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افتتاح  3خوابگاه جديد دانشجويي
به همت ستاد اجرايي فرمان امام
به همت بني�اد  ۱۵خرداد س�تاد اجرايي فرمان امام س�ه خوابگاه
دانشجويي دخترانه به بهرهبرداري رسيد.

همزمان با سالگرد شهادت دكتر چمران در مراسمي با حضور سرپرست
س��تاد اجرايي فرمان امام ،وزير علوم ،تحقيقات و فناوري و مديرعامل
بني��اد  ۱۵خرداد س��ه خوابگاه دانش��جويي دخترانه در اس��تانهاي
خراسانشمالي ،مركزي و خراسانجنوبي به بهرهبرداري رسيد و تحويل
وزارت علوم ش��د .سرپرست س��تاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم
گفت :تاكنون  ۱۰خوابگاه دانشجويي دخترانه توسط بنياد 15خرداد
در سراسركشور ساخته شده كه اين تعداد تا پايان سال به  ۱۵خوابگاه
ميرسد .عارف نوروزي افزود :ظرفيت اين خوابگاهها  ۳۲۵۰دانشجو
و در  ۷۴هزارمتر مربع بنا ش��ده كه براي آنها در مجموع  ۶۵۰ميليارد
تومان سرمايهگذاري شده است .اين مسئول ادامه داد :پس از واگذاري
بنياد  15خرداد به ستاد اجرايي فرمان امام ،سياست ساخت و تجهيز
خوابگاههاي دانشجويي براي دانشگاههاي زيرمجموعه وزارتخانههاي
علوم و بهداش��ت را با جديت دنب��ال كرديم و درآينده ب��راي تجهيز
خوابگاهها نيز اقدامات و برنامههاي گستردهاي داريم.
نوروزي خاطرنش��ان كرد :بنابر تأكيد مقام معظم رهبري و توجه ويژه
ستاد اجرايي به بحث تشويق ازدواج و تسهيل فرزندآوري به خصوص
براي دانش��جويان ،دركنار اقدامات تش��ويقي و ارائه تسهيالت براي
زوجهاي داراي سه فرزند به باال ،در تكميل خوابگا ه متأهلين دانشجويي
هم به وزارت علوم كمك خواهيم كرد و سهم خودمان را در اين زمينه ادا
ميكنيم .وي ادامه داد :معتقديم هزينه كردن در بخش ايجاد عدالت
آموزشي و تسهيل ش��رايط تحصيل فرزندان اين سرزمين به ويژه در
مناطق كمبرخوردار ،سرمايهگذاري درازمدت براي كشور است.
وزير علوم تحقيقات و فناوري نيز درادامه اين مراس��م با گراميداشت
سالگرد شهادت دكتر چمران و روز بسيج اساتيد گفت :ستاد اجرايي
فرمان امام در هر زمينهاي که كش��ور نياز به كمك و مدد داشته ورود
كرده است و اين مدل از مديريت جهادي در كش��ور منحصربه فرد و
قابل الگوبرداري اس��ت .محمدعلي زلفيگل افزود :ساخت مأمن امن
براي دانشجويان ،سرمايه اجتماعي نظام و انقالب را افزايش ميدهد و
سرمايهگذاري براي آينده كشور محسوب ميشود.
وي خاطرنشان كرد :تأمين خوابگاه براي فرزندان اين سرزمين ،موجب
دلگرمي و آرامش خانوادهها هم ميشود و لذا از ضروريترين مسائلي
است كه بايد ساير نهادها و خيرين هم به اين مسير ورود كنند.
وزيرعلوم تأكيد كرد :در دانشگاهها دو ديدگاه متضاد وجود دارد ،يك
ديدگاه ميگويد كه كار دانشگاه ،علمآموزي است و نبايد وارد مسائلي
مانند تأمين خوابگاه و غذا و ايجاد فضاهاي ورزشي و فرهنگي شد .اما
ديدگاه ديگر كه ما به آن اعتقاد داريم ،بر اين اس��اس استوار است كه
بايد با كمك خيرين و نهادهايي مانند س��تاد اجرايي فرمان امام براي
دانشجويان امكانات رفاهي فراهم كرد تا آنها با آرامش و فكر آسوده به
كسب علم بپردازند .وي افزود :در همه جاي كشور باید امكانات آموزشي
به نحوي عادالنه تقسيم شود و همان فرصتي كه افراد در شهرهاي بزرگ
دارند در مناطق دورافتاده و كمبرخوردار هم داشته باشند.
مديرعامل بنياد  15خرداد نيز در اين مراس��م در خصوص  3خوابگاه
جديد افتتاح شده گفت :در ادامه نهضت ساخت خوابگاههاي دانشجويي
دخترانه در مناطق محروم و كمبرخوردار كش��ور در قالب «طرح ملي
خورشيد» اين س��ه خوابگاه دانش��جويي دخترانه را در دانشگاههاي
بيرجن��د ،اراك و بجنورد با ظرفيت  ۶۵۲دانش��جو به مت��راژ زيربناي
 ۱۴هزارو  ۲۰۰مترمربع و اعتب��اري بالغ بر يكه��زارو  ۱۵۰ميليارد
ريال احداث و براي استفاده دانشجويان دختر در اختيار وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري قرار داديم.
حميدرضا عليانزادگان افزود :با سه خوابگاهي كه امروز افتتاح ميشود
تعداد خوابگاههاي تحويلي بنياد به  10خوابگاه با ظرفيت  2330نفر،
زير بناي  51هزار متر مربع و سرمايه به روز شده  407ميليارد تومان
ميرسد كه در عرصه خوابگاهسازي اتفاقي كمنظير است.

اهداي  ۱۲هزار بسته معيشتي
به مناسبت برگزاري كنگره ملي عشاير
تودومينرزمايشمؤمنانهاستان،
چهارمحال وبختياري دربيس 
تعداد ۱۲هزار بسته معيش�تي به ارزش
ريالي 8ميليارد تومان در مناطق عشايري چهارمحال و بختياري توزيع شد.

سرهنگ هوشنگ فوالدي مسئول بسيج عشايري چهارمحال وبختياري
در مراسم اجراي مرحله بيس��تودومین رزمايش مؤمنانه در راستاي
برگزاري كنگره ملي شهداي عشايري كشور ،گفت :پيش از برگزاري اين
كنگره  ۱۰۰گروه جهادي به مناطق محروم استان اعزام شدند .وي با
بيان اينكه گروههاي جهادي در اين راستا  2هزار خدمت به مردم مناطق
عش��ايري به صورت رايگان ارائه دادهاند ،افزود :فعاليتهاي پزش��كي،
دامپزشكي ،بهداشتي ،مامايي ،دندانپزشكي ،مشاوره ،عمراني ،فرهنگي
از جمله خدمات ارائه شده به مردم مناطق محروم است .مسئول بسيج
س��ازندگي چهارمحال و بختياري برگزاري كالسهاي درس جبراني،
س��اخت آبش��خور براي دامها ،واكسيناسيون دام و س��م پاشي محل
نگهداري دام و تأمين آب آشاميدني ويژه عشاير از ديگر فعاليت گروههاي
جهادي در اين مناطق محروم دانست و تصريح كرد :در بيستودومين
رزمايش مؤمنانه استان  ۱۲هزار بسته معيشتي با ارزش ريالي  8ميليارد
تومان در مناطق عشايري چهارمحال وبختياري توزيع شد.

 7يادمان شهدا و مناطق عملياتي

ميزبان كاروانهاي راهياننور
آذربايجانغربي هف�ت يادمانه�اي ش�هدا و مناطق
عملياتي اس�تان آذربايجانغربي از
تيرماه پذيراي كاروانهاي راهياننور ميشوند.

سرهنگ جليل وحيدي مديركل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
آذربايجانغربي با بيان اينكه مشاركت همه دستگاههاي متولي و معين
براي برگزاري اردوهاي راهياننور ش��مال غرب ضروري اس��ت ،گفت:
هفت يادمان راهياننور در سطح استان آماده ميزباني خواهند بود كه
شامل يادمان تمرچين ،يادمان شهيد بروجردي ،يادمان شهيد اميني و
شهداي دارلك ،يادمان بلفت دوپازا ،يادمان دارساوين ،يادمان بمباران
شيمايي سردشت و يادمان شهيد كاظمي هستند .وي افزود :با استفاده
از ظرفيت نيروهاي مسلح و دستگاههاي دولتي در موضوع راهياننور،
زيرساختهاي مناسبي در برخي مناطق عملياتي و يادمانهاي استان
ايجاد شده است .اين مس��ئول نظامي ادامه داد :طي سالهاي گذشته
حدود  ۳۰۰هزار زائر از يادمانهاي اس��تان بازديد كردند كه امس��ال
پيشبيني ميشود شاهد رشد حضور مهمانان در اين مناطق باشيم.

احيای تاالب گميشان
با هدف مقابله با خطرات زيستمحيطي
با هدف جلوگيري
گلستان
از تغييـــ�رات
اقليمي ،كاهش تراز آب درياي خزر ،تغيير مسير
رودخانه گرگانرود ،تاالب گميشان احيا ميشود.

محمدرضا كنعاني مديركل محيطزيست گلستان
ت
در نشس��ت علم��ي احي��ا ،حفاظ��ت و مديري 
تاالبهاي بينالمللي در دانش��گاه گنبدكاووس
گفت :بحث احياي تاالب گميشان در دستور كار
اداره كل قرار گرفته و مطالع��ات در رابطه با احيا
و عالج بخش��ي آن انجام شده اس��ت .وي افزود:
در اين طرح ،به چالشهاي مهم تاالب گميشان
پرداخته ش��ده كه ميتوان به تغيي��رات اقليمي،
كاهش تراز آب درياي خزر ،تغيير مسير رودخانه
گرگانرود ،مجتمع ميگوي گميشان و كانالهاي
آبرس��ان آن كه باعث قطع ارتباط تاالب با درياي
خزر و در نهايت مداخالت و كانالكشيهايي كه
منجر به خشك ش��دن آن شد ،اش��اره كرد .اين
مسئول در خصوص جزئيات اين طرح اعالم كرد:
در بحث احياي تاالب گميش��ان براي هر كدام از
اين چالشه��ا ،پروژههايي مانند ايس��تگاه پمپاژ
براي وارد كردن آب از كانالهاي آبرسان ميگو به
اين تاالب ،تأمين حقآبه زيستمحيطي از حوزه
اترك و ساماندهي تاالب و بخش دريا تعريف شده
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است .كنعاني گرد وغبار را يكي از چالشهاي اصلي
زيستمحيطيگلستاناعالمكردوباتأكيدبرتأثير
خشك شدن تاالبها در شكلگيري اين پديده،
افزود :بايد تاالبها را حف��ظ و احيا كنيم چرا كه
تأثير مستقيمي بر پيشگيري و مديريت گرد وغبار
دارند .وي منشأ پديده گرد وغبار در استان گلستان
را داخلي و خارجي دانست و ادامه داد :منشأ خارجي
اين پديده در شمال شرق كشور صحراي قره قوم
تركمنستان است كه بخش عمده گرد وغبار استان
متأثر از آن است .مديركل محيطزيست گلستان
گفت :پهنههاي تحت تأثير فرسايش بادي ،كانون
داخلي شكلگيري پديده گرد وغبار هستند كه
 3هزار هكتار از شهرس��تان گميش��ان كه تاالب
بينالمللي گميشان را هم شامل ميشود .كنعاني
افزود :از جمله محدودههاي با شدت غبارخيزي
اس��ت و در گنبدكاووس هم به دليل همجواري با
تاالبهاي بينالمللي كانون گرد وغبار وجود دارد.
وي تصريح كرد :مجموعه تاالبهاي آالگل ،آلماگل
و آجيگل كه در گنبدكاووس واقع ش��ده در كنار
تاالب گميش��ان و خليجگرگان در شرايط بحران
قرار گرفتند و تاالب اينچه هم به علت مداخالت
انساني و فعاليت واحدهاي استحصال و فرآوري يد
در شرايط فوق بحراني قرار دارد.

كهگيلويه وبويراحمد یکصدو بیست
و پنجميــ�ن
درمانگاه خدماتي بس�يجيان در شهرستان
دهدشت مركز استان كهگيلويه وبويراحمد با
هدفكمكبهدرمانمحروماناحداثميشود.

محمد عيس��ي مالمي��ر مديرعامل مؤسس��ه
خدمات درماني بسيجيان كش��ور در حاشيه
كلنگزني درمان��گاه خدماتي بس��يجيان در
شهرستان دهدشت كهگيلويه وبويراحمد گفت:
یکصدو بیس��تو پنجمين درمانگاه خدماتي
بس��يجيان در اين شهرس��تان كلنگزني شد
و اين مؤسس��ه خدمات درماني در محورهاي
درم��ان ،بيمه ،مددكاري و آم��وزش به جامعه
بسيجيان و مردم محروم خدمات ارائه ميدهد.
وي افزود :مؤسسه خدمات درماني بسيجيان كشور
از س��ال  75فعاليت خود را آغاز ك��رده و در حوزه
درمان تاكنون  102درمانگاه عملياتي دارد و بالغ بر
 30درمانگاه نيز در حال احداث و تجهيز دارند .اين
مسئول با اشاره به ابالغ نقشه اعتالي بسيج از سوي
مقام معظم رهبري ،تصريح كرد :سازمان بسيج در
دو برنامه عملياتي پنج ساله بايد تعداد درمانگاهها
را به  500واحد برساند چنانكه هر ناحيه مقاومت
بسيج داراي يك درمانگاه باش��د .مالمير افزود :با

توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري طي دو سال
گذشته مبني بر جهش  10و  100برابري ،هر كدام
از حوزهها را جهشي  10برابري داده و از سال  75تا
 98تعداد درمانگاههاي احداث شده را از48درمانگاه
به  102درمانگاه رس��انديم .وي ب��ا بيان اينكه در
حوزه بيمه تعداد خانوارهاي تحت پوشش حدود
 12هزار نفر بوده و اكنون بيش از  70هزار خانوار به
بيمه تأمين اجتماعي ارتقا داده شدند .مديرعامل
مؤسسه خدمات درماني بسيجيان كشور با اشاره
به حوزه مددكاري نيز گفت :در اين حوزه در بحث
تعالي افزايش جمعيت و بحث ناباروري تمركز كرده
و از س��ال  98اين تعداد از يك هزار نفر به 24هزار
نفر رسيده اس��ت .مالمير به ش��يوه نرخ ناباروري
در كهگيلويه وبويراحمد اشاره كرد و افزود :تالش
ميكنيم كه در اين حوزه سهميه بيمه را از تعداد
2هزارو 700زوج به تعداد 5هزار زوج افزايش دهيم.
وي تصريح كرد :در بحث ناباروري با بيمه تكميلي
تا سقف 20ميليون تومان به همه زوجهاي نابارور
استان با مراجعه به سرپرستي استان مشكالتشان
حل ميشود .مديرعامل مؤسسه خدمات درماني
بسيجيان كشور گفت :تالش ميكنيم تا با همكاري
تمامي ادارات شهرستان ظرف مدت دو سال اين
درمانگاه را تكميل كنيم.

آبرساني به 19روستاي همدان به سرانجام رسيد

تعداد خانههاي ديني در سيستان وبلوچستان به 720ميرسد

35پروژه آبرساني به  19روستاي استان همدان
با حمايتهاي خير كش��وري آب ،حا ج علياكبر
ابراهيمي به نمايندگي از ديگر پروژهها در روستاي
سياهدره ملوس��ان بخش مركزي نهاوند افتتاح
و به بهرهب��رداري رس��يد .براي بهرهب��رداري از
طرح آبرساني روستاي سياهدره ملوسان نهاوند
يكميلياردو  ۱۰۰ميليون تومان هزينه شده و حدود  ۳۰۰نفر از نعمت آب آشاميدني سالم برخوردار شدند.
با بهرهبرداري از اين طرحها  8هزارو  ۵۶۰نفر تحت پوشش شبكه آبرساني سالم قرار ميگيرند .از مجموع
اعتبارات اين طرحها  ۳۳ميلياردو  ۷۹۰ميليون ريال توسط خير و  ۵۱ميلياردو  ۶۰۰ميليون ريال توسط آبفا
تأمين شده است .اجراي تمامي اين طرحها از سوي قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه همدان اجرا شد .در راستاي
اجراي اين ۳۵طرح بيش از ۳۶هزارمتر طول خط انتقال و7هزارو ۶۰۰متر طول شبكه و پنج چاه تجهيز شده
است و همچنين بهسازي ۱۲رشته چشمه انجام شده و هشت مخزن بتني نيز ساخته شده است.

حجتاالس�لام والمس��لمين منصور باقربيگ
مديركل تبليغات اسالمي سيستان و بلوچستان
با بيان اينكه در حال حاض��ر  ۱۲۰خانه دين در
سيس��تان وبلوچستان فعال هس��ت كه امسال
توسعه  ۵۰۰خانه نيز در برنامه است ،گفت :اين
خانهها تأثير مثبتي در تربي��ت دختران و فعال
كردن آنها در عرصههاي فرهنگي مؤثر دارد و يكي از راههاي مبارزه با افكار انحرافي به شمار ميروند .وي
در خصوص وضعيت مبلغان ديني در اين استان هم افزود :درحال حاضر  ۱۳۰روحاني مستقر در روستاها و
حاشيه شهر زاهدان ،چابهار و زابل داريم و حدود ۵۰۰مبلغ به صورت ثابت فعال هستند .اين مسئول ديني و
فرهنگي ادامه داد :توسعه تبليغ مردمي يكي از اولويتهاي اين سازمان در استان است كه براساس آن هر فرد
ميتواند يك مبلغ ديني و فرهنگي باشد .باقربيگ گفت :رويداد تابستاني «گامي نو» كه يكي از برنامههاي
اين سازمان براي ايام تابستان است ،از اساتيد كشوري و استاني در زمينه آموزش استفاده ميشود.

 35پـــ�روژه
همدان
آبرس�اني ب�ه
19روستاياستانهمدانبهبهرهبرداريرسيد.

خوزستان

آذربايجانشرقي

کمک به خودکفایی
روستاييان خوزستان

با هدف ايجاد اش�تغال روس�تايي و كمك به توانمندسازي و
خودكفايي روستايي تفاهمنامه همكاري بين كميته امداد امام
خميني(ره)خوزستانوبنيادخيريهوفاقسبزعلويمنعقدشد.

تفاهمنامه همكاري بين كميته امداد امام خميني(ره) خوزستان و بنياد
خيريه وفاق سبز علوي كشور متعلق به قرارگاه جهادي موجالحسين(ع)
درخصوصاهدايهفتسريجهيزيهبهنوعروسانوكلنگزني ۱۲واحد
مسكوني مددجويي در روستاي جديده خرمشهر و ايجاد ۱۰۰فرصت
شغلي و اعزام كاروان  ۴۰نفري به مشهد مقدس با حضور دكتر محسن
رضاييمعاوناقتصاديرئيسجمهوروجمالشيبهمديركلكميتهامداد
امام خميني(ره) خوزستان منعقد شد .هدف اين طرح ،ايجاد اشتغال
روستايي و كمك به توانمندسازي و خودكفايي روستايي از طريق ارائه
آموزشهاي الزم جهت ايجاد يا توسعه طرحهاي كارآفريني است.

نهضت پيشرفت
گيالن
بان�وان ب�ا هدف
توانمندسازيزنانمستعدبرايتقويتگفتمان
انقالب اسالمي در استان گيالن راهاندازي شد.

حجتاالسالم سعيد مهدوي مديركل تبليغات
اس�لامي گيالن با بيان اينكه نهضت پيش��رفت
بانوان با هدف توانمندس��ازي زنان مستعد براي
تقوي��ت گفتم��ان انقالب اس�لامي در اس��تان
راهاندازي شده است ،گفت :توانمندسازي بانوان
مستعد جهت تقويت گفتمان انقالب در نهضت
پيش��رفت اين قش��ر از جامعه پيشبيني شده و
كارگاههاي آموزش نس��ل حس��يني با تكيه بر
موضوع جمعيت ب��راي بانوان برگزار ش��د .وي
با اش��اره به اينكه يكي از موضوعات مورد توجه
س��ازمان تبليعات اس�لامي گي�لان جمعيت و
فرزندآوري اس��ت ،افزود :اين سازمان با پيگيري
مجدانه در راس��تاي فرزن��دآوري گام برميدارد
زيرا بحران جمعيت يك بحران هويتسوز است

سيستان وبلوچستان ب�ه زودي تعداد
خانههاي ديني
دراستانسيستانوبلوچستانبه 720عددميرسد.

یزد

50هزار دانشآموز آذربايجانشرقي
مهارت ميآموزند

 ۵۰ه�زار دانشآم�وز اس�تان آذربايجا نش�رقي ب�راي
انتخ�اب ش�غل در آين�ده مه�ارت آم�وزي ميآموزن�د.

عاشور اكرمي معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش
آذربايجانشرقي گفت ۵۰ :هزار دانشآموز مشغول مهارت آموزي
هستند كه  ۵۰درصد آنها در حوزهي صنعتي۲۳ ،درصد خدمات،
۲۳درصد هنر و چهاردرصد در حوزه كشاورزي مشغول هستند .وي
افزود :سازمان فني و حرفهاي بايد به عرضه محوري توأمان با عرضه و
تقاضا مشغول شود كه ۱۶۷رشته در شاخه كاردانش و ۷۵رشته آن
در استان فعال بوده و از ۴۰رشته فني و حرفهاي نيز  ۳۵مورد آن در
آذربايجان شرقي فعال است .اين مسئول ادامه داد :سازمان آموزش
فني و حرفهاي همكاري خوبي با آم��وزش و پرورش دارد و تمامي
دستگاهها نيز براي انجام امر مهارت آموزي پاي كار آمدهاند.

راهاندازي بخش حفظ باروري
در پژوهشكده علوم توليدمثل يزد

به منظ�ور حفاظت از ق�درت باروري ف�رد و افزاي�ش اميد
به زندگ�ي و سلامت آينده خان�واده ،بخش حف�ظ باروري
در پژوهش�كده عل�وم توليدمث�ل ي�زد راهان�دازي ش�د.

دكتر «فاطمه انباري» مس��ئول فني آزمايش��گاه حف��ظ باروري
پژوهشكده علوم توليدمثل يزد گفت :حفظ باروري به معني ذخيره
شانس باروري فرد براي آينده است و كاربرد آن براي افرادي است كه
امكان بچهدار شدن آنها در سنين مطلوب باروري به هر علت ميسر
نميباشد .وي افزود :امكان باروري به داليل مختلف از جمله نقايص
ارگانيك و بيولوژيك مرتبط با سيستم توليدمثل ،نارسايي زودرس
تخمدان،اندومتريوز،برخيبيماريهايخودايمنوژنتيكي ،ممكن
است در معرض كاهش يا آسيب باشد به همين دليل ،روشهايي
شكل گرفتهاند تا بتوانند از قدرت باروري فرد محافظت کند.

نهضت پيشرفت بانوان در گيالن راهاندازي شد

و ب��راي اميدآفريني و هويتس��ازي جامعه بايد
جوان باشد .اين مس��ئول فرهنگي با بيان اينكه
اولويت گفتمانسازي سازمان تبليغاتي اسالمي
گيالن از دو سال گذشته تاكنون جمعيت است،
تصريح كرد :در اين راستا با برگزاري كارگاههاي

زنان خوزستان صاحب مركز جامع سالمت ميشوند

مرك�ز جام�ع
خوزستان
سلامت زنان
در بيمارستان امام خميني(ره) اهواز استان
خوزس�تان را هان�دازي ميش�ود.

دكترمحمدحسينسرمسترئيسدانشگاهعلوم
پزشكي جندي شاپور اهواز در نشست كارگروه
فرهنگي ،اجتماعي ،سالمت ،زنان و خانواده در
خصوص طرح راهاندازي مركز جامع س�لامت
زنان گفت :بيمارس��تان جامع سالمت زنان در
برخي استانها اجرا شده است اما ايده ايجاد جزیي از بيمارستان كامل با همه تخصصها و فوق تخصصها
ميتواند موضوع نويي باشد كه حتي كاربري بيشتري از بيمارستان اختصاصي و جدا داشته باشد .وي افزود:
بيمارستان امام(ره) اهواز محل ارجاع بيماران صعبالعالج در رشتههاي مختلف به ويژه زنان و نوزادان است.
اين مسئول بهداشت و درمان با اشاره به فعاليت حدود ۵۰بيمارستان در خوزستان ،تصريح كرد :زنان باردار
و نوزادان در معرض خطر شهرهاي مختلف در صورت لزوم به بيمارستان امام(ره) اهواز ارجاع ميشوند .با
اين حال ،ظرفيت موجود اين مركز مناسب نيست و در ارائه خدمات كيفي و كمي دچار مشكل شده است.
سرمست ادامه داد :در حال حاضر  ۸۰تخت نوزادان در بيمارستان امام(ره) وجود دارد.

آموزشي فرزندآوري ،مقابله با كاهش جمعيت و
پيشگيري از طالق براي انجمن اوليا در مدارس
اين هدف را دنبال ميكند .حجتالسالم مهدوي
با اشاره به ديگر اقدامات سازمان تبليغات اسالمي
اس��تان گيالن در اين عرصه ادامه داد :همچنين

جلس��ات تبييني با دعوت از جمعيتپژوهان در
حوزه فرزندآوري براي قشرهاي مختلف برگزار
شد و با اجراي پويشها و توليد محتوا در فضاي
مجازي نيز اقداماتي توس��ط س��ازمان تبليغات
اس�لامي در حال انجام اس��ت .وي با بيان اينكه
بزرگداشت شخصيتهايي مانند آيتاهلل بهجت و
پروفسور سميعي در تمدنسازي مؤثر است ،گفت:
گنجينهه��اي هويتي دفينه ش��دهاي در گيالن
وجود دارد كه در البهالي تاريخ گم ش��ده است
مانند شهيد هادي صابر آزادمهر ،جواني متدين
كه بايد به نس��ل جديد معرفي ش��ود .مديركل
تبليغات اس�لامي گيالن در م��ورد بهرهگيري
سازمان از نخبگان براي رسيدن به اهداف معین
شده تبليغات اسالمي با بيان اينكه اكثريت اعضاي
هيئتهاي مذهبي در اس��تان جوانان هستند،
خاطرنشان كرد :در س��ازمان تبليغات اسالمي
گيالن براي ارتقاي مسئوالن تشكلهاي ديني
برنامههاي آموزشي اجرا ميشود.

 11هزار واحد فرسوده فارس تسهيالت نوسازي ميگيرند

با هدف نوسازي
فارس
بافتهــ�اي
فرسوده و قديمي در اس�تان فارس 11هزار
س�اختمان و م�كان تس�هيالت ميگيرند.

محمدآئيني معاون وزير راه و شهرسازي كشور
در جلسه ستاد باز آفريني شهري استان فارس
گفت :امس��ال براي  ۱۵۰هزار واحد مسكوني
تسهيالت باز آفريني يا نوسازي در كل كشور
اختصاص پيدا كرده كه سهم استان فارس ۱۱
هزار واحد است .وي با بيان اينكه در شوراي عالي مسكن مصوب شده كه نرخ تسهيالت براي بافت
فرسوده ۱۲درصد شود ،افزود :در شيراز در محدوده حرم شاهچراغ نيز با تفاهم صندوق سرمايهگذاري
حرم تا  ۶۰۰ميليون قابل دريافت است ،اما در بازآفريني در محدوده ميراثي بايد اصول حفاظت رعايت
شود .اين مسئول در خصوص منابع اعطاي تسهيالت هم تصريح كرد :يك منبع تسهيالت ويژه نوسازي
در نظر گرفته شده كه در شهرها اين رقم متفاوت است ،اما  ۱۵۰ميليون آن صفردرصد است و مابقي
با درصدي سود ،تسهيالت داده ميشود .منبع دوم تسهيالت ،تسهيالت نهضت ملي است كه در بافت
فرسوده بدون شرايط نهضت ملي هم قابل پرداخت و با نرخ  ۱۸درصد و بازپرداخت  ۲۰ساله است.

راهاندازي  ۴۰۰هزار شغل بركت
در حوزه كشاورزي و غذايي
مديرعامل بنياد بركت س�تاد اجراي�ي فرمان ام�ام از راهاندازي
۴۰۰هزار فرصت شغلي در حوزه صنايع كشاورزي و غذايي خبر داد.

محمد تركمانه مديرعامل بنياد بركت در حاشيه بازديد از غرفه بنياد
بركت در بيستونهمين نمايشگاه بينالمللي صنايع كشاورزي ،مواد
غذايي ،ماشينآالت و صنايع وابسته «ايران آگروفود  »۱۴۰۱در محل
دائمي نمايش��گاههاي بينالمللي تهران گفت ۴۰ :درصد فعاليتهاي
بنياد بركت در اشتغالزايي اجتماعمحور و بخش عمدهاي از طرحهاي
بنگاهمحور متمركز بر بخش كشاورزي و حوزه امنيت غذايي است.
وي در تش��ريح اقدام��ات اين بني��اد در ايجاد اش��تغال در حوزههاي
كشاورزي و غذايي افزود :از  ۱۹۵هزار طرح اشتغالزايي اجتماعمحور
ايجاد ش��ده تا به امروز ۱۰۶ ،هزار طرح به بخش كش��اورزي ،غذايي،
شيالت ،ماشينآالت و صنايع وابسته اختصاص دارد .اين مسئول ادامه
داد :راهاندازي اين  ۱۰۶هزار طرح اجتماعمحور ،فرصتهاي كسبوكار
براي  ۳۱۸هزار نفر را در حوزه كشاورزي و مواد غذايي به شكل مستقيم
و غيرمستقيم فراهم آورده است .تركمانه درباره حمايت از شركتهاي
فعال در حوزه كشاورزي و غذايي نيز خاطرنشان كرد ۲۶۱ :شركت و
مجتمع فعال در زمينههاي كشاورزي ،غذايي ،شيالت ،ماشينآالت و
صنايع وابسته تحت پوشش حمايتي بنياد بركت قرار دارند كه عالوه
بر توليد محصوالت متنوع ،براي نزديك به  ۸۲هزار نفر ايجاد اشتغال
كردهاند .وي تأكيد كرد :حجم سرمايهگذاري براي راهاندازي اين ۱۰۶
هزار و  ۲۶۱طرح اش��تغالزايي اجتماعمح��ور و بنگاهمحور با ظرفيت
اشتغال كل  ۴۰۰هزار نفر بالغ بر  ۱۲۵هزار ميليارد ريال است.
به گفته مديرعامل بنياد بركت ،بحث امنيت غذايي از جمله محورهاي
عمدهاي است كه در ستاد اجرايي فرمان امام و بنياد پيگيري ميشود.
تركمانه يادآور ش��د :تمرك��ز بنياد بركت ب��ر اش��تغالزايي در حوزه
كشاورزي ،غذايي ،ش��يالت و صنايع وابس��ته عالوه بر فراهم آوردن
فرصتهاي شغلي ،باعث توليد قابل توجه محصوالت مختلف از جمله
گوشت قرمز ،شير ،ميوههاي گلخانهاي ،صيفيجات ،ماهيان و آبزيان
ش��ده اس��ت .وي افزود :بس��ياري از اين محصوالت عالوه بر استفاده
در بازارهاي داخلي به كش��ورهاي ديگر صادر ميشوند ،بهطوري كه
 ۷۰درصد صادرات شركتهاي حمايتي و مش��اركتي بنياد بركت به
محصوالت كشاورزي و مواد غذايي اختصاص دارد.
مديرعامل بنياد بركت درباره داليل ش��ركت اين بنياد در نمايش��گاه
«ايران آگروفود  »۱۴۰۱تصريح كرد :بحث فروش محصوالت طرحهاي
كوچك و بنگاههاي مش��اركتي يكي از اولويتهاي اصلي بنياد بركت
اس��ت و امس��ال برنامههاي وي��ژهاي را در حوزه ف��روش محصوالت
كارآفرينان داريم .در همين راستا ،عالوه بر شركت در نمايشگاههاي
كش��وري و بينالمللي ،نمايش��گاههاي ويژه محصوالت بنياد در ۱۰
استان كشور برگزار خواهد شد .تركمانه با تأكيد بر ظرفيت باالي بخش
كش��اورزي و مواد غذايي براي صادرات اظهار داشت :بنياد امسال در
حوزه بازاريابي و به خصوص ديجيتال ماركتينگ حمايتهاي ويژهاي را
از كارآفرينان خود خواهد داشت و به همين منظور ،برگزاري دورههاي
آموزشي و راهاندازي پويشهاي تبليغاتي را در دستور كار دارد.
وي با اشاره به اس��تقبال از غرفه بنياد بركت در نمايش��گاه بيان كرد:
توليدكنندگان محصوالت كشاورزي و مواد غذايي ميتوانند با مراجعه
به اپليكيش��ن بنياد برك��ت ب��ه آدرس  App. barkat. irطرحهاي
خود را ثبت كنند تا پس از بررس��يهاي كارشناس��انه ،از آنها حمايت
ش��ود .مديرعامل بنياد بركت از حمايت ويژه اين بنياد از شركتهاي
دانشبنيان در حوزه كشاورزي خبر داد و تأكيد كرد :استفاده از ظرفيتها
و تواناييهاي شركتهاي دانشبنيان در توليد محصوالت كشاورزي و
در فرآيندهايي همچون كاشت ،آبياري ،بستهبندي و فرآوري محصوالت
به شكل ويژه در دستور كاري امسال بنياد قرار دارد.

كرمانشاه :فرماندار شهرستان قصرشيرين گفت :بعد از رايزنيهاي
با طرف عراقي مرز خس��روي براي زائران عتبات عالي��ات از هفته آينده
بازگشايي ميشود .مرادعلي تاتار با اشاره به بازگشايي مرز زميني خسروي
براي اعزام زائران به عتبات عاليات اف��زود :روزانه  400تا  500نفر ،بدون
رواديد در قالب كاروانهاي رسمي سازمان حج و زيارت با موافقت طرف
عراقي از طريق اين مرز عازم عتبات عاليات خواهند شد.
مازندران :محمدابراهيم الريجاني شهردار تنكابن گفت :سعي كرديم
تا نماد تمامي شهداي شهر تنكابن كه  ۲۰۰شهيد را شامل ميشود براي
شهروندان در قالب بومهاي هنري رونمايي كنيم؛ چرا كه بعضي از شهدا
كه تا به امروز در هيچ جاي شهر اثري از آنان نبود و گاهاً مورد انتقاد نيز قرار
ميگرفتيم كه براي بعضي شهدا چند كوچه و چند نماد در شهر وجود دارد
اما از برخی شهدا هيچ اثري وجود ندارد.
مركزي :ش��هردار اراك گف��ت :براي تكمي��ل و راهان��دازي تقاطع
غيرهمسطح ش��هيد صيدي اراك  ۲۰۰ميليارد ريال هزينه شده است.
عليرضا كريمي افزود :طول مسير اين طرح ۳۰۰متر و عرض مسير۱۰متر
اس��ت و در اجراي اين طرح  ۷۰۰تن آسفالت ۱۱ ،پايه روشنايي ۸۰ ،تن
آرماتوربندي تابليه پل ۲۹۰ ،عدد پايه هندريل و  ۵۶۵متر هندريل ،است.
يزد :رئيس كل دادگستري يزد گفت :طي يك سال گذشته 738هكتار
از اراضي تصرف شده استان يزد در قالب 667مورد حكم قضايي رفع تصرف
شد .غالمعلي دهشيري اجراي طرح طبقه بندي زندانيان در استان را از
جمله اقدامات در دستور كار دانست و افزود :در حال حاضر  ۹۲/7درصد
زندانيان در استان مرد و مابقي را زنان تشكيل ميدهند ،كه  ۲۸/4درصد
اين آمار زندانيان غيربومي هستند.
گلستان :علي رسولي دبير قرارگاه خدمترساني اميرالمومنين (ع)
گلستانگفت :در راستايكمك بهاقشارآسيبپذيرجامعهوحمايتازآنها
براي ۲۵نوعروس نيازمند استان جهيزيه تهيه و اهدا شد.
خراسان شمالي :مديركل راه و شهرسازي خراسانشمالي در جلسه
شوراي مسكن استان گفت ۱۵ :هزار و  ۱۷۴واحد نهضت ملي مسكن در
قالبپروژههايمختلفبادرصدپيشرفتفيزيكيهشتدرصدتا ۵۵درصد
در استان در حال احداث هستند .قاسم قاسمي ،به تعداد ثبت نام كنندگان
در طرح نهضت ملي مسكن در استان اشاره كرد و افزود :تاكنون  ۵۸هزارو
 ۵۷۵متقاضي در اين طرح در استان ثبت نام كردند كه از اين تعداد ۲۳هزار
و هفتاد متقاضي تأييد نهايي و ۵هزارو ۵۹۹متقاضي واريز وجه كردند.
بوشهر :سرپرس��ت معاونت آموزش متوس��طه آموزش و پرورش
استان بوش��هر گفت ۸۰۰ :دانشآموز دوره تحصيلي متوسطه اول در
 ۹محور مرحله اس��تاني هشتمين جش��نواره نوجوان خوارزمي با هم
رقابت ميكنند .علياكبر بازيار با بيان اينكه تمركززدايي و هم افزايي،
مهمترين ويژگيهاي جشنواره هشتم است ،افزود :اين رويداد علمي-
مهارتي با حضور  ۸۰۰دانشآموز دختر و پسر دوره تحصيلي متوسطه
اول و در  ۹محور و سه قطب از چهارم تير به مدت  10روز برگزار ميشود
و نفرات برتر به مرحله كشوري راه مييابند.

