
 شهرهای ایران در تکاپوی گرامیداشت 
دفاع مقدس و تداوم کمک های مؤمنانه

برنامه های هفت�ه دفاع مق�دس به خاط�ر درگيري اس�تان ها با 
ويروس كرون�ا و اج�راي رزمايش همدلي و مواس�ات ب�ا رعايت 
پروتكل ه�اي بهداش�تي اج�را می ش�ود.كمك هاي مؤمنان�ه و 
ياري رس�اني به نيازمن�دان نيز يك�ي از اولويت ها تعريف ش�ده 
به ش�مار مي آيد كه در تمام استان ها در دس�تور كار قرار گرفته 
اس�ت.  توزيع 5 ه�زار بس�ته لوازم التحرير و بس�ته معيش�تي 
در ميان خانواده ه�ا و دانش آموزان س�مناني و افتت�اح دو خانه 
محروم در روس�تاي حربده و طارم مازندران از جمله آنهاس�ت. 

    
سمنان از جمله استان هايي است كه در طول سال و در مناسبت هاي 
مختلف برنامه هاي زيادي در رابطه با 8 سال دفاع مقدس و شهدا و 
جانبازان و رزمندگان اس��ام برگزار مي كند. ح��اال و در هفته دفاع 
مقدس نيز س��مناني ها جهت بزرگداش��ت س��ال ها ايثار و گذشت 
و ش��هادت جوانان اين مرز و ب��وم برنامه هاي زي��ادي را براي اجرا 

تعريف كرده اند. 
در همين راستا جانشين فرمانده س��پاه قائم ال محمد)عج( سمنان 
از برگ��زاري ۶۰۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مق��دس خبر داده و با 
تأكيد بر اينكه همه اين برنامه ها با رعايت اصول بهداشتي و احترام به 
پروتكل هاي مقابله با كرونا اجرا مي شود، مي گويد: »ويژه برنامه هاي 
هفته دفاع مقدس در همه شهرستان هاي استان برگزار می شود كه 
۴۰ عنوان برنامه در سپاه قائم )عج( شهرس��تان سمنان، 8۰ عنوان 
برنامه در سپاه شاهرود، ۵۰ عنوان برنامه در سپاه دامغان، ۳۵ عنوان 
برنامه در سپاه گرمس��ار، ۲۳ عنوان برنامه در شهرستان مهديشهر، 
۲۰ عنوان برنامه در سپاه ميامي، ۵۰ عنوان برنامه در سپاه سرخه و 
۱۲ عنوان برنامه در سپاه آرادان برگزار خواهد شد و در مجموع ۶۰۰ 

عنوان برنامه به همت سپاه استان سمنان برگزار خواهد شد.«
سرهنگ پاسدار منصور شوقاني ۱۳ عنوان برنامه را شاخص دانسته و 
در مورد آنها مي گويد: »رونمايي از تنديس شهيده صديقه رودباري 
كه امسال به عنوان شهيد شاخص كش��وري سال ۹۹ انتخاب شده، 
رونمايي از كتاب »سر قولم هستم« كه در برگيرنده خاطرات مادر اين 
شهيده است، رونمايي از فيلم كوتاه قرار، فيلم مستند شهيد سراج، 
فيلم ۱۰۰ ثانيه اي روجا، رونمايي از نخس��تين اپليكيش��ن شهداي 
مدافع حرم، تجليل از ۴۳ هزار رزمنده، س��پاهي و بسيجي استان، 
جش��نواره توليدات هنري، يادواره هاي ش��هدا، اجراي تئاتر، سرود 
خياباني، اعزام نمادين رزمندگان و چند كار ديگر از جمله برنامه هاي 

هفته دفاع مقدس در استان است.«
وي به رزمايش كمك مؤمنانه و همدلي هم اش��اره اي كرده و تأكيد 
مي كند: »۵ هزار بسته لوازم التحرير و بسته معيشتي نيز در سراسر 
اس��تان س��منان به مناس��بت هفته دفاع مقدس بين دانش آموزان 

مي شود.« توزيع 
شوقاني برپايي ايستگاه هاي فرهنگي دفاع مقدس در ميادين اصلي 
شهرس��تان هاي اس��تان را از ديگر كارها در اين هفته اعام كرده و 
مي گويد: »يادواره شهداي گمنام استان، رونمايي از تنديش شهيد 
شاخص استان در مهديش��هر، دو مس��ابقه كتابخواني با معرفي دو 
كتاب »شهيد دانشگر- شهيد شاخص جوان مؤمن انقابي و كتاب 
راه بي پايان در خصوص ش��هيد سردار س��ليماني، ارتباط تصويري 
رزمندگان اس��تان با حسينيه امام و اس��تماع بيانات رهبري معظم 
انقاب كه جايگزين مراسم هر ساله رژه در هفته دفاع مقدس شده 

و... نيز جزو برنامه هاي سپاه استان در اين هفته است.«
وي همچني��ن از تبيين عمليات ثامن االئم��ه در هفته دفاع مقدس 
خبرداد و مي افزايد: »بزرگداشت شهداي سامت و تجليل از مدافعان 
سامت از جمله برنامه هاي شاخص سپاه استان در اين هفته است. 
همچنين تجليل از خبرنگاران دوران دف��اع مقدس، تجليل از زنان 
ايثارگر و جهادي استان، ويژه برنامه ش��يرزنان كوير و اهداي خون 
زنان بس��يجي، برپايي نمايشگاه هاي عكس، مس��ابقات فرهنگي و 
هنري هم از ديگر برنامه هاي پيش بيني ش��ده در اس��تان است كه 

اجرا مي شود.«
  در مازندران و شهرس��تان محمودآباد ۲۰۰ پيشسكوت جهاد و 
شهادت انتخاب شده اند تا به نمايندگي از تمام رزمندگان و جانبازان 

در هفته دفاع مقدس مورد تجليل قرارگيرند. 
فرمانده س��پاه محمودآباد با بيان اينكه بيش از ۳۰۰ برنامه در هفته 
دفاع مقدس اين شهرستان در دستور قرار دارد تا اجرايي شود، برنامه 
تجليل از ۲۰۰ نفر از پيشس��كوتان جهاد و ش��هادت را جزو برترين 
برنامه اعام مي كند و مي گويد: »در اين هفت��ه از ميان ۳۰۰ برنامه 
حدود ۳8 برنامه جزو برنامه هاي شاخص است و تجليل از ۲۰۰ نفر از 
پيشسكوتان عرصه ايثار و شهادت در مصلي جمعه شهرستان همراه 
با پخش سخنراني مقام معظم رهبري با حفظ پروتكل هاي بهداشتي 

برگزار مي شود.«
سرهنگ اسماعيل ابراهيم نژاد به تجليل از خانواده شهدا و ايثارگرهم 
اشاره كرد و ادامه مي دهد: » عطرافشاني مزار شهدا و افتتاح يادمان 
ش��هداي گمنام دانش��گاه آزاد محمودآباد از ديگ��ر برنامه هاي اين 

است.« هفته 
وي از بهره برداري دو خان��ه محروم هم خبرداد و يادآور مي ش��ود: 
» اين دوخان��ه محروم در روس��تاي حرب��ده و ط��ارم در اين هفته 

مي شوند.« افتتاح 
   انتش�ار اولين كتاب اس�ناد دفاع مقدس در كهگيلويه و 

بويراحمد 
در كهگيلويه و بويراحمد نيز اولين كتاب اسناد دفاع مقدس منتشر 
ش��د. مديركل حفظ آثار دفاع مقدس كهگيلويه و بويراحمد با بيان 
اينكه اولين كتاب اس��ناد دفاع مقدس اس��تان با عنوان اسناد ستاد 
پشتيباني جنگ تدوين و منتشر ش��ده مي گويد: »سازمان اسناد و 
مدارك دفاع مقدس در نظر دارد در كنار تاش براي حفظ و نگهداري 
اسناد دفاع مقدس، اين اسناد را باز توليد كرده و در اختيار محققان و 

پژوهشگران حوزه دفاع مقدس قرار دهد.«
سرهنگ اميرعباس آس��مند ادامه مي دهد: »هدف از اين اقدام اين 
است كه از آس��يب و تحريف اس��ناد دفاع مقدس جلوگيري شده و 
حادثه بزرگ دفاع مقدس و كارهاي بزرگي كه در آن هش��ت س��ال 

انجام گرفته است از دريچه اسناد ارائه شود.«
وي تصريح كرد: »در اين راستا، تدوين اسناد ستاد پشتيباني جنگ 
استان كهگيلويه وبويراحمد به عنوان يكي از منابع مهم دوران دفاع 
مقدس در قالب ۱۰ جلد در دس��توركار اداره كل حفظ آثار و نش��ر 

ارزش هاي دفاع مقدس قرار گرفته است.«
آس��مند مي گويد: »اولين كتاب اس��ناد دفاع مقدس اين اس��تان با 
عنوان كتاب اسناد ستاد پش��تيباني جنگ استان در طي سال هاي 

۱۳۶7- ۱۳۶۵ تدوين و منتشر شده است.«

 گفت وگوي»جوان«  با فرمانده سپاه 
حضرت صاحب الزمان)عج( اصفهان:

 2 هزار برنامه ویژه هفته دفاع مقدس 
در اصفهان برگزار مي شود

تعريف 2 هزار برنام�ه ويژه دفاع مق�دس براي اج�را در اصفهان 
نش�ان مي دهد اصفهاني ها حس�اب خاص�ي روي اي�ن هفته باز 
كرده اند و درصددند تا با گراميداشت اين ايام خاطرات و درس ها 
و عبرت هاي آن را ب�ه آيندگان منتق�ل كنند. به همي�ن بهانه به 
سراغ سردار مجتبي فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان رفتيم تا در گفت وگوي�ي عالوه بر آگاه�ي از برنامه هاي 
هفته دفاع مقدس توضيحاتي نيز در مورد رزمايش كمك مؤمنانه 
و چگونگي برگزاري مراس�مات اربعين در اين اس�تان بفرمايند. 

    
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اس��تان اصفهان با بيان اينكه در ايام 
اربعين چهارمين مرحله از كمك مؤمنانه انجام و موكب هايي كه در زمان 
اربعين موكب مي زدند امسال در امر كمك مؤمنانه و توزيع بسته هاي 
ضدعفوني كمك خواهند ك��رد، مي گويد: ادام��ه رزمايش همدلي و 
مواسات به هفته دفاع مقدس رسيده و همچنان جهادگران و بسيجيان 
در حال اجراي آن هستند.  سردار مجتبي فدا با بيان اينكه در شرايطي 
كه دشمنان آرايش جنگي عليه كشورمان در ابعاد مختلف دارند و جنگ 
تركيبي را ايجاد كرده اند، ضروري است الگوي دفاع مقدس سرمشق ما 
باشد، مي گويد: فرهنگ دفاع مقدس و مديريت جهادي و انقابي نسخه 
شفابخش مديريت كشور خواهد بود و مي تواند ما را در اداره كشور ياري 
كند، در راستاي  اين فرهنگ بايد تشكيل هسته هاي نامتقارن و تكيه بر 

جوانان را مورد توجه قرار بدهيم. 
وي درخصوص  برگزاري ويژه برنامه هاي هفته دفاع مقدس با بيان اينكه 
با توجه به ش��رايط ويژه ش��يوع بيماري كرونا، همه برنامه ها با رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي و در فضاي باز يا با مخاطبي��ن محدود انجام 
خواهد گرفت، ادامه مي دهد: در مجموع نزديك ب��ه ۲ هزار برنامه در 
سطح استان خواهيم داشت كه استاني، شهرستاني، محلي و منطقه ای 
خواهد بود، يكي از برنامه ها با عنوان رزق شهداست كه طي آن ۲۳ هزار 

بسته لوازم التحرير به دانش آموزان مناطق محروم اهدا خواهد شد. 
س��ردار فدا تصريح مي كن��د: يكي ديگ��ر از اقدامات ويژه اين اس��ت 
كه گروهي را به منطقه غرب كش��ور فرس��تاديم تا به صورت مجازي 
روايت گري انجام دهند. برنامه شب هاي ش��يدايي، بازسازي برخي از 
عمليات هاي دفاع مقدس در برخي از شهرس��تان ها مانند شهرستان 
نطنز و نجف آباد است.  فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( با بيان اينكه 
برنامه هاي مختلفي براي چهل س��الگي دفاع مقدس پيش بيني شده 
است كه از سوم خردادماه شروع شده و تا پايان سال نيز ادامه دارد و در 
هر هفته نواحي يا اقشار يكي از برنامه ها را اجرا خواهد كرد، مي گويد: 
در اين مدت مناس��بت هاي داريم كه به عنوان قله تعريف شده است؛ 
قله هاي چهل س��الگي س��وم خرداد، هفته دفاع مقدس، ۲۵ آبان روز 

حماسه و ايثار، هفته بسيج و دهه فجر خواهد بود. 
وي تصريح مي كند: برنام��ه از جبهه ديروز تا جبهه ام��روز به موضوع 
فداكاري كادر درمان پزشكان پرستاران و... مي پردازد و نگاه ويژه اي به 
رشادت هاي كادر درمان استان اصفهان خواهيم داشت، يادواره شهدا در 
دانشگاه ها نيز به صورت مجازي دنبال خواهد شد.  سردار فدا با بيان اينكه 
همچنين راه اندازي كاروان هاي سيار دفاع مقدس را خواهيم داشت كه 
با همان سبك و سياق گذشته در ۱۰۰ نقطه استان اجرا خواهند داشت، 
مي گويد: مسابقات، تئاتر خياباني و نمايشگاه نيز در ۴۰۰ نقطه از استان 
از ديگر برنامه هاس��ت.  اين رزمنده دوران دفاع مقدس تأكيد مي كند: 
برنامه ريزي براي تجليل از شهداي س��امت داريم؛ عطرافشاني تربت 
مطهر شهدا در ۵۰ نقطه استان اصفهان توسط بسيجيان خواهيم داشت 
و همچنين افراد در مقابل منزل شهيد خانواده شهدا را زيارت مي كنند، 
خاطرات ش��هيد گفته مي ش��ود و در آن كوچه ها از خانواده ها تجليل 
مي شود.  به گفته اين مسئول اجراي ميز خدمت در ۵۰ نقطه از محات 
و كارخانه جات و رونمايي از ۱۰ عنوان كتاب دفاع مقدس به زبان عربي و 

انگليسي و فارسي از ديگر برنامه هاي هفته دفاع مقدس است. 
س��ردار فدا مي گويد: در بحث كرونا بخشي از ظرفيت پايگاه مساجد و 
محات بود و در امر توزيع كمك هاي مؤمنانه نقش مؤثري داشتند و 
در ايام پاياني سال گذشته و اوايل امسال نظارت بر پروتكل ها را در كنار 
ارگان هاي ديگر به عهده داشتند.  وي با بيان اينكه مهم ترين رويكرد 
بسيج به فرهنگيان در حال حاضر آموزش به دانش آموزان است، ادامه 
مي دهد: بسيج پزشكان هم در كرونا اقدامات بسزايي داشته و امروز نيز 

با ظرفيت كه در اختيار دارند در حال خدمت رساني هستند. 
به گفته فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( در دو سه روز آينده بيمارستان 
صحرايي آيت اهلل صدوقي با ظرفيت 8۰ تخ��ت و مجزا از محل كنوني 
براي خدمت رس��اني به بيماري كرونا نيروهاي مسلح و بازنشستگان 
راه اندازي خواهد ش��د. س��ردار فدا تصريح مي كند: در اقشار پزشكان 
هم مبتا داش��ته كه بحمداهلل بهبودي پيدا كردند؛ شرايط ويژه اي در 
اس��تان داريم كه نقش رسانه ها اهميت بس��زايي دارد.  وي با اشاره به 
نقش گروه هاي جهادي در كمك مؤمنانه و ضد عفوني معابر و خيابان ها 
مي گويد: در محل هايي كه امكان حضور گروهاي جهادي وجود دارد 
محروميت زدايي نيز در حال انجام است؛ گروه هايي در كرمان، سيستان 
بلوچستان و پلدختر و در اصفهان نيز مشغول محروميت زدايي هستند.  
وي با اش��اره به برنامه هاي مختلف براي حمايت هاي مادي و معنوي 
از نخبگان مي افزايد: تعداد هش��ت نفر از دانش آم��وزان كه در اين امر 
موفقيت ه��اي داش��تند تجليل ش��ود و همايش هاي��ي در اين زمينه 
برنامه ريزي كرده بوديم كه وقتي شرايط ايجاد شود برگزار خواهد شد. 
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محمد رضا هاديلو سيداحمد هاشمي اشكا

مديركل امور زنان و     مازندران
خانواده استانداري 
مازن�دران از تجليل ش�هيده زن حوزه س�المت 
مازن�دران در هفت�ه دف�اع مق�دس خب�رداد. 
س��ميه قاس��مي طوس��ي مديركل امور زنان و 
خانواده اس��تانداري مازن��دران در آيين افتتاح 
نمايشگاه دستاوردهاي هفته دفاع مقدس گفت: 
هرچند جنگ و دوران دفاع مقدس، امري مردانه 
به نظر مي آيد اما خوب اس��ت جوانان، دختران 
و زنان امروز بدانند كه ش��يرزنان كشور نيز پا به 
پاي مبارزان و مجاهدان در همه زمينه ها حضور 
داش��تند و رزمندگان دفاع مقدس از اين حضور 
روحيه مي گرفتند.  وي در ادامه بر گراميداشت 
دالورمردان و ش��يرزنان آن روزها تأكيد كرد و 
يادآور شد: دفتر امور زنان و خانواده استانداري 
مازندران با حماي��ت و همراهي دس��تگاه هاي 

مختلف اقدام به تجليل از پيشكسوتان دوران دفاع 
مقدس اعم از پزشك، پرستار، امدادگر، رزمنده، 
خبرنگار و همس��ران و مادران شهدا كرده است.  

مديركل امور زنان و خانواده استانداري مازندران 
خاطرنشان كرد: ضمن اينكه برنامه قدرداني از 
زناني كه در پش��تيباني جنگ فعاليت داشتند 

محدود به اين هفته نيست و با توجه به آمار ۱۴ 
هزار بانويي كه در اين بخش مشاركت داشتند، 
در مدت يك هفته نمي توان از همه قدرداني كرد 
و اين بازديده��ا، ديداره��ا و قدرداني ها تا پايان 
سال اس��تمرار خواهد داشت.  طوسي همچنين 
گفت: در برنامه تجلي��ل نمادين از ۲۰۰ رزمنده 
پيشكسوت دوران دفاع مقدس از ۳۰ بانوي فعال 
در اين عرصه نيز در روز گذشته پس از سخنان 
مقام معظم رهبري تجليل ش��د.  وي با اشاره به 
اينكه اين برنامه ها از ديروز۳۱ ش��هريورماه در 
شهرهاي مختلف اس��تان آغاز شد، تصريح كرد: 
برنامه روايتگري ايام دفاع مق��دس، همايش با 
حضور زنان ايثار استان، رونمايي از كتاب »نقش 
زنان مازندران در انقاب و هش��ت س��ال دفاع 
مقدس« و نشس��ت با دختران و خواهران شهدا 

بخش كوچكي از برنامه هاي اين هفته است.

گراميداشت شهيده مدافع سالمت مازندران در هفته دفاع مقدس

اهداي ۵۰۰ واحد مسکوني به مددجویان در هفته دفاع مقدس
در دومين روز     كردستان
ازهفت�ه دفاع 
مق�دس 5۰۰ واح�د مس�كن از پروژه هاي 
محروميت زداي�ي س�پاه كردس�تان براي 
محرومي�ن ب�ه بهره ب�رداري رس�يد و ب�ه 
مددجويان كميته امداد تحويل داده ش�د. 
سيدصادق حسيني فرمانده سپاه بيت المقدس 
استان كردس��تان با اش��اره به اجراي طرح هاي 
محروميت زدايي گفت: تا پايان سال گذشته ۵۰۰ 

مورد جهيزيه به نوعروسان تحويل داده شد كه يك ميليارد آن را سپاه پرداخت كرده بود.  وي افزود: همچنين 
در روز دوم هفته دفاع مقدس ۵۰۰ واحد مسكن محرومين به بهره برداري مي رسد و به مددجويان كميته 
امداد تحويل داده مي شود.  فرمانده سپاه بيت المقدس استان كردستان تصريح كرد: مراسم كلنگ زني ۲۹۰ 
پروژه در چند روز آينده و در هفته دفاع مقدس انجام خواهد شد.  وي با اشاره به پيش بيني ۶۰ عنوان برنامه 
در هفته دفاع مقدس ادامه داد: افتتاح پروژه هاي محروميت زدايي، اقدامات درماني، برپايي نمايشگاه دفاع 

مقدس، تجليل از زنان ايثارگر، زنگ ايثار در مدارس و غيره از جمله برنامه هاي هفته دفاع مقدس است.

برگزاري آیین مهماني الله ها در شهر کرج
مديركل بنياد     البرز
ش�هيد و امور 
ايثارگران اس�تان البرز از برگ�زاري آيين 
مهمان�ي الله ه�ا در ش�هر كرج خب�ر داد. 
سليمان رس��تميان مديركل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان البرز با اش��اره به برگزاري آيين 
مهماني الله ها در شهر كرج در خصوص جمع آوري 
آثار ش��هداي دفاع مقدس گفت: طرح تحولي در 
سال 8۶ با عنوان جمع آوري آثار شهدا آغاز كرديم 

و بنياد شهيد در اين راستا تمام اهتمام خود را به كار گرفت و وصيت نامه ها را به صورت ديجيتالي نگهداري 
كرديم  كه اصل آثار در سازمان مركزي در »مخزن« شهدا نگهداري مي شود و يك نسخه از آن در اختيار خانواده 
شهيد و نسخه ديگري در اختيار بنياد شهيد است.  وي افزود: روز پنج شنبه سوم مهر ماه در ساعت ۳ بعدازظهر 
آيين مهماني الله ها همزمان با قرائت پيام مقام معظم رهبري در شهر كرج آغاز مي شود.  مديركل بنياد شهيد 
و امور ايثارگران استان البرزگفت: تجليل از شهداي »منا« با عنوان مراسم الله هاي سفيد و همچنين تجليل از 

پيشكسوتان عرصه دفاع مقدس، به صورت ملي از طريق ويدئوكنفرانس برگزار خواهد شد. 

پروژه قطار شهري اهواز به قرارگاه خاتم واگذار شد
تفاهمنامه احداث و     خوزستان
عمليات تكميلي 
خط يك قطار ش�هري اهواز با حضور استاندار 
خوزس�تان، ش�هردار اهواز و فرمانده قرارگاه 
س�ازندگي خاتم االنبي�ا )ص( منعق�د ش�د. 
عصر روزيك شنبه تفاهمنامه احداث و عمليات 
تكميلي خط يك قطار شهري اهواز با حضور 
استاندار خوزستان، ش��هردار اهواز و فرمانده 
ق��رارگاه س��ازندگي خات��م االنبي��ا )ص( در 

استانداري اين شهر منعقد شد.  پروژه قطار شهري اهواز در سال ۱۳8۵ به كارفرمايي شهرداري اهواز 
و پيمانكاري شركت كيسون آغاز به كار كرد و در فاز نخست، احداث خط يك اين پروژه در دستور كار 
پيمانكار قرار گرفت.  پس از چندين مرحله وقفه و تعطيلي كار و ايجاد اختاف بين شهرداري و پيمانكار، 
در نهايت امسال با اقدام وزارت كشور و استانداري خوزستان، شركت كيسون از اين پروژه خلع يد شد.  
در طرح متروي اهواز، كه در س��ال ۱۳8۰ پس از 8 سال مطالعه به تصويب رسيد ۴ خط مترو تا سال 

۱۳۹۲ در نظر گرفته شده بود كه در حال حاضر فقط عمليات اجرائي خط يك آغاز شده  است. 

افتتاح 2 هزار طرح محرومیت زدایي در آذربایجان غربي
معاون هماهنگ     آذربايجان غربي
س�پاه  كنن�ده 
ش�هداي آذربايجان غربي از افتتاح 2 هزار طرح 
محروميت زدايي و مسكن مددجويي كميته امداد 
همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد. 
سرهنگ تقي نجمي معاون هماهنگ كننده سپاه 
شهداي آذربايجان غربي گفت: همزمان با چهلمين 
هفته دفاع مقدس، ۵۰۰ پروژه مسكن مددجويي 
و ۱۵۰۰ طرح عمراني محروميت زدايي در استان 
با اعتباري بالغ بر ۱۵۰ ميليارد تومان از سوي قرارگاه حمزه سيدالشهدا افتتاح و تحويل مددجويان كميته 
امداد خواهد شد.  وي با بيان اينكه امسال ۱۰۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس در آذربايجان غربي برگزار 
مي شود به همه برنامه هاي اين هفته جاري اشاره كرد و گفت: تجليل از ۳7 هزار رزمنده دفاع مقدس تا پايان 
سال جاري، برگزاري 8۰ يادواره شهدا توسط پايگاه هاي حوزه مقاومت در سراسر استان، برگزاري جشنواره 
فرهنگي هنري، برگزاري مس��ابقات كتابخواني، برپايي ۴۰ اردوي راهيان نور به شكل محدود، اعزام گروه 

پزشكي و درماني به مناطق محروم و ويزيت رايگان، از جمله برنامه هاي مهم در هفته دفاع مقدس است. 

 تولید روزانه 16 میلیون ماسک 
در کارگاه هاي جهادي

روزانه 1۶ ميليون ماسك توسط      يزد
كارگاه ه�اي جهادي در كش�ور 

توليد و توزيع مي شود. 
غامرضا حسن پور، رئيس سازمان بس��يج اصناف كشور در آيين 
تكريم و معارفه مسئوالن پيشين و جديد بسيج اصناف استان يزد 
گفت: در حال حاضر روزانه ۱۶ ميليون ماسك در كارگاه هاي بسيج 
و مردمي در كش��ور توليد و در داروخانه ها توزيع مي شود كه اين 
موضوع سبب كاهش قيمت ماسك شده است.  وي با تأكيد بر اينكه 
در حال حاضر در گمركات كشور كانتينرهاي زيادي وجود دارد كه 
مملو از اجناس ترخيص نشده است، افزود: هفته گذشته در نشست 
وزارت كشور خطاب به وزير كشور بيان كردم كه در هر عرصه اقتصاد 
از جمله الستيك و موبايل و ديگر عرصه ها كه مشكل داريم اگر روند 
را به صورت كامل از توليد تا توزيع در اختيار بسيج اصناف قرار دهند، 

ما همانند بحث ماسك، مشكات را رفع مي كنيم. 

 رونمایي از 1۰ عنوان کتاب دفاع مقدس 
در خراسان شمالي 

تاكن�ون 15۰عن�وان كت�اب با     خراسان شمالي
موضوع دفاع مقدس در استان 

خراسان شمالي چاپ و منتشر شده است. 
حيدرعلي پورزاهد مسئول مركز حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس بسيج و سپاه جواداالئمه گفت: تاكنون ۱۵۰عنوان كتاب با 
موضوع دفاع مقدس در اين استان چاپ و منتشر شده است كه در 
هفته دفاع مقدس هم از ۱۰عنوان كتاب ديگر رونمايي مي شود.  وي 
افزود: ساالنه پنج تا ۱۰ اثر در حوزه دفاع مقدس در استان به چاپ 
مي رسد.  وي با بيان اينكه در اين مركز اسناد و مدارك ۳ هزار شهيد 
دفاع مقدس جمع آوري شده است، ادامه داد: خراسان شمالي بيش 
از ۳ هزار شهيد تقديم انقاب اسامي كرده است و بيش از ۳۵ هزار 
رزمنده استان در دوران دفاع مقدس در عمليات ها حضور داشته اند 
كه از مجموع رزمنده ها ۳۲هزار نفر مربوط به بسيج، سپاه و جهاد 

سازندگي و ۳ هزار نفر نيز ساير نيرو هاي مسلح بوده اند. 

 افتتاح 1۳۸ واحد مسکن 
ویژه محرومین گیالن

افتت�اح 1۳۸ واح�د مس�كن     گيالن
محرومي�ن، توزيع بس�ته هاي 
معيشتي با محوريت البسه و لوازم التحرير براي دانش آموزان 
نيازمند از جمله مهم ترين برنامه هاي گراميداشت چهلمين 
س�الگرد هفت�ه دف�اع مق�دس در اس�تان گي�الن اس�ت. 
سرهنگ حسين مصطفي پور مديركل حفظ آثار دفاع مقدس گيان، 
از افتتاح ۱۳8 واحد مسكن محرومين را از ديگر برنامه هاي هفته دفاع 
مقدس دانس��ت و گفت: توزيع بسته هاي معيشتي با محوريت البسه 
و لوازم التحرير براي دانش آموزان نيازمند، ديدار با خانواده هاي شهدا 
و ايثارگران، رونماي��ي از پنج عنوان كتاب با موضوع ايثار و ش��هادت، 
اجراي ميز خدمت، برگزاري طرح »ثامن« با هدف تبيين دستاوردهاي 
دفاع مقدس، توليد شبيه  ساز عمليات ها و... از ديگر برنامه هاست.  وي 
همچنين از رونمايي از مستند »همس��فران صبور« و پخش مسابقه 
تلويزيوني »8 هزار قهرمان« توسط صدا و سيماي مركز استان خبرداد.

 اجراي 60 ويژه برنامه هفته دفاع مقدس
 در چهارمحال وبختياري

 تدارك ۱۸۳ عنوان برنامه سپاه اراك 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

   چهارمحال و بختياري فرمانده سپاه 
قمربني هاشم 
علي�ه الس�الم چهارمح�ال و بختي�اري به 
مناسبت گراميداشت فرارسيدن چهلمين 
س�الگرد هفته دف�اع مقدس از اج�راي ۶۰ 
عنوان برنامه در رده هاي س�پاه و بسيج اين 
استان به مناسبت هفته دفاع مقدس خبرداد. 
سردار س��رتيپ دوم پاس��دار علي محمد اكبري 
فرمانده سپاه قمربني هاشم عليه السام چهارمحال 
و بختياري گف��ت: برنامه هاي هفته دفاع مقدس 
بيش از ۶۰ عنوان است كه از ۳۱ شهريور به مدت 
يك هفته در رده هاي مختلف سپاه و بسيج استان 
برگزار مي شود.  وي افزود: ديدار مقام معظم رهبري 
با پيشكسوتان از طريق ويدئو كنفرانس، بازروايي 
عمليات كرباي ۵ و والفجر8 توسط فرماندهان 
دفاع مقدس، افتتاح نمايشگاه هفته دفاع مقدس 
در محل موزه دفاع مقدس و بهره برداري از بخش 
اول اين م��وزه، تجلي��ل از آزادگان، رزمندگان و 
خانواده معظم شهداي مدافع حرم و خانواده معظم 
دو و سه شهيد، تجليل از هفت رزمنده موفق دوران 
دفاع مقدس در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي، تهيه ماكت عمليات كرباي ۵ و والفجر8 
در مكان نمايشگاه، تجليل از هفت فرزند شهيد 

موفق و نخبه در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي، برگزاري مسابقه با عنوان )اين رزمنده 
كيس��ت( و مصاحبه با رزمنده، رونمايي از هفت 
كتاب دفاع مقدس و تجليل از نويس��نده، پخش 
فيلم مستند هفت سردار شهيد دوران دفاع مقدس 
و پخش مستند با عنوان )به آن قاب سوگند( توسط 
سيماي اس��تاني و ملي را از مهم ترين برنامه هاي 
گراميداشت هفته دفاع مقدس عنوان كرد.  فرمانده 
سپاه قمربني هاشم عليه السام ادامه داد: سركشي 
از رزمندگان و خانواده هاي معظم شهداي استان، 
اعزام راويان دفاع مقدس در هيئات مذهبي مدارس 
و دانش��گاه ها و بازگويي خاط��رات دفاع مقدس 
با رعايت دس��تورالعمل هاي بهداش��تي، اجراي 
مس��ابقات قرآني، فرهنگي و كتابخواني توسط 
امور فرهنگي خانواده هاي سپاه،اجراي برنامه هاي 
خاطره گويي در گلزار ش��هداي سراسر استان با 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، غبارروبي و 
عطر افشاني گلزار شهدا در سراسر استان،  اهدای 
لوازم التحرير به دانش آموزان كم بضاعت به نيابت 
از شهدا، اعزام تيم هاي تخصصي پزشكي بهداشتي 
درماني شهيد رهنمون به مناطق محروم از ديگر 
برنامه هاي گراميداشت چهلمين سالگرد هفته 

دفاع مقدس مي باشد.

در راس���تاي      مركزي
ش�ت  ا ميد ا گر
چهلمين سالگرد دفاع مقدس بيش از 1۸۳ 
عنوان برنامه در س�طح س�پاه ناحيه اراك 
تدوين و برنامه ريزي شده كه محوريت آنها 
خدمت رساني و فعاليت هاي فرهنگي است 
كه با شعار »ما قوي هستيم« انجام مي شود. 
سرهنگ پاسدار محمد مهجوري فرمانده سپاه 
ناحيه اراك با گراميداش��ت هفته دفاع مقدس 
و بيان ت��دارك ۱8۳ عنوان برنامه س��پاه اراك 
به مناس��بت هفته دفاع مقدس گف��ت: يكي از 
مهم ترين شاخصه هاي فرهنگ دفاع مقدس ايثار 
و از خود گذشتگي است و امروز اگر مي خواهيم 
در راستاي زنده نگه داشتن فرهنگ دفاع مقدس 
كاري انج��ام دهيم بايد فرهنگ ايث��ار و از خود 
گذش��تگي را ترويج دهيم.  وي افزود: امروز بعد 
از گذشت چهل س��ال از دفاع مقدس شاهد اين 
فراگيري اين فرهنگ در كش��ورهاي اسامي و 
منطقه هستيم و در واقع تشكيل جبهه مقاومت 
و افتخار آفريني ه��اي آن برگرفت��ه از فرهنگ 
ارزشمند دفاع مقدس مي باش��د. فرمانده سپاه 
ناحي��ه اراك با بي��ان اينكه چهلمين س��الگرد 
دفاع مقدس يك افتخ��ار بزرگ براي ملت ايران 

محسوب مي شود چرا كه اين مهم نشان از بلوغ 
انقاب اسامي در حوزه دفاعي و امنيتي است كه 
با مجاهدت هاي رزمندگان به دست آمده است 
اش��اره اي به برنامه هاي گراميداشت اين هفته 
كرد و ادامه داد: در راستاي گراميداشت چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس بيش از ۱8۳ عنوان برنامه در 
سطح سپاه ناحيه اراك تدوين و برنامه ريزي شده 
كه محوريت آنها خدمت رس��اني و فعاليت هاي 
فرهنگي اس��ت كه با ش��عار »ما قوي هستيم« 
انجام مي شوند.  مهجوري تصريح كرد: برگزاري 
ميزهاي خدمت، مسابقات كتاب خواني و پيامكي، 
تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي و نوشت افزاري، 
اردوهاي جهادي در مناطق محروم، بهره برداري 
از پروژه هاي محروميت زدايي، دي��دار و تكريم 
خانواده هاي معظم شهدا، رژه موتوري نيروهاي 
مسلح، تجليل از رزمندگان و پيشكسوتان دفاع 
مقدس، برگزاري برنامه هاي محتوايي در راستاي 
تحكيم بنيان خانواده، برنامه هاي گراميداش��ت 
ش��هدا با رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي، 
تجليل از مدافعان س��امت، اج��راي رزمايش 
كمك مؤمنانه در قالب ه��اي مختلف و بازديد از 
مراكز درماني از جمله برنامه هاي مهم در هفته 

دفاع مقدس است. 

  چهارمحال و بختياري: رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گفت: 
تنها راه شيوع بيماري كرونا، انتقال فرد به فرد است و از مردم درخواست 
مي ش��ود با خودداري از برقراري تعامات اجتماع��ي و روابط نزديك از 
گس��ترش بيماري پيش��گيري كنند، به همين منظور پويش همگاني 
»چهار_هفته_در_خانه_بمانيم« در چهارمحال و بختياري راه اندازي شده 
است.  مجيد شيراني افزود: افزايش تعداد موارد سرپايي مبتا به كرونا در 
صورت توجه نكردن به پروتكل هاي بهداشتي، رعايت نكردن فاصله گذاري 
اجتماعي و استفاده نكردن همگاني از ماسك مي تواند موجب افزايش تعداد 

بيماران بستري مبتا به كرونا طي هفته جاري و هفته هاي آتي شود. 
  لرستان: مديركل اوقاف و امور خيريه لرستان گفت: ۱۰ وقف جديد 
طي سال جاري در استان ثبت شد.  حجت االس��ام طباطبايي افزود: 
بيشترين موقوفاتي كه در لرستان وقف مي شوند براي احداث مسجد، 
حسينيه و حوزه علميه است.  وي تصريح كرد: حدود ۲8۰۰ موقوفه در 

لرستان وجود دارد كه ۲۴۰۰ مورد از آنها وقف انتفاعي است.


