي كش�ور خب�رداد. 
ايرج حش��متي مديركل حفاظت محيط زيس��ت 
اصفهان در نشست مجازي روز ملي هواي پاك با 
موضوع »گزارش تحليلي وضعيت كيفيت هواي 
كالنش��هر اصفهان و ش��عاع ۵۰كيلومتري آن و 

اقدامات و چالش ها « كه موجب شده تا اين استان رتبه اول ثبت روزهاي ناسالم در ميان شهرهاي كشور را به 
دست آورد، گفت: بيش از ۱۰ هزار واحد صنعتي بزرگ و كوچك، ۱۵ هزار واحد صنفي توليدي، ۷۶شهرك و 
ناحيه صنعتي، حدود ۹۰۰ معدن فعال و ۲ هزار واحد سنگبري در استان اصفهان فعال هستند.  وي عوامل با منشأ 
طبيعي مؤثر در ايجاد بحران آلودگي زيست محيطي در استان اصفهان را تغييرات اقليمي و خشكسالي، كانون هاي 
ريزگرد داخل و خارج استان، وضعيت توپوگرافي كالنشهر اصفهان و وارونگي دما دانست و افزود: توسعه ناپايدار 
استقرار صنايع، فعاليت صنايع آجر، واحدهاي سنگبري، شهرك هاي صنعتي، حمل و نقل و ترافيك و تغيير 

كاربري زمين نيز عوامل انسان ساخت مؤثر در ايجاد آلودگي زيست محيطي در استان اصفهان است.

 تهیه ۴ هزار و ۴۰۰ تبلت براي دانش آموزان نیازمند مازني
با كمك يكي از    مازندران
خيران و خريد 
تبلت، زمينه تحصيل ۴ هزار و ۴۰۰ دانش آموز 
زير پوشش كميته امداد استان مازندران در 

فضاي مجازي فراهم شد. 
حجت االسالم بشير عاليشاه مديركل كميته امداد 
مازندران گفت: يكي از خيران براي تهيه تبلت براي 
تمامي دانش آموزاني كه در نوبت دريافت بودند، 
اعالم آمادگي كرد تا ۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه تبلت 

را فراهم كند.   وي افزود: ۵۰ درصد اين هزينه از سوي كميته امداد و ۵۰ درصد ديگر توسط اين خير نيكوكار 
تأمين شده است و در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها، اين خير، ۸ ميليارد تومان براي تهيه تبلت 
دانش آموزان نيازمند به كميته امداد استان اهدا كرد تا با مشاركت وي و كمك ۵۰ درصدي كميته امداد، اين 
ملزومات آموزشي تهيه و به دانش آموزان نيازمند اهدا شود.   مديركل كميته امداد مازندران تصريح كرد: از شروع 

سال تحصيلي تاكنون هزار و ۴۰۰دستگاه گوشي و تبلت در اختيار دانش آموزان نيازمند قرار گرفته است.

پرداخت زكات از طرف 35۰ روستاي خراسان شمالي
امسال از ۵۴۹      خراسان شمالي
روستاي داراي 
ظرفيت پرداخت زكات در خراسان شمالی، 
۳۵۰ روس�تا زكات خود را پرداخت كردند. 
مجي��د اله��ي راد دبي��ر ش��وراي زكات 
خراسان شمالي گفت: امسال به جهت اهميت 
ساماندهي وضعيت و مشكالت معيشتي مردم، 
منابع پرداختي زكات با اولويت نياز محرومان 
هزينه شده اس��ت.  وي در ادامه ميزان زكات 

پرداختي مردم استان در ۹ ماهه امسال را بيش از ۱۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان اعالم كرد و افزود: 
از مجموع زكات پرداختي ۸ ميليارد و ۹۳۷ ميليون تومان آن زكات واجب، ۶ ميليارد و ۳۳۰ ميليون 
تومان آن زكات مستحبي و ۳ ميليارد و۴۳۰ ميليون تومان آن زكات فطريه بوده است.  دبير شوراي 
زكات خراسان شمالي خاطرنشان كرد: ۶۵ درصد از زكات جمع آوري شده امسال براي امور حمايتي 
محرومين و نيازمندان و ۳۵ درصد نيز در بخش ساخت و احداث پروژه هاي عمراني هزينه شده است.  
الهي راد شمار عامالن افتخاري شوراي زكات استان را هزار و ۸۰۰ نفر اعالم كرد و ادامه داد: هفت نفر 

از روحانيون و سه سرباز طلبه نيز در ادارات زكات سطح استان با اين نهاد همكاري دارند. 

 بكار گیري نیروهاي بومي 
اولويت اول صنعت نفت بوشهر

رئيس مجمع نمايندگان بوشهر از     بوشهر
مجموعه هاي نفتي مستقر در استان 
خواس�ت تا بكار گيري نيروهاي بومي را اولويت خود قرار دهند. 
عبدالكريم جميري رئيس مجمع نمايندگان استان بوشهر در بازديد 
از مخازن نفتي شهرس��تان بندر ديلم استان بوشهر با اشاره به اينكه 
اولويت بكار گيري در اين صنايع بايد با بومي هاي استان باشد گفت: 
بايد به نيروهايي كه مي توانند در عرصه هاي مختلف خودي نشان دهند 
فرصت دهيم تا بتوانند نقش آفريني كنند و بگويند كه ما مي توانيم.  
وي افزود: اين بي توجهي ها ن��ه تنها در مجموعه نفت بلكه در برخي 
ديگر از دستگاه ها وجود دارد، بايد نيروهاي كه قصد داريد بكارگيري 
كنيد تا جايي كه امكان دارد از مردم بومي منطقه و استان تأمين شود و 
هنگامي كه اين نيروها با توجه به تخصص مورد نياز يافت نشد به خارج 
از منطقه رجوع كنيد.  رئيس مجمع نمايندگان استان بوشهر تصريح 
كرد:  اشتغال مردم بومي نبايد فقط به اشتغال نيروهاي خدماتي ختم و 

تعريف شود، بلكه بايد با نگاه توسعه اي به استان بوشهر توجه شود.

 راه اندازي میز تخصصي صادرات
 كیف و كفش در همدان

رئيس س�ازمان صنع�ت، معدن و     همدان
تجارت هم�دان از راه اندازي ميز 
تخصصي صادرات كيف و كفش در اين استان در راستاي حمايت از 
صنوف توليدي به منظور رشد و توسعه صادرات غيرنفتي خبرداد. 
حميدرضا متين رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: 
ميز صادرات صنوف توليدي و خدماتي در س��ازمان توسعه تجارت 
طراحي شده و هر كدام از استان ها براساس ظرفيت و توانمندي موجود 
اين ميز را تشكيل مي دهند.  وي با بيان اينكه استان همدان در زمينه 
توليد كيف و كفش از ديرباز داراي استعداد و ظرفيت خوبي است و 
شمار زيادي از اصناف در اين رشته مشغول فعاليت هستند. تأكيد 
كرد: با برندسازي و تبليغات فراملي مي توان براي اين محصوالت در 
بازارهاي خارجي مشتري پيدا كرد تا ارزش افزوده و سود بيشتري براي 
توليدكنندگان داشته باشد.  به گفته رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت همدان مهم ترين هدف از راه اندازي ميز صادرات كيف و كفش، 

گشوده شدن چتر حمايتي دولت بر سر فعاالن اين عرصه است. 

 اهدای كتاب هاي كمك آموزشي 
به دانش آموزان نیازمند ايالمي

   ايالم مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ايالم از اهدای بيش از ۳۶۰۰ جلد 
كتاب كمك آموزش�ي به دانش آموزان كم بضاعت اس�تان 

به ارزش ۹۰ ميليون تومان خبرداد. 
عمران خودآموز مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان ايالم با 
اعالم اين خبر، گفت: اين كمك به دانش آموزان مقاطع تحصيلي 
متوسطه اول و متوسطه دوم در رشته هاي علوم تجربي و رياضي به 
دانش آموزان كم بضاعت با همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان 
انجام شده است.  وي با بيان اينكه اين فعاليت با شناسايي دقيق، علمي 
و آگاهانه مخاطبان جامعه هدف، كتاب هاي كمك آموزشي گاج به 
طور رايگان توسط »كتابسرا«ي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان انجام شده است، تصريح كرد: توجه به مخاطبان مناطق محروم 
از آموزش و تهيه و توزيع و اهدای كتاب هاي آموزشي گاج كه از سوي 
معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اختيار اين 

اداره كل قرار گرفته، از اهداف غايي و حمايتگرانه ماست.

 آموزش مهارت هاي بهداشت و درماني 
به محرومان قزويني

 500 ايثارگر گيالني دهه فجر
 امسال خانه دار مي شوند

سفيران سالمت     قزوين
بس�يج و سپاه 
مهارت هاي بهداش�ت و درماني را به اهالي و 
سكنه روستاهاي محروم و دورافتاده استان 

قزوين آموزش مي دهند. 
س��رهنگ حمزه برين مع��اون اجرايي س��پاه 
صاحب االمر)عج( استان قزوين با اشاره به برگزاري 
دوره هاي ويژه آموزش و تربيت سفيران سالمت در 
روستاها در جهت محروميت زدايي گفت: در اين 
دوره ها انواع روش هاي درمان خانگي بيماري ها 
و عارضه هاي عمومي از جمله اسهال، استفراغ، 
تب، فشار خون، سرماخوردگي و دردهاي مفاصل 
توس��ط پزش��كان مجرب و همچنين پزشكان 
متخصص در حوزه طب اس��المي به س��فيران 
سالمت سپاه آموزش داده مي شود.  وي افزود: در 
اين دوره ها موضوعاتي مانند ماساژ درماني براي 
درمان دردهايي چون ديس��ك كمر، سياتيك، 
قولنج و سردرد در كنار مواردي مانند روش هاي 
تقويت سيس��تم ايمني، حجامت و نحوه مقابله 
با بيوتروريسم از طريق پزشكان و استادان طب 
سنتي استان به سفراي سالمت ما آموزش داده 
مي شود.  مسئول قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه 
صاحب االمر)عج( قزوين با اش��اره ب��ه برگزاري 

۳۰۰ جلسه آموزش مهارت هاي درمان خانگي 
توسط سفيران س��المت بس��يج گفت: در اين 
جلسات ۱۴۰ سفير سالمت قرارگاه پيشرفت و 
آباداني سپاه مهارت هاي فراگرفته خود در حوزه 
بهداشت و درمان را به ساكنان روستاهاي هدف 
طرح محروميت زدايي سپاه استان قزوين آموزش 
دادند.  برين با بيان اينكه ط��رح مهارت آموزي 
درماني سفيران سالمت سپاه يك طرح دائمي 
است و محدود به مقطع زماني خاصي نمي شود، 
افزود: در قالب اين طرح در هر روستا يك نيروي 
بسيجي را به عنوان سفير سالمت انتخاب كرده و 
آموزش هاي الزم در حوزه بهداشت و درمان را به 
او ارائه مي  دهيم تا او هم اين آموزش ها را در اختيار 
اهالي روس��تا قرار دهد.  وي ادام��ه داد: در حال 
حاضر مهارت آموزي و محروميت زدايي درماني 
در سه دهس��تان چوقور طارم سفلي، دستجرد 
الموت غربي و زوارك الموت ش��رقي در دستور 
كار كارگروه سالمت قرارگاه پيشرفت و آباداني 
س��پاه صاحب االمر)عج( ق��رار دارد.  حبيب اهلل 
سياهكالي مرادي معاون بهداشت و درمان سپاه 
صاحب االمر)عج( اس��تان قزوين هم به افزايش 
سرعت و ميزان غربالگري كرونايي توسط تيم هاي 

رهگيري پايگاه هاي مقاومت بسيج اشاره كرد.

مدي�ركل بنياد     گيالن
شهيد گيالن از 
خانه دار شدن ۵۰۰ نفر از ايثارگران اين استان 

تا دهه فجر خبرداد. 
عبداهلل پاكاري مديركل بنياد ش��هيد گيالن در 
جلسه مشترك ش��وراي هماهنگي حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس و ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت گيالن با اشاره به تفاهمنامه رسيدگي 
به مشكل مسكن ايثارگران، گفت: بيش از ۲ هزار 
ايثارگر واجد دريافت مسكن داشتيم كه تا امروز 
بيش از ۴ هزار نفر از اين خدمات بهره مند شدند 
و ۵ هزار نفر نيز منتظر دريافت خدمات هستند.  
وي با بيان اينكه تا پايان دولت فعلي مكلف هستيم 
مشكل مسكن هزار و ۵۰۰ ايثارگر را ساماندهي 
كنيم، افزود: زمين هايي تعرفه شده و تا به امروز 
اقداماتي نيز انجام داديم و مكلف هستيم تا دهه 
فجر، عمليات اجرايي شدن اين تفاهمنامه را به 
صورت ويدئو كنفرانس و كش��وري انجام دهيم.  
مديركل بنياد ش��هيد و امور ايثارگران گيالن با 
بيان اينكه ۵۰۰ ايثارگر گيالني تا دهه فجر مسكن 
دريافت مي كنند، تصريح كرد: اين موضوع تاكنون 
براي حدود ۱۷۱ نفر قطعي شده اما اگر زمين ها 
واگذار نشود اين تفاهمنامه عملياتي نخواهد شد.  

پاكاري با اشاره به اينكه اگر زمين هاي مدنظر به 
بنياد شهيد واگذار ش��ود مشكل مسكن بخش 
اعظمي از ايثارگران برطرف خواهد ش��د، افزود: 
يك اقدام ضربتي و جه��ادي براي اجرايي كردن 
اين تفاهمنامه در موعد مقرر نياز است.  وي با اشاره 
به پيشنهاد سپاه قدس گيالن مبني براينكه تعرفه 
زمين هاي راه و شهرسازي اعطا شده به اين نهاد به 
نفع ايثارگران واگذار شود، ادامه داد: همچنين سپاه 
قدس گيالن اعالم آمادگي كرده كه تمام امكانات 
لجستيكي خود را براي ساخت مسكن ايثارگران 
استان در اختيار ما قرار دهد.  مديركل بنياد شهيد 
گيالن با اش��اره به ايثارگران گروه ويژه اس��تان 
گيالن، خاطرنش��ان كرد: ۲۱ جانباز ۷۰ درصد 
داريم كه جزو گروه ويژه هستند و بايد زمين در 
سطح شهر براي آنها تعرفه شود.  پا كاري با بيان 
اينكه حدود ۲۰هزار جانباز اس��تان در سال هاي 
دفاع مقدس به فيض جانبازي نائل آمدند، تصريح 
كرد: وجود ۲۰ هزار جانباز، ۸ هزار شهيد و ۲هزار و 
۶۰۰ آزاده بيانگر نقش مؤثر گيالني ها در سال هاي 
دفاع مقدس است.  وي افزود: گيالن جزو ۱۰استان 
اول كشور از نظر تعداد شهدا و ايثارگران به شمار 
مي رود كه اين آمار نشان از تعهد انقالبي و روحيه 

مبارزه مردم گيالن است. 

 اشتغال آفريني در كسب وكارهاي خانگي 
با »بانوي بركت«

بني�اد بركت س�تاد اجراي�ي فرمان ام�ام روي�داد مل�ي »بانوي 
برك�ت« را ب�ا ه�دف كارآفرين�ي در ح�وزه كس�ب وكارهاي 
مي  كن�د.  برگ�زار  بان�وان  ب�راي  خانوادگ�ي  و  خانگ�ي 
مجري رويداد ملي بانوي بركت در تش��ريح اهداف برگزاري اين رويداد 
گفت: طراحي مدل هاي بومي براي افزاي��ش حضور بانوان در حوزه هاي 
اقتصاد خانواده و كس��ب و كارهاي خانگي، افزايش مش��اركت اقتصادي 
بانوان، تقويت شبكه اجتماعي بانوان كارآفرين بنياد بركت و ارائه طرح هاي 
صنايع خالق در كسب و كار بانوان از جمله اهداف برگزاري اين رويداد است.  
منصوره اخوان با اشاره به فراخوان رويداد ملي بانوي بركت خاطرنشان 
كرد: كارآفرين��ان و ايده پ��ردازان مي توانند از طريق اپليكيش��ن جامع 
 بركت به نشاني app. barkat. ir يا سايت رويدادهاي بركت به نشاني

 event. barkat. ir طرح ها و مدل هاي كسب وكار و ايده هاي سياستي 
خود را در حوزه كارآفريني براي بانوان ارائه دهند تا طرح هاي منتخب پس 

از بررسي و داوري، از سوي بنياد بركت حمايت و اجرا شوند. 
وي از حمايت اين بنياد از طرح هاي اشتغالزايي در قالب رويداد بانوي 
بركت خبرداد و افزود: اين رويداد قصد دارد تا در يك فرآيند جمع سپاري 
حل مسئله، مدل هاي بنياد بركت را متناسب با نيازها و شرايط كارآفريني 
زنان به روز نمايد و  عالوه بر مدل هاي موفق قبلي، مدل اشتغال بانوان را 
نيز ارائه دهد.  به گفته اخوان، رويداد بانوي بركت همچنين مي خواهد 
مشكالت زنان كارآفرين در حوزه اشتغال خانگي و خانوادگي را بررسي 
كند.  مجري رويداد بانوي بركت با اشاره به شروع ثبت نام متقاضيان از 
۲۲ دي ماه اظهار داشت: ارزيابي و داوري طرح ها و ايده هاي رسيده به 
رويداد از ۱۵ بهمن ماه همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه)س( و روز 
زن آغاز خواهد شد. همچنين در اين مدت براي تمامي شركت كنندگان، 

دوره هاي آموزشي با هدف توانمندسازي برگزار مي شود. 
اخوان بيان كرد: عالوه بر اهداي جوايز به طرح ه��اي برگزيده در اين 
رويداد، طرح هاي اشتغالزايي منتخب نيز متناسب با مدل هاي اقتصادي 

اشتغالزايي بنياد بركت حمايت خواهند شد. 
وي با اشاره به برگزاري رويداد بانوي بركت در سراسر كشور خاطرنشان 
كرد: طرح ها و ايده هاي رسيده به رويداد بايد در حوزه هاي صنايع خالق 
شامل طراحي و معماري، كسب وكار ديجيتال و فضاي مجازي، ميراث 
فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي، صنايع ديداري و شنيداري، 
گياهان دارويي و طب سنتي، چاپ و نشر، هنرهاي تجسمي و نمايشي 

و بازي، اسباب بازي و سرگرمي می باشند.  
مجري رويداد بانوي بركت با تأكيد بر برگزاري دوره هاي توانمندسازي 
براي ش��ركت كنندگان و برگزيدگان رويداد بانوي بركت خاطرنشان 
كرد: از طرح هاي برگزيده در قالب مدل اشتغالزايي اجتماع محور بنياد 
بركت حمايت خواهد شد. همچنين طرح هايي كه به حمايت بيشتري 
نياز داشته باش��ند به بخش بنگاه محور معرفي  مي شوند تا تسهيالت 
بيشتري به آنها تعلق گيرد.  اخوان يادآور شد: بنياد بركت سال هاست 
با ايجاد اشتغال در سطح خرد يا در سطح بنگاه هاي كوچك و متوسط 
توانسته است با مدل هاي كارآفريني خود، گام بلندي در رفع بيكاري در 
كشور بردارد.  وي از ايجاد ۴۱ هزار طرح اشتغالزايي بركت توسط بانوان 
مناطق محروم تا به امروز خبرداد و تأكيد كرد: بانوان ايراني از ديرباز در 

توليد كشور نقش مهمي داشته اند. 

خودكفايي در تولید ۴6۰۰ قطعه مورد نیاز 
صنايع ريلي كشور

با ات�كا به توان و دان�ش صنعتگران و     خراسان رضوي
شركت هاي قطعه ساز افزون بر ۴ هزار 
و ۶۰۰ قطعه مورد نياز صنايع ريلي در داخل كشور توليد مي شود. 
محمد هادي ضيايي معاون ناوگان راه آهن جمهوري اس��المي ايران در 
حاش��يه بازديد از مجموعه راه آهن خراس��ان رضوي گفت: راه آهن براي 
ساخت ۵۵۰ قطعه وارداتي صنعت حمل و نقل ريلي كشور دست ياري 
به سوي شركت هاي دانش بنيان، قطعه سازان و مجموعه هاي دانشگاهي 
دراز كرده است.  وي افزود: در اين راستا با هماهنگي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت طي دو س��ال گذشته با هدف اس��تفاده از ظرفيت و توانمندي 
داخلي از واردات ناوگان ريلي به كش��ور جلوگيري و واگن و لوكوموتيو 
داخلي جايگزين نمونه هاي خارجي شده اس��ت.  معاون ناوگان راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران تصريح كرد: در س��امانه جامع »رونق و جهش 
توليد صنعت ريلي« در پايگاه اينترنتي راه آهن، مشخصات قطعات توليد 
داخل اين صنعت و آدرس و مشخصات شركت هاي قطعه ساز جمع آوري 
شده تا نيازمندي هاي داخلي حتماً با مراجعه به اين واحدها تأمين شود.  
ضيايي مهر افزود: در همين سامانه ۵۵۰ قطعه اي كه كماكان از خارج كشور 
وارد مي شود، فهرست شده و به عنوان فراخوان از شركت هاي دانش بنيان و 

دانشگاهي براي ساخت بومي آنها دعوت به عمل آمده است. 

 توزيع بسته كمك معیشتي 
به همت گروه هاي جهادي در البرز 

۴۰۰ بسته كمك معيشتي هر كدام به     البرز
ارزش ۶۵۰ ه�زار توم�ان ب�ه هم�ت 
گروه هاي جهادي بس�يج دانش�جويي در بين نيازمن�دان و افراد 

كم برخوردار استان البرز توزيع شد. 
جعفر فالح نژاد مس��ئول ناحيه بسيج دانشجويي اس��تان البرز گفت: در 
راس��تاي عمل به منويات رهبر معظ��م انقالب مبني بر ب��ه وجود آمدن 
رزمايشي براي كمك مؤمنانه به نيازمندان، يازدهمين رزمايش به مناسبت 
سالروز شهادت حضرت زهرا)س( به همت قرارگاه جهادي شهيد حاج قاسم 
سليماني ناحيه بسيج استان البرز برگزار شد.  وي افزود: در اين مرحله از 
رزمايش مواسات و همدلي ۴۰۰ بسته كمك معيشتي هر كدام به ارزش 
۶۵۰ هزار تومان توس��ط گروه هاي جهادي اين نهاد در بين نيازمندان و 
افراد كم برخوردار استان توزيع شد.  مسئول ناحيه بسيج دانشجويي استان 
البرز تصريح كرد: اين امر به همت و همكاري خيرين، بسيج دانشجويي، 
ستاد فرمان اجرايي حضرت امام خميني)ره( و بنياد مستضعفان استان 
البرز انجام شد.  فالح نژاد خاطرنشان كرد: به فضل خدا بيش از يك هزار 
بسته معيشتي در مرحله دوازدهم رزمايش كمك هاي مؤمنانه و مواسات 
در ۲۲ بهمن سال جاري در بين جامعه هدف توزيع مي شود.  وي با اشاره 
به اقدامات ديگر بس��يج دانشجويي اس��تان در قرارگاه شهيد حاج قاسم 
سليماني گفت: دو جهيزيه كامل براي دو زوج دانشجوي نيازمند توسط اين 
نهاد تهيه و به آنها اهدا شد.  مسئول ناحيه بسيج دانشجويي استان البرز 
ادامه داد: اين نهاد به طبخ ۳۳۰ پرس غذاي تبركي ويژه شهادت حضرت 
زهرای اطهر)س( اقدام كرد كه با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در بين 

خانواده هاي نيازمند البرزي توزيع شد.

 تسهیالت اقتصاد مقاومتي 
به 3 پروژه آذربايجان شرقي اعطا شد

   آذربايجان شرقي مسئول پروژه هاي اقتصاد مقاومتي و 
جه�ش تولي�د مي�راث  فرهنگ�ي 
آذربايجان شرقي از اعطاي تسهيالت اقتصاد مقاومتي به سه پروژه 

گردشگري استان، خبر داد. 
احد قهرماني مس��ئول پروژه هاي اقتصاد مقاومتي و جهش توليد ميراث  
فرهنگي آذربايجان شرقي گفت: به دنبال برگزاري جلسات اقتصاد مقاومتي 
و جهش توليد استان، پرونده پنج پروژه گردشگري براي دريافت تسهيالت 
مورد بررسي قرار گرفت و اعطاي تسهيالت به سه پروژه بزرگ به تصويب 
رسيد.  وي، هدف از اعطاي تسهيالت ويژه مالي از سوي دولت به پروژه هاي 
گردشگري را كمك به بخش خصوصي و حمايت از توسعه سرمايه گذاري ها 
در حوزه گردش��گري عنوان كرد و افزود: در راستاي تسهيل روند اجرايي 
و پيشبرد اهداف توسعه گردش��گري استان تسهيالت اقتصاد مقاومتي به 
سه پروژه مجتمع تجاري گردشگري هليا، هتل پنج ستاره تبريز پاالس و 
آبگرم تاپتاپان آذرشهر تخصيص يافت.  مسئول پروژه هاي اقتصاد مقاومتي 
و جهش توليد ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي با بيان اينكه مجموعه بزرگ 
هليا يكي از بزرگ ترين پروژه هاي گردشگري استان است، گفت: مجتمع هليا 
متشكل از بخش هاي تجاري، پارك آبي، رستوران و هتل پنج ستاره است كه 
با تأمين اعتبار از محل تسهيالت اقتصاد مقاومتي به مبلغ ۲۰ ميليارد تومان 
بخش عمده اي از آن مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت كه براي ۵۰۰ نفر 
به صورت مستقيم فرصت اشتغال فراهم خواهد شد.  قهرماني، دومين پروژه 
بزرگ گردشگري استان را هتل پنج ستاره تبريز پاالس عنوان كرد و افزود: 
اين پروژه نيز از محل تسهيالت اقتصاد مقاومتي و جهش توليد با دريافت ۱۵ 
ميليارد تومان تسهيالت بانكي پروژه خود را كه با بيش از ۹۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي همراه است تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رساند و براي ۱۰۰ نفر 
فرصت اشتغال مستقيم فراهم خواهد كرد.  وي به سومين پروژه گردشگري 
استان اشاره كرد و گفت: س��ومين پروژه استان، آبگرم تاپتاپان شهرستان 
آذرش��هر اس��ت كه با دريافت اعتباري به ميزان ۵ ميليارد تومان از محل 
تسهيالت اقتصاد مقاومتي و جهش توليد مراحل اجرايي خود را تداوم خواهد 
بخشيد، بهره برداري از اين پروژه نيز براي ۲۰ نفر به صورت مستقيم فرصت 
اشتغال ايجاد خواهد كرد.  مسئول پروژه هاي اقتصاد مقاومتي و جهش توليد 
ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي خاطرنش��ان كرد: پرونده دو پروژه ديگر 
گردشگري اس��تان كه ش��امل دهكده گردشگري س��د امند و مجموعه 
گردشگري و هتل ۴ ستاره شهرستان بناب است، پس از اصالح موارد الزم 

براي دريافت تسهيالت به صورت مجدد پيگيري خواهد شد. 

 تبادل پیكر پاك و مطهر
 55 شهید دفاع مقدس در مرز شلمچه 

صبح ديروز در مرز بين المللي شلمچه     خوزستان
پيكر ۵۵ ش�هيد دوران دفاع مقدس به 
خاك كشور بازگشت و جسد ۷۶ كشته شده نيز تحويل دولت عراق شد. 
سردار سيدمحمد باقرزاده فرمانده كميته جست وجوي مفقودين ستادكل 
نيروي مسلح در حاش��يه اين مراسم تبادل ۵۵ ش��هيد دفاع مقدس در 
مرزشلمچه گفت: با وجود همه تغييراتي كه در زمين عملياتي از نخستين 
ساعات در زمان جنگ تحميلي توسط يگان هاي مهندسي دشمن ايجاد 
شده و تغييراتي كه در حوزه صنعتي، كشاورزي و عمراني به وجود آمده و 
همچنين تغييراتي كه در اثر فعاليت اجتماعي و تغييرات زيست محيطي 
مثل سيالب سال گذشته ايجاد ش��ده، نيروهاي مسلح در طول ۵۵ روز 
گذشته ۵۵ شهيد دوران مقدس را كاوش كردند.  وي افزود: اين شهدا از 
مناطق عملياتي فكه، مجنون، شرق دجله و شلمچه كاوش شدند و مربوط 
به عمليات والفجر مقدماتي، كربالي ۵، خيبر، بدر و تك هاي دشمن در 
سال هاي ۶۵ و ۶۷ بوده اند. به گفته فرمانده كميته جست وجوي مفقودين 
ستاد كل نيروي مسلح، اين شهدا براي انجام كارهاي شناسايي و انتقال به 
زادگاه، به تهران منتقل مي شوند و مراحل بعدي متعاقباً اعالم خواهد شد. 

 بكارگیري نیروهاي ارتش و سپاه 
براي مهار آتش سوزي پارك ملي گلستان

مديركل حفاظت محيط زيست گلستان از     گلستان
بكارگيري نيروهاي ارتش و سپاه و بسيج 
براي كمك به عمليات اطفاي حريق در پارك ملي اين اس�تان خبرداد. 
محمدرضا كنعاني مديركل حفاظت محيط زيست گلستان گفت: تالش 
نيروهاي مختلف براي مهار آتش سوزي كه از عصر روز شنبه در منطقه 
»دره شمالي« پارك ملي استان به وقوع پيوسته، همچنان ادامه دارد.  وي 
افزود: شيب زياد و صخره اي بودن منطقه و همچنين وزش باد، كار مهار 
آتش سوزي را دشوار كرده است.  مديركل حفاظت محيط زيست گلستان 
با اشاره به ساماندهي ۱۰ تيم شش نفره براي مهار آتش سوزي، تصريح كرد: 
با تالش اين نيروها از شرايط آتش سوزي به دره پشت محل آتش سوزي 
جلوگيري ش��د. كنعاني از اع��زام نيروهاي جديد به منطق��ه خبرداد و 
افزود: از صبح ديروز نيروهاي ارتش و سپاه و بسيج با همراهي نيروهاي 
محيط زيس��ت، هالل احمر، منابع طبيعي و جوامع محلي وارد منطقه 
شدند.  وي ادامه داد: در صورت مساعد بودن ش��رايط جوي، از ظرفيت 
بالگرد هالل احمر و هوافضاي سپاه استفاده خواهيم كرد.  مديركل حفاظت 
محيط زيست گلستان خاطرنشان كرد: در حال حاضر محل آبگيري بالگرد 
آب پاش سپاه در نزديكي محل آتش سوزي در حال بهسازي است تا بتوان 

با استفاده از ظرفيت اين بالگرد هر چه زودتر آتش را مهار كرد. 

 سرمايه گذاري ۱۰۰ میلیارد توماني 
بنیاد علوي در شمال غرب كشور

بيش از ۸۰ درصد از اعتبارات بنياد علوي     آذربايجان غربي
معادل 1۰۰ ميليارد توم�ان در بخش هاي 
اشتغال، معيشت، فرهنگي و عمراني شمال غرب كشور جذب شده است. 
محسن نيك نفس نماينده و راهبر بنياد علوي در شمال غرب كشور با اشاره 
به اعتبارات بنياد علوي در بخش هاي مختلف در سال جاري گفت: امسال 
نزديك به ۱۰۰ ميليارد تومان به بخش هاي اشتغال، معيشت، فرهنگي و 
عمران شمال غرب كشور اختصاص داده شده اس��ت كه تاكنون بيش از 
۸۰درصد از اعتبارات ياد شده جذب و به كار گرفته شده است.  وي در ادامه با 
اشاره به اينكه بنياد علوي در جهت رفع محروميت و عمران و آباداني به مدت 
سه سال است كه در چالدران حضور يافته است، افزود: در طي اين مدت 
به صورت مشاركتي با دستگاه هاي اجرايي خدمت گسترده و گوناگوني به 
ارمغان آورده است.  نماينده و راهبر بنياد علوي در شمال غرب كشور با بيان 
اينكه چالدران به دليل پاره اي از مشكالت در برخي از شاخص ها در سطح 
استان در رديف پايين قرار گرفته است، تصريح كرد: تالش مي شود از محل 

مشاركت بنياد علوي و اعتبارات دولتي اين شاخص ها ارتقا يابد.


