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بافت فرهنگي و تاريخي شيراز
احيا ميشود
فارس

ويژه سنگ سياه خبر داد.

شهردار بافت فرهنگي و تاريخي شيراز
از احي�اي محالت تاريخي ش�يراز به

مهديقلندريشهرداربافتفرهنگيوتاريخيشيرازگفت:باتوجهبهوظيفه
شهرداري در احياي بافت تاريخي تالش كرديم كه در راستاي احياي بافت
تاريخي كمكي نيز به ساكنان و بهرهبرداران اينجا شود بنابر اين شعاري تهيه
كرديم كه فاصله بين ساكنان و بهرهبرداران كمتر شود و سكونت و مسائل
سكونتي ارزش بيشتري پيدا كند .وي افزود :ميخواهيم از گردشگري به
عنوان يك عامل محركزيست در اين محدوده استفاده كنيم.
شهردار بافت فرهنگي و تاريخي شيراز با اشاره به برنامهريزي جامع از سال
 98تاكنون تصريح كرد :سال  98يك برنامهريزي جامع را در بافت تاريخي
و فرهنگي اجرا كرديم كه حاصل آن برنامهريزي بعد از يك سال پروژههاي
عمراني است كه گسترش پيدا كرده و مواردي از احيا و مرمت نيز در حال
شكلگيري است .قلندري با بيان اينكه سال  99شهرداري را قانع كرديم
كه اينجا داراي اهميت است و بودجهريزي بهتري براي اين بافت انجام دهد،
عنوان كرد :نگاه موافقي در اين زمينه وجود داشت و بودجهاي بهتري به ما
تعلق دادند و در همان سال روي سه محله بافتي برنامهريزي كرديم كه البته
در اصل اين سه محله در شش محله تاريخي قرار دارد.
وي تصريح كرد :محله نخست درب شازده است كه پروژه زنديه در آن در حال
اجراست ،زمينه گردشگري دارد و سكونتش كمتر است .محله سنگ سياه
كه گردشگري و سكونت با هم هستند و محله لب آب كه سكونت غالب است
و بيشتر اهالي قديمي هستند كه براي آنها هم برنامهريزي كرديم .شهردار
بافتفرهنگيوتاريخيشيرازبابياناينكهمحلهلبآبرابهعنواننخستين
محله شروع كرديم ،گفت :كف سازيها سال گذشته شروع شد و يكي از
اتفاقاتخوبيكهافتادتمامزيرساختهايدستگاههايخدماترسانتغيير
كرده است .زيرساخت آب ،برق و مخابرات و كابل نوري در مسير تغيير قرار
گرفت كه آب انجام شده و بقيه در دست اقدام است.
قلندري افزود :فاضالب براي نخستينبار در اين محدوده آمد ،شيرهاي
هيدرانت در اين مح��دوده قرار گرفت ،ش��يرهاي هيدرانت ش��يرهاي
آتشنشاني هستند كه به دليل نوع بافت كه ماشين نميتواند عبور كند
وقتي اتفاقي بيفتد با استفاده از اين شيرها كارهاي ايمني انجام ميشود.
وي با بيان اينكه در محله لبآب چندين پارك كوچك با عنوان پاركهاي
جيبي در حال احداث اس��ت ،ادام��ه داد :اين پاركها با نظ��ر اهالي نوع
كاربرياش مشخص ميشود حتي اهالي براي پاركها پيشنهاد كارآفريني،
براي خانوادهها و كودكان دادند .شهردار بافت فرهنگي و تاريخي شيراز با
بيان اينكه گذرهاي اطراف ارگ كريم خان به دليل اهميت مجموعه زنديه
و ثبت جهاني آن اولويت اساسي دارد ،گفت :با اقداماتي كه شده قدمهايي را
به سمت ثبت جهاني برميداريم كه اين مجموعه ثبت شود.
قلندري با اشاره به محله سنگ سياه افزود :در اين محله شش مركز محله ديده
شده كه البته اين محله تركيب پنج محله تاريخي است و مجموعه روي هم
سنگ سياه ناميده شده است .نخستين مركز محله از ورودي خيابان شهيد
دستغيب مقبره بيبي دختران است كه شروع شده و پروژه بهسازي آن در
حال انجام است .وي ادامه داد :مسجد مشير ،آرامگاه سيبويه ،سيد تاجالدين
غريبومسجدبغداديومجموعهبصيرالسلطنهاينهامركزمحلههايياست
كه براي بهسازي مجموعه سنگ سياه در نظر گرفته شده است.

آغاز فعاليت 7مزرعه گردشگري
درگلستان
مديركل ميراثفرهنگي ،گردشگري و
گلستان
صنايعدستي گلس�تان از صدور مجوز
بهرهبرداري و فعاليت هفت مزرعه گردشگري در اين استان خبرداد.

احمد تجري مديركل ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي گلستان
گفت :گردشگري كشاورزي فرصتي براي توسعه روستاها ،رونق كشاورزي
و ايجاد فرصتهاي تفريحي س��الم و آموزنده براي گردشگران داخلي و
خارجي است .وي افزود :توس��عه اين نوع جديد از گردشگري در استان
گلس��تان كه از ظرفيتهايي نظير اقليمهاي گوناگون ،تنوع محصوالت
كشاورزي و اقامتگاههاي بومگردي متنوع برخوردار است ميتواند زمينه
جذب گردش��گران بهويژه طبيعت گردان را به اين اس��تان فراهم سازد.
مديركل ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي گلستان ادامه داد:
با توجه به پيگيريهاي صورتگرفته اولين پروانه بهرهبرداري گردشگري
كشاورزي كشور در مهرماه سال  ۱۳۹۹در گلس��تان صادر و همچنين
اين استان ميزبان برگزاري نخستين همايش انجمن فعاالن گردشگري
كشاورزي در خردادماه سال گذشته شد كه مجموع اين اقدامات ،نگارستان
ايران را بهعنوان استان پيشرو در گردشگري كشاورزي و پايلوت اين حوزه
در كشور مبدل كرده اس��ت .تجري گفت :در كمتر از يك سال گذشته
مجوز بهرهبرداري و فعاليت هفت مزرعه گردشگري با حجم سرمايهگذاري
۷۲۰ميليارد ريال در سطح استان صادر شد كه زمينه اشتغال براي حدود
۱۲۰نفر را فراهم ساخته است .وي افزود :مزرعه گردشگري توسكا ،مزرعه
گردشگري اركيده و مزرعه فرهيختگان در شهرستان گرگان ،مزرعه گل
نرگس در شهرستان آزادشهر ،مزرعه اوركر تركمن در شهرستان كالله،
مزرعه ارمغان طبيعت در شهرستان كردكوي و مزرعه گردشگري فرش
فارم در شهرستان مينودشت از جمله پروژههاي گردشگري كشاورزي
است كه كمتر از يك سال گذشته در سطح استان راهاندازي شده است.

آبرساني سيار به روستاهای کم آب
از سوي بسيج اردبيل
مسئولسازمانبسيجسازندگياستان
اردبيل
اردبيل گفت :گروههاي جهادي بسيج و
ماشينآالت سپاه براي آبرساني سيار به مناطق محروم و خشكسالي
ودرگيركمآبياعزامشدهاندتاآبرسانيدراينمناطقرامحققكنند.

سرهنگ پاسدار علي پيرجاهد مسئول سازمان بسيج سازندگي استان
اردبيل در بازديد از مناطق دورافتاده و روس��تايي اردبيل گفت :بسيج
سازندگي اردبيل با همكاري گروههاي جهادي ،بسيج و سپاه همواره
در راس��تاي ارائه خدماترس��اني به مردم مناطق محروم استان ورود
جدي داش��ته اس��ت .وي افزود :ظرفيتهاي موجود استان در قالب
نهضت آبرساني سيار در استان اردبيل در حال رقم خوردن است و به
همين منظور با مشاركت گروههاي جهادي بسيج و ماشينآالت سپاه
براي آبرساني سيار به مناطق محروم و خشكسالي و درگير كمآبي اعزام
شدهاند تا آبرساني در اين مناطق را محقق كنند .مسئول سازمان بسيج
سازندگي اس��تان اردبيل تصريح كرد :طرح آبرساني سيار در روستاها
و قش�لاقات درگير كمآبي در برخي شهرس��تانهاي استان همچون
مشگينشهر ،پارسآباد ،اصالندوز و خلخال در حال اجراست و به همين
منظور گروههاي جهادي بسيج استان در تمامي عرصههاي مورد نياز در
حال خدمترساني به ولي نعمتان هستند.

طرحتقويتمبانياعتقادي
در چهارمحال و بختياري
چهارمحال وبختياري بيس�ــتو
هفتميندوره
طرح تقوي�ت مباني اعتقادي و ش�بههزدايي
ديني از  23تيرماه در چهارمحال و بختياري با
حض�ور اس�اتيد برجس�ته آغ�از ميش�ود.

حسين گنجي مس��ئول دبيرخانه طرح تقويت
مبان��ي اعتق��ادي و ش��بههزدايي چهارمحال و
بختياري از آغاز بيس��تو هفتمي��ن دوره طرح
تقويت مباني اعتقادي و ش��بههزدايي ديني در
چهارمحال و بختياري خبر داد و گفت :اين طرح
با موضوع «جمعيت ،ضرورت��ي اجتنابناپذير»
از  23تيرماه جاري در پارك تهليجان ش��هركرد
آغاز ميش��ود .وي با بيان اينكه موضوعات اين
طرح با توجه به پيش��نهادات و نظرات مردمي و
شركتكنندگان سالهاي قبل برنامهريزي شده
است ،افزود ۷۰ :موضوع زيرمجموعه عنوان اصلي
طرح استخراج و به دو دسته اختصاصي و عمومي
تفكيك شده است كه اين موضوعات با توجه به
حضور سخنرانان در دس��تور كار قرار ميگيرد.
مس��ئول دبيرخانه طرح تقويت مباني اعتقادي
و شبههزدايي ديني تغيير فضا و مكان برگزاري
طرح تقويت مباني اعتق��ادي در دوره جديد را از
تفاوتهاي شاخص اين دوره با دورههاي گذشته

عنوان و تصريح ك��رد :در فضاهاي جديد تالش
ش��ده رعايت پروتكلهاي بهداشتي مدنظر قرار
بگيرد و هم يك فض��اي متنوع براي حضور همه
اقشار فراهم بشود ،برنامههاي اين طرح در پاركها
و مراكزي كه فضاهاي مناسبي داشته باشند ،اجرا
خواهد شد .گنجي با تأكيد بر اينكه برنامههاي اين
دوره به صورت متناوب برگزار ميش��ود ،تصريح
كرد :س��الهاي قبل برنامهها را بهصورت پشت
سر هم و متمركز برگزار ميشد اما امسال با فاصله
زماني چند روزه برگزار ميشود .وي حجتاالسالم
والمسلمين ماندگاري را سخنران نخستين برنامه
بيس��تو هفتمين دوره اين ط��رح معرفي كرد
و ادام��ه داد :با توجه به متناوب ب��ودن برنامهها،
س��خنران بعدي حجتاالس�لام و المس��لمين
دكتر خسروپناه  30و  31تيرماه و يكم مردادماه
مهمان مردم چهارمحال و بختياري در قالب اين
طرح خواهد بود .وي تأكيد كرد :اميدواريم كه در
كنار موضوع اصلي كه در دستور كار قرار گرفته از
وجود سخنرانها در كارگاههاي آموزشي ،جلسات
جوانان و فضاهايي كه بتوانند راهكارهاي اجرايي را
ارائه بكنند ،در بخشهاي مختلف براي كارمندان
دولت ،جوانان و همه اقشاري كه زمان داشته باشيم
از وجود اساتيد استفاده بشود.

 ۱۱۰ايستگاه «ميعاد غدير»
در گيالن راهاندازي ميشود
مد يــ�ر كل
گيالن
تبليغــ�ا ت
اسلامي گيلان ،از راهاندازي  ۱۱۰ايس�تگاه
تبليغي-تبييني«ميعادغدير»درتفرجگاهها
و سواحل و بوستانهاي استان خبرداد و گفت:
در اين ايستگاهها روحانيون و شخصيتهاي
فرهنگي به تبيين اصل والي�ت ميپردازند.

حجتاالسالموالمسلمينسعيدمهدويمديركل
تبليغات اس�لامي گيالن ،در جلسه ستاد شئون
فرهنگي كه ب��ا محوريت عيد غدير برگزار ش��د،
اين عي��د را عيداهلل اكب��ر دانس��ت و گفت :عيد
غدير مهمترين عيد در نظام بش��ري اس��ت ،زيرا
در اين عيد به انسان كامل مراجعه ميكنيم .وي
اميرالمومنين علي(ع) را ولي خدا و انسان كامل
بر روي زمين دانست و از راهاندازي  ۱۱۰ايستگاه
تبليغي  -تبييني «ميعاد غدي��ر» در تفرجگاهها
و سواحل و بوستانهاي اس��تان خبرداد و افزود:
در اين ايس��تگاهها روحانيون و ش��خصيتهاي
فرهنگي و معلمان و اس��اتيد دانشگاهي مستقر
هس��تند و به تبيين اصل واليت و ضرورت وجود
امامت از طريق توزيع كتاب و جزوه و پرس��ش و
پاسخ ميپردازند .اين كارشناس فرهنگي ،گيالن
را پيشقراول احياي سنت اطعام غديريه دانست

مبارزه با كرم ساقهخوار در ۱۴هزار هكتار شاليزارهاي مازندران

خراسانجنوبي

و يادآور شد :اطعام در عيد غدير يكي از تأكيدات
ائمه معصومين(ع) اس��ت و مردم واليتمدار اين
استان سنت اطعام غديريه را احيا كردند و شاهد
ترويج اين سنت در ساير استانها هستيم لذا صدا
و سيما اقدام به معرفي پويشهاي اطعام غديريه
كند تا مردم از بركت اين س��نت بهرهمند شوند.
مديركل تبليغات اسالمي گيالن ،خطبه خواني
غدير ،پخش مداحي و سرود زنده ،نقاشي كودكان،
مس��ابقه زيباترين جمله در وصف غدير و اجراي
نمايشهايخيابانيبامحوريتواليتامامعلي(ع)
را از ديگر برنامههاي ايستگاه «ميعاد غدير» دانست
و خاطرنشان كرد :شهرداريها اقدام به فضاسازي
شهر با محوريت عيدغدير كنند .وي در ادامه بر
بزرگداش��ت دهه امامت و واليت كرد و گفت :در
آس��تانه روز بزرگ عرفه و عيد قرب��ان قرار داريم
لذا با توجه به شرايط بهداش��تي حاكم بر كشور،
مراسم دعاي عرفه در فضاي باز و در همه شهرهاي
استان برگزار خواهد شد .حجتاالسالم مهدوي،
با بيان اينكه رعايت دستورالعملهاي بهداشتي
و فاصلهگذاري اجتماعي در اجتماعات ديني روز
عرفه الزامي است ،عنوان كرد :رجوع به دعا و نيايش
عامل كمككننده و مؤثر در مواجهه با مشكالت به
ويژه دفع ويروس منحوس كروناست.

بهرهبرداري ازخط اضطراري سامانه دومآبرساني اصفهان

معــــ�اون
اصفهان
هما هنگــي
امور عمراني استانداري اصفهان گفت :خط
اضطراري س�امانه دوم آبرس�اني اس�تان
اصفهان با ظرفيت  1/8مت�ر مكعب آب در
ثانيه مرداد امسال به بهرهبرداري ميرسد.

مب�ارزه با كرم
مازندران
س�اقهخـوار
برن�ج در  ۱۴ه�زار و  ۷۰۰هكت�ار اراض�ي
شاليزاري مازندران انجام شد.

مجيد بهادري مع��اون بهبود تولي��دات گياهي
سازمان جهاد كش��اورزي مازندران با بيان اينكه
تاكنون با علفهاي هرز در  ۴۱۹هزار و  ۱۶۵هكتار
مزارع برنج استان مبارزه شد ،گفت :مبارزه با كرم
ساقه خوار برنج در  ۱۴هزار و  ۷۰۰هكتار و بالست
برگ در  ۱۸هزار و  ۱۰۰هكتار اراضي شاليزاري استان انجام شد .وي درباره وضع زراعت برنج استان مازندران
افزود :سطح سبز برنج استان در سال زراعي جاري ۲۱۵هزار هكتار است .معاون بهبود توليدات گياهي سازمان
جهاد كشاورزي مازندران با اشاره به كشت مكانيزه برنج در ۱۳۲هزار و ۴۳۴هكتار اراضي شاليزاري استان ادامه
داد ۱۵۲:هزار و ۲۹۸هكتار مزارع شاليزاري استان برنج ارقام محلي و بقيه ارقام پرمحصول كشت شد .بهادري
گفت :ميزان آب ذخيره شده در سدهاي استان حدود ۲۲۱ميليون متر مكعب و آببندانها۲۰۹ميليون متر
مكعب است .وي با بيان اينكه تاكنون بيمه زراعت برنج در ۲۳هزار و ۹۴۸هكتار اراضي شاليزاري استان انجام
شد ،افزود ۶۹ :هزار و  ۳۹۶تن كود شيميايي بين كشاورزان شاليكار استان توزيع شد.

حجتاهلل غالمي معاون هماهنگي امور عمراني
اس��تانداري اصفهان گفت :با بهرهبرداري از خط
اضطراري سامانه دوم آبرساني استان اصفهان در
مردادماه يكهزار و ۸۰۰ليتر در ثانيه آب به ظرفيت شبكه آبرساني اصفهان اضافه ميكند ،بسياري از مشكالت
مربوط به كمبود آب آشاميدني در شهرهاي بزرگ استان حل خواهد شد .وي با بيان اينكه تاكنون ۴۶كيلومتر
لولهگذاري در اين طرح آبرساني اجرا شده است ،افزود :فقط يكهزار متر از لولهگذاري آن باقيمانده كه اميد
است با تكميل آن ،خط اضطرار اين سامانه تا نيمه مرداد امسال بهرهبرداري شود .معاون هماهنگي امور عمراني
استانداري اصفهان با اشاره به اينكه پيش از اين مقرر بود خط اضطراري سامانه دوم آبرساني اصفهان تا پايان تير
بهرهبرداري شود ،تصريح كرد :تأمين نياز آبي اين خطه تا چند سال آينده پيشبيني شده ،اما در زمان حاضر با
توجه به مشكالت كم آبي و خشكسالي ،خط اضطراري آن در حال تكميل و راهاندازي است.
لرستان

برپاييبيمارستانصحرايي
 70تختخوابي درنهبندان

فرمان�دار نهبن�دان از برپاي�ي بيمارس�تان صحراي�ي
٧٠تختخوابي ويژ ه بستري و درمان بيماران كرونايي خبر داد.

مجيد بيكي ،فرمان��دار نهبندان گفت :اين بيمارس��تان صحرايي
٧٠تختخوابي مجهز به دستگاه اكسيژن ساز است .وي افزود :از فردا
تيمي  ۴۰نفره با استقرار اين بيمارستان صحرايي ۲۴۰۰مترمربعي
واقع در ضلع غربي و جنوبي بيمارستان نهبندان به بيماران كرونايي
خدمترساني ميكنند .فرماندار نهبندان با اشاره به افزايش آمارهاي
ابتال و بستري بيماران مبتال به كرونا در اين شهرستان ،گفت :در
روزهاي اخير شمار بيماراني كه به بيمارستان براي بستري مراجعه
ميكنند به  ۳٢نفر رسیده و اكنون بيمارستان نهبندان براي بيمار
مبتال به كرونا تخت خالي ندارد .بيكي ادامه داد :همه بخشهايي كه
مسئوليت مديريت بيماري كرونا دارند بايد به شكل جديتر فضاي
نظارتي قوي در شهرستان را راهاندازي كنند.
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كردستان

مجتمع «ازدواجآسان» درلرستان
راهاندازي ميشود

مع�اون اداره كل ورزش و جوان�ان لرس�تان از راهان�دازي
مجتم�ع ازدواج آس�ان در اي�ن اس�تان خب�رداد.

مجيد زهرهاي معاون اداره كل ورزش و جوانان لرستان با تأكيد بر ازدواج
آسان ،گفت :يكي از برنامههاي مهم ما تالش براي ازدواج آسان و كمك به
جوانان است .وي افزود :برخي از هزينههاي سرسامآور ازدواج شايد خيلي
مهم نباشد و با توجه به شرايط ميتوان آنها را حذف كرد .معاون جوانان
اداره كل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد :در چند سال اخير هزينههاي
ازدواج چندين برابر شده و كار زوجين را سخت كرده است .زهرهاي تأكيد
كرد :ما بايد براي كاهش هزينههاي ازدواج فرهنگسازي كنيم و در اين
راستا اقدامات خوبي انجام دادهايم .وي تصريح كرد :در مجتمع «ازدواج
آسان» تمام اقدامات مختص به جشن عروسي با هزينه بسيار كمتر قابل
انجام اس��ت .معاون اداره كل ورزش و جوانان لرستان گفت :طرح اين
مجتمع در حال تدوين است و تا پايان هفته ازدواج نهايي خواهد شد.

بهرهبرداري از 101واحد مسكن
مددجويانبهزيستيدركردستان

مديركل بهزيستي كردستان از بهرهبرداري  101واحد مسكن
مددجويان بهزيستي در هفته جاري در اين استان خبرداد.

سيد صباح قريشي مديركل بهزيستي كردستان گفت۱٤۱ :هزار
نفر از اقشار مختلف جامه استان که بخشي از آنها معلولين هستند
از اين سازمان خدمت دريافت ميكنند .وي از افتتاح  ۱۰۱واحد
مسكوني مددجويي در هفته جاري در كردستان خبر داد و افزود:
 ٦٥۹واحد مسكوني مددجويي در دست احداث است و پيشبيني
ما بر اين است که تا پايان سالجاري  ۲۲۳واحد آن احداث و به
بهرهبرداري برسد .مديركل بهزيستي كردستان از ديگر اقدامات
مهم بهزيستي را در حوزه پيشگيري راهاندازي اورژانس اجتماعي
اعالم كرد و ادامه داد :طي س��ال گذش��ته اورژانس اجتماعي به
٨هزار تماس تلفني در حوزه خشونتهاي خانگي ،كودكآزاري
پاسخ داده و مداخالت الزم صورت گرفته است.

فعاليت كارخانه نوآوري از مرداد ماه در البرز آغاز ميشود

رئيسبنيادنخبگان
البرز
البرزازآغازفعاليت
كارخانه نوآوري و صنايع خالق زيستبوم نوآوري
در اي�ن اس�تان در مردادم�اه خب�رداد.

محمد نبيوني رئيس بنياد نخبگان البرز با اشاره به
ظرفيت باالي كارخانه نوآوري و صنايع خالق البرز
با بيان اين موضوع كه اين كارخانه مرداد ماه افتتاح
ميشود ،گفت :اين كارخانه در مساحتي بالغ بر۱۵
هزار متر مربع در حال س��اخت است كه براساس
برنامهريزيهاي صورت گرفته فاز اول اين كارخانه
در مرداد م��اه و همزمان با عيد س��عيد غديرخم
افتتاح ميشود .وي با بيان اينكه البرز قطب مهم
علم و فناوري كشور است و شركتهايهاي تك و
دانشگاههاي متعددي را در خود جاي داده و ايجاد
چنين كارخانهاي فرصتي خ��وب براي بهرهوري
از اين ظرفيتهاست افزود :در قالب تأسيس اين
كارخانه تالش ميش��ود به صورت مسئله محور

مسائل حوزه مديريت ش��هري و ديگر موضوعات
را با نگاهي ملي و فرا منطقهاي حل ش��ود .رئيس
بنياد ملي نخبگان استان البرز ادامه داد :بر همين
اساس نيز از همه كساني كه ايدههاي جديد و نو در

كبودراهنگيها ۳ميليارد تومان زكات پرداختند

مسئول زكات
همدان
شهر ســتا ن
كبودراهن�گ گف�ت :از  ۱۲۶روس�تاي
شهرستان ۱۱۶ ،روستا مش�مول پرداخت
زكات هستند كه در سالجاري  3ميليارد و
 ۴۶ميليون تومان زكات پرداخت كردهاند.

حجتاالسالم مرتضي خدابندهلو مسئول زكات
شهرستان كبودراهنگ گفت :امسال كشاورزان۸۴
روستاي كبودراهنگ يك ميليارد و  ۳۲۶ميليون
تومان زكات واجب ۳۰۰ ،ميليون تومان زكات مستحبي ۵۲۰ ،ميليون تومان زكات فطريه و  ۹۰۰ميليون
تومان زكات پروژه پرداخت كردند .وي تصريح كرد :از اين ميزان زكات پرداختي ۳۶۰ ،ميليون ريال براي
جهيزيه نوعروسان در مناطق محروم ۳۵۰ ،ميليون ريال براي درمان نيازمندان و يك ميليارد و  ۷۸۲ميليون
و ۳۰۰هزار تومان براي ساخت و تعمير مسكن محرومان هزينه شده است .مسئول ستاد زكات كبودراهنگ
با اشاره به حمايت محرومان اين شهرستان بهصورت موردي نيز خبرداد و گفت :براي معيشت افراد نيازمند
روستاهاي محروم شهرستان كبودراهنگ نيز بيش از۱۱ميليارد و ۱۵۳ميليون تومان اختصاص يافته است.

سجاد مرسلي

حوزههاي استارتاپي دارند تقاضا ميشود به جمع
پديدآورندگان اين كارخانه بپيوندند تا بتوانيم از
ظرفيت آنها استفاده كنيم .نبيوني با اشاره به اينكه
بهتر است كارخانههاي نوآوري را با مشاركت بخش

خصوصي ش��كل بگيرد ادامه داد :دولت از تبديل
مكانهايي كه ممكن اس��ت به هر دليل ناتمام و
متروكه باشند و بخش خصوصي و نهادهاي غير
دولتي براي تبديل آن به كارخانه نوآوري پيشنهاد
بدهند ،استقبال كرده و با چارچوبهاي خاصي از
اين اقدام حمايت ميكند كه كارخانه نوآوري البرز
نمونهاي از اقدامات است كه با همت شركت دانش
ن در حال انجا م اس��ت .وي با اشاره به
بنيان سيوا 
اينكه قطعاً حكمراني هوشمند يك الزام و ضرورت
براي اداره بهتر شهرهاست ،گفت :حتي اگر با نگاهي
منطقهاي ب��ه كارخانه نوآوري كرج توجه ش��ود،
مديريت شهري به استفاده از ايدههاي جديد براي
كاهش هزينههاي شهر و بس��ياري از موضوعات
چون شهر هوشمند و مديريت ترافيك پاركها و
نوآوري در مديريت شهري نياز دارد و ايجاد اولين
كارخانه نوآوري در استان زمينه حضور نخبگان را
در اين مكان فراهم ميكند.

ايجاد اشتغال براي 540مددجوي ايالمي دركارخانجات

مديركل كميته
ايالم
امـ�داد ام�ام
خميني(ره) اس�تان ايالم گف�ت :از ابتداي
امسال تاكنون  540مددجوي نيازمند و مورد
حمايت كميته ام�داد در اس�تان از طريق
كارياب�ي در مؤسس�ات و كارخانجات اين
استان مشغول به كار شدهاند.

قنب��ر موس��ينژاد مدي��ركل كميت��ه ام��داد
امامخميني(ره) استان ايالم گفت :امسال تاكنون
 ۵۴۰مددجوي نيازمند و مورد حمايت كميته امداد در استان از طريق كاريابي در مؤسسات و كارخانجات اين
استان مشغول به كار شدهاند .وي افزود :با توجه به اينكه برنامه هدفگذاري شده كميته امداد ايالم در زمينه
اشتغال از طريق كاريابي حدود ۷۰۰نفر است ،تاكنون بر اساس ارزيابي صورت گرفته توسط مركز۷۰درصد
اين برنامه تحقق يافته است و اين نهاد در تالش است تا پايان نيمه نخست امسال همه تعهدات خود در زمينه
كاريابي براي مددجويان را محقق كند .مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان ايالم تصريح كرد :استان
ايالم در زمينه كاريابي براي نيازمندان توانست در سه ماهه نخست امسال رتبه اول كشور را به دست آورد.

اهداي  27هزار ويلچر به معلولين مناطق
محروم به همت ستاد اجرايي فرمان امام
به منظور ارائه خدمات اجتماعي و تأمين اقالم كمك توانبخشي به
نيازمندان به ويژه افراد داراي معلوليت ،تفاهمنامهاي بين بنياد 15
خردا ِدستاداجراييفرماناماموسازمانبهزيستيكشوربهامضارسيد.

با حضور رئيس ستاد اجرايي فرمان امام ،مديران عامل بنياد15خرداد ،بنياد
بركت ،گروه اقتصادي تدبير و مديرعامل سازمان بهزيستي ،آیين امضاي
تفاهمنامه براي تأمين و توزيع 27هزار ويلچر بين معلوالن مناطق محروم
كشور برگزار شد .در اين مراسم رئيس ستاد اجرايي فرمان امام گفت :اين
ستاد در س��الهاي اخير ورود ويژهاي به بحث تأمين نيازهاي معلوالن و
خانوادههاي داراي معلول و به طور كلي مددجويان سازمان بهزيستي و
كميته امداد در مناطق كمبرخوردار كشور كرده است.
محمد مخبر افزود :ايجاد هزار شغل طي دو سال براي مددجويان بهزيستي
توسط بنياد بركت ،اهداي هزاران بسته معيشتي و پروتئيني و بهداشتي
توسط بنياد احسان ،كمك به تأمين مسكن براي خانوادههاي داراي دو
معلول به باال و حاال اهداي 27هزار ويلچر براي افراد ناتوان حركتي ،بخشي
از اين خدمات است كه توسط ستاد اجرايي فرمان امام صورت گرفته است.
وي خاطرنشان كرد :معتقديم سرمايهگذاري در اين زمينه باعث كشف و
رشد استعدادهايي ميشود كه كشور شديدا ًبه آنها نيازمند است و هم اكنون
در بسياري از شركتهاي دانشبنيان همين افراد معلول جسمي دست به
ابتكارات و خالقيتهايي ميزنند كه افراد سالم از عهده آن برنميآيند.
ايجاد اشتغال براي مددجویان بهزيستي
مديرعامل بنياد  15خردا ِد ستاد اجرايي فرمان امام نيز در اين مراسم
با تشريح تفاهمنامه بين اين بنياد و سازمان بهزيستي كشور گفت :به
منظور ارائه خدمات اجتماعي به نيازمندان كشور به ويژه افراد داراي
معلوليت و همكاري مشترك در راستاي كمك به ارائه خدمات مطلوب
حمايت و تخصص و رفع مشكالت معلولين محروم ،در سه زمينه رويكرد
سالمت ،جمعيت و تقويت بنيان خانواده اين طرح به اجرا درميآيد.
سيدعبداهلل ارجایي شيرازي افزود :در گام نخست اجراي اين تفاهمنامه
 27هزار ويلچر با هزينه  50ميليارد تومان از شنبه آينده بين معلوالن
مناطق محروم كشور توزيع و اهدا ميشود.
وي ادامه داد :با آغاز روند جديد خدمترساني در بنياد  15خرداد و با
دستور رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام ،مأموريتهاي جديدي را در
حوزه سالمت و جمعيت براي بنياد تعريف كرديم كه شناسايي و درمان
 10هزار زوج نابارور ،درمان كودكان داراي بيماري بينايي و شنوايي،
اجراي طرح مثبت سه و تشويق خانوادهها به فرزندآوري ،تأمين اقالم
موردنياز معلوالن و خانوادههاي آنان از جمله آنهاست .در ادامه مراسم
معاون وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان بهزيستي كشور
ضمن تقدير از حمايتهاي س��تاد اجرايي فرمان امام گفت :مديريت
جهادي دكتر مخبر و همكارانش��ان در زيرمجموعههاي ستاد باعث
شد ،گرههاي بزرگي از زندگي مددجويان بهزيستي در اين سالها باز
شود كه بايد از اين بابت صميمانه از ايشان تشكر كنم.
وحيد قبادي دانا افزود :در زماني كه ما براي س��اخت و تأمين مس��كن
معلوالن و افراد ناتوان دچار مش��كل ش��ده بوديم و كار به نوعي متوقف
شده بود ،ستاد اجرايي فرمان امام  50ميليارد تومان براي ساخت خانه
خانوارهاي داراي دو معلول به باال كمك كرد و كار با موفقيت انجام شد.
رئيس سازمان بهزيستي خاطر نش��ان كرد :در بحث اشتغال با همكاري
بنياد بركت سال گذش��ته  3300ش��غل براي مددجويان اين سازمان
ايجاد شد و امسال هم با آغاز اجراي  2هزار طرح اشتغالزايي توسط اين
زيرمجموعه س��تاد اجرايي فرمان امام  6هزار ش��غل تا پايان سال ايجاد
خواهد شد .قبادي دانا گفت :حاال با ورود قابل تحسين بنياد  15خرداد،
 27هزار ويلچر را به دست معلوالن نيازمند خواهيم رساند كه قطعاً كمك
بزرگ و مؤثري براي خانواده مددجويان خواهد بود .رئيس بهزيس��تي
تأكيد كرد :توليد واكسن كوو ايران بركت و آزمايش مؤفقيتآميز آن يك
افتخار جهاني براي مردم ايران در عرصه علمي شد و اميدواريم با توليد و
توزيع اين واكسن هرچه سريعتر اين ويروس هم از كشور ريشهكن شود.
توليد  50ميليون دوز واكسن كوو تا شهريور ماه
در ادامه مراسم رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در خصوص نخستين
واكسن ايراني كرونا و روند توليد و تحويل آن گفت :از  25خرداد و پس
از اعطاي مجوز تزريق اضطراري واكسن توسط وزارت بهداشت ،سرعت
توليد واكسن كوو ايران بركت را در كارخانه شفا فارمد افزايش داديم و
تا امروز كه  22تيرماه است نزديك به  3ميليون دوز از اين واكسن توليد
شده كه در حال طي فرايند تست استريل هستند و از اين تعداد 700
هزار دوز تحويل وزارت بهداشت شده و  200هزار دوز ديگر نيز درحال
آمادهسازي است .مخبر به راهاندازي خط دوم توليد واكسن كوو ايران
بركت نيز اش��اره كرد و ادامه داد :از هفت��ه اول مردادماه هر هفته يك
ميليون و  200هزار دوز واكسن كرونا تحويل وزارت بهداشت ميدهيم
كه با راهاندازي خط دوم ،اين عدد به حداق��ل  2ميليون دوز در هفته
خواهد رس��يد و همانطور كه وعده داديم تا پايان شهريور حداقل 50
ميليون دوز واكسن كوو ايران بركت توليد خواهيم كرد.

اسكلههاي شناور مسافري بنادر شمالي
بوشهر افتتاح ميشود

مديركل بن�ادر و دريانوردي اس�تان
بوشهر
بوشهر از افتتاح اس�كلههاي شناور
مسافري بنادر شمالي استان بوشهر خبرداد.

سياوش ارجمندزاده مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در جريان
بازديد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي كشور از بنادر استان بوشهر با
اشاره به توسعه اسكلههاي شناور در راستاي تحقق برنامههاي دريانوردي
گفت :در اين راستا در بنادر ش��مالي استان بوشهر اسكلههاي شناور در
حال ساخت است .وي از افتتاح اسكلههاي شناور مسافري بنادر شمالي
استان بوش��هر خبرداد و تصريح كرد :اسكله شناور مس��افري در بندر
گناوه ۱۵مرداد ماه و شناور مسافري بندر ديلم تا هفته دولت امسال به
بهرهبرداري ميرس��د .مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر ،مدت
زمان اجرای اين دو پروژه را پنج ماه و مبلغ اوليه اين پيمان  ۵۰ميليارد
ريال اعالم كرد و اف��زود :عمليات اجرايي اين پروژهها ش��امل عمليات
ساخت و نصب اسكله شناور ،احداث پل دسترسي و متعلقات ،تسطيح
اراضي ،استحصال زمين و اجرا سازه حفاظتي است .ارجمندزاده از احداث
ساختمان گارد و سر درب بندر گناوه خبرداد و ادامه داد :پروژه احداث
ساختمان گارد و سر درب بندر گناوه نيز با  ۹۰ميليارد ريال اعتبار احداث
ميشود كه تاكنون  ۶۰درصد اعتبار آن جذب شده و پيشرفت فيزيكي
آن نيز  ۷۱درصد گزارش ش��ده اس��ت .وي اين پروژه را شامل احداث
ساختمان در دو طبقه و محوطهسازي اطراف ساختمان گارد با مساحت
بيش از  ۵هزار متر مربع دانست و عنوان كرد :پروژه تعمير اساسي ابنيه
بنادر گناوه ديلم و الور ساحلي از مرداد سال گذشته با  ۵۱ميليارد ريال
اعتبار اجرايي شده و قرار شده ظرف  ۱۸ماه به اتمام برسد.

