دوش��نبه  26مه��ر  11 | 1400ربی��عاالول | 1443

| روزنام��ه جوان |ش��ماره 6326

سرويس شهرستان 88498441

تجهيز جنگلهاي مازندران
به پايگاه اطفاي هوايي

«حريق در جنگلهاي مازندران» اتفاقي كه ساالنه دهها بار به وقوع
ميپيونددوآتشبخشزياديازجنگلهارابهخاكسترتبديلمیکند
و هزاران درخت را از بين ميبرد .اما آنچه در اخبار آتش سوزيهاي
جنگلها مشترك اس�ت اينكه به علت كمبود تجهيزات و امكانات
اطفاي حريق ،كارها به سختي پيش رفته و آتش چندين روز شعلهور
بوده است .حاال و با خبر رئيس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشوردرموردايجادپايگاههوايياطفايحريقدرجنگلهايمازندران
ميتوان روزهاي آرامي را براي جنگلهاي اين اس�تان متصور ش�د.

روز گذشته رئيس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور با بيان
اينكه براي ايجاد پايگاه هوايي اطفاي حريق در جنگلهاي مازندران
تفاهمنامه امضا كرديم ،خب��ر خوبي به مازنيه��ا داد اما وقتي گفت،
تأمين بالگرد نيز از نيازهاي اين پايگاههاست ،معلوم شد هنوز اين مهم
صورت نگرفته است.
مسعود منصور با بيان اينكه اس��تحقاق منابع طبيعي و محيطزيست
براي برخورداري از منابع بودجهاي كشور بيش از وضع موجود است،
افزود :هرچند در سالجاري از نظر تصويب اعتبارات نسبت به سال قبل
با رش��د مواجه بوديم ،اما اميدواريم تخصيص اعتبارات الزم را داشته
باشيم .وي اظهار داشت :براي اينكه امر پيشگيري را تقويت كنيم بايد
اعتبارات سازمان رشد يابد.
اين مس��ئول با عنوان اينكه آبخيزداري براي حفظ آب و خاك امري
مهم است ،ادامه داد :تاكنون  ۳۱ميليون هكتار از عرصههاي طبيعي
كشور تحت پوشش عمليات آبخيزداري قرار گرفتند كه نسبت به ۱۲۵
ميليون هكتار عرصه طبیعی كشور كه در معرض فرسايش آبي و خاكي
است ،ناچيز به شمار ميرود .منصور يادآور شد :با احداث سدها ،بندها
و نهالكاري و توسعه جنگلكاري تالش ميكنيم روند فرسايش و اثراث
مخرب سيل را كاهش دهيم .رئيس س��ازمان جنگلها تصريح كرد:
تزريق آب به سفرهها و نگهداش��ت آن با توجه به گستره زياد ،بهترين
روش براي حفظ آب و خاك به شمار ميرود.
وي درباره احياي قناتها نيز گفت ۳۸ :هزار و  ۵۰۰رشته قنات متأثر
از اقدامات آبخيزداري بوده و در سال گذشته هزار و  ۸۰۰رشته قنات
ببودند ،احيا
احيا شدند و برخي قنات كه بيش از دو دهه كم آب يا بيآ 
شدند و شاهد مهاجرت معكوس مردم به روستاها بوديم.
منصور درباره ايجاد پايگاه اطفاي حريق در جنگلهاي شمال با بيان
اينكه اين پاي��گاه در گرگان وج��ود دارد ،بالگ��رد را از جمله نيازهاي
پايگاهها برشمرد و گفت :اميدواريم با مشاركت نيروهاي مسلح ،وزارت
دفاع و سازمان مديريت بحران ،روند تأمين و مديريت دهي بالگردها
تقويت شود.
رئيس سازمان جنگلها با اشاره به كمبود جنگلبان گفت :مهمتر از كمبود
نيرو ،وضعيت استخدامي آنان است زيرا اكنون وابسته به طرحها هستند و
وقتي تخصيص طرح دچار مشكل شود ،اين افراد نيز دچار مشكل خواهند
شد .منصور يادآور شد :تقاضاي اول ما اين است كه وضعيت استخدامي
جنگلبانان موجود تقويت و نسبت به رفع كمبودها اقدام شود.

تجهيز چاههاي صنعتي خراسانشمالي
به شمارشگر هوشمند آب و برق
به گفته معاون حفاظت و بهرهبرداري
   خراسانشمالي
شركت آب منطقهاي خراسانشمالي
 197شمارش�گر هوش�مند آب و برق بر روي چاهه�اي واحدهاي
صنعتي اين استان نصب شده است.

وحيد واس��طه معاون حفاظ��ت و بهرهبرداري ش��ركت آب منطقهاي
خراسان شمالي با اشاره به نصب 197شمارش��گر هوشمند آب و برق
بر روي چاههاي صنعتي اين استان گفت :شمارشگرهاي هوشمند آب
و برق با هدف مديريت مصرف منابع آب زيرزميني و مصرف بهينه اين
منابع ،بر روي چاههاي برقدار نصب ميشود و از برنامههاي طرح احيا و
تعادل بخشي منابع آب زيرزميني است.
وي افزود :نصب اين شمارش��گرها بر روي چاهه��اي آب برقدار اعم از
كش��اورزي و صنعتي از جمله وظايف قانوني بهرهبرداران مجاز منابع
آب زيرزميني بوده و براي تمديد پروانه بهرهبرداري در چاههاي برقدار،
الزامي است .واسطه گفت :در راستاي حفاظت از منابع آب استان ،طي
هفت ماه اخير ۱۷ ،گروه گشت و نظارت منابع آب سطحي و زيرزميني
تشكيل شده و  ۵۶جلسه كمیسيون رسيدگي به پروانهها برگزار شده كه
منجربه صدور  ۹۰۲مجوز در بخش آب زيرزميني شده است.
وي با اشاره به اينكه  ۹۰درصد از چاههاي آب موجود در استان متعلق
به بخش كشاورزي هستند ،افزود 3 :هزار و  ۳۱۶چاه آب مجاز در استان
وجود دارد كه يك هزار و  ۲۰۰چاه كشاورزي در استان چاه برقي بوده كه
كنتور هوشمند بر روي آن نصب است.

 77هزار واحد مسكوني سهميه گلستان
مديركل راه و شهرسازي گلستان در
   گلستان
جلسه شوراي مسكن در شهرستان
گنبد كاووس ،سهم چهار س�اله اين اس�تان در اجراي طرح ملي
جهش مس�كن را س�اخت  ۷۷ه�زار واحد مس�كوني دانس�ت.

حسين محبوبي مديركل راه و شهرس��ازي استان گلستان در نشست
شوراي مسكن گنبدكاووس ،قانون جهش توليد مسكن را مدل تكميل و
بهروز شده قوانين قبلي مانند قانون توليد و عرضه مسكن و قانون زمين
ش��هري اعالم كرد و گفت :سهم كشور براي س��ال نخست اجراي اين
طرح يك ميليون واحد و سهم استان گلستان  ۱۹هزار واحد مسكوني
با تأمين  ۷۰۰هكتار زمين است.
وي افزود :براساس اعالم معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي ثبت نام
اوليه طرح ملي جهش مسكن از هفته آينده آغاز ميشود و فع ً
ال به بانك
مسكن پرداخت وام  ۲ميليارد و  ۵۰۰ميليون ريالي با نرخ سود  ۱۸درصد
ابالغ شده اس��ت .محبوبي ابراز اميدواري كرد با همكاري دستگاههاي
اجرايي گلستان و تأمين زمين مورد نياز ،طرح جهش مسكن بهزودي
در اين استان آغاز شود.
مديركل راه و شهرسازي گلستان تأمين مسكن شامل خريد و اجاره را
از دغدغههاي اصلي مردم دانست و گفت :يكي از وظايف دولت مديريت
بحث مس��كن در قالب تأمين زمين ،نرخگذاري مصالح س��اختماني و
احداث مسكن براي دهكهاي  ۱۰گانه است.
محبوبي افزود :قانون جهش مسكن از ۲۴شهريور در مجلس شوراي
اسالمي تصويب شد و دس��تگاههاي اجرايي براساس قوانين ابالغي به
ويژه ماده  ۱۰و  ۲۱تا دو ماه فرصت دارند تا وظايف قانوني خود از جمله
تأمين زمين مورد نياز را انجام دهند.

آمادهسازي فضاي شهري زنجان
براي برگزاري كنگره ۳۵۳۵شهيد

دبي�ر كميت�ه
    زنجان
فرهنگيهنري
كنگره ملي  ۳٥٣٥شهيد اس�تان زنجان از
فضاس�ازي ش�هري از س�وي ادارات و
دس�تگاههاي اجرايي براي برگزاري هر چه
بهتر اين كنگره خبرداد.

مصطفي دودانگه دبي��ر كميته فرهنگيهنري
كنگره مل��ي  ۳٥٣٥ش��هيد زنجان با اش��اره به
در پيش بودن اين كنگره گفت :گام برداش��تن
همراه با اعتقاد قلبي در مس��ير ترويج فرهنگ
ايثار و شهادت يك ضرورت است؛ چراكه يكي از
گ
مهمترين اقدامات در مقابله با دشمنان در جن 
نرم ،ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بوده و جامعهاي
كه فرهنگ ايثار و شهادت در آن طنينانداز باشد،
همواره سربلند و استوار خواهد ماند .وي با اشاره
به اينكه متناسبسازي فضاي شهر زنجان با عطر
و بوي دفاعمقدس و ش��هدا يك��ي از برنامههاي
كميته فرهنگي كنگره ملي  ۳۵۳۵شهيد استان
زنجان بوده و اقدامات قابل توجهي براي فضاسازي
برنامهريزي شده است ،افزود :از هفتههاي گذشته
فضاي اس��تان با تصاوير ش��هداي دفاعمقدس
و مدافع حرم و سيدالش��هداي مقاومت ش��هيد
سپهبد حاج قاسم سليماني مزين شده است تا

بازس��ازي فضاي معنوي دوران دفاعمقدس در
جامعه و سطح شهر اجرايي شده و اقدامات مؤثر
و قابل توجهي در بخشهاي تبليغي و محيطي
انجام ش��ود .دبير كميته فرهنگيهنري كنگره
ملي  ۳٥٣٥شهيد اس��تان زنجان تصريح كرد:
در روزهاي گذشته فعاليتهايي براي فضاسازي
انجام شده ولي به خاطر نزديك شدن به اجالسيه
نهايي كنگره و اهميت موضوع ش��هدا و كنگره
ملي  ۳۵۳۵شهيد اس��تان زنجان ،اين موضوع
توس��ط همه ادارات ،س��ازمانها و دستگاههاي
اجرايي و دانش��گاهها بايد با قوت بيشتري ادامه
يابد .دودانگه با اشاره به اينكه به لطف خون شهدا
انسجام ،وحدت و همدلي خاصي براي برگزاري
اين كنگره به وجود آمده اس��ت و هر روز شاهد
افزايش اين انسجام و همدلي هستيم ،خاطرنشان
كرد :قهرمانان واقعي ما شهدا و ايثارگران هستند
و وظيفه ما اس��ت با فضاس��ازي مناسب محيط
شهري گوشهاي از ايثار آنان را بازگو كنيم .ترويج
فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه و بين نسل جوان
اهميت بااليي داشته و توجه به اين مسئله اهميت
بسياري دارد ،زيرا جوانان و آيندگان بايد با الگو
گرفتن از ايثار بزرگ ش��هدا و ايثارگران ،آينده
كشور را بسازند.
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كرمانصاحباولينمركزنيكوكاري
ناباروري ايران شد

براي نخستين
   كرمان
ب�ار در كش�ور
مرك�ز نيك�وكاري حماي�ت از خانوادههاي
نابارور در اس�تان كرم�ان راهاندازي ش�د.

يحي��ي صادقي مدي��ركل كميته امداد اس��تان
كرمان با بيان اينكه تع��داد زيادي خانواده داريم
كه مشكل فرزندآوري دارند و از سوي ديگر درمان
ناباروري هم هزينههايي دارد ك��ه خيليها را با
مشكل روبهرو ميكند ،گفت :ناباروري آسيبهاي
اجتماعي متفاوتي دارد و حت��ي باعث جدايي و
طالق و ساير آسيبها ميش��ود .وي با اشاره به
اينكه متخصصان بر اين باور هس��تند كه باالي
 90درصد زوجين ميتوانند فرزندآوري داش��ته
باشند و نگراني از بابت ناباروري وجود ندارد ،افزود:
روزگذشته مركز نيكوكاري حمايت از خانوادههاي
نابارور در استان كرمان راهاندازي شد .مديركل
كميته امداد اس��تان كرمان با بيان اينكه در اين
مركز از خانوادههايي كه نياز به مش��اوره داشته
يا در تأمين هزينههاي درمان با مشكالت روبهرو
هستند حمايت ميشود ،ادامه داد :در اين مركز از
خانوادههايي كه با مشكل نوزاد زياد روبهرو شدند
و داراي چند قلو هس��تند نيز حمايت ميشود.
صادقي گفت :در اين مركز پزشكان و متخصصان

فعاليت خيرخواهانه دارند و نام مركز نيكوكاري
بشري انتخاب شده است كه معناي آن اميد است.
وي با بيان اينكه هيئت امناي اين مركز نيكوكاري
از افراد شاخص و مسئوالن استان انتخاب شدند،
افزود :يكي از وظايف مركز شناس��ايي زوجيني
اس��ت كه ناباروري دارند و حتي اي��ن افراد براي
درمان تاكنون مراجعه نداشتند .مديركل كميته
امداد اس��تان كرمان با بيان اينكه هزينه درمان
ناباروري هزينه بسيار سنگيني است كه در اين
مركز نيكوكاري از اين خانوادهه��ا تا حد زيادي
حمايت ميشود ،افزود :اين مركز براي نخستين
بار در كش��ور راهاندازي ميش��ود و به خانوادهها
در سطح اس��تان كرمان خدمترساني ميكند.
صادقي با بيان اينكه شرايط سخت اقتصادي باعث
شده كه بسياري از مردم با مشكالت روبهرو شوند
ادامه داد :روشهاي متع��ددي براي جمعآوري
كمكه��اي مردم��ي و خيرين ب��راي كمك به
كميته امداد پيشبيني شده است .وي با اشاره
به اينكه كد كيوآر مدل جدي��دي از جمعآوري
اين كمكهاست ،گفت :كيوآر كد رمزينه پاسخ
سريعي است كه مردم ميتوانند از طريق درگاه
بانكي كمكها و صدقات خود را به حساب كميته
امداد واريز كنند.

 ۱۴واحد صنايع تبديلي غذايي در همدان به بهرهبرداري رسيد

افتتاح انديشكده راهبردي آدينه در شيراز  

حسن محمدي مدير صنايع تبديلي و غذايي سازمان
جهاد كشاورزي همدان با اش��اره به ايجاد  ۱۴واحد
صنايع تبديلي غذايي در پنجماهه سالجاري گفت:
اين واحدها با ظرفيت جذب  ۴۵هزار تن محصول
خام كشاورزي و اشتغال  ۱۳۱نفر و س��رمايهگذاري  ۸۸ميليارد و  ۳۵۰ميليون تومان در حال فعاليت هستند.
وي با اشاره به اينكه مهمترين موضوع در بحث صنايع تبديلي و غذايي سازمان جهاد كشاورزي ،كاهش ضايعات
محصوالت كشاوزي ،ايجاد فناوري و اشتغال و ايجاد ارزش افزوده براي محصوالت كشاورزي است ،افزود :در حال
حاضر براي ۴۲۸واحد صنايع تبديلي با توان جذب 4ميليون و ۲۰۰هزار تن محصول خام و اشتغال مستقيم8هزار
و  ۷۶۶نفر در همدان صادر شده است .مدير صنايع تبديلي و غذايي سازمان جهاد كشاورزي همدان ادامه داد:
تبديل  ۱۰واحد لبني از توليدات سنتي به انواع فرآوردههاي پاستوريزه با قابليت صادرات از ديگر اقدامات است.

آيتاهلل لط��فاهلل دژكام نماينده ول��ي فقيه در
اس��تان فارس در آیين افتتاح انديش��كده آدينه
گفت :همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز اشاره
داشتهاند ،متأس��فانه جبهه فرهنگي و رسانهاي
انقالب در تبيي��ن صحيح و منطق��ي آرمانها،
ارزشها و رويكردهاي خود با ضعف جدي مواجه است حال آنكه فطرت پاك انسانها ،همراه و همسو با تبليغ
و تبيين الهي است .وي افزود :اتفاق مهمي كه انتظار ميرود اين انديشكده و مجموعه رسانهاي آن در خلق آن
موفق باشد ،اين است كه بتواند با مخاطب عام در سطح جامعه به ويژه فضاي مجازي ارتباط مطلوب برقرار كند
و محتواي فاخر و منطبق با نياز روز را توليد و در سطح وسيع منتشر كند .مجموعه انديشكده آدينه به همت
نهاد نمايندگي ولي فقيه و صدا و سيماي مركز فارس در شيراز راهاندازي شده و شامل يك استوديوي تخصصي
توليد محتوا ،قرارگاه فضاي مجازي و ساختار انديشكده براي تبيين راهبردهاي فرهنگي و اجتماعي است.

به گفت�ه مدير
    همدان
صنايع تبديلي
و غذايي سازمان جهاد كشاورزي همدان در
پنج ماه�ه اول س�الجاري  ۱۴واحد صنايع
تبديلي غذايي در اين استان ايجاد شده است.

   اصفهان

ا ند يش�كد ه
   فارس
راهبــ�ردي
آدينه ش�يراز با ه�دف تبيي�ن راهبردهاي
فرهنگيواجتماعيدرايناستانافتتاحشد.

    آذربايجانغربي

وجود  160نقطه حادثه خيز
در جادههاي اصفهان

 160نقطه حادثه خيز در محورهاي اصلي و بزرگراهي در سطح
استاناصفهانوجودداردكه ۴۸موردازآنهادراولويترفعاست.

بهزاد شاهسوندي معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه و شهرسازي
اس��تان اصفهان گفت :باتوجه به اينكه راههاي اصفهان در مركز كشور
و همجواري با  ۹اس��تان و همچنين ارتباط دهنده كريدورهاي شمال
به جنوب و غرب به ش��رق اس��ت ،از اينرو موضوع ترافي��ك و حوادث
اس��تان و عبور و مرور خودروها قابل توجه است .وي با بيان اينكه يكي
از اولويتهاي استان اصفهان تبديل و ارتقای محورها به راههاي اصلي
و بزرگراهي و همچنين رفع نقاط حادثه خيز اس��ت ،افزود ۱۶۰ :نقطه
حادثه خيز تاكنون در سطح راههاي استان شناسايي شده كه از اين تعداد
۴۸مورد در اولويت است .شاهسوندي خاطرنشان كرد :با توجه به برآوردها
هم اكنون ساخت يك كيلومتر بزرگراه به صورت چهارخطه با هفت متر و
 ۴۰سانتيمتر آسفالت حدود ۵/۵ميليارد تومان هزينه دارد.

   يزد

ساخت  ۲۶واحد توليدي جديد

در شهرك صنعتي خوي

ب�ا س�اخت  ۲۶واحد تولي�دي جدي�د در ش�هرك صنعتي
خ�وي ب�راي ي�ك ه�زار نف�ر فرص�ت ايجاد ش�غل ش�د.

حسنلو مدیر شهرک صنعتی شهرستان خوی گفت :در حال حاضر
۱۷۷واحد تولیدی در ش��هرک صنعتی خوی فعال هس��تند که این
واحدها برای بیش از  ۲هزار  ۵۰۰نفر اش��تغال ایج��اد کردهاند .وي
همچنين با اشاره به مشكالت حوزه توليد در شهرك صنعتي خوي
افزود :در حال حاضر  ۳۷واحد توليدي در ش��هرك صنعتي خوي به
علت بدهي بانكي ،نداشتن نقدينگي ،اختالف شركا و ناتواني در تأمين
مواد اوليه توليد در اين ش��هرك راكد هستند .مدير شهرك صنعتي
شهرس��تان خوي ادامه داد 30 :درصد اي��ن  26واحد توليدي جديد
با ۱۵هزار ميليارد ريال سرمايهگذاري و اشتغال یکهزار نفر تا پايان
امسال آماده بهرهبرداري ميشود .حسنلوگفت :با توجه به اهميت بحث
اشتغال تمام توان خود را براي رفع موانع موجود به كار خواهيم برد.

توليد علوفه دامي گلخانهاي
براي اولين بار در يزد

پژوهشگرانمركزتحقيقاتكشاورزييزدموفقشدندبراياولين
بار در كشور توليد علوفه دامي را در فضاي گلخانه انجام دهند.

ابوالفضل وكيلي رئيس جهاد كشاورزي استان يزد گفت :طرح يك
ساله تحقيقاتي توليد علوفه دامي در فضاي گلخانه ،از فروردين ماه
امسال در فضاي  ۱۵۰۰متر مربع گلخانه آغاز شد .وي افزود :اين
طرح پژوهشي روي  ۱۰گونه علوفهاي انجام شد و تاكنون سورگوم
با عملكرد  ۱۲۰تن در هكتار در سه مرحله برداشت موفقتر از ساير
گونهها در فضاي گلخانه بوده ،هر چند تحقيقات بر ساير گونهها ادامه
دارد .رئيس جهاد كشاورزي استان يزد ادامه داد :با توجه به اينكه اين
طرح يك ساله است ،پيشبيني ميكنيم عملكرد سورگوم تا پايان
سال دو برابر اين ميزان باشد .وكيلي گفت :مصرف آب در اين نوع
كشت  ۸۰درصد كمتر از روش غير گلخانهاي است و اين گونههاي
علوفهاي در گلخانههايي با سازههاي ضعيف قابل پرورش است.

 5كتابخانه خراسانرضوي به بخش ويژه نابينايان مجهز شد

مد يــــ�ر كل
    خراسانرضوي
كتا بخا نهه�ا ي
عموم�ي خراس�انرضوي گف�ت :پن�ج باب
كتابخان�ه در س�طح اس�تان براي اس�تفاده
نابينايان مجهز شده است.

حجتاالس�لام علياكب��ر س��بزيان مدي��ركل
كتابخانههاي عمومي خراسانرضوي با اشاره به
روز جهاني نابينايان گفت :اين روز بهانهاي است
تا افرادي را به ياد آوريم كه محروم از ديدن جهان
با چشم ظاهري بوده و با چشم درون قادر به حس
و لمس نعمته��اي خداوند هس��تند .وي ارائه
خدمات به اف��راد داراي نيازهاي خاص را يكي از
اولويتهاي كتابخانههاي عمومي دانست و افزود:
امروز رسالت كتابخانهها به عنوان فرهنگسراهاي
اجتماعي ارائه خدمات كتابخانهاي و رفع نيازهاي
اطالعاتي مردم در همه مناطق و براي همه اقشار
جامعه اس��ت .مدي��ركل كتابخانههاي عمومي

خراسانرضوي تصريح كرد :در راستاي تحقق و
دستيابي به اين هدف مهم پنج باب كتابخانه در
سطح استان شامل كتابخانه عمومي امام علي(ع)
كاشمر ،كتابخانه عمومي حاج مالهادي سبزواري

آسبادهاي شهرستان درميان مرمت ميشود

هش�ت آس�باد
    خراسان جنوبي
تاريخي خراسان
جنوبي واقع در شهرس�تان درميان با اعتبار
۲ميليارد ريال مرمت ميشود.

رض��ا شهس��واري مس��ئول ميراثفرهنگ��ي،
گردشگري و صنايعدستي شهرس��تان درميان
گفت :اين هش��ت آس��با د بين  ۱۰تا  ۶۰درصد
مرمت شده و آواربرداري ،اجراي ناودان ،بازسازي،
استحكامبخش��ي ديوارها و اجراي پوششهاي
گنبدي از جمله اقدامات مرمتي در اين آثار تاريخي بوده است .وي افزود :تاكنون  ۱۲۶آسباد در شهرستان
درميان شناسايي شده است و از اين تعداد ۱۱آسباد در بخش مركزي ۹۴،آسباد در بخش گزيك و ۲۱آسباد
در بخش قهستان شناسايي شده است .مسئول ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي شهرستان درميان
ادامه داد :بيشترين حجم اعتبارات مرمتي شهرستان را در زمينه مرمت آسبادها به دليل ثبت جهاني اين آثار در
آينده هزينه كردهايم و در ساير آثار تاريخي اقدامات مرمت اضطراري را انجام داديم .مسئول ميراثفرهنگي،
گردشگري و صنايعدستي شهرستان درميان گفت :بخش زيادي از آسبادهاي منطقه بهصورت كامل تخريب
شده و فقط سنگهاي آسياب باقيمانده است كه براي مرمت كامل آنها به اعتبارات بااليي نياز داريم.

سجاد مرسلي

شهرس��تان س��بزوار ،كتابخانه دكتر ش��ريعتي
نيش��ابور و كتابخان��ه عمومي دكتر ش��ريعتي و
كتابخانه مركزي امام خميني(ره) مشهد داراي
بخش نابينايان اس��ت .س��بزيان با بيان اينكه

سه كتابدار نابينا در اس��تان در اين بخشها در
حال فعاليت هس��تند ،خاطرنش��ان ك��رد :اين
كتابخانهه��ا در مجموع با  ۳۱۳۵نس��خه كتاب
بريل ۳۵ ،هزار و  ۳۵۲نس��خه كتاب گويا ،چهار
نسخه نش��ريه و بالغ بر  ۸۰۰عضو فعال مشغول
فعالي��ت هس��تند .وي تصريح ك��رد :تجهيزات
بخش نابينايان در كتابخانههاي عمومي ش��امل
ابزار درش��تنماي الكترونيكي ،لوح و قلم بريل،
هارد اكس��ترنال ،ماش��ين تحرير و چاپگر بريل،
تجهيزات رايانهاي و دس��تگاه ضبط صداس��ت.
مجهزترين بخ��ش نابيناي��ان در كتابخانههاي
عمومي در كتابخانه مركزي ام��ام خميني(ره)
است كه عالوه بر تجهيزات و منابع مرسوم با در
اختيار داشتن چاپگر مخصوص كتابهاي بريل،
از زمان افتتاح در سال بهمن ماه  ۱۳۹۷تاكنون
بيش از  ۷۰نسخه جزوه چاپ و در اختيار مراجعان
قرار گرفته است.

راهاندازي مركز واكسيناسيون در یک منطقه محروم کرج

مركز واكسيناسيون
   البرز
مس�جد حض�رت
عليبن ابيطال�ب(ع) در منطقه محروم خلجآباد
كرج راهاندازي شد.

حجتاالس�لام و المس��لمين علي دش��تكي
مديركل اوقاف و امور خيريه اس��تان البرز در
حاش��يه افتتاح مركز واكسيناس��يون مسجد
عليبن ابيطالب(ع) خلجآب��اد كرج گفت :اين
مركز از س��اعت  ۲بعداز ظهر تا  ۸ش��ب براي
امر واكسيناسيون همشهريان فعاليت دارد .وي با اشاره به اينكه منطقه حصار و كالك جزو مناطق
كمبرخوردار كرج محسوب ميشوند ،افزود :موقعيت مسجد حضرت عليبن ابيطالب(ع) در ميدان
خلجآباد مركز تردد است و ميتواند ميزبان اقشار مختلف باشد .مديركل اوقاف و امور خيريه استان
البرز ادامه داد :اين مجموعه با همكاري سه مجموعه اداره كل اوقاف و امور خيريه البرز ،ستاد اجرايي
فرمان امام(ره) و دفتر نمايندگي ولي فقيه در استان البرز و تأكيد امام جمعه كرج آيتاهلل حسيني
همداني راهاندازي شد .دشتكي متذكر شد :بر اين اساس مردم خط يك تا چهار حصار و كالك باال و
پايين كرج ميتوانند از اين مجموعه استفاده كنند.

احياي زيستبوم نوشتافزارايراني
با مشاركت بنياد بركت
همكاري بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام و مجمع ايراننوشت
باعثرونقتوليدنوشتافزارداخليواحياياينزيستبومشدهاست.

معاون تأمين نهادهها و مشاركتهاي اقتصادي بنياد بركت گفت :شركت
شتابدهنده كارآفريني اجتماعي به عنوان يكي از واحدهاي مشاركتي
بنياد بركت باعث تسهيل و افزايش توليد نوش��تافزار و لوازمالتحرير
ايراني ش��ده اس��ت .هادي جوهري افزود :اين واحد مش��اركتي بنياد
بركت با سرمايهگذاري ،تأمين مالي ،اخذ تس��هيالت ،بازاريابي ،ايجاد
شبكه فروش و تسهيلگري باعث شتابدهي توليد و رونق زيستبوم
نوشتافزار ايراني شده است .وي با تأكيد بر احياي واحدهاي توليدي
نوش��تافزار ايراني گفت :سال گذش��ته  ۱۵۰كارگاه توليد نوشتافزار
ايراني به همت بنياد بركت تشكيل و احيا شد .اين كارگاهها با دريافت
تس��هيالت ،تغييرات س��اختاري در خود ايجاد كرده و به چرخه توليد
بازگشتهاند .جوهري تصريح كرد :اين كارگاهها امسال عالوه بر افزايش
توليد ،بر س��اخت محصوالتي كه پيشتر از خارج كش��ور وارد ميشد
مانند رواننويس تمركز كردهاند .معاون مشاركتهاي اقتصادي بنياد
بركت خاطرنشان كرد :شركت ش��تابدهنده كارآفريني اجتماعي به
شكل مستقيم در فرآيند توليد نوشتافزار ايراني مشاركت نميكند و
نوعي تس��هيلگري را انجام ميدهد .جوهري ادامه داد :بنياد بركت از
ابتداي سال گذشته اقدام به مشاركت با شركت شتابدهنده كارآفريني
اجتماعي كرده اس��ت .اين ش��ركت همچنين با بنياد احسان و ستاد
اجرايي فرمان امام هم همكاريهايي دارد .به گفته معاون مشاركتهاي
اقتصادي بنياد برك��ت ،اين بني��اد كارآفريني اجتماع��ي را از طريق
برگزاري رويدادهاي مختلف دنب��ال ميكند .وي تأكيد كرد :برگزاري
رويدادهايي مانند «مشق احسان» فرآيند تسهيلگري و شتابدهي را
در زيستبوم نوشتافزار ايراني تسريع ميكند و باعث افزايش توليد در
اين حوزه ميشود .جوهري از ادامه روند حمايت و احياي كارگاههاي
توليد نوشتافزار ايراني در سالجاري خبرداد و گفت :همچنين حفظ و
افزايش توليد كارگاههاي احيا شده در سال گذشته در دستور كار است.
معاون مشاركتهاي اقتصادي بنياد بركت خاطرنشان كرد :تعدادي از
كارگاههاي نوشتافزار ايراني كه توسط بنياد بركت احيا شدهاند اقدام به
صادرات محصوالت خود به كشورهاي منطقه كردهاند.

استفاده  ۲۰۰هزار نفر از خدمات آموزشي
و بهداشتي هاللاحمر در كردستان
جوان�ان و امدادگ�ران هاللاحم�ر
    كردستان
كردس�تان در ش�ش م�اه نخس�ت
سالجاري در طرح ناظران سالمت شهيد سليماني به  ۲۰۰هزار نفر
به�ر هور خدم�ات آموزش�ي و بهداش�تي ارائ�ه نمودن�د.

پيام جالل��ي مديرعام��ل جمعيت هاللاحم��ر كردس��تان گفت :در
ششماه نخست امسال با اجراي طرح ناظران سالمت شهيد سليماني
در كردس��تان ۱۳۲ ،پايگاه براي ارائه خدمات فعال بوده و ٢هزار ٣٨٠
نفر برادر و ٣ه��زار و  ٣٧٠نف��ر خواهر در اين طرح با همكاري ش��بكه
بهداشت حضور فعالي داشتهاند كه به  ۲۰۰هزار نفر بهرهور خدمات الزم
آموزشي ،بهداشتي ،غربالگري ارائه گرديد .وي با اشاره به روند اجراي
طرح ناظران سالمت و همكاري هاللاحمر جهت پيشگيري از ويروس
كرونا افزود :تاكنون طرحهاي بشر دوستانه زيادي توسط اعضاي هالل
جهت كاهش بيماري در استان اجرا شده و جوانان و امدادگران جهت
نظارت و بازديد بر اماكن عمومي ،ادارات و ب��راي رعايت پروتكلهاي
بهداشتي و ارائه آموزشهاي عمومي حضور يافته و در صورت لزوم اقدام
الزم را انجام دادهاند .مدير عامل جمعيت هاللاحمر كردستان در ادامه
افزود :طرح ناظران سالمت شهيد سليماني در زمينه كنترل و نظارت
بر اجراي صحيح پروتكلهاي بهداشتي است و راهي است براي حفظ
سالمت مردم و قطع زنجيره انتقال ويروس منحوس كرونا كه اين طرح
از سال گذشته آغاز گرديده و هم اكنون نيز اين طرح ادامه دارد و جوانان
هاللاحمر كردستان با لباس فرم اين سازمان به نظارت ميپردازند.

خوزستان :رييس اداره گاز شهرس��تان باغملك گفت :اجراي مانور
بزرگ مقابله با نشت گاز از خط لوله ١٠اينچ از سوي اداره گاز این شهرستان
در راستاي ارتقاي توانمندي نيروهاي عملياتي گاز باغملك و سازمانها و
ارگانهاي امدادرسان انجام شد .طاهرينژاد در خصوص سناريوي اين
مانور افزود :با فرضيه وقوع زلزله ،شكستن لوله ١٠اينچ ب ه علت رانش زمين،
نشت گاز و اطفاي حريق برگزار شد .وي در پايان اظهار داشت :در اين مانور
كه با حضور نيروهاي ايمني ،بهداشت و محيطزيست گاز شهرستان ،امداد،
تعميرات ،نيروي انتظامي ،آتشنشاني و اورژانس و هاللاحمر برگزار شد،
افراد با شبيهسازي حادثه به تمرين اقدامات الزم در شرايط اضطراري شامل
اطفای حريق ،امداد و نجات مصدومين ،قطع گاز ،كنترل فشار و تعميرات
خط لوله آسيب ديده و حفاظت فيزيكي پرداختند.
بوشهر :شهردار بندربوشهر از جذب سرمايهگذاران توانمند وكسب
درآمد پايدار با سازوكارهاي تعريف شده در شهرداري بندربوشهر خبرداد.
حس��ين حيدري گفت :بايد با عم��ل جهادي و انقالب��ي عقب افتادگي
بوشهر جبران شود كه در اين ارتباط نوسازي ناوگان حمل و نقل ،جذب
سرمايهگذاران توانمند ،كسب درآمد پايدار با ساز و كارهاي تعريف شده و
احياي بافت قديم بوشهر در اولويت اين شهرداري است .وي افزود :وقت
بسيار اندك اس��ت و بايد با يك اقدام جهادي و انقالبي در پيرفع عقب
افتادگيهاي بوشهر باشيم و بتوان منويات مقام معظم رهبري در بيانيه
گام دوم انقالب به منصه ظهور برسد.
اسالمش�هر :عبدالرضا چراغعل��ي معاون هماهنگي ام��ور عمراني
اس��تانداري تهران در آيين معارفه محس��ن حميدي به عنوان شهردار
اسالمشهر كه در محل سالن همايشهاي اين شهرداري برگزار شد ،گفت:
شهرداري اسالمشهر با درجه  ۱۰شهرداري به عنوان دومين شهر استان
تهران از جايگاه باالتري برخوردار است كه با پيگيريهاي انجام شده درجه
اين شهرداري ارتقا مييابد .معاون استاندار تهران با اشاره به اينكه اسالمشهر
به عنوان دومين نقطه جمعيتي با حساس��يت باال در كشور است ،گفت:
شاخصهايوسعت،جمعيتوويژگيهايفرهنگي،اجتماعياسالمشهراز
برخي استانهاي كشور شاخصتر است و بايد در اين شرايط سخت شهردار
و شورا كه يك تيم ۱۰نفره هستند با گروههاي مختلف به دنبال توسعه شهر
و جلب مشاركت بيشتر براي سرمايهگذاري در طرحها باشند .وي افزود:
انشاءاهللباسايهمعنويامامجمعهاسالمشهرووجوددستگاههايفرهنگي
در اين منطقه انتظار ميرود كه اين شهر بيش از گذشته شاهد رشد و توسعه
و پيشرفت در ابعاد مختلف عمراني ،فرهنگي ،خدماتي باشد و آهنگ توسعه
با تدبير و درايت بيشتر و سريعتر شنيده شود.

