
هزار و 430 نفر در      خراسان جنوبي
شهرهاي زير100 
هزار نفر جمعيت خراسان جنوبي شروع به كار 
س�اخت در طرح اقدام ملي مسكن كرده اند. 
علي اصغر آس��ماني مقدم رئيس بنياد مس��كن 
خراس��ان جنوبي با بي��ان اينكه در ط��رح اقدام 
ملي مس��كن در ش��هرهاي زير ۱۰۰ ه��زار نفر 
جمعيت خراس��ان جنوبي به ظرفي��ت 3 هزار و 
۴۱۶ واحد زمين تخصيص داده شده است، گفت: 
متقاضياني كه براي دريافت زمين اقدام كردند 2 
هزار و ۹۱۰ نفر بودند و تاكنون هزار و ۴۶۴ پروانه 
س��اختماني در طرح اقدام ملي مس��كن در اين 

شهرها صادر شده است. 
آسماني مقدم افزود: براي صدور پروانه ساختماني 
تنها در شهرس��تان طب��س مش��كالتي وجود 
دارد كه ش��هرداري به دليل آماده س��ازي و… 
پروانه اي صادر نكرده است ولي در بقيه شهرهاي 
خراسان جنوبي چنين مشكلي براي متقاضيان 

ساخت مسكن وجود ندارد. 

وي در مورد اينكه اعالم ش��ده برخي زمين هاي 
اختصاص داده ش��ده در طرح اقدام ملي مسكن 
جانمايي مناس��بي ندارد، گفت: من اين نكته را 
به ش��دت تكذيب مي كنم چرا كه در بسياري از 
ش��هرها چون نهبندان و طبس در اين طرح در 
نقاط بسيار خوب شهر اختصاص يافت و جانمايي 

نامناسب صحت ندارد. 
رئيس بنياد مسكن خراسان جنوبي يادآور شد: 
در شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت تاكنون 
هزار و ۴3۰ نفر نيز ش��روع به كار كردند كه اين 
روند ادامه خواهد داشت و اميدواريم از اين طريق 
بسياري از هم اس��تاني هاي عزيز صاحب خانه 

شوند.  آسماني مقدم گفت: در خراسان جنوبي به 
جز شهر بيرجند كه به واسطه دارا بودن جمعيتي 
باالي ۱۰۰ هزار نفر تكليف بر عهده بنياد مسكن 
نيست، در همه طرح هاي مس��كن دولت ها چه 
مسكن مهر و چه طرح اقدام ملي مسكن زمين و 
تسهيالت به اندازه كافي وجود داشته و دارد و در 
اين زمينه مشكلي نداشته ايم.  وي يادآور شد: اگر 
در اين طرح ها كسي صاحب خانه نشده است، يا 
به واسطه پايين بودن توان اقتصادي وجه كافي 
نداشته بوده يا س��هل انگاري كرده است.  رئيس 
بنياد مسكن خراسان جنوبي گفت: در پاره اي از 
موارد در شهرهاي كم جمعيت و مناطق روستايي 
خراسان جنوبي، متقاضي براي تسهيالتي كه در 
نظر مي گيريم وجود ندارد ك��ه اين موضوع نيز 

داليل متعددي دارد. 
آس��ماني مقدم اظه��ار كرد: ب��ه عن��وان مثال 
ب��راي ۶ ه��زار واحد س��ال گذش��ته ك��ه 3۰ 
ميلي��ون نيز وام بالع��وض مي داديم بس��ياري 
از اف��راد اق��دام نك��رده و متقاض��ي نش��دند. 

هزار و ۴۳۰ نفر در طرح اقدام ملي مسكن شروع به كار ساخت كردند
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تمديد جشنواره ملي كارآفرينان برتر البرز تا ۲۲ مرداد 
مديركل تعاون،     البرز
رف�اه  و  كار 
اجتماعي استان البرز از تمديد فرآيند ثبت 
ن�ام در چهاردهمي�ن جش�نواره مل�ي 
كارآفرين�ان برتر ت�ا ۲۲ م�رداد خبرداد. 
حسين فالح نژاد مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان البرز با بيان اينكه ثبت نام در چهاردهمين 
جشنواره ملي كارآفرينان برتر تا 22 مرداد تمديد 
شده است، گفت: جشنواره كارآفرينان برتر همه 

ساله با هدف شناسايي، انتخاب و معرفي كارآفرينان در سراسر كشور انجام مي شود.  وي در خصوص اين جشنواره 
تصريح كرد: مهم ترين ويژگي هاي جشنواره كارآفرينان برتر استفاده از شاخص هاي به روز و علمي و تخصصي در 
انتخاب كارآفرينان اعم از نوآوري، رشد تركيبي اشتغال، فروش، صادرات، شناسايي، انتخاب و معرفي كارآفرينان 
در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات و در سال جاري نيز در بخش گردشگري و صنايع دستي، همكاري با 

متخصصين حوزه هاي مختلف در سراسر كشور براي امور مربوط به داوري است.  

بازگشايي مرز سومار، درخواست گيالنغربي ها از دولت سيزدهم 
جمع�ه  ام�ام      كرمانشاه
ن  ستا ش��هر
گيالنغرب گف�ت: در دولت س�يزدهم بايد 
بازگشايي مرز سومار مورد توجه قرار گيرد. 
مجتبي فاطمي نس��ب امام جمعه شهرستان 
گيالنغرب با بيان اينكه ارائه برنامه و طرح هاي 
كلي براي رفع مشكالت شهرستان گيالنغرب 
كافي نيست، به مشكالت اين شهرستان اشاره 
كرده و گفت: در بحث آس��فالت معابر ش��هر 

گيالنغرب امكانات كافي وجود نداشته و اين مشكالت در معابر شهرك هاي حاشيه اي بيشتر است. 
وي با بيان اينكه عزم دولت س��يزدهم بايد در راستاي حل مشكالت كش��ور با توجه به اولويت هاي 

موجود باشد، افزود: در دولت سيزدهم بايد بازگشايي مرز سومار مورد توجه قرار گيرد. 
به گفته اين مسئول، عالوه بر آسفالت معابر، مشكالت روشنايي وجود داشته و به دليل عدم وجود 

بازار ميوه و تره بار در اين شهرستان قيمت محصوالت بسيار باال است. 

زيرساخت هاي شيالتي بوشهر تقويت مي شود
ب�ا اج�راي ۲1     بوشهر
پروژه در بنادر  
 ص����ي�ادی اس�تان زيرس���اخت هاي
ش�يالتي اس��تان ت��قوي�ت مي ش�ود. 
علي بازدار مديركل شيالت استان بوشهر گفت: 
صيد ميگو براي قايق هاي صيادي در آب هاي 
استان آغاز ش��ده و مجوز صيد براي لنج هاي 

صيادي نيز صادر مي شود. 
وي از اجراي 2۱ پروژه در حوزه زيرساخت هاي 

شيالتي اس��تان بوش��هر خبرداد و اضافه كرد: براي اجراي اين پروژه ها ۱۱۵ ميليارد ريال اعتبار از 
رديف هاي استاني بودجه سال ۱۴۰۰ اختصاص يافته است. 

مديركل شيالت استان بوشهر از اجراي چهار پروژه در شهرستان عس��لويه خبرداد و بيان كرد: در 
شهرستان هاي بوشهر، كنگان، ديلم و گناوه هريك سه پروژه و در دشتي و تنگستان هر يك دو پروژه 
و در دير يك پروژه اجرا مي شود.  وي با اشاره به برنامه ريزي صورت گرفته براي تأمين تجهيزات اطفای 
حريق گناوه خاطرنشان كرد: اجراي زيرساخت هاي نيمه تمام و تعمير و بازسازي تأسيسات بنادر دير، 

بندرگاه، جاللي و شيف از ديگر برنامه هاست. 

 كاهش نرخ مشاركت اقتصادي
 در خراسان رضوي

 فقط ۳/۳ درصد از زنجان
  وضعيت نرمال آبي دارد

ب�ه گفت�ه رئيس      خراسان رضوي
سازمان مديريت 
و برنامه ريزي خراس�ان رضوي در سال جاري به 
دليل ش�رايط اقتصادي در كش�ور و به ويژه در 
ش�يوع از  ناش�ي  ك�ه   خراس�ان رضوي 
ب�ا اس�تان  اي�ن  كروناس�ت،   وي�روس 
كاه�ش ن�رخ مش�اركت مواجه ش�ده اس�ت. 
رئي��س س��ازمان مديري��ت و برنامه ري��زي 
خراس��ان رضوي با بيان اينكه در س��ال جاري 
به دليل شرايط اقتصادي در كش��ور و به ويژه 
در خراسان رضوي كه ناش��ي از شيوع ويروس 
كروناس��ت، با كاه��ش نرخ مش��اركت مواجه 
شده ايم، گفت: ۶۵ درصد اقتصاد خراسان رضوي 
وابسته به بخش خدمات است و بخش خدمات 
اس��تان مبتني برزيارت و گردشگری است. با 
توجه به كاهش تعداد زائران فعاليت مش��اغل 

مرتبط با اين حوزه نيز كاهش داشته است. 
رض��ا جمش��يدي در خص��وص كاهش نرخ 
مشاركت اقتصادي در بهار سال جاري اظهار 
كرد: مهم ترين ش��اخص در بحث اشتغال و 
نيروي كار نرخ مشاركت اقتصادي است. نرخ 
مشاركت اقتصادي نش��ان دهنده اين است 

كه چه درصدي از جمعيت ۱۵ س��ال به باال 
آمادگي كار دارند. نرخ مش��اركت اقتصادي 
در خراس��ان رضوي ۴۰/۵ درصد اس��ت كه 
نسبت به فصل مشابه س��ال قبل 2/2 درصد 
كاهش داشته است. اين نرخ در سال جاري در 
مقايسه با بهار سال گذشته در استان كاهش 

داشته است. 
وي درباره علت كاهش نرخ مشاركت در استان 
اف��زود: دليل اصل��ي اين كاهش متأث��ر از اين 
موضوع است كه كساني كه شاغل بوده اند كار 
خود را از دست داده اند و بسياري از افراد جوياي 
 كار نيز از پيدا كردن كار نا اميد شده اند در نتيجه 

تعداد شاغلين كاهش پيدا كرده است. 
رئي��س س��ازمان مديري��ت و برنامه ري��زي 
خراسان رضوي خاطر نش��ان كرد: زماني نرخ 
بيكاري را مثبت ارزيابي مي كنيم كه همزمان 
با كاهش تعداد بي��كاران به جمعيت ش��اغل 
نيز افزوده شود، اما در س��ال جاري كه متأثر از 
ادامه ش��يوع كرونا از س��ال قبل در كشور بود 
ميزان اش��تغالزايي نه تنها كاهش يافت بلكه 
بر تع��داد بيكاران ني��ز افزوده ش��د كه همين 
امر وضعيت خراس��ان رضوي را خ��راب كرد. 

مديرعامل شركت    زنجان
فاض�الب  و  آب 
استان زنجان اعالم كرد كه در حال حاضر فقط 3/3 
درصد مساحت استان در وضعيت نرمال است. 
عليرضا جزء قاس��مي مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب زنجان با بيان اينكه براساس آمار، ميزان 
بارندگي هاي استان در سال  زراعي جاري نسبت 
به بلندمدت 3۴ درصد و نسبت به سال قبل ۴۹ 
درصد كاهش داشته است، گفت: در حال حاضر 
3/3 درصد مساحت اس��تان در وضعيت نرمال 
آبي و ۹۶/7 درصد آن دچار خشكس��الي خفيف 
تا شديد اس��ت كه در اين بين روس��تاها از اين 
وضعيت بيش از ش��هرها متاثر شدند؛ به طوري 
كه در ابتداي امسال ۱22 روستا با كم آبي فصلي 
و دائمي درگير بودند كه اين ميزان به ۱۹۱ مورد 

افزايش يافت. 
اين مسئول ادامه داد: با حل مشكل 2۱ روستا در 
سال جاري، تعداد روستاهايي كه با كم آبي فصلي 
و دائمي مواجه هس��تند به ۱7۰ روستا كاهش 
يافت. الزم به توجه اس��ت كه روستاهايي كه به 
كم آبي فصلي دچار هستند، اغلب به دليل مصرف 
بيش از ميانگين الگوي مصرف ساكنان آن است. 

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان زنجان 
تصريح كرد: 3۶ روستاي استان با مشكل كمبود 
آب دائمي مواجه هستند كه برخي از آنان، نياز 
به آب رساني س��يار دارند. به  طوري  كه تا پايان 
تيرماه به ۱۹ روس��تاي اس��تان بي��ش از ۱۰۰ 
سرويس آب رس��اني تانكر س��يار و ثابت انجام 

شده است. 
جزءقاسمي، از آسيب س��يل اخير به تأسيسات 
آبي ۱۹ روس��تاي اس��تان خبرداد و يادآور شد: 
آب رساني به روستاهايي كه از سيل متأثر شدند، 
با تانكر انجام شد تا مردم براي آب شرب به مشكل 
نخورند و در رابطه با روستاي گالبر نيز تا حدودي 
حل شده و شبكه آماده پمپاژ آب است كه پس از 
فروكش كدورت آب، اين مهم انجام خواهد شد 
ولي اين روس��تا چاه آبي براي مباحث مديريت 

بحران و پدافند نياز دارد. 
اين مس��ئول خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر 
در س��ه ش��هر زنجان، قيدار و آب ب��ر منابع آبي 
به نقطه سربه س��ر رس��يده و اين بدان معناست 
كه به ان��دازه توليد آب، مصرف وج��ود دارد. به 
همين دليل نياز است كه به  صورت فوري منابع 
جديدي براي اين سه ش��هر در نظر گرفته شود. 

 »زوال بلوط« به ۶۰۰ هزار هكتار
 از جنگل هاي لرستان خسارت زد

۶00 ه�زار هكت�ار از جنگل ه�ای     لرستان
 بل�وط لرس�تان ب�ه دلي�ل بيم�اري  

»زوال بل�وط« بي�ن ۲5 ت�ا 100درص�د خس�ارت ديده ان�د. 
 نماينده ازنا و دورود در مجلس شوراي اسالمي گفت: بين 2۵ تا ۱۰۰ 
درصد از ۶۰۰ هزار هكتار از جنگل هاي بلوط لرستان به دليل بيماري 
»زوال بلوط« خس��ارت ديده اند.  حس��ين گودرزي با اش��اره به سند 
صيانت از جنگل هاي زاگرس اظهار داشت: اين سند با برگزاري جلسه 
با مديريت معاون اول رئيس جمهور تصويب و ابالغ ش��د و از يك سال 
گذشته به دنبال اين بوديم كه كميته ملي نجات جنگل زاگرس مانند 

درياچه اروميه تشكيل شود. 
 تدوين سند صيانت از جنگل هاي زاگرس

نماينده ازنا و دورود در مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به طرح 
سؤال از وزير جهاد كشاورزي گفت: در نهايت كميته ملي و راهبري 
صيانت از جنگل زاگرس تصويب شد، اين ستاد شكل گرفت، جلسات 
متعددي داش��ت و دبيرخانه دائمي آن با مديريت رئيس س��ازمان 
جنگل ها و منابع طبيعي تشكيل شد.  وي با بيان اينكه ۴2 درصد از 
پهنه جنگلي ايران مربوط به جنگل هاي زاگرس است، ادامه داد: ۶ 
ميليون هكتار مساحت جنگل هاي زاگرس است كه متأسفانه در ۱۰ 
سال اخير با بيماري زوال درخت بلوط مواجه شدند.  اين مسئول با 
تأكيد بر اينكه بيش از 7۰ درص��د از جنگل هاي زاگرس از نوع بلوط 
است، ادامه داد: بين 2۵ تا ۱۰۰ درصد از جنگل هاي بلوط در استان 
لرستان آس��يب ديده كه وقتي بدانيم اين اتفاق در ۶۰۰ هزار هكتار 

افتاده به عمق فاجعه پي مي بريم. 
گودرزي بيان داشت: در ۱۱ استان زاگرس نشين متأسفانه بيماري زوال 
بلوط روبه گسترش است و درخواس��ت ما در گام اول اين بود كه پهنه 

بندي صورت بگيرد و اين آفات مهار شود. 
 اختصاص اعتبار براي نجات جنگل ها

نماينده ازنا و دورود در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه هر ساله 
اعتبار خاصي در اين رابطه اختصاص پيدا مي كند، گفت: خوشبختانه در 
همين سال اول، اعتبارات مربوط به جنگل هاي زاگرس ۹ برابر افزايش 
پيدا كرده است.  وي با بيان اينكه سازمان هاي مختلفي كه متولي اين 
امر شده اند و به آنها موارد ابالغ ش��ده ساالنه در بودجه هاي خود براي 
كنترل و مبارزه با اين بيمار اعتباري را اختصاص خواهند داد، تصريح 
كرد: هر سه ماه يك بار دبيرخانه دائمي اين كميته ملي، گزارش روند 

كارها را به معاون اول رئيس جمهور ارائه مي دهد. 
گودرزي، كنترل، مهار، بذر پاشي مجدد و احياي جنگل هاي بلوط از 

عمده ترين اهداف اين سند خواهد بود. 

 كمك 7 ميليارد توماني كرجي ها
 به ايتام  و فرزندان محسنين

از ابتداي س�ال جاري 7 ميلي�ارد تومان    البرز
  توس�ط حامي�ان كرج�ي ب�ه حس�اب
اس���ت.  واري��ز ش���ده  فرزن��دان محس�نين  و  اي�ت�ام 
رضا لشيني معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد البرز با بيان اينكه 
طي چهار ماه ابتداي سال جاري 7 ميليارد تومان توسط حاميان كرجي 
به حساب ايتام و فرزندان محسنين واريز شده است، گفت: كميته امداد 
در راستاي توانمندسازي و حفظ كرامت انساني خانواده هاي نيازمند 
گام برمي دارد و در تالش است در كنار هم افزايي با گروه هاي جهادي 
و ساير دستگاه ها با بهره گيري از ظرفيت ها و منابع موجود و همچنين 
همراهي و مشاركت خيرين، شرايط تأمين سرپناه مناسب را رفع كند. 
وي افزود: در حال حاضر حدود 2 ه��زار و ۵۸۰ فرزند طرح اكرام ايتام و 
محسنين مورد حمايت كميته امداد شهرستان كرج هستند كه توسط 
بيش از ۱۴ هزار حامي حمايت مي ش��وند.  معاون مشاركت هاي مردمي 
كميته امداد البرز با اشاره به اينكه در طرح اكرام ايتام و محسنين حاميان 
با ش��ماره كارت بانكي اختصاصي، وجوه اهدايي خود را به صورت مستقيم 
به حساب فرزندان معنوي خود واريز مي كنند، گفت: از همراهي و كمك هاي 
مؤمنانه شهروندان همين بس كه حدود 7 ميليون تومان به همت و نيت پاك 
حاميان كرجي به حساب ايتام و فرزندان محسنين واريز شده است.  وي با 
تأكيد بر اينكه هم اكنون عمده نياز فرزندان محسنين را مسكن، جهيزيه 
و امور تحصيلي تشكيل مي دهد، گفت: مردم نيكوكار مي توانند براي رفع 
مشكالت ساير ايتام و فرزندان محسنين با حضور در واحدهاي طرح اكرام 
ايتام و محس��نين دفاتر اين نهاد در شهرهاي اس��تان البرز ضمن دريافت 

شناسنامه هاي فرزندان معنوي خود در اين طرح ثبت نام كنند. 

  خلخال و بابل 
درخواست بيمارستان صحرايي كردند

اخبار ناگوار در مورد كرونا دلتا همه را خس�ته ك�رده. بي تفاوتي 
مردم از يك ط�رف و تصميمات دس�ت و پاشكس�ته و بي نتيجه 
مسئوالن از طرف ديگر موجب شده تا فقط شاهد باال رفتن ميزان 
مبتاليان و به تبع آن آمار مرگ و ميرهاي كرونايي باشيم. وضعيت 
وخيم اس�تان ها موجب ش�ده تا در اردبيل تقريب�ًا ظرفيت تمام 
بيمارس�تان ها تكميل ش�ود و در شهرس�تان خلخال درخواست 
راه اندازي بيمارس�تان صحرايي داده ش�ده. در بابل مازندران هم 
با بحراني ش�دن اوضاع قرار اس�ت مركز بس�تري موقت بيماران 
كرونايي آغاز به كار كند. در گيالن ه�م بحث خواهش و تمنا براي 
توجه به پروتكل هاي بهداشتي كنار گذاشته شده و برخورد قضايي 
با اصناف بي توجه به نكات بهداشتي در دستور كار قرار گرفته است. 

    
 در گيالن بحث خواهش و تمنا از شهروندان به پايان رسيده و برخورد 
قضايی با اصناف بی توجه به پروتكل های بهداشتی در دستور كار قرار 
گرفته است.  در همين رابطه جانشين س��تاد كروناي گيالن، با تأكيد 
بر پوشش حداكثري واكسيناسيون گروه هاي هدف طي روزهاي آتي 
گفت: »متأسفانه برخي از افراد، اصناف و مشاغل و رستوران ها و تاالرها 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي را ندارد و لذا متخلفين را به دس��تگاه 
قضايي معرفي خواهيم كرد. « محمود قاس��م نژاد ادامه داد: »عالوه بر 
افزايش بيماران بستري، شاهد مراجعه زياد بيماران سرپايي به مراكز 

درماني هستيم. «
وي با بيان اينكه جلسه فوق العاده س��تاد استاني مقابله با كرونا برگزار 
و راهكارهايي جهت بهبود ش��رايط بيماري اتخاد ش��د، تصريح كرد: 
»به دنبال تش��ديد نظارت بر اصناف، اماكن عمومي و ادارات هستيم. 
قباًل اصناف متخلف فقط اخطار مي گرفتند، اما اكنون برخورد قضايي 
مي شود. ادارات نيز بايد نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي و كاهش 
نيروهاي خود اق��دام كنند؛ البته برخي از ادارات اي��ن الزام را ندارند و 

بي توجهي مي كنند كه با آنان برخورد مي شود.«
قاسم نژاد خواستار عدم تردد به گيالن و انس��داد محورهاي ورودي و 
خروجي استان شد و بيان كرد: »مس��دود كردن محورها از اختيارات 
استان خارج است و ستادهاي استاني نبايد تصميم مغاير با ستاد ملي 
كرونا داشته باشند لذا از قرارگاه عملياتي مي خواهيم محدوديت تردد 

به گيالن را در دستور كار قرار دهند.«
 خلخال درخواست بيمارستان صحرايي داد

در اردبيل اوضاع آنقدر وخيم شده كه با تكميل ظرفيت بيمارستان ها 
در شهرس��تان هاي مختلف آن، حاال ب��ه فكر راه اندازي بيمارس��تان 
صحرايي افتاده اند.  رئيس بيمارستان امام خميني خلخال با بيان اينكه 
با توجه به افزايش بيماران كرونايي در اين شهرستان، قصد راه اندازي 
بيمارستان صحرايي داريم، گفت: »با ورود شهرستان خلخال به شرايط 
حاد خطرناك و قرمز كرونايي به نظر مي رسد آمار بستري ها از ۶۰ نفر 
كنوني افزايش پيدا كند به طوري كه روزانه بيش از ۱۱۰ بيمار كرونايي 

با عالئم اوليه به بيمارستان هاي خلخال مراجعه مي كنند.«
علي ناظري به شرايط حساس كرونايي در اين شهرستان و انتشار شديد 
ويروس دلتا كرونا اشاره كرد و ادامه داد: »ما ديگر در بيمارستان خلخال 
و بخش هاي مختلف امكان پذيرش بيماران را نداريم و به فكر راه اندازي 
بيمارستان صحرايي هستيم و از مسئوالن استاني كمك خواستيم تا به 

داد شهرستان خلخال و افزايش بي رويه بيماران كرونايي بشتابند.«
ناظري درگيري گروه هاي سني مختلف به ويژه جوانان را با ويروس دلتا 
كرونا يادآور شد و افزود: »بخشي از بيماران بدحال و تحت مراقبت ما 
جوانان و نوجوانان هستند كه به دليل مراجعه ديرهنگام ريه آنها گرفتار 

اين ويروس خطرناك شده است.«
 آماده سازي مركز بستري موقت در بابل

 3۵73 بيمار بستري در بيمارستان هاي مازندران به دليل كرونا حكايت 
از روزهاي سياه اين اس��تان در مقابله با ويروس وحش��ي دلتا دارد به 
طوري كه ديگر بيمارستان ها جايي براي پذيرش بيماران ندارند و علوم 
پزشكي بابل با توجه به اينكه اين شهرستان وضعيت خوبي ندارد شروع 

به آماده سازي مركز بستري موقت بيماران كرده است. 
براس��اس گزارش هاي رسيده ظرف 2۴ ساعت گذش��ته تعداد ۴۹2 بيمار 
مشكوك به كرونا براساس تشخيص باليني در بيمارستان هاي تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشكي مازندران بستري شدند.   اتفاقي كه مورد تأييد رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي مازندران قرار گرفته و در تكميل آن گفته: »هم اكنون 
2۴۹3 بيمار كرونايي در مراكز بهداشتي تحت درمان هستند كه از اين تعداد 
3۶3 نفر با عالئم حاد تنفسي در بخش هاي مراقبت ويژه بستري هستند.«

در ميان شهرستان هاي مازندران وضعيت بابل آنقدر بحراني شده كه قرار است 
مركز بستري موقت بيماران كرونايي سردار شهيد »حاج قاسم سليماني« 
با ظريف اوليه ۸۰ تخت در سالن ورزشي مخابرات واقع در كمربندي شرقي 
به زودي آغاز به كار كند.  اين مركز با همكاري دانشگاه علوم پزشكي، سپاه 

پاسداران، مخابرات و هالل احمر شهرستان بابل تجهيز و آماده شده است. 

 تفاهمنامه ۱۲۰۰ ميلياردي
 براي ايجاد 7۵۰۰ شغل بركت در كرمان

مديرعام�ل بني�اد بركت س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام از انعقاد 
تفاهمنام�ه يك ه�زار و ۲00 ميلي�ارد ريال�ي براي ايج�اد 7 هزار 
و 500 ش�غل در مناط�ق مح�روم اس�تان كرم�ان خب�ر داد. 
اميرحسين مدني مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام با 
بيان اينكه با انعقاد تفاهمنامه يك هزار و 2۰۰ ميليارد ريالي ميان بنياد 
بركت و شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان، 2 هزار و ۵۰۰ طرح 
اشتغالزايي اجتماع محور در شهرهاي س��يرجان و بردسير در استان 
كرمان راه اندازي مي شود، گفت: با راه اندازي اين تعداد طرح اشتغالزايي 
اجتماع محور بايد منتظر ايجاد 7 هزار و ۵۰۰ كسب و كار خرد و خانگي 

در اين مناطق باشيم. 
اين مس��ئول خاطرنش��ان كرد: براس��اس اين تفاهمنامه، طرح هاي 
اشتغالزايي تأييد شده توس��ط بنياد بركت براي دريافت تسهيالت به 
صندوق كارآفريني اميد معرفي مي شوند. سقف تسهيالت اعطايي به 
هر متقاضي ۵۰۰ ميليون ريال به صورت قرض الحس��نه و با احتساب 

دوره تنفس شش ماهه پرداخت است. 
وي با اشاره به فعاليت هاي بنياد بركت در حوزه اشتغالزايي در استان كرمان 
گفت: ۵۰ مجري و تس��هيل گر بنياد كه در زمينه شناسايي متقاضيان 
اشتغال و ايجاد فرصت هاي كس��ب و كار در مناطق روستايي و محروم 
استان كرمان فعال هستند، اجراي و عملياتي كردن طرح هاي اشتغالزايي 
اجتماع محور پيش بيني شده در اين تفاهم را نيز پيگيري خواهند كرد.  
وي يادآور شد: مدت تفاهمنامه اشتغالزايي در مناطق محروم و روستايي 
شهرهاي سيرجان و بردسير سه سال است و مشاغل مورد نظر نيز با توجه 
به پتانسيل ها و مزيت هاي نسبي هر منطقه ايجاد خواهند شد.   مديرعامل 
بنياد بركت تصريح كرد: ش��ركت معدني و صنعتي گل گه��ر به عنوان 
معين اقتصادي منطقه 7 استان كرمان و با هدف اجراي مسئوليت هاي 
اجتماعي خود و برنامه اجرايي بندهاي يك، 2۰ و 2۱ سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي و به منظور بهبود وضعيت معيشت خانوارهاي ساكن در 
مناطق محروم استان كرمان با اولويت كسب وكارهاي خرد و خانگي اقدام 
به مش��اركت و انعقاد تفاهمنامه با بنياد بركت كرده است.  مدني درباره 
اقدامات بنياد بركت در ايجاد فرصت هاي كسب وكار در استان كرمان نيز 
گفت: بنياد تاكنون 2 هزار و ۸7۹ طرح اشتغالزايي را در مناطق محروم و 
روستايي استان كرمان به بهره برداري رسانده كه ايجاد ۸ هزار و ۶73 شغل 

را به دنبال داشته است. 
به گفته مديرعامل بنياد بركت، ۹ شهرستان راور، نرماشير، رودبار جنوب، 
فهرج، عنبرآباد، كوهبنان، ريگان، س��يرجان و بردسير و ۱37 روستاي 
استان كرمان تحت پوشش فعاليت هاي اشتغالزايي اين بنياد قرار دارند.  
گفتني است، بنياد بركت 3 هزار و ۶۸۴ طرح در حوزه هاي توانمندسازي 
اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، سالمت و ساير خدمات را با حجم كل 
سرمايه گذاري ۵ هزار و ۱۶۰ ميليارد ريال در مناطق محروم و كم برخوردار 

استان كرمان به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.   كاالهاي اساسي دپو شده در بنادر
 ترخيص مي شود

رئي�س س�ازمان راه�داري و حمل ونق�ل جاده اي كش�ور 
گف�ت: كاالهاي اساس�ي انباشت ش�ده در بن�ادر هرمزگان 
و خوزس�تان ت�ا ي�ك م�اه آين�ده ترخي�ص مي ش�ود. 
داريوش اماني رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور 
در بازديد از بندر شهيدرجايي بندرعباس با بيان اينكه كاالهاي 
اساسي انباشت  ش��ده در بنادر هرمزگان و خوزستان تا يك ماه 
آينده ترخيص مي شود، گفت: اين كاالها طي 2۴ساعت گذشته 
با 3 هزار و ۹۰۰ دستگاه كاميون به سراسر كشور منتقل شد كه 
بيش��ترين جابه جايي با ۹۱ هزار تن، از بندر ام��ام خميني)ره( 
صورت گرفت.  وي به اس��تفاده از ظرفيت بندر ش��هيد رجايي 
بندرعباس براي تخليه كاالهاي اساسي اشاره كرد و گفت: اكنون 
شماري از كشتي هاي حمل كاالهاي اساسي استان هاي سيستان 
و بلوچس��تان، كرمان و يزد نيز در بندر شهيد رجايي بندرعباس 

پهلو گرفته اند. 

 برگزاري المپياد ورزشي زندانيان
 در ياسوج 

ال��مپي�اد ورزش�ي زن����داني�ان ك����هگيلوي�ه 
و ب��ويراح��م�د در ي���اس��وج ب���رگ�زار ش�د. 
سرپرس��ت اداره كل ورزش و جوانان كهگيلوي��ه و بويراحمد از 
برگزاري پنجمين دوره المپياد ورزشي زندانيان مرد كهگيلويه 

وبويراحمد در شهر ياسوج خبر داد. 
بهروز جهانبخش گفت: زمان برگزاري اين المپياد ورزش��ي يك 
روزه نيمه دوم مردادم��اه ۱۴۰۰ خواهد بود.  زندانيان كهگيلويه و 
بويراحمدي ش��ركت كننده در اين المپياد ورزشي در رشته هاي 
تنيس روي ميز، واليبال، دارت، طناب كشي و فوتسال با يكديگر 
رقابت مي كنند.  وي ادامه داد: مهم ترين اهداف برگزاري اين المپياد 
ورزشي شامل ايجاد فضاي شور و نشاط بين زندانيان مرد استان و 
ارتقاي هر چه بيشتر سالمت جسمي و رواني آنان است.  جهانبخش 
عنوان كرد: اين المپياد ورزشي با همكاري اداره كل زندان ها و اداره 

كل ورزش و جوانان كهگيلويه و بويراحمد برگزار مي شود. 

 صادرات
 ۴۶ ميليون دالري كاال از گلستان 

 4۶ از  بي�ش  امس�ال،  نخس�ت  ماه�ه  چه�ار  در 
اس�ت.  از گلس�تان ص�ادر ش�ده  كاال  ميلي�ون دالر 
درويشعلي حسن زاده معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت گلس��تان با بيان اينكه در ۴ ماه ابتداي سال 
۱۴۰۰ بيش از ۴۶ ميليون دالر كاال از گلس��تان صادر ش��ده است، 
گفت: وزن اين كاالها بيش از ۱۶۱ هزار تن كاال بوده كه صادر ش��ده 
است.  معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گلستان افزود: كاالهاي صادر شده در اين مدت از لحاظ وزني 
2۶۸ درصد و از لحاظ ارزشي ۵2 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد داشته است.  عمده اقالم صادراتي شامل انواع فرآورده هاي 
لبني، سيمان، محصوالت شيمياي، رب گوجه فرنگي، مصنوعات و 
محصوالت از مواد معدني، آب ميوه، انواع گل و گياه و غيره بوده است.  
حسن زاده گفت: اين كاالها به كشور هاي عراق، تركمنستان، قزاقستان، 

بلغارستان، ارمنستان، افغانستان و غيره صادر شده است. 

    گلستان    كهگيلويه وبويراحمد   هرمزگان

افتتاح آرامستان جديد در كرمان
با افزايش مرگ     كرمان
ميره�اي  و 
 كروناي�ي و ب�ا توج�ه ب�ه تكمي�ل ظرفيت
 آرامس�تان قبلي كرمان، آرام����س�تان 
 »ب����هش�ت ك�����ريم�ان« م��ورد
گرف�ت.  ق�رار  ب��هره ب���رداري   
»سيدمهران عالم زاده« ش��هردار كرمان درباره 
آرامستان »بهشت كريمان« گفت: اين آرامستان 
۶۱۰ هكتار وسعت دارد كه ۴۱۰ هكتار آن متعلق 
به ارتش و مابقي آن متعلق به اداره راه و شهرسازي كرمان بود كه به شهرداري واگذار كردند.  وي ادامه داد: 
در آرامستان جديد امكان جاي گذاري ۱۰۰ هزار قبر وجود دارد.  شهردار كرمان عنوان كرد: براي حفظ 
بزرگ ترين جنگل دست كاشت ايران اين آرامس��تان با همدلي و همراهي دستگاه هاي مربوطه احداث 
شد.  وي تصريح كرد: براي احداث آرامستان جديد چندين سايت پيشنهاد داديم كه محيط زيست با آنها 
مخالفت كرد و در نهايت اين سايت انتخاب شد و اين مكان براي توسعه آرامستان در آينده مشكلي ندارد.  
عالم زاده برق رساني و روشنايي مسير و همچنين آب را از مشكالت فعلي اين آرامستان برشمرد و عنوان 

كرد: ايمن سازي مسير نيز بايد با همكاري راهداري صورت گيرد. 


