
   خراسان رضوي: سطح زير كشت گلخانه اي در شهرستان جوين 
حدود ۲۱ هزار مترمربع است كه نس��بت به سال گذشته دو برابر شده 
است. مدير جهاد كشاورزي جوين گفت: هشت واحد گلخانه اي در اين 
شهرستان فعال است كه عمده محصوالت توليدي آن شامل سبزي و 
صيفي جات، خيار، فلفل و آلوئه ورا اس��ت. عليرضا هاشم آبادي افزود: با 
توجه به بحران آب ترويج كش��ت گلخانه اي يكي از اولويت هاي جهاد 
كشاورزي اس��ت كه با مديريت مصرف آب زمينه افزايش توليد فراهم 
مي ش��ود. همچنين بس��ترهاي الزم براي ايجاد واحدهاي گلخانه اي 
روستايي جوين به مساحت ۳۰۰ متر فراهم شده و تاكنون هشت واحد 

در اين بخش مجوزهاي الزم را دريافت كرده اند. 
   قم: معاون مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي قم با اشاره 
به اينكه ۴۰ دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ قم فرسوده است، گفت: 
بيشتر آمبوالنس هاي مركز اورژانس ۱۱۵ اس��تان قم بيش از ۱۵۰ تا 
۲۰۰ هزار كيلومتر كاركرده  است و همين خودروها در كارهاي فوريتي 
به كار گرفته مي شود. مهدي فراهاني با اشاره به اينكه درگذشته قرار 
بود آمبوالنس هاي اورژانس قم نيز همانند برخي اس��تان هاي ديگر به 
سمت نوسازي برود كه اين امر محقق نشد، افزود: ۵۲ دستگاه آمبوالنس 
در پايگاه هاي اورژانس ۱۱۵ وجود دارد كه ۴۰ دس��تگاه فعال هستند 
و ۱۲ دستگاه نيز به عنوان پشتيبان عمل مي كنند كه پاسخگوي نياز 

استان نيستند. 
   مازندران: استاندار مازندران خاطرنشان كرد: تا پايان سال آينده بايد 
بيش از 7 هزار واحد مسكوني در داخل بافت هاي فرسوده استان ساخته 
شود. احمدحسين زادگان در جلسه توسعه بازآفريني شهري اظهار كرد: 
اجراي اين طرح به  ويژه براي خانه اولي ها يك اولويت ملي است. وي با 
اعالم اينكه از ظرفيت انبوه سازان استان براي اجرايي كردن اين پروژه 
مهم استفاده كنيم، گفت: از سال گذش��ته تاكنون بيش از ۴۰ ميليارد 
تومان براي توسعه بازآفريني شهري در استان هزينه شده و در سال 99 

بيش از 7۲ ميليارد تومان پروژه براي اجراي آن تعريف شده است. 
   آذربايجان ش�رقي: رئيس بنياد مسكن انقالب اس��المي از اتمام 
واحدهاي تعميراتي زلزله زده آذربايجان شرقي تا بهمن و ساخت واحدهاي 
جديد تا پايان سال خبر داد و گفت: در مناطق سيل زده نيز ۵۰ هزار واحد 
امسال تحويل مي شود. عليرضا تابش با تشريح آخرين وضعيت بازسازي 
واحدهاي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي و همچنين مناطق سيل زده 
اس��تان هاي مختلف گفت: بنياد مسكن انقالب اس��المي براي تمامي 
واحدهاي مسكوني زلزله زده استان آذربايجان شرقي ۱۰ ميليون تومان 
بالعوض به عنوان كمك به اجاره بها تا تكميل واحدها پرداخت مي كند. 

   س�منان: معاون س��ازمان جهاد كشاورزي استان س��منان، بابيان 
اينكه ۴9 گلخانه تجاري در سطح استان ايجاد شده است، گفت: سطح 
گلخانه ها به يك ميليون و ۵۸۰ هزار مترمربع رس��يده اس��ت. لطف اهلل 
رضايي افزود: سطح زير كشت فضاهاي گلخانه اي استان اعم از كوچك، 
تجاري و بزرگ به يك ميليون و ۵۸۰ هزار مترمربع رس��يده است. وي 
بابيان اينكه اعتبار ايجاد اين گلخانه ها از محل تسهيالت بانكي بوده است، 
ابراز كرد: ۴9 گلخانه تجاري ايجاد شده مجموعاً 9۰ هزار و ۶۰۰ مترمربع 

فضاي گلخانه اي را به سطح زير كشت استان سمنان افزوده است.

اولين جش�نواره     يزد
ملي گردش�گري 
معلوالن ۱۰ تا ۲۰ آذرماه در شهر ميراث جهاني 

يزد برگزار مي شود. 
جمال الدين عزي��زي بندرآبادي ش��هردار يزد با 
اشاره به اولين جشنواره ملي گردشگري معلوالن 
كه از۱۰ الی۲۰ آذرماه در شهر ميراث جهاني يزد 
برگزار مي شود، گفت: حضور دو گروه ۳۵ نفري از 
روساي انجمن هاي ضايع نخاعي كشور را از جمله 
مهم ترين ويژگي هاي جش��نواره ملي گردشگري 
معلوالن در يزد دانست و ادامه داد: 7۰ مهمان اين 
جشنواره مي توانند س��فيران و مبلغان فرهنگ و 
ظرفيت هاي مختلف يزد در سطح ملي باشند.  وي 
در ادامه به مناسب سازي و آماده سازي بافت تاريخي 
و هتل هاي يزد براي رفت و آمد معلوالن اش��اره و 
تصريح كرد: ميزباني هرچه بهتر اين جشنواره به 

مشاركت تمام دستگاه هاي اجرايي و نظارتي نياز 
دارد.  شهرداريزد با اشاره به ظرفيت هاي اين شهر 

براي تبديل شدن به هدف گردشگري خاص براي 
همه معلوالن، از آماده سازي ۱۶ دستگاه اتوبوس 

ويژه تردد معلوالن در اين شهر ميراث جهاني خبر 
داد و گفت: حركت به س��وي تبديل شدن يزد به 
شهر دوست دار معلول، حركتي بود كه در شوراي 
ش��هر يزد به ويژه در كميس��يون خدمات شهري 
شكل گرفت و پيگيري هاي متعددي در اين زمينه 
انجام ش��ده اس��ت.  عزيزي بندرآبادي حضور دو 
گروه ۳۵ نفري از روساي انجمن هاي ضايع نخاعي 
كشور را از جمله مهم ترين ويژگي هاي جشنواره 
ملي گردش��گري معلوالن در يزد دانست و ادامه 
داد: 7۰ مهمان اين جش��نواره مي توانند سفيران 
و مبلغان فرهنگ و ظرفيت ه��اي مختلف يزد در 
سطح ملي باشند.  وي در ادامه به مناسب سازي و 
آماده سازي بافت تاريخي و هتل هاي يزد براي رفت 
و آمد معلوالن اشاره و تصريح كرد: ميزباني هرچه 
بهتر اين جشنواره به مشاركت تمام دستگاه هاي 

اجرايي و نظارتي نياز دارد.

اولينجشنوارهمليگردشگريمعلوالنهفتهآيندهدريزدبرگزارميشود
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 گرمسار بهمن ماه ميزبان نمايشگاه 
مد و لباس اسالمي مي شود

معاون امور هنري و سينمايي اداره كل     سمنان
فرهنگ و ارشاد اس�امي سمنان از 
برپايي نمايش�گاه م�د و لباس اس�امي اين اس�تان در بهمن ماه 

سال جاري در گرمسار خبر داد. 
ابوالفضل دآلرام معاون امور هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي استان سمنان با اش��اره به اهميت پوشش در فرهنگ ديني و 
اس��المي و اينكه ترويج فرهنگ و س��بك زندگي ايراني اسالمي يكي 
از اولويت هاي نظ��ام در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي اس��ت، گفت: 
نمايشگاه مد و لباس سال 9۸ استان بهمن ماه امسال به ميزباني گرمسار 
با هدف نشان دادن الگوهاي پوشاك اسالمي بانوان برپا مي شود.  وي با 
اشاره به لزوم استفاده از توليدات داخلي پوشاك افزود: ترويج فرهنگ 
استفاده از توليدات و محصوالت داخلي در سال رونق توليد، جداي از 
جنبه هاي فرهنگي آن، مي تواند به بهبود توليد و اش��تغال نيز كمك 
كند.  معاون امور هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان سمنان از بازخواني دستورالعمل هاي جديد ستاد مركزي مد و 
لباس كشور در نشست اين كارگروه خبر داد و تصريح كرد: فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان سمنان همه تالش خود را به كار مي گيرد كه اين 

نمايشگاه استاني به نحو مطلوبي برگزار شود. 

 3 هزار فقره تسهيالت اشتغال 
به مددجويان زنجاني پرداخت شد 

بيش از ۱۶ ميلي�ارد و ۴۵۴ ميليون     زنجان
توم�ان تس�هيات قرض الحس�نه 
اشتغال و كارگشايي از طريق صندوق امداد واليت استان زنجان به 
۳ ه�زار و ۲۱۲ متقاض�ي واج�د ش�رايط پرداخت ش�ده اس�ت. 
هدايت صفري مديركل كميته امدادامام خميني )ره( اس��تان زنجان 
گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از ۱۶ ميليارد و ۴۵۴ ميليون 
تومان تس��هيالت به ۳ هزار و ۲۱۲ نفر از مددجوي��ان تحت حمايت 
كميته امداد امام خمين��ي )ره( زنجان در قالب طرح هاي اش��تغال و 
خودكفايي، تسهيالت كارگش��ايي و تسهيالت خريد، احداث و وديعه 
مسكن پرداخت شده است.  وي با اشاره به برخي فعاليت ها و خدمات 
صندوق قرض الحسنه امداد واليت زنجان، افزود: دو مؤلفه مهم كميته 
امداد امام خميني )ره( توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار و باثبات در 

بين خانواده هاي تحت حمايت استان زنجان است.  
مديركل كميته امدادامام خميني )ره( استان زنجان با بيان اين كه هدف 
ما در صندوق امداد واليت، جذب منابع قرض الحس��نه و سپرده هاي 
خيران نيكوكار است، ادامه داد: با مش��اركت خيران و سپرده گذاران، 
منابع الزم براي پرداخت تسهيالت آس��ان به نيازمندان و مددجويان 
تحت حمايت فراهم شده و اين امر زمينه را براي توسعه سنت نيكوي 

قرض الحسنه در جامعه فراهم كرده است.  
صفري با بيان اين كه فعاليت هاي اين صندوق بر اساس ضوابط و مقررات 
بانك مركزي صورت مي گيرد، گفت: صندوق قرض الحسنه امداد واليت 
شعبه زنجان به منظور اشتغالزايي بين مددجويان و تحقق شعار سال و 
رونق توليد از ابتداي سال جاري ۲۶۲ فقره تسهيالت اشتغال با اعتباري 
بالغ بر ۴ ميلي��ارد و ۲۳۱ ميليون تومان پرداخت كرده اس��ت.  وي به 
تسهيالت كارگشايي پرداخت شده به مددجويان تحت حمايت از طريق 
اين صندوق اشاره كرد و افزود: به منظور رفع مشكالت مددجويان تحت 
حمايت، صندوق قرض الحسنه امداد واليت اس��تان زنجان از ابتداي 
سال جاري تاكنون ۲ هزار و ۳۴۱ فقره تسهيالت كارگشايي با اعتباري 
بالغ بر ۸ ميليارد و 77۶ ميليون تومان پرداخت كرده كه در رفع نيازهاي 

ضروري خانواده ها بسيار مؤثر بوده است. 

 نژاد ۱۵ هزار رأس دام سبك 
در گلستان اصالح شد 

معاون بهبود توليدات دامي گلستان     گلستان
از اجراي طرح اص�اح نژاد روي ۱۵ 

هزار رأس دام سبك استان خبر داد. 
عبدالغفار تخله معاون بهبود توليدات دامي گلستان با اشاره به برنامه 
وزارت جهاد كش��اورزي در راس��تاي اصالح نژاد دام ها گفت: با هدف 
افزايش دوقلوزايي در گله هاي گوسفند استان طرح اصالح نژاد در ۱۵ 
هزار رأس گوسفند استان اجرا ش��د. وي با بيان اينكه جزو سه استان 
برتر كشور در زمينه اصالح نژاد دام ها هستيم افزود: با ادامه اين طرح 
دانش بنيان و دس��تيابي به چند قلوزايي هم ذخاي��ر ژنتيكي دام هاي 
بومي استان حفظ مي شود و هم سهم توليد گوشت قرمز گلستان به پنج 
درصد افزايش پيدا مي كند. تخله گفت: اكنون دام هاي اصالح نژاد شده 
را به استان هاي ديگر ارسال مي كنيم و با دامداران استان هاي ديگر نيز 
براي انجام اين طرح مراوده داريم. وي ادامه داد: اگر دامداري درخواست 
اجراي اين طرح را براي گله خود داشته باشد مي تواند درخواست خود را 
به جهاد كشاورزي تحويل دهد تا پس از بررسي كارشناسان در صورت 
مناسب بودن ظرفيت دامداري، جهاد كشاورزي اقدامات الزم را انجام 
دهد. تخله با بيان اينكه طرح اصالخ نژاد گوسفندان از سال 9۱ در استان 
آغاز شده اس��ت گفت: زل و داالق كه مهم ترين نژاد گوسفندان بومي 
گلستان هس��تند در طرح دو قلوزايي با نژاد رومانف تركيب مي شوند. 
وي ادامه داد: افزايش زايش به ميزان سه مرتبه در طي دو سال، افزايش 
بره زايي به ميزان ۱۲۰ درصد و افزايش درآمد كشاورزان از مزاياي اين 
طرح است. با اجراي اين طرح ارزش افزوده و بهره وري گله ها حدود ۲۵ 
درصد افزايش مي يابد، زيرا در تركيب داالق و رومانف گوسفند متولد 

شده بدون دنبه خواهد بود و گوشت بيشتري خواهد داشت. 

۶۴3 دانش آموز جا مانده از تحصيل 
آذربايجان غربي امسال به مدرسه رفتند

پ�رورش  و  آم���وزش  مدي�ركل     آذربايجان غربي
 ۶۴۳ از ج�ذب  آذربايجان غرب�ي 
دانش آموز بازمانده از تحصيل در استان طي سال تحصيلي جديد خبرداد. 
ابراهيم محمدي مديركل آموزش و پرورش آذربايجان غربي با اشاره 
به آمار بازماندگان از تحصيل در استان افزود: تعداد ۶۸7۴ نفر بازمانده 
از تحصيل در استان وجود دارد كه طي سال جاري ۶۴۳ نفر به چرخه 
تحصيل بازگش��ته اند.  وي جلوگي��ري از تحصيل كودكان در س��ن 
متعارف دوره ابتدايي در مشاغل محلي روستاها، وجود تعصبات قومي 
در بعضي از مناطق نس��بت به تحصيل دختران، نبود انگيزه الزم در 
دختران براي ادامه تحصيل به دليل كافي نبودن يا در دسترس نبودن 
مدارس اول متوس��طه و ش��بانه روزي در مناطق محروم و روستايي، 
وج��ود دانش آموزان با كبر س��ني و عدم امكان تحصي��ل در مدارس 
روزانه و عادي دولتي را از علل بازماندگي دانش آموزان از تحصيل در 

استان دانست.  
محمدي تشكيل كالس هاي فوق برنامه براي جبران عقب ماندگي هاي 
درس��ي كودكان بازمانده از تحصيل جذب ش��ده، اج��راي طرح ها و 
برنامه هاي ويژه ب��ه منظور رفع نواقصات يادگي��ري دانش آموزان در 
راس��تاي جلوگيري از ترك تحصيلي جديد، باالبردن س��رانه فضاي 
آموزش��ي و بكارگيري نيروي انس��اني توانمن��د و متخصص در دوره 
ابتدايي و همكاري با دفاتر تسهيل گري در خصوص شناسايي و جذب 
كودكان بازمانده از تحصيل را از اقدامات اساسي براي جذب اين قشر 
به تحصيل عنوان كرد و افزود: تشكيل كميته انسداد مبادي بيسوادي 
در نواحي ۲۴ گانه آموزشي استان، مراجعه حضوري خانه به خانه افراد 
بازمانده از تحصيل در راس��تاي جذب و اشتغال به تحصيل، برگزاري 
كالس هاي فوق برنامه براي جبران عقب ماندگي بازمانده هاي جذب 
شده، اختصاص معلم و آموزش در مدارس زير حد نصاب، اجراي طرح 
كيفيت بخشي در كالس هاي چند پايه و توزيع كتب، پوشاك و لوازم 
التحرير رايگان در بين كودكان جذب شده از اقدامات اين اداره كل در 

اين راستا بوده است. 

اشتغالزايي مفيد مراكز كاريابي 
خراسان رضوي براي ۵ هزار نفر

معاون اش�تغال و كارآفرين�ي اداره كل     خراسان رضوي
تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي 
از اش�تغالزايي مراك�ز كارياب�ي اس�تان ب�راي ۵ ه�زار نفر خب�ر داد. 
محمد امين بابايي، معاون اشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي خراس��ان رضوي گفت: از ابتداي امسال تاكنون ۵ هزار 
و ۱۵۲ نفر از طريق مراكز كاريابي  اين اس��تان به كار گمارده ش��دند. 
وي با اشاره به تعداد مراكز فعال كاريابي در استان افزود: ۶۲ مؤسسه 
كاريابي در اين استان فعال است كه از ابتداي امسال تاكنون ۱۶ هزار و 
۴7 فرصت شغلي پيدا كرده اند. بابايي با بيان اينكه طي هشت ماه اخير 
۳۲ هزار و ۶۵۴ نفر در مؤسسات كاريابي استان ثبت نام كرده اند اضافه 
كرد: به دليل اينكه بيش��تر فرصت هاي شغلي نيازمند مهارت است و 
اغلب كارجويان فاقد مهارت هستند فقط يك سوم آنان مشغول كار 
شدند و دستكم ۱۰ هزار فرصت ش��غلي خالي مانده است. وي گفت: 
همچنين ۳۴ مركز مشاوره، اطالع رساني و خدمات كارآفريني فعال 
در خراسان رضوي وجود دارد كه از اين تعداد ۲۸ مركز در مشهد و دو 
مركز در شهرستان نيشابور است و در هر يك از شهرستان هاي كاشمر، 
گناباد، تربت جام و تربت حيدريه نيز يك مركز مستقر مي باشد. بابايي 
با اشاره به صدور 979 مجوز مشاغل خانگي طي اين مدت افزود: ۵۸۰ 
مورد از اين مجوزها مربوط به مشاغل خانگي مستقل و ۳99 مورد هم 

در زمينه مشاغل خانگي پشتيبان بوده است. 

۷۰ واحد مسكوني نيازمندان در بروجردساخته شد 
فرمانده ناحيه      لرستان
مقاومت بسيج 
بروجرد از احداث و بازسازي ۷۰ واحد مسكوني 
نيازمن�دان در اي�ن شهرس�تان خب�ر داد. 
سرهنگ سوري فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
بروجرد گف��ت: از ابتداي امس��ال تاكنون ۴۱ 
واحد مسكوني نيازمندان بازسازي و ۲9 واحد 
ديگر احداث شده است.  وي با بيان اينكه اين 
اقدام با همكاري گروه ه��اي جهادي و خيران 

انجام شده اس��ت، تصريح كرد: انصافاً خيران محلي خوب پاي كار آمده اند.  فرمانده ناحيه مقاومت 
بسيج بروجرد خاطرنشان كرد: به مناسبت گراميداشت هفته بسيج ۴ واحد مسكوني براي محرومان 
در شهرستان افتتاح خواهد شد.  س��وري افزود: از ابتداي س��ال تاكنون ۵9 جهيزيه به نوعروسان 
نيازمند اهدا شده و اين كار همچنان ادامه دارد.  به گفته وي، ۴۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصيل در 

شهرستان شناسايي شده كه 9۰ درصد آنها به تحصيل بازگشته اند. 

روستاي خوسف امسال به شبكه گاز متصل مي شود  
پاي���ان  ت�ا     خراسان جنوبي
سال جاري ۵۰ 
روستاي خوسف در استان خراسان جنوبي 
از نعمت گاز طبيعي برخوردار خواهند شد. 
محمد شفيعي فرماندار خوس��ف با بيان اينكه 
تا پايان امسال به ۵۰ روس��تاي اين منطقه گاز 
رساني مي ش��ود گفت: در دو سال گذشته تنها 
به ۱۲ روستاي شهرستان گازرساني شده بود، 
اما حاال با اج��راي طرح نهضت گازرس��اني و با 

پيگيري هاي انجام شده عمليات گازرس��اني به چهار دهستان شهرستان آغاز شده اس��ت.   وي افزود: 
مطالعات گازرساني به دهستان قلعه زري نيز در حال انجام است كه اميدواريم با تصويب بودجه اين طرح 
تمام روستاهاي شهرستان گازدار شوند.  فرماندار خوسف ادامه داد: عمليات گازرساني به روستاهاي آرك، 
بين آباد، سروباد، تجگ، حامي، خور، نوغاب، سروباد و روستاهاي در حاشيه آنها با اعتبار 7۲ ميليارد و ۵۰۰ 
ميليون ريال شروع و قسمتي از روستاهاي اين طرح نيز در هفته دولت گازرساني خواهد شد.  شفيعي گفت: 

عمليات گازرساني به روستاهاي بخش جلگه مازان نيز با اعتبار ۱۴۵ ميليارد ريال شروع شده است.

تأمين 8۰۰ »جهيزيه« مددجويان كرمانشاهي
8۰۰ مورد جهيزيه      كرمانشاه
ن  ي�ا جو د مد
بهزيستي به همت خيران، استانداري كرمانشاه 
و اداره كل بهزيس�تي اس�تان تأمي�ن ش�د. 
هوش��نگ بازوند استاندار كرمانش��اه گفت: با 
هماهنگي ص��ورت گرفت��ه با خيران ق��رار بر 
اين ش��ده ۳۰۰ مورد جهيزيه توس��ط خيران 
تأمين شده و استانداري با مشاركت اداره كل 
بهزيستي استان نيز ۵۰۰ مورد جهيزيه ديگر را 

تأمين كند.  وي افزود: در هر زمينه اي از جمله تهيه جهيزيه، ساخت مدرسه، مراكز درماني و ساخت 
مسكن همواره از حضور و بركات خيران در استان بهره مند شده ايم.  استاندار كرمانشاه ادامه داد: 7۸ 
مدرسه در زلزله سال ۱۳9۶ تخريب شد، اما به همت خيران توانستيم ۱۵۳ مدرسه در اين مناطق 
احداث كنيم كه حدوداً دو برابر مدارس تخريبي است.  بازوند افزود: اميدواريم با همت خيران استان 

بتوانيم در بحث تأمين مسكن مددجويان ورود خوبي داشته باشيم.

گروه تلويزيوني سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان راه اندازي شد 
طي مراس�مي      هرمزگان
گروه تلويزيوني 
س�پاه امام س�جاد اس�تان هرم�زگان در 
صداوسيماي مركز خليج فارس راه اندازي و 

افتتاح شد. 
به مناسبت آغاز هفته بسيج، گروه تلويزيوني سپاه 
امام سجاد با حضور فرمانده سپاه استان هرمزگان 
و مديركل صداوسيماي مركز خليج فارس افتتاح 
شد.  »عاشقان واليت« نخس��تين ويژه برنامه 
گروه تلويزيوني سپاه امام سجاد استان هرمزگان است كه قرار است ۲۰۰ دقيقه برنامه توليدي را در ايام 
هفته بسيج پخش كند، اين برنامه هر روز ساعت ۲۰:۲۰ دقيقه از شبكه خليج فارس به مدت ۲۰ دقيقه 
پخش مي شود.  همچنين اين گروه تلويزيوني قرار است برنامه هاي طرح تحول محالت در زمينه هاي 
محروميت زدايي، كاهش آسيب هاي اجتماعي، كارآفريني و اشتغالزايي را در قالب تهيه مستند و برنامه 
كوتاه پوشش دهد.  برپايه اين گزارش، به مناسبت هفته بسيج در استان هرمزگان 7۵۰ برنامه از جمله ۱۲۰ 

طرح اقتصادي و محروميت زدايي با محوريت خدمات اجتماعي در اين هفته اجرا خواهد شد. 

 كشت دوم برنج در رشت
 ۱۰ درصد افزايش يافت  

كشت دوم محصوالت كشاورزي      گيالن
شهرس�تان  بزرگ تري�ن  در 

برنج خيز كشور ۱۰درصد افزايش يافت. 
مسعود اسدي پرور مدير جهاد كشاورزي شهرستان رشت با اشاره 
به افزايش ۱۰ درصدي كشت برنج در اين شهرستان گفت: از آنجا 
كه افزايش درآمد كشاورزان يكي از اولويت هاي كاري كشاورزي 
در رشت است، لذا كشت دوم محصوالت كشاورزي مي تواند در 
افزايش درآمد برنج كاران اين شهرس��تان بسيار مؤثر باشد.  وي 
افزود: شهرستان رش��ت بزرگ ترين شهرستان برنج خيز كشور 
است و پس از برداشت اوليه برنج سفيد، برخي از كشاورزان اين 
شهرستان اقدام به پرورش راتون، كشت سبزي و صيفي جات و 
پاچ باقال مي كنند.  مدير جهاد كشاورزي شهرستان رشت با بيان 
اينكه امسال كشت دوم نسبت به سال گذشته در اراضي شاليزاري 
اين شهرس��تان افزايش يافته است، خاطرنش��ان كرد: شرايط 
مناسب آب و هوايي و تالش كشاورزان و مروجان جهاد كشاورزي 

از داليل افزايش رغبت كشاورزان به كشت دوم در رشت است. 

 تحقق 92 درصد تعهدات موكب داران 
استان مركزي

موك�ب داران اس�تان مرك�زي      مركزي
امس�ال بي�ش از 9۲ درص�د از 

تعهدات خود را عملي كردند. 
خليل نجفي رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان مركزي 
در همايش تجليل از خادمان حس��يني، گفت: تعداد موكب هاي 
استان مركزي امسال به ۶۸ عدد رسيد، آنها موفق شدند بيش از 
9۲ درصد از تعهدات خود را عملي كنند.  وي با بيان اينكه در ايام 
اربعين سال جاري بيش از ۶۰۰ هزار قرص نان بين زائران تقسيم 
شده است، افزود: گمرك استان امس��ال اتفاق بسيار خوبي را در 
راستاي خدمت رساني به زائران رقم زد و اين امر قوت قلب خوبي را 
براي مردم به وجود آورد تا با خستگي كمتر و سرعت بيشتر راهي 
زيارت امام شهيدان ش��وند.  رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات 
استان مركزي ادامه داد: زمينه س��ازي براي ورود زائران به خاك 
عراق و ايجاد آمادگي ذهني براي مردم از اقدامات فرهنگي خوبي 
بودند كه امسال به خوبي انجام شدند و اميدواريم چنين اقداماتي 

در سال هاي آينده نيز ادامه داشته باشند. 

 اينترنت ادارات كرمان 
وصل شد 

مدي�ركل ارتباط�ات و فناوري     كرمان
اطاعات استان كرمان از وصل 
اينترنت ADSL ادارات )وصل شدن به سايت هاي خارجي( 

استان خبر داد. 
مس��عود الهامي مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات اس��تان 
كرمان گفت: اينترنت ADSL ادارات، شركت ها، نيروهاي نظامي 
و انتظامي، بانك ها، خبرگزاري ها، صرافي ها و كسب و كارها در 
استان كرمان وصل شد.  وي افزود: در فاز اول اينترنت هاي خانگي 
وصل نخواهند شد و هنوز زمان وصل اينترنت ADSL خانگي و 
اينترنت هاي همراه اول مشخص نيست.  براساس اين گزارش، از 
ابتداي هفته جاري با تصويب شوراي امنيت و در راستاي ايجاد 
محدوديت در برابر سوءاس��تفاده اغتشاش��گران براي پيشبرد 
اقداماتشان، دسترسي به ش��بكه هاي پيام رسان خارجي قطع 
شده بود و وب سايت هاي داخلي از جمله سايت بانك ها و ادارات 
دولتي، خبرگزاري هاي داخلي و و ظاهراً تمامي  وب سايت هايي 

كه از سرورهاي داخلي بهره مي بردند قابل دسترس بودند.

بسيج مازندران در هفته بسيج 410 پروژه 
محروميت زدايي اجرا مي كند

رزمايش سايبري گردان هاي مجازي بسيج 
قزوين در هفته جاری برگزار مي شود

رئيس سازمان     مازندران
بسيج سازندگي 
سپاه كربا مازندران از اجراي ۴۱۰ پروژه بسيج 
س�ازندگي به مناسبت هفته بس�يج در اين 

استان خبر داد. 
محمدمهدي اقبال پور رئيس س��ازمان بسيج 
س��ازندگي س��پاه كربال مازندران گفت: طي 
هفته بس��يج ۴۱۰ پروژه محروميت زدايي در 
مازندران اجرا مي ش��ود. اين مس��ئول با اشاره 
به بيانات مقام معظ��م رهبري با بي��ان اينكه 
فرهنگ، خود اتكايي، توانس��تن و مديريت در 
كار جهادي ضرورت دارد، افزود: تنها راه براي 
عبور از تنگناها و مشكالت كشور برگشت به كار 

جهادي و اتكا به داشته های خود است.
رئيس س��ازمان بسيج سازندگي س��پاه كربال 
مازندران با تأكيد بر اينكه ۸۰۰ گروه جهادي 
در زمينه هاي مختلف در اس��تان سازماندهي 
شده است، تصريح كرد: ۲۲ گروه تخصصي در 
زمينه عمران، اي تي، كشاورزي و غيره در نقاط 
محروم حضور پيدا كرده اند كه هر گروه بالغ بر 

۸ هزار نفر نيرو است. 

اقبال پور در خصوص طرح »مولد روستا« نيز 
خاطرنش��ان كرد: در اين طرح هزار نقطه در 
مازندران شناسايي ش��د كه مشاغل خرد در 
آن به ۲۰۰ بخش تقس��يم و احيا مي شود و 
در زمينه آب، راه، آموزش در حوزه بهداشت، 
تغيير كشت، ايجاد اش��تغال در زمينه دام و 
صنايع دستي از عوامل مهم اين موضوع است 
كه گروه هاي جهادي به صورت متوازن در آن 
حضور خواهند يافت.  اقبال پور با بيان اينكه 
7۰۰ صندوق در بانك ها به نام )نذر مشاغل( 
ايجاد ش��ده است، يادآور ش��د: اين صندوق 
كاماًل مردمي بوده كه در بانك ها گذاش��ته و 
از آن براي وام اش��تغالزايي استفاده مي شود.  
وي در خصوص بهره برداري پروژه هاي جهاد 
سازندگي در هفته بسيج افزود: افتتاح دهكده 
آموزشي سمسكنده، تجليل از جهادگران و 
كارآفرينان و خيران، بهره برداري از ۸۸ واحد 
مسكوني س��يل زدگان، ايجاد اشتغال خرد 
و خانوادگي در ح��وزه دام، طي��ور و آبزيان 
از برنامه ه��اي هفته بس��يج در زمينه جهاد 

سازندگي است. 

در آس����تانه     قزوين
چهلمين سالگرد 
تأسيس بسيج مستضعفان ۵۲۷ ويژه برنامه هاي 
خاص و متنوعي در طول هفته بس�يج با شعار 
»بسيج؛ چهل سال خدمت، جهاد و شهادت« در 
استان قزوين برگزار مي شود، كه مهم ترين آنها 

رزمايش سايبري است. 
س��رهنگ ابوالفض��ل طاهرخان��ي - مع��اون 
هماهنگ كننده سپاه صاحب االمر )عج( استان 
قزوين - با بيان اينكه همزمان با آغاز هفته بسيج 
۵۲7 ويژه برنامه هاي خ��اص و متنوعي در طول 
هفته بسيج با شعار »بسيج؛ چهل سال خدمت، 
جهاد و ش��هادت« برگ��زار مي ش��ود، گفت: در 
هفته آتي شاهد افتتاح پروژه هاي عمراني بسيج 
و سپاه اس��تان قزوين در ش��هر نورآباد لرستان 
خواهيم بود كه اين واحدها بعد از س��يل ابتداي 
سال توسط استان قزوين ساخته شده است.  وي 
يكي از برنامه هاي سپاه و بسيج استان را برگزاري 
رزمايش هاي »الي بيت المقدس« دانست و افزود: 
اين رزمايش ها كه براي حفظ آمادگي بسيجيان 
برگزار مي شود از هفته پيش آغاز شده و گردان هاي 

مجازي نيز رزمايش سايبري خود را در هفته آينده 
آغاز خواهند كرد.  معاون هماهنگ كننده سپاه 
صاحب االمر)عج( استان قزوين، ادامه داد: تجديد 
بيعت با شهدا، عطرافش��اني گلزار شهدا و ديدار 
با خانواده شهدا، برنامه نخس��ت ما در اين هفته 
خواهد بود زيرا هر چه امروز داريم مرهون خون 
شهداست و تا زماني كه فرهنگ ايثار و شهادت 
را در جامعه زنده نگه داريم پيروز ميدان خواهيم 
بود.  طاهرخواني گفت: ديدار با نماينده ولي فقيه 
در استان و ائمه جمعه شهرهاي مختلف استان، 
اجراي برنامه هاي متن��وع راديويي و تلويزيوني 
به منظور تشريح عملكرد بسيج در استان، برگزاري 
يادواره شهدا و برپايي نمايشگاه محصوالت اقتصاد 
مقاومتي از جمله برنامه هاي مختلف و متنوع هفته 
بسيج است.  وي يادآور شد: همچنين افتتاح بيش 
از ۴۰ پروژه محروميت زدايي انجام ش��ده توسط 
قرارگاه پيشرفت و آباداني، ارائه خدمات رايگان 
چون مشاوره حقوقي، برگزاري ايستگاه سالمت 
در درمانگاه هاي س��پاه و ارائه خدمات پزشكي، 
برگزاري مسابقات ورزش��ي، اردوهاي جهادي از 

ديگر برنامه هاي اين هفته خواهد بود. 


