
11 |  1441 ش��وال   7  |  1399 خ��رداد   10 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5939ش��نبه 

88498441سرويس  شهرستان

 فروش آنالين فرش دستباف
 مرهمي بر درد كسادي بازار در دوران كرونايي

چند سالي اس�ت كه فرش ايران دچار چالش ش�ده و در اين ميان 
به خاطر تحريم ها، صادرات نيز به شدت كاهش يافته است. فرش 
دستباف ايراني كه روزي زبانزد جهانيان بود و بافنده هاي گمنام آن در 
استان هاي مختلف، با سرانگشتان هنرمندشان آثار خارق العاده اي 
خلق مي كردند، ح�اال به دليل حكمران�ي كرونا ب�ه بازارها و راكد 
كردن اقتصاد، مي رود ت�ا آب باريكه درآمدزايي فعاالن اين عرصه 
هم مسدود ش�ود. با اين حال اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف 
تصميماتي اتخاذ و برنامه هايي را در دستور كار قرار داده كه با توجه 
به بيكاري بسياري از قالي بافان در دوران كرونا مي تواند تا حدودي 
كمك حال آنها باش�د. بخصوص با راه اندازي س�امانه جامع آنالين 
فرش دستباف كه ضمن ارائه خدمات آموزشي و بيمه اي و اخذ مجوز، 
امكان فروش آنالين فرش و صنايع دس�تي نيز فراهم شده است. 

    
بهمن ماه سال گذشته بود كه رئيس مركز ملي فرش ايران با بيان اينكه 
مشكل اصلي فرش دستباف ايران بازار فروش آن است، گفت: »الزمه 

توسعه صادرات فرش ايراني، بهبود قوانين صادراتي است.«
در آن روز تمام هم وغم مس��ئوالن براي تقويت صادرات فرش ايران و 
ارائه راهكارهاي صادرات فرش با وجود تحريم ها بود و بر همين اساس 
صحبت ها حول محور برنامه ريزي براي افزايش صادرات فرش ايران به 
كشورهاي منطقه مي چرخيد كه قرار بود صادرات كشور در اين حوزه 

به كشورهاي همسايه تا سال 1400 افزايش پيدا كند. 
اما درست چند روز بعد از اين حرف ها، ويروسي ناشناخته تمام بازارهاي 
دنيا را به تس��خير خود درآورد و موجب شد نه تنها كركره فروشگاه ها 
پايين بيايد بلكه داد وستد بين كشورها هم متوقف و صادرات و واردات 

هم تا اطالع ثانوي به كمترين حد خود برسد. 
 از همان زمان مسئوالن امر درصدد برآمدند تا فكري براي ساماندهی 
به اوضاع بكنند ك��ه در همين رابطه روز گذش��ته مديرعامل اتحاديه 
تعاوني هاي فرش دستباف با اشاره به بيكاري بسياري از قالي بافان در 
دوران كرونا اعالم كرد: »با راه اندازي سامانه جامع آنالين فرش دستباف، 
ضمن ارائه خدمات آموزشي و بيمه اي و اخذ مجوز، امكان فروش آنالين 

فرش دستباف و صنايع دستي نيز فراهم شده است.«
عبداهلل بهرامي با اشاره به فعاليت بيش از ٣٥00 تعاوني فرش، صنايع 
دستي و گردشگري در شهرها و روستاها به »ايسنا« گفت: اين تعاوني ها 
نزديك به ٣۶0 هزار نفر را به طور مستقيم تحت پوشش قرار داده اند. در 
حال حاضر بيش از 2 ميليون بافنده در اين بخش مشغول كار هستند و 
نزديك به 7 ميليون نفر از اين شغل ارتزاق مي كنند اما متأسفانه به دليل 
گسترش ويروس كرونا بيش��تر مجتمع هاي قالي بافي و فروشگاه هاي 
تأمين مواد اوليه قالي بافي و همچني��ن كارگاه هاي خانگي با تعطيلي 

مواجه شدند و اين امر لطمه سنگيني به قالي بافان وارد كرد.«
وي كاهش شديد صادرات فرش در س��ال گذشته و عدم فروش فرش 
در ماه هاي بهمن و اسفند را مورد اشاره قرارداد و تأكيد كرد: »در حالي 
كه طي دو دهه قبل س��االنه 1/٥ ميليارد دالر صادرات فرش دستباف 
داشتيم متأسفانه به داليلي همچون تحريم ها، سخت شدن مراودات 
مالي و سياس��ي، قطع بيمه قالي باف��ان، افزايش قيمت تمام ش��ده و 
عدم حضور و تبليغ��ات مؤثر در بازارهاي هدف، ص��ادرات اين كاالي 
اس��تراتژيك با روند نزولي روبه رو شده و در س��ال هاي اخير به شدت 

كاهش يافته است.«
بهرامي درباره راه اندازي س��امانه جامع آنالين فرش دس��تباف اظهار 
كرد: »با توجه به ركود صنعت فرش، كاهش صادرات آن و افت فعاليت 
فرش بافان و قالي بافان تحت تأثير كرونا، اتحاديه سراسري تعاوني هاي 
فرش دستباف اولين سامانه جامع آنالين خود را به منظور فعاليت هاي 
غيرحضوري و ارائه خدمات آموزش��ي، بيمه اي، اخذ نقش��ه و مجوز و 
برگزاري نمايشگاه راه اندازي كرده و از اين طريق امكان فروش آنالين 

فرش دستباف و صنايع دستي نيز فراهم شده است.«
به گفته اين مسئول، اين اتحاديه با بهره مندي از ابزارها و روش هاي نوين 
اينترنتي، نظارتي و ايجاد سامانه جامع آنالين فرش دستباف حداكثر 
خدمات مورد نياز زيرمجموعه هاي بخش تعاون را كه بيش از چند هزار 

تعاوني هستند، در حداقل زمان و با كمترين هزينه ارائه مي كند. 

فاطمه قاسمي سجاد مرسلي

فرمان�ده منطقه     بوشهر
ني���روي  دوم 
دريايي س�پاه با اشاره به س�اخت يك هزار و 
۳۳۴ واحد مس�كوني توس�ط اين نيرو براي 
مددجويان بوشهري و هرمزگاني گفت: از اين 
تع�داد ۶۷1 واح�د مس�كوني آن تحوي�ل 
مددجويان كميته امداد اس�تان بوشهر شد. 
س��ردار رمضان زيراهي فرمانده منطقه دوم نيروي 
دريايي س��پاه اجراي طرح هاي محروميت زدايي را 
يكي از برنامه هاي مهم نيروي دريايي سپاه دانست و 
بيان كرد: در اين راستا طرح هاي عمراني و زيرساختي 
در نقاط روستايي و كم برخوردار با همكاري نيروي 
دريايي س��پاه اجرايي شده اس��ت. به طوري كه در 
حال حاضر از يك هزار و ٣٣4 واحد مسكوني مورد 
تعهد نيروي دريايي سپاه، ۶71 واحد مسكوني آن 
تحويل مددجويان كميته امداد استان بوشهر شد.  
وي، به س��اخت موج ش��كن و اليروبي اسكله هاي 

صيادي در نقاط روس��تايي و محروم اش��اره كرد و 
افزود: ساخت موج شكن در روستاها و نقاط محروم 
ساحلي استان مورد توجه قرار گرفته كه در اين زمينه 
موج شكن هايي در روستاهاي ساحلي استان ساخته 

شد.  فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه از اجراي 
طرح اليروبي اسكله الور ساحلي شهرستان دشتي 
خبر داد و گفت: اليروبي اسكله صيادي الور ساحلي 
با اعتبار 10 ميليارد ريال توسط نيروي دريايي سپاه 

اجرايي ش��ده است كه براس��اس برنامه زمانبندي 
تحويل مي شود.  سردار زيراهي ساخت طرح هاي 
زيربنايي در روستاها و نقاط محروم استان بوشهر 
را مورد اشاره قرارداد و خاطر نش��ان كرد:  نيروي 
دريايي سپاه امس��ال ٣/٣ ميليارد ريال طرح هاي 
مورد نياز و مطالبه مردم در روس��تاهاي اس��تان 
بوشهر اجرا و تحويل داده كه ساخت مخازن ذخيره 
آب، احداث، تعمير و مرمت واحدهاي مس��كوني 
خانواده معظم شهدا از آن جمله است.  وي از ساخت 
واحدهاي مسكوني ويژه مددجويان كميته امداد 
استان بوشهر خبرداد و بيان كرد: با مشاركت منطقه 
دوم نيروي دريايي سپاه واحدهاي مسكوني ويژه 
مددجويان روستايي استان بوشهر ساخته و در دو 
فاز تحويل نيازمندان روستايي شد.  فرمانده منطقه 
دوم نيروي دريايي تصريح كرد: در 2 فاز ۶71 واحد 
مس��كوني در روستاهاي اس��تان بوشهر ساخته و 

تحويل مددجويان شده است.

تحويل ۶۷۱ واحد مسكوني به مددجويان از سوي فرمانده منطقه دوم دريايي سپاه

مركز تخصصي سلول هاي بنيادي شرق كشور در مشهد داير مي شود
به دنبال ايجاد     خراسان رضوي
مركز تخصصي 
سلول هاي بنيادي در مشهد نخستين مركز 
ش�رق كش�ور در اين ش�هر داير مي شود. 
محسن تفقدي معاون پژوهشي دانشگاه علوم 
پزشكي مش��هد در نشس��ت اعضاي معاونت 
پژوهش��ي دانش��گاه علوم پزش��كي مشهد با 
دبيرستاد توسعه علوم فناوري هاي سلول هاي 
بنيادي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، 

گفت: نخستين مركز تخصصي سلول هاي بنيادي شرق كشور در مش��هد داير مي شود.  وي با انتقاد از 
كم توجهي هاي صورت گرفته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد به عنوان قطب اصلي بهداشت و درمان شرق 
كشور، افزود: طرح هاي ستاد توسعه علوم فناوري هاي سلول هاي بنيادي در شهر هاي مختلف كشور با 
موفقيت اجرا شده، اما در دانشگاه علوم پزشكي مشهد آنگونه كه شايسته بوده، محقق نشده است.   معاون 
پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مش��هد ادامه داد: مركز جامع سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد براي دستيابي به اهداف بخش هاي آموزش و پژوهش و نيز تربيت نيروي 

انساني در ساليان گذشته بهره گيري از تمامي ظرفيت ها را در دستور كار خود قرار داده است. 

79 هزار هكتار از مزارع بيله سوار بيمه شد
با هماهنگي هاي      اردبيل
انجام ش�ده با 
صندوق بيمه كشاورزي امسال بيش از ۷۹ 
هزار هكتار از مزارع كشاورزي شهرستان 
بيله سوار تحت پوش�ش بيمه قرار گرفت. 
حسن قبادي فرماندار شهرس��تان بيله سوار در 
بازديد از مزارع كش��اورزي شهرستان بيله سوار 
گفت: با هماهنگي ه��ا و برنامه ريزي هاي انجام 
شده با صندوق بيمه كش��اورزي امسال بيش از 

7۹ هزار هكتار از مزارع كشاورزي شهرستان بيله سوار تحت پوشش بيمه قرار گرفت.  وي از افزايش ميزان 
پوشش بيمه كشاورزي در منطقه خبرداد و افزود: خوشبختانه امسال در سطح اراضي حاصل خيز و مستعد 
كشاورزي مناطق مختلف منطقه شاهد افزايش سه برابري ميزان پوشش بيمه اي كشاورزي هستيم.  فرماندار 
شهرستان بيله سوار تصريح كرد: صندوق بيمه كشاورزي در مقابل كشاورزان متعهد است كه در قبال وقوع 

حوادثي همچون آتش سوزي مزارع كشاورزي نسبت به پرداخت خسارات وارد شده اقدام نمايد.

راه اندازي دستگاه عكسبرداري شبكيه چشم نوزادان نارس در الر
مركز آموزشي     فارس
درمان�ي ام�ام 
رضا)ع( الر استان فارس به دستگاه عكسبرداري 
ش�بكيه چش�م ن�وزادان ن�ارس مجهز ش�د. 
حسن رضايي رئيس مركز آموزشي درماني امام 
رضا)ع( الر گفت: با توجه به گسترش و افزايش 
تخت هاي بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان در 
اين مركز و كاهش اعزام اين نوزادان با شرايط 
ويژه به مركز استان فارس براي عكسبرداري از 

شبكيه چشم نوزادان نارس، با رايزني و تالش هاي انجام شده دستگاه عكسبرداري شبكيه چشم نوزادان 
نارس )Retcam( در اين مركز راه اندازي شد.  وي افزود: اين دستگاه عكسبرداري، با هزينه اي افزون 
بر 1٣ميليارد ريال از محل اعتبارات دولتي خريداري و نصب شده است.  رئيس مركز آموزشي درماني 
امام رضا )ع( الر تصريح كرد: با خريد و راه اندازي اين دستگاه ارائه خدمات به اين نوزادان در اين مركز 
و به دور از استرس و نگراني خانواده آنها انجام مي شود و ديگر نيازي به اعزام نوزادان با شرايط ويژه و 
ريسك باال به مركز استان نيست و همچنين هزينه هاي درمان خانواده آنها كاهش مي يابد.  رضايي 

گفت: اين مركز آماده پذيرش نوزادان از مراكز ديگر براي ارائه اين خدمات است. 

افزايش 2 برابري كشت محصوالت جاليزي در شمال سيستان و بلوچستان 
سطح زيركشت     سيستان و بلوچستان
ت  ال محص�و
جاليزي ش�مال سيس�تان و بلوچستان در 
سال جاري ۷ هزار هكتار شامل ۳۵۰۰ هكتار 
خربزه و ۳۵۰۰ هكتار هندوانه است كه نسبت 
به سال گذشته دو برابر افزايش داشته است. 
امان اهلل طوقي معاون بهبود توليدات گياهي سازمان 
جهاد كشاورزي سيستان وبلوچس��تان با اشاره 
به افزايش دو برابري سطح زيركشت محصوالت 
جاليزي در شمال سيستان وبلوچستان، گفت: اكثر كشاورزان سيستاني در سال جاري با توجه به آورد رودخانه 
هيرمند و آب گيري مزارع از طرح انتقال آب با لوله دشت سيستان در ماه هاي اسفند و فروردين هندوانه، خربزه 
محلي و اصالح شده كشت كرده اند.  وي با بيان اينكه در سال جاري 7 هزار هكتار شامل ٣٥00 هكتار خربزه و 
٣٥00 هكتار هندوانه در سيستان وبلوچستان به زيركشت محصوالت جاليزي رفته، ادامه داد: با ورود آب به 

منطقه سيستان و رونق كشت محصوالت جاليزي، براي حدود ٣ هزار نفر فرصت شغلي ايجاد شده است.

 افتتاح نيروگاه سيكل تركيبي خرم آباد
 به دست رئيس بنياد مستضعفان 

ف�از نخس�ت ني�روگاه بزرگ      لرستان
س�يكل تركيبي خرم آباد كه 
ش�امل دو واحد گازي توليد برق اس�ت با حضور پرويز فتاح 

رئيس بنياد مستضعفان افتتاح شد. 
محسن اميري مديرعامل هلدينگ برق و انرژي صبا گفت: فاز نخست 
نيروگاه بزرگ سيكل تركيبي خرم آباد شامل دو واحد گازي توليد برق 
امروز با حضور پرويز فتاح افتتاح شد.  وي افزود: با بهره برداري از اين 
واحدها ٣24 مگاوات برق به توان توليد برق كشور افزوده مي شود.  
مديرعامل هلدينگ برق و انرژي صبا تصريح ك��رد: طرح نيروگاه 
س��يكل تركيبي خرم آباد به عنوان بزرگ ترين نيروگاه لرستان با 
سرمايه گذاري ٣10 ميليون يورويي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي 
اجرا شده است و با راه اندازي كامل اين نيروگاه براي بيش از 1٥0 نفر 
از نيروهاي متخصص بومي، اشتغال مستقيم بلند مدت و پايدار فراهم 
مي شود.  به گفته وي، فاز نخست نيروگاه سيكل تركيبي خرم آباد 
داراي يك واحد بخار با ظرفيت 1۶0 مگاوات است كه اين واحد نيز تا 

پايان سال به شبكه سراسري برق كشور متصل خواهد شد. 

 افتتاح بزرگ ترين بخش جراحي مغز 
جنوب غرب كشور در اهواز

با حضور معاون وزير بهداش�ت،     خوزستان
بزرگ ترين بخش فوق تخصصي 
جراح�ي مغ�ز و اعص�اب كش�ور در اه�واز افتت�اح ش�د. 
فرهاد ابول نژاديان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 
در حاشيه مراسم افتتاح بزرگ ترين بخش جراحي مغز و اعصاب جنوب 
غرب در اهواز گفت: اين بخش با مساحت 2 هزار مترمربع، داراي ۶0 
تخت، شامل ٥2 تخت بستري و هشت تخت آي . سي . يو به همراه اتاق 
ايزوله و تمامی فضاهاي مجهز آموزشي، درماني و پشتيباني، مطابق 
با به روزترين اس��تانداردهاي روز دنيا و در مدت زمان كمتر از چهار 
ماه، تجهيز و آماده شده است.  وي افزود: براي راه اندازي اين بخش، 
اعتباري بالغ بر ٣0 ميليارد ريال هزينه شده است.  سرپرست دانشگاه 
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز تصريح كرد: بيمارستان بزرگ گلستان 
اهواز، مركز اصلي ارجاع بيماران بدحال در استان با آسيب هاي شديد 
ستون فقرات، مغزي و نخاعي ناشي از سوانح ترافيكي و حوادث است 
كه بهره ب��رداري از اين پروژه در ارائه  خدمات مطلوب و متناس��ب با 

بيماران، از اهميت بسزايي برخوردار است. 

آغاز عمليات اجرايي نيروگاه بادي 
خراسان جنوبي با حضور وزير نيرو 

با حض�ور وزير ني�رو؛ عمليات     خراسان جنوبي
اجراي�ي ني�روگاه ب�ادي  درح 
خراس�ان جنوبي به ظرفيت ۵۰ مگاوات امروز آغاز مي شود.

محسن حكاك مديرعامل شركت تأمين آتيه خراسان گفت: با حضور 
وزير نيرو و هيئت همراه عمليات اجرايي نيروگاه بادي درح به ظرفيت 
٥0 مگاوات و با سرمايه گذاري بالغ بر 70 ميليون يورو آغاز مي شود.  
وي با بيان اينكه عمليات اجرايي اين پروژه با استفاده از ظرفيت ساخت 
و احداث داخل كشور )گروه مپنا( آغاز مي شود افزود: اين پروژه داراي 
تجهيزات نيروگاهي شامل 20 توربين با ظرفيت هركدام 2/٥ مگاوات 
و 80 متر ارتفاع برج توربين اس��ت.  مديرعامل شركت تأمين آتيه 
وابسته به شركت برق منطقه اي خراسان جنوبي مساحت كل زمين 
اين پروژه را 48۶ هكتار و مساحت ساخت نيروگاه را 22 هكتار و مدت 
زمان اجراي اين پروژه نيز 22/٥ ماه اعالم كرد.  حكاك افزود: با اجراي 
اين پروژه ميزان صرفه جويي در مصرف سوخت معادل 4٥ ميليون 
ليتر گازوييل در سال و ميزان اشتغالزايي نيز در دوره نصب ۶ هزار و 

۶٥0 نفر روز و دوره بهره برداري 2٥ نفر به طور مستمر است. 

۲۰۰ هزار شغل براي مدد جويان كميته امداد 
در كل كشور ايجاد مي شود

 پروژه هاي پيشران اقتصاد ديجيتال
 در آذربايجان غربي رونمايي شد

امسال ۴ هزار و     گيالن
۶۰۰ ميلي��ارد 
تومان تس�هيالت قرض الحس�نه در اختيار 
كميته امداد قرار گرفته كه به موجب آن ايجاد 
اشتغال براي ۲۰۰ هزار نفر در دستور كار است. 
سيدمرتضي بختياري رئيس كميته امداد امام 
خميني )ره( در جلسه س��تاد اقتصاد مقاومتي 
گيالن با اش��اره ب��ه اينكه ايجاد اش��تغال براي 
200 هزار نفر در دس��تور كار اس��ت، گفت: از 
اين مق��دار ۶00 ميليارد تومان براي اش��تغال 
روس��تايي و 700 ميليارد تومان صندوق امداد 
واليت اختص��اص يافت و ايج��اد حداقل 200 
هزار شغل در سراسر كش��ور تا پايان امسال در 
دستور كار كميته امداد امام خميني )ره( است.  
وي با اشاره به اينكه توانمند سازي مددجويان 
يكي از مأموريت هاي اصلي كميته امداد است 
افزود: كميته ام��داد جز براي افراد س��المند و 
افراد داراي بيماري هاي صعب العالج يا غير قابل 
درمان مكلف به حمايت مادام العمر اس��ت و در 
ساير موارد با ايجاد اشتغال براي مددجويان با 
اعطاي تسهيالت و ساير موارد از تحت پوشش 

كميته امداد خ��ارج مي ش��وند.  رئيس كميته 
امداد امام خميني)ره( تصريح كرد: از سال 74 
تا پايان س��ال ۹7 بيش از 700 ه��زار خانوار از 
افراد تحت پوشش كميته امداد به دليل شاغل 
شدن كاسته شد كه در اين راستا 2 هزار و 100 
ميليارد تومان هزينه هاي كميته امداد كاهش 
يافت و به نفع بيت المال شد.  بختياري با اشاره به 
امضاي تفاهمنامه كميته امداد و سازمان برنامه و 
بودجه در خصوص ساخت يك هزار واحد مسكن 
مددجويي براي محرومين فاقد مسكن در گيالن 
تا پايان امس��ال تأكيد كرد: كميت��ه امداد امام 
خميني )ره( در سال ۹8 بيش از ٥ هزار شغل را با 
17۶ ميليارد تومان تسهيالت براي مددجويان 
ايجاد و يك هزار و 28٣ واحد مسكوني مددجويي 
نيز مورد بهره برداري قرار گرفت.  وي با اش��اره 
به اينك��ه بيش از ۶0 درص��د خانوارهاي تحت 
پوشش كميته امداد در كشور، بانوان سرپرست 
خانوار هستند افزود: براساس تبصره 1۶،  ٣ هزار 
و ٥00 ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه 
اشتغال پرداخت و ٥٥ هزار اشتغالزايي خانگي 

مربوط به خانم ها نيز انجام شد.

همزمان با سراسر     آذربايحان غربي
كشور و با حضور 
رئيس جمه�ور و به ص�ورت ويدئوكنفرانس 
پروژه ه�اي پيش�ران اقتص�اد ديجيتال در 

آذربايجان غربي رونمايي شد. 
قاس��م جليلي نژاد، مديركل ارتباطات و فناوري 
اطالعات آذربايجان غربي در آيين رونمايي از اين 
پروژه ها در جمع خبرنگاران گفت: اين پروژه ها با 
اعتبار 2 هزار و 280 ميليارد تومان به بهره برداري 
رسيدند.  وي با بيان اينكه در حال حاضر 2 هزار 
و 4۶4 روستاي استان به شبكه پهن باند اينترنت 
دسترس��ي دارند، افزود: 80 درصد روس��تاهاي 
باالي 20 خانوار استان از پوشش شبكه اينترنتي 
برخوردار هس��تند.  مديركل ارتباطات و فناوري 
اطالعات آذربايجان غربي از رش��د پوشش شبكه 
پهن باند اينترن��ت در آذربايجان غرب��ي خبر داد 
و افزود: توس��عه ارتباطات مناطق روس��تايي در 
س��ال هاي اخير مورد توج��ه ويژه اي ق��رار دارد.  
جليلي نژاد با بيان اينكه 200 كيلومتر نقطه كور 
ش��بكه تلفن همراه در جاده هاي استان داشتيم 
كه در حال حاضر 70 درصد آن اصالح شده است، 

اعالم كرد: ضريب نف��وذ اپراتورهاي تلفن همراه 
استان 1٣0 درصد است.  وي با بيان اينكه در نقاط 
كور زيرساخت هايي چون برق وجود ندارد، تصريح 
كرد: در حال حاضر همه شهرهاي آذربايجان غربي 
به نس��ل س��وم و چهارم تلفن همراه مجهز شده 
و مش��كلي در اين ارتباط وجود ندارد.  مديركل 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات آذربايجان غربي، 
خاطرنشان كرد: 48 شهر و شهرستان استان به 
نس��ل چهار تلفن همراه متصل هستند در حالي 
كه در هشت سال گذشته فقط پنج شهر استان به 
نسل سوم اينترنت دسترسي داشتند.  جليلي نژاد 
با بيان اينكه توسعه ارتباطي در مناطق روستايي 
و محروم در اولويت وزارت ارتباطات است، گفت: 
در حال حاضر همه ش��هرهاي آذربايجان غربي 
به نسل س��وم و چهارم تلفن همراه مجهز شده و 
مشكلي در اين ارتباط وجود ندارد.  وي با اشاره به 
اينكه احداث خط فيبرنوري براي توسعه پهن باند 
روستايي در برنامه اين استان وجود دارد كه تاكنون  
٥٥كيلومتر آن اجرايي شده است افزود: در مجموع 
٣00كيلومت��ر فيبرنوري براي توس��عه پهن باند 

روستايي در آذربايجان غربي احداث مي شود.

  قزوين: با اجراي پويش »سهم ما در كرونا« توسط جمعيت هالل احمر 
استان قزوين 1٥00 بسته غذايي و معيشتي به ارزش 4٥0 ميليون تومان براي 
توزيع ميان نيازمندان جمع آوري شد.  اين بسته ها شامل اقالم مواد غذايي، 
روغن، برنج، حبوبات، قند و شكر، به ارزش هر بسته ٣00 هزار تومان است كه با 

كمك خيرين جمع آوري شده و ميان نيازمندان توزيع خواهد شد. 
  اصفهان: سرپرس��ت نمايندگي اوقاف و امورخيريه بخ��ش بادرود گفت: 
براساس مصوبه ستاد ملي مديريت مقابله با كرونا، آستان مقدس حضرت آقاعلي 
عباس و شاهزاده محمد)ع( با ش��رايط خاص و معين بازگشايي شد.  حسين 
نرجسيان افزود: اين آستان مقدس از يك ساعت بعدطلوع آفتاب تا يك ساعت 
قبل از غروب آفتاب به روي زائران باز است.  رئيس هيت امناي اين آستان مقدس 
هم گفت: زائران هنگام مراجعه به صحن امامزادگان، بايد دس��تورالعمل هاي 
بهداشتي و فاصله اجتماعي را رعايت كنند و از ماسك و دستكش و همراه داشتن 

مهر و جانماز و چادر و قرآن و كتب ادعيه شخصي استفاده كنند. 
  كردستان: مدير باغباني جهاد كشاورزي كردستان گفت: بهره برداران 
كردستاني ٣1 هكتار از باغات خود را زيركشت پسته برده اند و پيش بيني 
مي شود امسال 1۶ تن از اين محصول برداشت شود زاهد حاجي ميرزايي با 
بيان اينكه بيشتر باغات بارور پسته استان هم اكنون به سن شش سالگي يا 
همان سن اقتصادي رسيده اند، افزود: ميانگين توليد اين محصول در استان 
حدود يك تن در هر هكتار است.  وي ادامه داد: سال گذشته ٥ هزار و 82٥ 
اصله پسته با اس��تفاده از ارقام كله قوچي، احمدآقايي، اوحدي و اكبري در 

باغات استان كاشت شده است. 
  قم: مركز شبانه روزي حفظ و مفاهيم قرآن كريم امام  سجاد)ع( وابسته به 
مؤسسه قرآني فرهنگي بيت االحزان حضرت زهرا)س( طرح ملي رحله را در 
تابستان امسال اجرا مي كند.  حفظ دو جز قرآن كريم در يك ماه تابستان به 
صورت شبانه روزي همراه با امكانات تفريحي و خوابگاهي، يكي از برنامه هاي 
اين مركز است. عالوه بر اين، حفظ يكساله كل قرآن كريم از ديگر برنامه هاي 
اين مركز است.  اين طرح ويژه پسران 14 تا 22 سال است و عالقه مندان تا 
٣1خردادماه فرصت دارند كه در سايت beytolahzan. ir ثبت نام كنند. 
  خوزستان: سيدحسن موسوي فرمانده بسيج ناحيه امام  رضا)ع( حميديه 
گفت: بيش از  يك هزار بسته معيشتي به نيازمندان و آسيب ديدگان از كرونا 
در شهرستان حميديه توزيع شد.  وي افزود: اين بسته ها شامل انواع اقالم 
ضروري از جمله برنج، ماكاروني، شكر، رب  و روغن است.  وي ارزش ريالي اين 

بسته هاي معيشتي را 2 ميليارد ريال عنوان كرد.

 ميدان امام اصفهان به عنوان ثروت 
ميراث فرهنگي در دنيا ثبت شد

ميدان امام اصفهان در قالب يك طرح     اصفهان
تحقيقاتي به عنوان ث�روت )دارايي( 

ميراث فرهنگي در دنيا ثبت و معرفي شد. 
س��يد كميل طيبي مدير دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه 
اصفهان گفت: ميدان امام اصفهان با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد 
ميراثي، تاريخي، اقتصادي و شهري كه دارد در طرح تحقيقاتي كه توسط 
اتحاديه اروپا انجام ش��د، به عنوان ثروت مي��راث فرهنگي براي معرفي 
به سازمان هاي بين المللي انتخاب و معرفي ش��د.  وي با بيان اينكه اين 
طرح تحقيقاتي با عنوان »زنجيره جذب س��رمايه گذاري براي تعريف 
كاربري هاي جديد از ميراث فرهنگي ش��هر هاي مهم دنيا« در قالب اَبَر 
پروژه  »افق 2020 « اتحاديه اروپا اجرا شد، افزود: به تازگي، ميدان امام 
اصفهان به عنوان دارايي )asset( ميراث فرهنگي از سوي اتحاديه اروپا 
در اين طرح تحقيقاتي، معرفي و ثبت شد.  مدير دفتر همكاري هاي علمي 
بين المللي دانشگاه اصفهان ادامه داد: افق 2020 يك اَبَر طرح پژوهشي 
است كه اجراي آن از س��ال 201۶ توس��ط اتحاديه اروپا در زمينه هاي 
مختلف مانند توسعه پايدار، محيط زيست، انرژي پاك و ميراث فرهنگي و 

با همكاري مؤسسه ها و دانشگاه هاي مختلف دنيا آغاز شد. 

 انجام عمل جراحي موفقيت آميز قلب باز 
بر روي بيمار كرونايي در كاشان

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كاشان از     كاشان
انجام عمل جراحي موفقيت آميز قلب باز 
بر روي بيمار كرونايي در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان خبر داد. 
س��يدعليرضا مروجي رئيس دانش��گاه علوم پزشكي كاش��ان با اشاره 
به مراجعه يك بيمار 48 س��اله اهل قم با عاليم مش��كوك به كرونا به 
بيمارستان شهيد بهشتي كاشان گفت: با توجه به عاليم باليني و سكته 
قلبي بيمار و با نظر پزش��كان متخصص قلب اين بيمارستان قرار شد 
مورد عمل جراحي قلب باز قرار گيرد.  وي با اش��اره به تس��ت كروناي 
اين بيمار كه مثبت شد، ادامه داد: اين بيمار اورژانسي در نهايت توسط 
محمدصادق پورعباس��ي فوق تخصص جراحي قلب باز بيمارس��تان 
بهشتي و با همراهي سيدمهدي موس��وي فوق تخصص بيهوشي قلب 
تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و بعد از پنج ساعت انجام عمل 
موفقيت آميز بيمار براي مراقبت هاي بيش��تر ب��ه بخش مراقبت هاي 
ويژه انتقال يافت كه اين بيمار بعد از 10 روز بستري و مراقبت با حال 
عمومي مساعد به آغوش گرم خانواده بازگشت.  اين مسئول از راه اندازي 
دستگاه تست ورزش بي س��يم در بيمارستان ش��هيد بهشتي كاشان 
خبرداد و گفت: اين دستگاه توسط خير ارجمند حاج حسين الجوردي 
با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و ٣00 ميليون ريال خريداري و در بخش 

قلب و عروق بيمارستان بهشتي مستقر شد.

شهردار اراك در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد
 رعايت حقوق شهروندي 

مبناي اصلي در مديريت شهري اراك
در تمام مناطق شهري، توسعه همه جانبه و پايدار زماني عملي خواهد 
شد كه شهروندان از عملكرد مديران ش�هري و بخصوص شهرداري 
رضايت داشته باشند. ميزان آرامش و رضايت از محيط شهري و خدماتي 
كه شهرداري ارائه مي دهد، عامل مهمي در جهت ايجاد انگيزه در مردم 
براي مشاركت در توسعه شهري و بهبود كيفيت محل سكونت است. در 
همين راستا شهرداري كالنشهر اراك از سال گذشته اقدامات عمراني، 
فرهنگي ورزشي و مذهبي چشمگيري در دس�تور كار قرار داده و در 
جهت رعايت حقوق شهروندي و كسب رضايت مندي مردم گام مؤثري 
برداشته كه در گفت وگو با »جوان« به تشريح بخشي از آنها مي پردازد. 

    
محمد كريم شفيعي شهردار كالنشهر اراك با بيان اينكه رعايت حقوق 
ش��هروندي، حفظ ارزش هاي مذهبي و قدرداني از خانواده هاي شهدا 
مبناي اصلي در مديريت شهري اراك است، مي گويد: راه ما بايد منطبق با 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري باشد و توجه داشت انتظار نظام و دولت از 
شهرداري ها خدمت صادقانه به مردم است.  وي با شاره به اينكه خدمت به 
مردم يك استراتژي كلي در شهرداري اراك است و براي هرچه بهتر شدن 
خدمت رساني بايد با نگاه نظام همسو باشيم، ادامه مي دهد: حضرت آقا 
فرمودند نگاه شما بايد نگاه خدمت رساني به شهروندان باشد. متأسفانه در 
ساليان متمادي شهروندان اراك با شهرداري قهر بودند اما به لطف خداوند 
و تالش هاي صورت گرفته اين نگاه تغيير كرده و اين موضوع از بازخورد 
ديدارهاي عمومي و چهره به چهره با شهروندان و افزايش سطح مشاركت 
آنها مشخص است، مصداق بارز اين موضوع تحقق 100 درصدي بودجه 
سال ۹8 شهرداري است كه با همراهي و مشاركت شهروندان انجام شد.  
شهردار اراك تأكيد مي كند: شهرداري تنها محدود به اقدامات عمراني 
نيس��ت و فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي نيز از فعاليت هاي 
مهم شهرداري اراك اس��ت و يكي از راهبردهاي شهرداري اراك حفظ 
ارزش هاي اسالمي اس��ت. وي ادامه مي دهد: يكي از فعاليت هاي مهم 
ش��هرداري اراك حركت در جهت احياي حمايت تفكر ش��هيد سپهبد 
حاج قاسم سليماني بوده كه در حوزه هاي مختلف شهرداري اجرا شده و 
نام گذاري بزرگراهي به طول ۶/2 كيلومتر به نام اين شهيد باعث افتخار 
مجموعه شهرداري خواهد بود.  شفيعي با تأكيد بر اين نكته كه امنيت 
امروز همه جامعه از جمله ش��هرداري و پرس��نل آن مديون خون پاك 
شهيدان مي باشد، مي گويد: ش��هرداري اراك در راستاي وظيفه خود و 
قدرداني هرچند كوچك از خون ش��هدا فاز دوم پروژه بزرگ علم الهدي 
را به نام شهيدان باقري مزين نموده است.  وي ادامه مي دهد: به فرموده 
مقام معظم رهبري بايد مواظب و مراقب باشيم كه رفتار و كار ما با غفلت 
همراه نشود و از غفلت ها دور شويم، امروز بيش از هر زمان ديگري بايد 

توجه كنيم كه تنها حرف زدن كافي نيست، وقت عمل است. 
شفيعي نام گذاري معابر و كوچه ها به نام شهدا را يادآور از خود گذشتگي اين 
بزرگان توصيف كرده و با تأكيد به اينكه بايد راه شهيدان را در پيش بگيريم 
تصريح مي كند: شهيد حاج قاسم سليماني نزديك ترين سرباز به رهبري 
بودند و بايد به پاس قدرداني از اين شهيد و ديگر شهداي اين كشور كه خون 
خود را در راه حفظ ارزش هاي انقالب هديه كرده اند نام شهدا بر كوچه ها، 
خيابان ها، پارك ها و حتي ساختمان  هاي شهرداري مزين گردد.  وي اضافه 
مي كند: اين اقدام كوچك ترين كاري اس��ت كه در براب��ر خون پاك اين 
عزيزان انجام مي دهيم، راه ما راه  شهيد سليماني است در كل شهر بايد نام 
اين عزيزان ديده شود كه بدانيم و از ياد نبريم آسايش و آرامش امروز ما ثمره 

خون پاك اين شهيدان براي آزادي و سربلندي ايران هديه شده است. 


