حميرا رحيمي
سهش��نبه  9آذر  24 | 1400ربیعالثان��ی | 1443

| روزنام��ه جوان |ش��ماره 6361

سرويس شهرستان 88498441

وجود 100هزار واحد مسكوني ناايمن
درروستاهاي گلستان
پايگاههاي مقاومت ،طاليهداران محلههاي
اسالمي در چهارمحالو بختياري هستند

بســيج يكي از مهمتريــن و كارآمدترين نهادهاي اجتماعي به
شمار ميآيد كه در ادوار مختلف انقالب ،كارايي خود را ثابت كرده
اســت .ســرمايههاي انســاني ،اجتماعي و معنوي باالي بسيج
توانسته از اين مجموعه ،نهادي قدرتمند و كارآمد بسازد .بسيج به
خاطر گستردگي و نفوذش در تمام شهرستانها ،بخشها و محالت و
روستاها و ارتباطش با آحاد مختلف جامعه بهترين گزينه براى ايجاد
و اشاعه فرهنگ اسالمی ایرانی در سراســر كشور به شمار ميآيد.

در استان چهارمحال و بختياري پايگاههاي بسيج زيادي وجود دارد كه در
حال انجام مأموريت و اجراي برنامههاي مختلف هستند .يكي از پايگاههاي
موفق بسيج كه هم راستا با برنامههاي بسيج سازندگي و اقتصاد مقاومتي
پيش ميرود پايگاه مقاومت بس��يج حضرت معصومه(س) فرخش��هر
است .در اين پايگاه و در قالب تدوين طرح «محله اسالمي» در راستاي
تحقق اقتصاد مقاومتي ،محروميتزدايي و كمك به مهار كرونا اقدامات
خوبي صورت گرفته اس��ت .فعاليتهاي پايگاه مقاومت بسيج حضرت
معصومه(س) فرخشهر توانسته آن را به پايگاه الگو و موفق تبديل كند و به
همينبهانهبهسراغسيدهنجمهحسينيمسئولاينناحيهمقاومترفتيم
تا گفتوگويي با ايشان داشته باشيم.
رمز موفقيت پايگاه مقاومت بسيج حضرت معصومه(س)
فرخشهر در بين پايگاههاي بسيج چهارمحال و بختياري
چيست؟
مسائل زيادي در رسيدن به اهداف از قبل تعيين شده نقش دارد اما رمز
موفقيت اين ناحيه مقاومت تدوين طرح محله اسالمي با عنوان «محله
سلما» برگرفته از يكي از اسماء الهي است .با اين هدف كه در محله سلما
جامعهاي سالم و الهي بايد ش��كل گيرد كه براي رسيدن به اين مهم به
شناسايي ظرفيتها ،فرصتها و آسيبهاي محله پرداخته شد و در نهايت
در سه بخش كمك به مهار شيوع كرونا ،محروميتزدايي و تحقق اقتصاد
مقاومتي فعاليتها را برنامهريزي كرديم.
در مورد فعاليتهايي كه در محله سلما و در قالب طرح محله
اسالمي اجرا شده است ،توضيح دهيد؟
در اين محله در ابعاد مختلف تربيتي ،اقتصادي ،محروميتزدايي و فرهنگي
گامهايي برداشته ش��ده .به اين صورت كه در راس��تاي محروميتزدايي به
شناس��ايي خانوارهاي بيبضاعت و اتصال آنها به خيرين اقدام شد .در حوزه
تعليموتربيت 10حلقهصالحينتشكيلوآسيبهايمربوطبهزنانودختران
شناسايي و براي رفع آن كالسهاي مشاوره برگزار شد .در حوزه ورزشي ،توليد
محتوا در فضاي مجازي ،رسانه محله ،جذب حداكثري جوانان و نوجوانان به
كانون مسجد و بسيج ،علمي شدن فعاليتها و برگزاري جلسات نقد و خوانش
كتاب در دستور كار قرار گرفت و مردم هم استقبال خوبي كردند.
يكي ديگر از پايگاههاي موفق بسيج در استان چهارمحالو بختياري پايگاه
مقاومت محله آخوند لردگان است كه علي خالدي شاد فرمانده اين پايگاه
در گفتوگو با خبرنگار «جوان» يكي از عوامل موفقيت اين مجموعه را
شبكهسازي بسيجيان عنوان ميكند.
مهمترينوشاخصترينفعاليتهايشمادرپايگاهمقاومت
محله آخوند كدام است؟
شبكهسازي را بايد در صدر كارها قرار داد .چون شبكهسازي بسيجيان
سبب شده بتوانيم س��اير فعاليتها را با همدلي ،وحدت و انسجام باال به
اجرا در بياوريم.
در خصوص نحوه شبكهسازي بسيجيان در پايگاه بيشتر
توضيحدهيد؟
در اين شبكه اطالعات بسيجيان به روز است .ابتدا 20نفر عضو اصلي شورا
انتخابوبهسايراعضايمقاومتمتصلميشوندوبرايمناسبتهاياساير
فعاليتهابهصورتشبكهاياعضافراخوانميشوندوبدينترتيببرنامهها
با يك روال و سيستم مشخص اجرا ميشود.
دركنارشبكهسازي،چهفعاليتهايديگريدرپايگاهانجام
ميشود كه موجب شده در ليست نمونهها قرار بگيريد؟
مطالبهگ��ري از مس��ئوالن ،محروميتزداي��ي و كمك ب��ه خانوارهاي
بيبضاعت،تهيهويلچربرايمعلوالننيازمند،طرحكاشتبلوط،تربيت70
مربي صالحين ،برگزاري 40كارگاه مقابله با آسيبهاي اجتماي و برگزاري
 300نفر روز آموزش تخصصي در قالب كارگاههاي پيشگيري از اعتياد،
پيشگيري از رفتارهاي پرخطر ،موفقيت در ترك  10معتاد بيبضاعت،
تهيه بستههاي معيشتي براي  3هزار و  500خانوار ،جذب نيروي انساني
و گشتزني محلهاي و ارتقاي امنيت در محالت بخشي از اقدامات انجام
شده از سوي اين پايگاه مقاومت است.
چهارمحالو بختياري پر از پايگاههايي است كه هر كدام به خاطر حركت و
برنامه و اقدامي ،نمونه هستند .مثل پايگاه مقاومت محمدرسولاهلل(ص)
ناحيه ميرآباد شهركرد كه مدير مهد قرآني آن توانسته  350نونهال را در
اين مهد جذب كند .بانوي بسيجي معصومه عسگري مدير و مربي قرآني
است كه توانس��ته كاري كند اين مهد در ششمين جشنواره مالك اشتر
كشور به عنوان بهترين مهد قرآني در سطح بسيج انتخاب و معرفي شود.
وي تمام موفقيتها را لطف الهي ميداند.
فعاليت با كودكان آن هم در رابطه با آموزش قرآن چگونه است؟
در ابتدا كه به مهد قرآني ورود پيدا ك��ردم عالقه چنداني به كار با بچهها
نداشتم و ترجيح ميدادم شاگردانم از نوجوانان و جوانان باشند .اما كمكم
متوجه شدم كه كار با كودكان بسيار ش��يرين و جذاب است و در نتيجه
مصمم شدم به كارم ادامه دهم و با مشكالت اين بخش كنار آمدم .با عالقه
پيش رفتم و با فعاليتهايي كه انجام دادم به لطف خدا اين مهد قرآني به
عنوان يكي از بهترين مهدهاي كشور انتخاب شد.
درمهدقرآنيپايگاهمقاومتبسيجمحمدرسولاهلل(ص)چه
برنامههايي اجرا ميشود؟
عمدهفعاليتهاياينمهدقرآنيآشنايينونهاالنباقرآن،آشناييبازندگي
پيامبراكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ،آموزش تربيت ديني در قالب كودكانه از
طريق شعر ،قصه و فعاليتهاي هنري و كاردستي ،افزايش قدرت تمركز و
انس كودك با سبك زندگي اسالمي -ايراني است.
تاكنون چند نونهال جذب مهد قرآني شده است؟
تاكنون 350نونهال را جذب اين مهد قرآني كردهايم و در راستاي پيام مقام
معظم رهبري كه ميفرمايند سعي كنيم كودكان را با ايمان به خدا ،ايمان
به حقيقت مطلق و اسالمي پروررش دهيم ،فعاليتهاي خود را ساماندهي
كردهايم .چراكه اگر كودك با ايمان پرورش يابد ،بذر ايمان هم در دل آنها
شكوفا شده و در آينده ثمر ميدهد.
كرونا بر روي فعاليتهاي شما تأثيري نگذاشته است؟
در اين مدت ،اگر چه بخشي از فعاليتها به صورت مجازي پيگيري شد اما
هيچگاهفعاليتهايمهدمتوقفنشدهوبرنامههاراچهبهصورتمجازيوچه
به صورت نيمه حضوري با رعايت پروتكلهاي بهداشتي پيگيري ميكنيم.

بهگفتهمديركل
گلستان
مسكنگلستان
در حال حاض�ر  100ه�زار واحد مس�كوني
غيرمقاوم و ناايمن در روس�تاهاي اس�تان
وج�ود دارد ك�ه ني�از ب�ه نوس�ازي دارد.

س��يدمحمد حس��يني مديركل بنياد مسكن
گلستان در جلسه ش��وراي مديريت بحران اين
استان گفت :گلستان از جمله استانهاي حادث ه
خيز است كه انواع بالياي طبيعي از سيل و زلزله
گرفته تا رانش زمين ،فرونشست و غيره در آن رخ
ميدهد .وي با بيان اينك��ه نزديك به  100هزار
واحد مسكوني غيرمقاوم و ناايمن در روستاهاي
گلس��تان وجود دارد ،افزود :نوسازي و بهسازي
مسكن روستايي وابسته به مشاركت مردم است،
در صورت همراهي مردم ،بنياد مسكن آمادگي
دارد در يك بازه زماني پنج س��اله بخش زيادي
از واحدهاي مس��كوني غيرمقاوم در روستاهاي
استان را بهسازي و نوسازي كند .مديركل بنياد
مسكن گلستان با اشاره به تأكيد استاندار براي
جذب س��ريعتر اعتبارات طرح ويژه نوس��ازي و
بهسازي مسكن روستايي خاطرنشان كرد :تالش
ميكنيم تا پايان آذرماه بتوانيم اعتباراتي كه براي
استان در نظرگرفته شده اس��ت را جذب كنيم.
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اجراي طرح توانمندسازي معلمان قزوين
باهمكاريبسيجفرهنگيان

حسيني ادامه داد :مطابق با قانون بودجه امسال،
 7هزار و 400فقره تسهيالت ساخت مسكن براي
گلستان پيشبيني شد كه تاكنون  6هزار و 400
فقره آن به استان اختصاص پيدا كرده است .وي
گفت :از اين تعداد براي  5هزار متقاضي پرونده
تشكيل و اقدامات مربوط به صدور پروانه ساخت
و معرفي به بانك انجام ش��ده است اما در بخش
دريافت تسهيالت حدود يكهزار و  700نفر از
متقاضيان موفق به دريافت اين تسهيالت شدند.
مديركل بنياد مسكن گلستان افزود :با توجه به
اينكه فصل سرما نزديك است و در بخش مصالح
ساختماني تورم داريم ،تالش خواهيم كرد تا در
هفتههاي آينده با متقاضياني كه براي دريافت
تسهيالت به بانكها معرفي شدند ،انعقاد قرارداد
انجام شود .ضمن اينكه بازه زماني  20روزه براي
مراجعه متقاضيان به بانكها و تكميل پروندهها
در نظر گرفته شده است اما برخي از متقاضيان
با گذشت بيش از  20روز هنوز به بانك مراجعه
نكردهاند .حس��يني تصريح كرد :قرارش��د اگر
متقاضياي پ��س از  20روز براي تكميل پرونده
و انعقاد قرارداد به بانك مراجعه نكند ،پرونده به
بنياد مسكن بازگشت داده ش��ود تا افراد جديد
جايگزين آنان شوند.

طرحتوانمندسازي
قزوين
 16ه�زار معل�م
قزوينيباكمكسازمانبسيجفرهنگياندرزمينه
كاهش آسيب اجتماعي در بين دانشآموزان اين
استان اجرا ميشود.

سرهنگ پاسدار هادي بغدادي رئيس سازمان
بسيج فرهنگيان استان قزوين با اشاره به اجراي
طرح نماد گفت :در حالي كه همه دس��تگاهها
نقش خودش��ان را در حوزه توانمندس��ازي و
پيشگيري از آس��يبهاي اجتماعي تا حدودي
انجام ميدهن��د ،اما آنچه ك��ه در اجراي طرح
نماد و مقابله با آس��يبهاي اجتماعي مدارس
مغفول مانده ،نقش و جايگاه مؤثر خود معلمان
است .وي افزود :بنابراين ممكن است دستگاهها
براي مقابل��ه با آس��يبهاي اجتماعي كارهاي
مختلفي را به صورت بخش��ي انجام دهند و تا
حدي هم پيشگيري از آسيبهايي مانند اعتياد
در محالت اتفاق بيفتد ،اما اثر اين كارها هيچگاه
قابل قياس با تأثير معلماني اس��ت كه ش��ب و
روز با دانشآموزان در ارتباط هس��تند .رئيس
سازمان بسيج فرهنگيان استان قزوين ادامه داد:
بنابراين براي اينكه يك رابطه و مراوده اثرگذار
و نظاممند را با دانشآم��وز ايجاد كنيم ،بايد به

سراغ  16هزار نفر معلمي برويم كه با  250هزار
دانشآموز در استان قزوين هر روز ارتباط دارند و
هيچگاه رابطه يك مشاور با دانشآموز نميتواند
به اندازه ارتباط بين معلم و دانشآموز عميق و
مؤثر باش��د .بغدادي يادآور شد :با وجود اينكه
مشاوران ميتوانند دورههاي تربيتي را به شكل
موقت برگزار كنند ،اما رابطه عاطفي و معنوي
بين معلم و دانشآموز بسيار اثرگذارتر خواهد
بود و به همين خاطر بايد به تأثير صحبتهاي
معلمان در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
در مدارس جديتر نگاه كنيم .مس��ئول بسيج
فرهنگيان س��پاه حضرت صاحباألمر(عج) با
تأكيد بر لزوم اجراي طرح توانمندسازي  16هزار
معلم گفت :در اين حوزه بايد از ظرفيت شوراهاي
آموزش و پرورش مناطق آموزش��ي اس��تفاده
كرد تا به صورت ساالنه جلسات مهارتآموزي
مبارزه با آسيبهاي اجتماعي را براي معلمان
برگزار كنند .بغدادي افزود :وقتي معلم را براي
پيش��گيري از آس��يبهاي اجتماعي توانمند
كني��م ،ميتواند يك نكته اخالق��ي و فرهنگي
براي پيشگيري از آس��يبها بيان ميكند كه
اثر آن بس��يار بيشتر از س��اعتها صحبت يك
مشاور است.

برگزاري كنگره جهاني پيامبر رحمت درآئينه ادب و هنر

پهناي باند ورودي بوشهر  2برابر شد

حامد تقوايي دبير كنگره جهاني پيامبر رحمت در
آئينهادبوهنرگفت:كنگرهجهانيپيامبررحمت
در آئينه ادب و هنر با محوريت معرفي شخصيت
پيامبر(ص) و مقابله با جريانهاي اسالم ستيزي با
زبان هنر در ۲۵رشته هنري ،ادبي ،شعر ،داستان كوتاه ،خوشنويسي ،نقاشي ،خط ،نقاشي ،پوستر ،نمايشنامه،
فيلم كوتاه ،نگارگري و ديجيتال برپا ميشود .وي افزود :پس از فراخوان  ۵هزارو  ۷۰۰اثر به دبيرخانه كنگره
ارسال و آثار برگزيده از س��وي  ۵۷داور بررسي و دهم اسفند ماه مصادف با بعثت حضرترسول اكرم(ص)
كنگره به پايان ميرسد .دبير كنگره جهاني پيامبر رحمت در آئينه ادب و هنر تصريح كرد :تاكنون پنج پيش
كنگره برگزار و ۱۰۰شاعر به گونه مجازي و حضوري شعر خواني كردند كه مورد استقبال قرار گرفت .به گفته
تقوايي دومين كنگره بينالمللي پيامبر رحمت سال آينده در شيراز برگزار ميشود.

علي مهرپويا مدير مخابرات منطقه بوشهر گفت:
اين ش��ركت با توس��عه پهناي باند مركز استان و
شهرستانهاشرايطرابهنحويتغييردادكهترافيك
منتهي به ش��بكه اينترنت قابل كنترل و استفاده
باشد .وي افزايش دو برابري پهناي باند در ورودي
مركز استان و ۱۰برابري مراكز شهرستانها را از جمله اقدامات شركت مخابرات در هشت ماه گذشته عنوان كرد
و افزود :به اين ترتيب پهناي باند ورودي به مركز استان از  ۱۰به  ۲۰گيگ افزايش يافت .مدير مخابرات منطقه
بوشهر تأكيد كرد :امسال در شهر بوشهر سرويس جديد ويدياسال كه از نظر سرعت ا ز ايدياسال جلوتر
است به صورت آزمايشي راهاندازي شد كه اگر استقبال زياد باشد سرعت آن تا  ۵۰مگ ميرسد .مهرپويا با بيان
اينكه تمام شهرهاي استان به ۳و۴جي مجهز هستند ،گفت۳۰:درصد مشتركان تلفن همراه استان بوشهر سيم
كارتهاي خود را به روز رساني نكردند و همين امر موجب كاهش سرعت آنتن دهي تلفن همراه ميشود.

پهن�اي بان�د
بوشهر
ورودي ب�ه
استان بوشهر در هشت ماه گذشته از  10به
 20گيگابي�ت افزاي�ش يافت�ه اس�ت.

نخستينكنگره
فارس
جهان�ي پيامبر
رحمت در آئينه ادب و هنر با حضور 40كشور و
هفت زبان ،فارسي ،انگليسي ،روسي ،فرانسه،
عربي ،آلماني و تركي در شيراز برگزار ميشود.

كهگيلويه و بويراحمد

سيستان وبلوچستان

 ۲۲هزار دام سبك

در ديشموك واكسينه شدند

22هزاررأسدامسبكطيششمرحلهدربخشديشموكدراستان
كهگيلويه و بويراحمد عليه بيماريهاي مختلف واكسينه شدند.

اسفنديار مختاري مدير نهاد پيشرفت و آباداني بنياد علوي ديشموك
با اشاره به واكسيناس��يون  22هزار رأس دام س��بك در اين منطقه
گفت :اجراي طرح توسعه رسته دام س��بك با هدف افزايش راندمان
توليدات دامي ،اجراي نظام مديريت تغذيه و نژاد اين نوع دام يكي از
اولويتهاي اصلي بنياد علوي براي حمايت از دامداران است .وي افزود:
توانمندسازي مناطق روستايي و ايجاد و افزايش امنيت غذايي در حوزه
گوشت قرمز از ديگر اهداف اجراي اين طرح است .مدير نهاد پيشرفت
و آباداني بنياد علوي ديش��موك تصريح كرد :تاكنون  ۵۷۰دامدار در
۲۲روستا از خدمات واكسينه شدن دامها بهرهمند شدهاند .مختاري
گفت :همكاري دامداران در اجراي اين طرح عالوه بر باال بردن راندمان
توليد نقش مهمي در افزايش درآمد خانوارهاي روستايي نيز دارد.

ساخت  ٢۵هكتار گلخانه جديد

در شهرستان ميرجاوه

مدير جهاد كش�اورزي ميرجاوه از ساخت ٢۵هكتار گلخانه
جديد در اين شهرستان خبرداد.

محس��ن كهرازه��ي مدي��ر جه��اد كش��اورزي ميرج��اوه در
سيستانوبلوچس��تان از س��اخت  ٢۵هكت��ار گلخان��ه جديد با
سرمايهگذاري بيش از  ٢٠٠ميليارد ريال در اين شهرستان خبرداد
و گفت :طبق برنامهريزي صورت گرفت��ه و با همت بهرهبرداران،
سطح گلخانههاي اين شهرس��تان بهزودي به  ۵١هكتار توسعه
خواهد يافت .وي اف��زود :محصوالت گلخانهاي ميرجاوه عالوهبر
مصرف اين شهرستان به مركز استان و استانهاي همجوار ارسال
و با توجه به كيفيت آن به خارج از كشور به ويژه كشورهاي حوزه
خليج فارس و روسيه هم صادر ميش��ود .مدير جهاد كشاورزي
ميرجاوه تصريح كرد :كشت گلخانهاي در ميرجاوه براي  ١۵٠نفر
بهصورت مستقيم فرصت شغلي ايجاد كرده است.

اردبيل

سربازان مهارت ديده  100ميليون تومان
تسهيالت اشتغال ميگيرند

س�ربازان وظيف�هاي ك�ه در دوران خدم�ت آموزشه�اي
مهارت�ي دريافت كردهان�د ،بع�د از پايان يافت�ن خدمت از
تس�هيالت  100ميليون توماني اش�تغال بهرهمند ميشوند.

ياسرعبداللهيعابدسرپرستمعاونتهماهنگياموراقتصادياستانداري
اردبيل در جلسه هماهنگي با بانكها و دستگاههاي مرتبط براي آموزش
سربازان و پرداخت تسهيالت گفت :بيش از ۳۶ميليارد تومان تسهيالت
در اين خصوص به بانكها ابالغ شده كه سربازان متقاضي ميتوانند با
ارائه كارت مهارت و كارت پايان خدمت از تسهيالت 100ميليون توماني
اشتغالبهرهمندشوند .ويافزود:سربازاندارايمدركدانشگاهيدولتي
و آزاد ،مراكز علمي  -كاربردي ،فارغ التحصيالن فني و حرفهاي و مدارس
كار و دانش از ارائه مدرك مهارتي براي دريافت تسهيالت معاف هستند.
عبداللهي عابد ادامه داد :ديگر سربازان نيز با طي دورههاي مهارت آموزي
در حين خدمت ميتوانند از اين تسهيالت استفاده كنند.

اصالح  3500هكتار از باغات همدان با هدف بهرهدهي بيشتر

به گفته مدير امور
همدان
باغبان�ي جه�اد
كشاورزي همدان  ۳۵۰۰هكتار از باغات استان
با هدف بهرهدهي بيش�تر و مقاومت در برابر
آفات اصالح شد.

حجتاهلل ش��هبازي مدي��ر امور باغبان��ي جهاد
كشاورزي همدان با اشاره به اصالح و جايگزيني
 ۵۵۱هكتار از باغات در سال  ۸۳و  3هزار و ۳۰۱
هكتار در س��ال  ۹۹در اين اس��تان ،گفت :ميزان
اصالح و جايگزيني باغات در سالجاري به  3هزار
و  ۵۰۰هكتار افزاي��ش مييابد .وي با بيان اينكه
روند رشد سطح باغات استان همدان از سال ۸۴
به مرور به دليل محدوديت مناب��ع آبي و خاكي
كم ش��ده ،افزود :به ناچار به دليل همين مشكل
توليدات را بايد در قالب افزايش عملكرد در سطح
باغات داش��ته باش��يم تا محدوديت منابع آبي و
خاكي موجود جبران شود .مدير امور باغباني جهاد

سيداحمد هاشمي

كشاورزي همدان يادآور شد :به همين منظور يكي
از راهكارها براي افزايش عملكرد در سطح باغات
روند اصالح و جايگزين بوده كه ساليانه در باغات
استان انجام ميگيرد .شهبازي گفت :در همين

كاشان با همكاري ژاپن هوشمند ميشود

شهرداركاشان،
كاشان
شهر هو شمند
را يكي از مهمترين اهداف مديريت شهري
در دوره جديد عنوان كرد.

حسن بخشنده امنيه شهردار كاشان در ديدار با
«آيكاوا كازوتوشي» سفير ژاپن در ايران با اشاره
به موضوع «شهر هوشمند» به عنوان يكي از
مهمترين اهداف مديريت ش��هري كاشان در
دوره جديد ،گفت :در اين خصوص از كش��ور
ژاپن ميخواهيم با ايجاد بسترهاي مناسب نظير برگزاري نشستهاي تخصصي با حضور متخصصان
حوزه فناوري اطالعات دو طرف و همچنين فراهم كردن زمينه اعزام مهندسان و كارشناسان از كاشان
به ژاپن براي آشنايي با روندهاي طي شده و مكانيزمهاي انجام شده ،شهرداري كاشان را براي نيل
به يكي از اهداف اصلي خود ياري كند .وي با بيان اينكه كاش��ان شهر فرش و رنگ ،صنايع دستي و
آثار فرهنگي متعددي است كه هر ساله به واسطه عالقه قابل تحسين مردم ژاپن به اين كشور صادر
ميشود ،افزود :ميتوان با توسعه اين مبادالت و همچنين ايجاد ارزش افزوده دو سويه براي آن به اين
بستر شناخت فرهنگي و البته رونق اقتصادي روحي تازه دميد.

رابطه باغات درجه دو را با عمليات اصالحي قابل
تبديل به درجه يك اصالح ميكنيم ضمن اينكه
براي تبديل باغات درجه س��ه به دو باغات درجه
س��ه را حذف و باغات جديد جايگزين ميكنيم.

وي تصريح كرد :باغباني همدان از نظر مساحت
رتبه چهارم كشور را داشته و با 0/3درصد باغات
كه در اس��تان قرار دارد از نظر توليد رتبه يازدهم
را با س��هدرصد توليدات محص��والت باغباني در
كشور داراست .مدير امور باغباني جهاد كشاورزي
همدان با اشاره به رتبه اول استان همدان در توليد
محصوالتي مانند گردو ،رازيانه و گشنيز ،رتبه دوم
در انگور و كشمش ،رتبه پنجم در گياهان دارويي،
رتبه ششم در توليد بادام و انواع آلو ،رتبه نهم در
هلو و شليل و سيب افزود :ميزان توليدات استان
همدان از سال  ۱۳۸۳غير از برخي از سالهايي كه
با خسارت سرمازدگي مواجه شدهايم داراي يك
روند صعودي بوده است .شهبازي ميزان توليدات
باغي سطح استان همدان در سال گذشته را ۷۷۶
هزار تن برش��مرد و تصريح كرد :در س��الجاري
توليدات باغي اس��تان بيش از  ۸۱۸هزار و ۵۰۰
تن بوده است.

انجامنخستينجراحيتركيبيالپاراسكوپيوآندوسكوپيدربابل

دکت�ر عابدی
مازندران
فو قتخص�ص
گوارش دانشگاه علوم پزشكي بابل از انجام
جراحي آندوس�كوپيك ،الپارروسكوپيك
همزمان ،در بيمارس�تان روحاني بابل براي
نخس�تين ب�ار در كش�ور خب�ر داد.

عابدي فوقتخص��ص گوارش دانش��گاه علوم
پزش��كي بابل گفت :جراحي آندوسكوپيك -
الپارروسكوپيك يك روش نوين در جهان است
كه از اين روش براي برداشتن سرطان اوليه ،تومورهاي خوشخيم و تومورهاي استرومايي معده ،روده
و دوازدهه استفاده ميشود و به بسياري از بيماران كمك ميكند تا تحت اعمال جراحي باز قرار نگيرند.
وي افزود :در كنار تكنيكهاي سنتي ،ظهور تكنيكهاي آندوسكوپي -الپارروسكوپيك نويد بزرگي
براي آينده روشهاي جراحي بسته و كم تهاجمي است .فوقتخصص گوارش دانشگاه علوم پزشكي
بابل تصريح كرد :براي نخستينبار در كشور در بيمارستان آيتاهلل روحاني بابل از اين تكنيك با موفقيت
براي يك بيمار خانم  ۴۰ساله اهل چالوس استفاده شد .عابدي گفت :تومور استرومال دستگاه گوارش
شايعترين تومورهاي مزانشيمي لول ه گوارش بوده و بيشتر در معده يا رود ه كوچك مشاهده ميشود.

 طرح «يك روستا يك محصول» بركت
در سراسركشور اجرا ميشود
مديرعامل بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان ام�ام از اجراي طرح
«يك روس�تا ي�ك محص�ول» در روس�تاهاي كش�ور خب�ر داد.

محمد تركمانه در سفر به مازندران و بازديد از طرحهاي اشتغال بنياد بركت
در روستاهاي اين استان گفت :تمركز يك روستا بر توليد يك محصول در
قالب طرح «يك روس��تا يك محصول» در دنيا تجربه شده و موفق بوده
است و ما هم در بنياد بركت درصدد اجراي آن در روستاهاي محروم كشور
هستيم .وي با اشاره به نامگذاري خرماكال به عنوان روستاي گلخانهاي
كشور اظهار داشت :طرح «يك روستا يك محصول» در اين روستا اجرا
شده و تا به امروز  ۱۲۵گلخانه با تمركز بر توليد گل و گياه و مركبات در
خرماكال راهاندازي شده كه تا پايان س��ال به  ۳۰۰گلخانه خواهد رسيد.
تركمانه تأكيد كرد :راهاندازي اين  ۳۰۰گلخانه ،اشتغال بيش از يكهزار و
 ۷۰۰نفر را در روستاي خرماكال به دنبال دارد.
احداث يكهزار گلخانه در مازندران
به گفته مديرعامل بنياد بركت ،تعداد گلخانههاي احداث شده توسط اين
بنياد در روستاهاي مازندران تا پايان سال به يكهزار گلخانه ميرسد .وي
يادآور شد :طرح «يك روستا يك محصول» نه فقط در استان مازندران كه در
سراسر كشور در دست اجراست .براي مثال ،اين طرح در يكي از روستاهاي
اصفهان در قالب شغل پخت و پرداخت چيني و در روستاهاي گميشان در
استانگلستاندررستهشغليپرورشماهيدرقفسدرحالعملياتيشدن
است .تركمانه تصريح كرد :اتفاق خوبي كه در خرماكال به عنوان روستاي
گلخانهاي كشور رخ داده است ،ميتواند در ساير روستاهاي كشور نيز اجرا
شود.احداثگلخانهبهيكفرهنگعموميدرخرماكالتبديلشدهوفعاليت
و تكاپو در روستاييان را به دنبال داشته اس��ت .گلخانهداران اين روستا با
تشكيل تعاوني ،عالوه بر مديريت بازاريابي ،فروش و صادرات محصوالتشان
با اجراي داوطلبانه طرحهاي عمراني باعث رونق خرماكال شدهاند.
مهاجرت معكوس در روستاي گلخانهاي
مديرعامل بنياد بركت تأكيد كرد :در خرماكال ن ه تنها مهاجرت معكوس
اتفاق افتاده كه حتي افرادي از شهر در اين روستا مشغول بهكار شدهاند.
تركمانه از آمادگي بنياد بركت براي كمك به بازگشت مردم به روستاها
خبرداد و خاطرنشان كرد :مهاجرت از روستاها به دليل نداشتن شغل پايدار
و حاشيهنشيني در شهرها ،بار اجتماعي بزرگي را بر دوش كشور دارد و پر
از آسيبهاي گوناگون است .وي افزود :ارزش گلهاي يك گلخانه ۱۰۰
متري در گوشه حياط يكي از خانههاي روستايي خرماكال كه با حداقل
تسهيالت و آموزش و شتابدهي تسهيلگران بنياد بركت راهاندازي شده
است ،به  ۳۰۰ميليون تومان ميرسد.
 ۱۵۷هزار طرح در  ۱۷۰رسته
مديرعامل بنياد بركت با اشاره به فعاليتهاي اشتغالزايي اين بنياد گفت :تا به
امروز ۱۵۷هزار طرح اشتغال در ۱۷۰رسته شغلي در سراسر كشور اجرا شده
كه باعث ايجاد فرصتهاي كسب و كار براي بيش از ۴۷۰هزار نفر شده است.
همچنين پيشبيني ميكنيم كه تعداد اين طرحها در سال آينده با حمايت
دولت و تأمين منابع ،به ۲۵۰هزار طرح برسد .تركمانه ادامه داد :بنياد بركت
امسال ۶۰هزار طرح اشتغال اجتماعمحور را با سرمايهگذاري ۳هزار ميليارد
توماني در مناطق محروم و روستايي اجرا كرده كه تا پايان امسال به 100
هزار طرح خواهد رسيد .وي تأكيد كرد :مدل اشتغالزايي بنياد بركت يك
مدل موفق در كشور است كه ميتواند به ساير سازمانها و نهادهاي ذيربط
هم تس��ري پيدا كند .بنياد امروزه در  ۱۲هزار روستاي كشور حضور دارد
كه تا پايان سال آينده به  ۲۰هزار روستا خواهد رسيد و  ۶۰درصد جمعيت
روستايي كشور تحت پوشش فعاليتهاي بنياد قرار خواهند گرفت.
تمركز بر نيازهاي كشور در سال۱۴۰۱
مديرعامل بنياد بركت درب��اره برنامههاي اين بنياد براي س��ال ۱۴۰۱
نيز اظهار داش��ت :بنياد در س��ال آينده براولويتها و نيازهاي كش��ور و
ظرفيت مناطق متمركز خواهد بود .در همين راستا ،از تسهيلگران بنياد
خواستهايمتايكآمايشمنطقهايرابراياحصايفرصتهاوظرفيتهاي
هر منطقه انجام دهند .تركمانه خاطر نشان كرد  ۸۰۰تسهيلگر بنياد
بركت با ۳۷هزار مسئول استاني ،شهرستاني و روستايي در ارتباط مستقيم
و مداوم هستند و با رايزني با اين مقامات ،نيازها و ظرفيتهاي هر منطقه را
شناسايي و رصد ميكنند .وي با اشاره به فعاليت  ۲۲تسهيلگر در استان
مازندران اظهار داشت :تا به امروز  ۵هزار طرح اشتغالزايي اجتماعمحور
با ظرفيت ايجاد  ۱۵هزار ش��غل در مناطق محروم و روستايي مازندران
راهاندازي ش��ده اس��ت كه با توافقات صورت گرفته با استانداري ،امكان
افزايش طرحها به دو برابر ميزان كنوني نيز وجود دارد.
مراجعهمتقاضيانبهاپليكيشنبركت
به گفته مديرعامل بنياد بركت ،متقاضيان شغل ميتوانند با ثبت نام در
اپليكيشن اين بنياد به آدرس  app. barkat. irيا مراجعه به مجريان و
تسهيلگران در سراسر كشور از تسهيالت اشتغالزايي برخوردار شوند.
تركمانه تصريح كرد :بخشي از تمركز اصلي بنياد در حوزه اشتغالزايي در
سال آينده بر مشاغل دانشبنيان و فناوريمحور خواهد بود و رويدادهايي
از قبيل «بركتينو» هم در همين راستا طراحي شده است .وي با تأكيد بر
لحاظ سرفصلهاي اقتصاد مقاومتي در طرحهاي اشتغال بركت گفت :در
سياست اقتصاد مقاومتي بر تابآوري مشاغل و مقاومت در برابر شوكها
تأكيد شده است كه اين مهم در طرحهاي اشتغالزايي بركت و بهخصوص
شغلهاي خرد و خانگي در نظر گرفته شده است.

گلستان :رئيس اداره گاز كردكوي از جذب تعداد 30هزار 342مشترك
گاز در سطح شهرستان تاكنون خبرداد .مسلم معماري افزود :در همين
رابطه در س��الجاري نيز تعداد 320مشترك نيز در شهرستان كردكوي
جذب شدهاند .وي ادامه داد :تا ابتداي آبان 1400در سطح شهرستان تعداد
 28هزار و  60خانوار از نعمت گاز طبيعي برخوردار شدهاند 15 ،هزار و 605
انشعاب نصب گرديد و 401كيلومتر نيز لولهگذاري انجام شده است.
خراسانرضوي:مديرعاملشركتشهركهايصنعتيخراسانرضوي
گفت:همزمانباهفتهبسيجنخستينميزخدمتاينشركتبرايشهركها
و نواحي صنعتي در شهرك صنعتي كاويان شهرستان فريمان راهاندازي و به
مشكالت شش واحد صنعتي رسيدگي شد .علي بهراميزاده افزود :هدف از
راهاندازي ميز خدمت در شهركها و نواحي صنعتي صرفهجويي در وقت و
هزينه كارآفرينان و سرمايهگذاران و سهولت دسترسي آنان به مديران اين
شركت براي رفع مشكالت و برداشتن موانع توليد ميباشد.
خوزستان :معاون فرهنگي و رسانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي
خوزستان از فروش  ۸۷۰ميليون توماني كتابفروشيهاي خوزستان در
طرح پاييزه كتاب  ۱۴۰۰اين اس��تان خبرداد .مرتضي جمشيدي افزود:
در اين طرح تعداد  ۱۳هزار و  ۵۷۶هزار جلد نس��خه به مبلغ  8ميليارد و
۷۰۰ميليون ريال كتاب در كتابفروشيهاي عضو طرح پاييزه كتاب۱۴۰۰
خوزستان به فروش رفت .به گفته وي ،خوزستان در ميزان فروش كتاب
جزو  ۱۰استان پرفروش كتاب در سراسر كشور قرار گرفت.

