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88498441سرویس  شهرستان

شكوفايي پروژه توسعه خوشه گل و گياهان 
زينتي محالت

مديرعام�ل ش�ركت ش�هرك هاي     مركزي
صنعتي استان مركزي از شكوفايي 
پروژه توس�عه خوش�ه گل و گياهان زينتي محالت با فرصت هاي 

محيطي در اين شهرستان خبرداد. 
طيب ميرزايي مديرعامل شركت ش��هرك هاي صنعتي استان مركزي 
گفت: پروژه توسعه خوشه گل و گياهان زينتي محالت از تابستان سال 
1398 آغاز گرديد و براس��اس آن در طول يك فرآيند 3 تا 5 س��اله و با 
تخصيص بودجه متناسب با برنامه هاي عملياتي مصوب شده در شوراي 
راهبري خوشه و با توانمند س��ازي ذينفعان خوشه، ظرفيت هاي موجود 
در خوشه با اس��تفاده از فرصت هاي محيطي شكوفا مي شود.  وي افزود: 
ارتقای سطح سرمايه اجتماعي و توسعه و بسط شبكه هاي كسب و كار در 
درون خوشه گل از محوري ترين فعاليت ها در فرآيند توسعه مي باشند و 
در اين راستا تعامل سازنده بخش خصوصي و دولت مورد تأكيد مي باشد.  
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي اس��تان مركزي تصريح كرد: در 
پروژه توسعه خوشه، عامل توسعه به عنوان بازوي دولت و بخش خصوص 
عمل كرده و با تدوين برنامه هاي عملياتي مورد درخواست ذينفعان خوشه 
به اجراي آنها در طي مدت توسعه خوشه مي پردازد.  ميرزايي افزود: اميد 
است كه تمامي نهادها، سازمان ها و فعاالن عرصه گل و گياه با همكاري و 
دلسوزي مشترك نسبت به سرعت بخشيدن به روند رو به رشد اين پروژه 
كمك شاياني نمايند.  در ادامه مهدي شهري مشاور و ناظر خوشه گل و 
گياهان زينتي محالت گفت: با توجه به شيوع بيماري كرونا معضالت و 
موانعي بر سر راه توسعه خوشه گل و گياه مطرح مي باشد كه اميد است پس 
از سپري كردن اين شرايط فرآيند توسعه به شكل بهتري ادامه پيدا كند. 

با تالش كارشناسان     آذربايجان شرقي
دان�ش  ش�ركت 
بنياني مستقر در مركز رشد فناوري هاي دانشگاه 
شهيد مدني آذربايجان شرقی، خط توليد تمام 
اتوماتيك ويژه توليد پلت سوختي، طراحي، اجرا 

و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
حامد آقايي دانش آموخته دانشگاه شهيد مدني 
آذربايجان شرقی در رشته كارشناسي برق قدرت 
گفت: شركت آدليم توان اوراسيا )آتا( در اسفند ماه 
سال 9۷ در تبريز تأسيس شده و در فروردين سال 
98 با كسب مقام برتر جشنواره شتاب با ارائه طرح 
»مزرعه هوشمند« در مركز رشد دانشگاه شهيد 
مدني آذربايجان شرقی مستقر ش��د.  وي افزود: 
محصوالت توليدي شركت تا سال 1۴۰۰ شامل 
سيستم كنترلر گلخانه هوشمند، طراحي و ساخت 
دستگاه ديمر ديجيتال قابل اتصال به ميكرو و پي 
ال سي، طراحي و ساخت سيستم كنترلر مرغداري 
هوش��مند، طراحي و ساخت دس��تگاه ونتيالتور 

)دس��تگاه تنفس مصنوعي(، طراحي و س��اخت 
كنترلر هوشمند و دستگاه برداشت نخود و عدس 
مي شود.  اين كارشناس با اش��اره به تالش تيمي 
در انجام كارهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي اين 
شركت، گفت: ماده اوليه خط توليد پلت سوختي، 

ضايعات كوره هاي زغال س��نتي است )خاكه( كه 
با قيمتي خيلي ناچيز و ب��دون محدوديت تأمين 
ماده اوليه در دسترس است.  آقايي افزود: با افزودن 
فرمول مختص اين شركت، محصول نهايي پلت 
سوختي توليد مي شود كه در كشور همسايه تركيه 

نيز به عنوان ماده سوختي مورد استفاده وسيع قرار 
مي گيرد. هم چنين از اين دستگاه مي توان جهت 
توليد زغال صنعتي اس��تفاده كرد.  وي، طراحي 
و توليد دس��تگاه فوق با بهره گيري از تكنولوژي 
كشور آلمان، استهالك بسيار ناچيز و عدم آلودگي 
محيط زيست را از مزاياي دستگاه فوق برشمرد و 
تصريح كرد: راندمان توليد محصول در دس��تگاه 
فوق 9۰ درصد است و معموالً از 1۰۰۰ كيلوگرم به 
طور معمول 9۰۰ كيلوگرم زغال  صنعتي برداشت 
مي شود و ضايعات ايجاد شده، مجدداً وارد چرخه 
توليد مي شود كه در مقايسه با دستگاه هاي مشابه 
خارجي، از راندمان بسيار بااليي برخوردار مي باشد.  
اين كارش��ناس حوزه برق ادامه داد: انرژي توليد 
شده حاصل از سوختن محصول توليدي فوق، در 
مقايسه با محصوالت مشابه، از راندمان انرژي بسيار 
باال و بي نظيري برخورداراست.  آقايي گفت: مزيت 
ديگر اين خط توليد نسبت به خط توليدهاي ديگر، 

توان توليد دستگاه است. 

بهره برداري از خط توليد تمام اتوماتيك پلت سوختي در دانشگاه شهيدمدني

افزايش مراكز تشخيص كرونا در همدان
براي پيشگيري از      همدان
ازدحام و تسهيل 
در امور، مراكز 1۶ ساعته كرونا در استان همدان 
از ۲۷ ب�ه ۴۲ مرك�ز افزاي�ش پي�دا ك�رد. 
دكتر رشيد حيدري مقدم رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي ابن سيناي همدان با هشدارهاي جدي 
درباره پيك  چهارم كرونا در استان، گفت: در حال 
تجربه كردن پيك بس��يار گسترده اي هستيم 
كه دنيا با آن نيز درگير است.  وي تصريح كرد: 

موج چهارم خطرناك است، همه بايد شرايط خاص فعلي را جدي بگيريم.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
ابن سينا با بيان اينكه در دوروز گذشته 1۲۶ بيمار بستري و ۴۴8 بيمار سرپايي مبتال به كرونا داشته ايم، 
افزود: با توجه به تجهيزاتي كه افزايش يافته، ظرفيت تخت هاي بيمارستاني پُر شده و پاسخگوي محدودي 
از بيماران خواهد بود.  حيدري مقدم ادامه داد: براي نخستين بار در سطح كشور كميته ترخيص را در 
استان تشكيل داده ايم و بيماراني كه نياز به بستري بيشتر ندارند، ترخيص مي شوند.  وي از ستاد استاني 

درخواست كرد كه محدوديت ترددها و ممنوعيت اجتماعات را تشديد كند.

افزايش ۳۲۵ درصدي مبارزه با آفت مضر غالت در كردستان
سطح مبارزه با     كردستان
آفت مضر سن 
غالت در سطح مزارع اس�تان كردستان با 
افزايش ۳۲۵ درصدي نسبت به مدت مشابه 
س�ال گذش�ته به ۵۸ هزار هكتار رس�يد. 
فريدون حامدي مدير حفظ نباتات س��ازمان 
جهاد كشاورزي كردستان با اشاره به ضرورت 
مبارزه جدي با آفات گفت: سطح كنترل سن 
مادر در مزارع گندم و جو اس��تان كردستان تا 
تاريخ ۲9 فروردين ماه سال جاري به 5۷ هزار و 93۷ هكتار رسيده است.  وي افزود: اين سطح از مبارزه 
با سن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه تنها 1۷ هزار و ۷۴9 هكتار بوده، رشد 3۲5 درصدي 
را نشان مي دهد.  مدير حفظ نباتات س��ازمان جهاد كشاورزي كردستان تصريح كرد: سطح كنترل 
علف هاي هرز پهن برگ و نازك برگ در مزارع گندم و جو استان كردستان تا تاريخ ۲9 فروردين ماه 
سال جاري به ۴8 هزار و 3۴۲ هكتار رسيده است.  حامدي گفت: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه 

سال گذشته كه ۲3 هزار و 5۰۰ هكتار بوده، رشد ۲۰5 درصدي را نشان مي دهد. 

سجاد مرسليسيداحمد هاشمي اشكا

۸۱ هزار سند روستايي در لرستان صادر شد
مدي�ركل بنياد      لرستان
مسكن لرستان 
از صدور ۸1 هزار سند روستايي در استان خبرداد. 
مسعود رضايي مديركل بنياد مسكن لرستان 
با اش��اره به اجراي طرح هادي در روستاهاي 
اس��تان لرس��تان گفت: در تمام روس��تاهاي 
باالي ۲۰ خانوار لرس��تان ك��ه قابليت اجراي 
طرح هادي در آنها وجود داش��ته اين طرح به 
صورت 1۰۰ درصد اجرايي شده است.  رضايي 

با بيان اينكه بازنگري طرح هادي در ۷5۰ روستاي استان انجام شده است، افزود: در اين راستا از نورم 
كشوري نيز جلوتر هستيم.  وي با بيان اينكه نورم كشوري در بحث طرح  هادي 5۲ درصد است اما 
اين رقم در لرستان با وجود 8۰3 روستا 53 درصد است، ادامه داد: اين در حاليست كه نورم لرستان 
در سال 9۶، به لحاظ طرح هادي 31/5 درصد بوده است.  مديركل بنياد مسكن لرستان: گفت لرستان 
داراي 3 هزار روستاست و براي اجراي طرح ها بايد تالش مضاعفي داشته باشيم.  رضايي در خصوص 
تهيه و صدور سند روستايي در استان نيز تصريح كرد: در لرس��تان 153 هزار و 5۰۰ واحد مسكن 

روستايي وجود دارد كه تاكنون 81 هزار سند صادر شده كه معادل 5۲ درصد است. 

۱۱ هزار يزدي واكسن كرونا زدند
معاون بهداشتي     يزد
دانشگاه علوم 
پزشكي يزد از واكسينه شدن بيش از 11 هزار 
نفر در استان يزد در برابر ويروس كرونا خبرداد. 
محمدرضا دهقاني معاون بهداش��تي دانشگاه 
عل��وم پزش��كي ي��زد گف��ت: مرحله شش��م 
واكسيناسيون همگاني كرونا از ديروز در استان 
يزد آغاز شده و تا پايان هفته ادامه دارد و در اين 
مرحله 1۰ هزار و ۷۰۰ نفر در برابر كوويد 19 

واكسينه مي شوند.  وي افزود: در اين مرحله، كادر بهداشت و درمان، كاركنان اورژانس 115، اعضاي 
نظام پزشكي و جانبازان باالي 5۰ درصد و ش��يميايي در برابر كوويد19 واكسينه مي شوند.  معاون 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي يزد ادامه داد: تاكنون 11 هزار و 3۷۶ نفر در استان يزد در برابر كوويد19 
واكسينه شده اند.  دهقاني گفت: از اين تعداد 8 هزار و 1۴۰ نفر دوز اول واكسن كرونا و 3 هزار و ۲۴8 نفر 
دوز دوم واكسن كرونا را تزريق كرده اند.  وي تصريح كرد: تاكنون كاركنان اورژانس 115، كادر بهداشت 
و درمان، بيماران خاص، جانبازان، سالمندان، بيماران سرطاني، پاكبانان، كاركنان ارامستان ها، اعضاي 

نظام پزشكي و دانشكده دندانپزشكي در برابر كوويد19 واكسينه شده اند. 

 توزيع گوشت ۳۲00 رأس دام سبك 
بين نيازمندان سمناني 

سال ۹۹ و در راستاي اجراي طرح      سمنان
مواسات و كمك به نيازمندان، ۳ 
هزار و ۲۰۰ رأس دام سبك در استان سمنان ذبح و گوشت آن 

بين نيازمندان توزيع شد. 
س��ردار حميد دامغاني فرمانده س��پاه قائم)عج( استان سمنان، با 
بيان اينكه طي سال 99، 3 هزار و ۲۰۰ رأس دام سبك ذبح و بين 
نيازمندان توزيع شده است، گفت: اين طرح در راستاي مواسات و 
كمك به نيازمندان انجام شده است.  وي با بيان اينكه 8۴ ميليارد 
تومان براي اين طرح هزينه شده است، افزود: بسيج، اقشار مختلف، 
خيران، گروه هاي جهادي تأمين مبالغ مورد نياز براي ذبح اين تعداد 
دام سبك را بر عهده داشتند.  فرمانده سپاه قائم)عج( استان سمنان، 
افزود: س��پاه، بسيج سازندگي، اقش��ار مختلف بسيج مانند بسيج 
اصناف، بسيج كارگري، بسيج ادارات و همچنين ستاد اجرايي فرمان 
امام )ره(، كميته امداد امام خميني)ره( بهزيستي، رسالت توزيع اين 

ميزان گوشت قرباني را بين نيازمندان بر عهده داشتند. 

 واگذاري ۷ هزار سند امالك علوي 
و شبه علوي در گيالن

اس�تاندار گي�الن از واگذاري     گيالن
۷هزار و ۹۹ سند امالك علوي 
و شبه علوي به مساحت بيش از ۲ ميليون و 1۶۴ هزار مترمربع 
ب�ه واج�دان ش�رايط از س�ال ۹۲ تاكن�ون خب�رداد. 
ارسالن زارع اس��تاندار گيالن در مراس��م نمادين واگذاري اسناد 
امالك علوي و شبه علوي اين استان گفت: همواره يكي از مهم ترين 
برنامه هاي انقالب اسالمي اجرا و تحقق درست عدالت اجتماعي در 
جامعه بوده و بنياد مسكن در تحقق اين هدف گام هاي مثبت خوبي 
برداشته است.  وي با ابراز خرسندي از واگذار شدن قابل توجه سند 
امالك علوي و ش��به علوي در گيالن افزود: از سال 9۲ تاكنون ۷ 
هزار و 99 سند امالك علوي و ش��به علوي به مساحت بيش از ۲ 
ميليون و 1۶۴ هزار مترمربع به واجدان شرايط واگذار شده و اين 
روند ادامه دار است.  استاندار گيالن با اشاره به روند ادامه دار بودن 
اين واگذاري ها گفت: پس از انجام برخي از اين كارشناسي ها بزودي 

واگذاري هاي جديدي در استان اتفاق خواهد افتاد. 

آزادسازي ۴۴ هكتار از حريم و بستر 
رودخانه هاي خراسان شمالي

رئيس كل دادگستري خراسان     خراسان شمالي
شمالي از آزادسازي ۴۴ هكتار از 
حري�م و بس�تر رودخانه ه�اي اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
حجت االس��الم والمس��لمين جعفري رئيس كل دادگس��تري 
خراسان ش��مالي گفت: قلع و قمع مس��تحدثات و رفع تصرفات 
از حريم و بس��تر رودخانه ها و جلوگيري از تعرضات اش��خاص از 
مهم ترين اقدامات دستگاه قضايي بود كه متعاقب اين رويداها از 
همان ابتدا در دستور كار قرار گرفت.  وي با تبيين نقش سازنده 
و راهگشاي دس��تگاه قضايي در صيانت از حقوق عامه و حفظ و 
حراست از حقوق بيت المال به ويژه در اراضي ملي و منابع طبيعي 
به وضعي��ت كمي و كيفي اقدام��ات انجام ش��ده و مصاديق رفع 
تصرفات از حريم و بستر رودخانه هاي استان اشاره و تصريح كرد: 
در مجموع از ابتداي س��ال 1398 تا پايان سال 1399 مقدار ۴۴ 
هكتار از اراضي واقع در حريم و بستر رودخانه هاي سطح استان 

رفع تصرف شد كه 18 هكتار آن مربوط به سال گذشته است. 

  بوشهر: سرلشكر حسين س��المي فرمانده سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي در تماس تلفني با فرمانده س��پاه امام صادق)ع( استان بوشهر با 
اعالم آمادگي سپاه براي كمك به زلزله زدگان شهرستان گناوه بر استفاده 
از تمام ظرفيت هاي موجود در س��پاه براي كمك ب��ه مناطق زلزله زده و 
امدادرساني به مردم در صورت نياز، تأكيد كرد.  سردار علي رزمجو فرمانده 
سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر نيز در اين ارتباط تلفني با تشكر از اعالم 
آمادگي فرمانده كل س��پاه براي كمك به زلزله زدگان اين استان، گفت: 
گروه اوليه سازمان بسيج س��ازندگي استان بوشهر براي بازديد و بررسي 
ميزان خسارات به اين منطقه اعزام شده است كه پس از بررسي هاي اوليه و 

نيازسنجي، نياز هاي اوليه منطقه زلزله زده را اعالم مي كنيم. 
  البرز: فرمانده س��پاه امام حس��ن مجتبي )ع( اس��تان البرز گفت: 
برای تحقق شعار امس��ال مبني بر توليد، مانع زدايي ها و پشتيباني ها 
در نشستي قرارگاه راهبري ش��عار س��ال را راه اندازي كرديم.  سردار 
سيديوسف مواليي در خصوص اقدامات سپاه در راستاي تحقق شعار 
س��ال، افزود: بعد از پيام رهبر انقالب مبني بر تولي��د، مانع زدايي ها و 
پشتيباني ها در دوم فروردين ماه در نشستي قرارگاه راهبري شعار سال 
را راه اندازي كرديم.  وي تصريح كرد: بر اين اساس به صورت عملياتي 
و پش��تيباني هاي قانوني وارد عمل ش��ديم و در جهت رفع مشكالت 

توليدكنندگان پيگيري هاي الزم انجام مي شود. 
  اصفهان: مدير دفتر بهره برداري و كاه��ش آب بدون درآمد آبفاي 
اصفهان گفت: با انجام پيمايش و نش��ت گيري 398 كيلومتر ش��بكه 
توزيع و 31 هزار فقره انشعابات آب، از هدر رفت 1۰۷ ليتر بر ثانيه آب 
آشاميدني در استان اصفهان جلوگيري شد.  سيدمحمدحسين صالح 
افزود: اين عمليات سال گذشته در ۴5 شهر و 8۰ روستاي تحت پوشش 

كه هدر رفت باالي 1۶ درصد داشتند، به اجرا درآمد. 
  خراسان رضوي: معاون اداري و مالي سازمان فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري مشهد از احداث كتابخانه تخصصي كودك در مشهد خبر داد.  
رضا دانايي افزود: س��اختمان اين پروژه 3۰۰ متر مربع مساحت دارد و 
جهت ساخت و راه اندازي آن حدود 5۰۰ ميليون تومان اعتبار در نظر 

گرفته شده است. 

 آغاز عمليات اجرايي تصفيه خانه 
غرب اهواز در ماه جاری

 پويش »ضيافت همدلي« در كرمان
 اجرا مي شود

   خوزستان مدير شركت آب 
و فاضالب اهواز 
از آغاز عمليات اجرايي پروژه فاضالب شهري 

اهواز از ارديبهشت خبرداد. 
احمد باقري مدير ش��ركت آب و فاضالب اهواز 
در حاش��يه بازديد از پروژه ساماندهي وضعيت 
فاضالب شهري اهواز گفت: در سال گذشته 8۰ 
كيلومتر لوله گذاري فاضالب در اهواز انجام شد.  
وي افزود: با توجه به نوع زمين اهواز، شرايط اين 
شهر با ديگر استان ها قابل مقايسه نيست. اگر كسي 
كه در زمينه آب و فاضالب كار كرده، بخواهد در 
اهواز با اين نوع زمين و در عمق 1۲ متر سپركوبي 
و كار كند، متوجه سختي كار مي شود. در جايي 
كه سپركوبي و در عمق كار مي كنيم، روزانه تنها 
۲/۲ متر لوله گذاري مي شود و اين مسئله، نشان از 
سختي زياد كار است.  مدير شركت آب و فاضالب 
اهواز تصريح كرد: كار در زمينه شبكه فاضالب در 
خوزستان به ويژه در اهواز با سختي زياد همراه 
است. كار در عمق است و در اين عمق، تأسيسات 
زيرزميني و لول��ه گاز و نفت داري��م. اكنون كه 
مي خواهيم كار را در كوت عب��داهلل فعال كنيم 
نيز شايد نش��ود. حدود 1۰ جلسه در فرمانداري 
اهواز براي عبور از تأسيسات برگزار شده تا حين 

عمليات، اتفاقي رخ ندهد.  باق��ري گفت: طرح 
جامع فاضالب اهواز يك موافقتنامه دارد و مقام 
معظم رهبري به اين طرح كمك كرده است يعني 
منبع مالي جديد آمده است و صندوق توسعه ملي 
به كار ق��رارگاه خاتم االنبياء برنمي گردد. اجراي 
تصفيه خانه شرق اهواز، تعويض خطوط و بهسازي 
ايستگاه هاي پمپاژ بايد انجام شوند كه اين موارد، 
جزو كار قرارگاه خاتم االنبياء نيستند و در برنامه 
صندوق توسعه ملي ديده شده اند.  مدير شركت 
آب و فاضالب اهواز با بيان اينك��ه اجراي پروژه 
تصفيه خانه شرق اهواز از اعتباري كه از صندوق 
توس��عه ملي اختصاص مي يابد اجرا مي ش��ود، 
افزود: طبق برنامه اميدواريم تا شهريورماه يا زودتر 
اين تصفيه خانه وارد مدار ش��ود. با وجود اينكه 
كلنگ تصفيه خانه غرب زده شد اما به دليل اينكه 
فاينانس آن مربوط به چين بود و بانك مركزي پول 
را دير به كشور چين واريز كرد هنوز عمليات آن 
آغاز نشده است كه اميدواريم ارديبهشت عمليات 
اجرايي آن آغاز شود.  باقري تصريح كرد: تاكنون 
5۷۰ ميليارد تومان معادل يك سوم كل اعتبار از 
صندوق توسعه ملي ابالغ شد كه ۲5۰ ميليارد 
تومان در س��ال 99 اختصاص داده شده و مابقي 

در سال 1۴۰۰ اختصاص مي يابد. 

در راس���تاي      كرمان
حمايت از اقشار 
آسيب پذير جامعه و جامعه هدف بهزيستي 
و ادامه ش�رايط س�خت اقتصادي ناش�ي از 
شيوع ويروس كرونا و آسيب ديدن كسب و 
كارهاي خرد پويش »ضياف�ت همدلي« در 

استان كرمان اجرا مي شود. 
عباس صادق زاده مديركل بهزيستي استان كرمان 
با تبريك ماه مبارك رمضان از آغاز اجراي طرح 
پويش »ضيافت همدلي« در استان كرمان خبرداد 
و گفت: مطمئناً آحاد مردم، خيرين و نيكوكاران 
در ضيافت همدلي همچون سال گذشته همراه و 
همگام بهزيستي در تأمين معيشت جامعه هدف 
خواهند بود.  وي افزود: به منظور اطاعت از فرامين 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در راستاي 
حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه و جامعه هدف 
بهزيستي امسال نيز با حلول ماه مبارك رمضان 
و ادامه شرايط س��خت اقتصادي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا و آسيب ديدن كسب و كارهاي خرد 
پويش »ضيافت همدلي« در استان اجرا مي شود.  
مديركل بهزيستي استان كرمان با دعوت از آحاد 
مردم براي حضور و مشاركت در اين طرح تصريح 
كرد: حتم داريم امس��ال نيز به لطف خداوند و با 

مشاركت پرشور خيرين و همراهان هميشگي 
بهزيستي، مددجويان اين س��ازمان شاهد رفع 
بخش عظيمي از تنگناهاي معيشتي و مالي خود 

از اين طريق خواهند بود.  
صادق زاده ادامه داد: با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده 
و با ورود مؤث��ر مراكز تازه تأس��يس مثبت زندگي 
به عرصه خدمت رس��اني اجتماعي امس��ال تهيه و 
توزيع بسته هاي معيش��تي و كمك هاي خيرين با 
دقت و سرعت بيش��تري به دست نيازمندان واقعي 
خواهد رسيد.  وي گفت: امس��ال مؤسسات خيريه 
و مراكز تحت نظارت بهزيس��تي به عن��وان بازوان 
پرتوان اين مجموعه به كمك م��ا آمده اند تا بتوان با 
اثربخشي بيشتر، بخش وسيع تري از جامعه هدف 
را تحت پوشش اين چتر حمايتي قرار داد.  مديركل 
بهزيستي اس��تان كرمان راه هاي مشاركت خيرين 
در اين امر خداپس��ندانه را از طريق واريز به شماره 
كارت ۶3۶۷95۷۰۷19۴۶۰8۶ و ش��ماره حساب 
۴159۰3۴5۴1۶3۰۴9۷ همراه با شناس��ه واريز 
  35۰۰3۴5591۴۰1۲۰۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اعالم كرد و افزود: همچنين مي توانند مبالغ نقدي 
همدل��ي و همراهي خود را از طريق شناس��ه ش��با 
Ir38۰1۰۰۰۰۴159۰3۴5۴1۶3۰۴9۷ ي��ا از 
نمايند.  طريق كد دستوري *۶۶55*1۴8۰#  واريز 

 برگزاري محافل جزءخواني قرآن كريم 
در ۱۵0 امامزاده مازندران

محافل ترتي�ل خوان�ي و جزءخواني     مازندران
قرآن كريم هم�ه روزه در بيش از 1۵۰ 
بقاع متبركه و امامزاده مازندران با رعايت توصيه هاي بهداشتي و 

به صورت محدود يا مجازي برگزار مي شود. 
حجت االسالم مصطفي س��يفي، رئيس اداره امور قرآني اداره كل اوقاف 
و امور خيريه مازندران گفت: برنامه هاي قرآني در ماه مبارك رمضان با 
پاي كار آمدن موسسات قرآني در حال اجراست.  وي تصريح كرد: محفل 
انس با قرآن كريم با حضور قاري بين المللي سيدجواد حسيني از هشتم 
تا 15 ارديبهشت ماه امسال برگزار خواهد شد.  معاون امور قرآني اداره كل 
اوقاف و امور خيريه مازندران افزود: برنامه ويژه امسال در نيمه ماه مبارك 
رمضان با حضور حامد شاكرنژاد در برنامه  گلريزان توسط بنياد بين المللي 
آبشار عاطفه هاي غرب مازندران برگزار خواهد شد.  سيفي، به برگزاري 
ترتيل خواني و جزخواني قرآن كريم همه روزه بيش از 15۰بقاع متبركه 
شاخص مازندران، اش��اره كرد و گفت: تمامي مس��ائل با رعايت كامل 
پروتكل ها، تست تب سنجي و اهداي ماسك و مواد ضدعفوني البته تعداد 
محدود در حال برگزاري اس��ت.  وي با اعالم اينكه در طول ماه مبارك 
رمضان برگزاري محافل انس قرآن محلي نيز خواهيم داشت، افزود: يكي 
از برنامه ها جلسات تفس��ير قرآن كريم در بقاع شاخص استان با دعوت 

روحانيون و خطباي محلي است كه در دستور كار قرار دارد.

 بنياد بركت امسال ۲۵ هزار شغل 
در سيستان و بلوچستان ايجاد مي كند

بنياد بركت س�تاد اجراي�ي فرمان امام امس�ال بي�ش از ۲۵هزار 
ش�غل در اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان ايج�اد مي كن�د. 
معاون توس��عه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت، با بيان اينكه اين 
بنياد راه اندازي 8 هزار و ۲5۰ طرح اشتغالزايي اجتماع محور را در استان 
سيستان و بلوچستان براي سال 1۴۰۰ هدف گذاري كرده است، گفت: 
اين كار باعث ايجاد ۲5 هزار و ۷5۰ ش��غل مستقيم و غيرمستقيم در 
مناطق محروم و روس��تايي اين استان خواهد ش��د.  مرتضي نيازي با 
تأكيد بر قرار گرفتن تمامي شهرهاي استان سيستان و بلوچستان تحت 
پوشش فعاليت هاي اشتغالزايي بنياد بركت اظهار داشت: 83 مجري 
و تسهيل گر در سال جديد فرآيند ايجاد مش��اغل پايدار را در مناطق 

محروم و كم برخودار استان پيگيري و اجرا مي كنند. 
وي تصريح ك��رد: بني��اد بركت اج��راي ۷ ه��زار طرح اش��تغالزايي 
اجتماع محور را در اس��تان سيستان و بلوچس��تان براي سال 1۴۰۰ 
پيش بيني كرده بود كه با انعقاد يك تفاهمنامه جديد، تعداد طرح ها به 
8 هزار و ۲5۰ طرح رسيد.  نيازي درباره مفاد اين تفاهمنامه توضيح داد: 
تفاهمنامه به ارزش 5۰۰ ميليارد ريال ميان بنياد بركت، سازمان هاي 
مديريت و برنامه ريزي و جهاد كشاورزي استان و بانك قرض الحسنه 
مهر براي ايجاد يك هزار و ۲5۰ طرح اشتغالزايي در حوزه هاي كشاورزي 

و دامپروري به امضا رسيده است. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت خاطرنشان كرد: با 
احتساب اين تفاهمنامه، تعداد طرح هاي اشتغالزايي بنياد براي سال 
1۴۰۰ به 8 هزار و ۲5۰ طرح رس��يد كه ايجاد ۲5 هزار و ۷5۰ فرصت 
شغلي را براي متقاضيان به دنبال خواهد داشت.  وي در تشريح اقدامات 
اشتغالزايي بنياد بركت در سيس��تان و بلوچستان گفت: تا پايان سال 
99، بيش از 15 هزار طرح اجتماع محور منجربه ايجاد ۴5 هزار شغل 
خرد و خانگي در استان به بهره برداري كامل رسيده است.  نيازي ادامه 
داد: دامپروري سبك و س��نگين، توليد پوشاك، صنايع دستي، فني و 
خدماتي، پرورش مرغ و محصوالت گلخانه اي از جمله رس��ته هاي در 
اولويت براي ايجاد مشاغل جديد در مناطق محروم و روستايي سيستان 
و بلوچستان به شمار مي روند.  معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركت با تأكيد بر اش��تغالزايي اين بنياد در مناطق محروم كشور 
خاطرنش��ان كرد: تا پايان سال گذش��ته، 11۰ هزار طرح اشتغالزايي 
اجتماع محور در ۷ هزار و 5۷5 روستا و ۲۷8 شهرستان در سراسر كشور 
راه اندازي شده كه با ايجاد 33۰ هزار فرصت شغلي خرد و خانگي همراه 
بوده است.  گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا به امروز 
1۶هزار 9۴۷ طرح در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي، 
فرهنگي، سالمت و ساير خدمات را با حجم سرمايه گذاري 15 هزار و 
91۴ ميليارد ريال در مناطق محروم اس��تان سيستان و بلوچستان به 

بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

 باز شدن سفره هاي محرومان
 با كمك هاي مؤمنان در سراسر ايران

ماه مبارك رمضان فرصتي بود تا مرحله ديگري از رزمايش كمك مؤمنانه 
و همدلي در ايران اسالمي به اجرا در بيايد. رزمايشي كه هدف آن حمايت 
از خانواده هاي كم برخوردار و آسيب ديدگان از كروناست. بر همين اساس 
گلستاني ها ۳۰ هزار بس�ته را آماده كرده اند تا در سه مرحله به دست 
خانواده هاي محروم برسانند و مردم شهرستان خمين هم با توزيع 1۶ هزار 
سبد غذايي نشان داده اند هرگز هموطنان نيازمندشان را تنها نمي گذارند. 

    
مرحله ديگري از رزمايش كمك مؤمنانه سپاه نينواي استان گلستان 
ويژه ماه مبارك رمضان با توزيع 1۰ هزار بسته معيشتي بين خانواده هاي 

نيازمند آغاز شد. 
اين مرحله كه دوازدهمين مرحله سراسري اين رزمايش در گلستان به 
شمار مي آيد، سپاه نينواي استان با مشاركت پايگاه هاي مقاومت بسيج، 
خيران، نهادهاي حمايتي 3۰ هزار بسته معيشتي را در ايام ماه مبارك 

رمضان به دست نيازمندان مي رسانند. 
سردار علي ملك شاهكوهي، فرمانده سپاه نينواي استان گلستان با بيان 
اينكه به بركت ماه مبارك رمضان، دوازدهمين رزمايش سراسري كمك 
مؤمنانه را در استان آغاز مي كنيم و اين نهضت همچنان ادامه خواهد 
داشت، به »جوان« مي گويد: »اين كار خداپسندانه ابالغ مستقيم رهبر 
فرزانه انقالب اسالمي بوده و ما تاكنون 3۲۰ هزار بسته كمك معيشتي 

مواد غذايي بين نيازمندان در استان توزيع كرده ايم.«
وي ادامه مي دهد: »براي ماه مبارك رمضان 3۰ هزار بسته معيشتي در 
سه مرحله بين آسيب ديدگان از كرونا توزيع خواهيم كرد كه هر مرحله 
شامل 1۰ هزار بسته است.« به گفته اين مسئول، در نخستين مرحله 
اين رزمايش 1۰ هزار بسته در استان توزيع مي شود كه ۲ هزار بسته در 

شهرستان گرگان به دست نيازمندان مي رسد. 
ملك شاهكوهي ادامه مي دهد: »توزيع جهيزيه، البسه، لوازم التحرير، 
گوش��ت و غذاي گ��رم، آزادي زندانيان جرائم غيرعم��د، غربالگري و 
استمرار طرح شهيد سليماني از ديگر برنامه هاي ما در مبارزه با كرونا و 

كمك به آسيب ديدگان اين ويروس منحوس است.«
اردبيلي ها هم كه ۲۰ هزار بس��ته معيش��تي را براي توزي��ع در ميان 
خانواده هاي كم برخوردار آماده كرده اند، در تالش��ند تا با حمايت هاي 
گسترده از اين خانواده ها سفره آنها را در ماه مبارك رمضان باز نگهدارند.  
در همين رابطه فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل با اشاره 
به تدوام كمك هاي مؤمنانه مي گويد: »اين كمك ها تا ريشه كن شدن 
كامل كرونا ادامه خواهد داشت و همچنين در كنار رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي و فاصله گذاري اجتماعي نبايد از برگزاري مراسمات ملي و 

مذهبي غفلت كنيم.«
س��ردار جليل بابازاده ادامه مي دهد: »براي تداوم رزمايش استفاده از 
ظرفيت رسانه ها و فضاي مجازي نيز در جلب مشاركت هاي مردمي مهم 
است و مي توانيم از اين فضا به شكل هنرمندانه براي جلب كمك هاي 

مردمي و انعكاس اقدامات با حفظ كرامت انساني استفاده شود.«
وي با تأكيد ب��ر اينكه كمك هاي مؤمنانه به اين ماه ختم نمي ش��وند، 
تأكيد مي كند: »سازماندهي كمك هاي مؤمنانه در مناطق كم برخوردار 
اميدآفرين است و از مردم هميشه در صحنه مي خواهيم كه براي ياري 
رس��اندن به هموطنان بي بضاعت خود وارد ميدان شده و در كمك به 

حفظ آبروي آنان همراه شوند.«
   1۶ هزار بسته معيشتي كمك مؤمنانه اهالی خمين

1۶هزار بسته معيشتي وقتي به دست محرومين و نيازمندان در خمين 
رسيد معلوم شد اين فقط بخش��ي از كمك هاي مؤمنانه هموطنان در 

استان مركزي است. 
فرمانده سپاه ناحيه خمين با بيان اينكه 1۶ هزار بسته معيشتي در شش 
مرحله رزمايش كمك مؤمنانه از زمان شيوع ويروس كرونا تاكنون بين 
نيازمندان شهرستان خمين توزيع شده است، مي گويد: »۴۰۰ بسته 
معيشتي با ارزش ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال در نخستين رزمايش 
كمك مؤمنانه امسال بين خانواده هاي نيازمند شهرستان توزيع شد و 

از آن زمان اين حركت مردمي ادامه دارد.«
س��رهنگ علي اكبر حس��يني با بيان اينكه ۲۰۰ بس��ته نوشت افزار با 
ارزش 5۰ ميليون تومان به همراه بسته هاي معيشتي توزيعي در بين 
خانواده هاي بي بضاعت و مناطق كم برخوردار شهرستان خمين توزيع 
شده است ادامه مي دهد: »۴ هزار عدد ماسك بين خانواده هاي نيازمند 
در جهت اجراي طرح شهيد س��ليماني توزيع مي شود و طرح جهادي 
شهيد سليماني و كمك مؤمنانه يك اقدام مهم و داراي ارزش در جهت 
كنترل و كاهش ويروس كروناس��ت كه اين اقدام ارزش��مند توس��ط 
بسيجيان انجام مي شود و آنها هميشه در ميدان هستند و از هيچ كمكي 
دريغ نمي كنند.« به گفته اين مس��ئول، كمك مؤمنانه در موج چهار 
شيوع ويروس كرونا به  رغم وضعيت سخت موجود و گسترش شديد اين 

بيماري و روزه داري به صورت محله محور انجام مي شود. 


