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88498441سرويس  شهرستان

افتتاح طرح هاي آبرساني ۹۰ ميلياردتوماني 
وزير نيرو در سيستان  و بلوچستان

دو ط�رح آبرس�اني سيس�تان  و     سيستان وبلوچستان
بلوچستان با اعتبار ۹۰ ميليارد و ۴۰۰ 
ميليون تومان توسط وزير نيرو از طريق ويدئوكنفرانس افتتاح شد. 
صبح روز گذشته دو طرح آبرساني سيستان  و بلوچستان با اعتبار 90 ميليارد 
و 400 ميليون تومان در راستاي پويش آبرساني »الف- ب- ايران« توسط 
وزير نيرو از طريق ويدئوكنفرانس افتتاح شد.  طرح هاي افتتاح شده شامل 
پروژه آبرساني به 20 روستاي شهرستان تفتان با جمعيتي بالغ بر 5 هزار نفر 
در قالب 942 خانوار و اعتبار 84 هزار ميليون ريال و بهره برداري از فاز چهارم 
آب شيرين كن شهرستان زاهدان به ظرفيت 10 هزار مترمكعب است.  ظرفيت 
تأمين آب پروژه آبرساني به 20 روستاي شهرستان تفتان 10 ليتر برثانيه  است 
كه براي آبرساني به اين روستاها 17 هزار متر لوله گذاري خطوط انتقال و 22 
هزار متر شبكه توزيع اجرا و 500 مترمكعب مخزن ذخيره ساخته شده است.  
بهره برداري از پروژه فاز چهارم آب شيرين كن شهرستان زاهدان كه عمليات 
اجرايي آن از سال 97 آغاز و براي تكميل آن حفر و تجهيز پنج حلقه چاه و 12 
كيلومتر خط انتقال انجام شده، تنش آبي 14 هزار و 500 مشترك زاهداني 
در پيك مصرف مرتفع شده و 58 هزار و 500 نفر از آب پايدار بهره مند شدند.  
طبق برنامه ريزي وزارت نيرو در آينده نزديك ظرفيت آب شيرين كن زاهدان 

به 15 هزار مترمكعب در شبانه روز افزايش پيدا مي كند.

معاون وزير نفت    خوزستان
و مدي�ر عام�ل  

شركت ملي صنايع پتروشيمي از بهره برداري 
رس�مي از دو ط�رح تولي�د كاتاليس�ت پلي 
پروپيلن و پلي اتيلن س�نگين ب�ا دانش فني 
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي خبرداد. 
بهزاد محم��دي در بازديد از مركز اراك ش��ركت 
پژوهش و فناوري پتروشيمي با بيان اينكه راهبرد 
صنعت پتروشيمي توليد كاتاليس��ت هاي مورد 
نياز صنعت با دانش فني ايراني و با هدف كاهش 
واردات اس��ت، گفت: ش��ركت پژوهش و فناوري 
پتروشيمي در چند سال گذشته در عرصه توليد 
دانش فني فرآيندها و كاتاليس��ت ها دستاوردها 
و موفقيت هاي بس��ياري را كسب كرده است و در 
سال گذشته، دانش فني توليد پلي پروپيلن از گاز 
طبيعي در مركز ماهشهر شركت پژوهش و فناوري 
پتروشيمي رونمايي شد و براساس همين دانش 
فني عمليات اجرايي طرح GTPPپتروش��يمي 

اسالم آبادغرب آغاز شده است.  وي افزود: آنچه كه 
در سه مركز تهران، اراك و ماهشهر شركت پژوهش 
و فناوري پتروش��يمي در حال اجراس��ت و براي 
صنعت پتروشيمي بسيار فرصت بزرگي است، بحث 
پژوهش، فناوري و احصاي دانش فني به موازات 

افزايش ظرفيت توليد در صنعت پتروشيمي است.  
معاون وزير نفت تصريح كرد: در جريان بازديد از 
پايلوت هاي توليد محصوالت مختلف پتروشيمي 
در مركز اراك، اي��ن نويد را مي دهيم كه همكاران 
ما در ش��ركت پژوهش و فناوري پتروش��يمي به 

دستاوردهاي ارزشمند و بزرگي دست يافته اند كه 
در هفته هاي آتي شاهد افتتاح طرح توليد كاتاليست 
پلي پروپيلن و طرح كاتاليست پلي اتيلن سنگين كه 
براي نخستين بار در كشور اجرا شده است، خواهيم 
بود.  محمدي گفت: كاتاليست پلي پروپيلن به شكل 
صنعتي در واحد هاي توليد كننده پلي پروپيلن در 
صنعت پتروشيمي مصرف خواهد شد و همچنين 
با مصرف كاتاليست پلي اتيلن سنگين در واحدهاي 
پتروش��يمي، صنعت پتروش��يمي از واردات اين 
كاتاليست ها بي نياز خواهد شد.  وي افزود: همزمان 
با توس��عه و جهش صنعت پتروش��يمي، در سال 
99 برنامه ري��زي ب��راي بهره ب��رداري از 17طرح 
پتروشيمي ارائه شد كه شاهد بهره برداري كامل 
1۳ طرح پتروشيمي در اين سال بوديم.  مديرعامل 
شركت ملي صنايع پتروشيمي ادامه داد: چهار طرح 
باقيمانده در نوبت برنامه هاي افتتاح مقام محترم 
رياست جمهوري است كه در فروردين و ارديبهشت 

ماه جاري در مدار توليد قرار مي گيرند.

افتتاح 2 طرح توليد كاتاليست پلي پروپيلن و پلي اتيلن سنگين در خوزستان

سرما 2۰4 ميلياردتومان به زراعت و باغات همدان خسارت زد
در سال جاري در      همدان
پي سرمازدگي 
به باغات و اراضي زراع�ي ۲۰۴ ميليارد تومان 
خسارت به اين دو بخش كشاورزي وارد شد. 
احدظف��ري رئي��س اداره بح��ران س��ازمان 
جهادكشاورزي استان همدان با اشاره به اينكه 
س��ال گذش��ته ۳00 ميليارد تومان خسارت به 
بخش باغي و زراعي استان وارد شده بود، گفت: 
امسال در پي سرمازدگي به باغات و اراضي زراعي 

204 ميليارد تومان خسارت به اين دو بخش كشاورزي وارد شد.  وي تصريح كرد: خسارت 2۳ ميليارد و 248 
ميليون توماني به اراضي زراعي باعث افت 1۶ هزار و 175 تن محصول مي شود.  رئيس اداره بحران سازمان 
جهادكشاورزي استان همدان با اشاره به اينكه 10 تا 15 درصد از اراضي گندم و جو استان دچار خسارت 
شده است، افزود: بيشترين خسارت به اراضي چغندرقند وارد شده است كه كشاورزان بايد واكاري يا كشت 
جايگزين انجام دهند.  ظفري يادآور شد: همچنين به علت سرمازدگي امسال 8190 هكتار از باغات استان 

آسيب 10 تا 50 درصدي ديده اند كه باعث از بين رفتن 17 هزار و ۳۳0 تن محصول باغي مي شود.

گله هاي سنگسري سمنان اصالح نژاد مي شوند 
معاون بهبود توليدات      سمنان
دامي سازمان جهاد 
كش�اورزي س�منان از اجراي طرح اصالح نژاد 
گوس�فندان بوم�ي در اين اس�تان خب�رداد. 
مصطفي شاه حس��يني معاون بهب��ود توليدات 
دامي سازمان جهاد كشاورزي سمنان با اشاره به 
اعتبارت هزينه شده براي اجراي طرح هاي اصالح 
نژاد در اين اس��تان گفت: در سال 98 اعتبار بالغ 
بر 100 ميليون تومان براي 2 هزار رأس در نظر 
گرفته شد كه در مجموع اين ميزان اعتبار براي يك هزار و 50 رأس هزينه شد.  وي با اشاره به آغاز اجراي اين 
طرح در چهار شهرستان استان خاطرنشان كرد: عمليات اصالح نژاد در چهار گله در شهرستان هاي سرخه، 
دامغان، ميامي و مهدي شهر اجرايي شد.  معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان 
با بيان اينكه در سال 99 نيز 210 ميليون تومان براي اجراي طرح هاي اصالح نژاد در استان در نظر گرفته شد؛ 
افزود: اين ميزان اعتبار نيز براي يك هزار و 50 رأس گوسفند هزينه شد.  شاه حسيني تصريح كرد: گوسفند 

سنگسري يكي از مقاوم ترين نژادهاي بومي محسوب مي شود و نياز است تا اين نژاد حفظ شود.

سجاد مرسلي حوريه ملكي

توزيع يك ميليون پرس غذا در طرح اطعام رمضان هرمزگان
مديركل كميته     هرمزگان
امداد اس�تان 
هرمزگان از برگزاري سومين مرحله پويش 
ايران همدل در قالب اطعام مهدوي در ماه پر 
خيروبرك�ت رمض�ان امس�ال خب�رداد. 
 جليل تراهي مدي��ركل كميته امداد اس��تان 
هرمزگان از پيش بين��ي و راه اندازي 110 واحد 
آش��پزخانه اطعام مهدوي در س��طح اس��تان 
هرمزگان خبرداد و گفت: اين آش��پزخانه ها در 

سطح استان كار پخت و توزيع غذاي گرم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي بين نيازمندان و خانواده هاي 
آسيب ديده از بيماري كرونا را بر عهده خواهند داشت و اميدواريم در طول ماه مبارك رمضان بيش از يك 
ميليون پرس غذاي گرم طبخ و توزيع شود.  وي تصريح كرد: هم استاني ها مي توانند نذورات و خيرات 
خود را در جهت تأمين غذاي گرم و افطاري ساده از طريق كد دستوري #07۶*8877* يا كارت مجازي 
۶0۳7997900000۶48 واريز كنند.   مديركل كميته امداد استان هرمزگان ادامه داد: همزمان با ميالد با 
سعادت امام حسن مجتبي)ع( از نيمه ماه مبارك رمضان در قالب رزمايش كمك مؤمنانه توزيع 5۳0سري 

جهيزيه به نوعروسان تحت حمايت كميته امداد استان هرمزگان انجام مي گيرد.

بهره برداري از سامانه پايش هوايي جنگل هاي هيركاني در مازندران
رئيس س�ازمان     مازندران
جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري از بهره برداري سامانه برخط و پايش 
هوايي جنگل هاي هيركاني در مازندران خبرداد. 
مسعود منصور رئيس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري در مراسم راه اندازي سامانه برخط 
و پايش هوايي جنگل هاي هيركاني كش��ور در 
چالوس، با اشاره به ضرورت اقدامات حفاظتي 
در جهت حفظ و نگهداري از جنگل هاي كشور 

گفت: اين حفاظت به نوعي در دو شكل مبارزه با جرم مش��هود از جمله قاچاق چوب، قطع درختان و 
همچنين توسعه جنگل با زراعت چوب معنا پيدا مي كند.  وي زراعت چوب را گام مهمي در راستاي كاهش 
قاچاق چوب دانست و افزود: در سال هاي قبل تنها 4 تا 5 هزار هكتار زراعت چوب انجام شد اما در سال 
99 با هدف گذاري كه صورت گرفت حدود 24 هزار هكتار يعني 8 برابر متوسط كشور محقق شد و استان 
مازندران جزو استان هاي برتر در اين زمينه بوده است.  رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
با اشاره به تأثير جدي گياهان دارويي در جلوگيري از تصرف به مراتع و جنگل تصريح كرد: در اين راستا 

112 هزار هكتار تحت كشت گياهان دارويي قرار گرفت كه 800 هكتار آن در استان مازندران است.

 ساخت ۳۵۰۰ متر كانال آبرساني 
برای دشت هاي اميرآباد

با احداث كانال خاك�ي به طول      ايالم
۳۵۰۰ متر توسط سپاه، آب مورد 
نياز اراضي دش�ت اميرآباد مهران به زودي تأمين مي شود. 
سردار جمال ش��اكرمي فرمانده س��پاه اميرالمؤمنين)ع( استان 
ايالم گفت: با احداث كانال خاكي به طول ۳500 متر توسط سپاه 
اميرالمومنين)ع( آب مورد نياز اراضي دشت اميرآباد مهران به زودي 
تأمين مي شود و در مراسمي آيين بهره برداري اين پروژه به صورت 
رسمي برگزار خواهد شد.  وي افزود: در ادامه اجراي پروژه آبرساني 
به 1500 هكتار از اراضي دشت اميرآباد مهران، يك هزار و 500 متر 
قنات نيز توسط سپاه اليروبي شد.  فرمانده سپاه اميرالمؤمنين)ع( 
استان ايالم گفت: اين پروژه با تالش جهادي و با محوريت قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه، قرارگاه پيشرفت و آباداني، بسيج سازندگي 
و با همكاري و همراهي ادارات جهاد كشاورزي، منابع طبيعي، آب 

منطقه اي و ميراث فرهنگي در دست احداث است. 

 البرز پايلوت طرح قرآني 
معلمان كشور شد

البرز به عن�وان پايل�وت طرح     البرز
ارتق�اي صالحيت هاي حرفه اي 
آموزش قرآن�ي معلمان در كش�ور با هدف انتقال مناس�ب 
آموزه ه�اي دين�ي ب�ه آين�ده س�ازان انتخ�اب ش�د. 
رضوان حكيم زاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در 
نشست هماهنگي طرح ارتقاي صالحيت هاي حرفه اي آموزش قرآن 
معلمان ابتدايي گفت: به دليل اعتماد كاملي كه به توانمندي، انگيزه 
و دغدغه استان البرز داريم، اين استان را به عنوان پايلوت در اجراي 
طرح كشوري ارتقاي صالحيت هاي حرفه اي آموزش قرآن معلمان 
ابتدايي قرارداديم تا با ايجاد بستر مناسب آموزش معلمان را به عنوان 
گروه راهبران قرآني عملياتي كنيم.  وي به نقش مهم و تأثيرگذار 
معلم در دوران كودكي به عنوان نقش الگويي پرداخت و افزود: در 
طرح ارتقاي توانمندي هاي قرآني معلمان، مربيان و مديران، نيازمند 

دانش قرآن، نگرش ها و مهارت هاي الزم هستيم.

 همگامي بسيج با بنياد علوي 
براي اجراي فعاليت هاي عمراني

بس�يج در فعاليت ها و اجراي     كهگيلويه و بويراحمد 
طرح هاي عمراني و جهادي با 
بني�اد عل�وي بخ�ش ديش�موك هم�كاري مي كن�د. 
س��روان كريم انص��اري فرمان��ده ح��وزه مقاومت بس��يج امام 
محمدتقي)ع( ديشموك گفت: در جلسه تعاملي بسيجيان با مدير 
نهاد پيشرفت و آباداني بنياد علوي مقرر شد گروه هاي جهادي 
اين حوزه با بنياد علوي در خصوص اجراي برنامه ها و فعاليت هاي 
عمراني مش��اركت كنند.  وي افزود: گروه هاي جهادي بسيجي 
در روس��تا هاي هدف بنياد علوي در كار ه��اي عمراني همچون 
ساخت مس��جد، س��اخت منزل براي افراد كم بضاعت و اجراي 
كار هاي عام المنفعه با اين بنياد همكاري مي كنند.  فرمانده حوزه 
مقاومت بسيج امام محمدتقي)ع( ديشموك تصريح كرد: اجراي 
برنامه هاي فرهنگي از ديگر برنامه هاي تعاملي حمايت بنياد علوي 

با پايگاه هاي مقاومت بسيج محالت در بخش ديشموك است.

  گلستان: مديرعامل ش��ركت گاز استان گلس��تان از اجراي ۳50 
كيلومتر شبكه گازرساني شهري، روستايي و خطوط اختصاصي صنايع 
طي سال گذش��ته در اين اس��تان خبرداد. علي طالبي گفت: با تالش 
صورت گرفته بيش از 240 كيلومتر عمليات اجرايي ش��بكه گذاري در 
بخش روستاها و ۶0 كيلومتر شبكه گذاري نيز در مناطق شهري و حدود 

50 كيلومتر در خطوط اختصاصي صنايع اجرا نمايد. 
  كردستان: محمدرسول شيخي زاده، مديركل كميته امداد استان 
كردستان در مراس��م اهداي 15 دس��تگاه تبلت اهدايي بانك سينا به 
دانش آموزان تحت حماي��ت اين نهاد ضمن تقدير و تش��كر از حركت 
ارزش��مند اين بانك گفت: ارزش ريالي هر يك از اي��ن تبلت ها حدود 
۳ميليون تومان است.  وي افزود: اين تبلت ها با اولويت خانواده هاي بيش 
از يك دانش آموز فاقد هرگونه گوشي و تبلت هوشمند اهدا شده است. 

  كهگيلويه وبويراحمد: فرماندار شهرس��تان دنا از توزيع و نصب 
قريب به 24 سرويس بهداشتي كانكسي در شهر زلزله زده سي سخت خبر 
داد.  عبدالحميد پناهي گفت: يك كانكس نيز با 11 سرويس بهداشتي 
در شهر فعال شد.  وي خاطرنشان كرد: چهار سرويس كانكسي نيز با دارا 
بودن حمام، روشويي و توالت هاي بهداشتي فعال كرديم.  فرماندار دنا 
گفت: تمام تالش را به كار خواهيم گرفت كه تا ساخت منازل زلزله زده، 

امكانات موقت به شكل مطلوبي در دسترس قرار بگيرد. 

 اهداي ۴۴ هزار بسته معيشتي سپاه 
بين نيازمندان گيالني در ماه رمضان

 سرعت آباداني روستاهاي گلستان
 2 برابر مي شود

فرمانده سپاه     گيالن
قدس گيالن از 
توزيع ۴۴ هزار بسته معيشتي بين نيازمندان 
در ايام م�اه رمضان در اين اس�تان خبرداد. 
س��ردار محمد عبداهلل پور از توزيع 44 هزار بسته 
معيش��تي در ايام ماه رمضان در گيالن خبرداد و 
گفت: رزمايش سراس��ري نهضت كمك مؤمنانه 
ويژه ماه مبارك رمضان شامل توزيع ۳ هزار بسته 
معيشتي و ۶0 س��ري جهيزيه هديه مقام معظم 
رهبري در گيالن آغاز شد.  وي با ابراز خرسندي 
از توزيع ۶0 س��ري جهيزيه در گيالن افزود: اين 
دوره يك تف��اوت با دوره هاي ديگر داش��ته و آن 
هم توزيع ۶0 سري جهيزيه اهدايي مقام معظم 
رهبري و خيرين ش��امل پنج كاالي اساس��ي به 
ارزش هر سري 15 ميليارد تومان در بين زوج هاي 
نيازمند توزيع مي شود.  فرمانده سپاه قدس گيالن 
با اذعان به اينكه بسيجيان و گروه هاي جهادي در 
ايام كرونا در كنار كادر درمان بوده اند، تصريح كرد: 
از اول روزهاي كرونا تاكنون يك هزار و ۶00 گروه 
جهادي در قالب يك هزار گروه در خدمت مردم و 
كادر درمان بوده و حتي بعضي از اين افراد به كرونا 
مبتال شده و روزهاي سختي را مي گذراندند.  سردار 
عبداهلل پور با بيان اينكه سپاه پاس��داران تا اتمام 

ويروس كرونا در خدمت مردم ايران است، گفت: 
يكي از اولويت هاي س��پاه و بسيج در كشور ياري 
رساندن به مردم در بحران هاي مختلف از جمله 
ويروس كرونا بوده و اين نه��اد انقالبي تا آخرين 
لحظه در خدمت مردم خواهد بود.  آيت اهلل رسول 
فالحتي نماين��ده ولي فقيه در گي��الن رزمايش 
مواس��ات و كمك مؤمنانه را يك توفيق الهي در 
جامعه دانس��ت و با اذعان به اينك��ه كمك 1۳7 
ميليارد توماني مردم در طول ايام كرونا جاي بسيار 
قدرداني دارد، تصريح كرد: كشور در شرايط سخت 
اقتصادي بوده و مردم وضعيت معيش��تي بدي را 
تجربه مي كنن��د ولي مردم با وجود اين ش��رايط 
همواره پاي كار بوده و با كمك 1۳7 ميليارد توماني 
خود باعث افتخار ملت شدند.  رئيس سازمان بسيج 
سازندگي س��پاه قدس گيالن نيز در اين مراسم 
گفت: از اولين روز رزمايش تاكنون و به ياري مردم 
۳۳5 هزار بسته معيشتي به ارزش 1۳7 ميليارد 
تومان در سطح استان و در بين نيازمندان توزيع 
شده است.  س��رهنگ احمد ابراهيمي ارزش هر 
بسته معيشتي را ۳00 هزار تومان دانست و افزود: 
در ماه رمضان هم 44 هزار بس��ته معيشتي و ۶0 
سري جهيزيه به ارزش 15 ميليارد تومان در بين 

نيازمندان توزيع مي شود. 

گذشته  س�ال     گلستان
يك هزار و ۵۳۰ 
ميليارد توم�ان در حوزه عم�ران و آباداني 
روستاهاي اس�تان هزينه شد كه اين ميزان 
مي ش�ود.  براب�ر  دو  امس�ال  اعتب�ار 
سيدمحمد حسيني، مديركل بنياد مسكن استان 
گلستان با اشاره به اينكه اجراي پروژه هاي عمراني 
و ساخت مسكن ايمن در روستاها سبب ماندگاري 
جمعيت شده اس��ت، گفت: در حالي كه سال 99 
يك هزار و 5۳0 ميليارد توم��ان در حوزه عمران 
و آباداني روس��تاهاي اس��تان هزينه شد، امسال 
اين ميزان اعتبار دو برابر مي ش��ود.  وي افزود: 47 
درصد جمعي��ت يك ميلي��ون و 900 هزار نفري 
استان گلستان در روستاها سكونت دارند. روستاها 
زمينه ساز و بستر توليد هستند و حفظ و نگهداري 
جمعيت در روستاها يكي از مهم ترين اولويت هاي 
دستگاه هاي خدمات رسان از جمله بنياد مسكن 
انقالب اسالمي است.  مديركل بنياد مسكن استان 
گلستان تصريح كرد: اجراي پروژه هاي عمراني در 
قالب طرح هادي، نوسازي و مقاوم سازي مسكن 
روستاييان در كنار افزايش سطح خدمات عمومي در 
روستاها و اخيراً اجراي طرح منظومه هاي روستايي 
براي توسعه اقتصادي روستاها از برنامه هاي بنياد 

مسكن است. مديركل بنياد مسكن گلستان ادامه 
داد: اين استان بعد از سيستان و بلوچستان دومين 
استاني است كه بيشترين جمعيت روستايي را به 
خود اختصاص داده اس��ت. در سال هاي اخير هم 
آن طور كه مسئوالن اعالم كرده اند نرخ جمعيت 
روستايي استان افزايش پيدا كرده است. حسيني، 
با اشاره به دهه حس��اب 100 گفت: تنها بعد از دو 
ماه از پيروزي انقالب اسالمي، امام خميني )ره( با 
افتتاح حساب 100 بنياد مسكن انقالب اسالمي 
را مأمور به تأمين مس��كن محرومان و از مردم نيز 
براي اين امر حياتي اس��تمداد كردند. وي با بيان 
اينكه استان گلستان حدود يك هزار روستا دارد 
از ورود بنياد مسكن اس��تان به 7۶1 روستا براي 
تأمين زيرساخت هايي مانند جوي و جدول، كانال 
براي دفع فاضالب و آب هاي س��طحي، زيرسازي 
و آس��فالت معابر روس��تاها براي س��هولت تردد 
روستاييان، ايجاد پارك و فضاي سبز براي استفاده 
كودكان و نوجوانان از اين فضاها، پياده رو سازي و 
جداره س��ازي با هدف زيبا سازي محيط روستاها 
و غيره كرده اس��ت.  مديركل بنياد مسكن استان 
افزود: براي سال 1400 با توجه به افزايش دو برابري 
اعتبارات حوزه عمران روستايي، جهشي در بخش 

توليد مسكن ايجاد خواهد شد. 

 بنياد بركت 26 هزار شغل در كرمان 
ايجاد مي كند

با انعقاد دو تفاهمنامه، تعداد مشاغل جديد بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام در استان كرمان به بيش از ۲6 هزار شغل در سال 1۴۰۰ مي رسد. 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت با اعالم اين خبر كه 
انعقاد دو تفاهمنامه جديد در استان كرمان مي تواند 8 هزار و 750 طرح 
اشتغالزايي اجتماع محور را به همراه داشته باشد، گفت: با راه اندازي اين 
طرح ها ايجاد 2۶ هزار و 250 فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم براي 
متقاضيان نويد خبرهاي خوبي براي كرماني هاست.  مرتضي نيازي با 
اش��اره به حضور و فعاليت بنياد بركت در سراسر اس��تان كرمان اظهار 
داشت: براي س��ال 1400 ايجاد 5 هزار طرح اشتغالزايي را پيش بيني 
كرده بوديم كه با انعقاد دو تفاهمنامه جديد، تعداد طرح ها افزايش يافته 

و به 8 هزار و 750 طرح رسيده است.  
وي درباره مفاد اين دو تفاهمنامه نيز توضيح داد: تفاهمنامه اول به ارزش 
500ميليارد ريال ميان بنياد بركت، استانداري كرمان و مس سرچشمه و 
با هدف ايجاد يك هزار و 250 طرح اشتغالزايي منعقد شده است. قرارداد 
دوم هم براي راه اندازي 2 هزار و 500 طرح اشتغالزايي جديد ميان بنياد 
بركت، استانداري، سازمان هاي جهاد كشاورزي و مديريت و برنامه ريزي 
استان كرمان و بانك قرض الحسنه مهر به ارزش يك هزار ميليارد ريال 

به امضا رسيده است. 
به گفته معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت، 50 مجري و 
تسهيلگر اين بنياد فرآيند اشتغالزايي در مناطق محروم و روستايي استان 
كرمان را پيگيري مي كنند. نيازي تصريح كرد: تا پايان سال گذشته شش 
شهرستان راور، نرماشير، ريگان، عنبرآباد، فهرج و كوهبنان زير پوشش 
فعاليت هاي اش��تغالزايي بنياد بركت قرار داش��تند كه امسال به تمامي 
شهرستان هاي استان افزايش پيدا كرده است.  وي ادامه داد: تا به امروز 
راه اندازي 2 هزار و ۶10 طرح اشتغالزايي اجتماع محور در مناطق محروم و 
كم برخوردار استان كرمان محقق شده كه فراهم آمدن فرصت هاي كسب 
و كار براي نزديك به 8 هزار نفر را به دنبال داش��ته است.  معاون توسعه 
كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت در تشريح رسته هاي شغلي اولويت دار 
در استان كرمان نيز گفت: با توجه به مزيت ها و پتانسيل هاي هر منطقه، 
پرورش دام سبك، فرش دستبافت، مشاغل فني و خدماتي، پرورش شتر، 
صنايع دستي و دام سنگين از جمله رسته هاي در اولويت براي مشاغل 
جديد در سال 1400 هستند.  نيازي با اشاره به اشتغالزايي بنياد بركت در 
مناطق محروم و روستايي كشور خاطرنشان كرد: تا پايان سال گذشته، 
100 هزار طرح اشتغالزايي اجتماع محور در 7 هزار و 575 روستا و 27۶ 
شهرستان در سراسر كشور راه اندازي شده كه با ايجاد ۳00 هزار فرصت 

شغلي مستقيم و غيرمستقيم همراه بوده است.  
گفتني است، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا به امروز ۳هزار و ۶0۳ 
طرح در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، سالمت 
و ساير خدمات را با حجم س��رمايه گذاري 5 هزار و 1۶4 ميليارد ريال در 
مناطق محروم استان كرمان به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. 

 برگزاري 2۹6 دوره قرآني و معارفي 
به صورت مجازي آنالين و آفالين در قم 

مسئول واحد خواهران مركز قرآن و     قم
حديث كريمه اهل بيت سالم اهلل عليها 
قم از برگزاري ۲۹6 دوره قرآني و معارفي براي خواهران به صورت 

آنالين و آفالين در سال گذشته خبرداد. 
زهرا سادات مؤذن مسئول واحد خواهران مركز قرآن و حديث كريمه اهل 
بيت سالم اهلل عليها قم با اشاره به برگزاري 29۶ دوره قرآني و معارفي براي 
خواهران به صورت آنالين و آفالين در سال گذش��ته گفت: اين دوره هاي 
آموزشي و تربيتي به صورت حضوري، غيرحضوري و مجازي، براي رده هاي 
سني هشت س��ال به باال، در س��ه بخش علوم و فنون قرائت، حفظ قرآن و 
حديث و معارف قرآن و حديث، ارائه مي شود كه در پايان   دوره ها، از محتواي 
آموزشي دروس، آزمون برگزار شده و براي افرادي كه موفق به كسب نمره  
قبولي در آزمون هاي مركز قرآن و حديث شوند، گواهينامه  پايان دوره اهدا 
مي شود.  وي افزود: گس��ترش آموزش مجازي )آنالين و آفالين( در مركز 
قرآن و حديث، تغيير شرايط آموزشي به دليل شيوع ويروس منحوس كرونا 
با محوريت تبديل آموزش در فضاي حضوري به غيرحضوري در پيام رسان 
ايتا و آموزش به شيوه آنالين، فارغ التحصيلي ۶0 نفر در رشته هاي حفظ و 
ترجمه و مفاهيم تكميلي قرآن و استفاده از اساتيد افتخاري در تدريس برخي 
دروس مركز و صرفه جويي مالي به صورت اختصاص ۳0 تا 100 درصد ساعت 
تدريس از سوي برخي اساتيد به صورت افتخاري از مهم ترين اقداماتي بود كه 
در سال گذشته انجام شده است.    مسئول واحد خواهران مركز قرآن وحديث 
كريمه اهل بيت سالم اهلل عليها همچنين با اش��اره به جلساتي كه در حوزه 
مديريت براي انجام هر چه بهتر برنامه هاي آموزشي و فرهنگي صورت گرفته 
است، تصريح كرد: در سال گذشته ۶0 جلسه دو ساعته براي تأليف و بررسي 
آيين نامه هاي موجود رشته هاي حفظ، قرائت و معارف با حضور مسئول مركز، 

مسئوالن واحدها و كارشناسان هر رشته برگزار شده است.
مؤذن ادامه داد: ۳0 جلسه اداري در واحد خواهران مركز نيز براي بررسي 
موارد اداري و آموزشي مركز مانند ثبت نام، گزارش فعاليت ها، هماهنگي 
برنامه  و مسابقات و همايش  ها، چارت و شرح وظايف، جابه جايي نيروها با 

حضور رئيس مركز و مسئوالن واحدها برگزار شده است.

 4۰8 گروه جهادي، نوروز را 
در مناطق محروم خراسان رضوي جشن گرفتند

در حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ گروه جهادي در خراسان رضوي مشغول به 
فعاليت هستند كه در فصول و مناسبات و اتفاقات وارد ميدان شده و 
هر كدام براساس تخصص خود به ارائه خدمت مي پردازند. در تعطيالت 
نوروزي 1۴۰۰ نيز ۳۵۰۰ نفر جهادگر در قالب ۴۰8 گروه فعال جهادي به 
مناطق مختلف اين استان اعزام شده و با ارائه خدمات تخصصي در 
زمينه هاي مختلف ش�يريني بهار را به هموطنان كم برخوردار خود 
تبريك گفتند. ضمن اينكه با فرارسيدن ماه مبارك رمضان و به پيشنهاد 
فرماندهي س�پاه امام رضا)ع( قرار اس�ت هر پايگاه بس�يج حداقل 
۲۰بسته معيش�تي و حداقل ۲۰ وعده افطار يا سحر را در برنامه خود 
قرار  دهد كه در مجموع در كل استان 1۰۰ هزار بسته معيشتي توزيع و 
1۰۰ هزار نفر در سفره افطار يا سحر پايگاه ها مهمان سفره الهي باشند. 

    
فعاليت 4 ه��زار و 500 گروه جه��ادي در خراس��ان رضوي بيانگر ميزان 
عالقمندي جوانان اين منطقه براي خدمتگزاري به هموطنان است.  اين 
گروه هاي جهادي حلقه مياني گروه هاي بسيج سازندگي هستند، كه فعاليت 
آنها در شهرستان ها در قالب شوراي جهادي صورت مي گيرد.  گروه هايي كه 
در هفت محور اقتصادي، عمراني، فرهنگي، تبليغي، كارآفريني، بهداشتي و 

علمي و پژوهشي در طول سال به ارائه خدمت مي پردازند. 
  شيريني نوروز با خدمت به نيازمندان

در تعطي��الت ن��وروز امس��ال 408 گروه فع��ال جهادي متش��كل از 
۳500جهادگر به شهرستان هاي كم برخوردار خراسان رضوي رفتند تا 

با خدمت به هموطنان محروم و رفع نيازهاي آنها بهار را زيباتر كنند. 
تعدادي از اين گروه ها در سه قرارگاه جهادي در شهرستان هاي سبزوار، 
تايباد و خواف مس��تقر ش��دند. اين گروه هاي تخصص��ي در زمينه هاي 
پزشكي و درماني، عمراني، تبليغي و فرهنگي و آموزشي و علمي به فعاليت 
پرداختند.  برخي اقدامات جوانان جهادگر شامل بازسازي و احداث خانه 
براي خانواده هاي نيازمند، مرمت مدرس��ه هاي منطقه، ويزيت و درمان 
بيماران و در موارد خاص ارجاع رايگان بيماران به بيمارستان هاي مشهد 
و همچنين مباحث علمي، انگيزشي، آينده نگري بود.  در ايام نوروز يك 
قرارگاه ملي نيز در خواف بر پا شد كه با حضور 14گروه جهادي، با استعداد 
خدمات عمراني پروژه هاي انتقال آب و استخر و مدرسه و خانه محروم به 
ارائه خدمت پرداختند.  قرارگاه استاني ديگري كه در تايباد بود 15 گروه 
جهادي را در دل خود جاي داد.  اين گروه ها كه در مجموع متشكل از 250 
نفر جهادگر بودند اقدامات پزشكي، آموزشي، عمراني و مسكن محرومين 
را در دستور كار داشتند.  در قرارگاه استاني سبزوار نيز 200 جهادگر در 
حاشيه كوير منطقه روداب سبزوار مستقر شدند. گروه جهادي دانشجويي 
و ناحيه سلمان مشهد به ارائه خدمات عمراني و ساخت مسكن محرومين 
پرداختند و براي ماه رمضان نيز تعدادي سبد معيشتي را آماده و در ميان 

خانواده هاي كم برخوردار توزيع كردند. 
در تربت حيدريه گروه جهادي ياس فاطمي در قالب چند گروه پزشكي 
2500 نفر از س��اكنان اين منطقه را ويزيت كردند. اقدامات پزش��كان، 
پرس��تاران و تيم همراهش��ان در بخش هاي عمومي، زن��ان، كودكان، 
دندانپزشكي، انجام آزمايشات بود.  در مجموع 408 گروه جهادي كه ۳ 
هزار و 500 جهادگر متخصص را شامل مي شدند در نقاط محروم استان 
و حاشيه شهر مش��هد اقدامات جهادي خود را ارائه كرده و با خدمت به 
مردم محروم شيريني نوروز را براي آنها دو چندان كردند.  ناگفته نماند 
با فرارسيدن ماه مبارك رمضان و در برنامه اي منسجم، فرماندهي سپاه 
امام رضا)ع( پيشنهاد داده تا هر پايگاه بسيج حداقل 20 بسته معيشتي و 
حداقل 20 وعده افطار يا سحر را در برنامه خود قرار  دهد كه در كل استان 
100 هزار بسته معيشتي آماده و در ميان خانواده هاي محروم توزيع و 100 

هزار نفر در سفره افطار يا سحر پايگاه ها مهمان سفره الهي باشند. 
  جهادگران هميشه پيشگامند

حجت االس��الم محمد هاش��م زروندي دبير مجمع جهادگران استان 
خراسان رضوي در گفت وگو با  »جوان« در مورد نحوه برگزاري اردوها 
در ايام نوروز 1400 به شرايط شيوع ويروس كرونا و حفظ پروتكل هاي 
بهداشتي اشاره كرده و مي گويد: »سال هاي گذشته گروه هاي جهادي 
به صورت متمركز به مناطق اعزام مي شدند، اما امسال به خاطر شرايط 
شيوع ويروس كرونا، از تمام افراد شركت كننده در اين اردو تست كرونا 
گرفته شد و پس از مطمئن شدن از سالمت افراد هر گروه تخصصي به 
صورت مجزا به فعاليت پرداختند. ضمن اينكه هيچ تراكم جمعيتي رخ 
نداد.« وي ادامه مي دهد: »استقبال بچه هاي بسيجي و جهادي از اين 
اردوها بسيار خوب بود، اين بچه ها هميشه نشان داده اند كه هر كجا نياز 

به اقدام و عملي باشد هميشه پيشگام بوده و هستند.«
زروندي با اشاره به اينكه نيازسنجي در اين مناطق از دو ماه قبل از سال 
شروع شده بود، تصريح مي كند: »براي شناسايي نيازها از طريق افراد و 
گروه هاي جهادي همان منطقه استفاده شده، بر همين اساس نيازهاي 
رصد شده به فراخور اولويت دسته بندي شد، لذا متناسب با همين نيازها 
بين گروه هاي جهادي فراخوان داده شد و متناسب با نيازها و تخصص 
گروه ها برنامه ريزي ص��ورت گرفت.« دبير مجمع جهادگران اس��تان 
خراسان رضوي مي گويد: »نكته مهم در اين اردوهاي جهادي استفاده از 
ظرفيت گروه هاي جهادي بومي است، با انجام اين كار عالوه بر نيازسنجي 
دقيق نيازها، خود مردم منطقه هم درگير فعاليت و خدمات اجتماعي، 

عمراني، فرهنگي و غيره مي شوند.«


