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88498441سرویس  شهرستان

بسيج با طرح »معين« 
از زنان خانه دار حمایت می کند

بيش از يك دهه است كه سازمان بسيج جامعه زنان كشور هم راستا با 
سازمان بسيج سازندگي طرح هايي را در جهت اشتغالزايي و حمايت 
از بانوان كارآفرين در دس�تور كار داده است.  طرح هايي كه مي تواند 
به توانمند كردن زنان و بخصوص سرپرس�تان خانوار كمك كند تا به 
استقالل برسند. در اين ميان يكي از مهم ترين اقدامات اين سازمان ها 
اجراي »طرح معين« اس�ت. در اين طرح زناني كه توانمندي ويژه اي 
در زمينه توليد صنايع دستي يا هنرهاي ديگر دارند شناسايي شده 
و در راستاي ايجاد مشاغل خانگي و كوچك از آنها حمايت مي شود. 

روز سرنوش��ت از راه رس��يد و مردم با حضور در پ��اي صندوق هاي رأي 
حماسه اي ديگر خلق كردند و نشان دادند تحت هيچ شرايطي پشت نظام 
را خالي نمي كنند. حاال نوبت رئيس جمهور منتخب اس��ت كه نشان دهد 
چقدر به فكر مردم و مشكالت آنها بوده و براي رفع گرفتاري هاي موجود 
در كشور در ميدان حضور داشته و تالش مي كند.  با اينكه يكي از شعارهاي 
كانديداهاي رياست جمهوري حمايت از زنان خانه دار و ايجاد اشتغال براي 
آنان و بخصوص زنان سرپرست خانوار بود اما اين مهم را نبايد فراموش كرد 
ايجاد مشاغل خانگي براي زنان سال هاست در برنامه بسيج قرار داشته و به 

آرامي و بدون هيچ سروصدايي در حال پيگيري و اجراي آن است. 
تسهيالت بالعوض براي زنان خانه دار 

طرح معين از جمله طرح هايي است كه حدود 5 سال است در استان هاي 
مختلف كشور در حال اجراست.  در اين طرح زناني كه توانمندي ويژه اي در 
زمينه توليد صنايع دستي و ديگر هنرها دارند شناسايي شده و در راستاي 
ايجاد مشاغل خانگي و كوچك از آنها حمايت مي شود.  سال هاست سازمان 
بسيج جامعه زنان كشور هم راستا با سازمان بسيج سازندگي طرح هايي را 
در جهت اش��تغالزايي و حمايت از بانوان كارآفرين اجرا مي كند و در اين 
ميان يكي از مهم ترين اقدامات اجراي »طرح معين« است. طرحي كه زنان 
توانمند را هدف قرار داده و آناني كه زمينه توليد صنايع دستي و ديگر هنرها 

مهرات دارند را مورد حمايت قرار مي دهد.  
در همين رابطه خانم مريم السادات سبحاني مسئول اجراي طرح معين در 
خراسان شمالي به »جوان« مي گويد: »اشتغال بانوان با آقايان متفاوت است. 
با توجه به مسئوليت همسري و مادري، معموالً مادران ترجيح مي دهند در 
منزل فعاليت اقتصادي كنند و ما اين فرصت را غنيمت شمرديم و آنها را 
تحت حمايت مالي قرار داديم. گرچه ميزان حمايت زياد نيست اما تا سال 
گذشته حدود ۱5 ميليون تومان وام يا تسهيالت بالعوض به بانوان پرداخت 
مي شد تا شغلي را آغاز كنند.« به گفته اين مسئول، سياست هاي سازمان 
بسيج جامعه زنان همگام با سازمان بسيج سازندگي كشور در راستاي اشاعه 
فرهنگ كار و تالش و كمك به رفع مشكل بيكاري است. در سازمان بسيج 
جامعه زنان، برنامه ها و وجه زنانه آن مد نظر قرار دارد كه بانوان در عين انجام 
وظايف مادري و همسري از فرصت شغلي و درآمدزايي نيز بهره مند شوند.« 
به گفته سبحاني، بسيج از همراهي و همكاري تمام مسئوالن، ورزشكاران 
و هنرمنداني كه قابليت انجام فعاليت به ويژه در حوزه كودكان در مناطق 
محروم را دارند اس��تقبال مي كند و پايگاه هاي بس��يج در تمام كشور اين 

آمادگي را دارند. 
 بسيج از كارآفرينان حمايت مي كند

»بسيج سازندگي يكي از مردمي ترين نهادهاي كشور است. يكي از امتيازات 
ويژه بسيج س��ازندگي اين است كه همه اقش��ار با همه ساليق و رده هاي 
سني مي توانند براي خدمت رساني و مجاهدت و تالش و كار فعال باشند. 
سلسله اقداماتي كه در بسيج سازندگي انجام مي شود در حوزه هاي مختلف 
كش��اورزي و آبخيزداري، محروميت زدايي و ساخت و مرمت و زيباسازي 
اماكن مانند حوزه هاي علميه و خانه هاي محرومين و مدارس است كه با به 
كار گيري و مشاركت خود مردم انجام مي شود. نزديك به ۱5۰ هزار پروژه 
محروميت زدايي در سال هاي اخير توسط سازمان بسيج سازندگي كشور و 

جهادگران انجام شده است.«
 اين ها بخشي از حرف هاي فرشاد عالي، معاون فرهنگي و رسانه اي بسيج 
سازندگي كشور اس��ت كه در گفت وگو با جوان عنوان كرده و با اشاره به 
اولويت هاي سازمان بسيج سازندگي كشور در شرايط خاص و بحران هاي 
اقتصادي كش��ور مي گويد: »با توجه به تأكي��دات و فرامين مقام معظم 
رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي، سازمان بسيج سازندگي كشور بعد از 
يك فرآيند مطالعاتي به چند روش كاري در گام نخست به امنيت غذايي 
رسيد و با كمك اساتيد دانشگاه، مردم و دستگاه هاي مربوطه توانستيم در 
۲۱ حوزه به امنيت غذايي ورود كنيم. در اين راستا در عرصه پرورش زنبور 
عسل، كمك به مردم در پرورش ماهي در كنار چاه ها و چشمه هاي آب، 
كشت زعفران، پرورش ماكيان و پرندگاني همچون بلدرچين، شترمرغ 
و قرقاول و بوقلمون توانستيم امنيت و تنوع غذايي كشور را توسعه دهيم 
و نزديك به ۲۰۰ هزار كارگاه در سال هاي اخير راه اندازي شد.« به گفته 
وي، بسيج سازندگي كشور رده هاي مختلفي در اقشار مختلف اعم از بسيج 
دانش آموزي، دانشجويي و اصناف و ديگر اقشار دارد كه هر قشر از نيروهاي 
خود در بسيج سازندگي استفاده مي كند. اين نشان دهنده تعامل و هم 
افزايي و همگامي براي يك اتفاق بزرگ در حوزه خدمت به مستضعفين و 

مردم محروم كشور است.  
عالي در مورد حماي��ت مالي از كارآفرينان اقتصادي دارد از طرف بس��يج 
سازندگي هم مي گويد: »توصيه سازمان بسيج سازندگي به كارآفرينان، 
شروع يك كار كوچك در مقياس كوچك و انجام پژوهش و تحقيقات الزم 
در اين باره است. سازمان بسيج سازندگي حمايت هاي الزم را از كارآفرينان 
خواهد داشت. كارآفرينان در هر ش��هر و استاني مي توانند به دفاتر بسيج 
سازندگي شهر خود مراجعه و تقاضاي حمايت كنند تا رسيدگي هاي الزم 

انجام شود.«

ایجاد 20هزار فرصت شغلی 
در شهرک های صنعتي قزوین

طرح هاي پايه ريزي شده در شهرك ها     قزوين
و نواحي صنعتي قزوين بيش از ۲۰ هزار 

اشتغال پايدار در استان ايجاد مي كند. 
حميدرضا خانپور مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قزوين با اشاره 
به اينكه طرح هاي پايه ريزي شده در شهرك ها و نواحي صنعتي استان 
بيش از ۲۰ هزار اش��تغال پايدار در قزوين ايجاد مي كند، گفت: امسال 
ورود صنايع بزرگ خودروسازي را به اس��تان در برنامه داريم و با چهار 
خودروس��از بزرگ در اين زمينه صحبت و مذاكره كرده ايم.  وي با بيان 
اينكه يك يا دو مورد از اين صنايع، كار خود را در نيمه اول س��ال جاري 
ش��روع خواهند كرد، افزود: با توجه به حضور صنايع قطعه س��ازي در 
اس��تان، فعاليت كلوني هاي خودروسازي در اس��تان ضروري است و 
شبكه اي از اش��تغال پايدار را در اس��تان ايجاد خواهد كرد.  مديرعامل 
شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين گفت: در آينده نزديك استان 
قزوين مشكل بيكاري نخواهد داشت و اشتغال خط توليد خود را از سرريز 
استان هاي همجوار تأمين مي كند.  خانپور افزود: با توجه به اين موضوع، 
توس��عه آموزش هاي مهارتي را برنامه ريزي كرده ايم و با دستگاه هاي 
مرتبط از جمله فني و حرفه اي مذاكرات الزم صورت گرفته است.  وي 
ادامه داد: همراهي و همكاري خوبي در اين زمينه در سطح استان برقرار 
است و تمام تالش مسئوالن اقتصادي و ظرفيت كارگروه هاي اقتصادي 
و ستاد اقتصاد مقاومتي استان بسيج شده اند تا طرح هاي توليدي استان 

سريع تر به نتيجه برسند و اشتغال پايدار در استان به ثمر بنشيند. 

حوریه ملكي

رونمایي از ژنراتور با ولتاژ و توان باال 
در تبریز 

ژنراتور با ولتاژ و توان ب�اال با قابليت      آذربايجان شرقي
حمل دس�تي در پارك علم و فناوري 

آذربايجان شرقي رونمايي شد. 
اين ژنراتور با ولتاژ نامي خروجي 5۰ كيلوولت تا ۱۰۰ كيلوولت و جريان 
خروجي ۸ ميلي آمپر تا ۱۰ ميلي آمپر مناسب اسپيكترو آنااليزرهاي 
صنعتي است.  ژنراتور توليدي اين شركت با توان نامي ۴۰۰ وات، ريپل 
ولتاژ كمتر از يك درصد و خطاي گزارش كمتر از ۰/۰۲ درصد در ابعاد 

۶5 سانتي متر در ۱5 سانتي متر در ۸5 سانتي متر ساخته شده است. 
اتصال به تيوب اشعه ايكس و استفاده در دس��تگاه هاي CT Scan و 
كارايي عالي در دس��تگاه هاي اس��پكترو آناليزر صنعتي از مهم ترين 
ويژگي هاي اين ژنراتور پرتابل بوده و اين محصول با يك هشتم قيمت 

نمونه مشابه خارجي بومي سازه شده است. 

مرحله سوم کارآزمایي باليني
 »دوز یادآور« به زنجاني ها تزریق مي شود

تزريق مرحله دوم واكسن كنژوگه در      زنجان
زنج�ان ب�ه پاي�ان رس�يد و طب�ق 
برنامه ريزي ها مرحله سوم كارآزمايي باليني »دوز يادآور« از چهارم 

تير امسال در دو استان زنجان و يزد آغاز مي شود. 
دكتر محمدرضا صائيني معاون بهداش��تي دانش��گاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي و درماني استان زنجان گفت: در مرحله دوم فاز سوم 
كارآزمايي، واكسن پاستور و كوبا بر 3 هزار داوطلب زنجاني جامعه هدف 
در حالي تزريق شد كه تاكنون عارضه جدي ثابت شده اي از تزريق مرحله 
اول فاز سوم گزارش نشده است.  وي افزود: با تزريق دوز دوم در فاز سوم 
كارآزمايي واكسن پاستور و كوبا بيش از ۹۷ درصد ايمنی زايي دارد و از 
طرفي داوطلبين اين واكسن بين ۱۸ تا ۸۰ سال از هر دو جنس زن و مرد 
بودند و اينكه گروه هاي هدف تا هفت ماه تحت پيگيري و تا پايان فرصت 
مورد نظر، بيمه خواهند بود.  معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي و درماني استان زنجان يادآوري كرد: تزريق مرحله  
سوم واكسن ايراني _ كوبايي كنژوگه هم كه واكسن يادآور است فقط 
در دو استان زنجان و يزد به صورت پايلوت به داوطلباني كه در اين طرح 
شركت كردند از چهارم تير امسال آغاز خواهد شد.  به گفته صائيني، در 
اين كارآزمايي باليني، ۸۰ درصد داوطلبان واكسن دريافت مي كنند و ۲۰ 
درصد افرادي كه در اين طرح به عنوان گروه شاهد، واكسن نما دريافت 

كردند، در پايان مطالعه، واكسن مورد تأييد دريافت خواهند كرد. 

کشف 2۸۱ ميليارد ریال انواع کاالي قاچاق
در استان مرکزي 

    مركزي فرمان�ده انتظامي اس�تان مركزي از  
كشف ۲۸1 ميليارد ريال انواع كاالي 
قاچاق و بيش از يك تن انواع مواد مخدر در سه ماه. اول سال جاري 

خبرداد. 
سردار حسن مفخمي شهرستاني  فرمانده انتظامي استان مركزي با اشاره 
به اقدامات پليس در مبارزه با قاچاق كاال در سال »توليد، پشتيباني ها، 
مانع زدايي ها« به تشريح بخشي از دستاوردهاي پليس استان در مبارزه 
با قاچاق كاال اشاره كرد و گفت: ۲۸۱ ميليارد ريال انواع كاالي قاچاق در 
عمليات هاي پليس استان كشف، ۱۶3 دستگاه خودرو توقيف و ۲۲۴ نفر 
نيز دستگير و به مراجع قضايي معرفي شده اند.  وي يكي از مطالبه هاي 
مردمي از نيروي انتظامي در حوزه امنيت اجتماعي را مبارزه با سارقان 
عنوان كرد و افزود: نيروي انتظامي در برنامه هاي اجرايي و عملياتي خود 
در زمينه پيشگيري از جرائم و مقابله با مجرمان به ويژه سارقان از ابتداي 
سال جاري تاكنون شاخص ۶۶ درصدي ميزان كشف به وقوع در سرقت ها 
به دست آمده است.  فرمانده انتظامي استان مركزي به برنامه هاي پليس 
اس��تان در مبارزه با مواد مخدر به عنوان يكي از اولويت هاي مأموريتي 
پليس در رس��يدگي به مطالبات مردمي اشاره داش��ت و گفت: در اين 
مدت زماني، يك تن و 5۸۸ كيلوگرم انواع مواد مخدر كش��ف و ۶۸ نفر 
قاچاقچي دستگير و تعداد ۲ هزار و ۸3۹ نفر معتاد و خرده فروش مواد 

مخدر نيز با همكاري ديگر سازمان هاي مسئول ساماندهي شده اند. 

رونمایي از طرح ایجاد واقعيت مجازي
موزه آب در یزد 

   يزد طرح ايجاد واقعيت مجازي موزه آب كه 
با مس�ئوليت شركت »ش�تاب دهنده 
پيش�گامان« و توسط شركت »اس�تارتاپ اس�پاد« انجام شده، در 
مراسمي با حضور مدير عامل شركت آب منطقه اي يزد رونمايي شد. 
 محمدمهدي جواديان زاده مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي يزد در 
مراسم رونمايي از طرح ايجاد واقعيت مجازي موزه آب با اشاره به اقدام 
زيباي شركت هاي»شتاب دهنده پيشگامان« و »استارتاپ اسپاد« كه 
در زمينه هوشمندسازي كسب و كارهاي سنتي فعاليت دارند، گفت: از 
جمله برنامه هايي كه در دستور كار شركت آب منطقه اي قرار گرفته، 
استفاده از فنآوري هاي نوين در زمينه فرهنگ سازي در بخش آب است.  
وي با بيان اينكه اين شركت ها در زمينه س��اخت اپليكيشن، طراحي 
س��ايت، توليد و بازاريابي محتوا، مديريت شبكه هاي اجتماعي و اخيراً  
VR وAR به معني واقعيت مجازي و واقعيت افزوده فعاليت مي كنند، 
افزود: اقدام مهم و نوين اين شركت مي تواند ما را در پيشبرد برنامه هاي 
فرهنگ سازي در زمينه آب و مصرف آن ياري كند.  مديرعامل شركت آب 
منطقه اي يزد ادامه داد: اين تكنولوژي كه برنامه آغازين آن در موزه آب 
انجام شده و گردشگر مي تواند با زدن عينك هاي مخصوص، در موقعيت 
كامل تري از موزه آب قرار گرفته و نقطه به نقطه موزه را به صورت كامل 
ببيند و با وجود يك راهنما بر اطالعات هر چه بيشتر گردشگر بيافزايد، 

در جذب گردشگران نيز مي تواند بسيار مؤثر واقع شود. 

دام مازاد عشایر ایالمي تضميني خریداري مي شود
عشاير استان ايالم ۳۰۰ هزار رأس دام مازاد دارند كه در مرحله اول     ايالم

۵۷ هزار رأس آن خريد تضميني مي شود. 
فرشاد ياسمي مديركل امور عشاير استان ايالم گفت: عش��اير استان 3۰۰ هزار رأس دام مازاد 
دارند كه در مرحله اول 5۷ هزار رأس آن خريد تضميني مي شود.  وي با اشاره به اينكه هر رأس 

دام به قيمت ۴5 هزار تومان براي هر كيلو 
خريد تضميني مي شود. افزود: زمينه هاي 
خريد دام مازاد در استان فراهم شده است و 
در صورت رفع نواقص موجود در كشتارگاه 
ايالم خريد دام مازاد از دامداران آغاز خواهد 
شد.  مديركل امور عشاير استان ايالم ادامه 
داد: از مسئوالن كش��تارگاه خواسته شده 
اس��ت تا نواقص موجود را ت��ا پايان هفته 
جاري مرتفع و ش��رايط را براي كشتار دام 

مازاد فراهم كند.  ياس��مي يادآور شد: در اين طرح كه با مشاركت ش��ركت پشتيباني امور دام 
انجام مي شود دام هاي مازادي كه داراي فاكتورهاي تعريف شده باشند، خريداري مي شود.  وي 
تصريح كرد: احشامي كه داراي بيمه، پالك كوبي، كارت چرا و ساير موارد از قبل مشخص شده 

باشد خريداري مي شود. 

ورود مسافر بدون تست منفي کرونا به هرمزگان ممنوع شد
   هرمزگان ورود مس�افر از مس�يرهاي هوايي داخلي، راه آه�ن و پايانه هاي 
مسافري بدون تست منفي كرونا از روز گذشته به هرمزگان ممنوع 

است. 
دكتر فاطمه نوروزيان سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي اس��تان هرمزگان با اشاره به اينكه چهار نفر 

از بيماران مبتال به كرون��ا در هرمزگان جان 
باختند و شمار كل جان باختگان اين بيماري 
در استان به هزار و 3۷۹ نفر رسيد. گفت: ورود 
مسافر از مسيرهاي هوايي داخلي، راه آهن و 
پايانه هاي مسافري بدون تست منفي كرونا از 

روز گذشته به هرمزگان ممنوع است. 
وي با اشاره به اينكه ۱۹5 بيمار مبتال به كرونا 
در بيمارستان هاي اس��تان بستري شدند و 
اكنون در مجموع ۶۶۹ نفر در بيمارستان هاي 

استان تحت مراقبتند، افزود: از مجموع بستري ها، ۹۶ نفر در بخش مراقبت هاي ويژه )آي. سي. يو( 
بستري هستند و حال ۱۸ نفر از آنها وخيم است.  سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان تصريح 
كرد: شيوه نامه نصب و بكارگيري سيستم هاي تهويه در ادارات را به ستاد استاني مديريت كرونا ارائه 

داده و حتي نوع و قدرت مناسب دستگاه هاي تهويه را نيز مشخص كرده ايم. 

منابع آب هاي زيرزميني كرمانشاه
 70 درصد كاهش يافت 

60كيلومتر بزرگراه  امسال در  اردبيل
 به بهره برداري مي رسد

   كرمانشاه مديرعامل شركت 
فاض�الب  و  آب 
كرمانش�اه از كاه�ش ۷۰درص�دي آبدهي 
چشمه ها و سراب هاي استان كه موجب شده 
تا با تانكر به 1۷۰روستاي كرمانشاه آبرساني 

شود خبرداد. 
عليرضا كاكاوند مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان كرمانشاه با اشاره به كاهش ۷۰ درصدي 
آبدهي چشمه ها و س��راب هاي استان كه منبع 
اصلي تأمين آب ش��رب روستاهاس��ت، گفت: 
اكنون به خاطر خشك ش��دن يا كاهش شديد 
آب چشمه ها و س��راب ها به ۱۷۰ روستا با تانكر 
سيار آبرساني مي شود.  وي خشكسالي در استان 
كرمانشاه را طبق آمار سازمان هواشناسي در 5۰ 
سال گذشته بي سابقه دانس��ت و افزود: استان 
كرمانشاه با كاهش ۱۹۰ ميلي متر بارش نسبت 
به سال گذشته بيش��ترين كاهش بارندگي در 
ميان استان هاي كشور در س��ال زراعي جاري 
داشته و به همين خاطر با مشكالت جدي كمبود 
آب شرب مواجه است.  مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان كرمانش��اه با بيان اينكه اكنون 

به ۱۷۰ روستاي اس��تان آبرساني سيار صورت 
مي گي��رد؛ پيش بيني كرد اين تع��داد در فصل 
تابستان به بيش از 3۰۰ روستا برسد.  كاكاوند 
ادامه داد: براي جبران كمبود آب شرب روستا ها 
حفر ۷۰ حلقه چاه در روستاهاي استان به منظور 
آبرساني به ۴5۰ روستا برنامه ريزي شده  كه اگر 
اعتبارات به موقع تخصيص داده شود با حفاري 
اين حلقه هاي چاه  تا حد زيادي كمبود آب شرب 
روستاها جبران مي شود.  وي اعتبار آبرساني به 
روستاهاي اس��تان را 5۰۰ ميليارد تومان اعالم 
كرد و گفت: اين مبلغ نسبت به سال هاي گذشته 
بي سابقه است اما هنوز هيچ پولي براي شروع كار 
به اين شركت داده نشده كه الزم است مسئوالن 
س��ازمان برنامه و بودجه با توجه به شروع فصل 
تابستان و مش��كالت كمبود آب سريع تر اقدام 
كنند.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
كرمانشاه با بيان اينكه روزانه ۲۸3 ليتر در ثانيه 
كمبود آب شرب در روس��تاهاي استان داريم، 
افزود: با اعتبارات خوبي كه امسال براي تأمين 
آب شرب روس��تاها در نظر گرفته شده، پروژه 

آبرساني به ۴5۰ روستا به اجرا در مي آيد. 

امسال ۶۰ كيلومتر     اردبيل
بزرگراه در نقاط 
مختل�ف اس�تان اردبي�ل تكمي�ل و ب�ه 

بهره برداري مي رسد. 
محبوب حيدري مديركل راه و شهرسازي استان 
اردبيل در بازديد از پروژه هاي راهسازي شهرستان 
نير گفت: در همه شهرس��تان هاي استان به جز 
شهرستان هاي تازه تأس��يس انگوت و اصالندوز 
مغان عمليات احداث بزرگراه ش��روع ش��ده و با 
اتمام آنها ش��اهد ايمني جاده ها خواهيم ش��د.  
وي افزود: تالش مي ش��ود در سال ۱۴۰۱ بيش 
از ۸۸ كيلومتر، س��ال ۱۴۰۲ حدود ۹۰ كيلومتر 
و سال ۱۴۰3 نيز ۹۸ كيلومتر بزرگراه در استان 
اردبيل احداث ش��ود.   مديركل راه  و شهرسازي 
اس��تان اردبيل درباره احداث تونل دوم مس��ير 
نمين به سمت گردنه حيران هم گفت: عمليات 
حفاري تونل دوم حيران بطول ۷5۰ متر شروع 
ش��ده و تالش بر اين است از س��مت اردبيل نيز 
اين حفاري صورت گيرد ت��ا اجراي حفاري از دو 
سمت اردبيل و آستارا تس��ريع شود.  حيدري با 
اشاره به تعريض جاده سرعين - آلوارس به عنوان 

پروژه گردشگري افزود: اميد است با تأمين اعتبار 
مورد نياز تا يك ماه آينده سه كيلومتر از اين جاده 
تكميل و ب��ه بهره برداري برس��د.  وي از تكميل 
جاده كريق – آرموداق در سال جاري خبر داد و 
تصريح كرد: از هشت كيلومتر طول اين مسير در 
محدوده استان اردبيل پنج كيلومتر آن تكميل 
شده و عمليات اجرايي سه كيلومتر باقيمانده از 
اين مسير نيز در حال تكميل عمليات روسازي و 
ابنيه فني است و در تالش هستيم با تأمين اعتبار 
مورد نياز امسال شاهد تكميل اين پروژه باشيم.  
مديركل راه و شهرسازي اس��تان اردبيل با بيان 
اينكه جاده اردبيل - سرچم به طول ۱۷۷ كيلومتر 
تا سه سال آينده به بزرگراه تبديل مي شود، گفت 
عمليات اجرايي قطعات ۱ و ۲ اين مسير به طول 
35 كيلومتر شروع شده و تا پايان بهار امسال به 
بهره برداري مي رسد.  حيدري  افزود: قطعات 3 و 
۴ پروژه احداث بزرگراه چهارخطه اردبيل- سرچم 
اخيراً به اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل 
تفويض ش��ده كه در مجموع ۹۰ كيلومتر آن در 
حال اجراس��ت و ۴5 كيلومتر ديگر هم توس��ط 

قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا اجرا خواهد شد. 

ام�ور  مع�اون     چهارمحال وبختياري 
اجتماعي سازمان 
بهزيس�تي چهارمحال و بختي�اري از اعطاي 
تسهيالت به خانواده هاي داراي فرزند چندقلو 

خبرداد. 
اشرف عس��گري معاون امور اجتماعي سازمان 
بهزيس��تي چهارمحال و بختياري با بيان اينكه 
اخيراً حمايت سازمان بهزيستي از خانواده هاي 
داراي فرزن��د چندقلو ب��وده اس��ت، گفت: اين 
حمايت ها عموماً ش��امل خانوارهايي مي ش��ود 
كه فرزندانش��ان بيش از دو قلو باش��ند، باتوجه 
به كمبود اعتبار، آخرين دستورالعمل حمايتي 
مربوط به خانواده هاي داراي فرزند سه قلو به باال 
تغيير يافته و مدتي اس��ت كه اين دستورالعمل 
ثابت ماند.   وي يادآور ش��د: اخيراً خانواده هاي 
داراي فرزن��د دوقلو ني��ز مي توانند در س��امانه 

ثبت نام كنند، اما در ح��ال حاضر كمكي به آنان 
صورت نمي گيرد.  معاون امور اجتماعي سازمان 
بهزيس��تي چهارمحال و بختياري با بيان اينكه 

حمايت  از خانواده هاي داراي فرزند چندقلو، تنها 
مربوط به افراد تحت پوش��ش بهزيستي نيست، 
افزود: اين حمايت ها شامل ديگر افراد نيز شامل 

مي شود، اگر شرايط اقتصادي خانواده ها مناسب 
نباشد، حمايت هاي مادي از اين خانواده ها صورت 
مي گيرد و تمام ارزيابي ها براي سنجش توانايي 
مالي افراد انجام مي شود.  عسگري در خصوص 
ميزان حمايت هاي مال��ي از خانواده هاي داراي 
فرزند س��ه قلو به باال، توضيح داد: ميزان حقوق 
ماهيانه به افراد داراي فرزند سه قلو، 35۰ تومان و 
چهارقلو ۴5۰ هزار تومان به ازاي هر فرزند است، 
طبق دستورالعمل جديد، عالوه بر فرزندان، پدر 
و مادران نيز تحت حمايت قرار مي گيرند و عالوه 
بر فرزندان، والدين نيز همان ميزان مستمري را 
درياف��ت مي كنند.  وي ادام��ه داد: يكي ديگر از 
حمايت ها از خانواده هاي داراي فرزند چندقلو، 
توزيع شير خشك بود كه اين مسئله به دانشگاه 
علوم پزشكي سپرده شده است و خانواده ها بايد 

از آن محل پيگيري كنند. 

والدينچندقلوهادرچهارمحالوبختياريتسهيالتاشتغالميگيرند

پرداخت ۴ ميليارد تومان تسهيالت به کشاورزان خراسان جنوبي
    خراسان جنوبي  ۴ ميليارد و ۴1۲ ميليون تومان تسهيالت در قالب طرح كشاورز كارت 
به بهره برداران بخش كش�اورزي در خراسان جنوبي پرداخت شد. 
مهدي فرجامي فرد مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي گفت: 

۴ ميليارد و ۴۱۲ ميليون تومان تس��هيالت در 
قالب طرح كشاورز كارت در سال جاري به ۲۹۹ 
كشاورز براي تأمين نهاده هاي كشاورزي پرداخت 
شد.  وي افزود: در اين طرح، تسهيالت براي خريد 
س��م و كود هاي مورد نياز كشاورزي با نرخ سود 
۱۲ درصد و بازپرداخت يك س��اله به كشاورزان 
پرداخت مي ش��ود.  مدير امور س��رمايه گذاري 
سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي 

تصريح كرد: در اين طرح به ازاي هر هكتار ۲۰ ميليون تومان تسهيالت به كشاورز پرداخت مي شود. 
فرجامي فرد با بيان اينكه تاكنون تنها چهار محصول زراعی و باغي زيرپوش��ش طرح كشاورز كارت 
قرار داشت، گفت: امسال نيز براي اولين بار محصوالت زرش��ك، زعفران، پسته و عناب زيرپوشش 

كشاورز كارت قرار گرفتند. 

پاکسازي پوسترهاي تبليغاتي در بجنورد آغاز شد
   خراسان شمالي  پويش كمك به پاكبان ها با همكاري برخي سازمان هاي مردم نهاد 
به منظور تس�ريع در جمع آوري و پاكسازي ش�هر از پوسترهاي 

تبليغاتي نامزدهاي انتخابات ۲۸ خرداد در بجنورد فعال شد. 
محمدرض��ا وح��دت مديرعامل س��ازمان مردم 
نهاد پيوند مه��ر اترك گفت: ب��ا همكاري برخي 
سازمان هاي مردم نهاد پويش كمك به پاكبان ها 
به منظور تسريع در جمع آوري و پاكسازي شهر 
از پوس��ترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات ۲۸ 
خرداد در بجنورد فعال ش��د.  وي افزود: از منظر 
زيست محيطي براي توليد هر تن كاغذ ۱۷درخت 
تنومند و 3۲۴ هزار ليتر آب مصرف مي شود و بايد 
از درختان و آب محافظت كرد و اين حجم از تبليغات متناسب با منابع كشور ما نيست و باعث اتالف 
منابع و آب مي شود.  مديرعامل س��ازمان مردم نهاد پيوند مهر اترك ادامه داد: ستادها بايد مسئوليت 
اقدامي كه انجام داده اند را بپذيرند و پس از پايان تبليغات و رأي گيري براي از بين بردن و امحای پوسترها 

و تراكت هاي تبليغاتي در سطح شهر به كمك نيروهاي خدمات شهري بيايند.

 احداث ۴ مخزن ذخيره آب شرب 
در نهاوند 

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان از احداث چهار 
مخزن ذخيره آب شرب در شهرستان نهاوند خبر داد. 

سيد هادي حسيني بيدار مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
همدان گفت: عمليات ساخت مخزن ۲ هزار مترمكعبي شهر گيان 
كه در هفته دولت سال گذشته كلنگ زني شده بود در حال حاضر 
۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.  وي در ادامه با اشاره به ساخت 
مخزن ذخيره آب شرب روس��تاهاي »قلعه قباد – بيان« افزود: 
اين مخزن در حال حاضر در مرحل��ه آرماتوربندي، قالب بندي 
و فنداسيون اس��ت و طي هفته آينده عمليات بتن ريزي مخزن 
مذكور اجرايي مي شود.  مديرعامل آبفاي استان همدان همچنين 
با اشاره به ساخت مخزن آبرساني روس��تاي راوند سفلي و عليا، 
خاطرنش��ان كرد: مخزن 5۰ متر مكعبي راوند در حال حاضر با 
پيشرفت فيزيكي ۷۰ درصد در دست انجام است.  حسيني بيدار 
در ادامه از اجراي عمليات س��اخت مخزن روس��تاي جهان آباد 
خبرداد و گفت: اين پروژه در حال حاضر با 3۰ درصد پيش��رفت 

فيزيكي در مرحله آرماتوربندي و فنداسيون است. 

اهداي اعضاي بيمار مرگ مغزي 
به ۴ نيازمند

اهداي عضو بيمار مرگ مغزي ۶۳ ساله ساكن مشهد به چهار 
بيمار نيازمند عضو در مشهد حياتي دوباره بخشيد. 

دكتر ابراهيم خالقي مس��ئول واحد فراه��م آوري اعضاي پيوندي 
دانشگاه علوم پزش��كي مش��هد گفت: محمد ابراهيمي بيمار مرگ 
مغزي در هزار و ش��صتمين عمل اهداي عض��و از اهدا كننده مرگ 
مغزي پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده اش 
در بيمارستان منتصريه مشهد تحت عمل جراحي اهداي عضو قرار 
گرفت.  وي افزود: كبد زنده ياد ابراهيمي در بيمارس��تان منتصريه 
مشهد به بانويي ۴۴ ساله س��اكن بيرجند پيوند شد و به وي زندگي 
دوباره بخشيد.  مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه 
علوم پزشكي مش��هد ادامه داد: قرنيه هاي اين بيمار مرگ مغزي به 
بانك چشم دانشگاه علوم پزشكي مشهد و قسمتي از پوست وي به 
بخش سوختگي بيمارستان امام رضا)ع( براي پيوند ارسال شد.  به 
گفته دكترخالقي واحد پيوند اعضا از بيماران مرگ مغزي دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد كه شمال شرق كشور را زير پوشش دارد از سال 

۱3۸۰ فعاليت خود را آغاز كرده است. 

افزایش ۸0 درصدي فروش کتاب
 در طرح بهارانه بوشهر 

فروش طرح بهارانه كتاب 1۴۰۰ در استان بوشهر نسبت به اين 
ميزان در سال گذشته ۸۰ درصد افزايش يافت. 

آنيتا مظفري مع��اون فرهنگي و مطبوعات��ي اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان بوش��هر گفت: در اين طرح فروش طرح 
بهارانه كت��اب ۱۴۰۰ با توجه به اس��تقبال مردم ت��ا ۲5 خرداد 
تمديد شده بود، خريداران كتاب با ارائه كد ملي خود براي خريد 
تا سقف ۲۰۰ هزار تومان، ۲۰ درصد تخفيف دريافت كردند و در 
مدت ۹ روز بيش از ۲۲۰ ميليون تومان كتاب در اس��تان بوشهر 
فروخته شد. وي افزود: كتابفروش��ي هاي اين استان از اين طرح 
حمايتي اس��تقبال خوبي كرده اند طوري كه شمار فروش كتاب 
در طرح بهارانه امسال نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد افزايش 
يافت و پنج كتاب فروشي در مركز استان و هفت كتابفروشي در 
شهرستان هاي بوشهر در اين طرح مشاركت كردند.  مظفري ادامه 
داد: اين طرح ها كه در راستاي تحقق سياست هاي حمايت گرانه 
از كتاب فروشي ها برگزار مي شود، قدرت مردم را در خريد كتاب 

افزايش مي دهد و پاي آنها را به كتابفروشي ها باز مي كند. 

   بوشهر   خراسان رضوي    همدان


