
رنج برنج بر دوش شالیکاران باقی ماند
فصل برداشت برنج رو به پایان است اما مش�كالت بازار و دالالن و 
قيمت ها از یك طرف و واردات برنج از س�وی دیگر کام برنج کاران 
را تلخ کرده است.  طي چند روز اخير بود که اعالم شد قيمت برنج 
افزایش یافته است و در پي آن، نماینده مردم رشت در مجلس شوراي 
اسالمي با اش�اره به اینكه دولت عامل ایجاد نوس�ان در بازار برنج 
است، گفت: »تعيين قيمت خرید تضميني براي این محصول ضروري 
است.« حاال برنج ایراني اس�ير دست دالالن ش�ده تا یكبار دیگر 
شاليكاران با سود کم حاصل دست رنج شان را تحویل دالالن دهند. 

    
وقتي قبل از شروع برداشت برنج از شاليزارها دبير انجمن واردكنندگان 
برنج كشور گفت كه تقريباً شش يا هفت دهك جامعه توان خريد برنج 
ايراني را ندارند، كمتر كسي متوجه شد كه چه اتفاقي رخ داده است. البته 

برخی نيز اين سخن او را برای توجيه واردات بيشتر برنج دانستند.
چند روز پيش نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به اينكه دولت عامل ايجاد نوسان در بازار برنج است، گفته بود: »تعيين 

قيمت خريد تضميني براي اين محصول ضروري است.« 
سيدعلي آقازاده با اشاره به وضعيت برنج استان گيالن و تأكيد بر لزوم 
توجه به وضعيت كشاورزان و خريد تضميني برنج از شاليكاران، گفت: 
»دولت مي تواند همانند گندم و ارقام پر محصول كش��اورزي با قيمت 
تضميني، محصول ش��اليكاران را خريداري كند تا كشاورزان در زمان 

كاشت، داشت و برداشت آسودگي خاطر داشته باشند.« 
وي با بيان اينكه بيش از ۸۰ درصد برنج گيالن از رقم هاشمي بوده كه 
بازار خوبي دارد، ادامه داد: »تأكيد ما بر اين است كه دولت يك قيمت 
مناسب براي برنج مشخص كند تا اجازه ندهد قيمت فروش محصول 
از قيمت هزينه كرد كش��اورزان كمتر ش��ود.« نكت��ه حائز اهميت در 
صحبت هاي اين نماينده اين است كه يكبار ديگر مي توان ردپاي دالالن 

را در اين بازار هم ديد. 
درس��ت مثل زمين هاي زراعي ديگر كه محصول را ارزان از كش��اورز 

مي خرند و با چندين برابر قيمت به دست مصرف كننده مي رسانند. 
در همين رابطه عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه خود 
دولت عامل نوسان در بازار برنج بوده و معموالً برنج كاران از سودجويي 
دالالن آسيب مي بينند، گفت: »ضعف برنامه ريزي درست موجب شده 
كه واسطه ها، دالالن و رانتخواران وارد ميدان شده و كشاورز زحمتكش 
را در عسر وحرج قرار دهند.«  وي با تشريح وضعيت كشاورزان خسارت 
ديده از بارش هاي غير فصلي در استان گيالن، بيان كرد: »دولت بايد 
قيمت برنج را كنترل كند و مانع مزاحمت دالالن و رانت خواران شده 
و صرفاً تماشاگر صحنه نباش��د.«  نماينده رشت در مجلس با تأكيد بر 
ضرورت حمايت بيمه اي از كش��اورزان آس��يب ديده از بارش باران در 
هنگام برداش��ت محصول، گفت: »عمدتاً ۲۰ درصد كش��اورزان بيمه 
هستند، متأسفانه كش��اورزان خاطره خوبي از بيمه ندارند و اين عدم 

اطمينان آسيب هاي كشاورزان را افزايش داده است.«
   بازار آشفته و سفره هاي بي برنج

نماينده رشت در مجلس با اشاره به واردات برنج در فصل برداشت برنج 
داخلي گفت: »اين قبيل از اقدامات ضعيف و غي��ر متعارف دولت، به 
برنج داخلي آس��يب مي زند.« براي آگاهي از وضعيت بازار واردات هم 
مي توان به آمار و گزارش هاي گمرك مراجعه كرد.  بر همين اساس در 
سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن برنج به ايران وارد و عمليات ترخيص 
آن انجام شده است.  اما براساس گزارش هاي سازمان گمرك واردات 
برنج امسال، حدود ۲۰ درصد كاهش پيدا كرده است.  بر همين اساس 
حدود ۳۹۰ هزار تن برنج از طريق گمرك ترخيص شده اند و مقداري 

ديگري از برنج ها هنوز در گمرك دپو شده اند. 
پس از اينكه تخصيص ارز دولتي به واردات برنج خارجي حذف شد، اين 
محصول هم افزايش قيمت چش��مگيري داشت و از اين رو تقاضا براي 
برنج وارداتي هم كاهش يافت.  حاال مردم مانده اند و س��فره بي برنجي 
كه دالالن موجب افزايش قيمت ايراني آن ش��ده اند و برنج بي كيفيت 

خارجي نيز دور از دسترس مصرف كننده قرار گرفته است. 

 برگزاري ۵۰۰ برنامه
 هفته دفاع مقدس در هرمزگان

فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان      هرمزگان
از برگزاري بيش از ۵۰۰ برنامه به مناسبت 
هفته دفاع مقدس، در سراسر حوزه س�پاه و بسيج استان خبرداد. 
سردار اباذر ساالري فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان، با اشاره به اجراي 
بيش از ۵۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس، در سراسر حوزه سپاه 
و بسيج استان گفت: امسال مراسم دفاع مقدس به علت مشكالت ناشي از 
ويروس كرونا با محدوديت هاي همراه است، ولي با برنامه ريزي هاي انجام 
شده از شور و حال اين هفته كاسته نخواهد شد.  وي افزود: در نخستين روز 
از هفته دفاع مقدس، جانبازان، رزمندگان و فرماندهان جبهه و جنگ در 
ارتباط ويدئو كنفرانس با رهبر معظم انقالب از فرمايشات ايشان بهره مند 
مي شوند.  فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان حضور گروه هاي رزمي 
در ش��هرهاي مختلف را به منظور يادآوري حضور منس��جم رزمندگان 
در روزهاي آغازين دفاع مقدس را از ديگر برنامه های اين هفته دانس��ت 
و تصريح كرد: به مناسبت چهل س��الگي دفاع مقدس، بيش از ۴۰ طرح 
س��ازندگي با بيش از ۲۰۰ ميليارد ريال در حوزه عمراني شامل ساخت 
منازل محرومان، س��اخت مدرس��ه و حوزه عام المنفعه به بهره برداري 
مي رسد.  ساالري افزود: رفع محروميت آب شرب و كشاورزي در مناطق 
محروم استان از اهداف مهم سپاه است و با اين كار زمينه براي اشتغال در 
مناطق محرم فراهم مي شود.   فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان ادامه 
داد: اعزام گروه هاي جهادي در قالب هاي گروه هاي عمراني و پزش��كي 
به مناطق محروم با اولويت مناطق آس��يب ديده از سيل پارسال، اجراي 
برنامه هاي مختلف فرهنگي همچون جش��نواره استاني فيلم مقاومت، 
برگزاري برنامه شب شعر دفاع مقدس، رونمايي از كتاب هاي دفاع مقدس، 
روايت گري يادگاران دفاع مقدس در رده هاي مختلف، برگزاري يادواره 
شهدا، ديدار با خانواده هاي شهدا و غبارروبي گلزار شهدا و ديدار فرماندهان 
و يادگاران دفاع مقدس با نماينده، ولي فقيه در استان از ديگر برنامه هاي 
هفته دفاع مقدس در استان است.  ساالري گفت: همچنين در اين هفته، 
نمايشگاه هاي فرهنگي در استان برپا مي شود و در راستاي قرارگاه مواسات 
و همدلي بسته هاي حمايتي به دانش آموزان مناطق محروم شامل لباس 
مدارس و لوازم تحرير اعطا مي شود.  وي با اشاره به اينكه با توجه به تأكيدات 
رهبر معظم انقالب درباره توجه به شهرستان بشاگرد افزود: هزار دستگاه 

يخچال ميان مردم محروم اين شهرستان توزيع مي شود.

 نیمي از اصفهاني ها 
صاحب سفیر سالمت در خانه مي شوند

امس�ال ۵۵ درص�د از جمعيت یك     اصفهان
ميليون و ۳۵۰ هزار خانوار زیرمجموعه 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تحت پوش�ش برنامه »هر خانه یك 

پایگاه سالمت«  قرار مي گيرند. 
منصور شيري مدير آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان با اعالم آغاز برنامه »هر خانه يك پايگاه سالمت« 
از مرداد ماه امسال در اين استان و با اشاره به سه سطح تعريف شده براي 
ارائه خدمات سالمت، گفت: در سطح اول با اقداماتي مثل اصالح سبك 
زندگي از وقوع بيماري ها پيشگيري مي كنيم. سطح دوم درمان است؛ 
يعني وقتي فرد بيمار شد به دنبال درمان و كاهش عوارض بيماري هستيم 
و سطح سوم بازتواني است؛ يعني كمك كنيم فرد بيمار پس از طي مراحل 

درمان بتواند هرچه زودتر به زندگي معمول خود برگردد. 
وي به برنامه ملي »هر خانه يك پايگاه سالمت« اشاره كرد و افزود: دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان يك ميليون و ۳۵۰ هزار خانوار در ۲۲ شهرستان 
استان به جز كاش��ان و آران و بيدگل را تحت پوشش دارد. در اين برنامه 
قرار اس��ت از هر خانواده يك نفر با حداقل ۱۸ سال سن و هشت كالس 
سواد به عنوان سفير سالمت معرفي شود تا با مشاركت فعال در برنامه هاي 
ما بتواند آموزش هايي كه مي بيند را به خانواده منتقل كند، همچنين اگر 
عضوي از خانواده مشكل سالمتي دارد از سوي سفير سالمت به مراكزي 
همچون پايگاه هاي س��المت، خانه هاي بهداشت و مراكز خدمات جامع 
سالمت معرفي شود تا اقدامات بهداش��تي و درماني الزم در منزل يا اين 
مراكز دنبال شود.  اين متخصص روان شناسي سالمت با اعالم اينكه هم 
اكنون نزديك به ۵۰۰ هزار سفير سالمت در استان اصفهان داريم، تصريح 
كرد: به دنبال توسعه اين طرح هستيم و در هدف گذاري امسال حداقل 

۵۵ درصد خانوارها بايد سفير سالمت داشته باشند. 

 17 روستاي قم از آب سالم و بهداشتي
 بهره مند شدند

همزمان با هفته بيست و یكم پویش     قم
ملي #هرهفته_الف_ب_ایران و با 
حضور ویدئو کنفرانسي وزیر نيرو طرح آبرس�اني به 17 روستاي 

استان قم به بهره برداري رسيد. 
»علي جان صادق پور« مديرعامل شركت آب و فاضالب استان قم در آيين 
بهره برداري از طرح هاي آبرساني به ۴۰۰ روستاي كشوركه با حضور ويدئو 
كنفرانس دكتر اركانيان وزير نيرو انجام شد، گفت: امروز سه مجتمع آبرساني 
شهداي كهك در بخش كهك، شهيد علي محمدي در بخش جعفرآباد و قاهان 
در بخش خلجستان وارد مدار بهره برداري شد.  وي با بيان اينكه با بهره برداري 
از اين مجتمع ها ۱7 روستاي استان قم با جمعيتي بالغ بر ۱۴ هزار و 6۰۰ نفر 
از نعمت آب سالم و بهداشتي بهره مند مي شوند افزود: تأمين آب شرب سالم و 
بهداشتي از منابع پايدار همواره يكي از مهم ترين دغدغه هاي مردم اين منطقه 
به شمار مي رود كه با افتتاح اين پروژه ها تا حدود زيادي اين مشكل برطرف 
مي شود.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان قم خاطرنشان كرد: براي 
اجراي اين پروژه ها پنج ايس��تگاه پمپاژ، ۱7 كيلومتر خط انتقال و حدود ۴ 
هزار مترمكعب مخزن، با كيفيت بسيار مطلوب و تأسيسات به روز و كارآمد و 
استفاده از مصالح با كيفيت احداث شده است.  صادق پور با بيان اينكه عمليات 
اجرايي اين پروژه ها از سال ۹۵ شروع شده و در شهريور سال جاري به پايان 
رسيده است، يادآور شد: آبرساني به اين روستاها در مجموع با اعتباري بالغ بر 
۱۳۳ ميليارد ريال به بهره برداري رسيد كه بخش عمده اي از آن محل صندوق 

توسعه ملي و بخشي نيز از اعتبارات متمركز قانون بودجه تأمين شده است.
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سجاد مرسلي

از آنج�ا ک�ه     چهارمحال و بختياري 
از  تع�دادي 
دانش آم�وزان خانواده ه�اي نيازمند به علت 
مشكالت اقتصادي به لپ تاپ، تبلت و گوشي 
هوش�مند دسترس�ي ندارند، امس�ال ش�ور 
عاطفه ها با هدف تأمين وسایل کمك آموزشي 
در استان چهارمحال وبختياري برگزار مي شود.
  عل��ي ملك پ��ور مدي��ركل كميته ام��داد امام 
خميني)ره( چهارمحال و بختياري با بيان اينكه 
شعار امسال شور عاطفه ها »ايران همدل، همدل 
مي شويم در تأمين مايحتاج تحصيلي« و »همدل 
مي ش��ويم براي مهرباني در مهر« اس��ت و اين 
برنامه از ۲۲ ش��هريورماه سال جاري آغاز و تا ۱۱ 
مهرماه ادامه دارد. گفت: تعدادي از دانش آموزان 
خانواده هاي نيازمند به علت مشكالت اقتصادي به 
لپ تاپ، تبلت و گوشي هوشمند دسترسي ندارند، 

امسال شور عاطفه ها با هدف تأمين وسايل كمك 
آموزشي برگزار مي ش��ود تا تمام دانش آموزان از 
نعمت تحصيل بهره مند شوند.  وي بيشترين موارد 

كمك  شده را اقالم تحصيلي عنوان و افزود: با يكي 
از مؤسسات اس��تان تهران براي تهيه ۲۰۰ عدد 
لپ تاپ به مبلغ ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان 

ويژه دانشجويان يا دانش آموزان رايزني كرده ايم، 
۵۰ درصد هزين��ه اين تأمين از اس��تان و مابقي 
توسط مؤسسه خيريه تهران متقبل شده است، 
بايد اضافه كرد كه 7 هزار بسته تحصيلي به مبلغ 
يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان نيز تهيه شده 
اما هنوز در ميان دانش آموزان نيازمندان توزيع 
نشده اس��ت.  مديركل كميته امداد چهارمحال 
و بختياري ادامه داد: تاكن��ون ۲ ميليارد و 6۰۰ 
ميليون تومان بس��ته حمايتي در قالب 6۲ هزار 
غذاي گرم توزيع ش��ده و ۱۲ هزار و ۸66 بس��ته 
معيشتي كه ارزش هر بسته بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومان است در ميان نيازمندان استان توزيع شد، 
عالوه بر اين اقالم خوراكي ش��امل برنج، روغن و 
مرغ براي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد 
در نظر گرفته ش��ده كه تاكنون 6۰ درصد از اين 

افراد براي تهيه به فروشگاه مراجعه كرده اند.

تأمين اقالم اساسي آموزش مجازي دانش آموزان چهارمحال و بختياري اولويت اول كميته امداد

افزايش ايجاد صندوق هاي خرد زنان روستايي زابل
مدی�ر جه�اد     سيستان وبلوچستان
کشاورزي زابل 
از افزایش 1۳ برابري تعداد صندوق هاي خرد 
زن�ان روس�تایي در ای�ن شهرس�تان طي 

سال هاي اخير خبرداد. 
س��يدرضا موس��وي مدي��ر جهاد كش��اورزي 
شهرستان زابل گفت: در سال هاي اخير با ترويج 
فعاليت  صندوق ها، در حال حاضر س��رمايه اين 
صندوق ها به ۵/۱۳ ميليارد ريال يعني بيشتر از 

۱۳ برابر و تعداد صندوق هاي تحت پوشش آن از هفت مورد به ۴7 مورد يعني ۹ برابر و اعضاي آن هم به 
۱۴۱7 نفر يعني نزديك هفت برابر شده است.  وي افزود: صندوق حمايت از توسعه فعاليت هاي كشاورزي 
زنان روستايي شهرستان زابل در سال ۱۳۹۰ با سرمايه يك ميليارد ريال و تعداد هفت مورد صندوق خرد 
و تعداد ۲۳۱ نفر عضو تشكيل گرديد.  مدير جهاد كشاورزي شهرستان زابل تصريح كرد: با هدف ايجاد 
اشتغال و درآمدزايي از سوي صندوق هاي خرد زنان روستايي تاكنون بالغ بر ۵۰ ميليارد ريال تسهيالت در 
زمينه هاي پرورش مرغ بومي، پرورش دام سبك و سنگين، صنايع تبديلي محصوالت زراعي و باغي، پرورش 

عقرب، كشت گياهان دارويي و توليد ترشيجات و عرق گيري از گياهان دارويي پرداخت شده است.

تقاطع غیر هم سطح شهید صیدي اراک مهرماه افتتاح مي شود
یكي از مهم ترین     مركزي
ي  ه ه�ا ژ و پر
تقاطع غير هم سطح اراك پل شهيد صيدي 
است که 1۰ مهرماه سال جاري افتتاح مي شود. 
سعيد نادري سخنگوي شوراي شهر اراك با بيان 
اينكه تقاطع غيرهم سطح اراك پل شهيد صيدي 
است ۱۰ مهرماه س��ال جاري افتتاح مي شود. 
گفت: در كنار اين پروژه ها موضوع بعدي بحث 
اصالحات ساختاري در حوزه ش��هري بود كه 

بيشتر در حوزه شفافيت تمركز داشت كه در فاز اول به دنبال آن بوديم تا ساختاري تعريف كنيم كه همه 
قراردادها و اقدامات در اختيار شهروندان باشد و به همين منظور سامانه عيان راه اندازي شد.  سخنگوي 
شوراي شهر اراك با بيان اينكه يكي از مطالبات شهروندان اراكي بحث ايجاد پياده راه بود تصريح كرد: پروژه 
پياده راه سازي اراك از خيابان اميركبير شروع شده و در فازهاي بعدي خيابان محسني، خيابان حصار و 
ميدان ارگ وارد فاز عملياتي خواهد شد.  نادري افزود: برخي نسبت به پيوست فرهنگي و اجتماعي نداشتن 
پروژه هاي عمراني طرح موضوع مي كنند، در حالي كه بحث در خصوص پيوست ها بسيار دامنه دار است. 

مرمت 2 مسجد تاريخي حاج شهبازخان و نظام العلما كرمانشاه 
مدیرکل ميراث     كرمانشاه
فرهنگي، صنایع 
دستي و گردشگري کرمانشاه از مرمت دو 
مسجد تاریخي حاج شهبازخان و نظام العلما 

در این استان خبر داد. 
اميد قادري مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان كرمانش��اه، با اشاره به قدمت 
بناي ارزشمند مسجد حاج شهبازخان گفت: اين 
مسجد در زميني به مس��اجد ۱7۸۱ متر در سال 

۱۳۲۵ هجري قمري توسط مرحوم حاج شهبازخان بنا شده اس��ت.  وي افزود: باتوجه به قدمت اين مسجد 
تاريخي تاكنون چند مرحله كار مرمتي روي آن انجام گرفته كه آخرين مورد آن مربوط به اوايل دهه ۹۰ بوده 
است.  مديركل ميراث فرهنگي استان كرمانشاه در ادامه به اجراي عمليات مرمت و بازسازي يكي ديگر از مساجد 
قديمي كرمانشاه اشاره كرد و گفت: مسجد نظام العلما هم جزو مساجد تاريخي و ارزشمند كرمانشاه واقع در محله 
فيض آباد است كه سال ۱۳۵۱ هجري قمري توسط مرحوم نظام العلما جليلي بنا شده است.  وي افزود: در اين 
مرحله از مرمت و بازسازي اين مسجد تاريخي استحكام بخشي، بازسازي آجرهاي آسيب ديده، تعمير و مرمت 

سقف، برطرف كردن رطوبت، ديوار كشي ضلع جنوبي و تعويض تيرهاي چوبي و سقف و راه پله را اجرا كرديم.

اختصاص بسته معیشتي به كودكان و مادران داراي سوءتغذيه الري
به هم�ت اداره     فارس
اوقاف الرستان 
و با اجراي طرح ش�ميم حس�يني بسته هاي 
حمایت�ي موقوف�ات به م�ادران و ک�ودکان 
بي بضاعت داري سوء تغذیه اختصاص داده شد. 
محمد قاسم پور، رئيس اداره اوقاف و امور خيريه 
الرستان در حاشيه مراسم توزيع بسته معيشتي 
موقوفات اين شهرستان، گفت: با هماهنگي هاي 
به عمل آمده با دانشگاه علوم پزشكي منطقه الر 
تصميم گرفتيم تا بخشي از بسته هاي حمايتي طرح شميم حسيني را كه در قالب سبد ارزاق تهيه شده با 
همكاري پزشكان و كادر درمان در اختيار خانواده هاي بي بضاعتي كه فرزندان و مادران شان داراي سوء تغذيه 
هستند قرار دهيم.  وي افزود: در اين طرح ۲۵۰ بسته معيشتي با اعتبار ۳۰۰ ميليون ريال شامل برنج، روغن، 
ماكاروني، حبوبات، رب گوجه فرنگي، سويا و بسته هاي بزرگ بيسكوييت مادر تهيه شده است.  رئيس اداره 
اوقاف و امور خيريه الرستان ادامه داد: با توجه به شيوع ويروس كرونا، بخشي از اجراي نيات موقوفات امسال در 

قالب تهيه بسته هاي معيشتي در اختيار مادران و كودكان بي بضاعت داراي سوء تغذيه قرار داده مي شود. 

 اهداي 1۵ هزار جلد كتاب 
به كتابخانه های قزوين

بيش از 1۵ هزار جل�د کتاب در      قزوين
پویشي به عنوان »نذر کتاب، نذر 
دانایي« از سوي دستگاه ها و ادارات استان به کتابخانه هاي 

قزوین اهدا شده است. 
فاطمه محمدبيگي مديركل كتابخانه هاي عمومي استان قزوين 
با اشاره به اجراي پويش »نذر كتاب، نذر دانايي« در قزوين گفت: 
اين پويش يك��ي از اهداف ما براي ترويج فرهن��گ كتابخواني و 
ارتقاي آگاهي افراد است. اين پويش براي نخستين بار است كه 
در سطح استان قزوين اجرا مي ش��ود.  وي افزود: در اين راستا با 
توجه به محدوديت هايي همچون محدوديت منابع مالي كه همه 
دس��تگاه ها با آن روبه رو هس��تند و همچنين لزوم به روز رساني 
كتابخانه هاي عمومي به منابع، بر آن شديم منابع را از طريق اهدا 
و نذر كتاب تهيه كنيم.  مديركل كتابخانه هاي عمومي اس��تان 
قزوين ادامه داد: با توجه به ش��رايط كرونا سعي كرديم نذورات 

مردمي را به سمت نذر فرهنگي و كتاب سوق دهيم. 

 برگزاري دومین هنرواره حبیب
 با محوريت شهید سلیماني در اردبیل 

دومين هنرواره حبيب با محوریت     اردبيل
شهيد سليماني در استان اردبيل 

برگزار مي شود. 
علي واحد مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس اردبيل 
در جلس��ه هماهنگي برگزاري دومين هنرواره حبيب در اردبيل 
گفت: محوريت برگزاري اين هنرواره امسال شهيد سليماني است 
كه بدون شك اهميت برگزاري اين مراسم را چندين برابر مي كند 
و انتظار مي رود شاهد دس��تاوردهاي خوبي در اين زمينه باشيم.  
وي افزود: محور آثار ارس��ال ش��ده به اين هنرواره در بخش هاي 
داستان كوتاه، شعر، نواهاي حماسي و پوستر است كه در اين زمينه 
بخش هاي ويژه اي نيز در نظر گرفته شده و آيين اختتاميه و معرفي 
برگزيدگان آبان ماه برگزار و به نفرات برتر لوح تقدير و جوايز نفيس 
اهدا مي شود.  مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
اردبيل تصريح كرد: از لحاظ كمي محدوديتي براي ارس��ال آثار 

وجود ندارد و بخش پوستر براي عموم هنرمندان آزاد است. 

 اجراي ۳۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس
 در مهريز

فرمانده سپاه ناحيه بسيج مهریز     يزد
از اجراي بيش از ۳۰۰ برنامه در این 
شهرستان به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس خبر داد. 
س��رهنگ علي فاتحي فرمانده سپاه ناحيه بس��يج مهريز گفت: به 
مناسبت هفته  دفاع مقدس، ۲۲ برنامه ش��اخص شهرستاني و بالغ 
بر ۳۰۰ عنوان برنامه در سطح پايگاه هاي مقاومت بسيج شهرستان 
مهريز با رعايت پروتكل ها و دس��تورالعمل هاي بهداشتي، عمدتاً به 
صورت مجازي برگزار مي شود.  وي افزود: صبحگاه مشترك ادارات و 
نيروهاي نظامي و انتظامي، غبارروبي گلزار شهدا و رژه هاي موتوري و 
خودرويي از برنامه هاي هفته دفاع مقدس در اين شهرستان است.  وي 
ديدار با خانواده شهداي شهرستان، همايش ايثارگران، برپايي جشنواره 
فرهنگي ورزشي و همايش ائمه جمعه و جماعات و فرماندهان پايگاه 
را از ديگر ويژه برنامه هاي اين هفته خواند.  فاتحي در پايان نيز تصريح 
كرد: شعار پويش مردمي در هفته دفاع مقدس امسال با هشتگ »ما 

قوي هستيم« نيز در فضاي مجازي به فعاليت خواهد پرداخت. 

بهره برداري از ۱۸۲ پروژه عمراني سپاه كربال 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

 افتتاح ۱۳ پروژه محروميت زدايي همدان
در هفته دفاع مقدس

1۸۲ پرژه عمراني     مازندران
ب�ا ۴۴ ميلي�ارد 
تومان اعتبار همزمان با هفت�ه دفاع مقدس در 
استان مازندران اجرایي و به بهره برداري مي رسد. 
سرهنگ سياوش مسلمي فرمانده سپاه كربال با 
اشاره به اينكه به مناسبت هفته دفاع مقدس ۱۸۲ 
پروژه عمراني به مناسبت هفته دفاع مقدس در 
استان بهره برداري مي ش��ود، مجموع اعتبارات 
اين پروژه ها را ۴۴ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: 
اين پروژه ها در حوزه راهداري، احداث ورزشگاه، 
اليروب��ي آب بن��دان، اليروب��ي رودخانه ها، پل 
روس��تايي، بهس��ازي مدارس و غي��ره از جمله 
آنهاست.  وي ساخت خانه در مناطق محروم را 
از ديگر پروژه ها برشمرد و افزود: ۳6 واحد خانه 
محروم و ۳۱ پروژه س��اماندهي گلزار شهدا نيز 
در هفته دفاع مقدس افتتاح مي ش��ود.  فرمانده 
سپاه كربال با عنوان اينكه همزمان با هفته دفاع 
مقدس آغاز عمليات ساخت هزار واحد مسكوني 
در استان براي محرومان انجام مي شود، ادامه داد: 
اين واحدها با همكاري كميته امداد و بنياد مسكن 
ساخته مي شود.  سرهنگ مسلمي به رزمايش 
كمك مؤمنانه در استان اشاره كرد و گفت: طي 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري، در مرحله اول 

كمك مؤمنانه ۱۲۴ ميلي��ارد تومان كمك هاي 
مردمي جمع آوري و بين نيازمندان توزيع شده 
است.  وي با اش��اره به رضايتمندي مقام معظم 
رهبري از اجراي رزماي��ش كمك مؤمنانه ادامه 
داد: در مرحله دوم كم��ك مؤمنانه تاكنون ۴۰ 
ميليارد تومان كمك ه��اي مردمي جمع آوري 
شد.  فرمانده سپاه كربال افتتاح يادمان هاي مطهر 
ش��هدا را از جمله برنامه هاي هفته دفاع مقدس 
اعالم كرد و گفت: اين يادمان ها در شهرهاي نظير 
كالردشت و محمودآباد افتتاح مي شود.  سرهنگ 
مسلمي، عطرافش��اني گلزار شهدا، برپايي شب 
ش��عر دفاع مقدس و مقاومت را از ديگر برنامه ها 
عنوان كرد و از ۵۸۴ شعر ارسال شده توسط ۱۳6 
شاعر به دبيرخانه، ۱۳۰ ش��عر برگزيده شد و در 
قالب كتابي منتشر مي شود و ۱۰ شاعر در شب 
شعر به شعرخواني خواهند پرداخت.  وي برپايي 
۴۰ مراسم آبروي كوچه و ارتقاي محله، حضور 
رزمندگان دفاع مق��دس در نماز جمعه، ويزيت 
رايگان در مصالها، توزيع جهيزيه عروس و لوازم 
التحرير، جش��نواره ۴۰ هنرمند نقاش حرفه اي 
اس��تان را از ديگر برنامه ها ذكر كرد و گفت: اين 
هنرمندان به طراحي صحنه هاي دفاع مقدس در 

قالب نقاشي خواهند پرداخت. 

در هفت�ه دفاع      همدان
مقدس 1۳ پروژه 
با هدف محروميت زدایي و با همكاري بسيج 
سازندگي در استان همدان افتتاح مي شود. 
س��ردار مهدي فرجي جانش��ين فرمانده سپاه 
انصارالحس��ين)ع( هم��دان همزم��ان با چهل 
سالگي دفاع مقدس، با اشاره به افتتاح ۱۳ پروژه 
محروميت  زدايي همدان به مناسبت هفته دفاع 
مقدس در اس��تان، درباره ويژه برنامه هاي اين 
هفته گفت: نواختن زن��گ مقاومت در مدارس، 
غبارروبي از مزار شهدا در س��طح استان، ديدار 
نخبگان ايثارگ��ر و رزمنده نيروهاي مس��لح با 
نماين��ده ولي فقيه در اس��تان هم��دان در اول 
مهرماه و ديدار اين قشر با استاندار همدان از ديگر 
برنامه هاي اين هفته به شمار مي آيد.  وي با بيان 
اينكه برپايي نمايشگاه »اقتدار ۴۰« به مناسبت 
چهلمين سال بزرگداش��ت هفته دفاع مقدس 
در باغ م��وزه دفاع مقدس هم��دان با همكاري 
اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان در دستور كار اس��ت، افزود: توليد و  تهيه 
۴۰ كليپ درباره نقش همدان در دفاع مقدس با 
همكاري صداوس��يما انجام مي شود.  جانشين 
فرمانده سپاه اس��تان همدان ادامه داد: افتتاح 

اردوگاه پارك كرامت كه مركز ترك اعتياد است، 
از جمله برنامه هاي ارزش��مند اين هفته اس��ت 
و در هفته بس��يج به بهره برداري خواهد رسيد.  
فرجي گفت: در هفته دفاع مقدس ۳۲۲ برنامه 
در قالب ۱۸۰۰ فعاليت در سطح استان، نواحي و 
پايگاه ها برگزار خواهد شد.  وي توضيح داد: ارائه 
خدمات درماني رايگان به آحاد مردم، برگزاري 
۴۰۰ يادواره شهدا به صورت مجازي و حقيقي، 
برگزاري طرح اخوت، ارسال پيامك براي تمام 
اقش��ار مردم و بازگوكردن دس��تاوردهاي ۴۰ 
س��الگي دفاع مقدس و اجراي طرح مهر واليت 
با هدف سركشي به خانواده هاي شهدا از جمله 
برنامه هاي اين هفته است.  جانشين فرمانده سپاه 
استان همدان با بيان اينكه تجليل از كادر درماني 
از برنامه هاي مهم اين هفته است، گفت: اجراي 
رزمايش ثامن در فضاي مجازي، اجراي گشت 
رضويون كه ب��ا هدف ايجاد امنيت در ش��هرها 
از برنامه ه��اي هفت��ه دفاع مق��دس در همدان 
اس��ت .  فرجي با اعالم اينكه برنام��ه تجليل از 
شهداي مدافع حرم ويژه شهيد همداني با حضور 
سخنران كشوري در ۱6 مهرماه برگزار مي شود، 
افزود: اعزام ۴۰۰ گروه جهادي پزشكي به مناطق 

محروم از برنامه هاي هفته پيش رو است. 

   آذربایجان غربي: سرپرست توليت شمس تبريزي از برگزاري ششمين 
كنگره بين المللي شمس تبريزي روز هفتم مهرماه امسال با همكاري سازمان 
يونسكو در اين شهرس��تان خبر داد.  رضا جعفرپور افزود: توجه به جايگاه 
عرفان اسالمي و شناساندن و تبيين انديشه هاي شمس و موالنا و همچنين 
شناساندن وجود مزار شمس در خوي، از اهداف اصلي برگزاري كنگره هاي 
علمي و جشنواره هاي ساالنه شمس تبريزي است.  وي افزود: در روزهاي ۸ 
تا ۹ مهرماه نيز ادامه اين كنگره مهم و فرهنگي به صورت مجازي و در بستر 
»وبينار« متعلق به نمايندگي سازمان يونسكو در ايران، ادامه خواهد يافت. 
   همدان: همزمان با برگزاري بيست و يكمين هفته از پويش »هر هفته 
الف- ب- ايران« و با حضور وزير نيرو در اس��تان همدان سد »نعمت آباد« 
اسدآباد افتتاح شد.  مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي همدان در حاشيه 
افتتاح س��د نعمت آباد گفت: س��د »نعمت آباد« با هدف بهبود منابع آب 
كشاورزي منطقه احداث شده و آب كشاورزي ۴۵۰ هكتار از اراضي را تأمين 
خواهد كرد.  سيدهادي حسيني بيدار با بيان اينكه در پايان امسال با تكميل 
پنج مجتمع آبرساني دسترسي ۲۰ روستاي استان به آب سالم فراهم خواهد 
شد، افزود: ۳۰ روستاي استان با جمعيت ۲۸ هزار نفري در قالب پنج مجتمع 

آبرساني از آب شرب سالم و پايدار بهره مند مي شوند. 
   گيالن: مدير حفظ نباتات جهاد كش��اورزي گيالن با اشاره به اجراي 
عمليات مبارزه با مگس مديترانه اي در 7۰7 هكتار از باغات زيتون رودبار، 
گفت: تاكن��ون بيش از 7 هزار هكتار رديابي ش��ده اس��ت.  محمد ابراهيم 
محمدي در اين باره با بيان اينكه عدم كنترل مگس ميوه زيتون در باغات 
موجب ايجاد خسارت ش��ديد به اين ميوه روغني مي ش��ود، افزود: مبارزه 
با مگس مديترانه اي در س��طح 7۰7 هكتار با اس��تفاده از پاشيدن محلول 

پروتئين، تله گذاري و نصب كارت هاي زرد چسبنده انجام شده است. 
   قم: مع��اون فني اداره كل انتقال خون اس��تان قم گف��ت: در پنج ماهه 
نخست امسال تعداد مراجعين اهداي خون در قم ۲۰ هزار و ۵۳6 نفر بوده كه 
افزايش ۱۰ درصدي داشته است.  عليرضا كبيري افزود: در پنج ماهه نخست 
سال قبل ۱۸ هزار و ۴۰۵ نفر بوده كه رشد افزايش ۱۰ و چهار دهم درصدي 
مراجعه كنندگان را شاهد هستيم.  به گفته وي، طي اين مدت ۱6 هزار و ۹۳7 
نفر موفق به اهداي خون شدند در حالي كه اين تعداد در مدت مشابه سال 

قبل ۱6 هزار و 7۸۰ نفر بوده و با افزايش يك درصدي همراه بوده است. 
   لرس�تان: مدير دامپزش��كي دلفان گفت: ۲۵ هزار رأس دام سنگين اين 
شهرستان عليه بيماري واگير تب برفكي واكسينه شد.  علي كريمي پور افزود: 
اجراي طرح  ه��اي واكسيناس��يون و ضدعفوني دامداراي ها تأثير بس��زايي در 
پيشگيري از اين بيماري دارد.  به گفته وي تزريق واكسن تب برفكي براي دام هاي 

سنگين دو نوبت در سال و براي دام هاي سبك يك نوبت ضروري است.


