
ب�ه گفت�ه دبي�ر     البرز
ق�رارگاه امنيت 
غذايي البرز، كش�ت هاي گلخان�ه اي با هدف 
امنيت غذايي اس�تان و كشور توسعه مي يابد. 
رضا روشن نژاد دبير قرارگاه امنيت غذايي البرز در 
چهلمين نشس��ت قرارگاه امنيت غذايي استان با 
موضوع جمع بندي مسائل و موانع توسعه كشت هاي 
گلخانه اي با حضور دبير قرارگاه، معاونين سازمان، 
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبي 
استان و جمعي از مديران س��تادي و شهرستان ها 
گفت: با توجه به تغييرات آب وهوايي نياز است امنيت 
غذايي در مناطقي كه شرايط خوبي  براي كشت و زرع 
دارند در نظر گرفت.  وي با بيان اينكه با پيگيري هايي 
كه توس��ط معاونت توليدات گياهي صورت گرفته 
است، فهرستي از مسائل و محدوديت ها احصا شده 
كه پس از جمع بندي در قرارگاه امنيت غذايي استان، 
در ستاد توسعه گلخانه ها مطرح خواهد شد، افزود: از 

مديران شهرستان ها تقاضا دارم فهرست مسائل و 
مشكالت توسعه گلخانه ها در حوزه كاري خود را به 
منظور طرح در اولين جلسه ستاد استان به قرارگاه 
اعالم نمايند.  محم��د تاج الديني، مع��اون بهبود 

توليدات گياهي نيز با اشاره به اقداماتي كه در حوزه 
استعداديابي، جذب سرمايه گذار و صدور پروانه در 
استان صورت گرفته است، گفت: با همكاري سازمان 
نظام مهندسي كش��اورزي و منابع طبيعي البرز و 

مديريت جهاد كشاورزي شهرس��تان ها، گام هاي 
اوليه برداشته ش��ده و تاكنون بالغ بر ۷۰۰ هكتار 
پروانه گلخانه در استان صادر شده است.  وي تصريح 
كرد: با بررسي هايي كه به صورت نمونه اي انجام شده 
بخشي از پروانه ها مربوط به شهرك هاي گلخانه اي 
و بخشي مربوط به سرمايه گذاران بخش خصوصي 
اس��ت.  معاون بهبود توليدات گياهي خاطرنشان 
كرد: گرفتن انشعابات گاز، برق و آب براي واحدهاي 
گلخانه اي موضوعاتي است كه در سطح ستادهاي 
شهرستاني قابل حل است و صرفاً مواردي كه الزم 
به طرح در س��تاد استاني اس��ت با حضور استاندار 
مطرح و رفع مشكل شود.  محمدرضا ميرزايي، مدير 
شركت شهرك هاي كشاورزي استان البرز هم در 
ادامه با اش��اره به مأموريت اين شركت براي ايجاد 
شهرك هاي كشاورزي  در اس��تان گفت: براي سه 
نقطه دولتي و13 شهرك خصوصي مجوز تأسيس 

صادر شده  است. 
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88498441سرويس  شهرستان

۴۵۹ هزار رأس دام سبك و سنگين همدان پالك دار شدند
مدي�ر جه�اد      همدان
ي  ز ر و كش��ا
همدان گفت: ۴۵۹ هزار و ۵۳۵ رأس دام سبك 
و سنگين در اين شهرستان پالك كوبي شدند. 
احمد قديمي گرجاي مدير جهاد كش��اورزي 
همدان با بيان اينكه تخصيص هرگونه نهاده 
دامي به دامداري ها من��وط به اقدام دامداران 
به هويت گذاري و پ��الك كوبي دام هاي خود 
اس��ت، گفت: تاكنون در شهرس��تان همدان 
۴۵۹ هزار و ۵3۵ رأس دام سبك و سنگين پالك كوبي شده كه از اين تعداد دام 1۲هزار و ۴۶۷ رأس 
به گاو و گوساله، ۴۴۰هزار و ۷1۹ رأس گوسفند و بره و ۶ هزار و 3۴۹ رأس به بز اختصاص دارد.  وي 
اجراي طرح هويت گذاري دام را راهي براي  جلوگيري از قاچاق دام دانست و تصريح كرد: تسهيل 
در توزيع نهاده ها، تأمين دقيق نياز واكسن و دارو و سرعت و دقت در امور بيمه دام از ديگر اهداف 
اجراي اين طرح است.  قديمي خاطرنشان كرد: پالك هاي نصب شده بر گوش دام ها، تفكيك بين 
مجاز و غير مجاز بودن دام را مشخص مي كند و اگر دامي شناسايي يا به عنوان قاچاق گرفته شود، 

از پالك نصب شده بر گوش دام مشخص خواهد شد.

پرداخت تسهيالت اشتغال بهزيستي خراسان جنوبي به 2۴0نفر
به گفته معاون     خراسان جنوبي
مشاركت هاي 
مردمي، اشتغال و مسكن بهزيستي خراسان 
جنوبي از ابتداي سال به ۲۴۰ نفر از افراد زير 
پوشش، تسهيالت ايجاد اشتغال پرداخت شد. 
حسن رحيمي، معاون مش��اركت هاي مردمي، 
اشتغال و مسكن بهزيستي خراسان جنوبي گفت: 
اعتبارات قرض الحسنه اشتغالزايي به استان مبلغ 
۴۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان است.  وي افزود: 
از اين مبلغ فقط 3۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان از طرف بانك هاي عامل به بهزيستي ابالغ شده است كه 
بعضی بانك ها كل اعتبارات را به بهزيستي و برخي بخشي از آن را ابالغ كرده و برخي هيچ گونه اعتباري را 
به استان تخصيص نداده اند.  اين مسئول ادامه داد: از ابتداي سال 31۹ نفر با مبلغ ۲۴ ميليارد و ۲۸۵ميليون 
تومان به بانك ها معرفي شده اند كه از اين تعداد ۲۴۰ نفر مجموعاً مبلغ 1۷ ميليارد و ۲۶۰ ميليون تومان 
تسهيالت اشتغالزايي را دريافت كرده اند.  رحيمي گفت: از اين تعداد، ۴۸ نفر معتاد بهبود يافته با مبلغ 
3ميليارد و ۴۴۵ ميليون تومان، ۴۹ نفر زن سرپرس��ت خانوار با مبلغ 3 ميليارد و ۴۹۰ ميليون تومان و 

13۸نفرمعلول با مبلغ 1۰ ميليارد و 3۲۵ ميليون تومان موفق به گرفتن تسهيالت شدند.

زدگان هرمزگاني اهداي بسته هاي معيشتي به سيل 
سپاه هرمزگان      هرمزگان
۳۰ هزار بس�ته 
معيشتي بين سيل زدگان شرق استان توزيع كرد. 
س��ردار اب��اذر س��االري فرمانده س��پاه امام 
سجاد)ع( هرمزگان گفت: ۲۰۰ گروه جهادي 
فعال از ابتداي وقوع سيل كار خدمات رساني 
به سيل زدگان را برعهده داشته و همواره كنار 
مردم حضور دارند.  وي افزود: از ابتداي سيل 
بسيج س��ازندگي سپاه امام س��جاد)ع( اقدام 

به توزيع 1۰هزار قرص نان، كنسرو و نيز اس��كان موقت در ۹ مكان با مشاركت فرمانداري ها و ساير 
دستگاه هاي امدادي كرده است.  فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان تصريح كرد: با توجه به سرماي 
هوا هنگام بارندگي اين س��پاه تعداد 1۵۰ عدد بخاري و 1۰هزار متر پالستيك به سيل زدگان اهدا 
كرده است.  سردار ساالري گفت: براي بازگشايي راه هاي مسدود شده دو دستگاه بيل مكانيكي، دو 
دستگاه لودر و كمپرسي در مناطق سيل زده رودان، منطقه شميل و آشكارا در حاجي آباد كار بازسازي 

و تقويت سيل بند را انجام  دادند كه منجر به بازگشايي راه 3۰ روستا شد.

تدوین نقشه جامع فرهنگي به همت قرارگاه 
فضای مجازي سپاه صاحب االمر )عج( قزوین

 ایجاد خانه هاي بهداشت سيار عشایر
از سوی  بسيج اصفهان

   قزوين نقش�ه جامع 
فرهنگ�ي ب�ه 
همت قرارگاه مجازي سپاه صاحب االمر )عج( 

قزوين راه اندازی می شود .
مرتضي اميري مسئول قرارگاه فضاي مجازي سپاه 
صاحب االمر )عج( قزوين با اعالم اينكه در استان يك 
ميليون و ۷۵۰ هزار مش��ترك اينترنت وجود دارد 
كه در پنج سال اخير شاهد روند رو به رشد افزايش 
مشتركين بوده ايم، گفت: شناسايي عوامل مؤثر بر 
فرهنگ در فضاي مجازي استان و ارائه راهكارهاي 
عملياتي براي تحول فرهنگ��ي دراين زمينه حائز 
اهميت است.  وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه فضاي مجازي به حال خود رها 
شده است، افزود: اين يك حقيقت است، زيرا در اين 
زمينه كمتر برنامه اي را تدوين كرده ايم، در حالي كه 
فضاي مجازي در بسياري از مقوله هاي فرهنگ مانند 
سبك زندگي تأثيرگذار است.  مسئول قرارگاه فضاي 
مجازي سپاه صاحب االمر )عج( قزوين خاطرنشان 
كرد: اين مهم موجب ش��د تا با ه��دف طرح تحول 
فرهنگي در فضاي مجازي نقشه جامع مسير حركت 
فرهنگي در اس��تان مورد توجه قرار گيرد و تدوين 
آن آغاز ش��ود.  اميري تصريح كرد: با اجراي دقيق 
و صحيح اين طرح، جايگاه نهادها و دس��تگاه هاي 

حاكميتي از مقام انفعال و اثرپذيري، تغيير كرده و 
فعال و اثرگذار خواهند ش��د.  وي افزود: رهاشدگي 
فرهنگي باعث از دست رفتن اصالت فرهنگ غني 
ايراني- اسالمي خواهد شد و با ورود فرهنگ بيگانه 
غلبه آن ب��ر فرهنگ بومي با س��رعت ادامه خواهد 
داش��ت و نهادهاي حاكميتي و بازيگران فرهنگ، 
اثرگذاري خود را از دست خواهند داد و سلطه فضاي 
مجازي توسط دش��منان در امت اسالمي افزايش 
پيدا خواهد كرد.  مس��ئول قرارگاه فضاي مجازي 
س��پاه صاحب االمر)عج( با اش��اره به نكات مثبت 
فضاي مجازي افزود: ايجاد اشتغال، جذب گردشگر، 
دستيابي آسان به آخرين اطالعات، آزادي اطالعات 
و ارتباطات، كاهش هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي، 
گسترش عدالت رسانه اي و گسترش تعامالت و تبادل 
نظر با سرعت بس��يار باال  از مهم ترين فرصت هاي 
فضاي مجازي اس��ت.  امي��ري همچنين كمرنگ 
شدن ارزش هاي متعالي جامعه، تضعيف اعتقادات 
و گس��ترش ش��بهات فكري و عقيدتي، گسترش 
محصوالت به ويژه فرهنگ غربي، افسردگي و انزوا، 
بحران هويت و اخالل در ش��كل گيري شخصيت، 
اعتياد مجازي و انحرافات اخالقي، ش��كاف نسل ها 
و تهديدهاي اقتص��ادي و سياس��ي را از مهم ترين 

تهديدهاي فضاي مجازي برشمرد.

مسئول بسيج     اصفهان
عشاير اصفهان 
گفت: به منظور حل مشكالت درماني عشاير 
با همكاري وزارت بهداشت خانه هاي بهداشت 
س�يار را در اس�تان راه ان�دازي مي كني�م. 
سرهنگ بشير كياني نژاد مسئول بسيج عشاير 
اصفهان با اشاره به اهداف تشكيل بسيج عشاير 
گفت: بسيج عشاير دو مأموريت خدمات رساني 
و محروميت زداي��ي را دنب��ال مي كن��د ك��ه 
محروميت زدايي در قالب توسعه زيرساخت ها 
با همكاري نهادها، س��ازمان   ها و ادارات است.  
وي با اشاره به استفاده از ظرفيت بسيج و سپاه 
براي خدمت كردن به عش��اير منطق��ه افزود: 
براي به انجام رس��يدن اين مأموريت راهكارها 
و سياست هاي مختلفي در سازمان تدوين شده 
كه بر اساس آن برنامه هاي خود را پيش مي بريم.  
مسئول بسيج عشاير اس��تان اصفهان با اشاره 
به خدمات رساني اين س��ازمان تصريح كرد: در 
دوران كرونا، اولين اقدام، تش��كيل ستاد كرونا 
در پايگاه ها و حوزه هاي س��تاد مقاومت بسيج 
عش��اير بوده و مهم ترين مأموريت آن رزمايش 
مواسات و همدلي و ارائه كمك هاي مؤمنانه با 
كمك خيران و سازمان بسيج به قشر عشاير بوده 

و به طور متوسط هر خانوار عشايري در استان 
حداقل يك بار كمك هاي مؤمنانه و همچنين 
بسته ها و كمك هاي بهداش��تي دريافت كرده 
است.  كياني نژاد با بيان اينكه يكي از برنامه هاي 
حوزه بسيج، آموزش است، گفت: آموزش بسيج 
عشاير به دو قسمت تقسيم مي شود؛ يكي مربوط 
به آموزش بهداش��ت و نگهداري دام عش��اير، 
باغداري و كشاورزي است و  ديگری مربوط به 
آموزش نيروهاي بسيج عش��ايري است كه در 
پايگاه ها حضور دارند.  وي در خصوص طرح ها و 
برنامه هاي اين سازمان براي آينده افزود: بحث 
آموزش در مدارس عش��ايري ب��ا چالش هايي 
روبه روست كه در تالش��يم با كمك آموزش و 
پرورش و اداره كل امور عشاير مشكل آموزش 
عش��اير را حل كنيم.  مس��ئول بس��يج عشاير 
اصفهان ادامه داد: بسيج عشاير بر آن است كه 
بتواند با كمك خيران و ديگر نهادها و سازمان ها 
در آينده دغدغه هاي اين سازمان را برطرف كند 
كه يكي از اين برنامه ها موضوع بهداشت عشاير 
اس��ت و به دليل اينكه عش��اير فاقد خانه هاي 
بهداشت س��يار در استان هس��تند، مشكالتي 
داريم كه در تالش هستيم آنها را با كمك وزارت 

بهداشت و ايجاد پايگاه هاي سيار حل كنيم.

  خراسان شمالي: مديركل كميته امداد خراسان شمالي با بيان اينكه 
به مناسبت سالروز ميالد با سعادت دخت نبي اسالم فاطمه زهرا )س( 
۴۲۷ سري جهيزيه به زوج هاي كمتربرخوردار تحت حمايت اين نهاد 
اهدا مي شود، گفت: اقالم اين سري جهيزيه ها شامل يخچال، اجاق گاز، 
ماشين لباسشويي، فرش و جاروبرقي است.  مجيد الهي راد، ارزش اين 
جهيزيه ها را به طور ميانگين براي هر س��ري بيش از ۲۰ميليون تومان 
عنوان كرد و افزود: اين جهيزيه ها هم اكنون آماده توزيع بين زوج هاي 

جوان پشت نوبت دريافت اين خدمت قرار دارند. 
  يزد: مديرعامل جمعيت هالل احمر يزد گفت: بر اساس درخواست 
س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، 
چهارمين محموله هالل احمر استان يزد شامل هزار بسته غذايي)روغن، 
كنسروجات، برنج، ش��كر، چاي و غيره( با دو دس��تگاه كاميون از انبار 
امدادي هالل احمر استان به شهرس��تان كهنوج استان كرمان ارسال 
شد.  محسن حرازي زاده  يزدي افزود: هالل احمر استان همراه با تيم هاي 
عملياتي و امدادي براي ارائه خدم��ات امدادي براي هموطنان مناطق 

سيل زده در آماده باش سراسري هستند. 
  خراسان رضوي: مدير روابط عمومي حج و زيارت خراسان رضوي 
گفت: بس��تر اعزام زائران استان براي س��فر زيارتي به سوريه از طريق 
فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد در دستور كار قرار گرفته 
است.  عباس خداشناس در خصوص نحوه ثبت نام و اعزام زائران به عتبات 
و عاليات نيز افزود: با راه اندازي طرح نوين عتبات عاليات استاني كه از 
آذر ماه سال  جاري آغاز شده، در شرايط ثبت نام از زائران تسهيل به عمل 
آمده است.  وي در مورد مزاياي راه اندازي اين سامانه تصريح كرد: در اين 
طرح براي تمام زائران از طبقات مختلف اقتصادي بسته زيارتي مناسب 
ارائه و محدوديت هاي قبلي حوزه خدمات در اين طرح حذف مي شود كه 

اين مهم به خوبي قابل مشاهده است. 
  خراسان جنوبي: يك شركت از شركت هاي مستقر در زيست بوم 
نوآوري، فناوري و كارآفريني دانشگاه بيرجند، با بهره گيري از متخصصان 
توانمند داخلي موفق به س��اخت دس��تگاه CNC س��ه محوره ش��د.  
محمدجواد توكلي گفت: دستگاه  CNCسه محوره مدل 3A۷۵۰ با 
فضاي كاري 1۲۰ در ۹۰ در 1۰ سانتيمتر و اسپيندر ۷۵۰ وات مناسب 
براي حكاكي و برش كاري با دقت ۰/1 ميليمت��ر روي انواع چوب هاي 

MDF و طبيعي با كيفيت عالي است. 
  سيستان و بلوچستان: استاندار سيستان و بلوچستان گفت: روز 
سه شنبه دو دريچه از بند كمال خان باز ش��د و با توجه به فاصله ۸۰ تا 
۹۰ كيلومتري كه با چاه نيمه هاي سيستان دارد، پيش بيني مي شود تا 
امروز آب وارد خاك ايران ش��ود.  مدرس خياباني افزود: آنچه با دولت 
افغانستان توافق و تعهد شده و بارندگي ها هم كمك مي كند، اين است 
كه اين جريان ادامه داشته باشد تا حقابه ايران كامل تأمين شود. اين آب 
به چاه نيمه ها هدايت مي شود و به عنوان منابع آبي مورد نياز براي منطقه 

سيستان مورد استفاده قرار می گيرد. 
  خوزس�تان: معاون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كشاورزي 
خوزس��تان گفت: براي خريد خوراك دام مورد نياز دامداران، تسهيالت 
ويژه اي تحت عنوان »دامدار كارت« پيش بيني شده است.  نيرومند با بيان 
اينكه اين تسهيالت در قالب مبالغ 1۰ ميليون، ۲۰ ميليون و همچنين ۵۰ 
ميليون تومان و با سود 11 درصد است، گفت: اين مبالغ متناسب با تعداد 
دام هويت گذاري شده هر دامداري بوده كه در كارت هاي بانكي ويژه اي 

تحت عنوان »دامدار كارت« قابل پرداخت است.

آذربايجان غربي ميزبان جشنواره ملي 
ايده هاي اشتغالزا و كارآفريني

اولين جش�نواره ملي ايده ه�اي اش�تغالزا و كارآفريني در 
آذربايجان غربي برگزار مي شود. 

رضا فرخ��ي مدير كارآفريني و اش��تغال اداره كار، تع��اون و رفاه 
اجتماعي آذربايجان غربي گفت: نخستين جشنواره ملي ايده هاي 
اشتغالزا و كارآفريني همزمان با كل كش��ور در اين استان برگزار 
مي شود.  وي با اشاره به اينكه فرصت ارسال ايده ها در اين جشنواره 
از ۲۰دي ماه لغايت 1۰بهمن ماه سال جاري است، تصريح كرد: 
نوآور بودن، ميزان امكانپذير بودن ايده ها، اشتغالزا بودن، پايدار 
بودن اشتغال و نياز به منابع مالي كم از محور هاي ارزيابي ايده هاي 
اش��تغالزا و كارآفريني اس��ت.  اين مس��ئول در خصوص اهداف 
جشنواره ملي ايده هاي اشتغالزا و كارآفريني افزود: توسعه، ترويج 
فرهنگ كار آفريني، نوآوري و اش��تغال، شناسايي ايده هاي برتر 

اشتغالزا و كارآفرينانه از جمله اهداف اين جشنواره است.

بهره برداري از سازه كنترل آالينده 
فوالد زنجان در دهه فجر 

بزرگ ترين سازه زيست محيطي كنترل آالينده هاي صنعت فوالد 
زنجان در شهرستان خرم دره در دهه فجر به بهره برداري مي رسد. 
توكل سليماني رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خرم دره 
با اشاره به شعار امسال روز ۲۹ دي با عنوان »هواي پاك، حقوق عامه، 
اراده ملي« گفت: حفظ محيط زيست وظيفه قانوني و تكليف شرعي 
همه افراد جامعه اس��ت، بنابراين مردم و تشكل هاي محيط زيستي 
نقش اول را در حفظ و صيانت از حقوق عامه مردم در عرصه ها و ميراث 
طبيعي به عنوان سرمايه هاي سالمتي دارا هستند.  وي افزود: شش 
پروژه زيست محيطي شاخص شامل پروژه تيكنر پيشرفته بازچرخاني 
آب، پروژه احداث تصفيه خانه هوش��مند، پروژه احداث تصفيه خانه 
تركيبي، پروژه جايگاه جديد زباله، پروژه تصفيه خانه آبفا و پايلوت 
كشوري و پروژه اسكرابر با مكنده ميكروني پودر آلومينيوم خرم صنعت 

نيز در آينده نزديك در خرم دره به بهره برداري خواهد رسيد.

 برنامه هاي دهه فجر به صورت مردمي 
در بوشهر اجرا مي شود

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي و ستاد بزرگداشت 
دهه فج�ر بوش�هر گف�ت: برنامه ه�ا و توليدات رس�انه اي 
ايام اهلل دهه فجر در اس�تان به صورت مردمي اجرا مي شود. 
حجت االسالم يوسف جمالي رئيس ش��وراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي و س��تاد بزرگداشت دهه فجر بوش��هر افزود: كميته هاي 
بيست ودوگانه س��تاد دهه فجر انقالب اسالمي به  منظور پيشبرد 
سياستگذاري هدفمند، برنامه ريزي دقيق و منظم و انجام هماهنگي 
فعاليت ها با توجه به دستورالعمل تهيه ش��ده در استان آغاز شده 
است.  وي افزود: فعاليت اين كميته ها براي برنامه ريزي در راستاي 
بزرگداشت هرچه باشكوه تر ايام فرخنده سالگرد پيروزي شكوهمند 
انقالب اسالمي آغاز شده است.  رئيس شوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي افزود: تمامي برنامه ها و فعاليت هاي ستاد دهه فجر انقالب 

اسالمي با رعايت كامل توصيه هاي بهداشتي انجام مي شود.

    بوشهر    زنجان    آذربايجان غربي

  كمك ۷ ميلياردي مازندراني ها 
به بازسازي عتبات عاليات

مازندراني ها با هدف بازسازي عتبات عاليات      مازندران
تاكنون 7ميلي�ارد تومان كم�ك كردند. 
حسن اصغري مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات مازندران با اشاره 
به جمع آوري حدود ۷ ميليارد تومان جمع آوري نذورات مردم استان 
در ۹ماهه امس��ال گفت: اين رقم نسبت به سال گذش��ته ۲ ميليارد و 
۸۰۰ميليون تومان افزايش داشت.  وي با بيان اينكه به منظور تسريع در 
روند برنامه هاي پيش روي اين ستاد، شهرستان ها به صورت منطقه اي 
فعاليت خواهند كرد، افزود: تعهد بازس��ازي عتبات مقدس��ه، براي هر 

مازندراني ۵ هزار تومان به صورت سرانه ساالنه است.   
مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات مازندران بازسازي عتبات عاليات، 
خدمات رس��اني به زائران اربعين حس��يني و كمك به دولتمردان در 
حوادث و بحران ها از جمله كرونا را مأموريت هاي ستاد بازسازي عتبات 
عاليات استان اعالم و خاطرنش��ان كرد: با اعزام 1۴۰۰نيروي انساني 
متخصص، خدماتي، معمار، عمران و تأسيساتي از مازندران به عتبات 
عاليات و بر اساس تفاهمنامه سازمان نظام مهندسي و ستاد بازسازي 
عتبات عاليات اس��تان، مازندران معين تأمين نيروي مهندسي نجف 

اشرف و حرم مطهر اميرالمومنين)ع( است.  
اصغري گفت: مازن��دران هم اكنون بازس��ازي ح��رم مطهر حضرت 
علي )ع( در نجف اش��رف، حرم مطهر امام حس��ين)ع( در كربال، حرم 
مطهر ابوالفضل العباس )ع(، حرم مطهر امامين جوادين )ع(، امامين 

عسكريين)ع( و حضرت زينب)س( در سوريه را به عهده دارد. 

 ايجاد 3200 فرصت شغلي 
در پارك هاي علم و فناوري فارس

معاون فن�اوري و ن�وآوري وزير علوم      فارس
گفت: ۳ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلي مبتني 
بر دان�ش در پارك ه�اي عل�م و فناوري فارس ايجاد ش�ده اس�ت. 
علي خيرالدين معاون فناوري و نوآوري وزير علوم در حاشيه بازديد از 
شركت ها و كارگاه هاي برتر پارك علم و فناوري فارس تصريح كرد: اين 
پارك داراي حدود 3۵۰ شركت فناور اس��ت كه تعداد زيادي از آنها در 

شمار شركت هاي دانش بنيان محسوب مي شوند.  
وي با بيان اينك��ه 3 هزار و ۲۰۰ فرصت ش��غلي مبتني ب��ر دانش در 
اين پارك ايجاد شده اس��ت، گفت: يكي از بهترين مؤلفه هاي اقتصاد 
مقاومتي، اقتصاد دانش بنيان است و لذا اين مهم بستر مهم و مناسبي 
براي اشتغال دانش آموختگان است.  معاون فناوري و نوآوري وزير علوم 
افزود: پارك علم و فناوري فارس، جزو اولين پارك هايي است كه دره 
فناوري را ايجاد كرده و اميد است با مديريت خوب، بستر مناسبي براي 
ايجاد پرديس هاي فناوري شكل گيرد.  خيرالدين با بيان اينكه اگر هر 
مجموعه دس��تگاه اجرايي كه عالقه مند به فعالي��ت در حوزه فناوري 
هستند، فضا و زيرساخت آماده كنند، پارك علم و فناوري مي تواند به 
صورت مشترك مديريت را به عهده بگيرد تا شركت هاي دانش بنيان 
بيش��تري در اين مجموعه مستقر ش��وند، گفت: تأكيد داريم اين كار 

توسط دستگاه هاي اجرايي انجام شود. 

 آغاز فروش فوق العاده نوروزي 
در خرده فروشي های مشهد

از اول بهم�ن م�اه جش�نواره فروش     خراسان رضوي
فوق العاده نوروزي، از سوي واحدهاي 
خرده فروشي و بدون برپايي نمايشگاه تجمعي برگزار خواهد شد. 
محمود بنان��ژاد رئيس اتاق اصناف مش��هد درخصوص جش��نواره فروش 
فوق العاده نوروزي در مشهد گفت: امسال نيز مانند سال گذشته جشنواره اي 
با نام»نمايشگاهي به وسعت ايران« به جاي نمايشگاه هاي تجمعي برگزار و 
كاالهاي مورد نياز مردم از س��وي واحدهاي خرده فروشي عرضه مي شود.  
وي افزود: اين جشنواره موجب مي شود تا بازار واحدهاي صنفي كه در دو 
سال گذشته به دليل شيوع بيماري كرونا با مشكالتي مانند تعطيلي مواجه 
بودند رونق گيرد و همچنين مردم كه امروز با مشكالت اقتصادي و افزايش 
قميت كاالها مواجه هستند بتوانند با قيمت كمتري كاالها و خدمات مورد 
نياز خود را دريافت كنند.  رئيس اتاق اصناف مشهد تصريح كرد: اجراي اين 
جشنواره در واحدهاي صنفي و به صورت گسترده به دليل بيماري كرونا و 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي بسيار مي تواند براي مردم و اصناف مؤثر واقع 
شود.  بنانژاد درباره اولويت واحدهاي صنفي شركت كننده در اين جشنواره 
گفت: اولويت با واحدهاي صنفي مانند پوشاك، كيف، كفش، آجيل، خشكبار، 
شيريني، پرده و قاليشويي  است.  وي افزود: اين جشنواره از ابتدای بهمن سال 
جاري شروع مي شود و تا پايان سال يعني تا عيد نوروز ادامه خواهد داشت. 

 امضاي تفاهمنامه همكاري كميته امداد 
با مسجد مقدس جمكران

به منظور بهره من�دي از امكانات و با     قم
ه�دف تروي�ج فرهن�گ مه�دوي و 
خدمت رساني بيشتر و بهتر به محرومان، كميته امداد قم و مسجد 
كردن�د.  امض�ا  هم�كاري  تفاهمنام�ه  جمك�ران  مق�دس 
در اين تفاهمنامه كه به امضاي مش��ترك دكتر محسن مسعوديان راد 
مديركل كميته امداد استان قم و محمدكاظم پور اميني قائم مقام توليت 
مسجد مقدس جمكران رسيده اس��ت، نيازمندان معرفي شده از سوي 
كميته امداد قم از خدمات دارالش��فاي مس��جد بهره مند خواهند شد.  
براس��اس اين تفاهمنامه دو نهاد با بهره مندي و هم افزايي ظرفيت ه�ا و 
امكان�ات م�ادي و معن�وي موج�ود، ب��راي ترويج فرهنگ نيكوكاري و 
توسعه مشاركت هاي مردمي با هدف توسع�ه عدالت اجتماعي و ترويج 
فرهنگ مهدوي گام بر خواهند داشت.  اين تفاهمنامه با موضوع ترويج 
فرهنگ مهدوي به وسيله خدمت به مس��تضعفان و مددجويان كميته 
امداد و ارائه خدمات فرهنگي و اجتماعي به زائران و مجاوران مس��جد 
مقدس جمكران به مدت دو سال شمس��ي امضا شده است.  همچنين 
مسجد مقدس جمكران متعهد شده است تا فضاي مناسبي را براي فروش 
محصوالت توليدي مددجويان كميته امداد در اختيار اين نهاد قرار دهد.   
برگزاري دوره هاي اردويي آنالين و پخش براي مددجويان تحت حمايت 
امداد امام )ره( در اس��تان هاي مختلف و ايجاد مركز نيكوكاري در اين 
مسجد مقدس نيز بخشي از تعهدات كميته امداد استان قم است كه در 
اين تفاهمنامه به آن اشاره  شده است.  يكي از مهم ترين تعهدات طرفين 
در اين تفاهمنامه، نصب صندوق هاي صدقات كميته امداد اطراف مسجد 

جمكران براي ذبح قرباني و توزيع آن بين مددجويان اين نهاد است.

  تكميل پروژه تقاطع غيرهمسطح 
ميدان شهيد مطهري بوشهر

شهردار بندر بوشهر گفت: پروژه تقاطع      بوشهر
غيرهمسطح ميدان شهيد مطهري در 

پروسه يكساله تكميل خواهدشد. 
حس��ين حيدري ش��هردار بوش��هر با اش��اره به تكميل پروژه تقاطع 
غيرهمس��طح ميدان ش��هيد مطهري در پروسه يكس��اله گفت: همه 
پروژه هاي در دست احداث شهرداري داراي زمانبندي دقيق است كه 
طبق برنامه پيش خواهد رفت و به طور حتم بايد تدابيري لحاظ شود تا 

روند اجراي پروژه  ها از زمان تعيين شده جلو بيفتد.  
وي گفت: تقاطع غير همسطح شهيدسليماني ۸۲ميليارد تومان اعتبار 
مصوب دارد كه هم اكنون 1۵ميلي��ارد تومان تخصيص اعتبار اين طرح 
انجام گرفته و مرحله به مرحله پس از بررسي وضعيت و استاندارد سازي 
به پيمانكار پرداخت مي شود.  شهردار بندربوشهر تصريح كرد: اين طرح 
تا دي ماه 1۴۰1به بهره برداري مي رسد.     وي در بازديد از ساخت يادمان 
شهداي گمنام در پارك شغاب هم گفت: اعتبار اين يادمان و محوطه سازي 
آن افزون بر يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان است و تا آخر سال به پايان 
مي رسد.   شهردار بوشهر افزود: اين مسير بسيار اهميت دارد و موجب كم 
شدن بار ترافيكي در مسير اصلي شهر مي شود.  حيدري ادامه داد: ازطرف 
مديران قبلي و مديران فعلي از همه مردم شهر و حتي مسافراني كه وارد 
بوشهر مي شوند به خاطر تأخير در ساخت اين تقاطع عذرخواهي كرده و 
قول مي دهم شتاب فراواني دربحث پروژه هاي عمراني شهر ايجاد شود.  

وي گفت: عمليات اجرايي تقاطع غير همسطح شهيدسليماني بعد از 
تقاطع آزادي دومين تقاطع غيرهمسطح در شهر بوشهر است كه از سال 
۹۸ آغاز شده و قرار بود طی 1۸ماه به بهره برداري برسد كه پيمانكار اول 

در روند اجرا موفق عمل نكرد.  
نماينده مردم بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس شوراي اسالمي هم گفت: 
اين طرح مدت ها متوقف شده بود و با توجه به ترافيك در رفت وآمد مردم 

موجب نگراني شهروندان شده بود. 

تكميل زيرگذر چمگلك تا پايان بهمن ماه 
    خوزستان پروژه زيرگذر شهر چمگلك انديمشك تا پايان 
بهمن ماه سال جاري به بهره برداري مي رسد .

غالم عباس بهرامي نيا مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خوزستان 
بازديد از پروژه هاي شهرس��تان انديمش��ك گفت: پروژه زيرگذر شهر 
چمگلك نقش كليدي در كاهش تصادفات اين مسير دارد و اين پروژه با 

اعتبار ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان در دست احداث است. 
وي با بيان اينكه اين پروژه تا پايان بهمن ماه سال جاري به بهره برداري 
مي رس��د، افزود: به منظور ايمن س��ازي، كاهش تصادف��ات جاده اي و 
زيباس��ازي مس��ير ورودي انديمش��ك، ميدان تقاطع آزادراه و ميدان 

دوكوهه با اعتبار ۲۶ ميليارد تومان در دست احداث است.  
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خوزستان ادامه داد: روشنايي 
مسير آزادي شهر به ش��هرك مدني كه بخش مهمي از مسير ترانزيتي 
جاده انديمشك به اهواز هستند با اعتباري بالغ بر ۲ميليارد تومان آغاز 
شده و تا پايان سال به بهره برداري مي رسد.  بهرامي نيا گفت: شهرستان 
انديمشك به عنوان ورودي اس��تان عالوه بر تردد خودروهاي سبك به 

عنوان يك جاده ترانزيتي بسيار حائز اهميت است.

انجام معاينه سالمتي ايدز و هپاتيت در زندان مركزي زاهدان 
غربالگ�ري      سيستان و بلوچستان
ن  ني�ا ا ند ز
زندان مركزي زاه�دان به عنوان گروه هاي 
آسيب پذير جامعه از نظر ابتال به هپاتيت و 

ايدز انجام شد. 
دكتر محمدحس��ين قديري مس��ئول واحد 
مبارزه ب��ا بيماري هاي واگير مركز بهداش��ت 
زاهدان گفت: در راستاي بيماريابي و شناسايي 
گروه هاي پرخطر و كاهش آسيب ها و همچنين 
اجراي برنامه هاي بهداشت و سالمت، نمونه گيري تست س��ريع ايدز مددجويان بند نسوان و مردان 
زندان مركزي زاهدان انجام شد.  وي افزود: عالوه بر اين تمامي زندانيان ورودي به بندها مورد غربالگري 
هپاتيت نيز قرار گرفتند.  اين مسئول بهداشتي گفت: اين طرح ساالنه در يك مرحله انجام مي شود و 
در صورت مثبت بودن جواب آزمايش ها، با رعايت اصل محفوظ ماندن اطالعات، فقط به خود فرد بيمار 
اطالع داده  می شود و براي ارائه خدمات مراقبت و درمان تشكيل پرونده، مشاوره و شروع درمان از سوي 

متخصص عفوني و همكاران مشاوره بيماري هاي رفتاري مركز بهداشت شهرستان انجام مي گردد.


