
فرمان�ده س�پاه      مركزي
روح اهلل اس�تان 
مركزي گفت: مش�اركت مردم در انتخابات، 
موجب احق�اق حقوق ملت اي�ران در مجامع 
جهاني و بين المللي مي ش�ود و پش�توانه اي 
محك�م ب�راي ديپلماس�ي خارج�ي اس�ت. 
سردار س��رتيپ دوم پاس��دار »محسن كريمي« 
روزگذش��ته در دي��دار ب��ا جمع��ي از كارمندان 
شهرداري اراك و مديران بسيجي ادارات استان 
مركزي گفت: انتخابات در نظام اسالمي همچون 
مسابقه اي بزرگ براي خدمت به مردم است و ملت 
ايران با حضور خود در صحن��ه انتخابات در واقع 
از آرمان ها و ارزش هاي انقالب اس��المي صيانت 
مي كنند.  وي تأكي��د ك��رد: در گام دوم انقالب 
اسالمي تش��كيل يك دولت قوي مي تواند مسير 
ورود جوانان و نخبگان را به عرصه هاي مديريتي 
باز كند و تحول واقعي را در كشور رقم بزند.  فرمانده 

سپاه روح اهلل اس��تان مركزي بزرگ ترين حامي 
نظام جمهوري اس��المي را مردم عن��وان كرد و 
افزود: م��ردم با حض��ور خود در طول ۴۲ س��ال 
انقالب تهديدات و توطئه ه��ا را خنثي كرده اند و 

در ۲۸ خرداد ماه بار ديگر ملت با حضور حماسي 
خود، مانع سوءاستفاده دشمنان و موجب عزت و 
سربلندي ايران اسالمي مي شود.  سردار كريمي 
تأكيد كرد: در انتخابات دو وظيفه مهم حضور با 

انگيزه براي انتخاب گزينه اصلح و دعوت ديگران 
به مشاركت در خلق حماسه داريم كه بايد نسبت 
به آن توجه داشته باش��يم چراكه تحقق اين دو 
وظيفه، مصداق ب��ارز كار انقالبي و به نوعي جهاد 
في سبيل اهلل است.  وي ادامه داد: همه شاخصه هاي 
يك رئيس جمهور اصل��ح در ذيل واليت پذيري و 
واليت مداري تعريف مي شود و در طول اين سال ها 
تجربه ثابت كرده هركجا كه گوش به فرمان واليت 
بوده ايم موفقيت حاصل شده و هركجا كه غفلت 
كرده ايم فرصت ها را از دست داده و دچار خسران 
شده ايم.  فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي گفت: 
تفكر نجات بخش انقالب اسالمي اكنون در قالب 
جبهه مقاومت در منطقه و عرصه بين الملل نقش 
آفريني مي كند و جبهه مقاوم��ت تمام روياهاي 
استكبار جهاني را با نابودي روبه رو كرده و صداي 
شكستن استخوان هاي امريكا و حاميان آنها بيش 

از گذشته به گوش مي رسد.

فرمانده سپاه استان مركزي: مشاركت مردم در انتخابات پشتوانه اي محكم براي ديپلماسي خارجي است
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سجاد مرسليحوريه ملكي

تزريق دوز دوم واكسن اسپوتنيك در آذربايجان شرقي آغاز شد
معاون بهداشت     آذربايجان شرقي
دانشگاه علوم 
پزش�كي تبريز از آغ�از تزري�ق دوز دوم 
واكس�ن روس�ي اس�پوتنيك در اس�تان 

آذربايجان شرقي خبرداد. 
دكتر عباسعلي درستي معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزش��كي تبريز گفت: از روز دوش��نبه كه 
 دوزهاي دوم واكسن روسي به كشور وارد شده، 
توزيع سهميه هاي استاني نيز آغاز شده است و 

اكنون اين نوع واكسن به اندازه كافي در استان آذربايجان شرقي يافت مي شود.  وي افزود: تزريق دوز دوم اين 
واكسن براي افراد مشخص در تبريز و تمامي شهرستان ها آغاز شده و تزريق دوز دوم واكسن چيني سينوفارم 
نيز احتماالً از هفته آتي با تخصيص سهميه ها انجام مي گيرد.  اين مسئول با اشاره به صدور مجوز مصرف 
داخلي واكسن كروناي بركت از طريق وزارت بهداشت، ادامه داد: احتماالً از فردا توزيع اين واكسن در سطح 
كشور انجام مي گيرد كه اميدواريم اين واكسن به زودي به استان ما نيز برسد تا واكسيناسيون با سرعت بيشتر 

ادامه يابد و بتوانيم نقش خود در راستاي تضمين سالمتي مردم و كنترل بيماري ايفا كنيم.

افتتاح  مركز »فوريت هاي سايبري« پليس فتا  دركرمانشاه 
مركز فوريت هاي      كرمانشاه
سايبري پليس 
فتا كرمانشاه به منظور تسهيل و تسريع در 
خدمات رس�اني به ش�هروندان افتتاح شد. 
س��ردار علي اكبر جاويدان فرمان��ده انتظامي 
كرمانشاه گفت: با توجه به كثرت و روند افزايشي 
وقوع جرائم در فضاي مج��ازي و مطالبه مردم 
براي رسيدگي به ش��كايات و درخواست هاي 
آنان، مركز فوريت هاي سايبري افتتاح شد.  وي 

افزود: اين مركز بصورت ۲۴ ساعته فعال بوده و كارشناسان پليس فتا با حضور در آن پاسخگوي نيازها و 
مطالبات شهروندان در حوزه فضاي مجازي شامل ارشاد، هدايت و راهنمايي و اجراي عمليات خواهند 
بود.  فرمانده انتظامي كرمانشاه تصريح كرد: مردم با مراجعه به س��ايت پليس فتا يا تماس با شماره 
۲1۸۲317۸ مي توانند با مركز فوريت هاي سايبري ارتباط برقراركنند.  جاويدان  ادامه داد: در گذشته 
و با توجه به روندي كه افراد براي احقاق حقوق خود بايد طي مي كردند ممكن بود مجرمان راه فراري 

پيدا كنند، اما با اين مركز سريع تر مي توان آنها را شناسايي و دستگير كرد. 

21 سري جهيزيه به نوعروسان شادگاني اهدا شد
21 س����ري      خوزستان
به  جهيزي��ه 
ارزش بيش از 3 ميليارد ريال به نوعروسان 
تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( 
ش�د.  اه�دا  ش�ادگان  شهرس�تان 
عبدالرض��ا هنرمن��د رئي��س كميت��ه ام��داد 
امام خميني)ره( ش��ادگان در آيي��ن اهداي اين 
جهيزيه  ها به نوعروسان مددجوي كميته امداد 
اين شهرستان گفت: جهيزيه هاي اهدايي شامل 

پنج سري اقالم اساسي خانوار از جمله يخچال، لباسشويي، اجاق گاز، جارو برقي و تلويزيون است.  وي ارزش 
هر سري جهيزيه را حدود 1۵۰ ميليون ريال اعالم كرد و افزود: 3 ميليارد و 1۵۹ميليون ريال از محل اعتبارات 
داخلي امداد امام خميني)ره( و خيران براي خريد جهيزيه هاي مذكور هزينه شده است.  رئيس كميته امداد 
امام خميني)ره( شادگان ادامه داد: خريد جهيزيه  شامل پنج قلم كاالي اساسي براي ديگر نوعروسان تحت 
پوشش همچنان پيش بيني شده است و در مناسبت هاي مختلف به آنها اهدا مي شود.  هنرمند تصريح كرد: 
زوج هاي جوان زير پوشش اين نهاد كه امسال ازدواج كنند در نوبت اهداي جهيزيه قرار مي گيرند.  به گفته 

وي در حال حاضر ۵ هزار و ۵۹۲ خانوار زير پوشش كميته امداد امام خميني)ره( شادگان هستند.

545 روستای كردستان از اينترنت خانگي بهره مند هستند 
ه���م اكنون     كردستان
ه���زار   127
مشترك اينترنت خانگي در استان كردستان 
از خدمات اينترنت خانگي بهره مند هستند. 
آزاد حكمت مدير مخابرات منطقه كردستان با 
اشاره به بهره مندي 1۲7 هزار مشترك اينترنت 
خانگي گفت: هم اكنون تعداد 171هزار و ۵۰۰ 
پورت ADSL منصوبه در اس��تان وجود دارد 
كه ۵ هزار و 1٦۸ پورت آن از ابتداي سال جاري 
تاكنون داير شده است.  وي با اعالم پورت هاي منصوب شده اس��تان در سال جاري به درصد تحقق 
برنامه هاي ADSL در اين مدت اش��اره كرد و افزود: با اجراي برنامه هاي تدوين شده ۹۹ درصد آنها 
محقق شده اند كه تا پايان خرداد ماه نيز شاهد تحقق 1۰۰ درصدي آن هستيم.  مديرمخابرات منطقه 
كردستان به نياز روزافزون مشتريان به س��رويس هاي ديتا از جمله ASDL در شرايط فعلي و انجام 
كار هاي مبتني بر اين سرويس با وجود محدوديت هاي كرونايي در جامعه اشاره كرد و ادامه داد: متوسط 
حجم مصرفي در هفته؛ در ابتداي سال جاري تاكنون از 1۴1 ترابايت به 1٦1 ترابايت تغيير يافته است و 

هم اكنون ۵۴۵ روستاي كردستان نيز از خدمات اينترنت خانگي بهره مند هستند.

 اجراي طرح »شميم خدمت« 
با هدف رونق توليد و اشتغال در گيالن

 بانك چشم ايران در آرامستان  
بهشت سكينه)س( كرج آغاز به  كاركرد

ب�ا  همزم�ان     گيالن
سراس�ر كشور 
طرح »ش�ميم خدمت« براي رون�ق توليد و 
اش�تغال به همت اداره اوقاف و امور خيريه 
گي�ان در اي�ن اس�تان اج�را مي ش�ود. 
حجت االسالم سجاد كاظمي پور معاون فرهنگي 
و اجتماعي اوقاف گيالن با اش��اره به اجراي طرح 
شميم خدمت در سراسر كشور، گفت: اين طرح به 
همت اداره اوقاف و امور خيريه گيالن با هدف رونق 
توليد و اشتغال در جوار بقاع متبركه و با استفاده از 
ظرفيت و جايگاه اين اماكن مقدس، اجرا مي شود.  
وي افزود: طرح شميم خدمت با شعار »هر خانه 
يك كارخانه« به دنبال فراهم كردن زمينه براي 
كارآفريني و اش��تغال افراد كم برخوردار اس��ت.  
معاون فرهنگي و اجتماعي اوقاف گيالن تصريح 
كرد: سازمان اوقاف و امور خيريه به عنوان خادمان 
اهل بيت عليهم السالم، براي تحقق شعار سال و 
زمينه سازي براي ايجاد جامعه مهدوي، طرح شميم 
خدمت را، به عنوان يك��ي از كارويژه هاي مهم در 
دستور كار خود قرار داده است.  كاظمي پور، آموزش 
و توانمند سازي، كمك به ايجاد اشتغال و بازاريابي 

و فروش محصوالت توليدي را سه گام اجراي طرح 
شميم خدمت برش��مرد و گفت: در اين طرح از 
ظرفيت هاي بقاع متبركه در راستاي كارآفريني 
و اشتغال بهره برده خواهد شد.  وي يادآور شد: در 
مرحله نخست ضمن مذاكره و مشاوره با نخبگان 
محلي، دانشگاهيان، صاحب نظران، مديران مرتبط 
بخش هاي دولتي، سازمان هاي مردم نهاد اقدام به 
آموزش و توانمند سازي خانواده ها صورت خواهد 
گرفت.  معاون فرهنگي و اجتماعي اوقاف گيالن 
گفت: در اين مرحله براي اج��راي صحيح طرح، 
نيازس��نجي در خصوص برنامه هاي آموزشي با 
توجه به نياز و شرايط منطقه و ارتباط با كارآفرينان 
موفق در منطقه در دس��تور كار قرار گرفته است.  
كاظمي پور خاطرنشان كرد: در گام دوم با توجه به 
ظرفيت موقوفات استان از زمين هاي موقوفه جهت 
امور زراعي، كشت، دامداري و دامپروري، استفاده 
از اماكن موقوفه متروكه براي تبديل به كارگاه و 
مراكز توليد استفاده خواهد شد.  وي تصريح كرد: 
در مرحله سوم نيز محصوالت توليد در بازارچه هاي 
داير ش��ده در جوار بقاع متبركه يا جشنواره هاي 

استاني و كشوري به فروش خواهد رسيد.

رئيس سازمان       البرز
مديري���ت 
آرامستان هاي شهرداري كرج از آغاز به  كار 
بانك چش�م ايران در آرامس�تان  بهش�ت 

سكينه)س( كرج خبر داد. 
حميدرضا عس��گري رئيس س��ازمان مديريت 
آرامس��تان هاي ش��هرداري كرج گفت: روزهاي 
پاياني سال ۹۹ تيمي از بانك چشم ايران با حضور 
در آرامستان بهشت سكينه )س(، نشست مشتركي 
را در زمينه راه اندازي و فعاليت بانك چشم در اين 
مجموعه برگزار كرد.  وي افزود: در اين نشست كه 
داودآبادي مديركل پزشكي قانوني استان البرز و 
ديگر مسئوالن نيز حضور داشتند، تمامي زواياي 
راه اندازي شعبه بانك چش��م ايران شعبه استان 
البرز در محل آرامستان بهشت سكينه)س( كرج 
بررسي و ابعاد مختلف آن سنجيده و مقرر شد كه 
تفاهمنامه اي برای تحقق اين مهم بين سه ارگان 
سازمان مديريت آرامستان هاي شهرداري كرج، 
بانك چشم ايران و اداره كل پزشكي قانوني استان 
البرز منعقد ش��ود كه هم اكنون اين مهم محقق 
شده است.  مديريت آرامس��تان هاي شهرداري 

كرج تصريح كرد: از روزهاي ابتدايي سال 1۴۰۰ 
با هماهنگي هاي انجام شده از س��وي سازمان، 
عوامل و تيم تخصصي بانك چشم ايران به صورت 
آزمايشي در محل بهشت سكينه)س( كرج مستقر 
شدند تا اقدامات الزم برای راه اندازي رسمي اين 
مجموعه انجام شود.  عسگري گفت: هم اكنون 
پس از گذشت حدود سه ماه از فعاليت آزمايشي 
بانك چشم در بهشت سكينه)س(، طبق آمارها 
شاهد استقبال بي نظير ش��هروندان استان البرز 
و كرج از اين اقدام هس��تيم كه جاي خوشحالي 
دارد.  وي افزود: بعد از تهران، البرز دومين استاني 
است كه داراي شعبه بانك چشم است و با توجه به 
استقبال مطلوب خانواده هاي عزادار از اهداي قرنيه 
متوفي خود به فرد نيازمن��د، تفاهمنامه مذكور 
منعقد ش��د و به امضاي طرفين رسيد.  مديركل 
پزشكي قانوني استان البرز هم گفت: راه اندازي و 
آغاز به كار شعبه بانك چشم استان البرز و كرج در 
محل آرامستان بهشت سكينه)س( اقدام بسيار 
خوبي بود كه انجام شد و هم اكنون شاهد رضايت 
خانواده هاي متوفي اهدا كننده قرنيه چشم و افراد 

نيازمند پيوند قرنيه هستيم.

شبكه اطالعاتي تأسيسات آبي تصفيه خانه يزد 
راه اندازي شد

مدير فن آوري اطاعات و توسعه مديريت      يزد
شركت آب منطقه اي يزد از راه اندازي شبكه 
اطاعاتي، ارتباطي و حفاظتي تأسيسات آبي تصفيه خانه آب يزد خبرداد. 
محمدحسن رحيمي نس��ب مدير فن آوري اطالعات و توسعه مديريت 
ش��ركت آب منطقه اي يزد با اع��الم خبر راه اندازي ش��بكه اطالعاتي، 
ارتباطي و حفاظتي تأسيسات آبي تصفيه خانه آب در اين استان گفت: 
شبكه گس��ترده رايانه اي اداره تصفيه خانه يزد با اس��تفاده از بك بون 
)backbone ( فيبر نوري برای تبادل اطالعات نرم افزارها و اتوماسيون 
اداري و نرم افزارهاي اختصاصي حوزه معاونت طرح و توس��عه، كنترل 
تجهيزات صنعتي، پايش و مانيتورينگ آنالين تأسيسات آبي، راه اندازي 
ش��د.  وي افزود: با راه اندازي اين شبكه گسترده، امكان پايش و نظارت 
آنالين ساختمان ها و تأسيسات آبي با استفاده از دوربين هاي حفاظتي 
توسط معاونت طرح و توسعه و مديريت حراس��ت فراهم مي گردد.  به 
گفته اين مسئول، بنابه دستورالعمل هاي ابالغي، شبكه پايش و نظارت 
آنالين از شبكه تبادل اطالعات به صورت فيزيكي مجزا گرديده است.  
مدير فن آوري اطالعات و توسعه مديريت ش��ركت آب منطقه اي يزد 
ادامه داد: براي اجراي اين طرح كليه ساختمان هاي اداري، بهره برداري، 
كلرزني، ش��يميايي، حوضچه هاي تصفيه آب و محدوده حوضچه هاي 
صافي ها از طريق backbone فيبر نوري به يكديگر متصل و در نهايت 
در اتاق سرور ايجاد شده به تجهيزات ICT متصل و امكان بهره برداري 
از س��رويس هاي س��خت افزاري و نرم افزاري را در اداره تصفيه خانه و 
همچنين در اتاق فرمان خط انتقال آب در س��تاد يزد فراهم مي سازد.  
به گفته رحيمي نس��ب، با راه اندازي اين شبكه گس��ترده، يك شبكه 
ارتباطي قوي با استفاده از زيرساخت هاي فيبرنوري مخابرات كشور در 
كنار شبكه »وايرلس )بدون سيم( 33۰ كيلومتري موجود فراهم شده 
و در صورت قطعي هريك از اين دو ش��بكه، شبكه ارتباطي ديگر بدون 
وقفه خدمات تبادل اطالعاتي مورد نيازاداره تصفيه خانه و ستاد شركت 
را تأمين خواهد كرد.«  وي افزود: فاز اول اين ش��بكه در حال حاضر به 
بهره برداري رسيده و در سال 1۴۰۰ به طور كامل اجرا و ان شاءاهلل در يكي 

از مناسبت ها افتتاح و به بهره برداري كامل خواهد رسيد. 

اشتغال 331 نفر با اجراي طرح ترسيب كربن 
در خراسان شمالي

معاون فن�ي اداره كل منابع طبيعي و      خراسان شمالي
آبخيزداري خراسان ش�مالي از ايجاد 
اشتغال 331 نفر با اجراي طرح ترسيب كربن در اين استان خبر داد. 
حس��ن يزداني مع��اون فن��ي اداره كل مناب��ع طبيعي و آبخي��زداري 
خراسان شمالي گفت: با اجراي اين طرح در شهرس��تان هاي اسفراين و 
جاجرم ۲۴۸ نفر شغل ثابت و ۸3 نفر اشتغال موقت ايجاد شده است.  وي 
با اشاره به اينكه با اجراي طرح ترسيب كربن طي چند سال گذشته در اين 
استان افزود: در ابتداي اجراي اين طرح مساحت 1۲٦ هزار هكتار از منطقه 
مياندشت انتخاب ش��د و بعد از آن بخش هايي از منطقه سنخواست در 
شهرستان جاجرم نيز به آن افزوده شد.  به گفته معاون فني اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي بعد از گذشت مدتي دهستان دشت نيز 
به اين بخش ها اضافه و طرح ترسيب كربن در اين مناطق اجرايي شد.  يزداني 
ادامه داد: همزمان با اجراي اين طرح ها سه تعاوني در اين مناطق تشكيل 
شدند كه 1۰۰۰ نفر از مردم روستاهاي مناطق مذكور در حال حاضر عضو 
اين تعاوني ها هستند.  وي آورده اين صندوق ها را يك ميليارد و 7۰ ميليون 
تومان اعالم كرد و گفت: با استفاده از سرمايه جمع شده در اين صندوق ها و 
همچنين كمك هاي دولتي موفق به اعطاي وام به تعداد 1۴۵1 فقره به افراد 
عضو صندوق شده ايم.  به گفته يزداني در مجموع بيش از ۵ميليارد و ۴۰۰ 

ميليون تومان به افراد متقاضي تاكنون وام اعطا شده است.

باران كرامت از ايجاد اشتغال براي محرومان 
تا آزادي زندانيان غيرعمد

با آغ�از ده�ه كرامت، امس�ال ه�م بني�اد كرامت رض�وي ويژه 
برنامه ه�اي متنوع�ي را در دس�تور كار خود قرار داده اس�ت كه 
به گفت�ه مديرعام�ل اين بني�اد، اي�ن برنامه ها با ت�اش و همت 
هفت زيرمجموعه فعال، اجرايي مي ش�ود. نكت�ه حائز اهميت در 
برنامه هاي دهه كرامت س�ال جاري اين اس�ت كه كارهايي چون 
ايجاد اش�تغال پايدار ب�راي محرومان، اس�كان زائ�ران نيازمند 
و آزادي زنداني�ان جرائ�م غيرعم�د در دس�تور كار ق�رار دارد.  

    
دهه كرامت در خراسان رضوي و شهر مقدس مش��هد از حال و هواي 
خاصي برخوردار است. استقبال از زائران در مبادي ورودي شهر مشهد از 
جمله فرودگاه، راه آهن و پايانه اتوبوسراني اولين چيزي است كه با پاي 
گذاشتن به اين شهر به چشم مي خورد.  آنطور كه مسئوالن برگزاري 
دهه كرامت اعالم كرده اند روزانه از ۲ هزار زائر خراس��ان رضوي با يك 
روز اسكان و س��ه وعده غذاي متبرك پذيرايي خواهد شد. همچنين 
پويش آزادي ۸۸۸ زنداني جرائم غيرعمد با همراهي و مشاركت سازمان 

زندان ها براي اين 1۰ روز در دستور كار قرار دارد. 
در همين رابطه مدير عامل بنياد كرامت رضوي با بيان اينكه چهارمين 
مرحله پويش »س��فره مهرباني« در سراسر كش��ور همزمان با مشهد 
مقدس آغ��از به كار مي كند، ب��ه »جوان« مي گوي��د: » در اين مرحله 
111 هزار خادميار رضوي در سراسر كشور مشاركت دارند و هر كانون 
خدمتي ۸ بسته معيشتي به ارزش ۵۰۰ هزار تومان را با مشاركت خيران 
و نيكوكاران تهيه خواهد كرد تا با همكاري نهادهاي بهزيستي و كميته 

امداد، به خانواده هاي نيازمند اهدا شود.«
محمدحسين استادآقا با تأكيد  بر اينكه اختتاميه طرح »سفره مهرباني۴« 
كه به تهيه و توزيع ۸۸۸ هزار بس��ته معيشتي منجر خواهد شد نيز در 
همين دهه برگزار خواهد ش��د، ادامه مي دهد:  »در اين دهه مؤسس��ه 
تربيت بدني بنياد كرامت رض��وي نيز تهيه اقالم ورزش��ي و توزيع در 
مناطق كم برخوردار با اعتبار 1۰ ميليارد تومان در سراس��ر كشور و نيز 

تجهيز سه زمين ورزشي در حاشيه شهر مشهد را در دست اجرا دارد.«
  كودكان كار مهمان امام مهرباني 

آنطور كه اعالم شده است ميزباني از كودكان كار يكي ديگر از برنامه هاي 
بنياد كرامت در اين دهه است. قرار است جمعي از كودكان كار كه توسط 
نهادهاي مربوطه شناسايي شده اند، در باغ بيلدر و اردوگاه خاتون مهمان 
آستان قدس رضوي باش��ند. در اين حضور ويژه برنامه هاي فرهنگي، 
تفريحي و سرگرم كننده براي بچه ها پيش بيني شده است. مهم تر اينكه 
شرايط خانوادگي اين كودكان مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا جهت 

حمايت و رفع مشكالت آنها اقدام شود. 
مديرعامل بنياد كرامت رضوي به طرح هاي اجرايي مركز امور بانوان و 
خانواد اين بنياد اش��اره كرده و مي گويد: در طول سال و در قالب طرح 
»زندگي به سبك رضوي« 3۰ هزار زوج از سراسر كشور تحت پوشش 
دوره هاي آموزش��ي اين مجموعه قرار مي گيرن��د. همچنين به منظور 
ترويج فرهنگ فرزندآوري، طرح »شكوه مادري« با مشاركت 7 هزار مادر 
تحصيل كرده داراي سه فرزند و بيشتر با ۴۰ سال سن در حال اجراست 
كه همه آنها طي سال جاري، به مدت سه روز مهمان حضرت رضا)ع( در 
مش��هد مقدس خواهند بود. پويش »نذر امام« هم به همت كانون هاي 
خدمت بانوان و خانواده با هدف آزادي م��ادران زنداني جرائم غيرعمد 
آغاز شده اس��ت.« به گفته اين مسئول، آيين افتتاح جشن هاي تشرف 
خانگي دختران مكلف سراسر كشور در قالب پويش ملي »دخترماه« از 
روز والدت حضرت معصومه)س( آغاز شده است كه جامعه هدف اين 

پويش، ۸۸۰۰ دختر نوجوان به سن تكليف رسيده است. 
   باران كرامت در استان هاي ايران

مدير عامل بنياد كرامت رضوي به طرح هاي بنياد بركت براي حمايت 
مردم در استان هاي ديگر اشاره كرده و مي گويد: »با هدف اشتغالزايي 
در استان خوزس��تان، 11٦ واحد پرورش گاوميش در شهر شعيبيه با 
اعتباري بالغ ب��ر ۸۰ ميليارد ريال در دهه كرامت افتتاح خواهد ش��د. 
همچنين عملي��ات اجرايي اح��داث اورژانس بين ج��اده اي هويزه و 
بازسازي بخش جراحي بيمارستان محلي اين شهر با اعتباري بالغ بر 

1۰ ميليارد ريال در اين دهه مبارك آغاز خواهد شد.«
اس��تادآقا با گريزي به طرح بنياد كرامت در اس��تان كرمانشان ادامه 
مي دهد: »عمليات اجرايي احداث دبس��تان شش كالسه در شهر اهل 
تسنن جوانرود كرمانشاه با 3۰ ميليارد ريال مشاركت سازمان نوسازي 
مدارس و 3۰ ميليارد س��رمايه گذاري آس��تان قدس در اين دهه آغاز 
مي ش��ود.« به گفته وي، بهره برداي از مجتمع بين راهي ميرجاوه در 
نقطه صفر مرزي استان سيستان و بلوچستان با اعتباري بالغ بر 3٦7 
ميليارد ريال و همچنين افتتاح دبستان شش كالسه شهداي قرقي در 
منطقه محروم مشهد با مشاركت خيران آستان قدس رضوي از ديگر 

طرح هاي دهه كرامت است. 
  افزايش توانمندي ها با افتتاح طرح هاي اشتغالزا 

مديرعامل بنياد كرامت رضوي با اشاره به فعاليت هاي در دست اقدام 
در حوزه اشتغالزايي پايدار مي گويد: »اگرچه توزيع بسته هاي حمايتي 
بين نيازمندان يكي از طرح هاي آستان قدس رضوي است اما مطابق 
دس��تور توليت آس��تان قدس رضوي، رويكرد ايجاد اش��تغال پايدار و 
توانمندسازي اقشار كم بضاعت به جاي توزيع بسته هاي حمايتي نيز 
مد نظر قرار گرفته و اين طرح در مرحله اول در چهار استان سيستان و 
بلوچستان، گلستان، خوزستان و لرستان، با توجه به مزيت هاي نسبي 

هر استان، اجرايي شده است.«
اس��تادآقا افزود: »در چهار اس��تان  مذكور با كمك مؤسسه دامپروري 
صنعتي قدس رضوي، نسبت به راه اندازي واحدهاي دامپروري اقدامات 
الزم انجام شده و حمايت آستان قدس از گروه هاي هدف به مدت سه 
سال ادامه خواهد داشت. براي اجرايي ش��دن اين طرح، تسهيالت ۴ 
درصدي بانكي به خانواده هاي تحت پوشش طرح در اقصي نقاط كشور 

اعطا مي شود تا بتوانند مقدمات اشتغال پايدار را فراهم كنند.«
اين مسئول از افتتاح نمايشگاه »سراي خاتون« در دهه كرامت با هدف 
حمايت از بانوان كارآفرين و توانمندسازي بانوان سرپرست خانوار شهر 
مشهد خبر داده و مي گويد: »اين نمايشگاه با ۴۰ غرفه به دست بانوان 
كارآفرين مشهدي داير شده و تا 31 خرداد در باغ اردوگاه خاتون داير 

خواهد بود.«
استادآقا با بيان اهم طرح هاي مؤسسه جوانان و تشكل هاي انقالبي بنياد 
كرامت رضوي نيز تصريح مي كند: »جشن هاي »زير سايه خورشيد« 
با اعزام 3۰۰ كاروان خادمان و با هماهنگي س��تاد ملي كرونا، شادي و 
سرور جش��ن هاي دهه كرامت را به اس��تان هاي سراسر كشور منتقل 
مي كند. طرح آموزش »بي نهايت ش��و« هم كه با مشاركت 1۲۰ هزار 
دانش آموز دختر و پسر برگزار شد، يكي از طرح هاي موفق فرهنگي و 
ديني در كش��ور بود كه اختتاميه آن با تقدير از افراد برگزيده در دهه 

كرامت برگزار مي شود.«

 اشتغالزايي 18 هزار نفري بركت 
با احياي 300 بنگاه اقتصادي 

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از اشتغالزايي 18هزار 
نفري با احيا و توس�عه 300 بنگاه اقتصادي در سال جاري خبر داد. 
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام در 
مراسم شكرانه احيا و بهره برداري از 13۰ بنگاه اقتصادي در سال جهش 
توليد گفت: با توجه به نام گذاري سال جاري به عنوان »توليد؛ پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها« از سوي رهبر معظم انقالب، سرمايه گذاري اقتصادي و 
مشاركت با 3۰۰ بنگاه و واحد توليدي متوسط و بزرگ را به منظور احيا، 
توسعه و افزايش توان توليد با سرمايه گذاري كل ۲۵هزار ميليارد ريالي 
در دستور كار داريم.  وي خاطرنشان كرد: احيا و توسعه اين 3۰۰ بنگاه 
اقتصادي متوسط و بزرگ عالوه بر احياي ۲۰هزار ميليارد ريال سرمايه 
مردمي و بخش خصوصي، اشتغالزايي براي 1۸هزار نفر را به دنبال دارد. 
مدني همچنين از احيا و بهره برداري از 13۰ بنگاه متوس��ط و بزرگ در 
سال ۹۹ خبرداد و اظهار داشت: در سال جهش توليد و با سرمايه گذاري 
۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريالي بنياد برك��ت، 13۰ واحد توليدي به ارزش 
حدوداً 1۰ هزار ميليارد ريال به چرخه توليد كشور بازگشته اند. همچنين 
7 هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال سرمايه مردمي و كارآفرينان احيا و بيش از 
1۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد شده است.  مديرعامل بنياد 
بركت با اشاره به رونمايي از دستگاه اكسيژن س��از يكي از شركت هاي 
مشاركتي دانش بنيان اين بنياد در استان قزوين گفت: شركت سدنا يكي 
از واحدهاي مشاركتي فعال در حوزه توليد محصوالت دانش بنيان از جمله 

اكسيژن ساز و تب سنج است كه در حوزه درمان كرونا كاربرد دارند. 
وي افزود: بنياد بركت از س��ال 13۹۸ اقدام به مش��اركت اقتصادي با 
اين شركت دانش بنيان كرده و با سرمايه گذاري ۴۰ ميليارد ريالي در 
اين واحد توليدي باعث ايجاد اشتغال براي 17۵ نفر شده است.  مدني 
خاطرنشان كرد: محصوالت اين شركت دانش بنيان در حال حاضر به 
كشورهاي مختلف از جمله روسيه، اسپانيا و ارمنستان صادر مي شود. 

مديرعامل بنياد بركت همچنين از افتتاح شركت شترمرغ رزين پرور 
خبرداد و گفت: ظرفيت ساالنه اين واحد توليدي فعال در شهر آبيك 
3۰۰ قطعه شترمرغ مولد و ۴ هزار قطعه پرواري است.  وي بيان كرد: 
بنياد بركت از سال ۹۸ اقدام به مشاركت با اين واحد توليدي با حجم 
س��رمايه گذاري بيش از 113 ميليارد ريالي كرده اس��ت. فعاليت اين 
واحد پرورش شترمرغ، فرصت كسب و كار براي 17۵ متقاضي اشتغال 
را نيز فراهم آورده است.  گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام تاكنون ۵۹٦ ط��رح در حوزه هاي توانمندس��ازي اقتصادي، امور 
زيربنايي، فرهنگي و خدمات بيمه اي را با حجم سرمايه گذاري ۲ هزار 
و ۴۵ ميليارد ريال در مناطق محروم و كمتر توسعه  يافته استان قزوين 

به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 

برداري از بيمارستان ثامن   بهره 
در آران و بيدگل 

بيمارس�تان ثامن الحجج )ع( و مرحله نخس�ت بيمارستان 
ام�ام حس�ن)ع( آران و بي�دگل در آيين�ي ب�ا حض�ور 
وزي�ر بهداش�ت، درم�ان و آم�وزش پزش�كي و جمع�ي از 
مس�ئوالن اس�تاني و شهرس�تاني به بهره برداري رس�يد. 
اعظم باقري سرپرست شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل گفت: 
بيمارس��تان ثامن الحجج)ع( با زيربناي 7 هزار و ۸۰۰ مترمربع در 
چهار طبقه و با ٦۴ تخت در بخش هاي زن��ان و زايمان، راديولوژي 
و تصويربرداري، اورژانس سرپايي، كلينيك تخصصي و آزمايشگاه 
ساخته شده و آماده خدمت رساني به مردم است.  وي افزود: عمليات 
عمراني ساخت اين بيمارستان از سال 13۸۸ آغاز شد.  سرپرست 
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل به بهره برداري از مرحله نخست 
بيمارستان امام حسن)ع( آران و بيدگل اشاره كرد و ادامه داد: مرحله 
نخست اين بيمارستان در يك طبقه و با بخش هاي تصويربرداري، 
اورژانس، آزمايشگاه و فيزيوتراپي از سوي خيران سالمت احداث شده 

و ساخت بخش هاي مختلف اين بيمارستان با سرعت ادامه دارد.

 سپاه، بندرگاه الرك در هرمزگان را
 اليروبي مي كند

مديركل بن�ادر و دريانوردي اس�تان هرم�زگان از اليروبي 
بندرگاه جزيره الرك با همكاري نيروي دريايي سپاه خبرداد. 
عليرضا محمدي كرجي ران مديركل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان 
گفت: اليروبي بندرگاه جزيره الرك در راستاي ايفاي مسئوليت هاي 
اجتماعي سازمان بنادر و رونق بخشي به معيشت ساكنان جزاير خليج 
فارس با همكاري نيروي دريايي سپاه در حال انجام است.  وي با اشاره به 
توجه ويژه سازمان بنادر نسبت به رونق بخشي اقتصاد محلي و توسعه 
مناطق س��احلي كمتر برخودار از جمله جزاير خليج فارس افزود: در 
همين راستا فاز نخست اليروبي بندرگاه الرك از جمله بنادر غيرملكي 
سازمان بنادر با حجم ٦۰ هزار متر مكعب در سال ۹٦ از محل اعتبارات 
استاني از سوی اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان اجرا شد.  
مديركل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان ادامه داد: فاز دوم اليروبي 
اين بندرگاه با حجم ٦7 هزار متر مكعب توسط گروه مهندسي شهداي 
خليج فارس نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي شروع شد 

كه تاكنون ۴۲ هزار متر مكعب از آن به انجام رسيده است.

آموزش همگاني براي مهار آتش سوزي ها 
در منابع طبيعي فارس

سرپرس�ت روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيس�ت 
اس�تان فارس، از دوس�تداران طبيعت خواس�ت ت�ا پس از 
گذران�دن دوره ه�اي كوتاه م�دت، دس�تگاه هاي دولتي را 
براي اطف�ای حري�ق در عرصه ه�اي طبيعي، كم�ك كنند. 
گل آفرين زارع، سرپرست روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست 
استان فارس، دوستداران طبيعت، محيط زيست و منابع طبيعي را  به 
ياري طلبيده و تقاضا كرد تا با تشكيل گروه هاي محلي و زير نظر افراد  
باتجربه  و با گذران��دن دوره هاي كوتاه مدت اطف��ای حريق، به كمك  
نيروهاي منابع طبيعي و محيط زيس��ت بش��تابند.  وي خاطرنش��ان 
كرد: به علت پراكندگي نقاطي كه آتش س��وزي در آن اتفاق مي افتد 
تشكيل گروه هاي مردمي و گس��ترش حمايت ها براي تهيه امكانات و 
تجهيزات  الزم ضروري است.  سرپرست روابط عمومي اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان فارس افزود: در صورتي كه نقاط شروع آتش سوزي ها 
در همان دقايق اوليه شناسايي و مهار شود، شاهد گسترش آتش  و از 

بين رفتن منابع  ارزشمند زيست محيطي نخواهيم بود.

    فارس    هرمزگان   كاشان


