
 تزريق واكسن كوو ايران بركت 
در مشهد آغاز شد

همزمان با دهه كرامت تزريق واكسن ايراني      خراسان رضوي
كوو ايران بركت در مشهد مقدس آغاز شد. 
دكتر سيدكاظم فرهمند قائم مقام معاون دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
گفت: مشهد مقدس يكي از چهار مركز استان كشور است كه واكسن 
ايراني كوو بركت را تزريق مي كند و هم اكنون ۳ هزار و ۳۵۰ سهميه از 
اين واكسن به دانشگاه علوم پزشكي مشهد اختصاص يافته است.  وي 
افزود: تاكنون ۱۰هزار و ۵۰۰ نفر در كش��ور با واكسن كووايران بركت 
واكسينه شده اند.  قائم مقام معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
ادامه داد براساس اعالم وزارت بهداشت افرادي كه در مرحله اول واكسن 
سينوفارم دريافت كردند در مرحله دوم مي توانند واكسن كووايران بركت 
دريافت كنند و از اين بابت مشكلي براي فرد ايجاد نمي شود.  فرهمند 
گفت: محتويات واكسن اسپوتينك در مراحل اول و دوم متفاوت است، 
اما در مابقي واكسن هاي ايراني و خارجي از جمله كووايران بركت يكسان 
اس��ت.  وي افزود: واكسيناس��يون گروه سني ۶۵ س��ال به  زودي آغاز 

مي شود و تزريق گروه هاي باالي ۷۰تا۸۰ سال همچنان ادامه دارد.  

طرح جامع پدافند      سمنان
غيرعامل سمنان 
در پن�ج فص�ل و ش�اخص مه�م، همس�و با 
اولويت هاي استان طراحي و آماده ارائه شد. 
اي��رج كارخاي��ي مدي��ركل پدافن��د غيرعامل 
استانداري سمنان، با بيان اينكه مطالعات طرح 
جامع پدافند غيرعامل اس��تان سمنان به پايان 
رسيده اس��ت، گفت: در نظر اس��ت ۲۴ خرداد 
سال جاري طي مراس��مي با حضور معاون امور 
استان هاي سازمان پدافند غيرعامل كشور طرح 

جامع پدافند غيرعامل استان رونمايي شود. 
وي افزود: طرح جامع با مش��اركت اس��تانداري 
س��منان و س��ازمان پدافند غيرعامل كشور و با 
هم��كاري ۱۲ كارگروه تخصصي ذيل ش��وراي 
پدافند غيرعامل و تمامي دستگاه هاي اجرايي، 
فرمانداري ها و ش��هرداري هاي اس��تان تهيه و 
تدوين ش��ده اس��ت.  مديركل پدافند غيرعامل 

استانداري سمنان ادامه داد: طرح جامع پدافند 
غيرعامل اس��تان در پنج فصل تهيه ش��ده كه 
در فصل اول تم��ام اطالعات و داده ها و اس��ناد 
مرتبط با ح��وزه پدافند غير عام��ل جمع آوري 

و مورد تجزي��ه و تحليل قرار گرفت��ه و در فصل 
دوم همه زيرس��اخت ها و مراك��ز حائز اهميت 
از منظر پدافند غيرعامل شناس��ايي ش��ده اند.  
كارخايي گفت: در فصل س��وم تمامي تهديدات 

و آس��يب پذيري هاي بخش پدافند غيرعامل در 
س��طح اس��تان مورد تجزيه و تحليل و در فصل 
چهارم خطرپذيري دارايي هاي موجود در استان 
و تأثيرگذاري بر همديگر از نگاه پدافند غيرعامل 
مورد بررس��ي دقيق قرار گرفته است همچنين 
در فصل پنج��م راهكارهاي علم��ي و عملي در 
حوزه هاي هش��ت گانه پدافند غيرعامل ش��امل 
پدافند كالبدي، مردم محور، زيس��تي، پرتوي، 
سايبري، شيميايي، اقتصادي و عمومي و آمادگي 
براي مقابله با تهديدات و كاهش آسيب پذيري ها 
و مصون سازي زيرس��اخت ها ارائه مي شود.  وي 
گفت: طرح جامع پدافند غيرعامل اس��تان يك 
سند باالدستي استاني در حوزه پدافند غيرعامل 
محسوب مي ش��ود كه در آن س��ه هدف اصلي، 
شناس��ايي ظرفيت ها و توانمندي ها، ش��ناخت 
آس��يب پذيري ها و ارائه راهكار ب��راي مقابله با 

تهديدات ديده شده است.

طرح جامع پدافند غيرعامل سمنان تدوين شد
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سجاد مرسليحوریه ملكي

ساخت ۲ هزار واحد مسكن جوانان روستايي در گلستان
مدي�ركل بني�اد     گلستان
گلستان  مسكن 
از ساخت ۲ هزار واحد مسكن جوانان روستايي با 
اعتبار ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار در استان خبرداد. 
حسيني مديركل بنياد مسكن گلستان گفت: از 
سال گذشته طرحي به نام طرح مسكن جوانان 
در سطح استان اجرايي شده كه به سبب آن ۲۷ 
تفاهمنامه با دس��تگاه هاي اجرايي منعقد شده 
است.  وي افزود: در اين رابطه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ 

متقاضي مسكن روستايي از دهك هاي ۴ تا ۷ درآمدي در سامانه بنياد مسكن ثبت نام كرده اند.  حسيني 
افزود: راه ديگري هم كه وجود دارد سكونت در خانه هاي »بنياد ساخت« است كه در اين روش بنياد زمين 
و منابع مالي براي ساخت مجتمع هاي مسكوني را تأمين و بعد از ساخت به متقاضيان واجد شرايط تحويل 
مي دهد كه تاكنون براي هزار واحد در ۴۸ روستاي استان اين كار انجام شده است.  وي در خصوص كساني 
كه قصد بازگشت به روستا را دارند، ادامه داد: اگر افراد در روستا زمين داشته باشند، تا ۱۰۰ ميليون تومان 

تسهيالت با بازپرداخت ۲۰ ساله و ضمانت زنجيره اي به آنها داده مي شود كه سه سال هم تنفس دارد.

خروج يك سوم آب هاي روان از مرزهاي خراسان جنوبي  
س���االنه ۷۰۰      خراسان جنوبي
مت�ر  ميلي�ون 
مكعب روان آب در خراس�ان جنوبي جاري 
مي ش�ود كه يك س�وم آن به سمت نواحي 
مي ياب�د.  جري�ان  اس�تان  م�رزي 
عليرض��ا نصرآب��ادي مديركل مناب��ع طبيعي 
خراسان جنوبي با بيان اينكه ساالنه ۷۰۰ ميليون 
متر مكعب روان آب در اس��تان داريم كه حدود 
يك سوم آن به سمت نواحي مرزي استان جريان 

مي يابد، گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۵۳ سازه آبخيزداري در استان وجود دارد كه از سال ۸۴ تا ۹۹ 
ساخته شده اند.  وي افزود: اين سازه ها ظرفيت ذخيره سازي حدود ۸۱ ميليون متر مكعب روان آب را دارد.  
مديركل منابع طبيعي خراسان جنوبي با بيان اينكه ۷ ميليون و ۵۰۰ هكتار حوزه آبخيز در استان داريم، 
ادامه داد: براي مساحت يك ميليون و ۷۸۱ هكتار از اين حوزه ها مطالعات انجام شده است.  نصرآبادي 
گفت: روان آب ها به طور كلي در سطح استان از سرشاخه هاي حوضه آبريز نشأت گرفته و در طول مسير 

اكوسيستم هاي متنوع از جمله مراتع، جنگل ها و اراضي كشاورزي از آن منتفع مي شود.

كشت ديم در ۷۵۰۰ هكتار اراضي شيب دار لرستان 
كشت گونه هاي     لرستان
درختي و گياهي 
با نياز آبي كمتر جايگزين ۷5۰۰ هكتار گياهان و 
درختان با نياز آبي بيش�تر در لرس�تان ش�د. 
دكتر اسفنديار حس��ني مقدم رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي لرستان در س��فر به دورود و 
بازديد از طرح توس��عه كش��ت باغات ديم در 
اراضي شيبدار اين شهرس��تان گفت: تاكنون 
۷۵۰۰ هكتار كش��ت باغات دي��م در اراضي 

شيب دار استان لرستان انجام شده است.  وي افزود: از اين مقدار ۴۵۰۰ هكتار توسط سازمان جهاد 
كشاورزي لرستان و ۳ هزار هكتار توسط اداره كل منابع طبيعي استان اجرا شده است.  رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي لرستان گفت: در اين اراضي گونه هاي بادام، انجير، انگور و گياهان دارويي از جمله 
گل محمدي، سياه دانه، گش��نيز، آويشن و رزماري كشت شده است.  حس��ني مقدم با اعالم اينكه 
چال كني و تهيه نهال به صورت رايگان در اختيار مجريان طرح توسعه كشت باغات در اراضي شيبدار 
قرار مي گيرد، افزود: با توجه به كمبود منابع آبي سياست وزارت جهاد كشاورزي بر اين است كشت 

گونه هاي درختي و گياهي با نياز آبي كمتر را جايگزين گياهان و درختان با نياز آبي بيشتر كند. 

افتتاح ۸۶ طرح كشاورزي در سيستان و بلوچستان
۸۶ ط��رح     سيستان و بلوچستان
همزم�ان با 
هفته جهاد كشاورزي در استان سيستان 
وبلوچس�تان ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
محمدعلي نيكبخ��ت رئيس س��ازمان جهاد 
كش��اورزي سيستان و بلوچس��تان با اشاره به 
بهره  برداري از ۸۶ طرح با اعتبار ۳۲۳ ميليارد 
و ۵۰۲ ميليون ريال در اين اس��تان گفت: اين 
طرح ها در حوزه آب و خ��اك، توليدات دامي، 
توليدات گياهي و امور عشايري اس��ت كه ۳۱۲۸ خانوار روستايي و عشايري سيستان و بلوچستان از 
مزاياي آن بهره مند مي شوند.  وي افزود: با بهره برداري از اين طرح ها براي ۳۱۰ نفر فرصت شغلي دائم 
و براي ۸۶۸۰ نفر روز شغل موقت ايجاد مي شود.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان 
عمده برنامه هاي هفته جهاد كشاورزي در اس��تان را برپايي نشست مسئوالن مراكز خدمات، برپايي 
نشست بصيرت افزايي، فرهنگ و مديريت جهادي، برگزاري جش��نواره زردآلوي تفتان، برپايي ميز 
خدمت در محل مصلي نماز جمعه و مراكز خدمات در مركز استان و شهرستان ها، ديدار و سركشي از 
خانواده معظم شهدا و ايثارگران،  ديدار با ائمه جمعه و فرمانداران و برنامه ورزشي كوه پيمايي برشمرد. 

پيشرفت ۹۰ درصدي طرح ظرفيت سنجي 
آبخوان چرخاب در يزد

 ۲۵۰ واحد توليدي و صنعتي اصفهان 
به چرخه توليد بازگشتند

مدير مطالعات     يزد
پايه منابع آب 
شركت آب منطقه اي يزد از پيشرفت ۹۰ درصدي 
طرح ظرفيت سنجي آبخوان چرخاب با هدف 
تأمين پايدار آب ش�رب ش�هر يزد خب�ر داد. 
محمدعلي اميربيكي مدير مطالعات پايه منابع 
آب شركت آب منطقه اي يزد با اشاره به فعاليت 
گروه تلفيق بيالن اين شركت در سال ۹۹، گفت: 
قراردادهاي انجام مطالع��ات تهيه بيالن منابع 
آب در حوضه هاي آبريز كوير ابركوه - سيرجان 
و كويرهاي س��ياهكوه، ريگ زرين و دق سرخ با 
مشاورين ذيصالح منعقد ش��ده است.  به گفته 
وي، در اين زمينه با نظارت كامل، مؤثر و مستمر 
بر انج��ام مطالعات، طرح هاي مذك��ور در پايان 
س��ال ۹۹ داراي ۵۰ درصد به پيشرفت فيزيكي 
بودند ضمن آنكه طرح »ظرفيت سنجي آبخوان 
چرخاب« با هدف تأمين پايدار آب ش��رب شهر 
يزد نيز در دس��ت انجام بوده كه در پايان س��ال 
۹۹ به پيشرفت فيزيكي ۹۰ درصدی دست يافته 
است.  مدير مطالعات پايه منابع آب شركت آب 
منطقه اي يزد به عملكرد گروه مطالعات آب هاي 

زيرزميني نيز اشاره كرد و افزود: در اين حوزه با 
اندازه گيري ماهيانه س��طح آب ۴۸۰ حلقه چاه 
مشاهده اي و ثبت ۵ هزار ۷۶۰ ركورد اندازه گيري 
دستي تغييرات سطح آب در آبخوان هاي استان 
يزد براي ۲۶ آبخوان استان و نمودار تغييرات تراز 
متوس��ط آب )هيدروگراف معرف( تهيه شد.  به 
گفته  اميربيكي، در همين زمينه از ۶۹ ديتاالگر 
)وس��يله اي الكترونيكي اس��ت كه داده هايي را 
كه بوسيله حسگرهاي تعبيه ش��ده در دستگاه 
دريافت مي شوند در طول زمان ذخيره مي كند( 
فعال در سال گذشته، ۶۹ هزار و ۴۲۰ ركورد سطح 
آب برداشت و از اطالعات آنها براي بررسي روند 
تغييرات سطح آب در چاه هاي مشاهده اي استفاده 
شده است.  وي تصريح كرد: در راستاي نگهداري 
از ش��بكه س��نجش آب هاي زيرزميني استان 
۳۰ حلقه از چاه هاي مش��اهده اي راكد، تعمير 
و بازس��ازي و مجدداً به شبكه سنجش آب هاي 
زيرزميني بازگشت و همچنين به منظور تكميل 
شبكه سنجش آب هاي زيرزميني در سال ۹۹ دو 
حلقه چاه مشاهده اي جديد، جمعاً به ميزان ۱۸۴ 

متر حفاري و وارد شبكه سنجش شد.

۲5۰ واح��د      اصفهان
تولي���دي و 
صنعتي اصفهان كه ب�ه علل مختلف راكد يا 
زير ظرفيت كار مي كردند س�ال گذش�ته با 
وجود روزهاي سخت كرونايي، تحريم هاي 
بين المللي و محدوديت هاي داخلي، در اين 
اس�تان احيا و به چرخه توليد بازگش�تند. 
ايرج موفق رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت 
اصفهان با اش��اره به راه اندازي دوباره ۲۵۰ واحد 
توليدي و صنعتي در استان گفت: شيوع كرونا، 
تحريم هاي بين المللي و محدوديت هاي داخلي، 
و باالرفتن هزينه ها از جمله مش��كالتي بود كه 
موجب شد تا اين واحدها نتوانند ادامه كار دهند.  
وي با اشاره به تش��كيل كارگروه پس��اكرونا در 
اصفهان افزود: ب��ا توجه به ركود ناش��ي از تأثير 
شيوع بيماري كرونا در بخش هاي اقتصاد كشور 
به ويژه اس��تان، كميته پس��اكرونا براي ارزيابي 
وضعيت اقتصادي تشكيل ش��ده است.  رئيس 
س��ازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان ادامه 
داد: اين كارگروه در سطح اس��تان اقدام هايي را 
براي راه اندازي واحدهاي صنعتي انجام مي دهد 

كه اميدواريم به جهش توليد، توسعه و پايداري 
اشتغال در استان منجر ش��ود كه البته نيازمند 
تالش و همكاري صنعتگران هست.  موفق گفت: 
در حالي كه بخش هاي كشاورزي و گردشگري 
اس��تان به دليل خشكس��الي و ش��يوع كرونا با 
مشكل مواجه هستند و افزايش اشتغال در بخش 
صنعت اصفهان به خوبي خود را نشان داده است.  
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به افزايش قيمت ارز 
و عدم امكان واردات و اس��تفاده از ماشين آالت 
صنعتي روز دنيا، بس��ياري از واحدهاي صنعتي 
براي رقاب��ت ب��ا صناي��ع خارج��ي، مجبورند 
ماشين آالت فرس��وده و قديمي را وارد كنند كه 
اين امر موج��ب كاهش بهره وري خ��ط توليد و 
افزايش مصرف انرژي همراه است كه قيمت تمام 
شده را براي واحد توليدي افزايش مي دهد.  موفق 
با اشاره به اينكه استان اصفهان سال گذشته رتبه 
اول استفاده از تس��هيالت بانكي رونق توليد را 
به خود اختصاص داده افزود: كارگروه هاي رفع 
موانع توليد در استان تشكيل و مصوبات آن براي 

دستگاه هاي اجرايي و بانك ها الزم االجراست. 

   مركزي: فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي در جمع فرماندهان حوزه ها، 
پايگاه هاي مقاومت و مسئوالن كانون هاي اقشاري بسيج ناحيه اراك گفت: 
دهه كرامت يكي از فرصت هاي بسيار مناسب براي اميدآفريني و ايجاد نشاط 
انقالبي در بين مردم و جامعه است و لذا بايد با برنامه ريزي و ابتكار از اين فرصت 
ارزشمند به خوبي استفاده كرد.  سردار سرتيپ دوم پاسدار محسن كريمي 
افزود: امام خميني)ره( با تشكيل نظام اسالمي نعمت هاي بزرگي براي ملت 
جاري كرد كه يكي از آنها انتخابات است و همچون فرصتي ارزشمند در اختيار 
ملت قرار گرفته است.  وي ادامه داد: ملت ايران در طول اين سال ها همواره با 
حضور و مشاركت خود توانسته اند عالوه بر اينكه توطئه هاي دشمنان را خنثي 

كنند زمينه ساز پيشرفت هاي بزرگ شوند. 
  كرمانشاه: بيوبانك دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه صبح ديروز با حضور معاون 
تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بهره برداري رسيد.  
اين بيوبانك با ظرفيتي معادل ۴۰ دستگاه فريزر منفي ۸۰درجه با ۱۵۰ متر مربع 
مساحت در ساختمان آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي راه اندازي 
شده است.  اين بانك زيستي ظرفيت نگهداري حدود ۱۰۰ هزار نمونه بيولوژيكي 
را براي ساليان متمادي دارد كه ذخيره بيولوژيك قابل توجهي را براي مطالعات 

زيستي در سال هاي آينده فراهم مي كند.

 رونق فروش صنايع دستي استان مركزي
 در فضاي مجازي

از زمان ورود كرونا به كش�ور آنچه در مورد اين ويروس و تأثيراتش بر 
روي مشاغل شنيده ايم همه خسارت بوده و آسيب. وقتي كرونا موجب 
اعمال محدوديت ها شد و شهرها يكي پس از ديگري، چندين هفته به 
تعطيلي كشيده شدند؛ وقتي شهروندان از سفر كردن پرهيز و بسياري از 
خريدهايشان را به فراموشي سپردند، مشاغل هم در استان هاي مختلف 
ضرر و زيان زيادي متحمل شدند. با اينكه در ميان اصناف، اين صنعت 
گردشگري و صنايع دستي و زير مجموعه هايش بود كه بيش از هر صنعت 
و صنف ديگري آسيب ديد اما حاال مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دس�تي اس�تان مركزي مدعي اس�ت كه »در دوران كرونا و 
محدوديت صادرات، فروش مجازي باعث رونق بازار هنرمندان صنايع 
دستي اين منطقه شده است.« اتفاقي كه بايد مورد توجه باشد و شايد 
بابي شود براي استفاده از فضاي مجازي جهت باال بردن ميزان فروش 
محصوالتي كه در خانه ها توليد مي شوند. محصوالتي كه به خاطر ديده 
نشدن، بازارچه اي نيز به آنها عرضه و فروش شان به آنها تعلق نمي گيرد. 

    
اين يك حقيقت اس��ت كه ش��يوع كرونا بيش از ه��ر فعاليتي، صنعت 
گردش��گري و مجموعه هاي مرتبط با آن را تحت تأثير قرارداد. از همان 
ابتدا كه ترس از مبتال ش��دن به اين ويروس به جان مردم افتاد در اولين 
اقدام سفرها و خريدهايشان را محدود كردند.  صنعت گردشگري كه طي 
سال هاي اخير با رشد بسيار خوب و فزآينده توانسته بود باالترين نرخ رشد 
را به خود اختصاص بدهد به يكباره سايه سنگين كرونا را باالي سر خود 
احساس كرد.  در تمام اس��تان هاي ايران كه به نوعي مقصد گردشگران 
داخلي و خارجي به شمار مي آيند، سكوتي مرگبار حكم فرما شد و از هتل ها 
و بوم گردها گرفته تا فروشگاه هاي صنايع دستي و رستوران ها و ... روزهاي 
سختي را تجربه كردند.  اما از همان زمان اعالم شد كه بسياري از كشورها در 
صدد هستند با برنامه ريزي، به مديريت بحران پيش آمده پرداخته و خود را 
براي شرايط پساكرونا آماده كنند.  در ايران هم كارشناسان اعالم كردند در 
كنار حمايت هاي دولتي، فعاالن اين عرصه بايد دنياي جديدي را ترسيم 

كنند تا مجبور به ترك كار يا ضررهاي بيشتر نشوند. 
در همين راس��تا حاال مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دس��تي اس��تان مركزي مي گويد كه كرونا و دوران حضور اين ويروس و 
محدوديت هاي ناشي از آن كه بر روي صادرات هم تأثير گذار بوده، باعث 
رونق بازار هنرمندان صنايع دستي در فضاي مجازي شده است.  مصطفي 
مرزبان با اشاره به وضعيت كنوني صنايع دستي اس��تان مركزي، ادامه 
مي دهد: »با توجه به اينكه اغلب كارگاه هاي صنايع دستي استان در منزل 
فعال هستند، كرونا فشار و ضرر هنگفتي به امر توليد وارد نكرد و تنها در 
صادرات چمداني و فروش محصوالت تأثير منفي داشت.« به گفته اين 
مسئول، صنايع دستي استان مركزي به نسبت صنعت گردشگري خسارت 
كمتري از كرونا متحمل شده است.  مرزبان تأكيد مي كند: »در امر آموزش 
و ترويج صنايع دستي دوره هاي بسياري در رده حرفه اي و غيرحرفه اي 

برگزار شده است كه اثربخشي آن را شاهد هستيم.«
    بازارچه هايي براي رونق صنايع دستي

راه اندازي بازارچه هاي دائمي صنايع دس��تي از جمله نيازهاي استان ها 
به شمار مي آيند كه مي توانند كمك ش��اياني در عرصه معرفي و عرضه 
صنايع آن منطقه بكنند.  هر چند سال هاس��ت اين درخواست اعالم و از 
طرف مسئوالن مورد استقبال قرار مي گيرد اما كمتر استاني وجود دارد 
كه هم اكنون بازارچه دائمي صنايع دس��تي فعال داشته باشد.  مديركل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اس��تان مركزي در رابطه با 
بازارچه خودشان مي گويد: »در ساخت بازارچه هاي دائمي صنايع دستي 
طي دو سال اخير اقدامات مطلوبي به انجام رسيده و حتي جزو استان هاي 
صاحب نام هستيم چراكه از ۱۲ شهرستان، ۱۰ شهرستان داراي بازارچه 
فعال هستند و تنها شهرستان هاي خنداب و زرنديه باقي  مانده اند كه امسال 
با پيگيري انجام شده و س��فر وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دس��تي به اس��تان مركزي، مبلغ يك ميليارد تومان براي ساخت اين دو 
بازارچه دريافت شد.« وي با بيان اينكه زمين الزم براي ساخت اين بازارچه 
اختصاص يافته است و به محض طراحي، عمليات ساخت آغاز مي شود، 
ادامه مي دهد: »در نظر است كه بازارچه اي در محل سرچشمه محالت نيز 
احداث شود و با اختصاص زمين از سوي شهرداري عمليات احداث آغاز 
خواهد شد.« مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
مركزي مي گويد: »هر كدام از بازارچه هاي صنايع دستي فعال در استان بالغ 
بر ۸ تا ۱۲ غرفه دارد كه به صورت كامالً رايگان تجهيز شده است و با امكانات 
آب و برق و گاز در اختيار هنرمندان شاخص قرار گرفته است تا براي توليد و 

فروش محصوالت صنايع دستي حمايت الزم صورت گيرد.«
وي در خصوص احياي رشته هاي صنايع دستي منسوخ شده، هم معتقد 
است كه در اين راستا موضوع آموزش و ترويج مدنظر اداره كل قرار دارد 
و حتي تعدادي از رشته ها با ارائه آموزش احيا شده اند.  مرزبان با اشاره به 
صادرات محصوالت صنايع دس��تي، تأكيد مي كند: »با توجه به شرايط 
كرونا و محدوديت در س��فرها و پروازها، عمالً صادرات متوقف است ولي 
كرونا در كنار همه معايب، فرصت مغتنمي براي هنرمندان صنايع دستي 
به ش��مار مي رود چراكه كمك كرد محصوالت خود را از طريق سايت و 
نمايشگاه هاي مجازي به فروش برسانند. حتي در اراك يكي از هنرمندان 
بيش از ۵۰ ميليون تومان محصوالت چرمي خود را عالوه بر فروش روتين و 
خرد، براي كشور افغانستان و ارمنستان طي قراردادي دوساله توليد خواهد 
كرد. اين تجربه جديد اگر با همت و خالقيت هنرمندان در فروش همراه 

شود مي تواند به درآمدهاي مناسب بينجامد. «

 بنياد بركت ۸4 هزار فرصت شغلي 
براي زنان ايجاد مي كند

4۰ درصد از كارآفرينان و تسهيل گران بنياد بركت را 
زنان و دختران تشكيل مي دهند

به گفته مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، 4۰ درصد 
از طرح هاي اشتغالزايي اين بنياد به زنان و دختران اختصاص دارد. 
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام همزمان 
با سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه)س( و روز دختران با بيان اينكه 
۴۰ درصد از كارآفرينان بنياد بركت را زنان و دختران تشكيل مي دهند و 
از ۳۰۰ هزار شغل خرد و خانگي ايجاد شده تا پايان سال ۹۹، بيش از ۱۲۰ 
هزار ش��غل به آنها تعلق داشته اس��ت، گفت: از ۷۰ هزار طرح اشتغالزايي 
اجتماع محور پيش بيني شده براي سال جاري هم ۲۸ هزار طرح به زنان و 
دختران اختصاص دارد كه ايجاد ۸۴ هزار فرصت شغلي را براي آنها به دنبال 
خواهد داشت.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، حجم كل سرمايه گذاري 
اشتغالزايي براي بانوان تا پايان سال گذش��ته، ۳۶ هزار ميليارد ريال بوده 
اس��ت.  مدني تأكيد كرد: براي ايجاد ۸۴ هزار ش��غل در دستور كار براي 

سال جاري نيز اعتبار ۳۸ هزار ميليارد ريالي پيش بيني شده است. 
وي درباره رسته هاي مشاغل ايجاد شده براي زنان و دختران نيز توضيح 
داد: توليد پوشاك، صنايع دستي، فرش، محصوالت گلخانه اي، دام پروري 
و خدماتي بيشترين سهم را از اين مشاغل به خود اختصاص مي دهند.  
مديرعامل بنياد بركت در تشريح سهم و حضور زنان در ميان تسهيل گران 
اين بنياد نيز گفت: زنان و دختران جوان ۴۰ درصد از تسهيل گران بنياد 
را تش��كيل مي دهند و در حال حاضر، ۳۲۰ تس��هيل گر زن در سراسر 
كشور مشغول به فعاليت و خدمت رس��اني به محرومين هستند.  مدني 
خاطرنشان كرد: اين تسهيل گران در سراسر كشور با حضور در مناطق 
روستايي و محروم اقدام به شناس��ايي زنان متقاضي اشتغال و تشكيل 
پرونده براي آنها مي كنند. اين زنان پس از اهليت سنجي هاي فني، براي 
دريافت تسهيالت قرض الحس��نه به بانك هاي عامل معرفي مي شوند.  
مدني با تأكيد بر حمايت همه جانبه بنياد بركت از زنان و دختران گفت: 
بخش عمده اي از حمايت هاي ويژه بنياد از اقش��ار خاص و آسيب پذير 
جامعه از جمله زنان سرپرس��ت خانوار، كولبران، سوخت بران، خانواده 
زندانيان، معلولين و خانواده هاي داراي معلول، سربازان و خانواده هاي 
كودكان بازمانده از تحصيل ش��امل زنان و دختران جوان مي شود و به 

شكل ويژه از آنها حمايت و پشتيباني صورت مي گيرد. 
مديرعامل بنياد بركت افزود: بنياد در حال برگ��زاري رويداد ملي »بانوي 
بركت« با هدف كارآفريني در حوزه كسب وكارهاي خانگي و خانوادگي براي 
بانوان است. طراحي مدل هاي بومي براي افزايش حضور بانوان در حوزه هاي 
اقتصاد خانواده و كسب و كارهاي خانگي، افزايش مشاركت اقتصادي بانوان، 
تقويت شبكه اجتماعي بانوان كارآفرين بنياد بركت و ارائه طرح هاي صنايع 
خالق در كسب و كار بانوان از جمله اهداف برگزاري اين رويداد ملی به شمار 
مي رود.  مدني با تأكيد بر ايجاد اش��تغال پايدار براي زنان و دختران جوان 
عنوان كرد: بنياد بركت با طراحي و تشكيل زنجيره توليد، سعي در راه اندازي 
مشاغل پايدار و ماندگار براي كارآفرينان زن دارد و تسهيل گران تا ثبات و 
به س��وددهي رس��يدن طرح ها در كنار اين زنان مي مانند.   وي با اشاره به 
راه اندازي ۷۰ هزار طرح اشتغالزايي اجتماع محور در سال جاري گفت: ۳۵۰ 
شهرستان و ۱۲ هزار روستا تحت پوشش فعاليت هاي اشتغالزايي بنياد بركت 
قرار دارند.  مديرعامل بنياد بركت در پايان تأكيد كرد: بنياد بركت براساس 
منويات رهبر معظم انقالب و سياست هاي ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان 
امام، ايجاد فرصت هاي شغلي در مناطق محروم را با هدف محروميت زدايي، 
توانمندسازي اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي در اين مناطق به عنوان 

اولويت اصلي در رأس برنامه ها و فعاليت هاي خود قرار داده است. 

 طرح ملي ياس
 براي خوزستاني ها اجرايي شد

در فاز اول اجراي طرح ملي ياس )ياران      خوزستان
آسيب س�تيز( در اس�تان خوزستان، 
پانصد وپنجاه و شش  نفر مشمول دريافت آموزش هاي امدادي شدند. 
رقيه حاجي پور معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر استان خوزستان 
گفت: طرح كشوري ياس )ياران آسيب س��تيز(، از تاريخ ۱۹ آبان سال 
۱۳۹۹ به صورت كشوري كليد خورد كه در دي ماه همان سال، در ذيل 
تفاهمنامه كشوري، تفاهمنامه استاني نيز ميان جمعيت هالل احمر و 
كميته امداد خميني )ره( براي اجراي طرح، به امضا در آمد.  وي ايجاد 
انگيزه در زمينه امداد و كمك هاي اوليه، همچنين آشنايي با حوادث و 
سوانح، ترويج فرهنگ خود امدادي و دگر امدادي، ارتقاي سطح دانش 
و مهارت هاي مخاطبان در خصوص امداد و كمك هاي اوليه و آشنايي 
با حوادث و سوانح و نحوه مقابله با آن را از اهداف طرح ملي ياس عنوان 
كرد.   به گفته معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر استان خوزستان 
مخاطبان اين طرح كه دختران رده سني ۳۰ تا ۴۰ سال و جوانان ۵ تا 
۳۵ سال مددجوي كميته امداد امام خميني )ره( هستند، به عضويت 
كانون هاي جمعيت هالل احمر استان در آمده و آموزش هاي امدادي و 
دگر امدادي كه گامي مهم براي كاهش ضريب آسيب پذيري و عاملي 
جهت ارتقاي سطح تاب آوري اجتماعي به ويژه در مناطق كمتر برخوردار 
است را، فرا مي گيرند.  حاجي پور افزود: عمده آموزش هاي ارائه شده در 
طرح ياس، امداد و كمك هاي اوليه، آشنايي با حوادث و سوانح، شيوه هاي 

مواجهه و مداخله در بحران و بالياي طبيعي هستند.

 توزيع ۸۰۰ تبلت ميان دانش آموزان 
نيازمند خراسان شمالي

مديركل كميته ام�داد ام�ام خميني)ره( خراسان ش�مالي 
با اش�اره ب�ه توزي�ع ۸۰۰ تبل�ت بي�ن دانش آم�وزان تحت 
پوش�ش اي�ن نه�اد، از نيازمن�د ب�ودن 1۲۰۰ دانش آم�وز 
ديگ�ر مح�روم ب�ه گوش�ي هاي هوش�مند خب�رداد. 
مجيد اله��ي راد مدي��ركل كميت��ه ام��داد امام خمين��ي)ره( 
خراسان ش��مالي با اش��اره به ش��يوع ويروس كرونا و گسترش 
آموزش مدارس در بس��تر اينترنت، گفت: با مشاركت خيران و 
منابع كميته امداد بيش از ۸۰۰ دستگاه تبلت بين دانش آموزان 
تحت حمايت اين نهاد توزيع شد.  وي با بيان اينكه حدود ۱۲هزار 
و ۳۰۰ دانش آموز نيازمند اس��تان تحت حماي��ت كميته امداد 
خراسان شمالي هستند، افزود: براي اين تبلت ها بيش از ۲ميليارد 
و ۴۰۰ ميليون تومان هزينه شده است.  مديركل كميته امداد امام 
خميني)ره( خراسان شمالي تصريح كرد: اين تبلت ها با اولويت 
خانوار با سه دانش آموز به باال و دانش آموزان كنكوري زيرپوشش 

كميته امداد توزيع  شده است.

 ۵۲ طرح كشاورزي در استان مركزي 
به بهره برداري مي رسد

5۲ ط�رح كش�اورزي در حوزه ه�اي مختل�ف آب و خاك، 
صنايع تبديلي، دام و طيور و ش�يالت همزمان با هفته جهاد 
كش�اورزي در اس�تان مرك�زي آم�اده بهره برداري اس�ت. 
مجيد آنجفي رئيس سازمان جهاد كشاورزي مركزي با اشاره به 
بهره برداري از ۵۲ طرح كشاورزي در اين استان گفت: ۲۰ طرح 
از مجموع اين طرح ه��ا در زمينه آب و خ��اك، ۲۲ طرح صنايع 
تبديلي، يك طرح دام و طيور و ۹ طرح در حوزه شيالت همزمان با 
هفته جهاد كشاورزي در استان مركزي به بهره برداري مي رسد. 
وي افزود: يك ه��زار و ۳۲۷ ميليارد و ۳۶۲ ميلي��ون ريال اعتبار براي 
بهره برداري از اين طرح ها هزينه ش��ده  اس��ت.  رئيس سازمان جهاد 
كشاورزي استان مركزي خاطرنشان كرد: بهره برداري از اين طرح ها براي 
۵۱۵ نفر در اين استان اشتغال مستقيم و ۳۳۹ نفر اشتغال غيرمستقيم 
به همراه داشته و ۹۵۷ خانوار از مزاياي آنها بهره مند مي شوند.  آنجفي 
گفت: اين طرح ها در شهرستان هاي ساوه، آشتيان، اراك، خمين، شازند، 

زرنديه، كميجان، فراهان، تفرش و دليجان به بهره برداري مي رسد.

 ساخت 4 هزار واحد مسكوني 
براي محرومين در زنجان 

تاكنون بي�ش از 4 ه�زار واحد مس�كوني ب�راي محرومين 
توسط بسيج س�ازندگي استان زنجان س�اخته شده است. 
سردار كرمي فرمانده سپاه اس��تان زنجان گفت: تاكنون بيش از ۴ 
هزار واحد مسكوني براي محرومين توسط بسيج سازندگي استان 
زنجان ساخته شده است.  وي با بيان اينكه سپاه و بسيج در كنار هم 
براي توسعه استان زنجان برنامه ريزي هاي الزم را دارند، افزود: سپاه 
در بحث فرهنگي، بهداشت و سالمت، اقتصادي و بخش اشتغال وارد 
عرصه شده است.  فرمانده سپاه استان زنجان با بيان اينكه ارتقاي 
فرهنگ و روحيه جهادي اولويت اول اين نهاد است، ادامه داد: خدمت 
به مردم همان ادامه راه و حركت شهيدان است.  سردار كرمي با بيان 
اينكه ۱۱ مجتمع آبرساني تأمين آب آش��اميدني در ۶۰ روستاي 
استان زنجان توسط سپاه و بسيج سازندگي اين استان اجرا شده 
است، ادامه داد: اين مهم تا دو ماه آينده عملي خواهد شد.  وي گفت: 
امسال هم ساخت واحد مسكوني براي محرومين با جديت دنبال 

خواهد شد تا نياز آنها نسبت به مسكن رفع شود.

    زنجان    مركزي   خراسان شمالي


