
ب�ه گفت�ه مدير      زنجان
صنعت  انجم�ن 
كفش ايران، شهرستان هيدج زنجان پايتخت 
توليد كفش ورزش�ي بچگانه كشور مي شود. 
علي لشگري مدير انجمن صنعت كفش ايران در 
حاشيه افتتاح نمايشگاه تخصصي كفش در هيدج 
با بيان اينكه ۲۰درصد از جمعيت اين شهر در حوزه 
كفش فعاليت مي كنند كه اي��ن حجم از فعاليت 
عدد بااليي محسوب مي ش��ود، گفت: ظرفيت ها 
و پتانسيل هاي اين ش��هر در حوزه توليد نبايد از 
سوی مسئوالن به فراموشي س��پرده شود.  وي با 
بيان اينكه اشتغال بانوان در صنعت كفش هيدج 
يك فاكتور بسيار مهم در توسعه به شمار مي رود، 
تأكيد كرد: اين موضوع در س��طح كشور شاخص 
مهمي محسوب مي شود كه در حوزه توسعه نمره 
به آن اختص��اص مي يابد.  مدي��ر انجمن صنعت 
كفش ايران با تأكيد بر اينكه مش��اغل خانگي به 
واس��طه پويايي صنعت كفش در هيدج از الگويي 
قوي برخوردار است، افزود: بس��ياري از شاغالن 

صنعتي كفش در هيدج در منازل مسكوني خود 
مشغول فعاليت در اين صنعت هستند.  لشگري 
با اشاره به موضوع توسعه سايت تخصصي كفش 
در هيدج و با بيان اينكه اين موضوع تنها بخشي از 
پازل توسعه اين صنعت است، يادآور شد: كيفيت، 
آموزش، استانداردس��ازي، طراحي و بازاريابي از 

فاكتورهاي ديگر پازل توسعه صنعت كفش است 
كه در هيدج بايد مورد توجه قرار گيرد.  وي با بيان 
 اينكه در سند توسعه پوشاك و كفش كشور كه به 
تأييد وزير رسيده و در مردادماه ابالغ شده و اخيراً 
نيز در دستور كار اجراست، يكي از موضوعات  مطرح 
شده، موضوع ساماندهي واحدهاي توليدي كفش 

در اين شهر است، گفت: از نظر اسناد باالدستي اين 
فرصت براي مسئوالن دولتي وجود دارد كه در اين 
حوزه مطالبه گري كنند.  اين مسئول، موضوع بيمه 
را يكي از دغدغه هاي فعاالن صنعت كفش عنوان 
كرد و گفت: اين موضوع با توجه به حساسيت هاي 
موجود بايد از سوي مسئوالن و تعاوني ها تبديل 
به يك مطالب براي حمايت از اين صنعت ش��ود، 
زيرا نبايد به صنايع خانگي خرد و كوچك همانند 
صنايع بزرگ در حوزه بيمه نگريست.  لشگري يكي 
از داليل عمده فعالي��ت واحدهاي توليدي كفش 
ايران در واحدهاي صنفي زير ۲۴ يا ۵۰ نفر را وجود 
برخي محدوديت ها از جمله مش��كالت بيمه اي 
عنوان كرد و افزود: در كنار حل همه مش��كالت، 
اتصال اين واحدهاي كوچك به واحدهاي متوسط 
و بزرگ در كشور نيز از موضوعاتي است كه در حوزه 
توليد كفش به ويژه در هيدج بايد مورد توجه قرار 
گيرد، زيرا اگر مي خواهيم صنعت كفش در مسير 
ش��كوفايي قرار گيرد  بايد به يك جريان زنجيره 

ارزش متصل شود. 
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سجاد مرسلي

 انجام 78 هزار آزمون ميكروبي براي تأييد سالمت آب شرب قم 
از آغ�از س�ال      قم 
جاري تا پايان 
آذرماه، ۷۸ هزار آزمون ميكروبي، شيميايي 
و كلرس�نجي روي آب ق�م با ه�دف تأييد 

سالمت انجام گرفته است. 
رضا انصاري طادي مدير مرك��ز پايش و نظارت بر 
كيفيت آب و فاضالب قم با تأكيد بر اينكه شركت آب 
و فاضالب نظارت دقيق و بدون وقفه اي بر سالمت 
و بهداشت شبكه و تأسيس��ات آب دارد، گفت: در 
همين راستا روزانه آزمون هاي مختلف ميكروبي، فيزيكي، شيميايي و كلرسنجي به منظور اطمينان از سالمت 
آب روي شبكه و تأسيسات انجام مي  شود.  وي افزود: از آغاز سال جاري تا پايان آذرماه، ۷۸هزار آزمون ميكروبي، 
شيميايي و كلرسنجي روي آب قم انجام گرفت.  مدير مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضالب قم با اشاره به 
نظارت بر شست وشوي شبكه، مخازن و كلرشويي شوك كيفي تصفيه خانه آب گفت: از ابتداي سال جاري هزار و 
۲۶۱ كيلومتر از خطوط انتقال و شبكه آبرساني و ۷ هزار و ۵۴۰ مترمكعب از مخازن آب شست وشو شده  است.

اجراي طرح مهتاك با هدف اشتغال پايدار براي دختران چابهار
به گفته مدير     سيستان و بلوچستان 
و  آم�وزش 
پرورش منطقه آزاد چابه�ار با اجراي طرح 
»مهتاك« اش�تغال پايدار براي دختران در 

اين منطقه ايجاد مي شود. 
همايون اميري مدير آموزش و پرورش منطقه آزاد 
چابهار در آيين رونمايي از ط��رح مهتاك گفت: با 
رونمايي از اين طرح ديگر دغدغه اي براي دختراني 
كه در هنرس��تان هاي كار و دانش مهارت ها را ياد 
گرفته اند و االن بيكار هستند نخواهيم داشت.  وي افزود: چهار ماه پيش با همكاري خيرين از مجموعه ياوران و 
بي بي مريم توانستيم مايحتاج و نيازهاي اوليه براي كار را براي دختراني كه به نوعي پدران بيكار و از كار افتاده 
داشتند و مادران آنها خانه دار و سوزن دوزي را به صورت سنتي ياد گرفته بودند خريداري كنيم و در اختيار آنان قرار 
دهيم.  به گفته وي در حال حاضر براي بيش از ۱۷۵ خانوار در رشته هاي سوزن دوزي و دوخت لباس هاي محلي 

اشتغالزايي شده است.  گفتني است مهتاك مخفف مهارت، هنر، توانمندسازي، آموزش و كارآفريني مي باشد. 

گلستاني ها واكسن ايراني استراليايي »اسپايكوژن« مي زنند
به گفت�ه مدير      گلستان
و  پيش�گيري 
مبارزه با بيماري هاي مركز بهداشت گلستان 
اسپايكوژن، واكسن مشترك ساخت ايران 
و اس�تراليا ب�ه سيس�تم واكسيناس�يون 
همگان�ي اي�ن اس�تان اف�زوده ش�د. 
عل��ي باق��ري مدي��ر پيش��گيري و مب��ارزه با 
بيماري هاي مركز بهداشت گلستان گفت: واكسن 
»اسپايكوژن« با همكاري كشور استراليا ساخته 

شده است و به گروه هاي سني ۱۸ تا ۵۰ سال تزريق مي شود.  وي افزود: واكسن اسپايكوژن براي ُدز اول و دوم 
در گروه هاي سني ۱۸ تا ۵۰ سال و براي دز سوم در تمام افراد باالي ۱۸ سال از سازمان غذا و دارو مجوز تزريق 
دريافت كرد.  مدير پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي مركز بهداشت گلستان در توضيحات بيشتر تصريح 
كرد: واكسن اسپايكوژن محصول مشترك شركت ايراني سيناژن و شركت واكسين است كه در استراليا 
كوكس- ۱۹ ناميده مي شود.  باقري گفت: واكسن اسپايكوژن از دسته واكسن هايي است كه در آن از خود 
ويروس )ضعيف شده، كشته شده يا حتي بخشي از ويروس( استفاده نمي شود بلكه از پروتئين هاي اسپايك 

ويروس كرونا كه در آزمايشگاه ساخته شده توليد و براي تحريك دستگاه ايمني استفاده مي شود. 

البرز ميزبان برگزاري كارگاه آموزشي 
بين المللي رياضي دانش آموزي

 اجراي 1500طرح عمراني و اقتصادي 
از سوی سپاه در كهگيلويه و بويراحمد

   البرز كارگاه آموزشي 
بين المللي رياضي 
دانش آموزي  »كارسوق« با رويكرد شيوه هاي نوين 
آموزش�ي در اس�تان الب�رز برگ�زار مي ش�ود. 
ساالر قاس��مي مديركل آموزش و پرورش البرز با 
اشاره به برگزاري كارگاه آموزشي بين المللي رياضي 
دانش آموزي در اين استان گفت: كارگاه آموزشي 
»كارسوق« با مشاركت پژوهش سراي دانش آموزي 
خوارزمي آموزش و پرورش ناحيه س��ه و دانشگاه 
خوارزمي كرج در قالب كارگاه آموزش��ي و مهارتي 
برنامه ريزي ش��ده  كه در روزهاي هفتم و هش��تم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار مي شود.  وي با اشاره به اينكه 
كارسوق رياضي براي دانش آموزان از اهميت بااليي 
برخوردار است، افزود: اين كارگاه آموزشي با هدف 
پيشگيري از رياضي هراسي، استفاده از روش هاي 
نوين آموزشي در رياضي و تاب آوري در رياضيات 
برگزار مي ش��ود.  مديركل آموزش و پرورش البرز 
تصريح كرد: بس��ياري از افراد جامعه دچار رياضي 
هراسي هستند و گمان مي كنند پرداختن به رياضي 
نياز به استعداد و هوش فوق العاده اي دارد.  قاسمي 
با بيان اينكه اين باور مي تواند ريش��ه در تجربه اي 
ناخوشايند از شيوه  آموزش غلط، باورهاي ذهني و 
منفي القاء شده از سوي اطرافيان و محتواي آموزشي 

غيراستاندارد و نامتناسب با تحوالت روز تكنولوژي 
و دانش داشته باشد، يادآور شد: امروزه در دنيا يكي 
از شاخه هاي پر رونق در آموزش رياضي به مفهوم 
»تاب آوري در رياضي��ات« پرداخته و تالش دارد با 
شيوه هايي علمي ميان افراد، به ويژه دانش آموزان و 
رياضيات آشتي برقرار كند.  وي تصريح كرد: در اين 
كارسوق با به  كارگيري شيوه هايي جذاب، منطبق بر 
يافته هاي علمي دنيا و با تمركز بر افزايش تاب آوري 
تالش خواهد ش��د تا فهمي عميق از رياضيات به 
صورت تئوري و در قالب بازي هاي طراحي ش��ده 
به مخاطبان ارائه شود.  اين مس��ئول افزود: در اين 
كارسوق پروفس��ور جين آبرامز كه از رياضيدانان 
برجسته  دنيا، ُمبدع نظريه  گراف جبرها و استاد تمام 
دانشگاه اسپرينگز كلورادو هستند، يك سخنراني با 
عنوان »جبر مجرد و دامپزشك ديوانه«  ارائه خواهند 
داد.  قاسمي به برگزاري نخستين كارسوق استاني 
هوش مصنوعي توسط پژوهش س��راي خوارزمي 
كرج با ش��ركت ۸۰ دانش آموز از مدارس مختلف 
البرز اشاره و تصريح كرد: پژوهش سراي خوارزمي 
طي ماه بهمن عالوه بر كارسوق رياضي، دو كارسوق 
ديگر در حوزه هاي اقتصاد و علوم آزمايشگاهي نيز 
طراحي كرده است كه به ترتيب در روزهاي ۱۴ و ۲۱ 

بهمن سال جاري برگزار خواهند شد.

هزار و 500 طرح     كهگيلويه و بويراحمد 
و  عمران���ي 
اقتصادي در دو سال گذشته به همت سپاه فتح در 
مناطق استان كهگيلويه و بويراحمد انجام شده است. 
س��ردار حمي��د خ��رم دل فرمانده س��پاه فتح 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د در هماي��ش افتت��اح 
۶۴۹ من��زل مددجويان كميته ام��داد و اهداي 
۴۵۰ س��ري جهيزيه هديه مقام معظم رهبري 
به زوج ه��اي جوان با حضور س��ردار حزني دبير 
قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در ياسوج با اشاره به سفر سردار سالمي 
فرمانده سپاه انقالب اس��المي به استان در سال 
۱3۹۸ گفت: در اين سفر مصوباتي ابالغ شد كه 
با عملياتي شدن اين مصوبات در بحث جهيزيه، 
آبرساني و س��اخت مسكن توانس��تيم به آنچه 
مدنظر بود برس��يم.  وي با بيان اينكه هم افزايي 
با ادارات و نهاده��اي مختلف مورد نظر س��پاه 
فتح در استان اس��ت، افزود: ۷۰۰ گروه جهادي 
شناسنامه دار اكنون در استان فعاليت مي كنند و 
از دو سال گذشته تاكنون توانستيم هزار و ۵۰۰ 
پروژه عمراني و اقتصادي را به سرانجام برسانيم.  
فرمانده سپاه فتح استان كهگيلويه و بويراحمد 
تصريح كرد: س��اخت ۴۰ خانه عالم، كتابخانه، 

3۵ طرح آبرساني، تكميل ۱۵۰ خانه نيازمندان 
در سي سخت، ساخت جامعه القرآن، درمانگاه، 
ايجاد ۶۰ كيلومتر جاده، هفت يادمان ش��هدا و 
مصلي از جمله كارهايي است كه به همت سپاه 
و گروه هاي جهادي بعد از سفر سردار سالمي به 
سرانجام رسيد.  س��ردار خرم دل گفت: در بحث 
اهداي جهيزيه نيز در سال آينده 3هزار سري به 
استان تعلق مي گيرد كه بين اقشار نيازمند توزيع 
خواهد ش��د.  وي با اش��اره به توزيع بسته هاي 
مختلف در ميان مردم اف��زود: توزيع ۱۵۰هزار 
بسته معيشتي، 3هزار بسته لوازم التحرير، ۶هزار 
بسته ورزشي، ۱۰۰ سيستم صوتي، ۷۰۰ بسته 
ورزش��ي- فرهنگي، توزيع يك ميليون ماسك 
و توزيع3 هزار و۵۰۰ بس��ته بهداشتي از جمله 
اقدامات سپاه دراس��تان بود.  فرمانده سپاه فتح 
استان كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به راه اندازي 
۵۶۱ صندوق قرض الحسنه گفت: تاكنون ۵هزار 
فقره وام به مردم پرداخت شده است.  خرم دل با 
اشاره به فعاليت هاي قرارگاه پيشرفت و آباداني 
گفت: پنج دهس��تان تحت پوش��ش ق��رارگاه 
پيشرفت آباداني است كه براي محروميت زدايي 
كارهايي در آنها در حال انجام است، تالش داريم 

اين تعداد را در سال بعد به ۱۴ روستا برسانيم.

  گلستان: مديركل راه و شهرسازي استان گلستان از ثبت نام بيش از 
۴۸هزار متقاضي در طرح نهضت ملي مسكن در گلستان خبر داد.  محبوبي 
گفت: تاكنون ۴۸۰۴۶ متقاضي در استان گلستان تا ۲۵ دي ماه سال جاري 
در سامانه نهضت ملي مسكن ثبت نام كردند.  وي در خصوص جزئيات آمار 
ثبت نام كنندگان اعالم كرد: تاكنون در ش��هر گرگان ۱۷۲۲۴، در شهر 
مينودشت ۴۷۷۹، در ش��هر آق قال ۲۹3۱ و در شهر گنبد ۲۹۰۹ نفر در 

سامانه نهضت ملي نام نويسي كرده اند. 
  سيستان و بلوچستان: معاون سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
با بيان اينكه فضاي آموزشي »خشت و گلي« در سيستان و بلوچستان برچيده 
شد، گفت: رسيدگي به فضاهاي آموزشي عش��اير از اولويت هاي سازمان 
نوسازي مدارس است.  داريوش ورناصري افزود: دومين مورد بحث مدارس 
شبانه روزي است كه نتيجه بررسي كارشناسان اين بوده كه آنچه مي تواند 
مشكل دانش آموزان خصوصاً دانش آموزان عش��ايري را حل كند، احداث 

خوابگاه و مدارس شبانه روزي است كه در دستور كار قرار دارد. 

 بنياد بركت 8۵ مدرسه 
در كهگيلويه و بويراحمد مي سازد

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از اجراي ۴۲هزار طرح 
عمراني و زيربنايي در مناطق محروم كشور خبر داد و گفت اين بنياد 
تعهد ساخت ۸5 مدرسه در كهگيلويه و بوير احمد را دارد كه تاكنون 
۳۹ مدرسه با ۲۷۷ كالس درس را آماده و به بهره برداري رسانده است. 
محمد تركمانه مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجراي��ي فرمان امام در 
جريان سفر به كهگيلويه و بويراحمد و در مراسم بهره برداري از مدرسه 
بركت ش��هيد مصطفي خميني در روس��تاي جاورده و پايگاه سالمت 
شهرستان ديشموك در اين اس��تان گفت: اين بنياد ساخت و تكميل 
۵۷هزار طرح عمراني و زيربنايي شامل مدرسه، بيمارستان، كتابخانه، 
دارالقرآن، آزمايشگاه، مسجد، پايگاه اورژانس، مصلي، خانه بهداشت، 
حوزه علميه، خانه عالم، مركز تجهيزات پزشكي، پايگاه سالمت، مركز 
بهداشت، مركز جامع سالمت، احداث پل، راه س��ازي و آبرساني را در 
مناطق محروم و روستايي كشور در دس��تور كار دارد كه از اين تعداد، 
۴۲هزار طرح تكميل شده و به بهره برداري رس��يده است.  وي درباره 
پروژه هاي عمراني افتتاح ش��ده در كهگيلويه و بوير احمد توضيح داد: 
مدرسه شش كالسه بركت شهيد مصطفي خميني در روستاي جاورده 
شهرستان كهگيلويه س��اخته و تقديم دانش آموزان اين منطقه شده 
است.  مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: تعهد بنياد براي ساخت 

اين مدرسه شش كالسه ۱۰ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال است. 
وي درباره مدرسه س��ازي بنياد بركت در كهگيلويه و بويراحمد بيان 
كرد: بنياد نسبت به ساخت ۸۵ مدرسه با 3۴۵ كالس درس در مناطق 
محروم و روستايي استان متعهد است كه تا به امروز 3۹ مدرسه با ۲۷۷ 
كالس به بهره برداري رسيده است. همچنين ۴۰ پروژه آبرساني و ۱۵ 
طرح پل و راه سازي در اين اس��تان اجرا شده و 3۲ مسجد و خانه عالم 
ساخته شده است.  تركمانه با اشاره به افتتاح پايگاه سالمت بركت گفت: 
بنياد بركت براي ساخت اين پايگاه سالمت در شهرستان ديشموك يك  

ميليارد و ۴۵۰ ميليون ريال اعتبار پرداخت كرده است. 
 مديرعامل بنياد بركت افزود: بنياد ساخت شش پروژه بهداشتي شامل 
پايگاه س��المت، مركز بهداش��تي درماني و خانه بهداشت را در استان 
كهگيلويه و بويراحمد در دس��تور كار دارد كه از اين تعداد، سه پروژه 

افتتاح شده و در حال خدمت رساني به مردم است. 
وي تأكيد كرد: در حال حاض��ر ۲۵۰هزار دانش آموز س��اكن مناطق 
محروم كشور مشغول تحصيل در مدارس بركت هستند و بيش از 3هزار 

و ۶۰۰ روستا تحت پوشش فعاليت مدرسه سازي بنياد قرار دارند. 
تركمانه با اش��اره به فعاليت هاي مدرسه س��ازي بنياد بركت افزود: تا 
به امروز يكهزار و ۷۰۰ مدرس��ه بركت با ۱۲هزار و ۵۰۰ كالس درس 
در مناطق محروم و روس��تايي كش��ور به بهره برداري رسيده و تقديم 

دانش آموزان اين مناطق شده است. 
مديرعامل بنياد بركت خاطرنش��ان كرد: بنياد نسبت به ساخت ۲۷۲ 
مركز بهداشتي و درماني در كشور تعهد دارد كه تا به امروز ۲۰۰ مركز 
به بهره برداري رسيده اس��ت.  به گفته تركمانه، اين مراكز بهداشتي و 
درماني شامل خانه و مركز بهداشت، مركز جامع سالمت، آزمايشگاه، 

پايگاه اورژانس، مركز تجهيزات پزشكي و پايگاه سالمت مي شود. 

فاز نخست طرح بازچرخاني پساب يزد 
به زودي افتتاح مي شود

معاون ط�رح و توس�عه ش�ركت آب     يزد
منطقه اي ي�زد از افتتاح فاز نخس�ت 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  در  پس�اب  بازچرخان�ي  ط�رح 
علي ارمي معاون طرح و توسعه ش��ركت آب منطقه اي يزد با اشاره به 
مراحل پاياني ساخت طرح بازچرخاني پس��اب توليدي در اين استان 
گفت: اين طرح حداكثر تا خرداد ۱۴۰۱ به بهره برداري مي رسد كه در 
نتيجه آن مي توان به پايدار ش��دن آبخوان منطقه اميدوار بود.  وي در 
مورد شروع طرح بازچرخاني پساب، وضعيت پيشرفت و دستاوردهاي 
آن افزود: پس از طرح اين ايده، نس��بت به انجام مطالعات آن از س��وي 
مشاور اقدام گرديد و كليات طرح نيز در شركت مهندسي آب و فاضالب 
كش��ور مصوب و عمليات طراحي و تهيه نقش��ه هاي اجراي آن توسط 
واحد فني طرح و توس��عه ظرف دو ماه انجام شد.  به گفته معاون طرح 
و توسعه شركت آب منطقه اي يزد در پاييز س��ال جاري تأمين اعتبار 
مربوط به بخش تأمين لوله و اجرا از منابع داخلي شركت اخذ و فرآيند 
برگزاري مناقصه نيز در حال انجام اس��ت و با برنامه ريزي انجام شده از 
اوايل اسفندماه سال جاري، عمليات احداث خط لوله آغاز خواهد شد.  
ارمي، خط لوله به طول ۴3۰۰ متر از لوله GRP به قطر ۴۰۰ ميليمتر 
به همراه نصب ش��يرآالت و اتصاالت مربوطه و حفر و آماده سازي سه 
حلقه چاه جذبي به عمق 3۰ متر را از مش��خصات كل��ي فاز يك طرح 
مورد اشاره اعالم كرد.  به گفته كارشناسان، امروزه پساب تصفيه شده 
حاصل از تصفيه خانه هاي فاضالب به عنوان يك منبع جديد و دائمي 
مورد توجه كارشناسان برای جبران كمبود آب قرار گرفته است و لذا به 
روش هاي گوناگوني مي توان از پساب تصفيه شده استفاده كرد و جلوي 
هدررفت آب را گرفت.  افزايش روز افزون جمعيت، كاهش نزوالت جوي 
و خشكسالي در ساليان اخير باعث كاهش سطح آب منابع زيرزميني 
و كاهش منابع سطحي شده است، به طوري كه براي جبران آن بايد به 

دنبال استفاده از منابع آبي جديد بود. 

۲۵۰ شغل جديد در نساجي بروجرد 
ايجاد مي شود 

با اجراي طرح توس�عه كارخانه نساجي بروجرد ۲50 فرصت 
ش�غلي جديد در اي�ن واح�د صنعت�ي ايجاد خواهد ش�د. 
فاطمه مقصودي نماينده مردم بروجرد و اش��ترينان در مجلس 
شوراي اسالمي در حاش��يه بازديد از كارخانه نساجي بروجرد 
گفت: طرح توسعه اين واحد توليدی به زودي اجرا و ۲۵۰فرصت 
ش��غلي جديد در اين واحد ايجاد خواهد ش��د.  وي افزود: براي 
اجراي اين طرح فضايي بالغ  بر ۵هزار مترمربع به واحد دوزندگي 
اين مجتمع اضافه خواهد شد.  نماينده مردم بروجرد و اشترينان 
در مجلس تصريح كرد: با اجراي طرح توس��عه نساجي بروجرد 
عالوه بر ايجاد اش��تغال پايدار ب��راي جوانان جوين��ده كار در 
شهرستان، از خام فروش��ي محصوالت اين كارخانه جلوگيري 
مي ش��ود.  مقصودي گفت: كارخانجات نس��اجي بروجرد يك 

كارخانه منحصربه فرد در كشور هستند.

 راه اندازي 1۲۰ واحد صنعتي راكد 
در فارس 

از ابت�داي امس�ال تاكن�ون 1۲0 واح�د صنعت�ي راك�د 
در اس�تان ف�ارس احي�ا و ب�ه چرخ�ه تولي�د بازگش�تند. 
احد فتوحي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با بيان 
راه اندازي ۱۲۰واحدهاي راكد اس��تان گف��ت: هم اكنون ۷۴۱۴ 
قرارداد سرمايه گذاري با متقاضيان در شهرك ها و نواحي صنعتي 
استان منعقد شده است.  وي افزود: از اين تعداد 333۵ واحد موفق 
به دريافت پروانه بهره برداري و ۴۰۷۹ واحد نيز در مراحل ساخت 
و س��از قرار دارد كه با به مدار توليد آمدن تعدادي از اين واحدها 
شاهد رشد چشمگيري در آمار واحدهاي بهره بردار خواهيم بود.  
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس ادامه داد: از تعداد 
واحدهاي در حال ساخت و س��از ۱۰۹۶واحد با پيشرفت بيش از 
۶۰ درصد در مرحله پايان نصب اسكلت و ۷۸۱واحد نيز در مرحله 

نصب ماشين آالت خط توليد قرار دارند.

 ثبت ملي مراسم سنتي
»كوسه به داس« 

مراسم آييني و سنتي »كوسه به داس« در فهرست آثار ملي 
كشور قرار گرفت. 

 ناصر صدفي رئيس اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
مهاباد گفت: مراسم آييني، سنتي و كهن »كوسه به داس« از مواريث 
كهن بوده كه از گذشتگان بجا مانده است.  به گفته وي اين مراسم در واقع 
به مناسبت زنده شدن زمين، راندن درد و بال و نويد دادن بهار در شب قبل 
از تحويل سال نو برگزار مي شود.  رئيس اداره ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي مهاباد گفت: از ديگر مراسم  آييني، سنتي و بومي منطقه 
مي توان به مراسم »بيلن دانه«، »نوروزانه«، »بوكه بارانه« و »جورابين« 
اشاره كرد.  مراسم كوسه به داس از جمله بازي ها و نمايش هايي است 
كه توسط گروه هاي دو تا شش نفره برگزار مي شود و اجراكنندگان اين 
رسم معموالً شامل كوسه، توبره كش، ني زن، محافظ كوسه يا دوگه و نيز 

مردي است كه طناب دور گردن كوسه را در دست نگه مي دارد.

   آذربايجان غربي   فارس    لرستان

 تولد ۳۰هزار نوزاد سالم 
در مركز ناباروری مشهد

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     خراسان رضوي 
مشهد از تولد ۳0هزار نوزاد سالم به روش 
لقاح خ�ارج از رح�م در مرك�ز ناب�اروري اين دانش�گاه خب�ر داد. 
نيره خادم عضو هيئت علمي دانش��گاه علوم پزشكي مشهد با اشاره به 
تولد 3۰هزار نوزاد سالم به روش لقاح خارج از رحم در مركز ناباروري در 
اين مركز گفت: در حال حاضر جديدترين روش هاي درمان ناباروري 
در مشهد انجام مي شود، به نحوي كه اين خدمات با برخي كشور هاي 
خارجي قابل رقابت است و پيشرفته ترين تجهيزات پزشكي و روش هاي 
درماني جديد مانند ميكرو اينجكش��ن و اي. ي��و. اي و اي. وي. اف در 
مركز ناباروري ميالد اين شهرس��تان ارائه مي ش��ود.  وي افزود: ۲۰ تا 
۲۵ درصد زوج هاي نابارور موفق مي شوند خدمات تخصصي ناباروري 
دريافت كنند.  عضو هيئت علمي دانش��گاه علوم پزشكي مشهد گفت: 
در اين دانش��گاه، جديدترين خدمات درمان ناباروري با حمايت هاي 
دولت و كمترين هزينه ارائه مي شود و مشهد قطب درمان ناباروري در 
شمال شرق كشور است.  خادم گفت: كوتاه ترين دوره درمان ناباروري 
دو ماه اس��ت كه هزينه آن در مركز خصوصي ۱۶۰ميليون ريال و در 
مراكز دولتي ۹۰ ميليون ريال اس��ت كه تحت شرايطي ۴۰ درصد آن 
از سوي دولت پرداخت مي شود.  وي افزود: در دوران اوج شيوع كرونا 
خدمت رساني به زوج هاي نابارور در قالب دس��تورالعمل هاي ابالغي 
وزارت بهداشت انجام ش��د و برخي خدمات درماني به تعويق افتاد تا 
سالمت آنان در دوران كرونا به دليل رفت و آمد به اين مركز درماني به 
خطر نيفتد.  درحال حاضر بيش از ۱۰۰هزار س��يكل تخصصي نازايي 
در دانشگاه علوم پزشكي انجام شده است، همچنين تاكنون به حدود 

۱3هزار زوج نابارور از سوي اين دانشگاه خدمات ارائه شده است. 

 رفع تصرف از ۴۰ هكتار 
اراضي ملي در خراسان شمالي 

ب�ه گفته مدي�ركل راه و شهرس�ازي     خراسان شمالي
خراسان شمالي در ۹ ماهه سال جاري 
۴0 ه�زار هكت�ار از زمين ه�اي ملي در اس�تان رفع تصرف ش�د. 
قاسم قاسمي مديركل راه و شهرسازي خراسان شمالي گفت: در ۹ ماهه 
سال جاري ۴۰ هكتار از اراضي ملي از چنگال متصرفان خارج شده است 
كه از اين عدد ۲۶ هكت��ار مربوط به اجراي اح��كام قضايي و ۱۴ هكتار 
مربوط به رفع تعرض فوري اس��ت.  مديركل راه و شهرس��ازي خراسان 
شمالي ارزش ريالي اين تصرف ها را هزار و ۱۶۰ميليارد ريال عنوان كرد 
و افزود: از اين عدد ۲3۵ميليارد ري��ال مربوط به اجراي احكام قضايي و 
۹۲۴ميليارد ريال آن مربوط به رفع تعرض فوري بوده اس��ت.  قاسمي 
گفت: تعداد ۱۱ پرونده مربوط به اجراي احكام قضايي اس��ت كه از اين 
تعداد هفت مورد خلع يد، يك مورد تخليه منزل و سه مورد قلع و قمع 
اتفاق افتاده و همچنين ۲۵ پرونده نيز در خص��وص رفع تعرض فوري 
صورت گرفته است.  وي با اشاره به نقش مردم در پيشگيري از تصرف و 
حفاظت از اراضي ملي و دولتي افزود: شهروندان مي توانند موارد تصرف، 
تعرض و دخالت در اراضي دولتي و ملي را ضمن تماس با ش��ماره تلفن 
گوياي ۱۶۵۶ به ي��گان حفاظت از اراضي گزارش دهند.  اين مس��ئول 
تصريح كرد: كل اراضي كه در اختيار يگان حفاظت از اراضي ملي اداره كل 

راه و شهرسازي خراسان شمالي قرار دارد ۲۷هزار و ۱۸۵ هكتار است.

 آغاز آبرساني به 6 روستاي دامغان 
از سوی  بسيج سازندگي

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان      سمنان
س�منان از آغ�از آبرس�اني به ش�ش 
روس�تاني دامغ�ان ب�ا كم�ك بس�يج س�ازندگي خب�رداد. 
محمد طاهري مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان سمنان در 
حاش��يه آيين كلنگ زني مجتمع آبرس��اني كوه زر دامغان با اشاره به 
شروع آبرساني به شش  روستا در اين منطقه با كمك بسيج سازندگي 
گفت: عمليات ساخت مخزن ۵۰۰ مترمكعبي، ساخت دو حوضچه و 
محوطه سازي سايت مخزن با سه ايستگاه پمپاژ از سوي قرارگاه بسيج 

سازندگي استان آغاز شد.  
وي افزود: اي��ن مجتمع آبرس��اني، مخ��زن و خط انتق��ال آن ظرف 
مدت ش��ش تا ۹ ماه ب��ا اعتبار ۲۵ميلي��ارد تومان از مح��ل اعتبارات 
محروميت زدايي احداث خواهد ش��د كه در گام اول اعتبار ۱۴ميليارد 
توماني ابالغ شده و مابقي اعتبار در سال ۱۴۰۲ اختصاص داده خواهد 
شد.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان سمنان تصريح كرد: در فاز 
اول طرح آبرساني،  دو كيلومتر از اين مسير در هفته دولت كلنگ زني 
و اجرا شد و هفت كيلومتر ديگر از خط انتقال نيز روز گذشته از سوي 
بسيج سازندگي كلنگ زني شد.  طاهري گفت: ۱۶ كيلومتر باقيمانده 
از خط انتقال نيز به همت بسيج س��ازندگي ظرف شش تا ۹ ماه آينده 
اجرايي خواهد ش��د.  وي افزود: با بهره برداري از اين مجتمع آبرساني 
بيش از 3هزار نفر از ساكنان روستاهاي توچاهي، كوه زر، كلو، شيمي، 

سلم آباد و كوشاهي از آب سالم شرب بهره مند مي شوند. 

 ۵۵هزار مسكن روستايي 
در استان مركزي مقاوم سازي شد 

از مجم�وع 10۴ه�زار واحد مس�كن      مركزي
روستايي در اس�تان مركزي 55 هزار 

واحد مقاوم سازي شد. 
محمدرضا رضا فرح مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان مركزي 
گفت: ساخت ۷ هزار و ۴۲۵ واحد مس��كوني در طرح جهش ملي توليد 
مسكن در ش��هرهاي كمتر از ۱۰۰هزار نفر جمعيت و روستاها در بنياد 
مسكن استان هدفگذاري شده كه تمام ظرفيت براي ساخت و بهره برداري 
از اين طرح به كار گرفته مي شود.  وي افزود: از اين تعداد، هزار و ۴۴۶واحد 
به بانك معرفي ش��ده اند، يكهزار و ۲3۵ واحد عقد قرارداد شده، يكهزار 
و 3۴۶ واح��د پروانه س��اخت درياف��ت كرده اند، ه��زار و ۶۲۸ واحد در 
مرحله پي كني، يكه��زار و ۲۴۴ واحد در مرحله اجراي فوندانس��يون، 
۵۹۶واحد در مرحله اسكلت، ۴۴۶ واحد در مرحله سقف و ۱۰3 واحد در 
مرحله سفت كاري هستند و 3۶ واحد نيز پايان كار را دريافت كرده اند.  
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان مركزي در خصوص موضوع 
مقاوم سازي مسكن روس��تايي هم گفت: مجموع مسكن هاي روستايي 
اس��تان ۱۰۴هزار واحد اس��ت كه ۵۵ ه��زار واحد مع��ادل ۵۴ درصد 
مجموع اين واحدهاي مس��كوني با اعطاي ۱۲ميلي��ارد و 3۰۰ ميليون 
ريال تسهيالت از سوي اداره كل بنياد مس��كن انقالب اسالمي استان 
مقاوم سازي شده اس��ت.  فرح در خصوص سهميه مقاوم سازي مسكن 
روستايي استان در سال جاري هم افزود: اين سهميه در سال جاري 3هزار 
و ۷۴۵ واحد اس��ت كه بخش عمده اي از اين واحدها به بانك هاي عامل 

معرفي و ۵۵۰ واحد نيز تكميل شده و پايان كار را دريافت كرده اند.

واكسيناسيون ۴۰هزار كارمند گيالني به همت بسيج 
رئيس بس�يج     گيالن
ن  ا من�د ر كا
گيالن از انجام واكسيناسيون ۴0هزار نفر از 
كاركنان ادارات و بانك هاي عامل به همت 

اين سازمان خبرداد. 
سرهنگ رضا رنجبر رئيس بس��يج كارمندان 
گيالن با بيان اينكه كارمندان ادارات و بانك ها 
به طور مس��تقيم با مردم س��روكار داشته و در 
خطر ابتال به كرونا بودند، گفت: به همين دليل 
۴۰ هزار نفر از كاركنان ادارات و بانك هاي عامل در گيالن واكسينه شدند.  وي افزود: ۴۵ نفر از بسيجيان، 
 پرستاران و پزشكان سپاه قدس گيالن به مدت سه ماه تزريق واكسن كارمندان در اين استان را انجام دادند.  
رئيس بسيج كارمندان سپاه قدس گيالن با اشاره به تأثيرگذار بودن حضور بسيجيان در طرح شهيد حاج 
قاسم سليماني تصريح كرد: اين نيروها حضوري جهادي در طرح شهيد حاج قاسم سليماني داشتند.  
رنجبر در ادامه از توزيع ۵۰ كپسول اكسيژن در بيمارستان هاي گيالن خبر داد و افزود: در موج پنجم 
كرونا ريه افراد بيشتر از موج هاي گذشته با آسيب مواجه شده است و همين  امر سبب شد تا سپاه قدس 

۵۰۰كپسول اكسيژن به بيمارستان ها اهدا كند كه سهم بسيج كارمندان ۵۰ كپسول بود.


