
خدمات رساني به  آذربايجانشرقي
شركت هاي فناور 
و دانش بنيان در آذربايجان ش�رقي آغاز شد. 
جعفر احمدي شالي مديرعامل صندوق پژوهش 
و فناوري آذربايجان شرقي از آغاز خدمات رساني 
به ش��ركت هاي فناور و دانش بنيان در اين استان 
خبرداد و گفت: صندوق پژوهش و فناوري استان 
وظيفه تأمين مالي زيست بوم فناوري، كارآفرينان 
و شركت هاي دانش بنيان و فناور را بر عهده دارد.  
وي افزود: كمك به تجاري س��ازي دستاوردهاي 
فناوري، ايجاد زمينه مش��اركت و سرمايه گذاري 
بخ��ش غيردولتي در ح��وزه فناوري و ن��وآوري، 
تس��ريع فرآيند تبديل ايده به ثروت و جلوگيري 
از بروكراس��ي و جبران عدم تمايل نهادهاي مالي 
سنتي براي تأمين مالي حوزه هاي فناوري و نوآوري 
به دليل ريس��ك باال اصلي ترين اهداف تأسيس 
اين صندوق اس��ت.  مديرعامل صندوق پژوهش 
و فناوري آذربايجان ش��رقي ادام��ه داد: جذب و 
هدايت منابع مالي، صدور انواع ضمانت نامه، ارائه  

تسهيالت، سرمايه گذاري خطرپذير، همكاري با 
مؤسسات و نهادهاي داخلي و خارجي، اخذ و اعطاي 
كارگزاري ها، عامليت و مديريت منابع مالي، اجراي 
خدمات ارزيابي و نظارت و امكان سنجي طرح در 
كسب وكار، ارائه  خدمات توسعه  بازار و تجاري سازي 
و ايجاد توس��عه و بهره برداري از ابزارهاي تأمين 

مالي از خدمات قابل  ارائه در اين صندوق محسوب 
 مي شود.  احمدي شالي گفت: صندوق استان در 
سال جاري براساس ماده ۱۰۰ برنامه سوم و پس  
از آن برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي 
كشور و ماده ۴۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كش��ور با مشاركت ۴۰ درصد 

بخش دولتي و ۶۰ درصد بخش خصوصي رسماً 
فعاليت خود را پس از گرفتن مج��وز از دبيرخانه 
كارگروه صندوق و پژوهش و فناوري رسمي فعاليت 
خود را آغاز ك��رد.  وي با بيان اينكه اين صندوق با 
ارائه خدمات تأمين مالي براي ش��ركت هاي نوپا، 
فناور، شتاب دهنده ها و شركت هاي دانش بنيان 
به دنبال تسهيل در فعاليت هاي پژوهشي علمي 
و فناورانه اس��ت، افزود: به متقاضيان تس��هيالت 
متنوعي از جمله نمونه سازي، قبل از توليد صنعت، 
س��رمايه در گردش، ليزينگ و استصناع و تأمين 
محل كار پرداخت خواهد شد.  مديرعامل صندوق 
پژوهش و فن��اوري آذربايجان ش��رقي ادامه داد: 
اين صندوق عاملي��ت و كارگزاري معاونت علمي 
و فناوري رياس��ت جمهوري، صن��دوق نوآوري و 
شكوفايي، پارك علم و فناوري، دانشگاه ها و ساير 
نهادها و س��ازمان ها را بر عهده خواهد داش��ت و 
دوره هاي آموزش��ي، توانمندسازي، توسعه بازار و 
مشاوره براي ش��ركت هاي دانش بنيان و فناور از 

جمله مأموريت هاي اين صندوق است.

صندوق پژوهش و فناوري آذربايجان شرقي آغاز به كار كرد

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6294  دو  ش��نبه 15 ش��هریور 1400 | 28 مح��رم 1443 |

88498441سرویس  شهرستان

سيداحمد هاشمي اشكا

ايجاد طرح جامع فاضالب اهواز به همت قرارگاه سازندگي خاتم
ط�رح جام�ع  خوزستان
فاضالب اهواز 
در بازه زماني سه ساله و با همكاري قرارگاه 
مي ش�ود.  ايج�اد  خات�م  س�ازندگي 
سعيد دشتي زاده مدير ش��ركت آب و فاضالب 
اهواز گفت: ۸۰ نقطه بحراني ش��بكه فاضالب 
در شهر اهواز شناسايي شده است كه با كمك 
ش��هرداري نس��بت به رفع مش��كل آنها اقدام 
مي شود.  وي با اشاره به اينكه با همكاري قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبياء، سه ايستگاه پمپاژ فاضالب الهادي، ولي عصر و زكي زاده در غرب اهواز در حال تجهيز 
هستند، افزود: سه ايستگاه پمپاژ در پيچ بار، صنايع فوالد و قلعه چنعان در شرق اهواز نيز در حال افزايش 
پمپ و تجهيز هستند كه تا پايان شهريورماه اين شش ايستگاه آماده مي شوند.  مدير شركت آب و فاضالب 
اهواز با اشاره به اختصاص اعتبار ۵۰ ميليون يورويي به طرح جامع فاضالب اهواز تصريح كرد: اين طرح 
در ۱۱ نقطه اهواز اجرا و كل مجموع اعتبار طرح يك هزار و ۴۷۰ ميليارد تومان است كه در اختيار قرارگاه 

سازندگي خاتم االنبياء كه مجري طرح به شمار مي رود، قرار مي گيرد و زمان طرح سه ساله خواهد بود. 

ايجاد اشتغال براي 5540 يزدي با اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي
ب�ا همت س�تاد  يزد
اقتصاد مقاومتي 
استان يزد اش�تغال ۵ هزار و ۵40 نفر كارگر 
تثبي�ت، حفظ ي�ا منجربه جذب آنها ش�د. 
غالمعلي دهشيري رئيس  كل دادگستري يزد 
در هشتمين نشس��ت س��تاد اقتصاد مقاومتي 
اس��تان كه به  صورت ويژه در شهرستان اردكان 
تشكيل ش��د، گفت: با ثبت ۱۷۹ درخواست در 
سايت حامي براي طرح مشكالت توليدكنندگان، 
صاحبان حرف و صنايع، فعاليت ستاد اقتصاد مقاومتي استان رو به رشد و تعالي است.  وي افزود: از تعداد 
درخواست هاي رسيده به دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي براي ۸۱ درخواست اقدام و ۱۲ درخواست ديگر 
نيز آماده طرح در ستاد است.  دهشيري با اشاره ۷۳ مصوبه اين ستاد طي پنج ماه گذشته، تصريح كرد: 
۸۶ درخواست هم در جريان رسيدگي قرار دارد و تمام تالش مسئوالن و متوليان بر حل  و فصل مشكالت 
توليدكنندگان و رفع موانع توليدات است.  وي خاطرنشان كرد: شركت هايي كه مشكالت آنها در ستاد 
رسيدگي شده، اشتغال مجموعاً ۵ هزار و ۵۳۹ نفر كارگر را تثبيت، حفظ يا منجر به جذب آنها كرده است. 

استان مركزي 500 ميليون دالر محصوالت غير نفتي صادر كرد
استاندار استان  مركزي
مرك���زي از 
صادرات بيش از ۵00 ميليون دالر انواع كاالي 
غير نفتي از نقاط مختلف اين استان خبر داد. 
سيدعلي آقازاده استاندار اس��تان مركزي با بيان 
اينكه محموله هاي صادراتي اين استان به ارزش 
بيش از ۵۰۰ ميليون دالر امسال به بيش از ۸۰كشور 
جهان صادر شده است، گفت: ميزان صادرات استان 
مركزي در دو سال گذشته رشد چشمگيري داشته 

كه اين مهم مرهون زحمات شبانه روزي بخش خصوصي و هماهنگي هاي بخش دولتي است و بايد تمام ظرفيت 
استان براي افزايش صادرات به كار گرفته شود.  وي با اشاره به اينكه به دليل خشكسالي توليد گندم استان كاهش 
چشمگيري در سال زراعي جاري داشته است، افزود: پيش بيني مي شود امسال ۱۰۰ هزار تن گندم از كشاورزان 
خريداري شود كه اين يك سوم سال گذشته و از طرفي به دليل  پايين بودن قيمت خريد تضميني كشاورزان 
چندان رغبتي براي فروش محصوالت خود ندارند.  وي ادامه داد: پايش اجراي كامل و صحيح قوانين و مقررات 

با هدف بهبود محيط كسب و كار در استان از مهم ترين وظايف شوراي گفت وگو است.

بانوان خير قمي با همكاري بسيج سازندگي 
مدرسه مي سازند

 سپاه زنجان ۱۶۲۹ سري جهيزيه 
به نيازمندان اهدا كرد

قم سازمان بسيج 
سازندگي استان 
قم با مشاركت ستاد بانوان خير مدرسه ساز و 
اداره كل نوس�ازي مدارس اين اس�تان، يك 
مدرس�ه در روس�تاي علي آب�اد مي س�ازد. 
سرهنگ محمود داودآبادي مس��ئول سازمان 
بسيج س��ازندگي اس��تان قم در حاشيه مراسم 
كلنگ زني مدرسه روس��تاي علي آباد انقالب با 
اش��اره به اينكه بيش از چهار دهه است قرارگاه 
پيشرفت و آباداني استان در امر احداث، تعمير 
و نوس��ازي و تأمين زيرس��اخت هاي مورد نياز 
مدارس مناطق محروم در حال فعاليت اس��ت، 
گفت: بار ديگر توفيق شد كه واسطه خير براي 
احداث مدرسه سه كالسه علي بن موسي  الرضا)ع( 
در روستاي علي آباد انقالب بخش جعفر آباد قم 
باشيم كه عمليات اجرايي آن را آغاز كرديم.  وي 
با اشاره به اينكه اين مدرسه با اعياني ۲۷۰ متر 
مربع احداث خواهد ش��د، افزود: اين مدرسه با 
اعتباري بالغ يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان 
احداث خواهد ش��د كه ۵۰ درصد از اين اعتبار 
توسط س��تاد بانوان خير مدرسه ساز استان قم 
تأمين خواهد شد و ۵۰ درصد باقيمانده توسط 

اداره كل نوس��ازي مدارس اس��تان قم به اجرا 
خواهد رسيد.  جانشين فرمانده قرارگاه پيشرفت 
و آباداني قم با بيان اينكه اين قرارگاه در اين پروژه 
مجري بوده و از توان س��پاه ب��راي تكميل اين 
مدرسه استفاده خواهد كرد، تصريح كرد: وجه 
تمايز اين پروژه اين است كه خانم هاي خير براي 
نخستين بار در استان قم مدرسه مي سازند كه از 
همه بانوان خير و نيك انديش قم دعوت مي كنيم 
به اين ستاد واقع در اداره كل آموزش و پرورش 
استان قم بپيوندند و در اين كار خير سهيم شوند.  
داودآبادي خاطرنشان كرد: س��ال گذشته نيز 
مدرسه روستاي چشمه شور را با كمك خيرين 
و همكاري اداره كل نوسازي مدارس استان قم 
احداث كرديم كه عملي��ات اجرايي آن به اتمام 
رس��يده و از س��ال تحصيلي جدي��د در اختيار 
دانش آم��وزان اين منطقه ق��رار خواهد گرفت.  
وي با اش��اره به آمادگي بسيج سازندگي استان 
براي كمك به س��اخت مدرس��ه براي مناطق 
كم برخوردار قم گفت: اين سازمان آمادگي دارد 
تا با همكاري افراد خير و ساير سازمان ها در امر 
خداپسندانه مدرسه سازي همكاري كند و در اين 

راه قدم بردارد. 

زنجان فرمانده س�پاه 
انصارالمهدي)عج( 
زنجان از اهداي 1۶۲۹ سري جهيزيه به جوانان 
كم برخوردار در راس�تاي اج�راي كنگره ملي 

۳۵۳۵ شهيد استان خبرداد. 
س��ردار جهانبخ��ش كرم��ي فرمان��ده س��پاه 
انصارالمهدي)عج( زنجان با اشاره به برنامه ريزي ها 
براي برگزاري كنگره ملي ۳۵۳۵ ش��هيد استان 
گفت: ۱۶۲۹ س��ري جهيزيه، برگزاري مسابقات 
ورزشي، فرهنگي و هنري، انتشار ۱۹۲۰ مورد خبر 
و نام گذاري ۸۹۰ معابر و ميادين به نام شهدا و چاپ 
و تأليف ۲۰۰ عنوان كتاب از اقدامات ستاد كنگره 
ملي شهداي استان زنجان محسوب مي شود.  وي 
همچنين از بازسازي مزار ۱۵۲۸ شهيد در راستاي 
اجراي اين كنگره خبرداد و افزود: چند سال قبل 
برگزاري كنگره ملي ۳۵۳۵ شهيد استان زنجان 
ابالغ و شرح وظايف كميته ها و ستادهاي اين كنگره 
ارائه شده است.  فرمانده سپاه انصارالمهدي)عج( 
زنجان با اشاره به برنامه ريزي ها براي هرچه بهتر 
برگزار شدن اين كنگره ادامه داد: جلسات متعدد 
توجيهي براي كميته ها و شهرس��تان ها برگزار و 
اقدامات الزم انجام ش��ده؛ به  طوري  كه ۵۷ مورد 

اقدام تاكنون ب��راي برگزاري كنگره انجام ش��ده 
اس��ت.  كرمي گفت: كميته ه��اي آفرينش هاي 
هنري، رسانه، طالب، فرهنگي و هنري، فرهنگيان 
و دانش آموزي اس��تان موفق عمل ك��رده اما در 
شهرس��تان ها كميته فرهنگيان و دانش آموزان 
ضعف وجود دارد و كميته ه��اي فضاي مجازي و 
محروميت زدايي نيز عملكرد مطلوبي دارند؛ اگر چه 
كميته محروميت زدايي بهتر از اين مي تواند فعاليت 
كند.  وي با اشاره به عملكرد كميته هاي اصناف، 
دانش��گاهيان و مداحان، افزود: از كميته نظارت و 
بازرسي انتظار بيشتري داريم و كميته بانوان فقط 
فعاليت هاي جامعه زنان ارائه ش��ده است، كميته 
گنجينه و يادمان ها در شهرداري زنجان مطلوب 
عمل كرده و در ش��هرهاي ابهر، قيدار و خرمدره 
نيز خوب عمل شده است اما ساير شهرها فعاليت 
چنداني نداشتند.  اين مسئول ادامه داد: بنياد شهيد 
از مصاحبه ها و اسناد آثار خوبي ارائه كرده  و ضروري 
است در مقطع جابه جايي دولت، برگزاري كنگره 
تحت الشعاع قرار نگيرد. در برخي شهرستان ها هنوز 
فضاسازي الزم انجام نشده، به همين دليل ضروري 
است تا زمان باقيمانده، كميته هاي ضعيف ميزان 

عملكرد خود را افزايش دهند.

  تهران: با پيگيري هاي صورت گرفته سومين مركز تجميعي واكسيناسيون 
در دانشگاه آزاد واحد شهرقدس راه اندازي شد و مصلي نيز جهت تسريع در 

شناسايي مبتاليان به كرونا در اختيار شبكه بهداشت و درمان قرار گرفت. 
   ايالم: مديركل راه و شهرس��ازي ايالم گفت: ۴۲ ه��زار و ۴۵۰ متر 
مربع از اراضي ملي اين استان به ارزش ۳۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان 
در سال جاري با همكاري مراجع قضايي و نيروي انتظامي رفع تصرف 
شده است.  عبداهلل بهادري افزود: اين ميزان اراضي ملي در سال جاري 
در قالب ۵۲ مورد رفع تصرف توسط يگان حفاظت اين اداره كل از دست 

افراد سودجو خارج شده است. 
   فارس: استاندار فارس در جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد فارس 
در شيراز، گفت: بالغ بر ۷۳ درصد از مصوبان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
استان عملياتي شده و اين مهم سال گذشته زمينه ساز احيا و فعاليت مجدد 
۳۰۰ واحد توليدي ش��د.  عنايت اهلل رحيمي افزود: در جريان اين جلسات 
هزاران مورد از مشكالت و موضوعات مربوط به مجموعه هاي توليدي بررسي 

و راهكارهايي ارائه شد و بسياري از مشكالت موجود نيز حل و فصل شد. 
  زنجان: سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان زنجان گفت: 
تعداد شركت هاي تعاوني ثبت  شده در استان حدود ۵ هزار مورد است.  محمدرضا 
انصاري افزود: در زمان حاضر حدود ۲۰۰ هزار نفر معادل يك پنجم جمعيت اين 
استان در شركت هاي تعاوني عضو هستند و اگر هم پوشاني را در نظر نگيريم، 
طبق آخرين آمار ۹۵۰ هزار نفر در استان زنجان عضو تعاوني ها هستند، به اين 

معني كه يك فرد ممكن است در چند تعاوني عضويت داشته باشد. 
  خراسان رضوي: فرمانده يگان حفاظت مديريت امور اراضي جهاد 
كشاورزي خراس��ان رضوي گفت: بيش از هزار و ۵۰۰ سازه غيرمجاز در 
اراضي كشاورزي و باغي اين استان تخريب شد.  حميدرضا ضيايي با بيان 
اين كه از ابتداي سال تاكنون بالغ بر هزار و ۵۱۱ مورد ساخت و ساز غير 
مجاز در اراضي كشاورزي و باغي خراسان رضوي تخريب شده است، افزود: 
اين تخريب ها در شهرستان هاي مشهد، چناران، نيشابور، بينالود )طرقبه 

شانديز( و تربت جام انجام شده است.
  خراسان شمالي: مديركل كميته امداد خراسان شمالي از اجراي طرح 
پرداخت صدقه توسط كدهاي QR خبر داد.  مجيد الهي راد به شيوه استفاده 
از اين روش براي پرداخت صدقات اشاره كرد و گفت: در اين روش هر مشترك 
صندوق صدقات مي تواند با داشتن كد QR اختصاصي خود و با استفاده از 

گوشي همراه به آساني اقدام به پرداخت صدقه كند. 
  خوزستان: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان از افتتاح ۴۴ 
طرح تعاوني به مناسبت هفته تعاون در خوزستان خبرداد.  ارسالن غمگين 
گفت:  اين طرح هاي تعاوني با سرمايه گذاري ۱۹ هزار و ۶۷۰ ميليارد ريال و 
اشتغالزايي ۲ هزار و ۲۲۸ نفر در حوزه هاي مختلف توليدي، توزيعي و خدماتي 
به صورت ويدئوكنفرانس و با حضور رئيس جمهور افتتاح مي شوند.  وي تصريح 
كرد: طرح هاي تعاوني خوزستان در شهرستان هاي اهواز، آبادان، دزفول، ايذه، 
انديمشك، شوشتر، اميديه، باغملك، باوي و اهواز افتتاح مي شوند و نقش بسيار 

خوبي در حل مسئله اشتغال اين مناطق دارند. 
  هرمزگان: همزمان با سراسر كش��ور و در اجراي طرح شميم حسيني، 
۴۲۰۰ بسته معيشتي بين آسيب ديدگان از كرونا در هرمزگان توزيع شد.  
نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان در آيين اجراي طرح شميم حسيني، 
گفت: اين نهمين مرحله توزيع كمك هاي معيشتي در هرمزگان، به ارزش 
يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان است.  حجت االسالم والمسلمين محمد 
عبادي زاده افزود: توزيع بسته هاي معيشتي در ايام كرونا اقدام ارزشمندي 

است كه با همكاري همه نهادها و سازمان ها صورت مي گيرد.

بنياد بركت 200 شغل براي اقشار آسيب پذير 
آران و بيدگل ايجاد كرد

بنياد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرمان ام�ام ب�ا حماي�ت از كارگاه 
تولي�د اس�باب بازي و بازي ه�اي فك�ري، زمينه ايجاد اش�تغال 
ب�راي ۲00 نف�ر را در آران و بي�دگل كاش�ان فراهم كرده اس�ت. 
معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت با اعالم اينكه 
اين بنياد با حمايت از كارگاه توليدي فعال در حوزه توليد اس��باب بازي و 
بازي هاي فكري، باعث ايجاد اشتغال براي ۲۰۰ نفر از ساكنان و به خصوص 
اقشار آسيب پذير شهر آران و بيدگل در استان اصفهان شده است، گفت: 
حمايت از اين واحد توليدي در قالب مشاركت مدني صورت گرفته و بنياد 
بركت ۳۰ ميليارد ريال منابع براي تكميل سرمايه در گردش و فاز توسعه 
در اختيار اين كارگاه توليدي فعال در زمينه توليد اسباب بازي، بازي هاي 
فكري و ابزار كمك آموزشي قرار داده است.  هادي جوهري ادامه داد: در 
حال حاضر ۶۰ نفر به صورت مستقيم در اين كارگاه مشغول فعاليت بوده 

و براي ۱۴۰ نفر نيز اشتغال خانگي ايجاد شده است. 
به گفته معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت، اكثر 
افرادي كه در خانه خود با كارگاه مشاركتي اين بنياد همكاري دارند از 
ميان اقشار آسيب پذير از جمله زنان سرپرست خانوار، معلوالن و افراد 

نابينا و كم توان و معرفي شدگان از سوي خيريه ها انتخاب شده اند. 
جوهري بيان كرد: كارگاه توليدي مشاركتي بنياد بركت از سال ۱۳۸۵ 
فعاليت خود را در زمينه توليد اس��باب بازي هاي هدف دار، بازي هاي 
آموزشي و ابزار كمك آموزشي آغاز كرده بود اما فعاليت آن به علت تورم 
و افزايش ناگهاني نرخ ارز متوقف شده بود.  وي افزود: با ورود و مشاركت 
بنياد بركت در سال گذشته و تأمين سرمايه در گردش، اين كارگاه به 
چرخه توليد بازگشت و كار خود را توسعه داد و در حال حاضر، ظرفيت 

توليد يك ميليون قطعه اسباب بازي را در سال دارد. 
معاون مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت يادآور شد: در صورت توسعه 
فازهاي ديگر اين كارگاه توليدي، امكان ايجاد اش��تغال بيشتر براي اقشار 
آسيب پذير در منزل وجود خواهد داشت.  جوهري تأكيد كرد: بنياد بركت 
تا به امروز در مجموع اقدام به مشاركت، سرمايه گذاري، ارائه تسهيالت و 
پشتيباني از ۷۴۲ بنگاه متوسط صنعتي در سراسر كشور كرده كه باعث 
ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي ۲۱۱ هزار متقاضي اشتغال شده است. ۶۶ 
هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال براي توانمندسازي اين ۷۴۲ بنگاه سرمايه گذاري 
شده و بنياد پس از تثبيت و به سوددهي رسيدن، از ۲۸۲ بنگاه خارج شده و 

سهام خود را به كارآفرينان و بخش خصوصي واگذار كرده است. 
وي تصريح ك��رد: بنياد بركت در س��ال جاري نيز س��رمايه گذاري در 
يك هزار و ۲۴۰ بنگاه توليدي در مناطق محروم كشور را در دستور كار 

قرار دارد كه احياي واحد هاي تعطيل و نيمه تعطيل در اولويت است. 
معاون مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت گفت: تا به امروز با ۱۲ بنگاه 
توليدي در استان اصفهان مشاركت اقتصادي داشته ايم كه پس از ثبات 
و به سوددهي رسيدن، از ۹ بنگاه خارج شده ايم. اين سرمايه گذاري و 
مشاركت اقتصادي، ايجاد اش��تغال براي ۳ هزار و ۸۵۵ متقاضي را به 
دنبال داشته است.  گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
تاكنون ۴ هزار و ۳۱ طرح در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور 
زيربنايي، فرهنگي و خدمات بيمه اي را با حجم سرمايه گذاري ۶  هزار و 
۳۶۰ ميليارد ريال در مناطق محروم و كمتر توسعه  يافته استان اصفهان 

به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 

 تسريع در واكسيناسيون شهروندان 
با طرح شهيد سليماني در شهرستان  املش 

گيالن به عنوان يكي از مقصدهاي مسافراني كه بی توجه به ممنوعيت سفر 
هستند، به شمار مي آيد. استاني كه از همان روزهاي اول شيوع كرونا درگير 
اين ويروس شده و به دليل رفت و آمدهاي غيربومي ها و مسافرت هاي گاه 
و بي گاه شهرونداني كه عامل انتشار بيماري هستند، هنوز نتوانسته همه 
شهرس�تان هايش را از وضعيت قرمز خارج كند. با اين حال سپاه تمام 
توان خود را براي كمك به مردم و جلوگيري از شيوع بيشتر كرونا به كار 
گرفته  است. بر همين اساس سپاه ناحيه املش، بيش از ۸0درصد افراد 
باالي ۷0 سال اين شهرستان را واكس�ينه كرده و با اجراي طرح شهيد 
سليماني آماده تس�ريع در واكسيناس�يون افراد باالي 1۸ سال است. 

    
فرمانده سپاه ناحيه املش، با بيان اينكه تاكنون بالغ بر ۸۰ درصد افراد 
باالي ۷۰ سال شهرستان را واكسينه كرديم، مي گويد: »سپاه ناحيه 
اين منطقه آمادگي دارد طرح ش��هيد س��ليماني را در قالب كمك به 
تسريع واكسيناسيون افراد باالي ۱۸ س��ال در صورت تأمين واكسن 

ادامه دهد.«
س��رهنگ حميد يحيي پور با اشاره به ش��يوع بيماري كرونا در كشور 
و اس��تان گيالن و تحت تأثير قرار گرفتن برنامه هاي ميداني سپاه در 
مناس��بت هاي ملي و مذهبي، عنوان كرد: »با كمك نيروهاي س��پاه 
و بسيج به كادر بهداش��ت و درمان شهرستان س��عي كرديم وضعيت 
كرونايي املش را زرد نگه داريم، اما مس��افرت ها بيش��ترين آسيب را 
زد و وضعيت قرمز ش��د.« وي با بيان اينكه سپاه ناحيه املش به دنبال 
بهره برداري از فضاهاي ورزشي جهت حضور جوانان است، تصريح كرد: 
»افتتاح س��وله هاي ورزش��ي، بهره برداري از خانه هاي عالم و ساخت 

سرويس هاي بهداشتي در مناطق كم برخوردار انجام مي شود.«
يحيي پور، با گريزي به افتتاح پروژه هاي محروميت زدايي سپاه در هفته 
دفاع مقدس، نيز گفت: »سپاه ناحيه شهرستان املش تاكنون ۶۰ واحد 
مسكن محرومين را به مددجويان كميته امداد تحويل داده و احداث ۱۲ 

واحد ديگر به ويژه در مناطق ييالقي در دستور كار قرار دارد.«
وي رفع محروميت شهرس��تان را يكي از اولويت هاي مديريتي املش 
دانست و تأكيد كرد: »دولت در حال تغيير و تحول است و قطعاً با تثبيت 
بدنه مديريتي، روند محروميت زدايي را با سرعت پيش خواهيم گرفت.« 
به گفته فرمانده سپاه ناحيه املش، گره گش��ايي از كار مردم باالترين 
عبادت است و رسانه ها بايد با انعكاس اقدامات صورت گرفته در كشور 

به تقويت نظام كمك كنند. 
وي با بيان اينكه سپاه و بسيج در جريان بيماري كرونا كارنامه درخشاني 
دارند، خاطرنشان كرد: مجموعه سپاه از نخستين روزها، كار ضدعفوني 
معابر را آغاز كرد و تدفين ش��رعي جان باختگان كرونايي با پيشگامي 
نيروهاي بس��يجي انجام ش��د؛ همچنين در حوزه كمك هاي مؤمنانه 
حضور پررنگي داشتيم.  فرمانده سپاه ناحيه املش، از توزيع ۱۰۰۰ تا 
۲ هزار بسته حمايتي در بين نيازمندان در هر مناسبت خبرداد و اضافه 
كرد: شهرس��تان املش ۱۵ هزار خانوار دارد كه تاكنون ۲۵ هزار بسته 
حمايتي را بين اين خانوارها توزيع كرديم. در عيد قربان امسال نيز بالغ 
بر ۳۰۰ رأس گوسفند توس��ط پايگاه هاي مقاومت بسيج املش جهت 

رسيدن به دست نيازمندان ساماندهي شد. 
يحيي پور، شناسايي و معرفي بيماران كرونايي به مراكز درماني در قالب 
طرح شهيد س��ليماني را از ديگر اقدامات دانست و تصريح كرد: از ۴۳ 
هزار نفر جمعيت شهرس��تان املش، ۳۹ هزار نفر را غربالگري كرديم. 

همچنين آمادگي واكسيناسيون ۱۰۰ نفر در روز را داريم. 
وي با بيان اينكه تاكنون بالغ بر ۸۰ درصد افراد باالي ۷۰ سال شهرستان 
را واكسينه كرديم، گفت: سپاه ناحيه املش آمادگي دارد طرح شهيد 
سليماني را در قالب كمك به تسريع واكسيناسيون افراد باالي ۱۸ سال 

در صورت تأمين واكسن ادامه دهد. 
فرمانده سپاه ناحيه املش، با اشاره به افزايش روزانه مبتاليان به كرونا، 
يادآور شد: بايد روند واكسيناس��يون را ادامه دهيم؛ همچنين مراسم 
عزاداري ماه محرم بايد در فضاي باز برگزار ش��ود و دسته بري نداشته 
باشيم تا از شيوع بيشتر بيماري جلوگيري شود. قطعاً كنترل ترددها و 

تعطيلي ادارات و اصناف به كاهش بيماري در جامعه كمك مي كند. 

 خلخال رتبه اول تزريق واكسن كرونا 
در كشور

جانشين سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل از كسب رتبه اول 
كشوري شهرستان خلخال در زمينه تزريق واكسيناسيون خبرداد. 
شكرعبدي جانشين سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبيل در حاشيه 
بازديد اعضاي قرارگاه زيستي خلخال از مركز تجميعي واكسيناسيون 
اين شهرستان با اشاره به اينكه ۴۴ درصد جمعيت باالي ۱۸ سال اين 
شهرستان واكسن كرونا را دريافت كرده اند، گفت: اين مهم موجب 
شده تا خلخال با باالترين ميزان تزريق واكسن كرونا، رتبه اول كشوري 
و استاني را كسب كرد.  وي افزود: اين ميزان واكسيناسيون با همت 
قرارگاه زيستي، بسيج و دانشكده علوم پزشكي صورت گرفته و كمبود 
واكسن در شهرستان خلخال نداريم.  جانشين سپاه حضرت عباس)ع( 
استان اردبيل تصريح كرد: طرح جاماندگان با هدف واكسيناسيون 
جاماندگان سن باال در مناطق مختلف اس��تان و شهرستان ها اجرا 

مي شود كه در زمان الزم واكسن دريافت نكرده اند.

 ۱۷45 سرباز در مازندران
آموزش مهارتي ديدند

معاون فرهنگي و جوان�ان اداره كل ورزش و جوانان مازندران از 
آموزش 1۷4۵ نفر در دوره هاي آموزشي سرباز مهارت استان خبر داد. 
محمدرضا ييالقي معاون فرهنگي و جوانان اداره كل ورزش و جوانان 
مازندران گفت: پيرو تأكيدات مق��ام معظم رهبري درباره اهميت 
آموزش جوانان و بهينه س��ازي ايام مقدس س��ربازي و توانمندي 
جوانان كشور، دستگاه ورزش و جوانان اقدام به برنامه ريزي و اجراي 
طرح سرباز مهارت در استان كرده است كه نتايج بسيار خوبي نيز به 
دست آمد.  وي افزود: با همكاري معاونت وظيفه عمومي فرماندهي 
انتظامي استان و جهاد دانش��گاهي مازندران طرح مهارت آموزي 
سربازان استان اجرا شد و مجموعاً در سه ماهه ارديبهشت، خرداد 
و تيرماه ۱۷۴۵ سرباز مهارت هاي مورد عالقه خود را در قالب طرح 
سرباز مهارت فراگرفتند كه در صورت فراهم بودن شرايط، تا پايان 

سال ۵ هزار جوان ديگر نيز آموزش خواهند ديد. 

 توزيع 50 هزار بسته غذايي 
بين مددجويان كميته امداد فارس

مدي�ركل كميته ام�داد امام خمين�ي)ره( ف�ارس گفت: در 
رزمايش احسان حسيني ۵0 هزار بسته غذايي بين مددجويان 
تحت حماي�ت كميته امداد اين اس�تان توزيع خواهد ش�د. 
محمد بذرافشان مديركل كميته امداد امام خميني)ره( فارس در 
حاشيه رزمايش احسان حسيني در شيراز با بيان اينكه در امتداد 
كمك هاي مؤمنانه، سال گذش��ته بيش از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار 
پرس غذاي گرم و بيش از ۲۷۷ هزار بسته معيشتي بين نيازمندان 
و بيماران كرونايي توزيع ش��د، اع��الم كرد: امس��ال نيز بيش از 
۳۷ هزار بس��ته و يك ميليون و ۳۰ هزار پرس غ��ذاي گرم بين 
نيازمندان توزيع شده است.  اين مسئول افزود: همچنين ۵۰ هزار 
بسته معيشتي همزمان با ۵۸ نقطه در استان با همكاري، مراكز 
نيكوكاري و كمك خيران توزيع خواهد شد.  بذرافشان ادامه داد: 

تعداد ۲۳۳ آشپزخانه در بحث اطعام حسيني تعبيه شده است.

فارسمازندراناردبيل

 تكميل زيرساخت هاي درماني ايالم 
قبل از مراسم اربعين

زيرساخت هاي درماني استان ايالم قبل از آغاز  ايالم
مراس�م پياده روي اربعين تكميل مي شود. 
محمد نوذري استاندار ايالم در نشس��ت ستاد ملي كرونا كه به رياست 
آيت اهلل رئيسي رئيس جمهور و اس��تانداران سراسر كشور برگزار شد با 
اشاره به اينكه براي برگزاري اربعين بايد زيرساخت ها و امكانات مورد نياز 
به طور ويژه مورد توجه قرار بگيرد، گفت: بواسطه داشتن ۴۳۰ كيلومتر 
مرز مشترك و نزديكي به عتبات عاليات بيش از ۶۵ درصد تردد زوار از 
مرز مهران انجام مي شد كه ضرورت دارد در صورت برگزاري ايام اربعين 
زيرس��اخت هاي الزم در مرز باالخص زيرساخت هاي حوزه بهداشت و 
درمان، مباحث آزمايشگاهي، واكسيناسيون فراگير استان و تجهيزات 
مورد نياز فراهم  آي��د.  وي با تأكيد بر اهميت افزايش زيرس��اخت هاي 
درماني استان در ايام اربعين، از رئيس جمهور درخواست كرد تا افتتاح 
و تأمين تجهيزات دو بيمارستان ۳۷۶ تختخوابي ايالم و ۶۴ تختخوابي 
ملكش��اهي در كمترين زمان به نتيجه برس��د.  در ادامه اين نشست، 
رئيس جمهور برگزاري مراسم اربعين حسيني را منوط به موافقت دولت 
عراق و اعالم ش��رايط پذيرش زوار از جانب اين كشور دانست و گفت: 
بدون ترديد در صورت موافقت كشور ميزبان كساني مي توانند به زيارت 
اربعين مشرف شوند كه با تأييد وزارت بهداشت و درمان هر دو ُدز واكسن 
كرونا را زده باشند.  آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي ايالم را يكي از مهم ترين 
ابواب ورود به كربالي معلي دانست و افزود: متناسب با تصميمات ملي 
در بحث برگزاري مراس��م اربعين، هرگونه تصميم گي��ري در داخل با 
برنامه ريزي هاي وزارت كش��ور در قالب قوانين اعالمي و پيوست هاي 

بهداشتي درماني و همراهي آن استانداري امكانپذير است.

آماده شدن ۱030 كالس درس جديد در خراسان رضوي 
معاون اجرايي و  خراسانرضوي
نظارت اداره كل 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوي 
از بهره برداري يك هزار و ۳0 كالس درس جديد 
در آس�تانه س�ال تحصيل�ي جديد خب�ر داد. 
محسن صارمي معاون اجرايي و نظارت اداره كل 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوي 
در سومين جلسه پروژه مهر دستگاه تعليم و تربيت 
اس��تان گفت: بيش از هزار و ۳۰ كالس درس در 
قالب ۲۷۶ پروژه با زيربناي ۱۳۴ هزار مترمربع در آغاز سال تحصيلي به دستگاه تعليم و تربيت استان تحويل 
خواهد شد.  وي افزود: از مجموع اين پروژه ها ۹۹ مورد دولتي، ۱۱ مورد مردمي و ۱۶۶ پروژه به صورت مشاركتي 
به بهره برداري مي رسد.  معاون اجرايي و نظارت اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوي ادامه 
داد: ۵۰۸ كالس درس در قالب ۱۵۷ پروژه روستايي و ۵۳۰ كالس درس در قالب ۱۲۰ پروژه شهري همزمان با 
آغاز سال تحصيلي به بهره برداري خواهند رسيد.  صارمي گفت: از مجموع ۲۷۶ پروژه آماده بهره برداري استان 

۲۱۵ پروژه آموزشي و الباقي شامل سالن ورزشي، دارالقرآن، خوابگاه، استخر، نمازخانه و كارگاه است.


