
  يزد: مديركل محيط زيست استان يزد از انتقال شش رأس گورخر 
ايراني از سايت تكثير و پرورش ابركوه به پارك ملي سياهكوه خبر داد. 

نيره پورماليي افزود: اي��ن انتقال با هدف معرفي گون��ه به طبيعت در 
زيستگاه هايي كه جمعيت طبيعي گونه از بين رفته، انجام شده است. 

به گفته وي، گورها از ش��رايط اسارت به ش��رايط نيمه اسارت منتقل 
مي شوند تا زنجيره معرفي گونه به طبيعت به تدريج تكميل شده و گورها 

آمادگي الزم براي زندگي در طبيعت را پيدا كنند. 
  لرستان: مسئول سازمان بسيج اساتيد لرستان، گفت: اساتيد بسيجي 
اين استان براي بررسي مش��كالت مردم به محالت مي روند.  علي نظري 
افزود: در اين راستا اساتيد رش��ته هاي تربيت بدني، روانشناسي، مشاوره، 
حقوق، عمران، اقتصاد، مديريت، حسابداري و پزشكان خير در اين راستا 
فعاليت خواهند داشت.  به گفته وي دراين رابطه، براي هر محله دو استاد 
مشاور و روانشناسي، دو استاد حقوق، دو استاد تربيت بدني، دو استاد اقتصاد 

و حسابداري، دو استاد عمران و دو پزشك همكاري خواهند داشت. 
  كرمانشاه: مديركل آموزش و پرورش استان كرمانشاه گفت: ۳۹۰۰ 
دانش آموز در مدارس استثنايي اين استان مشغول به تحصيل هستند.  
مجيد يزدان پناه تعداد دانش آموزان با نيازهاي ويژه مدارس استان را ۱۵۴۱ 
نفر عنوان كرد و افزود: همچنين تعداد دانش آموزان تلفيقي- فراگير ۲۳۷۶ 
نفر هستند.  به گفته وي، تعداد كل دانش آموزان تحت پوشش آموزش و 

پرورش استثنايي در استان كرمانشاه ۳۹۱۷ نفر هستند. 
  ف�ارس: مركز حافظ  شناس��ي دومين پژوهانه خ��ود را براي طرح 
تحقيقي دانش آموخته دوره كارشناس��ي ارشد رش��ته زبان و ادبيات 
فارس��ي تصويب كرد.  مركز حافظ شناس��ي پس از فراخوان عمومي و 
بررسي گزاره هاي پيشنهادي براي اعطاي گرنت پژوهشي مهندس بهرام 
بزرگ، سرانجام با طرح تحقيقي خانم مريم آذرنيا، دانش آموخته محترم 
دوره كارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه شيراز با 
عنوان »بررسي و تحليل پژوهش هاي مربوط به  حافظ و انسان« موافقت 
كرد و طرح يادشده پس از بررسي و داوري از سوي شوراي علمي مركز 

حافظ شناسي به  تصويب رسيد. 
  چهارمح�ال وبختياري: مدي��ركل تعاون، كار و رف��اه اجتماعي 
چهارمحال و بختياري گفت: س��الن هاي ورزش��ي وي��ژه كارگران در 
چهارمحال و بختياري تكميل مي شوند.  حفيظ اهلل فاضلي افزود: در حال 
حاضر سه مجموعه ورزشي كارگري در اين استان وجود دارد كه كارگران 

از خدمات ورزشي آنها بهره مند هستند.

از سهميه 5 هزار     خراسان جنوبي
مس�كن  واح�د 
محرومان كه در تعهد بنياد مس�كن اس�تان 
خراسان جنوبي بوده اس�ت، يك هزار و 5۰۰ 
واحد آن تكميل و در اختيار واجدان شرايط 

گذاشته مي شود. 
علي اصغر آس��ماني مقدم مديركل بنياد مسكن 
انقالب اسالمي خراس��ان جنوبي گفت: افتتاح 
رس��مي يك هزار و ۱۱۵ واحد تكميل ش��ده با 
حضور رئيس س��ازمان برنامه و بودجه و رئيس 
بنياد مسكن انقالب اسالمي در استان به زودي 
انجام خواهد شد.  وي افزود: از آغاز طرح ساخت 
مس��كن محرومان در ۶۱۶ روس��تا تاكنون كار 
كارشناسي انجام و در اين مناطق ۶ هزار و ۲۷۴ 
پرونده تشكيل شده است.  مديركل بنياد مسكن 
انقالب اس��المي خراس��ان جنوبي گفت: از اين 
تعداد ۴ ه��زار و ۷۲۰ پرونده ب��ه بانك معرفي و 

۴هزار و ۶۹۲ پرونده منجر به عقد قرارداد با بانك 
شده است.  آس��ماني مقدم افزود: ۴ هزار و ۵۵۰ 
واحد تاكنون پي كني انجام شده و از اين تعداد ۳ 
هزار و ۸۹۰ واحد مرحله فونداسيون را هم پشت 

سر گذاشته اند.  وي با بيان اينكه ۳ هزار و ۱۵۱ 
واحد تاكنون اس��كلت و ديوارچيني شده است، 
افزود: ۲ هزار و ۴۹۹ واحد به مرحله سقف و يك 
هزار و ۸۲۲ واحد مرحله سفت كاري را هم تمام 

كرده اند.  مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي 
خراس��ان جنوبي با اين پيش بيني ك��ه تا پايان 
امسال ۵ هزار واحد مس��كن محرومان حداقل 
به مرحله سفت كاري برسند گفت: براي انتخاب 
واجدان شرايط مسكن محرومان، بنياد مسكن 
كارشناس��ي هاي الزم را انجام مي دهد و در اين 
بين تأييديه شوراي اس��المي روستا، دهياري و 
بخشداري نيز الزم اس��ت تا اين سهميه نصيب 

محرومان واقعي شود.  
آسماني مقدم افزود: زوج هاي جوان فاقد مسكن 
كه در روستاها سكونت دائم دارند يا افرادي كه 
تاكنون مس��تأجر بوده اند در اولوي��ت واگذاري 
مسكن محرومان هستند.  وي ادامه داد: كساني 
كه در شهرها زندگي مي كنند و تاكنون از هيچ 
تسهيالت دولتي استفاده نكرده اند اگر تمايل به 
سكونت دائمي در روستايي را داشته باشند نيز از 

اين امتياز بهره مند مي شوند. 
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 دبير همايش علمي الگوي تحقق محله اسالمي
 مسجد محور در گفت وگو با »جوان«:
 مساجد قرارگاه مشارکت مردم 
در حل مشکالت محالت می شوند

در آخرين روز دي ماه تهران شاهد برگزاري همايش علمي با عنوان 
»الگوي تحقق محله اسالمي مس�جد محور« خواهد بود. همايشي 
كه براي نخستين بار از سوي معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت 
سيدالشهدا)ع( استان تهران و با همكاري قرارگاه شهيد غالمي )رده 
كاربر( در سه محور مقاله، مستند 1۰۰ ثانيه اي و شبكه هاي اجتماعي 
برگزار مي ش�ود تا با به مش�اركت كش�يدن و حضور مردم در تمام 
عرصه ها نقش آنان را در رفع مش�كالت محالت باال برده و همدلي و 
اتحاد شهروندان در رفع معضالت عمومي را افزايش دهد. با اينكه تا 
قبل از اين اعالم شده بود پايان آذرماه آخرين زمان براي ارسال آثار 
به دبيرخانه اين همايش علمي است، اما حاال و با توجه به درخواست 
شهروندان مهلت ارسال آثار در همه حوزه ها تا 18 دي ماه تمديد شد 
تا فرصتي براي خلق آثار بهتر و ارزش�مندتر به وجود  آيد. به همين 
بهانه به سراغ سرهنگ وحيد حسن پور معاون دانش و پژوهش سپاه 
حضرت سيدالشهدا)ع( استان تهران رفتيم تا در جايگاه دبير همايش 
علمي »الگوي تحقق محله اس�المي مس�جد محور« گفت وگويي 
در خصوص زمان و نحوه برگزاري اين همايش با وي داش�ته باشيم. 

    
يكي از ويژگي هاي جوامع اس��المي اين اس��ت كه براي آماده سازي و 
تأمين زيرساخت ها در اجراي بسياري از برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي 
و حتي سياسي خود اماكن و نهادهايي دارند كه قدمتش به صدر اسالم 
و همان روزهاي ايجاد حكومت اسالمي توس��ط پيامبر اكرم)ص( باز 
مي گردد. مساجد يكي از اين اماكن هستند كه با سابقه هزار وچهارصد 
ساله، از جمله مهم ترين محل هاي حضور توده هاي مردم در هر عصري 
به شمار مي آيند كه با ايجاد زمينه براي فعاليت هاي جمعي داوطلبانه، 

مي توانند نقش مؤثري در توسعه محله اي داشته باشند. 
بر همين اساس حاال سپاه سيدالش��هدا )ع( تهران در صدد است تا با 
برگزاري همايش علمي »الگوي تحقق محله اسالمي مسجد محور«، 
مشاركت و حضور مردم و نقش آفريني آنها را در رفع مشكالت خودشان 
و به تبع آن بهبود شرايط محالت برجسته تر كرده و به واسطه اين اقدام، 
مسئوالن را به پاسخگويي به اين مطالبات و انجام وظايفشان در برابر 

شهروندان ترغيب كند. 
در همين رابطه معاون دانش و پژوهش س��پاه سيدالشهدا)ع( با اشاره 
به همايش علمي و جش��نواره فرهنگي، هنري و رس��انه اي با موضوع 
»الگوي تحقق محله اسالمي مسجد محور« كه در سي ام دي ماه برگزار 
خواهد شد، مي گويد: اين همايش براي اولين بار توسط معاونت دانش 
و پژوهش سپاه برگزار مي شود كه از عالقه مندان در حوزه مقاله نويسي، 
مستند ۱۰۰ ثانيه و شبكه اجتماعي دعوت و درخواست شده تا آثار خود 

را در بازه زماني اعالم شده، به دبيرخانه همايش ارسال كنند. 
سرهنگ حس��ن پور با بيان اينكه در بخش مقاالت، شركت كنندگان 
مي توانند مطالب خود را در هش��ت محور به دبيرخانه ارسال كنند در 
مورد عناوين محورها تصريح مي كند: عالقمندان مي توانند در محورهاي 
»هويت و ماهيت محله اسالمي مبتني بر آيات و روايات و ديدگاه هاي 
امامين انقالب اس��المي«، »نقش و جايگاه خانواده، مس��جد، بسيج و 
مدرسه در جامعه پردازي با هدف دست يابي به محله اسالمي«، »نقش، 
جايگاه و راهكار هاي مشاركت اقشار مختلف مردم در مديريت پايا و پويا 
جهت رفع نياز ها و حل مشكالت اساسي محله«، »شيوه هاي شناخت 
ظرفيت هاي محالت و راهكار ها و شيوه هاي مطالبه گري مردمي موفق 
با رويكرد حل مسائل و رفع نياز محالت«، »شيوه هاي موفق كارآفريني 
مبتني بر ظرفيت هاي توليدي در محله ها«، »راهكار هاي موفق ارتقاي 
امنيت مردمي محالت در افق محله مردم پايه«، »مدل ها و راهكار هاي 
هم افزايي و همدلي مردم محل با هدف شبكه سازي، انسجام و ارتباط 
مؤثر مردم و مسئوالن« و »بررسي و ارائه مدل ها و شيوه هاي مطالبه گري 
مردمي موفق با رويكرد حل مسائل و رفع نياز محالت« مقاالت را تهيه 
و به دبيرخانه ارس��ال كنند.  دبير همايش علمي »الگوي تحقق محله 
اسالمي مسجد محور« به بخش مس��تند ۱۰۰ ثانيه نيز اشاره كرده و 
در مورد محورهاي اين بخش مي گويد: »تهيه مستند ۱۰۰ ثانيه اي از 
نياز يك محله و مطالبه گري از مسئوالن«، »تهيه مستند ۱۰۰ ثانيه اي 
از نقش مس��جد در برطرف كردن نياز هاي محله اس��المي« و »تهيه 
مستند ۱۰۰ ثانيه از مشاركت و مطالبه مردمي مؤثر تا حصول نتيجه« 
از موضوعاتي است كه انتظار داريم شركت كنندگان آثار فاخري را براي 

اعتالي همكاري هاي محله اي خلق كنند. 
به گفته اين مسئول، »ايجاد موج رس��انه اي و شبكه سازي در محله با 
مطالبه گري در فضاي مجازي« و »راه اندازي كانال و گروه مؤثر در محله 
با تأكيد بر ترويج سبك زندگي اسالمي ايراني« نيز از محور هاي بخش 

شبكه هاي اجتماعي)سايبری( به شمار مي آيد. 
حس��ن پور در مورد عل��ت تمديد مهلت ارس��ال آث��ار مي گويد: طي 
تماس هاي زيادي ك��ه با برگزاركنندگان اي��ن همايش علمي صورت 
گرفت، ش��هروندان به خاطر س��اخت فيلم ها و تهيه مقاالت پرمحتوا 
درخواست زمان بيشتري كردند. به همين خاطر بعد از جلسات متعدد 
تصميم بر اين شد تا مهلت ارسال آثار در همه بخش ها تا تاريخ ۱۸ ديماه 
تمديد شود. البته الزم به ذكر است تا اين تاريخ بايد آثار به طور كامل 
ارسال شوند يعني در حوزه مقاالت، چكيده مقاالت به همراه كل آن و 

فيلم ها نيز با نسخه اصلي به دبيرخانه برسند. 
دبير همايش ادامه مي ده��د: بعد از پايان وق��ت اداري۱۸ دي ماه، در 
تاريخ هاي ۱۹، ۲۰ و ۲۱ دي، آثار مورد بررسي و داوري قرار مي گيرند 
و در نهايت در ۳۰ دي ماه نيز ش��اهد برگزاري اي��ن همايش علمي و 

جشنواره خواهيم بود. 
وي با بيان اينكه تماس هاي گرفته شده جهت درخواست تمديد مهلت 
ارسال آثار بيشتر از طرف دانشگاه هاي شهرستان هاي تهران و محالتي 
كه اين طرح در آنها در حال اجراس��ت، بوده، به آث��اري كه تاكنون به 
دبيرخانه رس��يده اند نيز اش��اره كرده و مي گويد: ۱۵ مقاله، ۳ شبكه 
اجتماعي و ۴ مس��تند ۱۰۰ ثانيه اي به دبيرخانه ارسال شده و با توجه 
به تعداد تماس هايي كه درخواست مهلت داشته اند، فكر مي كنيم بايد 

منتظر رسيدن بيش از ۱۰۰ اثر در حوزه هاي مختلف باشيم. 
حسن پور با تأكيد بر اينكه آثار بايد به آدرس شهر ري، ميدان نماز، خيابان 
امام حسين )ع(، معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سيدالشهدا )ع( 
يا com .gmail@sotdanesh ارسال و براي كسب اطالعات بيشتر 
مي توان به سايت ir .basij .sot مراجعه كرد در مورد جوايز مي گويد: 
در هر حوزه نفرات اول تا سوم، مبلغ ۲ ميليون تومان كمك هزينه سفر 
به عتبات عاليات، نفرات چهارم تا ششم مبلغ يك ميليون تومان كمك 
هزينه سفر به مش��هد مقدس و نفرات هفتم تا نهم نيز مبلغ ۵۰۰ هزار 
تومان هديه نقدي دريافت مي كنند. اين جوايز براي هر بخش جداگانه 

بوده و در مجموع از ۲۷ نفر تقدير به عمل خواهد آمد. 

 ۲۵۰ محفل »انس با قرآن« 
در مدارس يزد برگزار مي شود

رئيس اداره قرآن و عت�رت اداره  كل      یزد
آموزش و پرورش يزد از برگزاري ۲5۰ 
محف�ل »ان�س ب�ا ق�رآن« در م�دارس اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
سعيد غفاريان رئيس اداره قرآن و عترت اداره  كل آموزش و پرورش يزد 
با اشاره به نام گذاري ۲۳ تا ۳۰ آذرماه به عنوان هفته گراميداشت قرآن و 
عترت گفت: به مناسبت اين هفته مرحله اول مسابقات قرآن، عترت و نماز 
در سطح مدارس با شكوه خاص و ش��ركت بيش از نيمي از دانش آموزان 
يزدي آغاز خواهد شد.  وي برگزاري دعاي ندبه دانش آموزي در مسجد 
اعظم امامزاده جعفر)ع( يزد و ديگر بقاع و امامزادگان اس��تان، برگزاري 
نمايشگاه بزرگ قرآن با ارائه آثار قرآني دانش آموزان و فرهنگيان در مركز 
استان را از جمله برنامه هاي اين هفته اعالم كرد و افزود: همچنين به اين 
مناسبت ۲۵۰ محفل انس با قرآن در مدارس استان با محوريت حفظ جزء 
۳۰ قرآن كريم برگزار خواهد ش��د كه برنامه ريزي هاي الزم براي حضور 
حافظان برتر استان در اين محافل انجام شده اس��ت.  رئيس اداره قرآن 
و عترت اداره كل آموزش و پرورش اس��تان يزد،  ادامه داد: جشن تكليف 
متمركز در سه منطقه استان به مناسبت هفته قرآن و عترت برگزار مي شود 
كه بيش از ۲۵۰۰ دانش آموز دختر در اين جشن شركت مي كنند.  غفاريان 
تصريح كرد: در تالش هس��تيم تا با دعوت از قاريان برجسته و حافظان 
كش��وري نوجوان قرآن كريم و حضور آنان در تعدادي از محافل انس با 
قرآن در مدارس، شور و ش��وق مضاعفي را در رابطه با حفظ جزء سي ام 
قرآن كريم در بين دانش آم��وزان ايجاد نمايند.  وي حضور جامعه قرآني 
استان در گلزار شهدا و تجديد پيمان با شهداي جنگ تحميلي را يادآور 
شد و افزود: برنامه ريزي براي حضور گسترده در نماز جمعه و ارائه گزارش 
از فعاليت هاي قرآني آموزش و پ��رورش پيش از خطبه هاي نماز جمعه، 
برگزاري زنگ آسماني در طول هفته قرآن در مدارس كشور براي صبحگاه 

و اجراي برنامه متنوع قرآني در آن از ديگر برنامه هاست. 

 راه اندازي پايلوت نيمه صنعتي
 توليد نشاسته پليمري در اردبيل 

ب�ا انعق�اد تفاهمنام�ه هم�كاري بين     اردبيل
پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي و 
جهاددانشگاهي استان اردبيل، روند راه اندازي پايلوت نيمه صنعتي 
تولي�د نشاس�ته پليم�ري ب�ا س�رعت بيش�تري انج�ام مي گيرد. 
مهران اوچي اردبيلي رئيس جهاددانشگاهي استان اردبيل در مراسم انعقاد 
تفاهمنامه همكاري با پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي جهاددانشگاهي 
گفت: تدوين راهكار تجاري س��ازي و توليد محصوالت بر پايه نشاس��ته 
سيب زميني، بهره برداري از دانش فني و فرآيند توليد نشاسته با قابليت هاي 
صنعتي از اهدف مهم اين تفاهمنامه است.  وي با بيان اينكه اين همكاري ها، 
هم افزايي و توانمندسازي واحدهاي جهاد دانش��گاهي را به دنبال خواهد 
داشت، افزود: با بهره گيري از دانش فني پژوهشكده، ساخت پايلوت نيمه 
صنعتي توليد نشاسته پليمري در قالب طرح فناورانه با حمايت دفتر مركزي 
جهاد دانشگاهي و استانداري اردبيل و با همكاري پژوهشكده توسعه صنايع 
شيميايي اجرا خواهد شد.  رئيس جهاددانشگاهي استان اردبيل با اشاره به 
اينكه راه اندازي پايلوت نيمه صنعتي توليد نشاسته پليمري به عنوان طرح 
كالن ملي استاني از اولويت هاي جهاددانشگاهي استان اردبيل است، تصريح 
كرد: اين واحد با راه اندازي پايلوت نيمه صنعتي توليد نشاس��ته پليمري 
مي تواند بخشي از نياز كشور به اين محصول وارداتي را تأمين و به اقتصاد 
كشور و استان كمك كند.  عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي استان اردبيل 
يادآور شد: در استان اردبيل ۷۵۰ هزار تن سيب زميني توليد مي شود كه 
۲۵۰ هزار تن آن درجه سه و چهار است كه مي توان از آن براي توليد نشاسته 
پليمري در صنعت حفاري استفاده كرد.  در اين مراسم رئيس پژوهشكده 
توسعه صنايع شيميايي جهاددانشگاهي اردبيل نيز گفت: اين پژوهشكده، 
دانش فني توليد محصول و فرآيند مشتمل بر پروتكل فرآيند توليد و تمامي 
تجهيزات و الزامات مربوط به توليد محصول در اختيار جهاددانش��گاهي 
استان اردبيل قرار مي دهد.  مسعود كمبراني تصريح كرد: با توجه به اينكه در 
استان اردبيل سطح زير كشت سيب زميني بسيار باال است به همين خاطر 
در تالش هستيم تا نشاسته سيب زميني هاي درجه سه و چهار را به نشاسته 

حفاري تبديل كنيم كه ارزش افزوده  بااليي دارد. 

محمدرضا هاديلو

تحويل مسکن خانواده هاي سيل زده آق قال تا آخر آذرماه
   گلستان تمامي چادرها 
مناط�ق  در 
سيل زده برچيده شده و تنها پنج چادر در 
شهرس�تان آق قال وجود دارد كه بر اساس 
تعهد پيشين تا پايان آذر منازل مسكوني 
اين خانواده ها نيز تحويل داده خواهد شد. 
هادي حق شناس استاندار گلستان درباره آخرين 
وضعيت بازسازي مناطق سيل زده استان گلستان 
گفت: عمليات پي  كن��ي ۹۲ درصد واحدهاي 

آسيب ديده از سيل انجام شده است و ۵۰ درصد واحدها نيز به مرحله سقف رسيده اند.  وي افزود: تمامي 
چادرها در مناطق سيل زده برچيده شده و فقط پنج چادر در شهرستان آق قال وجود دارد كه براساس 
تعهد پيشين تا پايان آذر منازل مسكوني اين خانواده ها نيز تحويل داده خواهد شد.  استاندار گلستان ادامه 
داد: با توجه به نياز مصالح براي ساخت واحدهاي مسكوني سيل زدگان دستور ممنوعيت خروج مصالح از 
استان صادر شده و روند رو به بهبود است.  حق شناس گفت: تاكنون ۵۵ كيلومتر از مسير ۲۰۰ كيلومتري 

رودخانه قره سو و ۸۵ كيلومتر از مسير ۷۱۵ كيلومتري گرگانرود اليروبي شده است.

واکسينا سيون طيور آذربايجان غربي در برابر بيماري نيوکاسل
    آذربایجان غربي ۷۷۰ هزار قطعه 
طي�ور بومي و 
روستايي در اين استان به صورت رايگان در 
برابر بيماري نيوكاس�ل ايمن سازي شدند. 
كامي��ار داهي��م مدي��ركل دامپزش��كي 
آذربايجان غربي با اعالم پايان مايه كوبي ۷۷۰ 
هزار قطعه طيور بومي و روستايي عليه بيماري 
نيوكاسل در استان گفت: در اجراي طرح ملي 
واكسيناسيون طيور بومي و روستايي عليه اين 

بيماري ۸۰۰ هزار ُدز واكسن مورد استفاده قرار گرفت.  وي با اشاره به اينكه اين طرح براساس وظايف 
قانوني سازمان دامپزشكي كشور در مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها 
انجام ش��د، افزود: هدف از اجراي اين طرح كنترل و پيشگيري از بيماري نيوكاسل در طيور بومي و 
روستايي، جلوگيري از انتشار بيماري به واحدهاي صنعتي، كاهش خسارت ناشي از بيماري نيوكاسل 
و كمك به اقتصاد خانوارهاي روستايي است.  داهيم اظهاركرد: واكسيناسيون طيور روستايي و بومي 
بر عليه بيماري نيوكاسل با استفاده از توان فني، تخصصي، نظارتي و پشتيباني اداره كل دامپزشكي 

در سطح استان انجام و مرحله اول آن به پايان رسيد. 

بيمارستان عجب شير به بهره برداري مي رسد
ب�ا توج�ه ب�ه      آذربایجان شرقي
 ۷۰ پيش�رفت 
درصدي بيمارستان جديد عجب شير اين 
مركز درماني 8۲ تختخوابي سال آينده به 

بهره برداري مي رسد. 
محمدحس��ين صومي رئيس دانش��گاه علوم 
پزش��كي تبري��ز در بازدي��د از رون��د اجراي 
طرح هاي بهداشتي درماني شهرستان عجب 
ش��ير گفت: اي��ن بيمارس��تان در زميني به 

مساحت ۱۵ هزار مترمربع با زيربناي ۸ هزار و ۶۷ مترمربع در چهار طبقه در حال احداث است.  وي 
افزود: فضاي فيزيكي بيمارستان فعلي عجب شير فرسوده بوده و هر لحظه امكان ريزش و خسارت 
در اين بيمارستان وجود دارد از اين رو نياز است روند ساخت بيمارستان جديد شتاب گيرد.  رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي تبريز با بيان اينكه تا كنون براي بيمارستان جديد ۵۵ ميليارد تومان هزينه شده 
است، ادامه داد: اين بيمارستان داراي بخش هاي تخصصي داخلي زنان و زايمان، مراقبت هاي ويژه، 
كلينيك هاي فوق تخصصي، آزمايشگاه ها، بخش نوزادان و كودكان و درمانگاه هاي تخصصي است. 

اعزام هزار مددجوي کميته امداد مازندران به اماکن زيارتي  
 81۳ و  ه�زار     مازندران
مددج�وي زير 
پوشش كميته امداد از آغاز امسال تاكنون به 
مشهد مقدس، قم و عتبات عاليات اعزام شدند. 
بشير عاليشاه معاون فرهنگي كميته امداد امام 
خميني مازندران با بيان اينكه تاكنون ۴ هزار 
و ۶۴۸ مددجو به اردو ه��اي زيارتي، تفريحي 
وآموزش��ي يكروزه اعزام ش��دند، گفت: هدف 
از برگزاري اردوي يك��روزه ايجاد انس و الفت، 
تحكيم بنيان خانواده، گس��ترش تعميق مهارت هاي فردي و اجتماعي، ع��زت نفس و ارتقا بينش 
اسالمي، ترويج فرهنگ كار و تالش بوده است.  وي با اشاره به اينكه برنامه اردوي هاي يكروزه شامل 
كالس هاي احكام، اخالق، دعوت به نماز، مهدويت است، افزود: زنان سرپرست خانوار، دختران در 
آستانه ازدواج، افراد بازمانده از تحصيل، سالمندان، دانش آموزان و دانشجويان در اين اردو ها شركت 
مي كنند.  معاون فرهنگي كميته امداد امام خمين��ي مازندران به مؤثر بودن برنامه هاي فرهنگي بر 
سبك زندگي و توانمندسازي مددجويان اشاره كرد و گفت: با برگزاري اردو هاي زيارتي و آشنايي با 

سبك زندگي اهل بيت )ع( در جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي نقش دارد. 

 راه اندازي انجمن پيام مهرباني
 در دانشگاه هاي  بوشهر

مدي�ركل كميته امداداس�تان      بوشهر
بوشهر از راه اندازي انجمن پيام 
مهرباني در دانشگاه هاي اين استان با هدف جذب حامي براي 
حمايت از فرزندان ايتام و محسنين تحت حمايت كميته امداد 

استان بوشهر خبر داد. 
احمد لطفي مديركل كميته امداد استان بوشهر با اشاره به راه اندازي 
انجمن پيام مهرباني در دانشگاه هاي بوشهر گفت: هم اكنون بيش 
از ۱۲ هزار دانش��جو تحت حمايت كميته امداد است كه در طول 
سال خدمات مختلف تحصيلي و شهريه اي از كميته امداد دريافت 
مي كنند و تعدادي از آنها بي سرپرست هستند.  وي با تأكيد برنقش 
مهم دانشگاه ها در رسيدگي به ايتام افزود: جامعه دانشگاهي با توجه 
به گستردگي آن مي تواند با شعار هر دانشجو، هر كارمند و هر استاد 
حامي يك فرزند يتيم در اين طرح مشاركت داشته باشند.  وي ادامه 
داد: اين طرح سال هاست دركميته امداد به  منظور جذب حامي براي 

ايتام بي سرپرست زير ۱۸ سال فعاليت مي كند.

  تصفيه خانه فاضالب شهر ايالم
 تکميل مي شود

فاز يك طرح ارتقاي تصفيه خانه      ایالم
فاضالب ش�هر ايالم سال آينده 

تكميل مي شود. 
افشين مظاهري مديرعامل شركت آب و فاضالب شهري ايالم با 
اشاره به برنامه ريزي براي تكميل فاز يك طرح ارتقاي تصفيه خانه 
فاضالب شهر ايالم گفت: در صورت حمايت مسئوالن استاني و 
تأمين اعتبار و تخصيص به موقع اعتبارات فاز يك طرح ارتقاي 
تصفيه خانه فاضالب شهر ايالم تا خرداد ۹۹ به بهره برداري خواهد 
رس��يد.  وي تصريح كرد: با اجراي اين فاز عالوه بر تحت پوشش 
قرار گرفتن جمعيت فعلي، با باال رفتن معيارهاي زيست محيطي 
مش��كل بو نيز حل خواهد ش��د.  به گفته مديرعامل شركت آب 
و فاضالب ش��هري ايالم با توجه به افزايش جمعيت ش��هري و 
مشكالت زيست محيطي و همچنين عدم ظرفيت كافي تصفيه 
خانه فاضالب شهر ايالم، طرح ارتقا و افزايش ظرفيت در دستور 

كار شركت آب و فاضالب شهري استان ايالم قرار گرفت است. 

 شناسايي 43۰ نقطه حادثه خيز
 در حريم رودخانه هاي قزوين 

   قزوین با شناسايي ۴۳۰ نقطه حادثه خيز 
در محدوده رودخانه هاي قزوين 
براي جلوگيري از جاری شدن س�يل ۴1 رودخانه عبوري از 

شهرهاي استان اليروبي شد. 
قدرت اهلل عليخاني مديركل مديريت بحران استان قزوين گفت: پس 
از سيل فروردين موضوع بازديد از رودخانه ها براي بررسي وضعيت 
تجاوز به حريم آنها مورد توجه قرار گرفت و ۲۲۴ نقطه حادثه خيز با 
كمك شركت آب منطقه اي قزوين در استان شناسايي شده است.  
مهدي خاني تصريح كرد: ۶۳ نقطه حادثه خيز در شهرستان قزوين، 
۳۲ نقطه در آبيك، ۳۶ نقطه در شهرستان البرز، ۴۱ نقطه در بويين 
زهرا، ۲۱ نقطه در شهرستان آوج و ۳۳ نقطه در تاكستان شناسايي 
شده است.  مديركل مديريت بحران اس��تان قزوين يادآور شد: در 
استان قزوين ۱۵۷ رشته رودخانه وجود دارد كه ۴۷ رشته آن دائمي 
و ۱۱۰ رش��ته آن فصلي اس��ت كه تجاوز به حريم آنها در گذشته 

مشكالتي را براي شهروندان ايجاد كرده است. 

 آغاز زندگي مشترك ۱۳۲ زوج جوان 
از كنار حرم مطهر رضوي

ساخت ۸۹۱ واحد مسكن براي نيازمندان 
گيالني از سوي بسيج سازندگي

1۳۲ زوج جوان از       خراسان رضوي
سراسر كشور به 
دعوت مرك�ز امور بانوان و خانواده آس�تان 
قدس رضوي زندگي مشتركشان را در كنار 
كردن�د.  آغ�از  رض�وي  مطه�ر  ح�رم 
مراس��م ازدواج ۱۳۲ زوج جوان ب��ا حضور ۲۶۴ 
تازه عروس و داماد از استان هاي تهران، اصفهان 
و زنج��ان در قالب ط��رح آموزش��ي، فرهنگي و 
زيارتي مزدوجين زائر سراسر كشور »هم سايه« 
در رواق حضرت زهرا)س( حرم مطهر رضوي برپا 
شد.  حجت االسالم س��يدمهدي واعظ موسوي 
كارشناس خانواده در اين مراسم گفت: نقش اصلي 
زندگي مشترك را دو فرد متفاوت از جهات مختلف 
ايفا مي كنند كه اگر هر كدام از آنان به رس��الت و 
وظيفه خودش به خوبي عمل كند بنيان خانواده 
مستحكم خواهد شد.  وي با اشاره به اينكه تفاوت ها 
جاذبه زن و مرد در زندگي مشترك است، افزود: 
حفظ صفات لطافت و مهرباني زن و سرپرس��تي 
و قدرت آفريني مرد زيبايي است نه جابه جا شدن 
نقش آن دو در خانه، چراكه اين جابه جايي زمينه 
ورود آسيب هايي همچون مطلق گرايي را فراهم 

مي سازد.  حجت االسالم واعظ موسوي ادامه داد: 
از ديدگاه قرآن كريم اساسي ترين اصل در رفتار و 
تعامل ميان زن و شوهر معاشرت به معروف است؛ 
»َو َعاِش��ُروُهَنّ بِالَْمْعُروِف... ؛ و با ايشان)زنان( به 
شايس��تگي رفتار كنيد.« طبق اي��ن آيه هر نوع 
رفتاري كه در چارچوب مع��روف صورت پذيرد، 
شايس��ته و هرگونه رفتاري ك��ه از خطوط قرمز 
معروف عبور كند، ناپسند تلقي مي شود.  اهداي 
بس��ته متبرك همراه با يك جلد كالم اهلل مجيد 
و اعطاي هداي��اي فرهنگي به زوجي��ن، از ديگر 
ويژه برنامه هاي اين جشن معنوي و باشكوه بود.  
طرح فرهنگي، آموزشي و زيارتي »هم سايه« زير 
مجموعه طرح زندگي به سبك رضوي است كه 
برگزاري آيين جشن ازدواج نو مزدوجين سراسر 
كشور در راستاي حمايت مادي و معنوي، ترويج 
ازدواج آسان، ارتقای سطح آگاهي و تحكيم زندگي 
مش��ترك زوج هاي جوان يكي از ش��اخص ترين 
برنامه هاي اين طرح است كه از سوي مركز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوي و با همكاري 
معاونت محروميت زدايي، معاونت تبليغات اسالمي، 

انتظامات آستان قدس رضوي اجرا مي شود. 

مسئول سازمان      گيالن
بسيج سازندگي 
سپاه قدس گيالن از ساخت 8۹1 واحد مسكن 
توسط سپاه خبر داد و گفت: ۷۹1 واحد از اين 
خانه ه�ا ب�راي مددجوي�ان كميته  ام�داد و 
بهزيس�تي گي�الن و مابق�ي متعل�ق ب�ه 

سيل زدگان گلستاني است. 
احمد ابراهيمي مسئول سازمان بسيج سازندگي 
س��پاه قدس گيالن با اش��اره به عزم سپاه قدس 
گيالن و گروه هاي جهادي ب��راي خانه دار كردن 
محرومان، نيازمندان و مددجويان كميته امداد و 
بهزيستي گفت: طبق برنامه و توافقات انجام شده 
امسال ساخت ۸۹۱ واحد مس��كن محرومان در 
دستور كار س��پاه قدس گيالن قرار گرفته است.   
وي به توافق با كميت��ه امداد گي��الن و اداره كل 
بهزيستي استان در راستاي مشاركت سپاه براي 
ساخت مسكن محرومان را مورد اشاره قرار داد و 
افزود: بر اساس برنامه قرار شده امسال ۷۴۱ واحد 
مسكن مددجويي كميته امداد در استان توسط 
سپاه قدس گيالن ساخته و تحويل محرومان داده 
شود.  مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه قدس 

گيالن پيشرفت فيزيكي پروژه هاي ساخت مسكن 
مددجويان كميته امداد گيالن را ۵۵ درصد اعالم 
كرد و ادامه داد: تمان توان و تالش ما در مجموعه 
سپاه قدس گيالن و گروه هاي جهادگر اين است 
كه واحدهاي اشاره شده به موقع ساخته شود و با 
تكميل طرح ها تا قبل از پايان سال كليد اين خانه ها 
در دس��ت صاحبان آنها قرار گي��رد.  ابراهيمي با 
تأكيد بر اينكه در ايام مبارك دهه فجر امسال قطعاً 
تعداد زيادي از خانه هاي مددجويي كميته امداد 
توسط سپاه تكميل شده و به بهره برداري مي رسد 
تصريح كرد: ع��الوه بر طرح هاي س��اخت منزل 
مددجويان كميته امداد، سپاه قدس گيالن امسال 
كار احداث ۵۰ واحد مسكن متعلق به مددجويان 
بهزيستي استان را نيز تقبل كرده است.  مسئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه قدس گيالن تحويل 
خانه هاي مددجويان بهزيستي استان در موعد مقرر 
را از برنامه هاي پيش روي سپاه عنوان كرد و گفت: 
با توجه به وقوع سيل در استان گلستان، مسئوليت 
ساخت ۱۰۰ واحد مسكن مددجويي كميته امداد 
و بهزيستي در شهرستان گميشان نيز بر عهده سپاه 

قدس گيالن قرار داده شده است. 


