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88498441سرويس  شهرستان

مسئول گروه جهادي »مطاف عشق« 
در گفت وگو با »جوان«:
62 جهادگر مسئول

 رسيدگي  به حال زنان زنداني مشهدند
چند سالي اس�ت كه گروه جهادي »مطاف عشق« ش�روع به كار 
كرده است. گروهي كه هدفش جامعه زندانيان و خانواده هاي آنان 
است. جهادگران ين گروه رسيدگي به وضع خانواده هاي افراد در 
بند و از آن مهم تر كمك براي رهايي زندانيان غيرعمد را در برنامه 
كاري خود دارند. اما ويژگي گروه جهادي مطاف عشق اين است كه 
در استان هاي مختلف ش�عبه مي زند و حاال توانسته با جذب نيرو 
و همكار به صورت همزمان در ش�هرهاي مختل�ف به ارائه خدمت 
بپردازد.  گروه جهادي مطاف عشق در مش�هد متشكل از ۶۲ نفر 
از بانواني است كه دغدغه مند هستند و بدون هيچ مواجبي، ذهن، 
وقت و انرژي ش�ان را براي ايجاد انگيزه و اميد براي زندانيان، حل 
مشكالت خانواده هاي آنان و حمايت براي روز هاي بعد از رهايي شان 
صرف مي كنند. به سراغ خانم فروغ رضايي مسئول اين گروه رفتيم 
تا در گفت وگوي�ي از نحوه فعاليت هاي آنان بيش�تر آگاه ش�ويم. 

گروه جهادي »مطاف عش�ق« در مش�هد بر چه اساس و 
برنامه اي كار مي كند؟

گروهي كه ما در مشهد عهده دار آن هستيم بر مبناي طرحي كشوري 
شكل گرفته است كه بر پايه آن يك گروه جهادي وارد زندان مي شود و 

در حوزه هاي تخصصي مختلف خدمات ارائه مي كند. 
اين گروه متش��كل از طلبه ها و افرادي است كه تحصيالت دانشگاهي 
دارند و به صورت مكمل ه��م كار مي كنند. م��ا در مجموعه خودمان 
كارگروه روان شناسي، فرهنگي، پزشكي، اقتصاد و اشتغال، مددكاري 
و قضايي داريم كه هركدام از اين ها يك مس��ئول و زيرمجموعه هايي 
دارد. هم اكنون ۶۲ نفر در اين گروه مش��غول به كار هستند كه ۴۰ نفر 
از آنها به داخل زن��دان رفت وآمد مي كنند و مابقي افراد س��اير امور را 

انجام مي دهند. 
برنامه خانم ها براي شناس�ايي و حل مش�كل زندانيان و 

خانواده هايشان چيست و چطور عمل مي كنند؟
اين خانم ها به چند طريق با زندانيان و خانواده هايشان آشنا مي شوند. 
چون خودشان مددكار هستند و در اين كار تجربه و سابقه خوبي دارند، 
اگر نگوييم هر روز، دست كم هفته اي چند بار سر و كارشان به »سجن« 
يا همان زندان مي افتد. قرارمان اين است كه اسمش را ميان خودمان 
اين طور صدا بزنيم تا كمي از بار منفي مش��كالت آدم هاي ساكن اين 
چهار ديواري كم شود. هرهفته به صورت مستمر با هم جلسه داريم و 
همكاران من با دستي پر از پرونده هاي مددجوياني كه روز و شب هايشان 

را داخل زندان سپري مي كنند، به اين جلسات پا مي گذارند. 
چند وقت اس�ت كه اين گروه در مش�هد تش�كيل شده 

است؟
اين گروه نوپاست ولي نمي توان آن را بي تجربه در نظر داشت. در مورد 
همكارانم بايد بگويم كه هركدام از اعضاي گروه س��ال ها س��ابقه امور 
مددكاري، فرهنگي و... را دارند اما در حال حاضر چهار ماه است كه كنار 
هم قرار گرفته اند. آنها با تمركز بر زنان زنداني به دنبال اين هستند تا 

اتفاقات خوبي را رقم بزنند. 
آيا در اين مدت كاري كه به نتيجه رسيده باشد هم انجام 

داده ايد؟
بله، همكاران بنده در گروه جهادي مطاف عش��ق، در همين مدت كم 
توانسته اند س��ه زنداني را به آغوش خانواده شان بازگردانند. نور اميد و 
ارتباط معنوي با خدا را در دل زندانيان از نو بپرورانند و بچه هايي كه در 

حال رشد در بستري نامناسب بوده اند را نجات بدهند. 
در حال حاضر به غير از مس�ئوليت گروه جهادي »مطاف 

عشق« كار ديگري هم انجام مي دهيد؟
بله، در كنار اين كار به عنوان خادم يار، پش��تيبان زوجين در آس��تان 
قدس رضوي و عضو ستاد امر به معروف و نهي از منكر گل بهار هستم. 

در كودكي فكر مي كرديد كه روزي وارد اين كار ش�ويد؟ 
يعني كارهاي امروز ش�ما در آرزوهاي كودكي تان جايي 

داشت؟
در كودكي آرزو داشتم معلم شوم، اما حاال مبلغ شده ام و اين تدريس 
هم حس خوبي به من مي دهد. اگر ميان مردم احس��اس مس��ئوليت 
وجود داشته باشد، خيلي از مشكالت حل مي ش��ود. من امروز عالوه 
بر آموزش قرآن، پاسخ گوي احكام شرعي هس��تم. تا به حال به حوزه 
علميه چمن آباد، حوزه علميه چناران، دانشگاه تربت حيدريه و مدارس 
زيادي براي تدريس رفته ام. حدود پنج سال در زندان به عنوان مبلغه 
خدمت كردم و دوباره حدود چهار ماه است كه با شروع فعاليت اين گروه 
جهادي، براي كمك و مشاوره زندانيان مي روم. در كنار اين كارها ۱۶ 

سال است صندوق قرض الحسنه گره گشايي را راه انداخته ام. 
تحصيالت شما در چه رشته اي است؟

چهارده ساله بودم كه ازدواج كردم. به ظاهر از درس و مدرسه دور شدم، 
اما به دليل عالقه اي كه داش��تم، در خانه پيوسته مطالعه مي كردم. با 
پيگيري مدير مدرسه، توانستم در شيفت ظهر و عصر به تحصيل ادامه 
بدهم. از طريق تلويزيون خياطي ياد گرفته بودم و براي اطرافيانم لباس 
مي دوختم. گاهي در مراسم مذهبي دعا مي خواندم، اما از اينكه بگويم 
مدركي ندارم خجالت مي كشيدم. هميشه دوست داشتم درسم را ادامه 
بدهم. همين شد كه به حوزه علميه خواهران رفتم. درس را ادامه دادم 
و تا مقطع ليسانس در حوزه تحصيل كردم، اما مدركش را نگرفتم، زيرا 
جزو مبلغاني بودم كه مي خواستم زودتر به نياز جامعه درباره اين مسائل، 
پاسخ بدهم. حس نوع دوستي و مسئوليت پذيري من را به سمت كار هاي 
خيرخواهانه و عام المنفعه كش��اند. هميشه مي خواستم از لحظه هايم 
بهترين استفاده را بكنم. ۱۶ س��ال براي تدريس و مشاوره مذهبي به 
منطقه خواف سفر مي كردم و كارگاه هاي زيادي براي نوعروسان برگزار 

كردم و اهل تسنن هم در كالسم شركت داشتند. 
چون كار شما تخصصي است نحوه ورود و جذب جهادگران 

چطور صورت مي گيرد؟
زماني كه قرار بر اين ش��د كه اين گروه را در شعبه مشهد فعال كنيم، 
تك تك اعضا را خودم و با حساس��يت ويژه اي انتخاب كردم چون بايد 

مطمئن مي شدم ويژگي ها و دغدغه الزم براي اين كار را دارند. 
و برنامه اي براي گسترش كار داريد؟

بله. قصد داريم با جذب همكاران و افزايش جهادگران متخصص، بتوانيم 
به مشكالت تعداد زندانيان بيشتري رسيدگي كنيم و مدت زمان ارائه 
خدمات را هم پايي��ن بياوريم. چون هدف ما زنان زنداني هس��تند، به 
همين خاطر كارمان سخت تر است. زيرا اين زنان بچه دارند و اين بچه ها 
هم در معرض آسيب قرار دارند. همچنين بعد از خروج از زندان هم بايد 

مراقب اين زنان بود و برايشان اشتغال ايجاد شود. 

بيمارستان ۹6 تختخوابي آذرشهر 
به بهره برداري رسيد

بيمارس�تان ۹۶ تختخوابي آذرشهر با  آذربايجانشرقي
زيربن�اي 8500 مترمرب�ع ب�ا فرم�ان 
رئيس جمهور از طري�ق ويدئوكنفران�س به بهره برداري رس�يد. 
روز پنج ش��نبه هفته گذش��ته بيمارس��تان ۹۶ تختخوابي آذرشهر با 
زيربناي ۸ ه��زار و ۵۰۰ متر مربع ب��ا فرمان رئيس جمه��ور از طريق 

ويدئوكنفرانس به بهره برداري رسيد. 
براي ساخت اين بيمارستان كه عمليات اجرايي آن از سال ۸۹ شروع 
ش��ده بود، ۲۰۰ ميليارد تومان و براي تجهيز آن ۱۰۰ ميليارد تومان 
هزينه شده است.  در مراسم بهره برداري از بيمارستان ۹۶ تختخوابي 
آذرشهر رئيس جمهور گفت: اينكه افتتاح ها در حوزه سالمت در مناطق 
مرزي يا در مراكز محروم كش��ور در اين هش��ت س��ال بيش از مراكز 
برخوردار يا مركزيت كش��ور بوده به معناي عدالت در بخش سالمت 

است كه براي همه ما حائز اهميت است.
حسن روحاني با ابراز اميدواري به اينكه مردم كشور هيچ وقت نياز به 
تخت بيمارستاني نداشته باشند، تصريح كرد: بايد هميشه آماده باشيم 
كه در صورت لزوم به مردم عزيز مخصوصاً كساني كه در شرايط بيماري 
قرار مي گيرند خدمات الزم را تقديم كنيم.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
تبريز هم در اين مراسم با اشاره به خدمات دولت در بخش بهداشت و 
درمان، افزود: در اين دولت بيش از يك هزار پروژه در بخش بهداشت و 
درمان آذربايجان شرقي، اجرا شده يا در حال اجراست.  محمدحسين 
صومي با بيان اينكه هم اكنون در تمامي شهرستان هاي استان بخش 
دياليز احداث و راه اندازي شده است، افزود: احداث بزرگ ترين بخش 
دياليز خاورميانه در تبريز با ۱۲۲ تخ��ت، احداث بزرگ ترين اورژانس 
كشور در بيمارس��تان امام رضا)ع(، سه برابر ش��دن بخش هاي ويژه، 
راه اندازي مجهزترين بخش هاي مربوط به راديوتراپي، شيمي درماني، 
مسموميت و پيوند و افزايش ۲ هزار و ۷۰۰ تخت استاندارد بيمارستاني 
و استانداردسازي ۹۰ درصد تخت هاي باقيمانده از جمله اقدامات دولت 

در اين استان است.  

سجاد مرسلي

  آذربايجان شرقي: مديركل بهزيستي آذربايجان شرقي از افتتاح 
نخس��تين مركز حمايت و توانمندسازي زنان آس��يب ديده اجتماعي 
غير اقامتي اس��تان با هدف كنترل و كاهش آسيب هاي مرتبط با زنان 

آسيب ديده اجتماعي در شهر تبريز خبرداد. 
 فرگل صح��اف در آيين افتتاح اي��ن مركز كه از طري��ق ارتباط ويدئو 
كنفرانس با مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي كشور 
انجام شد زنان آسيب ديده اجتماعي با حداقل سن ۱3 سال و حداكثر 
س��ن ۶۰ س��ال را گروه هدف اين مراكز عنوان كرد و گفت: حمايت، 
بازپروري و توانمند سازي گروه هدف، ايجاد زمينه بازپيوند اجتماعي 
براي آنان، ارائه خدمات خانواده محور به زنان آس��يب ديده اجتماعي، 
ارائه خدمات تخصصي اجتماع محور در راس��تاي كاهش آسيب هاي 
اجتماعي، ايجاد امكان دسترسي آسان به خدمات حمايتي و تخصصي 
براي زنان آسيب ديده اجتماعي، ارائه آموزش هاي تخصصي الزم به زنان 
مذكور و استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي به منظور هم افزايي 

را از اهداف اختصاصي اين مراكز دانست. 
   گلستان: مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان گفت: در حال 
حاضر حدود ۷۴ درصد حجم مخازن س��دهاي استان گلستان خالي 
است و اين در حالي است كه در مدت مش��ابه سال گذشته حدود ۷۶ 

درصد مخازن سدهاي استان پر آب بوده است. 
سيدمحسن حسيني افزود: تعداد سدهاي كوچك مخزني زير نظر آب 
منطقه اي و جهاد كشاورزي ۸3 فقره و آب بندان هاي خصوصي ۲۵۰ 
مورد است. آب موجود در سدهاي كوچك مخزني حدود ۴۶ درصد و 

آب موجود در آب بندان ها 3۷ درصد است. 

6۴ هزار نوآموز عضو كانال 
»بازي، زندگي، كودك« شدند

مع�اون آم�وزش ابتدايي آم�وزش و  مازندران
پرورش مازندران از عضويت ۶۴ هزار 

نوآموز سراسر كشور در كانال »بازي، زندگي، كودك« خبرداد. 
بهروز منصوركيايي معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش مازندران 
در نشست ارزيابي عملكرد كانال »بازي زندگي كودك« كه با حضور 
»رخساره فضلي« مشاور معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
و معاونين آموزش ابتدايي و روساي ادارت آموزش پيش دبستاني و دوره 
اول ابتدايي سراسر كشور برگزار شده بود، با تأكيد بر اهيمت راه اندازي 
اين كانال با ۶۴ هزار نوآموز، گفت: با ايجاد اين كانال ضرورت امر توجه 
به دوره پيش از دبستان جدي شد و توانست نقش بسيار كليدي را در 

امر تعليم و تربيت كودكان در دوره كرونا ايفا كند.  
وي با اش��اره به اهداف اين ايجاد اين كانال كه در حقيقت نماد رشد و 
بالندگي در دوره پيش از دبستان است، تصريح كرد: به منظور كيفيت 
بخش��ي به اين كانال و محتويات بارگزاري ش��ده در آن، نشست هاي 
متعدد تخصصي برگزار شد و همچنان نيز اين روند ادامه دارد تا همواره 
ارزيابي دقيقي از برنامه ه��ا و محتواهاي قرارداده ش��ده در اين كانال 

داشته باشيم.  
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش مازندران با بيان اينكه دوران 
پيش از دبستان طاليي ترين دوران زندگي هر فرد محسوب مي شود، 
خاطرنشان كرد: اين دوران اگر هدفمند و با برنامه دقيق و مدون نباشد، 
مي تواند اثرات س��وء جبران ناپذيري را در آينده تحصيلي و اجتماعي 
كودك ايجاد كند كه حتي با صرف هزينه ه��اي مضاعف در آينده نيز 
نمي توان آن را جبران كرد.  منصوركيايي با تأكيد بر پوشش حداكثري 
نوآموزان كه خود نيز امري اس��تراتژي محور اس��ت، افزود: بررسي ها 
نش��ان داده كه هركجا كودك زودتر در جريان تعليم وتربيت رسمي 
كشور قرار گيرد عملكرد بهتر به همراه توانمندي هاي مناسب تر از خود 
نشان مي دهد از اين رو پوشش حداكثري دانش آموزان پيش دبستاني 

در آموزش و پرورش از اهميت بااليي برخوردار است. 
 وي با اشاره به دشواري كار با كودك در زيست بوم جديد، خاطرنشان 
كرد: كار در دوران كودكي جداي از موضوع آموزش مجازي در دوران 
كرونا، بسيار با اهميت است و نياز به تخصص و مهارت خاص دارد و از 
اين رو با قرارگيري در شرايط جديد زيست بوم جديد اين امر با دشواري 
بيش��تري همراه اس��ت كه براي مرتفع ساختن مش��كالت يادگيري 
اقدامات جدي انجام داد. در همين راس��تا ايجاد كانال »بازي زندگي 
كودك« اقدام ارزنده اي بود كه تاكنون صورت گرفته و روند توليد محتوا 

براي اين كانال همچنان ادامه دارد. 

بيمارستان 2۱۸ تختخوابي مادر قم به بهره برداري رسيد
بيمارستان تخصصي ۲18 تختخوابي مادر در شهرك پرديسان قم  قم
روز پنج ش�نبه هفته گذش�ته به صورت رس�مي به بهره برداري 

رسيد. 
دكتر بهرام سرمست استاندار قم در مراسم بهره برداري از بيمارستان تخصصي ۲۱۸ تختخوابي مادر در 

شهرك پرديس��ان قم گفت: با كشف دو مورد 
اوليه ويروس كرونا ب��راي اولين بار در ايران در 
استان قم مجموعه بهداشتي و درماني با نوعي 
شوك و غافلگيري غيرمنتظره روبه رو شد.  وي 
افزود: يكي از نقاط مثبت ب��روز بيماري كرونا 
در اين اس��تان، تبديل كردن همزمان تهديد 
به فرصت و تكميل زيرساخت هاي درماني قم 
مانند بيمارستان اميرالمومنين)ع( و بيمارستان 
مادر بود.  بيمارستان اميرالمومنين)ع( قم در 

هشت طبقه ساخته شده است؛ اين بيمارستان ۲3۰ تختخوابي، شش اتاق عمل با ۲۶ تخت مجهز و مدرن، 
۱۶ تخت اورژانس، ۱۸۲ تخت بستري، ۱۵ تخت  اي سي يو، هشت تخت سي سي يو، شش تخت PICU و 
چهار تخت  اي سي يو نوزادان دارد.  به گفته وي، با بهره برداري از بيمارستان مادر و اميرالمومنين)ع( طي 

يك سال گذشته ۴۵۰ تخت به ظرفيت تخت هاي درماني استان قم افزوده شده است. 

برنامه های دهه كرامت در كرمان برگزار مي شود
همزمان با دهه كرامت با حضور خادمان حرم امام رضا)عليه السالم(  كرمان
برنامه هاي اين دهه به صورت ويژه در استان كرمان انجام مي شود. 
حسن محمدي پور دبير برنامه هاي كاروان زير سايه خورشيد در استان كرمان گفت: كاروان زير سايه 
خورشيد از ۲۸ خرداد تا چهارم تيرماه بيش از ۲۰۰ برنامه با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در 

استان كرمان خواهند داشت. 
وي افزود: كاروان خادمان حرم رضوي عصر 
جمعه  وارد كرمان ش��ده و پس از مراس��م 
استقبال با حضور مسئوالن استان برنامه هاي 
متنوع��ي در قالب »جش��ن هاي زير س��ايه 
خورشيد« برگزار مي كنند كه ديدار با خانواده 
شهدا، حضور خدام در بيمارستان ها و تكريم 
كادر درم��ان، غبارروبي قبور مطهر ش��هدا، 
عيادت از بيماران و برگزاري »جش��ن هاي 

زير سايه خورشيد« از جمله مهم ترين اين برنامه هاست.  جش��ن هاي  مردمي  و معنوي » زير سايه 
 خورشيد« به مناسبت دهه كرامت و والدت با سعادت امام رضا )عليه السالم(  از ۲۸ خرداد تا چهارم 
تير س��ال جاري و به همت ش��بكه جوانان رضوي وابسته به مؤسسه خدمات مش��اوره اي جوانان و 

پژوهش هاي اجتماعي آستان قدس  رضوي در كل كشور برگزار مي شود. 

1200 منزل تخريب شده زلزله دنا 
تا قبل از فصل سرما بازسازي مي شود 

50 درصد مردم استان مركزي 
الگوي مصرفي آب را رعايت كردند

ر  ا ند س�تا ا كهگيلويهوبويراحمد
كهگيلوي�ه و 
بويراحمد از بازس�ازي 1۲00خانه مسكوني 
شهرستان دنا كه در جريان زلزله بهمن ماه 
100درصد آسيب ديده بود تا قبل از رسيدن 

فصل سرما خبرداد. 
حسين كالنتري استاندار كهگيلويه و بويراحمد 
از تخصيص ۷۰ درصد تس��هيالت بازسازي و 
تعميرات ناش��ي از زلزله سي سخت خبرداد و 
گفت: وظيفه اصلي ما بازسازي مناطق تخريب 
ش��ده و آس��يب ديده بوده و در اي��ن زمينه از 
هيچ كوشش��ي دريغ نمي كنيم و البته امكان 
جوابگويي به انتظارات غيرمنطقي وجود ندارد. 
وي با بيان اينكه صاحبان من��ازل بايد هر چه 
س��ريع تر براي گرفتن تس��هيالت بازسازي با 
بانك هاي عامل قرارداد منعق��د كنند، افزود: 
تاكنون ۸۰ درصد زلزله زدگان شهرستان دنا با 
بانك هاي عامل قرارداد منعقد كرده اند.  وي بر 
ضرورت مشاركت جدي مردم براي تسريع در 
اجراي برنامه هاي احداثي و تعميراتي شهرستان 
زلزله زده دنا تأكيد كرد و ادامه داد: كار تعميرات 

يك هزار و ۶۶۴ واحد در اين شهرستان انجام 
شده يا در دست اقدام است.  استاندار كهگيلويه 
وبويراحمد با اشاره به اينكه ۷۰ درصد تسهيالت 
به بازسازي و تعميرات ناشي از زلزله سي سخت 
تخصيص يافته اس��ت، تصريح كرد: از مجموع 
۴3۱ ميليارد تومان تس��هيالت تعهد ش��ده از 
س��وي دولت، ۲۷۰ ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي و ۱۴۱ ميليارد تومان آن بالعوض بوده 
اس��ت.  كالنتري از آغاز بازس��ازي ۸۰ درصد 
واحدهاي تخريبي فونداسيون خبرداد و گفت: 
3۰ درصد آنها در حال مسقف شده است.  وي 
افزود: بازسازي ۱۲۰۰خانه مسكوني شهرستان 
دنا كه در جريان زلزله بهم��ن ماه۱۰۰درصد 
آس��يب ديده بود تا قبل از رسيدن زمستان به 
پايان خواهد رسيد.  رئيس بنياد مسكن انقالب 
اسالمي كش��ور نيز گفت: س��اخت ۲۰۰ واحد 
مسكن شهري و روستايي در مناطق زلزله زده 
در دنا مسقف ش��ده اند.  عليرضا تابش  تصريح 
كرد: به تازگي از اين س��تاد مبلغ ۱۰ ميليون 
تومان براي خريد درب و پنجره پيش بيني شده 

كه در اختيار صاحبان واحدها قرار گرفت. 

سال گذشته 50  مركزي
م�ردم  درص�د 
اس�تان مركزي الگوي مصرف آب را رعايت 
ك�رده و تنه�ا ۲5 درص�د مص�رف باالي�ي 

داشتند. 
يوسف عرفاني نس��ب مديرعامل شركت آب و 
فاضالب اس��تان مركزي گفت: از افزايش ۴/۶ 
درصدي مصرف آب در طي س��ه ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و 
گفت: برخي شهرهاي خنك استان آب بيشتري 
را مصرف مي كنند كه الزم است با رعايت الگوي 
مصرف صرفه جويي الزم را بعمل آورند.  وي با 
اش��اره به اينكه تنها نيمي از مردم استان خود 
را ملزم ب��ه رعايت الگوهاي مصرف دانس��تند، 
افزود: س��ال گذش��ته ۵۰ درصد مردم استان 
مركزي الگوي مصرف آب را رعايت كرده و تنها 
۲۵ درصد مصرف بااليي داش��تند.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب اس��تان مركزي با اشاره 
به اينكه ۷۰ درص��د از منابع آبي تأمين كننده 
اس��تان مركزي از محل آب ه��اي زيرزميني و 
3۰ درصد نيز از سدهاي شهرهايي نظير اراك و 

ساوه تأمين مي شود.  تصريح كرد: بايد وضعيت 
منابع آبي در سدهاي اس��تان مناسب و پايدار 
باشد تا بتوان آب مورد نياز را تأمين كرد و امسال 
با توجه به كاهش بارندگي در بخش روستايي 
به ويژه در روستاهاي كوهستاني استان نظير 
بخش خرقان زرنديه، تفرش، دليجان، شازند، 
تأمين آب س��خت خواهد بود.  عرفاني نسب با 
بيان اينكه هم اكنون ۲۵ روس��تاي اس��تان از 
طريق تانكر آبرس��اني مي ش��ود، تصريح كرد: 
از اين تعداد ۱3 روس��تا صرفاً به دليل مشكل 
كيفي و ۱۲روس��تا به دليل كمبود آب با تانكر 
سيار آبرساني مي ش��وند و اين احتمال وجود 
دارد كه در ايام تابستان امسال ۱۲۵ روستاي 
اس��تان با بحران و كمبود آب مواجه شوند كه 
پيش بيني الزم ب��راي خدمات رس��اني به اين 
تعداد روستا صورت گرفته است.  وي در ادامه با 
اشاره به كاهش ميزان بارندگي ها در سال آبي 
جاري گفت: در سال آبي جاري به دليل كاهش 
بارندگي ها وضعيت مطلوب نيست و ۴۸ درصد 
نسبت به مشابه سال قبل كاهش بارندگي در 

استان ثبت شده است. 

خراسانرضوي  همزم�ان با 
ميالد حضرت 
معصومه)س( و آغاز دهه كرامت، بسيج جامعه 
زنان ناحيه )حر( خراسان رضوي بسيج جامعه 
زنان خراسان رضوي طرح مثبت سليماني را با 
هدف ترغيب به فرزندآوري در حاشيه شهر 

مشهد اجرايي كرد. 
اعظم نصري مسول بسيج جامعه زنان ناحيه )حر( 
خراسان رضوي گفت: بسيج جامعه زنان ناحيه حر 
خراس��ان رضوي به همراه مؤسسه جهادي كهف 
الحس��ن همايش تقدير از مادران فعال در لبيك 
به نداي رهبري در فرزندآوري )مادران متولد دهه 
۶۰ داراي چهار يا پنج فرزند به باال، مادران دهه ۷۰ 
داراي چهار و سه فرزند به باال، مادران دهه ۸۰ داراي 
دو فرزند و بيشتر( را در فرهنگسراي قرآن و عترت 
خواجه ربيع برگزار كرد و با اهداي بسته معيشتي 

و كارت هديه و اهداي غذاي حضرت از اين مادران 
تقدير شد.  مسئول بس��يج جامعه زنان ناحيه حر 
خراسان رضوي تصريح كرد: دختران خانواده هاي 

پرجمعيت مس��لماً خيلي آسان تر مسئوليت مادر 
شدن و پذيرش اين نقش الهي و اجتماعي را دارند 
تا دختراني كه در خانواده هاي داراي فرزند كمتر 

بزرگ شده و تربيت شده اند.  نصري ادامه داد: پيرو 
منويات مقام معظم رهبري در راستاي فرزندآوري و 
پس از شهادت سردار دل ها، طرح مثبت سليماني ها 
)س��ليماني هاي كوچك در راهند( توسط بسيج 
جامعه زنان ناحيه مقاومت حر براي حاشيه شهر 
مشهد پيشنهاد و با همكاري و پشتيباني مجموعه 
جهادي كهف الحس��ن به لطف خدا عملياتي شد. 
مرحله اول اين طرح مثبت سليماني ها سال ۱3۹۹ 
با معرفي 3۰۰ مادر ده��ه ۶۰، چهار فرزند به باال و 
دهه ۷۰، س��ه فرزند به باال برگزار شد. مرحله دوم 
اين طرح ۲۲ خرداد ماه با حضور ۱۱۶ مادر دهه ۶۰ 
پنج فرزند به باال و دهه ۷۰،  سه فرزند به باال و دهه 
۸۰ دو فرزند به باال يا بيشتر عملياتي شد.  وي گفت: 
در اين طرح البته محتواي فرهنگي در قالب كليپ 
سخنراني و متن انگيزشي در رابطه با فرزندآوري 

بارگذاري شد. 

طرح »مثبت سليماني« در حاشيه شهر مشهدمقدس اجرايي شد 

ايجاد اشتغال براي 2 هزار و ۴6۵ نفر از سوي بهزيستي البرز
مديركل بهزيستي استان البرز از ايجاد شغل براي ۲ هزار و ۴۶5  البرز

نفر از مددجويان خبرداد. 
اسداهلل حيدري مديركل بهزيستي اس��تان البرز گفت: از طريق تماس و راه اندازي ارسال پيامك به 

مددجويان متقاضي شغل از ميان زنان سرپرست 
خان��وار، فرزن��دان ترخيص��ي، معلولي��ن قابل 
بازتوان و معتادين بهبود يافته در اس��تان البرز و 
شهرستان هاي تابعه تعداد ۵۰۰ نفر از مددجويان 
متقاضي شناسايي شدند.  وي افزود: از اين تعداد 
۱۸3 نفر جذب و مابقي در مرحله ارزيابي نيرو در 
شركت هاي مذكور مي باشند كه نتيجه آن متعاقباً 
اعالم خواهد شد. مديركل بهزيستي استان البرز 

گفت: اشتغال ايجاد شده و ثبت شده در سامانه پورتال استان البرز در سال ۹۹ به تعداد ۲هزارو ۴۶۵ 
نفر بوده كه از اين تعداد ۲هزار و3۶ نفر ايجاد اشتغال از طريق پرداخت وام هاي خوداشتغالي، مشاغل 
خانگي و كارفرمايي، استخدام س��ه درصد معلولين در دستگاه هاي دولتي، جذب نيرو در كاريابي ها، 

مراكز غير دولتي ماده ۲۶ و ماده ۲۸، گروه هميار و تعاوني هاي فراگير بوده است. 

بزرگ ترين آسياب صنعت سرب و روي كشور در مهريز نصب شد
بزرگ ترين آس�ياب )بالميل( صنعت س�رب و روي كشور در اين  يزد

مجموعه صنعتي و توليدي با موفقيت نصب شد. 
امين صفري مدير مجتمع سرب و روي مهدي اّباد بهادران مهريز با اشاره به نصب بزرگ ترين آسياب 
)بالميل( صنعت س��رب و روي كش��ور در اين 
مجتمع گفت: اين بالميل در سال ۱3۹۸ توسط 
شركت thyssenkrupp آلمان به طول ۱۱ متر 

و ارتفاع ۵/۵ متر طراحي، ساخته و نصب شد. 
وي افزود: ظرفيت ورودي اين آسياب ۲۵۰ تن 
بر ساعت بار خش��ك و ميزان بار در گردش آن 
نيز ۷۵۰ تن است و انرژي مورد نياز اين بالميل 
توسط يك موتور الكتريكي با قدرتي نزديك به 

۷۵۰۰ اسب بخار)۵۵۰۰Kw( تأمين مي شود. 
اين مسئول خاطرنشان كرد: معدن سرب و روي مهدي آباد بزرگ ترين معدن سرب و روي كشور است 
و با برآورد سرمايه گذاري بيش از يك ميليارد دالر به عنوان يكي از مهم ترين طرح هاي صنايع معدن 

ايران در زمينه تأمين خوراك كارخانجات شمش سرب و روي كشور مطرح است. 

توزيع ۴6 هزارتن نهاده دام و طيور
در سيستان وبلوچستان 

مع�اون بهب�ود تولي�دات دامي س�ازمان جهاد كش�اورزي 
سيس�تان وبلوچس�تان از توزيع بيش از ۴۶ هزارو ۴۹۹ تن 
نهاده دام وطي�ور بين پ�رورش دهندگان م�رغ و دامداران 

استان خبرداد. 
غالمرضا س��رگزي معاون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد 
كشاورزي سيس��تان وبلوچس��تان گفت: از ابتداي سال جاري 
تاكنون بيش از ۴۶ هزارو ۴۹۹ تن نهاده دام وطيور بين پرورش 
دهندگان مرغ و دامداران سطح اس��تان توزيع شده است.  وي 
افزود: اين نهاده ها شامل ۱۶ هزارو ۶۹۰ تن سبوس، ۴۶۴۷ تن 
كنس��انتره، ۱۰ هزارو ۸3۶ تن جو، ۹۸۶۴ تن ذرت، ۴۴۶۲ تن 
سويا مي باش��د كه در سه ماهه اول س��ال ۱۴۰۰ توزيع گرديده 
اس��ت.  معاون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كشاورزي 
سيستان وبلوچستان با اش��اره به هفته جهاد كشاورزي تصريح 
كرد: بمناسبت گراميداش��ت اين هفته با صرف اعتباري بالغ بر 
۱3۵ ميليارد ريال، ۱۰ پروژه بهبود توليدات دامي افتتاح و مورد 

بهره برداري ۷۴ خانوار روستايي قرار گرفت. 

تزريق دز دوم واكسن اسپوتنيك 
در خراسان جنوبي آغاز شد

دبير ستاد دانشگاهي پيش�گيري و كنترل كرونا ويروس در 
خراسان جنوبي از ورود و آغاز تزريق محموله ُدز دوم واكسن 
اسپوتنيك در شهرس�تان بيرجند مركز اين اس�تان از روز 

پنج شنبه هفته گذشته خبرداد. 
غالمرضا شريف زاده، دبير ستاد دانشگاهي پيشگيري و كنترل كرونا 
ويروس در خراسان جنوبي گفت: دانشگاه علوم پزشكي بيرجند هزار 
و ۵۱۰ دز واكسن اسپوتنيك نوبت دوم دريافت كرده كه از اين تعداد 
۷۰۰ دز سهميه مركز اس��تان و ۸۱۰ دز سهميه شهرستان هاست.  
وي با اشاره به اينكه در مركز اس��تان از روز پنج شنبه هفته گذشته 
واكسيناسيون نوبت دوم واكسن اسپوتنيك آغاز شده است، افزود: 
سهميه شهرستان ها هم توزيع شده و از امروز واكسيناسيون آنها انجام 
مي شود.  دبير ستاد دانشگاهي پيشگيري و كنترل كرونا ويروس در 
خراسان جنوبي يادآور شد: اين واكسن ها به افرادي كه ۲۸روز قبل 
ُدز اول واكسن اسپوتنيك را دريافت كرده اند تعلق مي گيرد كه غالب 
آن براي كاركنان حوزه بهداش��ت و درم��ان و همچنين گروه هاي 

سالمندان و بيماران خاص استان تزريق مي شود. 

آغاز ساخت كارخانه بسته بندي عسل 
در شهر سلماس 

ساخت كارخانه بسته بندي عسل با هدف و برنامه صادراتي و 
توسعه صنعت زنبورداري شهرستان سلماس آغاز شد. 

يعقوب رض��ازاده نماينده مردم س��لماس در مجلس ش��وراي 
اسالمي، با اشاره به ساخت كارخانه بسته بندي عسل و پيگيري 
و تحقق احداث نخس��تين واحد گاوداري صنعتي سيمنتال دو 
منظوره ۵ هزار رأسي كشور در سلماس گفت: همچنين كارخانه 
بسته بندي و زنجيره گوشت توسط ستاد اجرائي حضرت امام)ره( 
با جذب اعتبار ۱۰ هزار ميليارد ريال اجرا شد.  وي تصريح كرد: 
از سوي ديگر موافقتنامه اصولي واحد ۵۰ هزار رأسي دام سبك با 
مشاركت سرمايه گذار چيني محقق شد.  نماينده مردم سلماس 
در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: همچنين تاكنون پيگيري 
و تحقق جذب اعتبار براي تكميل ش��بكه س��د زوال و پرداخت 
مطالبات پيمانكاران به مبلغ ۶۰ ميليارد ريال صورت گرفته است.  
رضازاده گفت: اعتبار ۱۰ ميليارد ريال براي تكميل خط انتقال آب 
اراضي شهر، اهرنجان و پكاجيك و پمپاژ مستقيم آبياري روستاي 

پتاوير تخصيص يافت. 
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