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88498441سرويس  شهرستان

 تحويل ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد احداثي
 به سيل زدگان لرستاني

اواي�ل س�ال گذش�ته و بع�د از وق�وع س�يل در اس�تان هاي 
گلس�تان، ف�ارس، خوزس�تان و لرس�تان بود ك�ه تم�ام نهادها 
بس�يج ش�دند تا در كمترين زمان ممكن خانه هاي ويران ش�ده 
را بازس�ازي و ب�راي هموطن�ان س�يل زده س�رپناهي بس�ازند. 
در همان زمان بعد از صحبت هاي سردارسرلش��كر حس��ين سالمى 
فرمانده سپاه پاس��داران كه گفت همه نيروهاى امدادى اعم از سپاه، 
بسيج، ارتش، هالل احمر، گروه هاى جهادى و دستگاه هاى دولتى پاى 
كارند تا هرچه سريع تر مش��كالت مردم برطرف شود، سازمان بسيج 
مستضعفين، احداث و تعمير مجموعاً 11 هزار و 500 واحد از بناهاي 
مسكوني مناطق سيل زده استان هاي خوزستان، لرستان و گلستان را 
بر عهده گرفت و كار آنها را آغاز كرد.  در كنار اين نهاد مردمي، كميته 
امداد، سازمان بهزيستي و بنياد مسكن هم پاي كار آمدند تا با كمك 
هم خانه هاي سيل زدگان را از نو بس��ازند. حاال مديركل بنياد مسكن 
لرستان از تحويل 10 هزار و ۳00 واحد احداثي به سيل زدگان لرستاني 

خبر مي دهد. 

بهار س��ال گذش��ته بود كه بعد از وقوع س��يل در چند استان كشور، 
خس��ارات زيادي به خانه و كاش��انه هموطنان وارد شد. شدت سيل 
آنقدر زياد بود كه بتواند چندين روس��تا و شهرستان را به كلي ويران 
كند. لرستان از جمله استان هايي بود كه بخشي از آن زير گل و  الي ها 

مدفون شد و شهروندانش شرايط سختي را تجربه مي كردند. 
چند روز بعد از وقوع سيل، بسيج مستضعفين طرح »جهاد همبستگي« 
و هر مسجد يك خانه را ويژه مناطق سيل زده به مرحله اجرا در آورد 
و س��ردار غالمرضا س��ليماني، رئيس اين س��ازمان گفت: »در طرح 
»جهاد همبستگي« كه سازمان بسيج برنامه ريزي كرد با همت مردم، 
كمك هاي دولت و تالش گروه هاي جهادي براي 8 هزار واحد تعميري 
و احداثي توافق شده و۳ هزار و 500 واحد ديگر نيز در حال توافق است 
كه در مجموع 11 ه��زار و 500 واحد از واحدهاي مس��كوني مناطق 
سيل زده استان هاي خوزستان، لرس��تان و گلستان در دست احداث 

يا در دست تعمير است.«
  ساخت و سازها سرعت مي گيرد

روز گذشته خبر تحويل 10 هزار و ۳00 واحد احداثي به سيل زدگان 
لرستاني منتشر ش��د كه براس��اس آن مديركل بنياد مسكن لرستان 
با اش��اره به معرفي بيش از 51 هزار واحد مس��كوني ب��ه بانك گفته: 
»50 هزار واحد مس��كوني س��يل زده با بانك هاي عامل عقد قرارداد 

كرده اند.«
مس��عود رضايي با اش��اره به ش��روع عمليات احداث 1۲ هزار و ۷00 
واحد مسكوني در مناطق س��يل زده افزود: »عمليات اجراي 1۲ هزار 
و ۲00 واحد آرماتوربندي و بتن فونداس��يون، 11 هزار و ۶00 واحد 
اجراي اس��كلت، 10 هزار و ۷00 واحد اجراي ديوارچيني و سقف به 
اتمام رسيده و 10 هزار و ۳00 واحد تكميل و به مردم سيل زده استان 

تحويل داده شده است.«
وي با بيان اينكه 80 هزار و ۳00 تن س��يمان راي��گان جهت احداث 
واحدهاي سيل زده در لرستان توزيع شده است، اظهار اميدواري كرد 
با كمك و مش��اركت مردم، واحدهاي باقيمانده به زودي تكميل و به 

مردم تحويل داده مي شود. 
با اقداماتي كه در دستور كار بسيج و سپاه و همچنين نهادهاي ديگر 
قرار دارد چنين تصور مي ش��ود ت��ا ماه هاي آينده تعداد بيش��تري از 
خانه هاي مخروبه و خسارت ديده ساخته و تعمير و بازسازي شده به 
سيل زدگان در اس��تان هاي مختلف تحويل داده شود. كاري كه طي 
ماه هاي اخير و به خاطر ش��يوع كرونا به وقفه مواجه و از س��رعت آن 

كاسته شده بود. 

مسئول بسيج سازندگي سپاه چهارمحال و بختياري
 در گفت وگو با »جوان« عنوان كرد

8۰۰ گروه جهادي از كنترل كرونا تا كمك 
مؤمنانه در خدمت مردم و نيازمندان

با شروع ويروس كرونا، جهادگران و بسيجيان مخلص و بي ادعا بي هيچ 
چشم داشتي و با رعايت موازين و اصول بهداشتي و عمل به توصيه ها و 
هشدارها، در كنار برپايي كارگاه هاي توليد ماسك و تجهيزات پزشكي، 
مبادرت ب��ه ضدعفوني و گندزدايي معابر، اماكن ش��هري و روس��تايي 
كردند. در مرحله بعد با جمع آوري كمك هاي مؤمنان��ه و توزيع آن در 
ميان خانواده هاي كم برخوردار و آس��يب ديدگان از كرونا به جهاد خود 

ادامه دادند. 
بر همين اس��اس در چهار محال و بختيازي، تغيي��ر كاربري ۳4 كارگاه 
براي توليد ماسك، تهيه و توزيع 1۶ هزار و 900 بسته اقالم بهداشتي، 
ضدعفوني و گندزدايي ۶ هزار و 550 نقطه شهري و روستايي، توزيع ۳4 
هزار و 100 ليتر محلول هاي ضدعفوني كننده، توزيع ۳1 هزار بروشور، 
آموزش ۳۳ هزار و 800 نفر به صورت چهره ب��ه  چهره و توزيع ۷5 هزار 
و 958 بسته سبد معيشتي بين اقشار آسيب ديده از جمله فعاليت هاي 
بسيج سازندگي استان است كه در گفت وگوي »جوان« با مسئول بسيج 

سازندگي سپاه چهارمحال و بختياري اعالم شده است. 

مسئول بسيج سازندگي سپاه چهارمحال و بختياري با اشاره به فعاليت 
800 گروه جهادي اين استان در مقابله با كرونا به »جوان« مي گويد: اين 
نهاد از همان روزهاي ابتدايي شيوع ويروس كرونا خود را براي كمك به 
مردم و مقابله با ويروس كرونا آماده و تجهيز كرد و در گام نخس��ت 15 

كارگاه خود را با تغيير كاربري به تهيه و دوخت ماسك وارد عمل شد. 
سرهنگ پاسدار هوشنگ فوالدي ادامه مي دهد: سپس با اضافه شدن ۲1 
كارگاه خواهران جهادگر بس��يجي تعداد كارگاه هاي توليد ماسك بسيج 
سازندگي استان به ۳4 كارگاه افزايش يافت و ظرفيت توليد ماسك در اين 
كارگاه ها به ۲10 هزار ماسك رسيد.  وي با تأكيد بر اينكه اين ماسك ها با پرتو 
دهي گاما ضدعفوني مي شوند و اين يك امتياز مثبت براي استان است كه 
ماسك هاي توليدي استريل هستند، تصريح مي كند: همزمان با اين كارگاه ها، 
براي هم  افزايي و كمك به مردم، گروه هاي جهاني اقدام به ضدعفوني كردن 

معابر، مساجد، محل هاي پرتردد شهري و روستايي كردند. 
مسئول بسيج س��ازندگي س��پاه چهارمحال وبختياري، تهيه و توزيع 
بروش��ورهاي آموزش��ي را از ديگر اقدامات اين نهاد در مب��ارزه با كرونا 
برشمرده و مي گويد: آگاه سازي مردم توسط گروه هاي جهادي با توزيع 
بروشور و آموزش عمومي چهره به  چهره كارشناسان متخصص از جمله 
اين فعاليت ها بوده است.  فوالدي خاطرنشان مي كند: ضدعفوني ۶ هزار 
و 550 نقطه در استان، توزيع ۳4 هزار و 100 ليتر محلول هاي ضدعفوني 
كننده، توزيع ۳1 هزار بروش��ور و آموزش ۳۳ هزار و 800 نفر به صورت 
رودررو  و توزيع ۷5 هزار و 958 بسته بين اقش��ار آسيب ديده جداي از 

رزمايش مؤمنانه از جمله اقداماتي است كه تاكنون انجام شده است. 
وي به فعاليت هاي اين نهاد در خصوص رزمايش مواسات نيز اشاره كرده و 
مي گويد: در دو مرحله نخست اين رزمايش ۶8 هزار و 105 بسته تهيه شد 
كه تاكنون ۶0 هزار بسته آن توزيع شده است و در مرحله سوم كه همزمان 
با عيد فطر انجام مي گيرد ۳۷ هزار بسته ديگر نيز بين خانوارهاي شناسايي 
شده توزيع مي شود.  اين مسئول ارزش ريالي كمك هاي جمع آوري شده 
در استان را 1۲ ميليارد و 4۲9 ميليون تومان اعالم كرده و تصريح مي كند: 
اين كمك ها شامل بسته هاي معيشتي، كسري حقوق كاركنان سپاه و 

گذشت اجاره بهاء و كمك هاي خيرخواهانه است. 
مسئول بس��يج س��ازندگي س��پاه چهارمحال و بختياري در خصوص 
برنامه هاي اين نهاد در دوران پس��ا كرونا نيز مي گويد: آسيب شناسي از 
مهم ترين اين برنامه هاست به طوري كه افرادي كه امروز در جامعه دچار 
سختي و تنگنا شده اند يا عزيزان خود را از دست داده با بحران هايي مواجه 

مي شوند كه مي طلبد آنها را در اين خصوص ياري كرد. 
به گفته فوالدي شعار بس��يج س��ازندگي كه مردم داري، مردم نوازي و 
مردم دوس��تي و محروميت زدايي اس��ت و اقداماتي كه بعد از اين انجام 
مي شود بيشتر از قبل خواهد بود و افتخار مي كنيم كه مقام معظم رهبري 
از اقدامات سپاه و رزمايش مواسات تقدير كردند كه مايه مباهات ماست. 

حميرا رحيمي سيداحمد هاشمي اشكا

 خوزستان: جانشين قرارگاه جهادي شفا و معاون هماهنگ كننده 
سپاه وليعصر)عج( خوزستان گفت: با توجه به لزوم پيشگيري از ابتالي 
شهروندان به ويروس كرونا بخصوص در بازارچه هاي محلي، طرح توزيع 
يك ميليون ماسك و ارائه خدمات آموزشي به مردم جهت رعايت نكات 

بهداشتي در مناطق مختلف اهواز آغاز شد. 
سرهنگ پاسدار عبدالرضا حاجتي افزود: در اين طرح عالوه بر توزيع يك 
ميليون ماسك رايگان ميان فروشندگان و مردم، آموزش هاي الزم نيز 
به منظور استفاده از مواد بهداشتي، ماسك و دستكش توسط تيم هاي 

جامعه پزشكي ارائه مي شود. 
  هرمزگان: رييس اداره اس��تعدادهاي درخشان آموزش وپرورش 
هرمزگان گفت: 5 هزار و 998 دانش آموز پايه  ششم و نهم امسال براي 
ورود به مدارس استعدادهاي درخشان استان با هم به رقابت مي كنند. 
مديحه دواني افزود: اين تعداد ش��امل 4 هزار و 149 نفر در متوسطه 
اول )از ششم به هفتم( و تعداد هزار و 849 نفر نيز در مقطع متوسطه 
دوم )از نهم به دهم( اس��ت.  وي بيان داشت: ظرفيت پذيرش مدارس 
استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي آينده در پايه هفتم ۳0۶ نفر و 

در ورودي پايه دهم ۳8۲ نفر مي باشد. 
 كرم�ان: رئيس ممي��زي و حدن��گاري اداره كل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري اس��تان كرمان گفت: در اجراي طرح تأمين و جايگزيني 
س��وخت هاي مناس��ب به جاي هيزم و بوته، ح��دود ۲00 خانوار در 

شهرستان هاي استان كرمان از مزاياي طرح بهره مند شدند. 
ابوالحسني با اشاره به حفاظت 500هكتار از اراضي جنگلي در معرض 
تخريب افزود: در اين طرح حفاظ��ت امكاناتي مانند تنور گازي، اجاق 
گاز، سيلندرگاز، آبگرمكن خورشيدي و همچنين نانوايي روستايي به 

روستاييان ارائه و از تخريب جنگل ها و مراتع جلوگيري مي شود. 
 زنجان: مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 14 استان 
زنجان گفت: با هدف كاهش هزينه ها و سهولت دسترسي كشاورزان در 
شهرستان هاي اين استان تعداد مراكز خريد تضميني گندم از 40 واحد 
به 45 مركز افزايش يافت.  محمد ايزدي افزود: خريد تضميني محصول 
راهبردي گندم از كشاورزان استان زنجان امسال از نيمه نخست تير ماه 
آغاز مي شود.  به گفته وي، براساس پيش بيني هاي انجام شده امسال 
۳۶4 هزارتن گندم خريداري مي شود كه نسبت به سال زارعي گذشته 

115 هزار تن افزايش خريد خواهيم داشت.

توزيع 43 هزار بسته معيشتي 
توسط كميته امداد  امام خميني)ره( استان بوشهر 

 طرح جامع فرودگاه رامسر
 به زودي اجرايي مي شود 

مديركل كميته    بوشهر
ام�ام  ام�داد 
خميني )ره( استان بوشهر از توزيع 43هزار 
728 بس�ته معيش�تي به ارزش 11 ميليارد 
تومان در قالب رزمايش مواس�ات، همدلي 
كم�ك مؤمنان�ه در مي�ان نيازمن�دان و 
داد. خب�ر  بوش�هر  مددجوي�ان 

  احم��د لطف��ي مدي��ركل كميته ام��داد امام 
خميني)ره( استان بوشهر گفت: از ابتداي ماه 
مبارك رمضان 4۳ هزار و ۷۲8 بسته معيشتي 
به ارزش 11 ميليارد تومان مي��ان نيازمندان 
و افرادي كه از كرونا آس��يب اقتصادي ديده اند 
توزيع شده اس��ت.  وي، با بيان اينكه 40 هزار 
خانوار بي بضاعت استان بوشهراز خدمات كميته 
امداد بهره مي برد افزود: خدمات كميته امداد به 
اين خانوارها با همكاري نيكوكاران و خيران در 

ماه مبارك رمضان افزايش مي يابد. 
مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان 
بوشهر با بيان اينكه خانوارهاي مددجوي اين 
نهاد از بسته هاي حمايتي و معيشتي بهره مند 

ش��ده اند، خاطر نش��ان كرد: حداقل هر بسته 
معيشتي ۲00 هزار تومان است كه با مديريت 
نماينده ولي فقيه در اس��تان بوشهر و همكاري 
قرارگاه مواسات همدلي و كمك مؤمنانه ميان 

نيازمندان توزيع شده است. 
لطفي با اش��اره به اينكه اين سبدهاي غذايي و 
معيشتي در شهرها و روستاهاي استان بوشهر 
توزيع شده است گفت: عالوه بر توزيع بسته هاي 
غذايي و معيش��تي 50 آش��پزخانه براي تهيه 

غذاي گرم در ماه مبارك رمضان ايجاد شد. 
وي خاطر نشان كرد: در راستاي طبخ غذاي گرم 
ويژه نيازمندان در ماه مبارك 50 آشپزخانه ثابت 
مهدوي توس��ط كميته امداد امام خميني)ره( 
استان بوشهر راه اندازي شد و تاكنون ۲۶0 هزار 
پرس غذاي گرم با رعايت پروتكل بهداشتي ميان 
نيازمندان در هنگام افطار توزيع شده است.  اين 
مقام مس��ئول افزود: توزيع غذاي گ��رم تا پايان 
ماه مبارك رمضان ادامه داش��ت ك��ه جاى  دارد 
در اجراي طرح ياد ش��ده از هم��كاري خيران و 

نيكوكاران قدرداني  شود. 

ط�رح جام�ع    مازندران
ه  گا د و ف�ر
رامسر در غرب اس�تان مازندران تهيه و 
تصوي�ب و ب�راي اج�را اب�اغ ش�د. 
سعداله وطن خواه مديركل فرودگاه هاي مازندران 
در بازديد از فرودگاه رامسر با بيان اينكه طرح توسعه 
و بهره برداري از باند جديد اين فرودگاه عملياتي شد، 
گفت: طرح توسعه فرودگاه رامسر از سال 1۳88 
آغاز و طي مدت 11 سال به بهره برداري رسيد.  وي 
افزود: موانع موجود در اطراف باند فرودگاه رامسر 
سبب عدم استفاده مناسب از باند جديد فرودگاه 
رامسر شده است و با اقدامات و پيگيري هاي در حال 
انجام با رفع موانع كه بين بخشي و بين سازماني 
است از ظرفيت اسمي و باند پروازي فرودگاه رامسر 
براي استفاده از خدمات هوايي و پروازي استفاده 
كنيم.  وي تصريح ك��رد: باند جديد پروازي بتني 
بوده و در مدت هفت ماه گذشته به همت استاندار 
مازندران و فرماندار رامسر برخي از موانع برداشته 

شد اما برخي موانع همچنان وجود دارد. 
مديركل فرودگاه هاي استان مازندران با اشاره به اينكه 

رفع موانع پروازي چشم انداز خوبي در جهت توسعه 
بخش گردشگري ايجاد مي كند، گفت: طرح جامع 
فرودگاه رامسر در يك سال گذشته تصويب شد و در 
حال مطالعه و آماده ابالغ است و با اجراي آن و شروع 
پروازهاي بدنه باريك با ظرفيت هاي متوسط نياز به 
توسعه ترمينال و توسعه اپرون و ساختمان هاي جانبي 
دارد كه طرح هاي توسعه آغاز خواهد شد.  وطن خواه 
تصريح كرد: با بهره برداري از باند جديد فرودگاه رامسر 
پروازها توسط شركت هاي هواپيمايي بسته به ميزان 
تقاضا و ظرفيت پروازي انجام مي شود و با وضعيت 
كنوني مسيرهاي پروازي در پنج شهر شيراز، اهواز، 
مشهد، كيش و اصفهان اضافه و تعداد سايت پروازها 
در طول هفته به چهار برابر افزايش پيدا خواهد كرد.  
وي با بيان اينكه مجتمع فدك در آستانه باند جديد 
فرودگاه رامسر قرار گرفته و طول باند را تحت تأثير قرار 
داده است، گفت: شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي به 
علت درآمدهاي محدود، هزينه هاي ارزي و درآمدهاي 
ريالي پاسخگوي رفع موانع پروازي فرودگاه رامسر 
نيس��ت و نيازمند عزم ملي در راستاي بهره  برداري 

مناسب از باند جديد فرودگاه رامسر هستيم. 

اس�تان گي�ان با     گیالن
فروش بال�غ بر 18 
هزار نسخه كتاب با ارزش بيش از ۵۵2 ميليون 
تومان در ط�رح بهارانه كتاب كش�ور خوش 

درخشيد. 
فيروز فاضلي مديركل ارش��اد اسالمي گيالن از 
درخشش اين استان در طرح »بهارانه كتاب 99 
خبر داد و گفت: ۲1 كتابفروشي منتخب گيالن 
در طرح »بهارانه كتاب 99« مش��اركت داشتند 
كه از اين تعداد 1۳ كتابفروشي از مركز استان و 

هشت كتابفروشي از ساير شهرستان ها بودند. 
وي تصريح كرد: اس��تان گيالن با داش��تن سه 
درصد از كتابفروش��ي هاي عضو طرح موفق شد 

پنج درصد از كل فروش و ش��ش درصد از تعداد 
كتاب ها را از آن خود كند. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اس��المي گيالن ادامه 
داد: گيالن در س��يزدهمين دوره ط��رح توزيع 
يارانه كتاب از طريق كتابفروشي ها نيز با فروش 
18 هزار و 18 نسخه كتاب به ارزش 5 ميليارد و 
5۲5 ميليون و ۷01 هزار و 500 ريال، رتبه پنجم 
فروش براساس تعداد كتاب و رتبه هفتم فروش 
براساس مبلغ كتاب را در بين استان هاي كشور 
كس��ب كرد.  فاضلي افزود: كتابفروش��ي كتاب 
فرازمند رشت توانس��ت با فروش ۷۲01 نسخه 
كتاب در صدر پرفروش ترين كتابفروش��ي طرح 
بهارانه كتاب 99 براساس تعداد كتاب قرار گيرد. 

وي با بي��ان اينكه ط��رح بهارانه كت��اب 99 با 
ش��عار »بهار كتاب همزمان با به��ار دل ها« از 
۲0 ارديبهش��ت همزمان با والدت امام حسن 
مجتب��ي)ع( آغاز و ت��ا ۳0 ارديبهش��ت ماه در 
سراسر كشور اجرا شد، تصريح كرد: در اجراي 
اين طرح به خريداران كتاب با ارائه كارت ملي 
حداكثر ت��ا مبلغ ۳0 هزار توم��ان يارانه خريد 
كتاب تعل��ق گرفت و هر ش��ماره ملي حداكثر 
تا مبلغ 150 هزار توم��ان مجاز به خريد كتاب 
بود كه اين خريد تا س��قف ۲0 درصد مشمول 
تخفي��ف »طرح بهاران��ه« مي ش��د.  مديركل 
ارشاد اسالمي گيالن تخفيف مذكور را شامل 
كتاب هاي چاپي، عمومي، دانشگاهي و كودك و 

نوجوان دانست و افزود: با توجه به شيوع ويروس 
كرونا و تعطيلي بيش از دو ماهه مراكز فرهنگي 
به ويژه كتابفروشي ها اجراي اين طرح فرصتي 
مناس��ب براي عالقمندان به حوزه كتاب براي 

تهيه كتاب هاي مورد نياز خود بود. 
فاضلي در ادامه با اشاره به اينكه در سال گذشته 
ش��اهد انتش��ار 841 عنوان كت��اب در گيالن 
بوده ايم، خاطرنشان كرد: اين تعداد در مقايسه 
با سال قبل تر با رش��د ۲۲ درصدي همراه بوده 
و نشان دهنده ظرفيت و پتانسيل استان گيالن 
در حوزه كتاب و ترويج فرهنگ مطالعه با توجه 
به سابقه فرهنگي و سطح باالي سواد مردم اين 

استان است. 

كت�اب تاري�خ     كرمانشاه 
ش�فاهي مردم 
كرمانش�اه در دوران دفاع مقدس با عنوان 
»اين آدم برفي هميشه مي ماند« در آييني 
و با حض�ور جمعي از مس�ئوالن اس�تاني 

رونمايي شد. 
همزمان با س��الروز گراميداش��ت آزادس��ازي 
خرمشهر آيين رونمايي از كتاب دفاع مقدس»اين 
آدم برفي هميشه مي ماند« كه به تاريخ شفاهي 
مردم كرمانشاه در دوران دفاع مقدس پرداخته 

است. برگزار شد. 
زهرا عمو شاهي نويس��نده كتاب در حاشيه اين 
مراس��م چفت: كتاب » اين آدم برفي هميش��ه 
مي ماند« در 9 فصل به انعكاس مصائب و تبعات 
جنگ و تأثير آن در زندگي اجتماعي و حقايقي 
كه نسل امروز ممكن است از زواياي پيدا و پنهان 

آن باخبر و آگاه نباشند، پرداخته است. 
وي افزود: در اين كت��اب جنگ در ميدان جنگ 
رواي��ت نمي ش��ود بلك��ه جن��گ در كوچه ها و 
خيابان هاي شهر و نابساماني هايي كه به دنبال 

داشته است روايت مي شود. 
اين نويسنده خاطرنشان كرد: تمام سعي خود را 
به كار بردم كه اين كتاب همسو با نگاه مخاطبين، 
باورها، عقايد، دردها و فرهنگ زندگي اجتماعي 

و فردي بيان كنم. 

 وي نويس��ندگاني را كه جنگ را تجربه كرده اند 
موفق ترين نويسندگان كتاب هايي با مفهوم دفاع 
مقدس معرفي كرد و گفت: اگر چه جنگ براي 
ما زيبا نبود اما در دفاع مق��دس و دفاع از مرزها 
حماسه هاي ديده مي شد كه ش��ايد فراتر از باور 

انساني بود و زيبايي هاي خاصي داشت. 
عموش��اهي پرداختن به حقايق دفاع مقدس و 
بازگو كردن آن براي نسل جوان را يك ضرورت 
دانس��ت و اف��زود: از آنجا كه خاطرات ش��هدا و 
رزمندگان دفاع مقدس گنج هاي كشور محسوب 
مي ش��وند لذا بايد براي نگهداري اين دارايي ها 

براي نسل هاي آينده تالش كنيم. 
وي افزود: در اين راستا نويسندگان نبايد نوشتن 
در خصوص واقعيات جن��گ را تنها رفع تكليف 
بدانند بلكه بايد تالش كنند تا فرهنگ رشادت 
و از خودگذش��تگي هاي دفاع مقدس را نسل به 

نسل منتقل كنند. 
 نويسنده اين كتاب تصريح كرد: روايت اين كتاب 
جنگ نيست بلكه زندگي كردن در جنگ است 
و مشقت ها و گرفتاري هايي را كه مردم در كنار 
رشادت ها و مقاومت ها در طي هشت سال دفاع 

مقدس از خود نشان داده اند بيان مي كنند. 
وي گفت: اين كتاب را تقديم كردم به ش��هداي 
پناهگاه پارك شيرين پناهگاهي كه بي رحمانه 

هدف موشك هوايي دشمن قرار گرفت. 

كتابفروشي گيالن رتبه اول پرفروش ترين هاي كشور شدند

رونمايي از كتاب تاريخ شفاهي مردم كرمانشاه در دوران دفاع مقدس

خسارت 5 ميليارد توماني كرونا  به زنبورداران ايالمي 
رئيس جهاد كشاورزي ايام از وارد آمدن خسارت ۵ ميليارد تومان     ایالم
ب�ه زنب�ورداران اس�تان بر اث�ر ش�يوع بيم�اري كرونا خب�ر داد.

 سيد محمد تراب ميري رئيس جهاد كشاورزي ايالم با اشاره به خسارت هاي كرونا به بخش هاي 
مختلف كش��اورزي اس��تان، گفت: كرونا 5 
ميليارد تومان ب��ه زنبورداران اس��تان ايالم 
خسارت زده اس��ت.  وي افزود: كشاورزي در 
ايالم باعث اش��تغالزايي بي��ش از ۶0 درصد 
جمعيت استان شده و از اهميت بسيار بااليي 
برخوردار است.  رئيس جهاد كشاورزي ايالم 
با اشاره به ظرفيت هاي توليد عسل در استان، 
گفت: ساالنه بيش از 900 تن عسل در استان 

برداشت مي ش��ود و بيش از ۲ هزار نفر در اين بخش مشغول به فعاليت هستند.  ميري افزود: 
عسل توليد شده در ايالم به دليل وجود 550 گونه گياهي شهدزا جزو با كيفيت ترين عسل هاي 

توليدي كشور است.  

فعاليت ۳ هزار حلقه صالحين در قم 
در حال حاضر بيش از 3 هزار حلقه صالحين در سطح استان قم مشغول     قم
فعاليت هس�تند و حدود يك ه�زار و 700 حلقه صالحي�ن مربوط به 
محات اس�ت و بقيه نيز در س�طح رده هاي اقش�ار و بس�يج متخصصين به فعالي�ت مي پردازند. 
حجت االسالم مجيد شرفي نيا معاون تعليم و 
تربيت سپاه قم با اشاره به فعاليت حلقه هاي 
صالحين در استان گفت: در حال حاضر بيش 
از ۳ هزار حلقه صالحين در س��طح اس��تان 
مشغول به فعاليت هستند و حدود يك هزار و 
۷00 حلقه صالحين مربوط به محالت است 
و بقيه نيز در س��طح رده هاي اقشار و بسيج 
متخصصين ب��ه فعاليت مي پردازن��د.  وي با 
اشاره به برنامه هاي معاونت تعليم و تربيت بسيج 
سپاه استان قم تصريح كرد: با وجود شيوع ويروس كرونا و عدم امكان برگزاري اجتماعات، فعاليت 

حلقه هاي صالحين بسيج استان در فضاي مجازي دنبال مي شود. 

مرزهاي ايران، تركمنستان و ازبكستان 
بازگشايي خواهند شد

مرزهاي ريلي و جاده اي بين س��ه كش��ور ايران، تركمنستان و 
ازبكستان و خراسان رضوي كه به خاطر شيوع كرونا بسته شده 

است 1۲ خرداد ماه بازگشايي خواهد شد. 
غالمعباس ارب��اب خالص س��فير جمهوري اس��المي ايران در 
تركمنستان گفت: رايزني هاي مستمر ديپلماتيك و سياسي براي 
بازگشايي مرزها با هدف از سرگيري صادرات، ترانزيت و تبادل 
كاال با تركمنستان و ديگر كشورهاي منطقه در حال انجام است. 
وي افزود: اين مذاكرات در حوزه مبادي مرزي مش��ترك با كشور 
تركمنستان از سوي سفارت جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور 
خارجه ايران به ويژه طي چند هفته اخير با كشورهاي تركمنستان 
و ازبكس��تان انجام شده است.  سفير جمهوري اس��المي ايران در 
تركمنستان ادامه داد: در اين راستا نشست سه جانبه روساي راه آهن 
دولتي سه كشور ياد شده به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد.  ارباب 
خالص گفت: اين نشست در چارچوب مذاكرات هفته قبل وزراي راه 
و شهرسازي سه كشور پيرامون همكاري هاي ترانزيت و بازگشايي 

مرزهاي اينچه برون، سرخس و لطف آباد انجام شد. 

بهره برداري از 7 واحد نيروگاه 
خورشيدي در روستا هاي  اردبيل 

به همت گروه هاي تخصصي بسيج مهندسي صنعتي سپاه حضرت 
عباس )ع( استان, ۷ واحد نيروگاه خورشيدي خانگي 5 كيلو واتي 

در روستا هاي شهرستان كوثر به بهره برداري رسيد. 
سرهنگ عيسي پور مس��ئول بسيج مهندس��ي و صنعتي سپاه حضرت 
عباس )ع( استان گفت: طرح جهاد روشنايي با هدف ايجاد نيروگاه هاي 
خورشيدي خانگي پنج كيلوواتي متصل به شبكه در قالب اين طرح هفت 
نيروگاه خورشيدي خانگي در روستاهاي كرندق، نيرق و كنجگاه شهرستان 
كوثر با مشاركت كميته امداد شهرس��تان، صندوق كارآفريني و شركت 
توزيع برق و ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان كوثر به همت گروه هاي 
تخصصي بسيج مهندسين صنعتي سپاه حضرت عباس)ع( استان طراحي، 
نصب و راه اندازي گرديد.  قديمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 
اردبيل نيز گفت: شركت توزيع نيروي برق استان ضمن استقبال از ايجاد اين 
نيروگاه ها، برق توليدي را خريد تضميني ۲0ساله و با مبلغ بسيار مناسب در 
حدود هزار و40 تومان خريد مي كند يعني افرادي كه اين نيروگاه را نصب 
كردند ساالنه حدود 8 هزار كيلووات ساعت انرژي برق توليد مي كنند و 

حدود 8 الي 10 ميليون تومان درآمد خواهند داشت. 

 آزادي ۲۱ محكوم مالي يزد 
در ماه مبارك رمضان

مدير نمايندگي ستاد ديه استان يزد از آزادي ۲1 نفر از زندانيان 
جرائم غيرعمد در ماه مبارك رمضان خبر داد. 

اسالم افشون مدير نمايندگي ستاد ديه استان يزد گفت: با كمك 
خيرين و به بركت ماه مبارك رمضان ۲1 نفر از زندانيان جرائم غير 
عمد آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.  وي افزود: بدهي اين 
۲1 نفر مبلغ ۶4 ميليارد و ۶00 ميليون ريال بود كه ۶1 ميليارد و 
۲0 ميليون ريال از اين مبلغ توسط كميته صلح و سازش ستاد ديه 
استان يزد و با همكاري مددكاران زندان هاي استان، شوراهاي حل 
اختالف مستقر در زندان و قضات اجراي احكام از شكات گذشت 
رضايت مندانه اخذ و با پرداخت مبلغ ۳ ميلي��ارد و 580 ميليون 
ريال زمينه آزادي اين ۲1 محكوم مالي از زندان فراهم شد.  مدير 
نمايندگي ستاد ديه استان يزد از اقدامات صورت گرفته در اين ماه 
مبارك به برگزاري جشن هاي گلريزان به صورت مجازي و آنالين 
براي اولين بار در كشور در مركز استان و شهرستان ها، برگزاري ويژه 
برنامه بخشش حيدري همزمان با شب هاي قدر، طراحي و نصب 15 

بنر و بيلبورد در سطح شهر يزد اشاره كرد. 

 پيشرفت 85 درصدي 
قطعه 5 بزرگراه شمال به جنوب

  كردستان قطعه پنج كريدور بزرگراهي شمال به 
جنوب كشور كه در استان كردستان 
ق�رار گرفت�ه اس�ت، 8۵ درص�د پيش�رفت فيزيك�ي دارد. 
محمدصديق ثابتي مديركل راه و شهرس��ازي كردس��تان با اشاره به 
پيشرفت 85 درصدي قطعه پنج بزرگراه شمال به جنوب گفت: ۳۲0 
كيلومتر از كريدور بزرگراهي ش��مال به جنوب كشور در حوزه استان 
كردستان واقع شده كه عمليات اجرايي ساخت اين كريدور در قطعات 

مختلف در حال اجراست. 
وي افزود: يكي از قطعات اين كريدور، قطعه ش��ماره پنج به طول 49 
كيلومتر بوده كه ۳8 كيلومتر از آن زير بار ترافيك رفته و در مجموع 

هم اكنون از پيشرفت 85 درصدي برخوردار است. 
مديركل راه و شهرسازي كردستان ادامه داد: قطعه شماره پنج كه حد 
فاصل سنندج – ديواندره واقع شده از جمله قطعات مهم اين كريدور 
است كه در صورت اتمام و بهره برداري كامل از آن تأثير بسزايي در بهبود 
شرايط ترافيكي و حمل و نقل جاده اي اس��تان دارد و ايمني تردد در 
مسير مورد نظر كه از جمله مسيرهاي پر تصادف بوده ارتقا خواهد يافت. 

نشست ادبي مجازي »نخل هاي سربلند«
نشس�ت ادبي مجازي »نخل هاي    گلستان
س�ربُلند« به مناس�بت س�الروز 
آزادس�ازي خرمش�هر در گلس�تان و خوزس�تان برگ�زار ش�د. 
در نشست ادبي اعضاي نوجوان انجمن هاي ادبي مراكز فرهنگي هنري 
كانون استان هاي گلستان و خوزستان با ارائه آثار خود، به روايت گري 
واقعه سوم خرداد و آزادسازي خرمشهر به زبان شعر پرداختند.  نشست 
ادبي »نخل هاي سربُلند«، با رونمايي از كتاب »ماهيچ«، نوشته اعضاي 
انجمن ادبي تنفس صبح مركز فرهنگي هنري كانون كالله، با حضور 
مديركل مركز آفرينش هاي ادبي و هنري كانون كشور و مديران كل 
كانون اس��تان هاي خوزستان و گلس��تان ادامه يافت.  سومين بخش 
اين نشست ادبي به معرفي دو مجموعه ش��عر با موضوع دفاع مقدس 
از بهمن نشاطي، مربي ادبي كانون گلستان اختصاص داشت.  نشست 
ادبي مجازي »نخل هاي سربُلند« در حالي با حضور فعال اعضا نوجوان 
انجمن هاي ادبي و جمعي از مربيان و كارشناس��ان كانون دو استان 
گلستان و خوزس��تان اجرا شد؛ كه ش��ركت كنندگان، مقاومت مردم 
خرمش��هر، تاريخ و جغرافياي دفاع مقدس و جهاد آگاهانه و شجاعت 

ملت ايران را در قالب اشعار خود بيان كردند. 

   یزد    اردبیل    خراسان رضوي 


