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88498441سرویس  شهرستان

محمدرضا هادیلو

۲۹۸ واحد صنعتي     مركزي
راكد و نيمه فعال در 
سطح شهرك ها و نواحي صنعتي استان مركزي 
شناسايي و طرح عارضه يابي براي آنها تهيه شد. 
طيب ميرزايي مديرعامل ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي استان مركزي با اشاره به شناسايي ۲۹۸ 
واحد صنعتي راكد و نيمه فعال در سطح شهرك ها 
و نواحي صنعتي اين استان گفت: اجراي مراحل 
عارضه يابي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها 
و نواحي استان مركزي از اوايل سال جاري كليد 
خورده و اين مهم در راستاي حمايت اصولي براي 
راه اندازي مجدد اين واحدها صورت گرفته است.  
وي افزود: اختالف بين ش��ركا، استيجاري بودن 
واحد توليدي، نبود بازار فروش و كمبود سرمايه 
در گردش مهم ترين مشكالت واحدهاي توليدي 
راكد استان مركزي گزارش شده است.  مديرعامل 
ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي اس��تان مركزي 
ادامه داد: با پيگيري هاي اين شركت و برگزاري 

دوره هاي آموزشي، بازاريابي و حل اختالف شركا 
و همكاري استانداري، س��ازمان صمت و برخي 
بانك هاي عامل تاكنون ۳۱ واحد صنايع توليدي 
راكد اين استان به چرخه كار بازگشته و تا پايان 
سال نيز بر اساس برنامه هاي حمايتي اعمال شده 

ش��مار ديگري از اين واحده��ا راه اندازي مجدد 
مي شوند.  ميرزايي كمبود زمين قابل واگذاري در 
شهرك ها و نواحي صنعتي را از مشكالت شركت 
شهرك هاي صنعتي استان مركزي عنوان كرد 
و گفت: ۵۹ ق��رارداد همكاري ب��ا متقاضيان در 

عرصه هاي واگذار شده صنعتي بالتكليف امسال 
فس��خ و ۱۲ هكتار زمين نيز آزادسازي شد كه 
پس از يك فرآيند اداري به متقاضيان مس��تعد 
سرمايه گذاري واگذار مي شود.  وي افزود: ۲۰۰ 
پرونده نيز در خصوص زمين هاي واگذار ش��ده 
بالاستفاده در دست بررس��ي است كه به زودي 
تعيين تكليف مي ش��وند و اين اراضي آزاد شده 
در اختيار صنعت گ��ران و توليدكنندگان واقعي 
قرار مي گيرند.  مديرعامل ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي استان مركزي تصريح كرد: ۱۳۲ نشست 
حل اختالف در س��ال جاري با افرادي كه زمين 
از ش��هرك هاي صنعتي درياف��ت و اقدامي در 
اين اراضي نكرده اند، تش��كيل شد كه ۵۹ مورد 
به دليل ش��رايط اقتصادي و نبود دس��تگاه هاي 
مورد نياز امكان ساخت نداشتند و در اين راستا 
فرصت دوباره به آنها داده شد اما بقيه كه كفايت 
و انگيزه براي بهره وري صنعتي از آنها نبود، فسخ 

قرارداد شد. 
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راه اندازي مركز ترك اعتياد بانوان در اردبيل
مركز نگهداري،     اردبيل
ترك اعتياد و 
بازپروري زنان معتاد بزودي در شهر اردبيل 
راه اندازي و زنان معتاد همه مناطق استان 
مي ش�وند.  هداي�ت  مرك�ز  اي�ن  ب�ه 
بهنام بهشتي دبير ش��وراي هماهنگي مبارزه با 
مواد مخدر استان اردبيل گفت: در جلسه شوراي 
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خلخال از راه اندازي 
مركز جام��ع نگهداري معتادان متجاهر اس��تان 

اردبيل خبرداد و گفت: اين مركز در راستاي اجراي ماده ۱۶ قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور با صرف ۲۵ 
ميليارد ريال اعتبار و هزينه بزودي راه اندازي مي شود.  وي افزود: ساختمان و محل مورد نياز براي راه اندازي 
مركز جامعه نگهداري و ترك اعتياد معتادان متجاهر استان خريداري شده و تا پايان آبان آغاز بكار مي كند.  دبير 
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان اردبيل ادامه داد: با راه اندازي اين مركز مشكل پذيرش معتادان 

متجاهر در شهرستان هاي مختلف استان براي هميشه حل و اين افراد به اين مركز هدايت خواهند شد. 

شهرك بادام در شهرستان سامان ساخته مي شود
اس���تاندار      چهارمحال و بختياري
چهارمحال و 
بختياري از ساخت شهرك ۵۰ هكتاري بادام در 
حدفاصل شهرستان سامان و شهركرد خبرداد. 
اقبال عباسي استاندار چهارمحال و بختياري با 
اشاره به احداث شهرك بادام گفت: براي ساخت 
ش��هرك بادام يك قطعه زمي��ن در حدفاصل 
شهرستان سامان و ش��هركرد به مساحت ۵۰ 
هكتار اختصاص يافته و فرآيند اداري آن در حال 

انجام است، مي توان اين شهرك را به سرمايه گذار بخش خصوصي نيز واگذار كرد.  وي با تأكيد بر اينكه 
توليد و فرآوري بادام سودآوري و اشتغال بااليي دارد، افزود: مابه تفاوت فروش بادام توليدي در استان باالي 
۱۰۰۰ ميليارد تومان است.  استاندار چهارمحال و بختياري در ادامه در خصوص مشكل واگذاري زمين 
براي احداث دامداري ۶ هزار رأسي در شهرستان خانميرزا، گفت: هيچ نهادي حق ايجاد مانع براي احداث 
اين واحد دامداري را ندارد شخصاً جوابگوي مسائل و مشكالت اين طرح هستم، شركت شستا مي تواند از 

فردا روند اجرايي اين پروژه را آغاز كند، همچنين ساير پروژه هاي پيشنهادي به سرعت كلنگ زني شود.

افتتاح بزرگ ترين سايت نمايشگاهي كشور با حضور مقامات ملي
مرحله نخست      اصفهان
پروژه نمايشگاه 
بين المللي اصفهان هفته جاري در قالب برنامه 
»هر يك شنبه، يك افتتاح« با حضور يكي از 
مقامات ملي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
قدرت اهلل نوروزي ش��هردار اصفه��ان گفت: پس 
از س��ال ها انتظار، پروژه نمايش��گاه بين المللي 
اصفهان براي برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در 
فضايي متناسب با شأن اين جهان شهر به مرحله 

بهره برداري رسيده است.  وي خاطرنشان كرد: مرحله نخست پروژه نمايشگاه بين المللي اصفهان هفته جاري 
در قالب برنامه »هر يك شنبه، يك افتتاح« با حضور يكي از مقامات ملي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.  شهردار 
اصفهان با بيان اينكه اين پروژه در ۴۷ هكتار زمين احداث شده است، گفت: پروژه نمايشگاه بين المللي اصفهان 
در محور توسعه شهر يعني كمربند شرق اصفهان و در مجاورت رينگ چهارم واقع شده و به فرودگاه، مركز 

همايش هاي بين المللي، مجموعه شهر رويا ها نزديك است و براي فعاالن اقتصادي مناسب خواهد بود.

صادرات يك ميليون دالري كاالي غيرنفتي از كهگيلويه و بويراحمد
در ۷ ماهه اول     كهگيلويه و بويراحمد
امسال تعداد 
۴۶ فقره اظهارنام�ه صادراتي به ارزش يك 
ميليون و ۴۶۷ ه�زار و ۳۷۴ دالر از گمرك 
اس�تان كهگيلويه و بويراحمد صادر ش�د. 
بهنام احمدي مديركل گمرك استان كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: در ۷ماهه اول سال ۹۹ تعداد 
۴۶ فقره اظهارنامه صادرات��ي به وزن ۸۵۷ هزار 
تن كاال اعم از پودر و عصاره ش��يرين بيان، انواع 
محصوالت آرايشي و بهداشتي، زعفران، اسانس، كفش اسپورت، پوشاك، اسپري خوشبو كننده و... به 
مقصد كشورهاي آلمان، افغانستان، عراق، سوئيس، فرانسه و آفريقاي جنوبي صادر شده است.  وي تصريح 
كرد: ارزش اين محصوالت يك ميليون و ۴۶۷ هزار و ۳۷۴ دالر است كه به لحاظ وزني ۳۳ درصد و از لحاظ 
ارزش دالري ۱۰۶ درصد رشد را نشان مي دهد.  مديركل گمرك استان كهگيلويه و بويراحمد، ادامه داد: 
طي ۷ماهه نخست امسال مطابق با ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، تعداد ۱۶۰ فقره پرونده قاچاق 

كاال و ارز در گمرك استان تشكيل شد و مراحل تشريفات قانون آن به پايان رسيد. 

 توزيع بسته هاي بهداشتي و آموزشي
 در مناطق عشايري شهرستان اهر

فرمانده سپاه ناحيه اهر از توزيع      آذربايجان شرقي
بسته هاي بهداش�تي و درماني، 
بس�ته هاي معيش�تي، ويزي�ت راي�گان و اه�داي پك هاي 
لوازم التحرير دانش آموزي بين نيازمندان مناطق عشايرنشين 
اين شهرستان با همكاري جهادگران گروه جهادي بسيجي 
شهيد جوان بخشايش حوزه مقاومت بسيج نصر سپاه ناحيه 
اهر، شبكه بهداشت و درمان و اداره امور عشايري اهر خبر داد. 
سرهنگ پاسدار موسي  صفي فرمانده سپاه ناحيه اهر گفت: گروه هاي 
جهادي در قالب بسيج جامعه پزشكي و جهادي با حضور در روستاي 
عشايرنشين باللي قشالق، اقدام به توزيع بسته هاي بهداشتي و درماني 
و معيشتي و همچنين اهداي پك هاي آموزشي در بين دانش آموزان 
بي بضاعت اين روستا كردند.  وي افزود: با توجه به دور افتادگي روستاي 
باللي قشالق از مركز ش��هر و عدم دسترسي اهالي روستا به خدمات 
بهداشتي و درماني مناسب، حضور و خدمت رساني گروه هاي جهادي 
و پزشكي در روزهاي شيوع كرونا مي تواند نقش مهم و تأثيرگذاري در 

حل مشكالت بهداشتي و معيشتي اين روستا داشته باشد. 

 كمك ۱۰ ميليارد توماني خيران 
به كودكان يتيم و نيازمند كردستاني

خيران كردستاني از طريق طرح اكرام      كردستان
ايت�ام و محس�نين در ش�ش ماهه 
نخست امسال 1۰ ميليارد تومان به كودكان نيازمند استان كمك كردند. 
هيوا رحيمي معاون مشاركت هاي كميته امداد استان كردستان با 
بيان اينكه هم اكنون ۷ هزار كودك يتيم و محسنين تحت حمايت 
كميته امداد استان كردستان هستند، گفت: از طريق طرح اكرام ايتام 
و محسنين ۱۴ هزار و ۷۰۰ حامي از اين كودكان حمايت مي كنند.  
وي افزود: از طريق اين تعداد حامي در ش��ش ماهه نخست امسال 
حدود ۱۰ ميليارد تومان به اين كودكان كمك شده است.  معاون 
مشاركت هاي كميته امداد استان كردستان ادامه داد: ميانگين سرانه 
كمك ماهيانه اين حاميان ۱۵۲ هزار تومان و ميانگين سرانه دريافتي 
ماهيانه اين كودكان ۲۵۰ هزار تومان است.  رحيمي خاطرنشان كرد: 
افرادي كه تمايل به ثبت ن��ام در اين طرح دارند مي توانند از طريق 
مراجعه به سايت اينترنتي ekram. emdad. ir يا ارسال عدد يك 
به سامانه پيامكي ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۷ يا مراجعه به دفاتر كميته امداد در 

سراسر استان در اين طرح مشاركت كنند. 

 امسال ۵۰ كيلومتر به بزرگراه هاي 
سيستان و بلوچستان افزوده مي شود

با اختصاص ۹۰ميليارد تومان     سيستان و بلوچستان
عالوه بر اعتبار پيوست قانون 
سال ۹۹ به بزرگراه هاي سيستان و بلوچستان، تا پايان سال 
۵۰ كيلومت�ر ديگر به بزرگراه هاي اس�تان اضافه مي ش�ود. 
با سفر سعيد جغتايي مشاور دكتر محمدباقر نوبخت به سيستان 
و بلوچس��تان و بازديد از بزرگراه ها و قرار گرفتن در جريان احداث 
بزرگراه زاهدان بم، زاهدان زابل، زاهدان خاش، زاهدان بيرجند، زابل 
زهك، محمدآباد زهك و اسكل گوهر كوه بزمان، مبلغ ۹۰ميليارد 
تومان عالوه بر اعتبار پيوست قانون سال ۹۹ از محل بند »ب« اسناد 
خزانه براي احداث و تكميل آنها اختصاص داده شد.  عطااهلل اكبري 
مديركل راه و شهرسازي استان با بيان اينكه اميدواريم تا پايان سال 
بتوانيم ۵۰ كيلومتر ديگر به بزرگراه هاي استان اضافه كنيم، گفت: 
هم اكنون احداث تمام پروژه هاي بزرگراهي در دس��تور كار است 
و اين يك دس��تاورد مهم محسوب مي ش��ود كه بتوانيم به سرعت 
بزرگراه ها را در غالب دو كريدور ش��مال جنوب و شرق به غرب در 

فرآيند يك برنامه ريزي مشخص كامل كنيم.

 طرح مقابله با آلودگي نفتي 
در كانال دسترسي بندربوشهر اجرا شد

 خدمت رساني به ۶۵۰۰ نفر 
در روزهاي ابتدايي طرح آمران سالمت يزد

اداره  رئي�س      بوشهر
ايمني و حفاظت 
دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي اس�تان 
بوشهر از انجام موفقيت آميز عمليات مقابله 
با آلودگي نفت�ي در كانال دسترس�ي بندر 

بوشهر در خليج فارس خبر داد. 
حجت خس��روي رئيس اداره ايمني و حفاظت 
دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر، 
با تأكيد بر حفاظت محيط زيست و جلوگيري از 
آلودگي نفتي در آب هاي خليج فارس گفت: در 
اين راستا تيم هاي مقابله كننده با آلودگي دريا 
به صورت ش��بانه روزي فعال و آماده باش است.  
وي، پيشگيري از  آلودگي محيط زيست دريايي 
و مقابله با آلودگي نفتي را مورد اش��اره قرارداد و 
افزود: اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر 
استان به تجهيزات پيش��رفته كنترل و مقابله با 
آلودگي نفتي مجهز است.  رئيس اداره ايمني و 
حفاظت دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
بوشهر از انجام عمليات مقابله با آلودگي نفتي در 
كانال دسترسي بندر بوش��هر خبرداد و تصريح 
كرد: طي دريافت گزارشي مبني بر ايجاد آلودگي 
نفتي توسط ش��ناور دلنيا۲ در حد فاصل اسكله 

صدرا تا اسكله سوخت، بالفاصله هماهنگي هاي 
الزم صورت گرفت و تيم مقابله با آلودگي براي 
ارزيابي و انجام اقدام الزم به موقعيت اعزام شد.  
خسروي با اشاره به اينكه تيم مقابله با آلودگي با 
اقدام به موقع موفق به پاكسازي لكه هاي آلودگي 
در خليج فارس شدند، افزود: در اين عمليات به 
سبب جزر بودن آب دريا لكه هاي نفتي در حال 
حركت به سمت دهانه خروجي كانال دسترسي 
بندر بوشهر بود كه تيم مقابله با آلودگي با اقدام به 
موقع و همكاري شناور احسان موفق به پاكسازي 
لكه هاي آلودگي ش��دند.  وي ادامه داد: با توجه 
به خس��ارت جبران ناپذيري كه آلودگي نفتي 
مي تواند به محيط زيست دريايي وارد كند لزوم 
س��رعت عمل در عمليات از اولويت هاي كاري 
است كه خوش��بختانه تيم مقابله با آلودگي با 
نظم و انس��جام كام��ل در اين م��ورد نيز موفق 
عمل كردند.  اين در حالي است كه شهريورماه 
س��ال جاري نيز رئيس اداره ايمن��ي و حفاظت 
دريايي بنادر و دريانوردي استان بوشهر با اشاره به 
انجام عمليات مقابله با آلودگي در اطراف سكوي 
نفتي »ابوذر« از پايان عمليات مكانيكي مقابله با 

آلودگي نفتي در خليج فارس خبرداد. 

مديرعام���ل      يزد
جمعي�ت هالل 
 احمر اس�تان يزد از ارائه خدم�ت به بيش از 
۶هزار و ۵۰۰ نفر از مردم استان در طرح آمران 
س�المت هالل احمر اس�تان يزد در سه روز 
نخس�ت اج�راي اي�ن ط�رح خب�ر داد. 
دكتر محسن حرازي زاده يزدي مديرعامل جمعيت 
هالل احمر استان يزد با اشاره به آغاز اين طرح از 
پنجم آبان ماه جاري، گفت: در س��ه روز نخست 
اجراي اين ط��رح بي��ش از ۶ ه��زار و ۵۰۰ نفر از 
همشهريان از خدمات جمعيت هالل احمر استان 
بهره مند شدند.  وي افزود: پس از تأكيد رهبر معظم 
انقالب اسالمي براي حضور داوطلبان و نيروهاي 
مخلص، تعداد ۷۲ پايگاه براي آموزش، فرهنگسازي 
و ترويج مواجهه با كرونا توسط هالل احمر و در قالب 
طرح آمران سالمت تشكيل شد كه در آن ۲۱۶ نفر 
روز از اعض��اي جوان��ان، داوطلب��ان و امدادگران 
مشاركت دارند.  مديرعامل جمعيت هالل احمر 
استان يزد ادامه داد: در هر شهرستان تيم هاي ۳ 
نفره در روز طي اين طرح مشاركت كرده و با حضور 
در معابر پر تردد، ضمن ارائه آموزش نكات بهداشتي 
پيش��گيري از ش��يوع ويروس كرونا، هموطناني 

كه بدون رعايت پروتكل هاي بهداش��تي از جمله 
استفاده نكردن از ماسك، نسبت به تردد در سطح 
معابر اقدام كرده را به رعايت پروتكل ها و همچنين 
احترام به سالمت ديگر هموطنان ارشاد مي كنند.  
حرازي زاده يزدي خاطرنش��ان كرد: همچنين با 
استفاده از ظرفيت خانه هاي هالل و تيم هاي سحر 
و سحاب در سطح اس��تان با تجهيزات حفاظتي 
بهداشتي، بيش از ۶ هزار و ۵۶۹ نفر از هموطنان 
را به حفظ فاصله اجتماعي و استفاده از تجهيزات 
بهداشتي تشويق كردند كه در همين راستا تعداد 
۳ هزار و ۷۸۰ ماسك، و بيش از ۱۲۰ ليتر مواد ضد 
عفوني و بروشور آموزش��ي توزيع شده است.  وي 
تصريح كرد: توسعه آموزش هاي همگاني، ترويج 
فرهنگ پيش��گيري از بيماري ب��ر مبناي جلب 
مشاركت مدني و حمايت بهداشتي درماني از قشر 
آس��يب پذير جامعه در مواجه با ويروس كرونا در 
سراسر كشور از اهداف اجراي طرح آمران سالمت 
اس��ت.  به گفته مدير عامل جمعيت هالل احمر 
اس��تان يزد اجراي اين طرح تا ۱۵ آبان ماه ادامه 
دارد و اميدواريم با جدي گرفتن تذكرها و رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي، شاهد كاهش شيوع 

ويروس كرونا در سطح استان باشيم. 

  يزد: فرمانده ناحيه مقاومت بسيج بهاباد گفت: ۴ هزار متر كانال آبياري 
بتوني با هدف محروميت زدايي، جهش توليد و جلوگيري از هدر رفت آب 
افزايش سطح زير كشت محصوالت و كاهش هزينه آبياري توسط قرارگاه 
پيشرفت و آباداني سپاه پاس��داران در روستاي كمكوئيه بهاباد در حال 
احداث است.   سرهنگ دهقان با بيان اينكه اين طرح با مشاركت مردم 
روستا انجام مي شود، افزود: براي اجراي اين طرح ۴ ميليارد ريال هزينه 
مي شود كه نيمي از آن توسط خودياري و بقيه از طرف قرارگاه پيشرفت و 
آباداني استان تأمين مي شود.  به گفته وي تاكنون ۸ هزار متر كانال بتوني 

در روستاي كمكوئيه بهاباد ساخته شده است. 
  خراسان جنوبي: معاون جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي از فعاليت 
دو روزه كاروان س��المت در س��ه نقطه محروم از شهرستان هاي مرزي 
سربيشه و درميان خبر داد.   احمدبخشي افزود: بسياري از نقاط به دليل 
دور بودن از مراكز خدماتي و امكانات رفاهي در سطح پايين بهداشتي قرار 
دارند.  وي با اشاره به روستاهاي ذكري و گل ني در شهرستان درميان ادامه 
داد: مردم اين دو روستاي محروم طي چند سال گذشته از بيماري هاي 

پوستي رنج برده و مشكالت متعددي را متحمل بودند. 
  چهارمحال و بختياري: رئيس جهاد كشاورزي گفت: در حال حاضر 
۳۳ مزرعه توليد بچه ماهي در چهارمحال و بختياري فعال است.  عطا اهلل 
ابراهيمي با اش��اره به اينكه ۳۳ مزرعه توليد بچه ماهي در چهارمحال 
و بختياري فعاليت مي كند، افزود: اين مزارع توليدي بخشي از نياز بچه 
ماهي مزارع پرورشي را توليد مي كنند.  وي ادامه داد: ۴۶ ميليون قطعه 
بچه ماهي در سال جاري در اين استان توليد شد.  رئيس جهاد كشاورزي 
چهارمحال وبختياري با اش��اره به اينك��ه اين اس��تان در حال حاضر 
بيشترين ميزان توليد ماهي سردآبي كش��ور را به خود اختصاص داده 
است. تأكيد كرد: ساالنه بيش از ۲۴ هزار تن ماهي سرد آبي از نوع قزل آال 

در اين استان توليد مي شود. 
  آذربايجان شرقي: مديرعامل كارخانه توليد چسب هاي پزشكي 
مراغه گفت: ظرفيت توليد س��االنه اين كارخانه ۳ ميليون عدد چسب 
پزشكي، اتاق عمل و پانسمان است.  محمدرضا باللي افزود: اين كارخانه 
با ۴۰ نوع محصول مجهز ترين واحد توليد چسب هاي پزشكي در كشور 
است كه انواع چسب هاي ضد حساسيت، آنژيوكت، پانسمان هاي ضدآب 
و استريپ توليد مي كند.  وي با بيان اينكه اين شركت پيش از اين وارد 
كننده اين چسب ها پزش��كي از چين و تركيه بود، اد امه داد: هم اكنون 
۱۵درصد نياز كشور به چسب هاي جراحي و پانسمان توسط اين كارخانه 

تأمين مي شود. 
  خوزس�تان: مديرعامل شركت توس��عه نيش��كر و صنايع جانبي 
خوزس��تان با اش��اره به تملك اراضي اين طرح گفت: با صرف اعتباري 
معادل ۲ هزار ميليارد تومان عمليات ساخت طرح شور ورزي براي تخليه 
زه آب نيشكر، كانون هاي ريزگرد يك و دو غرب اهواز از بين خواهد رفت.  
عبدالعلي ناصري با اش��اره به اجراي اين طرح در مدت زمان چهار سال 
افزود: با تخليه زه آب نيشكر و اجراي طرح شور ورزي و جنگلي انواع ماهي 
سازگار با آب شور و ميگو در اين طرح توليد خواهد شد و مازاد زه آب نيز از 
طريق سيفون احداث شده به خليج فارس تخليه مي شود.   به گفته وي، با 

اجراي كامل اين طرح براي ۱۲هزار نفر شغل جديد ايجاد خواهد شد.

 لبيك گروه هاي جهادي به فرمان رهبری 
براي قطع زنجيره انتقال كرونا

بعد از تأكيدات اخير مقام معظم رهبري در خصوص فعاليت گروه هاي 
جهادي براي مب�ارزه با بيم�اري كرون�ا، بس�يجيان و جهادگران 
براي انجام مأموري�ت در عرصه هاي مختلف اع�الم آمادگي كرده 
و وارد ميدان ش�دند. بر همين اس�اس مديركل تبليغات اسالمي 
آذربايجان غربي از همراهي و همكاري 1۷۵ گروه جهادي متشكل 
از روحانيون و اعضاي كانون هاي ديني و فرهنگي اين اداره كل براي 
مهار كرونا خبر داد و مسئول س�ازمان بسيج سازندگي سپاه فجر 
اس�تان فارس نيز اعالم كرد ۸۵۰ گروه جهادي بسيج با هدف قطع 
زنجيره انتقال ويروس كوويد1۹ به كارزار مبارزه با كرونا آمده اند. در 
بيرجند هم مسئول سازمان بس�يج دانش آموزي خراسان جنوبي 
گفت: ۷۲ گروه جهادي دانش آموزي براي مقابله با كرونا به ميدان 
آمده اند كه در رزمايش كمك مؤمنانه نيز تالش خوبي داشته و دارند. 

    
حدود ۹ ماه است كه كرونا تمام اس��تان هاي ايران را تحت تأثير خود 
قرار داده و طي ماه های اخير و با بحراني شدن اوضاع شرايط و فشاري 
كه به مراكز بهداشتي و كادر درمان تحميل شد، مقام معظم رهبري در 
بياناتي از گروه هاي جهادي و جوانان خواستند كه به ميدان آمده و در 
قطع زنجيره انتقال اين بيماري، به ياري كادر درمان بروند.  بر همين 
اساس در همه اس��تان ها، گروه هاي جهادي كه مش��غول خدمت در 
رزمايش كمك مؤمنانه و همدلي بودند، با عزمي جزم به اين درخواست 
لبيك گفته و وارد ميدان شدند.  در استان فارس مسئول سازمان بسيج 
سازندگي سپاه فجر از فعال شدن گروه هاي جهادي بسيج و ورود آنها 
به كارزار مقابله با كروناويروس با هدف قطع زنجيره انتقال و كمك به 
بيماران مبتال به كرونا، خبر داده و مي گويد: »اكنون ۸۵۰ گروه جهادي 
براي انجام امور برنامه ريزي كرده اند و اين سازماندهي ها در سه دسته 
داراي تخصص، تحصيالت مرتبط و تحصيالت غير مرتبط جهت امور 
پشتيباني، سازماندهي است تا به كمك مدافعان سالمت بروند. برخي 
جهادگران نيز در تعأمل با بسيج جامعه پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي 
شيراز با گذراندن دوره هاي آموزشي فشرده به بيمارستان هاي كرونايي 

در سطح استان اعزام مي شوند تا به كمك كادر درمان اضافه شوند.«
سرهنگ اسماعيل قزل سفلي ادامه مي دهد: »آموزش و تبليغ رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در بين مردم، شناسايي افراد آسيب پذير از كرونا 
در محالت مانند افراد مس��ن و بيماران داراي زمينه آسيب پذيري از 
كرونا و تهيه مايحتاج و ملزومات روزانه آنها از جمله اقدامات گروه هاي 
جهادي محله محور در دور جديد فعاليت آنهاست.« با اشاره به تداوم 
كمك هاي مؤمنانه توسط خيرين و گروه هاي جهادي در اين امر تصريح 
مي كند: »برپايي كمپ هاي تبليغي، ترويجي، آموزشي در محله هاي 
مختلف شهرها، خدمت رساني به كادر درمان شاغل در بيمارستان هاي 
مخصوص كرونا، تبليغ و ترويج پويش »من ماسك مي زنم« در فضاي 
حقيقي و مجازي، تغسيل و تدفين فوت شدگان از كرونا، كمك به تهيه 
جهيزيه براي تسهيل ازدواج، كمك به اشتغال افراد بيكار شده از كرونا، 
نذر خون، تسويه حساب دفتري نيازمندان در محالت محروم، توزيع 
داروهاي گياهي بين بيماران كرونايي و تشكيل پويش گرماي محبت 
براي تهيه لوازم گرمايشي براي نيازمندان از ديگر اقدامات گروه هاي 
جهادي در فارس است.« به گفته قزل سفلي، توليد ماسك و مواد ضد 
عفوني، ضدعفون��ي هدفمند برخي اماكن عموم��ي و پرتردد در نقاط 
مختلف استان نيز توسط گروه هاي جهادي بسيج از ابتداي شيوع اين 

بيماري آغاز شده و اكنون هم به شكلي هدفمند، ادامه دارد. 
   از دانش آموزان تا طالب در آماده باش

در خراس��ان جنوبي ۷۲ تيم جهادي بس��يج دانش آموزي واردميدان 
مبارزه با كرونا شده تا در هر عرصه اي مي توانند، كمك رسان هموطنان 
خود باشند.  مسئول سازمان بس��يج دانش آموزي خراسان جنوبي در 
اين باره مي گويد: »بسيج دانش آموزي اولين تشكلي بوده كه در سال 
۱۳۷۵ مصوبه قانون مجلس اس��المي را اخذ كرده و ب��ه وزارت رفاه و 
پشتيباني نيروهاي مس��لح و وزارت آموزش و پرورش ابالغ شده است 
و حاال ۷۲ گروه جهادي دانش آموزي اس��تان در ميدان مقابله با كرونا 
فعاليت مي كند.« سرهنگ محسن امانتي با اشاره به رسالت هاي بسيج 
دانش آموزي ادامه مي دهد: »طب��ق رهنمودهاي رهبر فرزانه انقالب، 

رسالت هاي بسيج دانش آموزي همگام با سياست هاي بسيج است.«
وي با بيان اينكه با توجه به فرمايش��ات رهبري، بس��يج دانش آموزي 
بايد كانون رشد و توسعه تفكر بسيجي باشد، تصريح مي كند: »ايجاد 
روحيه همياري، مسئوليت پذيري، آمادگي دفاع همه جانبه در انقالب 
اسالمي و بست فرهنگ و تفكر بسيجي از جمله سياست هاي سازمان 
بسيج دانش آموزي اس��ت.« به گفته اين مس��ئول، اجراي طرح هايي 
مانند ياوران واليت، ش��وراي علوي و فاطمي، كنگره ملي دانش آموز 
از جمله برنامه هاي اين سازمان در راس��تاي واسپاري مسئوليت ها به 
دانش آموزان اس��ت.  مسئول س��ازمان بس��يج دانش آموزي خراسان 
جنوبي استكبارستيزي ۱۳ آبان ماه را از جمله برنامه هاي هفته بسيج 
دانش آموزي دانسته و مي گويد: »پويش هايي در فضاي مجازي با عنوان 

امريكا بايد از منطقه بيرون رود، تشكيل شده است.«
امانتي با اشاره به فعاليت ۷۲ گروه جهادي دانش آموزي تأكيد مي كند: 
»اين گروه ها تاكنون اقدامات زيادي در راس��تاي مقابله با كرونا انجام 

داده اند كه اين فعاليت ها ادامه دارد.«
در آذربايجان غربي نيز همكاري ۱۷۵ گروه جهادي روحانيون مي تواند 

كمك بزرگي براي قطع زنجيره انتقال كرونا باشد. 
مديركل تبليغات اس��المي آذربايجان غربي نيز از همراهي و همكاري 
۱۷۵ گروه جهادي متش��كل از روحانيون و اعضاي كانون هاي ديني و 
فرهنگي زير نظر اين اداره كل براي مهار كرون��ا خبرداده و مي گويد: 
»اين تعداد گروه جهادي، در قالب گروه هاي پنج نفره متشكل از طالب 
و روحانيون را شامل مي شود كه طبق جدول بندي زماني براي مقابله با 

شيوع ويروس كرونا همكاري مي كنند.«
حجت االسالم محمد داداش زاده با اشاره به تأكيدات اخير مقام معظم 
رهبري در خصوص فعاليت گروه ه��اي جهادي براي مبارزه با بيماري 
كرونا ادامه مي دهد: »ايجاد موكب هاي سالمت، شكل گيري گروه هاي 
همياران سالمت، اجراي تيم فضاي مجازي در رسانه به منظور توليد 
و نش��ر محتوا در جهت مبارزه با ويروس كرونا، آموزش هاي بهداشتي 
براي عموم مردم، همچنين تهيه و توزيع بس��ته هاي بهداش��تي بين 
اقش��ار مختلف از ديگر برنامه هاي اجرايي تبليغات اس��المي اس��تان 
آذربايجان غربي اس��ت.« وي با قدرداني از تمام كادر درمان استان كه 
در خط مقدم جبهه سالمت قرار دارند، تصريح مي كند: »مدت زيادي 
است كه اين عزيزان در حال خدمت رساني براي مداواي بيماران مبتال 
به كرونا در بيمارستان ها هستند و نياز است كه به آنها كمك شود.« به 
گفته حجت االسالم محمد داداش زاده، توزيع بسته هاي معيشتي در 
قالب كمك مؤمنانه در بين نيازمندان از ديگر اقدامات اين اداره كل در 

حمايت از اقشار آسيب ديده ناشي از شيوع ويروس كروناست.

افتتاح مركز شبانه روزي بررسي مشكالت 
واحدهاي توليدي خراسان رضوي

مركز شبانه روزي فوريت هاي بررسي       خراسان رضوي
مش�كالت واحده�اي تولي�دي و 
طرح هاي سرمايه گذاري خراسان رضوي با حضور اعضاي كارگروه 
س�تاد تس�هيل و رف�ع موان�ع تولي�د اس�تان افتت�اح ش�د. 
علي رسوليان معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي 
در حاش��يه افتتاح مركز ش��بانه روزي فوريت هاي بررس��ي مشكالت 
واحدهاي توليدي و طرح هاي سرمايه گذاري گفت: اين مركز در راستاي 
تفاهم بين وزارت كش��ور و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به منظور 
تسريع در فرآيند رسيدگي به مشكالت واحدهاي توليدي در سالي كه 
به نام »جهش توليد« نام گذاري شد، راه اندازي شده است.  وي افزود: 
محل استقرار مركز فوريت هاي بررس��ي مشكالت واحدهاي توليدي 
فضاي بزرگي است كه نمايندگان همه دس��تگاه هاي متولي در حوزه 
صنعت، كشاورزي، بانك، بيمه، راه و شهرسازي و حوزه خدماتي در آن 
مستقر هس��تند و در كمترين زمان به مشكل واحد توليدي رسيدگي 
مي كنند.  معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي 
ادامه داد: اين مركز از هشت صبح تا هش��ت شب با حضور نمايندگان 
دس��تگاه هاي متولي در حوزه توليد فعال خواهد بود و به زودي شماره 
تماسي نيز از سوي رسانه ها اعالم مي شود تا توليدكنندگان بتوانند در 
ساعات غيراداري مشكالت خود را با اعضاي اين مركز در ميان بگذارند و 
آن مشكل در نخستين فرصت با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي 

در قالب نشست كارگروه ستاد تسهيل بررسي و چاره انديشي شود. 

 برگزاري جشنواره مجازندران ۳ 
به مناسبت روز مازندران

معاون پرورش�ي آم�وزش و پرورش       مازندران
مازن�دران از برگ�زاري جش�نواره 

مجازندران۳ به مناسبت روز مازندران خبر داد. 
محمد شعباني معاون پرورشي آموزش و پرورش مازندران از برگزاري 
جشنواره بزرگ مجازندران به مناسبت روز مازندران خبرداد و در اين 
باره گفت: مازندران با قدمت چندين هزار ساله سرشار از آثار فرهنگي 
و ادبي اس��ت از اين رو برگزاري اين جش��نواره مي تواند نه تنها نس��ل 
جديد مازندراني را با فرهنگ آداب كهن خود آش��نا كند بلكه مي تواند 
گرايشي را هم در ميان دانش آموزان به دنبال داشته باشد.  وي با اشاره 
به حوزه هاي برگزاري اين جش��نواره، خاطرنش��ان كرد: اين جشنواره 
در حوزه هاي مختلف فرهنگي و هنري به منظور ترويج هرچه بيش��تر 
فرهنگ و هن��ر مازندراني در ميان دانش آموزان با همكاري س��تاد روز 
مازندران برنامه ريزي شده و اجرا خواهد شد.  معاون پرورشي آموزش و 
پرورش مازندران با اشاره به زمان برگزاري اين جشنواره اظهار كرد: اين 
جشنواره به مناسبت روز مازندران از تاريخ ۱۴ آبان كه مصادف با همين 
روز است، لغايت ۳۰ آبان ماه به مدت ۱۶ روز كار خود را آغاز خواهد كرد 
و در انتها به آثار برتر از سوي مجريان جشنواره جوايز نفيسي اهدا خواهد 
شد.  وي با اشاره به رشته هاي اين جشنواره تصريح كرد: در اين جشنواره 
دانش آموزان مي توانند در رش��ته هاي فرهنگي هنري بومي ش��امل: 
موسيقي محلي، آواز، بازي بومي، تكنوازي ساز محلي، شعر، قصه، دوبله 
محلي، نقالي، انيميشن و غيره ش��ركت كنند، همچنين دبيرخانه اين 
جشنواره به منظور تهيه كليپ هاي تربيتي مرتبط با اين جشنواره اقدام 
خواهند كرد و در سامانه شبكه شاد اين جشنواره بارگزاري خواهد شد. 


