
 آزادي 216 زنداني جرائم مالي غير عمد 
در آذربايجان شرقي

از ابتداي سال تاكنون، 216 زنداني جرائم  آذربايجانشرقي
مالي غير عمد با بدهي 95 ميليارد تومان از 
زندان هاي آذربايجان شرقي آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشته اند كه 
از اين ميزان 70 ميليارد تومان از طريق اعسار به تقسيط تأمين شده است. 
موسي خليل اللهي رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي در نشست هيئت 
امناي ستاد ديه استان، با اشاره به سياست هاي تحولي قوه قضائيه در راستاي 
حبس زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندان ها، گفت: يكي از دغدغه هاي 
اصلي دستگاه قضايي رسيدگي به وضعيت زندانيان بوده، چراكه آزادسازي 
زندانيان جرائم غيرعمد در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي تأثير بسزايي 
دارد.  وي افزود: در راستاي آزادي زندانيان غير عمد و بازگشت آنها به آغوش 
خانواده، ستاد ديه استان همراه دستگاه قضايي بوده و نقش بسيار مؤثري 
در اين خصوص ايفا كرده است.  رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي 
با بيان اينكه آذربايجان ش��رقي از لحاظ كمك هاي نقدي براي آزادسازي 
زندانيان غيرعمد، جزوه سه استان برتر كشور است، اضافه كرد: خوشبختانه 
مردم استان در راس��تاي انجام امور خير زبانزد عام و خاص بوده و به لحاظ 
وجود خيران بزرگ داراي ظرفيت بزرگي هستند كه نبايد از آن غافل شد.  
خليل اللهي بيان كرد: صرف هزينه مراسم متوفيان براي آزاد سازي زندانيان 
نيز يكي از سنت هاي خوب بوده و طي دو سال گذشته، 300 زنداني از طريق 

كمك هاي اهدايي 802 نفر از خانواده متوفيان، آزاد شده اند.

كردستاني ها رايگان تست كرونا مي دهند
تس�ت هاي تشخيص س�ريع كرونا از  كردستان
هفت�ه آين�ده در مراكز بهداش�تي و 
درماني سطح استان كردس�تان به صورت رايگان توزيع مي شود. 
فرزين رضاعي رئيس دانشگاه علوم پزش��كي كردستان با اشاره به اينكه از 
هفته آينده تست هاي تشخيص سريع كرونا در مراكز بهداشتي و درماني به 
صورت رايگان توزيع و گرفته مي شود، به نحوه ارزيابي بيماري كرونا و مقايسه 
وضعيت كردستان نسبت به ديگر استان هاي  كشور پرداخت و گفت: ميزان 
بيماران بستري  مبتال به كرونا كه در آبان ماه 8۴۱ نفر بود اكنون به ۵80 نفر 
رسيده است كه از اين تعداد ۱03 نفر در بخش ويژه بيمارستان هاي استان 
تحت مداوا هستند.  وي با بيان اينكه پيگيري هاي دانشگاه در حوزه بهداشت 
و درمان و اعمال محدوديت هاي اخير در كاهش تعداد مبتاليان به كرونا مؤثر 
بوده است، افزود: با اجراي طرح »سردار شهيد حاج قاسم سليماني« به منظور 
پيشگيري و مقابله با بيماري كرونا كه در قالب اين طرح بستر تست گيري 
فوري و معرفي افراد مبتال به مراكز درماني زمينه جلوگيري از شيوع ويروس 
فراهم مي شود، پيشروي به سوي كاهش تعداد مبتاليان در استان پيش بيني 
مي گردد.  وي ادامه داد: اگر شهروندان دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت 
نكنند در بهمن ماه با پيك جديد و شديدتري از بيماري روبه رو خواهيم شد.
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88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسلي

به همت بسيجيان  همدان
بخش گل تپه در 
اس�تان همدان 10 صندوق قرض الحسنه براي 
ايج�اد اش�تغالزايي جوان�ان راه اندازي ش�د. 
علي ش��يخيان فرمانده حوزه مقاومت بس��يج 
بخش گل تپه شهرستان كبودراهنگ با اشاره به 
ايجاد ۱0صندوق قرض الحسنه براي اشتغالزايي 
جوانان گل تپه به همت بسيج گفت: بسيجيان 
منطق��ه گل تپ��ه در 2۶ پاي��گاه مقاومت عالوه 
بر برنامه ه��اي فرهنگ��ي و آموزش��ي، از زمان 
شيوع بيماري كرونا تاكنون افزون بر ۹00 بسته 
معيشتي به هّمت خيرين منطقه و در قالب طرح 
مواس��ات مؤمنانه جمع آوري كرده و در اختيار 
خانواده هاي محروم روس��تاها قرار داده اند.  وي 
شناس��ايي آس��يب ديدگان از ويروس كرونا كه 
شغل خود را از دس��ت داده اند و تهيه بسته هاي 
معيش��تي و ض��روري را از جمل��ه برنامه هايي 

برشمرد كه توسط بسيجيان پايگاه هاي بخش 
گل تپه ب��راي خانواده هاي نيازمند انجام ش��ده 
اس��ت.  فرمانده ح��وزه مقاومت بس��يج بخش 
گل تپه شهرستان كبودراهنگ افزود: بسيجيان 

بخش گل تپه در حوزه هاي اش��تغال نيز دستي 
توانا دارند به طوري كه با همكاري بس��يجيان 
روستاها توانس��ته ايم با راه اندازي ۱0 صندوق 
قرض الحس��نه در س��طح بخش گل تپ��ه براي 

جوانان اشتغالزايي كنيم.  شيخيان تصريح كرد: 
طرح »آبروي محل��ه« از ديگر برنامه هاي حوزه 
مقاومت گل تپه اس��ت كه به علت شيوع كرونا 
يادواره شهدا را با عنوان آبروي محله در فضاهاي 

بيروني مساجد و حسينيه ها برگزار مي كنيم.  
وي خاطرنشان كرد: طرحي با عنوان »گشت هاي 
محله محور« در روس��تاها راه ان��دازي كرديم و 
بس��يجيان و عموم مردم با هدف حفظ امنيت 
روستا به نوبت ش��ب ها در داخل روستاي خود 
اق��دام به نگهبان��ي مي كنند و اي��ن طرح مورد 
اس��تقبال همه اهالي روس��تايي نيز قرار گرفته 
اس��ت.  فرمانده ح��وزه مقاومت بس��يج بخش 
گل تپه شهرس��تان كبودراهنگ ادامه داد: تهيه 
۵۹ قلم جهيزيه، 30 بسته لوازم التحرير و مرمت 
و ساخت دو خانه محرومان از ديگر حمايت هايي 
اس��ت كه به همت بس��يجيان بخش، خيرين و 

نيروهاي حوزه مقاومت انجام شده است. 

راه اندازي 10صندوق قرض الحسنه براي اشتغالزايي جوانان گل تپه به همت بسیجیان

توزيع ۳۵ هزار بسته معيشتي در  رزمايش كمك مؤمنانه البرز
در مرحله هفتم  البرز
رزمايش كمك 
مؤمنانه البرز، ۳5 هزار بسته معيشتي، ۳00 
جهيزيه نوعروسان بين اقشار آسيب پذير 

استان توزيع شود. 
محمد محمدي ف��رد مديركل كميت��ه امداد 
البرز با اش��اره به اينكه اين مرحله از رزمايش 
با محوريت مس��اجد اس��تان و همكاري ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره(، سپاه پاسداران استان، 

بسيج اقشار، دفتر نمايندگي آستان قدس برگزار ش��د، گفت: در اين مرحله 3۵ هزار بسته معيشتي 
و 300 سري جهيزيه به نيازمندان استان اهدا خواهد شد.  وي افزود: همچنين بسيجيان، قرارگاهي 
را طي اجراي عملياتي جهادي به نام حاج قاسم سليماني در محالت اقشار آسيب پذير البرز با هدف 
طبخ و توزيع غذاي گرم تشكيل داده اند.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( البرز گفت: با اشاره 
به حماس��ه آفريني البرزي ها در ش��ور عاطفه هاي امس��ال ادامه داد: در مقاطع متعدد كه كشور به 
نقش آفريني و حضور مردم در صحنه امدادرساني نيازمند بوده، البرزي ها با ثبت بيشترين كمك هاي 

مردمي همواره در باالترين قله هاي نيكوكاري افتخارآفريني كردند.

بسيج سازندگي 6۰۰ بسته معيشتي را در چابهار توزيع كرد
فرمانده سپاه  سيستانوبلوچستان
چابهار از توزيع 
تعداد 600 بسته معيشتي در بين نيازمندان اين 

شهرستان خبرداد. 
سرهنگ محمدعلي پوراحمديان فرمانده سپاه 
چابهار با بيان اينكه در هفته بسيج تعداد ۶00 
بسته معيشتي در چابهار بين نيازمندان توزيع 
شد، گفت: اين بسته ها با كمك خيرين و بسيج 
سازندگي سپاه چابهار هر كدام به ارزش 3۶0 

هزار تومان و شامل؛ رب، روغن، ماكاروني، حبوبات و در روستاهاي اطراف و مناطق حاشيه نشين بين 
نيازمندان توزيع شد.  وی با بيان اينكه كار اثرگذار بدون حضور عملي بسيج غيرممكن است و بايد همه 
با اين تفكر ناب به مردم خدمت كنيم، افزود: شجره طيبه بسيج از ابتداي انقالب در همه ميدان هايي كه 
انقالب به آن نياز داشته، مخلصانه و مجاهدانه پاي كار بوده و با اعتقاد راسخ در همه عرصه ها جان فشاني 
كرده است.  فرمانده س��پاه چابهار ادامه داد: براي مبارزه با گران فروشي، بسيجياني را به اداره صمت 

معرفي كرديم تا با همكاري با كارشناسان بر عملكرد صنوف و كسبه بازار نظارت داشته باشند.

توزيع ۸۳ دستگاه آبگرمكن و بخاري گازي بين مددجويان كردستاني
رئي�س اداره  كردستان
كميت�ه امداد 
امام خميني)ره( سقز از توزيع ۸۳ دستگاه 
آبگرمكن و بخاري گازي بي�ن مددجويان 
روس�تايي زير پوش�ش س�اكن در مناطق 

محروم اين شهرستان خبرداد. 
غف��ور عبداللهي رئي��س اداره كميته ام��داد امام 
خميني)ره( سقز گفت: به مناسبت هفته بسيج ۶۶ 
دستگاه بخاري و ۱٧ دستگاه آبگرمكن خريداري و 

به مددجويان تحت حمايت در مناطق محروم اهدا شد.  وي با بيان اينكه يكي از نيازهاي اصلي دانش آموزان 
مددجوي تحت پوشش براي آموزش مجازي، تبلت و گوشي هوشمند اس��ت، افزود: پنج دستگاه تبلت نيز 
خريداري و تحويل دانش آموزان مناطق محروم شهرستان شد.  رئيس اداره كميته امداد امام خميني)ره( سقز 
يادآور شد: از ابتداي سال تحصيلي جاري، 2۶ دستگاه گوشي و تبلت هوشمند توسط خيرين، حاميان و اعتبارات 
داخلي كميته امداد به ارزش ۹۵0 ميليون ريال تهيه و بين ايتام تحت پوشش توزيع شده است.  عبداللهي در ادامه 
گفت: به مناسبت هفته بسيج فرمانده پايگاه مقاومت شهيد احمدي روشن با پنج خانواده مددجو ديدار كرد و با 

تحويل بسته كمك معيشتي 3 ميليون ريالي، پنج عدد كارت هديه 2 ميليون ريالي نيز به ايشان اهدا شد. 

همكاري بسيج ايالم در اجراي طرح غربالگري محله به محله
طرح غربالگري  ايالم
محله به محله با 
همكاري بسيج و ديگر دستگاه هاي اجرايي 

در ايالم انجام مي شود. 
 قاسم سليماني دشتكي استاندار ايالم با اشاره 
به اينكه بسيج در طرح غربالگري محله به محله 
با دستگاه هاي اجرايي در ايالم همكاري دارد، 
گفت: تا ظهر ديروز در مناطق قرمز با يك سوم، 
مناطق نارنجي ي��ك دوم و مناط��ق زرد با دو 
سوم كاركنان در محل كار حضور پيدا مي كنند.  وي افزود: از آنجا كه تصميمات اعالمي معاونت امور 
استخدامي رياست جمهوري در ارتباط با تعطيلي ادارات داراي تناقض است و از طرفي برخي از ادارات 
و دستگاه هاي غير اجرايي خارج از تصميم گيري دولت بوده، صبر مي كنيم تا امروز اين موضوع در ستاد 
ملي كرونا تعيين تكليف شود.  استاندار ايالم با بيان اينكه غربالگري منسجم و وسيع محله به محله زنجيره 
كرونا در استان را قطع مي كند، گفت: اين غربالگري در طول هفته اخير با همكاري بسيج، فرمانداري ها، 

شهرداري ها، هالل احمر و بهداشت و درمان براي قطع زنجيره كرونا در استان آغاز شده است.

 تأمين لوازم بيمارستاني شهر شوط
 از سوی يك خانواده خير

رئيس شبكه بهداشت و درمان شوط  آذربايجانغربي
از مساعدت 100ميليون توماني يك 
خانواده خير براي تهيه اقالم بيمارس�تاني در اين ش�هرخبر داد. 
دكتر رضائيه آزادي رئيس ش��بكه بهداش��ت و درمان ش��وط با 
تأكيد براينكه ي��ك خانواده در خيرات پدر مرحومش��ان برخي 
اقالم پزش��كي را به شبكه بهداشت و درمان ش��وط اهدا كردند، 
گفت: ۹دس��تگاه توزين وزن به ارزش ۱0 ميلي��ون و ۶۵0 هزار 
تومان براي استفاده در خانه هاي بهداشت در روستاها خريداري 
و اهدا شد.  وي افزود: يك دستگاه پمپ آنفوزيون و يك دستگاه 
الكتروكارديوگراف به ارزش ۵0 ميليون تومان نيز از س��وي اين 
خانواده به بيمارستان شهدا اهدا ش��د.  رئيس شبكه بهداشت و 
درمان ماكو ادامه داد: همچنين ۱0عدد كپس��ول اكس��يژن به 
ارزش ۴0 ميليون تومان نيز جهت اس��تفاده ب��ه انجمن خيريه 
حمايت از بيماران سرطاني و استفاده بيماران بستري در منزل 

نيز از سوي اين خانواده خير خريداري و اهدا شد. 

 توزيع بسته هاي آموزشي 
در مدارس كم برخوردار اهواز 

معاون آموزش متوسطه ناحيه ۴  خوزستان
اه�واز از توزي�ع بس�ته هاي 

آموزشي به مدارس كم برخوردار خبر داد. 
س��عيدخوش اخالق معاون آموزش متوس��طه ناحيه ۴ اهواز با 
اشاره به شرايط خاص كرونا ويروس و لزوم آموزش غيرحضوري 
دانش آموزان، گفت: در زمينه توس��عه آم��وزش غيرحضوري و 
به منظور بهره مندي تمامي دانش آموزان از آموزش يكس��ان و 
متوازن بسته هاي آموزشي ويژه مدارس كم برخوردار توزيع شد.  
وي افزود: بسته هاي آموزشي براي استفاده دانش آموزاني كه به 
اينترنت، فضاي مجازي و ش��بكه شاد دسترس��ي ندارند توسط 
كارشناس��ي تكنولوژي وگروه هاي آموزشي متوسطه اين ناحيه 
تهيه شد.  معاون آموزش متوسطه ناحيه ۴ اهواز تصريح كرد: اين 
بسته ها شامل )درس��نامه، طرح درس، نمونه سؤال، كليپ هاي 
آموزشي( براي استفاده دانش آموزان قبل از شروع امتحانات نوبت 

اول از سوي مدارس معين در حال تكثير و توزيع است.

ايجاد سامانه دادرسي الكترونيكي قضايي 
در زندان هاي كهگيلويه وبويراحمد 

سرپرس�ت زندان هاي استان  كهگيلويهوبويراحمد
كهگيلوي�ه و بويراحم�د از 
راه اندازي سامانه دادرس�ي الكترونيكي قضايي با همكاري 
دادگس�تري كل اس�تان در زندان ه�اي اس�تان خب�ر داد. 
منصور بيژني سرپرست زندان هاي اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: سامانه الكترونيك قضايي يكي از برنامه هاي تحولي قضايي 
براي استفاده از فناوري هاي نوين در زندان هاست كه موجب ارتقاي 
امنيت و آرامش هر چه بيشتر و كاهش آسيب در زندان ها مي شود.  وي 
افزود: اين سامانه با هدف سرعت در رسيدگي به پرونده هاي زندانيان 
به مجموعه هاي قضايي راه اندازي ش��ده كه اين امر موجب كاهش 
آسيب و تبعات منفي ناشي از اعزام و بدرقه زندانيان به مجموعه قضايي 
مي شود.  سرپرست زندان هاي استان كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: 
اداره كل زندان هاي استان كهگيلويه و بويراحمد تجهيزات مربوط را با 
همكاري معاونت فن آوري دادگستري استان در زندان هاي مركزي، 

دهدشت و گچساران با ظرفيت ۵ كابين راه اندازي كرده است.

 نوسازي خط ۵ ريلي بندرشهيد رجايي 
با هدف ارتقای حمل بار

 فعاليت ۳۰ گروه جهادي دانشجويي 
براي مقابله با كرونا در خراسان جنوبي

مديركل بنادر و  هرمزگان
ي  د ر ن�و يا ر د
هرمزگان از انجام مراحل نهايي نوسازي خط 
5 ريلي بندر شهيد رجايي در راستاي توسعه 
حمل و نقل ريلي و تقويت فعاليت هاي مبتني 
ب�ر ري�ل – بندرش�هيد رجاي�ي خب�ر داد. 
عليرضا محم��دي كرجي ران مدي��ر كل بنادر و 
دريانوردي هرمزگان در بازديد از مراحل نوسازي 
خط ۵ ريلي بندر شهيد رجايي، با اشاره به تدوين 
برنامه هاي نظامند برای انجام تعميرات ادواري با 
هدف پيشگيري و جلوگيري از آسيب به خطوط 
ريلي بندر شهيد رجايي گفت: تعميرات و نوسازي 
سازه اي و ملحقات ريل و س��وزن در اين بندر به 
شكل مداوم و براساس يك برنامه زمانبندي در 
حال انجام است.  وي افزود: در خطوط ۴ و ۵ ريلي 
بخش نوسازي، اجراي اسلب هاي درجا و اجراي 
تراورس هاي مشبك دي بلوك، اجراي كانال هاي 
جمع آوري آب هاي سطحي در محل سوزن ها، 
اجراي استاپرها، رنگ آميزي و اجراي زينك ريچ 
تمام ريل و سوزن ها جهت جلوگيري از پوسيدگي 
به انجام رسيده است.  مديركل بنادر و دريانوردي 

هرمزگان با بيان اينكه مبلغي بالغ بر3۴0 ميليارد 
ريال براي بازسازي و نوسازي خطوط ۴ و ۵ ريلي 
بندر شهيد رجايي هزينه شده است، ادامه داد: 
خط ۴ ريل��ي در هفته دولت س��ال جاري مورد 
بهره برداري قرارگرفت و خط ۵ ريلي نيز مراحل 
پاياني را سپري مي كند.  محمدي كرجي ران با 
بيان اينكه بدليل همجواري اين خط با انبار هاي 
20الي23 بندر كه محل ذخيره سازي و نگهداري 
كاالهاي اساس��ي اس��ت، روند ترخيص كاالها 
ش��تاب بيش��تري خواهد گرفت، گفت: وسعت 
مناسب خطوط، اتصال به شبكه سراسري ريلي 
و قرار گرفتن در رهگذر شمال - جنوب كه خود 
مسيري مطمئن براي ترانزيت دريايي- ريلي كاال 
به كشورهاي همسايه به شمار مي آيد مهم ترين 
مزايا و دس��تاوردهاي حاصل از افتتاح اين خط 
ريلي است.  وي افزود: انجام اين پروژه با يك ابداع 
و نوآوري در طراحي همراه بود و آن اجراي خط 
اسلب ترك كه در قسمت همسطح به جاي ريل 
قاشقي از ريل ۱E۶0 استفاده شده و با اين اقدام 
نوآورانه فقدان تأمين تجهيزات متأثر از تحريم ها 

در اين بخش مرتفع شد. 

خراسانجنوبي مسئول بسيج 
يي  نش�جو ا د
خراسان جنوبي با اشاره به فعاليت ۳0 گروه 
جهادي دانشجويي در استان از اجراي طرح 
پژوهشي و علمي پيامد سنجي كرونا همزمان 

با ديگر استان ها خبرداد. 
اب��وذر صالح��ي مس��ئول بس��يج دانش��جويي 
خراس��ان جنوبي با اش��اره به فعاليت هاي بسيج 
دانشجويي از فعاليت 30 گروه جهادي دانشجويي 
در اس��تان خبرداد و گفت: قبل از ش��يوع كرونا 
برنامه هاي حضوري زيادي در س��طح دانشگاه ها 
برگزار مي شد.  وي افزود: اربعين دانشجويي، راهيان 
نور، اردوهاي جهادي، برگزاري جلسات بزرگداشت 
شهدا و برنامه هاي فرهنگي از جمله برنامه هايي بود 
كه قبل از ش��يوع كرونا در سطح دانشگاه ها انجام 
مي شد. مسئول بسيج دانشجويي خراسان جنوبي 
با بيان اينكه امروزه برنامه هاي س��ازمان بس��يج 
دانشجويي به سمت مس��ئله محوري رفته است، 
ادامه داد: در اين راستا دانشجويان براساس تخصص 
خود به سراغ مسائل و مشكالتي كه جامعه با آن 
دست و پنجه نرم مي كند، مي روند.  صالحي گفت: 

همچنين بعد از واكاوي مسائل و تحقيق پيرامون 
آنها، از طري��ق مطالبه گري در راس��تاي رفع اين 
مش��كالت گام بر مي دارند.  وي با اشاره به عمده 
فعاليت هاي انجام شده در عصر كرونا افزود: طي اين 
ايام، دانشجويان پزشكي در حوزه نظارت و درمان 
در بيمارستان ها فعاليت مي كنند.  مسئول بسيج 
دانشجويي خراسان جنوبي با بيان اينكه در روزهاي 
نخست شيوع كرونا تيم هاي پزشكي دانشجويي 
به گيالن و قم اعزام ش��دند،  اف��زود: تمامي اين 
خدمات با رعايت كامل پروتكل هاي بهداش��تي 
انجام شده است.  صالحي از فعاليت دانشجويان 
در كارگاه هاي توليد مواد ضدعفوني، شيلد و تهيه 
ماس��ك خبر داد و افزود: همچنين دانشجويان 
در رزمايش كمك هاي مؤمنانه هم فعاليت هاي 
قابل ستايشي داشته اند.  وي با بيان اينكه در حال 
حاضر طرح پژوهشي و علمي پيامد سنجي كرونا 
همزمان با ديگر اس��تان ها، برنامه اي متمركز و 
كشوري بوده كه پيامدهاي مثبت و منفي كرونا را 
بررسي مي كند، گفت: در اين راستا پيامدهاي اين 
ويروس در هر استان جمع آوري شده و در سطح 

كشوري پااليش مي شود.

  اصفهان: مديركل كميته امداد امام خميني)ره( اس��تان اصفهان 
در حاشيه مراس��م نمادين اهداي ۶00 تبلت دانش آموزي به فرزندان 
تحت حمايت اين نهاد توسط شركت فوالد مباركه، گفت: از ابتداي سال 
تحصيلي جديد و با احتساب اقالم اهدايي فوالد مباركه تاكنون ۱۴00 
دستگاه تبلت، گوشي هوشمند، كامپيوتر و لب تاپ براي كمك به فراهم 
شدن بس��تر آموزش مجازي اين عزيزان تهيه و توزيع شده است.  زارع 
ادامه داد: اين اقالم با همكاري حاميان ايتام و فرزندان محسنين، مردم 
نيكوكار، خيران نيك انديش و صنعتگران سخت كوش اصفهاني و با هم 

افزايي كميته امداد استان تهيه شده است. 
  يزد: صندوق قرض الحس��نه امداد واليت 2۶ ميليارد و 2۶3 ميليون 
تومان وام قرض الحسنه بدون بهره در هشت ماهه سال جاري به مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد استان يزد و اقشار نيازمند پرداخت كرد.  رضا 
زارع بيدكي مدير امور ش��عب صندوق قرض الحسنه امداد واليت استان 
يزد با اش��اره به اهميت ترويج فرهنگ قرض الحسنه در ريشه كني فقر و 
مش��كالت اجتماعي، گفت: ۴۹ هزار نفر در اين صندوق افتتاح حساب 
كرده اند و با گردش وجه سپرده گذاري از سوي نيكوكاران در اين صندوق 
امكان پرداخت تسهيالت براي مددجويان و اقشار نيازمند فراهم مي شود.  
وي افزود: تسهيالت اين صندوق براي ايجاد اشتغال، امور درماني، مسكن، 

ازدواج و امور تحصيلي به مددجويان پرداخت مي شود. 
  خراسان شمالي: مديركل بنياد مس��كن خراسان شمالي از اعطاي 
تسهيالت مسكن روستايي با اولويت ويژه به روستاييان فاقد مسكن در 
روستاها خبر داد.  علي محمدي، با اش��اره به اينكه در حادثه سيل سال 
گذشته در كل كشور، خراسان شمالي به لحاظ تعداد واحدهاي احداثي 
با بيش از ۶ هزار و ۴۵0 واحد آسيب ديده، سومين استان بود كه در حال 
حاضر بازسازي اين واحدها با پيشرفت فيزيكي ۹۵ درصد در حال اجراست، 
گفت: از اين تعداد، ۶ هزار و 380 واحد در مرحله اس��كلت و ديوارچيني 
و بالغ بر ۵ هزار و 800 واحد نيز در مرحله نازك كاري هس��تند و با همت 
ستادهاي بازسازي و زحمات مديران و كاركنان شعب تاكنون بالغ بر ۵ هزار 

و 200 واحد مسكوني موفق به دريافت پايان كار شده اند. 
  اردبيل: مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اردبيل از تهيه و توزيع 
۱3 هزار بسته معيشتي و بهداشتي در استان اردبيل به همت هالل احمر 
خبر داد.  رامين معبودي در جلسه قرارگاه اجراي طرح شهيد حاج قاسم 
سليماني در س��پاه اردبيل گفت: در يك هفته اخير بيش از 2 هزار بسته 
معيشتي و بهداشتي توسط هالل احمر تهيه و در مناطق مختلف توزيع 
شده است.  وي تصريح كرد: در كنار اين اقدامات در بخش ارتقای سالمت 
و بهداشت عمومي، هالل احمر با استفاده از نيروهاي داوطلب و جوان خود 

سعي كرده تا آموزش الزم را براي شهروندان ارائه كند. 
  مازندران: مديركل دامپزشكي مازندران با بيان اينكه آنفلوانزاي فوق 
حاد پرندگان بين پرندگان مهاجر و وحشي در استان تأييد شده است از 
مردم خواست از شكار و صيد و مصرف گوشت اين پرندگان خودداري 
كنند.  محمدحسين رضواني با بيان اينكه نسبت به معدوم سازي پرندگان 
تلفات شده اقدام كرديم، گفت: آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در پرندگان 
مهاجر شناسايي ش��ده و هيچ نگراني براي مصرف گوشت مرغ يا تخم 
مرغ هاي توليدي وجود ندارد.  وي با بيان اينكه مردم از مصرف گوشت 
و مرغ نگراني نداشته باشند از آنها خواست تا هرگونه تلفات مشكوك در 

طيور را به دامپزشكي اعالم كنند.

 احياي 12 هزار واحد توليدي در استان ها 
از سوی بنياد بركت تا پايان سال

مديرعام�ل بني�اد برك�ت س�تاد اجرايي فرم�ان ام�ام از احياي 
12هزار واحد توليدي در كش�ور تا پايان س�ال خب�ر داد و گفت: 
تاكن�ون 60 درصد اي�ن كار محق�ق و ۸0 بنگاه متوس�ط صنعتي 
نيز با روش�ن ش�دن چراغ هايش�ان به چرخه توليد بازگشته اند. 

    
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام كه در 
مراسم آغاز فعاليت مجدد كارخانه چاپ، برش و بسته بندي كاغذ حرارتي 
به عنوان يكي از واحدهاي صنعتي احيا شده در استان سمنان حضور 
داشت، با بيان اينكه احياي ۱2 هزار واحد توليدي در كشور را تا پايان 
سال ۹۹ در دس��تور كار داريم، گفت: تاكنون ۶0 درصد از رسيدگي به 
كارگاه ها و احياي آنها محقق شده است. همچنين بازگرداندن 80 بنگاه 

متوسط صنعتي به چرخه توليد هم در حال انجام است. 
وي از تخصيص ۱۶ هزار ميلي��ارد ريال اعتبار ب��راي احياي واحدهاي 
صنعتي در كشور خبرداد و گفت با احياي اين تعداد واحد توليدي خرد و 
متوسط، فرصت هاي كسب و كار براي ۴۱ هزار متقاضي فراهم مي شود. 
مديرعامل بنياد برك��ت تصريح كرد: تا به امروز ب��ا اختصاص ۱2 هزار 
ميليارد ريال، 2۶ هزار شغل در بخش احياي واحدهاي خرد و متوسط 
صنعتي ايجاد شده است و با اختصاص ۴ هزار ميليارد اعتبار باقيمانده، 

۴۱ هزار شغل پيش بيني شده تا پايان سال محقق خواهد شد. 
مدني افزود: بنياد بركت در سال جاري سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي 
با ۱30 بنگاه صنعتي متوسط را در دستور كار خود دارد كه 80 واحد از اين 

تعداد قباًل تعطيل بوده اند و پس از احيا به چرخه توليد بازمي گردند. 
وي با اشاره به از س��رگيري فعاليت كارخانه چاپ، برش و بسته بندي 
كاغذ حرارتي اظهار داشت: با مشاركت بنياد بركت فعاليت كارخانه نوين 
پيوست پاسارگاد در شهرك صنعتي ياتري شهرس��تان آرادان پس از 

مدتي تعطيلي از سر گرفته شد. 
به گفته مديرعامل بنياد برك��ت، احيا و فعاليت مج��دد اين كارخانه، 

اشتغال مستقيم و غيرمستقيم را براي 2۵0 نفر ايجاد كرده است. 
مدني ادام��ه داد: فعاليت اين كارخان��ه فعال در زمينه چ��اپ، برش و 
بسته بندي انواع كاغذهاي حرارتي از ابتداي امسال به دليل نوسانات نرخ 

ارز، ركود ناشي از كرونا و افزايش قيمت مواد اوليه تعطيل شده بود. 
وي يادآور شد: با فعاليت مجدد اين كارخانه نياز كشور به واردات انواع 
كاغذهاي حرارتي دستگاه هاي پوز، فاكتورهاي خريد و عابر بانك ها از 

كشورهايي مانند تركيه و هند برطرف شد. 
مدني تأكيد كرد: اين واحد صنعتي ظرفيت عرضه ساالنه ۴0 ميليون رول كاغذ 

حرارتي را دارد و ميزان سرمايه گذاري كل در آن 2۵0 ميليارد ريال است. 
مديرعامل بنياد بركت همچنين در جريان سفر خود به استان سمنان 
300 طرح اش��تغالزايي اجتماع محور را در مناطق محروم و روستايي 

شهرستان هاي گرمسار و آرادان به شكل همزمان افتتاح كرد. 
مدني در اين رابطه توضيح داد: افتتاح اين 300 طرح اجتماع محور باعث 

ايجاد ۹00 شغل در ۶۶ روستاي هدف اين دو شهرستان شده است. 
وي با اشاره به سرمايه گذاري 2٧0 ميليارد ريالي براي ايجاد اين تعداد 
شغل گفت: ۹00 فرصت شغلي مذكور در رسته هاي همچون پرورش 
دام، توليد پوشاك، صنايع دستي، فرش دستبافت، زنبورداري و مشاغل 

فني و خدماتي ايجاد شده است. 
مديرعامل بنياد بركت در ادامه تأكيد كرد: ايجاد ۱۹0 هزار شغل تا پايان 
سال جاري را هدف گذاري كرده ايم كه ۱80 هزار شغل در بخش خرد و 

خانگي و ۱0 هزار شغل ديگر در حوزه واحدهاي صنعتي بزرگ است. 
گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 3۶٧ طرح را با حجم 
سرمايه گذاري يك هزار و 88 ميليارد ريال در حوزه هاي توانمندسازي 
اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، س��المت و ساير خدمات در استان 

سمنان به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 

 افزايش ۳/۵ برابري اشتغال
 در بخش صنايع تبديلي كشاورزي يزد

در هفت سال گذشته 2۴۴ واحد صنايع  يزد
تبديل�ي و غذايي در اس�تان ي�زد به 
بهره برداري رسيده است و با ايجاد واحدهاي جديد تعداد فرصت هاي 
شغلي با رشد ۳/5 برابري از 19۴۸ نفر به 6۸9۴ نفر افزايش يافته است. 
عليرضا طاقه باف مدير صنايع تبديلي و غذايي سازمان جهادكشاورزي 
استان يزد با بيان اينكه تعداد واحدهاي صنايع تبديلي بهره برداري شده در 
استان تا قبل از سال ۱3۹2 برابر با ۱۴٧ مورد بود كه هم اكنون اين تعداد 
به 3۹8 واحد رسيده است، گفت: با بهره برداري از طرح هاي صنايع تبديلي 
كشاورزي زمينه جذب ماده خام كشاورزي از ۴2۶ هزار تن به ۱/8 ميليون 
تن افزايش يافته اس��ت.  وي در ادامه با بيان اينكه سياست اين سازمان 
جلوگيري از خروج شيرخام از استان است، يادآور شد: هم اكنون 28واحد 
توليد انواع محصول و مش��تقات لبني با ظرفيت 2۱2 هزار و ۶۵8 تن در 
استان فعال است و زمينه اشتغال حدود يك هزار نفر را به  طور مستقيم 
فراهم كرده است.  مدير صنايع تبديلي و غذايي سازمان جهادكشاورزي 
استان يزد ايجاد يك واحد فرآوري مواد لبني در ابركوه به عنوان بزرگ ترين 
واحد فرآوري اس��تان با ۴۴۶ ميليارد ريال س��رمايه گذاري خبر داد كه 
توسط بخش خصوصي در دست  ساخت است و تا پايان امسال با ظرفيت 
220تن شير در روز به بهره برداري مي رسد.  طاقه باف در پايان افزود: در 
اين واحد پس از بهره برداري روزانه 220 تن شير به انواع مواد لبني به ويژه 
شير خشك، پودر آب پنير، پنير يو اف فرآوري و زمينه اشتغال 200نفر را 

به صورت مستقيم و غير مستقيم فراهم مي كند. 

 1۸۰۰ سبد غذايي بين نيازمندان
 استان گلستان توزيع شد

سرپرس�ت معاونت امور جوانان اداره  گلستان
كل ورزش و جوانان استان گلستان از 
توزيع يك هزار و ۸00 بسته س�بد غذايي در بين نيازمندان سطح 

استان گلستان خبر داد.
ساسان معين سرپرس��ت معاونت امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان 
استان گلستان گفت: يك هزار و 800 بسته سبد غذايي توسط افراد خير و به 
همت و ياري و حضور گسترده سمن هاي فعال استان و هيئت هاي ورزشي 
مهيا شده كه در بين نيازمندان شهرس��تان هاي گرگان، علي آبادكتول، 
راميان، گنبدكاووس و مينودشت، توزيع مي ش��ود. وي افزود: عالوه  بر 
بسته هاي س��بد غذايي، ۱00 پرس غذاي گرم نيز با حمايت سمن ها و 
جامعه ورزش تهيه و طي هفته نيز بين نيازمندان توزيع شود.  سرپرست 
معاونت امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان تصريح كرد: 
اين برنامه به مناسبت گراميداشت هفته بسيج و در راستاي رزمايش  كمك 
مؤمنانه و  با هدف كمك به نيازمندان در مناطق حاشيه نشين شهرهاي 
استان و  افراد آسيب ديده از ويروس منحوس كرونا اجرا شد.  معين گفت: 
سازمان هاي مردم نهاد به ويژه جوانان به عنوان هسته هاي فعال اجتماعي 
و مردمي در همه فعاليت ها و نيازهاي ملت و دولت در عرصه هاي مختلف 
حضور داشته اند. سرپرست معاونت امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان 
استان گلستان افزود: با همت سمن هاي جوانان، خيران و پشتوانه مردمي 
و اجتماعي در راستاي تحقق اهداف رزمايش، فرامين رهبر معظم انقالب 

و ستاد ملي مقابله با كرونا گام برمي داريم.


