
سيزدهمين نمايشگاه      يزد
سراس�ري صناي�ع 
دستي و به طور همزمان سومين نمايشگاه تخصصي 
دست بافته هاي سنتي و اولين جشنواره پخت نان 
س�نتي ب�ه ميزبان�ي ي�زد برگ�زار مي ش�ود. 
احمد آخوندي مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي يزد در آستانه هفته ميراث فرهنگي 
گفت: پس از گذش��ت دو سال از ش��يوع ويروس 
كرونا و كنترل آن سيزدهمين نمايشگاه سراسري 
صنايع دستي و سومين نمايشگاه تخصصي زيلو، 
زيور و حصير و دس��ت بافته هاي س��نتي و اولين 
جشنواره پخت نان سنتي به ميزباني يزد از امروز 
دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ماه  تا سي ام در محل دائمي 
نمايشگاه هاي بين المللي در استان برگزار مي شود.  
محمدرضا دهقان مع��اون صنايع دس��تي اداره 
كل ميراث اين استان نيز گفت: در اين نمايشگاه 
۱۱۰ غرفه براي هنرمنداني از ۳۰ استان كشور و 
۱۴۰ غرفه نيز براي هنرمندان استان منظور شده 
است.  وي افزود: ۱۰۰ غرفه از اين نمايشگاه مربوط 

به بخش ه��اي تخصصي و ۱۵۰ غرفه نيز ش��امل 
بخش هاي عمومي است.  اين مسئول فرهنگي از 
برپايي سياه چادرهايي از استان هاي عشايرنشين 
كشورمان در اين نمايشگاه خبر داد و تصريح كرد: 
۱۰ غرفه نيز به بخش جشنواره پخت نان سنتي 
اختصاص يافته اس��ت.  دهقان خاطرنشان كرد: 

برخي هنرمندان حاضر در اين نمايشگاه اقدام به 
برگزاري وركش��اپ و كارهاي زنده خواهند كرد 
و با توجه به نامگذاري س��ال به عن��وان »توليد، 
اشتغالزا و دانش بنيان« شاهد حضور شركت هاي 
دانش بني��ان، خانه هاي خالق صنايع دس��تي و 
شركت هاي توليدكننده محتوا نيز در اين نمايشگاه 

خواهيم بود.  وي گفت: ب��راي اولين بار اطالعات 
مشاركت كنندگان در نمايشگاه را در پلتفرم هاي 
مختلف منتشر خواهيم كرد.  معاون صنايع دستي 
يزد افزود: شب هاي فرهنگي براي شهرستان هاي 
مختلف نيز در اين نمايشگاه طراحي شده است تا 
دستاوردهاي هر شهرستان بهتر به مردم معرفي و 
ارائه شود.  در ادامه الهه خاكباز الونديان مدير گروه 
موزه هاي يزد و دبير اجرايي برنامه هاي هفته ميراث 
فرهنگي در استان از تعريف ۱۰۰ برنامه براي اجرا 
در مركز استان و شهرستان هاي يزد در اين هفته 
خبر داد.  وي افزود: نواختن زنگ ميراث فرهنگي 
در مدارس اس��تان با محوريت معرفي مدرس��ه 
مرمت، نشس��ت با موزه داران اس��تان و برگزاري 
نمايش��گاه های متعدد از جمله نمايشگاه كتاب 
تخصصي ميراث فرهنگي در خانه تاريخي شكوهي، 
افتتاح موزه آيينه و روشنايي و برگزاري مسابقه هر 
خانه در شهر يك موزه و نيز ويژه برنامه اي با موضوع 
حفاظت از باغ جهاني دولت آباد، ازجمله برنامه ها به 

اين مناسبت است. 
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88498441سرویس  شهرستان

انجام نشای مكانيزه برنج با هدف كاهش هزينه ها در گيالن
با هدف كاهش      گيالن
هزينه ها تاكنون 
نشای مكانيزه برنج در ۴۵ درصد از شاليزارهاي 
اس�ت.  ش�ده  انج�ام  گي�ان  اس�تان 
حيدر كامياب رئيس توسعه مكانيزاسيون جهاد 
كش��اورزي گيالن به كاهش رنج توليد برنج در 
۹هزار هكتار ديگر از ش��اليزارهاي استان اشاره 
كرد و گفت: سال گذشته كشت برنج در ۱۷۱ هزار 
هكتار از شاليزارها به صورت مكانيزه انجام شد.  
وي افزود: اين در حالي است كه پيش بيني مي شود امسال در ۱۸۰ هزار هكتار از شاليزارهاي گيالن كشت 
برنج به صورت ماشيني انجام شود.  اين مسئول با بيان اينكه گيالن ۲۳۸ هزار هكتار اراضي شاليزاري دارد 
و تاكنون در ۴۵ درصد از اين اراضي نشای مكانيزه انجام شده است، ادامه داد: نشای مكانيزه موجب كاهش 
هزينه توليد برنج مي شود.  كامياب گفت: اگر چه قيمت اجاره و خريد ماشين نشاء كار و دستمز كارگري در 
نشای ماشيني برنج افزايش يافته است اما هنوز نسبت به نشای دستي برنج، هزينه كمتري صرف مي شود.

دامداری ها و مرغداري هاي كردستان حمايت مالي مي شوند
با هدف رونق توليد      كردستان
و رفع مشكات، 
صاحب�ان دامداری ه�ا و مرغداري ها در اس�تان 
كردستان 2ميليارد ريال دامدار كارت مي گيرند. 
پژمان باختر معاون امور اقتص��ادي و برنامه ريزي 
سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان گفت: در 
راستاي اعمال سياست هاي مردمي سازي يارانه ها و 
تداوم توليد پايدار، وزارت جهاد كشاورزي با عامليت 
بانك كشاورزي، تسهيالت ويژه اي به صورت سرمايه 
در گردش، در قالب دامدار كارت به دامداران و مرغداران استان پرداخت مي كند.  وي با اشاره به اينكه متقاضيان 
واجد شرايط مي توانند درخواست هاي خود را در سامانه سيتا ثبت كنند، افزود: سقف پرداخت تسهيالت سرمايه 
در گردش ۲ميليارد ريال است كه به واحدهاي دامداري و مرغداري فعال استان پرداخت خواهد شد.  اين مسئول 
ادامه داد: توليدكنندگان زيربخش هاي دام و طيور كه در سامانه سيتا ثبت نام كرده اند الزم است با تأييد مديريت 

شهرستان مربوطه، نسبت به افزايش مبلغ درخواست خود تا سقف اعالم شده اقدام كنند.

سجاد مرسلي

۴۸۰زوج نابارور در آذربايجان شرقي درمان و صاحب فرزند شدند
با اجراي طرح      آذربايجان شرقي
جواني جمعيت 
از ماه هاي پاياني پارسال تاكنون در استان 
آذربايجان ش�رقي ۴۸۰ زوج تحت پوشش 
خدم�ات درماني ناباروري ق�رار گرفته اند. 
رضا مجيدي مديركل بيمه سالمت آذربايجان شرقي 
گفت: با ابالغ و اجراي طرح جواني جمعيت تاكنون 
۴۸۰ زوج تحت پوشش خدمات درماني ناباروري 
قرار گرفته و صاحب فرزند شدند.  وي با بيان اينكه در 

حال حاضر دو مركز به صورت دولتي و عمومي غيردولتي و پنج مركز خصوصي زوج هاي نابارور را پذيرش مي كنند، 
افزود: بر اساس تعرفه هاي مشخص شده، بيمه سالمت ۹۰ درصد هزينه ها را پرداخت مي كند.  اين مسئول ادامه 
داد: ۳۰ نوع خدمت براي درمان ناباروري تحت پوشش بيمه سالمت است كه در هر دوره درمان ۸ تا ۱۰ ميليون 
به زوج ها پرداخت شده و در مجموع تاكنون يك ميليارد و ۲۰۰ تومان بود.  مجيدي با بيان اينكه سقف دريافت 
هزينه ها از بيمه سالمت در اين زمينه ۵۰ ميليون تومان در هر سال است، گفت: افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي 

مي توانند هزينه هاي خود را كه مربوط به شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ است از بيمه سالمت دريافت كنند.

 19نقطه آلوده كننده رودخانه كارون 
تا مهرماه حذف مي شود

 بسيج مهندسين قم به واحدهاي صنعتي 
و معدني مشاوره مي دهد

   خوزستان از ابتداي مهرماه 
س�ال جاري از 
2۴ نقطه اي كه فاضاب وارد رودخانه كارون 
مي ش�ود، 1۹ نقط�ه ح�ذف خواه�د ش�د. 
محمدرضا كرمي نژاد مديرعامل شركت آب و 
فاضالب خوزستان در آيين بهره برداري رسمي 
از تصفيه خانه فاضالب ش��رق اهواز گفت: اين 
تصفيه خانه از س��ال ۱۳۸۷ به پيمان رفته بود 
و بعد از انتخاب پيمانكار كه يك كنسرس��يوم 
كويتي- ايراني بود از سال ۱۳۸۸ شروع به كار 
كرد.  وي افزود: پيمان اين ط��رح ۱۳ميليون 
يورو به اضافه ۳۶ميليارد تومان بود كه اكنون 
مجموع آن عددي حدود ۴۵۰ ميليارد تومان 
است و اگر قرار بود در ش��رايط فعلي به پيمان 
برود بايد چيزي معادل يكهزار ميليارد تومان 
هزينه مي شد.  اين مسئول ادامه داد: تجهيزات 
اين تصفيه خانه بسيار مدرن و در نوع خود كم 
نظير اس��ت. ظرفيت اين تصفيه خانه، تصفيه 
۱۱۲هزار متر مكعب فاضالب در ش��بانه روز و 
براي جمعيت ۵۲۲ هزار نفر است.  كرمي نژاد 
گفت: اين تصفي��ه خانه در س��ال هاي ۱۳۹۳ 
س��اخته ش��د، اما به داليل مختلف وارد مدار 
بهره ب��رداري نش��د و پس از اين مس��ئله خط 

خروجي طرح به سرقت رفت.  وي در خصوص 
آخرين وضعيت تصفيه خانه فاضالب غرب اهواز 
هم افزود: اين تصفيه خانه با فاينانس خارجي و 
با ارزش ۳۶ ميليون يورو در حال ساخت است. 
مشكالتي در بحث تمديد اعتبار وجود داشت 
كه با همراهي اس��تاندار خوزس��تان حل شد.  
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب خوزس��تان 
ادامه داد: پيمانكار اين طرح پاي كار اس��ت و 
اعتبارات الزم در اختيارش قرار گرفته اس��ت.  
كرمي نژاد گف��ت: ظرفي��ت تصفيه خانه غرب 
اهواز ۲۰۰هزار متر مكعب در شبانه روز است.  
وي تصريح كرد: ب��راي فاضالب مناطقي مثل 
گلدش��ت، مالشيه، س��ليم آباد، كوي سياحي 
و كروش��ات نيز در حال تملك زمين و احداث 
تصفيه  خانه اي در منطقه گلدشت هستيم.  اين 
مسئول افزود: با احداث اين تصفيه خانه و اتمام 
اين سه تصفيه خانه، ديگر فاضالب به رودخانه 
كارون ريخته نخواهد شد.  كرمي نژاد ادامه داد: 
با تالش هايي كه در حال انجام اس��ت ابتداي 
مهرماه از ۲۴ نقطه اي كه فاضالب وارد رودخانه 
كارون مي شود، ۱۹نقطه حذف خواهد شد.  وي 
گفت: اميدواريم با اقداماتي كه ادامه دارد، ديگر 

شاهد آلوده شدن رودخانه كارون نباشيم.

امسال مشاوره و     قم
حمايت از 3۵۰ 
واحد صنعتي و 3۰ واحد معدني در دستور كار 
بسيج مهندسين صنعتي استان قم قرار دارد. 
محمد عقيقي مدير كانون شهيد چمران بسيج 
مهندسين صنعتي استان قم از ارائه مشاوره هاي 
تخصصي و پيگيري مشكالت ۴۰۰ واحد صنعتي 
در سال گذشته خبرداد و گفت: براي امسال هم 
ارائه مش��اوره و حماي��ت از ۳۵۰ واحد صنعتي 
و ۳۰ واحد معدني در دس��تور كار اس��ت.  وي با 
بيان اينكه حمايت، تسهيل گري و ارائه مشاوره 
به واحد هاي تولي��دي و صنعتي همواره اولويت 
ماس��ت، افزود: در اين چند ماه گذش��ته حدود 
هزار و ۲۰۰ واحد صنعتي و توليدي كه بيش��تر 
در شهرك شكوهيه مستقر بودند توسط بسيج 
مهندسين پايش و ارزيابي شدند و اقداماتي براي 
حمايت از اين واحد ها در دستور كار قرار گرفته 
است.  اين مس��ئول ادامه داد: گروه هاي جهادي 
ما در عرصه هاي صنعتي، عمراني و كمك هاي 
مؤمنانه فعاليت مي كنند، در بحث صنعت از سال 
۱۴۰۰ تا به امروز بالغ ب��ر ۴۰۰ واحد صنعتي با 
تالش كارشناسان بس��يجي، مشاوره تخصصي 
در زمينه هاي مختلف دريافت كرده اند.  عقيقي 

گفت: ضمن رفع مشكالت همچنين ۲۳۰ واحد 
نيز تشكيل پرونده داده و منتظر رسيدن نوبتشان 
هس��تند.  وي افزود: در كميته عمران اقدامات 
بس��يار خوبي را براي سه روس��تا انجام داده ايم، 
در اين مدت بازس��ازي ۴۰ واحد مسكوني براي 
محرومان روستايي در دس��تور كار قرار گرفته 
اس��ت و با همكاري ادارات دولتي به حل مسائل 
عمومي روس��تاييان از جمله مشكل فاضالب، 
راه و شهرسازي، آب، برق، گاز و ديگر موضوعات 
پرداخته ايم.  مدير كانون ش��هيد چمران بسيج 
مهندسين صنعتي اس��تان قم تصريح كرد: در 
هفته اي كه به نام جهاد سازندگي بود، در كلينيك 
بسيج مهندسين به چهار واحد صنعتي در بحث 
بازار، توسعه، فروش، قوانين و مقررات مشاوره هاي 
تخصصي ارائه شد و عالوه بر اين كارشناسان ما در 
اين يك هفته از چند روستا براي بررسي مشكالت 
و ضعف زيرساخت ها بازديد كردند.  عقيقي گفت: 
براي سال جاري چهار روستا را در نظر گرفتيم تا 
مشكالت عمومي حاكم بر اين مناطق را رفع كنيم 
و در راستاي ارائه مشاوره و حمايت از واحد هاي 
توليدي، صنعتي و معدني ني��ز براي ۳۵۰ واحد 
صنعتي و ۳۰ واحد معدني اقدامات الزم درحال 

انجام است. 

   گيان: مراسم بزرگداشت سيزدهمين سالگرد آيت اهلل محمدتقي بهجت 
به همت سازمان فضاي مجازي سراج گيالن امروز دوشنبه ۲۶ ارديبهشت 
ساعت ۱۷:۳۰ عصر در تاالر مركزي شهرستان رشت برگزار مي شود.  در اين 
مراسم از محصوالت متنوع چندرسانه اي و اپليكيشن جامع اين شخصيت 
رونمايي خواهد شد.  همچنين آيت اهلل عبدالكريم فرحاني از شاگردان مرحوم 

آيت اهلل بهجت و عضو مجلس خبرگان رهبري سخنراني خواهد كرد. 
   البرز: مجتبي عبداللهي نماينده عالي دولت در البرز با تأكيد بر اينكه خيلي 
از مش��كالت و كمبودها در استان قابل حل اس��ت، گفت: در مباحثي همچون 
حقابه استان، كمبود ۱۱هزار كالس درس، حوزه مصرف و توليد برق، جاده ها و 
دسترسي ها، كشاورزي و دامپروري با مشكالتي مواجه هستيم كه با نقش آفريني 
اصحاب رسانه مي توانيم عمده مسائل را در همين چند سال آينده برطرف كنيم. 
  زنجان: حسين كريمي رئيس كانون سردفتران و دفترياران استان زنجان 
از پايلوت شدن استان زنجان در طرح ثبت »ثنا« و »شاهكار« خبر داد و گفت: 
با اجراي اين طرح امكان جعل اسناد وجود نداشته و كسي نمي تواند به جاي 

شخص ديگر به دفاتر مراجعه كند و امضاي سند را انجام دهد. 
   مركزي: مدير مخابرات منطقه مركزي گفت: ميزان بدهي دستگاه هاي 
اجرايي و س��ازمان هاي دولتي و مردم اين استان به مخابرات ۲۰۰ ميليارد 
ريال برآورد شده و محقق نشدن مطالبات، طرح هاي توسعه اي را با كندي 
مواجه كرده است.  عليرضا لطفي افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از بدهكاران به 

مخابرات مردم هستند و بقيه مربوط به ادارات و سازمان هاست. 
   سيستان و بلوچستان: مدرس خياباني استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: بايد زيرساخت الزم را براي توسعه فضاهاي آموزشي و اجراي عدالت 
آموزشي در استان فراهم كنيم، چراكه علت اصلي بازماندگي از تحصيل در 

استان كمبود فضاي آموزشي است. 
   يزد: محمدرضا صمدي معاون عمليات جهادي بسيج دانشجويي استان 
يزد با بيان اينكه گروه جهادي سالمت خانه به خانه اهالي روستاهاي خاتم را 
ويزيت مي كنند، گفت: در جريان اردوي جهادي، دانشجويان بسيجي دانشگاه 

علوم پزشكي شهيد صدوقي بالغ بر ۳۰۰ نفر را رايگان ويزيت كردند. 
   كهگيلويه و بويراحمد: س��تار غالمي گنجه مسئول سازمان بسيج 
جامعه كشاورزي سپاه فتح كهگيلويه و بويراحمد گفت: واكسيناسيون بيش 
از ۶۵ هزار رأس دام سبك و سنگين و ۳هزار قطعه طيور همچنين سمپاشي 
و گندزدايي طويله هاي دامداري در روستاهاي جامعه هدف در سطح استان 

در سال جاري انجام گرفته است. 
   لرس�تان: عبدالعلي گيوه كي رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
بروجرد گفت: اين شهرستان داراي ۴۶۰ هزار نفر جمعيت، ۳۶۰ هزار نفر 
شهري و ۲۵ هزار نفر كارگر قطعي بيمه شده اجباري و ۱۸ هزار نفر از افراد 
بيكار ثبت نام شده در كاريابي ها، ۴۷ هزار نفر بيمه شده و ۲۴۰ هزار نفر كل 

افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند. 
   خوزستان: دبير كنسرسيوم بيوتكنولوژي پارك علم و فناوري خوزستان 
خواستار تسهيل صدور مجوز براي محصوالت فناوران و شركت هاي دانش بنيان 
به ويژه در حوزه بيوتكنولوژي در اين استان شد. حسين يزداني گفت: به عنوان 
مثال در حوزه بيوتكنولوژي كه زيرمجموعه هاي سالمت، تكنولوژي، كشاورزي، 
پزشكي، محيط زيست و علوم دامي را بر عهده دارد مجوزهاي محصوالت فناوران 

اين بخش به شدت تحت تأثير و دستخوش تغييرات سازماني است.

 اتمام ساخت ۹3درصد از واحدهاي 
مسكوني منطقه زلزله زده قطور خوي

س�اخت ۹3 درص�د از واحده�اي     آذربايجان غربي
مسكوني منطقه قطور خوي كه بر اثر 

زلزله ويران شده بود، تكميل شد. 
جعفر برزگر مديركل بنياد مسكن آذربايجان غربي گفت: تاكنون بازسازي 
۹۳درصد واحدهاي خسارت ديده از زلزله دو سال پيش منطقه قطور به 
اتمام رسيده و اقدامات براي تكميل ۷درصد باقيمانده نيز ادامه دارد.  وي 
افزود: براي تكميل بازس��ازي واحدهاي باقيمانده منطقه زلزله زده قطور 
خوي يكهزار و ۸۰۰ ميليارد ريال تسهيالت جديد اختصاص يافته است.  
اين مسئول خاطرنشان كرد: تاكنون يكهزار و ۴۰۰ ميليارد ريال تسهيالت 
بالعوض براي بازسازي مناطق زلزله زده به واجدان شرايط پرداخت شده 
است.  برزگر ادامه داد: پس از اين زلزله يكهزار و ۶۳۰ واحد مسكوني نيازمند 
تعمير و بازس��ازي بود كه همه آنها در كمترين زمان ممكن و با پرداخت 
تسهيالت الزم مورد بازسازي قرار گرفت و ساخت آنها به اتمام رسيد.  وي 
گفت: در اين زلزله همچنين ۴هزار و ۵۰۰ واحد مسكوني خسارت ديده 
نياز به احداث مجدد داشتند كه تاكنون ۳هزار و ۸۰۰ واحد از اين تعداد 
احداث شده و روستاييان زير سقف خانه هاي نو اسكان يافته اند.  مديركل 
بنياد مس��كن آذربايجان غربي افزود: عالوه بر مبالغ��ي كه از محل بيمه 
پرداخت شده، در مجموع به هر واحد مسكوني خسارت ديده در اين منطقه 
۴۰۰ميليون ريال وام بانكي ۴درصد با بازپرداخت ۱۵ ساله، ۱۰۰ميليون 
ريال وام بالعوض براي احداث، ۱۰۰ ميليون ريال وام بالعوض اس��كان 
موقت، ۵۰ ميليون ريال كمك بالعوض معيشتي و ۵۰ ميليون ريال وام 
بالعوض خريد احشام پرداخت شده است.  برزگر ادامه داد: براي تسريع 
در روند بازسازي بايد هرچه سريع تر تسهيالت در اختيار مردم قرار گيرد و 
مردم نيز پس از گرفتن تسهيالت با همراهي بنياد مسكن نسبت به احداث 
واحدهاي مسكوني اقدام كنند، البته اين روند با هدف توسعه مناطق مختلف 
استان به خصوص مناطق روستايي با جديت بيشتري دنبال مي شود.  روز 
يك شنبه چهارم اسفندماه ۱۳۹۸ ابتدا منطقه »قطور« و سپس »زرآباد« 
خوي با زمين لرزه نسبتاً شديدي لرزيد كه اين موضوع در مجموع موجب 
مصدوميت حدود ۱۰۴ نفر، بستري شدن ۱۰ نفر، تلف شدن صدها رأس 
دام، تخريب ۴هزار واحد مسكوني و وارد شدن خسارت جزئي به يكهزار 

واحد ديگر در روستاهاي دو شهرستان خوي و سلماس شد. 

 بهره برداري از 115۰۰ طرح 
اشتغال بركت ويژه زنان سرپرست خانوار

با بهره برداري از 11هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام ويژه زنان سرپرست خانوار، براي نزديك به 3۵ هزار نفر 
به شكل مستقيم و غيرمستقيم فرصت هاي كسب و كار ايجاد شد. 
در مراسمي با حضور انسيه خزعلي معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور، 
محمد تركمانه مديرعامل و معاونان و مديران بنياد بركت، ۱۱هزار و ۵۰۰ طرح 
اشتغالزايي و كارآفريني بركت براي زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و 
روستايي كشور مورد بهره برداري قرار گرفت و تفاهمنامه همكاري ميان بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري به 
امضا رسيد.  مديرعامل بنياد بركت در اين مراسم با بيان اينكه در سه سال اخير با 
تمركز بر وضعيت معيشتي اقشار ويژه و آسيب پذير جامعه و به منظور مصونيت 
آنان در مقابل آسيب هاي اجتماعي، در تدوين برنامه ها اهميت ويژه اي براي 
كارآفريني و خودكفايي زنان سرپرست خانوار در سراسر كشور در نظر گرفته شد 
كه در اين راستا تاكنون ۱۱هزار و ۵۰۰ طرح در بيش از يكهزار و ۹۰۰روستاي 
۳۵۰ شهرستان كشور از طريق زنان سرپرست خانوار به نتيجه رسيده است، 
گفت: راه اندازي اين تعداد طرح اشتغال باعث ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي 
نزديك به ۳۵ هزار نفر به شكل مستقيم و غيرمستقيم شده است.  به گفته محمد 
تركمانه ۱۳هزار و ۷۷۰ ميليارد ريال حجم كل سرمايه گذاري براي راه اندازي 
طرح هاي اشتغال ويژه زنان سرپرست خانوار است.  وي با اشاره به تفاهمنامه 
همكاري ميان معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت جمه��وري و بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام اظهار داشت: همكاري مشترك در اجراي طرح هاي 
اشتغالزايي اعم از مشاغل خرد خانگي، كسب و كار كارگاهي خرد، كوچك و 
متوسط و حمايت از كارآفرينان با تأكيد بر طرح هاي فناورانه، نوآورانه و قابل 

تجاري سازي از جمله محورهاي اين تفاهمنامه همكاري مشترك است.  
تركمانه با تأكيد بر حمايت ويژه از زنان سرپرست خانوار گفت: راه اندازي ۵هزار 
طرح اشتغالزايي اجتماع محور براي زنان سرپرس��ت خانوار در سال جاري در 
دس��تور كار بنياد قرار دارد كه از اين تعداد، يكه��زار و ۱۰۰ طرح تا به امروز به 
بهره برداري رسيده است.  وي درباره اشتغالزايي بنياد بركت براي بانوان نيز بيان 
كرد: بنياد بركت با هدف از بين بردن نابرابري اقتصادي، ايجاد فرصت هاي شغلي 
مناسب و پايدار در مناطق محروم و كمك به برقراري عدالت اجتماعي بيش از 
۴۲ درصد كل طرح هاي اشتغالزايي اجتماع محور اجرا شده، معادل ۸۲ هزار 
طرح را به بانوان و به ويژه زنان سرپرست خانوار اختصاص داده است.  مديرعامل 
بنياد بركت يادآور شد: در همين راستا، رويدادهايي از جمله رويداد ملي »بانوي 
بركت« با هدف كارآفريني در حوزه كسب وكارهاي خانگي و خانوادگي براي 
بانوان برگزار شده كه در اجراي اين رويداد، طراحي مدل هاي بومي براي افزايش 
حضور بانوان در حوزه هاي اقتصاد خانواده و كس��ب وكارهاي خانگي، افزايش 
مشاركت اقتصادي بانوان، تقويت شبكه اجتماعي بانوان كارآفرين بنياد بركت و 
ارائه طرح هاي صنايع خالق در كسب وكار بانوان هدفگذاري شده است.  تركمانه 
افزود: رسته هاي شغلي راه اندازي ش��ده براي زنان سرپرست خانوار ۲۰رسته 
است كه اهم آنها ش��امل دامپروري، صنايع دس��تي، توليد كيف، كفش و 
پوشاك، مشاغل فني، پرورش طيور و گلخانه مي شود.  مديرعامل بنياد بركت 
تصريح كرد: همچنين از مجموع ۸۰۰ نفر از تسهيل گران اقتصادي- اجتماعي 
همكار بنياد بركت در سراسر كشور بيش از ۴۰ درصد را بانوان تحصيلكرده  
بومي تشكيل داده اند.  به گفته تركمانه، تمام ۳۱ استان كشور تحت پوشش 
فعاليت هاي اشتغالزايي بركت براي بانوان و زنان سرپرست خانوار قرار دارند.  
وي از راه ان��دازي ۳۰ هزار و ۵۰۰ طرح اش��تغال  اجتماع محور براي اقش��ار 
اجتماعي آسيب پذير در س��ال جاري خبر داد و گفت: اين اقشار اجتماعي 
ش��امل زنان سرپرس��ت خانوار، كولبران، سوخت كش��ان، خانواده شهدا و 
ايثارگران، طالب و خانواده هايش��ان، معلوالن و خانواده هاي داراي معلول، 
خانواده كودكان بازمانده از تحصيل و افرادي كه مهاجرت معكوس كرده و به 
روستاهايشان بازگشته اند مي شود.  مديرعامل بنياد بركت تأكيد كرد: بنياد 
در راستاي مأموريت محوري خود براي توانمندسازي اقتصادي، كارآفريني 
و اشتغالزايي در مناطق محروم و كمتر برخوردار تاكنون موفق به اجراي ۱۹۳ 
هزار طرح اجتماع محور با ظرفيت ايجاد ۵۷۹ هزار فرصت شغلي مستقيم و 

غيرمستقيم در مناطق محروم و روستايي سراسر كشور شده است. 
    بهره گيري از نيروهاي مردمي و جهادي

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور نيز در اين مراسم گفت: آسيب شناسي 
گسترده اي در دولت سيزدهم در مورد زنان سرپرست خانوار صورت گرفته و 
موانع جذب اعتبار براي اشتغال اين زنان در حال برطرف شدن است.  انسيه 
خزعلي افزود: شعار دولت سيزدهم كمك از اعتبار و توان مردم براي خودشان 
است و در اشتغالزايي براي زنان سرپرست خانوار هم بايد از نيروهاي مردمي و 
جهادي بهره گرفته شود.  وي از نهايي شدن تدوين برنامه جامع توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: در ابتداي برنامه ششم توسعه اقتصادي 
۳ ميليون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در كشور وجود داشت كه اميدواريم 
تا پايان برنامه هفتم هيچ زن سرپرست خانواري را در جامعه نداشته باشيم 
كه توانايي تأمين معيشت خود را نداشته باش��د.  معاون امور زنان و خانواده 
رئيس جمهور افزود: يكي از مش��كالت درباره اشتغال زنان سرپرست خانوار 
محدود بودن رسته هاي شغلي بود كه به همت بنياد بركت مرتفع شده است. 

 61۰۰متر مربع از اراضي 
حيات وحش سفيد كوه رفع تصرف شد

6ه�زار و 17۴ مترمرب�ع از اراض�ي ملي در پناه�گاه حيات 
وحش س�فيد ك�وه، در شهرس�تان ازن�ا رفع تصرف ش�د. 
علي ساالروند مديركل حفاظت محيط زيس��ت لرستان گفت: ۶هزار 
و۱۷۴متر مربع از اراضي ملي پناهگاه حيات وحش س��فيدكوه ازنا كه 
تغيير كاربري يافته بود، با پيگيري حقوقي يگان حفاظت اين منطقه و 
دستور مقام قضايي از متخلف رفع تصرف شد.  وي افزود: اين متخلف 
تصرف اراضي ملي، توسط دستگاه قضا به پرداخت جزاي نقدي به ميزان 
۲۵ ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.  اين 
مسئول ادامه داد: پناهگاه حيات وحش سفيدكوه ازنا با وسعتي حدود 
۲۴هزار و ۴۴۴ هكتار، منطقه اي زيبا با آب و هواي دلپذير، داراي كوه هاي 
نسبتاً مرتفع و دره هاي عميق در شمال منطقه حفاظت شده اشترانكوه 
قرار گرفته كه به دليل همين ويژگي، داراي اقليم متنوع ش��امل سرد 

كوهستاني در سفيدكوه كوچك و معتدل در سفيدكوه بزرگ است.

 راه اندازي قرارگاه مردمي 
با هدف عادالنه كردن يارانه ها در فارس 
ق�رارگاه مردم�ي و عادالن�ه ك�ردن يارانه ه�ا ب�ا ايج�اد 
ش�د.  راه ان�دازي  ف�ارس  اس�تان  در  كميت�ه  ش�ش 
ابوالحسن كريمي معاون توسعه مديريت و منابع استانداري فارس گفت: 
طرح اقتصادي دولت موجب شد تا برنامه ريزي جديدي در دستگاه هاي 
اجرايي تدوين شود و با توجه به بيانات مقام معظم رهبري دستگاه هاي 
اجرايي بايد در اين طرح فعاليت پويايي داشته باشند.  وي افزود: قرارگاه 
مردمي و عادالنه كردن يارانه ها با شش كميته در استان ايجاد شده و دبير 
هر كميسيون نيز مشخص شده است تا بتوان براي هدايت و پايش توزيع 
يارانه ها در كنار كنترل بازار اقدام كرد.  اين مقام ادامه داد: كميته هاي 
شهرستان ها، پشتيباني، امنيتي، اقناع سازي و اطالع رساني، بازار، نظارت 
و توزيع مجموعه شش كميته اي است كه در اين رابطه ايجاد شده است.  
كريمي گفت: در اين هفته قرارگاه وارد فاز عملياتي نيز خواهد شد و 

برنامه ريزي كالني در اين حوزه مدنظر قرار گرفته است.

 اجراي طرح بركت ۲ با هدف رسيدگي 
به تخلفات نانوايي ها در مشهد

با هدف رسيدگي به تخلفاتي از قبيل عرضه خارج از شبكه آرد و 
نان، گرانفروشي و كم فروشي،  طرح بركت2 در مشهد انجام شد. 
محسن داوري فرماندار مشهد گفت: در راستاي اجراي طرح بركت۲ 
به تخلفاتي از قبيل عرضه خارج از شبكه آرد و نان، گرانفروشي، كم 
فروشي، عدم رعايت نرخ مصوب، ساعات كار نانوايي و عدم رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي رسيدگي شد.  وي افزود: در اين راستا 
متخلفان برابر قانون به مراجع قضايي مربوطه معرفي شدند.  اين 
مسئول ادامه داد: طرح بركت به منظور بازرسي و نظارت بر زنجيره 
گندم، آرد و نان در شهرستان مشهد اجرا و مقرر شده است تمامي 
نانوايي ها نظارت، بازرسي و پايش شوند.  به گفته داوري در اين طرح 
۴۵ نفر بازرس در قالب ۱۵ اكيپ سه نفره متشكل از بازرسان صمت، 
اتاق اصناف و بازرسان اداره نظارت و بازرسي جهاد كشاورزي و بسيج 

به صورت روزانه نانوايي ها را بازرسي و ارزيابي مي كنند.

   خراسان رضوي    فارس    لرستان

 يگان حفاظت از محيط زيست نوشهر 
هوشمند مي شود

ي�گان حفاظ�ت از محي�ط زيس�ت     مازندران
شهرس�تان نوش�هر با هدف مبارزه با 
مهاجم�ان و تخريب كنندگان تقويت و هوشمند س�ازي مي ش�ود. 
س��رهنگ محس��ن مرادي صادق فرمانده يگان حفاظ��ت منابع طبيعي 
مازندران - نوش��هر گفت: با هدف جلوگيري از تخريب محيط زيست و از 
بين رفتن گونه هاي حيواني و گياهي اين س��ازمان از لحاظ نيروي انساني 
و تجهيزات تقويت و هوشمندسازي مي شود.  وي افزود: پنج راهبرد يگان 
حفاظت س��ازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كش��ور ش��امل برنامه هاي 
محوري فرهنگ سازي، مشاركت مردمي، تعامل بيروني و انسجام دروني، 
هوشمند سازي و تقويت يگان حفاظت كه همسو با برنامه هاي اداره آموزش و 
ترويج است نقش مهمي در صيانت از منابع طبيعي ايفا مي كند.  اين مسئول 
ادامه داد: همياران طبيعت ب��ازوان توانمند براي حفاظت از منابع طبيعي 
هس��تند و اين افراد با برقراري ارتباط مناسب و مؤثر با مردم محلي و بومي 
منطقه، زمينه بهره برداري مناسب و مطلوب از عرصه هاي منابع طبيعي را 
فراهم و از تخريب و تصرف آن جلوگيري مي كنند. سرپرست اداره آموزش 
و ترويج و مشاركت هاي مردمي منابع طبيعي غرب مازندران نيز گفت: به 
منظور مش��اركت مردم در حفظ و احيای منابع طبيعي بي��ش از ۳هزار و 
۵۰۰ نفر از عالقه مندان به طبيعت به صورت داوطلبانه در س��طح استان 
ساماندهي شدند.  كاوه جوادي با بيان اينكه طرح همياران طبيعت يكي از 
طرح هاي موفق سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در بخش ترويج و 
آموزش جوامع محلي است، افزود: همياران طبيعت از اقشار مختلف جامعه 
و دوستداران طبيعت و منابع طبيعي تشكيل شده اند و در قالب همياران 

دانش آموزي، مروج و محافظ ارائه خدمت مي كنند. 

 بيمارستان هزار تختخوابي 
در محل مسكن ملي همدان ساخته مي شود

بيمارستان هزار تختخوابي طرح مسكن     همدان
ملي همدان در6۸۰ هكتار ساخته مي شود. 
محمدعلي محمدي فرمان��دار همدان گفت: در راس��تاي نهضت ملي 
مسكن در اين اس��تان ۶۸۰ هكتار زمين براي اين طرح در نظر گرفته 
شد و كار نقش��ه برداري و پيمايش در حال پايان اس��ت.  وي افزود: در 
مرحله نخست ۱۰۰ هكتار از اين زمين براي ساخت بيمارستان يكهزار 
تختخوابي در نظر گرفته شده كه به زودي عمليات اجرايي اين طرح آغاز 
مي شود.  اين مسئول ادامه داد: براي اجراي اين طرح تنها به اين ۶۸۰ 
هكتار زمين بسنده نشده است، بلكه چند نقطه از شهر از جمله دو سايت 
در شهرك بهشتي، زميني در بلوار فرودگاه با بررسي مشكل تراكم خاك 
و زميني در شهرك مدني اختصاص يافت.  محمدي گفت: در شهر قهاوند 
نيز با تأمين زمين و مشاركت مردم طرح به خوبي در حال اجراست و تنها 

در دو شهر مريانج و جورقان مشكالتي پيش روست.

53۷ مددجوي فارس صاحب شغل شدند 
از ابتداي امس�ال     فارس
از  نف���ر   ۵37
مددجويان كميته امداد استان فارس شاغل شدند. 
مرتضي موصلي مدي��ركل امداد فارس گفت: 
يكي از اولويت هاي امداد، توانمند سازي افراد 
تحت حمايت است كه از ابتداي امسال تعداد 
۴۱۶ طرح اش��تغال ب��راي مددجويان تحت 
حمايت ايجاد شده كه با ايجاد اين تعداد طرح، 
۵۳۷ نفر از مددجويان اس��تان شاغل شدند.  
وي افزود: از تعداد طرح هاي ايجاد شده، ۲۳۶ طرح براي زنان و ۱۸۰ طرح براي مردان بوده كه ۲۳۸ 
طرح از اين طرح ها در روستا ها و ۱۷۸ طرح در شهر هاي استان بوده است.  اين مسئول با بيان اينكه تا 
پايان امسال، تعداد ۳۰ هزار نفر از مددجويان تحت حمايت در استان صاحب شغل شوند، ادامه داد: 
از مجموع طرح هاي شغلي ايجادشده ۱۵۴ مورد مشاغل خدماتي، ۱۱۶ مورد دامپروري، چهار مورد 
صنايع دستي، ۳۲ مورد حمل و نقل، هشت مورد زنبورداري، ۲۴ مورد صنعتي و معدني، ۳۰ مورد 

كشاورزي، ۱۳ مورد پرورش طيور و ۳۵ مورد فرش و گليم را تشكيل مي دهد.


