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88498441سرويس  شهرستان

شميم كمك هاي مؤمنانه
 در شب عيد سعيد فطر ادامه دارد

ماه مهرباني به پايان رسيد و آنچه از آن در تاريخ ثبت شد همدلي 
مؤمناني ب�ود كه هموطن�ان نيازمن�د و محروم خ�ود را فراموش 
نكرده و با لبيك به فرمان رهبرش�ان در رزمايشي شركت كردند 
كه عش�ق و ايمان و همن�وع دوس�تي را دوباره تعري�ف مي كرد. 
رزمايش مواس�ات و كم�ك مؤمنانه در ش�رايطي ادام�ه دارد كه 
مسلمين خود را براي خواندن نماز عيد سعيد فطر آماده مي كنند. 

با اينكه ايرانيان بارها نش��ان داده اند هرگز همنوعان محروم و نيازمند 
خود را در هيچ شرايطي فراموش نمي كنند اما اين بار و هجوم ويروس 
كرونا به كشور و آسيب هايي كه به مشاغل و اصناف گوناگون وارد كرد، 
موجب شد تا رزمايش كمك مؤمنانه همزمان با ماه مبارك رمضان آغاز 
شود.  حاال يك ماه از اين رزمايش و اجراي مراحل مختلف آن مي گذرد. 
با اينكه عيد سعيد فطر از راه رسيده است ولي كمك ها همچنان ادامه 
دارد.  بر همين اساس فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان اعالم كرده: »۵ 
هزار سبد غذايي براي مردم شهرستان رودبار پيش بيني شده كه ۲ هزار 
بسته آن متعلق به بنياد علوي و بنياد مستضعفان و 3 هزار بسته متعلق 
به سپاه و بسيج و خيران درون شهرستاني است و ارزش هر بسته 3۰۰ 

هزار تومان است و در بين نيازمندان توزيع مي شود.«
سردار حسين معروفي گفت: »با همت سپاه پاسداران، كميته امداد، 
بسيج مس��تضعفان، بنياد مس��تضعفان و در اس��تان ها ائمه جمعه و 
امامان جماعت مس��اجد و مس��ئوالن اجرايي در قالب ق��رارگاه امام 
حسن مجتبي )ع( فرمان رهبري را لبيك گفته و به كساني كه به وسيله 
ويروس كرونا ش��غل و معيشت شان دچار مشكل ش��ده ، ياري رساني 
كنيم.« وي با بيان اين مطلب كه در مركز اس��تان كرمان قرارگاه امام 
حسن )ع( تشكيل شد، ادامه داد: »تاكنون در شهرستان ها چند مرحله 
اقدامات خوبي در قالب رزمايش كمك مؤمنانه انجام شده كه بخشي 
از آن كمك سپاه و بسيج و بخشي توسط نهادهايي مثل كميته امداد  
و بخش��ي كمك هاي مردمي داخل شهرستان هاست.« فرمانده سپاه 
ثاراهلل اس��تان كرمان تصريح كرد: »در اين زمين��ه مددجويان كميته 
امداد را در نظر گرفتيم به گونه اي كه ۵۰۰ بسته غذايي براي مددجويان 
كميته امداد شهر رودبار و ۵۰۰ بسته براي مددجويان كميته امداد در 

زهكلوت تعلق مي گيرد.«
معروفي افزود: »كمك بعدي به مناسبت عيد سعيد فطر، روز قدس و 
پيروزي و آزاد سازي خرمشهر با رمز يا موال علي ابن ابيطالب)ع( شروع 
مي شود كه 3۶ هزار بسته معيشتي تهيه و توزيع مي شود و اين كمك 

مؤمنانه در همه عرصه هاي مورد نياز ادامه خواهد داشت.«
وي با تأكيد بر اينكه فرمان مقام معظم رهبري خدمت به مردم است، 
خاطرنشان كرد: »حوزه جهيزيه و حوزه آب شرب روستايي در دستور 
كار ويژه قرار گرفته و با قرارگاه خدمات اجتماعي كه تش��كيل داديم 
به صورت انقالبي و جهادي و با همت بزرگي كه در استان شاهد هستيم، 

كار انجام خواهيم داد.«
 توزيع 15 هزار بسته معيشتي در اردبيل 

فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( اس��تان اردبيل با بيان اينكه ۱3 هزار 
بسته معيشتي در گام آخر رزمايش كمك مؤمنانه در شهرستان اردبيل 
توزيع مي شود، گفت: »در تمام مراحل بسته هاي معيشتي و حمايتي را 
به دست نيازمندان و آسيب ديدگان از كرونا رسانديم و اميدواريم كمكي 
در اين مسير بوده باشد.« سردار جليل بابازاده ادامه داد: »آخرين مرحله 
رزمايش كمك مؤمنانه در اس��تان اردبيل روز سوم خرداد همزمان با 
آزادسازي خرمشهر برگزار و ۱۵ هزار بس��ته معيشتي باقيمانده بين 
جامعه هدف شناسايي شده در شهرس��تان با حفظ شأن و شخصيت 
افراد نيازمند توزيع مي شود.« وي با اشاره به اينكه با اين تعداد بسته كه 
توزيع خواهد شد ۶۵ هزار بسته در تمام مراحل رزمايش كمك مؤمنانه 
در استان اردبيل توزيع شده اس��ت، گفت: »تمام تالش ها براي حفظ 
آبروي نيازمندان بود و اگر احساس شود باز هم بايد كاري انجام دهيم 
حتماً در ميدان حضور داريم.« فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبيل به جمع آوري ۲۲۰ ميليارد ريال كمك مؤمنانه اش��اره كرد و 
افزود: »در گام هاي پيشين مرحله اول اين رزمايش، نزديك به ۵۰ هزار 
بسته معيشتي بين نيازمندان و جامعه هدف شناسايي شده توزيع شد و 

با همراهي خيرين اين كار در مناسبت هاي بعدي ادامه دارد.«

با هدف ترويج فرهنگ خدمت رساني به محرومان 
ازسوي ستاد اجرايي فرمان امام )ره(انجام مي شود

برگزاري نخستين دوره 
»جايزه بين المللي احسان« 

نخستين دوره »جايزه بين المللي احسان« با هدف ترويج فرهنگ 
خدمت رساني به محرومان به همت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 
برگزار مي ش�ود كه به برترين هاي ه�ر محور مبل�غ 200 ميليون 
توم�ان و برگزيده »نش�ان احس�ان« مبل�غ 500 ميلي�ون تومان 
اعتبار احس�ان جهت هزينه كرد در مناطق محروم اعطا مي شود. 
به منظور اشاعه فرهنگ خدمت رساني و محروميت زدايي و همچنين 
تقدير از فعاالن اين عرصه در سطح ملي و بين المللي، بنياد احسان ستاد 
اجرايي فرمان امام در نظر دارد رويدادي را با عنوان جايزه بين المللي 

احسان برگزار نمايد. 
براساس اين گزارش، جايزه احس��ان با هدف شناسايي افراد و گروه ها 
در زمينه هاي مختلف احسان و نيكوكاري قصد دارد تا عالوه بر ترويج 
اين قبيل فعاليت ها در س��طح جامعه بتواند گامي مه��م را در جهت 

فرهنگ سازي فعاليت هاي عام المنفعه بردارد. 
كليه فعاالن و گروه هاي مختلف مردمي مي توانند با مراجعه به تارنماي 
www. ehsanaward. ir تا 3۰ تير ماه ۱399 در اين رويداد ثبت نام 
و ش��ركت نمايند.  همچنين افراد مي توانند در صورتي كه فرد يا گروه 
احس��انگري را مي شناس��ند از طريق تارنما و در قالب معرفي پويش 
احسانگر ثبت نام و آنها را معرفي نمايند.  بر همين اساس، رويداد جايزه 
احس��ان در چهار محور »گروه هاي مردمي فعال در عرصه احس��ان و 
نيكوكاري )س��ازمان هاي مردم نهاد، گروه هاي جهادي، مؤسس��ات 
خيريه، انجمن ها و...(« ، »فعاالن اجتماعي عرصه احسان و نيكوكاري 
)ورزشكاران، هنرمندان، پزش��كان، بانوان و...(«، »بين الملل )فعاالن 
داخلي و خارجي عرصه احس��ان ونيكوكاري(« و »نوآفريني در عرصه 
احسان و نيكوكاري )اپليكيشن، استارتاپ، تارنما و...(« برگزار خواهد 
ش��د.  برپايه اعالم دبيرخانه اين رويداد، به برترين هاي هر محور مبلغ 
۲۰۰ ميليون تومان و برگزيده »نشان احسان« نيز مبلغ ۵۰۰ ميليون 
تومان اعتبار احسان تعلق مي گيرد كه اين هدايا در قالب اعتبار احسان 

جهت هزينه كرد در مناطق محروم به اين عزيزان اعطا مي گردد. 

سيداحمد هاشمي اشكا سجاد مرسلي

 لرس�تان: مديركل كميته امداد لرس��تان گفت: ب��ه تعداد ۶۲۰۰ 
شهيد هشت سال دفاع مقدس استان، بسته هاي غذايي بين نيازمندان 

توزيع شد. 
جاسم محمدي فارساني افزود: عالوه بر آن با توجه به بيانات مقام معظم 
رهبري در راستاي طرح مواسات وهمدلي، كميته امداد لرستان در ماه 
مبارك رمضان، ۱۵۷ هزار بسته غذاي گرم و ۱۲ هزار و ۵۰۰ بسته غذاي 

خشك بين روزه داران نيازمند استان توزيع كرد. 
 آذربايجان غرب�ي: حجت االس��الم اميرعب��اس عابديني رئيس 
سازمان آرامس��تان هاي ش��هرداري اروميه در خصوص ساخت گنبد 
باشكوه حجت االسالم والمسلمين شيخ غالمرضا حسني گفت: طبق 
دستور شهردار و مصوبه ش��وراي ش��هر اروميه، بر روي گنبد باشكوه 
مرحوم حجت االس��الم حس��ني نام چهارده  معصوم بر روي طاق هاي 
داخل گنبد حكاكي شده است و ارتفاع اين گنبد، به نيت دوازده امام 

معصوم، ۱۲متر است. 
 خراسان جنوبي: با حضور استاندار خراسان جنوبي، معاون توسعه 
مديريت و منابع استانداري و جمعي از مديران كل، يكصدمين فرستنده 
ديجيتال استان به بهره برداري رسيد.  اين فرستنده به نمايندگي از پنج 
فرستنده ديگر در روستاي نوقند شهرستان درميان افتتاح شد.  با افتتاح 
اين فرستنده در روستاي نوقند درميان، ضريب نفوذ ديجيتال در استان 
خراسان جنوبي به مرز 93 درصد رسيد.  همزمان با اين فرستنده، چهار 
فرستنده ديگر در روستاهاي سياه خونيك در نهبندان، ماخونيك در 

سربيشه، آفريز و سينيدر در قاينات نيز به بهره برداري رسيد. 
  البرز: استاندار البرز از رونمايي سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده 
در استان خبر داد.  عزيزاله شهبازي افزود: اين سند ريل گذاري تلقي 
مي شود و در شوراي كميسيون اجتماعي استان توسط مجريان و اساتيد 

دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته است. 
 سمنان: خسرو نبيلي رئيس اداره امور عشايري دامغان از پرداخت 
۱۴ ميليارد ريال خسارت به عشاير اين شهرستان بابت تلف شدن يك 

هزار و ۵۰۰ رأس دام در پي سيالب سال گذشته خبرداد. 

تشكيل  انجمن خيران و واقفان فرهنگي 
در هرمزگان

مديركل فرهنگ و ارش�اد اس�امي     هرمزگان
هرمزگان از تشكيل انجمن خيران و 
داد.  خب�ر  اس�تان  اي�ن  در  فرهنگ�ي  واقف�ان 
رضا كمالي زركاني مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان با تأكيد بر 
اهميت حضور خيران و واقفان در حوزه فرهنگ و تشكيل انجمن خيران 
و واقفان فرهنگي در اين استان گفت: بدون ترديد يكي از اولي ترين و 
پرخير و بركت ترين و ماندگارترين نوع خيرات و وقف به صورت فرهنگي 
مي باش��د كه از نتايج آن هم��ه بخش هاي جامعه و به وي��ژه جوانان و 
نوجوانان بهره مي برند.  وي افزود: استان هرمزگان به لحاظ گستردگي 
و پراكندگي جمعيتي و همچنين تنوع قومي و مذهبي نيازمند نگاه ويژه 
در جهت تأمين زير ساخت هاي فرهنگي است و ورود خيران و واقفان به 
اين حوزه مي تواند باعث ايجاد عدالت فرهنگ و بهره مندي عموم مردم 
از محصوالت و خدمات فرهنگي شود.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
هرمزگان به جنبه هاي ديگر اين ضرورت اش��اره كرد و تصريح كرد: از 
سوي ديگر همجواري استان هرمزگان با كشورهاي حوزه خليج فارس 
و ضرورت تبادل با اين كش��ورها و همچنين قرار داشتن در خط مقدم 
جنگ نرم مي طلبد خاكريز فرهنگي در تمام نقاط استان براي حفاظت 
از فرهنگ مردم اين خطه ايجاد شود.  كمالي زركاني افزود: سال هاي 
متمادي اس��ت كه تاريخ، هويت و گنجينه هاي فرهنگي هرمزگان به 
دليل نبود پايگاه هاي فرهنگي منس��جم در تمام نقاط استان در حال 
چپاول از سوي ديگران براي س��اخت هويت و تاريخ جعلي است و اين 
داليل ايجاب مي كند هر چه زودتر و سريع تر با مشاركت خيران و واقفان 
فرهنگي اين كمبود مرتفع شود.  وي هرمزگان را هويت ساز و تمدن ساز 
منطقه وسيعي از خليج فارس، شمال آفريقا و آسياي شرقي و اقيانوس  
هند دانس��ت و گفت: مردم هرمزگان از چند هزار س��ال قبل از طريق 
دريانوردي فرهنگ ايراني را در سطح وسيعي از آسيا و آفريقا گسترش 
دادند كه همچنان نشانه هاي اين تمدن در بسياري از كشورها به وضوح 
وجود دارد.  به گفته، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان يادآور 
شد: اساس��نامه خيران و واقفان فرهنگي هرمزگان تدوين و براي رفع 
اشكال و اصالح به متخصصان اين حوزه ارس��ال شده است كه پس از 

نهايي شدن اساسنامه، اين انجمن تشكيل خواهد شد. 

اجراي طرح فروش آنالين توليدات 
زنان سرپرست خانوار در مازندران

   مازندران  مدي�ركل ام�ور بان�وان و خان�واده 
اس�تانداري مازندران از اجراي طرح 
فروش آناين توليدات زنان سرپرست خانوار در اين استان خبر داد. 
دكتر سميه قاسمي طوس��ي مديركل امور بانوان و خانواده استانداري 
مازندران با اش��اره به شرايط خاص اقتصاد كش��ور و ضرورت حمايت 
عمل��ي از فعاليت اقتصادي زن��ان گفت: طرح پايلوت توس��عه فروش 
اينترنتي و آنالين و تجارت الكترونيك با هدف توانمند سازي و توسعه 
فروش توليدات زنان سرپرست خانوار با كارفرمايي اداره كل امور بانوان 

استانداري مازندران و اجراي جهاد دانشگاهي مازندران آغاز شد. 
 وي افزود: در اين مسير در سه شهرستان ساري، بابل و تنكابن به تعداد 
۱۲۰ نفر توسط جهاددانشگاهي براي اجراي اين برنامه انتخاب شدند به 
موازات توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، راه اندازي يك فروشگاه در 
بستر شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي نيز در دستور كار قرار گرفت، 

طرحي كه از اول خرداد 99 تا پايان تير 99 اجرا خواهد شد. 
مديركل امور بانوان و خانواده اس��تانداري مازندران آشنا كردن زنان 
سرپرست خانوار با ابزارهاي نوين تجارت را ضرورتي براي پايدارسازي 
مشاغل آنان دانست و ادامه داد: اداره كل بانوان استانداري مازندران با 
اين رويكرد و در راستاي مصوبه ستاد كروناي استانداري در خصوص 
توسعه تجارت الكترونيك وارد عمل ش��د و طرح توانمندسازي زنان 
سرپرس��ت خانوار در زمينه ديجيتال ماركتينگ را در دستور كار قرار 
داد.  قاسمي طوسي گفت: اس��تفاده از مكانيسم هاي ارتباطي با هدف 
توسعه فروش و بازاريابي به صورت تجارت الكترونيكي ظرفيت عظيمي 
است كه نبايد از آن غافل شد و اگر هوشمندانه به اين مقوله ورود كنيم 
مي توانيم تحولي در مش��اغل كوچك و خانگي ايجاد كنيم و دقيقاً به 
همين دليل، كارشناس��ان پيش بيني مي كنند فعاليت و بقاي كسب 

وكارها در آينده براساس تجارت الكترونيك تضمين خواهد شد. 

سند توسعه طرح بازآفريني مشهد آماده شد
   خراسان رضوي س�ند توس�عه محله طرق به عنوان نخس�تين محله هدف طرح 
ش�د.  آم�اده  مش�هد  مح�ات  بازآفرين�ي 
محمدرضا هاشمي فرماندار مش��هد گفت: ۲۸ دفتر تس��هيلگري در ۲۸ محله در مشهد به فعاليت 
مطالعاتي در راستاي طرح بازآفريني محالت اين كالنشهر مشغولند كه ۲3 دفتر توسط شهرداري، 
سه دفتر توسط اداره كل راه و شهرسازي و دو دفتر نيز در حوزه اجتماعي فرمانداري مشهد تشكيل 

ش��ده اس��ت.  وي افزود: دفاتر تس��هيلگري 
يادش��ده در مناطق كم برخوردار و حاش��يه 
شهر تشكيل شده و در حوزه كالبدي و توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در حال انجام 
كارهاي تحقيقاتي بوده و سند توسعه را در هر 
محله تهيه مي كنند.  مسئول ستاد بازآفريني 
شهرستان مشهد ادامه داد: پس از تدوين سند 
توس��عه محله طرق با تدبيري جديد جلسه 

ستاد بازآفريني به همراه مسئوالن ۱۸ دستگاه عضو س��تاد در اين محله تشكيل و عالوه بر بازديد 
ميداني از محله، كميته اي نيز براي پيگيري مصوبات تشكيل شد.  هاشمي گفت: بيش از 3۰ هزار نفر 
از جمعيت هدف در طرح بازآفريني محله طرق زير پوشش قرار مي گيرند و اكنون دستگاه هاي عضو 

ستاد با توجه به سند توسعه مكلف به تدوين طرح ها در اليه دستگاهي هستند. 

برپايي ۱۵۵۲ پايگاه جمع آوري فطريه و كفاره
1552 پايگاه ثابت و سيار ش�وراي زكات در سراسر استان مركزي     مركزي
براي جمع آوري فطريه و كفاره و همچنين كمك به فقرا تدارك ديده 
هس�تند.  خدمت رس�اني  آم�اده  س�عيدفطر  عي�د  روز  در  و  ش�ده  
مجيد مؤمني مديركل كميته امداد اس��تان مركزي گفت: با توجه به ش��رايط خاص ناشي از ويروس 
كرونا در كشور، زيرساخت هاي الكترونيكي براي پرداخت غيرحضوري زكات فطره فراهم  شده است 

و مردم اس��تان مركزي مي توانن��د به روش 
الكترونيكي زكات فطريه خ��ود را به منظور 
كمك به نيازمندان پرداخت كنند.  وي افزود: 
مردم اس��تان مركزي مي توانند از طريق كد 
دس��توري #۰۸۶ *۸۸۷۷*، شماره حساب 
۰۱۱۱۴۷۰۰۷۰۰۰۵ يا شماره كارت ۰۰۸۸- 
999۴- 99۱۸- ۶۰3۷ زكات فطريه خود را 
براي كمك به اقشار كم بضاعت پرداخت كنند.  

مديركل كميته امداد استان مركزي تصريح كرد: در مجموع ۱۵۵۲ پايگاه ثابت و سيار شوراي زكات در 
سراسر استان مركزي براي جمع آوري فطريه و كفاره و همچنين كمك به فقرا تدارك ديده شده اند.  
مؤمني گفت: تعداد 3۵۵۰۰ پاكت نيز در سطح اس��تان توزيع مي شود و مبالغ جمع آوري شده در هر 

منطقه به مددجويان و نيازمندان همان منطقه، در كمترين زمان ممكن پرداخت خواهد شد. 

ايثارگري 340 زن رزمنده گيالني 
مستندسازي مي شود 

سند راهبردي بسيج رسانه يزد
 با چشم انداز ۱0 ساله تدوين مي شود

مديركل امور بانوان     گيالن
گيان، با اش�اره به 
اينكه اين استان ۳۴0 زن رزمنده دارد برتدوين 
۳۴0 كت�اب گيان�ي مش�ابه »دا« تأكيد كرد. 
زهرا يعقوب ن��ژاد مديركل ام��ور بانوان گيالن 
در همايش »آيه ه��اي ايثار« كه ب��ا محوريت 
گراميداشت حماسه س��وم خردادماه در رشت 
برگ��زار ش��د، از كس��ب رتبه نخس��ت كميته 
زن��ان در مي��ان كميته هاي هفتگانه ش��وراي 
هماهنگي حف��ظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس گيالن طي س��ال 9۸ خبرداد و گفت: 
برگزاري گردهمايي 3۴۰ زن رزمنده گيالن در 
قالب جشنواره »اسوه هاي صبر و مقاومت« در 
لنگرود يكي از برنامه هاي محوري سال گذشته 
كميته زنان دفاع مقدس اس��تان است.  وي با 
بيان اينكه گي��الن ۱۲۰ زن امدادگر در دوران 
دفاع مقدس دارد، افزود: ۲۲۰ زن گيالني نيز در 
پشت جبهه خدمت رساني مي كردند.  مديركل 
دفتر امور بانوان و خانواده اس��تانداري گيالن، 
شهيده »فرحناز معصومي« را نخستين شهيد 
انقالب اس��المي اهل رودبار دانس��ت و گفت: 

گيالن 33 زن شهيده دوران دفاع مقدس دارد.  
يعقوب نژاد، با بيان اينكه مديران دستگاه هاي 
اجرايي همزمان با س��وم خردادم��اه به صورت 
تلفني از ۵۰ مادر و همسر شهيد گيالني عمليات 
الي بيت المقدس دلجويي خواهند كرد، افزود: به 
واسطه شيوع كرونا امكان مالقات حضوري با اين 
عزيزان وجود ندارد.  وي گلباران گلزار شهداي 
رش��ت را يكي ديگر از برنامه هاي گراميداشت 
سي وهشتمين سالگرد حماسه فتح خرمشهر 
دانست و يادآور ش��د: نمايش��گاه عكس دفاع 
مقدس با محوريت شهداي گيالني عمليات الي 
بيت المقدس در پياده راه فرهنگي رشت برگزار 
مي شود.  مديركل امور بانوان گيالن، با اشاره به 
نقش مؤثر زنان ايران��ي در تاريخ انقالب و دفاع 
مقدس، ابراز كرد: يك مادر مي تواند يك مدير 
باشد، اما زماني يك مدير خوب مي شود كه بين 
نقش همسري و مادري و مسئوليت تعادل برقرار 
كند.  وي  افزود: ايثارگ��ري زنان ما در روزهاي 
كرونايي كه داوطلب تغسيل و كفن و دفن جان  
باختگان شدند، نمونه اي مستند از دوران دفاع 

مقدس است و خاطرات آن ايام را زنده كرد. 

معاون هماهنگ     يزد
كننده سپاه الغدير 
يزد با اش�اره به اهميت نقش رسانه در توسعه 
همه جانبه گفت: سند راهبردي سازمان بسيج 
رسانه يزد با چشم انداز 10 س�اله و متناسب با 
ظرفي�ت اي�ن اس�تان تدوي�ن مي ش�ود. 
سرهنگ علي نوري زاده معاون هماهنگ كننده 
سپاه الغدير يزد در جمع اعضاي شوراي انديشه 
ورز س��ازمان بسيج رسانه اس��تان يزد، با بيان 
اين كه هر س��ازماني بدون نقش��ه جامع دچار 
سردرگمي در انجام رسالت خود مي شود، گفت: 
تحقق اهداف بس��يج ده  ها ميليون��ي با تمركز 
برروي ۸ ميليون جوان مؤمن و انقالبي، از جمله 
رويكردهاي سازمان بسيج در سال جاري است.  
وي تدوين سند راهبردي را از جمله راهكارهاي 
الزم براي تدوين چش��م انداز و انجام اقدامات 
مؤث��ر در راس��تاي برنامه ريزي هاي س��ازمان 
بسيج رس��انه دانست و با اش��اره به فرمايشات 
مقام معظم رهبري در اين خصوص، افزود: سند 
راهبردي بسيج رسانه استان يزد بايد ۱۰ ساله 
و با در نظر گرفتن تمام ظرفيت ها و چالش هاي 

موجود تدوين ش��ود.  معاون هماهنگ كننده 
س��پاه الغدير اس��تان يزد در ادام��ه راه اندازي 
كارگروه هاي ويژه در بسيج رس��انه را از ديگر 
ضرورت ه��اي اجرايي در اين حوزه دانس��ت و 
تصريح كرد: تعيين چشم انداز مطلوب، ارزيابي 
وضعيت فعلي، احصاء يك س��ري ظرفيت ها و 
چالش هاي رس��انه اي و طراحي نقشه راه براي 
تحقق اهداف تعيين شده، از جمله الزمه هاي 
تدوين سند راهبردي براي سازمان بسيج رسانه 
در استان يزد است.  سرهنگ نوري زاده با بيان 
اين كه سند راهبردي بسيج رسانه بايد به الگوي 
توسعه اي براي تمام فعاالن در حوزه رسانه در 
استان تبديل شود، تصريح كرد: توجه به نهادي 
بودن سازمان بسيج رسانه يكي از ضرورت هاي 
اجرايي براي استفاده بهينه از پتانسل موجود 
در اين قشر بسيج است.  مصطفي گل محمدي 
مسئول سازمان بسيج رس��انه استان يزد نيز با 
اشاره به اهميت نقش اصحاب رسانه در توسعه 
هم��ه جانبه، گفت: رويكرد امس��ال س��ازمان 
بسيج رسانه در سراسر كش��ور پيامدي است و 

همه بايد براي تحقق اين مهم تالش كنيم. 

ي�ادواره ش�هداي     كردستان
روحان�ي رمض�ان 
استان كردستان با حضور مسئوالن، روحانيون 
و مس�ئوالن فرهنگي در تپه شيخ محمدباقر 

سنندج برگزار شد. 
ماموستا اقبال بهمني رئيس مركز بزرگ اسالمي 
شهرستان س��نندج در مراس��م يادواره شهداي 
روحاني رمضان استان كردس��تان و تبريك ماه 
مبارك رمضان گفت: در ماه مبارك رمضان چهار 
نفر از ماموستاهاي برجسته اس��تان كردستان 
به درج��ه رفيع ش��هادت رس��يدند.  وي افزود: 
ماموستا مالعلي جاللي زاده كه مبارزات خود را با 
جديت تمام عليه طاغوت در منطقه ژاورود شروع 
كرد؛ و در آن زمان با ارسال نامه اي به بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران امام راحل)ره( حمايت 
خود را از انقالب اس��المي اعالم و با خواندن اين 

نامه در راديو و تلويزيون بس��ياري از توطئه هاي 
ضد انق��الب خنثي ش��د.  رئيس مرك��ز بزرگ 
اسالمي شهرستان س��نندج ادامه داد: ماموستا 

شيخ االسالم در كردستان و ايران داراي جايگاه 
بزرگي بود اما دشمنان با نام دين و افراطي گري 
از جايگاه و تأثيرگذاري سخنراني هاي اين عالم 

برجسته احساس خطر كردند و ايشان را در ۲۷ 
رمضان در شب قدر سال ۸۸ به شهادت رساندند. 
ماموستا بهمني گفت: مالبرهان عالي نيز همواره 
با خطبه هاي آتشين خود در مسجد قبا و صدا و 
سيماي مركز كردستان و تأثيرگذاري در مناطق 
كردستان، موجب روي  آوردن جوانان به سمت 
دين، تقوا، آيين اسالم و مذهب امام شافعي شده 
بود چراكه اين عالم برجسته در راستاي وحدت 
و تقريب مذاه��ب تالش مي كرد، اما دش��منان 

ناجوانمردانه ايشان را به شهادت رساندند. 
وي به رس��الت ماموستاهاي اهل س��نت اشاره 
كرد و افزود: ماموس��تاهاي اس��تان كردس��تان 
همواره در راستاي دشمن ستيزي، ظلم ستيزي و 
ايستادگي در برابر مزدوران جنايتكار ضدانقالب و 
گروه هاي تكفيري تالش كرده و خدمت به مردم 

را مهم ترين وظيفه خود مي دانند. 

يادواره شهداي روحاني رمضان كردستان برگزار شد

مقابله با آفت ملخ در 3 هزار و ۵۰۰ هكتار از اراضي اصفهان
اقدامات پيشگيرانه براي مقابله با آفت ملخ در ۳ هزار و 500 هكتار      اصفهان
از اراض�ي كش�اورزي اس�تان اصفه�ان در ح�ال انجام اس�ت. 
منصور شيش��ه فروش مدي��ركل مديريت بحران اس��تانداري اصفهان با اش��اره به س��طح مقابل��ه با آفات 

عرصه هاي كشاورزي در اين اس��تان گفت: تاكنون 
اقدامات پيشگيرانه در بالغ بر ۱۰ هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي در اصفهان در مقابله با آفت ملخ انجام شده 
است.  وي با اش��اره به عمليات رديابي آفت ملخ در 
شهرستان هاي تيران و كرون، شهرضا، لنجان، برخوار 
و فريدونشهر تصريح كرد: مقابله با آفت ملخ، در 3 هزار 
و ۵۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي در حال انجام است.  
مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان اشاره اي 

هم به عمليات سم پاشي و طعمه گذاري براي  مقابله با ملخ در روستاهاي »ورپشت« شهرستان تيران و كرون 
و روستاي »جاجا« كرد و گفت: با اقدامات پيشگيرانه جهت مقابله با آفت ملخ هاي بومي از جمله ملخ شكم 

بادمجاني كه قدرت پرواز محدودي دارد در حال انجام است كه خسارات زيادي برجا نگذارد. 

كتب درسي دوره ابتدايي ۱۸ شهرستان كرمان توزيع شد
كتاب هاي درسي دوره ابتدايي سال تحصيلي 1۴00- 1۳۹۹ از انبار     كرمان
كتاب استان به 1۸ شهرستان و منطقه استان كرمان فرستاده شد. 
 جليل جعفري رئيس اداره تداركات و پش��تيباني اداره كل آموزش وپرورش اس��تان كرمان، گفت: 
كتاب هاي درس��ي دوره ابتدايي سال تحصيلي 
آينده دانش آموزان اس��تان به همت س��ازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به كرمان فرستاده 
شده و با استفاده از ظرفيت ناوگان دولتي آموزش 

و پرورش استان در حال توزيع است. 
وي تصري��ح ك��رد: تاكنون كتاب هاي درس��ي 
دانش آموزان در سال تحصيلي ۱۴۰۰- ۱399 
در قالب پروژه مهر به شهرستان هاي انار، ارزوئيه، 
بافت، بردسير، رفس��نجان، زرند، كهنوج، رودبار، نرماش��ير، نوق، ناحيه يك، كوهبنان، رابر، راين، 
گلباف، شهداد، راور و ريگان ارسال شده و ارسال كتاب به ساير شهرستان ها و مناطق استان نيز در 

دستور كار است. 

انجام ساالنه هزار پيوند عضو 
در بيمارستان بوعلي سينا فارس 

بيمارس�تان  در  عض�و  پيون�د  ه�زار  س�االنه، 
مي ش�ود.  انج�ام  ف�ارس  در  ص�درا  بوعلي س�ينا 
ملك حس��يني  پدر پيون��د كبد اي��ران با بي��ان اينكه مرك��ز پيوند 
ابوعلي س��يناي ش��يراز از نظر تعداد پيوند در س��ال و ت��وان علمي 
بزرگ ترين مركز پيوند در دنياس��ت، گفت: با وجود تيم قوي پيوند 
و انجام جراحي هاي پيوند در كبد، كليه، لوزالمعده، پانكراس، روده، 
قلب، پيوند هاي خوشه اي، اميد به زندگي براي بيماران پيوندي تا 9۰ 
درصد افزايش يافته است.  وي، اهداي عضو به ويژه از مرگ مغزي ها را 
پشتوانه حمايتي ارزشمندي براي به كار گيري توان علمي متخصصان 
پيوند در اين مركز اعالم كرد و افزود: ام��روز در ايران با وجود فتاوا و 
قوانين مصوب موجود، 9۰ ت��ا 9۵ درصد مرگ مغزي ها براي اهداي 
عضو رضايت مي دهند و اين يك ش��انس واقعي ب��راي ادامه زندگي 
بيماراني است كه در انتظار عضو پيوندي هستند.  پدر پيوند كبد ايران 
با بيان اينكه مرگ واقعي ب��راي يك فرد مرگ مغزي به لحاظ علمي 
ثابت شده است، تصريح كرد: طوالني ترين زماني كه اعضاي يك مرگ 

مغزي توانسته با كمك دستگاه زنده بماند ۱۱۰ روز بوده است. 

۸۰۶ طرح بخش كشاورزي 
در سيستان و بلوچستان افتتاح  شد

۸0۶ طرح بخش كشاورزي سيستان و بلوچستان با اعتباري 
بيش از 2۶۴ ميليارد تومان با حضور وزير جهاد كشاورزي و 
به صورت ويدئو كنفرانس توس�ط رئيس جمهور افتتاح شد. 
روز پنج شنبه ۸۰۶ طرح بخش كشاورزي سيستان و بلوچستان با 
اعتباري بيش از ۲۶۴ ميليارد تومان با حضور وزير جهاد كشاورزي و 
به صورت ويدئو كنفرانس توسط رئيس جمهور افتتاح شد.   افتتاح 
فاز نخست طرح انتقال آب به ۴۶ هزار هكتار از اراضي كشاورزي 
دشت سيستان از شاخص ترين اين طرح ها بود.  همچنين عمليات 
آبخيزداري به ميزان ۱۰۰ هزار متر مكعب مرمت، بازسازي ۲3۰ 
رش��ته قنات، اجراي ۴هزار و ۵۶۲ هكتار سيستم آبياري نوين، 
انتقال آب با لوله به مزارع در سطح ۲۲۰ كيلومتر، اجراي عمليات 
آب و خاك تعاوني هاي توليد در س��طح ۱۱۲ هكتار و مالچ پاشي 
در سطح 3 هزار و ۲۰۰ هكتار از جمله ديگر طرح هاي افتتاح شده 
امروز در سيستان وبلوچستان هستند.  گفتني است، بهره برداري 
از اين طرح هاي بخش كشاورزي در استان سيستان وبلوچستان 

زمينه اشتغال ۵3 هزار و ۴۴۱ نفر را فراهم كرد. 

 اجراي تونل دوم آزادي در محور 
»ايالم- حميل- كرمانشاه«

مديركل راه و شهرس�ازي اس�تان ايام از اجراي تونل دوم 
آزادي در مح�ور »اي�ام- حمي�ل- كرمانش�اه« خب�ر داد. 
علي اصغر كاظمي مديركل راه وشهرسازي استان ايالم گفت: در 
سال جاري تونل دوم آزادي در محور »ايالم- حميل- كرمانشاه« 
اجرايي مي ش��ود.  وي افزود: اين تونل در ارتفاع پايين تر از تونل 
موجود به طول 3 هزار و ۲۵۰ متر حفاري مي ش��ود كه اين امر 
باعث حذف گردنه هاي منطقه در مس��ير رفت »ايالم- حميل- 
كرمانشاه« با توجه به چهار بانده شدن محور خواهد شد.  مديركل 
راه وشهرسازي استان ايالم ادامه داد: احداث اين تونل بالغ بر ۲۱۵ 

ميليارد تومان اعتبار در پي دارد. 
كاظمي همچنين از آغاز عمليات اجرايي تقاطع غير همس��طح 
س��ه راهي »كارزان« خبرداد و گفت: تقاطع س��ه راهي كارزان 
)كارخانه سيمان( در محور »ايالم- حميل- كرمانشاه« يكي از 
نقاط پرتردد و پرحادثه استان است كه با طراحي و اجراي تقاطع 
غير همسطح براي اين نقطه درصدد افزايش ايمني و تسهيل تردد 

محور مذكور هستيم. 

   ايالم   سيستان وبلوچستان    فارس


