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88498441سرويس  شهرستان

 انجام ۵۵ هزار تست كوويد 
با طرح شهيد سليماني در خراسان شمالي

معاون بهداش�تي دانش�گاه علوم    خراسان شمالي
پزشكي خراسان شمالي از انجام ۵۵ 
هزار و ۷۳۷ مورد تس�ت كوويد در طرح شهيد سليماني خبر داد. 
دكتر افشين دلشاد معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در 
خصوص اقدامات انجام شده از ابتداي طرح »شهيد قاسم سليماني« در استان 
تاكنون گفت: از ابتداي شروع طرح، ۹۴ تيم رهگيري با ۴۱۲ عضو تشكيل 
شده است كه ۳۰ هزار و ۸۰۰ تست سريع كوويد ۱۹ توسط اين تيم انجام 
شد و از اين تعداد يك هزار و ۱۷۹ تست مثبت شدند.  وي افزود: تعداد ارجاع 
به مراكز منتخب كرونا ۲ هزار و ۲۵ مورد بوده كه تعداد افراد معرفي شده براي 
انجام تست ۲ هزار و ۳۹۴ مورد بوده است.  معاون بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشكي خراسان شمالي با اشاره به تشكيل ۳۶ تيم مراقبتي با ۷۵ عضو و ۴۹۸ 
تيم حمايتي با ۱۴۲۳ عضو تصريح كرد: تاكنون ۴۹۷ مورد مراقبت در منزل 

انجام شده و ۳ هزار و ۴۴۲ خانواده آسيب پذير نيز حمايت شدند.

مدي�ركل بني�اد     همدان
مس�كن اس�تان 
هم�دان از اح�داث ۳ ه�زار واح�د مس�كن 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  در  محرومي�ن 
حس��ن ظفري مديركل بنياد مسكن همدان، با 
بيان اينكه پروژه مس��كن محرومي��ن از مهرماه 
سال گذشته در استان آغاز ش��ده است، افزود: 
از آغاز اين پروژه تاكنون بي��ش از ۱۱۰۰ واحد 
به بهره برداري رس��يده و در اختي��ار متقاضيان 
قرار گرفته اس��ت.  وي افزود: براي اجراي پروژه 
مس��كن محرومين بيش از ۱۵۰۰ ميليارد ريال 
تس��هيالت بانكي با كارمزد پن��ج درصد و ۹۰۰ 
ميلي��ارد ريال كم��ك بالعوض حس��اب ۱۰۰ 
حضرت ام��ام)ره( و دولت در نظر گرفته ش��ده 
است.  مديركل بنياد مسكن استان همدان ادامه 
داد: تاكنون براساس سهميه منظور شده بيش 
از ۳۱۵۳ متقاضي شناس��ايي و ۲۸۰۵ متقاضي 
به بانك ها معرفي ش��ده است و ۲۵۰۳ متقاضي 

موفق به عقد قرارداد با بانك هاي عامل شده اند.  
ظفري با بي��ان اينكه بي��ش از ۱۷۷۹ واحد پي 
كني شده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: همچنين 
در ۱۴۸۵ واحد اس��كلت و بيش از ۱۳۴۶ واحد 
اجراي سقف انجام گرفته است.  وي يادآور شد: با 

هماهنگي و برنامه ريزي صورت گرفته در سطح 
استان شاهد اتمام ۳ هزار واحد مسكن محرومين 
در سطح روس��تاهاي اس��تان قبل از نيمه سال 
۱۴۰۰ خواهي��م ب��ود.  مديركل بنياد مس��كن 
استان همدان با بيان اينكه براساس سرشماري 

نفوس و مسكن سال ۹۵ بيش از ۱۶۵ هزار واحد 
مسكن روس��تايي در سطح روس��تا وجود دارد، 
تصريح كرد: در اين واحدها بي��ش از ۱۹۹ هزار 
خانوار زندگي مي كنند.  ظف��ري گفت: با توجه 
به تأييد و تصويب طرح ويژه مسكن روستايي از 
سال ۸۴ مبني بر بهسازي و نوسازي ساالنه ۲۰۰ 
هزار واحد مسكن روستايي در سطح روستاهاي 
كشور با استفاده از تس��هيالت يارانه اي و آورده 
متقاضيان تاكنون از ابتداي ش��روع اين برنامه 
بيش از ۱۴۸ هزار س��هميه به استان اختصاص 
پيدا كرده و براساس اين س��هميه بيش از ۱۴۰ 
هزار متقاضي شناسايي، تشكيل پرونده، معرفي 
به دفاتر نظام فني روس��تايي و بانك هاي عامل 
انجام شده است .  اين مقام مسئول افزود: بيش از 
۱۲۲ هزار متقاضي موفق به عقد قرارداد و شروع 
به ساخت واحد مس��كوني در سطح روستاهاي 
استان كرده است كه خوشبختانه بيش از ۱۱۰ 

هزار واحد موفق به گرفتن پايانكار شده اند. 

اتمام ساخت 3 هزار واحد مسكن محرومین در همدان تا نیمه اول سال

سجاد مرسلي

افزايش ۶۰ درصدي حوادث رانندگی  در خراسان  جنوبي  
حوادث و سوانح      خراسان جنوبي
ترافيكي نوروز 
1۴۰۰ در استان خراسان جنوبي نسبت به سال 
ياف�ت.  افزاي�ش  درص�د   ۶۰ گذش�ته 
جالل احمدي، معاون درمان دانش��گاه علوم 
پزش��كي بيرجند گفت: افزايش رفت و آمد و 
تردد در جاده هاي اس��تان در نوروز امس��ال، 
منجربه بروز حوادث و سوانح ترافيكي متعدد 
شد كه با افزايش ۶۰ درصدي حوادث نسبت 

به سال گذشته، نيازمند توجه ويژه است.  وي افزود: طرح امداد نوروزي از ۲۵ اسفند سال گذشته تا 
۱۴ فروردين امسال در استان خراسان جنوبي اجرا شد و متأسفانه بعد از طرح ويژه امداد نوروزي هم 
افزايش موارد حوادث و سوانح ترافيكي ادامه داشته است.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
ادامه داد: اين موضوع در كنار بيماران نيازمند انتقال بين شهرستاني حجم كاري عمده اي را به حوزه 
خدمات درماني و ناوگان آمبوالنس استان تحميل كرده است به  نحوي  كه فقط در شهرستان نهبندان 

در طرح ويژه امداد نوروزي ۴۳ مورد انتقال بيمار به بيرجند انجام  شده كه ۲۰ مورد تصادفي بودند.

روستاي گرماب شهرستان فيروزه شهر شد
فرماندار فيروزه      خراسان رضوي
از تبديل شدن 
روستاي ۵ هزار نفري گرماب به شهر خبرداد. 
ابوالفضل حكيم پ��ور فرماندار في��روزه گفت: 
روستاي گرماب با ۵ هزار نفر جمعيت بزرگ ترين 
روستا و دومين كانون جمعيتي شهرستان بود 
كه در بخش طاغنكوه قرار دارد و نرخ مهاجرت  
پذيري آن هم بس��يار باال بود.  وي ادامه داد: با 
توجه به جمعيت باالي روس��تا و مشكالتي كه 
در منطقه وجود داشت، مديريت روستايي ديگر در اين روستا جوابگو نبود و نياز بود كه اين روستا به 
شهر تبديل شود.  فرماندار فيروزه خاطرنشان كرد: اين موضوع، در سال ۹۸ به صورت جدي با ارائه طرح 
توجيهي در دولت مطرح و با تالش نمايندگان دوره  قبل و نمايندگان فعلي پيگيري شد و در نهايت در 
۱۷ فروردين ماه سال جاري با اين طرح موافقت شد.  حكيم پور گفت: در حال حاضر مشكالت زيادي 
در زمينه شبكه آب رساني، بهداشت، مبلمان شهري و نظافت معابر در گرماب وجود دارد كه همه  اين 

مشكالت نيازمند اين بود كه در اين منطقه تشكيالت شهرداري و آبفاي شهري مستقر شود.

سيداحمد هاشمي اشكا

اهداي۶ هزار جلد قرآن كريم به مردم مناطق محروم اروميه
مدي����ركل     آذربايجان غربي
تبليغ����ات 
اسالمي استان آذربايجان غربي از اهداي ۶هزار 
جلد قرآن كري�م در مناطق مح�روم اروميه 
همزمان با اي�ام ماه مبارك رمض�ان خبرداد. 
حجت االسالم محمد داداش زاده مديركل تبليغات 
اسالمي استان آذربايجان غربي در تشريح برنامه هاي 
اين اداره كل همزمان با ماه رمضان با اشاره به اينكه 
در اين ماه محور برنامه ها بر پايه موضوعات مختلف 

مربوط به قرآن كريم خواهد بود و برنامه ها به صورت مجازي اجرا مي شود. گفت: از جمله برنامه هاي ماه رمضان 
اهدای رايگان ۶ هزار جلد قرآن كريم در مناطق محروم و حاشيه نشين استان است تا از اين طريق به ترويج 
فرهنگ قرائت قرآن در آن مناطق نيز كمك شود.  وي افزود: برگزاری جشنواره قرآني در سه بخش كودكان و 
نوجوانان، جوان و خانواده نيز از ديگر برنامه هاي قرآني ماه رمضان بوده كه به صورت مجازي برگزار مي شود.  
مديركل تبليغات اسالمي آذربايجان غربي با بيان اينكه آموزش قرائت و حفظ قرآن كريم در ايام ماه رمضان نيز به 
صورت مجازي انجام می شود، برگزاري مسابقات قرآني و تجليل از افراد برگزيده، ختم روزانه قرآن در بستر فضاي 

مجازي و نصب پوسترها، بنرها و بيلبوردهايي با پيام هاي قرآني را از ديگر برنامه هاي ايام رمضان برشمرد.

۶ هزار مسکن روستايي لرستان مقاوم سازي مي شود 
مدي����ركل      لرستان
بنيادمس�كن 
انقالب اسالمي لرستان از آغاز مقاوم سازي 
۶هزار واحد مسكن روستايي استان خبرداد. 
مس��عود رضايي مديركل بنيادمسكن انقالب 
اسالمي لرستان با اش��اره به مقاوم سازي ۶هزار 
واحد مسكوني روستايي در اين استان گفت: بنياد 
مسكن انقالب اسالمي لرستان مقام دوم بهسازي 
و مقاوم سازي مسكن روستايي را در سطح كشور 

دارد و با توجه به هدف گذاري انجام شده، مقاوم سازي واحدهاي مسكوني واقع در روستا را امسال به ۸۶ 
درصد افزايش مي دهد.  وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر از ۱۵۳ هزار واحد مسكن روستايي ۱۱۶ هزار 
واحد بهسازي و مقاوم سازي شده است كه اين رقم تا پايان ۱۴۰۰ به ۱۲۲ هزار واحد مي رسد.  مديركل 
بنيادمسكن انقالب اسالمي لرستان ميانگين فعلي مقاوم سازي مسكن روستايي لرستان را ۸۱ درصد عنوان 
كرد و گفت: تخصيص سهم تسهيالت بودجه س��ال ۱۴۰۰ به استقبال و مشاركت مردم روستا در طرح 
مقاوم سازي بستگي دارد.  رضايي افزود: انتظار داريم مردم استان براي دريافت تسهيالت مقاوم سازي اقدام 

كنند تا واحدهاي فرسوده روستايي قبل از خسارت احتمالي بالياي طبيعي، بهسازي شود. 

 عشاير اردبيلي 
كارت هوشمند معيشتي مي گيرند

در حمايت از جامعه عشايري براي      اردبيل
تهيه اق�الم مورد نياز معيش�تي و 
دام�ي كارت هوش�مند در بي�ن آنه�ا توزي�ع مي ش�ود. 
ش��اهپور عاليي مقدم رئيس سازمان امور عش��ايري كشور در سفر به 
خلخال گفت: در كنار توزيع كارت هوشمند براي جامعه عشايري در سال 
مزين به توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها از شكل گيري شركت هاي 
تعاوني عشايري در حمايت از اين اقشار توليدكننده و مولد حمايت هاي 
الزم را انجام مي دهيم.  وي خاطرنشان كرد: به صورت گسترده از تأمين 
نهاده هاي دامي عشاير و ساير نيازمندي هاي اين جامعه حمايت هاي 
الزم را انجام مي دهيم تا امسال در مسير توليد مشكلي نداشته باشند.  
ميرغني نظري نماينده مردم خلخال و كوثر در مجلس هم گفت: مجلس 
در حمايت از صندوق بيمه عشايري و روستايي ۳ هزار ميليارد تومان 
منابع براي اين صندوق پيش بيني كرده تا حمايت و پشتيباني ها در اين 
حوزه انجام شود.  همزمان با س��فر رئيس سازمان امور عشايري كشور 

احداث راه عشايري به طول ۲/۵ كيلومتر در خلخال آغاز شد.

 راه اندازي حسينيه مجازي 
قرار عاشقي در البرز 

رئيس سازمان بس�يج مداحان      البرز
الب�رز از راه ان�دازي حس�ينيه 
مج�ازي ق�رار عاش�قي در م�اه مب�ارك رمضان خب�رداد. 
ابراهيم نوروزي فر رئيس سازمان بسيج مداحان البرز گفت: بسيج 
مداحان استان البرز در طول ماه مبارك رمضان حسينيه مجازي 
راه اندازي خواهد كرد.  وي افزود: بر اين اساس برنامه قرار عاشقي هر 
شب در ماه مبارك رمضان به صورت زنده در كنار امامزادگان شاخص 
استان البرز با حضور مداحان برجسته و شاعران استان از حسينيه 
مجازي پخش خواهد شد.  رئيس بسيج مداحان استان البرز تصريح 
كرد: به لحاظ اين كه مردم نمي توانند در حسينيه ها و مساجد حضور 
داشته باش��ند به صورت زنده از فيض ماه مبارك رمضان و از نواي 
مداحان اهل بيت)ع( استفاده خواهند كرد.  نوروزي فر خاطرنشان 
كرد: همچنين مجمع الذاكرين سازمان بسيج مداحان استان البرز 
۱۰ ويژه برنامه در طول سال خواهد داشت كه با استفاده از سخنرانان 

و مداحان برجسته كشوري و استاني نيز، برگزار مي شود.

 توزيع بسته هاي غذايي و معيشتي 
ميان نيازمندان شهرستان كارون 

جهادگران شهرستان كارون در ادامه     خوزستان
رزمايش كمك هاي مؤمنانه، بسته هاي 
غذايي و معيش�تي را ميان خانواده هاي كم برخ�وردار توزيع كردند. 
شاكر عشيراوي مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه كارون گفت: 
با كمك بس��يجيان جهادگر براي نيازمندان اين شهرستان غذا و 
بسته هاي معيشتي تهيه شد.  وي افزود: در اين مرحله از كمك هاي 
مؤمنانه، بسيجيان پايگاه شهيد قدوسي كوي شكاره يك و گروه 
جهادي ياوران واليت، پخت و بس��ته بندي ۲ هزار پرس غذا براي 
كمك به نيازمندان و محرومان شهرس��تان را برعهده گرفتند و با 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي بين گروه هاي هدف توزيع كردند.  
مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه كارون ادامه داد: مؤسسه خيريه 
شهداي مدافع حرم اهواز در شهرستان كارون نيز، ۴۵۰ بسته غذايي 
به مبلغ ۷۵۰ ميليون ريال را به نيت سالمتي و تعجيل در فرج امام 
زمان عجل اهلل تعالي فرجه الشريف خريداري و به دست خانواده هاي 

نيازمند و بي سرپرست اين شهرستان رساندند. 

  خوزستان: مديركل تعزيرات حكومتي استان خوزستان از محكوميت 
بيش از يك ميليارد ريالي فروشنده بذر تقلبي در دزفول خبرداد.  بيرانوندي 
گفت: پس از ارسال شكوائيه مبني بر فروش بذر تقلبي به اداره تعزيرات 
حكومتي شهرستان دزفول از سوي اتاق اصناف، رئيس شعبه اول تعزيرات 
حكومتي دزفول وارد رسيدگي پرونده شد.  وي افزود: رئيس اداره تعزيرات 
حكومتي شهرستان دزفول پس از استعالمات الزم و گرفتن دفاعيات متهم 
و بالوجه بودن وي را به مبلغ يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال در حق دولت 

و مبلغ ۹۰۰ ميليون ريال در حق شاكي محكوم نمود. 
  مركزي: فرمانده انتظامي استان مركزي از دستگيري دو قاچاقچي 
سالح و مهمات خبرداد.  سردار حسن مفخمي گفت: مأموران پليس امنيت 
عمومي استان مركزي در تحقيقاتي فني و اطالعاتي، از برنامه ريزي قاچاق 
مقادير قابل توجهي سالح جنگي توسط دو قاچاقچي از دو استان مرزي به 
مركز كشور مطلع شدند.  وي افزود: در فرآيند تحقيقات پليس، خودروي 
كاميون اين افراد در يكي از محورهاي مواصالتي استان خوزستان شناسايي 
شد.  وي ادامه داد: در بازرس��ي مأموران انتظامي از خودروهاي توقيفي، 

تعداد ۱۱ قبضه سالح جنگي و ۲۲ عدد خشاب قاچاق كشف شد. 
  كردس�تان: مديرعامل جمعيت هالل احمر استان كردستان گفت: 
تاكنون بيش از ۱۰۰ تخته چادر در بين زلزله زدگان شهرستان مريوان 
توزيع ش��ده اس��ت.  پيام جاللي افزود: در چند روزي ك��ه از وقوع زلزله 
كردستان مي گذرد امدادگران جمعيت هالل احمر در كنار مردم آسيب 
ديده روستاهاي مريوان بوده و به كمك رس��اني به آنها پرداخته اند.  وي 
تصريح كرد: عالوه بر حضور تيم هاي ارزياب و عملياتي شهرستان مريوان 
در منطقه زلزله زده، تيم هاي تخصصي امداد به سرپرستي معاون امداد و 
نجات استان به مريوان اعزام ش��ده و نحوه خدمات رساني به مردم مورد 

ارزيابي دقيق قرار گرفته است.
  ايالم: مديركل بهزيستي استان ايالم از افزايش ارائه خدمات مددكاري 
به ۳۹۳۲ نفر دارای معلوليت در دولت تدبير و اميد خبرداد.  زهرا همتي 
گفت: در دولت جديد، پوشش طرح توانبخشي مبتني بر خانواده از ۱۱۰ 
نفر به ۲۸۰ نفر، خدمات توانبخشي مبتني بر جامعه در مناطق روستايي 
از ۴ هزار به ۵۰۷۲ نفر، كمك به درمان معلوالن از ۵۰۰ نفر به ۷۲۰ نفر، 
پرداخت كمك هزينه اياب و ذهاب معلوالن از ۲۴۴ نفر به ۶۳۳ نفر را از 

ديگر خدمات ارائه شده اين حوزه به افراد داراي معلوليت است. 
  خراسان شمالي: معاون امور فرهنگي و رسانه اي اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي خراسان شمالي گفت: مردم استان سال گذشته در اجراي 
طرح هاي فصلي فروش كتاب ۱۵ هزار و ۶۸۳ جلد كتاب خريداري كردند.  
رضا رضايي افزود: اين ميزان كتاب در طرح هاي بهارانه، تابستانه، پاييزه و 
زمستانه خريداري شد كه بيشترين آن در طرح تابستانه به ميزان ۵ هزار 

و ۲۴۳ جلد كتاب بود.

 خيران آب را به 62 روستاي تشنه 
سيستان وبلوچستان مي برند

31 هزار سبد حمايتي بين نيازمندان 
سمناني در ماه رمضان توزيع مي شود

چند تفاهمنامه     سيستان وبلوچستان 
همكاري براي 
آبرس�اني به ۶۲ روستاي اس�تان سيستان 
وبلوچستان با مشاركت خيرين منعقد شد. 
عليرضا قاسمي مديرعامل شركت آب و فاضالب 
سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه اقدامات 
مشترك خيران و شركت آب و فاضالب استان 
سيستان و بلوچستان در قالب چندين تفاهمنامه 
همكاري تعريف شده است، گفت: تعامل گسترده 
و اس��تقبال خيرين گامي ارزشمند در راستاي 
خدمت و رفع مش��كل آب ش��رب روستاييان 
اس��ت، به نحوي كه از ابتداي سال ۹۹ تاكنون 
با مشاركت خيرين در قالب چندين تفاهمنامه 
آبرساني به ۶۲ روستا در دستور كار قرار گرفته 
است.  وي با قدرداني از همراهي ستودني خيران 
در تأمين نيازهاي مادي و معنوي در راس��تاي 
آبرساني به روستاهاي استان، خاطرنشان كرد: 
اين بذل و بخشش در افزايش بهره مندي مردم از 
آب شرب سالم بسيار مؤثر بوده و اميدواريم به بار 
نشستن اين همكاري ها موجبات همراهي ساير 
خيرين را نيز فراهم س��ازد.  مديرعامل شركت 
آب و فاضالب سيستان و بلوچس��تان با اشاره 

به اينكه در راس��تاي »نهضت خدمت رساني« 
از هيچ كوششي براي بهره مندي مردم از نعمت 
آب شرب دريغ نخواهيم كرد، افزود: طي سال 
گذشته با ياري و مشاركت خيران ۲۱ روستاي 
داراي دچار تنش آبي يا فاقد ش��بكه استان با 
جمعيت بيش از ۵ هزار نفر از نعمت آب شرب 
پايدار بهره مند شدند.  قاسمي ادامه داد: طبق 
تفاهمنامه منعقده، از خريد لوله و اتصاالت مورد 
نياز آبرس��اني، خريد پمپ و شيرآالت، خريد و 
نصب آب ش��يرين كن و خريد تانكر آبرساني تا 
مش��اركت در اجراي طرح هاي آبرساني شامل 
لوله گذاري توسط خيرين صورت گرفته است.  
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب سيستان و 
بلوچستان گفت: شركت آب و فاضالب نيز در 
همين راستا نسبت به تهيه نقشه اجرايي، نظارت 
بر اجراي عمليات و همچنين تأمين ماش��ين 
آالت مورد نياز اقدام كرده اس��ت.  قاس��مي از 
مشاركت بنياد كرامت امام رضا)ع( در اين راستا 
خبرداد و گفت: تعداد ۱۵ روستا در شهرستان 
دلگان با جمعيت بالغ بر ۱۸۰۰ نفر به همت بنياد 
كرامت امام رضا)ع( و حمايت فرماندار دلگان از 

آب شرب برخوردار شدند.

مدي�ركل كميته     سمنان
امداد س�منان از 
برپايي ۷۲ آشپزخانه اطعام مهدوي و پخت ۳1۳ هزار 
پرس غذاي گرم، تهيه بيش از ۳1 هزار بسته حمايتي 
و توزي�ع بي�ن مددجوي�ان و نيازمندان اس�تان با 
مشاركت مردم سمنان در ماه مبارك رمضان خبرداد. 
محسن مسعوديان راد، مديركل كميته امداد استان 
سمنان در آستانه ماه مبارك رمضان با اشاره به لزوم 
دستگيري از نيازمندان، گفت: تمام مراحل كمك 
به نيازمندان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي اجرا 
مي شود.  وي تصريح كرد: در هر آشپزخانه به مدت 
هشت ش��ب، بين ۵۰۰ تا ۲ هزار پرس غذاي گرم 
پخت و بين نيازمندان توزيع مي ش��ود.  مديركل 
كميته امداد استان سمنان با اشاره به اينكه بيش 
از ۳۱ هزار س��بد حمايتي كااليي بين مددجويان 
و نيازمندان اس��تان س��منان توزيع خواهد شد، 
خاطرنشان كرد: مراكز نيكوكاري و دفاتر يازدگانه 
كميته امداد استان سمنان در ماه مبارك رمضان 
آماده دريافت كمك هاي نقدي و غير نقدي مردم 
نيك انديش هس��تند تا در اين ماه مهماني خدا، 
بنده اي گرفتار فقر و تنگدستي نماند.   مسعوديان راد 
گفت: شماره كارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۲۳۷۳۰۶ براي 

دريافت كمك هاي نقدي و همدل��ي مردم در ماه 
مب��ارك رمضان در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  وي 
مش��اركت مردم اس��تان س��منان براي كمك به 
نيازمندان در ماه مهرباني خدا را در س��ال گذشته 
۱۳ميليارد تومان در قالب اطعام مهدوي و س��بد 
كاال دانست و افزود: در سال جاري كمك ها به بيش 
از ۱۸ ميليارد تومان پيش بيني مي شود.  مديركل 
كميته امداد استان سمنان همچنين از برپايي۱۵ 
آشپزخانه در شاهرود و ۱۳ آشپزخانه در سمنان در 
رمضان خبرداد و گفت: همچنين ۱۰ آشپزخانه در 
دامغان، هشت آشپزخانه در گرمسار، پنج آشپزخانه 
در مهدي ش��هر، پنج آش��پزخانه در بسطام و پنج 
آش��پزخانه در ميامي برپا مي شود.  مسعوديان راد 
افزود: عالوه بر اين س��ه آش��پزخانه در آرادن سه 
آشپزخانه در اميرآباد سه آشپزخانه در سرخه، دو 
آشپزخانه در بيارجمند نيز در رمضان امسال اقدام 
به پخت ۳۱۳ هزار پرس غذاي گرم خواهند كرد. 
وي ادامه داد: كميته امداد امام خميني)ره( استان 
سمنان توزيع بسته هاي معيشتي بين محرومان، 
افراد تحت پوشش اين نهاد و اقشار آسيب ديده از 
كرونا را در چهار مرحله از ابتداي آغاز رزمايش كمك 

مؤمنانه تاكنون انجام داده است.

 احياي 124۰ بنگاه توليدي 
با مشاركت بنياد بركت در سال جديد

بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان امام احي�ا و حمايت از يك هزار 
و ۲۴۰ بنگاه توليدي را براي س�ال 1۴۰۰ هدف گذاري كرده اس�ت. 
مديرعامل بنياد بركت گفت: اين بنياد در سال جديد سرمايه گذاري در 
يك هزار و ۲۴۰ بنگاه توليدي در مناطق محروم كشور را در دستور كار 

قرار داده كه احياي واحد هاي تعطيل و نيمه تعطيل در اولويت است. 
اميرحسين مدني كه در مراسم افتتاح فاز توسعه شركت عطار الكتريك 
در استان خراسان رضوي سخن مي گفت، ادامه داد: بنياد بركت تا پايان 
سال ۹۹ در ۷۴۲ واحد توليدي كوچك، متوسط و بزرگ سرمايه گذاري 
كرده است كه اين تعداد با توجه به نامگذاري سال ۱۴۰۰ به نام »توليد، 
پشتيباني ها و مانع زدايي ها« از سوي رهبر معظم انقالب به حدود ۲ هزار 
واحد توليدي خواهد رسيد.  اين مسئول س��رمايه گذاري اين بنياد در 
سال جاري را در بخش احيا و توانمندس��ازي اين واحد هاي توليدي، ۶ 
هزار ميليارد ريال اعالم و تأكيد كرد: با اين ميزان سرمايه گذاري بيش از 
۲۰ هزار ميليارد ريال سرمايه هاي راكد مردمي احيا و به اين ترتيب بيش 
از ۱۰ هزار نفر به شكل مس��تقيم و ۴۰ هزار نفر به صورت غيرمستقيم 
مش��غول به كار خواهند ش��د.  وي خاطرنش��ان كرد: س��ال گذشته با 
س��رمايه گذاري ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريالي بني��اد بركت، ۱۳۰ واحد 
توليدي به ارزش حدوداً ۱۰ هزار ميليارد ريال به چرخه توليد كشور وارد 
و ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال سرمايه مردمي و كارآفرينان احيا و بيش از 

۱۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد شد. 
مدني اظهار داشت: بنياد بركت تا پايان س��ال گذشته در مجموع اقدام 
به مشاركت، سرمايه گذاري، ارائه تس��هيالت و پشتيباني از ۷۴۲ بنگاه 
متوسط صنعتي در سراسر كشور كرده كه باعث ايجاد فرصت هاي كسب 
و كار براي ۲۱۱ هزار متقاضي اشتغال شده است. ۶۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد 
ريال براي توانمندسازي اين ۷۴۲ بنگاه سرمايه گذاري شده و بنياد پس 
از تثبيت و به سوددهي رسيدن، از ۲۸۲ بنگاه خارج شده و سهام خود را 

به كارآفرينان و بخش خصوصي واگذار كرده است. 
وي از اشتغالزايي براي ۵۱۰ نفر در شهرس��تان فيروزه استان خراسان 
رضوي خب��ر داد و اف��زود: ورود بنياد برك��ت و مش��اركت اقتصادي و 
سرمايه گذاري در شركت عطار الكتريك، عالوه بر بازگشت سرمايه هاي 
راكد مانده، باعث ايجاد ۵۱۰ فرصت شغلي براي اهالي شهرستان فيروزه 
شده است.  وي خاطرنشان كرده بود: فعاليت هاي اين شركت فعال در 
زمينه صنايع برق و الكترونيكي در س��ال ۹۳ به دليل مش��كالت كاماًل 
متوقف شده بود كه با مشاركت و سرمايه گذاري بنياد بركت، از سال ۹۵ 
احيا شده و به چرخه توليد بازگشته است.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
حجم كل سرمايه گذاري براي احياي اين شركت بالغ بر ۹۸ ميليارد ريال 
است.  مدني درباره توليدات اين واحد مشاركتي بنياد بركت توضيح داد: 
شركت عطار الكتريك در حال حاضر به شكل روزانه ۵ هزار قطعه برقي و 

الكترونيكي شامل كليد و پريز را توليد و به بازار عرضه مي كند. 
وي اظهار داشت: ۷۵ درصد محصوالت اين شركت به كشورهايي از جمله 
افغانستان و تاجيكستان صادر مي شود و تا به امروز يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
دالر ارزآوري را به دنبال داشته است.  مديرعامل بنياد بركت از اشتغالزايي 
۵۱۰ نفري ش��ركت مش��اركتي اين بنياد خبرداد و افزود: بخشي از اين 
مشاغل از جمله مونتاژكاري و بسته بندي براي ساكنان روستاهاي اطراف 
شهرستان فيروزه ايجاد شده است.  به گفته مدني، بنياد بركت در چهار مدل 
تسهيالت محور، مشاركت محور، كارگاهي و پشتيباني كسب و كار اقدام به 
توانمندسازي، احيا و افزايش توليد بنگاه هاي متوسط صنعتي مي كند.  
مراسم بهره برداري از فاز توسعه شركت عطار الكتريك با حضور مديرعامل و 

معاونان بنياد بركت و مسئوالن استاني در شهرستان فيروزه برگزار شد. 
 گفتني اس��ت، بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام تاكنون ۶ هزار و 
۷۸۲طرح در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي 
و خدمات بيمه اي را با حجم سرمايه گذاري ۹ هزار و ۵۴۳ ميليارد ريال در 
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته استان خراسان رضوي به بهره برداري 

رسانده يا در دست اقدام دارد. 

جهادگران بسيجی قنات درگزی ها را 
پر از آب كردند

نمايش برادری شيعه وسنی ازسوی مداح جهادی  
با شروع س�ال نو جهادگران هم كارهاي خود را با شور و حال خاصي 
آغاز كرده و ب�ا نگاهي به روس�تاها و مناط�ق مح�روم و نيازمند و 
اقداماتي كه ص�ورت گرفته اس�ت مي توان فهميد امس�ال س�ال 
س�ازندگي و محروميت زداي�ي اس�ت. ام�ا در اس�تان گلس�تان و 
شهرس�تان درگز در كنار احياي پنج رش�ته قنات، فيلمي هم وارد 
فضاي مجازي ش�د كه به ش�دت تأثيرگذار بود. فيلمي كه داستان 
كمك جهادگ�ران ب�ه خانواده ه�اي برادران س�ني مذه�ب بود و 
ماجراي مداح جهادگري كه خود را كارگر تمام مس�لمانان مي داند. 

    
از ابتداي سال احياي چندين قنات در شهرستان درگز در برنامه بسيج اين 
منطقه قرار گرفت و قبل از رسيدن به سيزده بدر، اين جهادگران بودند كه با 
احياي پنج قنات آب حيات را به زمين هاي كشاورزي روستانشينان رساندن 
تا بهارشان پرگل تر شود.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج درگز در گفت وگو 
با »جوان« با بيان اينكه يكي از رسالت هاي ذاتي سپاه و بسيج فعاليت در 
عرصه سازندگي و محروميت زدايي است، مي گويد: »حوزه فعاليت قرارگاه 
محروميت زدايي بسيج سازندگي، حوزه بسيار گسترده اي است كه مي توان 

گفت در تمام شئون زندگي مردم مي تواند تأثيرگذار باشد.«
رسول زيدانلو با اشاره به بحث احياي قنوات به عنوان يكي از سرفصل هاي 
كاركرد بسيج س��ازندگي ادامه مي دهد: »بسيج سازندگي درگز از ابتداي 
سال تاكنون موفق شده تعداد پنج رشته قنات كه يا به كلي خشك شده 
بود يا حجم آب خروجي آنها به ش��دت افت كرده بود را احيا كرده و مردم 
و كش��اورزان را از نعمت بي نظير مايه حيات بهره مند سازد.« به گفته اين 
مسئول، روستاهاي كاهو، ايالنجق، قلجق، ينگي قلعه و حسن آباد از جمله 
روستاهايي هستند كه قنوات آنها با هزينه كرد مبلغ قريب به يك ميليارد 
ريال توسط س��پاه و همين مبلغ توسط مش��اركت هاي مردمي و با طول 
مجموعاً بيش از ۶ كيلومتر مورد احيا و بهسازي قرار گرفته است.  زيدانلو 
مي گويد: »موضوع احيا و بهسازي قنات ها، با همكاري گروه هاي جهادي، 
مردم محلي و نظارت مس��تقيم جهاد كش��اورزي به صورت كاماًل فني و 
تخصصي صورت گرفته و خوشبختانه رضايت مندي مردمي بسيار خوبي 
را به همراه داشته است.  وي تأكيد كرد: شهرستان درگز داراي حدود ۱۰۰ 
رشته قنات است كه به ادعاي كارشناسان، حدود ۶۰ درصد آنها نياز به مرمت 
و بهسازي دارند. براي بهسازي اين تعداد قنات اعتبار كالن مورد نياز است 
اما ورود بسيج به اين حوزه و استفاده از ظرفيت و همراهي مردم سبب شده 
بتوانيم كار را با هزينه بسيار كمتر و سرعت باالتر پيش ببريم.  فرمانده سپاه 
درگز در پايان خاطرنشان كرد: برنامه داريم تا انتهاي سال و براي سال هاي 
آينده، قنواتي كه به هر دليلي مورد تخريب قرار گرفته يا حجم خروجي آب 
آنها كم شده است را بر اساس اولويت و با مشاركت دستگاه هاي اجرايي و 
همراهي مردم مورد بهسازي قرار دهيم تا كشاورزان عزيز در اين شرايط كم 

آبي دغدغه اي براي تأمين آب مورد نياز كشاورزي نداشته باشند. 
   پيمان اخوت و برادري بين شيعه و سني

در ميانه تعطيالت نوروزي بود كه فيلمي دو دقيقه اي وارد فضاي مجازي 
شد و دست به دست مي چرخيد.  فيلمي كه برادري جوان هاي سني و شيعه 
را به نمايش كشيده است.  پيگيري هاي خبرنگار »جوان« مشخص كرد 
شروع اين قصه از جايي بوده كه جهادي هاي بندرگز رفته بودند براي يكي 
از خانه هاي روستاي تركمن نشين و اهل تسنن سرويس بهداشتي بسازند.  
تقريباً انتهاي كار بود و جهادگران بسيجي به دنبال بهانه اي بودند كه وقتي 
شب را خسته وكوفته به محل اسكان رس��يدند و دورهم جمع مي شوند 
بساط شوخي و خنده را فراهم كنند. اتفاقاً »مهدي مختاري« مداح معروف 
نيز در اين گروه جهادي و در همين خانه مشغول كار بود. يكي از بچه هاي 
جهادي كليپي از مداحي آقا مهدي را به مرد صاحب خانه اهل تسنن كه 

اتفاقاً روحاني هم بود نشان مي دهد. 
مرد صاحب خانه خيلي دقيق به تصوير مداح نگاه مي كند و سپس نگاهي به 
آقا مهدي مي اندازد كه در حال كمك به اوستا كرباليي يوسف است و سؤال 
مي كند: »اين آقا مهدي مختاري مداح معروف است؟« مي گويند: »بله.« 
اما باورش نمي شود. نگاهش را مي دوزد به مرد جواني كه بسيار شبيه به »مهدي 
مختاري« است و اين چند روز به خانه آنها آمده تا با كمك گروه جهادي برايشان 
سرويس بهداشتي بسازد. حاال يكي از بچه ها شيطنتش گل كرده و گوشي را 

روشن مي كند تا از واكنش صاحب خانه اهل تسنن فيلم بگيرد. 
مرد جوان مرتب مي پرسد: »راست ميگيد؟ واقعاً خودش است؟«

سپس در ناباوري همسرش را صدا مي كند و مي گويد: »خانم به نظر شما 
ايشان همين مرد داخل تصوير است؟«

 زن آرام مي گويد: »بله فكر كنم خودش باشد، اين چند روز كه اينجا در حال 
كار گري بود مي شنيدم كه زير لب روضه مي خواند.«

مرد صاحب خانه گيج ش��ده بود. لحظه اي س��كوت مي كند و حاال همه 
جهادي ها منتظر واكنش اين روحاني و س��ني مذهب هس��تند. انتظار 
همه چيز را داشتند غير از اينكه مرد جوان بي هيچ حرفي و بي هيچ سؤال 

ديگري به سمت مهدي مختاري برود و او را برادرانه در آغوش بگيرد. 
همان ش��ب وقتي جهادي ها خس��ته  به محل اسكان رس��يدند به جاي 
بساط خنده و ش��وخي، هر جهادگري كه فيلم را نگاه كرد اشك شوق از 
چشمانش سرازير شد.  جهادگران مي گويند: »همين فيلم دو دقيقه اي 
مزد همه كارهاي جهادي است. فيلمي كه همه بساطش را خدا جفت وجور 
كرد تا همه بدانند كه بين ما و برادران سني مذهب برادري است. بارها و 
بارها بعد از چند روز كار جهادي چنان حس عميق اخوت و برادري بين 
شيعه و سني شكل  گرفته است كه قابل توصيف نيست. اما اين فيلم كوتاه 
گواه همه اتفاقاتي است كه فرصت نشد آنها را به تصوير بكشيم. در تمام 
سال هايي كه در كنار برادران سني مذهب كار جهادي كرديم اين چنين 
عشق و محبت بين همه ما به وجود  آمده و اين فقط تكه اي از ابراز محبت، 

مؤدت و دوستي بود كه به خواست خدا ماندگار شد.«


