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راهاندازي 900جايگاه دام
درمناطق سيلزده گلستان از سوی بنیاد برکت
اردبيليها سال 1400
سوار قطار اردبیل– میانه ميشوند
بعد از گذشت  15سال از آغاز ساخت راهآهن اردبيل – ميانه باالخره
وعدههاي مس�ئوالن در حال محقق شدن است و همانطور كه طي
دوسال اخير بارها گفته شد سال  1400زمان بهرهبرداري از اين پروژه
است ،انگار واقع ًا سال بعد بايد منتظر اين رويداد بود .بعد از اينكه وزير
راه و شهرسازي در خرداد ماه سالجاري گفت« :عمليات اجراي پروژه
راهآهن ميانه  -اردبيل به س�رعت در حال انجام اس�ت و با پيگيري
مسئوالن تا سال ۱۴۰۰افتتاح ميشود ».حاال رئيس سازمان مديريت
و برنامهريزي استان اردبيل نيز اين خبر خوش را تكرار و اعالم كرده:
«باتأمينكاملاعتباراتراهآهندرسالجاريومنابعپيشبينيشده
براي سال آينده اين پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداري ميرسد».

سال 1384بود كه كلنگ احداث خطآهن اردبيل – ميانه به زمين زده شد
و اين پروژه هم مثل دهها پروژه ديگر آنقدر از اين دولت به آن دولت كشيده
شد كه چنين برداشت ميشد ،ديگر هيچ ارادهاي براي تكميل و افتتاح آن
وجود ندارد .اما به يكباره كارها آغاز و همه چيز روي خط قرار گرفت .هر
بار كه مسئولي براي بازديد از اين پروژه ميآمد وعده افتتاح آن در سال
 1400را ميداد و با تسريع عمليات اجرايي و تزريق اعتبار الزم براي تحقق
آن ديگر برف و باران و سرماي اردبيل هم نتوانستند مانعي جدي بر سر اين
كار باشند .عمليات اجرايي راهآهن ميانه  -اردبيل به طول  ۱۷۵كيلومتر
در  ۱۲قطعه شامل  ۳۵درصد منطقه كوهستاني و سختگذر ۴۵ ،درصد
تپه ماهور و  ۲۰درصد دشت با سرعت در حال اجراست .مراسم عمليات
ريلگذاري راهآهن اردبيل  -ميانه روز 14بهمن 98با حضور محمد اسالمي
وزير راه و شهرسازي در اردبيل آغاز شد و در خرداد ماه سالجاري زماني كه
محمد اسالمي به اردبيل رفته بود در بازديد از وضعيت راهآهن استان گفت:
«با فراهم كردن بستر تسهيلگري و تكميل اين پروژه با حمايت دولت و
پيگيرينمايندگانمردماردبيلدرمجلسوهمچنينمطالبهبهحقمردم
به سرعت اين پروژه تا پايان سال آينده به اتمام برسد».
راهآهن پروژهاي اولويتدار براي اردبيل
بارش برف و سرما در اردبيل شدت گرفته است اما پروژه راهآهن اردبيل-
ميانه همچن��ان در فازه��ا و كارگاههاي مختلف در حال اجراس��ت تا
براساس وعده مسئوالن تا پايان دولت دوازدهم به ايستگاه پاياني برسد
و به مردم اين استان هديه شود .روز گذشته رئيس سازمان مديريت و
برنامهريزي استان اردبيل با بيان اينكه با تأمين كامل اعتبارات راهآهن
در سالجاري و منابع پيشبيني شده براي س��ال آينده اين پروژه در
موعد مقرر به بهرهبرداري ميرسد ،گفت« :هم در اليحه بودجه سال
آينده و هم در ماههاي باقيمانده سالجاري اعتبار مناسبي براي راهآهن
اردبيل تأمين شده تا بعد از سالها انتظار اهالي استان اردبيل اين خط
ريلي تا پايان دولت دوازدهم آماده بهرهبرداري شود».
داود شايقي از راهآهن به عنوان پروژه اولويتدار در كنار توسعه بزرگراهها
و تكميل پروژههاي زيربنايي حوزه آب و خاك نام برده و تأكيد كرد« :در
بازديدهاي مكرري كه از اين پروژهها در سطح استان داريم روند اجراي
آنها مورد رصد و پايش قرار ميگيرد تا موانع احتمالي از طريق رايزني با
مسئوالن كشوري رفع و تأمين اعتبار به صورت  100درصد انجام شود».
وي ادامه داد« :هرچند اليحه بودجه سال آينده در مجلس در حال بررسي
است ولي با همت مسئوالن و نمايندگان عزم خود را جزم كرديم تا منابع
اعتبار ملي براي همه پروژههاي نيمه تمام تأمين و در موعد مقرر شاهد
تخصيص 100درصدي اين اعتبارات باشيم ».البته اين مسئول به نزديكي
ايام دهه فجر و افتتاح پروژههاي عمراني و اقتصادي در استان نيز اشاره
كرد و افزود« :با حضور وزرا و مسئوالن كشوري طرحهاي خوب صنعتي،
توليدي ،كشاورزي و گردشگري در اياماهلل دهه فجر آماده افتتاح خواهد
شد تا از ثمرات آن اهالي استان اردبيل استفاده كنند ».حاال اردبيليها كه
هم سرماي زمستان اين منطقه را ميبينند و هم شاهد فعاليتها در پروژه
راهآهن استانشان هستند ،منتظرند تا هر چه زودتر كارها به اتمام رسيده
و با بهرهبرداري از اين پروژه رفت و آمدهايشان تسهيل شود.

بزرگترين بندرتجاري كشور
درجاسك ساخته ميشود

بزرگترين بن�در تجاري كش�ور در
هرمزگان
جاسك براي پاسخگويي به نيازهاي
حم�ل و نق�ل ،ص�ادرات و واردات كاال س�اخته ميش�ود.

محمد راستاد ،مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي كشور در بازديد از
بنادر شرق هرمزگان گفت :پس از انجام هماهنگيهاي الزم با وزارت نفت،
جانمايي نهايي براي احداث بزرگترين بندر تجاري كشور در شهرستان
جاسك مشخص و مطالعات اجرايي س��ازمان بنادر و دريانوردي در اين
رابطه آغاز ميشود .وي به موضوع توسعه تجارت دريايي نيز اشاره كرد
و افزود :طرح پهلوگيري كش��تيهاي اقيانوس پيما در شرق تنگه هرمز
در محدوده شهرستان جاسك نيز در دس��ت مطالعه است .مديرعامل
سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد :براي نوسازي و خريد شناورهاي فلزي
تسهيالتي با حداقل  ۲۰درصد آورده نقدي به همراه يارانه دولتي پرداخت
ميشود .راستاد گفت :حقوق و عوارض بندري نيز با تخفيف  ۷۵درصدي
به لنجداران داده ميشود .عليرضا محمدي كرجيران ،مديركل بنادر و
دريانوردي هرمزگان هم گفت :در اين سفر عمليات اجرايي تعميرات اسكله
بندرجاسك و راهاندازي ساختمان مرجع دريايي و سيستم اطفاي حريق در
بنادر سيريك ،تياب و جاسك به ارزش ۲۲ميليارد تومان به تصويب رسيد و
قرار است اين طرحها تا پايان سال آينده به بهرهبرداري ميرسند.

افتتاح  ۷۹پروژه سازمان جهاد كشاورزي
لرستان در دهه فجر
لرستان

فجر در اين استان خبرداد.

رئي�س س�ازمان جهاد كش�اورزي
لرس�تان از افتتاح  ۷۹پروژه در دهه

اسفنديار حسني مقدم رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان در جلسه
شوراي كشاورزي اس��تان به پروژههاي افتتاحي اين سازمان در دهه فجر
اشاره كرد و گفت :در دهه فجر امسال  ۷۹پروژه در زير بخشهاي مختلف
كشاورزي با اعتباري بالغ بر ۱۰۴ميليارد تومان به بهرهبرداري خواهد رسيد.
وي افزود :با افتتاح اين پروژهها زمينه اشتغال  ۲۹۳نفر فراهم شده و بيش از
 ٨١٠٠خانوار از مزاياي آن بهرهمند ميشوند .رئيس سازمان جهاد كشاورزي
لرستان خاطرنشان كرد :پروژههاي افتتاح شده دههفجر در زير بخش آب و
خاك ،دام و طيور ،شيالت و آبزيان ،جنگل ،مرتع و آبخيزداري امور عشايري،
صنايع تبديلي و باغباني اس��ت .حس��ني مقدم بيان كرد :در اين جلسه
همچنين هماهنگيهاي الزم براي مبارزه با علفهاي هرز در مزارع گندم و
جو ،فرا رسيدن فصل درختكاري و كاشت گياهان دارويي انجام شد.

بني�اد كرام�ت
خراسان رضوي
رضــ�وي در
يكسال ونيم گذشته كه از جاري شدن سيل در
منطقه آققالی استان گلس�تان ميگذرد 900
واحد جايگاه دام ساخته و تحويل داده و عالوه بر
آن با اعطاي وامهاي قرضالحسنه ،تاكنون 500
واحد اشتغال دام سبك راهاندازي كرده است.

حامد صادقي مع��اون خدم��ات اجتماعي بنياد
كرامت رضوي گفت :بعد از وقوع سيل فروردينماه
98در استان گلستان ،آستان قدسرضوي براي
امدادرساني و ارائه خدمات مورد نياز مردم استان
گلستان ،عازم مناطق سيلزده شد .وي با اشاره
به اينكه با بررسي اوضاع منطقه و پايش نيازهاي
اساس��ي مردم ،مشخص ش��د كه معيشت مردم
بيش از ديگر كمبودها به خطر افتاده است؛ لذا اين
مهم موجب شد تا اشتغالزايي در اولويت اقدامات
بنياد كرامت رض��وي قرار بگيرد ،اف��زود :پس از
جمعبندي اطالعات به اين نتيجه رس��يديم كه
به خاطر وجود مراتع سرس��بز و پيشينه طوالني
اشتغال ساكنان گلستان به دامپروري و نيز تناسب
با زيرساختهاي آستان قدسرضوي ،اشتغالزايي
در حوزه دام س��بك بهترين گزينه است .معاون

خدمات اجتماعي آس��تان قدسرضوي تصريح
كرد :بعد از انجام برآوردها در راستاي اجراي اين
طرح مؤسس��ه دامپروري صنعتي قدس رضوي
از محل اعتبارات آستان قدس رضوي و با كمك
نيروهاي جهادي محلي 900جايگاه نگهداري دام
به صورت رايگان براي خانوارهاي تحت پوشش
طرح ساخته و عالوه بر آن  500واحد اشتغال دام
سبك راهاندازي كرد .صادقي افزود :بعد از مرحله
بررسي مشكل و شناخت راهحل ،مرحله شناسايي
افراد واجد شرايط و سپس مرحله تأمين دام مورد
نياز انجام شد .وي ادامه داد :در همين راستا ،با ارائه
تسهيالت و خدماتي از جمله خريداري 20رأس
ميش مولد همراه با حداكث��ر  10رأس بره ،تهيه
خوراك دام با ارز دولتي و انبار در سيلوهاي آستان
قدس و ارائه خدمات فني و مهندسي دامپزشكي
به مشموالن طرح اشتغالزايي در استان گلستان
ارائه خدمت شد .معاون خدمات اجتماعي آستان
قدس رضوي تصري��ح كرد :با اعم��ال كامل اين
روش ،دامداران از يك ميش مولد ،به جاي گرفتن
نتيجهاي كمتر از يك و هش��تدهم بره در طول
سال ،دو ونيم بره با متوس��ط ماهانه  20ميليون
تومان درآمد ميگيرند.
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 2هزار و ۵۴۶پروژه عمراني اصفهان
دهه فجر به بهرهبرداري ميرسد
دههفجرامسال2
اصفهان
هزار و  ۵۴۶پروژه
عمرانيدراستاناصفهانبهبهرهبرداريميرسد.

حجتاهلل غالمي معاون هماهنگي امور عمراني
استاندار اصفهان با بيان اينكه در دهه فجر امسال
 2هزار و  ۵۴۶پروژه عمراني در استان اصفهان با
اعتبار  4هزار و  ۵۰۹ميليارد تومان به بهرهبرداري
ميرسد ،گفت :اين بهرهبرداريها در حالي است
كه در هفته دولت نيز يك هزار و ۸۴۰پروژه افتتاح
ش��د .وي افزود :براي اين پروژهها هشت درصد
اعتبارات ملي ۱۰،درصد ملي – استاني ۵۱،درصد
شهرداري و تعاونيها و ۲۹درصد بخش خصوصي
بوده است .معاون هماهنگي امور عمراني استاندار
اصفهان تصريح كرد ۲۲۱ :پروژه ملي ۱۶۷ ،پروژه
استاني ۳۸۷،پروژه بخش خصوصي و شهرداريها
يك هزار و  ۵۹۹پروژه و دهياريها  ۱۷۲پروژه به
بهرهبرداري ميرس��د .غالمي با بيان اينكه ۷۴
پروژه در دهه فجر در شهرس��تانها كلنگزني
ميشود ،ادامه داد :بيشترين پروژهها با يك هزار و
 ۵۰پروژه مربوط به مخابرات ۲۶۷ ،پروژه توسط
جهادكشاورزي ۲۴۰ ،پروژه شهرداريها و ۱۱۵
پروژه متعلق به برق ش��ركت توزيع است .وي با

بيان اينكه در شهرس��تانهاي اصفهان ،تيران و
كرون و كاشان بيشترين افتتاحيه را داريم ،گفت:
بهرهبرداري از پروژهها با حضور وزرا ،معاونان وزرا،
استاندار و معاونان اس��تانداري و اغلب به صورت
مجازي برگزار خواهد ش��د .مع��اون هماهنگي
امور عمراني اس��تانداري اصفهان ب��ا بيان اينكه
ساخت  3هزار منزل مسكوني براي محرومان با
 ۳۰ميليون تومان كمك بالعوض در دستور كار
قرار دارد ،افزود :براي متقاضيان ۵۰ميليون تومان
وام پنج درصد داريم كه تاكن��ون  2هزار و ۷۰۰
واحد عمليات اجرايي را آغ��از كردهاند .غالمي با
بيان اينكه يك ه��زار و  ۱۵۰واحد هم براي افراد
تحت پوش��ش كميته امداد در دس��تور كار قرار
دارد تصريح كرد :براي اين افراد  ۵۰ميليون تومان
كمك بالعوض و ۵۰ميليون تومان وام پنج درصد
داريم .وي با بيان اينكه ۹۳هزار متقاضي اقدام ملي
مسكن در استان اصفهان داريم ،افزود :از اين تعداد
تاكنون  ۱۷هزار و  ۸۹۰نفر تأييد شدهاند .وي با
بيان اينكه تاكنون براي ۴۷هزار و ۴۲۰واحد زمين
براي اقدام ملي مسكن تأمين شده است ،تصريح
كرد :اين زمين در همه شهرستانهاي استان در
نظر گرفته شده است.

 ۱۰۹زن سرپرست خانوار اردبيلي وارد بازار كار شدند

ايجادنخستينمركزجامعدرمانمعتاداندرگلستان

اصغر منافزاده رئيس اداره اشتغال و هدايت نيروي
كار اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل با
اشاره به اينكه اجراي طرح توانمندسازي اقتصادي
زنان سرپرست خانوار به عنوان يك طرح اثربخش
در همه استانهاي كشور در حال انجام است ،گفت :با تالش جهاد دانشگاهي استان اردبيل ۱۰۹نفر زن سرپرست
خانوار توانستند در رشتههاي قاليبافي و توليدات صنايع چرمي وارد بازار كار شوند .وي افزود :بررسي اطالعات
موجود در سامانه اين طرح نشان ميدهد امور مربوط به استعدادسنجي ،آموزش ،مشاوره و بازديدها به شكل
مطلوبي انجام گرفته و اطالعات كامل  ۱۰۳نفر تكميل شده است .رئيس اداره اشتغال و هدايت نيروي كار اداره
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل ادامه داد :با هماهنگي برخي بانكهاي فعال در حوزه اشتغال تسهيالت
كمبهره را براي تكميل زنجيره توليد ،جذب و اين مشاغل را از پايداري مطلوب برخوردار خواهيم كرد.

سيدمهدي حسيني ،مديركل بهزيستي گلستان در
مراسم افتتاح نخستين مركز جامع درمان و بازتواني
معتادان اس��تان گفت :اين مركز با استفاده از عالقه
و توانايي افراد نسبت به مهارتآموزي آنان در كنار
مراحل درماني اقدام ميكند كه اين امر موجب ترويج كارآفريني فردي با اتكا به تواناييهاي فردي است .وي افزود:
بيمارانمقيماينمركزپسازگذشتيكسالازآموزشوتركاعتيادخودميتوانندباحرفههاييكهآموزشديدهاند
به بازار كار وارد شده و براي خوداشتغالي پايدار ايجاد كنند .مديركل بهزيستي گلستان در خصوص اولين مركز جامع
درمان و بازتواني معتادان اس��تان توضيح داد :اين مركز در دوطبقه و با ظرفيت  50نفر و عرصه  735مترمربع به
بهرهبرداري ميرسد .حسيني تصريح كرد :مركز جامع درمان و بازتواني معتادان هيركانيان با اعتبار 2ميليارد و
500ميليون ريال و با مشاركت بخش خصوصي ،خيرين و سازمان فني و حرفهاي راهاندازي شده است.

با تالش جهاد
اردبيل
دانش�ـگاهي
استان اردبيل تعداد  ۱۰۹نفر زن سرپرست
خانوار توانستند در رش�تههاي قاليبافي و
توليدات صنايع چرمي وارد بازار كار شوند.

نخستين مركز
گلستان
جامع درمان و
بازتوان�ي معتادان در اس�تان گلس�تان به
صورت ويدئوكنفرانس توسط وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعي به بهرهبرداري رسيد.

انجام 2200تست كرونا
با طرحشهيدسليمانيدركردستان

 118نفر از زندانيان كرمانشاه
آزاد شدند

افتتاح ۳۰طرح اشتغالزايي
در كرمان

از هفته گذشته تاكنون  ۲هزار و
كردستان
 200تس�ت كرونا در قالب طرح
ش�هيد س�ليماني در اس�تان كردس�تان انج�ام ش�د.

رئيس كل دادگس�تري اس�تان
كرمانشاه
كرمانشاه در آستانه دهه مبارك
فجر و در راستاي طرح پايش زندانيان ،دستور آزادي 118نفر
از زندانيان را صادر كرد.

مدير صن�دوق كارآفرين�ي اميد
كرمان
كرمانازافتتاح ۳۰طرحاشتغالزايي
كارآفريني امي�د همزمان با دهه فج�ر در اين اس�تان خبر داد.

حسن محمودي مدير گروه آموزش و ارتقای سالمت دانشگاه علوم
پزشكي كردستان با اشاره به تشريح اقداماتي كه در قالب طرح شهيد
سليماني از هفته گذشته تاكنون در استان در راستاي مقابله با كرونا
صورت گرفته اس��ت ،گفت :اين طرح با حضور تيمهاي مراقبتي،
حمايتي ،نظارتي به صورت فعال در استان همزمان با سراسر كشور
در حال اجراس��ت .وي هدف نهايي طرح شهيد سليماني را قطع
زنجيره انتقال بيماري كرونا با استفاده از ظرفيت افزايش تستينگ
اعالم كرد و افزود :از هفته گذشته تاكنون  2هزار و  200تست كرونا
در قالب طرح شهيد سليماني در استان صورت گرفته كه از اين تعداد
تست  ۲۰۹نفر مثبت اعالم شده است .مدير گروه آموزش و ارتقای
سالمت دانشگاه علوم پزشكي كردستان گفت :در اين مدت۱۲۱نفر
در منزل تحت مراقبت درماني و حمايتي از لحاظ بيماري كرونا در
قالب طرح مذكور قرار گرفتهاند.

پرويز توس��ليزاده رئيس كل دادگستري اس��تان كرمانشاه در
حاشيه بازديد از زندان مركزي كرمانش��اه ،با بيان اينكه زنداني
كردن افراد عالوه بر مش��كالتي كه براي شخص زنداني بهوجود
ميآورد ،خانواده اين افراد را نيز دچار مشكل خواهد كرد ،گفت:
بايد بررسي پرونده همه زندانيان در دستور كار باشد و كوچكترين
اجحافي به هيچ كس صورت نگيرد و تا جايي كه ممكن است به
زنداني و خانوادههاي آنها كمك ش��ود .وي افزود :همين امروز با
اما م زمان(عج) پيمان ببنديد بعد از خروج از اينجا با توكل بر خدا
در راه خير و س��عادت گام برداريد و هرگز تفك��ر گناه و خالف را
در ذهن خود نپروريد .در ادامه اين بازديد براس��اس بررسيهاي
صورت گرفته و نيز حضور برخي خيرين ،دستور آزادي  118نفر از
زندانيان توسط رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه صادر شد.

يوسف پورواجد ،مدير صندوق كارآفريني اميد كرمان از افتتاح ۳۰
طرح اشتغالزايي كارآفريني اميد كرمان همزمان با دهه فجر با اعتبار
۱۷۵ميليارد ريال تسهيالت و با سرمايهگذاري  ۲۶۰ميليارد ريال
آورده شخصي در استان خبر داد .وي با اشاره به اينكه تسهيالت اين
طرحها از اعتبارات تسهيالت اشتغال روستايي ،ورزش و جوانان و
تفاهمنامههاي ديگر پرداخت شده است ،گفت :با افتتاح اين طرحها
براي  ۱۶۶نفر به طور مستقيم شغل ايجاد ميشود .مدير صندوق
كارآفريني اميد كرمان با اشاره به نامگذاري سال  ۹۹به عنوان سال
جهش توليد از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) تصريح كرد:
طرح هر روستا يك محصول و روستاي بدون بيكار در  ۱۰روستاي
استان كرمان اجرايي شده است .پور واجد افزود :امسال با وجود شيوع
ويروس كرونا ۳هزار و ۱۸۱فقره تسهيالت به مبلغ۴۲۰ميليارد ريال
به متقاضيان در استان كرمان پرداخت شده است.

 ۴۰۰مدرسه چهارمحال و بختياري تا پايان سال هوشمند ميشود

چهارمحال و بختياري مديركل آموزش
و پـــ�رورش
چهارمحال و بختياري از هوشمندسازي ۴۰۰
مدرسه اين استان تا پايان سالجاري خبر داد.

فرحناز قائد اميني مديركل آم��وزش و پرورش
چهارمحال و بختياري از هوشمندس��ازي ۴۰۰
مدرس��ه در چهارمح��ال و بختي��اري ت��ا پايان
س��الجاري خبر داد و گفت ۹۷ :ميليارد تومان
براي تكميل مدارس نيمهتمام در استان اختصاص
يافته و همچنين مج��وز كلنگزني احداث چند
فضاي آموزشي دولتي در نظر گرفته شده است.
وي در خص��وص كمبود فضاهاي آموزش��ي در
برخي مناطق و وجود برخي فضاهاي آموزش��ي
مازاد در مناط��ق ديگر چهارمح��ال وبختياري
هم افزود :عمدتاً فضاهاي آموزش��ي م��ازاد ،در
مناطق روستايي قرار دارند ،در گذشته فضاهاي
آموزشي در اين روستاها احداث شد اما به داليلي
همچون مهاجرت روس��تایيان به شهرها ،اكنون

اين فضاها مورد استفاده قرار نميگيرد .مديركل
آموزش و پرورش چهارمحال وبختياري ادامه داد:
معموالً فضاهاي آموزشي احداث شده در مناطق
روستايي به صورت خيريه است و خيرين اصرار
دارند اين فضاها را در منطقه خاص احداث كنند،

توزيع ۵هزاربستهمعيشتيبينمددجويانكميتهامداددهدشت

كهگيلويه و بويراحمد رئيس كميته
ا مـــ�د ا د
كهگيلويه از آغاز توزيع  5هزار بستههاي
معيش�تي بين مددجويان زير پوش�ش در
شهرستان دهدشت خبر داد.

سيد عبدالخالق آرامشدوست رئيس كميته امداد
كهگيلويه با اشاره به توزيع 5هزار بسته معيشتي
گفت :اين بستهها شامل برنج ،روغن و مرغ بوده و
بينهمهخانوارهايزيرپوششتوزيعميشود .وي
افزود :كارت همه سرپرست خانوارها شارژ شده و ميتوانند با مراجعه به فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه سبد خود را
تحويل بگيرند .رئيس كميته امداد كهگيلويه با اشاره به اينكه بسته معيشتي به اندازه همه خانوارها تهيه شده و
در فروشگاهها موجود است از مددجويان خواست با رعايت پروتكلهاي بهداشتي و در فرصت مناسب به شعب
توزيع واقع در خيابان مذكور پارسي و خوابگاه شبانهروزي پسران امداد مراجعه كنند .به گفته آرامشدوست
بيش از 5هزار خانوار زير پوشش از سبد غذايي برخوردار هستند .اين مسئول ادامه داد :عالوه بر كمكهايي كه
تاكنون انجام گرفته برنامهريزيها براي ادامهدار بودن آنها در زمان مناسب اطالعرساني خواهد شد.

سجاد مرسلي

در صورتي كه در بسياري از مناطق كمبود فضاي
آموزش��ي وجود ندارد .قائدامين��ي در خصوص
احداث فضاي آموزشي در مناطق صعبالعبور و
كمبرخودار ،گفت :در برخي مناطق محروم نياز به
احداث مدارس وجود دارد ،اما به دليل نبود جاده

دسترسي مناسب براي انتقال مصالح ساختماني،
احداث فضايي آموزشي در اين مناطق سه برابر
فضاهاي آموزشي در مناطق ش��هري هزينه در
پي دارد و پيمانكاران عمدتاً هزینه براي ساخت
فضا در اين مناطق را تقبل نميكنند .وي افزود:
از اين پس درصدد هستيم با بررسي و آيندهنگري
در مناطق مختلف چهارمحال و بختياري اقدام به
احداث فضاهاي آموزشي كنيم تا مدارس براساس
نياز هر منطقه احداث ش��ود .مديركل آموزش و
پرورش چهارمحال و بختياري تأكيد كرد :كادر
آموزش��ي در مناطق محروم فراتر از مس��ئوليت
واگذار ش��ده كار ميكنند ،برخي از معلمان اين
مناطق ايثارگرانه و در شرايط سخت به امر آموزش
ميپردازند ،گاهي برخي موضوعات مانند احداث
جاده ،فراهم كردن زيرس��اختهاي ارتباطي در
حيطه وظايف آموزش و پرورش نيس��ت و ساير
ارگانها باي��د در اين خصوص اقدام��ات الزم را
انجام دهند.

اهداي ۱۹هزار بسته غذايي بهكودكان مبتال به سوء تغذيه سمناني

معاون حمايت
سمنان
و ســـالمت
خانواده كميته امداد استان سمنان از توزيع
 ۱۹هزار بسته غذايي بين كودكان مبتال به
س�وء تغذي�ه اس�تان در  ۱۰ماهه نخس�ت
س�الجاري و با هدف مقابله با فقر خبرداد.

س��يده فاطمه تق��وي معاون حمايت و س�لامت
خانواده كميته امداد سمنان با بيان اينكه  ۱۹هزار
سبد غذايي بين كودكان مبتال به سوءتغذيه استان
در ۱۰ماهه سالجاري توزيع شده است ،گفت :اين سبدهاي حمايتي با هدف مقابله سوءتغذيه كودكان و مسائل
مرتبط با رشد آنها با كمك خيران تأمين و توزيع شده است .وي درباره تعداد كودكان دچار سوءتغذيه شناسايي
شده از سوي كميته امداد در سطح استان سمنان ،افزود :يك هزار و  ۸۷۵كودك مبتال به سوءتغذيه در استان
تحت حمايت كميته امداد قرار دارند كه بستههاي مذكور بين خانوادههاي آنان توزيع ميشود .معاون كميته
امداد استان سمنان تصريح كرد :در كنار بستههاي ارزاق ،ماهانه بهصورت ميانگين  ۱۲۰هزار تومان بن كارت
خريد تغذيه به خانواده اين كودكان ارائه ميشود تا با آن شيرخشك و مواد غذايي مربوط به نوزادان تهيه شود.

اشتغالزایی برای 9هزار کولبر
با 3700طرح ستاد اجرایی
در جريان س�فر رئي�س س�تاد اجراي�ي فرم�ان امام به اس�تان
كردس�تان از  5هزار طرح ايجاد اش�تغال و احداث مس�كن ملي
رونماي�ي و توزي�ع بس�تههاي معيش�تي و جهيزي�ه آغاز ش�د.

محمد مخبر رئيس س��تاد اجرايي فرم��ان امام پس از ورود به اس��تان
كردس��تان و اداي احترام به مقام شهداي استان ،از نمايشگاه طرحهاي
ايجاد اشتغال اجتماعمحور بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي در دانشگاه
س��نندج بازديد كرد .در اين مراس��م كه نماينده وليفقيه و امامجمعه
سنندج ،استاندار كردستان ،مديران عامل بنياد بركت و احسان و ساير
مقامات استاني حضور داشتند ،از چند هزار شغل جديد ايجاد شده توسط
ستاد اجرايي فرمان امام رونمايي شد .مخبر در اين مراسم گفت :ستاد
اجرايي فرمان امام تاكنون  ۴۰هزار شغل را با اجراي  ۸هزار طرح و هزار
ميليارد تومان سرمايهگذاري در كردستان ايجاد كرد ه است.
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام ادامه داد :امروز با رونمايي از  ۵هزار طرح
با  ۵۰۰ميلياردتومان سرمايهگذاري ،مجموعاً  ۱۶هزار شغل در استان
ايجاد شد و همچنين با اجراي  ۳۷۰۰طرح ۹ ،هزار شغل براي كولبران
در سه استان كرمانشاه ،كردستان و آذربايجانغربي ايجاد كرديم.
مخبر با بيان اينكه عمده اين مشاغل در زمينههاي دامداري ،فرش و
صنايع دستي ايجاد شده است ،عنوان كرد :مصمم هستيم تا با ايجاد
زمينه اشتغال ،مشكالت اين عزيزان را كه از سر ناچاري به كولبري روي
آوردهاند را مرتفع كنيم .وي همچني��ن در خصوص آخرين وضعيت
اولين واكسن ايراني كرونا گفت :تا اين لحظه همه آزمايشهاي واكسن
«كوو ايران بركت» به ايمنترين و بهترين وجه جواب داده است .مخبر
ادامه داد :اميدواريم تا پايان سال  ۲تا  ۳ميليون دوز واكسن توليد كنيم
و در بهار سال آينده ،واكسن را به دس��ت مردم برسانيم .رئيس ستاد
اجرايي فرمان امام در خصوص كارآزمايي باليني واكسن كرونا نيز گفت:
فاز اول تست انساني واكسن تقريباً روبه اتمام است ،ظرف دو سه هفته
آينده تمام  ۵۶داوطلب تزريق مربوط به فاز اول را دريافت ميكنند و
وارد فاز بعدي تست ميشويم.
اهداي  ۸۵سري جهيزيه كامل
در ادامه اين مراسم استاندار كردس��تان در سخناني با اشاره به تحريم
ستاد اجرايي فرمان امام توسط دولت امريكا گفت :تحريم دكتر مخبر
و س��تاد اجرايي فرمان امام از س��وي امريكا ،با توجه به پيشرفتها و
دستاوردهاي فراوان اين ستاد به خصوص در بحث واكسن كرونا كام ً
ال
طبيعي است .بهمن مرادنيا ادامه داد :تحريمها نشانه توانايي مديريت
در اين مجموعه اس��ت و بايد آن را تبريك گفت .وي افزود :از س��تاد
اجرايي فرمان امام بابت اقدام بزرگي ك��ه در بحث كولبران آغاز كرده
تشكر ميكنم ،خوشحالم كه يكي از دغدغههاي بزرگ مردم كردستان
با كمك اين مجموعه مرتفع ميشود.
ماموستا رس��تمي ،نماينده وليفقيه و امامجمعه س��نندج نيز در اين
مراسم گفت :اميدواريم با تالشهاي ستاد اجرايي فرمان امام ،كردستان
از زيربار كولبري بيرون بيايد و همه كولبران زحمتكش و ش��ريف ،به
سمت توليد و اش��تغال پيش بروند .وي افزود :مژده امروز دكتر مخبر
براي اجراي  ۳۷۰۰طرح اشتغالزايي و ايجاد  ۹هزار شغل جديد براي
كولبران ،باعث خوش��حالي همه كولبران ش��ريف ش��د .الزم به ذكر
است رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در ادامه اين سفر از طرح جهش
ديمزارهاي كردستان بازديد كرد .در اين طرح بزرگ ۱۴۳ ،هزار هكتار
اراضي كشاورزي براي كشت گندم ۱۳ ،هزار هكتار جو ۲۵ ،هزار هكتار
حبوبات ۵ ،هزار هكتار علوفه و  ۳هزار هكتار دانههاي روغني عملياتي
ميش��ود .در ادامه اين سفر و به همت بنياد احس��ان وابسته به ستاد
اجرايي فرمان امام چندين هزار بس��ته معيشتي و حمايتي و جهيزيه
جهت توزيع در مناطق محروم كردستان اهدا شد .مخبر در مورد اين
برنامه گفت :از ابتداي سال تاكنون  ۲۰۰هزار بسته معيشتي و بهداشتي
و لوازمتحرير با اولويت آس��يبديدگان كرونا در مناطق كمبرخوردار
استان كردستان توزيع شده و  ۳۰هزار بسته معيشتي ديگر هم توسط
نيروهاي جهادي همكار ستاد از امروز توزيع ميشود.
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام افزود :اهداي  ۸۵سري جهيزيه كامل
در استان هم از ديگر اقدامات ستاد در سالجاري است .به گفته مخبر،
اين ستاد هر  ۴۵روز ،يك ميليون بسته معيشتي و يك ميليون بسته
بهداشتي در كشور توزيع ميكند .اعالم آغاز عمليات اجرايي ساخت
 ۱۴۰واحد مسكن ملي در شهرك بهاران سنندج ،ديدار و گفتوگو با
نماينده وليفقيه در استان كردستان و همچنين بازديد و افتتاح طرح
توسعه شركت «كاني كاو كوس��االن» و كارگاه احيا شده توليد لباس
مخصوص پزشكان و تيم سالمت از ديگر بخشهاي اين سفر بود.

مركزي :استاندار مركزي گفت :ش��ركت ملي گاز ايران در حفظ
سهميه نيروگاه شازند براي جلوگيري از خاموشيها همكاري الزم را در
دستور كار داشته باشد .سيدعلي آقازاده افزود :ميزان مصرف برق در
استان مركزي يكهزار و  ۱۰۰مگاوات است در صورتي كه تمام توليد
نيروگاه ش��ازند  ۹۰۰مگاوات ارزيابي ميشود و حتي در شرايط عادي
 ۲۰۰مگاوات كمبود برق در استان وجود دارد كه از استانهاي همجوار
تأمين ميشود ،بنابر اين شركت ملي گاز بايد نهايت همكاري را در حفظ
سهميه گاز اين واحد نيروگاهي داشته باشد.
اردبيل :مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي اس��تان اردبيل گفت:
اولين جشنواره كاالهاي فرهنگي در استان اردبيل با هدف فرهنگسازي
در توليد و مصرف كااله��اي بومي و داخلي برگزار ميش��ود .عبداهلل
بحرالعلومي افزود :در استان اردبيل به وسع و توان نيروهاي كار بلد و
همچنين هنرمندان و عالقمندان به بخش فرهنگ ،توليد محصوالت
متنوع در دستور كار قرار گرفته كه بسياري از اين محصوالت در مسير
تبليغ و عرضه با مش��كل روبهرو هس��تند .وي تصريح كرد :نمونه اين
كاالهاي با ارزش فرهنگي و تمدني استان گليم ،قاليچه ،فرش و ورني
است كه از گذش��تگان به يادگار مانده و همچنان هنرمنداني در اين
عرصه فعاليت ميكنند.
همدان :مدير اداره فرهنگ و ارشاد اس�لامي شهرستان نهاوند با
بيان اينكه از حدود دو ماه پيش با انتشار فراخوان نخستين جشنواره
خوشنويسي و هنرهاي تجس��مي با موضوع «نماز» وارد فاز كاربردي
شد ،گفت :آخرين مهلت ارسال در بخش خوشنويسي  ۳۰ديماه بود
اما در بخش هنرهاي تجسمي با توجه به استقبال عالقمندان تا  ۵بهمن
ماه تمديد شد .امير بحيرايي بابيان اينكه آيين اختتاميه جشنواره روز
 ۱۲بهمن و به مناسبت سرآغاز دهه فجر در سالن مجتمع فرهنگي و
هنري ارش��اد برگزار ميشود ،يادآور ش��د :برگزاري مراسم به شرايط
شهرستان و تصميم ستاد بحران كرونا بستگي دارد كه ممكن است به
صورت محدود با حضور مسئوالن استان برگزار شود.

