
تبديل نذورات محرم به بسته هاي معيشتي 
براي كمك مؤمنانه به نيازمندان

بعد از اينكه قرار شد برگزاري مراس�مات ماه محرم با تصميم و نظر 
ستاد ملي مبارزه با كرونا و بر اساس وضعيت هر منطقه انجام شود، 
حاال حركت خودجوشي در شهرستان هايي كه شرايط خوبي از نظر 
ميزان مبتاليان به كرونا ندارند، به وجود آمده است. در اين مناطق 
عالوه بر اينكه قرار ش�ده دس�ته هاي عزاداري در خيابان ها حضور 
پيدا نكنند، به جاي غذاهاي نذري نيز بسته هاي معيشتي تهيه و در 
ميان نيازمندان توزيع خواهد شد. ضمن اينكه تمام مراسمات داخل 
تكيه و حسينه ها هم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود. 

    
وقتي در روز خجس��ته عيد قربان رهبر معظم انقالب در سخنراني زنده 
تلويزيوني، ملت شريف ايران را به حضور پُر نشاط و گسترده تر در مسابقه 
معنوي »كمك مؤمنانه به قشرهاي آسيب ديده و ياري مجاهدان سالمت« 
فراخواندن��د، در ادامه درباره ع��زاداري ماه محرم تأكي��د كردند: »همه 
سوگواران حسيني، هيئت ها و مداحان مؤظف هستند به هرچه ستاد ملي 
مبارزه با كرونا اعالم مي كند، عمل كنند زيرا موضوع بسيار مهم است.« 
ايشان تصريح كردند: »در عزاداري ها معيار آن چيزي است كه ستاد ملي 
كرونا اعالم مي كند. بنده هر چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم كرد. توصيه 
و تأكيد من به همه عزاداران، هيئت ها، منبري ها و مداحان نيز اين است كه 
ضوابط ستاد ملي كرونا بايد رعايت شود، چراكه اگر همين مقدار مراقبت 
و كنترل هم سست ش��ود، فاجعه اي بزرگ پديد خواهد آمد.« بعد از آن 
جمعي از مداحان اهل بيت)ع( به توصيه هاي رهبر معظم انقالب مبني بر 
اينكه هيئت ها، نوحه خوانان و مداحان در برگزاري مراسم عزاداري محرم 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا را مبناي اقدام خود قرار دهند، لبيك 
گفتند و بيانات ايشان را فصل الخطاب و تصميمات اين ستاد را مرجع عمل 
خود عنوان كردند.  حاال هيئات مذهبي نيز در راستاي بيانات رهبري و به 
صورت خودجوش هر كدام تصميمات شايسته و مناسبي اتخاذ كرده اند كه 
عالوه بر توجه به سالمت جامعه، حركتي بزرگي در جهت رزمايش كمك 

مؤمنانه و ياري رساندن به هموطنان نيازمند و كم برخوردار است.  
  نذر يزدی ها برای تهيه جهيزيه نوعروسان

هم اكنون در يزد حدود يك هزار و ۶۰۰ هيئت مذهبي وجود دارد كه در اقصي 
نقاط استان پراكنده هستند. طي روزهاي اخير هيئت هاي بزرگ يزد اعالم 
كرده اند كه با توجه به شيوع ويروس كرونا در مناطق قرمز مراسمي برگزار 
نمي شود و در نقاط ديگر نيز با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار خواهد 
شد.  نكته حائز اهميت اين است كه قرار است هزينه مراسمات را براي آزادي 
زندانيان و تهيه جهيزيه نوعروسان مستمند صرف كنند.  از ديگر استان ها نيز 
خبر مي رسد در مناطقي كه امكان شيوع كرونا باالست، دسته هاي عزاداري در 
خيابان ها حضور پيدا نمي كنند. همچنين به جاي پخت و توزيع غذاهاي نذري 
نيز بسته هاي معيشتي تهيه خواهد شد تا به دست خانواده هاي كم برخوردار و 
بي بضاعت برسد.  ضمن اينكه در مناطق با وضعيت سفيد هم تمام مراسمات 

داخل تكيه و حسينه ها بايد با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار شود. 
   سبدهاي غذايي نذر محرم مي شود

جايگزيني نذورات محرم با سبدهاي مواد غذايي براي خانواده هاي نيازمند 
درخواستي است كه مي تواند حماسه اي ماندگار در محرم حسيني ثبت 
كند.  بر همين اساس معاون مشاركت هاي مردمي اداره  كل بهزيستي 
استان اصفهان از خيران دعوت كرده تا ارزاقي كه هر سال به عنوان نذري 
در ايام محرم در ميان عزاداران توزيع مي كردند را در قالب سبدهاي مواد 
غذايي براي كمك به معيشت خانواده هاي نيازمند از جمله خانواده هاي 
تحت پوشش بهزيستي اختصاص دهند.  علي اصغر شاه زيدي با اشاره به 
اينكه سازمان بهزيستي هر سال طرح جامعي با عنوان دهه واليت از عيد 
قربان تا عيدغدير اجرا مي كند، گفت: »در سال هاي قبل پايگاه هاي ذبح 
گوسفند قرباني داشتيم، اما امسال به دليل محدوديت هاي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا اين پايگاه ها داير نش��د. بنابراين تالش كرديم مشاركت 
خيران را به سمت تهيه بسته هاي مواد غذايي براي خانواده هاي نيازمند 
جلب كنيم.« وي تصريح كرد: »امسال مشاركت هاي مردمي به سمت 
حمايت از بخش بهداشت و درمان رفته كه هم طبيعي و هم واجب است 
تا كمبودها و مشكالت برطرف ش��ود، بنابراين ميزان مشاركت هاي در 
ساير بخش ها كاهش يافته، اما ما هم وجوب اين قضيه را درك مي كنيم 
و همه بايد كمك كنيم تا شيوع ويروس كرونا در جامعه كنترل شود.« 
ش��اه زيدي با بيان اينكه براي حماي��ت از خانواده هاي تحت پوش��ش 
بهزيستي برنامه هاي مختلفي پيش بيني شده، گفت: »مراكز غيردولتي 
كه با مجوز بهزيستي فعاليت مي كنند و در دوران كرونا آسيب  ديدند به 
دو بخش تقسيم شدند. براي حمايت از مشاغل آسيب ديده كرونا كه به 
دستور دولت تعطيل شده بودند، به ازاي هر نفر شاغل تا سقف ۱۶ ميليون 
تومان تسهيالت بانكي پرداخت مي شود و مشاغلي كه تعطيل نشدند ولي 
آسيب ديدند نيز به ازاي هر نفر شاغل ۱۲ ميليون تومان تسهيالت بانكي 
پرداخت مي ش��ود.« وي همچنين از پرداخت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان 
كمك بالعوض به خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي خبر داد و ادامه داد: 
»براي حمايت از مستاجران كم درآمد براي پرداخت اجاره بهاي ماهيانه 
در دو سطح كار مي كنيم. در س��طح اول، كمك بالعوض براي پرداخت 
اجاره ماهيانه پيش بيني شده كه براي كالنشهر اصفهان ۱ تا ۶ ميليون 
تومان، ساير شهرها ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و روستاها ۲ ميليون و 

۴۰۰ هزار تومان است و مرحله اول آن پرداخت شد.«
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حوريه ملكيمحمدرضا هاديلو

ب�ه منظ�ور كاهش      گيالن
و  تص���ادف�ات 
ايمن س�ازي و كنت�رل راه ها، 12س�امانه هوش�مند 
راهداري در جاده ها و محورهاي گيالن راه اندازي  شد. 
فريبرز مرادي مديركل راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي گيالن با بيان اينكه اداره كل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي گيالن تمهيدات و برنامه هاي 
خوبي جهت ارتقای به كارگيري از سيس��تم هاي 
ثبت تخلف هوش��مند در جاده هاي اس��تان در 
دس��ت دارد گفت: ۱۲ سامانه هوش��مند جديد 
راهداري در جاده ها و محورهاي گيالن راه اندازي 
 شد.  وي استفاده از تجهيزات نوين جاده اي براي 
كنترل ترافيك در ش��ريان ها و محورهاي استان 
را مورد تأكيد قرار داد و عن��وان كرد: تاكنون ۵۲ 
س��امانه را با هدف اعمال كنترل هاي جاده اي و 
ترافيك در اس��تان گيالن راه ان��دازي كرديم كه 
تعداد اين سامانه هاي در آينده نزديك افزايش پيدا 
مي كند.  مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 

گيالن نصب ۴۲ دستگاه تردد شمار در جاده ها و 
محورهاي گيالن را نيز مورد اشاره قرارداد و با بيان 
اينكه اين استان در تمام ايام سال همواره شاهد 
ورود و خروج مسافران است تصريح كرد: ارتقای 
تجهيزات و س��امانه هاي الكترونيكي نصب شده 

در سطح ش��ريان هاي گيالن يكي از برنامه هاي 
راهداري و حمل ونقل جاده   اي اس��تان محسوب 
مي شود.  مرادي فرسودگي ماشين آالت را يكي از 
عمده ترين موضوعات پيش روي اداره كل راهداري 
و حمل ونقل جاده اي اس��تان گيالن دانس��ت و 

گفت: تمام س��عي و تالش در مجموعه راهداري 
گيالن اين است كه با تأمين و تخصيص اعتبارات 
الزمه از سوي مركز نسبت به نوسازي اين ناوگان 
در سطح شهرستان هاي استان اقدام كنيم.  وي 
انجام اقدامات الزم در راستاي رفع نقاط پرحادثه 
راه هاي استان در طول سال را از اولويت هاي اين 
اداره كل دانس��ت و تصريح كرد: عالوه بر اين ها 
همزمان با تأمين اعتبارات، امسال اقدامات بسيار 
خوبي نيز در راستاي نگهداري از شريان هاي اصلي 
و فرعي استان انجام شده است.  مديركل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي گيالن طرح ايمن س��ازي 
مدارس حاش��يه راه ها را از جمل��ه اقداماتي كه 
راهداري نس��بت به آن اقدام كرده اس��ت خواند 
و افزود: نصب تابلو و كف نوش��ته، آشكارس��ازي 
محدوده مدارس، نصب چراغ ه��اي راهنمايي و 
نقاشي ديوار محوطه مدارس با طرح هاي داراي 
مفاهيم آموزشي ترافيكي از جمله اقدامات انجام 

شده در اين بخش محسوب مي شود.

راه اندازي 12سامانه هوشمند راهداري در محورهاي گيالن

برگزاري جشنواره بين المللي »من غديري ام« در قم 
مسئول كانون     قم
فرهنگي هنري 
ش�هيد صالحي ق�م از برگزاري جش�نواره 
بين المللي »من غديري ام« به مناسبت عيد 

سعيد غدير خبر داد. 
حجت االس��الم والمسلمين حس��ن فرزانه موحد 
مسئول كانون فرهنگي هنري شهيد صالحي قم در 
آستانه عيد سعيد غدير گفت: در اين ايام برنامه هاي 
مختلفي در كانون فرهنگي هنري شهيد صالحي قم 

برگزار مي شود كه برگزاري جشنواره »من غديري ام« از آن جمله اس��ت.  وي در ادامه با اشاره به شيوه برگزاري 
نخستين جشنواره بين المللي »من غديري ام« افزود: اين جشنواره در دو بخش عمومي و كودك و نوجوان، برگزار 
خواهد شد.  مسئول كانون فرهنگي هنري شهيد صالحي با اشاره به بخش عمومي جشنواره من غديري ام تصريح 
كرد: اين بخش شامل موضوعات رمان خواني )بر اساس كتاب ناقوس ها به صدا در مي آيند(، تاريخ دهه واليت، 
عكاسي، كليپ، حديث نويسي، دابسمش و مديريت فضاي مجازي مي شود.   فرزانه موحد به بخش كودك و نوجوان 

اشاره كرد و ادامه داد: اين بخش در موضوعات رنگ آميزي، نقاشي و نامه اي به امام علي)ع( برگزار مي شود.

بهره مندي ۱۳۰ كودك داراي سوءتغذيه اردستانی از سبد غذايي
مدي��ر ش�بكه      اصفهان
بهداشت و درمان 
اردستان از بهره مندي 1۳۰ كودك داراي سوءتغذيه 
در اي�ن شهرس�تان از س�بد غذاي�ي خب�ر داد. 
حسن ذبيحي اصفهان مدير شبكه بهداشت و درمان 
اردستان گفت: با بررس��ي و تحقيقات ميداني كه 
همكاران ما انجام دادند ۱۳۰ كودك در شهرستان 
اردستان به علت فقِر خانواده دچار سوءتغذيه شدند 
كه نياز به حمايت غذايي دارند.  وي با بيان اينكه با 

پيگيري هاي انجام شده به تازگي سبد غذايي براي ۱۳۰كودك داراي اختالل رشد و سوءتغذيه شهرستان براي 
يك ماه آنها با مساعدت خيران تهيه و توزيع شده است، افزود: هزينه تغذيه يك كودك براي يك ماه حدود ۲۰۰ 
هزار تومان است و زمينه مشاركت خيران براي كمك به بهبود تغذيه كودكان فراهم  است و خيران مي توانند با 

حمايت خود در تأمين منابع مالي مورد نياز براي رفع سوءتغذيه كودكان مشاركت كنند.

اجراي ٢۶ پروژه  بازآفريني شهري در آذربايجان غربي
مدي�ركل راه و     آذربايجان غربي
ي  ز س�ا شهر
آذربايجان غرب�ي از اج�راي 2۶ پ�روژه  
بازآفريني ش�هري در اين استان خبرداد. 
 سيدمحس��ن حمزه لو مديركل راه و شهرسازي 
آذربايجان غربي با بيان اينكه پروژه هاي بازآفريني 
شهري در آذربايجان غربي در راستاي برنامه جامع 
اقدام مشترك در شهرهاي اروميه، خوي، بوكان، 
مياندوآب، سردش��ت و مهاباد در قالب ۲۶ پروژه 

به اجرا در آمده است، گفت: پيشرفت فيزيكي پروژه های مصوب، ۸۱ درصد است كه تاكنون ۱۶ پروژه به 
اتمام رسيده و تحويل بهره بردار شده است.  وي يادآور شد: پروژه هاي بازآفريني در دست اقدام شامل خانه 
محله، مركز جامع سالمت، ساماندهي معابر سكونتگاه هاي غيررسمي، تأمين روشنايي معابر، ساماندهي 
حاشيه رودخانه ها، مدرسه، كتابخانه و سالن ورزشي است.  مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي ادامه 
داد: پروژه هاي مدرسه ۱۲كالسه جلوچاپان اروميه، جدول گذاري معابر جلوچاپان، اصالح شبكه روشنايي 
كشتارگاه، خانه محله وكيل آباد اروميه، پارك بانوان بوكان به زودي و در هفته دولت به بهره برداري مي رسد.

امضاي تفاهمنامه ترانزيتي بندر چابهار با بخش خصوصي  افغانستان 
تفاهمنام�ه     سيستان وبلوچستان
ي  ر هم��كا
اداره كل بن�ادر و دريان�وردي سيس�تان و 
بلوچستان و بخش خصوصي افغانستان در 
راس�تاي ايج�اد و گس�ترش همكاري هاي 
ترانزيتي و س�رمايه گذاري به امضا رسيد. 
بهروز آقايي مديركل بنادر و دريانوردي سيستان 
و بلوچستان گفت: تفاهمنامه همكاري اداره كل 
بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان و 
بخش خصوصي افغانستان در راستاي ايجاد و گسترش همكاري هاي ترانزيتي و سرمايه گذاري به امضا رسيد.  
وي افزود: با توجه به حسن همجواري دو كشور، اين تفاهمنامه به منظور توسعه ترانزيتي و سرمايه گذاري 
بخش خصوصي افغانستان در زمينه حمل و نقل، جذب سرمايه گذار، فعاليت هاي لجستيكي و ترانزيتي و 

ايجاد ترافيك بار و كاال و در چهارچوب قوانين جمهوري اسالمي ايران منعقد و امضا شد.

 توزيع ۵ هزار بسته معيشتي
 بين افراد نيازمند در مازندران

مدي�ركل اوقاف و ام�ور خيريه     مازندران
مازن�دران از اج�راي ط�رح 
»تبركات علوي« همزمان با دهه واليت در آستانه عيد غدير 
ب�ا توزيع 5 هزار بس�ته تب�رك عل�وي در اس�تان خبرداد. 
حجت االس��الم ابراهيم حيدري جناس��مي مديركل اوقاف و امور 
خيريه مازندران با اشاره به اجراي طرح »تبركات علوي« همزمان با 
دهه واليت در آستانه عيد غدير با توزيع ۵ هزار بسته تبرك علوي در 
استان گفت: بقاع متبركه به عنوان پرچمداران فرهنگ و زمينه سازان 
جامعه اس��المي برآنند تا با مهيا كردن زمينه همدلي و همراهي 
مؤمنين و خيرين، غبار فقر و محروميت را از چهره مناطق پيراموني 
خود بزدآيند و در اين راستا با محوريت طرح افق بسته هاي كمك 
مؤمنانه بين نيازمندان توزيع خواهد ش��د.  وي افزود: برنامه ريزي 
الزم براي طبخ غذاي گرم و توزيع در مناطق حاشيه نشين و محروم 
استان انجام شده و ان شاءاهلل در اين روز بتوانيم سفره اي درخور اين 
عيد بزرگ فراهم و نيازمندان كه بندگان محبوب خداوند هستند، 

بتوانند از اين مائده آسماني متنعم شوند. 

 افزايش تخليه و بارگيري كاال
 در مجتمع بندري خرمشهر

مدي�ركل بن�در و دريان�وردي     خوزستان
خرمشهر از افزايش ۳۸ درصدي 
ميزان تخليه و بارگيري كاال دراين مجتمع بندري در چهار ماه 

نخست امسال خبر داد. 
نوراله اسعدي مديركل بندر و دريانوردي خرمشهر با اشاره به افزايش 
۳۸ درصدي ميزان تخليه و بارگيري كاال در اين مجتمع بندري در 
چهار ماه نخست امسال گفت: همچنين در اين مدت بيش از ۲۴ 
هزار و ۲۹۶ تن بارگيري كانتينري در بندر خرمش��هر انجام شده 
است كه اين ميزان بارگيري، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹۶ 
درصد رشد داشته است.  وي افزود: در چهار ماه نخست امسال بيش 
از ۳ هزار و TEU ۴۱۸ بارگيري كانتينري در بندر خرمشهر انجام 
شده است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۷ 
درصد رشد داشته است.  مديركل بندر و دريانوردي خرمشهر تصريح 
كرد: بندرخرمشهر با استفاده از پتانسيل منطقه تجاري صنعتي آزاد 
اروند و معافيت هاي منحصر به فرد در منطقه، آمادگي الزم براي ارائه 

تسهيالت به سرمايه گذاران و خطوط مختلف كشتيراني را دارد. 

 اجراي طرح »تبركات علوي« 
همزمان با دهه واليت در خراسان شمالي

مدي�ركل اوقاف و ام�ور خيريه      خراسان شمالي
خراسان شمالي از اجراي طرح 
تب�ركات علوي دراي�ن اس�تان در روز عيد غدير ب�ا توزيع 
بس�ته هاي معيش�تي در بي�ن نيازمن�دان، خب�ر داد. 
حجت االس��الم عظيم آس��وده يدكي، مديركل اوقاف و امور خيريه 
خراسان شمالي با اشاره به اينكه تاكنون ۷۵۰ بسته معيشتي براي توزيع 
برنامه ريزي شده است و با بيان اجراي طرح »تبركات علوي« همزمان 
با دهه واليت در خراسان شمالي، گفت: در بجنورد ۲۵۰ بسته، شيروان 
۲۵۰ بسته، اسفراين ۱۰۰ بسته، فاروج، آشخانه، گرمه و جاجرم هر 
كدام ۵۰ بسته معيشتي در روز عيد غدير توزيع مي شود.  وي  افزود: 
رويكرد اداره كل اوقاف از فعاليت هاي فرهنگي به اجتماعي تغيير كرده 
اس��ت و راه اندازي مراكز افق نيز با هدف انجام فعاليت هاي اجتماعي 
بوده است.  مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالي ادامه داد: هزار 
منطقه در كشور به عنوان مناطق كم برخوردار و آسيب پذير مشخص 
شده است و در بجنورد نيز تاكنون سه منطقه مشخص شده است كه در 

شهرستان هاي ديگر استان نيز اين مناطق مشخص شده اند.

افتتاح 2 پروژه از مصوبات سفر مقام معظم رهبري 
به كرمانشاه در هفته دولت 

۱۰ ويژه برنامه شاخص ملي براي نخستين 
سالگرد شهادت سردار سليماني در كرمان

دو پ����روژه     كرمانشاه
بيوايمپلن�ت و 
بيواتانول از مصوبات سفر مقام معظم رهبري 
به استان كرمانش�اه در هفته دولت و پايان 
سال جاري افتتاح و به بهره برداري مي رسد.

محسن دارابي رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان كرمانشاه سه شنبه شب گذشته در 
جريان بازديد معاون وزير صمت و مديرعامل ايدرو 
به كرمانشاه با اشاره به اينكه دو پروژه بيوايمپلنت 
و بيواتانول از مصوبات سفر مقام معظم رهبري به 
استان كرمانشاه است، در هفته دولت امسال و تا 
پايان سال جاري افتتاح و به بهره برداري مي رسد، 
گفت: طرح صنعت��ي بيوايمپلن��ت )تجهيزات 
پزشكي( با س��رمايه گذاري ۳ هزار ميليارد ريال 
و اشتغالزايي ۳۰ نفر كه تاندون هاي استخواني 
و بيوايمپلنت هاي قلب��ي عروقي توليد مي كند 
اكنون در ش��هرك صنعتي بيس��تون در دست 
اجراست.  وي افزود: طرح ديگر مربوط به شركت 
بيواتانول با س��رمايه گذاري ۶ هزار ميليارد ريال 
و اش��تغالزايي ۱۵۲ نفر، توليدكننده بيواتانول 
س��وختي، با ظرفي��ت روزانه ۲۰۰ ه��زار ليتر و 
خوراك دام و طيور، با ظرفيت ۲۰۰ تن اس��ت. 

امير بيات مديرعامل ايدرو ني��ز در اين بازديد با 
تأكيد بر تسريع تكميل اين دو پروژه صنعتي در 
استان كرمانشاه گفت: بنا داريم بافت سخت پروژه 
را در هفته دولت افتتاح كنيم و همچنين بافت نرم 
مركز ايمپلنت كرمانشاه تا پايان سال جاري را به 
بهره برداري برسانيم.  مركز بيوايمپلنت )تجهيزات 
پزشكي( كرمانش��اه يكي از واحدهاي شاخص 
حوزه توليدات پزشكي غرب كشور كه در شهرك 
صنعتي بيس��تون و از محل مصوبات سفر رهبر 
معظم انقالب به استان كرمانشاه راه اندازي شده 
هفته دولت امسال به بهره برداري مي رسد.  رئيس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه 
در اين ارتباط گفت: اين مركز به عنوان دومين 
مركز بيوايمپلن��ت و بزرگ ترين فرآوري كننده 
بيوايمپلنت هاي آلوگرافت در ايران است كه عالوه 
بر تأمين نياز بازار داخل مي تواند به كش��ورهاي 
هدف نيز صادر شود.  دارابي افزود: در اين مركز، 
بيوامپلنت هاي قلبي و عروقي و استخواني تحت 
عنوان بافت نرم و بافت سخت توليد مي شود كه 
بنا داريم در هفته دولت بافت نرم اين مجموعه را 
با حضور وزير صنعت مع��دن تجارت افتتاح و به 

بهره برداري برسانيم.

1۰ وي�ژه برنامه     كرمان
شاخص در سطح 
ملي و استاني به مناسبت سالگرد شهادت سردار 
سليماني در ش�هرهاي كرمان برگزار مي شود. 
محمدرضا عليزاده مديركل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي اس��تان كرمان با اش��اره به اينكه ۱۰ 
ويژه برنامه ش��اخص در س��طح ملي و استاني 
در زمينه نخس��تين سالگرد ش��هادت سردار 
س��ليماني برگزار مي ش��ود، گفت: در راستاي 
برنامه هاي مرتبط با س��الگرد ش��هادت سردار 
حاج قاس��م س��ليماني با حضور وزير ارشاد به 
صورت ويدئوكنفرانس ش��اهد رونمايي پوستر 
تئاتر ملي سردار آسماني بوديم.  وي افزود: در 
اس��تان كرمان با همت اصحاب فرهنگ، هنر و 
رسانه و كانون هاي مساجد برنامه هاي متنوعي 
در راستاي گراميداشت چهلمين سالگرد دفاع 
مقدس برنامه ريزي ش��ده و ۷۶ برنامه شاخص 
استاني و شهرس��تاني داريم.  مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي اس��تان كرمان ادامه داد: يكي 
از طرح هاي مهم و ارزنده با حمايت رئيس ستاد 
كانون هاي مساجد كشور، طرح ملي جشنواره 
سرود كانون هاي مساجد اس��ت كه به منظور 

بزرگداشت شهيد سليماني و توليد آثار فاخر و 
ارزشمند در حوزه سرود و كشف استعدادهاي 
جديد اين طرح ملي دنبال شده است.  عليزاده 
گفت: طرح »سه ش��نبه هاي تكريم« در استان 
كرمان همزمان با كشور از تيرماه آغاز و در پنج 
هفته گذش��ته در كرمان، كوهبنان، زرند، بم و 
شهربابك اجرا شده است.  وي  افزود: امروز در 
خدمت خانواده شهيدان انجم شعاع هستيم و 
كه مجيد و حميدرضا در دفاع مقدس ش��هيد 
شده و با دو جانباز ۵۵ و ۲۵ درصد كه به رحمت 
خدا رفتند، چهار جگرگوشه خود را تقديم نظام 
كرده اند و پدر اين خانواده نيز جانباز ۵۰ درصد 
بودند و هفته گذش��ته به رحمت خ��دا رفتند.  
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمان 
ادامه داد: همچنين از خانواده ش��هيد حس��ن 
مصطفوي خبرنگار شهيد كرمان هم تجليل به 
عمل آمده است.  به گفته عليزاده طرح هايي كه 
اخيراً در ستاد عالي كانون هاي فرهنگي هنري 
مساجد به اجرا گذاشته شده، طرح هاي عالمانه و 
كارشناسانه است كه »فهما« طرح كامل، جامع و 
در راستاي فعاليت ها و رصد كارهاي كانون هاي 

فرهنگي هنري مساجد است. 

  گلستان: غالمعلي ش��همرادي مدير مخابرات منطقه گلستان گفت: 
مشتركان با ايجاد حساب كاربري در سايت مخابرات مي توانند از خدمات 
الكترونيكي بهره مند گردند.  وي با تأكيد بر اينكه ارائه خدمات الكترونيكي 
در راستاي رفاه حال مشتركان و اجراي درخواست آنها در سريع ترين زمان 
ممكن در نظر گرفته شده است افزود: مديريت هزينه ها، مشاهده تعرفه هاي 
داخل��ي و بين المللي، دريافت ري��ز مكالمات، ص��دور و پرداخت قبوض، 
درخواست تغيير شماره و ساير خدمات همچون كشف مزاحمت از جمله 
خدماتي است كه مشتريان با ورود به سايت مخابرات و در بخش »مخابرات 

من« و ايجاد حساب كاربري مي توانند از آن بهره مند گردند. 
   اصفهان: رئيس اداره ارتباطات و اطالع رساني گفت: تمامي متقاضياني 
كه به منظور دريافت تسهيالت وديعه مس��كن، پيامك ارسال كرده اند، با 
توجه به آخرين رقم سمت راست كد ملي خود از ساعت ۱۱ صبح روزهاي 
مشخص ش��ده با مراجعه به س��امانه tem. mrud. ir نسبت به تكميل 
اطالعات مورد نياز اقدام نمايند.  حس��ن كحال زاده با بيان اينكه س��قف 
تسهيالت كمك وديعه اجاره مس��كن براي مستأجران كالنشهر اصفهان 
۳۰ ميليون تومان است افزود: تسهيالت بانكي موضوع اين مصوبه از محل 
منابع تسهيالت تخصيصي به واحدهاي كسب و كارهاي آسيب ديده كرونا 
مي باشد.  به گفته وي، تسهيالت مذكور با نرخ سود ۱۳ درصد و با سررسيد 

يك ساله به مستاجرين واجد شرايط پرداخت مي گردد. 
   مركزي: سيدعلي آقازاده استاندار استان مركزي گفت: از ابتداي اجراي 
طرح مواسات و كمك مؤمنانه تاكنون ۱۷۰ هزار بسته معيشتي توزيع شده 
است از عيد واليت تا پايان ماه صفر حداقل ۱۰۰ هزار بسته معيشتي بين 
نيازمندان توزيع ش��ود.  وي با تأكيد مجدد بر رعايت دقيق پروتكل هاي 
بهداشتي و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت با فرهنگ سازي و آموزش و با 
استفاده از ابزارهاي گوناگون در هيئت مذهبي تصريح كرد: هيئت مذهبي با 
اطالع رساني دقيق و هوشمندانه و نيز آموزش و فرهنگ سازي بين عزاداران، 

حساسيت برپايي مجالس تجمعي را تبيين كنند. 
   هرمزگان: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان از برگزاري طرح 
تابستانه كتاب در كتابفروش��ي هاي هرمزگان خبر داد.  رضا كمالي زركاني 
افزود: در حمايت از ناشران و كتابفروشان كشور، طرح تابستانه كتاب ۹۹ با 
همكاري مؤسسه خانه كتاب و ادبيات ايران برگزار خواهد شد.  به گفته وي، 
طبق برنامه ريزي صورت گرفته، اين طرح از روز شنبه ۱۸ مرداد مصادف با عيد 

سعيدغديرخم آغاز مي شود و تا روز پنج شنبه ۳۰ مرداد ادامه خواهد يافت. 
  فارس: دادستان مركز استان فارس با بيان اينكه طرح تبركات علوي 
همزمان با عيد غدير در فارس اجرا مي ش��ود. گف��ت: در اين طرح مبلغ ۲ 
ميليارد تومان از محل موقوفه مرحوم حاج خليل زالي به ايتام استان پرداخت 
مي شود.  حيدر آسيابي افزود: در راستاي اجراي اين طرح ۴ هزار يتيم تحت 
پوشش نهاد هاي حمايتي اس��تان از اين كمك هزينه معيشتي بهره مند 
خواهند شد.  به گفته وي، اين كمك هزينه معيشتي كه در ادامه رزمايش 
كمك هاي مؤمنانه فارس است با اولويت به ايتام ساكن مناطق شيراز، خفر، 

بيضا و كوار كه تحت پوشش اين موقوفه هستند، پرداخت خواهد شد. 
 چهارمحال وبختياري: مسلم پرويزي مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
كوهرنگ گفت: مرحله اول تركيب اجراي طرح تركيب ژنتيكي گوسفند 
لري بختياري و رومانف ژنتيكي گوسفند در روستاي چشمه خاني بخش 
مركزي شهرستان كوهرنگ با تعداد۷۰ رأس آغاز شد.  وي پيش بيني كرد: 
تا پايان سال ۳۰۰ رأس دام سبك در طرح تركيب ژنتيكي سطح شهرستان 
صورت پذيرد.  به گفته مدير جهاد كشاورزي شهرستان كوهرنگ تركيب 
ژنتيكي گوسفند لري بختياري و رومانف روس��ي سال گذشته با تعداد 
۱۰۰۰ رأس در روستاهاي صمصامي، فاني آباد، قلعه علي حسين، دهنو و 

حاجي آباد شهرستان كوهرنگ اجرا شد.

 ارزآوري 7۰۰ ميليون دالري 
پتروشيمي شازند براي كشور 

پتروشيمي شازند دو سال اخير بيش      مركزي
از 7۰۰ ميلي�ون دالر ب�راي كش�ور 
ارزآوري داش�ته ك�ه تم�ام آن وارد س�امانه نيم�ا ش�ده اس�ت. 
ابراهيم ولدخاني مديرعامل شركت پتروشيمي شازند با اشاره به اينكه 
مجموعه پتروشيمي شازند دو سال اخير بيش از ۷۰۰ ميليون دالر براي 
كشور ارزآوري داشته كه تمام آن وارد س��امانه نيما شده است. گفت: 
پتروشيمي شازند نه تنها به ۳ هزار واحد پايين دستي كه به واحدهاي 
در سطح خود نيز مواد اوليه مي دهد و بخشي از تصفيه گاز توسط مواد 
توليدي اين مجموعه انجام مي گيرد.  وي با اشاره به اورهال تاريخي سال 
گذشته اين مجموعه كه در عمر ۲۷ س��اله پتروشيمي شازند بي مانند 
بود، افزود: در يك ماه ۲۴ واحد پشتيباني پتروشيمي شازند بدون حضور 
حتي يك كارشناس خارجي اورهال شد كه اين امر نشان از انجام اقدامات 
بزرگ در اين مجموعه صنعتي دارد و نزديك به ۲ هزار قطعه تجهيزات 
نيز داخلي سازي شد.  مديرعامل پتروشيمي ش��ازند با بيان اينكه اين 
مجموعه گريد سرم و سرنگ توليد مي كند، گفت: پس از شيوع ويروس 
كرونا به دليل كمبود تجهيزات و امكانات، تعدادي از مدافعان سالمت 
در خط مقدم به شهادت رسيدند ولي امروز خوشحاليم كه گريد سرم و 

سرنگ توسط اين مجموعه توليد و نياز كشور رفع مي شود.

كمك مؤمنانه براي تأمين نوشت افزار 
دانش آموزان بي بضاعت با »مشق احسان«

با آغاز مرحله دوم رزمايش همدلي و مواس�ات كه قرار ش�د در سه 
دهه انجام ش�ود، موضوع مهمي در اين برنامه ق�رار گرفت و آن هم 
همزماني اجراي بخشي از اين رزمايش با بازگشايي مدارس و حضور 
دانش آموزان در كالس درس بود.  بر همين اساس قرار شد در كمك هاي 
مؤمنانه، نياز دانش آموزان خانواده هاي كم برخوردار و ساكنان مناطق 
محروم نيز در نظر گرفته شود و يكي از محورهاي اصلي اين رزمايش 
تأمين مايحتاج تحصيلي اين قشر باشد.  حاال و در همين راستا ستاد 
اجرايي فرمان امام از ارسال يك ميليون بسته لوازم التحرير ايراني 
و اهداي 15هزار تبلت به دانش آموزان مناطق محروم خبر مي دهد 
و براي تأمين ديگر نيازهاي محصلين در طول س�ال نيز 1۰۰ كارگاه 
تعطيل ش�ده توليد نوشت افزار احيا ش�ده و به چرخه بازگشته اند. 

    
تاكنون دو مرحله از پويش ملي »مشق احسان« با هدف حمايت و تأمين 
مايحتاج تحصيلي دانش آموزان محروم و نيازمند برگزار ش��ده است و با 
آغاز مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه و همدلي در سراسر كشور مرحله 
سوم اين پويش هم در دستور كار ستاد اجرايي فرمان امام)ره( قرار گرفت.  
پويشي كه به گفته رئيس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در اين مرحله از 
»مشق احسان« يك ميليون بسته كيف و نوشت افزار ايراني براي توزيع در 
مناطق محروم كشور به اين مناطق ارسال شده است و تا زمان بازگشايي 

مدارس، به دست دانش آموزان مي رسد. 
   حضور 5 هزار گروه جهادي 

 سومين مرحله از پويش ملي و سراسري »مش��ق احسان« با هدف جذب 
مش��اركت هاي مردمي و توزيع كي��ف و لوازم التحرير ايران��ي در مناطق 
كم برخوردار كشور، توسط بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان امام آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد.  در همين رابطه رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره به 
توزيع يك ميليون بسته كيف و نوشت افزار در اين مرحله از پويش مي گويد: 
»ارزش هركدام از اين بس��ته ها ۱۵۰ هزار تومان برآورد ش��ده و اعتبار كل 
محموله ۱۵۰ ميليارد تومان خواهد ب��ود.« محمدمخبر در خصوص نحوه 
توزيع اين بسته ها به ۵ هزار گروه جهادي و مردمي كه با اين ستاد همكاري 
دارند اش��اره كرده و ادامه مي دهد: »اين گروه هاي جهادي و مردمي كه در 
سراسر كشور حضور دارند، هميشه همراه و هميار س��تاد بوده اند و در اين 
مرحله هم اين بس��ته ها را به صورت رايگان در مناطق كم برخوردار توزيع 
خواهند كرد.« وي تأكيد مي كند: »تمام اقالم اين كيف و نوشت افزارها كاماًل 
ايراني هستند و براي تأمين اين اقالم ۱۰۰ كارگاه كوچك تعطيل شده، احيا 
شدند و ۳۰ كارگاه جديد نيز راه اندازي و ۲ هزار شغل جديد ايجاد شد.« رئيس 
ستاد اجرايي فرمان امام مي گويد: »در راستاي تحقق كامل عدالت آموزشي، 
تاكنون ۱۳۰۰ مدرسه در مناطق محروم احداث و تحويل وزارت آموزش و 
پرورش داده ايم.« به گفته مخبر تا پايان امسال ۲۰۰ مدرسه ديگر نيز تحويل 
آموزش و پرورش مي شود.  وي از طرح ستاد اجرايي فرمان امام براي اهداي 
تبلت به دانش آموزان مناطق محروم نيز خب��رداده و مي گويد: »باتوجه به 
شرايط كرونا و برگزاري كالس هاي درس به صورت آنالين و اينترنتي، بزودي 

۱۵ هزار تبلت به دانش آموزان اين مناطق اهدا خواهيم كرد.«


