
سواحل مكران به 

ميترا شهبازي
   گزارش2

عن�وان بهش�ت 
آبزي پروري ايران 
معرف�ي مي ش�ود. چرا ك�ه 42 ه�زار هكتار از 
زمين هاي اين منطقه مس�تعد پرورش ميگوي 
سالم و به دور از هرگونه آلودگي است. از همين 
رو ظرفيت توليد 60 هزارتني براي اين مناطق 
پيش بيني ش�ده اس�ت كه ب�ه گفت�ه نماينده 
ولي فقيه سيستان و بلوچستان مي تواند براي 
ميليون ه�ا نف�ر از جوان�ان بي�كار،  فرص�ت 
اشتغالزايي را فراهم كند. از طرفي اين ظرفيت 
قابليت خوبي هم در راستاي توسعه سواحل و 
افزايش صادرات و ارزآوري به كش�ور است. از 
همين رو مورد توجه قرار گرفتن اين ظرفيت از 
سوي متوليان هم به نفع استان و هم كشور است. 

    
اينج��ا بهش��ت آبزي پروري اي��ران ن��ام گرفته 
اس��ت. محبتي الهي كه نصيب استان سيستان 
و بلوچستان شده اس��ت و مي تواند ساالنه براي 
ميليون ها نفر از جوانان جوياي كار اش��تغالزايي 
كند. البته فوايد اين بهشت تنها به استان منتهي 
نمي شود و در سطح كشوري هم با توجه به وجود 
ظرفيت هاي خ��وب در حوزه تولي��د و صادرات، 
مي تواند ارزآوري مناس��بي را ه��م تقديم كند. 
فرصتي ناب كه براي مدت ه��اي مديدي دور از 
چش��م قرار گرفته بود و بعد از فرمايش��ات مقام 
معظم رهب��ري در راس��تاي ضرورت توس��عه و 
ش��كوفايي ظرفيت هاي اين منطقه، دريچه اي 
جديد را به روي مس��ئوالن باز ك��رد. حاال بعد از 
بررسي هاي متعدد مشخص شده است كه سواحل 
مكران ظرفيت توليد ساالنه بيش از 60 هزار تن 

از انواع ميگوي مرغوب و به دور از هرگونه آلودگي 
را دارن��د. همين ظرفيت فرصتي مناس��ب براي 
افزايش صادرات و توسعه سواحل معرفي مي شود. 
سواحلي كه ظرفيت هاي آن تنها به آبزي پروري 
ختم نمي ش��ود مي توان صناي��ع و كارخانه هاي 
بس��ياري را هم در آن احداث ك��رد. يكي از اين 
طرح ها مي تواند احداث پتروش��يمي باشد. چرا 
كه منابع آبي در اين منطقه به وفور يافت مي شود 
و نياز چنين صنايعي به آب را بدون دردسر رفع 
مي كند. از طرفي رونق و ش��كوفايي اين مناطق 
نيز مي تواند به احداث هتل ه��ا و مراكز تفريحي 
بسياري ختم شود كه گردشگران را از هر سو به 
سمت مكران بكشاند. فرصتي كه نيازمند همكاري 
تمام سازمان هاي استاني و همچنين برنامه ريزي 

مسئوالن در سطح كالن كشوري است. 
  ميليون ها ظرفيت اشتغالزايي براي مكران

ظرفيت اشتغالزايي براي ميليون ها نفر از جوانان 
بيكار سيستان و بلوچستان در س��واحل مكران 
فراهم است. اين را نماينده ولي فقيه استان مي گويد 
و معتقد اس��ت كه مكران پتانسيل اشتغالزايي نه 
فقط ۱0 هزار و ۱00 هزار بلكه چندين ميليون نفر 
را دارد. آيت اهلل عباسعلي سليماني مي افزايد: »نگاه 
به ظرفيت هاي شيالتي سيس��تان و بلوچستان 
در س��واحل مكران مي تواند محرومي��ت را از اين 
اس��تان بزدايد.« وي ادامه مي دهد: »همين حاال 
ظرفيت هاي ش��يالتي سيس��تان و بلوچس��تان 
اعم از مقدار ميگو و ماهي توليد ش��ده در استان، 
سرآمد استان ها و س��واحل ديگر كشور است. اما 

ابداً ظرفيت ها ب��ا مقدار بهر ه ب��رداري همخواني 
ندارد.« گفته مي شود سواحل مكران ظرفيت توليد 
س��االنه چندين هزار تن ميگو را دارند. اين نيز با 
سرمايه گذاري و مديريت صحيح قابل دست يابي 
است. در اين خصوص محس��ن نگهداري يكي از 
كارشناسان شيالتي كش��ور با تأييد مطالب فوق 
بيان مي كند: »س��واحل مكران به دليل موقعيت 
جغرافيايي خ��ود و نزديكي به خط اس��توا، بنا به 
برآوردها و مطالعات شيالتي قابليت توليد ساالنه 
60 هزارتن ميگو را دارد.« با اي��ن حال از بين 20 
سايت مس��تعد پرورش ميگو در سواحل مكران، 
 اكنون تنها سايت پرورشي گواتر در شرق چابهار 
و در نزديكي مرز پاكس��تان به زير كشت مي رود و 

مابقي مناطق مستعد بدون استفاده رها شده اند. 
  42 هزار هكتار زمين مستعد پرورش ميگو

گفته مي شود كه از همين مساحت به زير كشت 
رفته سايت پرورشي گواتر، امسال هزار و 600 تن 
ميگو برداشت ش��ده كه تاكنون حدود 400 تن 
آن به عمان، امارات، هنگ كن��گ و تايلند صادر 
شده است. البته همين سايت هم به دليل موانعي 
همچون نبود زيرساخت، كمبود اعتبارات دولتي 
و سرمايه  در گردش س��رمايه گذاران، به صورت 
كامل به بهره برداري نرس��يده است. الزم به ذكر 
اس��ت كه درحال حاضر 42 ه��زار هكتار زمين 
مستعد پرورش ميگو و آبزي از سوي كارشناسان 
مركز تحقيقات شيالتي ايران شناسايي شده كه 
اين مقدار زمين مستعد پرورش ميگو در جهان 
كم سابقه است. بنابر اين با توجه به ظرفيت هاي 
موجود در اين س��واحل الزم اس��ت در راستاي 
افزايش بهره وري، اشتغالزايي و توسعه استان از 

سوي مسئوالن برنامه ريزي جامعي شود. 

رزمايش اقتدار عاش��ورايي از جمله رزمايش هاي 
سال هاي اخير كشور به شمار مي رود كه تنوعي از 
برنامه ها در زمينه دفاع از ارزش هاي كشور و حمايت 
از محرومان و حمايت از توليد كاالهاي ايراني را در 
خود جاي داده است.  درحالي كه با گذشت ۱0 روز 
از اين همايش ش��اهد خدمات متنوعي در زمينه 
محروميت زدايي در استان هاي مختلف كشور بوديم 
اين بار نوبت ب��ه حمايت از واحده��اي توليدي كه 
اين روزها در زمينه توليدات حال خوشي ندارند رسيد 
كه با حمايت بسيجيان بتوانند مشكالت پيش روي 
خودرا حل كنند و دوباره بتوانند به روزهاي شكوفايي 
بازگردند.  اين مهم سبب ش��د تا براي اولين بار در 
رزمايش اقتدار عاشورايي بسيجيان آذربايجان شرقي 
با سركش��ي به واحدهاي توليدي اس��تان به رفع 

مشكالت آنها بپردازند.  
   حضور 1800 بسيجي در واحدهاي توليدي

 با توجه به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري 
به عنوان حمايت از توليد كاالي ايراني نامگذاري شده 
است و باتوجه به مشكالت پيش آمده براي اين واحدها 
نوبت به بسيجيان رسيد تا با حضور درمراكز توليدي 
آذربايجان شرقي به حمايت از توليدكنندگان و رفع 
مشكالت آنها بپردازند.  اين موضوع سبب شد مسئول 
سازمان بسيج كارگري آذربايجان شرقي از برگزاري 
رزمايش اقتدار عاشورايي بس��يج كارگري با عنوان 
»شيفت ايثار« در 20 واحد توليدي و صنعتي استان 
خبر دهد.  جواد عقلمندي با اشاره به حضور ۱800نفر 

از بسيجيان در اين رزمايش گفت:»اين رزمايش  براي 
مقابله با جنگ تمام عيار اقتصادي دشمنان، امروز با 
نام سپاهيان محمدرسول اهلل)ص( و با شعار خدمت 
بي منت به مردم برگزار مي شود.« وي ادامه داد:»در 
اين رزمايش بسيجيان براي كمك به توليد و صنعت 
اس��تان، بازيافت مواد، جمع آوري ضايعات، تعمير و 
نگهداري و ايمني و بهداشت در واحدهاي توليدي به 

صورت داوطلبانه فعاليت خواهند كرد.«
   اعزام پزشكان اصفهاني به مناطق محروم

از آنجا كه يك��ي از نيازهاي مهم م��ردم مناطق 
محروم خدمات پزش��كي و بهداش��تي است، لذا 
اين موضوع سبب ش��ده اس��ت اين مهم توسط 
بسيجيان اصفهاني در رزمايش اقتدار عاشورايي 
به ش��دت مورد توجه قرار گي��رد.  فرمانده ناحيه 
مقاومت بس��يج امام صادق)ع( اصفه��ان با بيان 
اينكه اين رزمايش از فردا در استان آغاز مي شود، 
گفت:»اولويت بس��يج ارائه خدم��ات اجتماعي، 
اقتصادي فرهنگي و ... به مردم و دستگيري كردن 
از آنها در صحنه هاي مختلف است.« اين درحالي 
است كه اين نوع فعاليت هاي بسيج در محالت با 
محوريت مساجد فعال برگزار مي ش��ود و بر اين 
اساس آن محالت نيازمند اصفهان شناسايي و از 
مساجد براي كمك به مردم در زمينه هاي مختلف 
استفاده مي شود.  سرهنگ علي مقواساز با اشاره 
به اينكه يكي از خدمات بس��يج در اين رزمايش 
خدمات رساني در زمينه بهداشتي و پزشكي است، 

افزود:»بيش از ۱00 پزشك عمومي و متخصص 
به مناطق محروم اعزام مي ش��وند و به 5 هزار نفر 
خدمات پزش��كي و درماني ارائه مي دهند.« وي 
با بيان اينكه اين رزمايش در راس��تاي آمادگي و 
انسجام بس��يجيان، اميدآفريني در مردم و يأس 
دش��منان برگزار مي ش��ود، تأكي��د كرد:»بدين 
ترتيب در بخش��ي از رزمايش كه در داخل شهر 
برگزار مي شود بس��يجيان ابتدا در گلزار شهداي 
اصفهان حضور مي يابند و سپس به شكل ستوني 
به داخل شهر مي آيند و ش��اهد اجراي كارهاي 
فرهنگي و عزاداري با حضور 2500 بس��يجي در 
گذر چهارباغ هستيم.« وي ادامه داد:»بخش دوم 

اين رزمايش در زمينه ارتقاي توان تاكتيكي رزم و 
شامل تاكتيك هاي شبانه است كه در اردوگاه هاي 

قدس در علويجه برگزار مي شود.«
   خدمات درماني مأموريت ويژه سپاه لرستان

معاون بهداشت و درمان سپاه حضرت ابوالفضل)ع( 
لرستان گفت:»در راس��تاي اجراي رزمايش اقتدار 
عاش��ورايي سپاهيان محمدرس��ول اهلل2، معاونت 
بهداشت و درمان سپاه حضرت ابوالفضل)ع(لرستان 
با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط ازجمله هالل 
احمر، اورژانس ۱۱5و دانشگاه علوم پزشكي برنامه 
ويژه اي در بحث امداد و درمان  هنگام رزمايش، با 
اعزام گروه هاي جهادي به مناطق محروم در حاشيه 
شهر را در دست اجرا دارد.« مصطفي اميري با اشاره 
به اينكه براي اكيپ هاي اعزام شده دارو و تجهيزات 
مورد نياز را ارس��ال كرديم،  افزود:»دو روز ويزيت 
رايگان در درمانگاه هاي تابعه سپاه حضرت ابوالفضل 
به مناسبت اين رزمايش در درمانگاه شهيد اميري 
و درمانگاه تابعه براي عموم مردم داريم.«  وي ادامه 
داد:»در اين رزمايش در س��طح استان هفت اكيپ 
امدادي در خرم آب��اد، دو اكيپ در منطقه عمومي 
رزمايش خرم آباد، پنج اكيپ به صورت آماده باش، 
دو اكيپ ثاب��ت در درمانگاه ش��هيد اميري و چهار 
اكيپ سيار در سطح استان داريم و درتمامي مراكز 
درماني يك اكيپ فعال در هر شهرس��تان داريم.« 
همچنين روز گذش��ته رزماي��ش و نمايش اقتدار 
عاشورايي س��پاه محمد رس��ول اهلل )ص( در قالب 
س��ه گردان از گردان هاي بيت المق��دس و گردان 
امنيتي امام علي))ع( در شهرستان دلفان آغاز شد.  
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان دلفان دراين 
خصوص گفت:»در مرحله دوم اين رزمايش 20 گروه 
جهادي در عرصه هاي مختلف با حضور در مناطق 
حاشيه اي شهر نورآباد به ارائه خدمات عام المنفعه 
به مردم مي پردازند.«  سرهنگ علي دالوند با اشاره 
به اينكه مرحله س��وم اين رزمايش در هفته دفاع 
مقدس و با تجمع 25 هزار نفر از بسيجيان در سطح 
استان لرستان برگزار مي شود، افزود: »در قالب اين 
رزمايش سه گردان بيت المقدس و گردان امنيتي 
امام علي )ع( به صورت ستون كشي به منظور نمايش 
اقتدار و حضور در صبحگاه مشترك در ميدان اصلي 

شهر نورآباد حركت مي كنند.«
   حضور 2000 بسيجي خويي در رزمايش 

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه خوي با اشاره به 
فعاليت بسيجيان اين شهرستان در اين رزمايش 
گفت: »رزمايش اقتدار عاشورايي سپاهيان محمد 
رسول اهلل)ص( با مشاركت 2 هزار  بسيجي در اين 
شهرستان برگزار مي ش��ود.« سرهنگ محمدباقر 
عاليي افزود:» اين بسيجيان از نيروهاي گردان هاي 
بيت المقدس، امام علي)ع(، الزهرا)س( و گروه هاي 
جهادي عمراني و بهداشتي هستند.« وي هدف از 
برگزاري اين رزمايش را افزايش توان رزمي و آمادگي 
دفاعي بسيجيان و افزايش توانمندي فرماندهان 
بس��يج اعالم كرد و اظهار داشت:»در اين رزمايش 
ش��يوه هاي مقابله با جنگ رواني دشمن بررسي 
مي ش��ود و همچنين گروه هاي جه��ادي عمراني 
و بهداشتي در مناطق حاش��يه اي و كم برخوردار، 

  زنجان: مديركل نوس��ازي و تجهيز مدارس اس��تان زنجان گفت: خدمات عمراني و سالمت به مردم ارائه مي كنند.«
۱۱8مدرسه براي استانداردس��ازي در زنجان داريم كه تا مهرماه تمام 
مي ش��ود.  جهانگير صفري افزود: اين اداره كل براي نوسازي مدارس 
تخريبي تأكيد زيادي دارد و براي س��ال تحصيلي سال ۹۷ حدود 85 
كالس درس تحويل دانش آموزان مي شود و ۱6 ميليارد و 500 ميليون 
تومان براي تجهيز اين مدارس هزينه شده اس��ت.  وي ادامه داد: ۱۱8 
مدرسه براي استانداردسازي در استان زنجان داريم كه تا مهرماه تمام 
مي شود و براي استانداردس��ازي اين تعداد مدرسه بيش از 4 ميليارد و 

۳00 ميليون تومان هزينه شده است. 
  فارس: بيست و يكمين جش��نواره بين المللي قصه گويي در كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار مي شود.  بر اين اساس، بيست 
و يكمين جش��نواره بين المللي قصه گويي نيز تمرين زندگي است كه 
براي تحقق اين هدف )قصه زندگي من( به عنوان موضوع اين جشنواره 
انتخاب شده است؛ در همين راستا جشن هاي قصه گويي با شور و شوق 
فراوان در مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
سراسر استان در حال برگزاري اس��ت و در آن افزون بر اعضا و مربيان 
كانون، مادربزرگ ها، پدر بزرگ ها، اولياي تربيتي، دانش آموزان و والدين 

نيز به روايت قصه مي پردازند. 
  قزوين: معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي 
استان قزوين گفت: براي رونق توليد در بخش كشاورزي يك هزار و 5۱ 
ميليارد ريال تس��هيالت به توليدكنندگان و سرمايه گذاران اين بخش 
پرداخت شد.  حميدرضا تبسمي افزود: از ابتداي سال ۹6 تاكنون بالغ 
بر ۱00 ميليارد و 500 ميليون تومان تس��هيالت رونق توليد در بخش 
كشاورزي به بهره برداران اس��تان پرداخت شده است.  به گفته وي اين 
ميزان تسهيالت در قالب ۳۹2 طرح كش��اورزي به صورت سرمايه در 

گردش و سرمايه ثابت به متقاضيان بخش كشاورزي پرداخت شد. 
  ق�م: نمايشگاه عكس »ميراث عشق« با موضوع آيين هاي عزاداري 
محرم در نگار گذر فرهنگ برگزار شد.  نمايشگاه عكس »ميراث عشق« 
كه ۳2 عكس از محمدعلي مريزاد، عكاس خبري را به تصوير مي كشد، 
در طي سال هاي مختلف از كربال، قم، تهران و خرم آباد گرفته شده است.  
اين نمايشگاه به همت حوزه هنري استان قم و سازمان فرهنگي اجتماعي 

ورزشي شهرداري قم برپا شده  است. 
  يزد: مديركل كميته امداد اس��تان يزد از كم��ك ۱2 ميليارد توماني 
نيكوكاران يزدي به نيازمندان در سال جاري خبر داد.  محسن عليزاده افزود: 
اين كمك ها در قالب طرح هاي مشاركتي از جمله كمك هاي مبتني بر نياز 
محرومان، صدقات، اكرام ايتام و محس��نين، زكات و كفاره به نيازمندان و 
مددجويان تحت حمايت كميته امداد كمك پرداخت شده است.  وي يادآور 
شد: در حال حاضر حدود 20 هزار خانوار با جمعيتي بالغ بر ۳6 هزار نفر از 

خدمات مختلف حمايتي كميته امداد در استان يزد استفاده مي كنند.

 مسئوالن در خواب
 درختان بلوط در زوال!

طي چند س�ال اخير بارها و بارها در مورد زوال درختان بلوط كه به 
صورت يك فرآيند پيش رونده در استان لرستان در حال گسترش 
است، هش�دار داده شده اس�ت. حتي سال گذش�ته اعالم شد كه 
پيش بيني مي ش�ود تا 300 هزار هكتار از جنگل هاي بلوط دچار اين 
آفت شوند و بيش از 15 ميليون اصله درخت بزرگ با قدمت بيش از 
50 تا صد سال به خصوص درختان دانه زاد درگير اين بيماري شده و از 
بين بروند.  با اين تفاسير مسئوالن آنقدر دست روي دست گذاشتند 
تا اينكه روز گذشته مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان گفت 
25 درصد جنگل هاي اين استان به بيماري زوال بلوط مبتال هستند. 

    
خش��كيدگي درختان بلوط در س��ال هاي اخير، به يك موضوع جدي 
و چالش برانگيز تبديل شده است.  وضع خش��كيدگي درختان بلوط 
و گسترش بيماري زوال در بلوطس��تان ها به گونه اي است كه ميزان 
خسارت خشكيدگي درختان در برخي مناطق زاگرس به ۱00 درصد 
مي رسد.  تحقيقات نشان مي دهد خش��كيدگي ها هم در درخت هاي 
موجود در اراضي كش��اورزي و هم در اراضي مرتع��ی، هم در درختان 
موجود در ارتفاعات و هم در بس��تر اصلي رودخانه هاي دائماً مشاهده 
مي شود. عالمت اصلي بلوط هاي خشك ش��ده هم جدا شدن پوست 
از ش��اخه ها و تنه اصلي اس��ت و عارضه در درخت به حدي سريع آن 
را خشك مي كند كه گويا اين درخت جوان سال هاست كه در خوابي 

عميق رفته و بي صدا مرده است. 
چند وقتي اس��ت كه كارگروه تخصصي گياه پزشكي جنگل ها و مراتع 
لرستان تشكيل شده است. هدف از تشكيل اين كارگروه، پيشگيري و 
مبارزه با آفات و بيماري هاي جنگلي است و به استناد بخشنامه رياست 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مبني بر ضرورت شناسايي 
مناطق آلوده و پيشگيري و جلوگيري از شيوع آفات و بيماري ها، اين 
كارگروه تشكيل شده است.  در همين رابطه مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري لرستان كه عضو اين كارگروه است عمده آفات و بيماري هاي 
جنگلي را پروانه برگ خوار بلوط، موريانه، لورانتوس و زوال بلوط عنوان 
كرده و مي گويد: »متأسفانه از مجموع يك ميليون و 2۱۷ هزار هكتار 
سطح جنگل هاي اس��تان، 56۳ هزار و ۷۹8 هكتار معادل 25 درصد 
به بيماري زوال بلوط مبتال هس��تند.« ش��يرزاد نجفي عمده علل اين 
بيماري را، پير شدن درختان بلوط، كم شدن بنيه درختان، ريزگردها، 
عدم زادآوري، هجوم آفات مثل پروانه برگ خوار و سوسك چوب خوار 
بلوط، از بين رفتن كنترل كنندگان طبيعي مانند سنجاب و اُفت آب هاي 
زيرزميني مي داند.  بر اساس گزارش منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان 
50 هزار هكتار از سطح جنگل هاي استان به آفت برگ خوار بلوط مبتال 
هستند.  اين آفت كه از اواخر اسفندماه هرسال تا نيمه دوم ارديبهشت 
س��ال بعد به فعاليت خ��ود ادامه مي ده��د، مناطقي مانن��د چگني، 
سپيددشت، چم چيت، بيشه، شول آباد، دادآباد و كهمان را آلوده كرده 
است.  به گفته مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان در چند سال 
گذشته طغيان آفت موريانه در سطح اراضي جنگلي خصوصاً در منطقه 
شوراب خسارات زيادي به اين مناطق وارد كرده است كه يكي از اهداف 
اين كارگروه، اتخاذ تدابير الزم به منظور كنترل اين آفت بسيار خطرناك 
است. همچنين بخش عمده اي از جنگل هاي استان، خصوصاً مناطق 
درب گنبد كوهدش��ت و دره نََصب شهرس��تان خرم آباد به آفت نيمه 
انگلي لورانتوس مبتال شده اند.  هر چند مديركل محيط زيست استان 
لرستان گفته بود كه برخي راهكارهاي الزم براي مبارزه با بيماري زوال 
درختان بلوط بررسي شده و براي اجرا به ستاد بحران، وزارت كشور و 
وزارت جهاد كشاورزي ابالغ شده است اما گذشت زمان نشان مي دهد 

نوش داروي مسئوالن بعد از مرگ درختان هم نخواهد رسيد.

 كمك 92 ميلياردي آستان قدس رضوي 
به زلزله زدگان كرمانشاه 

معاون امداد مستضعفان آستان قدس    خراسان رضوي
رضوي از كم�ك بي�ش از 92 ميليارد 
ريالي اين آس�تان ب�ه زلزله زدگان اس�تان كرمانش�اه خب�ر داد. 
مصطفي خاكس��ار قهرودي معاون امداد مس��تضعفان آس��تان قدس 
رضوي، با بيان اينكه از ابتداي سال ۹6 تاكنون معاونت امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوي بيش از ۹2 ميليارد ريال امداد نقدي و غيرنقدي به 
زلزله زدگان استان كرمانشاه داشته است، تصريح كرد: كمك نقدي اين 
معاونت به دفتر نمايندگي آستان قدس رضوي در استان كرمانشاه مبلغ 
يك ميليارد و ۱6 ميليون ريال براي كمك رساني به زلزله زدگان اين استان 
بوده است.  وي با اش��اره به اينكه اين معاونت اقدام به خريد و ارسال يك 
هزار چادر مسافرتي براي زلزله زدگان استان كرمانشاه به مبلغ يك ميليارد 
و 400 ميليون ريال كرده است، تصريح كرد: همچنين با اعالم رسمي به 
همه دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي در سراسر كشور براي كمك به 
زلزله زدگان و دريافت گزارش از دفاتر نمايندگي و جمع بندي آن، بالغ بر 
يك ميليارد و 84۳ ميليون ريال كمك نقدي و قريب به 80 ميليارد ريال 
كمك غيرنقدي جمع آوري و به مناطق زلزله زده استان كرمانشاه ارسال 
شد.  وي تصريح كرد: ۷ هزار بسته گوشت يك و نيم كيلويي نذورات در 
آستانه عيد نوروز ۹۷ توسط معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي 
به ارزش ريالي بيش از 4 ميليارد ريال ميان زلزله زدگان كرمانشاه توزيع 
شده است.  خاكسار اظهار كرد: همچنين با دستور توليت آستان قدس 
رضوي مبلغ 4 ميليارد ريال توسط اين معاونت براي تجهيز واحدهاي 
مسكوني زلزله زدگان معلول، بي سرپرس��ت و محروم استان كرمانشاه 
اختصاص يافت.  وي عنوان كرد: عالوه بر اين با دس��تور توليت آستان 
قدس رضوي و هماهنگي با شركت ساختماني بتن ماشين قدس رضوي، 
بتن مورد نياز 2 هزار واحد مسكوني در مناطق زلزله زده كرمانشاه توسط 
اين شركت با حداقل هزينه دريافتي تأمين شد.  معاون امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوي با بيان اينكه براي بررسي شيوه امدادرساني و قرار 
گرفتن در جريان مسائل و مش��كالت مردم در همان روزهاي ابتدايي 
پس از زلزله در منطقه حضور داشتيم، گفت: با توجه به حساسيت هاي 
اجتماعي، ش��رايط منطقه و لزوم برنامه ريزي دقي��ق در تمام مراحل 
امدادرساني، بناي ما بر هماهنگي با دفتر امام جمعه سرپل ذهاب، كميته 

امداد امام خميني)ره( و سپاه پاسداران سرپل ذهاب بوده است.

 اعزام 9۰۰ مبلغ در ايام محرم و صفر
 به سيستان و بلوچستان    

مديركل تبليغات اسالمي سيستان و     سيستان و بلوچستان
بلوچستان از اعزام بيش از 900 نفر از 
مبلغان و مبلغات به اقصي نقاط اين استان در ايام محرم و صفر خبر داد. 
حجت االسالم عيسي بزماني گفت: برنامه هاي محرم امسال با محوريت 
مصوبه 60۳ شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بود كه بر مبناي غنا 
بخشي و محتوا بخشي به فرهنگ عاشورا است زيرا جامعه گره خورده با 
عاشورا بايد پيام و محتواي محرم و عاشورا را به نحو احسن تبيين كنند 
و در واقع هدف عمده غنا بخشي به اين محافل است.  وي افزود: مقابله با 
آسيب هايي است كه به اين مراسم نزديك است نيز از ديگر برنامه هاست 
كه برنامه ها نبايد با حقوق شهروندي تضاد داشته باشد و كساني كه اقدام 
به ايجاد ايستگاه هاي صلواتي در درون شهر مي كنند بايد توجه ويژه اي 

به حقوق شهروندي داشته باشند.
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»شيفت ايثار« بسيج كارگري، رزمايش اقتدار 
عاشورايي را به حمايت از توليد ملي رساند

بسيج 1800 نفر از جهادگران آذربايجان شرقي براي خدمت به توليدكنندگان

بهشت آبزي پروري ايران؛ فرصتي براي اشتغالزايي ميليوني
 42 هزار هكتار زمين مستعد پرورش ميگو در سواحل مكران، ظرفيت توليد 60 هزار تني را براي سيستان و بلوچستان ايجاد كرده است 

كه مي توان از اين فرصت در راستاي افزايش صادرات و ارزآوري بهره برد

 بنياد بركت 25۰ فرصت شغلي 
در خميني شهر ايجاد مي كند

بنياد بركت وابس�ته به ستاد اجرايي     اصفهان
فرمان حضرت امام)ره( در قالب طرح 
توانمندسازي اقتصادي اجتماع  محور »مهتاب« 250 فرصت شغلي 

در شهرستان خميني شهر ايجاد مي كند. 
بر پايه اين گزارش چندي پيش و در ديدار محمدجواد ابطحي نماينده مردم 
خميني شهر در مجلس شوراي اسالمي با دكترمحمد مخبر رئيس ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، مقرر شده بود برنامه ريزي براي اشتغالزايي، 
محروميت زدايي و توانمندسازي اقتصادي در اين شهرستان از سوي بنياد 
بركت انجام شود.  در همين راستا، جلسه اي در فرمانداري خميني شهر با 
حضور مديران بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
و نماينده  مردم خميني ش��هر در مجلس ش��وراي اس��المي و مسئوالن 
دستگاه هاي اجرايي و اقتصادي اين شهرستان برگزار و مدل هاي اشتغالزايي 
و مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت در حوزه هاي تس��هيالت محور، 
اجتماع محور و بنگاه محور تشريح و تبيين شد.  هم چنين مقرر شد كه در 
حوزه  توانمندسازي اقتصادي بنگاه محور، شركت هايي كه عالقه مند به 
سرمايه گذاري و مشاركت در ايجاد اشتغال هستند، به بنياد بركت معرفي 
شوند. در حوزه تسهيالت محور هم از محل تسهيالت بانك پارسيان به عنوان 
بانك عامل استفاده خواهد شد.  به همين منظور در حوزه توانمندسازي 
اقتصادي اجتماع محور و در قالب طرح »مهتاب«، 250 فرصت شغلي در 
مرحله اول در خميني ش��هر ايجاد مي ش��ود كه مدت اجراي اين طرح از 
ابتداي مهر ماه ۹۷ تا پايان سال خواهد بود.  طرح اجتماع محور »مهتاب« 
بر مشاغل و كسب وكارهاي خرد و خانگي متمركز است و در خميني شهر با 
توجه به ظرفيت ها و قابليت هاي اقتصادي منطقه در زمينه هايي هم چون 

زنبورداري، قالي بافي، صنايع دستي و گردشگري اجرا خواهد شد.

يادواره ۴۷۱ شهيد دانش آموز استان بوشهر 
برگزار مي شود  

معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش     بوشهر
استان بوش�هرگفت: براي نخستين بار 
ي�ادواره 4۷1 ش�هيد دانش آموز اس�تان بوش�هر برگزار مي ش�ود. 
سيروس فتحي ادامه داد: شهداي دانش آموز با تأسي از شهداي كربال و امام 
حس��ين )ع( با بصيرت و آگاهي راه خود را انتخاب كردند و به مقام شامخ 
شهادت رسيدند.  وي، با بيان اينكه يك چهارم شهداي استان را دانش آموزان 
تشكيل مي دهند خاطر نشان كرد: براي برگزاري نخستين يادواره شهداي 
دانش آموز ستاد آن در آموزش و پرورش استان تشكيل شده است.  معاون 
پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهردر مورد اينكه معاونت هاي 
پرورشي مدارس حذف يا كاهش مي يابد، تأكيد كرد: طبق دستورالعمل 
جديد وزارتخانه تعداد معاونت هاي پرورش��ي مدارس در سال تحصيلي 
جديد بر اساس عملكرد سال گذشته تحصيلي است و چنانچه به مدرسه اي 
عالوه بر معاون اجرايي دو معاون يا بيشتر تعلق بگيرد الزاماً يكي از آنها بايد 
معاون پرورشي باشد.  فتحي با اشاره به تقارن ايام محرم و بازگشايي مدارس 
گفت: مديران مدارس سعي كنند عالوه بر ايجاد روح شادابي در مدارس، 
دانش آموزان را نسبت به فلسفه قيام امام حسين)ع( و ياران باوفايش آگاه 
كنند.  وي عالوه بر توجه مديران به شعار سال و حمايت از كاالي ايراني و 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس اهميت به زنگ نماز و گنجاندن اين فريضه 

ديني نه  فقط در برنامه درسي بلكه در عمل را خواستار شد. 

درحالي كه رزمايش اقتدار عاشورايي در دومين هفته خود به نيمه مي رسد 
اين بار نوبت به بسيج كارگري رسيد تا تحت عنوان »شيفت ايثار« در 20 
واحد توليدي و صنعتي در آذربايجان شرقي حضور يابند و در سالي كه از 
سوي مقام معظم رهبري به نام حمايت از توليد كاالي ايراني نامگذاري شده 

است براي كمك به توليد و صنعت استان، بازيافت مواد، جمع آوري ضايعات، 
تعمير و نگهداري، ايمني و بهداشت در واحدهاي توليدي به صورت داوطلبانه 
به مشاوره و خدمت رساني بپردازند؛ موضوعي كه با توجه به تحريم ها شرايط 
خوب و مساعدي را مي تواند براي رونق و توليد كاالهاي ايراني رقم بزند. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

معاونت بهداش�ت و درمان س�پاه 
حض�رت ابوالفضل)ع(لرس�تان با 
همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط 
ازجمله هالل احمر، اورژانس 115و 
دانش�گاه علوم پزش�كي برنام�ه 
ويژه اي در بح�ث ام�داد و درمان  
هنگام رزمايش، با اعزام گروه هاي 
جه�ادي ب�ه مناط�ق مح�روم در 
حاشيه شهر را در دست اجرا دارد


