
 كمك مؤمنانه جهادگران با ساخت مدرسه 
در مناطق محروم ايران

وقتي س�خن از همدلي و كمك مؤمنانه به ميان مي آيد تمام ايران 
اسالمي بسيج مي ش�وند تا هر كس به فراخور توان و ظرفيتش به 
ياري نيازمندان برود. در كنار تهيه و توزيع سبدهاي معيشتي و سبد 
غذايي و بسته هاي نوشت افزار و لوازم التحرير، گروه هاي جهادي 
دس�ت به كار بزرگ تري زده و با ساخت مدرسه در مناطق محروم 
به يكي از مهم ترين درخواس�ت ها و نياز اين مناط�ق جامه عمل 
پوشاندند. در هرمزگان گروه جهادي مكتب امام حسن مجتبي)ع( 
اين استان با بسيج نيروهاي خود يك مدرسه در روستاي تم پريان 
بخش توكهور و هشت بندي مي س�ازد و در اهواز و منطقه محروم 
الهاي�ي، يكي از گروه ه�اي جهادي اس�تان قم كه پنج ماه اس�ت 
مشغول فعاليت هاي جهادي است براي ساخت مدرسه اي فراخوان 
و درخواست كمك كرده تا طالب جهادگر به اين منطقه اعزام شوند. 

    
س��ال گذش��ته هرمزگان روزهاي س��ختي را تجربه كرد. بعد از سيل 
ويرانگري كه تعدادي از روس��تاهاي آن را تخريب كرد، س��اكنان اين 
مناطق ع��اوه بر نياز به حمايت ه��اي غذايي، جاي خالي بس��ياري از 
مراكز، بخصوص مدرسه و اماكن آموزشي را نيز احساس كردند.  حاال و 
در راستاي كمك مؤمنانه گروه جهادي مكتب امام حسن مجتبي)ع( 
در هرمزگان نيروهاي خود را بسيج كرده تا در روستاي تم پريان بخش 

توكهور و هشت بندي يك مدرسه و واحد آموزشي بسازد.  
فرزاد تيما، مسئول اين گروه جهادي با تأييد خبر آغاز ساخت يك واحد 
آموزشي در روستاي تم پريان بخش توكهور و هشت بندي مي گويد: »از 
آنجايي كه برخي از روستاهاي بخش توكهور و هشت بندي فاقد فضاي 
آموزشي مناسب مي باشند، دانش آموزان روستاي تم پريان نيز سال ها 
در فضاي نامناسب مشغول به تحصيل بودند.« وي ادامه مي دهد: » گروه 
جهادي مكتب امام حسن مجتبي)ع( با هماهنگي آموزش و پرورش و 
نوسازي مدارس استان تفاهمنامه اي جهت ساخت يك واحد آموزشي 
امضا كردند و در حال ساخت اين مدرسه در روستا هستند.« تيما تصريح 
مي كند: »اين گروه جهادي در راستاي محروميت زدايي در سطح مناطق 
محروم استان فعال است و از تمامي خيرين جهت سهيم شدن در اين امر 

خداپسندانه دعوت به عمل مي آورد.«
  طالب به كمك جهادگران بروند

در خوزس��تان و ش��هر اهواز نيز گروهي از طاب جهادگر قمي كه به 
اين شهر رفته اند در حال ساخت مدرسه اي هس��تند كه براي تكميل 
آن فراخ��وان داده و از طاب ديگر خواس��ته اند به كمك ش��ان بروند.  
حجت االسام محمد پشم فروش، سرپرست سازمان تبليغات اسامي 
اهواز، با اش��اره به نياز يكي از گروه هاي جهادي منطقه الهايي اهواز به 
حضور طاب و جوانان جهادي براي ساخت و تكميل يك باب مدرسه، 
مي گويد: »يكي از گروه هاي جهادي استان قم هم اكنون پنج ماه است 
كه در منطقه الهايي اهواز مشغول فعاليت هاي جهادي و ساخت مدرسه 
براي دانش آموزان محروم بوده و هم اكنون با توجه به شروع سال تحصيلي 
حوزه هاي علميه و بازگشت نيروهايشان، نيازمند حضور طاب جهادي 
هس��تند.« وي با بيان اينكه مدارس بازگشايي ش��ده و مدرسه منطقه 
الهايي اهواز نيز بايد هر چه زودتر تكميل و آماده بهره برداري شود، ادامه 
مي دهد: » اكنون حضور طاب و جوانان جهادي اهواز ضروری است تا با 
سرعت كارهاي ساخت وساز مدرسه را انجام دهند.« سرپرست سازمان 
تبليغات اسامي اهواز با بيان اينكه ان ش��اءاهلل با همت طاب جهادي 
مدارس علميه اهواز، چشمان منتظر دانش آموزان منطقه محروم الهايي 
را براي ديدن يك مدرس��ه، روش��ن كنيم و مرهمي را بر دل آن مردم 
سيل زده و محروم، قرار دهيم، مي گويد: »آن دسته از طاب و جواناني 
كه مايل به حضور در گروه جهادي براي س��اخت و تكميل ساختمان 
مدرسه هستند، مي توانند با شماره ۰۹۰۳۶۱۱۴۴۴۳ تماس گرفته و 

هماهنگي هاي الزم را انجام دهند.« 
چندي پيش هم گروه جهادي رجايي فر بابل در مناطق محروم سيستان و 
بلوچستان اقدام به ساخت مدرسه و درمانگاه كردند.  مسئول گروه جهادي 
رجايي فر بسيج دانشجويي بابل با بيان اينكه گروه جهادي ما يك مدرسه 
شش كاسه و يك درمانگاه ۸۰ متري به همراه ساخت زمين ورزشي چند 
منظوره در روستا هاي مسافر زهي و موال داد بازار احداث كرد، مي گويد: 
»پس از بررسي نقاط ضعف روستاي دشتياري استان سيستان بلوچستان، 

گروه جهادي رجايي فر بابل به اين روستا اعزام شد.« 
حامد كشير ادامه مي دهد: »س��هم هر دانش آموز دش��تياري از فضاي 
آموزشي كشور ۴۰ سانتيمتر اس��ت، گروه جهادي رجايي فر بر اين مبنا 
تصميم گرفت در گام نخست يك باب مدرسه شش كاسه و يك درمانگاه 
۸۰ متري به همراه ساخت زمين ورزشي چند منظوره در روستا هاي مسافر 
زهي و موال داد بازار احداث كند.« به گفته مسئول گروه جهادي رجايي فر، 
تا پايان س��ال ۹۸ پنج مدرسه دوكاس��ه در مناطق محروم سيستان و 
بلوچستان احداث شد كه تمامي هزينه هاي ساخت اين مدارس را گروه 

خيريه سبحان )دانشجويان و ايرانيان مقيم چين( پرداخت كردند.

برگزاري 7هزار برنامه فرهنگي بزرگداشت 
40 سالگي هفته دفاع مقدس درفارس 

به مناس�بت بزرگداش�ت چهل س�الگي هفته دفاع مقدس بيش 
از ۷ه�زار برنامه توس�ط نيروه�اي نظام�ي و انتظام�ي، نهاد ها و 
دس�تگاه هاي اجراي�ي در اس�تان ف�ارس برگ�زار مي ش�ود. 
سرهنگ پاس��دار س��عيد كوش��كي جهرمي مديركل حفظ آثار دفاع 
مقدس فارس در جلسه ش��وراي هماهنگي حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس استان با بيان اينكه برنامه ريزي الزم در جهت بزرگداشت 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس در سطح استان صورت گرفته است گفت: 
در سطح اس��تان بيش از ۷ هزار برنامه در ايام بزرگداشت چهل سالگي 
هفته دفاع مقدس صورت گرفته اس��ت كه ۴ هزار ۵۰۰ ت��ا از برنامه ها 
توسط پايگاه هاي مقاومت بسيج و س��پاه استان برگزار خواهد شد.  وي 
با ارائه گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته از ابتداي شروع برنامه هاي 
بزرگداشت چهل س��الگي از ابتداي س��ال ۹۹ پرداخت و افزود: يكي از 
بزرگ ترين كارهاي صورت گرفته در اس��تان برپايي نمايش��گاه دايمي 
دفاع مقدس در مركز فرهنگي موزه دفاع مقدس استان است كه هدف 
آن انتقال فرهنگ و دس��تاوردهاي دوران دفاع مقدس به نسل جوانان 
دانشجويان و دانش آموزان اس��ت.  دبير ستاد بزرگداشت چهل سالگي 
دفاع مقدس استان گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته با صداوسيماي 
مركز فارس ۱۱ شب برنامه زنده تلويزيوني به مناسبت بزرگداشت چهل 
س��الگي دفاع مقدس از مركز فرهنگي موزه دفاع مقدس تهيه و پخش 
خواهد شد.  كوشكي جهرمي ديگر برنامه كان اين ايام را چاپ كتاب هاي 
حوزه دفاع مقدس دانست و افزود: در نظر داريم تا پايان سال ۱۰۰ جلد 
كتاب در حوزه دفاع مقدس تهيه و چاپ كنيم كه تعدادي از اين كتاب ها 

تاكنون تهيه شده كه در هفته دفاع مقدس از آنها رونمايي خواهد شد. 

 توزيع ۱۱00 بسته لوازم التحرير ويژه 
دانش آموزان محروم آران و بيدگل

مرحله دوم كمك مؤمنان�ه در آران     كاشان
وبيدگل كاش�ان با توزيع 1100 بسته 

لوازم التحرير ادامه دارد.
سرهنگ حسين فخرل فرمانده س��پاه آران و بيدگل با اشاره به توزيع 
۶۰۰ بسته لوازم التحرير ويژه دانش آموزان بي بضاعت گفت: ۵۰۰ بسته 
ديگر نيز در حال آماده س��ازي و توزيع ميان جامعه هدف است.  وي با 
بيان اينكه برنامه ريزي شده است تا ۵۰۰ بسته لوازم التحرير ديگر نيز 
تهيه و ميان دانش آموزان بي بضاعت توزيع شود، افزود: اين بسته هاي 
لوازم التحرير به همت خيران، قرارگاه بسيج سازندگي و اقشار مختلف 
مردم تهيه شده كه در اختيار جامعه هدف قرارداده مي شود.  فرمانده 
سپاه شهرستان آران وبيدگل با اشاره به اجراي طرح هاي بن واليت و بن 
محرم تصريح كرد: در اين طرح ها كه در قالب رزمايش كمك مؤمنانه 
صورت پذيرفته ميان نيازمندان و بسيجيان بن هايي به ارزش 2۱۰هزار 
تومان توزيع مي ش��ود و از مركز مورد قرارداد اقام م��ورد نياز خود را 
خريداري مي كنند.  فخرل با بيان اينك��ه در طرح واليت يك هزار بن 
و در طرح محرم ۵۰۰ بن تهيه و به جامعه هدف توزيع شد، گفت: اين 
طرح ها به حوزه هاي مقاومت تخصيص داده شد و حوزه ها مقاومت نيز 
به پايگاه هاي مقاومت اختصاص مي دهد و يك هزار و ۵۰۰ بن در اين 
قالب به جامعه هدف اختصاص پيدا مي كند.  وي با بيان اينكه مرحله 
سوم رزمايش كمك مؤمنانه در شهرستان آران و بيدگل در دهه آخر 
ماه صفر اجرايي مي شود، تصريح كرد: گام دوم رزمايش سراسري كمك 
مؤمنانه در شهرستان آران وبيدگل در سه مرحله اجرايي شده است كه 

مرحله اول اجرا و مرحله دوم آن در حال انجام است. 
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88498441سرویس  شهرستان

محمدرضا هادیلو

ب�ه هم�ت بنياد     خراسان رضوي
كرام�ت رضوي، 
تجهيزات پزشكي و درماني بيمارستان واليت 
شهرس�تان راس�ك در اس�تان سيس�تان و 

بلوچستان تجهيز شد. 
حامد صادق��ي معاون خدم��ات اجتماع��ي بنياد 
كرامت رضوي در مراسم اهداي تجهيزات پزشكي 
به بيمارستان واليت شهرس��تان راسك در استان 
سيستان و بلوچستان گفت: پس از سفر توليت آستان 
قدس رضوي به استان سيستان و بلوچستان و دستور 
صريح ايشان مبني بر گره گشايي از كار محرومان اين 
خطه كه همجوار با امام رضا)ع( محسوب مي شود، 
اتفاقات مباركي در اين استان زرخيز رقم خورد.  وي 
تصريح كرد: خوش��حاليم كه با عنايت امام رضا)ع( 
بخش عمده اي از نيازهاي ضروري بيمارستان واليت 
سرباز و راسك با اعتبار ۸ ميليارد ريال تأمين شد و 

ان ش��اءاهلل مابقي نيازهاي اين مجموعه نيز آماده و 
تحويل خواهد شد.  معاون خدمات اجتماعي بنياد 
كرامت رضوي با اشاره به اقدامات انجام شده در استان 

سيستان وبلوچستان گفت: در سيل دي ماه سال ۹۸ 
آستان قدس رضوي بيش از ۱۳۰ ميليارد ريال هزينه 
كرده اس��ت و عاوه بر آن 2۵ هزار بسته معيشتي و 

۱۰۰ هزار وعده غذاي گرم بين س��يل زدگان توزيع 
كرده اس��ت.  صادقي افزود: همچنين در حوزه هاي 
كش��اورزي، اش��تغال و محروميت زدايي اقدامات 
سازنده اي انجام شده كه به زودي و با حصول نتايج 
مورد نظر به اطاع م��ردم خواهد رس��يد.  در ادامه 
اين مراسم حجت االسام و المسلمين بامري، امام 
جمعه راسك گفت: حضور بنياد كرامت رضوي در 
اين شهرستان  محروم از الطاف حضرت امام رضا)ع( 
است و حسن توجه ويژه توليت آستان قدس رضوي 
به استان سيس��تان و بلوچستان س��تودني است.  
دكتر ابراهي��م جنگي زهي معاون درمان دانش��گاه 
علوم پزشكي ايرانشهر نيز گفت: به دليل عدم وجود 
تجهيزات كافي بسياري از بيماران به بيمارستان هاي 
ايرانش��هر، چابهار يا زاهدان اعزام مي ش��دند كه با 
اختصاص اين تجهيزات به بيمارس��تان واليت نياز 

عمده مردم اين شهرستان ها مرتفع شد. 

تجهيز بيمارستان واليت راسك سيستان وبلوچستان از سوی بنياد كرامت رضوي

حمايت كميته امداد هرمزگان از 44 هزار دانش آموز نيازمند 
امس�ال ش�ور     هرمزگان
در  عاطفه ه�ا 
قالب مرحله دوم پويش ملي »ايران همدل« در 
راس�تاي تأمين مايحتاج تحصيل�ي44 هزار 
دانش آموز نيازمند هرمزگاني برگزار مي شود. 
علي الهي��اري مديركل كميته امداد اس��تان 
هرمزگان گفت: در س��ال جاري بدليل شرايط 
خاص تحميل ش��ده به جامعه ناشي از شيوع 
بيماري كرونا، رويداد ملي »شور عاطفه ها« با 

هدف گذاري متفاوتي نسبت به سال هاي گذشته برگزار مي شود.  وي با اشاره به برگزاري رويداد »شور 
عاطفه ها« در قالب مرحله دوم پويش ملي »ايران همدل« از 22 شهريورماه لغايت ۱۱ مهره ماه امسال، 
با شعار »همدل مي ش��ويم براي مهرباني در مهر« افزود: در حال حاضر ۴۴ هزار دانش آموز نيازمند 
تحت حمايت كميته امداد هستند كه در تاش هستيم با توجه به محدوديت منابع دولتي از طريق 
هم افزايي و مشاركت خيرين بزرگوار در »ش��ور عاطفه ها« اقدام اثربخشي در راستاي تحقق عدالت 
آموزشي و تأمين مايحتاج الزم براي تحصيل دانش آموزان انجام دهيم تا در سال تحصيلي جاري همه 

دانش آموزان عزيز بتوانند بهره الزم را از آموزش هاي مجازي آموزش وپرورش ببرند.

پيشرفت ۹۸ درصدي ساخت تصفيه خانه فاضالب اژيه اصفهان 
خان�ه  تصفي�ه     اصفهان
فاض�الب اژي�ه 
دراستان اصفهان با بيش از ۹۸ درصد پيشرفت 
فيزيكي در بخش مكانيكال و سازه اي در آينده 

نزديك به بهره برداري مي رسد. 
محمدعلي عباس��ي مدير آبفا جلگه با اش��اره به 
پيش��رفت ۹۸ درص��دي تصفيه خان��ه فاضاب 
شهرستان اژيه گفت: در س��ال ۹۶ اجراي شبكه 
جمع آوري و اح��داث تصفيه خان��ه فاضاب در 

شهرستان اژيه در دستور كار قرار گرفت و هم اكنون 22 كيلومتر از شبكه فاضاب شهر اژيه اجرا شده و تنها ۸ 
كيلومتر ديگر باقيمانده تا اجراي شبكه فاضاب اين شهر تكميل شود.  وي افزود: عمق آب هاي زيرزميني در 
شهر اژيه بسيار كم است به طوري كه با حفر كمتر از دو متر آب در دسترس مي باشد و مردم مجبور هستند براي 
دفع فاضاب حداقل هر ماه چاه هاي فاضاب را تخليه كنند كه براي آنها بسيار هزينه بر است. مدير آبفا جلگه 
ادامه داد: جلوگيري از آلودگي آبهاي زيرزميني و سطحي، ارتقای بهداشت و سامت عمومي مردم، جلوگيري 

از بوي نامطبوع و استفاده مجدد از آب، از مزيت هاي اجراي كامل طرح هاي فاضاب شهري است. 

اعزام دانشجويان جهادگر به غيزانيه اهواز 
مسئول بسيج     خوزستان
يي  نش�جو ا د
دانش�گاه ش�هيد چمران اهواز با اشاره به 
برگزاري اردوي جهادي دانشجويي در بخش 
غيزانيه از انجام پروژه هاي عمراني، اردوي 
دامپزشكي و فرهنگي در اين منطقه خبرداد. 
مصطفي حيدري مسئول بس��يج دانشجويي 
دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: اردوي جهادي 
قرارگاه بسيج دانشجويي دانشگاه از يكم مهرماه 

آغاز و تا هشتم همين ماه ادامه خواهد شد. اردوي جهادي در غيزانيه اهواز برگزار خواهد شد اما هنوز روستا 
و مكان دقيق آن مشخص نشده است كه پس از بررسي مناطق، مشخص خواهد شد.  وي افزود: اين اردو 
ويژه برادران است و عاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام، مشخصات خود را همراه با كلمه »جهادي« 
به سامانه پيامكي ۳۰۰۰۱۴۴۱۱۰ ارسال كنند.  مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد چمران اهواز 
تصريح كرد: اين اردوي جهادي عمراني است و قرار است مخازن ذخيره آب براي اهالي منطقه ساخته شود. 
همچنين در اين اردو عاوه بر انجام پروژه هاي عمراني، اردوي دامپزشكي و فرهنگي نيز برگزار مي شود.  

حيدري گفت: با توجه به شيوع كرونا اردوي جهادي با تعداد 2۰ نفر يا بيشتر مي تواند برگزار  شود. 

پرورش 6۸0 تن ماهيان سردابي در قم 
   قم ساالنه ۶۸0 تن 
ماهيان سردابي 
در استخرهاي دو منظوره استان قم توليد و 

به بازار عرضه مي شود. 
سيدمحمدرضا طاهري مدير امور شيات و آبزيان 
سازمان جهاد كشاورزي قم گفت: در حال حاضر ۷۳ 
باب اس��تخر دو منظوره پرورش ماهيان سردابي با 
ظرفيت ۶۸۰تن در قم وجود دارد كه به دنبال افزايش 
اين تعداد هس��تيم.  وي افزود: در كنار اين موضوع 
پرورش ماهيان گرمابي و خاوياري نيز در قم جريان داشته و اين استان در زمينه توليد انواع شيات عملكرد خوبي 
دارد.  مدير امور شيات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي قم ادامه داد: ظرفيت توليد شيات استان ساالنه يك هزار 
و ۷۰۰ تن است كه اين ميزان براساس برنامه ريزي هاي انجام  شده به زودي از 2 هزار تن فراتر خواهد رفت.  طاهري 
گفت: براي ارتقای وضعيت توليد آبزيان در قم استخرهاي دو منظور پرورش ماهي استان به سامانه هاي تصفيه 
فيزيكي و بيولوژيكي آب مجهز مي شود.  به گفته وي، توليد آبزيان در قم اعم از ماهيان گرمابي، سردابي، خاوياري، 

تياپيا و ماهي سفيد در حدود 2۵۰ باب استخر دو منظوره ذخيره آب كشاورزي صورت مي گيرد. 

افتتاح تقاطع »شهيد سپهبد قاسم سليماني« 
كرمانشاه در دهه فجر

مع�اون عمران�ي ش�هرداري      كرمانشاه
كرمانش�اه از افتت�اح تقاط�ع 
»شهيد سپهبد قاسم سليماني« تا دهه فجر امسال خبر داد. 
حميد اعتصام فر معاون عمراني شهرداري كرمانشاه در حاشيه 
بازديد اس��تاندار و ش��هردار كرمانش��اه از اين پروژه با اشاره به 
پيشرفت ۷۵ درصدي تقاطع شهيد سليماني، گفت: برنامه داريم 
اين پروژه تا دهه فجر امس��ال به بهره برداري برسد.  وي افزود: 
خوش��بختانه همه چيز طبق برنامه در حال انجام است و حتي 
براي زمان بارش ها هم برنامه داريم تا كار به تأخير نيفتد.  معاون 
عمراني شهرداري كرمانشاه با اشاره به افتتاح فاز اول پروژه در 
فروردين ماه امسال تصريح كرد: اين فاز از پروژه مسير همسطح 
غرب به شرق و شرق به غرب را شمال مي شود.  اعتصام فر افزود: 
مسيرهاي باقي نيز مسير روگذر غرب به شمال و شرق به جنوب 
و نيز مسير زيرگذر شمال به جنوب و جنوب به شمال است.  اين 
مسئول خاطرنش��ان كرد: اعتبار اوليه اين پروژه ۱۳۰ ميليارد 

تومان است. 

توزيع ۱000 بسته معيشتي در پنجمين مرحله 
رزمايش كمك هاي مؤمنانه همدان

فرمانده سپاه ناحيه كبودرآهنگ    همدان
از اج�راي پنجمي�ن مرحل�ه 
رزمايش كمك هاي مؤمنانه با توزيع 1000 بسته معيشتي در 

اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ پاسدار محمود بداغي فرمانده سپاه ناحيه كبودرآهنگ گفت: 
با توجه به فرمان مقام معظم رهبري مبني بر اجراي سراسري رزمايش 
كمك هاي مؤمنانه و كمك به خانواده هاي آس��يب دي��ده از كرونا، 
پنجمين مرحله از اين رزمايش با توزيع ۱۰۰۰ بسته معيشتي انجام 
شد.  وي افزود: در چهار مرحله اين رزمايش ۳۵۰۰ بسته معيشتي بين 
خانواده هاي آس��يب ديده از كرونا توزيع شده بود كه با اجراي مرحله 
پنجم، مجموع تعداد بسته هاي معيشتي توزيع شده در شهرستان به 
۴۵۰۰ بسته رسيد.  فرمانده سپاه ناحيه كبودرآهنگ با تشكر از حضور 
پرشور و اقدامات جهادي مردم شهرستان در اين عرصه، ادامه داد: عاوه 
بر ۴ هزار و ۵۰۰ بسته اي كه در اين رزمايش توزيع شده است ۳ هزار 
بسته معيشتي نيز به صورت خودجوش توسط مردم واليي و انقابي و 

متدين شهرستان تهيه و بين خانواده هاي نيازمند توزيع شده است. 

 صدور530 مجوز توليد كارگاهي 
صنايع دستي در اردبيل 

   اردبيل به رغم ش�يوع وي�روس كرونا و 
توقف بخش زيادي از فعاليت ها، 
از ابتدای امس�ال تاكنون ۵۲0 مجوز توليد انفرادي و 10 پروانه 
توليد كارگاهي صنايع دستي در استان اردبيل صادر شده است. 
ناصر محمودي معاون صنايع دس��تي اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي اس��تان اردبيل گفت: پارسال تعهد 
اش��تغال و صدور مجوز در اس��تان ب��راي حوزه صنايع دس��تي 
۴۰۰مجوز بوده كه تعداد ۵2۹ مجوز توليد انفرادي، پنج توليد 
كارگاهي، دو جواز تأسيس و ۷۰ كارت شناسايي صنايع دستي 
در سطح استان صادر شده كه بيش از تعهد انجام شده بوده است 
و ۶۰۱ نفر از صنعت گران نيز از كه داراي مجوز فعاليت بودند از 
تسهيات بانكي براي رونق فعاليت ها و اشتغال برخوردار شدند. 
وي افزود: سال گذش��ته ارزش صادرات توليدات صنايع دستي 
اس��تان به ميزان ۱/۸۳۰ ميليون دالر بوده و توسعه صادرات از 
مهم ترين برنامه ها براي رونق توليد در اين بخش است كه امسال 

به دنبال تحقق اين مهم هستيم.

 خريد 2 هزار تبلت براي دانش آموزان 
تحت پوشش كميته امداد گلستان

 پرداخت تسهيالت 35ميليون توماني 
به متقاضيان آبزي پروري در گيالن

مديركل كميته     گلستان
ام�ام  ام�داد 
خميني )ره( گلستان از تهيه ۲ هزار دستگاه 
تبلت براي آموزش غيرحضوري دانش آموزان 
تحت پوشش اين نهاد در اين استان خبر داد.

عيسي بابايي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
گلستان گفت: كميته امداد امام خميني)ره( هرساله 
در آستانه بازگشايي مدارس و با هدف جمع آوري 
كمك هاي مردمي براي دانش آموزان نيازمند اقدام 
به برگزاري مراسم جشن عاطفه ها مي كند، امسال 
نيز به سبب تقارن آن با ماه محرم و شيوع ويروس 
كرونا و توسعه آموزش مجازي، برنامه هميشگي 
خود را ب��ا هدف جم��ع آوري ملزوم��ات آموزش 
غيرحضوري با عنوان »ش��ور عاطفه ه��ا« برگزار 
مي كند.  وي افزود: پويش ايران همدل مرحله دوم 
با عنوان  »شور عاطفه ها«، توس��ط كميته امداد 
براي جمع آوري كمك هاي نيكوكاران، واحدها و 
بنگاه هاي توليدي، اقتصادي و كمك هاي مردمي، 
از شنبه 22 شهريور در سراسر كشور آغاز شده و 
تا ۱۱ مهرماه امسال ادامه خواهد داشت.  مديركل 
كميته امداد امام خميني )ره( اس��تان گلس��تان 
تصريح كرد: در تاش هستيم براي تحقق عدالت 

آموزشي با كمك خيران اجازه ندهيم دانش آموزي 
به دليل نداشتن امكانات الزم براي آموزش مجازي 
از تحصيل باز بمان��د.  بابايي ادام��ه داد: اين نهاد 
با بي��ش از ۱۷ هزار دانش آم��وز و يك هزار و ۱۰۰ 
دانشجو تحت حمايت در نظر دارد با مشاركت 2۱۰ 
مركز نيكوكاري اقدام به جم��ع آوري كمك هاي 
نيكوكاران و خيران، براي تهيه 2 هزار دستگاه تبلت 
براي دانش آموزان تحت حمايت كند. وي گفت: در 
اين پويش ملي تمركز بر روي جمع آوري كمك هاي 
نيكوكاران و هم اس��تاني هاي عزيز براي تأمين و 
خريد ملزومات آموزش غيرحض��وري )تبلت( با 
هدف بهره مندي دانش آموزان كم بضاعت اين نهاد 
حمايتي از آموزش مجازي و ايجاد شرايط برابر و 
مناس��ب براي فرزندان خانواده ها تحت حمايت 
كميته امداد با ساير دانش آموزان است. مديركل 
كميته امداد امام خميني)ره( استان گلستان افزود: 
نيكوكاران گلستاني مي توانند كمك هاي نقدي 
خود را از طريق كد دستوري ۰۱۷#*۱*۸۸۷۷* 
و همچنين شماره حساب ۰۱۱۱۸۰۴۶۸۹۰۰۸ و 
شماره كارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۰22۶ نزد بانك 
ملي واريز يا به صورت حض��وري به تمامي دفاتر 

كميته امداد سراسر استان مراجعه كنند. 

مديركل شيالت      گيالن
از  گي����الن 
پرداخت 3۵ ميليون تومان تسهيالت بانكي 
به ازاي هرتن ظرفيت مزرعه پرورش ماهي به 
متقاضيان آبزي پ�روري در اين اس�تان در 
راس�تاي تحقق اقتصاد مقاومت�ي خبرداد. 
عظيم مدبري مديركل شيات گيان از پرداخت 
تس��هيات بانكي به متقاضيان آبزي پروري در 
گيان به مقدار ۳۵ ميليون تومان به ازاي هرتن 
ظرفيت مزرع��ه خبرداد و گف��ت: فعاليت هاي 
شياتي جايگاه و نقش مهمي در تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي دارد و استان گيان نيز در اين 
زمينه فعاليت هاي خوبي را به انجام مي رساند.  
وي افزود: طبق آمار س��ال ۹۸ گي��ان داراي 
۴2۶ مزرعه فعال س��ردآبي با ظرفيت اس��مي 
۴ هزار و ۸۳۸ تن، مس��احت مفيد فعال ۱۷2 
هزار و ۵۴۳ مت��ر مرب��ع و داراي ۵ هزار و ۴۸۸ 
تن توليد ماهيان س��ردآبي در آب هاي داخلي 
اس��ت.  مديركل ش��يات گيان با بيان اينكه 
گيان در حوزه ماهيان س��ردآبي استان داراي 
۱۵۰ تن توليد ماهي در آب هاي ش��ور دريا در 
قفس است، تصريح كرد: گيان داراي تعداد ۱۳ 

مزرعه فعال در زمينه تكثير ماهيان سردآبي با 
ظرفيت اسمي توليد ساالنه ۴۸ ميليون و ۳۰۰ 
هزار قطعه در مس��احت مفيد ۱2 هزار و ۴۰۳ 
مترمربع اس��ت.  مدبري از تولي��د ۸ ميليون و 
۴2۵ هزار قطعه بچه ماهي يك گرمي در گيان 
طبق آمارهاي س��ال ۹۸ سخن گفت و با تأكيد 
بر اينكه تمامي ۱۶ شهرستان استان در زمينه 
توليد ماهيان سردابي فعال هستند، تصريح كرد: 
شهرستان تالش با 2 هزار و ۷۷۰ تن در مساحت 
۶۸ هزار متر مربع داراي رتبه نخست استاني در 
بخش توليد ماهيان س��ردابي است.  مديركل 
ش��يات گيان با اش��اره به اينكه شهرستان 
رودسر با ۵۷۱ تن توليد در مساحت ۱۰ هزار و 
۴۵۴ متر مربع در رتبه دوم استاني توليد ماهيان 
س��ردابي گيان قرار دارد، گفت: شهرس��تان 
ماسال نيز با ۳۵۴ تن توليد ساالنه در مساحت 
۱2 هزار و 2۰۵ متر مربع در رتبه سوم استاني 
از حيث توليد ماهيان سردابي قرار گرفته است.  
مدبري گفت: 2۳۰ميليون ريال مربوط به هزينه 
ثابت و ۱2۰ ميليون ريال تسهيات مربوط به 
هزينه جاري به متقاضيان دريافت تس��هيات 

آبزي پروري در استان گيان تعلق مي گيرد

   خراسان رضوي: معاون مؤسسه بقاع متبركه و اماكن مذهبي آستان 
قدس رضوي گفت: به همت آس��تان قدس رضوي، كتابخانه حضرت امام 
رضا)ع( اولين و جامع ترين كتابخانه ديجيتال روستايي كشور در روستاي 
محمدآباد طبس آغاز به كار كرد.  مهدي قاسم  زاده افزود: در اين سامانه بيش 
از 2۰۰ نرم  افزار مذهبي از قيبل جامع  االحاديث، جامع  التفاس��ير، جامع 
روايت نور، نمايه چهارده معصوم)ع( و بيش از 2۰ ميليون مقاله شامل بانك 
مقاالت حوزه علوم اسامي و انساني نورمگز، پايگاه مقاالت علمي كنفرانس ها 
و همايش ها س��يويليكا و بيش از 2 هزار پايگاه علمي و پژوهشي داخلي و 
خارجي با بيش از ۹۰ ميليون منب��ع ديجيتال در تمامي موضوعات دانش 
بشري مانند ايران  نمايه، ويراساينس، مگاپيپرو گيگااليب در دسترس است. 
   اصفهان: مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس اصفهان با اشاره به 
اجراي طرح »آجر به آجر« در اين استان گفت: خيران در ساخت ۸۴ درصد 
مدارس استان اصفهان مشاركت دارند.  سيدمهدي ميربد افزود: بيش از ۹۰ 
پروژه آموزشي و پرورشي در استان اصفهان به همت  اداره كل نوسازي و با 
مشاركت خيرين مدرسه ساز افتتاح شده است كه اتفاق بسيار بزرگي براي 
استان اصفهان محسوب مي شود و بايد قدردان خيرين مدرسه ساز باشيم 
چرا كه با مشاركت آنها جايگاه اين استان در مدرسه سازي و تعليم و تربيت در 

سطح كشور به شكل قابل توجهي ارتقا يافته است. 
   بوشهر: رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان بوشهر، با بيان اينكه در 
كشور بيش از ۱۰ برابر سال قبل واكسن آنفلوآنزا تأمين شده است، گفت: 
قرار است به صورت همزمان و مشترك واكسن آنفلوآنزا بين استان ها از 
جمله بوشهر توزيع شود.  سعيد كش��ميري افزود: استان بوشهر هم در 
بخش داروخانه هاي خصوصي و مراكز بهداشت سهميه واكسن آنفلوآنزا 
دارد كه ان شاءاهلل به محض وارد ش��دن گروه هدف براي استفاده از اين 

واكسن مطلع مي شوند. 
   همدان: كارشناس امور فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي ابن سيناي 
همدان از شركت ۳۱۰ نفر از اساتيد، كاركنان و دانشجويان اين دانشگاه 
در بيست  و پنجمين جشنواره قرآني هدهد در همدان خبر داد.  حسين 
فرخي افزود: اين جشنواره در بخش هاي آوايي، معارفي، پژوهشي، فناوري، 
ادبي، هنري، ويژه و تيمي برگزار مي شود.  وي با بيان اينكه بخش آوايي 
شامل حفظ، قرائت، ترتيل، دعا و مناجات خواني، آيين سخنوري و ترجمه 
است، ادامه داد: در بخش معارفي عاقمندان در حوزه هاي نهج الباغه، 
صحيفه سجاديه، احاديث اهل بيت)ع(، سيره معصومين)ع(، احكام نماز، 
سبك زندگي و پرسمان معارفي با يكديگر رقابت مي كنند كه تاكنون نيز 

بيشترين افراد شركت كننده در جشنواره متقاضي اين بخش بوده اند. 
   مركزي: قرارگاه رسانه اي دفاع مقدس مصادف با چهلمين سالگرد دفاع 
مقدس با هدف اتحاد جبهه رس��انه اي انقاب اسامي و انسجام بخشي به 
توليدات مكتوب و تصويري حوزه دفاع مقدس به ميزباني دفتر خبرگزاري 
مهر در استان مركزي راه اندازي مي شود.  اين قرارگاه با همكاري ۱۵ رسانه 
استان آغاز به كار مي كند و علي حبيبي از خبرنگاران پيشكسوت دفاع مقدس 

دبيري اين قرارگاه را بر عهده خواهد داشت.

آغاز طرح »آبا« با هدف پوشش تحصيلي 
دانش آموزان بازمانده از تحصيل مازندراني

مديركل آموزش و پرورش مازندران از     مازندران
اجراي طرح »آبا« در مدارس آموزش 

از راه دور اين استان خبر داد. 
عليرضا سعدي پور مديركل آموزش و پرورش مازندران در نشست كارگروه 
اجراي طرح آش��تي با آموزش »آبا« هدف از اجراي طرح را افزايش نرخ 
پوشش تحصيلي دانش آموزان بازمانده از تحصيل از طريق مدارس آموزش 
از راه دور در راستاي ايجاد عدالت آموزشي و فرصت هاي برابر آموزشي براي 
همه دانش آموزان، به ويژه دانش آموزان مناطق روستايي، مرزي، عشايري 
وكمتر توس��عه يافته به ويژه دختران عنوان ك��رد.   وي افزود: اين طرح 
براساس زمانبندي شيوه نامه مربوطه ضمن طرح موضوع شوراي آموزش 
وپرورش اس��تان، جهت جلب حمايت و مشاركت خيرين، دستگاه هاي 
ذيربط، نهادهاي استاني و منطقه اي، در حال برنامه ريزي جهت شناسايي 
و جذب خيرين به عنوان حاميان طرح در مناطق هدف در حال اجراست.  
مديركل آموزش وپرورش اس��تان مازندران با اشاره به اينكه شيوه هاي 
آموزش در طرح آبا از انعطاف پذيري خوبي برخوردار است، خاطرنشان كرد: 
انعطاف در زمانبندي تشكيل كاس ها با توجه به شرايط فراگيران، توسط 
مشاور راهنما تعيين مي شود.  سعدي پور از احصاء كاس هاي اقماري در 
۱2 شهرستان در استان و 2۳ مدرسه آموزش از راه دور خبرداد و افزود: 
شناسايي و جذب خيرين، حاميان و همچنين دانش آموزان الزم التعليم 
بازمانده از تحصيل از الويت هاي اين طرح بوده و در دستور كار قرار گرفته 
است.  وي باتأكيد برنقش خيرين گفت: مشاركت خيرين و بهره گيري از 
ظرفيت هاي آن ، اجراي طرح هاي چون طرح »آبا« را امكانپذير مي سازد؛ با 
برنامه ريزي وحمايت خيرين، تهيه تلويزيون ال اي دي، لپ تاپ يا تبلت و 
ساير تجهيزات كاس هاي مجازي از ميز و صندلي و حق الزحمه مشاورين 

تحصيلي و معلمان كاس در دستور كار قرار گرفت. 


