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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي محمدرضا هاديلو

   اردبيل همزمان با سراسر 
كش�ور طرح ها و 
برنامه هاي اوقات فراغت »تابستانه فهما« در ۵۵۰ 
كانون  مس�اجد اس�تان اردبي�ل اجرايي ش�د. 
نادر سقا مدير ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي 
هنري مساجد اس��تان اردبيل در آيين افتتاحيه 
طرح سراسري غني سازي اوقات فراغت )بچه هاي 
مسجد( تابستانه هاي »فهما« با اشاره به اينكه هر 
دوسال يكبار كانون هاي برتر توسط طرح فهما در 
سطح كشور ارزيابي و معرفي مي شود، از اجراي اين 
طرح در550 كانون هاي مساجد اردبيل خبرداد 
وگفت: اين استان جايگاه خوبي در ارزيابي هاي به 
عمل آمده توسط طرح ملي فهما كسب كرده كه 
از آن جمله مي توان به يك كانون برتر كشوري و 
سه كانون شايسته تقدير ويژه و دو كانون شايسته 
تقدير و نيز ۸۶ كانون برتر باالي ۱0 هزار امتياز اشاره 
كرد.  به گفته وي با تالش هاي كانون هاي فرهنگي 

هنري مساجد و برنامه ريزي هاي انجام شده توسط 
دبيرخانه كانون ها مساجد استان اردبيل به عنوان 
يكي از استان هاي پيشرو در طرح بچه هاي مسجد 
در سطح كش��ور مطرح شد.  مس��ئول دبيرخانه 

كانون هاي مساجد اردبيل خاطرنشان كرد: در طرح 
ملي فهما هر كانون داراي صفحه ش��خصي است 
كه فعاليت هاي خ��ود را در آن بارگزاري مي كنند 
و براساس فعاليت هاي انجام ش��ده امتياز خود را 

دريافت كرده و از اين طري��ق مي تواند در افزايش 
يا كاهش بودجه هاي فرهنگي اختصاص يافته به 
كانون ها سهيم شود.  س��قا دبيرخانه كانون هاي 
فرهنگي هنري مس��اجد اس��تان اردبيل با بيان 
اينكه توجه به سنگر مهم مس��جد مخصوصاً در 
زمان حال از اهميت بااليي برخوردار است، يادآور 
شد: كه در اين زمينه طرح ملي فهما با ساماندهي 
برنامه ه��اي فرهنگي و هنري مس��اجد در تالش 
است تا به فعاليت هاي دس��ت اندركاران كانون ها 
سمت و س��ويي هدفمند داده و به نتايج مطلوبي 
در اين خصوص برس��د.  وي در ادام��ه به فعاليت 
550 كانون مساجد در سطح استان اشاره كرد و 
افزود: از اين تعداد ۶0 درصد در مناطق شهري و 
۴0 درصد در مناطق روستايي، محروم و دور افتاده 
در حال فعاليت هس��تند و برگزاري كالس هاي 
آموزشي با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي جزو 

فعاليت هاي شاخص اين كانون هاست. 

اجراي طرح هاي »تابستانه فهما« در مساجد اردبيل

تدوين سامانه فرصت هاي سرمايه گذاري در هرمزگان
ر  ا ند س�تا ا    هرمزگان
از  هرم�زگان 
راه اندازي سامانه هوشمند و جامع سرمايه گذاري 
فرصت ه�اي  معرف�ي  اطل�س  تدوي�ن  و 
س�رمايه گذاري در اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
فريدون همتي استاندار هرمزگان گفت: با توجه به 
آسيب شناسي دقيق صورت گرفته در اين حوزه، 
سامانه هوشمند و جامع سرمايه گذاري در استان 
هرمزگان راه اندازي ش��د.  وي افزود: اين سامانه به 

طور فراگير تمامي مناطق جغرافيايي و ادارات و دستگاه هاي اجرايي استان هرمزگان را تحت پوشش قرار مي دهد 
و فرد متقاضي سرمايه گذاري مي تواند در اين سامانه طرح خود را ثبت و روند استعالمات و دريافت مجوزها را 
به سرعت پيگيري و انجام دهد.  استاندار هرمزگان ادامه داد: با استفاده از اين سيستم هوشمند نحوه پاسخ به 
استعالمات و صدور مجوزها در مورد تمام طرح هاي سرمايه گذاري در سراسر استان پيگيري و رصد خواهد شد.  
همتي تصريح كرد: اين سامانه نظم هوشمندانه اي بر مبناي دانش و تكنولوژي در حوزه سرمايه گذاري در استان 

ايجاد مي كند و موجب رفع موانع و تسهيل مسير سرمايه گذاري در هرمزگان مي شود.

تأمين آب شرب روستايي در دستور كار سپاه البرز
طرح كرامت، از     البرز
جمل�ه احياي 
قنوات، تأمين آب شرب روستايي، توسعه 
راه ها و فعاليت هاي آبخيزداري در 3۰ منطقه 

استان البرز آغاز شد. 
س��ردار سيديوس��ف مواليي فرمانده س��پاه امام 
حسن مجتبي )ع( البرز، با اش��اره به اجراي طرح 
كرامت در 30 منطقه استان، گفت: سپاه استان البرز 
آمادگي كافي براي مشاركت در انجام پروژه هاي در 

دست اجرا را دارد.  وي افزود: در حوزه هايي از جمله بهداشت و درمان و بخش عمراني نيز سپاه استان البرز آماده 
همكاري است.  سردار مواليي با اشاره به اينكه دو قرارگاه در دو روستاي پلنگ آباد و نجم آباد در حوزه بهداشت 
و درمان و آموزش به مردم منطقه خدمات رس��اني دارند، به اجراي طرح كرامت در ۱۷ منطقه استان، گفت: 
سپاه اين طرح را در 30 منطقه و در قالب احياي قنوات، تأمين آب شرب روستايي، توسعه راه ها و فعاليت هاي 
آبخيزداري انجام داده است.  فرمانده سپاه امام حسن مجتبي)ع( استان البرز در پايان با اشاره به اهميت توسعه 

سرانه هاي ورزشي در استان، خاطر نشان كرد: تاكنون ۶0 سوله توسط سپاه استان احداث شده است.

مرز تجاري شلمچه بازگشايي شد
م�رز تج�اري    خوزستان
شلمچه بعد از 
چهار ماه تعطيل�ي به دليل ش�يوع كرونا، 

بازگشايي شد. 
 در پي بازديد مشترك استاندار بصره و سركنسول 
ايران در بصره و تأييد زير ساخت هاي بهداشتي 
مبازه با بيماري كرونا در مرز شلمچه، فعاليت هاي 
تجاري در اين مرز پيش از ظهر ديروز از سر گرفته 
شد.  براس��اس هماهنگي هاي صورت گرفته از 

امروز صادرات مواد غذايي تازه و كنسروي، محصوالت كشاورزي تازه )ميوه و تره بار(، محصوالت كشاورزي 
فرآوري شده و كنسروي، غالت مجاز، آبزيان )ماهي و ميگو(، اقالم بهداشتي داراي مجوز )ماسك، ژل ضد 
عفوني و مايحتاج بهداشتي و پزشكي( و گازهاي حياتي مثل اكسيژن و نيتروژن داراي مصارف پزشكي 
امكانپذير است.  مسئوالن خرمشهري با درخواست از صادركنندگان براي اتخاذ جانب احتياط در ارسال 
كاالهاي صادراتي به مرز شلمچه، اعالم كردند: تاكنون شرايط و محدوديت هاي زماني و حجمي واردات 

عراق از مرز شلمچه به صورت رسمي از سوي مقامات ذيربط عراقي ابالغ نشده است.

اجراي برنامه هاي اوقات فراغت گلستان از طريق سامانه شاد 
بيشتر فعاليت هاي     گلستان
اوق�ات فراغ�ت 
دانش آموزان در زمينه هاي گوناگون از طريق 
سامانه »شاد« در استان گلستان اجرا مي شود. 
گوهري راد مديركل آموزش و پرورش گلستان 
با بيان اينكه بيشتر فعاليت هاي اوقات فراغت در 
زمينه هاي گوناگون اعم از معرفتي، فرهنگي و 
هنري، حرفه اي، اقتصادي و اشتغالزايي، ورزشي 
و سالمت در فضاي مجازي از طريق برنامه »شاد« 
در استان اجرا مي شود، گفت: هدف از برگزاري طرح اوقات فراغت را توجه به غني سازي تعطيالت تابستاني، 
مهارت آموزي، تداوم فعاليت هاي پرورشي و لزوم توجه ويژه به سالمت جسماني و رواني دانش آموزان در ايام 
شيوع ويروس كروناست.   وي افزود: بايد از ظرفيت به وجود آمده در »شاد« با برنامه ريزي صحيح نهايت 
بهره وري را داشته و هر خانه را به يك پايگاه اوقات فراغت تبديل كرد.   معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل 
آموزش و پرورش گلستان هم گفت: با توجه به شعار امسال كه »هر دانش آموز يك مهارت« است،  ۷0۲ 

پايگاه براي حضور بيش از ۱۱0 هزار نفر دانش آموز در نظر گرفته شده است. 

تشكيل ۸۰۰ پرونده براي متصرفان اراضي 
درآذربايجان شرقي

معاون قضايي دادگس�تري استان      آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي با اش�اره به عزم 
جدي دستگاه قضايي براي مبارزه با زمين خواري از تشكيل بيش از 
8۰۰ پرونده براي متصرفان اراضي زراعي و ملي در اين استان خبرداد. 
احمد موقري معاون قضايي دادگستري استان آذربايجان شرقي، 
هنگام اجراي حكم قضايي قلع و قمع در منطقه اس��پيران تبريز 
گفت: در حال حاضر بيش از ۸00 پرون��ده براي متصرفان اراضي 
زراعي و ملي تشكيل شده اس��ت.  وي افزود: در راستاي تأكيدات 
مقام معظم رهبري و رئيس قوه قضاييه بر رسيدگي قاطع به موضوع 
زمين خواري اين موضوع در اولويت كاري دادگستري استان قرار 
گرفته و برخورد با پديده زمين خواري و تخريب و تصرف اراضي ملي، 
قلع و قمع و رفع تصرف با قاطعيت پيگيري و تداوم خواهد يافت.  
داداش نصيري مدير امور اراضي جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي 
نيز گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون حدود ۱۶0 فقره حكم پرونده 
تصرفات غيرقانوني و تبديل به باغ در استان اجرا شده و حدود 50 

هكتار زمين رفع تصرف شده است.

توليد روزانه يك ميليون ماسك پارچه اي 
در اصفهان

معاون هماهنگي امور اقتصادي    اصفهان
اس�تانداري اصفه�ان از توليد 
روزانه يك ميليون ماس�ك پارچه اي در اين استان خبرداد. 
حسن قاضي عسگر معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان 
گفت: ظرفيت توليد ماسك پارچه اي در استان اصفهان روزانه به يك 
ميليون عدد مي رس��د و با توجه به قابليت شستشو ماسك پارچه اي 
استفاده از اين نوع ماسك توسط شهروندان اصفهاني توصيه مي شود.  
وي با اشاره به اينكه استفاده از ماسك پارچه اي عالوه بر صرفه اقتصادي 
در حفظ محيط زيس��ت هم مؤثر اس��ت، تصريح كرد: در بسياري از 
كشورها ماسك پارچه اي جايگزين ماسك هاي سه اليه شده است و با 
تقويت فرهنگسازي استفاده از ماسك پارچه اي، مي توان در چند نوبت 
يا با مدت طوالني تر از اين ماسك استفاده كرد.  معاون هماهنگي امور 
اقتصادي استانداري اصفهان با اشاره به كمبود پارچه ملت بلون در برخي 
از توليدي هاي ماسك سه اليه در استان اصفهان ادامه داد: اين موضوع 
توسط سازمان صمت در حال پيگيري است و كمبود پارچه ملت بلون با 

واردات و توليد در استان اصفهان در آينده نزديك مرتفع مي شود.

 برقراري دوباره 
پرواز هاي تبريز–  استانبول

پرواز هاي فرودگاه شهيد مدني     آذربايجان شرقي
تبريز در مسير استانبول - تبريز- 

استانبول برقرار شد. 
رامين آذري مديركل فرودگاه هاي آذربايجان ش��رقي با اش��اره به 
برقراري دوباره پرواز هاي فرودگاه ش��هيد مدني تبريز در مس��ير 
استانبول - تبريز- استانبول گفت: پرواز استانبول- تبريز- استانبول 
با ش��ماره پرواز ورودي ۹۷0۸ و خروجي ۹۷0۹ توس��ط شركت 
هواپيماي��ي ايرتور ب��ا هواپيم��اي A 300- 600  از روز دوش��نبه 
۲3 تيرماه ۹۹ ش��روع خواهد ش��د.  وي افزود: اين پرواز در مسير 
اس��تانبول- تبريز- اس��تانبول هر هفته روز هاي دوشنبه توسط 
شركت هواپيمايي ايرتور از فرودگاه تبريز انجام خواهد شد.  مديركل 
فرودگاه هاي آذربايجان شرقي ادامه داد: پرواز شركت هاي هواپيمايي 
فعال در فرودگاه تبريز در مسير استانبول- تبريز- استانبول از هفتم 
اسفند ماه ۹۸ به دليل شيوع ويروس كرونا تاكنون لغو شده بود و 
در اين مدت ۱۱ پرواز ورودي توسط شركت هاي هواپيمايي فعال، 

هموطنان را از استانبول به تبريز بازگردانده اند.

تشكيل 11كارگروه فضاي مجازي براي برگزاري 
چهلمين سالگرد آغاز دفاع مقدس در سمنان

 افتتاح 1۵ گلخانه در چهارمحال و بختياري 
تا پايان شهريور

مديركل حفظ     سمنان
آث�ار و نش�ر 
ارزش هاي دفاع مقدس سمنان از تشكيل 11 
كارگروه فضاي مجازي براي برگزاري چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس در اين استان خبرداد. 
سرهنگ محمدحسن سالمي مديركل حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سمنان در خصوص 
برنامه هايي كه قرار اس��ت همزمان با چهلمين 
س��الگرد هفته دفاع مقدس در اين استان اجرا 
شود، گفت: ستاد بزرگداشت چهلمين سالگرد 
دفاع مقدس در س��منان از ۱۱ كارگروه فضاي 
مجازي، نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، هنري و 
تبليغاتي، شهرداري ها، ايثارگران و پيشكسوتان 
دفاع مقدس، نيروهاي مس��لح، خان��واده، زنان، 
كودك و نوجوان، جوانان، دانشگاهيان، حوزه هاي 
علميه و تشكل هاي مردم نهاد، بانك ها، اصناف 
و اقش��ار، تش��كيل ش��ده كه در اين كارگروه ها 
۱30برنامه تخصصي و شاخص و ۱۷00 برنامه 
عمومي تدوين ش��ده اس��ت.   وي در خصوص 
دانش��نامه دفاع مقدس استان س��منان افزود: 
تدوين دانشنامه دفاع مقدس ماندگارترين سند 
تاريخ جنگ تحميلي استان سمنان خواهد بود و 

بايد به صورت ويژه به آن پرداخته شود و استفاده 
از تجربه، مشاركت گروه هاي تاريخ، جغرافيا، علوم 
انساني و ادبيات بسيار با اهميت است.  مديركل 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سمنان 
با بيان اينكه دفاع مقدس، جلوه اي از ايثار، عشق 
و ش��جاعت اس��ت، ادامه داد: اگر امروز صحبت 
از اس��تقامت، ايثار و شجاعت مي ش��ود ناشي از 
رشادت هاي جوانان و رزمندگان در طول هشت 
سال دفاع مقدس است كه با شجاعت و ايثارگري 
مانع از تحقق اهداف دش��منان براي ضربه زدن 
به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران شدند. 
سالمي گفت: بيداري اسالمي و جبهه مقاومت 
اسالمي از سلسه جبالي بودند كه در سايه قله با 
عظمت دفاع مقدس ما شكل گرفت و پيروزي هاي 
امروز اين جبهه و تحقق نظام اسالمي نتيجه خون 
پاك شهداي و از خودگذشتگي رزمندگان دفاع 
مقدس است.  وي با تأكيد به سخن رهبر معظم 
انقالب كه دفاع مقدس يك گنجينه و ثروت عظيم 
فرهنگي است، ادامه داد: دفاع مقدس گنجينه 
بي پايان ارزش هاي الهي و انقالبي اس��ت و لزوم 
شناساندن اين ذخيره به جوانان و نسل جديد بايد 

مورد توجه و تأكيد همگان قرارگرفته شود. 

رئيس سازمان     چهارمحال و بختياري
د  جه�����ا
كشاورزي چهارمحال و بختياري با بيان اينكه 1۵ 
واحد گلخانه اي با مساحت 7/6 هكتار با پيشرفت 
فيزيكي باالي ۵۰ درصد در استان در حال ساخت 
است، از افتتاح آنها تا پايان شهريورماه خبرداد. 
ذبيح اهلل غريب رئيس س��ازمان جهادكش��اورزي 
چهارمحال و بختياري با بيان اينكه كشت متراكم با 
مصرف كم آب بر از اولويت هاي وزارت جهادكشاورزي 
است، از افتتاح ۱5 گلخانه در چهارمحال و بختياري 
به مساحت ۷/۶ هكتار با پيشرفت فيزيكي باالي 50 
درصد تا پايان ش��هريورماه خبرداد و گفت: كشت 
گلخانه اي يكي از روش هاي كش��ت متراكم است 
كه مزاياي زيادي در بحث افزاي��ش توليدات دارد.  
وي يادآور شد: تا قبل از سال ۹۷ براي صدور مجوز 
احداث گلخانه حداقل 3 هزار متر اراضي مورد نياز 
بود، اما طبق مصوبه هيئ��ت مقررات زدايي، ايجاد 
گلخانه در هر سطحي امكانپذير اس��ت، از مزاياي 
كش��ت محصوالت به صورت گلخان��ه اي توليد بر 
اس��اس نياز بازار در زمان هاي مختلف، برندسازي 
محصوالت و صادرات محور بودن آنهاست.  رئيس 
سازمان جهادكش��اورزي چهارمحال و بختياري با 

اش��اره به اينكه برنامه ما اصالح و بازسازي ۱0 هزار 
متر مربع از گلخانه ها و ۴0 هزار متر توس��عه سطح 
زير كشت گلخانه هاست، يكسري از قوانين دست 
و پا گير و اس��تعالمات غيرضروري در بحث ايجاد 
گلخانه ها حذف ش��ده اس��ت.  غريب با بيان اينكه 
واحدهای گلخانه اي در استان چهارمحال و بختياری 
با پيشرفت فيزيكي باالي 50 درصد در حال تكميل 
شدن هستند گفت: اين گلخانه ها تا شهريورماه به 
بهره برداري مي رسد و زمينه اش��تغال ۱50 نفر را 
فراهم مي كند، همچنين ۱۶5 پروانه احداث گلخانه 
در سال ۹۸ صادر شده است و ۸۷ متقاضي با اعتباري 
بالغ بر ۱۴0 ميليارد تومان متقاضي احداث گلخانه 
هستند.   رئيس سازمان جهادكشاورزي چهارمحال 
و بختياري در خصوص پرورش قارچ در روس��تاي 
قلعه ممكا در چهارمحال و بختياري، توضيح داد: در 
اين روستا ۱۷ واحد بزرگ و 5۲ واحد خانگي ساالنه 
حدود ۸00 تن قارچ توليد مي كنند و زنجيره توليد 
قارچ در اين روستا كامل اس��ت.  وي از صدور ۲00 
پروانه احداث گلخانه كوچك مقياس در چهارمحال 
و بختياري در سال ۹۸ خبر داد و خاطرنشان كرد: از 
اين تعداد ۱0 واحد احداث شده است و ۴۴ واحد از 

تسهيالت بنياد بركت استفاده كرده اند. 

  اردبيل: رئيس پارك علم و فناوري استان اردبيل گفت: اردبيل به قطب 
ساخت دستگاه هاي توليد كننده انواع ماسك تبديل شده است.  حبيب 
ابراهيم پور افزود: استان اردبيل در حال حاضر به دليل وجود كارخانه هاي 
متعدد ساخت دستگاه هاي توليد ماسك به قطب توليد ماسك و دستگاه 
مرتبط با آن تبديل شده است و همه اين كارخانه ها و شركت ها در پارك علم 
و فناوري استان اردبيل مستقر هستند.  وي اضافه كرد: در حال حاضر پنج 
شركت مستقر در پارك علم و فناوري اردبيل مشغول به ساخت دستگاه هاي 

توليد ماسك N۹5، ماسك جراحي و ماسك سيليكوني هستند. 
  كرمانشاه: معاون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان كرمانش��اه گفت ميزان توليدات دامي اس��تان در پايان امسال 
به بيش از 550 هزار تن مي رس��د   بهرام خاني، ميزان توليدات بخش 
دامپروري استان كرمانشاه در پايان سال گذش��ته را حدود ۴۸0 هزار 
تن اعالم كرد.  به گفته وي، ميزان توليد شير در استان را در پايان سال 
گذشته 350 هزار تن عنوان كرد و افزود: بر اساس برنامه ريزي انجام شده 
ميزان توليد شير استان در پايان امسال به ۴00 هزار تن خواهد رسيد. 

  كردستان: معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش كردستان 
از ش��ركت ۸۹ هزار دانش آموز كردس��تاني در برنامه هاي غني سازي 
اوقات فراغت در تابستان سال جاري خبر داد.  حجت اهلل نريماني افزود: 
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته فعاليت هاي تابستاني سال ۹۹ با 
شعار »هر خانه يك پايگاه، هر دانش آموز يك نقش اجتماعي« در فضاي 
مجازي اجرا مي شود.  وي ادامه داد: 3۲0 پايگاه تابستاني شامل مدارس، 
كانون هاي فرهنگي تربيتي، دارالقرآن ها و مجتمع هاي ورزشي به منظور 

غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان پيش بيني شده است. 
  مركزي: رئيس پارك علم و فناوري استان مركزي گفت: بيش از  هزار 
نفر در ۱۷۱ واحد فناور و دانش بنيان استان فعاليت مي كنند كه گردش 
مالي اين واحدها پارس��ال از مرز ۲ ميليون يورو گذشت.  رضارفيعي با 
اشاره به خدمات شركت هاي فناور در ش��يوع كرونا افزود: شركت هاي 
فناور استان مركزي در حوزه توليد كيت هاي تشخيص كوويد۱۹، توليد 
ماسك N95، توليد ماسك هاي معمولي به ميزان هر روز 50 هزار عدد، 
مواد ضدعفوني كننده گياهي نانو، تشخيص سنجش تِب غيرتماسي و 

تجهيزات اتاق عمل فعاليت مي كنند.

 زيرساخت های جاده ای ايالم 
تكميل می شود

با اينكه كرونا بس�ياري از امور را از كار انداخته و باعث بالتكليفي 
در تصميم گيري براي برخی امور ش�ده اما نمي ش�ود با اين بهانه 
دس�ت روي دس�ت گذاش�ت و پروژه ها و طرح هاي مهم و ملي را 
زمين گذاشت. توجه به زيرس�اخت هاي مورد نياز در استان هاي 
مرزي كش�ور از جمله كارهاي مهمي اس�ت كه حتم�ًا بايد انجام 
شود. چراكه در س�ال هاي قبل مش�خص ش�د روان نبودن رفت 
و آمد در اين مس�يرها مش�كالت زيادي را براي م�ردم به ويژه در 
زمان تردد زائ�ران اربعين به وجود آورد. ح�اال ايالم كه مهم ترين 
مسير عبور و مرور زائران اربعين به ش�مار مي آيد با اولويت بندي 
پروژه ه�ا، س�اخت و س�از ها را در دس�تور كار قرار داده اس�ت. 

    
هر سال و با حركت عظيم مشتاقان اباعبداهلل الحسين)ع( به سمت 
مرزهاي غربی براي رس��يدن به كربالي معلي، مشكالتي به خاطر 
مهيا نبودن زيرساخت ها و تأمين نش��دن امكانات به وجود مي آيد. 
ترافيك هاي س��نگين، كمبود پاركينگ و ش��لوغي راه ه��ا از جمله 
اين معضالت است كه در استان ايالم و مرز مهران كه بيش از ديگر 

خروجي ها مورد اقبال زائران قرار دارد به چشم مي خورد. 
حاال اعالم ش��ده ايجاد پل هاي مختلف و تونل هاي شماره يك و دو 
كربال، تونل دوم آزادي و ايجاد دو بزرگراه پل زال نجف اشرف و حميل 
كربال و اتصال استان به خط ريلي كش��ور و در نهايت اتصال ايران به 
شبكه ريلي كشور عراق، تكميل روگذر و زيرگذر پاركينگ اربعين، 
شش خطه كردن مس��ير پايانه مهران و ايجاد زيرساخت هاي پايانه 

مهران از اولويت هاي مهم عمرانی ايالم است. 
در همين رابطه روز گذشته اس��تاندار ايالم در نشست ستاد اربعين 
گفت كه پيرو  مذاك��رات گذش��ته، ديدارهاي خوبي با مس��ئوالن 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در خصوص اخذ مجوز مشاركت و 
سرمايه گذاري بانك هاي عامل از مراجع ذيصالح يا دولت يا شوراي 
پول و اعتبار در اجراي پ��روژه آزادراه پل زال، مورم��وري، دهلران 

برگزار شد. 
وی افزود: »با وجود شرايطي كه كرونا ايجاد كرده است ما در جهت 

ايجاد و تكميل زيرساخت هاي اربعين فعاليت مي كنيم.«
قاسم سليماني دشتكي با تأكيد بر تكميل راه ايالم به مهران ادامه داد: 
»تكميل روگذر و زيرگذر پاركينگ اربعين، شش خطه كردن مسير 
پايانه مهران و ايجاد زيرساخت هاي خود پايانه مهران از اولويت هاي 

مهم استان در مقوله اربعين است.«
وي اف��زود: »در اين ش��رايط فرصت بس��يار خوبي ب��راي تكميل 
زيرساخت هاي اربعين فراهم شده است كه اين مهم عالوه بر تسريع 
در برگزاري باشكوه تر مراسم اربعين باعث توسعه همه جانبه استان 

نيز خواهد شد.«
استاندار ايالم خواستار به كار گيري كمك استان هاي معين در مقوله 
اربعين شد و تصريح كرد: »دستگاه هاي متولي بايد از همه ظرفيت ها 
از جمله كمك نهاد ها و ارگان ها و بنيادها و استان هاي معين در بحث 
اربعين استفاده نمايند. البته مجموعه اين نهادها و بنيادها خواستار 
ايجاد يك مكان به صورت دائمي هس��تند كه مي شود در چارچوب 

قانوني و منطقي به آنها زمين واگذار كرد.«
   اتصال خطوط ريلي ايران به شبكه ريلي عراق

سليماني دشتكي در مورد پروژه هاي اولويت دار و در دست اقدام نيز 
گفت: »تونل هاي ش��ماره يك و دو كربال و تونل دوم آزادي، تكميل 
بزرگراه ها، ايجاد پل هاي مورد نياز در طول مسير و همچنين تالش و 
پيگيري براي ايجاد دو بزرگراه پل زال نجف اشرف و حميل كربال از 
جمله كارهايي است كه در كنار و اتصال ايالم به خط ريلي كشور كه 
مي تواند ايران را به شبكه ريلي عراق متصل كند، جزو اولويت هاست 
كه بايد حتماً با س��رعت انجام ش��وند تا با ايجاد زيرساخت ها، تردد 
زائران تسهيل ش��ده و ما هم س��همي در خدمت گذاري به عاشقان 

سيدالشهدا داشته باشيم.«
اس��تاندار ايالم به اهميت ايجاد منطقه آزاد تجاري مهران به عنوان 
يكي از مطالبات مهم استان پرداخت و تأكيد كرد: »اغلب مناطق آزاد 
در جنوب و شرق كشور هستند اما در غرب كشور هيچ منطقه آزادي 
وجود ندارد و از طرفي همجواري اس��تان ايالم و داشتن بيشترين 
مرز مشترك با كشور عراق و نقش اين كش��ور در مراودات تجاري 
و بازرگاني با كشور و همچنين رغبت س��رمايه گذاران عراقي براي 
فعاليت در استان و نكته آخر محروميت استان و نياز به جهش در امر 
و توس��عه و موارد ديگر بر اهميت و ضرورت اين منطقه استراتژيك 
افزوده است كه در نهايت با قول و مساعدت دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد تجاري و ويژه اقتصادي كشور مواجه ش��د و حاال قرار شد يك 
گروه كارش��ناس از مجمع تش��خيص مصلحت نظام براي بررسي 

موقعيت به استان بيايند.«

 توزيع 64 پنل خورشيدي 
بين مددجويان كميته امداد خراسان جنوبي 

6۴ پنل خورشيدي از ابتداي سال    خراسان جنوبي
۹8 تاكنون بين مددجويان كميته 
اس�ت.  ش�ده  توزي�ع  خراس�ان جنوبي  ام�ام)ره(  ام�داد 
سيدرضا حس��يني معاون كميته امداد امام )ره( خراسان جنوبي با اشاره 
به ظرفيت خراسان جنوبي در توليد انرژي خورشيدي گفت: در راستاي 
ايجاد اشتغال براي مددجويان اين نهاد، از ابتداي سال ۹۸ تاكنون ۶۴ پنل 
خورشيدي بين اين قشر توزيع شده است.  وي با اشاره به ديگر اقدامات 
انجام شده در س��ال جاري افزود: در سه ماهه نخس��ت سال جاري ۱33 
متر مربع فرش به مبلغ ۲ ميليارد ريال توسط مددجويان اين نهاد بافته 
شده است.  معاون اش��تغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني )ره( 
خراسان جنوبي با بيان اينكه در س��ال جاري ۱۹ نفر از طريق كاريابي در 
استان مشغول به كار ش��ده اند، ادامه داد: همچنين در اين مدت ۸۲ نفر 
آموزش هاي الزم در راستاي اشتغالزايي را فرا گرفته اند.  حسيني ادامه داد: 
از اين تعداد ۲۹ نفر آموزش هاي مقدماتي، چهار نفر آموزش هاي مهارتي و 

۴۹ نفر هم آموزش هاي پايدارسازي و توسعه را فراگرفته اند. 

 اجراي پروژه هاي آب شيرين كن بوشهر
 اولويت وزارت نيرو 

وزير نيرو تكميل طرح هاي آب رساني    بوشهر
در استان بوشهر را ضروري دانست و 

از حمايت اين وزارتخانه در اين خصوص خبرداد. 
رضا اردكانيان وزير نيرو در نشست با اس��تاندار بوشهر، گفت: سرعت 
بخشي در اجراي طرح هاي آب رس��اني در استان از اولويت برنامه هاي 
وزارت نيرو اس��ت.  وي افزود: سرعت بخش��ي در راه اندازي پروژه هاي 
آب شيرين كن  اين استان از جمله 35 هزار مترمكعبي بوشهر ۲۸ هزار 
متر مكعبي س��يراف - جم در اولويت برنامه هاي وزارت نيرو و شركت 

مهندسي آب و فاضالب است.  
وزير نيرو با اش��اره به اجراي طرح هاي آب  ش��يرين كن در ش��هرها و 
روستاهاي استان بوش��هر تأمين اعتبار مورد نياز براي تكميل آنها را 
مورد تأكيد قرار داد و افزود: آب شيرين كن به ظرفيت توليد ۱50 هزار 
متر مكعب آب براي شهرها و روستاهاي استان بوشهر با حمايت وزير 
نيرو و شركت مهندسي آبفا صادر شده كه بخشي از اين پروژه ها وارد 
مدار بهره برداري قرار دارد و بخشي هم امسال و مابقي در سال هاي بعد 

تكميل و افتتاح مي شود. 
عبدالحميد حمزه پور مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان نيز با 
اشاره به اجراي پروژه هاي آب ش��يرين كن جم و بوشهر گفت: تكميل 
پروژه آب شيرين كن 35 هزار متر مكعبي بوشهر و ۲۸ هزار متر مكعبي 
جم در اولويت برنامه ها قرار دارد كه تالش مي ش��ود براس��اس برنامه 
تعيين شده وارد مدار توليد ش��ود. وي ادامه داد: بافت تاريخي بوشهر 
يكي از مناطق مهم و با ارزش اين ش��هر است كه طرح فاضالب در آن 

اجرايي شده و اكنون در مراحل پاياني قرار دارد. 

 گام دوم اشتغالزايي بركت در اردبيل 
با ايجاد 135۰ شغل

بني�اد بركت س�تاد اجرايي فرمان ام�ام در دومين س�ال فعاليت 
خ�ود 13۵۰ ش�غل را در اس�تان اردبي�ل راه ان�دازي مي كن�د. 
معاون توس��عه  كارآفريني اجتماع مح��ور بنياد بركت ب��ا بيان اينكه 
راه اندازي ۴50 طرح اش��تغالزايي اجتماع محور را براي س��ال ۹۹ در 
مناطق محروم اس��تان اردبيل هدف گذاري كرده ايم كه ايجاد ۱350 
فرصت ش��غلي را به دنبال دارد، گف��ت: بنياد بركت ب��راي راه اندازي 
اين تعداد فرصت ش��غلي در اس��تان اردبيل ۱35 ميليارد ريال اعتبار 
پيش بيني كرده است.  رضا راضي زاده با اشاره به دومين سال فعاليت 
بنياد بركت در اس��تان اردبيل ادامه داد: بنياد در س��ال گذشته ۱۲۹ 
طرح اشتغالزايي را در شهرهاي خلخال و كوثر و 35 روستاي توابع اين 
شهرستان ها اجرا كرده كه باعث ايجاد 3۸۷ شغل در اين مناطق شده 
است.  به گفته اين مسئول، تعداد روستاهاي تحت پوشش اين بنياد در 

استان اردبيل در سال ۹۹ به 50 روستا افزايش پيدا مي كند. 
راضي زاده از فعاليت پنج مجري و تسهيلگر بنياد بركت در استان اردبيل 
خبر داد و گفت: با همكاري تس��هيلگران فرآيند شناس��ايي، آموزش، 
معرفي به بانك عامل و پرداخت تس��هيالت به واجدين ش��رايط آغاز 
شده است. با ۱350 شغل ايجاد شده در سال جاري، تعداد فرصت هاي 

كسب وكار بركت در استان در مجموع به ۱۷3۷ شغل خواهد رسيد. 
وي در خصوص رسته هاي مشاغل ايجاد شده و در دست راه اندازي در 
استان اردبيل نيز توضيح داد: پرورش دام سبك و سنگين، مشاغل فني و 
خدماتي، صنايع دستي و پرورش زنبور عسل از جمله رسته هايي هستند 
كه بيشترين سهم را از مشاغل بركت به خود اختصاص داده اند.  معاون 
توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت درباره ورود اين بنياد به بحث 
اشتغا لزايي در مناطق محروم استان اردبيل نيز توضيح داد: اين ورود و 
فعاليت، مبتني بر نيازها، اطلس مناطق محروم و مس��تعد و پيگيري و 
مراجعات ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، فرمانداران و مس��ئوالن اين 
مناطق بوده اس��ت.  وي ادامه داد: بنياد بركت س��ال گذشته ۴0 هزار 
طرح اش��تغالزايي را در مناطق محروم و كم برخوردار كشور راه اندازي 
كرده كه ايجاد ۱۲0 هزار ش��غل را به دنبال داش��ته اس��ت. اين بنياد 
همچنين براي سال ۹۹ نيز ايجاد ۱۸0 هزار فرصت شغلي را در دستور 
كار دارد.  راضي زاده خاطرنشان كرد: ستاد اجرايي فرمان امام از طريق 
بنياد بركت و با هدف ايجاد فرصت هاي كسب وكار، محروميت زدايي، 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي و توزيع عادالنه  
امكانات و فرصت ها، نهضت ايجاد اشتغال را در مناطق محروم و كم تر 
برخوردار كشور راه اندازي كرده است.  به گفته معاون توسعه  كارآفريني 
اجتماع محور بنياد بركت، در حال حاضر 3۱ استان، 550 شهرستان و ۸ 

هزار روستا تحت پوشش فعاليت هاي اشتغالزايي اين بنياد قرار دارند. 
گفتني است، بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تا به 
امروز 5۲۱ طرح توانمندس��ازي اقتصادي، امور زيربنايي و فرهنگي و 
خدمات بيمه اي را با حجم سرمايه گذاري ۲ هزار و ۷۶3 ميليارد ريال در 

استان اردبيل به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 


