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اجراي طرح شميم حسيني
در آذربايجان غربي

مدي�ركل اوق�اف و ام�ور خيري�ه
آذربايجانغربي
آذربايجانغربي با بي�ان اينكه طرح
شميم حس�يني همزمان با سطح كش�ور در آذربايجانغربي نيز
برگزار ميشود ،گفت :سال گذشته  ۱۲هزار بسته معيشتي و در دو
دهه اول محرم 2هزار بسته ارزاق در پنج شهرستان اروميه ،خوي،
تكاب ،سلماس و نقده و  ۶۵هزار پرس غذا گرم نيز در سطح استان
تهيه و توزيع شد.

حجتاالس�لام ناص��ر جوانبخ��ت مدي��ركل اوق��اف و ام��ور خيريه
آذربايجانغرب��ي با بي��ان اينكه درآم��د وصولي موقوفات اس��تان در
سالجاري تاكنون بيش از  ۱۵ميليارد تومان است كه نسبت به مدت
مشابه سال قبل خود كه بيش از  ۸ميليارد تومان بوده رشد ۹۰درصدي
دارد ،گفت :پيشبيني ميشود تا پايان س��ال اين رقم به  ۳۰ميليارد
تومان برسد.
وي با تأكيد به اينكه در اين اس��تان  ۴۱هزار رقبه وج��ود دارد ،ادامه
داد ۱۲ :ميليارد تومان از درآمد وصولي موقوفات استان براي بازسازي
موقوفات و همكاري با شركتهاي دانش بنيان حفظ العين نگهداري
شده است.
وي با تأكيد به اينكه در  ۶ماهه نخست س��الجاري  ۶ميليارد و ۷۶۵
ميلیون تومان در حوزههاي مذهبي ،خيريه ،اجتماعي و مدارس حوزوي
و مساجد هزينه شده است ،خاطرنشان كرد :در بحث عمران مساجد،
اعتبار تخصيصي بسيار كم اس��ت به طوري كه براي سالجاري براي
بازسازي مساجد و مصليهاي استان  ۶ميليارد و  ۴۶۳ميليون تومان
اختصاص يافته بود كه تاكنون فقط يك ميليارد و  ۳۱۵ميليون تومان
از طرف استانداري تخصيص يافته است.
مديركل اداره اوقاف و امور خيريه آذربايجانغربي با اشاره به اينكه در
س��الجاري يك ميليارد تومان هزينه بازس��ازي بقعه خليفان اروميه
اختصاص يافته اس��ت ،اظهار كرد :در ش��رايط كرونا  ۱۲هزار بس��ته
معيشتي در سال گذشته در بين اقشار كم درآمد از طرف واقفان خير
انديش توزيع شده است.
وي با تأكيد به اينكه طرح ش��ميم حسيني همزمان با سطح كشور در
آذربايجانغربي نيز برگزار ميشود ،اظهار كرد :در دو دهه اول محرم ۲
هزار بسته معيشتي در پنج شهرستان اروميه ،خوي ،تكاب ،سلماس و
نقده و  ۶۵هزار پرس غذا گرم نيز در سطح استان پخت و توزيع شد.
به گفته اين مس��ئول اداره كل اوقاف اس��تان  ۲۰۰ميلي��ارد تومان از
دستگاههاي دولتي و اجرايي مطالبه دارد.
حجتاالس�لام جوانبخت ادامه داد ۵۵ :ه��زار از عرصههاي موقوفات
استان براي س��اخت  ۱۰۰۰واحد مسكن اقدام ملي مس��كن به اداره
مسكن و شهرسازي استان اختصاص يافت.

زنجان آماده بازگشايي مدارس
با حضور  ۲۰۰هزار محصل

مدي�ركل آموزشوپ�رورش اس�تان
زنجان
زنجان گفت :استان زنجان با  ۲۰۰هزار
دانشآموز در زمان اعالم ستاد ملي و استاني پيشگيري و مقابله با
كرونا آمادگي بازگشايي حضوري مدارس را دارد.

حس��ن مظفري مديركل آموزشوپرورش اس��تان زنجان در رابطه با
بازگشايي مدارس اس��تان گفت :اس��تان زنجان با بيش از  ۲۰۰هزار
دانشآموز در هر زماني كه ستاد ملي و اس��تاني پيشگيري و مقابله با
كرونا اعالم كند براي بازگشايي مدارس آماده است.
وي در رابطه با وضعيت ثبتنام دانشآموزان در استان ،افزود :ثبتنام
دانشآموزان در مقطع ابتدايي ،كالس اول حدود  ۹۷درصد و كالس
هفتم  ۸۹درصد بوده و پايه دهم به داليلي مانند تجديد شدن و ثبتنام
در كاردانش و غيره  ۴۵درصد است.
اين مسئول از واكس��ينه ش��دن حدود  ۹۲درصد از فرهنگيان استان
زنجان خبرداد و تصريح كرد :امس��ال ح��دود  ۱۰۰۰نفر از فرهنگيان
بازنشسته شدند و در اين رابطه اكثر نقل و انتقاالت انجام شده است.
مديركل آموزشوپرورش اس��تان با بيان اينكه استان زنجان از لحاظ
ثبتنام كتب درسي در جايگاه هشتم كشور قرار دارد ،گفت ۸ :ميليارد
تومان براي تعمير سرويسهاي بهداش��تي مدارس استان اختصاص
داده شده است.
مظفري با بيان اينكه استان زنجان مدلهاي متفاوتي را براي بازگشايي
مدارس را تعريف كرده اس��ت ،خاطرنشان كرد :براي آموزش مجازي،
آموزش تركيبي اعم از حضوري و مجازي آمادگي داريم و در خصوص
حضوري بودن مدارس نيز هماهنگيهاي الزم صورت گرفته است.

قاچاق چوبهاي جنگلي مناطق
حفاظت شده سقز ادامه دارد

با هوش�ياري مأم�وران ي�گان حفاظت
كردستان
محيطزيستشهرستانسقز،يكخودرو
ب قاچاق در منطقه حفاظت ش�ده عبدالرزاق توقيف ش�د.
حامل چو 

بهزاد شريفي رئيس اداره حفاظت محيطزيس��ت شهرستان سقز در
كردستان با بيان اينكه دو نفر خاطي كه اقدام به قطع درختان و حمل
آن با هدف قاچاق درختان بومي در منطقه حفاظت ش��ده عبدالرزاق
از گونه درخت بيد كرده بودند با رصد و هوش��ياري محيطبانان يگان
حفاظت محيطزيست اين شهرستان ،شناسايي و دستگير شدند ،گفت:
اين متخلفان به همراه پرونده مربوطه براي طي مراحل قانوني در اختيار
مقام قضايي و تعزيرات حكومتي قرار گرفتند.
وي بيان كرد :قطع درختان اعم از بومي و جنگلي ،به تاراج بردن منابع
ملي محسوب ميشود و از جهات مختلف ،تبعات منفي جبران ناپذير
زيستمحيطي زيادي در پيخواهد داشت .متأسفانه بهرغم آموزشهاي
گسترده در حوزه جوامع محلي ،ليكن افرادي ناشناس و سودجو اقدام به
تخريب محيطزيست ميكنند.
شريفي يادآور شد :از شهروندان درخواست ميشود با مشاهده هرگونه
فعاليت غيرقانوني قاچاقچيان چوب و محصوالت و صنايع چوبي حاصل
از آن ،مراتب را با سامانه فوريتهاي تلفني ارتباط مردمي  ۱۵۴۰يا اداره
حفاظت محيطزيست شهرستان اطالع دهند.
الزم به ذكر است منطقه حفاظت ش��ده عبدالرزاق سقز با وسعت ۳۸
هزار و  ۵۶۸هكتار در شمال شرق شهرستان سقز واقع شده است .اين
زيستگاه كه اغلب شكل تپه ماهوري دارد در سال  ۱۳۸۶برابر مصوبه
شماره  ۲۹۰شوراي عالي حفاظت محيطزيس��ت به منطقه حفاظت
شده ارتقا يافت و داراي  ۱۸۰گونه پرنده ۱۷ ،گونه پستاندار و  ۳۵۰گونه
گياهي ميباشد كه گونه شاخص اين منطقه قوچ و ميش ارمني بوده و
دو اثر مهم باستاني و گردشگري استان شامل غار كرفتو و قلعه باستاني
زيويه در خود جايي داده است.

مركز نوآوري صنايع رضوي
راهاندازي ميشود
مركز ن�وآوري
خراسانرضوي
صنايع رضوي با
هدف خلق كسب و كارهاي نوپا در چهارچوب
ايدههاي نوآورانه در استان خراسانرضوي
راهاندازي ميشود.

سعيد حس��نزاده سرپرست ش��ركت فناوري و
نوآوريرضويگفت:مركزنوآوريصنايعرضوي،با
هدف خلق كسب و كارهاي نوپا با ايدههاي نوآورانه
در حوزههاي زيست فناوري و تجهيزات پزشكي،
كشاورزي ،مواد پيشرفته و فراسودمندسازي داير
ميشود و قصد دارد مسير رسيدن ايدهها به بازار
را تسريع و تسهيل كند .وي افزود :اين اهدف با در
اختيار قراردادن فضاها ،زيرساختها ،دستگاهها
و تجهي��زات آزمايش��گاهي و همچنين كاهش
هزينههاي سرمايهاي اس��تارتاپهاي اين حوزه
محقق خواهد شد .سرپرست شركت فناوري و
نوآوري رضوي با اشاره به برنامههايي كه در اين
مركز اجرا خواهد شد ،تصريح كرد :مركز نوآوري
صنايع رضوي از روز نخس��ت در كن��ار تيمها و
ش��ركتهاي نوآور خواهد بود و به رش��د و بلوغ
ايده اوليه آنها از طريق يكي از ش��تابدهندهها
كمك خواهد كرد .حس��نزاده گفت :اين مركز
عالوه بر كمك به ش��ركتها براي جذب منابع

مالي مورد نياز و رشد زنجيره تأمينشان ،آنها را
همراهي ميكند تا در كنار همكاران و شركتهاي
توانمند آستان قدسرضوي قرار گيرند .وي افزود:
خودكفاييواستقاللفنيوتخصصي،حولمحور
نيازمنديهاي فناورانه زيستبوم زيست فناوري
كشور و از طرفي بهرهمندي از ظرفيت دانشگاهها
و شركتهاي توانمند داخلي سراسر كشور را از
ديگر اهداف راهاندازي اين مركز بهشمار ميرود.
سرپرست شركت فناوري و نوآوري رضوي گفت:
مركز نوآوري صنايع رضوي با تعريف پروژههاي
مشترك و بهرهمندي از ظرفيت اعضاي هيئت
علمي و دانشجويان نخبه ،زيرساختهاي الزم
براي توسعه اكوسيستم نوآوري را ارائه ميدهد.
حسنزاده ادامه داد :اين مركز قصد دارد از طريق
تعامل با ساير دس��تاندركاران حوزه زيستبوم
اكوسيستم فناوري و نوآوري كشور ،محيطي را
به منظور حمايت هرچه بيشتر از فناوران نوپا و
شركتهاي دانش بنيان فراهم آورد .وي گفت:
مركز نوآوري صنايع رضوي تالش خواهد كرد در
چارچوب قوانين حاكم و مأموريت سازماني خود،
خألهاي اكوسيستم فناوري و نوآوري را پر كند و
متناسب با ظرفيتهاي خود ،نقشي مؤثرتر در
اين نظام ايفا كند.
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ساخت يكهزار واحد طرح اقدام ملي
مسكن در اردبيل
پروانه س�اخت
اردبيل
يكهزار واحد
طرح اقدام ملي مسكن با همكاري شهرداري
اردبيل و راه و شهرسازي استان صادر شد.

محبوب حيدري مديركل راه و شهرسازي استان
اردبيل با بيان اينكه در قالب طرح اقدام ملي مسكن،
ساخت واحدهاي مسكوني براي 5هزار متقاضي در
شهرهاي مختلف استان آغاز ش��ده است ،گفت:
يكهزار و  ۵۰۰واحد از اين تعداد در  ۱۱شهرستان
استان اردبيل در مرحله اجراس��ت كه عمده اين
واحدها در پارسآباد ،مشگينش��هر و خلخال به
همت بنياد مسكن اجرايي شده است .وي با بيان
اينكه در شهر اردبيل با تالش پيمانكاران در چهار
نقطه ش��هر  3هزار و  ۵۰۰واحد ط��رح اقدام ملي
مسكن در حال انجام است كه بايد به فرآيند تكميل
آنها سرعت بيش��تري بدهيم ،افزود :در همه اين
واحدها با تأمين زمين رايگان سعي شده تا به قيمت
تمام شده اين واحدها كمك شود كه اداره كل راه
و شهرسازي استان سعي كرده تا در بهترين نقطه
اين زمينها را واگذار کند تا طرح اقدام ملي مسكن
به سرانجام برسد .مديركل راه و شهرسازي استان
اردبيل ادامه داد :فرآيند صدور پروانه و همچنين
اسناد مالكيت براي اين واحدهاي مسكوني در حال

انجام است كه تاكنون به همت شهرداري اردبيل
براي يكهزار واحد مسكن در اردبيل پروانه ساخت
صادر شده است .حيدري گفت :براي احداث ۵۴۰
واحد تأمين منابع از سوي متقاضيان و بانك آغاز
ش��ده و پروژهها در مرحله اس��كلت ميباشد كه
اميدواريم تا پايان امس��ال تعدادي از اين واحدها
را تحويل دهيم .وي اف��زود ۲۵۰ :واحد در اولويت
تحويل در سالجاري قرار دارد و مابقي  ۳۰۰واحد
نيز در اواخر سال  ۱۴۰۱آماده تحويل و بهرهبرداري
خواهند شد .مديركل راه و شهرسازي استان اردبيل
به بازديد مسئوالن استاني به ويژه استاندار از اين
پروژه اشاره كرد و ادامه داد :در اين بازديد مقرر شد
تا همزمان با اجراي پروژهها ،زيرساختهاي الزم
نيز در اين واحدها فراهم شود كه ادارات برق ،گاز،
مخابرات و آب و فاضالب در اين زمينه همكاريهاي
نزديك را خواهند داشت .حيدري گفت :قرار است
با همكاري بانك مسكن تسهيالت اعطايي به اين
واحدها تا ۲۵۰ميليون تومان انجام شود كه مراحل
اوليه براي پرداخت اين تسهيالت انجام شده و انتظار
ميرود هر چه س��ريعتر با پرداختي بانك و آورده
متقاضيانمادرتأمينهزينههابتوانيمبهپيمانكاران
كمك كرده و از فرصت استثنايي به وجود آمده در
اجرايي شدن اين پروژه استفاده كنيم.

تأمينلولههايفاضالبخوزستانباكمكمتخصصانداخلي

تبديل ميدان شهيد بهشتي به قطب فرهنگي و گردشگري تبريز

دكتر عبدعلي ناصري دانش مديرعامل ش��ركت
توسعه نيشكر در جريان بازديد از شركت آبانبسپار
توسعهاصالحوبهروزآورياينخطتوليدراگاميمهمدرراستايبهبودكيفيتمحصوالتتوليديوجلوگيري
از خارج شدن ارز دانست و گفت :توانمندي و همت متخصصان داخلي را عاملي براي حركت در مسير توسعه
و خودكفايي دانست .در ادامه اين بازديد ،مديرعامل شركت آبان بسپار توسعه نيز مهمترين دستاورد اين
بهروزآوري و اصالح را جلوگيري از هدر رفت مواد اوليه دانست .مهرزاد فاطمينيا گفت :اين شركت بر پايه
توانايي متخصصان و كارشناسان داخلي و اعتماد به جوانان ،همواره به دنبال بهبود مستمر كيفيت محصوالت
توليدي است .وي افزود :لوله دوجداره كاروگيتدار در شركت آبان بسپار توسعه توليد ميشود.

حجتاالسالم رسولبرگي رئيس شوراي اسالمي
ش��هر تبريز در جري��ان بازديد از ميدان ش��هيد
بهشتي تبريز گفت :از آنجا كه محل ه خيابا ن يكي از
قديميترينمحالتتبريزاستومسجدكريمخان
نيز از قرون گذش��ته قطب فرهنگي و مذهبي اين
منطقه بوده ،لذا با افتتاح ميدان شهيد بهشتي ،اين منطقه به قطب فرهنگي ،مذهبي و گردشگري تبريز خواهد
شد .وي افزود :طبق تعهد پيمانكار اين پروژه را با همكاري شوراي شهر تا نيمه اول مهرماه تكميل كرده و افتتاح
ميشود .رئيس شوراي اسالمي شهر تبريز با اشاره به تداوم عمليات اجرايي اين پروژه در ايام كرونايي تصريح
كرد :با توجه به وضعيت كرونايي ،ركود اقتصادي حاكم برجامعه و ضرورت رعايت دستورالعملهاي بهداشتي،
مجموعه اقدامات عمراني در اين پروژه رضايتبخش است .برگي گفت :تالش ميكنيم اين پروژه به بهترين شكل
ممكن تكميل و در اختيار شهروندان و مهماناني كه بعد از كرونا به تبريز سفر خواهند كرد ،گذاشته شود.

ب�ا اصلاح و
خوزستان
ب�هروزآوري
تجهيزات خ�ط توليد لولهه�اي دوجداره
پلياتيلن كاروگيتدار شركت آبان بسپار
توس�عه ،بخش عمدهاي از لوله و سازههاي
مورد اس�تفاده در خطوط ش�بكه فاضالب
خوزستان تأمين ميشود.

مركزي

آذربايجانشرقي با افتتاح ميدان
شهيدبهشتي،
اين پروژه تبديل به قطب فرهنگي ،مذهبي
و گردش�گري تبري�ز خواه�د ش�د.

لرستان

ساخت تقاطع غيرهمسطح
براي كاهش ترافيك اراك

با هدف كاهش تصادفات و كمشدن حجم ترافيك عمليات اجرايي
تقاطعغيرهمسطحميدانامامحسين(ع)شهرستاناراكآغازشد.

محمد جعفرپور سرپرست شهرداري اراك در آغاز مراسم اجراي
طرح تقاطع غير همس��طح ميدان امام حسين(ع) اراك با اشاره
به اينكه اين ش��هر يك ش��هر تك هستهاي اس��ت كه مدل آن
ش��عاعي اس��ت ،گفت :اجراي طرح تقاطع غير همسطح ميدان
امام حسين(ع) تكميل كننده طرح عمران شهري سردار شهيد
سليماني اس��ت .وي افزود :ميدان امام حسين(ع) يكي از نقاط
پرحادثه ترافيكي اس��ت كه داراي مشكالت زيادي بود و اجراي
اين طرح در حل مشكالت اين منطقه نقش مؤثري دارد .شهردار
ك هزار و  ۵۰۰متر
اراك ادامه داد :مساحت پلسازي اين طرح ي 
مربع است كه با دو دستگاه پل دال مجوف با دهانه  ۲۲متر توسط
قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا(ص) اجرا ميشود.

كهگيلويه وبويراحمد

آغاز عمليات اليروبي بزرگترين
درياچه مصنوعي غرب كشور

عملي�ات اليروب�ي و پاكس�ازي درياچ�ه فدك ب�ه عنوان
بزرگترين درياچه مصنوعي غرب كشور در لرستان آغاز شد.

رضا زندي سرپرست سازمان عمران شهرداري بروجرد با بيان اينكه
درياچه فدك بزرگترين درياچه مصنوعي در غرب ايران است كه
از آب رود گلرود تغذيه ميش��وند .گفت :اليروبي و پاكس��ازي اين
درياچه از ۷شهريورماه ۱۴۰۰با استفاده از ماشينآالت و توان داخلي
ش��هرداري بروجرد و ظرفيت بخش خصوصي آغاز شده است .وي
در خصوص جزئي��ات اين عمليات اليروبي افزود :وس��عت درياچه
اول فدك حدود  ۲۰هزار متر بوده كه روزانه حدود  ۷۰۰مترمكعب
اليروبي ،لجنبرداري و بارگيري ميشود كه تاكنون حدود ۵هزار متر
آن اليروبي شده است .سرپرست سازمان عمران شهرداري بروجرد
هدف از عمليات پاكسازي و اليروبي درياچه فدك را ارتقای بهداشت و
ت آبدهي مزارع برشمرد.
سالمت شهري و استفاده كشاورزان جه 

بازگشت  ۱۰كارخانه صنعتي
كهگيلويه وبويراحمد به چرخه توليد

سيدهاشم موس��وي مديرعامل شركت ش��هركهاي صنعتي
كهگيلويه وبويراحمد با اش��اره به اينكه  ۵۰واحد صنعتي راكد
در شهركهاي صنعتي استان شناس��ايي شده است كه قابليت
راهاندازي مجدد را دارند .گفت :براساس برنامهريزيهاي صورت
گرفته در كارگروه اقتصادي استان  ۲۵واحد از اين واحدها امسال
به چرخه توليد برخواهند گشت .وي افزود :اين واحدها با اقداماتي
از جمله اعطاي تسهيالت ،حل مشكل مواد اوليه ،نوسازي خطوط
توليد و ساير نيازها و با راهنمايي مش��اورين صنعتي سازمان به
چرخه توليد باز خواهند گشت .مديرعامل شركت شهركهاي
صنعتي تصريح كرد :در شش ماه گذشته  ۱۰كارخانه از واحدهاي
در نظر گرفته شده به چرخه توليد برگشتهاند.

ف�از اول س�امانه
يزد
مديريت اطالعات
مكانمحور آب منطقهاي يزد با هدف تسهيل
بيش�تر در كارمش�تريان راهان�دازي ش�د.

با تفكيك اليه همراه با عمليات تبديل سيس��تم
مختصات انجام ميشود .وي ،اتصال آنالين و آفالين
به تصاوير ماهوارهاي ،اليهبندي ،س��يمبل (نماد)
گذاري ،بر چسبگذاري عوارض ،دريافت اطالعات

آغاز مرحله سوم طرح يك نفس همدلي در خراسانشمالي

ب�ا اجــ�راي
خراسانشمالي
سومين مرحله
از طرح طرح يك نفس همدل�ي  250هزار
ماسك و  2هزار محلول ضدعفوني كننده در
خراسانشمالي توزيع ميشود.

محمدحسيني،مديرامورمشاركتهاياجتماعي
دانشگاه علوم پزشكي بجنورد در مراسم سومين
مرحله از طرح يك نفس همدلي گفت :پويش يك
نفس همدلي از ابتداي امسال آغاز شده و تا پايان
مهار كرونا در استان خراسانشمالی ادامه خواهد داشت .وي با بيان اينكه در فاز اول اين طرح بيش از ۳۳۰
هزار ماسك و محلول ضدعفوني كننده توزيع شده است ،افزود :در اين طرح نيز  ۲۵۰هزار ماسك و  2هزار
محلول ضدعفوني كننده از طريق خانههاي مشاركت و سازمانهاي مردم نهاد توزيع خواهد شد .به گفته
مدير امور مشاركتهاي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي بجنورد عالوه بر توزيع ماسك و مواد ضدعفوني
كننده ،توليد محتواهاي آموزشي براي گروههاي سني و گروههاي مختلف از جمله دانشآموزان ،سالمندان و
اقشارآسيبپذيراجتماعيدردستاجراست .حسينيهمچنين،بهرهمنديازظرفيتخيرانوسازمانهاي
مردم نهاد و كمك به اقشار آسيبپذير و بيماران صعبالعالج را از ديگر اهداف اين طرح ملي اعالم كرد.

آذربايجانشرقي در حال حاضر  ۷۱۲نفر از بس�يجيان
متخص�ص و آموزش دي�ده در زمينه
تزريق واكسيناسیون در مراكز درماني آذربايجانشرقي به صورت
سه شيفته فعاليت دارند.

خرم فرمانده سپاه عاشورا آذربايجانشرقي در
سرتيپ دوم پاس��دار عابدين ّ
جلسه قرارگاه زيستي امام رضا(ع) سپاه ،در تش��ريح اقدامات انجام شده از
سوی سپاه عاشورا براي مقابله با ويروس كرونا گفت :بيش از  ۱۹هزار بسيجي
در قالب طرح شهيد سليماني با فعالسازي تيمهاي رصد و پايش ،بيماريابي
و پيشگيري را ش��روع كردهاند .وي افزود :عالوه بر آن  712نفر از بسيجيان
متخصصوآموزشديدهدررابطهباواكسيناسیونآموزشتخصصيديدهكهبا
تأمينواكسنكافي،بهصورتسهشيفتدرمراكزدرمانيفعاليتخواهندكرد.
فرمانده سپاه عاشورا آذربايجانشرقي با بيان اينكه نذر كپسولهاي اكسيژن در
قالب كمكهاي مؤمنانه به بيماران كرونايي نيز از سوي بسيجيان استان آغاز
شده است ،ادامه داد :همياران سالمت عالوه بر محالت ،در مراكز پرتردد استان
خرم با اشاره
براي رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي فعاليت ميكنند .سردار ّ
به آغاز پيك پنجم كرونا در استان گفت :آذربايجانشرقي از جمله استانهايي
بود كه پيك پنجم بيماري كرونا از يك هفته قبل از كل كش��ور شروع شد و
روند ابتال و فوتي نيز روند صعودي داشت .وي در خصوص مشكالت مربوط
به كمبود سر م نيز افزود :با پيگيريهاي انجام شده توسط سپاه استان مشكل
شركت سرمسازي مرتفع و كمبود سرم در كشور رفع شد.

تعاونيها   ۳۲۹نفر از گيالنيها را
سر كار بردند

مدي�ر تع�اون ادارهكل كار ،تع�اون و رفاه
گيالن
اجتماعي گيالن گفت :ايجاد  17تعاوني در
استانبرايبيشاز ۳۲۹نفردرشهرهايمختلفگيالناشتغالآفرينيكرد.

فرشيد تحويلداري مدير تعاون ادارهكل كار ،تعاون و رفاه اجتماعي گيالن با
اشاره به اينكه تعاونيها يكي از بهترين الگوهاي اقتصادي و اجتماعي هستند
كه در قالب فعاليتهاي مردمي انجام ميش��ود و با توجه به رس��الت خود
ش��رايط مردمي كردن فعاليت اقتصادي را فراهم ميكند ،گفت :در هفته
تعاون امسال  ۱۷تعاوني با  ۱۵۰ميليارد تومان سرمايه در گردش براي بيش
از  ۳۲۹نفر اشتغال ايجادكرد .وي افزود :اولويت در اين بخش تعاونيهاي
متشكل از زنان سرپرست خانوار ،تعاونيهايي كه بيش از  ۵۰درصد اعضاي
آن از جوانان هستند ،همچنين تعاونيهايي كه توليدات صادراتگرا دارند،
هستند .مدير تعاون ادارهكل كار ،تعاون و رفاه اجتماعي گيالن ادامه داد :در
قالب تعاوني مردم با تجميع سرمايهها و خرد جمعي فعاليت اقتصادي دارند
و از حمايتهايي كه دولت براي اين بخش قائل شده ميتوانند بهره ببرند.
تحويلداري گفت :براي تسهيل و تسريع در انجام اين فرآيندها از سال ۹۸
شاهد راهاندازي سامانه جامع و هوشمند بخش تعاوني كشور بوديم كه اين
سامانهفضاوبستريرافراهمكردهكهمتقاضيانتشكيلتعاونيبدونمراجعه
به ادارات تعاون ،كار و رفاه اجتماعي درخواست خود را از طريق سامانه ثبت
كرده و بخشي از فرآيند تشكيل تعاوني را از طريق سامانه پيگيري كنند.

در ش�ش ماه گذش�ته  ۱۰كارخانه از واحدهاي صنعتي راكد
در اس�تان كهگيلويه وبويراحمد به چرخه توليد بازگشتند.

راهاندازي سامانه مديريت اطالعات مكانمحور در آب منطقهاي يزد

محمدمهدي جواديانزاده مديرعامل شركت آب
منطقهاي يزد در مراسم راهاندازي فاز اول سامانه
مديريت اطالعات مكانمحور گفت :اين س��امانه
فراگير يكي از مؤثرترين ابزارها براي خدمترساني
به مردم و برطرف كردن سريعتر مشكالت آنهاست.
در ادامه اين مراس��م محمدحسن رحيمينسب
مدير فناوري اطالعات و توس��عه مديريت شركت
آب منطقهاي يزد گفت :در فاز يك استقرار سامانه
مديريت اطالعات مكان محور ،جمعآوري نقشهها
و عوارض مكاني وكتوري ورستري در سطح شركت
و سازمانهاي مرتبط ،ايجاد گروهبندي نقشهها و
عوارض ،ايجاد ارتباط عمودي بين نقشهها با مقياس
مختلف ،بارگ��ذاري عوارض موجود در نقش��هها

حضور  ۷۱۲نفر از بسيجيان متخصص

در مراكز واكسيناسيون آذربايجانشرقي

منابع آبي از جمله چاه از طريق يكپارچهسازي با
سامانههاي اطالعات (ساماب ،سرورهاي جمعآوري
اطالعات ديتاالگرهاي آب وهوا شناسي) ،تكميل
دادههاي جداول توصيفي و رفع مغايرتها ،ايجاد

نمونه اوليه زيرسيستم اختصاصي تخصيص راهبرد
عموميسازي كاربري جياياس ،اتصال نرم افزار
آرك جياي اس به پايگاه داده مكان محور ،ايجاد
تحليلهاي مكاني و داشبورد و گزارش را از ديگر
برنامههاي معرفي ش��ده در اين سيستم برشمرد.
مدير فناوري اطالعات و توس��عه مديريت شركت
آب منطقهاي يزد همچنين در خصوص فاز دوم اين
سيستم افزود :در ادامه استقرار سامانه ،ضمن تهيه و
تدوين مدل مفهومي و ارائه طرح جامع در گردآوري،
بروزرساني و دسترسي به اطالعات مكاني ،اهدافي
مش��تمل بر ارائه خدمات الكترونيك��ي از طريق
استقرار نرمافزار فرآيندگراي مكانمحور ،استفاده
از فناوريهاي سيار (مبتني بر موبايل) براي توليد و
تبادل اطالعات و خدمترساني بر مبناي دادههاي
مكانمح��ور ،تصميمگيري مديريت��ي بر مبناي
دادههاي تحليلي و س��امانههاي  GISو از طريق
پورتال شركت ،محقق خواهد شد.

اجراي «هرخانه يك سالمتگر» براي پيشگيري از كرونا

طرح«هرخانهيك
همدان
سالمتگر»باهدف
مشاركتدادندانشآموزانهمدانيدرپيشگيري
از ش�يوع كرون�ا در اين اس�تان اجرا ميش�ود.

مريم پاك بين معاون جوانان جمعيت هاللاحمر
همدان گفت :با توجه به اوجگيري شيوع ويروس
كرونا و نظ��ر به اهميت فرهنگس��ازي در اين
زمينه ،هاللاحمر اس��تان طرح «هر خانه يك
سالمتگر» را در راس��تاي مسئوليت اجتماعي
اعضاي كانونهاي دانشآموزي هاللاحمر و به منظور مشاركت در امر كاهش شيوع بيماري كوويد۱۹
اجرا ميكند .وي افزود :در اين طرح هر عضو كانون دانشآموزي به عنوان سالمتگر خانواده خود ،نسبت
به راهنمايي اعضاي خانواده براي رعايت پروتكلهاي بهداشتي اقدام كرده و از اين كار خود فيلم و عكس
تهيه ميكند .معاون جوانان جمعيت هاللاحمر استان همدان تصريح كرد :براي انعكاس اين اقدام و
انتشار پيام دانشآموزان عضو هاللاحمر به ساير دوستان ،سالمتگر خانواده بايد پيام خود را در قالب
فيلم كوتاه موبايلي (حداكثر ۳٠ثانيه) ،نقاشي ،خطاطي به همراه مشخصات سالمتگر (نام ،نامخانوادگي،
شهرستان و شماره تلفن همراه) به شعب هاللاحمر ارسال كند.

بوشهر :فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب
اسالمي گفت :بهپاس گراميداشت ياد ش��هيد رئيسعلي دلواري رژه
نمايش قدرت دريايي در خليجفارس در محدوده ساحل دلوار تنگستان
زادگاه اين شهيد واالمقام با مشاركت شناورهاي مردمي ،منطقه دوم
نيروي دريايي سپاه و بسيج دريايي برگزار ش��د .سردار سرتيپ دوم
پاسدار رمضان زيراهي با اشاره به مشاركت بيش از  150فروند شناور
در رژه قدرت دريايي در روز ملي مبارزه با اس��تعمار افزود 30 :شناور
سنگين 120 ،شناور س��بك مردمي و تعدادي ش��ناور بسيج دريايي
و پايگاه ش��هيد رئيسعلي دلواري منطقه دوم نيروي دريايي س��پاه
پاسداران در رژه يادشده قدرت دريايي خود را به نمايش گذاشتند.
خوزستان :سرپرست طرح نگهداشت و افزايش توليد ناحيه اهواز از
آبرساني به روستاهاي بخش منصوري توسط شركت اويك از پيمانكاران
طرح نگهداشت و افزايش توليد مناطق نفتخيز جنوب خبرداد و گفت:
اين اقدام در راس��تاي مس��ئوليتهاي اجتماعي و باتوجه به وضعيت
خشكسالي و تنش آبي در استان خوزس��تان به منظور برطرف كردن
بخشي از نياز آبي روس��تاهاي بخش منصوري صورت گرفت .مسعود
ارسطو افزود :تاكنون بيش از 1۸۰سرويس تانكرهاي آبرساني  ۱۶هزار
ليتري آب آشاميدني براي روستاهاي اين منطقه ارسال شده است.
آذربايجانشرقي :مديرعامل انجمن حمايت از بيماران سرطاني
مراغه با بيان اينكه خير مراغهاي هزينه دارو و درمان  ۵۰بيمارسرطاني
را تأمين كرد ،گفت :دكتر س��ياوش محمد رضايي ب��ا پرداخت ۵۰۰
ميليون تومان هزينههاي دارو و درمان اين بيماران را تا بهبودي كامل و
طي مراحل معالجه برعهده گرفته است .وي افزود :هم اكنون يك هزار
و  ۲۰۰نفر بيمار سرطاني از خدمات حمايتي انجمن حمايت از بيماران
سرطاني مراغه بهرهمند هستند.
گلستان :مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي گلستان با اشاره
به در پيش بودن سال زراعي جديد ،گفت :ذخيرهسازيهاي مورد نياز
كود در انبارهاي استان انجام شده و براي كشت پاييزه مشكلي از بابت
تأمين كود وجود ندارد .حميد هزارجريبي افزود :طبق اعالم مؤسسه
تحقيقات خاك و آب ،امسال  ۱۰۹هزار و  ۹۳۱تن كود اوره ۳۵ ،هزار و
 ۸۰۰تن كود فسفات و  ۲۳هزار تن كود پتاسم براي استان در نظر گرفته
شده و ما قطعاً اين مقدار را تأمين خواهيم كرد.
آذربايجانغربي :رئيس نهاد كتابخانههاي عمومي ماكو از اهداي
بيش از  ۱۵۰۰جلد كت��اب به كتابخانههاي اين شهرس��تان خبرداد.
عبداهللزاده با اشاره به اينكه در اين اقدام بسيار نيك محكومين ملزم به
پرداخت هزينه خريد و اهداي كتاب به كتابخانههاي عمومي ميشوند،
افزود :با هدف غنيسازي منابع كتابخانه و به ويژه منابع بخش كودك،
 ۳۰۷عنوان كتاب كودك خريداري ش��د .به گفته وي اين كار باعث
افزايش  ۱۵درصدي منابع بخش كودكان شد.
سيستان وبلوچس�تان :رئيس اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
ايرانش��هر گفت ۵١٠ :ش��ركت تعاوني در اين شهرس��تان ثبت شده
كه از اين تعداد  ١٠۶شركت فعال اس��ت .خليلاحمد سالمي افزود:
 ۴٠۴تعاوني با سرمايه  ٣٧ميليارد و  ٩٠۶ميليون ريال به علت كمبود
نقدينگي و سرمايه در گردش و عدم آش��نايي با قوانين بخش تعاون و
عدم پيگيري هيئت مديره در سطح شهرستان غير فعال هستند.

