
 ایجاد 11 هزار شغل بركت
 براي كولبران 484 روستاي مرزي

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 11 هزار شغل براي كولبران 484 
روستاي مرزي ايجاد مي كند. 

به گفته معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت، اين بنياد 
براي كولبران 484 روستاي مرزي در استان هاي كردستان، آذربايجان غربي 
و كرمانشاه 3500 طرح اشتغالزايي راه اندازي مي كند.  هادي جوهري كه در 
جلسه همفكري مديران بنياد بركت با مديران اقتصادي كرمانشاه در چهارچوب 
رويداد »كاك بركت« در محل استانداري اين استان سخن مي گفت، تأكيد 
كرد: راه اندازي اين تعداد طرح اشتغالزايي، نزديك به 11 هزار فرصت شغلي را 
در مناطق مرزي كشور به وجود خواهد آورد.  وي افزود: 34 مجري و تسهيل گر 
در مناطق مرزي سه استان كردستان، آذربايجان غربي و كرمانشاه مشغول به 
فعاليت هستند و تا به امروز 2500 نفر از كولبراني كه متقاضي شغل بوده اند 

براي دريافت تسهيالت به بانك هاي عامل معرفي شده اند. 
معاون تأمي��ن نهاده ها و مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت با اش��اره به 
فعاليت هاي اين بنياد در مناطق مرزي اظهار داشت: بنياد تمركز خود را بر 
اشتغالزايي در اين مناطق معطوف كرده اس��ت و برنامه هاي ويژه اي را براي 
ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي كولبران استان هاي مرزي به خصوص 
سه استان كردس��تان، آذربايجان غربي و كرمانش��اه دارد.  وي تصريح كرد: 
اين 11 هزار فرصت شغلي در هشت رسته اصلي دام داري سبك و سنگين، 
پرورش زنبور عسل، طيور، توليدي پوش��اك، صنايع دستي، آبزي پروري، 
خدمات گردشگري و مشاغل فني راه اندازي مي شود.  جوهري از برگزاري 
رويداد ملي »كاك بركت« خبر داد و خاطرنشان كرد: اين رويداد توسط ستاد 
اجرايي فرمان امام و با همكاري دانش��گاه علم و صنعت با هدف اشتغالزايي 
براي كولبران استان هاي مرزي برگزار مي شود. هدف از برگزاري اين رويداد، 
جلب مشاركت هاي مردمي و جذب ايده ها و پيشنهادات خالقانه و نوآورانه 
جهت ايجاد شغل براي كولبران است.  معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي 
اقتصادي بنياد بركت با تأكيد بر فعاليت هاي اين بنياد براي باال نگه داشتن 
پرچم اشتغال در كشور گفت: بنياد تا به امروز بيش از 60 هزار طرح اشتغالزايي 
خرد و خانگي را در كشور راه اندازي كرده كه ايجاد بيش از 180 هزار شغل را 
به دنبال داشته است.  وي بيان كرد: هم اكنون 500 تسهيل گر بنياد بركت 
در مناطق محروم سراسر كشور مشغول به فعاليت هستند و تعداد طرح هاي 
اشتغالزايي بنياد تا پايان سال به 100 هزار طرح مي رسد كه باعث راه اندازي 

300 هزار شغل خرد و خانگي مي شود. 
جوهري اظهار داشت: بنياد بركت از طريق سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي 
در بنگاه هاي كوچك و متوس��ط نيز اقدام به اشتغالزايي در مناطق محروم 
مي كند. بنياد تا به امروز با 360 بنگاه مشاركت كرده است كه بسياري از اين 
واحدهاي صنعتي و توليدي، حكم پشتيبان را براي مشاغل خرد و خانگي 
دارند.  در اين جلسه، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري كرمانشاه 
نيز با بيان اين كه زندگي در جوار مرز دشواري هاي خاص خود را دارد، يادآور 
ش��د: بايد به ايجاد ش��غل در مرزها توجه كنيم و براي آنها مدل و ساز و كار 
مشخص تعريف كنيم و در كنار آن مدلي هم براي حمايت از اشتغال موجود 
در نواحي مرزها خصوصاً روستاها داشته باشيم.  هدايت حاتمي تأكيد كرد: در 
صورت نياز بايد آموزش هاي الزم براي مرزنشينان در نظر گرفته شود يا حتي 
پشتيبان هايي براي كمك به پيشبرد طرح هاي اشتغالزا بين آنها مشخص شود.  
وي از آمادگي بنياد بركت براي كمك به اشتغال مرزنشينان تقدير كرد و ادامه 
داد: منابعي هم در داخل استان در اختيار داريم كه مي توانيم از آن نيز براي 
كمك به ايجاد اشتغال در روستاهاي مرزي استفاده كنيم.  همچنين در وبينار 
افتتاحيه رويداد »چرخ بركت« با حضور اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي 
الزهرا و علم و صنعت، مديران شركت هاي ريسندگي و بافندگي و فعاالن و 
طراحان توليد پوشاك، نقاط قوت و ضعف صنعت پوشاك در كشور مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت.  در اين وبينار، ضمن طرح موانع بر سر راه صنعت توليد 
پوشاك از جمله مشكالت سخت افزاري و نرم افزاري، فرسوگي ماشين آالت، 
تأمين مواد اوليه، ماليات، بيمه، باالبودن قيمت تمام ش��ده محصول و... بر 

تشكيل و تكميل زنجيره توليد در اين صنعت تأكيد شد. 

 اعطاي تسهيالت بانكي
 به 216 بنگاه  اقتصادي استان بوشهر

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت     بوشهر
استان بوشهر از اختصاص 205 ميليارد 
تومان تس�هيالت رونق توليد به 216 بنگاه  اقتصادي در بخش هاي 
صنعت، معدن، كشاورزي و ميراث فرهنگي استان بوشهر خبر داد. 
سيدحسين حسيني رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد با تأكيد بر توجه به جهش توليد 
گفت: در راستاي جهش توليد امسال برنامه هاي مهمي در عرصه صنعت و 
واحدهاي توليدي طراحي و اجرايي شده است.  وي افزود: توليد كنندگان 
مي توانند درخواست مشكالت مهم و اساسي مرتبط با واحد توليدي خود 
را از طريق دستگاه اجرايي مربوطه اعالم كنند تا نسبت به بررسي و سپس 
ارجاع به دبيرخانه كارگروه تسهيل استان مستقر در سازمان صمت استان در 
اسرع وقت مورد بررسي و رسيدگي الزم قرار گيرد.  رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان بوشهر با بيان اينكه سال گذشته مبلغ 137 ميليارد 
تومان تسهيالت رونق توليد به 119 بنگاه اقتصادي پرداخت شد تصريح 
كرد: از ابتداي امسال تاكنون 68 ميليارد تومان تسهيالت رونق توليد به 97 
بنگاه اقتصادي در استان بوشهر از سوي بانك هاي عامل استان پرداخت شده 
است.  حسيني از پرداخت 116 ميليارد تومان تسهيالت اعتباري خبر داد و 
گفت: طبق آخرين وضعيت موجود تسهيالت برنامه توليد و اشتغال بند الف 
تبصره 18 قانون بودجه امسال مبلغ 116 ميليارد تومان به 23 بنگاه توليدي 
اقتصادي در استان بوشهر پرداخت شده است.  وي با اشاره به پيگيري هاي 
مستمر جهت رونق بيشتر واحدهاي توليدي تصريح كرد: از ابتداي امسال 
تاكنون 39 جلس��ه كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد تشكيل شده كه 
منجربه بيش از 400 مصوبه در راستاي مرتفع شدن مشكالت واحدهاي 

صنعتي و كمك به رشد توسعه اقتصادي استان كرده است.
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي سید احمد هاشمي اشكا

همزمان با 28 مهرماه     مركزي
روز  به عن���وان 
بزرگداشت كالنشهر اراك، زنگ دبيرستان صمصامي 
ضمن رعايت پروتكل هاي بهداشتي با حضور جمعي 
از مس�ئوالن و م�ردم اي�ن ش�هر نواخت�ه ش�د. 
حس��ين بختياري فرماندار اراك در آيين نواختن 
زنگ اراك، گفت: اميركبير از شخصيت هاي ماندگار 
تاريخي است كه استان مركزي و اراك اين بزرگ مرد 
سياست را در دامانش پرورش داده و اين شخصيت 
در طول صدارت خود منشأ تحول بنيادي زيادي در 
كشور شده است.  وي افزود: اراك عالوه بر اميركبير 
ده ها چهره برجسته ملي و بين المللي را پرورش داده 
و شناساندن ظرفيت هاي فكري، نخبگان و مشاهير 
اين شهر در تمامي بخش ها رسالتي بزرگ بر گردن 
مسئوالن و مردم اين خطه است.  فرماندار اراك با 
بيان اينكه انتخاب روز صدارت اميركبير به عنوان 
روز گراميداش��ت اراك ارزنده است، تصريح كرد: 
كالنشهر اراك در حوزه هاي مختلف ظرفيت هاي 

بكر و غني زيادي دارد و بايد از فرصت ايجاد شده 
در اين نام گذاري براي معرفي آنها به بهترين شكل 
بهره گرفت.  بختياري گفت: نام گذاري روز صدارت 
اميركبير ب��راي بزرگداش��ت اراك مي تواند نقطه 
عطفي براي همدلي، همراهي و مؤدت هر چه بيشتر 

اقشار مردم در راستاي توسعه و شكوفايي اين شهر 
باشد.  محمدكريم شفيعي شهردار اراك نيز اعالم 
كرد: روز اراك با تدبير اعضاي شوراي اسالمي پنجم 
شكل گرفته كه اقدامي مناس��ب براي اداي دين 
به مردم اين شهر اس��ت كه با استقبال خوبي نيز 

همراه شده است.  وي افزود: اقتصاد شهري يكي 
از موضوعات مهم اس��ت كه در اراك بايد بيش از 
پيش مورد توجه قرار گيرد تا حاشيه نش��يني در 
اين ش��هر كاهش يابد و در اين راس��تا بايد جذب 
سرمايه گذاري مورد توجه قرار گيرد تا ايجاد اشتغال 
افزايش يابد و منجربه كاهش فقر در مناطق حاشيه 
شود.  شهردار اراك ادامه داد: مسائل فرهنگي يكي 
ديگر از مهم ترين نيازهاي ش��هر اراك اس��ت كه 
نبايد از آن غافل شد و حتي قبل از زيرساخت هاي 
شهري بايد به اين مهم توجه شود.  گلباران قبور 
شهدا، تقدير از خانواده هاي شهداي مدافع سالمت 
اراك، آغاز عمليات اجراي��ي بلك باكس در پارك 
شهر، بازديد از روند اجراي موزه اسناد شهرداري، 
رونمايي از دوكتاب جش��نواره هاي ملي داستان 
كوتاه و ش��عر طنز اراك، رونمايي سند چشم انداز 
20 ساله ش��هرداري، نمايش��گاه مجازي عكس 
اراك، نمايشگاه عكس قديم اراك در شهرداري از 

مهم ترين برنامه هاي روز اراك بود.

گراميداشت روز اراك با نواختن زنگ دبيرستان صمصامي

برخورداري 2 روستاي عشایرنشين بردسكن از آب شرب
مدير امور آب     خراسان رضوي
و فاض��الب 
بردس�كن از تأمين آب پايدار دو روستاي 
عشايرنش�ين اي�ن شهرس�تان خب�رداد. 
حس��ين مه��دوي اولياي��ي مدير ام��ور آب و 
فاضالب بردسكن گفت: آب شرب مورد نياز 45 
خانوار ساكن در اين دو روستا با تحويل گيري 
يك حلق��ه چ��اه از اداره عش��اير و هماهنگي 
فرمانداري شهرستان تأمين شد.  وي با اشاره 

به 77روستاي تحت پوشش آبفا بردسكن با جمعيت 78 هزار نفر خاطر نشان كرد: تعدادي از روستاهاي 
شهرستان تحت پوشش نيستند كه از طريق تانكر آبرساني مي شوند.  مدير امور آب و فاضالب بردسكن 
افزود: امور بردسكن پس از اجراي طرح يك پارچه سازي شركت هاي آبفا شهري و روستايي، تالش 
فراواني براي رفع مشكالت تأمين آب شهرها و روستاهاي شهرستان انجام داده است.  مهدوي اوليايي 
اين اقدامات را اصالح و بازس��ازي بيش از 4 هزار متر ش��بكه توزيع آب و تجهيز و برقرس��اني برخي 
مجتمع هاي آبرس��اني اعالم كرد.  وي گفت: تنها در يك مورد مشكل تأمين آب شرب 4 هزارو500 

خانوار ساكن در يك روستاي بزرگ شهرستان رفع شد.

صادرات 8۰۰ ميليون دالري كاال از مرز هاي سيستان و بلوچستان
در شش ماه      سيستان وبلوچستان
ي  ا بت���د ا
امس�ال، بيش از 800 ميلي�ون دالر كاال از 
سيس�تان و بلوچس�تان صادر شده است. 
رضا راستي ناظر گمركات استان گفت: در شش 
ماه نخست امسال، 594 هزار تن كاال به ارزش 
800 ميليون دالر ش��امل مصالح ساختماني و 
موادغذايي از استان به كشور هاي همسايه صادر 
شده است.  وي افزود: در همين مدت نيز 874 

هزار تن كاال به ارزش 438 ميليون ميليون دالر كاال شامل گندم، برنج و شكر وارد استان شده است.  وي 
ميزان ترانزيت از استان را نيز در اين مدت، 303 هزار تن اعالم كرد و ادامه داد: با وجود خارج بودن بندر 
چابهار از تحريم ها، با افزايش ساعت كار بازارچه هاي مرزي در حال افزايش بهره وري هستيم.  شهركي 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: 13 گمرك و بازارچه مرزي در استان فعال است 

كه به زودي به تعداد آنها و پايانه هاي صادراتي افزوده مي شود.

پيشرفت ۷۰ درصدي ساخت درمانگاه خيریه وليعصر شيراز
خير بنيانگذار      فارس
و س���ازنده 
اس�كلت درمانگاه خيريه ول�ي عصر)عج( 
محله سهل آباد شيراز پيشرفت اين مركز 
ك�رد.  اع�الم  درص�د   ۷0 را  درمان�ي 
مهرداد خائف خير بنيانگذار و سازنده اسكلت 
درمانگاه خيريه ولي عصر)عج( محله سهل آباد 
ش��يراز گفت: درمانگاه خيريه ولي عصر)عج( 
در منطقه بسيار كم برخوردار سهل آباد شيراز 

با همت مجمع خيرين فرهنگ ساز و شهرساز و همراهي شهرداري شيراز و به همت خيريه اسالمي 
در حال احداث است.  وي افزود: با كمك هاي خيريه اسالمي و جذب آقاي اوجي و خانم رستم پور از 
خيرين محترم، تالش براي سرعت بخشيدن به تكميل پروژه ادامه دارد.  خائف در عين حال، افزايش 
شديد قيمت اقالم مختلف را يكي از موانع جدي كار دانست و گفت: اكنون بيش از هر زماني نيازمند 
همراهي خيران هستيم چون يك طبقه نيز به عنوان بخش دياليز به درمانگاه اضافه شده است.  وي 
افزود: اميدواريم كه با توجه به نياز ساكنان سهل آباد به عنوان يكي از محله هاي كمتر برخوردار شيراز 

به يك مركز درماني مناسب، هرچه سريع تر مراحل احداث طي و پروژه آماده بهره برداري شود. 

توزیع 4۵۰ بسته معيشتي اوقاف لنجان بين نيازمندان
به مناسبت دهه     اصفهان
وقف و در قالب 
اجراي ني�ات واقف�ان در طرح دس�ت هاي 
مهرباني از محل موقوفات 450 بسته معيشتي 
بين نيازمندان شهرستان لنجان توزيع شد. 
حس��ين صفري رئيس اداره اوقاف و امور خيريه 
شهرس��تان لنجان با اش��اره به توزيع450 بسته 
معيشتي بين نيازمندان شهرستان و بيان اينكه 
ارزش هر بسته 2 ميليون و 850 هزار ريال است، 
گفت: اين بسته هاي معيشتي شامل روغن، برنج، عدس، ماكاروني، سويا، پنير است.  وي با اشاره به اينكه اين 
اداره نظارت و مديريت تعداد 435 موقوفه با تعداد هزار و 486 رقبه را بر عهده دارد افزود: از ابتداي سال تاكنون 
از اين تعداد موقوفات درآمدي معادل 7 ميليارد و 500 ميليون ريال وصول عوايد حاصل شده است.  رئيس 
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان لنجان تصريح كرد: اين ميزان نسبت به مدت مشابه پارسال، 63 درصد 

افزايش درآمد دارد كه با وصف فوت، عوايد حاصله در اجراي امينانه نيات واقفان خيرانديش هزينه شد.

 افزایش تقاضاي فرزند خواندگي
 در اردبيل

معاون امور اجتماعي بهزيستي      اردبيل
اردبيل از افزايش تقاضاي فرزند 

خواندگي در استان خبرداد. 
 خسرو اميدوار معاون امور اجتماعي بهزيستي اردبيل با اشاره به 
افزايش تقاضاي فرزند خواندگي در اين استان گفت: اولويت بندي 
براي واگذاري كودك به خانواده ها به ترتيب با زن و شوهر بدون 
فرزند، س��پس دختران مجرد باالي 30 و زنان بدون شوهر فاقد 
فرزند و در نهايت با زن و ش��وهر فرزنددار است.  وي در خصوص 
شرايط واگذاري كودك به متقاضيان فرزند خواندگي افزود: اول 
اينكه بايد 10 سال از ازدواج متقاضياني كه فرزند ندارند گذشته 
باشد و مداركي مبني بر بچه دار نشدن شان از سوي پزشك قانوني 
به سازمان بهزيستي ارائه كنند.  معاون امور اجتماعي بهزيستي 
استان اردبيل ادامه داد: سرپرس��تي متقاضيان پذيرفتن فرزند، 
مراحل ديگري هم دارد كه از جمله آنها معرفي متقاضيان به دادگاه 

و صدور رأي سرپرستي )دوره شش ماهه آزمايشي( است.

ساخت مدرسه 12 كالسه كوي الهيه اهواز 
به همت سپاه

مدرس�ه 12 كالس�ه كه در كوي      خوزستان
الهي�ه اه�واز ب�ه همت س�پاه 

پاسداران احداث مي شود. 
صادق نيسي گمراوي مدير آموزش و پرورش ناحيه يك اهواز با 
اشاره به اهميت توسعه فضاي آموزشي به منظور كاهش تراكم 
دانش آموزي، گفت: آموزش��گاه 12 كالس��ه كوي الهيه پس از 
پيگيري هاي فراوان با همت سپاه پاس��داران انقالب اسالمي به 
زودي در اين شهرك احداث مي شود.  وي با بيان اينكه ناحيه يك 
اهواز به دليل مهاجرپذير بودن و ايجاد شهرك هاي جديد در آن 
نيازمند توسعه بيش از پيش فضاي آموزشي است، افزود: شهرك 
اكباتان، كوي معين زاده، كوي برق، شهرك پيام مناطقي هستند 
كه نيازمند احداث مدارس و آموزشگاه هاي مختلف هستند.  مدير 
آموزش و پرورش ناحيه يك اهواز تصريح كرد: آموزشگاه شهرك 
الهيه در زمينه به مساحت 4 هزار و 500 متر مربع و با مشاركت 

نوسازي مدارس و سپاه پاسداران احداث مي شود. 

 نهالكاري در 6۰4 هكتار
 از اراضي حاشيه دریاچه اروميه

در راستاي اجراي طرح كاداستار     آذربايجان غربي
در بيش از 604 هكتار از اراضي 
ملي اس�تان آذربايجان غربي طرح كاداستر اجرا شده است. 
ه��ادي قاس��مي مدي��ركل مناب��ع طبيع��ي و آبخي��زداري 
آذربايجان غربي گفت: طبق برنامه سال جاري 605 هزار هكتار 
اراضي ملي در استان بايد طرح كاداستر اجرا شود كه تاكنون در 
بيش از 604 هزار هكتار طرح كاداس��تر اجرا شده است.  وي با 
تأكيد بر اينكه احيا درياچه اروميه و جنگل كاري از اهداف منابع 
طبيعي استان اس��ت، تصريح كرد: تاكنون 2127 هكتار نهال و 
بوته كاري در اراضي حاشيه درياچه اروميه صورت گرفته كه از اين 
تعداد 1700 هكتار بوته كاري بوده است.  مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري آذربايجان غربي با اشاره به اينكه پديده ريزگرد ها يك 
مشكل عمده در حاش��يه درياچه اروميه است، يادآور شد: براي 
كاهش و جلوگيري از پديده ريزگرد در حاش��يه درياچه اروميه 

تاكنون 2200 هكتار از اين مناطق آبياري شده است. 

 اهدای ۱۰۰ هزار بسته كمك مؤمنانه
 از محل موقوفات مازندران

 توسعه كشاورزي لرستان
 با آغاز ساخت 9 شهرك گلخانه اي 

    مازندران سال جاري از محل 
موقوفات 100 هزار 
بس�ته كمك مؤمنانه بين نيازمندان استان 

مازندران توزيع شده است. 
حجت االسالم ابراهيم حيدري جناسمي مديركل 
اوقاف و امور خيريه مازندران در حاشيه نشست 
فرمانده سپاه با مديران اوقاف استان گفت: امنيت 
و آرامش امروز خود را مديون ش��هدا و مجموعه 
نهادهاي نظامي و انتظامي مي دانيم و براي تحقق 
اهداف نهاد مقدس سپاه مجموعه اوقاف و امور 
خيري��ه مازندران با تم��ام توان پاي كار اس��ت.  
وی افزود: طي س��ال جاري از مح��ل موقوفات 
در مناس��بت هاي مختلف طب��ق فرامين مقام 
معظم رهبري 100 هزار بسته كمك مؤمنانه بين 
نيازمندان، افراد كم برخوردار جامعه و عزاداران 
حسيني توزيع شد و در اين زمينه اوقاف در كنار 
سپاه بوده و به اين مسئله افتخار مي كند.  وي با 
اشاره به موج اول شيوع ويروس كرونا و راه اندازي 
12 كارگاه توليد ماس��ك با همكاري بسيج در 
سطح بقاع متبركه تصريح كرد: با حضور نيروهاي 
بسيج و سپاه شاهد توليد روزانه 8 هزار ماسك، 
لباس گان و بسته هاي بهداشتي در بقاع متبركه 

استان بوديم كه بين مردم و بيمارستان ها توزيع 
شد و اگر نيروهاي بسيج نبودند اين امر محقق 
نمي شد.  مديركل اوقاف و امور خيريه مازندران 
ادامه داد: ش��اهد حضور فعال نيروهاي بسيجي 
و انقالبي در سطح مساجد و پايگاه هاي مقاومت 
مستقر در بقاع متبركه هس��تيم و اين آمادگي 
وجود دارد تا حمايت هاي الزم از پايگاه هاي بسيج 
و حوزه هاي مقاومت در سطح امامزادگان مازندران 
صورت گيرد.  حيدري جناس��مي افزود: در كنار 
فعاليت هاي مذهبي و ديني بايد به نيازهاي روز 
جامعه در خودكفايي توجه شود و اوقاف با توجه 
به اراضي وقفي كه در اختيار دارد اقدام به اجراي 
پروژه هاي سرمايه گذاري و حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان كرده است.  اين در حالي است كه طي 
روزهاي گذشته در قالب مرحله سوم كمك هاي 
مؤمنانه م��ردم مازندران تعداد 114 س��رويس 
جهيزيه براي زوج هاي جوان به ارزش ريالي 3/5 
ميليارد تومان و 4 هزار بسته معيشتي به ارزش 
يك ميليارد و 200 ميليون تومان توسط خيرين 
كميته امداد، ستاد اجرايي فرمان امام، بهزيستي 
و بنياد مستضعفان تهيه از سوي لشكر 25 سپاه 

كربالي مازندران در سراسر استان توزيع شد. 

 2۷۷ س�اخت      لرستان
هكت�ار گلخانه 
ش�امل ۹ واحد ش�هرك گلخانه اي در سطح 

استان لرستان آغاز شد. 
اسفنديارحس��ني مقدم رئيس س��ازمان جهاد 
كش��اورزي لرس��تان گفت: يكي  از مهم ترين 
برنامه ها و سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي 
در س��طح ملي و به طب��ع آن س��ازمان جهاد 
كشاورزي استان توسعه محصوالت گلخانه اي 
است.  وي افزود: تاكنون حدود 70 هزار هكتار 
سطح زيركش��ت محصوالت گلخانه اي استان 
است كه از اين مقدار 20 هكتار زير كشت گل 
و گياهان زينتي، اعم  از گل هاي شاخه  بُريده و 
گلداني است.    رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
لرس��تان ادامه داد: 50 هكتار ديگر به كش��ت 
محصوالت س��بزي و صيفي اختص��اص دارد.  
حسني مقدم گفت: در مجتمع كشت و صنعت 
فجر صفا 25 هكت��ار از مس��احت گلخانه زير 
كشت گوجه فرنگي رفته كه پيش بيني مي شود 
10 هزار تُن محصول از اين سطح برداشت شود.  
وي افزود: محصول گوجه فرنگ��ي اين گلخانه 
بناست به كشورهاي روسيه و حوزه خليج فارس 

صادر ش��ود.  رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
لرس��تان عنوان كرد: از ديگر برنامه هاي ما اين 
است كه مجتمع هاي ش��هرك هاي گلخانه اي 
را توسعه بدهيم كه 277 هكتار شامل 9 واحد 
ش��هرك گلخانه اي در سطح اس��تان در دست 
ساخت اس��ت كه زيرس��اخت هاي آن در حال 
تكميل ب��وده و در آينده به بخ��ش خصوصي 
واگذار خواهند شد.  حس��ني مقدم با اشاره به 
حمايت هاي اين س��ازمان از متقاضيان احداث 
گلخانه، تصريح كرد: سازمان در اين زمينه دو 
حمايت انجام مي دهد، اول اين كه از اراضي ملي 
زمين در اختيار آنها قرار مي دهيم و مجوزهاي 
الزم را براي احداث اين مجتمع ها و واحدهاي 
گلخانه اي انفرادي به آنها مي دهيم.  وي ادامه 
داد: عالوه  بر اي��ن متقاضيان را ب��راي گرفتن 
تس��هيالت مدنظر به بانك ه��اي عامل معرفي 
مي كنيم و در كن��ار آن از ظرفيت عامي كه در 
مجتمع كش��ت و صنعت ايجاد شده مي توانيم 
از توان علمي، آموزشي و تحقيقاتي آن استفاده 
كنيم كه مس��ائل آموزش��ي مرتبط با كاش��ت 
محصوالت گلخانه را نيز حل كرده و سرمايه گذار 

ما با خيال راحت تري اقدام كند.

  خوزستان: مدير مخابرات منطقه خوزس��تان گفت: با به روزرساني، 
نصب و راه اندازي تجهيزات و ارتقاي تكنولوژي پنج سايت پرترافيك شهري 
و جاده اي و روستايي همراه اول در سطح استان، شبكه ارتباطي همراه در 
استان خوزستان توسعه داده شده اس��ت.  رحيم فالح زاده افزود: اين پنج 
سايت همراه اول شهري و جاده اي و روستايي با تكنولوژي هاي  G2 و G3 و 
G4 جهت ارائه خدمات مطلوب و افزايش پوشش شبكه اي همراه و اينترنت 

پرسرعت تجهيز و به روزرساني شده است. 
  كرمانشاه: مسئول ورزش بانوان استان كرمانشاه گفت: بزودي طرح 
قامت سنجي زنان در 35 روستاي استان اجرايي مي شود.  نرگس يوسفي 
جامعه هدف اين طرح را زنان 14 تا 40 ساله روستايي دانست و افزود: در اين 
طرح ساختار قامت زنان روستايي در 19 عارضه مورد بررسي قرار مي گيرد 
كه از جمله آنها مي توان به ساختار اسكلتي و ناهنجاري هاي شانه ها، سر، 

ستون فقرات، زانو، لگن و پاها اشاره كرد. 
  كرمان: مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
كرمان با اش��اره به طرح ميراث بانان افتخاري گفت: اين طرح در راستاي 
حفظ و صيانت از آثار تاريخي و فرهنگي اين استان اجرا مي شود.  فريدون 
فعالي افزود: اين طرح با هدف ايجاد شبكه اي گسترده از اقشار مختلف جامعه 
و استفاده از ظرفيت، اس��تعداد و توانايي آنها به  منظور مسئوليت پذيري 
اجتماعي و تسهيل روند انتقال مفاهيم به مردم در راستاي احترام و صيانت 

از آثار تاريخي، فرهنگي و طبيعي اجرا مي شود. 
  لرس�تان: مديركل امور بانوان و خانواده استانداري لرستان گفت: در 
توانمندسازي، ايجاد توليد پايدار و اشتغال زنان روستايي و عشايري سازمان 
جهاد كشاورزي لرستان تاكنون تعداد 140 صندوق خرد زنان روستايي 
تشكيل شده و براي سال 99 نيز تشكيل 50 صندوق جديد پيشنهاد شده 
است.  ناهيد پرويزپور افزود: كسب رتبه برتر دفتر آموزش زنان روستايي 
سازمان جهاد كشاورزي لرستان در سطح كش��ور به جهت اجراي پروژه 
ايجاد 264 سايت باغچه هاي سالمت خانگي، توليد محصول سالم گواهي 
شده توسط زنان روستايي استان كه منجربه دريافت 10 گواهي استاندارد 
تشويقي در سطح اس��تان ش��د و همچنين ثبت 809 نفر تسهيل گر زن 
روستايي در سامانه تس��هيل گري نش��ان از اقدامات مؤثر سازمان جهاد 

كشاورزي لرستان در توجه به اين قشر از جامعه دارد. 
  گلستان: رئيس پليس فتاي گلستان گفت:  اپليكيشن بومي هميار سايبر 
به همت كارشناسان پليس فتا و مشاركت اداره كل امور اجتماعي استانداري 
گلستان طراحي و اجرا شد.  سرهنگ ابراهيم پرسا افزود: اين اپليكيشن با هدف 
ارتقاي سطح سواد رسانه اي و سايبري و پيشگيري و كاهش آسيب ها و تهديدات 
حوزه فضاي مجازي با محور هاي مختلف، طراحي و اجرا شده است.  وي گفت: 
امسال 35 درصد جرائم در فضاي مجازي مربوط به هتك حيثيت، نشر اكاذيب 
و تهديد و مزاحمت اينترنتي و27درصد جرائم با موضوع برداشت غيرمجاز از 

حساب هاي بانكي و 25درصد نيز كالهبرداري اينترنتي بوده است.

 آمارهاي وحشتناك كرونایي 
همه را شوكه كرده است

كرونا در استان ها بيداد مي كند و حاال مسئوالن جسته و گريخته اعالم 
مي كنند كه تعداد فوتي ها بسيار فراتر از آمارهاي رسمي است و شايد در 
روزهاي آينده در هر 24 ساعت نزديك به يك هزار نفر از شهروندان را به 
خاطر ابتال به ويروس كوويد1۹ از دست بدهيم. تعداد مبتاليان و فوتي ها 
در البرز مسئوالن بهداشت و درمان اين استان را شوكه كرده و معاون 
امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان هم از مرگ برخي 
از بيماران مبتال به كرونا به علت عدم مراجعه به موقع به بيمارس�تان 
خبر داده و گفت�ه: »خود درماني در كرونا مي تواند كش�نده باش�د.«

    
كرونا آنقدر همه گير ش��ده كه ديگر نمي توان براي مهار آن نس��خه اي 
مش��خص تجويز كرد. بيمارس��تان ها مملو از بيماران مبتال به ويروس 
كوويد19 هس��تند. كادر درمان از اين همه فعاليت فرسوده شده اند و 
امكانات جوابگوي نياز بيماران نيست.  به علت همه گيري و زياد شدن 
تعداد مبتاليان به كرونا، گروهي از ش��هروندان خودشان اقدام به خود 
مراقبتي مي كنند كه حاال معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
استان كردس��تان از مرگ برخي از بيماران مبتال به كرونا به علت عدم 
مراجعه به موقع به بيمارستان خبر داده و گفته: »خود درماني در كرونا 
مي تواند كش��نده باش��د.« ابراهيم قادري ادامه داد: »متأسفانه اخيراً 
مشاهده شده است كه تعدادي از بيماران بدون مراجعه به پزشك، به خود 
درماني در منزل پرداخته اند و در كمال تأسف برخي از آنها با حال وخيم 
و رو به فوت به بيمارستان مراجعه مي كنند.« وي با بيان اينكه اين روند 
بسيار خطرناك است و همان طور كه بارها توصيه كرده ايم، همه افراد با 
شروع عالئم مي توانند در سامانه salamat. gov. ir ثبت نام و مشاوره 
دريافت كنند يا به مراكز 16 ساعته يا اورژانس ها مراجعه كنند، وی عنوان 
كرد: »عالئم كرونا در ابتدا خفيف است و فرد آن را به عنوان يك بيماري 
شديد، جدي نمي گيرد به همين دليل عالئم كم كم تشديد شده و بعد از 
يك هفته تا 10 روز شرايط بيمار وخيم مي شود و متأسفانه تعدادي موارد 

مرگ در بدو ورود به بيمارستان با همين وضعيت را داشته ايم.«
  آمارهاي شوكه كننده

بايد باور كنيم كه با اين شرايط و رفتارهايي كه مردم و مسئوالن در مقابل 
كرونا دارند، ماه هاي زيادي اين بيم��اري مهمان مان خواهد بود.  پاييز 
دردناك كه خبرش را مي دادند به عينه قابل رويت اس��ت و همنشيني 
كرونا با آنفلوالنزا، بسياري از شهرها و استان هاي كشور را زمين گير كرده 
است.  وضعيت كرونايي از شرايط قرمز گذشته تا جايي كه بيمارستان ها 
تخت خالي براي بستري بيماران ندارند و توصيه كارشناسان و مسئوالن 
براي همه اقش��ار در حفاظت از جان خود استفاده آگاهانه از ماسك به 
عنوان يك مس��ئوليت اجتماعي و صيانت از حقوق ش��هروندي است.  
مازندران هم كه از همان روزهاي نخست شيوع ويروس كرونا به خاطر 
مس��افرت هاي بي رويه اي كه به اين استان انجام مي ش��ود، حال و روز 
خوش��ي ندارد حاال وضعيت بيمارس��تان هايش را بحراني اعالم كرده 
است.  سيدعباس موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان 
اينكه طي يك روز گذشته تعداد 106 بيمار مشكوك به كرونا براساس 
تشخيص باليني در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران در سطح استان بستري شدند، گفت: »هم اكنون 458 نفر بيمار 
مشكوك به ويروس كرونا با عالئم تنفس��ي مشكوك به كرونا براساس 
تشخيص باليني در اين مراكز بستري هستند كه از اين تعداد 117 نفر با 

عالئم حاد تنفسي در بخش هاي مراقبت ويژه قرار دارند.«
حال و روز بيمارستان ها خوب نيست و تقريباً تخت ويژه اي براي بستري 
كردن بيماران و جود ندارد.  ميزان مبتاليان و فوتي ها در البرز به حدي 
رسيده كه از آن به عنوان آمار ش��وكه كننده ياد شده است.  سرپرست 
دانشگاه علوم پزشكي البرز با بيان اينكه متأسفانه در 24 ساعت گذشته 
27 بيمار كوويد 19 جان خود را از دست داده اند و مجموع جان باختگان 
اين بيماري در استان به 1472 نفر رسيده است، گفت: »در همين مدت 
131 بيمار با عالئم كوويد 19 در مراكز درماني استان بستري شده اند.« 
به گفته دكتر محمد فتحي اين آمار و ارقام همه را شوكه كرده و نمي دانيم 

در روزهاي آينده چه باليي برسرمان خواهد آمد. 


