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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

هالل احمر استان     زنجان
زنجان همزمان با 
سالگرد شهادت س�ردار س�ليماني اقدام به 
برگزاري جش�نواره »رفيق خوشبخت ما« با 
هدف تبيين سبك زندگي اين سردار شهيد 
نموده كه تا نيم�ه دوم بهمن م�اه ادامه دارد. 
 عل��ي طاهري سرپرس��ت جمعي��ت هالل احمر 
استان زنجان گفت: جشنواره »رفيق خوشبخت 
ما« با هدف آشنايي نس��ل جوان با سبك زندگي 
و الگوي رفتاري، اخالقي و تربيتي مكتب س��ردار 
دل ها در ابعاد نوع دوس��تي، مردم داري و س��اده 
زيس��تي در خان��واده و جامعه با ابعاد سياس��ي، 
شخصيتي و معنوي شهيد حاج قاسم سليماني، 
ترويج فعاليت هاي بشر دوستانه متاثر از منش هاي 
اخالقي و آرمان هاي انس��اني در مي��ان نوجوانان 
و جوان��ان، ترويج فرهن��گ از خودگذش��تگي و 
بشردوستي اين شهيد واالمقام در جامعه برگزار 
مي ش��ود.  وي افزود: اين طرح دو رويداد را شامل 

مي شود كه بخش نخست از آن، برگزاري جشنواره 
فرهنگي - هنري با هدف بررس��ي سبك زندگي 
حاج قاسم متناسب با ش��عارها و اهداف جمعيت 
هالل احمر است.  سرپرست جمعيت هالل احمر 
اس��تان زنجان تصريح كرد: بخش هاي جشنواره 

رفيق خوش��بخت ما شامل ش��عر، روايت، مقاله، 
دلنوشته، نقاشي، خوشنويسي، پادكست، فيلمنامه، 
پوستر، موشن گرافي، انيميشن، اپليكيشن، اطالع 
نگاشت، نمايش��نامه و فيلم كوتاه است.  طاهري 
گفت: بخش نخس��ت اين جش��نواره همزمان با 

سالروز شهادت حاج قاسم سليماني آغاز شده و تا 
۱۳ دهه فجر ادامه دارد كه مخاطبان مي توانند آثار 
خود را در قالب هاي بيان ش��ده در سايت سازمان 
جوان��ان ب��ه آدرس javanan. rcs. rafigh و در 
همين دهه ثبت كنند.  وي به بخش دوم جشنواره 
رفيق خوشبت ما اشاره كرد و افزود: اين بخش با 
عنوان »چلچراغ« در قال��ب برنامه هاي مذهبي و 
بشردوستانه به نيابت از اين س��ردار شهيد انجام 
مي شود كه همزمان با سالگرد شهادت آغاز شده و 
تا ۲۲ بهمن ماه نيز ادامه خواهد داشت.  سرپرست 
جمعيت هالل احمر اس��تان زنجان گفت: در اين 
رويداد داوطلب��ان و عالقه من��دان نيت مي كنند 
تا در اين مدت اقدامات و امور خي��ر را به نيابت از 
س��ردار دل ها اجرا و ثواب آن را به روح آن شهيد 
هديه كنند.  طاهري خاطرنشان كرد: عالقه مندان 
مي توانند در طرح چلچراغ نذر اعمال مذهبي اعم از 
قرائت قرآن، ختم صلوات و ادعيه هاي مختلف را به 

روح بلند سردار شهيد سليماني هديه كنند.

برگزاري جشنواره »رفيق خوشبخت ما« ازسوي هالل احمر زنجان

كمك يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريالي  به  محصالن نيازمند  مهابادي 
با همراهي مراكز     آذربايجان غربي
نيك��وكاري و 
كم�ك خي�ران و حماي�ت كميت�ه ام�داد 
شهرستان مهاباد يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
ش�د.  كم�ك  نيازمن�دان  ب�ه  ري�ال 
حس��ين خضري رئي��س كميت��ه ام��داد امام 
خميني )ره( مهاباد گفت: تاكن��ون يك ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون ري��ال از طريق اين نه��اد، مراكز 
نيكوكاري و خيران ب��ه دانش آموزان كم بضاعت 

كمك ش��ده اس��ت.  وي افزود: اين مبلغ براي خريد ۵۰ دس��تگاه تبلت به منظور كمك به روند آموزشي 
دانش آموزان نيازمند و مددجويان تحت حمايت اين نهاد هزينه ش��ده اس��ت.  رئي��س كميته امداد امام 
خميني)ره( مهاباد تصريح كرد: برخي از دانش آموزان به ويژه مددجويان كميته امداد به تبلت يا گوشي هاي 
هوشمند براي آموزش دسترسي ندارند كه تالش مي شود تا با كمك مردم و خيران، اقدامات مؤثري براي 
حل اين مشكل انجام شود.  خضري گفت: براي رفاه حال مشتركان، صدقات و سرعت عمل در جمع آوري 
كمك هاي مردمي، خيران مي توانند كمك هاي نقدي خود را از طريق كد #۰۴۴۱۰ *۸۸۷۷ * و شماره تلفن 
ثابت ۰۹۶۸۸۷۷ پرداخت يا با ارسال عدد يك به سامانه پيامكي ۸۸۷۷ كمك هاي نقدي خود را واريز كنند.

سرمايه گذاري 4۵8 ميليارد ريالي با هدف جهش توليد در سبزوار
از اوايل امسال     خراسان رضوي
ن  كن���و تا
4۵8ميليارد ريال سرمايه گذاري صنعتي با 
هدف جهش توليد در شهرس�تان سبزوار 

انجام شده است. 
علي اميدبخش رئي��س اداره صنعت، معدن و 
تجارت سبزوار گفت: با هدف جهش توليد ۲۳ 
فقره پروانه بهره برداري صنعتي با اشتغال ۲۷۱ 
نفر با سرمايه گذاري ۴۵۸ ميليارد ريالي از ابتداي 

سال جاري در بخش هاي صنايع شيميايي، فلزي، برق و چوب شهرستان سبزوار به نتيجه رسيد.  وي افزود: 
حجم سرمايه گذاري صورت گرفته در حوزه صنايع شهرستان سبزوار ظرف ۱۰ ماه امسال در مقايسه با 
ميزان سرمايه گذاري انجام شده در مدت مشابه پارسال دو برابر بيشتر است. رئيس اداره صنعت، معدن و 
تجارت سبزوار به ظرفيت هاي قابل توجه حوزه صنعت و معدن اين خطه و تالش براي ارتقای بهره وري از 
آن اشاره كرد وگفت: تسهيل در صدور مجوزها و حمايت دفتر سرمايه گذاري، تمايل افراد صاحب سرمايه 
را به فعاليت در بخش صنعت سبزوار باال برده است.  اميدبخش افزود: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در 

سبزوار از ابتداي امسال تاكنون مشكالت ۹۰ واحد توليدي را مورد بررسي قرار داده است. 

آزادي 42 زنداني مالي آذربايجان غربي در دهه فجر  
رئيس ستاد ديه     آذربايجان غربي
آذربايجان غربي 
از آزادي 4۲ زندان�ي جرائم غير عمد در دهه 

فجر امسال خبرداد. 
كريم زاده رئيس س��تاد ديه آذربايجان غربي 
گف��ت: پ��س از بررس��ي پرونده تع��دادي از 
محكومان مالي و جرائم غي��ر عمد در هيئت 
امنا ۴۲ نفر از محكومان مالي جرائم غير عمد 
استان آذربايجان غربي در دهه فجر امسال آزاد 

مي شوند.  وي با اشاره به اينكه س��تاد ديه آذربايجان غربي از اول سال جاري با وجود شرايط كرونا و 
برخي محدوديت ها اقدامات بسيار خوبي براي آزادي محكومان مالي جرائم غير عمد استان انجام داد، 
افزود: در سال جاري ۲۱۰ نفر از زندانيان مالي استان آزاد شده اند.  رئيس ستاد ديه آذربايجان غربي ياد 
آورشد: در حال حاضر نزديك ۳۰۰ زنداني مالي در صف انتظار براي دريافت تسهيالت يا كمك هاي 
مالي براي آزادي هستند كه در بين آنها چندين نفر زن نيز وجود دارد.  كريم زاده ادامه داد: جمع آوري 
كمك هاي مردمي، اعطاي تسهيالت بانكي، رايزني با شاكيان در جهت حل مشكالت محكومان مالي 

جرائم غير عمد از جمله اقدامات ستاد ديه براي كمك به اين محكومان و آزادي آنهاست. 

آغاز طرح »زراعت چوب« در اراضي زراعي كرمانشاه 
اداره  رئي�س      كرمانشاه
جن�گل داري و 
جنگل كاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
كرمانشاه از اجراي طرح زراعت چوب در سطح 
7۰۰ هكت�ار از اراضي زراعي اس�تان خبر داد. 
عبدالعلي جليليان رئي��س اداره جنگل داري و 
جنگل كاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان كرمانشاه با بيان اينكه سال گذشته طرح 
زراعت چوب در س��طح ۳۰۰ هكت��ار از اراضي 

زراعي استان اجرايي شد، گفت: امسال بنا داريم اين طرح را در سطحي بيش از دو برابر سال گذشته و 
در سطح ۷۰۰ هكتار از اراضي زراعي استان اجرايي كنيم.  وي افزود: توقف بهره برداري از جنگل هاي 
شمال به دليل اعالم تنفس اين جنگل ها در كنار باال رفتن قيمت چوب و نياز صنايع و كارخانجات به 
چوب از داليل توسعه طرح زراعت چوب در استان است.  رئيس اداره جنگل داري و جنگل كاري اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمانشاه گفت: طرح زراعت چوب در شهرستان هاي گرمسير شامل 
دو شهرستان قصرشيرين و سرپلذهاب با گونه اكاليپتوس و در شهرستانهاي سردسير مثل كرمانشاه، 

هرسين، صحنه، سنقروكليايي و كنگاور هم با گونه صنوبر خواهد بود. 

 دومين فروند اسكله فلزي 
جزيره هنگام نصب شد

مديركل بنادر و دريانوردي استان    هرمزگان
هرمزگان از نصب دومين فروند 
اس�كله فل�زي در حوضچ�ه جزي�ره هن�گام خب�رداد. 
علي رضا محمدي كرجي ران مدي��ركل بنادر و دريانوردي اس��تان 
هرمزگان با اشاره به جاذبه هاي گردشگري طبيعي و دريايي جزيره 
هنگام گفت: اين جزيره به دليل وجود زيبايي هاي چش��م نواز نظير 
دسته هاي دلفين كه در آب هاي نزديك جزيره زندگي مي كنند، سواحل 
زيبا )ساحل نقرهاي( و بازارچه عرضه صنايع دستي و غذاهاي دريايي 
همه ساله پذيراي گردشگران متعدد از اقصي نقاط كشور و دنياست.  
وي با بيان اينكه به منظور ارتقای سطح ايمني مسافران و گردشگران، 
سال گذشته يك فروند اسكله در حوضچه اين جزيره نصب شد، افزود: 
دومين فروند اسكله فلزي نيز با هدف تفكيك مسير ورودي و خروجي 
و جلوگيري از مدت زمان انتظار شناور و مسافر به ويژه در روزهاي اوج 

حضور گردشگر و تعدد مسافر ساخته و در محل نصب شد.

 رهايي 22 زنداني جرائم غيرعمد 
از زندان هاي كهگيلويه و بويراحمد 

در آستانه سالروز دهه مباركه فجر     كهگيلويه و بويراحمد
و با حضور مشاور رئيس سازمان 
زندان هاي كشور آيين آزادسازي ۲۲ نفر از زندانيان جرائم غيرعمد 
همراه با محفل ان�س با قرآن كريم در زندان ياس�وج برگزار ش�د. 
منصور بيژني مديركل زندان هاي استان كهگيلويه و بويراحمد 
در مراس��م آزادي ۲۲ نفر از زندانيان غير عمد با اش��اره به اينكه 
تمام تالش ما و مقامات قضايي كمك به زندانيان واجد الشرايط 
مي باشد، گفت: در همين راستا و با تالش ها و پيگيري همكاران 
خود در ستاد ديه و همراهي مراجع قضايي و همچنين با رضايت 
شكات توانستيم در آس��تانه پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي 
تعداد ۲۲ نفر از زندانيان جرائم غيرعمد را آزاد كنيم.  وي افزود: 
ميزان بدهكاري اين افراد يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان بوده 
كه ۹۵۶ ميليون آن از منابع س��تاد ديه، پرداخت و مابقي آن با 

گذشت و رضايت شاكيان تأمين شده است. 

 توزيع 4۰۰ بسته معيشتي
 بين كارگران ساختماني فصلي در قم

انجمن كارگران س�اختماني قم، با      قم
توزيع 4۰۰ بسته معيشتي ديگر در 
بين كارگران ساختماني و فصلي اين استان، تعداد سبدهاي كاالي 
توزيعي خود، از ابتداي شيوع كرونا تاكنون را به عدد 14 هزار رساند. 
عباس شيري رئيس كانون كارگران ساختماني استان قم، گفت: 
با همراهي ستاد مردمي خيرين كريمه اهل بيت)ع(، ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( سپاه اس��تان قم، آستان قدس رضوي و كمك هاي 
مردمي و خيرين، الحمداهلل توانستيم تحت عنوان كانون انجمن هاي 
صنفي كارگران ساختماني استان قم، امسال موفق شديم۱۴ هزار 
بسته معيشتي بين كارگران س��اختماني و كارگران فصلي توزيع 
كنيم.  وي با اش��اره به توزيع اين ۴۰۰ سبد كاال كه ارزش تقريبي 
هر كدام حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، افزود: اعضاي انجمن كارگران 
ساختماني قم، با حضور در چند ميدان شناخته شده شهر قم، اقدام 

به توزيع ۲۰۰ عدد بن بين اين كارگران كردند.

 موفقيت 100 درصدي اجراي طرح 
شهيد سليماني در استان مركزي

اجراي طرح »بناي نور« با هدف بازسازي 
عتبات عاليات به همت گيالني ها

ط�رح ش�هيد     مركزي
ني  س����ليما
موفقيت 1۰۰ درصدي داشته و سبب كاهش 
چش�مگير مبتالي�ان و فوتي هاي ناش�ي از 
ويروس كرونا در استان مركزي شده است. 
سردار محسن كريمي فرمانده س��پاه روح اهلل 
اس��تان مركزي در نشس��ت تخصصي بررسي 
دستاوردهاي طرح جهادي و سالمت شهيد حاج 
قاسم سليماني كه به صورت ويدئو كنفرانس با 
فرمانده كل سپاه پاسداران، برگزار شد، گفت: 
اكنون به بركت نام مبارك ش��هيد س��ليماني 
و همت هم��ه نيروها به خص��وص كادر درمان 
مجاه��د و بس��يجيان ف��داكار موفقيت ۱۰۰ 
درصدي در اين طرح در استان مركزي حاصل 
شده است.  سرهنگ پاس��دار محمد گودرزي 
معاون هماهنگ كننده س��پاه روح اهلل اس��تان 
مركزي نيز در ادامه گفت: طرح شهيد سليماني 
با جهاد همه جانبه و بسيج عمومي مردم براي 
سالمت و كاهش آس��يب هاي كرونا شرايط را 
كامالً تغيير داد و اين طرح كه با محوريت روحيه 
بسيجي در حال انجام است بار ديگر تفكر نجات 
بخش بسيج را به اثبات رساند. وي افزود: طرح 

جهادي و س��المت شهيد س��ليماني بار ديگر 
پويايي و نشاط بسيج را به رخ كشاند و همان گونه 
كه بسيج در طول سال هاي انقالب صحنه هاي 
به يادماندني را به يادگار گذاشته در اين طرح نيز 
بار ديگر اين حماسه خلق شد.  معاون هماهنگ 
كننده سپاه روح اهلل اس��تان مركزي ادامه داد: 
در استان مركزي با سازماندهي هايي كه انجام 
شده، طرح شهيد س��ليماني از روزهاي ابتداي 
شروع با محوريت بس��يجيان و شبكه بهداشت 
در سطح استان عملياتي ش��د كه بيش از يك 
هزار و ۹۹۴ تيم تخصصي تش��كيل كه شامل 
۷۵۰ تيم رصد و شناسايي، ۶۰۶ تيم حمايتي، 
۱۳۴ تيم مراقبتي و ۵۰۴ تيم نظارتي هستند.  
گودرزي گف��ت: كميته ه��اي تخصصي طرح 
ش��هيد س��ليماني بيش از ۵ هزار و ۱۰۰ نفرند 
كه آموزش تخصصي ديده ان��د و در قالب هاي 
مختلف به مردم خدمات ارائ��ه مي دهند.  وي 
افزود: همچنين ۱۶۸ پزشك متخصص، ۲۱۹ 
گروه پرستاري، ۱۰۵ همراه بيمار، ۶۵ نيرو براي 
تغسيل و تدفين اموات و ۲۶۴ نيروي خدماتي 
كه عمدتاً از بسيجيان و طالب هستند در طرح 

شهيد سليماني به كار گيري شده اند.

در راس���تاي     گيالن
بازسازي عتبات 
عالي�ات ط�رح »بن�اي ن�ور« ب�راي هدف 
جم�ع آوري كمك ه�اي مردمي در اس�تان 

گيالن اجرا مي شود. 
مجيد دوهندو رئيس س��تاد بازسازي عتبات 
عاليات گيالن با بيان اينكه ستاد عتبات عاليات 
به همت س��ردار س��ليماني بنيان گذاري شد، 
گفت: اين ستاد دو مأموريت راهبردي دارد كه 
يكي از آنها گرفتن پروژه از كشور عراق است و 
شامل مرمت و بازسازي عتبات عاليات مي شود.  
وي راهبرد دوم اين سازمان را استفاده از تمام 
ظرفيت استان براي جمع آوري نذورات حضرات 
معصومين دانست، و افزود: مردم ما همواره در 
هر شرايطي توسل و توكل مي كنند و در شرايط 
سخت فعلي نيز با اين دو مؤلفه بر مشكالت فائق 
مي آييم.  رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات 
گيالن با اشاره به هدف اين ستاد تصريح كرد: 
هدف اين اس��ت كه در كنار حفظ مرقد مطهر 
ائمه اطه��ار، كاري كنيم زائر ايران��ي با خيال 
راحت و ب��ا تمام امكانات و ب��ه راحتي ائمه )ع( 
را زيارت كند.  دوهندو با اش��اره به روش هاي 

جمع آوري نذورات توسط عتبات عاليات، گفت: 
هدف گذاري اين ستاد در اين زمينه متناسب 
با جمعيت هر استان ساالنه نفري ۵ هزار تومان 
است.  وي ادامه داد: اهداي »سند افتخار« نيز 
يكي ديگر از روش هاي كمك به اين ستاد است 
كه هر كس به هر ميزان كه تمايل دارد مي تواند 
به عتبات كمك و س��پس سند افتخار دريافت 
كند.  رئيس س��تاد بازس��ازي عتبات عاليات 
گيالن با اش��اره به طرح »بناي ن��ور« گفت: با 
بانك رس��الت در كل كش��ور هماهنگ شده و 
اشخاص مي توانند از مبلغ يك ميليون تومان 
تا ۴ ميليون تومان نس��بت به مشاركت در اين 
طرح اق��دام كنن��د و ماهيانه ۱۷ ه��زار تومان 
قس��ط آن را پرداخت كنند.  دوهندو با اش��اره 
به اينكه ۱۸ موكب در گيالن داريم كه بهترين 
ظرفيت براي استان محسوب مي شوند، افزود: 
اين موكب ها مردمي بوده و با بودجه دولتي كار 
نمي كنند.  وي با بيان اينكه در اربعين، موكب ها 
از آستارا تا مرز خس��روي و تا خود كربال فعال 
هس��تند، تصريح كرد: اين موكب ه��ا عالوه بر 
خدمات دهي به زائران ايراني، از زائران خارجي 

نيز پذيرايي مي كنند.

  اردبيل: نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس گفت: 
كارخانه توليد قطعات خودرو در اردبيل احداث مي شود.  سيد كاظم موسوي 
در نشست مشترك با مديرعامل ايران خودرو و سرمايه گذار اين طرح گفت: 
اجراي اين طرح با اعتبار اوليه ۱۵ تا ۲۰ ميليون يورو معادل ۵۰۰ ميليارد 
تومان به زودي در اردبيل آغاز خواهد شد.   وي افزود: با توجه به پتانسيل 
عظيم استان اردبيل به ويژه از نظر نيروي انساني، با رايزني هاي انجام شده، 

سرمايه گذار توانمندي انتخاب و مقدمات اين كار فراهم شده است. 
  ايالم: قنبر موسي نژاد مديركل كميته امداد ايالم و دبير شوراي زكات 
استان از افزايش ۷۰ درصدي پرداخت زكات جمع آوري شده امسال ايالم  
نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: مردم نيكوكار اين استان از ابتداي 
س��ال تاكنون بيش از ۵ ميليارد و ۴۵۰ ميليون توم��ان زكات پرداخت 
كرده اند كه اين ميزان حدود ۹۹ درصد زكات هدف گذاري شده اين استان 
بوده است.  وي تصريح كرد: از ميزان زكات جمع آوري شده اين استان ۸۷ 
درصد آن صرف پرداخت به فقرا و نيازمندان شده و ۱۳ درصد آن نيز صرف 

انجام پروژه هاي عمراني عام المنفعه شده است. 
  سيستان وبلوچستان: سرپرست تيم راهداري وحدت سيستان از 
اجراي عمليات اليروبي ۳۲۱ دستگاه پل در شهرستان هاي زابل، زهك، 
هامون، هيرمند و نيمروز به منظ��ور آمادگي وقوع احتمالي س��يالب و 
بارندگي هاي زمستانه در سال جاري توس��ط نيروهاي راهداري اين تيم 
خبرداد.  رحمت اهلل نارويي گفت: راهداران اين تيم تحت تأثير شرايط آب و 
هوايي سيستان ناشي از توفان هاي پي درپي در اين مدت اقدام به جمع آوري 
۳۵ هزار و ۱۲۲ متر مكعب ماسه بادي از سطح مسيرهاي ارتباطي و پل هاي 
اين منطقه كردند.  وي روكش آس��فالت حدود ۱۷ كيلومت��ر از راه هاي 
ارتباطي، نصب و ترميم ۶۰۴ متر گاردري��ل، مونتاژ ۱۰۶ مترمربع تابلو و 
عالئم اطالعاتي، لكه گيري ۵ هزار و ۶۰۱ متر مربع از محورها، نصب ۲ هزار 
و ۴۹۵ تابلو انتظامي، اخطاري، مسيرنما و چشم گربه اي را از ديگر اقدامات 

راهداران اين تيم در ۱۰ ماهه سال جاري عنوان كرد. 
  س�منان: مديركل كميته امداد س��منان گفت: در سه ماهه نخست 
س��ال جاري ۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان صدقه توس��ط مردم استان 
پرداخت شده كه صرف محرومان مي شود.  محسن مسعوديان راد با بيان 
اينكه صدقات پرداختي طي ماهه هاي اخير توسط مردم استان سمنان در 
سرفصل هاي مختلف حمايتي مددجويان و نيازمندان هزينه شده است، 
افزود: ۶۶ درصد از مجموع مشاركت هاي مردمي در حوزه حمايت هزينه 
شده است.  وي با اش��اره به اينكه ۱۵ درصد كمك به پرداخت فرانشيز و 
خدمات ويژه درمان مددجويان استان شده است، تصريح كرد: سه درصد از 
اين بخش در ارائه خدمات ويژه به سالمندان، ۲۰ درصد كمك به امر ازدواج 

و ۲۰ درصد پرداخت كمك هاي ضروري صرف و هزينه شده است.

تبريز ميزبان پنجمين كنگره بين المللي 
هنرهاي اسالمي و صنايع دستي در ارديبهشت ماه 

دبير علمي پنجمين كنگره بين المللي     آذربايجان شرقي
هنرهاي اسالمي و صنايع دستي ايران 
اسالم از برگزاري اين كنگره با حضور انديشمندان و متخصصان حوزه 
هنرهاي اسالمي و صنايع دستي جهان اسالم در بيستم و بيست ويكم 
ارديبهشت ماه سال آتي در دانش�گاه هنر اسالمي تبريز، خبر داد. 
مهدي  محمدزاده دبير علمي پنجمين كنگره بين المللي هنرهاي اسالمي 
و صنايع دستي ايران اسالم در تشريح جزئيات برگزاري پنجمين كنگره 
بين المللي هنرهاي اسالمي و صنايع دستي ايران اسالم در تبريز، گفت: 
اين كنگره كار مشترك مركز پژوهش هاي تاريخ، هنر و فرهنگ اسالمي 
)ارسيكا( و دانشگاه هنر اسالمي تبريز اس��ت كه به صورت دوساالنه و 
در چارچوب جشنواره بين المللي خالقيت و نوآوري تبريز در هنرهاي 
اسالمي و صنايع دستي برگزار شده و امسال به دليل شيوع كوويد ۱۹ 
فقط بخش كنگره به صورت وبينار برگزار مي ش��ود.  وي، هنر و صنايع 
دستي از منظر ميراث و فرهنگ، هنر و صنايع دستي از منظر اقتصاد و 
گردشگري، ابعاد كارآفريني و فرصت هاي شغلي در حوزه هنر و صنايع 
دستي و درآمدهاي مالي آن، بازار هنر و صنايع دستي، نقش هنر و صنايع 
دستي در گفت وگوهاي فرهنگي بين الملل، رابطه هنر و صنايع دستي 
با عادت ها و سنت هاي بومي، حمايت هاي دولتي در حفاظت و توسعه 
هنر صنايع دستي، رسانه هاي سمعي- بصري و نقش آنها در شكل گيري 
نسل آگاه به اهميت صنايع دس��تي، آموزش و تأثير آن در شكل دهي 
نسل آگاه به اهميت هنر و صنايع دستي را از جمله محورهاي اين كنگره 
براي ارسال مقاالت، برشمرد.  اين مسئول افزود: عالقه مندان مي توانند 
چكيده مقاالتشان را در دو نسخه فارسي و انگليسي تا بيستم بهمن ماه 
به آدرس سايت دانشگاه هنر اسالمي تبريز بخش سامانه همايش ها و 
سمينارها ارسال كنند؛ ۱۰ مقاله از ايران جهت ارائه به صورت وبينار در 
اين كنگره انتخاب خواهد شد و مقاالت ارائه شده در مجموعه اي به زبان 
انگليسي و عربي از طرف انتشارات ارسيكا در استانبول به چاپ خواهد 
رسيد، همچنين مقاالت منتخب از ميان تمامي مقاالت دريافتي پس از 

داوري در نشريات دانشگاه هنر اسالمي تبريز، چاپ مي شوند. 

افتتاح بزرگ ترين شهرك گلخانه اي غرب 
گلستان در دهه فجر 

بزرگ ترين ش�هرك گلخانه اي غرب     گلستان
استان گلستان در دهه فجر امسال در 

شهرستان كردكوي به بهره برداري مي رسد.
ابراهيم قدمنان فرماندارشهرستان كردكوي با اشاره به افتتاح ۱۰۴پروژه 
عمراني و اشتغالزا در دهه فجر امسال گفت: ۸۲ ميليارد تومان پروژه در 
بخش عمراني و زيرساختي در اين شهرس��تان به بهره برداري خواهد 
رس��يد. وي افزود: همچنين كلنگ آغاز عمليات اجرايي ۱۹پروژه نيز 
در اين ايام به زمين زده مي شود و اميدواريم اجراي آنها سبب آباداني و 
رونق اقتصادي در شهرستان شود.  فرماندار كردكوي درباره اشتغالزايي 
پروژه هاي اقتص��ادي در اين شهرس��تان گفت: ۲۹ پ��روژه اقتصادي 
با اش��تغالزايي ۴۰۴ نفر با س��رمايه گذاري ۱۸۳ ميليارد تومان نيز در 
دهه فجر افتتاح خواهد ش��د.  قدمنان با اشاره به برخي پروژه هاي قابل 
افتتاح در دهه فجر افزود: در اين ايام نخستين شهرك گلخانه اي غرب 
استان با بيش از ۷ ميليارد تومان سرمايه گذاري در شهرستان كردكوي 
به بهره برداري مي رسد. وي ادامه داد: اجراي طرح هادي در روستاهاي 
شهرستان در قالب آس��فالت و جدول كشي با ۷ ميليارد و ۸۵۰ميليون 
توم��ان اعتبار و همچني��ن افتتاح يك هزار واحد مس��كوني ب��ا اعتبار 
۵۵ميليارد تومان از ديگر پروژه هاي عمراني قابل افتتاح در اين شهرستان 
است. به گفته فرماندار كردكوي سالن ورزش��ي در ساليكنده با اعتبار 
۳ميليارد تومان، مدرسه سه كالس��ه با اعتبار ۲ ميليارد و ۹۰۰ميليون 
تومان، گلخانه سبزي و س��يفي جات با اعتبار ۶ ميليارد و ۳۰۰ميليون 
تومان، يك واحد دامداري با سرمايه گذاري ۱۳ ميليارد تومان از ديگر 

پروژه هايي است كه در دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد.

گفت وگوي »جوان« با مسئول بسيج سازندگي 
سپاه امام سجاد)ع(، هرمزگان

7۰۰ گروه جهادي در محروميت زدايي 
از هرمزگان فعاليت دارند

هرمزگان از جمله اس�تان هايي اس�ت كه طي س�ال هاي اخير دچار 
حوادث غيرمترقبه زيادي ش�ده اس�ت. اگر خشكس�الي را در اكثر 
استان ها مش�ترك بدانيم اما وقوع سيل در س�ال گذشته خسارات 
زيادي به شهرستان هاي مختلف اين استان  وارد كرد. بعد از آن هم 
كرونا و معضالت ناش�ي از اين ويروس بود كه همه ايران را به چالش 
كش�يد. با اين حال جهادگران هرمزگاني عالوه بر خدمات رس�اني 
به هم اس�تاني هاي خود، براي كمك به نيازمندان ديگر استان ها به 
مناطق مختلف ايران اعزام ش�دند. سرهنگ پاس�دار ياسين باوقار 
مسئول بسيج سازندگي سپاه امام سجاد)ع( در گفت وگو با خبرنگار 
جوان، برنامه  ها و عملكرد گروه هاي جهادي اين استان را تشريح كرد.

    
از اقدامات شاخص بسيج س�ازندگي سپاه هرمزگان طي 

سال هاي اخير به چه مواردي مي توان اشاره كرد؟
اگر از سال گذش��ته تاكنون بخواهيم به بخش��ي از اقدامات و كارهاي 
صورت گرفته در اين سازمان كه بخش اعظمي از آنها به همت جهادگران 
به نتيجه رسيده است، اشاره كنيم بايد بگويم بسيج سازندگي سپاه امام 
سجاد)ع(  در سال گذشته اقدامات بس��ياري را در حوزه هاي مختلف 
انجام داده كه برخي از اين پروژه ها همچنان در حال انجام است. يكي از 
اقدامات، اعزام گروه هاي جهادي براي كمك به مردم سيل زده خوزستان 
بود. همچنين در سال ۹۸ بازسازي و ساخت حدود ۵۰۰ واحد مسكوني 
در مناطق سيل زده هرمزگان و خوزستان را بر عهده گرفت كه كار بسيار 

مهم و بزرگي بود. 
بازسازي خانه هاي مناطق سيل زده در چه شهرهايي بود؟

گروه هاي جهادي ما بازس��ازي و س��اخت منازل مردم سيل زده در دو 
شهر ش��ادگان و كارون را بر عهده گرفتند و با اقدامات جهادي حدود 
۳۵۰ پ��روژه را آغاز كردند. از اي��ن تعداد ۳۰۰ پروژه بازس��ازي منازل 
آس��يب ديده س��يل زدگان بود و همچنين ۵۰ واحد جدي��د نيز براي 
افرادي كه منازل شان را در سيل به طور كلي از دست داده بودند احداث 
كردند و تا پايان ماه رمضان گذشته با س��اخت ۱۷ واحد ديگر عالوه بر 
آنچه متعهد شده بودند و تحويل آنها به مردم، كار را به اتمام رساندند.  
از ديگر اقدامات مهم بسيج سازندگي مرتبط با سيل زمستان گذشته 
در شرق هرمزگان است. پس از اين س��يل گروه هاي جهادي از سراسر 
استان به شهرستان هاي جاسك و بشاگرد اعزام و روند خدمات دهي به 
س��يل زدگان را آغاز كردند.  تعمير ۱۳۰ واحد مسكوني آسيب ديده از 
سيل و احداث ۵۰ واحد جديد به عالوه پاكسازي منازل مردم از گل والي 
و بازگشايي برخي مسيرهاي مسدود شده و انجام عمليات احداث برخي 
از راه هاي مواصالتي روستايي مهم ترين اقدامات بسيج سازندگي سپاه 

امام سجاد در سيل شرق هرمزگان بود. 
گروه ه�اي جه�ادي در زمينه ه�اي ديگر ه�م وارد عمل 

شده اند؟
بله، در بحث تأمين آب شرب روستاييان چندين پروژه به بهره برداري 
رسيده و چند پروژه هم در روستاهاي هرمزگان در حال انجام است كه 

اميدواريم به زودي افتتاح شوند. 
البته با شيوع ويروس كرونا در استان هرمزگان و با توجه به تعطيلي هاي 
به وجود آمده كمي حركت گروه هاي جهادي كند شد و در حال حاضر با 
تعامالت خوبي كه با كميته امداد، بهزيستي و ساير نهادها برقرار كرده ايم 

در حال انجام پروژه ها هستيم. 
در دوران كرونايي، بيشتر كارها در چه عرصه هايي است؟

در ايام كرونا براي كمك به مردم خصوصاً اقشار نيازمند طرح ها و كارهاي 
زيادي در دستور كار قرار گرفت. بنا به فرمايش مقام معظم رهبري مبني 
بر كمك مؤمنانه، قرارگاه مركزي رزمايش همدلي و مواسات در استان 
تشكيل و در ذيل آن ۱۷ كارگروه تشكيل شد. با اقدام جهادي تاكنون 
نزديك به ۲۰۰ هزار بسته معيشتي ميان نيازمندان توزيع شده كه اين 

كار ادامه دارد. 
هرمزگان چند گروه جهادي دارد؟

در اي��ن اس��تان ۷۰۰ گروه جه��ادي در ح��ال فعاليت هس��تند كه با 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته س��عي داريم اين رقم را به ۱۵۰۰ گروه 
افزايش دهيم تا ميزان خدمات دهي به اقشار هدف با سرعت بيشتري 
انجام شود.  چون يك شعار اصلي در اين س��ازمان وجود دارد و آن هم 
اينكه انجام پروژه هاي عمراني و محروميت زدايي مهم ترين اولويت بسيج 
س��ازندگي اس��ت. عالوه بر اين يكي از نكاتي كه مورد نظر داريم بحث 
اشتغالزايي است كه مي خواهيم با اعطا تسهيالت و مهيا كردن زمينه 
فعاليت اقتصادي براي افراد تحصيل كرده از اقشار نيازمند روند اشتغال 
استان را بهبود ببخشيم.  پارسال ۵۶۸ پروژه محروميت زدايي به همت 
همين گروه هاي جهادي در استان هرمزگان اجرا شد. از اين تعداد ۵۶ 
مسجد، ۲۴۴ واحد مسكوني مددجويي، سه پارك، دو باب مدرسه، ۲۰۰ 
چشمه سرويس بهداشتي، ۱۷ مجموعه ورزشي، ۱۳ خانه عالم، يك باب 

كتابخانه، سه غسالخانه و ۲۹ پروژه آب رساني بود. 
اهداي جهيزيه به ۵۰ زوج جوان، توزيع ۲ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحرير 
بين دانش آموزان، اهدای ۹ هزار و ۵۰۰ متر موكت به نيازمندان، توزيع 
بسته هاي معيشتي بين نيازمند، ۵۰۰ بسته فرهنگي بين مساجد و ۵۰۰ 
بس��ته كمك هاي اوليه بخش ديگري از فعاليت هاي محروميت زدايي 

بسيج سازندگي هرمزگان است. 
آيا به غير از استان هاي نزديك، گروه هاي جهادي شما به 

استان هاي ديگر هم اعزام مي شوند؟
حتماً در تمام اتفاقات، بسيج به يك تيم بزرگ تبديل مي شود و مسافت و 
جغرافيا براي ما معني ندارد. بسيج سازندگي از مجموعه سربازان واليت، 
بسيجيان سلحشور و جوانان پرشور انقالبي تشكيل شده است كه تمام 
هم و غمش زدودن غبار فقر و محروميت از چهره جامعه و گره گشايي 
از مشكالت مردم مناطق كمتر برخوردار است. سياست سازمان بسيج 
س��ازندگي كمك به دولت در رفع محروميت ب��ا بهره گيري از ظرفيت 

جوانان بسيجي و كمك هاي مالي خيرين است نه موازي كاري. 
مجموعه فعاليت هاي اين سازمان در هر استان حول دو محور »اقتصاد 
مقاومتي« و »محروميت زدايي« مي چرخد. تمركز در زمينه هر دو مقوله، 
عمدتاً در روستاهاي محروم و برخي از محالت حاشيه اي است. اما وقتي 
يكي از اس��تان ها دچار حوادث غير مترقبه مي ش��ود، همه به ياري آن 
مي شتابيم.  مثالً وقتي در كرمانشاه زلزله آمد، بسيج سازندگي هرمزگان 
در خدمت رساني به مناطق زلزله زده اين استان نقش مهمي داشت. در 
آن زمان كار خدمت به تعدادي روستا با ۴۰۰ خانوار و جمعيت يك هزار و 
۵۰۰ نفر به هرمزگان واگذار شد كه در مجموع ۱۵۰ كانكس براي اسكان 
آنان، ۵۰ كانتينر خالي براي نگهداري احشام و ۲۰ كانتينر مواد غذايي 
از استان به اين روستاهاي زلزله زده ارسال ش��د و در نصب و راه اندازي 
تعدادي كانكس نيز با قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء مشاركت داشتيم. 


