
 افتتاح ۱۴۴۷ پروژه عمراني به همت سپاه
در سيستان و بلوچستان 

سيستان و بلوچستان از جمله استان هاي محروم كشور به شمار 
مي آيد كه به خاطر خشكس�الي و كمبود آب، مناطق زيادي از آن 
در وضعيت سختي به سر مي برند. شهرس�تان راسك و دهستان 
مورتان با دارا بودن حدود ۸۰ روس�تا از جمله اين مناطق است كه 
در كنار مش�كل كمبود آب، به جهت نبود دسترسي و راه مناسب 
هنوز ه�م از بس�ياري از خدمات محروم اس�ت به نح�وي كه برق 
به خاطر نبود راه هنوز به مورتان نرس�يده اس�ت. اما طي ماه هاي 
اخير و با اقدامات عمراني قرارگاه قدس نيروي زميني س�پاه و هم 
چنين بسيج سازندگي، اتفاقات خوبي در اين منطقه رخ داده و از 
ميان ۱۴۴۷ پروژه عمراني و ۱۲۵ هزار و ۱۰۸ خدمات اجتماعي كه 
روز پنج شنبه گذشته در سيس�تان و بلوچستان افتتاح شده و به 
بهره برداري رسيد، بخش�ي از آنها به راسك و مورتان مربوط بود. 

    
روز پنج شنبه گذشته بود كه سردار پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه 
به همراه موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان و سردار كرمي فرمانده 
قرارگاه منطقه اي قدس جنوب شرق كشور به شهرستان راسك رفتند 
تا طي مراسمي و با محوريت دهس��تان مورتان ۱۴۴۷ پروژه عمراني 
و ۱۲۵ ه��زار و ۱۰۸ خدمات اجتماع��ي را در كل اس��تان افتتاح و به 

بهره برداري برسانند. 
با توجه به مش��كالت اساسي سيستان و بلوچس��تان و مشخص بودن 
نيازهاي اصلي شهرستان هاي مختلف آن، مسئوالن مي توانند بودجه را 

در طرح ها و پروژه هايي كه اولويت مردم است هزينه كنند. 
بر همين اس��اس و ب��ا توجه ب��ه اينك��ه مهم ترين زيرس��اخت هاي 
محروميت زدايي از جمله راه، دسترسي به آب آشاميدني و حوزه آموزش 
و بهداش��ت مورد توجه جدي قرار دارد، به گفته مسئوالن استاني هم 
اكنون ۶۲ درصد بودجه اين استان در بخش آب و راه هزينه شده كه از 
اين ميزان ۴۲ درصد در بخش راه و ۲۰ درصد در حوزه آب بوده است. 

استاندار سيس��تان وبلوچستان در حاش��يه افتتاح طرح هاي عمراني 
دهس��تان مورتان در شهرستان راس��ك با اش��اره به اينكه در منطقه 
مورتان۷۰ تا ۸۰ روس��تا وجود دارد، گفت: »متأس��فانه به جهت نبود 
دسترسي و راه مناسب بسياري از خدمات نظام در اين منطقه ارائه نشده 
به گونه اي كه اگر براي برق رساني در كشور و اين استان اعتبار در نظر 

گرفته مي شد به دليل نبود راه امكان برق رساني وجود نداشت.«
احمدعلي موهبتي با اش��اره به اينكه مرز نياز به دسترسي دارد تأكيد 
كرد: »بعد از استقرار نيروهاي مهندسي، اين نيروها براي پشتيباني در 
امنيت مرز ورود پيدا كردند كه در همين راس��تا يك اقدام هماهنگ 
دنبال ش��د و اثرات آن كمك به محروميت زدايي بود. ساخت مدرسه 
شبانه روزي، مركز جامع سالمت و ۱۰ مدرسه ديگر كه با تالش گروه 
۴۰ مهندسي صاحب الزمان )عج( بنا ش��د، در آينده اين منطقه نقش 

آفرين و اثرگذار خواهد بود.«
 اين مس��ئول بيان كرد: »از مجموع��ه نيروي زميني س��پاه، قرارگاه 
قدس نيروي زميني در منطقه جنوب ش��رق، حوزه مهندس��ي گروه 
۴۰ مهندسي كه از خارج اس��تان در اين منطقه حضور يافته و چنان 
با مردم پيوند برقرار كردند كه گويي جزو اين مردم هس��تند، تشكر و 

قدرداني مي شود.«
به گفته موهبتي، در كنار اقدامات عمراني قرارگاه قدس نيروي زميني 
سپاه و هم چنين بسيج سازندگي در اين منطقه، كارهاي انجام شده در 
حوزه فرهنگي نيز بي بديل بوده و تاريخ اين منطقه هرگز اين اقدامات 

را فراموش نخواهد كرد. 
وي با اشاره به حجم كارهايي كه در سيستان و بلوچستان انجام شده 
اس��ت، تأكيد كرد: »در حوزه آموزش و پرورش اين استان در سال ۹۲ 
از سوي خيران ۴ ميليارد تومان و دولت ۲۲ ميليارد تومان و تخصيص 
۴۸ درصد انجام ش��ده بود كه بعد از دس��تور رهبر معظم انقالب براي 
محروميت زدايي هم دس��تگاه هاي غيرمتولي مثل س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمي و بسيج و هم دستگاه هاي متولي در دولت وظايف خود 

را دنبال كردند.«
استاندار سيستان و بلوچس��تان با بيان اينكه در سال ۹۸ اعتبار دولت 
در حوزه مدرسه سازي اس��تان به ۴۷۴ ميليارد تومان و كمك خيران 
به ۱۰۸ ميليارد تومان رس��يد، تصريح كرد: »در سال جاري ۱۰۵ هزار 
مترمربع بنا تحويل آموزش و پرورش مي شود. ضمن اينكه در سال ۹۶، 
۴۰ هزار مترمربع، سال ۹۷ به ۶۰ هزار مترمربع و سال ۹۸ به ۸۵ هزار 

مترمربع به بناهاي آموزشي اختصاص پيدا كرد.«
 موهبتي گفت: »مسئوالن با وجود اقدامات انجام شده خود را در برابر 
آرمان هاي نظام جمهوري اس��المي و شان مردم ش��رمنده دانسته و 
نيازمند تالش بيشتر هس��تند و به عبارتي راه رفته شده در مقابل راه 

پيش رو، ناچيز است.«

 امامزادگان مازندران 
ميزبان زائران اربعين مي شوند

با توجه به ممنوعيت خروج زائران اربعين از مرزها و محدوديت هايي 
كه كشور عراق براي برگزاري اين مراسم در شهرهاي خود اعالم كرده 
است، حاال اس�تان هاي مختلف ايران در صدد هس�تند تا با تعريف 
برنامه هاي ويژه اي به برگزاري مراسم اربعين اقدام نمايند. در همين 
راستا در مازندران اعالم شده تمام آستان مقدس امامزادگان و بقاع 
متبرك اين استان با آماده سازي فضاهاي باز و با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي ميزبان عزاداران خواهند بود. ضمن اينكه به دليل حضور 
مسافران در تعطيالت دهه آخر صفر در سواحل و جنگل هاي مازندران، 
قرار است ايستگاه هاي تبليغي و فرهنگي براي اربعين حسيني به 
همت بسيجيان و استفاده مسافران در نقاط مختلف استان برپا شود. 

    
مازندراني ها خود را براي برگزاري مراسم اربعين آماده مي كنند و بر همين 
اساس آس��تان مقدس امامزادگان و بقاع متبركه اين استان در اربعين 
حسيني ميزبان عزاداران خواهند بود و تمام اين مراسمات در فضاي باز 
برگزار مي شود.  حجت االسالم ابراهيم حيدري جناسمي مديركل اوقاف 
و امور خيريه مازندران كه در جلسه ستاد اربعين حضور داشت با اشاره به 
فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اربعين حسيني امسال، گفت: 
»طبق فرمايشات ايشان هرچه ستاد كرونا تعيين كند همان الزم االجرا 
خواهد بود و حفظ سالمتي ضرورت و اولويت اول است.« وي با بيان اينكه 
اربعين حسيني امسال پياده روي نخواهيم داشت و مراسم در استان با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار خواهد شد، افزود: »آستان مقدس 
امامزادگان و بقاع متبركه اس��تان مازندران در اربعين حسيني ميزبان 
عزاداران خواهند بود و براي اينكه تمام همشهريان بتوانند با خيال آسوده 
در اين مراسم شركت كنند اين مراسم مانند مراسم دهه اول محرم در 
فضاي باز و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود. ضمن اينكه 
محوطه بقاع متبركه روزانه در نوبت هاي مختلف ضدعفوني مي شود و 

ممنوعيت توزيع غذاي نذري همچنان پابرجاست.«
   برپايي ايستگاه هاي فرهنگي در سواحل

در ادامه جلسه ستاد اربعين، مديركل حج و زيارت مازندران با اشاره به 
اينكه از سال هاي نخست كه ش��روع به اعزام زائران به اربعين حسيني 
كرديم حدود ۲۰ هزار نفر ثبت نام كردند اما در يك جهش قابل توجه طي 
سال گذش��ته و با توجه به اينكه در صدور ويزا مشكالتي هم ايجاد شده 
بود بيش از ۱۱۴ هزار مازندراني عازم اربعين حسيني شدند، گفت: »با 
احترام به خواسته هاي مردم اما براساس تصميمات مسئوالن كشور عراق 
مبني بر بستن مرزها ما هم برنامه اي براي ثبت نام زائران اربعين حسيني 
نداريم.« حبيب اهلل ساداتي با بيان اينكه مردم اين عطش را دارند تا هرساله 
در پياده روي بزرگ اربعين حسيني شركت كنند، افزود: »اربعين حسيني 
داراي ظرفيت بزرگ معنوي است و بسيار از خانواده ها كه شرايط مالي 
مناسبي ندارند در ايام اربعين به علت اينكه سفر ارزاني به شمار مي رود به 
كربال مشرف مي شدند اما امسال با توجه به شيوع ويروس كرونا اين توفيق 

از عزاداران حسيني گرفته شده است.«
به گفته اين مس��ئول، با توجه به خبرهاي منتشر شده كشور عراق در 
اربعين امسال ميزبان زائران خارجي نبوده و به همين منظور تا اطالع 
ثانوي در مازندران ثبت نام براي اعزام زائران به اربعين حس��يني وجود 
ندارد. مسئول س��ازمان اردويي، راهيان نور و گردشگري سپاه كربالي 
مازندران در ادامه اين جلسه گفت: »با توجه به شرايط پيش آمده نگاه 
موكب داران مجموعه سپاه استان اين است تا موكب هاي اربعين حسيني 
محدود به اربعين نشوند و در قالب كمك هاي مؤمنانه، محروميت زدايي و 

ساخت خانه هاي محروم فعاليت داشته باشند.«
محمد عباسپور با بيان اينكه دستورالعمل جامع اربعين توسط سپاه كربال 
استان طراحي و به نواحي بسيج استان ابالغ شده است، افزود: »هفته اي 
كه به اربعين حسيني منتهي مي شود سپاه كربال با مشاركت نواحي بسيج 
در شهرستان ها اقدام به اجراي برنامه هاي مذهبي و محروميت زدايي در 
قالب برنامه هاي تبليغي، فرهنگي، تئاتر، مس��ابقات و مراسمات ديگر 
خواهد كرد.« دبير ستاد اربعين حسيني سپاه كربال مازندران تأكيد كرد: 
»يك حركت ارزشمند كه امسال در دهه نخست محرم در استان اجرا 
شد تبديل هر خانه به حسينيه و عزاداري مقابل درب خانه ها بوده كه 
اين فرهنگ در اربعين حسيني نبايد ناديده گرفته شود بلكه بايد تقويت 
شود.« عباسپور با اشاره به حضور مسافران در تعطيالت دهه آخر صفر در 
سواحل و جنگل هاي مازندران گفت: »ايستگاه هاي تبليغي و فرهنگي 
براي اربعين حسيني توسط بسيجيان در سواحل و مناطق آسيب پذير 

استان براي مسافران برپا خواهد شد.«

 كمك ۴۰ ميليارد توماني خيرين مازني 
براي ساخت مركز فرهنگي دفاع مقدس 

مدي�ركل حف�ظ آث�ار دف�اع مقدس     مازندران
مازندران از كمك ۴۰ ميليارد توماني 
خيرين، معدن داران، صنعتگران و بازاريان استان به ساخت مركز 

فرهنگي و موزه دفاع مقدس مازندران خبر داد. 
عبداهلل ملكي مديركل حفظ آث��ار دفاع مقدس مازندران در مراس��م 
ضيافت ايثار كه با حضور خيرين، مع��دن داران، صنعتگران و بازاريان 
برگزار شد، با اش��اره به كمك ۴۰ ميليارد توماني خيرين، معدن داران، 
صنعتگران و بازاريان استان به ساخت مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس 
مازندران گفت: در اين مركز رشادت ها و شجاعت هاي رزمندگان لشكر 
ويژه ۲۵ كربال سپاه و لشكر ۳۰ ارتش در هشت سال دفاع مقدس براي 
عموم مردم و آيندگان به نمايش گذاشته مي شود.  وي با عنوان اينكه 
مركز فرهنگي دفاع مقدس مازندران بزرگ ترين پروژه فرهنگي در كشور 
محسوب مي شود، افزود: تكميل اين مكان فرهنگي نيازمند عزم جهادي 
مردم و مسئوالن است تا همچون سال هاي دفاع مقدس با همدلي، ايثار 
و از خودگذشتگي به سرانجام برس��د.  مديركل حفظ آثار دفاع مقدس 
مازندران توجه ويژه خيرين را به امر ساخت و تكميل مركز فرهنگي و 
موزه دفاع مقدس يكي از راه هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دانست 
و از كمك ۴۰ ميليارد توماني خيرين، معدن داران، صنعتگران و بازاريان 
استان به اين بخش خبرداد و تصريح كرد: اين مبلغ شامل كمك نقدي 
و غيرنقدي اس��ت كه در هفته دفاع مقدس اهدا شد.  ملكي گفت: ۳۰ 
ميليارد تومان از اين مبلغ توسط يكي از خيرين بزرگ استان به صورت 
نقدي و غيرنقدي به اين امر اهدا شد.  وي با بيان اينكه ۳/۵ ميليارد تومان 
توسط يكي از خيرين حاضر اهدا شد، تصريح كرد: همچنين چند خير 
حاضر در مراسم تا سقف ۶/۵ ميليارد تومان جهت ساخت مركز فرهنگي 

و موزه دفاع مقدس مازندران قول مساعدت قطعي دادند.
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حوريه ملكيسجاد مرسلي

همزمان با هفته     قم
دف�اع مق�دس 
۴ هزار بسته معيشتي به نيابت از شهداي قم 
بين خانواده هاي نيازمند و آسيب ديده از كرونا 

در استان توزيع شد. 
سيدعلي سيد ميرزايي مدير حركت هاي جهادي 
س��ازمان بس��يج س��ازندگي قم باگراميداشت 
فرارس��يدن هفته دفاع مقدس، با اشاره به اينكه 
سازمان بسيج سازندگي استان با رويكرد خدمت 
به مردم در راس��تاي محروميت زداي��ي اقدام به 
توزيع ۴ هزار بسته معيش��تي در اين هفته كرده 
اس��ت، گفت: اين بس��ته ها به نيابت از شهداي 
استان قم با همكاري خيرين و جمعي از گروه هاي 
جهادي به خانواده هاي نيازمند و آسيب ديده از 
بيماري كرونا در سطح استان اهدا مي شود.  وي 
افزود: در عرصه سالمت و بهداشت نيز سه ايستگاه 

سالمت با حضور پزش��ك عمومي و پزشك طب 
سنتي بر پا شده كه اقدامات تشخيصي و درماني 
از جمله غربالگري با تست فشار خون و قند خون 

و انجام مشاوره در نقاط هدف به همت تيم هاي 
پزشكي درماني بسيج جامعه پزشكي و گروه هاي 
جهادي محله محور در حال انجام اس��ت.  مدير 

حركت هاي جهادي سازمان بس��يج سازندگي 
استان قم با اش��اره به اينكه عرصه ديگر فعاليت 
گروه هاي جه��ادي در زمين��ه محروميت زدايي 
است، تصريح كرد: با توجه به قرار گرفتن در ماه 
صفر گروه هاي جهادي طبخ و توزيع ۴ هزار پرس 
غذاي گرم را در دستور كار قرار دادند كه اين غذاها 
نيز در س��طح اس��تان بين خانواده هاي نيازمند 
توزيع مي شود.  س��يدميرزايي در پايان با اشاره 
به اينكه عالوه بر اين برنامه ها، گروه هاي جهادي 
حركت هاي ارزش��مندي را در راس��تاي اجراي 
رزمايش همدلي و كمك مؤمنانه در دست اجرا 
دارند، خاطرنشان كرد: اميدواريم با اين حركت ها 
در حد توان مقداري از مشكالت محرومين شريف 
اس��تان را كاهش دهيم و از خدا مي خواهيم در 
اين مسير به ما توان و قدرت مضاعف بدهد تا در 

خدمت همنوعان مان باشيم. 

اهداي 4 هزار بسته معيشتي به نيازمندان قمي در هفته دفاع مقدس از طرف بسيج

بهره برداري از2۷۰ پروژه محروميت زدايي در استان مركزي
۲۷۰ پ����روژه     مركزي
محروميت زدايي 
س�پاه روح اهلل ب�زودي در اس�تان مركزي 

به بهره برداري مي رسد. 
سردار محس��ن كريمي فرمانده سپاه روح اهلل 
استان مركزي روز پنج ش��نبه در آيين افتتاح 
۱۲ پ��روژه محروميت زدايي روس��تاهاي در 
شهرس��تان زرنديه گفت: در سال جاري بيش 
از ۵۰ پروژه محروميت زدايي دستور كار سپاه 

زرنديه قرار دارد.  وي با اش��اره به اجراي ديگر برنامه هاي محروميت زدايي در استان مركزي افزود: 
بزودي ۲۷۰ پروژه محروميت زدايي س��پاه روح اهلل در اس��تان مركزي به بهره برداري خواهد رسيد.  
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي تصريح كرد: امروزه بخاطر وجود انديشه انقالب اسالمي و ايجاد 
گروه هاي جهادي متش��كل از جوانان متخصص، بس��يجي، با روحيه و خالق در سطح كشور توجه 
ويژه اي به مناطق محروم و روستاها شده و گروه هاي جهادي خودجوش در خدمت رساني به مردم 
روستاها پيشگام هستند.  سرداركريمي گفت: فعاليت و خدمت رساني در روستا و نقاط محروم يك 

سعادت بزرگ و ارزشمند است كه بايد اين فرصت ها را غنيمت بشماريم. 

بيمه نبودن 9۰ درصد اراضي كشاورزي در آذربايجان  غربي
هم اكن�ون9۰     آذربايجان غربي
درصد از اراضي 
كشاورزي استان آذربايجان غربي فاقد بيمه 
است كه بايد براي بهبود اين روند با همراهي 
بيمه ه�ا اقدام�ات مؤث�ري انج�ام بگيرد. 
رسول جليلي رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غرب��ي ب��ا اش��اره به بيم��ه نبودن 
۹۰درصد در اراضي زير كشت كشاورزي استان 
گفت: در سال زراعي گذشته ميزان سطح بيمه 

محصوالت زراعي و باغي و دامي در مقايسه با سطح زير كشت، در حدود ۱۰ درصد بود كه بايد كشاورزان 
و دامداران در خصوص بيمه محصوالت خود اهتمام جدي داشته باشند.  وي افزود: از مجموع ۷۳۰ هزار 
هكتار اراضي زراعي استان ۵۵ هزار هكتار و از ۱۲۰ هزار هكتار باغ هاي موجود، ۲۵ هزار هكتار آن در 
سال زراعي گذشته تحت پوشش بيمه بود.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي ادامه داد: 
همه ساله خسارت قابل توجهي ناشي از حوادث غيرمترقبه به بخش كشاورزي استان وارد مي شود كه 
در اين راستا مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي، آموزش و آگاه سازي كشاورزان در جهت مقابله و 

كاهش حجم خسارت وارده به اين بخش ضروري است. 

برگزاري پنجمين جشنواره »جهاد هنري« در كشور 
منظ�ور  ب���ه     خراسان شمالي
شكل گيري جهاد 
هنري در مناطق محروم برگزيدگان جشنواره 
»جهاد هنري« به اين مناطق فرستاده مي شوند. 
مهرداد توكلي مدير هنري بسيج دانشجويي 
كشوركه به خراسان شمالي س��فركرده بود با 
اش��اره به برگزاري پنجمين جشنواره هنري 
ققنوس در كشور گفت: برگزيدگان جشنواره 
»جه��اد هنري« با شناس��ايي نق��اط محروم 

فرهنگي و هنري و كودكان، نوجوانان و جوانان محروم را آموزش هاي هنري مي دهند؛ كه اين اتفاق 
براي نخستين بار در كشور رقم مي خورد.  وي افزود: اكنون اين جشنواره در سراسر استان هاي كشور 
برگزار مي شود و در تالشيم در گام بعدي وجهه بين المللي به آن بدهيم.  مدير هنري بسيج دانشجويي 
كشور با اشاره اهداف جش��نواره دانش��جويي ققنوس تصريح كرد: كشف اس��تعداد، شبكه سازي، 
توانمند سازي از طريق آموزش، ساماندهي و توليد آثار فاخر از جمله اهداف اين جشنواره است.  توكلي 
با تأكيد بر اينكه برگزيدگان اين جشنواره پس از اختتاميه رها نمي شوند، افزود: در اين راستا انجمن هاي 

تخصصي مسئله محور تشكيل شده تا در دل دانشگاه ها هسته هاي هنري ققنوس شكل بگيرد.

افتتاح ۴۱ طرح  خدماتي و محروميت زدايي در سردشت
۴۱ طرح خدماتي     كردستان
و محروميت زدايي 
در سردشت كردستان به بهره برداري رسيد. 
با حضور مع��اون محروميت زدايي ش��مالغرب 
كشور و فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي 
۴۱ طرح خدماتي و محروميت زدايي به مناسبت 
گراميداش��ت هفته دفاع مقدس ب��ا اعتبار ۳۲ 
ميلي��ارد و ۵۰۰ ميليون ريال در سردش��ت به 
بهره برداري رسيد.  اين ۴۰ طرح محروميت زدايي 
شامل دو مسكن مددجويي، آب رساني به زمين هاي كشاورزي و يك روستا، احداث پل، مرمت و بازسازي 
مساجد، خانه عالم و مدارس، احداث كانال سيل كشي و آبگير، احداث ديوار حايل، آسفالت و بهسازي 
جاده هاي روستايي در ۳۰ روستا با اعتبار ۳۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( 
و با مشاركت مردمي به بهره برداري رسيدند.  با اجراي اين طرح ها بيش از ۳۰۰ خانوار از اهالي روستايي 
كم برخوردار و محروم شهرستان بهره مند شدند.  همچنين يك طرح خدماتي شامل فروشگاه حمزه به 
مساحت ۱۵۰ مترمربع جهت ارائه خدمات به كاركنان نيرو هاي مسلح شهرستان با اعتبار كلي ۲ ميليارد 

و ۵۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( افتتاح شد. 

اجراي طرح »هر كارمند يك فرزند معنوي« 
در آذربايجان شرقي

ام�داد  كميت�ه  مدي�ركل      آذربايجان شرقي
آذربايجان شرقي از اجراي طرح 
»هر كارمند يك فرزند معنوي« در اس�تان، ب�راي حمايت از 

فرزندان ايتام و محسنين خبرداد. 
محمد كالمي مديركل كميته امداد آذربايجان شرقي با اشاره به اجراي 
طرح »هر كارمند يك فرزند معنوي« در تشريح اين طرح گفت: طرح 
هر كارمند يك فرزند معنوي با هدف جذب حامي براي ايتام و فرزندان 
محسنين با همكاري استانداري و دس��تگاه هاي اجرايي استان اجرا 
مي ش��ود.  وي افزود: با اس��تفاده از ظرفيت كارمندان سراسر استان 
مي توان براي جذب حامي و حمايت هرچه بيشتر از فرزندان ايتام و 
محسنين بهره برد.  مديركل كميته امداد استان تأكيد كرد: رويكرد 
كميته امداد در خصوص فرزندان ايتام و محسنين، حمايت هاي مادي 
و معنوي است.  محمد كالمی خاطرنشان كرد: در اين طرح معنوي و 
پربركت، هر كارمند مي تواند سرپرستي معنوي يك يا چند فرزند يتيم و 
محسنين را برعهده گرفته و ماهانه مبالغي را به حساب آنها واريز كند. 

 ۱۰ هزار تن خوراك دام 
به دست دامداران هرمزگاني رسيد

در ش�ش ماهه نخس�ت امسال     هرمزگان
بيش از ۱۰ هزار تن خوراك دام از 
سوي اتحاديه شركت هاي تعاوني دامداران بندرعباس بين 

دامداران هرمزگاني توزيع شد. 
سيروس اسدپور مديرتعاون روستايي هرمزگان گفت: تعاون روستايي 
هرمزگان براي حمايت از كشاورزان در شش ماه نخست امسال، بيش 
از ۱۰ هزار و ۲۰۰ تن سبوس و انواع خوراك دام ميان دامداران استان 
هرمزگان توزيع شده است.  وي با بيان اينكه توزيع اين ميزان خوراك 
دام با هدف كمك به توليدكنندگان و تسهيل در خدمات رساني به 
دامداران بوده است، افزود: اين ميزان خوراك دام بالغ بر ۱۱۷ميليارد 
ريال خريداري شده است كه طي اين شش ماه توزيع شد.  مديرتعاون 
روستايي هرمزگان تصريح كرد: استان هرمزگان داراي يك ميليون 
و ۳۱۱ هزار رأس دام سبك و سنگين است.  به گفته اسدپور شركت 
تعاون روستايي هرمزگان به منظور حل مشكالت دامداران برنامه هاي 

ديگري در نظر دارد، كه بزودي اجرايي مي شود. 

 توزيع ۴۴ هزار بسته معيشتي
 در بين مددجويان فارسي

از زمان شيوع ويروس كرونا تاكنون     فارس
۴۴ هزار بسته معيشتي شامل اقالم 
آموزشي و بهداشتي به ارزش ۲۱ ميليارد تومان بين ۱۰۵هزار خانوار 
افراد تحت پوش�ش بهزيستی اس�تان فارس توزيع شده است. 
محمدصادق كشفي نژاد مديركل بهزيستي استان فارس گفت: پس 
از عيد غديرخم تاكنون ۴۴ هزار بسته به ارزش بالغ بر ۵ ميليارد و 
۵۰۰ ميليون تومان بين مددجويان استان فارس توزيع شده است.  
وي افزود: بسته هاي معيشتي بين مددجويان كه شغل هاي خانگي 
يا فصلي داشتند و با شيوع كرونا درآمد آنها كاهش يافته، توزيع شده 
است.  مديركل بهزيستي فارس ادامه داد: شركت ها و كارخانجات 
مي توانند كمك هاي نقدي خود را به حساب هاي معرفي شده واريز 
كرد و كمك هاي غير نقدي را به مراكز و مؤسس��ات تحت نظارت 
بهزيس��تي تحويل دهند.  كشفي نژاد گفت: س��اير شهروندان نيز 
مي توانند كمك هاي خود را به معاونت مشاركت هاي مردمي اداره 

كل و مراكز بهزيستي در استان تحويل دهند. 

 باغ موزه دفاع مقدس اردبيل 
همزمان با هفته دفاع مقدس افتتاح شد

 كاشت و توليد 10 محصول استاندارد شده 
از سوي جهاد كشاورزي گيالن

همزم�ان ب�ا     اردبيل
هشت استان 
كش�ور و با دس�تور رئيس مجلس ش�وراي 
اس�المي باغ موزه دفاع مق�دس اردبيل به 
ص�ورت ويدئ�و كنفران�س افتت�اح ش�د. 
علي واحد مدي��ركل بني��اد حفظ آثار و نش��ر 
ارزش هاي دفاع مقدس اردبيل در مراسم افتتاح 
باغ موزه اين استان گفت: ش��هرداري و شوراي 
ش��هر اردبيل در اجراي اين باغ موزه سنگ تمام 
گذاش��تند به طوري كه ابتدا اين سايت را در دو 
هكتار و ۳۰۰ متر مربع شروع كرديم كه با حمايت 
اين دو مجموعه در حال حاضر شاهد افزايش اين 
ميزان به هشت هكتار هستيم.  وي اين مكان را 
سنگر و پاتوقي براي رزمندگان و ايثارگران دفاع 
مقدس اعالم كرد و افزود: درصدد حفظ و نگهداري 
و احياي ارزش هاي و آموزه هاي دفاع مقدس در 
استان اردبيل هستيم كه با اجراي اين سايت موزه 
و اختصاص سالن هاي روايتگري و روايت گويي 
مي توانيم در بازگويي و ثبت خاطرات رزمندگان 
موفق عمل كنيم.  مديركل بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش ه��اي دفاع مقدس اردبي��ل از جمع آوري 
خاطرات ۱۲ هزار رزمنده دفاع مقدس با همكاري 

و همراهي مجموعه س��پاه، بسيج و سپاه نواحي 
خبرداد و تصريح كرد: با جم��ع آوري و ثبت اين 
خاطرات در واقع بخش عظيمي از گنجينه هاي 
ميراث فرهنگي را براي آيندگان و نسل جوان و 
نوجوان به ي��ادگار مي گذاريم.  واحد از جانمايي 
ادوات جنگي در سايت موزه دفاع مقدس استان 
اردبيل خبرداد و گفت: به زودي و با اتمام مراحل 
نهايي اين پروژه نسبت به جانمايي و مكان يابي 
مناسب اين ادوات اقدام مي كنيم تا بتوانيم يك 
سايت مناسب و درخورش��ان را در اختيار مردم 
و بازديدكنندگان قرار دهي��م.  وي افزود: موزه 
دفاع مقدس استان اردبيل در بخش هاي مختلف 
طراحي و س��اخته ش��ده كه امروز و همزمان با 
سراسر كشور بخش هاي ساختمان مركزي اسناد، 
كتابخانه مركزي و تاالر خط شكنان عاشورايي به 
بهره برداري مي رسد.  مديركل بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان اردبيل ادامه 
داد: براي تكميل محتواسازي اين مجموعه بالغ 
بر ۱۰ ميليارد تومان اعتبار نياز داريم كه دستور 
پرداخت آن داده شده كه با تخصيص اين ميزان 
اعتبار شاهد تكميل اين موزه از نظر محتوايي و 

ساختاري نيز خواهيم بود.

ب�ا ه�دف توان      گيالن
افزاي�ي جوامع 
محلي، بر اساس تفاهمنامه بين معاونت امور 
زنان و خانواده رياس�ت جمه�وري و وزارت 
جهاد كش�اورزي، امس�ال ط�رح توليد ۱۰ 
محص�ول كش�اورزي گواهي ش�ده در پنج 
شهرستان اس�تان گيالن در حال اجراست.
حميد منش��ي زاده مدي��ر هماهنگ��ي ترويج 
جهاد كش��اورزي گيالن از اجراي طرح توليد 
۱۰محصول كشاورزي گواهي شده و استاندارد 
خبرداد و گفت: توان افزايي جوامع محلي هدف 
اجراي اين طرح اس��ت.  وي با اشاره به اجراي 
طرح »ترويج فرهنگ توليد و مصرف محصول 
گواهي ش��ده و اس��تاندارد«، افزود: اين طرح 
با هدف توان افزايي جوامع محلي، بر اس��اس 
تفاهمنامه في مابين معاونت امور زنان و خانواده 
رياس��ت جمهوري و وزارت جهاد كشاورزي، 
امس��ال در پنج شهرستان اس��تان گيالن در 
حال اجراس��ت.  مدير هماهنگي ترويج جهاد 
كشاورزي گيالن گفت: مركبات، فندق، بادام 
زميني، برنج، كيوي، لوبيا، كدو، هندوانه، زيتون 
و چاي برنامه ريزي ش��ده اس��ت.  منشي زاده، 

افزود: اين طرح در حال حاضر در پنج شهرستان 
رودسر- آس��تانه اش��رفيه- لنگرود- رودبار و 
الهيجان اجرا ش��د.  وي هدف كلي اجراي اين 
طرح را فراهم كردن زمينه ايجاد و توسعه كسب 
و كار براي خانوارهاي روس��تايي و عشايري با 
توليد محصوالت گواهي ش��ده ترويج فرهنگ 
توليد و مصرف محصوالت گواهي ش��ده اعالم 
كرد.  مدير هماهنگي ترويج جهاد كش��اورزي 
گيالن افزود: ۱۷۵ نفر از زنان روس��تايي تحت 
پوش��ش اين طرح در ۵۷ هكتار از اراضي پس 
از س��پري كردن آموزش ه��اي الزم، در قالب 
س��ايت الگويي فعاليت مي نمايند كه پنج نفر 
بهره بردار اصلي و مابقي بهره بردار تابعي هستند.  
منشي زاده با اشاره به پيشرفت فيزيكي عمليات 
اجرايي طرح تصريح كرد: تاكنون سه محصول 
هندوانه، لوبيا و چاي برداشت و آزمايش هاي آب 
و خاك كه در آزمايشگاه داراي تأييديه سازمان 
استاندارد بوده و براساس دستورالعمل شركت 
بازرسي انجام شد و پس از تأييد رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي كد شناسايي دريافت كردند و 
مرحله بعد، براي گرفتن گواهي استاندارد بايد 
در قالب كميته فني مورد آزمايش قرار گيرند. 

  بوشهر: مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس بوشهر در 
ديدار با مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه اين استان از كلنگ زني 
ساخت باغ موزه دفاع مقدس بوشهر تا دو هفته آينده با حضور مسئوالن 
خبر داد.  حجت االس��الم حسين دش��تي افزود: فعال سازي ستادهاي 
شهرس��تاني گراميداش��ت چهلمين س��الگرد دفاع مقدس به رياست 
فرماندار و دبيري فرمانده س��پاه هر شهرس��تان و آغاز ب��ه كار نگارش 
دانش��نامه دفاع مقدس دو اقدام مهمي است كه در يك سال اخير آغاز 
شده است كه ۴۰۰ مدخل از اين دانشنامه مقاله نويسي شده و قرار است 

تعداد مدخل هاي اين دانشنامه به ۲ هزار برسد. 
  فارس: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري استان 
فارس با اش��اره به اين طرح ها كه به صورت ويدئوكنفرانس افتتاح ش��د، 
گفت: اين چهارطرح در شهرس��تان هاي شيراز، مرودش��ت، سپيدان و 
كوار به بهره برداري رسيد.  مصيب اميري افزود: اين طرح ها كه از بين ۳۶ 
پروژه قابل  افتتاح توسط نهاد رياست جمهوري انتخاب  شده براي ۸۵ نفر 
به صورت مستقيم اشتغالزايي كرده است.  به گفته وي، افزون بر اين ۱۵۰ 
پروژه تأسيسات گردشگري، هتل آپارتمان و اردوگاه گردشگري با پيشرفت 

فيزيكي بين ۲۰ تا ۸۰ درصد در استان فارس، در حال ساخت است. 
  لرستان: مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس لرستان با 
اشاره به اين كه دو شهيد گمنام در شهر معموالن به خاك سپرده شده اند 
كه تاكنون يادماني براي آنها ساخته نشده، گفت: كلنگ ساخت اين يادمان 
بر زمين زده شده است.  محسن رشيدي افزود: در حادثه سيل فروردين 
سال گذشته ش��هِرهاي »پلدختر و معموالن«، ديواره هاي سِد رودخانه 
»معموالن« از بين رفت و قبور مطهر ش��هداي اين ش��هر ك��ه در جوار 

رودخانه هستند نيز در معرض تخريب ۱۰۰ درصد قرار گرفت. 
  كرمانشاه: تفاهمنامه »جهش توليد« به منظور ايجاد بيش از ۸ هزار 
فرصت شغلي در استان كرمانشاه با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه 
به امضا رس��يد.  محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: 
براي راه اندازي اين ۵۲ طرح ۱۴۵۱ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شده تا بتوانيم از قبل اين تعداد طرح و پروژه ۸ هزار و ۱۱۱ فرصت شغلي 

در استان ايجاد كنيم.


