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88498441سرويس  شهرستان

بهره مندي يك ميليون و ۲۰۰ هزار گلستاني 
از خدمات طرح شهيد سليماني 

فرمان�ده س�پاه نين�واي گلس�تان از     گلستان
خدمت رساني بسيج و سپاه استان به يك 
ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم استان در اجراي طرح شهيد سليماني خبرداد. 
سردار علي ملك شاهكوهي فرمانده سپاه نينواي گلستان در گفت و گوي 
زنده ويديويي با كادر درمان استان به مناسبت عيدسعيد فطر با بيان اينكه 
جا دارد در اين روز با بركت از همه شهدای مدافع سالمت استان به ويژه دكتر 
عباسي كه افتخاري براي استان گلستان شد ياد كنيم گفت: سپاه و بسيج با 
اجراي طرح غربالگري و طرح شهيد سليماني درصدد برآمد تا بار مراجعه به 
مراكز درماني را كم كند و تاكنون يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم استان 
از خدمات اين طرح ها بهره مند شده اند.  وي افزود: خود را مؤظف دانستم از 
زحمات و تالش هاي همه متوليان بهداشت و درمان به ويژه كادر درمان كه 
در خط مقدم مبارزه با اين ويروس بودند قدرداني كنم.  فرمانده سپاه نينواي 
استان گلستان ادامه داد: هنوز فراموش نكرده ايم يك سال پيش از يكهزار و 
۲۰۰ تخت بيمارستاني نزديك به 9۰۰ تخت درگير بيماران كرونايي بود و 

سپاه با راه اندازي بيمارستان صحرايي به كمك كادر درمان آمد.

ب�ا حض����ور     سيستان وبلوچستان
ويدئوكنفرانس 
رئيس جمه�وري چه�ار طرح زيرس�اختي و 
اقتصادي با اشتغالزايي ۶۷۵ نفر در منطقه آزاد 

چابهار به بهره برداري رسيد. 
عبدالرحيم كردي مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار در مراس��م افتتاح چهار طرح زيرساختي و 
اقتصادي كه اشتغالزايي ۶۷۵ نفر را فراهم مي كند، 
گفت: چابهار با اين جغرافياي اس��تراتژيك، در پي 
عنايات ويژه مقام معظم رهبري به توسعه سواحل 
مكران و اهتمام دولت دوازدهم و در سال هاي اخير 
به جايگاه بين المللي اش نزديك ش��ده است.  وي 
افزود: تصويب طرح توسعه منطقه آزاد با يك نقطه 
منفصل در مرز ريم��دان به عن��وان دروازه ورود به 
اقتصاد ۲۱9 ميليون نفري پاكستان و اتصال به پروژه 
بزرگ كريدور اقتصادي چين و پاكستان، نويدبخش 
تحوالت عظيم اقتصادي براي اين جغرافياي ارزشمند 
و اقتصاد ملي و منطقه اي است.  رئيس هيئت مديره 

س��ازمان منطقه آزاد چابهار تصريح كرد: با اتصال 
راه آهن چابهار به زاهدان كه بخش عمده و مهم آن 
به پايان رسيده اس��ت، در كنار توسعه بندر شهيد 
بهشتي وقت آن رسيده است كه چابهار را پايتخت 
دريايي ايران لقب دهيد.  كردي افزود: در منطقه آزاد 

چابهار بر پايه مأموريت هاي محوري پتروش��يمي، 
فوالد، لجس��تيك و حمل ونقل، ب��ا برنامه ريزي و 
سياست گذاري مناسب، براي افزايش ظرفيت جذب 
سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي برنامه ريزي و 
تالش اساسي صورت پذيرفته است.  به گفته وي، 

در اين راستا شهرك پتروش��يمي نگين مكران در 
زميني به مس��احت ۱۲۰۰ هكتار به عنوان بخشي 
از هاب )شبكه( سوم پتروشيمي با سرمايه گذاري 
به ارزش ۱۰۶۴ميليارد تومان و ظرفيت جذب ۱۴ 
ميليارد يورو سرمايه گذاري براي توليد ۲۰ ميليون 
تن محصوالت پتروش��يمي و صرفاً براي صادرات 
طراحي شده است. سه مجتمع پتروشيمي با ارزش 
س��رمايه گذاري 3/۶ ميلي��ون يورو در اين س��ايت 
درحال ساخت هس��تند و از نيمه ۱۴۰۱ به تدريج 
به بهره برداري خواهند رسيد.  رئيس هيئت مديره 
سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: در چابهار  براساس 
سند جامع لجستيك كشور تمركز بر زيرساخت هاي 
لجستيكي و تهيه طرح جامع محدوده جديد منطقه 
آزاد با تمركز بر هاب لجس��تيك اقدام ارزشمندي 
است كه صورت پذيرفته است و در اين راستا امروز 
شاهد افتتاح مجتمع انبارهاي منطقه آزاد چابهار به 
مساحت 3۵ هزار مترمربع و ارزش سرمايه گذاري 

۱۵۶ ميليارد تومان هستيم.

افتتاح 4 طرح زيرساختي و اقتصادي با اشتغالزايي ۶۷۵ نفر در منطقه آزاد چابهار

۸ پروژه اقتصادي در منطقه آزاد اروند به بهره برداري رسيد
همزم�ان با     خوزستان
عيد س�عيد 
فط�ر، هش�ت پ�روژه اقتصادي ب�ا حضور 
ويدئوكنفرانس رئيس جمهور در منطقه آزاد 

اروند به بهره برداري رسيد. 
با افتتاح اين هشت پروژه اقتصادي ميزان اشتغال 
در منطقه آزاد اروند به صورت مستقيم 9۰۷ نفر و 
به صورت غير مستقيم ۱3۲9 نفر شد.  اين پروژه ها 
از سوي بخش خصوصي اجرايي شده اند و از اين 

تعداد، هفت پروژه در سايت صنعتي خرمشهر و يك طرح نيز در شهرك صنعتي شماره يك آبادان قرار دارند.  
شركت پرداخت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان اروند با محصول پايانه فروش آنالين باسيم و 
بي سيم آفالين و دستگاه خودپرداخت، صنايع غذايي ميهن با محصول سردخانه دومداره ۵ هزارتني، شركت 
صنعت الكتريك ايرانيان اروند با محصول طرح توسعه كليد مينياتوري المپ ال اي دي چراغ پروژكتوري، 
شركت عطر تن آراي اروند با محصول عطر ادكلن و لوازم آرايشي، مركز نوآوري منطقه آزاد )اروند تك( با 
محصول شتاب دهنده، شركت يزدان پرتو الماس اروند با محصول انواع المپ هاي ال اي دي و شركت صلح 

آسماني اروند با محصول توليد فيلتر روغن موتور، هشت پروژه اقتصادي منطقه آزاد اروند هستند. 

۲۸۵ مددجوي خراسان شمالي صاحب خانه شدند 
۲8۵ مددجوي      خراسان شمالي
تح�ت حمايت 
كميته امدادخراسان شمالي با هزينه ۴۰ ميليارد 
توم�ان س�ال گذش�ته صاحب خان�ه ش�دند. 
مجيد اله��ي راد مديركل كميته امداد خراس��ان 
شمالي با اشاره به اهميت ايجاد مسكن براي جامعه 
هدف اين نهاد گفت: سال گذشته ۲۸۵ مورد مسكن 
براي مددجويان زيرپوش��ش اين نهاد احداث و به 
آنها واگذار شد.  وي بابيان اينكه براي ساخت اين 
واحدها ۴۰ ميليارد تومان هزينه شده است، افزود: اين اعتبارات از محل منابع دولتي، زكات، صدقات، تسهيالت 
صندوق امداد واليت، تسهيالت ساير بانك ها و آورده خود مددجويان پرداخت  شده است.  مديركل كميته 
امداد امام خميني)ره( خراسان شمالي با بيان اينكه اين نهاد طي سال گذشته بيش از 3 هزار و ۱9 مورد خدمات 
عمراني به مددجويان استان ارائه داده است، خاطرنشان كرد: ۲ هزار و ۷3۴ مورد آن مربوط به تعميرات و ساخت 
سرويس بهداشتي بوده است.  الهي راد تأمين مسكن را يكي از راه هاي توانمندسازي و خودكفايي مددجويان اين 
نهاد برشمرد و گفت: خيران مي توانند كمك هاي خود را از طريق ادارات كميته امداد در سراسر استان، مراكز 

نيكوكاري و همچنين شماره  گيري كد دستوري #۰۵۸*۸۸۷۷* به دست نيازمندان برسانند.

سجاد مرسليسيداحمد هاشمي اشكا

توزيع 1۰6 هزار بسته معيشتي در بين مددجويان كميته امداد اصفهان
1۰۶هزار بسته     اصفهان
معيش�تي ب�ه 
ارزش 33 ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان تهيه 
و در بين مددجويان تح�ت حمايت كميته 

امداد اصفهان توزيع شد. 
كريم زارع مديركل كميته امداد امام خميني 
اس��تان اصفهان گفت: ماه مبارك رمضان در 
راستاي تهيه و توزيع غذاي گرم و افطاري ساده، 
بالغ بر ۶۷۰ هزار پرس غذاي گرم و افطاري به 

مبلغ ۱۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان بين نيازمندان تحت حمايت توزيع شد.  وي با اشاره به شناسايي 
خيران محالت و دعوت از آنان براي همكاري در تأمين سبد نيازمندان در ايام ماه مبارك رمضان افزود: 
از طريق هماهنگي با مراكز نيكوكاري و تعامالت با صنوف مختلف در راستاي جذب نذورات به منظور 
تأمين سبدهاي غذايي نيازمندان، ۱۰۶ هزار بسته معيشتي به ارزش بالغ بر 33ميليارد و ۵۰۰ ميليون 

تومان تهيه و در بين مددجويان تحت حمايت كميته امداد توزيع شده است.

اولين رزمايش همدلي استاني خانه مطبوعات لرستان انجام شد
با ت�اش خانه     لرستان
و  مطبوع�ات 
رسانه هاي لرستان و س�تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( اس�تان اولي�ن رزمايش 
همدل�ي در س�ال 1۴۰۰ برگ�زار ش�د. 
محمدناصر بهاري مديرعام��ل خانه مطبوعات 
لرستان گفت: در راستاي اهداف تعيين شده اين 
خانه، اولين رزمايش همدلي با همكاري و مساعدت 
دستگاه هاي ذيربط در سطح مركز استان و 9 شهر 

ديگر برگزار شد.  وي افزود: در شرايطي كه ويروس كرونا تمام اقشار مختلف جامعه را تحت تأثير قرار داده است 
و با عنايت به فرا رسيدن عيد سعيد فطر مجالي پيش آمد تا اين رزمايش انجام و بسته هاي معيشتي بين حدود 
3۵۰ نفر توزيع شود.  مديرعامل خانه مطبوعات لرستان ادامه داد: اين مديريت و اعضای هيئت مديره خانه از 
ابتداي سال جديد تمام تالش خود را در راستاي اهداف ترسيم شده براي سال ۱۴۰۰ بكار بسته و در صدد است 

تا با ايجاد و تقويت ساختارهاي قانوني خانه، فضايي مناسب براي فعاليت هاي رسانه اي به وجود بياورد.

   اردبيل: مديرجهاد كشاورزي خلخال گفت: كاهش قابل توجه ميزان 
بارندگي در نخستين ماه از فصل بهار و خشكسالي، امسال بر روند توليدات 
كش��اورزي اين شهرس��تان تأثير گذاش��ته و كاهش ۵۰ درصدي توليد 
محصوالت زراعي در اين منطقه پيش بيني مي ش��ود.  محمد شاد خاطر 
افزود: با توجه به وضعيت محصوالت كشاورزي كشت شده پاييزه و بهاره 
پيش بيني مي شود ميزان توليد گندم از ۱۰ هزارتن سال قبل با ۵۰ درصد 
كاهش به ۵ هزار تن و همچنين ميزان توليد حبوبات نيز با ۵۰ درصد كاهش 

حداكثر به يك هزارتن در فصل برداشت محصوالت زراعي كاهش يابد. 
   زنجان: اس��تاندار زنجان گفت: س��ال گذش��ته ۴۴ واح��د توليدي با 
مقياس هاي مختلف كه سال ها تعطيل يا راكد بودند به چرخه بازگشت و 
امس��ال هم چهار واحد ديگر فعاليت خود را از نو آغاز خواهد كرد.  فتح اهلل 
حقيقي با اشاره به اينكه حجم س��رمايه گذاري صنعتي از يك هزار و ۱۰۰ 
ميليارد تومان به ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيد، افزود: سال گذشته ۴۴ 
واحد توليدي با مقياس هاي مختلف كه سال ها تعطيل يا راكد بودند به چرخه 
بازگشت و امسال هم چهار واحد ديگر فعاليت خود را از نو آغاز خواهد كرد. 

   ايام: مديرعامل شركت آب و فاضالب استان ايالم گفت: طرح ارتقاي 
آب از سد ايالم به ميزان ۲۰۰ ليتر در ثانيه با ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي در 
دست اجراست.  نوراهلل تيموري افزود: براي تكميل طرح 3۲ميليارد تومان 
اعتبار نياز است.  وي ادامه داد: با توجه به رشد جمعيت شهري، ساخت 
و سازهاي بي رويه و مهاجرت پذيري مركز استان، افزايش دما، تغييرات 
اقليمي، كاهش نزوالت جوي و شيوع ويروس كرونا، شهر ايالم با كمبود 

حدود ۲۰۰ ليتر در ثانيه مواجه است.

راه اندازي 1۸ كلينيك درمان سرپايي 
كروناويروس در شيراز

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي     فارس
ش�يراز از راه ان�دازي و تجهي�ز 18 
كلينيك درمان س�رپايي كرونا ويروس در اين دانشگاه خبر داد. 
اورنگ ايالمي معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��كي ش��يراز با اشاره به 
راه اندازي و تجهيز ۱۸ كلينيك هاي درمان سرپايي بيماران OPAT در 
بيمارستان هاي مرجع كرونا در شيراز و قطب هاي درماني شهرستان هاي 
فارس، گفت: با راه اندازي اين كلينيك ها، بيماران پس از ارزيابي اوليه، در 
صورتي كه نياز به بستري شدن نداشته باشند، در كلينيك هاي سرپايي 
از سوي پزشكان متخصص ويزيت و اقدامات درماني مورد نياز را دريافت 
مي كنند.  وي با بيان اينك��ه راه اندازي اين كلينيك ها، ضريب اش��غال 
تخت هاي بستري را كاهش مي دهد، افزود: همكاري مطلوب بيمارستان ها 
در اجراي اين دس��تور العمل، كمك كرد كه به بهره وري بسيار خوبي در 
استفاده از تخت هاي بستري برسيم.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي 
شيراز با تأكيد بر اينكه از ابتداي راه اندازي اين كلينيك ها تاكنون، بيش 
از هزار مورد بستري بيمارستاني به كلينيك هاي سرپايي هدايت شده اند، 
گفت: برآورد ريالي كاهش هزينه اين بيماران، نش��ان مي دهد اين اقدام 
چقدر در بهره وري منابع و اقتصاد درمان بيمارستاني نيز، مؤثر بوده است. 

 شوراي عالي دانشنامه دفاع مقدس 
در استان مركزي فعال شد

 15 هزار فرصت شغلي 
در طرح هاي صنعتي اردبيل ايجاد مي شود

   مركزي ش�وراي عال�ي 
دانشنامه استاني 
دفاع مقدس با حضور اس�اتيد دانشگاه ها و 
پيشكسوتان دفاع مقدس به رياست فرمانده 
سپاه روح اهلل اس�تان مركزي در اين استان 

فعاليت خود را آغاز كرد. 
سرهنگ پاسدار غالمرضا كريمي مديركل حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي 
گفت: از شش سال گذشته با تشكيل ستاد پيشينه 
رزم استان مركزي بازخواني و تبيين نقش استان 
مرك��زي در دفاع مقدس آغاز ش��د.  وي افزود: با 
تشكيل س��تاد كنگره شهداي اس��تان مركزي 
فعاليت در راستاي بازخواني و تبيين نقش استان 
در دفاع مقدس ش��كل جديدي ب��ه خود گرفت 
و كار به ش��كل ويژه اي دنبال شد كه بيش از ۱۸ 
اجالس��يه تخصصي و هزار برنام��ه فرهنگي در 
راستاي كنگره در سال 9۸ برگزار شد.  مديركل 
حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
مركزي تصريح كرد: در س��ال گذشته با تشكيل 
ستاد گراميداشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس 
فعاليت ها با محوريت كنگره شهدا ادامه پيدا كرد 
و استان مركزي توانست بيش از ۵ هزار برنامه در 
اين راستا برگزار كند كه امسال برنامه هاي مرتبط 

با دفاع مقدس در دو بعد تهيه دانشنامه استاني 
دفاع مقدس و س��تاد گراميداشت مناسبت هاي 
دفاع مقدس و مقاومت دنبال مي ش��ود.  كريمي 
گفت: در راستاي تهيه دانش��نامه دفاع مقدس 
استان پيشرفت هاي بسيار خوبي انجام شده كه 
تهيه بيش از ۶۲۵ مدخل تنها بخشي از اقدامات 
است و نقش تمام اقشار، نهادها، اماكن، دستگاه ها 
و گروه هاي مردمي در دانشنامه دفاع مقدس به 
طور ويژه بررسي مي ش��ود.  مديركل حفظ آثار 
و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس اس��تان مركزي 
ادامه داد: ش��وراي عالي دانش��نامه استاني دفاع 
مقدس با حضور اساتيد دانشگاه ها و پيشكسوتان 
دفاع مقدس تشكيل شده كه رياست آن بر عهده 
فرمانده سپاه روح اهلل است.  وي خاطرنشان كرد: 
همچنين پنج كميته تخصصي شهدا و اشخاص، 
جغرافيا، فرهنگي، اجتماعي و نظامي تشكيل شده 
كه در راس��تاي نظارت بر محتواي كميته ها سه 
كارگروه نظارت تشكيل شده است.  كريمي افزود: 
كارگروه هاي نظارت در بخش هاي محتوايي، علمي 
و ادبي فعاليت مي كنند كه در بخش محتوايي براي 
جلوگيري از تحريف، در بخش علمي براي ساختار 
دايره المعارفي و براي اقدامات ويراستاري كارگروه 

ادبي مشغول به فعاليت هستند. 

رئيس سازمان     اردبيل
صنعت، معدن و 
تجارت اردبيل از ايجاد 1۵ هزار فرصت شغلي 
در طرح ه�اي صنعت�ي اس�تان خب�رداد. 
رامين صادقي رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اردبيل گفت: بهره گيري از ظرفيت هاي 
اشتغال در بخش صنعت يكي از اهداف مهم در 
طول س��اليان گذشته بوده اس��ت كه درصدد 
هستيم تا پايان امسال اش��تغالزايي در بخش 
صنعت را تا 3۴ درصد ارتق��ا دهيم.  وي افزود: 
ايجاد فرصت هاي ش��غلي مناس��ب با در نظر 
گرفتن قابليت ه��اي ف��ردي و همچنين رفع 
معضل بيكاري ي��ك اولويت اساس��ي در اين 
زمينه اس��ت به طوري كه زمينه س��از فرصت 
كارآفريني براي افراد پايين ۲۵ درصد است كه 
راه اندازي واحدهاي صنعتي در حوزه اشتغال 
بس��يار حائز اهميت اس��ت.  رئيس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت اردبي��ل تصريح كرد: 
فعال سازي واحدهاي راكد و نيز افزايش توليد 
با هدف تقويت اصناف توليدي روند مثبتي به 
دس��ت آورده و به دنبال ايجاد 9 ه��زار و ۱۶۱ 
فرصت شغلي در بخش صنعت و معدن هستيم 
كه در اين زمينه تالش هاي خوبي در اين حوزه 

انجام يافته اس��ت.  صادقي ادامه داد: در حال 
حاضر ۵۵ ه��زار بافنده با اش��تغال ۸ هزار نفر 
در س��ال گذشته محقق ش��ده و در اين زمينه 
فعال سازي بيمه و كارت بافندگي براي فعاالن 
اين عرصه حمايت هاي خوبي انجام يافته كه در 
اين زمينه تفاهمنامه اي براي پوشش بيمه اي 
در قالب بيمه عش��ايري و روستايي مبناي كار 
قرار گرفته است.  وي گفت: ۴۰ برنامه حمايتي 
در اين زمينه انجام يافت��ه و صدور مجوزها نيز 
در اين زمينه افزايش ۷۱ درصدي داشته است 
كه درصدد هستيم اين آمار را به صورت دقيق 
ثبت و مش��خص كنيم و در راس��تاي ارتقاي 
ش��اخص هاي مورد نظر نيز آن طور كه بايد به 
ميزان مناسب ۷۱ درصدي دست يابيم.  رئيس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل 
اف��زود: در حال حاضر 9۵۰ جواز تأس��يس در 
استان صادر شده و به همين منظور ۴۵۰ هزار 
ميليارد ريال با ايجاد ۱۵ هزار فرصت شغلي در 
دس��تور كار قرار دارد كه بي شك نقطه عطفي 
براي توسعه استان محس��وب مي شود و طبق 
پيش بيني هاي به عمل آمده در اجرايي شدن 
فازهاي عملياتي 3۰۰ طرح صنعتي تا دو سال 

آينده مي توانيم موفق عمل كنيم.

 جشن عيد فطر در بويين زهرا 
با توزيع 67۰۰ بسته معيشتي و غذاي گرم

گروه هاي جهادي مستقر در قزوين امس�ال را با شور و حال خاصي 
آغاز كرده اند. آنها عزم خود را جزم كرده اند تا در سال 1۴۰۰ بتوانند 
بخش عمده اي از مشكات و نيازهاي مناطق محروم را مرتفع سازند.  
به همين خاطر از همان روزهاي اول بهار يكهزار جهادگر در قالب ۵۰ 
گروه جهادي به سمت مناطق محروم و كم برخوردار استان رفتند تا 
عاوه بر خدمات رس�اني در حوزه هاي عمراني، فرهنگي، اقتصادي 
و بهداشت و سامت، س�ال نو را در كنار روستاييان جشن بگيرند و 
حاال و در منطقه بويين زهرا و به همت بس�يج سازندگي سپاه ناحيه 
امام حسين)ع( اين شهرستان با توزيع 1۷1۰ بسته معيشتي به همراه 
۵ هزار غذاي گرم بين نيازمندان عيد سعيد فطر را جشن گرفتند. 

    
گروه هاي جهادي در قزوين روزهاي پركاري را سپري مي كنند. حضور در 
مناطق محروم و كم برخوردار و خدمات رساني به نيازمندان در كنار تهيه 
و توزيع بسته هاي معيشتي و همچنين اجراي طرح شهيد قاسم سليماني 
براي مبارزه با كرونا از جمله كارهايي است كه آنها در دستور كار دارند و صد 

البته كه تمام آنها را به خوبي به نتيجه مي رسانند. 
در همين رابطه مس��ئول بسيج سازندگي س��پاه ناحيه امام حسين )ع( 
شهرستان بويين زهرا با بيان اينكه همزمان با عيد بندگي در مرحله سوم 
رزمايش كمك مؤمنانه توانستيم ۱۷۱۰ بسته معيشتي به همراه ۵ هزار 
غذاي گرم به ارزش ۵۷3 ميليون تومان بين نيازمندان در سطح شهرستان 
توزيع كنيم، به »جوان« مي گويد: »از ابتداي شيوع بيماري كرونا و حضور 
همه جانبه جهادگران بسيجي در ميدان مقابله با اين ويروس منحوس 
اقدامات ويژ ه اي صورت گرفته و رزمايش كمك مؤمنانه و محروميت زدايي 
كه از مأموريت هاي اصلي سپاه و بسيج است به همت نيرو هاي بسيجي كه 
برآمده از دل مردم هستند انجام مي شود.« سرهنگ سيدحسن حسيني 
تأكيد مي كند: »همين كمك ها كه در عرصه هاي مختلف شكل گرفته در 

كنترل آسيب هاي ناشي از كرونا بسيار موفق بوده است.«
اين مسئول در ادامه به اهداف عملياتي قرارگاه حاج قاسم سليماني اشاره 
كرده و ادامه مي دهد: »با همفكري و همياري اعضاي قرارگاه، اين قرارگاه در 
تمام عرصه ها ورود كرده و مردم شهرستان شاهد حضور نيروهاي جهادي 
در امور مختلف به ويژه اشتغال خرد، ساخت مسكن مددجويان، آبرساني 
به روستاها و مناطق محروم، تهيه جهيزيه براي خانواده هاي نيازمندان و 

بسته هاي كمك معيشتي به صورت انقالبي بوده اند.«
مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه امام حسين)ع( شهرستان بويين زهرا 
خاطرنشان مي كند: »بسيج سازندگي همزمان با شروع ويروس منحوس 
كرونا، خدمت و مجاهدت به همنوعان را سرلوحه اهداف خود قرار داده 
و توانستيم در حد توانمان براي حل مشكالت اقتصادي مردم عزيزمان 
مجاهدت كنيم و اين مجاهدت را با دل و جان پذيرفته ايم. امروز مجاهدت 
ما در ميدان جنگ اقتصادي است و هدف نهايي ما، ريشه كن كردن چهره 

فقر در جامعه است و تا پايان اين مأموريت در كنار مردم خواهيم ماند.«
   جشن عيد نوروز در كنار محرومان 

جهادگران قزويني از ابتداي امسال كارهايشان را با برنامه ريزي مشخصي 
آغاز كرده اند و در تعطيالت نوروزي بود كه ۵۰ گروه جهادي به سمت مناطق 

محروم و كم برخوردار رفتند تا در خدمت ساكنان اين مناطق باشند. 
مسئول حركت هاي جهادي بسيج سازندگي استان قزوين در گفت وگو با 
»جوان« با بيان اينكه عرصه هاي خدمت رساني اين گروه ها در حوزه هاي 
عمراني، فرهنگي، اقتصادي و بهداشت و س��المت بود و تقريباً هزار نفر 
از جهادگران در قالب ۵۰ گروه جهادي عيدش��ان را با هموطنان محروم 
و نيازمند جش��ن گرفتند، مي گويد: »حوزه فعالي��ت گروه هاي جهادي 
روس��تاهاي بخش كوهين، بخش طارم س��فلي، بخش الم��وت غربي، 

شهرستان آوج و تعدادي از روستاهاي استان سيستان بلوچستان بود.«
محمدرضا بحراني با بيان اينكه سه گروه جهادي پزشكي و دندانپزشكي 
نيز در زندان مركزي مستقر شدند و به ارائه خدمت به زندانيان پرداختند، 
تصري��ح مي كند: »درمانگاه دندانپزش��كي جهادگران توس��ط بس��يج 
دانشجويي مديريت مي شود و تيم جهادي دانشجويان قزوين متشكل از 
۵۰ نفر از دندانپزشكان، متخصصان و پزشكان و پرستاران و متخصصين 
پزشكي در زندان مركزي مستقر شدند تا خدمات دندانپزشكي در همه 
حوزه ها اعم از كشيدن دندان، جرمگيري، ترميم دندان و عصب كشي و 
همه مواردي كه در حوزه تخصصي دندانپزشكي نياز است را به زندانيان و 

خانواده هاي محروم آنان ارائه كنند.«
به گفته اين مسئول، تمام اردوهاي جهادي براساس شناسايي منطقه و 
شناخت كمبودها، معضالت و مسائل منطقه انجام مي شود. به اين صورت 
كه گروه هاي جهادي، منطقه را شناس��ايي و مس��ائل منطقه را بررسي 
مي كنند و ممكن است در هر منطقه بين 3 تا ۵ سال حضور داشته باشند و 

بعد از رفع مشكالت و نيازهاي آن، به مناطق ديگر مي روند.«
بحراني مي گويد: »در عيد نوروز گروه دانشجويان دانشگاه بين المللي امام 
خميني)ره( در بخش كوهين روستاي شنازن مستقر شدند. گروه جهادي 
دانشگاه فرهنگيان، دانشجو معلميني هستند كه به روستاهاي مختلف 
رفته و عالوه بر كار آموزشي – فرهنگي، در صورت نياز، مدارس روستا را نيز 

با تيم عمراني خود تعمير و تكميل مي كنند.«
وي با اش��اره به اينكه نيروهاي جهادي دانش��گاه بين المللي كار تعمير و 
تكميل خانه محروم را هم انجام مي دهند و در كنار كار جهادي كار تربيتي و 
تشكيالتي را براي دانشجويان خودشان تعريف كرده اند، مي گويد: »يك گروه 
طلبه خواهر از منطقه بويين زهرا به روستاي بروق آوج اعزم شد تا كار فرهنگي 
و تربيتي انجام دهد. همچنين گروه جهادي بنيان مرصوص در منطقه الموت 

غربي مستقر شده و به رفع نيازهاي ساكنان اين منطقه پرداختند.«

بنياد بركت با توانمندسازي 6 واحد صنعتي 
در زنجان 4 هزار شغل ايجاد كرد

مش�اركت اقتص�ادي بني�اد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرم�ان 
ام�ام ب�ا ش�ش واح�د تولي�دي در اس�تان زنج�ان، باع�ث 
ايج�اد اش�تغال ب�راي ۴ ه�زار نفر در اين اس�تان ش�ده اس�ت. 
معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت از مشاركت 
اين بنياد با شش واحد صنعتي در اس��تان زنجان خبرداد و گفت: اين 
مشاركت با حجم كل سرمايه گذاري ۸۰۱ ميليارد ريالي صورت گرفته 
و ايجاد اشتغال براي ۴ هزار نفر را به دنبال داشته است.  هادي جوهري 
ادامه داد: بنياد بركت پس از تثبيت و به مرحله سوددهي رسيدن از سه 
واحد خارج شده و سهم خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است. 

وي همچنين از مشاركت بنياد بركت با يك كارخانه توليدكننده انواع 
سيم و كابل برق در زنجان خبرداد و گفت: سرمايه گذاري و مشاركت 
اقتصادي بنياد با شركت س��يم و كابل نور زنجان، عالوه بر احياي اين 

واحد صنعتي باعث ايجاد اشتغال براي ۲۰۰ نفر شده است. 
جوهري افزود: حجم كل س��رمايه گذاري براي احيا و آغاز به فعاليت 
مجدد اين شركت مستقر در شهرك صنعتي شماره  يك استان بالغ بر 
۱۵۰ ميليارد ريال است.  وي با اشاره به افتتاح فار توسعه اي اين واحد 
توليدي در سال گذشته خاطرنشان كرد: اين شركت قبل از مشاركت با 
بنياد بركت در فضايي اجاره  اي و با ظرفيت محدود مشغول به فعاليت 
بود كه با ورود و سرمايه گذاري بنياد بركت از سال ۱39۶، محل فعلي 
شركت خريداري و سرمايه در گردش مورد نياز جهت افزايش توليد آن 
تأمين شد و به چرخه توليد بازگشت و در حال حاضر به عنوان يكي از 

واحدهاي توليدي نمونه استان زنجان فعاليت مي كند. 
معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت ادامه داد: 
با افتتاح فاز توس��عه اي، ظرفيت توليد اين شركت از ۲۰ به ۷۰ درصد 
رسيده اس��ت و عمده محصوالت آن به ۱۵ كشور از جمله افغانستان، 
عراق و ارمنستان صادر مي ش��ود.  جوهري درباره محصوالت شركت 
مشاركتي بنياد بركت هم توضيح داد: اين كارخانه در زمينه توليد انواع 
سيم و كابل قدرت و خانگي فعاليت دارد و قرار است به زودي سيم هاي 
مخابراتي را هم به فهرست محصوالتش اضافه كند. تمام محصوالت اين 

كارخانه طبق آخرين استانداردهاي جهاني توليد مي شود. 
وي يادآور شد: مش��اركت اقتصادي و س��رمايه گذاري بنياد بركت در 
شركت سيم و كابل نور زنجان گام مؤثري در افزايش توليد، اشتغالزايي 
و صادرات محصوالت اين كارخانه بوده اس��ت و اين واحد صنعتي هم 

اكنون جزو ۲۰ صادركننده  عمده  استان محسوب مي  شود. 
جوهري تأكيد ك��رد: بني��اد بركت در مجم��وع اقدام به مش��اركت، 
س��رمايه گذاري، ارائه تس��هيالت و پش��تيباني از ۷۴۲ بنگاه متوسط 
صنعتي در سراسر كشور كرده كه باعث ايجاد فرصت هاي كسب و كار 
براي ۲۱۱ هزار متقاضي اشتغال شده اس��ت. ۶۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد 
ريال براي توانمندسازي اين ۷۴۲ بنگاه سرمايه گذاري شده و بنياد پس 
از تثبيت و به سوددهي رسيدن، از ۲۸۲ بنگاه خارج شده و سهام خود 

را به كارآفرينان و بخش خصوصي واگذار كرده است. 
به گفته معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت، اين 
بنياد در سال ۱۴۰۰ س��رمايه گذاري در يك هزار و ۲۴۰ بنگاه توليدي 
در مناطق محروم كشور را در دستور كار قرار داد كه احياي واحد هاي 
تعطيل و نيمه تعطيل در اولويت است.  گفتني است، بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرم��ان امام تاكن��ون ۴۶۸ طرح در حوزه هاي توانمندس��ازي 
اقتصادي، ام��ور زيربناي��ي، فرهنگي و خدم��ات بيم��ه اي را با حجم 
سرمايه گذاري يك هزار و ۴۵۲ ميليارد ريال در مناطق محروم و كمتر 
توسعه يافته استان زنجان به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 

 افتتاح ۳۸ طرح بزرگ اقتصادي 
و زيربنايي در منطقه آزاد ارس

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از افتتاح 38 پروژه بزرگ صنعتي، 
انبارداري، كش�اورزي، گردشگري و عمراني توسط رئيس جمهور 
در چهارمي�ن دوره افتتاح�ات مناط�ق آزاد در ارس خب�ر داد. 
 محسن نريمان مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد ارس گفت: 3۸ پروژه 
بزرگ صنعتي، انبارداري، فني و زيربنايي، كشاورزي و گردشگري از سوي 
رئيس جمهور در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.  وي ميزان اشتغالزايي اين 
تعداد پروژه ها را ۴9۸ نفر اعالم كرد و افزود: از مجموع 3۸ طرح افتتاحي، 
۲3 واحد صنعتي، سه واحد انبارداري، هفت واحد كشاورزي و دو پروژه 
گردشگري است.  مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه با اشاره به 
اين كه از اين ميزان سه درصد سرمايه گذاري ها توسط سازمان منطقه 
آزاد ارس و 9۷ درصد توسط بخش خصوصي انجام گرفته است، تصريح 
كرد: پل مسير سي، س��اختمان كالنتري و س��الن ورزشي خداآفرين 
پروژه هاي افتتاحي مي باشد كه با مجموع سرمايه گذاري ۶۰۰ ميليارد 

ريالي سازمان منطقه آزاد ارس به بهره برداري رسيد.

راه اندازي بزرگ ترين كشتارگاه صنعتي 
در اروميه 

بزرگ ترين كش�تارگاه صنعتي منطقه با 8۵۰ ميليارد ريال 
س�رمايه گذاري در اي�ن شهرس�تان راه ان�دازي مي ش�ود. 
رس��ول مقابلي فرماندار اروميه گفت: طرح مجتمع كش��تارگاه 
صنعتي »دام كشان دش��ت س��هند« با هدف راه اندازي زنجيره 
تأمين و عرضه فرآورده هاي گوشتي در زميني به مساحت ۲هكتار 
در اروميه راه اندازي مي شود.  وي افزود: تضمين سالمت دام كشتار 
شده، س��اماندهي ميادين دواب شهرستان، كشتار و بسته بندي 
گوش��ت با بهره گيري از فن��اوري روز دنيا، بس��ته بندي و عرضه 
بهداشتي ساير فرآورده هاي گوش��تي و رونق صنعت دامپروي و 
صنايع وابسته در استان از اهداف راه اندازي اين كشتارگاه صنعتي 
است.  فرماندار اروميه ادامه داد: امكان صادرات گوشت تازه به دليل 
به كارگيري فناوري روز براي افزايش مدت ماندگاري محصول و 
كاهش قيمت عرضه محصوالت به مصرف كننده نهايي از ديگر 

اهداف راه اندازي اين كشتارگاه صنعتي است.

مهارت آموزي ماهانه هزار و 7۰۰ 
مددجو در زندان هاي البرز 

ماهانه هزار و ۷۰۰ مددج�و در زندان هاي البرز مهارت هاي مختلف 
فني و حرفه اي را در كنار انجام فعاليت هاي توليدي فرا مي گيرند. 
محمدرضا رضابخش مدير بنياد تعاون و حرفه اي و صنايع زندانيان 
البرز با اشاره به مهارت آموزي ماهانه هزار و ۷۰۰ مددجو در زندان هاي 
اين استان گفت: ميزان اشتغال زندانيان در ندامتگاه هاي استان البرز 
از ۱۰درصد در س��ال 99 اكنون به ۵۰ درصد افزايش يافته اس��ت.  
مدير بنياد تعاون و حرف��ه اي و صنايع زندانيان تصريح كرد: هر يك 
از اين مهارآموزان به تناسب فعاليت هاي آموزشي و توليدي ماهانه 
بين ۲۵۰هزار تومان تا ۲ ميليون تومان دستمزد دريافت مي كنند.  
وي با اشاره به فعاليت ۱۷ كارگاه براي توانمندسازي مددجويان در 
زندان هاي استان البرز افزود: اين كارگاه ها در زمينه خياطي، فلزكاري، 
صنايع دس��تي، دوزندگي، چرم دوزي، توليد ماس��ك، قالي بافي، 
تراش كاري و توليد قطعات س��ري كاري، فيلتر هوا خودرو سبك، 

نجاري، مونتاژ المپ و صنايع خودروسازي فعال هستند.

   البرز    آذربايجان غربي   آذربايجان شرقي


