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88498441سرويس  شهرستان

سیداحمد هاشمي اشكامحمدرضا هاديلو

به زودي از سامانه     كرمان
مردمي توس�عه 
مدارس در راس�تاي تحقق طرح هاي ساخت 
مدرسه در اس�تان كرمان رونمايي مي شود. 
س��يدمحمد واعظي نژاد مديركل نوسازي مدارس 
استان كرمان گفت: با اشتياق مردم براي مشاركت 
در امر مدرسه سازي با تقديم كمك هاي خردشان 
روبه رو بوديم و در اين راس��تا ط��رح »آجر به آجر« 
طرحي ابالغي از س��وي وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان نوسازي مدارس كشور در دست اجراست.  
وي افزود: اين طرح مورد تأكيد وزير آموزش و پرورش 
و رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور مي باشد، تا 
هركسي كه سرمايه خرد دارد، مشاركت كند يعني 
حتي هر كسي با يك آجر در ساخت مدرسه مشاركت 
كند.  مديركل نوسازي مدارس استان كرمان با تأكيد 
بر فرهنگ سازي كار خير افزود: ترويج فرهنگ كار 
خير در تمام دنيا با توجه به تعهدي كه آحاد جامعه 

از باب مسئوليت هاي اجتماعي دارند، انجام مي شود 
و ما برنامه ريزي كرديم همين جور كه مردم كمك 
مي كنند، بنگاه ها و مجموعه هاي بزرگ اقتصادي 
بومي استان در امر مدرسه سازي مشاركت نمايند.  

واعظي نژاد با اعالم اينكه ۳۰ درصد فضاي آموزشي 
استان كرمان خيرين مشاركت كرده اند و هنوز هم به 
كمك و همت خيرين مدرسه ساز نيازمنديم، تصريح 
كرد: جابه جايي جمعيت و رشد و مهاجرت جمعيت 

موجب ش��ده، برخي مدارس خال��ي از دانش آموز 
ش��ده و در جايي كالس ب��ا ۳۵ ت��ا ۴۰ دانش آموز 
تشكيل شود، نوس��ازي مدارس تمام تالش خود را 
مي كند و هر خيري كه ۳۰ درصد س��رمايه ساخت 
يك پروژه را بگذارد، مابقي اعتبار س��اخت را دولت 
تأمين مي كند، البته حتي اگر مدرسه كافي داشته 
باشيم خريدار مشاركت خيرين و منت دار اين حضور 
گرم هستيم.  وي با اشاره به عزم جدي براي اجراي 
سياست هاي س��ند تحول بنيادين، اظهار داشت: 
در بند ۳ اهداف و بند ۷ سياست هاي اجرايي سند 
تحول بنيادين، برنامه زير نظام تأمين فضا، تجهيزات 
و فناوري بر جذب مشاركت حداكثري سازمان ها و 
نهاد هاي دولتي و غيردولتي و كمك هاي مردمي و 
تنوع بخشي و توسعه روش هاي مشاركت خيرين و 
نهاد هاي دولتي و غيردولتي در جهت طراحي ساخت 
مقاوم س��ازي و تجهيز و نگهداري فضاي آموزشي 

تربيتي و ورزشي تأكيد شده است. 

سامانه طرح توسعه آجر به آجر مدارس كرمان راه اندازی شد

رونمايي از نشان و سندهويت بصري كنگره شهداي قم 
نش�ان و س�ند     قم
هوي�ت بص�ري 
دومين كنگره شهداي قم طي آييني در تاالر آويني 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي قم رونمايي شد. 
موسي حسيني كاشاني مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در مراسم رونمايي نشان و سند هويت 
بصري دومين كنگره شهداي قم گفت: با رونمايي 
از سند و هويت بصري كنگره شهداي قم، حلقه 
اتصال تمام برنامه هاي مختلف كنگره با توجه به 

سند تعريف شده ايجاد و از امروز شاهد فراخوان هاي مختلف فرهنگي و هنري در سطح استان خواهيم بود.  
وي افزود: با اين رونمايي، انسجام خوبي ميان تمام بخش هاي تبليغي و فرهنگي مرتبط با كنگره شهدا در 
استان ايجاد و به مرور خروجي كميته هاي مختلف كنگره اطالع رساني مي شود.  مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي قم، با بيان اينكه اين نشان و هويت بصري توسط استاد نجابتي از اساتيد برجسته قم طراحي و 
داراي مفاهيم متعددي است تصريح كرد:  رونمايي از اين نشان و هويت بصري از جمله مهم ترين اقدام هاي 

انجام شده براي وحدت رويه در فعاليت هاي كنگره شهداي استان است.

بيمه شدن ۴۸ هزارخانه مددجويان  در استان مركزي 
    مركزي معاون حمايت و 
سالمت كميته 
امداد اس�تان مركزي از بيمه شدن ۴۸ هزار و 
۴۴۶ مس�كن مربوط به مددجويان خبرداد. 
محمدرضا شايس��ته معاون حمايت و سالمت 
كميته امداد استان مركزي گفت: در سال جاري 
از ۴۴۴ هزار مسكن استان نزديك به ۴۸ هزار و 
۴۴۶ مس��كن مربوط به مددجويان )۲۵ هزار و 
۵۰۸ واحد مسكوني روستايي و ۲۲ هزار و ۹۳۸ 

واحد شهري( بيمه شدند.  وي افزود: با توجه به وجود ۱۰۲ هزار و ۳۵۹ واحد مسكوني روستايي در استان 
۲۵ درصد از منازل روستاييان استان توسط كميته امداد بيمه شده است.  معاون حمايت و سالمت كميته 
امداد استان مركزي از پرداخت حق بيمه مددجويان تحت حمايت خبر داد و گفت: در سه ماهه اول ۲ هزار 
و ۱۲۹ نفر از مشموالن بيمه هاي اجتماعي )زنان سرپرست خانوار و مجريان طرح هاي اشتغال( كميته 
امداد استان مركزي با اعتبار يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان به حساب تأمين اجتماعي واريز شده است.  
شايسته جو بيان كرد: بيمه كردن اثاث و منازل مسكوني مددجويان در مقابل حوادث غيرمترقبه، يكي از 

راهبردهاي اساسي كميته امداد به منظور مديريت بحران است. 

آغاز مرحله شهرستاني مسابقات سراسري قرآن كريم در كرمانشاه 
مرحله شهرستاني     كرمانشاه
چهل و سومين 
دوره مسابقات سراسري قرآن كريم در هفت 
رش�ته مختل�ف در كرمانش�اه آغ�از ش�د. 
مسابقات قرآني كريم س��ازمان اوقاف در مرحله 
شهرستاني در كرمانشاه به ميزباني شش منطقه 
در اين استان در حال اجراست كه اين مسابقات 
به دليل شرايط ناشي از كرونا و وضعيت هشدار با 
رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري 

برگزار شد.  اين دوره از مسابقات در سطوح منطقه اي، استاني، ملي و بين المللي در دو بخش خواهران و برادران 
برگزار مي شود.  استقبال جامعه قرآني استان از ثبت نام در مسابقات خوب بوده و مسابقات قرآن كريم سازمان 
اوقاف يكي از تخصصي ترين و در عين حال جامع ترين مسابقات قرآن كشور است كه از مرحله شهرستاني آغاز 
شده و تا مرحله بين المللي ادامه دارد.  رشته هاي اين دوره از مسابقات در رشته پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ 
۲۰ جزء، حفظ كل، قرائت تحقيق و قرائت ترتيل »مرحله منطقه اي تا ملي برای خواهران و برادران و اذان جهت 

برادران« برگزار مي شود.  مرحله استاني اين مسابقات اواخر مردادماه سال جاري برگزار خواهد شد.

توزيع ۴۰ هزار بسته پروتئيني بين اقشار ضعيف در كردستان 
همزمان با دهه     كردستان
كرامت، ۴۰ هزار 
بسته پروتئيني بين اقشار ضعيف در مناطق 
حاشيه شهرهاي استان كردستان توزيع شد. 
مهدي طالبي مديركل ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 
در كردستان با اشاره به توزيع ۴۰هزار بسته پروتئيني 
بين اقشار ضعيف در اين استان  گفت: اين بسته ها 
در قالب مرحله دوم رزمايش همدلي و احسان و با 
محوريت نماينده ولي فقيه در استان و استفاده از 
ظرفيت ائمه جمعه و جماعات، تشكل هاي مردمي، گروه هاي جهادي و هيئت هاي مذهبي در نقاط محروم 
حاشيه شهرها بين نيازمندان و خانوارهاي آسيب پذير از كرونا توزيع شد.  وي با بيان اينكه بسته ها شامل ۸۰ هزار 
قطعه مرغ و به ارزش ۲۰ ميليارد ريال است، افزود: كمك ها بين خانوارهاي نيازمند و در مناطق محروم و حاشيه 
شهرها توزيع شد.  مديركل ستاد اجرايي فرمان امام )ره( در كردستان ادامه داد: در مرحله اول اين رزمايش نيز ۲۰ 
هزار بسته معيشتي به ارزش ۶۴ ميليارد ريال )هر بسته ۳۲۰ هزار تومان(، بين خانوارهايي كه تحت حمايت هيچ 
نهادي قرار نداشتند، توزيع شد.  طالبي يادآور شد: اين ستاد از اوايل اسفند تاكنون با همكاري بسيج دانشجويي 

و شش گروه جهادي تاكنون ۱۲ هزار عدد ماسك توليد و ميان اقشار نيازمند توزيع كرده  است.

افتتاح نيروگاه  خورشيدي شهرك صنعتي 
شهيد سليمي تبريز 

اولين نيروگاه  خورشيدي پنج كيلوواتي      آذربايجان شرقي
شهرك ها و نواحي صنعتي آذربايجان 
شرقی در ساختمان كسب و كار شهرك صنعتي شهيد سليمي به شبكه 
ب�رق ش�هري صنعت�ي وص�ل و م�ورد بهره ب�رداري ق�رار گرف�ت. 
س��هراب فيض زاده نايب رئيس هيئت مديره ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي آذربايجان شرقي با بيان اين كه نيروگاه خورشيدی با هدف 
فرهنگ سازي و ترويج اس��تفاده از منابع تجديدپذير انرژي در اين 
شهرك نصب شد، گفت: اين نيروگاه  به عنوان يك نيروگاه كوچك طي 
سه ماه و با صرف حدود ۶۰۰ ميليون ريال، طراحي و اجرا شده است.  
وي افزود: اين نيروگاه با رعايت تمام اصول فني و استانداردهاي مرتبط 
و با سازه  تمام گالوانيزه توس��ط تبديل  كننده  مجزا به شبكه  داخلي 
شهرك صنعتي شهيد سليمي وصل شده است.  نايب رئيس هيئت 
مديره شركت ش��هرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي ادامه داد: اين 
پروژه پيرو مصوبه هيئت وزيران در خصوص تأمين حداقل ۲۰ درصد 
برق مصرفي ادارات از انرژي هاي تجديدپذير تعريف و اجرا شده است.

 كشاورزان البرزي 
در پرداخت زكات اول شدند

استان البرز با رشد ۷۷۰ درصدي      البرز
در مقايس�ه ب�ا پارس�ال، رتبه 
نخس�ت كش�ور در پرداخ�ت زكات را ب�ه دس�ت آورد. 
محمد محمدي فرد مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان البرز 
گفت: به همت موديان زكات در اس��تان و امدادگران پرتالش، استان 
البرز با رشد ۷۷۰ درصدي در مقايسه با پارسال، رتبه نخست كشور در 
پرداخت زكات را به دست آورد.  وي افزود: وجوهات زكات صرف امور 
معيشتي نيازمندان، تهيه جهيزيه خانواده هاي نيازمند، امور درماني 
محرومان، تحصيل و آموزش فرزندان خانواده هاي نيازمند، تأمين لوازم 
زندگي، صرف آزادي زندانيان غير عمد و همچنين س��اخت و تعمير 
مسكن روستاها مي شود.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان 
البرز با بيان اينكه رشد پرداخت زكات استان در هر دو بخش زكات واجب 
و مستحب صورت گرفته است، تصريح كرد: وجوهات جمع آوري شده از 
خيران، كشاورزان و دامداران البرزي معادل ۳۸ ميليارد تومان است كه 

اين وجوهات صرف رفع نيازهاي محرومان استان شده است.

 ثبت 71 اثر ناملموس گيالن
 در فهرست ميراث آثار ملي

ميراث فرهنگ�ي،  مدي�ركل     گيالن
گردش�گري و صنايع دس�تي 
گيالن با اشاره به ثبت سه اثر ناملموس )معنوي( شهرستان 
ش�فت در فهرس�ت آثار ملي گفت: تاكنون ۷1 اثر ناملموس 
اس�تان در فهرس�ت مي�راث آثار مل�ي جاي گرفته اس�ت. 
مسعود حالج پور مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
گيالن گفت: در جلس��ه اخير ش��وراي ملي ثبت مي��راث فرهنگي 
ناملموس، س��ه پرونده از اس��تان مطرح و مورد تأييد اعضاي شورا 
قرار گرفت و در فهرست آثار ملي كشور ثبت شد.  وي افزود: اين آثار 
ناملموس ثبت ملي شده شامل مراسم صبح عزا )صبح اذان(، مراسم 
گالب گيري روستاي گيلده و مهارت شال بافي ويسرود بوده كه هر سه 
مربوط به شهرستان شفت است.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي گيالن گفت: تاكنون ۷۱ اثر ناملموس استان در فهرست 
ميراث آثار ملي جاي گرفته كه اهميت آن حفظ ارزش هاي اجتماعي، 
سنت ها، آداب و رسوم، روش ها و جنبه هاي كاركردهاي انساني است.

 بهره برداري از كارخانه تصفيه شيرابه 
زباله تنكابن در هفته دولت

 مرمت قديمي ترين پل آب رو ايران 
در خرانق يزد به دست جهادگران بسيجي

كارخانه تصفيه     مازندران
ش�يرابه زبال�ه 
شهرستان تنكابن 1۰۰ درصد وارد مدار شده 
و هفت�ه دولت ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
محمد زرودي ش��هردار تنكابن از آغ��از به كار 
كارخانه كمپوست تنكابن خبر داد و گفت: اين 
كارخانه با ظرفيت ۱۰۰ درصد وارد مدار شده و 
كارخانه تصفيه شيرابه زباله هم به عنوان مدلي 
موفق براي نخستين بار در كشور در هفته دولت 
سال جاري به بهره برداري مي رسد.  وي با اشاره به 
مراحل پيگيري ساخت اين كارخانه از آغاز تاكنون 
افزود: در اواخر تابستان و اوايل پاييز سال ۱۳۹۵، 
اسناد ساخت كارخانه كمپوست تنكابن توسط 
دفتر علم و فناوري تهيه و به مناقصه گذاش��ته 
شد و در بهمن ماه همان سال پس از طي مراحل 
قانوني، پيمانكار ساخت اين كارخانه مهم تعيين 
شد.  شهردار تنكابن با بيان اينكه در زمان ورودش 
به شهرداري اين كارخانه فقط ۲۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي داشت، تصريح كرد: در اين دوره مديريتي 
با تالش ها و پيگيري هاي مستمري كه انجام شد 
توانستيم در وقت مقرر قرارداد يعني حدود ۱۰ 

ماه با همكاري پيمانكار ۸۰ درصد باقيمانده كار 
را انجام بدهيم.  مدير شهري تنكابن قسمت هاي 
گوناگون اين كارخانه را تش��ريح ك��رد و گفت: 
اين پروژه ش��امل چهار سالن پذيرش، پردازش، 
تخمير و فاين بوده كه زباله ها در سالن دريافت، 
پذيرش شده و پس از آن از طريق قيف فيدر وارد 
نقاله شده و به سالن جداسازي مي روند، سپس 
در سالن جداسازي، قطعات حجيم زباله توسط 
نيروي انساني جدا شده و از طريق كيسه پاره كن 
به سرند اوليه منتقل شده و در آنجا ريزشي هاي 
سرند اوليه مواد عالي را تشكيل مي دهند.  زرودي 
ادامه داد: پس از اين مرحله مابقي زباله وارد سرند 
ثانويه شده و ريزشي هاي آن به مواد عالي و مابقي 
در سالن بعدي تخمير مي شوند و بازمانده آن نيز 
برگشتي بوده و دفن مي شود.  وي گفت: مهم ترين 
موضوعي كه به تهيه كود عالي استاندارد در اين 
كارخانه كمك مي كند، تفكيك درست زباله از 
مبدأ بوده كه شهروندان مي توانند در اين زمينه 
نقش مهمي را ايفا كنند.  شهردار تنكابن افزود: با ۲ 
هزار و ۴۷۰ سرويس مخلوط توانستيم پنج هكتار 

از مساحت اين سايت را پوشش دهيم. 

گروه����ي از     يزد
و  جهادگ�ران 
حافظان ميراث تاريخي شهرستان اردكان يزد در 
قالب اردوي جهادي با حضور در دهكده تاريخي 
خرانق به مرمت چند اثر كهن و حفظ هويت بناها، 
فرهن�گ و تاري�خ اي�ن منطق�ه پرداختن�د. 
محسن ميرجاني سرپرست اداره ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري اردكان گفت: يكي از 
جاذبه هاي گردشگري روستاي تاريخي خرانق، 
پل آب رويي دو منظوره اس��ت به گونه اي كه در 
فصول بارش محل گذر آب و در ساير فصول نيز 
گذرگاه عابران و از قديمي ترين سازه هاي انتقال 
آب استان يزد به شمار مي رود.  وي با اشاره به اينكه 
بناي مذكور از نظر معماري در نوع خود كم نظير 
و به سبك ساس��اني و رومي بنا نهاده شده است، 
تصريح كرد: آنچه كه مسلم است اين اثر مهم در 
طول تاريخ بر اثر سيل  و ساير رفتارهاي طبيعي 
دچار صدمه و لطمه ش��ده و در ح��ال حاضر نيز 
تقريباً نيمي از آن بازسازي شده  مربوط به آخرين 
سيلي است كه در دوره پهلوي گريبان آن را گرفت.  
ميرجاني با بيان اينكه بعد از انجام موفقيت آميز 

فعاليت  گروه »داوطلبان احيا ميراث ايران« با نام  
اختصاري »داما« در مرمت اضطراري كاروانسراي 
قلعه خرگوشي بخش عقدا اردكان، اين بار بخش 
ديگري از ميراث تاريخي شهرس��تان در برنامه 
قرار گرفت، گفت: اين پل در سومين اردوي اين 
گروه جهادی متش��كل از جامعه ميراث دوست 
شهرستان مورد مرمت قرار گرفت و هدف از اين 
اقدام معرفي بيشتر اين اثر و انجام عمليات مرمت 
اضطراري به منظور جلوگيري از تخريب اين سازه 
آبي تاريخي كه از ارزشمندترين آثار تاريخي استان 
يزد است، بود.  وي افزود: علت انتخاب اين اثر عالوه 
بر ارزش هاي غيرقابل انكار تاريخي، وضعيت خطير 
و تاب هاي پل بود كه به مرور و به واسطه نشت آب 
انتقالي براي مزارع و كشت خوان هاي منطقه ايجاد 
شده بود.  رئيس اداره ميراث اردكان يادآور شد:  
البته در اين اردوي جهادي بخشي از نماي قلعه 
تاريخي خرانق نيز مورد مرمت سريع قرار گرفت.  
يادآور مي شود؛ در اين اردوي جهادي، گروهاي 
مختلف مردمي اعم از پزشكان، مهندسان و جمعي 
از مردم منطقه و مسئوالن استاني و شهرستاني نيز 

آستين همت را باال زدند. 

 ۴ ميليون بسته پروتئيني، آماده توزيع 
در مرحله دوم رزمايش همدلي و احسان

با آغاز هفته كرامت، مرحله ديگري از رزمايش همدلي و احس�ان 
به همت س�تاد اجرايي فرمان امام)ره( ش�د. در اين مرحله توزيع 
۴ ميليون س�بد غذايي در استان هاي مختلف كش�ور در دستور 
كار ق�رار دارد ك�ه از اي�ن تع�داد ۲۵ ه�زار بس�ته پروتئيني در 
مناطق حاشيه نش�ين شهر قزوين به دس�ت نيازمندان مي رسد. 

    
از روز گذش��ته مرحله دوم رزمايش همدلي و احس��ان س��تاد فرمان 
حضرت امام خميني )ره( استان قزوين با توزيع ۲۵ هزار بسته پروتئيني 
در مناطق حاشيه نشين قزوين آغاز شد.  معاون اجتماعي ستاد اجرايي 
فرمان امام خميني)ره( در مراسم آغاز اين رزمايش در خصوص مرحله 
دوم اين حركت بزرگ گفت: »در مرحله دوم رزمايش همدلي و احسان، 
۲۵ هزار بسته پروتئيني در مناطق حاش��يه اي و كم برخوردار استان 
قزوين با همكاري ائمه جمعه و توس��ط گروه هاي جهادي، مس��اجد، 

هيئت هاي مذهبي و فعالين اجتماعي توزيع مي شود.« 
جواد حبيبي با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام جهش توليد يادآور 
شد: »در اين مرحله عالوه بر اينكه اقشار آسيب پذير را براي توزيع اقالم 
در نظر گرفته ايم، نگاه ويژه اي به توليدكنندگان داخل استان هم داريم 
و از توليدكنندگان داخل��ي حمايت مي كنيم.« وي ب��ا بيان اينكه در 
مرحله اول اين رزمايش ۱۳ هزار بسته معيشتي بين نيازمندان قزوين، 
توزيع شده است، گفت: »در اين مرحله از رزمايش ۴ ميليون عدد بسته 

پروتئيني در سراسر كشور توزيع خواهد شد.«
  تشكيل فراكسيون جهادي و محروميت زدايي در مجلس

در مراسم ش��روع مرحله دوم رزمايش همدلي و احسان ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( كه با آغاز دهه كرامت مصادف بود و در حسينيه 
محمدزاده قزوين برگزار ش��د، فاطمه محمدبيگي نماينده قزوين در 
مجلس شوراي اسالمي نيز حضور داشت.  نماينده مردم قزوين، البرز و 
آبيك در مجلس گفت: »با تشكيل فراكسيون جهادي و محروميت زدايي 
در مجلس شوراي اسالمي به دنبال برطرف كردن مشكالت معيشتي 

خانواده هاي كم درآمد خواهيم بود.« 
محمد بيگي ب��ا تأكيد مقام معظم رهب��ري در خودكفايي در دانه هاي 
روغني، نهاده هاي دامي، تغذيه ارگانيك و موضوع تراريخته ها تصريح 
كرد: »در گفت وگو با وزير كش��اورزي موضوع��ات توجه به محصوالت 

استراتژيك در اولويت خواهد بود.« 
وي به اهميت ساخت جاده هاي روستايي، تأمين آب و برق و گاز مناطق 
روستايي اش��اره كرد و گفت: »آنچه توسعه روستايي را محقق مي كند 
تأمين امكانات عمراني و اعتبارات كشاورزي در مناطق روستايي است 
و تحقق اين امر مي تواند در افزايش محصوالت كشاورزي و دامي مؤثر 

باشد و تحريم هاي اين حوزه را برطرف كند.«
 آمادگي بسيج سازندگي براي محروميت زدايي در قزوين

در كنار ستاد اجرايي فرمان امام)ره( بسيج سازندگي هم طرح هايي را 
در دست اجرا دارد كه به گفته مسئول بسيج سازندگي قزوين، طرح هاي 
محروميت زدايي در قالب پروژه هاي آب رساني، راه روستايي و ساخت 
خانه هاي محرومين در دستور كار است و مي توانيم با كمك دستگاه هاي 

اجرايي طرح جامع محروميت زدايي را در اين استان اجرايي كنيم. 
س��رهنگ مهدي صادقپور ادام��ه داد: »با توجه ب��ه اينكه طرح جامع 
محروميت زدايي را در س��ال جاري دنبال خواهيم كرد، تمامي مراكز 

سپاه مؤظف شدند به اين سو حركت كنند.«  
وي با اع��الم اينكه ۱۱۴ گروه جهادي در طرح هاي عمراني به بس��يج 
س��ازندگي همكاري مي كنند، افزود: »در طرح هاي محروميت زدايي 
دستگاه هاي اجرايي ۷۰ درصد و سپاه نيز ۳۰ درصد آورده مالي خواهند 
داشت. همچنين گروه هاي جهادي، ماش��ين آالت و تجهيزات بسيج 

سازندگي در اختيار پروژه ها قرار مي گيرد.« 
به گفته اين مسئول، در طرح جامع محروميت زدايي هر چه فرمانداري ها 
كمك بيشتري به پيشبرد اهداف كنند بهتر مي توانيم آن را اجرايي كنيم. 
بر همين اس��اس آبفا، جهاد كش��اورزي، منابع طبيعي، امور عشايري، 
بنياد مسكن، كميته امداد و بهزيستي ازجمله دستگاه هايي هستند كه 

مي توانيم با كمك هم طرح هاي محروميت زدايي را اجرايي كنيم. 

 افتتاح 19 پروژه آب رساني بركت 
در كهگيلويه و بويراحمد

19 پروژه آب رس�اني بنياد بركت س�تاد اجرايي فرم�ان امام)ره( 
در اس�تان كهگيلوي�ه و بويراحم�د ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
در جريان سفر اميرحسين مدني، مديرعامل بنياد بركت به استان كهگيلويه 
و بويراحمد، ۱۹ پروژه آب رس��اني با پوش��ش ۶۰ روس��تا در اين استان به 
بهره برداري رسيد. از اين تعداد، دو پروژه آب رساني واقع در شهر چيتاب شامل 
حفر يك حلقه چاه، تجهيز يك حلقه چاه و سه كيلومتر خط انتقال و روستاي 
دره بيد عليا بود كه توسط مديرعامل بنياد بركت به بهره برداري رسيد.  در 
اين س��فر، مديرعامل بنياد بركت در ديدار با آيت اهلل سيدنصير حسيني، 
نماينده ولي فقيه در كهگيلويه و بويراحمد و امام جمعه ياسوج با اشاره به 
طرح هاي عمراني و زيربنايي اين بنياد در استان گفت: ۱۵۶ طرح عمراني 
شامل ۴۴ مدرسه، ۵۰ مركز فرهنگي مذهبي، ۲۶ طرح آب رساني، ۱۸ پل 
راه، ۱۱ مركز بهداشتي درماني و هفت پروژه ديگر را در دست اقدام داريم كه 
از اين تعداد، ۱۰۳ پروژه افتتاح و تكميل شده است.  وي سرمايه گذاري بنياد 
بركت در پروژه هاي عمراني و زيربنايي استان كهگيلويه و بويراحمد را ۶۵۰ 
ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: عالوه بر طرح هاي ياد شده، در حال احداث 
۶۵۰ واحد مسكن براي محرومين در استان نيز هستيم.  مديرعامل بنياد 
بركت درباره طرح هاي آب رساني اين بنياد در سراسر كشور نيز گفت: احداث 
۱۹۶ طرح با ۶۷۱ زير پروژه و ۱۰۱۰ ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده را 
در دستور كار داريم كه از اين تعداد، ۱۰۳ طرح با ۵۰۴ زير پروژه تكميل و 
به بهره برداري رسيده است.  مدني با اشاره به فعاليت هاي اشتغالزايي بنياد 
بركت در استان كهگيلويه و بويراحمد نيز تأكيد كرد: اجراي ۱۰۳۶ طرح 
اشتغالزايي اجتماع محور با حجم سرمايه گذاري ۹۴۰ ميليارد ريال باعث 
ايجاد بيش از ۴ هزار فرصت كس��ب و كار در مناطق محروم و كم برخوردار 
استان شده است. بنياد همچنين با هدف توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي 
و اشتغالزايي از طريق حمايت از بنگاه هاي اقتصادي، با شش واحد صنعتي و 
توليدي در استان مشاركت داشته و ۶۰۰ ميليارد ريال در آنها سرمايه گذاري 
كرده است.  مديرعامل بنياد بركت با اشاره به خدمات گسترده  اين بنياد در 
حوزه هاي مختلف بيان كرد: در مدرسه سازي در حال ساخت ۱۰۰۰ مدرسه 
دوم هستيم. امسال نيز بيش از ۲۲۰ مدرسه را تكميل و تحويل مي دهيم كه 
در مجموع، تا پايان امسال تعداد مدارس افتتاح شده بركت به يك هزار و ۵۵۰ 
مدرسه مي رسد و ۳۰۰ هزار دانش آموز در اين مدارس مشغول به تحصيل 
خواهند شد.  وي افزود: در استان كهگيلويه و بويراحمد نيز ساخت ۴۴ مدرسه 
را هدف گذاري كرده ايم كه تا به امروز ۲۷ مدرسه افتتاح شده است.  به گفته 
مدني، بنياد بركت در مجموع ۲۴۰ مركز درماني و جامع سالمت را در سراسر 
كشور به بهره برداري رسانده يا در دست ساخت دارد كه ۱۱ مركز در استان 
كهگيلويه و بويراحمد واقع شده است.  وي خاطرنشان كرد: به دنبال ساخت 
۳۵۰۰ واحد مسكوني براي خانواده هاي داراي حداقل دو معلول هستيم كه 

۶۶ مسكن از اين تعداد در كهگيلويه و بويراحمد ساخته مي شود. 

پرداخت اعتبارات يارانه دار  براي راه اندازي 
صنايع تبديلي باغداران بروجردي 

مدير جهاد كشاورزي بروجرد با اشاره     لرستان
به اينكه زنجيره توليد محصوالت باغي 
تشكيل مي شود گفت: اعتبارات يارانه دار جهت راه اندازي صنايع 

تبديلي به باغداران بروجردي پرداخت مي شود. 
عزت اهلل نباتي مدير جهاد كشاورزي بروجرد با اشاره به تشكيل زنجيره 
توليد محصوالت باغي و بيان اينكه پرداخت اعتبارات يارانه دار جهت 
راه اندازي صنايع تبديلي ب��ه باغداران بروجردي گف��ت: بيش از يك 
چهارم باغات استان در شهرستان بروجرد است كه بيش از ۲۰ محصول 
متنوع را به خود اختصاص داده و بايد گفت شهرستان بروجرد داراي 
مقام اول سطح زير كش��ت باغات در اس��تان را دارد كه محصوالت با 

كيفيت آن به سراسر نقاط كشور صادر مي شود.  
وي افزود: در بخش ريز ميوه ها اين شهرستان داراي حدود ۸۰۰ هكتار 
باغ گيالس با متوسط توليد هفت تن در هكتار و ۳۰۰ هكتار باغ آلبالو با 
متوسط توليد شش تن در هكتار است كه با توجه به دانش بومي و فني 
باغداران منطقه گاهي ركورد عملكرد با رعايت ضوابط توليد محصول 

سالم به ۲۰ تن در هكتار مي رسد. 
 مدير جهاد كشاورزي شهرستان بروجرد تصريح كرد: توليد محصوالت 
سالمت محور سبب ش��ده بروجرد در ميان كارخانه داران و دارندگان 
صنايع تبديلي و فرآوري نام آشنا و پرطرفدار باشد.  نباتي تأكيد كرد: 
با توجه به شرايط مس��تعد آب و هوايي، ميكروكليماي مناسب، توليد 
محصوالت با كيفيت، سطح مناسب دانش بومي و فني باغداران سبب 
شده جاي خالي صنايع تبديلي و فرآوري كاماًل مشهود باشد كه با توجه 
به سياست هاي حمايتي و اجرايي جهاد كش��اورزي در بخش توسعه 
پايدار روس��تايي، متقاضيان، توليد كنندگان و باغداراني كه راغب به 
فعاليت در اين بخش هستند مي توانند از اعتبارات يارانه دار مناسبي كه 

به اين منظور درنظر گرفته شده است بهره مند شوند.  
وي شهرستان بروجرد را يكي از اهداف مهم براي كشاورزي در استان 
معرفي كرد و گفت: سازمان جهاد كشاورزي استان  و شهرستان حامي 
كشاورزان، باغداران و نسل آينده است به همين منظور ۱۰۰۰هكتار از 
اين اراضي را مناسب شرايط توپوگرافي و جغرافيايي منطقه اعالم كرده 
است كه به صورت آبياري ثقلي و كم فشار در چند نقطه از شهرستان 
در دستور كار قرار گرفته و ان شااهلل به اين وس��يله درصدي از نگراني 

باغداران و زارعان منطقه براي تأمين امنيت آب منتفي مي شود. 

اختصاص 1۴ هكتار زمين براي احداث فضاي 
آموزشي در خراسان شمالي 

مديركل آموزش و پرورش خراس�ان     خراسان شمالي
شمالي از اختصاص 1۴ هكتار زمين در 
سه شهرستان اس�تان به منظور احداث فضاي آموزشي خبرداد. 
عباس س��عيدي، مديركل آموزش و پرورش خراسان ش��مالي گفت: با 
مشاركت بنياد مسكن، راه و شهرسازي و ش��هرداري ۱۴ هكتار زمين با 
كاربري آموزشي در سه شهرستان بجنورد، شيروان و اسفراين به آموزش 
و پرورش واگذار مي شود.  وي با بيان اينكه زمين اختصاصي به شهرستان 
بجنورد در محدوده گلستان ش��هر بوده، افزود: زمين قابل واگذاري در 
اسفراين و شيروان نيز در محدوده شهري است.  مديركل آموزش و پرورش 
خراسان شمالي با اشاره به شوراي آموزش و پرورش و مباحث مطرح شده 
خاطرنشان كرد: در مجموع از ۴۷ مصوبه ش��وراي آموزش و پرورش در 
استان ۴۰ مصوبه اجرايي شده و هفت مورد آن نيز در دست پيگيري است.  
سعيدي ادامه داد: در اين راستا پس از شوراي آموزش و پرورش و مسائل 
پيش آمده در نهايت موفق به دريافت ۱۴ هكتار زمين براي ساخت فضاي 
آموزشي ش��ديم زيرا مدارس غير دولتي اس��تان كار آموزش ۱۲ درصد 
دانش آموزان خراسان ش��مالي را در س��ه مقطع برعهده دارند و اگر بنابر 
مصوبه استاندارد سازي فضاي آموزشي اين مدارس كه چيزي در حدود 
۸۰۰ كالس درس ۳۰ نفره مي شود تعطيل ميشد بايد به جاي آن حداقل 
۸۰ مدرسه احداث شود كه اين يك امر ناممكن بوده و به دنبال تعطيلي 
اين مدارس بسياري از معضالت اجتماعي نيز ايجاد مي شد كه در نهايت با 

مشاركت دستگاه اين مهم چاره انديشي شد.

اجراي ۸۰ اردوي درون و برون استاني 
جهادي در البرز

مدير مركز حركت هاي جهادي استان     البرز
البرز با بيان اينكه بدليل شيوع بيماري 
كرونا با كاهش اردوهاي جهادي در استان البرز روبه رو هستيم، از 
اج�راي ۸۰ اردوي جه�ادي درون و ب�رون اس�تاني خب�رداد. 
 ميالد بوئيني مدير مركز حركت هاي جهادي اس��تان البرز با اشاره به 
اجراي ۸۰ اردوي جهادي درون و برون استاني گفت: اردوهاي جهادي 
داراي دو وجه است كه وجه نخست خدمات رساني به مناطق محروم 
اس��ت و ديگري بحث خودسازي جهادگران اس��ت.  وي با بيان اينكه 
گروه هاي جهادي در سال هاي اخير خدمات خوبي به مناطق محروم و 
سيل زدگان ارائه كرده است، افزود: در سال هاي اخير با كمك گروه هاي 
جهادي خدم��ات و كارهاي خوب��ي در مناطق محروم، حاش��يه اي و 
كمتر برخوردار صورت گرفته اس��ت.  مدير مركز حركت هاي جهادي 
استان البرز با اش��اره به اينكه گروه هاي جهادي در استان البرز در ايام 
ش��يوع بيماري كرونا كه عمده مراكز تعطيل ب��ود، فعاليت گروه هاي 
جهادي تعطيل نبود، تصريح كرد: در اين اي��ام ۴۰۰ گروه جهادي به 
امر ضدعفوني معابر، ساخت ماسك و فعاليت هاي كمك معيشتي در 
قالب رزمايش مواسات ارائه كردند.  بوئيني با اشاره به اينكه مقرر شد 
اردوهاي جهادي در شهرهاي س��فيد و زرد برگزار شود، گفت: برخي 
مناطق حاشيه اي استان گروه هاي جهادي به طور مستمر ارائه خدمات 
مي دهند و اين فعاليت ها همچنان ادامه دارد.  وي با بيان اينكه امسال 
به واسطه شيوع ويروس كرونا با كاهش برگزاري اردوهاي جهادي در 
استان البرز روبه رو هستيم، خاطرنش��ان كرد: در سال گذشته بالغ بر 
۴۷۰ اردو جهادي در داخل و خارج از اس��تان برگزار شد كه اين تعداد 
امس��ال به ۸۰ اردو تقليل پيدا كرده اس��ت.  مدي��ر مركز حركت هاي 
جهادي اس��تان البرز با عنوان اينكه اين اردوها به درون و برون استان 
است، افزود: در بخش برون استاني جهاد گران به استان هاي سيستان و 

بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد و كرمانشاه اعزام مي شوند.


