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 اصفهان-مریم مومنی، خبرنگار 
توســعه ایرانی-مدیرکل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: بیش 
از دو ســال با آفات کرونا در آموزش 
و پرورش مواجه بودیم و مشــکالت 
فراوانی برای این حــوزه اتفاق افتاد، 
آموزش لطمه دیــد و افت تحصیلی 

آشکار و پنهان داریم.
محمدرضا ابراهیمی در جلســه 
شورای آموزش و پرورش استان اظهار 
داشت: به دنبال سفر رئیس جمهور به 
اصفهان و تالش استاندار در  انعکاس 

مشکالت اســتان ، اعتبارات خوبی 
برای تکمیل اعتبارات مدارس در نظر 
گرفته شــد و امیدواریم هر چه زودتر 
به دست ما برســد تا بتوانیم در سال 

تحصیلی پیش رو استفاده کنیم.
وی افزود: بیش از دو سال با آفات 
کرونــا در آموزش و پــرورش مواجه 
بودیم و مشــکالت فراوانی برای این 
حوزه اتفاق افتاد، آموزش لطمه دید 
و افت تحصیلی آشکار و پنهان داریم 
ولی در مورد تربیت و مسائل اعتقادی 
و پرورشی، روابط اجتماعی، جسمی و 

پرورشی ورزشی و پرورشی مشکالت 
بسیاری داریم و می طلبد که همگی 
تالش کنیم و بخشــی از آنهــا را کم 

کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با بیان اینکه امسال تابستان 
داغی در خصوص مباحث آموزشی، 
تربیتی و پرورشــی داریــم، گفت: 
افتتاحیه طرح اوقــات فراغت از 31 
خرداد با ظرفیت حــدود 500 هزار 
دانش آمــوز در حوزه های فرهنگی، 
آموزشی، هنری، ورزشــی، مهارتی 

و اعتقــادی در کانون هــا، مدارس، 
اردوگاه ها و فرهنگسراها فعال شدند.

ابراهیمــی ادامــه داد: در مورد 
مسائل آموزشی طرح تثبیت و تعمیق 
یادگیــری را داریم که روز دوشــنبه 
بیستم تیر ماه افتتاحیه آن در منطقه 
6 انجام شــد، در قالب متوسطه 70 
هزار دانش آموز و 410 پایگاه فعال و 
در دوره دبستان 58 هزار دانش آموز 
و 338 پایگاه فعال در این عرصه فعال 
هستند که نیاز است بیشتر پیرامون 
آموزش به علت آفات کرونا کار شــود 

8 هفته بازآموزی مطالب برای  دانش 
آموزان دبســتانی که نیــاز به تالش 
بیشتر دارند و دانش آمووزان متوسطه 
که نمره نیاوردند بایــد در کالس ها 
شــرکت کنند و هیچ هزینه ای از آنها 
دریافت نمی شــود و مزیت دیگر این 
طرح این است که نمره دانش آموز بعد 
از حضور در کالس ها در ردیف خرداد 

ماه ثبت می شود.
وی تصریح کرد: در بعد جسمانی و 
ساعت زیستی بدنی، چون سند تحول 
بنیادی ســاعات مختلفی دارد و اگر 
ساعت زیستی بدنی دانش آموز و معلم 
ارتقا پیدا کند  پیشران  ساعات دیگر 
این سند خواهد بود، مسابقات استانی 
فرهنگیان در دو بخــش خواهران و 
بــرادران با یک هزار و 100 شــرکت 
کننده داشــتیم و اصفهــان میزبان 
مسابقات کشــوری در هفته جاری 
اســت 650 نفر از معلمانــی که در 
رشــته های مختلف نه صرفا تربیت 
بدنی در مسابقات شــرکت کردند و 
انتخاب شــدند در اصفهــان میزبان 
آنها هســتیم، اکنون مســابقات در 
جریان است و چهارشنبه و پنجشنبه 
اختتامیه مســابقات را داریم بودجه 
خوبــی در این زمینه تامین شــد که 
در شــأن معلمــان بود و مــاه آینده 
هم میزبان مســابقات دانش آموزی 

کشوری خواهیم بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشاره به اینکه این مسابقات 
یک پیوســت فرهنگی داشت، اظهار 

داشت: یادواره پهلوان شهید ابراهیم 
هادی برگزار شــد و زمــان قرارداد 
مسابقات از محضر شهید اجازه گرفته 
شد و  پیوســت فرهنگی دیگر اهدای 
دو کتاب »سالم بر ابراهیم« و »حاج 

جالل« اهدا شد.
وی افزود: مســابقات ورزشی یک 
کاپ فنی و یک کاپ اخــالق دارند،  
اصفهان پیشنهاد داد یک کاپ تربیتی 
هم اضافه شــود و برای کل کشــور 
مصوب شد که یک شــهید شاخص 
هر اســتان به عنوان پرچم آن استان 
بعد از تابلو دست جلودار قرار گیرد و 
خوشبختانه تاثیر بسیار خوبی داشت.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح کرد؛

افت تحصیلی آشکار و پنهان دانش آموزان از آفات کرونا
محمدرضا ابراهیمی در 
جلسه شورای آموزش 
و پرورش استان اظهار 
داشت: به دنبال سفر 

رئیس جمهور به اصفهان 
و تالش استاندار در  
انعکاس مشکالت 

استان ، اعتبارات خوبی 
برای تکمیل اعتبارات 
مدارس در نظر گرفته 

شد و امیدواریم هر چه 
زودتر به دست ما برسد تا 
بتوانیم در سال تحصیلی 

پیش رو استفاده کنیم.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین:

  تاسیسات زیر بنایی برق ناحیه 
شهری مهرگان مناسب نیست

 قزوین - مصطفی مرادی، خبرنگار توســعه 
ایرانی- مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین گفت: ایجاد زیرساخت و شبکه های 
توزیع و فوق توزیع در مهرگان و تامین نیاز طرح 
های مســکن در این ناحیه 318 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرنگارما؛ مســعود خواجه وند 
در خصوص تامین زیرســاختهای برق در طرح 
اقدام ملی مسکن اظهار داشت: در ناحیه شهری 
مهرگان در حوزه تاسیسات زیربنایی برق شرایط 
خوبی نداریم و و در بخش فــوق توزیع در حال 
حاضر یک پست موبایل داریم که در مسکن مهر 
نیازهای برق را تامین می کند اما نیازمند احداث 

پست دائم هستیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین تصریــح کرد: در بخش مســکن مهر در 
ناحیه شهری مهرگان بایستی اعتبارات مناسبی 
تخصیص یابد تــا بتوانیم نیازهــا را به صورت 

اساسی و اصولی تامین کنیم.
خواجه وند یادآورشد: برای ایجاد زیرساخت 
های شبکه برق در ناحیه شهری مهرگان به 318 
میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که 168 میلیارد 
تومان برای احداث شبکه توزیع و 150 میلیارد 

تومان برای شبکه فوق توزیع است.
وی بیان کــرد: در فاز اول به احداث شــبکه 
توزیــع در مهرگان نیاز مبــرم داریم که مطابق 
قانون جهش مسکن از محل صندوق ملی مسکن 
که منابع آن از طریق فروش زمین در این منطقه 

می توان اعتبارات مورد نیاز را تامین کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین اظهار داشــت:وزارت نیرو بدون تامین 
اعتبار قادر نیســت طرح های توســعه و تامین 
زیرســاختها را اجرا کند و هزینه های انشعاب و 
واگذاری کنتور نیز چند برابر هزینه دریافتی از 
مشترکان است که منابع اعتباری را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین اظهارداشت: در حالی که هر انشعاب بیش 
از 17 میلیون تومان برای شرکت توزیع نیروی 
برق هزینه دارد ما از مشترکین فقط 2 میلیون و 
200 هزار تومان دریافت می کنیم که این میزان 

جوابگو نیست.
خواجه وند اظهار امیدواری کرد در اســتان 
با تصمیم گیری واحد و تامیــن اعتبارات بتوان 
نیازهای شــبکه را تامین و رضایت مردم را نیز 
جلب کرد و به اجرای طرح های مســکن شتاب 

بخشید.
    

 عملیات تكمیل مسیر دوچرخه 
سواری تا ورودی حسن آباد 

سنندج آغاز شد
ســنندج -گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیــر شــهرداری ناحیه ویــژه بهاران 
سنندج گفت: عملیات تکمیل مسیر دوچرخه 

سواری تا ورودی حسن آباد سنندج آغاز شد.
عابدین لطفی اظهار کــرد: عملیات احداث 
نخستین مسیر دوچرخه سواری در سنندج به 
متراژ 6 کیلومتر از ابتدای میدان حجاب تا ورودی 
ناحیه منفصل شــهری حســن آباد در سنوات 

گذشته آغاز شد.
وی خاطرنشــان کرد: ایجاد روحیه نشاط و 
شادابی شهروندان، احداث مکان مناسب برای 
تفریح و ورزش و ارتقا ســالمت روحی و روانی 
شهروندان مهمترین هدف شهرداری از اجرای 

این طرح است.
مدیر شــهرداری ناحیه ویژه بهاران سنندج 
با بیان اینکه مســیر دوچرخه سواری از میدان 
حجاب تا تا شــهرک آبیدر انجام شــده است، 
افزود: آخرین قسمت این پروژه تا ورودی ناحیه 
منفصل شهری حسن آباد بطول 300 متر آغاز 
شده است. به گفته لطفی، عملیات خاک برداری، 
تسطیح و رگالژ در این مسیر در حال انجام است 
و در راســتای تکمیل این طرح عملیات جدول 

گذاری و آسفالت آن نیزانجام خواهد شد.

استانها

همدان-مریــم قاسمی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مددجویان کمیته امداد اســتان همدان هزار و 800 متر 

مربع فرش دستباف تولید کردند.
 معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اســتان همدان از تولید 628 تخته فرش دستباف در 
یک هزار و 800 مترمربع به همت مددجویان کمیته امداد 

این استان در سال گذشته خبر داد.
شهرام عابدی با اشاره به تولید فرش دستباف به همت 
زنان سرپرست خانوار در این استان اظهار داشت: این تعداد 

فرش ۹ میلیارد و 52۹ میلیون تومان فروخته شده است.
او گفت: در حــال حاضــر 60 درصد از سرپرســتان 

خانواده های تحــت حمایت کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( استان، بانوان هســتند که سرپرستی 32 هزار و ۹00 
خانواده را عهده دار هســتند و یک هزار و 800 نفر از زنان 
سرپرست خانواده مشترک طرح قالیبافی بوده و دارای دار 

فعال هستند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اســتان همدان گفت: این نهاد با شناسایی طرح های 
روز و مورد نیاز بازار، تأمین مواد اولیه مرغوب و مناســب، 
نظارت بر اجرای طرح های قالی بافی مددجویان و فروش 
فرش های تولیدی آن ها در خارج از استان با قیمت باالتر، 
تالش کرده بیشترین ســود را نصیب مددجویان بافنده 

تحت حمایت کند.
عابدی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی حوزه 
خودکفایی امداد و ضمن برگزاری جلسه استعدادسنجی 
و مشاوره شغلی به صورت چهره به چهره، متقاضیان بافت 
فرش طی مراحــل اداری و تکمیل پرونده به کارشــناس 
خودکفایی )فرش( معرفی می شــوند که در مرحله بافت 
فرش کارشناس فرش و صنایع دســتی به صورت منظم 
)ماهیانه( بر روند بافت نظارت کرده و در پایان ضمن ارزیابی 
و قیمت گذاری، فرش تولیدی به باالترین قیمت از سوی 
شــرکت صنعت آفرینان امداد خریداری و وجه آن پس از 

کسر وام اعطایی، به حساب مددجو واریز می شود.

او  با تأکید بر اینکه قالی بافی در استان یکی از مزیت های 
اصلی محسوب می شــود، بیان کرد: تمرکز حوزه اشتغال 
این نهاد بر ارتقای شــاخص های تولید فــرش از جمله به 
فرش بافی، شناســنامه دار کردن تولیــدات فرش، تهیه 
استاندارد فرش تولیدی، تهیه نقشه ویژه برای مددجویان، 
برگزاری کالس های آموزشی و تمرکز روی مواد اولیه تهیه 

شده است.
115 هزار نفر در قالب 61 هزار خانوار به صورت مستقیم 
زیر پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
همدان هســتند که از این تعداد حدود 2 هزار خانوار یک 

خدمت را دریافت می کنند.

 معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی خبر داد؛

بافت هزار و ۸۰۰ متر مربع فرش دستباف از سوی مددجویان کمیته امداد

 شیراز - توانایی،خبرنگارتوســعه ایرانی-برنامه 
پیاده روی شــبانه، اقامه نماز جماعت صبح و جشن 
عید سعید غدیر خم ویژه دانشجویان دوره های تکاور 
و چتربازی اعزامی از دانشــگاه  افسری امام علی)ع( 
نزاجا و فارابی با حضور آیــت اهلل دژکام نماینده ولی 
فقیه در اســتان فارس، دکتر ایمانیه استاندار فارس، 
ســردار ســرتیپ بوعلی فرمانده ســپاه فجر استان 
فارس، امیر سرتیپ دوم رضایی فرمانده ارشد نظامی 
ارتش در منطقه فارس، حجت االسالم رضایی ارشد 
روحانیون ارتش در منطقه فارس و امیر سرتیپ دوم 
دانش جانشین دانشگاه افسری امام علی)ع( در مرکز 

آموزش علوم و فنون مکانیزه نزاجا برگزار شد.
در این مراســم آیت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه 
در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز در سخنانی با 
تبریک عید سعید غدیر خم به حاضرین بیان داشت: 
بحمداهلل در روز عید امامت و والیت و از لحظات بامداد 
توفیق داشــتیم تا در خدمت عزیزان تکاور در مرکز 
آموزش علوم و فنون مکانیزه نزاجا باشیم و در برنامه 
هایی که بنــام حضرت امیرالمومنین برپا شــده بود 

حضور یابیم.
وی افزود: من این مژده را به همــه تکاوران غیور 
ارتش داده ام که چون به والیت امیرالمومنین سربلند 
هستند، حزب اللهی حساب می شوند و خدای متعال 
در قرآن کریم وعده غلبه و پیروزی دائم حزب اللهی 

را به ما داده است.
آیت اهلل دژکام با تقدیر از کلیه دســت اندرکاران 

و افــرادی کــه در آمــوزش دانشــجویان تــکاور 
اهتمام می ورزنــد اضافه کــرد: ما بــه فرماندهان 
و تکاوران ارتشــی که لشــکریان امــام زمان)عج( 
 هســتند افتخــار مــی کنیــم و انشــااهلل بتوانیم 

در زمان ظهور، یاری دهنده آن حضرت باشیم.
همچنین برنامه پیاده روی شبانه همراه با تکاوران 
از ســاعت 4:00 صبح، اقامه نمــاز جماعت صبح به 
امامت آیت اهلل دژکام و مدیحه ســرایی توسط مداح 
اهل بیــت)ع( از دیگر برنامه های اجرا شــده در این 

مراسم بود.
گفتنی اســت که بــا دعــوت آیــت اهلل دژکام؛ 
فرماندهان، مســئوالن، اساتید، دانشــجویان دوره 
تکاور و چتربــازی و خانواده های ســاکن در منازل 
ســازمانی ارتش در حرم مطهر حضــرت احمد بن 
موسی شاهچراغ)ع( حضور یافته و در جشن باشکوه و 

مردمی عید سعید غدیر خم شرکت کردند.

تبریــز -خبرنگارتوســعه ایرانــی- دبیــر ســتاد 
توانمندسازی محالت کم برخوردار با بیان اینکه 2 هزار و 
20 محله کم برخوردار در سطح کشور وجود دارد، گفت: 

20 میلیون نفر در این محالت ساکن هستند.
 پارسا گوهری  در جلسه طرح توانمندسازی و تحول 
اجتماع محور ســالمت مناطق کم برخوردار در تبریز، 
افزود: اولین گامی که در محالت کم برخوردار باید مورد 
توجه قرار گیرد، ساماندهی نیازمندان است که به هفت 
گروه زنان سرپرســتان خانوار، توانخواهــان، خانواده 
زندانیــان، خانواده سرپرســت از کارافتــاده، خانواده 
سرپرست معتاد، بدسرپرســت و دچار بیماری اعصاب و 

روان تقسیم بندی شده اند.
وی با اشاره به شناسایی و آموزش افراد تاثیرگذار در 
محالت، اظهار داشت: بعد از شناســایی افراد نیازمند، 
این افــراد باید به 2 گــروه توانمند و غیرقابــل توانمند 

تقسیم بندی شوند.
دبیر ستاد توانمندسازی محالت کم برخوردار کشور، 
برخورداری افراد نیازمند بیمــه را دومین گام در طرح 
توانمند سازی و تحول اجتماع محور محالت کم برخوردار 
اعالم کرد و گفت: سومین گام، بهداشت، درمان و سالمت 
است که اجرای پزشک خانواده از طرح هایی بوده که در 
این حوزه باید از ســوی مرکز بهداشــت و علوم پزشکی 
انجام شود. گوهری، بر لزوم تشکیل پرونده الکترونیکی 
و غربالگری ســاکنان محالت کم برخوردار تاکید کرد و 
ادامه داد: ۹0 درصد هزینه بستری ها و 70 درصد بیماران 

سرپایی توسط بیمه سالمت پرداخت می شود.
وی با اشــاره به لزوم هم افزایی دستگاه های مختلف 
در این خصوص یادآوری کرد: در این راستا کمیته امداد 

آذربایجان شرقی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره(، 
شــهرداری و بهزیســتی باید لیســت های شناسایی و 

ساماندهی نیازمندان را ارائه دهند.
دبیر ستاد توانمندسازی محالت کم برخوردار کشور، 
گفت: سامانه اشتغال و سامانه مسکن از هفته آینده برای 
شهر تبریز قابل دسترس خواهد بود و افراد واجد شرایط 

می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
گوهری، با بیان اینکــه گام بعدی این طرح مربوط به 
آموزش و پرورش است، افزود: 34 هزار کودک بازمانده 
از تحصیل در آذربایجان شرقی وجود دارد که در محالت 
کم برخوردار زندگی می کنند و بایــد در این طرح مورد 
توجه قــرار گیرند. وی اظهار داشــت: موضوع بعدی در 
توانمندســازی محالت کم برخوردار، حوزه مســکن و 
عمران اســت و باید 300 هزار مسکن بر اساس ظرفیت 

مردمی در بافت فرسوده تبریز ساخته شود.
گوهــری، گام بعدی در توانمندســازی محالت کم 
برخوردار را ورزش اعــالم کرد و ادامه داد: باید ســرانه 
ورزشی در محالت کم برخوردار افزایش یابد که در این 
حوزه می توان افراد دارای استعداد در حوزه های مختلف 

ورزشی را شناسایی کرد.

دبیر ستاد توانمندسازی محالت کم برخوردار کشور:

۲۰ میلیون نفر در محالت کم برخوردار کشور ساکن هستند  
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز:

  به فرماندهان و تكاوران ارتشی که لشكریان امام زمان)عج( 
هستند افتخار می کنیم 

خبرخبر


