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88498441سرويس  شهرستان

 جشنواره چندرسانه ای روایت قدس 
در گیالن برگزار می شود

رئیس سازمان بسیج رسانه گیالن از      گیالن
برگ�زاری جش�نواره چندرس�انه ای 
روایت قدس به مناسبت روز جهانی قدس با هشت محور خبر داد. 
مهدی پارسا رئیس سازمان بسیج رسانه گیالن گفت : سازمان بسیج رسانه 
استان با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت، جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی، جمعیت دفاع از ملت فلسطین و سازمان بسیج هنرمندان 
گیالن نیز به مناس��بت فرارس��یدن روز جهانی قدس اق��دام به برگزاری 
»جشنواره چندرسانه ای روایت قدس « کرده است.  وی با بیان اینکه این 
جشنواره در هشت بند اجرا خواهد شد، افزود : مسابقه پیامکی با موضوع 
فلسطین و قدس شریف، مسابقه کتاب خوانی از کتاب صهیونیسم و مسئله 
جهانی، مسابقه نقاشی در منزل با موضوع فلسطین و قدس شریف و ارسال 
آن به شماره مجازی ۰۹۳۶۵۵۸۱۰۹۳، مسابقه تیتر برتر )شامل انتخاب 
تیتر در رسانه های مکتوب و مجازی( و ارسال لینک آن به ۰۹۳۷۰۰۵۷۰۵۲، 
تولید و تهیه خبر، مصاحبه ،گزارش، یادداشت و عکس های خبری به موضوع 
فلسطین و نهضت مقاومت و انتشار آنها در رسانه های مکتوب و مجازی، 
مسابقه تولید کلیپ و ویدیوهای ۱۵ ثانیه ای با موضوع مرگ بر اسرائیل و 
ارسال آن به شماره مجازی ۰۹۳۷۰۰۵۷۰۵۲ و نشست مجازی با موضوع 
فلسطین با سخنرانی دکتر حسین رویوران، معاون سیاسی جمعیت دفاع از 

مردم فلسطین از محورهای این جشنواره چند رسانه ای هستند.

13 هزار ش�اغل     اردبیل
بخش ه�ای  در 
مختلف با شیوع کرونا در فضای کار و تالش در 

استان اردبیل آسیب دیده اند. 
قاسم رحیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اردبیل در جشنواره امتنان از نخبگان جامعه 
کار و تولید در اردبیل با اش��اره به اینکه ۱۳ هزار 
شاغل در فضای کار با شیوع کرونا آسیب دیده اند. 
گفت: در چه��ار بخش حمایت از ای��ن کارگران و 
کارفرمایان آسیب دیده از کرونا را انجام دادیم که 
پرداخت بیم��ه بیکاری، تس��هیالت ارزان قیمت 
و بس��ته های کمک معیش��تی از جمله آنها بوده 
اس��ت.  وی با بیان اینکه ۲ هزار نفر ساالنه از بیمه 
بیکاری بهره مند  می شدند، خاطرنشان کرد: این 
تعداد به دلیل شرایط کرونایی و تحریم اقتصادی 
به ۱۲ ه��زار نفر افزای��ش یافته اس��ت.  مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اردبیل افزود: 
در سی و دومین جشنواره امتنان و در بخش های 

مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی استان اردبیل 
س��ه منتخب و گروه نمونه کارگری داش��ته که با 
حضور رئیس جمهور تجلیل از این کارگران نمونه 
ملی انجام شده است.  رحیمی در مورد بهره مندی 
کارگران از قانون بازنشس��تگی پی��ش از موعد به 

دلیل حضور در مشاغل سخت و زیان آور هم گفت : 
س��ال گذش��ته یک هزارو ۷۵۰ نفر از مزایای این 
قانون اس��تفاده کردند.  وی مدت زمان رسیدگی 
به شکایت کارگران را کمتر از ۱۶ روز اعالم کرد و 
ادامه داد: در کل اس��تان ۶۱۰ هزار نفر از خدمات 

بیمه تأمین اجتماعی بهره مند هستند که 4۸درصد 
جمعیت استان را شامل می شود.  مدیرکل تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی اس��تان اردبیل با اش��اره به 
ترکیب ۱۱۱ هزار نفر جمعیت کارگری استان در 
بخش های مختلف تصریح کرد: ۲۸ درصد کارگران 
در بخش صنعت، ۳۳ درصد در بخش کشاورزی 
و 44 درصد نیز در بخش خدمات فعال هستند به 
طوری که جامعه کارگری بخش صنعت 4 درصد 
به دنبال فعالیت واحدهای تولیدی راکد افزایش 
یافته اس��ت.  رحیمی کس��ب ۲۲ مدال کارگران 
ورزشکار در رقابت های ملی و جهانی را یادآور شد 
و گفت : در بخش صنعت ساختمان تعداد کارگران 
بیمه شده به ۲4 هزار نفر رسیده که امسال تالش 
می کنیم این تعداد با ۹ هزار نفر افزایش به بیش از 
۳۳ هزار نفر برسد.  وی در پایان از کاهش حوادث 
ناشی از کار در سطح استان خبرداد و گفت: تعداد 
این حوادث از ۳۰۹ مورد در سال گذشته به ۱4۵ 

مورد کاهش یافته است. 

13هزارشاغلدرفضایکارباشیوعکروناآسیبدیدهاند

محمدرضا هاديلو

راه اندازی اولین کارگاه تولید عرقیات گیاهی در جهرم
مسئول صنایع     فارس
تبدیلی و غذایی 
مدیریت جهاد کشاورزی جهرم از راه اندازی یک 
کارگاه تولید و بسته بندی مکانیزه عرقیات گیاهی 
در ش�هرک صنعتی این شهرس�تان خب�ر داد. 
مجید ر هایی مس��ئول صنایع تبدیلی و غذایی 
مدیریت جهاد کشاورزی جهرم با بیان اینکه برای 
اولین بار در جهرم کارگاه مکانیزه عرقیات گیری 
به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع راه اندازی شده، گفت : 

ظرفیت تولید این مجموعه ۵۵۰ تن در سال است.  وی افزود: این کارگاه با سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد ریال 
شروع به کار کرده که ۱۱ میلیارد ریال تسهیالت ساخت دریافت کرده و عرقیاتی مانند گالب، نعنا، آویشن، 
بهار نارنج، چهل گیاه   به بازار ارائه می کند.   مسئول صنایع تبدیلی و غذایی مدیریت جهاد کشاورزی جهرم 
از جذب ۷۰۰ تن ماده خام در این کارگاه خبرداد و گفت: این کارگاه با استفاده از دستگاه های مکانیزه، سرعت 
جذب ماده خام در صنایع کشاورزی را به حداقل رسانده و باعث کاهش ضایعات در بخش کشاورزی شده 

است.  ر هایی همچنین از اشتغال فصلی و دائم برای ۳۰ نفر در این کارگاه تولیدی اطالع داد. 

بهره مندی سربازان سمنانی از دوره های آموزش مهارتی
معاون آموزش�ی     سمنان
جهاددانشگاهی 
استان سمنان از بهره مندی ماهانه ۲۶۷ نفر از 
نیروهای وظیفه آجا از آموزش های مهارتی در 

سال جاری خبرداد. 
آموزش��ی  مع��اون  منصف��ی راد  عل��ی 
جهاددانشگاهی اس��تان س��منان با اشاره به 
اینکه در سال جاری ماهانه ۲۶۷ نفر از نیروهای 
وظیفه ارتش جمهوری اسالمی آموزش های 
مهارتی می بینند، گفت : در همین راستا، تفاهمنامه ای مشترک بین وزارت ورزش و جوانان و ستاد کل 
نیروهای مسلح درجهت همکاری و ایفای نقش مبنی بر فرآیند برنامه های طرح جامع مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و بهره گیری از توان تخصصی جهاددانشگاهی به منظور استفاده از 
ظرفیت علمی، فرهنگی، فناوری، آموزشی و کارآفرینی منعقد شد.  وی افزود: آموزش های این دوره 
به میزان ۸۰ ساعت مشتمل بر دو بخش شامل » آشنایی با مهارت های زندگی به میزان ۳۲ ساعت و 

آشنایی با مهارت های عمومی اشتغال و کارآفرینی به میزان 4۸ ساعت « برنامه ریزی شده است.

حوريه ملکی

ایجاد اشتغال برای ۹۰۰ نفر در ندامتگاه خورین ورامین
مدیر ندامتگاه     تهران
خورین خیرآباد 
ورامین از ایج�اد اش�تغال ب�رای ۹۰۰ نفر از 
زندانیان س�اکن در این ندامت�گاه خبرداد.

مراد نصیریان مدیر ندامت��گاه خورین خیرآباد 
ورامین در حاشیه بازدید امام جمعه موقت ورامین 
از این مجموعه، گفت : با تمهیدات اندیشیده شده 
در ایام کرونا همچنین کمک روحانیون گروه های 
جهادی تاکنون بدون فوتی کرونایی این وضعیت 

را پشت سر گذاشته است.  وی افزود: زندانی های شهر ورامین آمار پایینی را دارا بوده و بیشتر زندانیان از 
شهرهای اطراف و اتباع هستند.  مدیر ندامتگاه خورین سالن های متعدد اشتغال را یکی از کارهای بزرگ برای 
حمایت از زندانیان و خانواده های ایشان ذکر و تصریح کرد: اشتغال زندانیان را به طور جدی پیگیری کرده ایم 
و ۹۰۰ نفر مشغول کار در این ندامتگاه هستند و حقوق دریافت می کنند که کمک خرجی برای خانواده آنها 
است. نصیریان گفت: به عنوان نمونه یکی از پیمانکاران برای کارهای انجام شده ۷۰ میلیون تومان به حساب 

خود زندانیان به منظور اشتغال واریز کرده و زندان وسایل و امکانات آن را برای اشتغال ایجاد کرده است. 

آب آشامیدنی بهداشتی به 31روستای زنجان رسید
ه  ژ و پ����ر   زنجان
تصفیه خان�ه 
فاضالب زرین آباد و آبرسانی به 31 روستای 

استان زنجان افتتاح شد. 
 علیرضا جزء قاس��می مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان در حاشیه این افتتاح در 
جمع خبرنگاران با اشاره به بهره برداری از ۳۱ طرح 
آبرسانی روستایی در استان زنجان گفت : با افتتاح 
این پروژه  ها ۶ هزار و ۷۰4 خانوار با ۲۲ هزار و ۸۵4 

نفر جمعیت از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.  وی با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی به این 
روستا ها در سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، افزود : بیش از ۵۵ کیلومتر خط انتقال و بیش از ۹۸ کیلومتر عملیات 
توسعه و اصالح شبکه توزیع آب اجرا شده است.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان تصریح کرد: 
تصفیه خانه فاضالب شهر زرین آباد نیز با ظرفیت یک هزار مترمکعب در شبانه روز با ۱/۵ کیلومتر و بیش 
از ۱۶ کیلومتر خط انتقال شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب احداث شده است.  جزء قاسمی گفت: 

هدف از اجرای این پروژه جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و افزایش سطح بهداشت جامعه است. 

 فعالیت ۵۰۵هزار بسیجی در اجرای 
طرح شهید سلیمانی استان مرکزی

هدررفت باالی آب شرب در شبکه های 
فرسوده آبرسانی خراسان جنوبی

معاون هماهنگ     مرکزی
 کنن�ده س�پاه 
روح اهلل استان مرکزی با بیان اینکه 5۰5هزار 
بسیجی در طرح شهید سلیمانی در استان 
مرکزی فعالیت می کنند از خدمت رس�انی 
۶۹۸ پایگاه سالمت در این استان خبر داد.

س��رهنگ پاس��دار محم��د گ��ودرزی معاون 
هماهنگ کننده س��پاه روح اهلل اس��تان مرکزی 
در ارتباط ویدئو کنفرانس قرارگاه بهداش��تی و 
درمانی امام رض��ا)ع( با حضور رئیس س��ازمان 
بسیج مستضعفین و وزیر بهداش��ت با اشاره به 
فعالیت بس��یج گفت : در ابتدای شیوع بیماری 
کرونا بسیج با غربالگری های وسیعی که انجام داد 
توانست دستاوردهای بسیاری ایجاد کند که بعد 
از تهیه شدن طرح جامع سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی اقدامات مبارزه و کاهش آسیب  ها را به 
شکل فراگیرتر انجام داد.  وی افزود : بسیج مردمی 
که در طرح شهید سلیمانی رقم خورد توانست 
توان و ظرفیت های مردمی را برای مبارزه و کاهش 
آسیب  ها پای کار بیاورد و مردم هم در اجرای طرح 
نقش بسیار موثری ایفا کردند.  گودرزی ادامه داد: 
وجود ۱۳4 هزار سفیر سالمت در استان مرکزی 

نشان از استقبال و مشارکت مردم شریف استان 
برای اجرای طرح شهید سلیمانی دارد که بیش از 
۵۰۵ هزار بسیجی در کنار ۶۹۸ پایگاه سالمت در 
طرح شهید سلیمانی نقش آفرینی می کنند. وی 
بیان کرد: امروز آن چیزی که در خصوص اجرای 
واکسن کرونا نیاز اس��ت کاهش ابتال به ویروس 
است که طرح شهید سلیمانی می تواند با رصد، 
شناسایی ، بیمار یابی و مدیریت قرنطینه  ها بسیار 
در این راستا مؤثر باشد، بسیج برای اجرای طرح 
واکسیناسیون عمومی در کنار مراکز بهداشت و 
دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود و همه ظرفیت  ها 
را پای کار خواهد آورد.  معاون هماهنگ کننده 
سپاه روح اهلل اس��تان مرکزی گفت : اقشار بسیج 
استان مرکزی در گام پنجم طرح شهید سلیمانی 
پای کار آمده ان��د و با هم افزایی  ها و مش��ارکت 
همه جانبه عملکرد درخشانی در حوزه مبارزه با 
بیماری کرونا دارد و بسیج و سپاه همه ظرفیت  ها 
را برای تثبیت و کنترل بیماری پای کار خواهد 
آورد.  معاون هماهنگ کننده سپاه روح اهلل استان 
مرکزی عنوان کرد: همچنین در راستای اجرای 
واکسیناسیون عمومی همه ظرفیت  ها با هماهنگی 

شبکه بهداشت پای کار خواهد آمد. 

ر  ندا اس����تا    خراسان جنوبی
خراسان جنوبی 
با اشاره به فرسودگی شبکه های آبرسانی استان 
ازهدر رفت 31درصدی آب در ش�بکه های آب 
ش�هری و3۹ درص�دی روس�تایی خب�رداد. 
حمید مالنوری استاندار خراسان جنوبی در مراسم 
افتتاح پروژه آبرسانی به ۱۲ روستای استان که در 
قالب هفته پنجم پویش هر هفته الف ب_ ایران، 
ساخت و ساز ها و س��از و کار ها برگزار شد، گفت : 
در حالی که متوس��ط میزان بارندگی استان در 
دراز مدت ۱۰۶ میلی متر است، میزان بارش های 
استان در س��ال زراعی آبی امسال 4۰ میلی متر 
ب��وده و خراس��ان جنوبی، بحرانی  ترین وضعیت 
خشکسالی خود را در ۵۰ س��ال گذشته تجربه 
می کند.  وی به تش��کیل ق��رارگاه آب به عنوان 
راهکاری برای ساماندهی آبرس��انی به روستا ها 
ب��ا محوریت معاون��ت هماهنگی ام��ور عمرانی 
استانداری اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر۳۸۰ 
روستای استان به صورت سیار، آبرسانی می شوند 
و با توجه به خشک ش��دن قنات ها، چشمه  ها و 
چاه های آب، این آمار تا فرا رسیدن فصل تابستان 
به حدود 4۳۰ تا 4۵۰ روس��تا می رسد.  استاندار 

خراسان جنوبی متذکر ش��د: مقدمات کار برای 
آبرسانی به روس��تا ها در قالب قرارگاه آب فراهم 
شده تا بتوانیم با بهره گیری از همه ظرفیت های 
استان آبرسانی را در فصل گرما به خوبی مدیریت 
کنیم.  مالنوری بر توجه ویژه وزارت نیرو به اصالح 
شبکه های فرسوده آب در اس��تان تأکید کرد و 
گفت: شبکه های آب استان بسیار فرسوده است و 
به همین دلیل میزان هدر رفت آب در شبکه های 
آب شهری ۳۱ درصد و روستایی ۳۹ درصد است.  
وی تأکید کرد: فرسودگی شبکه باعث شده تقریباً 
یک سوم و بعضاً تا حدود 4۰ درصد آبی که با هزینه 
بس��یار باال تولید و استحصال می ش��ود، به هدر 
برود.  استاندار خراسان جنوبی از تأثیرات شدید 
خشکسالی امسال بر حوزه های مختلف خبرداد 
و گفت: خشکسالی امسال عالوه بر تأثیر جدی بر 
تأمین آب شرب، حوزه دامداری و کشاورزی استان 
به ویژه در مناطق روستایی و عشایری چهار شهر 
مرزی را به شدت متأثر س��اخته است.  مالنوری 
افزود : خشکسالی س��بب شده تولید محصوالت 
کشاورزی به ش��دت کاهش یابد و از آنجایی که 
مراتع خشک شده دامداران در تأمین نهاده های 

دامی با مشکالت عدیده ای مواجه هستند.

 بوشهر 
صاحب باغ موزه دفاع مقدس می شود

باغ موزه دفاع مقدس بوشهر با تالش     بوشهر
و هماهنگی دستگاه های اجرایی برای 
نشان دادن رش�ادت های یادگاران ش�هدا و ایثارگران در حماسه 
هش�ت س�ال دف�اع مق�دس ب�زودی راه ان�دازی می ش�ود. 
سرهنگ پاسدارعلیرضا مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان بوشهر گفت: مردم بوشهر همیشه در تاریخ نشان داده اند 
با روحیه ایثار و از خودگذش��تگی در حفاظ��ت از مرز ها نقش پررنگی 
داشته اند و امروزه نیز نیروهای نظامی و انتظامی و مردمی با کمال افتخار 
و روحیه گذشت و ایثار با اقتدار کماکان در صحنه حضور دارند.  وی افزود: 
در حوزه دفاع مقدس، استان بوشهر دارای مؤلفه های بزرگی در سطح 
ملی است و در حوزه خشکی، دریا و هوایی افتخارات بزرگی توسط این 
استان حاصل شده است.  مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان بوشهر همچنین از تأمین زمین مورد نیاز برای راه اندازی 
موزه دفاع مقدس استان بوشهر خبرداد و تصریح کرد : با راه اندازی باغ 
موزه دفاع تالش می شود تا یک مجموعه بزرگ هنری در این استان ایجاد 
شود.  غریبی گفت : با وجود ظرفیت های بزرگی که استان بوشهر در حوزه 
دفاع مقدس دارد، در حوزه بیان این مسائل جایگاه استان بخوبی تبیین 
نشده  است.  وی با اشاره به اس��تفاده از ظرفیت گروه های هنری برای 
مستندسازی و ثبت و ضبط حماسه های دفاع مقدس افزود: در استان 
بوشهر باید تالش کرد تا ش��هدای این استان با تولید فیلم های فاخر به 
کشور و جهان معرفی شوند.  مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشرارزش های 
دفاع مقدس استان بوشهر با بیان اینکه باید ساالنه ۶۰ کتاب در حوزه 
دفاع مقدس استان بوش��هر تولید کنیم تصریح کرد : سال گذشته ۳۸ 

کتاب را آماده چاپ کردیم که ۱۰ کتاب صوتی بود. 

 ویرانی؛ محصول سوءمدیریت 
در مهار سیل و بی آبی در کرمان

هنوز چند روزی از چاپ گزارش کم آبی و بحران خشکسالی در کرمان 
با عنوان « کرمان خشک  ترین دوره 4۰ سال اخیر را تجربه می کند « در 
همین صفحه نمی گذرد که حاال باید در مورد وقوع س��یل و خسارات 

ناشی از آن در مناطق مختلف این استان حرف بزنیم. 
انگار بین » سیل « و » بی آبی « در کرمان حلقه ای به نام » سوء مدیریت « 
وجود دارد که توانسته رابطه ای مستقیم به وجود بیاورد تا حاصل آن 

چیزی جز » ویرانی « نباشد. 
در ش��رایطی که کرمانی ها بزرگ ترین دغدغه و نگرانیش��ان، کمبود 
منابع آبی در این منطقه است، اما هیچ باران و بارشی حتی محدود هم 
آنها را خوشحال نمی کند و در عوض به دل نگرانی های شان می افزاید. 
چون آنها می ترسند نکند این بار سیلی بیاید و همان خانه و کاشانه و 

زمین های کشاورزی لب تشنه را هم از بین ببرد. 
با اینکه چند سالی است از طرح انتقال آب به کرمان صحبت می شود 
و مسئوالن مانورهای زیادی بر روی آن می دهند اما باید گفت سرعت 
عمل خشکسالی از سرعت اقدامات عملی مسئوالن بسیار بیشتر بوده و 
گذری بر کرمان و مشاهده وضعیت کشاورزان گواهی بر این ادعاست. 

وقتی طی چند روز اخیر ابرهای رحمت به باالی سر استان های ایران آمدند 
و بارش هایی صورت گرفت، کرمانی ها و به خصوص کشاورزان این منطقه 
به جای اینکه نفس راحتی بکشند و از تأمین شدن حداقل بخشی از آب 

مورد نیازشان خوشحال شوند، از ترس وقوع سیل تنشان می لرزید. 
سابقه نشان داده که بعد از هر بارش��ی، روان آب ها در کویر به یکدیگر 
متصل و س��یلی ویرانگر به وجود می آورند و تأسف بار اینکه این آب ها 

مسیر باغات و زمین های زراعی را در پیش می گیرند. 
اما تأسف بار تر اینکه بعد سال ها بارش و سیل و خسارت، هنوز متولیان 
امر در کرمان به این نتیجه نرسیده اند تا برای استحصال و مهار و حفظ 
و بهره برداری از این آب های روان فکری کرده و برنامه ای داشته باشند. 
هرچند اجرای طرح های آبخیزداری راحت  ترین و پیش پا افتاده  ترین 
کار اس��ت.  اگر به عملکرد و گزارش کار مس��ئوالن در استان کرمان 
مراجعه ش��ود، مشاهده می ش��ود آنقدر جلسه و نشس��ت و دورهمی 
داش��ته اند که حتماً باید به خاطر این همه تالش از آنها تقدیر شود اما 
خروجی این همفکری و جلس��ات فقط یک چیز ب��وده و آن هم اینکه 
کشاورزان این منطقه در بهار به خاطر وقوع سیل خسارت می بینند و 

در تابستان به خاطر کم آبی و خشکسالی. 
هنوز در کرمان هیچ اقدامی در جهت مهار و حفظ روان آب ها صورت 
نگرفته است و سیل روزهای اخیر و خسارت ناشی از آن بیانگر عملکرد 
چندساله مسئوالن و حتماً خشکسالی های تابستان هم مهر تأییدی بر 

بی توجهی و سوء  مدیریت آنها خواهد بود. 
نا گفته نماند کرمان فقط یک رودخانه دائمی دارد که بخشی از آب ها را 
به پشت سدهای احداث شده بر روی رودخانه هلیل می رساند و آن هم 

در بیشتر فصول و روزهای سال خشک است. 
اگر برای اکثر اس��تان های ایران ش��نیدن خبر ادامه دار بودن بارش ها 
طی روزهای آینده خبر خوشحال کننده ای است اما به کرمانی ها باید 
گفت » مواظب باشید « چون بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی و 
پیش بینی کارشناسان اداره کل هواشناسی استان در اکثر مناطق رشد 
ابرهای همرفتی و رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و احتمال وزش 

تندبادهای موقتی و بارش تگرگ وجود دارد. 
بنابراین، مثل همیشه، آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب 

از باالدست و طغیان رودخانه های فصلی دور از انتظار نیست. 
در بارش های یکی دو روز اخی��ر هم بروز س��یالب در مناطقی مانند 
اندوهجرد و شهداد که از خش��ک  ترین و کم بارش  ترین مناطق استان 
به شمار می آیند، ثابت کرد لزوم اجرای طرح های آبخیزداری بیش از 

پیش ضروری است. 
البته در جنوب این استان هم سیل راه چندین روستا را مسدود کرد به 
طوری که مردم برای تردد در انتظار افت سطح آب رودخانه  ها ماندند. 
ای کاش امروز به جای اینکه بنویسیم با یک بارش مقطعی، » سیالب 
خسارات زیادی به مناطق مختلف کرمان وارد و ۱۰ راه روستایی و یک 
راه اصلی در جنوب استان را مس��دود کرد و در بخش  هایی ریزش کوه 
موجب بروز خساراتی به تأسیسات انتقال برق شد و تیم های امدادی در 
مناطق مختلف در آماده باش هستند«، می نوشتیم » پس از بارش های 
اخیر و مهار روان آب ها در کرمان، بخش قابل توجهی از منابع آبی مورد 

نیاز کشاورزان در تابستان تأمین شد.  « 
این س��یل آخرین س��یل نخواه��د بود و خشکس��الی ها نی��ز آخرین 
خشکسالی ها نیس��تند. و حتماً ش��نیدن صدای مس��ئوالن در مورد 
طرح های مطالعاتی و وعده های دولت ها برای انجام پروژه های مهم و 
روی زمین ماندن کار ها و پاس دادن آنها به دولت های بعد هم آخرین 
وعده و وعید ها نخواهد بود. آنچه در کرمان ثابت است سیل و خشکسالی 

و خسارت است. 

 دانش  آموزان بسیجی بوبین زهرا، مؤمنانه
شادی های شان را قسمت کردند 

وقتی صحبت از کمک و همدلی به میان می آید دیگر زن و مرد و کوچک 
و بزرگ مطرح نیست و همه ایرانیان می دانند وقت یاری رساندن به 
نیازمندان و محرومان اس�ت. در شهرس�تان بویین زه�رای قزوین 
دانش آموزان بسیجی به میدان آمده و با توجه به تعطیلی مدارس، بیش 
از یک سال است همکالسی های نیازمند و کم برخوردار خود را فراموش 
نکرده و همراه آنان هس�تند. کاری که به گفته فرمانده حوزه بسیج 
دانش آموزی شهید دانش آشتیانی بویین زهرا، قبل از هرچیز هدفش 
ترویج فرهنگ مواسات و همدلی در بین قشر آینده ساز کشور است .

    
حدود یکسال پیش بود که وقتی مقام معظم رهبری از مواسات و همدلی 
صحبت کردند، تمام ایرانیان پای کار آمده و رزمایش کمک مؤمنانه را 

آغاز کردند. حرکتی که در چند مرحله اجرا شده و همچنان ادامه دارد.
در شهرس��تان بویین زهرای قزوین نیز دانش آموزان بسیجی در میدان 
کمک به همکالسی های خود به ایفای نقش می پردازند و به گفته فرمانده 
حوزه بسیج دانش آموزی شهید دانش آشتیانی ناحیه امام حسین)ع( این 
شهرستان که به اجرای پویش تقسیم شادی و مواسات در بین دانش آموزان 
بسیجی اشاره دارد: »بسیج دانش آموزی بویین زهرا و به تبع آن تمام دانش 
آموزان بعد از بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص رزمایش کمک مؤمنانه 
از همان اولین روز ها به ندای رهبر خود لبیک گفتند و از سال گذشته در 

میدان عمل حاضر و به حمداهلل خوش درخشیدند«.
س��میرا رومنا با بی��ان اینکه در راس��تای تأکی��دات رهب��ر انقالب و 
برنامه ریزی های سازمان بسیج دانش آموزی در خصوص اجرای نهضت 
کمک مؤمنانه و اجرای آن در بین دانش آموزان، مقرر شد دانش  آموزان 
را نیز در این عمل خداپسندانه همانند سایر اقشار جامعه همراه کنیم، به 
خبرنگار » جوان « می گوید: »با توجه به تعطیلی مدارس، با برنامه ریزی 
از ظرفیت دانش آموزان ب��رای همدلی و کمک به همکالس��ی ها و یا 
افراد همسن خود اس��تفاده کردیم که البته طی س��نوات گذشته نیز 
فعالیت  هایی در این راس��تا داش��تیم اما بعد از تأکید رهبر انقالب این 

اقدامات منسجم و ویژه تر در دستور کار قرار گرفت.«
فرمانده حوزه بس��یج دانش آموزی شهید دانش آش��تیانی در تشریح 
کارهای انجام شده، می گوید: »اولین حرکت در خصوص رزمایش کمک 
مؤمنانه از فروردین سال گذش��ته با اهدای ۲4 کارت هدیه ۲۰۰ هزار 
تومانی با کمک بنیاد علوی برای دانش آموزان نیازمند آغاز و سپس با 
اهدای ۱۱ کارت هدیه ۳۰۰ هزار تومانی ، اهدای ۲۰ کارت هدیه ۵۰۰ 
هزار تومانی، تهیه ۳۸4 بسته معیشتی که در سه مرحله در ماه مبارک 
رمضان صورت گرفت و همچنین کمک به آزادی زندانیان جرائم نقدی 
مجموعاً به ارزش ۳ میلیون و ۶۰۰هزار تومان، تهیه ۱4۵ بس��ته کوله 
پشتی و پک لوازم التحریر در مجموع به ارزش۳۶ میلیون و ۲۵۰ هزار 
تومان با کمک دانش آموزان و تهیه ۳۵۰ بسته نوشت افزار با کمک ستاد 

اجرایی فرمان امام به ارزش ۱4۰ میلیون تومان ادامه پیدا کرد. «
رومنا تصریح می کند: »تهیه یک سری جهیزیه شامل ۱4 قلم کاالی 
اساسی برای زوج جوان نیازمند با مش��ارکت ستاد اجرایی فرمان امام 
به ارزش مجموعاً ۵۰ میلیون تومان همچنین تهیه یک سری جهیزیه 
شامل ۹ قلم کاالی اساسی با مش��ارکت بسیج سازندگی به ارزش 4۵ 
میلیون تومان و آماده کردن ۱۵۰ بس��ته معیش��تی و رساندن آنها به 
دست خانواده های کم برخورداری که دارای دانش آموز بودند از دیگر 

فعالیت های این سازمان حوزه مواسات و کمک مؤمنانه است. «
    از پویش نذر هوشمند تا پویش تقسیم شادی ها

فرمانده حوزه بس��یج دانش آموزی شهید دانش آشتیانی به پویش نذر 
هوشمند نیز اشاره ای کرده و می گوید: »وقتی مدارس تعطیل شدند و 
قرار شد دانش آموزان به صورت مجازی آموزش ببینند برخی از آنها که 
در خانواده های محروم بودند و گوشی هوشمند نداشتند از درس ها عقب 
مانده بودند. به همین خاطر پویش نذر هوشمند به همت سازمان بسیج 
دانش آموزی استان کلید خورد که حوزه شهید دانش آشتیانی با همراهی 
دانش آموزان و خیرین موفق به تهیه ۶۵ دستگاه گوشی هوشمند و تبلت 
به ارزش ۱۹۵ میلیون تومان برای دانش آموزان کم برخوردار فاقد گوشی 

شد و این لوازم را تقدیم دانش آموزان کرد. «
رومنا گریزی به پویش تقسیم ش��ادی ها هم زده و در مورد این پویش 
می گوید: »با آغاز سال جدید بسیج دانش آموزی پویش تقسیم شادی 
را با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند آغاز کرد که ما موفق به تهیه 
و توزیع ۶۲ بسته معیشتی در روز پاس��دار و اهدای یک دستگاه تبلت 
هوشمند به ارزش ۳ میلیون تومان به یکی از دانش آموزان کم برخوردار 
فاقد گوشی ش��دیم. « به گفته این مس��ئول، تهیه و توزیع سبدهای 
غذایی ویژه مبارک رمضان نیز همزمان با میالد امام حسن)ع( صورت 
گرفت و همراه آن بس��ته های فرهنگی ش��امل نمک تبرکی آس��تان 
قدس رضوی، پوستر حرم مطهر امام رضا)ع( و تصویر سردار سلیمانی 
در بین دانش آموزان نیازمند توزیع ش��د.  فرمانده حوزه بسیج دانش 
آموزی ش��هید دانش آش��تیانی می گوید: »هدف م��ا ترویج فرهنگ 
مواسات در بین قشر آینده ساز کش��ور است که تاکنون به میزان قابل 
توجهی به خواسته هایمان رسیده ایم. اما این راه همچنان ادامه دارد تا 
طیف گسترده ای از جامعه را در بربگیرد و عالوه بر دانش آموزان در بین 

خانواده دانش آموزان نیز بیش از پیش ترویج پیدا کند.« 

 مشارکت بسیجیان مازندران 
در طرح واکسیناسیون افراد مسن 

فرمانده سپاه کربالی مازندران از مش�ارکت بسیجیان این 
استان در رابطه با کمک به اجرای واکسیناسیون افراد مسن 

در درب خانه های شان خبرداد. 
سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربالی مازندران در حاشیه 
نشست کشوری طرح شهید سلیمانی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی 
از همکاری بسیج مستضعفان و سپاه کربال با دانشگاه علوم پزشکی، 
گفت : با کمک نیروهای بس��یجی در بحث شناسایی افراد مسن و 
کهنسال و همچنین انجام واکسیناسیون در منزل برای افرادی که 
توانایی حضور در مراکز درمانی را ندارند صورت می گیرد.   وی  افزود : 
بحث بیماریابی فعال، مباحث نظارتی در حوزه های مختلف کرونایی 
و قرنطینه معکوس به منظور شناسایی افرادی که در ریسک باالی 
ابتال به کرونا قرار دارند را همچون گذشته به صورت محله محور ادامه 
می دهیم.  فرمانده سپاه کربالی مازندران ادامه داد: در حال همکاری 

برای کمک به انجام گسترده بحث واکسیناسیون هستیم.

بازسازی 125 واحد مسکونی محرومان 
به همت سپاه قم 

بسیج سازندگی قم سال گذشته عالوه بر بازسازی 1۲5واحد 
مسکونی روستایی ۹5هزاربسته معیشتی در میان نیازمندان 

این استان توزیع کرد. 
سرهنگ محمود داوود آبادی رئیس سازمان بسیج سازندگی استان 
قم با اشاره به اقدامات عمرانی سازمان بسیج سازندگی استان قم 
گفت: سال گذشته ۹۷ واحد مس��کونی در روستای ابراهیم آباد از 
توابع معموالن که درگیر سیل اخیر در این منطقه شده بودند احداث 
کردیم.  وی افزود: همچنین احداث زمین ورزش��ی، حفر چاه در 
۷روستا و بازسازی ۱۲۵ واحد مسکونی از دیگر اقدامات انجام شده 
در حوزه عمرانی بوده است.  رئیس سازمان بسیج سازندگی استان 
قم  تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ هزار بسته معیشتی سال گذشته تأمین 
و بین نیازمندان توزیع شد که سهم سپاه از این تعداد بسته توزیع 
شده ۹۵ هزار بسته بوده است؛ همچنین فروردین امسال ۳۷هزارو 

۷۷۶ بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع کردیم. 

اردوگاه دانش آموزی امیرالمؤمنین)ع( 
همدان تکمیل می شود

اردوگاه امیرالمؤمنین)ع( همدان که مهم  ترین اردوگاه دانش 
آموزان با نیازهای ویژه در غرب کشور است به زودی تکمیل 

و به بهره برداری می رسد. 
با پیگیری های اس��تاندار و نماینده مردم همدان در مجلس و رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای 
تکمیل اردوگاه امیرالمؤمنین)ع( همدان از سوی محمدباقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد.  این اردوگاه به مساحت ۲4 
هزار مترمربع و با ساختمانی به زیربنای 4۰۰ مترمربع از ۲4 سال پیش 
تاکنون ۵۰ درصد رشد فیزیکی داشته است که با اختصاص ۵ میلیارد 
تومان اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.  اردوگاه امیرالمؤمنین)ع( 
همدان مهم  ترین اردوگاه دانش آموزان با نیازهای ویژه در غرب کشور 
است که برای ارائه خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی به این دانش 
آموزان در حال احداث است و اختصاص اعتبار برای تکمیل آن خبری 

مسرت بخش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه است.

   همدان    قم    مازندران


