
با هدف جلوگيري      بوشهر
از ه�در رفت آب 
در سيستم لوله كشي روستاهاي استان بوشهر، 
سپاه اين شبكه را تعويض و نوسازي مي كند. 
ابوالحس��ن عالي، مديرعامل آبفاي بوشهر يكي از 
برنامه هاي مهم تسريع در اجرای طرح هاي آبرساني 
را مشاركت سپاه پاس��داران در محروميت زدايي 
اعالم كرد و گفت: دراين راستا اين نهاد طرح هاي 
توسعه، نوس��ازي و اصالح خطوط انتقال و شبكه 
آبرساني روستايي اس��تان را آغاز كرده است.  وي 
افزود: عالوه براين طرح جهادآبرساني، پروژه تأمين 
آب آشاميدني پايدار به 40 روستا و مناطق محروم 
با مش��اركت سپاه پاس��داران و با همكاري بخش 
خصوصي در حال انجام اس��ت.  اين مسئول ادامه 
داد: طرح هاي جهادآبرساني استان هم اكنون در 
روستاها و در مناطق كم برخوردار و محروم استان 
در حال اجراس��ت كه با توجه به عزم جدي سپاه، 

اميد به بهره برداري از اين طرح ها در كمترين زمان 
ممكن وجود دارد.  عالي اعتبار اجرای اين طرح ها 
را 160ميليارد تومان اعالم ك��رد و افزود: يكي از 
طرح هاي ديگر آبرس��اني، احداث مخازن ذخيره 

آب در استان بوشهر است كه اجرای اين طرح ها در 
شهرستان دشتستان، روستاهاي ساحلي، عسلويه و 
ديگر مناطق مخزن ذخيره آب براي تأمين و توزيع 
عادالنه آب در دستور كار قرار دارد.  وي از اجرای 

60كيلومتر طرح نوسازي شبكه آبرساني و خطوط 
انتقال آب جديد در روستاهاي محروم بوشهر خبر 
داد و گفت: در اين راستا توسعه 50كيلومتر شبكه 
توزيع در روستاهاي استان در دستور كار قرار گرفته 
است.  مديرعامل آبفاي اس��تان بوشهر با اشاره به 
كمبود آب در شهرستان دشتستان افزود: تكميل 
و افتتاح طرح آب  شيرين كن در شهرهاي دالكي، 
وحدتيه، آب پخش و سعدآباد بخشي از كمبود آب 
در دشتستان را جبران مي كند.  عالي همچنين از 
اجرای طرح خط انتقال آب از خط آبرساني كوثر 
خبرداد و تصريح كرد: با اج��رای اين طرح بخش 
ديگري از كمبود آب دشتستان جبران مي شود.  
وي اجرای خطوط  انتقال آب از  سد ارغون كلمه 
دشتس��تان خبر داد و گفت: اين خط انتقال براي 
مناطق بوشكان و كلمه در حال اجراست كه تكميل 
آن نقش مهمي در حل مشكالت آب اين مناطق 

دارد.
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88498441سرويس  شهرستان

سیداحمد هاشمي اشكا

بيمارستان۳۷۶تختخوابيايالمبهبهرهبرداريميرسد
بيمارستان ۳۷۶      ايالم
تختخوابي ايالم 
به طور كامل آماده و به زودي به بهره برداري 

می رسد. 
جاسم محمدي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
ايالم در جلسه هم انديشي رفع موانع راه اندازي 
بيمارس��تان ۳۷6تختخوابي شهر ايالم گفت: 
دانشگاه علوم پزشكي تمام توان خود را براي 
راه اندازي بيمارس��تان ب��ه كار گرفته و طبق 
برآوردها فاز اول بيمارستان رازي آماده افتتاح و بهره برداري است؛ نيروي انساني، امكانات و تجهيزات 
آن نيز آماده خدمت به مردم و بيماران است.  وي افزود: تأمين تجهيزات اوليه بيمارستاني بر عهده 
وزارت بهداشت است و تقريباً فراهم شده اند، اما تجهيزات استراتژيك و محوري بيمارستان شامل 
سنگ شكن، اي آرسي تي، سي تي اس��كن، راديوتراپي در اولويت اوليه وزارت بهداشت قرار ندارد و 
ممكن است تهيه آن اندكي زمان ببرد.  اين مسئول ادامه داد: بيمارستان رازي يك پروژه عام المنفعه 
است و از تمام مردم و مسئوالن استاني مي خواهيم در كنار ما باشند و در راه رفع مشكالت آن و تسريع 

در راه اندازي آن دانشگاه علوم پزشكي را ياري كنند. 

رشد121درصديپرداختتسهيالتبهكشاورزانكردستاني
تس���هيالت     كردستان
كش�اورزي در 
سال جاري با 1۲1 درصد رشد نسبت به سال 
گذشته به كشاورزان استان پرداخت مي شود. 
پيم��ان اس��كندري، رئي��س س��ازمان جهاد 
كشاورزي استان كردستان در هفتادمين جلسه 
قرارگاه امنيت غذايي گفت: پرداخت تسهيالت 
كشاورزي در س��ال جاري با 1۲1 درصد رشد 
نسبت به سال گذشته كمك شاياني به بهبود 
وضعيت كشاورزان استان كرده است.  وي با اشاره به اينكه صنايع غذايي و توليدكنندگان محصوالت 
كشاورزي، بيش��ترين تأثير را از تحوالت اقتصادي اخير متحمل شده اند، افزود: مولدان محصوالت 
كشاورزي براي اينكه خود را با ش��رايط جديد تطبيق دهند به زمان نياز دارند و تا آن زمان سيستم 
بانكي حتماً بايد از اين بخش حمايت كند.   اين مسئول ادامه داد: يكي از اولويت هاي ما در بحث امنيت 
غذايي، تأمين بذر كشت هاي پاييزه است كه اين اتفاق بايد با حمايت از شركت هاي بذري و پرداخت 
تسهيالت مناسب اتفاق بيفتد.  اسكندري با اشاره به رفع مشكالت شركت هاي توليد بذر در استان 

گفت: سرمايه در گردش شركت هاي بذري استان تأمين شده است. 

142كالسدرسدرگيالنمهرماهافتتاحميشود
با هدف رفع موانع      گيالن
تحصيل�ي 1۴۲ 
كالس در استان گيالن به بهره برداري مي رسد. 
علي دقيق، مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز 
استان گيالن گفت: ۳5 فضاي آموزشي شامل 
14۲ كالس درس با زيربناي بيش از 15 هزار 
مترمربع امسال در استان گيالن به بهره برداري 
مي رس��د.  وي افزود: هم اكن��ون 10۷ پروژه 
س��اخت فضاي آموزشي ش��امل 5۲0 كالس 

درس با زيربناي بيش از 9 هزار و ۲00 مترمربع در سراسر استان در حال انجام است.  اين مسئول با 
اشاره به ميزان سرانه فضاي آموزشي به ازاي هر دانش آموز در گيالن ادامه داد: سرانه فضاي آموزشي در 
استان 5/۳1 مترمربع به ازاي هر دانش آموز است كه شاخص آن در كشور به طور نسبي 5/۲ مترمربع 
و گيالن در ابن حوزه نسبت به ميانگين كشوري در جايگاه باالتري قرار دارد.  دقيق در مورد اجراي 
طرح آجر به آجر و پويش صحن حرم، مدرسه ام هم گفت: خيرين مدرسه ساز گيالن از ۲4 سال گذشته 

تاكنون در ساخت ۳50 فضاي آموزشي شامل بيش از هزار و 500 كالس درس مشاركت داشتند.

 بسيج سازندگي لرستان 
براي 802نفر شغل ايجاد كرد

 مستأجران اراكي
 70ميليون تومان وديعه مسكن مي گيرند

از ابتداي س�ال     لرستان
ج�اري تاكنون 
۲۲۹ شغل دراستان لرستان ابداع شده كه از 
اين تعداد براي ۳۴۴نفر شغل مستقيم و ۴۵۸ 
نفر شغل غيرمس�تقيم ايجاد ش�ده است. 
احس��ان جهانبخش،  مسئول بس��يج سازندگي 
لرس��تان در ديدار با اعضاي مجم��ع جهادگران و 
كارگروه هاي تخصصي بسيج س��ازندگي با بيان 
اينكه در راستاي تحقق منويات رهبر معظم انقالب 
و بهره گيري حداكثري از ظرفيت ها و منابع جهت 
ايجاد اش��تغال براي اقش��ار محروم و آسيب پذير 
در س��طح استان بس��يج س��ازندگي همواره پاي 
كار بوده اس��ت، گفت: رسالت بس��يج سازندگي 
محروميت زدايي است كه در سطح استان به ويژه 
روستاها و مناطق حاشيه  ش��هرها انجام مي شود.  
وي افزود: ۲هزار و 5۸۳ گروه جه��ادي  و نزديك 
به ۳0هزار عضو در بسيج سازندگي را سازماندهي 
كرده ايم ك��ه در عرصه هاي مختلف مش��غول به 
خدمت رس��اني به مناطق محروم هس��تند.  اين 
مسئول تصريح كرد: ۷0۷ صندوق قرض الحسنه 
خانگي، مردمي و مستقل داريم كه ۲5ميلياردتومان 
موجودي داشته و به ارائه تس��هيالت  اشتغال در 
س��طح اس��تان مي پردازند.  جهانبخش گفت: از 

ابتداي س��ال جاري تاكنون ۲۲9شغل ابداع كه از 
اين تعداد ۳44 نفر شغل مستقيم و 45۸ نفر شغل 
غيرمستقيم ايجاد شده اس��ت.  وي با بيان اينكه 
در راستاي ش��غل هاي ايجاد شده ۲۲9تسهيالت 
اش��تغال نيز پرداخت ش��ده اس��ت، افزود:  ارزش 
تس��هيالت ارائه ش��ده 11ميليارد و ۸10ميليون 
تومان بوده است.  مسئول بسيج سازندگي لرستان 
در رابطه با فعاليت مجمع جهادگران نيز گفت:  در 
حال حاضر اعضای ش��وراي جهادي شهرستان، 
مجمع جهادي جهادگران تشكيل و افرادی برای 
حضور در كارگروه های لرس��تان در سطح كشور 
انتخاب ش��ده اند.  جهانبخ��ش در رابطه با  برخي 
اعزام گروه ه��اي جهادي از ابتداي س��ال تاكنون 
افزود: رزمايش نوروزي با حضور500گروه جهادي 
و رزمايش جهادگران فاطمي نيز در ارديبهشت ماه 
با 6۳۳گروه جه��ادي برگزار ش��د.  وي ادامه داد: 
گروه هاي تخصصي در سطح استان كارگروه هاي 
ابالغي هستند كه امسال به صورت علمي، منسجم 
و دقيق وارد عمل شدند و با تخصص خود مي توانند 
منشأ اميدبخشي باشند.  مسئول بسيج سازندگي 
لرستان با اشاره به اينكه براي انقالب كار مي كنيم، 
گفت: فعاليت هاي عمراني در حاش��يه شهر صرفاً 

عمراني نيست، بلكه تأثير فرهنگي نيز دارد. 

وام وديعه مسكن     مركزي
در ش���هرهاي 
باالي ۲۰۰هزار نفر از جمله اراك ۷۰ميليون 

تومان تعيين شد. 
حميد انعامي، مديركل راه و شهرسازي استان 
مركزي گفت: وام وديعه مس��كن در شهرهاي 
باالي ۲00 هزار نفر و مراكز اس��تان ها از جمله 
اراك ۷0 ميليون و در ساير شهرها 40 ميليون 
تومان تعيين شده است.  وي در خصوص تعداد 
ثبت نامي هاي مسكن ملي در استان مركزي هم 
افزود: از مجموع ۳۸ هزار نفر ثبت نامي، 19هزار 
و190 نفر متعلق به شهر جديد اميركبير است 
كه از اين تعداد هزار و 1۸0 نفر واجد ش��رايط، 
هزار و ۳ نفر مراجعه و 60۷ نفر تاكنون پول واريز 
كرده اند.  اين مسئول ادامه داد: در شهر مهاجران 
نيز تاكنون 19هزار و ۳۷۸ نفر ثبت نام، ۲ هزار و 
544 نفر واجد شرايط، هزار و 9۳۷ نفر مراجعه 
و هزار و ۸ نفر واريز وجه داشته اند.  انعامي گفت: 
براي اف��رادي كه واريز وجه داش��ته اند، كمبود 
زمين وجود ندارد و پيگيري دريافت ميزان وام 
بايد از س��وي بانك عامل انجام شود.  وي افزود: 
در شهر اميركبير دو پروژه 150 و ۲00واحدي 
به صورت وياليي و تك واحدي در حال ساخت 

است و زميني به مساحت 65 هكتار به استعداد 
ساخت 900 واحد وياليي در اين شهر در حال 
آماده س��ازي اس��ت.  مديركل راه و شهرسازي 
استان مركزي با اشاره به پيشرفت 60 درصدي 
در شهرك مهاجران گفت: در ش��هر مهاجران 
دو پ��روژه ۲00و ۳00 واحدي با پيش��رفت ۲5 
درصدي در حال س��اخت اس��ت. در اين شهر 
همچنين پروژه 9۸ هكتاري با پيشرفت فيزيكي 
60درصد كه استعداد س��اخت 5 هزار واحد به 
صورت آپارتماني دارد.  انعام��ي افزود: در طرح 
نهضت ملي مس��كن، سهميه اس��تان مركزي 
61 هزار و 1۲۷ واح��د بود كه 1۳ ه��زار واحد 
در شهرهاي اميركبير و مهاجران هدف گذاري 
شده است و تاكنون براي ۲9 هزار و 6۸9 واحد 
مس��كوني زمين تأمين و همچني��ن عمليات 
اجرايي 16 هزار و ۲۲۸ واح��د نيز كليد خورده 
اس��ت.  وي ادامه داد: با توجه به اينكه س��اخت 
طرح نهضت ملي مسكن با آورده نقدي مردم و 
همچنين تسهيالت انجام مي شود، راهكارهاي 
الزم در راستاي توجه ويژه به پيشرفت فيزيكي 
طرح هاي نهضت ملي مس��كن در اس��تان ارائه 
مي شود و در صورت لزوم بايد انجام اين طرح ها 

در يك زمانبندي مناسب صورت گيرد. 

   مركزي: فرمانده پليس راه فرماندهي انتظامي استان مركزي گفت: 
ميانگين سرعت در جاده هاي اين استان 10 كيلومتر از كشور باالتر است 
و اين مهم در افزايش ش��دت تصادفات و كشته هاي ناش��ي از آن نقش 
مؤثري دارد.  سرهنگ محمد پورشمس افزود: در سه ماه اول امسال، وقوع 
تصادفات نسبت به مدت مشابه قبل، 5۸درصد افزايش داشته، اما حوادث 

رانندگي منجر به فوت با 9درصد كاهش همراه بوده است. 
  خراسان رضوي: در سومين نمايش��گاه »شهر هوشمند« كه از روز 
گذشته در مصالی تهران برپا شده اس��ت، ظرفيت هاي موجود در حوزه 
هوشمندسازي زيارت، بسترهاي خدمت رساني در فضاي مجازي، خدمات 
هوشند قابل ارائه به زائران، كسب و كارهاي دانش بنيان و زيرساخت هاي 
ايجاد شده در حرم مطهر رضوي براي توسعه عرصه خدمت، در معرض 

ديد عموم قرار مي گيرد. 
   بوشهر: مصدق كشاورزي، مديركل كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر با 
بيان اينكه سال گذشته 64 ميليارد تومان تسهيالت 4درصدي مشاغل خانگي 
به كارآفرينان پرداخت شد گفت: امسال  هزار ميليارد ريال تسهيالت براي اجرا 

طرح هاي مشاغل خانگي به استان بوشهر ابالغ شده است. 
  گيالن: مديركل ورزش و جوانان گيالن گفت: 50جشنواره ورزش هاي 
بومي محلي و روس��تايي و عش��ايري تا پايان تابس��تان در استان اجرا 
مي شود .  جهانبخش آرمان با اشاره به اينكه شهرستان آستارا از نظر تعداد 
شركت كننده بيشترين تعداد شركت كنندگان و شهرستان تالش بهترين 
شاخص ها را در اين مسابقات داشته است، افزود: مسابقات جام پرچم تير 

امسال در تمام روستاها، بخش ها و شهرهاي استان برگزار مي شود. 
  البرز: مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي البرز از اختصاص تسهيالت 
مشاغل خانگي به متقاضيان اين اس��تان خبر داد و گفت: مجوز مشاغل 
خانگي در مدت سه روز صادر مي ش��ود.  عبداله دارايي افزود: واحدهاي 
توليدي كه نسبت به جذب نيروهاي فارغ التحصيل دانشگاهي در مجموعه 
توليدي و صنعتي خود اقدام كنند، از مشوق هاي سهم دولت برخوردار 
مي شوند و مشكالت مربوط به جذب نيروي كار تخصصي در واحدهاي 

صنعتي در دستور كار اداره كل است. 
  آذربايجان غربي: استاندار آذربايجان غربي با اشاره به تعيين شاخص 
توسعه 9 درصدي براي استان گفت: درنظر داريم با استفاده از ظرفيت هاي 
بخش معدن و كش��اورزي به اين ش��اخص دس��ت يابيم.  محمدصادق 
معتمديان افزود: تمام مجموعه هاي اقتصادي، صنعتي و سرمايه گذاري در 
آذربايجان غربي به منظور همكاري و مشاركت با مجموعه هاي كشوري و 
بزرگ آمادگي دارند و در راستاي سرمايه گذاري اقتصادي در استان تمام 

ظرفيت و توان موجود به كار گرفته مي شود.

جوابيه
به پی انتش��ار مطلبی با عنوان »آقای ش��هردار قم!  ش��ما مسئول 
جمع آوری سگ های هار هستيد« در درگاه اينترنتی جوان آنالين در 
تاريخ 11تير 1401 و چاپ آن در صفحه 11 روزنامه »جوان« مورخ 
1۲ تير 1401 دفتر ارتباطات و امور بين الملل شهرداری قم در رابطه 
با وظايف و محدوده خدمات رسانی ش��هرداری ها و همچنين نحوه 
مديريت و ارائه خدمات در شهرك دامشهر قم و همچنين وقوع حادثه 
دلخراش مرگ دو كودك در اثر حمله سگ های ولگرد در اين شهرك 
توضيحاتی داده كه براساس آن، اتفاقات اخير به كم كاری شهرداری 

قم مربوط نبوده و مسئوليت آن متوجه شهردار اين شهر نيست. 
در بخش��ی از اين جوابيه آمده كه مديريت ش��هرك دامشهر قم و 
خدمات رسانی و فعاليت در اين محدوده برعهده هيئت امنای شهرك 
و زير نظر سازمان جهاد كشاورزی و اداره كل دامپزشكی استان است 
و به هيچ عنوان جزيی از محدوده خدماتی ش��هر قم و يا حريم آن 
نبوده و شهرداری اساساً هيچ گونه وظيفه قانونی و مأموريتی در اين 

محدوده خارج از شهر قم نداشته است. 

اجرايطرحجهشتوليد
در۸ميليونهكتارازديمزارهايكشور

ط�رح جه�ش تولي�د در ۶ ميلي�ون هكت�ار از گندمزاره�ا و 
۲ميلي�ون هكت�ار از م�زارع ج�و 1۵ اس�تان كش�ور اج�را و ت�ا 
پايان س�ال آين�ده اين ط�رح در ۲۲ اس�تان عملياتي مي ش�ود. 
معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي گفت: طرح جهش توليد در 
۸ميليون هكتار از گندمزارها و مزارع جو 15 استان كشور اجرا می شود.  
عليرضا مهاجر كه ب��راي بازديد از طرح جهش تولي��د در ديمزارهاي 
مازندران به اين استان سفر كرده، گفت: ارتقاي توليد و بهبود راندمان 
از جمله اهداف طرح جهش توليد در ديمزارهاست و اين طرح تاكنون 

در 6ميليون هكتار از گندمزارها اجرا شده است. 
وي با بيان اينكه ۲ ميليون هكتار از مزارع جو كشور نيز تحت پوشش 
قرار گرفته است، افزود: محصوالتي نظير جو، علوفه، دانه هاي روغني 
و گندم در طرح جهش توليد در ديمزارها مورد حمايت و كاشت قرار 
مي گيرند.  مهاجر ادامه داد: اين طرح با همكاري ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام راحل در مزارع 15 اس��تان كش��ور اجرا و سال آينده اين 
طرح در ۲۲ استان گسترده مي شود.  معاون امور زراعت وزارت جهاد 
كشاورزي با اشاره به وجود ۲۲ هزار هكتار ديمزار در مازندران، استفاده 
از ارقام زودرس را در ارتقاي عملكرد و توليد مهم دانست و گفت: توليد 

در ديمزارها سبب صرفه جويي ارزي يك ميليارد دالري مي شود. 

حمايتبنيادبركتاز2۵۰۰شركتدانشبنيان
برايثروتآفرينيدرمناطقمحروم

در حال حاضر حدود ۶هزار شركت دانش بنيان در استان هاي ايران 
وجود دارد كه توجه و استفاده از خروجي هاي آنها مي تواند تحوالت 
بزرگي در عرصه هاي مختلف به همراه داشته باشد. بر همين اساس 
بنياد بركت زنجيره ارزش افزوده براساس پتانسيل ها و استعدادهاي 
مناطق محروم را مدنظر قرار داده و به گفته مديرعاملش بايد عرض 
حداكثر دو سال به اشتغال پايدار و كسب وكار مستمر دست يابند.  
به همين خاطر حمايت از ۲ هزار و ۵۰۰ شركت دانش بنيان در برنامه 
كاري بنياد بركت قرار گرفته و با ورود اين ش�ركت ها به روستاها 
و نقاط كم برخ�وردار مي ت�وان از هم اكنون منتظ�ر اقداماتي بود 
كه در نهايت ب�ه ثروت آفريني در آن منطقه منتهي خواهد ش�د. 

    
چند روز پيش مراسم اختتاميه پنجمين همايش مجريان اشتغالزايي بنياد 
بركت برگزار شد و با تقدير از مجريان برتر برنامه هاي بنياد بركت براي 
ادامه كار در سال جديد تشريح شد.  حاال اين بنياد از روستاها تا حاشيه 
شهرها را رصد مي كند تا عالوه بر حمايت از ش��ركت هاي دانش بنياد، 
از آنها براي باالبردن س��طح بهره وري در حوزه هاي مختلف بهره ببرد.   
مديرعامل بنياد بركت با بيان اينكه بعد از نامگذاري سال 1401 از سوي 
رهبر معظم انقالب به نام »توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين« حمايت 
ويژه از شركت هاي دانش بنيان نيز در دس��تور كار اين بنياد قرار گرفته 
است، مي گويد: »دستورالعمل حمايت از شركت هاي دانش بنيان آماده 
شده و امسال ۲ هزار و 500 شركت دانش بنيان تحت پوشش اقدامات 
حمايتي ستاد اجرايي فرمان امام و بنياد بركت قرار مي گيرند.«  محمد 
تركمانه ادامه مي دهد: »با لحاظ اين موضوع كه 6 هزار شركت دانش بنيان 
در كش��ور فعاليت دارند، حمايت از ۲ هزار و 500 ش��ركت از اين تعداد 
مي تواند منجر به تحوالت بزرگي در كشور به خصوص در حوزه اشتغالزايي 
شود.«  به گفته اين مسئول، جلسات كميته هاي دانش بنيان بنياد بركت 
با پارك هاي فناوري در اس��تان هاي مختلف در حال برگزاري اس��ت تا 
ش��ركت هاي دانش بنياني كه آمادگي راه اندازي طرح هاي اشتغا لزايي 
را دارند، شناسايي و حمايت شوند.  مديرعامل بنياد بركت در عين حال 
متذكر مي شود بايد در انتخاب شركت هاي دانش بنيان و اختصاص بودجه 

به طرح هاي پيشنهادي دقت كافي شود. 
   هدف و كسب وكار مستمر است

اتفاق خوبي كه در بنياد بركت در حال رقم خوردن است اينكه زنجيره 
ارزش افزوده با توجه به پتانس��يل ها و استعدادهاي هر منطقه بايد در 
عرض يك تا دو سال در آن منطقه شكل بگيرد. موضوعي كه تركمانه 
ه��م آن را مدنظر ق��رار داده و تمرك��ز روي زنجي��ره ارزش را از ديگر 
اولويت هاي بنياد بركت در سال 1401 اعالم مي كند و مي گويد: »اگر 
در يك منطقه محروم وارد مي ش��ويم بايد به دنبال اش��تغال پايدار و 
كسب وكار مستمر باشيم تا منجر به ثروت آفريني در آن منطقه شود.«  
اين مسئول برگزاري همايش مجريان طرح هاي اشتغا لزايي را فرصت 
مناسبي براي تبادل تجربيات دانسته و ادامه مي دهد: »در اين همايش 
كالس هاي آموزشي مناسب و كاربردي هم برگزار شد كه بايد از طريق 

فضاي مجازي ادامه پيدا كند.«
مديرعامل بنياد بركت خطاب به مجريان اشتغالزايي اين بنياد تأكيد 
مي كند: »شما رهبران پيشرفت منطقه اي هستيد و تجربه هاي خوبي در 
ميدان داريد.« تركمانه با اشاره به برنامه هاي اشتغالزايي در سال 1401 
خاطر نش��ان مي كند: »با توجه به قولي كه در شوراي عالي اشتغال به 
رئيس جمهور براي ايجاد ۳00 هزار ش��غل داده ايم بايد آماده يك كار 
بزرگ و جهادي باشيم.« وي ادامه مي دهد: »آيين نامه تبصره 16 بودجه 
سال 1401 به زودي از طرف دولت ابالغ مي شود و منابع خوبي را براي 
ايجاد فرصت هاي كس��ب وكار در مناطق محروم و روستايي در اختيار 
بنياد بركت قرار مي ده��د.«  تركمانه به مجري��ان توصيه مي كند: »با 
افزايش تعامل و همكاري با نهادهاي استاني و به خصوص استانداري ها 

اتفاقات خوبي را در حوزه اشتغالزايي رقم بزنيد.«
   لزوم اشتغالزايي در حاشيه شهرها 

در حال حاضر نمايندگي هاي ستاد اجرايي فرمان امام در استان ها براي 
همكاري با مجريان آمادگي خود را اعالم كرده اند و در همين راس��تا 
امكانات الزم براي فعاليت هر چه بيشتر و بهتر مجريان و تسهيل گران 
بركت را فراهم كرده اند.  معاون اجتماعي و امور استان هاي ستاد اجرايي 
فرمان امام نيز با اشاره به اقدامات انجام شده در مناطق محروم، مجريان 
اش��تغالزايي را رهبران اجتماعي خوانده و خطاب به آنها مي گويد: »با 
تأسي از داستان حضرت موسي)ع( و فرعون بايد هفت اصل شخصيت 
دادن و هويت بخشي، تربيت نيرو، مراقبت و مداومت، شجاعت، پرورش 

فكري، صبر و اتصال به خدا را در كارتان لحاظ كنيد.«
علي عسگري خاطرنش��ان مي كند: »معضل محروميت از روستاها به 
حاشيه شهرها سرايت كرده است. الزم است كه به حاشيه شهرها توجه 
بيشتري شود و مدل هاي اشتغالزايي در اين مناطق نيز به شكل ويژه تري 
به اجرا درآيند.« معاون توسعه روستايي و مناطق رياست جمهوري هم 
بر لزوم نگاه كالن ت��ر به موضوع محروميت در روس��تاها تأكيد كرده و 
مي گويد: »از ابتداي انقالب اسالمي اقدامات بسيار مؤثري در بخش هاي 
زيرساختي از جمله شبكه آبرساني، راهس��ازي و توزيع شبكه برق در 
روستاها انجام شده است و ۷4 س��ازمان و نهاد در اين مناطق مشغول 
فعاليت هستند.« اميرحسين مدني يادآور مي شود: »با وجود اين اقدامات 
همچنان شاهد خالي شدن روستاها از مردم هستيم و به خصوص جمعيت 
جواني در اين مناطق نداريم.« وي با تأكيد بر فعال كردن ظرفيت هاي 
مردمي در روستاها خاطرنشان مي كند: »تنها مجموعه اي كه در حوزه 
اقتصاد روستا، توانمندس��ازي مردم، محروميت زدايي و اشتغالزايي در 
روستاهاي كشور به ش��كل واقعي و عملي فعاليت مي كند بنياد بركت 
است.« به گفته اين مسئول، دغدغه مردم در روستاها اشتغال است و بايد 

روي اين مسئله، تمركز ويژه داشت. 
ناگفته نماند بنياد بركت از س��ال گذش��ته و براي اولين بار اشتغالزايي و 
توانمندس��ازي در مناطق مح��روم و كمتر برخوردار كش��ور را از طريق 
»فريلنس��ينگ بين المللي« و در قالب برگزاري يك رويداد ملي نيز آغاز 
كرده است.  مشاغل پيش  بيني شده در اين رويداد بيشتر در حوزه آي تي، 
برنامه  نويس��ي تلفن همراه و وب، عكاس��ي، گرافيك، هوش مصنوعي، 
معماري، طراحي در رشته هاي مهندسي از جمله مكانيك، صنايع و برق 
ايجاد مي شود.  فريلنسينگ به معناي كار از راه دور است كه طي آن يك 
فرد با راه اندازي يكي از مشاغل نرم  افزاري، اموري مانند برندينگ، بازاريابي، 
جذب مخاطب، مذاكرات، عقد قرارداد، پشتيباني، توسعه، تحويل محصول 
و خدمات پس از فروش را شخصاً انجام مي دهد و دستمزد خود را از كارفرما 
دريافت مي كند و با توجه به عدم نياز به حضور شخص، با كارفرماي خارج 
از كشور نيز قابل انجام است.  به گفته كارشناسان، فريلنسينگ بين المللي 
مي تواند از جمله راه هاي دور زدن تحريم ها باش��د و يك فريلنسر ايراني 
بدون محدوديت و نگراني مي تواند در حوزه بين المللي فعال باش��د و با 

كارفرمايان خارجي وارد مذاكره و تعامالت حرفه اي شود.

اجرايطرحآبياريفضايسبز
بهصورتزيرسطحيدريزد

براي اولين بار در كشور طرح آبياري فضاي سبز يزد به صورت 
زيرسطحي اجراشد. 

محمدحسن منصوري زاده، رئيس سازمان سيما منظر و فضاي سبز 
شهرداري يزد با اشاره به اجراي طرح آبياري فضاي سبز اين شهر به 
صورت زيرسطحي گفت: معايب آبياري قطره اي يا تحت فشار سطحي 
نياز به زمان طوالني تر جهت آبياري دارند كه عالوه بر رويش بيشتر 
علف هاي هرز، موجب به سطح خاك آمدن ريشه درختان مي شود.  
وي با بيان اينكه در طرح نوين آبياري ديگر شاهد معايب آبياري قطره يا 
تحت فشار سطحي نخواهيم بود، افزود: اين شيوه نوين آبياري بهترين 
راه نجات كوير و مناطق كم بارش است كه با توجه به اجراي آن در عمق 
خاك، گياه را از هرگونه آس��يب پذيري محفوظ نگه داشته و با وجود 
آبياري در زماني كوتاه، آب سريع تر به اطراف ريشه نفوذ كرده و ريشه در 

رطوبت طوالني و ماندگار به دور از گرما و تبخير رشد مي كند.

ثبتناممتقاضيانپيادهرویاربعين
درزنجانادامهمييابد

پيش ثبت نام اعزام به مراس�م اربعين تا ۳1 تيرماه در استان 
زنجان ادامه دارد. 

ابراهيم احدي، مديركل حج و زيارت استان زنجان گفت: پيش 
ثبت نام اعزام زائران به عتبات در اربعين حسيني آغاز شده است 
و تا ۳1 تيرماه ادامه دارد.  وي اف��زود: عالقه مندان به حضور در 
پياده روي اربعين حسيني، براي پيش ثبت نام به سامانه سماح 
ب��ه آدرس samah. haj. ir مراجع��ه كنن��د. متقاضيان توجه 
داشته باشند كه اين مرحله به منزله ثبت نام قطعي نيست.  اين 
مس��ئول ادامه داد: تزريق دو ُدز واكسن كرونا و داشتن گذرنامه 
با مدت اعتبار شش ماه، از ديگر شرايط حضور در مراسم اربعين 
حسيني است.  احدي خاطرنشان كرد: متقاضيان سفر به عتبات 
عاليات بايد با مراجعه به سايت عتبات عاليات يا دفاتر زيارتي در 

شهرستان ها و مركز استان ثبت نام خود را تكميل كنند.

راهاندازيمجتمعدرمانيصحرايي
بههمتنيرويدرياييسپاه

مجتمع درماني صحرايي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در مناطق زلزله زده هرمزگان تجهيز و راه اندازي شد. 
رضا يوسفي، مسئول امداد و عمليات مركز بهداري جنوب نيروي دريايي 
سپاه پاسداران گفت: اين مجتمع درماني داراي 11تختخواب و دو واحد 
تفكيك شده خواهران و برداران دارد.  وي با بيان اينكه ويزيت، تزريقات، 
سرم درماني و دارو در اين مركز به صورت رايگان تجويز مي شود، تصريح 
كرد: روزانه 50 تا 100 بيمار در اين مركز خدمات پزشكي ارائه مي شود.  
مس��ئول امداد و عمليات مركز بهداري جنوب نيروي دريايي س��پاه 
پاسداران افزود: در اين درمانگاه امكان حمل مصدوم و بيمار تا اولين مركز 
درماني هم وجود دارد.  اين مركز درماني، شامل بخش هاي اورژانس، 
راديولوژي، كودكان، چش��م پزش��كي، داخلي، زنان، دندانپزش��كي، 
سونوگرافي و داروخانه مي باشد و به صورت يك واحد بيمارستاني كامل، 

آماده ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم است.

    هرمزگان   زنجان    يزد

طرح»نجما«
درمخابراتگلستاناجراميشود

ط�رح »نجم�ا« تحت عن�وان نهضت      گلستان
جهادي ش�ركت مخابرات اي�ران در 

استان گلستان اجرا مي شود. 
غالمعلي شهمرادي، مدير مخابرات منطقه گلستان از آغاز به كار طرح 
»نجما« تحت عنوان نهضت جهادي شركت مخابرات ايران خبر داد و 
گفت: به زودي اين طرح در استان گلستان آغاز خواهد شد كه اميدواريم 
جزء استان هاي پيشرو در كشور باشيم. وي از اتصال ۲۷۸روستا به فيبر 
نوري خبرداد و افزود: اين طرح در استان مدتي است كه شروع شده و 
به عنوان نهضت جهادي شركت مخابرات ايران در سال 1401 در قالب 
جديدي قرارگرفته و از اولويت اجرايي ويژه اي برخوردار ش��ده است. 
مدير مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اينكه مجهز  شدن به فناوري ها 
و تجهيزات به روز مي تواند عامل مهمي در ايجاد زيرساخت هاي ماندگار 
باشد، گفت: توسعه و تأمين زيرساخت هاي ارتباطي استان بر بستر فيبر 
نوري عالوه بر دسترسي مردم استان به ارتباطات مخابراتي با كيفيت 

مي تواند كمك بزرگي به پيشرفت استان در تمامي ابعاد كند.

آغازفعاليت۵۷۸پايگاهتابستانيدانشآموزيدركرمانشاه
۵۷۸ پاي�گاه      كرمانشاه
لي����ت  فعا
تابستاني براي غني س�ازي اوقات فراغت 
دانش آموزان دراس�تان كرمانشاه فعاليت 

خود را آغاز كردند. 
س��يامك ش��يرمحمدي، رئيس اداره فرهنگي، 
هنري، اردوها و فضاهاي پرورشي اداره كل آموزش 
و پرورش استان كرمانش��اه گفت: تابستان سال 
گذشته در حالي كه س��هيمه استان براي برپايي 
پايگاه هاي اوقات فراغتي به اندازه امسال و همان عدد 5۷۸پايگاه بود، به دليل استقبال خوب دانش آموزان 
استان در نهايت 640 پايگاه تابستاني عهده دار اجراي برنامه هاي مرتبط با غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان 
شدند.  وي با اشاره به برگزاري كالس هاي آموزشي، هنري، ورزشي در پايگاه هاي اواقت فراغتي آموزش و 
پرورش افزود: اين پايگاه هاي تابستاني ظرفيت پذيرش 90 هزار دانش آموز را دارند.  اين مسئول ادامه داد: 
دانش آموزاني كه در فعاليت هاي مهارت محور شركت كرده باشند، بعد از پايان دوره مي توانند با مراجعه به فني 

و حرفه اي و شركت  در آزمون ، گواهي مهارتي مرتبط با آموزش هايي را كه ديده اند، كسب كنند.


