
 »چرخ بركت« 5 ميليون دست پوشاك توليد 
و 2 هزار شغل ايجاد مي كند

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام براي رويداد ملي »چرخ بركت« با 
هدف توليد 5 ميليون دست پوشاك و ايجاد 2 هزار شغل فراخوان داد. 
مس��ئول رويداد ملي چرخ بركت با بيان اينكه كارآفرينان، ايده پردازان 
 و فع��االن عرص��ه تولي��د پوش��اك مي توانن��د ب��ا مراجعه ب��ه آدرس

 event. barkat. ir طرح ها و ايده هاي خالقانه و كارآفرينانه خود را براي 
»چرخ بركت« به عنوان بزرگ ترين رويداد نوآوري- كارآفريني صنعت 
پوش��اك ارائه نمايند، گفت: طرح هاي منتخب پس از بررسي و داوري، 
از سوي بنياد بركت حمايت و اجرا خواهند ش��د.  ميرسامان پيشوايي 
افزود: هدف رويداد ملي چرخ بركت جذب طرح ها و ايده هاي نوآورانه و 
كارآفرينانه براي توليد 5 ميليون دست پوشاك تا پايان سال جاري است. 
تفاوت اين رويداد با ديگر كارهاي استارتاپي در اين است كه براي ايده هاي 
كارآفرينانه نيز فراخوان داده شده تا به اين ترتيب، كساني كه داراي كسب 
و كاري در حوزه پوشاك هس��تند و خيريني كه مي خواهند در مناطق 
محروم اشتغالزايي داشته باشند هم بتوانند در قالب اين رويداد، فعاليت 
كنند.  وي خاطرنش��ان كرد: رويداد ملي چرخ برك��ت عالوه بر توليد 5 
ميليون دست پوشاك داخلي، ايجاد 2 هزار فرصت شغلي را هم در صنعت 
پوشاك هدف گذاري كرده است.  مسئول رويداد ملي چرخ بركت با اشاره 
به وضعيت صنعت پوشاك كشور گفت: قرار است در قالب رويداد چرخ 
بركت، عالوه بر توليد 5 ميليون دست پوشاك ايراني در سال جهش توليد 
و حمايت از كاالي ايراني، از واردات و قاچاق پوش��اك خارجي به داخل 
كشور نيز جلوگيري شود.  پيشوايي يادآور شد: صنعت پوشاك از جمله 
نيازهاي اساسي كشور ما به ش��مار مي رود كه صنايعي ديگري همچون 

صنعت مد را كه داراي اقتصادي قوي در دنيا است، در خود جاي داده. 
وي اظهار داش��ت: رويداد ملي چرخ بركت با همكاري دانش��گاه علم و 
صنعت برگزار مي شود و عالقه مندان و صاحبان طرح و ايده تا 30مهرماه 
فرصت دارند در فراخ��وان اين رويداد ش��ركت و طرح ه��ا و ايده هاي 
پيشنهادي خود را ارائه نمايند.  مس��ئول رويداد ملي چرخ بركت ادامه 
داد: فراخوان اين رويداد براي جوامع دانش��گاهي فرستاده و در فضاي 
مجازي و شبكه هاي نيز منتشر شده است. اين فراخوان همچنين با هدف 
ارتباط گيري با كارآفرينان و فعاالن صنعت پوشاك، از طريق شبكه هاي 
تلويزيوني و راديويي، خبرگزاري ها و رسانه هاي مكتوب هم اطالع رساني 
شده است.  پيشوايي عنوان كرد: تا به امروز طرح ها و ايده هاي خوبي به 
دست ما رسيده است. از 10 آبان ماه ارزيابي طرح ها آغاز و رويداد ملي 

چرخ بركت از 30 آذرماه به شكل رسمي آغاز خواهد شد. 
وي اعتبار پيش بيني ش��ده براي رويداد چرخ برك��ت را 200 ميليارد 
ريال اعالم كرد و افزود: راه اندازي 150 طرح اشتغالزايي، 2 هزار فرصت 
شغلي و توليد 5 ميليون دست پوش��اك در اين رويداد هدف گذاري و 
پيش بيني شده است.  مسئول رويداد ملي چرخ بركت خاطرنشان كرد: 
قرار است در قالب اين رويداد، با تحقق شبكه سازي در صنعت پوشاك، 
توليدكنندگان فعال در اين حوزه تفكيك شده و يك زنجيره كامل از 
تأمين مواد اوليه تا فروش محصول تكميل و تشكيل شود. اصوالً هدف 
بزرگ اين رويداد، عالوه بر اهداف مد نظر بنياد بركت از جمله افزايش 
توليد و اشتغالزايي، شناسايي و تكميل شبكه توليد در صنعت پوشاك و 
صنايع مرتبط است.  پيشوايي اظهار داشت: رويداد ملي چرخ بركت در 
تمام كشور برگزار مي شود و اعتبار اين رويداد متناسب با نياز و توانايي ها 

به هر استان تخصيص خواهد يافت.

بهره برداري از 4 مركز درماني مؤسسه خدمات 
درماني بسيجيان در مناطق محروم كشور

همزمان با چهلمين سالگرد هفته دفاع مقدس چهار مركز درماني به 
مساحت بيش از 3700 متر مربع وابسته به مؤسسه خدمات درماني 
بسيجيان در شهرهاي خرم آباد، گچساران، آمل و اهواز افتتاح شد و 
مديرعامل اين مؤسسه نيز از اعزام جهادگران عرصه سالمت براي 
خدمات رساني به ساكنان مناطق محروم و كم برخوردار كشور خبر داد. 

    
همزمان با هفته دفاع مقدس و به همت مؤسسه خدمات درماني بسيجيان، 
فاز دوم مركز دياليز واليت با مساحت 437 متر مربع در طبقه چهارم مركز 
درماني واليت شهرستان آمل به بهره برداري رسيد.   اين مركز با ظرفيت 
20 تخت و پذيرش روزانه بيش از 40 بيمار در دو شيفت كاري صبح و عصر 

با هزينه اي بالغ بر 67 ميليارد ريال احداث شده است. 
در همين هفته، مركز درماني شهداي بسيج شهرستان گچساران نيز با 
مساحت 1186 متر مربع در سه طبقه با هزينه اي بالغ بر 100 ميليارد ريال 

توسط مؤسسه خدمات درماني بسيجيان به بهره برداري رسيد. 
با توجه به اينكه مركز شهداي بس��يج گچساران در منطقه محروم اين 
شهرستان احداث شده است، شامل بخش هاي پزشك تخصصي، پزشك 
عمومي، اورژانس، بخش هاي پاراكلينيك و دندانپزشكي مي باشد. الزم 
به ذكر است چند سال پيش كه هواپيماي تهران - ياسوج سقوط كرد 
سه تن از كاركنان و جهادگران عرصه سالمت مؤسسه خدمات درماني 
بسيجيان نيز در آن هواپيما حضور داشتند و براي تكميل و انجام امور 
مركز درماني شهداي بسيج شهرستان گچساران عازم اين منطقه بودند 

كه در آن سانحه جان خود را از دست دادند. 
  خدمات سالمت جهادگران به نيازمندان مناطق كم برخوردار

مؤسسه خدمات درماني بسيجيان در رابطه با اعزام جهادگران به مناطق 
محروم و كم برخوردار و خدمات رساني به نيازمندان در عرصه سالمت نيز 
فعاليت دارد كه دكتر عيسي مالمير مدير عامل اين مؤسسه در اين باره به 
»جوان« مي گويد: »در برنامه اعزام گروه هاي جهادي به مناطق محروم 
كشور با هدف ارتقاي سالمت در نقاط كم برخوردار، فراگير كردن بسيج 
در اقشار، اقوام، مذاهب و جغرافياي كشور و ايجاد پيوند و همبستگي بين 
بسيج و آحاد مردم و بخصوص نيازمندان، از سال 13۹5 با اعزام 280 گروه 
جهادي به مناطق محروم كش��ور به بيش از 158 هزار نفر از هموطنان 
خدمات پزشكي و دندانپزشكي، توزيع بسته هاي آموزشي، خدمات مشاوره 

و روانشناسي خانواده، خدمات ارائه شده است.«
وي ادامه مي دهد: »اين مؤسس��ه در رابطه با حمايت از زوج هاي نابارور 
بس��يجي، طرح رويش اميد را اجرايي كرده اس��ت. با توجه به بند چهار 
سياست هاي جمعيتي ابالغي مقام معظم رهبري مبني بر ارتقاي پويايي و 
بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري و با عنايت به اينكه توسعه 
جمعيت، مسئله اي بنيادين در امر سياست گذاري و برنامه ريزي آينده 
كشور است، حل مش��كالت و موانع رشد جمعيتي از جمله حل مشكل 
ناباروري مي تواند تأثير بسزايي در افزايش نرخ رشد جمعيت ايفا كرده و 
آينده اي روشن را براي كشور به ارمغان آورد. در همين راستا ساالنه حدود 
1500 زوج بس��يجي از طريق اين طرح توسط مؤسسه خدمات درماني 
بسيجيان به مراكز ناباروري طرف قرارداد معرفي مي شوند كه از آذرماه 
سال 13۹5 تاكنون بيش از 6 هزار زوج بسيجي جهت سير مراحل درمان 

به اين مراكز مراجعه كرده اند.«
در ادامه ساخت و بازسازي مراكز درماني در مناطق محروم كشور، مركز 
درماني واليت شهرستان خرم آباد با مساحت 640 متر مربع در 5 طبقه 
و با هزينه اي بالغ بر 20 ميليارد ريال به همت مؤسس��ه خدمات درماني 

بسيجيان بازسازي و تغيير كاربري داده شد. 
 اين مركز شامل بخش هاي پزشك تخصصي، پزشك عمومي، اورژانس، 

بخش هاي پاراكلينيك و دندانپزشكي مي باشد. 
مركز درماني ش��هداي فوالد خوزس��تان نيز با مس��احت 1500 متر 
مربع در دو طبقه با هزينه بالغ بر 100 ميليارد ريال توس��ط ش��ركت 
صنايع فوالد خوزستان احداث و به مؤسسه خدمات درماني بسيجيان 
واگذار شد. اين بخش هاي پزشك تخصصي، پزشك عمومي، اورژانس، 
بخش هاي پاراكلينيك و دندانپزشكي در اين مركز آماده خدمات رساني 

به هموطنان هستند. 
الزم به ذكر است مؤسسه خدمات درماني بسيجيان از سال 1372 و در 
راس��تاي اجراي بند »ب« ماده 4 اساسنامه بنياد تعاون بسيج تشكيل و 
ضرورت آن در راستاي ارائه خدمات سالمت به بسيجيان و همچنين جهت 
عمق بخشي فعاليت هاي بسيج با ارائه خدمات به آحاد جامعه، به عنوان 
يكي از مؤسسات بنياد تعاون بسيج تأييد شد كه در نهايت پس از تصويب 
اساسنامه اين بنياد در تاريخ هفتم مرداد ماه سال 1375 فعاليت رسمي 
خود را به منظور ارتقاي سطح سالمت و ارائه خدمات درماني مستقيم و 

غير مستقيم به جامعه هدف آغاز كرد. 
در حال حاضر اين مؤسسه داراي 60 مركز درماني به مساحت 57 هزار متر 
مربع است كه اكثر اين مراكز در نقاط محروم كشور احداث شده است و 

پيش بيني مي شود تا سال 1400 تعداد اين مراكز به 65 مركز ارتقا يابد.

افتتاح و آغاز ساخت ۱۹ طرح عمراني در شيراز
در هفته دفاع مقدس ۱۹ طرح عمراني     فارس
- فرهنگي در استان فارس افتتاح يا 

ساخت آن آغاز مي شود. 
آرش فرج زاده قائم مقام شهردار شيراز گفت: در هفته دفاع مقدس 1۹ 
پروژه عمراني - فرهنگي با اعتبار 650 ميليارد تومان افتتاح يا ساخت 
آن آغاز مي شود.  وي افزود: در اين هفته تقاطع شهيدان يغمور )شهيد 
باهنر – كمربندي - فرهنگيان( با اعتباري افزون بر 310 ميليارد تومان 
افتتاح مي شود.   قائم مقام شهردار شيراز با بيان اينكه تقاطع شهيدان 
يغمور منجرب��ه افزايش ايمني تردد و كاه��ش ترافيك و تصادفات در 
كمربندي مي ش��ود، افزود: ش��هرداري تاكنون هفت تقاطع در محور 
كمربندي احداث كرده و اميدواريم اداره راه و شهرسازي نيز به تعهدات 
خود در خصوص احداث تقاطع در اين محور عمل كن��د.   فرج زاده با 
اشاره به افتتاح مرحله دوم ايستگاه متروي ميدان امام حسين)ع( گفت: 
اين طرح با اعتباري افزون بر 25 ميليارد تومان در ضلع شمال شرقي 
ميدان امام حسين )ع( به بهره برداري مي رسد.  وي بازگشايي چپگرد 
دلگشا، رونمايي از سرديس شهداي مقاومت سردارسپهبد شهيد حاج 
قاسم سليماني، سردارش��هيد حاج عبداهلل اسكندري و شهيد محسن 
حججي را از ديگر برنامه شهرداري شيراز به مناسبت هفته دفاع مقدس 
عنوان كرد.  قائم مقام شهردار شيراز افتتاح بوستان فرهنگ شهر، افتتاح 
محوطه سازي و ساماندهي باغ سالمت، كلنگ زني انديشگاه شهر شهدا، 
افتتاح مسير دوچرخه سواري منطقه 11، كلنگ زني زورخانه شهداي 
پودنك، افتتاح بوستان محله اي س��هل آباد، افتتاح بوستان حاشيه اي 
گلبهار، افتتاح بوستان آرامش، كلنگ زني بوستان ساحلي طالييه را از 

جمله طرح هاي شهرداري شيراز در هفته دفاع مقدس عنوان كرد. 
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سجاد مرسلي محمدرضا هاديلو

مديرعام���ل     گلستان
جمعي�ت هالل 
 احمر گلس�تان از اعزام تيم هاي بهداش�تي، 
درماني و معيش�تي هالل احمر اس�تان براي 
اجراي طرح ملي نذر آب س�ه، به روستاهاي 
محروم استان سيستان و بلوچستان خبر داد. 
فرهاد ميقاني مديرعامل جمعيت هالل احمر گلستان 
در خصوص اجراي طرح نذر آب س��ه گفت: امسال 
براي س��ومين س��ال متوالي طرح ملي نذر آب سه 
با اعزام كاروان پزش��كي تخصصي و فوق تخصص 
متش��كل از 12 نفر پزش��ك داوطلب شامل: چهار 
پزشك فوق تخصص، چهار پزشك متخصص، دو 
دندان پزشك، يك داروس��از، يك پزشك عمومي 
و سه تكنس��ين داوطلب با همراهي پنج خير نيك 
انديش و داوطلب و 25 نفر كادر اجرايي؛ به منظور 
ارائه خدمات درماني و داروي��ي به صورت رايگان و 

خدمات داوطلبانه؛ به مناطق محروم شهرس��تان 
نيمروز استان سيستان و بلوچستان انجام مي شود.  
وي بااشاره به همراهي تعدادي از خيرين داوطلب 

گلستاني در طرح ملي نذر آب دو در كنار تيم پزشكي 
داوطلب در تابس��تان س��ال ۹8؛ خاطرنشان كرد: 
در سال گذش��ته و با حضور خيرين نيك انديش و 

داوطلب گلستاني تعدادي از افراد محروم و نيازمند 
منطقه كه از س��رپناه جزيي هم برخوردار نبودند با 
معرفي افراد معتمد در منطقه شناس��ايي شدند و 
كلنگ احداث منزل مسكوني براي سه خانواده در 
سال ۹8 زده شد كه در اين س��فر با حضور مديران 
ارشد جمعيت هالل احمر كشور افتتاح خواهد شد.  
مديرعامل جمعيت هالل احمر گلستان افزود: با توجه 
به حضور چندين مرحله اي هالل احمر گلستان در 
مناطق محروم شهرستان نيمروز استان سيستان و 
بلوچستان و لزوم توجه به مشكل كم آبي و كمبود آب 
آشاميدني در منطقه؛ تعداد 37 تانكر 500 ليتري آب 
اهدايي خيرين داوطلب سراسر استان در اين سفر به 
مردم مناطق محروم و كم برخوردار اهدا مي ش��ود.  
گفتني اس��ت 25 نفر از عوام��ل اجرايي جمعيت 
هالل احمر گلستان به عنوان تيم پشتيبان، كاروان 

تخصصي اعزامي را همراهي خواهند كرد. 

آغاز طرح ملي نذر آب 3 با اعزام کاروان پزشکی گلستان به سيستان وبلوچستان

صدور سند مالكيت براي ۱۱ هزار هكتار از اراضي ملي كرج
بخش وسيعي از     البرز
مل�ي  اراض�ي 
منطقه سرودار، پلخواب، واليت رود و سيجان 
داراي س�ند تك برگي مالكيت مي ش�وند. 
س��ياوش ذاكري رئي��س اداره منابع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان كرج با اشاره به اينكه در 
شش ماه گذشته بيش از 11 هزار هكتار از اراضي 
اين شهرس��تان در پالك هاي النيز، حسنكدر، 
كهنه ده، آسيابدرگاه و گچس��ر به نام دولت با 

نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در بخش آسارا داراي سند تك برگي شده است. 
گفت: بزودي بخش وسيعي از اراضي ملي منطقه سرودار، پلخواب، واليت رود و سيجان نيز داراي سند 
تك برگي مالكيت مي شوند.  وي افزود: نقشه هاي سنواتي پالك هاي ثبتي )روستاها( حوزه استحفاظي 
شهرستان كرج در اجراي پروژه كاداستر اراضي ملي اصالح و تدقيق شده و مساحت عنوان شده با هدف 
تثبيت مالكيت دولت، داراي سند تك برگي شده است.  رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان 
كرج توضيح داد: اسناد تك برگ كاداستر شده داراي مختصات مكان مبنا بوده و موقعيت اراضي ملي و 

جداسازي آن از اراضي مستثنيات اشخاص را با حدود معين و مشخص تفكيك مي كند. 

توزيع 2۰ هزار پرس غذاي گرم بين مددجويان پلدختر
رئي�س كميته     لرستان
ام�ام  ام�داد 
خميني )ره( پلدختر از طبخ و توزيع 20 هزار 
پرس غ�ذاي گرم بي�ن مددجوي�ان تحت 
حمايت اين نهاد در اين شهرستان خبر داد. 
نبي ناظري رئيس كميته امداد امام خميني)ره( 
پلدختر گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون 770 
ميليون ريال كمك مؤمنانه به مددجويان تحت 
حمايت كميته امداد امام خميني )ره( پلدختر 

انجام شده است.  وي افزود: همچنين 7 هزار پرس غذاي گرم به مبلغ يك ميليارد و 40 ميليون ريال بين 
مددجويان توزيع شده است.  رئيس كميته امداد امام خميني)ره( پلدختر از توزيع خشكبار به ارزش 500 
ميليون ريال در بين مددجويان تحت حمايت اين شهرستان خبرداد و تصريح كرد: 250 بسته خشكبار 
با مبلغ هر بسته 200 هزار ريال بين اين افراد توزيع شده است.  ناظري گفت: همچنين در طرح اطعام 
حسيني با همكاري هيئت مذهبي 20 هزار پرس غذا طبخ و بين مددجويان توزيع شده است.  وي يادآور 

شد: در طرح اطعام حسيني براي طبخ 20 هزار پرس غذا 3 ميليارد ريال هزينه شده است.

ثبت ملي 4 يادمان شهدا در آذربايجان غربي
مدي�ركل ميراث     آذربايجان غربي
 ، هن���گ�ي  فر
گردشگري و صنايع دس�تي آذربايجان غربي از 
ثبت ملي چهار يادمان شهداي استان در فهرست 
آثار ملي واجد ارزش تاريخي و فرهنگي خبر داد. 
جلي��ل جب��اري مدي��ركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان غربي با 
اشاره به مصوبات كميته شوراي ملي بررسي 
پرونده هاي آث��ار فرهنگي كه در س��الن فجر 

وزارت  خانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي برگزار شد، گفت: در اين جلسه پنج پرونده 
يادمان هاي سرزميني دفاع مقدس آذربايجان غربي كه با همكاري دبيرخانه ستاد راهيان نور كشور تهيه 
شده بود مورد بررسي قرار گرفته و چهار مورد از آنها به تأييد اعضاي كميته رسيد.  وي افزود: يادمان 
شهداي تمرچين در پيرانشهر كه محل اجراي عمليات هاي كربالي 2 و 7 و والفجر 2 و محل شهادت 
سردار رشيد اسالم محمود كاوه فرمانده تيپ ويژه شهدا، يادمان شهيد مهدي زين الدين در سردشت، 
يادمان شهداي دارلك در سه راهي اروميه_مهاباد_مياندوآب و يادمان شهداي بلفت سردشت به عنوان 

محل اجراي عمليات نصر هفت از جمله يادمان هاي ثبت ملي شده هستند.

فاز اول شهرك صنعتي اسكو جمعه افتتاح مي شود 
فاز اول شهرك     آذربايجان شرقي
صنعتي شهيد 
نيرومند اسكو با حضور مسئوالن كشوري و 
اس�تاني چهارم مهر ماه افتتاح مي ش�ود. 
بابك رضي منش فرماندار شهرستان اسكو با اشاره به 
افتتاح فاز اول شهرك صنعتي شهيد نيرومند اسكو در 
روز جمعه چهارم مهرماه گفت: به دليل شرايط ايده ال 
اين شهرك، از اولين دقايق شروع فرآيند واگذاري با 
استقبال بي نظير س��رمايه گذاران مواجه هستيم و 
تاكنون تعداد قابل توجهي از قطعات اين شهرك در زون هاي مختلف به سرمايه گذاران واجد شرايط واگذار شده 
است.  وي افزود: شهرك صنعتي اسكو در فاز اول 57 هكتار، داراي 245 قطعه و هفت زون شامل صنايع فلزي، 
صنايع غذايي، صنايع شيميايي، صنايع كاني غيرفلزي، صنايع نساجي و پوشاك، صنايع سلولزي و صنايع برق و 
مجتمع واحدهاي دانش بنيان و واحدهاي فناور بوده كه عمليات آماده سازي در حال اتمام است و در روزهاي آتي 
توسط مقام هاي كشوري و استاني افتتاح خواهد شد.  فرماندار شهرستان اسكو از كلنگ زني فاز دوم اين شهرك به 

مساحت 84 هكتار و همچنين كلنگ زني دو واحد توليدي همزمان با افتتاح فاز اول شهرك خبر داد.

 اجراي 4۰ برنامه هر محله يك سنگر 
در قائم شهر

فرمانده سپاه قائم شهر از اجراي      مازندران
هر محله يك سنگر با همكاري 
مجموعه فرهنگي ش�هرداري در اين شهرس�تان خبر داد. 
حسين عليزاده فرمانده سپاه قائم ش��هر با اعالم اينكه با همكاري 
مجموعه فرهنگي شهرداري و سپاه هر محله يك سنگر در سطح 
اين شهرستان برپا مي شود، گفت: بنا اس��ت تا در 40 محله بحث 
خاطره گويي و موضوعاتي كه متناسب با ايام دفاع مقدس باشد، در 
سطح اين شهرستان برگزار شود.  وي با اعالم اينكه تا پايان سال 40 
برنامه هر محله يك سنگر را برپا خواهيم كرد، افزود: تا پايان هفته 
دفاع مقدس هم شش برنامه بر پا و مابقي تا پايان امسال برگزار خواهد 
شد.  فرمانده سپاه قائم شهر با بيان اينكه در هفته دفاع مقدس كارگاه 
توليد ماس��ك با بيش از 30 هزار عدد در يك روز افتتاح مي شود، 
تصريح كرد: در راستاي پدافند غيرعامل و در بحث زيرساخت هاي 
سپاه شهرستان افتتاح ژنراتور برق و همچنين كلنگ زني آب شرب در 

راستاي خدمت رساني بهتر به شهروندان را خواهيم داشت. 

بازگشت 4 واحد غيرفعال شهرستان 
اسدآباد به چرخه توليد

از مجم�وع ۱8 واحد مس�تقر در     همدان
شهرك صنعتي اسدآباد ۱2 واحد 
فعال و شش واحد غيرفعال بود كه در سال جهش توليد چهار واحد 
غير فعال با كمك بانك ها و مس�ئوالن وارد چرخه توليد شدند. 
كارخانه هاي توليد فوم، ذوب آهن، كودشيميايي، سوله سازي و 
توليد الكل صنعتي از جمله واحدهاي هستند كه فعاليت خود را 
بعد از گذشت 10 سال مجدد آغاز كرده اند.  آغاز به كار مجدد اين 
كارخانه در سال جهش توليد، نقش مهمي در رونق اشتغالزايي و 
افزايش توليد دارد.  هم اكنون از ۹2 هكتار زمين شهرك صنعتي 
تنها 40 درصد واگذار شده و 60 درصد آن با تمام زيرساخت ها 
آماده واگذاري به سرمايه گذاران بخش خصوصي است.  مشكالت 
حقوقي، بانكي و فني از مهم ترين داليل تعطيلي اين واحدهاي 
توليدي بود.  برپايه اين خبر بررسي ها براي راه اندازي دوباره برخي 
از مراكز اقتصادي تعطيل شده در استان در دستور كار قرار دارد 

كه بزودي اعالم مي شود. 

پيشرفت فيزيكي۹5 درصدي مركز جامع 
آسيب ديدگان اجتماعي ايالم

مديركل بهزيستي ايالم از پيشرفت     ايالم
فيزيكي ۹5 درصدي روند احداث 
مركز جامع آس�يب ديدگان اجتماع�ي اي�ن اداره كل خبرداد. 
زهرا همتي مديركل بهزيس��تي ايالم گفت: عمليات احداث مركز 
جامع آسيب ديدگان اجتماعي با هدف كنترل، پيشگيري و كاهش 
آسيب هاي اين حوزه و ساماندهي افراد آسيب ديده از نيمه سال ۹6 
آغاز شده است.  وي افزود: اين مركز در زميني به گستره 2 هزار و 300 
متر مربع با 3 هزار متر مربع زيربنا و در س��ه طبقه احداث مي شود.  
مديركل بهزيستي ايالم نگهداري آسيب ديدگان اجتماعي اعم از زنان 
و دختران و همچنين كودكان بي سرپرست و بدسرپرست را از جمله 
فعاليت هاي اين مركز در آينده عنوان كرد و گفت: اين مركز جايگزين 
س��اختمان اورژانس اجتماعي اين اداره كل مي ش��ود كه اكنون به 
صورت استيجاري است.  همتي تصريح كرد: اكنون كه ورودي افراد 
آسيب ديده يا در معرض آسيب اجتماعي استان افزايش يافته، ايجاد و 

افتتاح اين مركز به ارائه خدمات مطلوب تر خواهد انجاميد. 

 توزيع ۳ هزار بسته معيشتي 
ميان خانواده هاي محروم قم

فرامرزي شدن 
گردشگري دفاع مقدس يزد

توزي�ع 3 هزار     قم
بسته معيشتي، 
اطعام در قالب 5۶ هزار غذاي تبركي حضرت 
معصومه و بيش از ۱83 هزار ماسك و مايحتاج 
بهداش�تي توس�ط قرارگاه فرهنگي جهادي 

فاطمي استان قم انجام  شد. 
حجت االس��الم جواد بهش��تي پور مدير اجرايي 
قرارگاه فرهنگي جه��ادي فاطمي اس��تان قم با 
اش��اره به فعاليت هاي اين مجموع��ه گفت: اين 
قرارگاه فعاليت هاي خود را در دو عرصه »كرامت 
فاطم��ي« و »احس��ان فاطم��ي« برنامه ريزي و 
اقدامات ارزشمندي را با كمك مردم و خيرين به 
ثمر رسانده است.  وي با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته توس��ط قرارگاه فرهنگي جهادي فاطمي 
افزود: از ابتداي م��اه محرم اين ق��رارگاه با ايجاد 
كارگاه توليد ماس��ك جهت تأمين ماسك براي 
هيئات  مذهبي و مواكب حسيني زمينه اشتغال و 
درآمدزايي حدود 70 خانواده محروم را فراهم كرده 
است.  مدير اجرايي قرارگاه فرهنگي جهادي فاطمي 
تصريح كرد: حمايت از خدمات فرهنگي و اجتماعي 
علي الخصوص در حوزه محرومان و مستضعفان از 
جمله مطالباتي است كه در آستان مقدس انجام 
مي شود.  بهشتي پور با اش��اره به اقدامات قرارگاه 

جهادي فاطمي اف��زود: اين اقدام��ات به صورت 
مس��تمر به ويژه در بحران هايي مثل سيل، زلزله 
و بيماري هاي همه گير مانن��د كرونا در قالب هاي 
مختلف و متنوع انجام  شده است.  وي تصريح كرد: 
توزيع 3 هزار بسته معيش��تي، اطعام در قالب 56 
هزار غذاي تبركي حض��رت و توزيع بيش از 183 
هزار ماسك و مايحتاج بهداشتي انجام  شده است و 
اين طرح با حمايت از هيئات  مذهبي و تقويت آنان 
تا اربعين حسيني ادامه دارد.  مدير اجرايي قرارگاه 
فرهنگي جهادي فاطمي ادامه داد: در سال جديد 
اقدامات زيادي از سوي گروه هاي جهادي و مردمي 
در سطح جامعه ش��كل گرفت كه آستان مقدس 
نيز اقدامات ارزشمندي را در اين زمينه انجام داد.  
بهشتي پور گفت: از جمله اقدامات گروه هاي جهادي 
توزيع بسته هاي غذايي در ماه مبارك رمضان و ايام 
دهه مبارك كرامت و واليت مي��ان خانواده هاي 
آس��يب ديده و محروم، همچنين اعزام خادمان و 
س��فيران كريمه جهت تقدير از مدافعان سالمت 
در استان هاي مختلف است.  وي با اشاره به طرح 
كرامت فاطمي افزود: اين طرح با مشاركت مؤسسه 
فرهنگي اقتصادي زائر در راستاي توانمندسازي 
فرهنگي و اقتصادي اقشار آسيب ديده و مستضعف 

جامعه برنامه ريزي  شده است. 

مسئول سازمان      يزد
و  اردوي���ي 
گردش�گري س�پاه الغدير و فع�ال كميت�ه 
گردشگري دفاع مقدس يزد از برگزاري تور 
ش�هدا و تعريف محور گردشگري شهدا در 

شهرجهاني يزد خبر داد. 
احس��ان ملك��ي مس��ئول س��ازمان اردويي 
و گردش��گري س��پاه الغدي��ر و فع��ال كميته 
گردش��گري دفاع مق��دس ي��زد از راه  اندازي 
تور ش��هدا به عنوان يكي از برنامه هاي كميته 
گردش��گري دفاع مقدس اس��تان ي��اد كرد و 
گفت: تور شهدا به پيش��نهاد اداره كل ميراث 
فرهنگي يزد در محورهايي مشخص در استان 
و به خصوص ش��هر يزد براي ايام پس از كرونا 
تعريف ش��ده اس��ت.  وي يك��ي از اماكن اين 
محور گرشگري را باغ موزه دفاع مقدس استان 
ذكر كرد و افزود: در اين مكان نه تنها ش��هيد 
خوش نامي به خاك سپرده ش��ده، بلكه مكان 
برگزاري نمايش��گاه هاي هنري ب��ا محوريت 
اتفاقات جنگ و بازس��ازي آن ب��ه خصوص با 
برخورداري از اداوات جنگي است لذا مي تواند 
در حوزه گردشگري دفاع مقدس مورد اهتمام 
براي سرمايه گذاري قرار گيرد.  مسئول سازمان 

اردويي و گردشگري سپاه الغدير و فعال كميته 
گردش��گري دفاع مقدس يزد تكي��ه تاريخي 
اميرچقماق را از ديگر اماكن مورد نظر در اين 
رابطه خواند و گفت: اي��ن مجموعه تاريخي و 
گردشگري، محل خاك س��پاري هشت شهيد 
گمنام است كه بايد براي نصب الماني متناسب 
با اين مجموعه  تاريخي و شايسته  جايگاه شهدا 
با هدف پيوند تاريخ و فرهنگ يزد با دفاع مقدس 
به گردش��گران خارجي و داخلي اقدام شود تا 
بتوانيم اهداف غايي اين بزرگان را به گردشگران 
عرضه كنيم.  ملكي از خيابان قيام يزد به عنوان 
يكي ديگر از محورهاي گردشگري دفاع مقدس 
در اين ش��هر ياد كرد و گفت: اي��ن خيابان نه 
تنها در زمان انقالب اس��المي بط��ن حوادث 
انقالبي بوده بلكه محل اعزام رزمندگان اسالم 
به جبهه ه��ا بوده، ضمن اينك��ه از خيابان هاي 
تاريخي اين ش��هر ني��ز به ش��مار مي آيد.  وي 
به مج��اورت اي��ن مكان هاي م��ورد نظر براي 
گردشگري دفاع مقدس به بافت تاريخي شهر و 
همچنين محالت و خانواده هاي برخي از شهدا، 
اشاره كرد و افزود: گردشگران مي توانند در دل 
اين محالت شهدا را پيدا كنند و سپس به »موزه 

شهداشناسي« بروند.

   فارس: مديرعامل شركت گاز فارس گفت: از ابتداي امسال تاكنون 
1700 اشتراك رايگان گاز طبيعي به خانواده هاي تحت پوشش كميته 
امداد امام)ره(، بهزيستي و ايثارگران استان واگذار شده است.  غالمعباس 
حسيني با بيان اينكه واگذاري انشعاب رايگان در چارچوب اجراي ماده 80 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه انجام شده، افزود: شركت گاز فارس 

تاكنون 25 هزار اشتراك رايگان به مددجويان استان واگذار كرده است. 
  اصفهان: مديركل دفتر امور ش��هري و شوراهاي استانداري اصفهان 
گفت: چهار منبع ذخيره آب با گنجايش هر كدام 12هزار متر مكعب آب در 
خميني شهر افتتاح شد.  علي اصغر ذاكري افزود: چهار منبع آب كه هر كدام 
12 هزار متر مكعب گنجايش ذخيره آب دارد و در جمع مي توانيم 48 هزار 
متر مكعب در اين مخازن آب ذخيره كنيم در خميني شهر افتتاح و چهار 

پمپاژ آب نيز كه مي توانند يكديگر را پوشش دهند نيز راه اندازي شد. 
  آذربايجان شرقي: مديرعامل سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه 
ويژه علم و فناوري ربع رشيدي گفت: هشتمين نمايشگاه رينوتكس تبريز 
در روزهاي 22 تا 25 آبان ماه امس��ال در صورت مساعد بودن شرايط با 
رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي به صورت حضوري يا مجازي برگزار 
مي ش��ود.  س��عيد غريب خواجه در خصوص زون هاي اين نمايشگاه نيز 
تشريح كرد: فناوري  كشاورزي و زيس��تي، فناوري هاي انرژي، فناوري 
نفت و گاز و پتروشيمي، فناوري هاي نساجي، فناوري هاي آب، مهندسي 
پزشكي، فناوري هاي علوم ش��ناختي، فناوري نانو، فناوري الكترونيك، 
فناوري هاي صنايع خودرو و قطعه سازي و ماشين سازي، بخش اطالعات و 
ارتباطات، فناوري هاي صنايع غذايي، فناوري مواد پيشرفته، فناوري هاي 
نرم، فناوري هاي دانش آموزي، فناوري هاي معدني، فناوري هاي نوين در 

مديريت شهري و فناوري هاي فضايي برگزار مي شود. 
  همدان: فرماندار شهرس��تان اس��دآباد از اجراي شبكه جمع آوري 
فاضالب روستاي خاكريز اين شهرستان خبر داد.  مجيد درويشي افزود: 
روس��تاي خاكريز يكي از نزديك ترين روس��تاها به سايت تصفيه خانه 
شهري اسدآباد است كه شبكه جمع آوري فاضالب اين روستا با اعتبار 

اعالم شده 25 ميليارد ريال انجام خواهد شد. 
  كرمان: رئيس بيمارستان علي بن ابيطالب)ع( رفسنجان از راه اندازي 
مركز ناباروري در شهرس��تان در آينده اي نزديك خبر داد.  دكتر علي 
موسوي گفت: كلينيك ناباروري در رفسنجان آماده و معاينه بيماران آغاز 
شده است كه يك سري تجهيزات براي راه اندازي كامل مركز ناباروري 
در حال خريداري و براي خريد تعدادي از وسايل و امكانات اين مركز، 

نيازمند كمك خيرين هستيم. 
  گلستان: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان گلستان در اين 
مراسم گفت: وزارت نيرو در راس��تاي پويش افتتاح هفتگي طرح هاي 
بزرگ و مهم صنعت آب و برق كش��ور را از نيمه دوم س��ال گذشته، با 
عنوان »هر هفته الف – ب ايران« راه اندازي كرد كه س��هم شركت آب 
و فاضالب استان گلس��تان، بهره برداري از پروژه تأمين آب آشاميدني 
براي 13 روس��تا بود كه با حضور وزير نيرو به صورت ويدئو كنفرانس از 
استان همدان افتتاح گرديد.  بهزاد هرمزي افزود: حفر و لوله گذاري يك 
حلقه چاه، احداث دوباب ايستگاه پمپاژ، احداث مخزن ذخيره به حجم 
۹00 متر مكعب، خط انتقال 17 كيلومتر، شبكه توزيع 20/5 كيلومتر و 
استاندارد سازي 640 فقره انشعاب از جمله پروژه هاي افتتاح شده شركت 

آب و فاضالب استان گلستان بوده است.


