
11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6185 يک ش��نبه 29 فروردي��ن 1400 | 5 رمضان 1442 |

88498441سرويس  شهرستان

 تحويل ۲ محموله جديد واكسن كرونا 
به خوزستاني ها در هفته جاري

   خوزستان رئي�س دانش�گاه عل�وم پزش�كي 
جندي ش�اپور اه�واز از تحوي�ل دو 
محموله جديد واكس�ن به خوزس�تان در هفته پيش رو خبر داد. 
دكتر فرهاد ابول نژاديان رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور گفت: 
در حال حاضر وضعيت خوزستان به حالت پالتو و ثابت رسيده است. در 
اهواز نيز روزانه ۷۰ تا ۸۰ نفر بستري مي شوند كه اين وضعيت در چند روز 
گذشته تغييري نداشته اس��ت و اميدواريم به زودي شاهد روند كاهشي 
باشيم.  وي افزود: با تالش فرمانداران به ويژه فرماندار اهواز، شهر اهواز به 
۲۸ بلوك تقسيم شده و رعايت پروتكل ها و فاصله گذاري توسط مسئوالن 
اين ۲۴ بلوك در حال انجام است و روزانه بر روند رعايت پروتكل ها توسط 
اصناف و ادارات و برگزاري مراسم نظارت مي شود.  رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي جندي شاپور اهواز ادامه داد: طبق آمار هفته گذشته، از برگزاري 
۷۵ درصد مراس��م ها جلوگيري شده اس��ت اما ۲۵ درصد موارد در حال 
برگزاري است؛ تالش ما براي ممانعت از برگزاري حداقل ۹۰ درصد مراسم 
است.  ابول نژاديان با اشاره به تحويل پنج محموله واكسن به خوزستان 
تاكنون، گفت: تاكنون ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر واكسينه شده اند و اين هفته، 
دو محموله ديگر به دست ما مي رسد. وزارت بهداشت به ما اعالم كرده كه 
تعداد واكسن هاي اين محموله ها از محموله هاي قبلي بيشتر است بنابراين 
تعداد تيم هاي واكسيناس��يون را افزايش داده ايم و اميدواريم با سرعت 

بيشتري واكسن براي گروه هاي هدف تزريق شود. 

كاه�ش بارندگي     خراسان جنوبي
ش�رايط مرات�ع 
خراسان جنوبي را بسيار بحراني كرده و پيش بيني 
مي ش�ود توليد علوفه در مراتع اين استان تا ۶۰ 
درصد نس�بت ب�ا پارس�ال كاهش پي�دا كند. 
عليرض��ا نصرآب��ادي مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري خراسان جنوبي با اشاره به اينكه از كل 
سطح استان كه بيش از ۱۵ ميليون هكتار است، 
۱۴/۵ ميليون هكتار را عرصه هاي منابع طبيعي 
تشكيل داده است، گفت: از اين مقدار ۸ ميليون 
و ۵۰۰ هزار هكتار سطح مراتع استان است.  وي 
افزود: در مقوله بررسي پوشش گياهي كشور كه 
توسط بخش GIS استان انجام شده مراتع كشور 
بر اساس درصد تاج پوشش، به سه دسته عمده 
طبقه بندي شدند كه شامل مراتع متراكم )خوب(
مراتع نيمه متراكم )متوسط( و مراتع كم تراكم 
)فقير( است.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
خراسان جنوبي ادامه داد: سهم ما از مراتع متراكم 

و خوب فقط ۰/۰۱ درصد يعني تنها ۶ هزار و ۲۷۸ 
هكتار از وسعت ۸ ميليوني مراتع است.  نصرآبادي 
گفت: مراتع متوسط يا نيمه متراكم ۱۰/۱ درصد 
معادل ۹۳۹ هزار و ۶۶۶ هكت��ار و مراتع فقير يا 
كم تراكم ۸۹/۹ درص��د معادل ۷ ميليون و ۵۳۹ 

هزار و ۱۳۰ هكتار است.  وي تصريح كرد: مراتع 
از جمله ذخيره گاه هاي طبيعي مهم توليد علوفه 
و دامداري به شمار مي روند كه بارش يا عدم آن 
به مقدار كافي مي تواند بر تراكم پوشش و بالطبع 
توان توليدي آنها اثرگذار باش��د.  مديركل منابع 

طبيعي و آبخي��زداري خراس��ان جنوبي گفت: 
تاكنون در نتيجه وقوع خشكس��الي هاي متعدد 
توليد علوفه مراتع به شدت كاهش يافته و پوشش 
گياهي نيز تخريب شده است.  نصرآبادي با اشاره 
به كاهش ۷۰ درصدي بارندگي ه��ا افزود: بر اثر 
كاهش بارندگي ها گياهان ب��ا كاهش زادآوري و 
دوره رويش روبه رو مي شوند و بر اثر از بين رفتن 
پوشش گياهي خاك، مراتع در معرض فرسايش 
ش��ديد قرار گرفته كه حاصل آن به وجود آمدن 
توفان هاي شن و فعال شدن تپه هاي شني است.  
وي با تأكي��د بر اين موضوع كه خشكس��الي هر 
س��اله، مراتع و باالخص دام ها را تحت تأثير قرار 
مي دهد، ادام��ه داد: اگر بخواهي��م مراتع پايدار 
و بهره ب��رداري از آن همواره برقرار باش��د، بايد 
به عوام��ل محدودكننده توليد مرات��ع از جمله 
خشكسالي توجه ويژه اي داش��ته باشيم در غير 
اين صورت پايداري در امر توليدات دامي هميشه 

مسئله ساز خواهد بود. 

خشكسالي، توليد علوفه در خراسان جنوبي را 60 درصد كاهش داد

اجراي 1173 طرح اشتغالزايي براي مددجويان چهارمحال وبختياري
هزارو 173 طرح     چهارمحال وبختياري 
يي  ا لز ش�تغا ا
ويژه خانواده هاي مددجو در استان چهارمحال 

و بختياري اجرا شد. 
علي ملك پ��ور مدي��ركل كميته امداد اس��تان 
چهارمحال  و بختي��اري گفت: اي��ن ۱۱۷۳طرح  
در بخش هاي دامپ��روري، حمل ونقل، خدمات، 
زنبورداري، صنايع دستي، صنعت و معدن، فرش 
و گليم، پرورش طيور و كش��اورزي اجرا شد.  وي 

افزود: هدف از پرداخت تسهيالت اشتغالزايي به مددجويان اجراي طرح هاي اشتغال و خودكفايي خانواده هاي 
تحت حمايت است.  به گفته ملك پور، با اجراي طرح  هاي اشتغال هزار و ۱۷۳ خانواده مددجو خودكفا و از تحت 
حمايت خارج شدند.  مديركل كميته امداد استان چهارمحال وبختياري با اشاره به برنامه ريزي هاي مدون 
براي به خودكفا رساندن نيازمندان اين نهاد گفت: با برنامه ريزي هايي كه طي سال گذشته داشتيم روند خوبي 
را در زمينه ايجاد اشتغال براي اين افراد هدف گذاري كرديم كه به زودي آثار آن خود را نشان مي دهد.  ملك پور 

افزود: يكي از مهم ترين اقدامات در اين زمينه امرآموزش بود كه با جديت در حال دنبال شدن است. 

اهداي 110 سري جهيزيه نوعروسان نيازمند در اردبيل
مديركل كميته      اردبيل
ام���داد ام�ام 
خميني)ره( استان اردبيل از تأمين جهيزيه 
براي 11۰ نوعروس نيازمند در اردبيل خبر داد. 
حسين دشتي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
استان اردبيل با اشاره به اجراي طرح تأمين جهيزيه 
براي نوعروس��ان نيازمند در اردبي��ل به كمك كم 
نظير نيكوكاران و خيران اش��اره كرد و گفت: ۱۱۰ 
سري جهيزيه با كمك خيران استان اردبيل براي 
نوعروسان نيازمند به ارزش ۱۵ ميليون تومان تهيه و تأمين شد.  وي با تأكيد بر نحوه خريد كاالها و تحويل آن به 
افراد نيازمند افزود: هم اكنون ۳۰۰ نوعروس ديگر كه براي دريافت جهيزيه به كميته امداد استان مراجعه كرده اند، 
پشت نوبت قرار دارند.  به گفته مديركل كميته امداد استان سري جهيزيه هاي اهدايي از سوي اين سازمان شامل 
لوازم خانگي ضروري مثل يخچال، اجاق گاز، ماشين لباسشويي، جارو برقي و تلويزيون مي شود.  دشتي به برگزاري 
پويش »ايران همدل« همزمان با سراسر كشور در استان اردبيل نيز اشاره كرد و گفت: در طرح پويش ايران همدل 

و اطعام مهدوي ۲۰۰ هزار پرس غذاي گرم براي افراد نيازمند و در محالت حاشيه شهرها توزيع مي شود.

سجاد مرسلي سيداحمد هاشمي اشكا

برق رساني به ۶00 چادر زلزله زده سي سختي
مديرعام���ل      كهگيلويه و بويراحمد
شرك�ت توزيع 
نيروي برق كهگيلويه و بويراحمد از برق رس�اني به 
۶۰۰چادر زلزله زده سي سختي در اين استان خبرداد. 
جمال معتمدي زاده مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق كهگيلويه و بويراحمد گفت: ۶۰۰ انشعاب موقت 
برق براي چادرهاي تجمعي زلزله زدگان سي سختي 
نصب و تمامي چادرهاي اس��كان زلزل��ه زدگان از 
نعمت برق برخوردار هستند.  وي با بيان اينكه يك 

هزار و ۴۰۰ انشعاب برق به درخواست مشتركين و ۹۰۰ انشعاب موقت تاكنون جمع آوري شده است، افزود: 
انشعاب موقت به درخواست مشتركين نيز نصب شده است.  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان   ۷۰۰
كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: ۶۵۰ روشنايي معابر در بلوارها و خيابان هاي شهر سي سخت زلزله زده هم 
تعمير و روشن شده است.  معتمدي زاده از شكسته و آسيب شديد ديدن ۸۵ اصله پايه برق بدليل برخورد وسايط 
نقليه آواربردار نيز خبرداد و خاطرنشان كرد: ۱۰۰ اصله پاي فشار ضعيف بدليل وقوع زلزله نيز رفع نقص شد.  وي 
عنوان كرد: افزايش بار ۹۸ دستگاه ترانسفورماتور بدليل استفاده زلزله زدگان از وسايل گرمايشي مانند هيتر و 

آچاركشي ۴۸دستگاه ترانسفورماتور از ديگر اقدامات صورت گرفته شركت توزيع نيروي برق است.

پيشرفت 70 درصدي آبرساني به 1۲ روستاي خاتم يزد
مع�����اون     يزد
بهره برداري و 
توس�عه آب ش�ركت آبفاي اس�تان يزد از 
پيشرفت 7۰ درصدي عمليات آبرساني به 
1۲ روس�تاي شهرس�تان خاتم خب�رداد. 
جالل علم��دار معاون بهره برداري و توس��عه 
آب شركت آبفاي اس��تان يزد گفت: مجتمع 
آبرس��اني فتح آباد در راس��تاي آبرس��اني به 
روس��تاهاي چاكري، فتح آباد، هاش��م آباد و 

سليم آباد اوليا، سليم آباد سفلي، طالب آباد، قنات آب علي، كوشك و ديگر روستاهاي منطقه در حال 
ساخت است.  وي افزود: اين مجتمع آبرساني شامل يك باب مخزن ذخيره آب يك هزار متر مكعبي، 
يك حلقه چاه آب شرب، ۱۳ كيلومتر خط انتقال و ۲۲ كيلومتر شبكه توزيع است.  معاون آبفاي استان 
با بيان اينكه طرح مذكور با صرف اعتبار بالغ بر ۱۱۸ ميليارد ريال در حال اجراست، خاطرنشان كرد: 
با بهره برداري از اين مجتمع آبرساني مش��كل افت و اختالف فشار در شبكه آبرساني رفع مي شود و 
شهروندان از آب با كيفيت مطلوب تر بهره مند مي شوند.  علمدار يادآور شد: در حال حاضر آب شرب 

و بهداشت شهرستان خاتم از طريق منابع آب زير زميني تأمين مي شود. 

  اجراي 7۵ عنوان 
ويژه برنامه فرهنگي رمضان در سمنان

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي      سمنان
اس�تان س�منان از اج�راي 7۵ 
عنوان ويژه برنامه فرهنگي در ماه مبارك رمضان در س�طح 
استان و با همكاري بيش از ۵۰ مؤسسه قرآن و عترت خبرداد. 
فرشيد فالح الله زاري مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سمنان 
با بيان اينكه ۷۵ عنوان برنامه و فعاليت فرهنگي هنري براي ماه رمضان 
در سطح استان تدارك ديده شده است، گفت: ۱۰ عنوان فعاليت در 
شهرستان سمنان، ۲۰ عنوان در شهرستان شاهرود، ۱۴ عنوان در 
دامغان، ۹ عنوان در آرادان، هفت عنوان در شهرستان ميامي، شش 
عنوان در گرمسار، پنج عنوان در سرخه و چهار عنوان در شهرستان 
مهدي شهر اجرا مي شود.  دبير شوراي فرهنگ عمومي استان سمنان 
تصريح كرد يكي از شاخص ترين برنامه هاي ماه رمضان تفسير و قرائت 
روزانه يك جز قرآن كريم، با حضور كارشناسان در شهرستان هاي 

استان سمنان است كه به صورت مجازی برگزار می شود. 

برگزاري 3۵۶۴ جلسه دادرسي 
الكترونيكي در قزوين 

سال گذشته بالغ بر 3۵۶۴ مورد     قزوين
جلس�ه دادرس�ي ب�ه ص�ورت 

الكترونيك در استان قزوين انجام شد. 
حجت االسالم نور اهلل قدرتي رئيس كل دادگستري استان قزوين از 
تشكيل جلسات با زندانيان به صورت ويدئو كنفرانس خبرداد و گفت: 
سال گذشته بالغ بر ۳۵۶۴ مورد جلسه دادرسي به صورت الكترونيك 
در استان انجام ش��ده اس��ت و همچنين قضات نيز ۹۱۴ جلسه با 
زندانيان به صورت الكترونيك داشته اند.  وي با بيان اينكه در راستاي 
تحقق سياست هاي اعالمي قوه قضائيه سامانه دادرسي الكترونيك از 
خرداد ماه سال ۹۹ در استان راه اندازي شده، افزود: هدف از راه اندازي 
سامانه دادرس��ي الكترونيك، كاهش مراجعات زندانيان به مراجع 
قضائي در راستاي پيشگيري از شيوع بيماري كروناو كاهش هزينه و 
پيشگيري از مشكالت متعدد اعزام و بدرقه زندانيان و همچنين امكان 

مالقات الكترونيكي زندانيان با خانواده هايشان است.

راه اندازي طرح آموزشي خانواده 
محور »در محضر استاد« در آبادان

مسجد مهدي موعود با همكاري     خوزستان
دانشگاه علوم پزشكي آبادان طرح 
آموزش�ي خانواده محور، »در محضر اس�تاد« را برگزار مي كند. 
عباس پورعواد مسئول فرهنگي مسجد مهدي موعود آبادان گفت: 
ماهيت طرح »در محضر استاد« معرفتي و بصيرتي است.  وي افزود: اين 
طرح با همكاري دانشگاه علوم پزشكي انجام شده است و ما در دو قالب 
حضوري و مجازي، اين طرح را اجرا مي كنيم.  محمدرضا الهايي رئيس 
اداره فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي آبادان هم در اين زمينه گفت: اين 
طرح معرفتي بصيرتي، با رعايت كامل دستورالعمل هاي بهداشتي 
انجام مي شود و مسجد موعود با وجود اينكه گنجايشي ۸۰۰ نفره دارد، 
اما در اين طرح حضور ۴۰ نفر را تنها لحاظ كرده ايم و البته مبناي طرح 
بصورت مجازي است.  وي افزود؛ اين طرح بصورت آزمايشي در طي دو 
هفته آتي انجام مي شود كه براي تعداد محدودي كه در مسجد حضور 

خواهند يافت نيز غربالگري و توزيع ماسك انجام مي شود.

 سنت »افطاري ساده« 
در جوار امام هشتم)ع( آغاز شد

 تشكيل گروه همدلي با هدف خدمت 
به محرومان و نيازمندان مازني

معاون خدمات     خراسان رضوي
زائري�ن ح�رم 
مطهر رضوي از توزيع بسته هاي »افطاري ساده« 
وي�ژه زائ�ران ح�رم مطهررضوي خب�رداد. 
امين بهنام معاون خدمات زائرين حرم مطهررضوي 
گفت: همزمان با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان  و با 
توجه به حضور زائر در لحظه اذان مغرب در حرم 
رضوي براي نخستين بار سنت ارزشمند »افطاري 
س��اده« در حرم مطهر حضرت رض��ا)ع( در حال 
اجراست.  وي با اش��اره به اين نكته كه بسته هاي 
افطاري ساده بعد از برپايي نماز مغرب و عشا حرم 
مطهر رضوي بين زائران نمازگزار توزيع مي شود، 
افزود: هر بس��ته ش��امل مجموعه كاملي از مواد 
غذايي از جمله نان، پنير، ش��ير، خرما، كشمش، 
گردو و دس��ر اس��ت.  معاون خدمات زائرين حرم 
مطهر رضوي با بي��ان اينكه هر ش��ب بالغ بر ۲۰ 
هزار بسته بين نمازگزاران توزيع مي شود، گفت: 
طبق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، ت��ا پايان ماه 
مبارك رمضان در مجموع حدود ۶۰۰ هزار بسته 
افطاري ساده بين زائران نمازگزار توزيع شود.  بهنام 
افزود: افرادي كه تمايل دارند، به هر ميزان در طرح 
»افطاري ساده« مشاركت داشته باشند، مي توانند 
از سه طريق سامانه وقف و نذر رضوي يا اپليكيشين 

»رضوان« و نيز وارد كردن كد دستوري #۸* در 
تلفن همراه، در اين امر معنوي سهيم شوند.  وي 
تصريح كرد: در صورت وخيم تر نش��دن ش��رايط 
كرونايي شهر مشهد و مش��اركت عمومي در اين 
طرح رمضاني، شمار توزيع بس��ته ها تا ۳۰ هزار و 
بيشتر نيز افزايش پيدا خواهد كرد.  معاون خدمات 
زائرين حرم مطهررضوي يادآور شد: در طول ماه 
مهماني خدا، زائران عزيز از مس��ير سامانه »نعيم 
رضوان« نيز براي دو وعده افطاري و سحري مهمان 
حضرت رضا)ع( مي ش��وند.  بهن��ام تأكيد كرد: با 
توجه به دشوارتر شدن شرايط كرونا شهر مشهد، 
نمازهاي جماعت با رعايت همه ش��يوه نامه هاي 
بهداشتي و فقط در صحن هاي حرم مطهر رضوي 
اقامه مي شود.  به گفته وي، افطاري حرم امام رضا 
يكي از بزرگ ترين مراس��م افطاري اس��ت كه در 
جهان اسالم برگزار مي شود. در ماه رمضان هر روز 
هزاران نفر در اين مراسم شركت مي كنند و بعد از 
اذان مغرب روزه ش��ان را در جوار حرم مطهر امام 
هشتم شيعيان باز مي كنند. برگزاركردن مراسم 
افطاري يكي از سنت هاي زيباي ماه رمضان است و 
افرادي كه توانايي اش را دارند، با برگزاركردن مراسم 
افطاري و دعوت از اقوام و آشنايان يا نيازمندان سعي 

مي كنند از بركات اين ماه مبارك استفاده كنند.

دبي���ر مجمع     مازندران
كانون ه���اي 
مساجد مازندران از تش�كيل گروه همدلي با 
عضويت 313 نفر به نيت حضرت امام زمان)عج( 
براي خدمت به محرومان و نيازمندان خبر داد. 
حجت االس��الم مصطفي صاحبي دبير مجمع 
كانون هاي مس��اجد مازندران با بي��ان اينكه از 
سال ۹۲ فعاالن فرهنگي و اجتماعي از شهرهاي 
مختلف استان براي خدمت رس��اني به زوار امام 
حسين)ع( وارد كشور عراق ش��دند، گفت: اين 
موضوع جرقه اي شد تا خدمت رساني به محرومان 
در داخل كشور را كليد بزنيم و اين فلسفه اي شد 
تا گروه جهادي ش��هيد اندرزگو مازندران شكل 
گيرد.  وي اف��زود: اين گروه جه��ادي در حوزه 
عمراني تمامي اس��تادكاران س��اخت مسكن را 
داراس��ت و اگر زمين خالي براي ساخت مسكن 
به اين گروه واگذار ش��ود تمام كارهاي ساخت 
توسط اعضاي گروه انجام مي شود.  دبير مجمع 
كانون هاي مس��اجد مازندران يادآور شد: وقتي 
اعضاي گروه جهادي وارد روستا مي شوند فقط 
به كارهاي عمراني اكتفا نمي كنند بلكه در حوزه 
فرهنگي و اجتماعي نيز ورود جدي دارند و يك 
تيم رصد چند روز قبل وارد روس��تا مي ش��ود و 

ظرفيت ها و مشكالت روس��تا را رصد مي كند.  
حجت االس��الم صاحبي تصريح كرد: همچنين 
گروه جهادي در اتفاقات و حوادث مهم نظير سيل 
پلدختر، گلستان، سيمرغ مازندران و غيره ورود 
جدي داش��ته است و در سيل س��يمرغ بيش از 
۷۰۰ نفر نيروي جهادي براي خدمت رساني اعزام 
شده است.  وي گفت: به عنوان نمونه براي مردم 
سيل زده گلستان يك خاور تلويزيون ال سي دي 
نو ارسال و بين نيازمندان توزيع شده است.  عضو 
س��تاد فعاالن فرهنگي و مذهب��ي مازندران به 
تشكيل گروه همدلي ستاد اربعين شهيد اندرزگو 
اشاره كرد و گفت: اين گروه از يك ايده تشكيل 
ش��د و ۳۱۳ نفر به نيت س��ربازان حضرت امام 
زمان )عج(كنار هم قرار گرفتند و قرار شد ماهانه 
۱۴ هزار تومان پرداخت كنن��د.  وي گفت: اين 
مبالغ جمع آوري شده ماهانه كه ميزان ۴ ميليون 
تومان مي شود، براي رفع نيازهاي محرومان نظير 
س��اخت خانه، درمان و معيش��ت و غيره هزينه 
مي شود.  حجت االسالم صاحبي يادآور شد: ۳۱۳ 
نفر اعضاي گروه نسبت به يكديگر داراي تعهداتي 
هستند و اگر يكي از افراد فوت كنند مابقي افراد 
بايد براي متوفي ي��ك روز روزه قضا بگيرند كه 

معادل ۱۰ سال روزه قضا مي شود. 

 ساخت 11 مدرسه تخصصي 
براي دانش آموزان استثنايي خراسان شمالي 
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري    خراسان شمالي
خراسان شمالي از در حال ساخت بودن 
11 مدرسه تخصصي براي دانش آموزان استثنايي در اين استان خبرداد. 
مليحه يغمايي مديركل امور بانوان و خانواده استانداري خراسان شمالي، 
با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با س��ازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور 
مبني بر ارتقاي وضعيت دانش آموزان با شرايط ويژه خراسان شمالي گفت: 
اين تفاهمنامه در تاريخ ۲۱ دي ماه سال گذشته منعقد شد و براي اجراي 
طرح هاي در نظر گرفته ش��ده رقم ۳۲ ميليارد تومان را سازمان آموزش و 
پرورش استثنايي و ۲ ميليارد تومان را نيز استان متعهد شد.  وي افزود: طبق 
اين تفاهمنامه مقرر شد تا خيران براي ساخت مدرسه هاي تخصصي مورد 
نياز اين دانش آموزان به استان توسط سازمان آموزش و پرورش سوق داده 
ش��ود و در اين زمينه رقم ۳۰ ميليارد تومان را نيز هزينه كنند كه اين امر 
محقق شده و ساخت ۱۱ مدرسه تخصصي مورد برنامه در حال انجام است.  
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري خراسان شمالي ادامه داد: از سوي 
ديگر يكي از تعهدات ديگر ذكر شده در اين تفاهمنامه خريد و اختصاص 
تبلت براي دانش آموزان استثنايي بوده كه با هزينه كرد ۵۰۰ ميليون تومان 
۲۴۴ دستگاه تبلت خريداري و در اختيار دانش آموزان قرار گرفت.  يغمايي 
تصريح كرد: پرداخت هزينه هاي اياب وذهاب دانش آموزان، خريد تجهيزات 
مركز تشخيص و توانبخشي، تأمين اعتبار تجهيز مدارس استثنايي از جمله 
مواردي بود كه در تفاهمنامه ذكر شده و اجرايي شد.  وي ادامه داد: يكي ديگر 
از اقداماتي كه در راستاي اين تفاهمنامه انجام شد اختصاص اعتبار براي 
توليد محتوا در شبكه شاد بود كه رقم ۲۲ ميليون تومان جذب و هزينه شد. 

 نخستين رويداد ملي »افق روشن« 
در همدان برگزار مي شود

مس�ئول مركز فضاي مجازي و رسانه     همدان
بس�يج دانشجويي اس�تان همدان از 
برگزاري نخستين رويداد ملي »افق روشن« در استان همدان توسط 
مركز فضاي مجازي و رس�انه بسيج دانشجويي اس�تان خبر داد. 
بهنام محمدي مس��ئول مركز فضاي مجازي و رسانه بسيج دانشجويي 
همدان با اشاره به برگزاري نخس��تين رويداد ملي »افق روشن« در اين 
استان گفت: دبيرخانه اس��تاني رويداد افق روشن )مركز فضاي مجازي 
و رسانه بسيج دانشجويي استان همدان( آمادگي دريافت آثار مكتوب، 
ديجيتالي، تصويري، گرافيكي و صوتي را در موضوعات مختلف استقالل 
و آزادي، علم و پژوهش، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، سبك زندگي و 
عزت ملي را با رويكرد اميدآفريني دارد.  وي تصريح كرد: افراد و گروه هاي 
رسانه اي مي توانند آثاري كه ناظر به اميدآفريني تا االن توليد كرده اند يا 
قصد دارند تا انتخابات ۱۴۰۰ توليد كنند، در قالب هاي مختلف نشريه، 
يادداشت، موشن گرافيك، اس��تاپ گرافيك، كميك استريپ، مصاحبه 
پياده روي، مصاحبه گفت وگو محور، مستند و فيلم كوتاه، كليپ و نماهنگ، 
عكس نوشته، اينفوگرافيك، پوستر، نمايش راديويي و پادكست تا پايان 
 www. najmevent. ir ارديبهشت ماه براي دبيرخانه استاني به آدرس
ارسال كنند.  مسئول مركز فضاي مجازي و رسانه بسيج دانشجويي همدان 
خاطرنشان كرد: آثار برگزيده شامل خدمات شتاب دهنده افق روشن قرار 
مي گيرد و عالوه بر اينكه به مجموعه هاي مطرح رسانه اي كشوري معرفي 
خواهد شد، مورد حمايت قرار گرفته و به توليدات ديگر و انتشار آن كمك 
خواهد شد همچنين جوايز نقدي و غيرنقدي رويداد به فراخور خلق اثر 
در قالب هاي مختلف اهدا خواهد شد.  محمدي مطرح كرد: مهلت ثبت 
نام در رويداد از ۲۵ فروردين تا پنجم ارديبهشت است اما افراد و گروه ها تا 

پايان ارديبهشت فرصت دارند تا آثار خود را ارسال كنند.

ساخت 30 مدرسه بركت سردار شهيد سليماني 
در مناطق محروم كشور

به همت بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 3۰ مدرسه مزين به 
نام سردار شهيد سليماني در مناطق محروم و روستايي استان هاي 
خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، سيستان وبلوچستان، فارس، 
كرمان، گلستان، لرستان، مركزي و هرمزگان ساخته شده است. 
 مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از ساخت ۳۰ مدرسه 
بركت سردار شهيد سليماني در مناطق محروم و روستايي كشور خبر 
داد.  اميرحسين مدني با بيان اينكه اين مدارس بركت مزين به نام سردار 
دل ها و براي بزرگداشت اين سردار رشيد است، ادامه داد: اين مدارس در 
استان هاي خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان، 
فارس، كرمان، گلستان، لرستان، مركزي و هرمزگان ساخته شده است.  
به گفته مديرعامل بنياد بركت، سرمايه گذاري اين بنياد براي مدارس 

بركت سردار شهيد سليماني ۲۱۰ ميليارد ريال است. 
 مدني خاطرنشان كرد: اين ۳۰ مدرس��ه با ۲۱۰ كالس درس تحويل 
وزارت آم��وزش و پرورش ش��ده ت��ا در اختيار دانش آم��وزان مناطق 
محروم و كمتر توسعه  يافته اين استان ها قرار گيرد.  وي تصريح كرد: 
مدرسه سازي يكي از بنيادي ترين و ماندگارترين اقدامات بنياد بركت در 
مناطق محروم و كم برخوردار كشور است.  مدني ادامه داد: بنياد بركت 
در راستاي تحقق منويات رهبر معظم انقالب و سياست هاي ابالغي از 
سوي ستاد اجرايي فرمان امام، نهضت مدرسه سازي را به منظور توسعه 
فضاهاي آموزشي، توزيع عادالنه امكانات تحصيلي و برقراري عدالت 

اجتماعي در مناطق محروم و روستايي كشور راه اندازي كرده است. 
مديرعامل بنياد بركت درباره فعاليت هاي مدرسه س��ازي اين بنياد در 
مناطق محروم توضيح داد: بنياد نس��بت به س��اخت ۲  هزار مدرسه با 
۱۰ هزار و ۷۵۰ كالس درس متعهد اس��ت كه از اين تعداد، يك هزار و 
۴۸۰ مدرسه با ۷ هزار و ۸۵۰ كالس درس و ظرفيت پذيرش ۲۳۰ هزار 
دانش آموز به بهره برداري رسيده است.  وي ميزان سرمايه گذاري بنياد 
بركت براي ساخت مدارس در مناطق محروم را ۱۰ هزار و ۲۵۰ ميليارد 
ريال اعالم كرد و افزود: ۳ هزار روس��تاي محروم در سراسر كشور تحت 
پوش��ش فعاليت هاي مدرسه س��ازي بنياد قرار دارند.  مدني با اشاره به 
ساخت هزار مدرسه سوم بركت اظهار داشت: اخيراً تفاهمنامه اي ميان 
بنياد بركت و سازمان نوسازي مدارس براي ساخت يك هزار مدرسه جديد 

و جايگزيني شان با مدارس كانكسي كشور به امضا رسيده است.  
مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: مدارس بركت براساس آخرين 
استانداردهاي مدرسه س��ازي دنيا و با رعايت اس��تانداردها و الزامات 
آموزشي و ضوابط فني و زيربنايي ساخته مي شوند و از باالترين كيفيت 
برخوردار هستند.  مدني از ساخت ۲۵۰ مدرسه بركت در سال گذشته 
خبر داد و تصريح كرد: تا زماني كه كشور نياز به فضاي آموزشي داشته 

باشد، نهضت مدرسه سازي را ادامه خواهيم داد. 

 جانشين سپاه ناحيه امام حسين)ع( 
شهرستان بوئين زهرا در گفت و گو با »جوان«:
۲9 واحد توليدي با اجراي طرح شهيد 

برونسي به چرخه توليد بازگشت 
با آغاز سال جديد و تأكيد مقام معظم رهبري بر توجه ويژه در جهت رفع 
موانع و پشتيباني از توليد، سپاه استان ها و نواحي برنامه هاي خود را در 
اين راستا تنظيم كرده اند. در همين رابطه سپاه ناحيه امام حسين)ع( 
شهرستان بوئين زهرا در استان قزوين با بهره مندي از تخصص نخبگان 
بسيجي و اجراي طرح شهيد برونسي توانست ۲۶ واحد توليدي را به 
چرخه توليد بازگردانده و اين كار همچنان ادامه دارد.  به همين بهانه به 
سراغ سرهنگ نوراهلل محمدي، جانشين سپاه ناحيه امام حسين)ع( 
شهرس�تان بوئين زهرا رفتيم تا در رابطه براي آگاهي از برنامه هاي 
اين ناحيه براي س�ال 1۴۰۰ گفت وگويي با ايش�ان داش�ته باش�يم. 

    
اولويت برنامه هاي سپاه ناحيه امام حسين)ع( بوئين زهرا 

براي سال جديد بر چه محورهايي بنا نهاده شده است؟
با توجه به شعار امسال، توجه به امر توليد امر بسيار مهمي است كه بايد در دستور 
كار قرار بگيرد.  رونق و جهش توليد زيربناي حل بسياري از مشكالت كشور است 

و مي تواند كشور را در مسير و ريل گذاري پيشرفت و توسعه قرار دهد. 
رهبر معظم انقالب سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را سال هاي رونق توليد و جهش 
توليد نامگذاري كرده بودند و تأكيد ويژه اي بر رونق و جهش توليد داشتند، 
اّما بروز و وجود مشكالت مختلف از جمله عدم توجه كافي به حمايت از 
توليد محصوالت داخلي و نگاه به بيرون و توجه ويژه به مس��ئله واردات 
بي رويه كاالهايي كه حت��ي در داخل امكان توليد آنها وجود داش��ت و 
مشكالت ناشي از ويروس كرونا سبب ش��د تا توليد به خوبي پيش نرود.  
نقش سپاه و بسيج در راستاي بيانيه گام دوم انقالب بسيار حياتي و مهم 
است. مجموعه سپاه و بسيج در پيروي از فرامين و رهنمودهاي رهبر معظم 
انقالب و همچنين در راستاي بيانيه گام دوم انقالب در بحث اميدآفريني و 
توجه به مسائل مهم اقتصادي و معيشتي مردم جهت افزايش قدرت نظام 
اسالمي به طور جد ورود پيدا كرده و خود را پايبند به عملياتي نمودن شعار 

سال در امر توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها نموده است. 
در اين راس�تا و با بهره مندي از توان و نيروي بس�يج در 

بوئين زهرا چه اقداماتي صورت گرفته است؟
نبايد از تش��كيل قرارگاه و كارگروه موانع توليد در س��طح شهرستان 
بوئين زهرا غافل شد. به همت سپاه ناحيه امام حسين)ع( اين شهرستان 
و با راه اندازي كارگروه صنعت يار در حوزه بس��يج صنعت و همچنين 
كارگروه موانع توليد در حوزه كارخانجات، اي��ن قرارگاه و كارگروه در 
قالب طرح شهيد برونسي در س��طح شهرستان فعال ش��د و اقدام به 
شناسايي و عارضه يابي واحدهاي مشكل دار و نيم فعال نمود و بيش از 

۶۰ واحد توليدي پايش و عارضه يابي شدند. 
همچنين طرح شهيد برونسي نيز در دس��تور كار است كه براساس آن 
و با دعوت از مسئوالن ذيربط و س��ازمان هاي خدمات رسان، مسائل و 
مشكالت واحدهاي توليدي در كارگروه هاي تخصصي احصاء و بررسي 
شد و در نهايت مشكل ۲۹ واحد توليدي حل و فصل شد و اين واحدهاي 
توليدي به چرخه توليد بازگشتند و طرح شهيد برونسي در حقيقت گره 

گشاي امر توليد در سطح شهرستان شده است. 
مشكل اصلي واحدهاي توليدي اين منطقه چيست؟

مشكالت واحدهاي توليدي بيشتر به بحث نقدينگي و سيستم بانكي 
بر مي گردد. برخي از واحدهاي توليدي با مشكالتي از قبيل نقدينگي و 
سيستم بانكي مواجه بودند كه اين مشكالت نيازمند اصالح قوانين به 
ويژه در امور بانكي و مالياتي در سطح كالن كشور مي باشد، با اين وجود 
مش��كالت اين واحدها نيز جهت انعكاس و پيگيري الزم به مسئوالن 
كشوري ارسال شده اس��ت و اين امور در س��ال توليد، پشتيباني ها و 

مانع زدايي ها با قوت و سرعت تمام ادامه دار خواهد بود. 
براي كمك به واحد توليدي ها و رفع موانع برنامه شما چيست؟

نبايد از پتانس��يل و ظرفيت نخبگان بس��يجي در امر توليد غافل شد. 
بهره گيري از اين نيروهاي جوان و تحصيل كرده و همچنين پتانسيل 
و ظرفيت نخبگان بسيجي در امر توليد و همراهي مسئوالن و مديران 
واحدهاي توليدي، باعث جهش توليد، محقق شدن شعارهاي راهبردي 
سال مي ش��ود. كاري كه نتيجه آن بي اثر نمودن تحريم هاي ظالمانه 
دشمنان و كارآمدي نظام اس��المي را به ارمغان آورده و در امر توليد و 

پشتيباني از صنايع اتفاق بزرگي است. 


