
آغاز ساخت 2 هزار واحد مسكوني
 براي مددجويان و نيازمندان ايالم 

  قرارگاه سازندگي ايالم، پيگير روند احداث 
مسكن محرومان شد

ايالم ك�ه به عن�وان يكي از اس�تان هاي محروم كش�ور مطرح اس�ت 
سال هاس�ت با كمك نهادهاي مختلف در جهت تأمين سرپناهي براي 
خانواده هاي   كم برخ�وردار برنامه هايي را در دس�تور كار دارد. اما طي 
روزهاي اخير اتفاقاتي خوبی در اين منطقه از كشور رخ داد بعد از اينكه 
رئيس كميته امداد و رئيس س�ازمان برنامه و بودجه ب�ه همراه رئيس 
بنياد مسكن تفاهمنامه اي در جهت ساخت 2هزار واحد مسكوني براي 
مددجويان و نيازمندان ايالم امضا كردند حاال و با دس�تور اس�تاندار، 
قرارگاه س�ازندگي مس�كن محرومان با هدف انس�جام بخش�ي بين 
تمام دستگاه هاي اجرايي ذيربط در خصوص تس�ريع در روند احداث 
مس�كن محرومان راه اندازي ش�ده اس�ت. اتفاقي كه خانه دار ش�دن 
محرومان را تسريع كرده و مي تواند پاياني بر بي خانماني هايشان باشد. 

    
  نشست شوراي تأمين مسكن ايالم به منظور پيگيري مصوبات سفر مسئوالن 
ارشد كشوري به اين استان در خصوص احداث مسكن براي محرومان ديروز  
برگزار شد.   چند روز قبل تر مراس��م امضاي تفاهمنامه ساخت 2هزار واحد 
مسكوني براي مددجويان و نيازمندان ايالم با حضور محمدباقر نوبخت رئيس 
سازمان برنامه و بودجه، سيدمرتضي بختياري رئيس كميته امداد و محمدرضا 
تابش رئيس بنياد مسكن برگزار و كار عملياتي بخشي از اين پروژه نيز آغاز شده 
بود.  بر اساس اين تفاهمنامه زمين اين طرح از سوي استانداري و منابع ساخت 
از طريق سازمان برنامه و بودجه و تسهيالت قرض الحسنه تأمين مي شود و 
تا سال آينده تمام واحدها در اختيار جامعه هدف قرار خواهد گرفت.  رئيس 
كميته امداد بعد از امضاي اين تفاهمنامه به راه اندازي پنل هاي خورشيدي 
براي خانواده هاي تحت حمايت نيز اشاره كرده و گفته بود: »اين اقدام از جمله 
برنامه هاي كميته امداد براي ايجاد درآمد پايدار براي مددجويان اس��ت.« 
بختياري ادامه داد: »در مناطقي كه از نظر اقليمي 2۳۰ روز آفتابي دارند، پنل  
براي توليد و فروش برق خورشيدي در اختيار مددجويان قرار مي گيرد كه 
در همين راستا ۳۰۰ نيروگاه خورشيدي براي خانواده هاي تحت حمايت در 

ايالم راه اندازي خواهد شد.«
     مسئوالن استاني ملزم به ارائه  گزارش هفتگي

بعد از امضاي تفاهمنامه ساخت 2هزار واحد مس��كوني براي مددجويان و 
نيازمندان ايالم، نشست شوراي تأمين مسكن استان برگزار شد و با دستور 
استاندار ايالم قرارگاه سازندگي مسكن محرومان با هدف انسجام بخشي بين 
تمام دستگاه هاي اجرايي ذيربط در خصوص تسريع در روند احداث مسكن 

محرومان استان ايالم راه اندازي شد. 
در همين رابطه استاندار ايالم با بيان اينكه هدف قرارگاه سازندگي مسكن 
محرومان احصاء مسائل و مشكالت در خصوص احداث واحدهاي مسكوني 
و ريشه يابي براي حل اساسي مشكالت است، گفت: »فرمانداران و مديران 
دس��تگاه هاي اجرايي بايد هر دو هفته يك ب��ار گزارش كنن��د كه اجراي 
مصوبه هاي سفر مقامات كشوري به اس��تان در خصوص احداث واحدهاي 
مسكوني محرومان در چه مرحله اي است، چه كاري انجام شده و مشكالت و 

گير كار كجاست تا بتوانيم براي رفع مشكالت اقدام كنيم.«
قاسم سليماني دشتكي با اشاره به سفر اخير معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه به استان، تصريح كرد: »نتيجه اين سفر منشأ تحول 
بيش��تر در اس��تان به ويژه از منظر تخصيص اعتبار مورد نياز براي تكميل 
پروژه هاي در دست اجراست.« وي با تأكيد بر اينكه در اين سفر تفاهمنامه 
2 هزار و ۳۰۰ واحد مسكوني محرومين در استان امضا شد كه از اين ميزان 2 
هزار واحد در مناطق و شهرهاي زير 2۵ هزار نفر و ۳۰۰ واحد هم براي چهار 
شهر باالي 2۵ هزار نفر استان ساخته خواهد شد، ادامه داد: »عالوه بر اين 2 

هزار ميليارد تومان اعتبار به طرح و پروژه هاي استان اختصاص يافت.«
 استاندار ايالم يكي ديگر از مهم ترين اقدامات در اس��تان در ارتباط با اتمام 
طرح هاي اولويت دار به ميزان 2۳ پ��روژه و با اعتبار ب��االي 1۳7۰ ميليارد 
تومان است، گفت: »سفر معاونين رئيس جمهور به استان منجر به امضاي 
تفاهمنامه ساخت ۴ هزار و ۴۶۰ واحد مسكوني در استان شد.« وي با اشاره 
به سفر اخير رئيس سازمان بنياد شهيد به ايالم نيز تصريح كرد: »در جريان 
اين سفر تفاهمنامه تأمين زمين و ساخت 11۰۰واحد مسكوني و ساماندهي 
اشتغال و كارآفريني ايثارگران بين استانداري ايالم و بنياد شد و امور ايثارگران 

كشور امضا شد.«
سليماني دشتكي ادامه داد: »براساس اين تفاهمنامه تا پايان دولت دوازدهم 
بخش عمده اي از اين واحدهاي مس��كوني تحويل متقاضيان و هزار و 2۰۰ 
فرصت شغلي نيز براي جامعه هدف مشمول و متقاضي اشتغال استان ايجاد 

مي شود.«
به گفته اين مسئول، دستگاه هاي اجرايي، فرمانداران و بخشداران بايد تمامي 
مشكالت را در راس��تاي تس��ريع در عملياتي كردن هرچه سريع تر احداث 
واحدهاي مسكوني محرومان در استان شناسايي و راهكارهاي رفع آن از سوي 

دستگاه هاي اجرايي مرتبط را ارائه دهند. 

 آغاز ساخت باغ موزه دفاع مقدس بوشهر
 در چهلمين سالگرد دفاع مقدس

مدي�ركل حف�ظ آث�ار و نش�ر ارزش ه�اي دف�اع مق�دس 
اس�تان بوش�هر از كلنگ زن�ي س�اخت ب�اغ م�وزه دف�اع 
مق�دس ب�ا حض�ور مس�ئوالن در بن�در بوش�هر خب�ر داد. 
سرهنگ عليرضا غريبي مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان بوشهر با تبريك چهلمين سالگرد هفته دفاع مقدس ازسرعت گرفتن 
ساخت باغ موزه دفاع مقدس بوشهر خبرداد و گفت: توليد آثار فاخر هنري 
با موضوع دفاع مقدس يكي از مهم ترين وظايف اداره كل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس استان بوشهر است كه اين موضوع به صورت جدي 

در حال اجراست. 
وي افزود: در حوزه هنر مخاطبان زيادي وجود دارد كه الزم نيست حتماً ما 
آنها را پاي كار بياوريم بلكه مخاطب خود به دنبال توليدات هنري مي آيد و 

از آنها بهره برداري الزم را مي كند. 
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان بوشهر تصريح 
كرد: امروز تكنول��وژي و فضاي مجازي به آس��اني در اختيار نوجوانان 
و جوانان قرار دارد و مورد اس��تفاده آنها قرار مي گي��رد به همين علت 
همان قدر كه فضاي مجازي مي تواند بس��يار خطرناك باشد مي توان 
بهره هاي فراواني نيز از آن برد.  غريبي از رونمايي از دو پادكست نمايش 
راديويي خبر داد و گفت: اين دو اثر در حوزه ايثار و شهادت توليد شده 
است و به راحتي از طريق تلفن همراه در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد 
كه تالش شده است از ش��خصيت هاي هنري در زمينه توليد اين آثار 

استفاده شود. 
وي افزود: فعال سازي ستادهاي شهرستاني گراميداشت چهلمين سالگرد 
دفاع مقدس به رياست فرماندار و دبيري فرمانده سپاه هر شهرستان و 
آغاز به كار نگارش دانشنامه 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 2 هزار برسد. 

رشد 125درصدي پرداخت زكات
 در خراسان شمالي 

مردم استان خراسان ش�مالي در نيمه     خراسان شمالي
نخست امسال بيش از ۱۶ ميليارد و ۴۰۰ 
ميليون تومان زكات پرداخت كردند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه 
اس�ت.  داش�ته  رش�د  درص�د   ۱2۵ گذش�ته  س�ال 
مجيد الهي راد مديركل كميته امداد امام خميني)ره( خراسان شمالي با 
بيان اينكه مردم نيكوكار طي نيمه نخست امسال بيش از 1۶ ميليارد و 
۴۰۰ ميليون تومان زكات پرداخت كردند، گفت: اين رقم نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته خود بيش از 12۵ درصد افزايش  يافته است. 
وي هدف گذاري دبيرخانه ش��وراي زكات در س��ال ۹۹ را 1۸ ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون تومان اع��الم كرد و افزود: هم اكنون ش��اهد تحقق ۹۰ 
درصد برنامه هاي اين فريضه الهي هستيم.  مديركل كميته امداد امام 
خميني)ره( خراسان شمالي ادامه داد: 1۳ ميليارد و 1۰۰ ميليون تومان 
از رقم كلي زكات امس��ال به  صورت واجب و مس��تحب پرداخت  شده 
اس��ت و ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان آن نيز زكات فطريه و كفارات 
بوده است.  الهي راد گفت: از مجموع زكات پرداختي كشاورزان و مردم 
نيكوكار اس��تان تنها يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان به صورت نقد و 
كاال وارد دبيرخانه شوراي زكات شده كه تمام آن براي نيازمندان هزينه 
شده است و باقيمانده رقم زكات پرداختي نيز به صورت مستقيم زير نظر 
اين دبيرخانه براي روس��تاي هاي پرداخت كننده زكات در بخش هاي 
نيازمندي محرومان و همچنين ساخت پروژه هاي عمراني هزينه شده 

است. 
وي افزود: از مجموع ۵۰۰ روستاي استان خراسان شمالي امسال در حركتي 

جهادي ۴2۰ روستا زكات واجب خود را پرداخت كردند. 

تخت هاي  ICU بيمارستان هاي كشور
 به 1۰ هزار رسيد

با اقدامات اخير وزارت بهداش�ت در      هرمزگان
مراكزدرمان�ي  تجهي�ز  خص�وص 
تخت هاي )آي س�ي يو( بيمارس�تان هاي كش�ور به ۱۰ هزار تخت 

رسيد. 
ايرج حريرچي معاون كل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 
حاشيه سفر به بندرعباس، با اشاره به فعاليت ۸۰ هزار تخت بيمارستاني 
تا سال آينده، گفت: ۳7 هزار تخت تاكنون نصب شده است، ۴۵ هزار 
تخت بازسازي ش��ده و 1۴ هزار تخت نيز هفته سالمت سال آينده به 
شبكه درمان اضافه مي شود.  وي افزود: استان هرمزگان 2 هزار و 1۰۰ 
تخت بيمارستاني دارد كه ۸1۰ تخت آن در هفت سال گذشته اضافه 
شده است.  معاون كل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ادامه داد: 
با اضافه شدن هزار و ۳۰۰ تخت به چرخه درمان هرمزگان وضعيت اين 
استان از متوسط كشوري هم باالتر مي رود.  حريرچي خاطرنشان كرد: 
از اين تعداد ۹۵۰ تخت دولتي و مابقي در بخش هاي نظامي و خصوصي 
فعال مي شود.  وي ادامه داد: اميدواريم با افتتاح بيمارستان شريعتي 
بندرعباس كه خدمات تخصصي و فوق تخصصي زنان ارائه مي دهد و 
يك بيمارستان دولتي و دانشگاهي است و بخش درماني فعالي دارد نياز 

هرمزگان كه از گذشته به اين بخش بوده است، مرتفع شود. 
معاون كل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به رشد ميزان 
باروري بسيار خوب در هرمزگان گفت: چهار اتاق عمل، آي. سي. يو و 
ان. آي. سي. يو كه در اين بيمارستان وجود دارد كمك شاياني به استان 
خواهد كرد؛ قطعاً وقتي ميزان باروري باال اس��ت احتمال خطر نيز در 

اين افراد بيشتر است. 
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 سجاد مرسلي 

۵۰۰ الم�ان دفاع     اصفهان
مقدس با عنوان و 
جمله واحد »م�ا ملت ش�هادتيم« در معابر و 
ش�د.  نص�ب  اصفه�ان  ش�هر  پل ه�اي 
ايمان حجتي مديركل ارتباط��ات و امور بين الملل 
ش��هرداري اصفهان با اش��اره به اقدامات شهرداري 
اصفهان براي فضاسازي و زيباسازي شهر به مناسبت 
گراميداشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس، گفت: به 
همين مناسبت ديواره پازلي ساختمان ارگ جهان نما 
در ميدان امام حسين)ع( با موضوع دفاع مقدس و با 
عنوان »ما ملت شهادتيم« طراحي و نصب شده كه به 
ايثارگري گروه هاي مختلف مردمي در كشور پرداخته 
است.  وي با اش��اره به اقدامات سازمان زيباسازي در 
اتوبان ها و پل هاي مسير رودخانه زاينده رود، افزود: 
در اين زمينه المان ها و پرچم هايي با عنوان »ما ملت 
شهادتيم« در همه زيرگذرها و پل هاي اصلي سطح 
شهر، حلقه س��وم ترافيكي و نيز در نزديكي پل هاي 

رودخانه نصب شده است. 
مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان، 
تعداد اين المان ها را ۵۰۰ مورد عنوان و تصريح كرد: 
يكي ديگر از اقدامات شهرداري در راستاي فضاسازي 

شهر، نصب يك طرح گرافيكي ويژه در ورودي گلستان 
شهداي اصفهان است كه با يكي از آثار آبرنگ استاد 
شعرباف با حال و هواي دفاع مقدس، منقش و مزين 

شده است. 

حجتي با اشاره به نصب تصاوير شهداي سپاه در خيابان 
پاسداران، گفت: در اين راستا سه ديواره پازلي مزين به 
تصاوير شهدا، بنرهاي بزرگ شش متري و همچنين 
تابلوهاي ويژه اي براي فضاسازي اين خيابان نصب شده 
است؛ همچنين نصب تصاوير شهداي ارتش در سه 
راه حكيم نظامي ورودي خيابان دانشگاه نيز از ديگر 
اقدامات براي فضاسازي شهر در هفته دفاع مقدس 
است.  وي با اشاره به اينكه تبليغات محيطي شهرداري 
در تك پايه ها و لمپوست هاي نقاط مختلف شهر با شعار 
كليدي »ما قوي هستيم« انجام گرفته است، افزود: در 
اين زمينه يك مجموعه طرح گرافيكي شامل 1۰ طرح 
با محوريت تصاوير شهدا و حال و هواي دفاع مقدس، 

طراحي و در نقاط مختلف شهر نصب شده است. 
وي با اش��اره به اجراي ۴۰ عنوان برنامه به مناسبت 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس در شهر اصفهان تصريح 
كرد: اين برنامه ها با شعار »ما قوي هستيم« در دو بخش 

برنامه هاي مجازي و عرصه  محور برگزار مي شود. 

500 نماد دفاع مقدس در معابر و پل هاي شهر اصفهان نصب شد 

اجرای طرح ملي   »سرباز ماهر«  كميته امداد در خوزستان
مل�ي  ط�رح      خوزستان
مهارت آم�وزي 
»سرباز ماهر« بين  كميته امداد امام خميني)ره( 
اس�تان خوزس�تان و قرارگاه مه�ارت آموزي 

نيروهاي مسلح  اجرايي شد. 
 ناجي عبياوي، معاون اشتغال و خودكفايي كميته 
امدادامام خميني )ره( اس��تان خوزستان با اشاره 
به انعقاد تفاهمنامه همكاري ما بين كميته امداد 
و قرارگاه مهارت آموزي نيروهاي مسلح به منظور 

مهارت آموزي سربازان تحت حمايت، گفت: اين تفاهمنامه با هدف اثربخشي خدمت سربازي و توسعه توانمندي 
جامعه هدف براي كمك به اشتغال و تسهيل ورود سربازان وظيفه خانواده هاي تحت حمايت به بازار كار و تحقق 
شعار جهش توليد به صورت ملي منعقد گرديد كه براساس اين تفاهمنامه فرزندان ذكور خانوارهاي مددجو كه 
مشمول خدمت سربازي هستند از آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي رايگان بهره مند مي شوند.  وي با بيان 
اينكه براساس اين طرح كميته امداد مددجويان مشمول خدمت سربازي را شناسايي و شش ماه پيش از آغاز 
دوره سربازي آموزش هاي مهارتي رايگان به آنان آموزش مي دهد، تصريح كرد: سربازان مددجو به منظور دريافت 

اين مهارت هاي فني بايد ابتدا در سامانه سرباز ماهر به نشاني http://sarbazmaher. ir ثبت نام كنند. 

 برگزاري رزمايش مواسات و كمك مؤمنانه در مهريز 
همزمان با ايام      يزد
هفت�ه دف�اع 
مقدس و در راستاي لبيك به فرمان رهبر معظم 
انقالب در خصوص كمك به نيازمندان، اولين 
مرحله از دومين دور رزمايش مواسات و كمك 
مؤمنان�ه در مهريز ب�ا محوريت ام�ام جمعه 
ش�د.  اج�را  شهرس�تان 
حجت االسالم »عبدالرضا محي الديني« امام 
جمعه مهريز در حاش��يه اجراي اين رزمايش 

مواسات و كمك مؤمنانه گفت: با همت و تالش ناحيه مقاومت بسيج، قرارگاه رزمايش مواسات و اداره 
آموزش و پرورش شهرس��تان، اولين نوبت از دومين دور رزمايش مواسات و كمك مؤمنانه همزمان 
با ايام هفته دفاع مقدس برگزار ش��د.  وي افزود: در اين مرحله از رزمايش تعداد بالغ بر 7۰۰ بسته 
معيش��تي به ارزش تقريبي ۳۵۰ هزار تومان تهيه شده كه هر بسته ش��امل 1۰ قلم جنس از جمله 
لوازم التحرير، برنج، حبوبات، روغن، گوشت و شكر است كه در اسرع وقت توسط آموزش و پرورش 

شهرستان بين خانواده دانش آموزان بي بضاعت شهرستان توزيع خواهد شد. 

پسته ورامين رقيب جدي محصول رفسنجان  
   تهران هم اكنون كيفيت 
پسته هاي توليد 
ش�ده در شهرس�تان ورامين ب�ا محصول 
رفسنجان كرمان برابري مي كند و به خارج از 

كشور صادر مي شود. 
محسن بنائيان مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
ورامين گف��ت: اكثر مردم، ورامي��ن را با توليد 
محصوالتي همچون گندم، جو، بادمجان، طالبي 
و ذرت علوفه اي بشناسند ولي سال هاست كه 

اراضي جنوبي دشت ورامين به كشت محصول پسته اختصاص يافته و بيش از ۸ هزار هكتار باغات پسته، 
محصولي با كيفيت توليد و روانه بازار مصرف مي كنند.  وي افزود: نخستين بار در دهه پنجاه، ده ها اصله 
درخت پسته توسط اداره اصالح و تهيه نهال و بذر در روستاي خاوه از توابع بخش جوادآباد ورامين كاشته 
شد.  مدير جهاد كشاورزي شهرستان ورامين ميانگين برداشت پسته در باغات شهرستان را 2 هزار كيلو 
پسته خشك در هكتار اعالم و تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه امسال بيش از ۸ هزار تن محصول 
پسته از باغات شهرستان برداشته شود.  بنائيان گفت:۶۰ درصد از محصول پسته ورامين احمدآقايي، 

2۰ درصد اكبري، 1۰ درصد كله قوچي و 1۰ درصد فندقي است. 

رونمايي از اولين نرم افزار ويژه شهداي   نهبندان
اولين ن�رم افزار      خراسان جنوبي
وي�ژه ش�هداي 
شهرستان نهبندان به نام كتاب زندگي در مراسم 
فرهنگ�ي و هنري ي�اد ي�اران رونمايي ش�د. 
حسن مالداري طراح نرم افزار اندرويدي كتاب 
زندگي گفت: در اين نرم اف��زار به زندگينامه 
ش��هدا و وصاياي آ نها پرداخته شده است و در 
بخش اول به معرفي شهرستان نهبندان، بخش 
دوم به معرفي سرداران شهيد شهرستان و در 
انتها به معرفي شهدا به صورت تفكيك دهستان هاي شهرس��تان نهبندان پرداخته شده است.  وي 
افزود: عالقه مندان به نصب اين نرم افزار در گوشي هوشمند مي توانند آن را در روز هاي آتي از كافه بازار 

دانلود كنند. 
طراح نرم افزار اندرويدي كتاب زندگي ادامه داد: نرم افزار كتاب زندگي با هدف معرفي سرداران شهيد و 
شهداي شهرستان و وصاياي آنها به نسل جوان امروزي كه بيشتر با تكنولوژي و فضاي مجازي در ارتباط اند 

طراحي و توليد شده است. 

فعاليت 1۰۰  طلبه   جهادي 
در بيمارستان هاي قم

     قم مس�ئول كميت�ه اع�زام ب�ه 
بيمارستان هاي س�تاد حوزوي 
بحران و حوادث غيرمترقبه، از فعاليت بيش از ۱۰۰ طلبه و روحاني 
جهادي در بيمارستان هاي قم در موج سوم شيوع كرونا خبر داد. 
حجت االس��الم حس��نعلي خوئين��ي مس��ئول كميته اع��زام به 
بيمارستان هاي ستاد حوزوي بحران و حوادث غيرمترقبه قم با اشاره 
به خدمات روحانيون به بيماران كرونايي گفت: تاكنون حدود 2۰۰ 
نفر ديگر از طالب و روحانيون جهادي براي حضور در بيمارستان ها و 

انجام خدمت، اعالم آمادگي كرده اند. 
وي افزود: بنابر صالحديد مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي قم، اين 
عزيزان هم به مرور زمان در بيمارستان هاي استان كه درگير با كرونا 
هستند مستقر مي شوند.  مسئول كميته اعزام به بيمارستان هاي 
ستاد حوزوي بحران و حوادث غيرمترقبه قم با اشاره به اينكه حدود 
يك س��وم از طالب جهادي بيمارس��تان ها را بانوان طلبه تشكيل 
مي دهند تأكيد كرد: طالب جهادگر همچون گذشته آماده فداكاري 

و ايثار در امر مقابله با موج سوم شيوع كرونا هستند. 

 توزيع 5۰۰ بسته نوشت  افزار  
ميان  دانش آموزان نيازمند آستارايي

به مناسبت هفته دفاع مقدس ۵۰۰      گيالن 
بي�ن  نوش�ت افزار  بس�ته 
دانش آموزان كم برخوردار شهرستان مرزي آستارا توزيع شد. 
 سرهنگ بهزاد قنبري فرمانده سپاه آستارا گفت: با همكاري سپاه 
ناحيه شهرستان مرزي آستارا، گروه هاي جهادي، بسيج، اصناف و 
خيران، ۵۰۰ بسته نوشت افزار بين دانش آموزان مناطق محروم اين 

شهرستان توزيع شد. 
وي با بيان اينكه ارزش اين بسته ها در مجمع 1۵۰ ميليون تومان 
است، افزود: هر بسته شامل مداد، دفتر، خودكار، كيف و دفترچه 
يادداشت است كه براي تهيه هر بس��ته حدود ۳۰۰ هزار تومان 
هزينه شده است.  فرمانده سپاه آس��تارا ادامه داد: عالوه بر توزيع 
ملزومات مورد نياز دانش آموزان به خانواده آنها نيز س��بد غذايي 

اهدا شد. 
س��رهنگ قنبري گفت: در راس��تاي كمك هاي مؤمنانه نيز سپاه 
برنامه هاي ويژه��اي را تدارك ديده اس��ت كه هرك��دام از آنها در 

زمان هاي برنامه ريزي شده اجرايي خواهد شد. 

كمك 41 ميليارد توماني خيران
 به نوسازي مدارس مركزی

    مركزي خيران در ش�ش ماه�ه ابتداي 
امس�ال ۴۱ ميلي�ارد توم�ان به 
كردن�د.  كم�ك  مرك�زي  اس�تان  م�دارس  نوس�ازي 
رضا محمدي مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان مركزي گفت: 
در سال گذشته كمك هاي مردمي و خيرين براي عمران و نوسازي 
مدارس بيش از 2۹ ميليارد تومان بوده است كه در شش ماهه ابتداي 
امسال به ۴1 ميليارد تومان رسيده است.  وي افزود: تعهد سازمان 
نوسازي استان براي س��ال 1۴۰۰ بيش از ۶۵ ميليارد تومان است.  
استاندار مركزي هم گفت: طرح آجر به آجر كه طرح ابتكاري وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان نوسازي مدارس كشور است راهكاري 
براي تقويت مالي آموزش و پرورش در موضوع عمران مدارس است. 
 آقازاده افزود: در اين طرح در واقع كوچك ترين كمك هاي مردم و 

افراد خير به كمك نوسازي مدارس مي آيد. 
وي تصريح كرد: براي فرهنگ سازي و كمك مردم به اين طرح صدا 
و سيما و كساني كه امكانات تبليغات دارند اين طرح و مزاياي آن را 

به اطالع مردم برسانند. 

برنامه ریزی برای معرفی 950 دانش آموز 
شهید لرستان به جامعه 

امسال   31 هزار فرصت شغلي
 در كرمانشاه ایجاد شد 

   لرستان استان لرستان۹۵۰ 
شهيد دانش آموز 
دارد كه خيلي از آنها به لحاظ س�ني به شهيد 
فهميده نزديك هس�تند، اما تاكنون اقدامي 
براي معرفي آنها انجام نشده  است كه  بزودي در 

اين زمينه اقدام خواهد شد. 
محس��ن رش��يدي مديركل حفظ آثار و نش��ر 
ارزش ه��اي دفاع مقدس لرس��تان ب��ا تأكيد بر 
اينكه شهداي شاخص استان آن طور كه بايد به 
جامعه معرفي نشده اند، گفت: لرستان جزو اولين 
استان هايي بود كه اقش��ار مختلف آن در ميدان 

دفاع از ميهن حضور پيدا كردند. 
وي با اش��اره به حضور خودج��وش رزمندگان 
لرستاني در هش��ت س��ال دفاع مقدس، افزود: 
لرستان 1۰۸ دانش��جو و ۹۵۰ دانش آموز شهيد 
دارد در ضمن  ارتش، س��پاه، هالل احمر، ادارات 
و… نيز داراي ش��هداي فراواني هستند و همه 

اقشار استان درگير بحث دفاع مقدس بودند. 
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
لرستان با اش��اره به برگزاري كنگره ملي ۶۳۰۰ 
شهيد لرستان در سال 1۴۰۰، تصريح كرد: در اين 
كنگره رسانه ها مي توانند اثرگذار باشند تا حداقل 

تاريخ شفاهي، آثار، عكس و… شهدا و رزمندگان 
را احصاء كنيم و در محتواس��ازي باغ موزه دفاع 

مقدس موفق عمل كنيم. 
رشيدي با تأكيد بر اينكه متأسفانه شهداي 
شاخص لرس��تان آن طور كه بايد به جامعه 
معرف��ي نش��ده اند، تصريح كرد: اس��تان ما 
۹۵۰ ش��هيد دانش آموز دارد ك��ه خيلي از 
آنها به لحاظ سني به شهيد فهميده نزديك 
هس��تند، اما اقدامي براي معرفي آنها انجام 

نشده  است. 
وي با تأكيد بر اينكه در گذشته اقداماتي در 
راستاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، معرفي 
شهدا و حماسه هاي رزمندگان صورت گرفته 
اما خيلي كم است، گفت: ما نتوانسته ايم اين 
ظرفيت را براي جامعه ترسيم و تبيين كنيم 
كه اين امر به طور حتم مطالبه اي اس��ت كه 
نسل آينده از ما خواهد داش��ت كه باغ موزه 
دفاع مقدس مي تواند يكي  از راه هاي ما براي 
انتقال ارزش  ها باشد كه نياز به محتواسازي 
دارد. با وجود اينكه در اي��ن زمينه كار هايي 
انجام ش��ده اما كافي نيس��ت و بايد بيشتر از 

گذشته در اين زمينه فعاليت كنيم. 

در ش�ش ماهه     كرمانشاه
ابتدايي امسال 
3۱ ه�زار و 88۶ فرصت ش�غلي در اس�تان 

كرمانشاه ايجاد شده است. 
حسن عزيزي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
كرمانشاه گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، 
براي امسال ۴7 هزار و ۳۰۸ فرصت شغلي ناخالص در 
استان ايجاد مي كنيم تا طبق سند اشتغال 2/۵ درصد 

از نرخ بيكاري استان را كاهش دهد. 
وي افزود: طبق اي��ن برنامه، تا پايان ش��ش ماهه 
ابتدايي امس��ال بايد 2۴ هزار و 7۵۵ ش��غل ايجاد 
مي كرديم كه در اين مدت ۳1 هزار و ۸۸۶ فرصت 

شغلي ايجاد شده است. 
مدي��ركل تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي اس��تان 
كرمانشاه ادامه داد: براين اساس تاكنون ۶7 درصد 
از هدف گذاري انجام شده در استان را از ابتداي سال 

تا پايان شهريور تحقق بخشيده ايم. 
عزيزي گفت: در بين شهرس��تان هاي اس��تان هم 
شهرستان سرپلذهاب با ۸7 درصد بيشترين شغل را 
در اين مدت ايجاد كرده و پس از آن شهرستان هاي 
سنقر با ۸2 درصد و صحنه با 77 درصد در رتبه هاي 

بعدي قرار گرفته اند. 

به گفته اين مسئول، كمترين ايجاد اشتغال در استان 
هم مربوط به شهرستان هرسين با ۵۵ درصد تحقق 

هدف گذاري انجام شده بوده است. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه 
به همراهي و همكاري دستگاه هاي اجرايي مختلف 
استان براي تحقق هدف گذاري انجام شده در حوزه 
اشتغال هم اشاره كرد و گفت: در بين دستگاه هاي 
اجرايي استان هم بنياد مسكن انقالب اسالمي با 17۰ 
درصد، علوم پزشكي با 1۳7 درصد و جهاد دانشگاهي 
با ۹۹ درصد تحقق بيشترين سهم اشتغالزايي را در 
استان داشته اند.  عزيزي در ادامه به آخرين وضعيت 
استان در پرداخت تسهيالت كرونايي هم اشاره كرد 
و گفت: از ابتداي امسال تاكنون 1۳۰ ميليارد تومان 
تسهيالت كرونايي در استان پرداختي داشته ايم كه 
از نظر پرداخت در رتبه شش��م كشوري قرار داريم.  
محس��ن رخصي مديركل كميته امداد استان هم 
در اين نشست كمك به ايجاد اشتغال، كاهش نرخ 
بيكاري و توانمندس��ازي خانواده هاي محروم را از 
برنامه هاي داراي اولويت كميته امداد استان خواند 
و گفت: طي سنوات اخير با همكاري خوب بانك ها 
توانسته ايم در بحث ايجاد اشتغال براي خانواده هاي 

محروم قدم هاي بسيار خوبي برداريم. 

   كرمانشاه:   فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان كرمانشاه 
از كشف و ضبط 2۸7 قطعه شئي تاريخي مربوط به دوره هخامنشي 

در كرمانشاه خبر داد. 
س��رهنگ ابوالقاس��م ايمان پور گفت: از چندي پي��ش فعاليت چند 
قاچاقچي اشياء عتيقه در يكي از اس��تان هاي جنوب غربي كشور كه 
قصد داشتند گنجينه اي از اشياء تاريخي را به كرمانشاه منتقل كنند، 

تحت نظر قرار داديم. 
وي تصريح كرد: پس از ورود اي��ن قاچاقچيان به كرمانش��اه با انجام 
كارهاي اطالعاتي و درياف��ت حكم قضايي اقدام به دس��تگيري آنها 

كرديم. 
    هرمزگان: معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش هرمزگان از 
آغاز توزيع درس نامه هاي آموزشي براي دانش آموزان ابتدايي محروم 

از آموزش مجازي خبر داد. 
ايرج بيت اللهي گفت: در راس��تاي عدالت آموزش��ي 27 هزار و ۴۹۵ 
درس نامه خودآموز بين دانش آموزاني كه دسترس��ي ب��ه اينترنت و 

پوشش تلويزيوني ندارند توزيع شد. 
وي افزود: براي سال تحصيلي جاري 171 محتواي آموزشي توليد و در 

شبكه اجتماعي دانش آموزان )شاد( بارگذاري شده است. 
 خوزستان: به بهانه فرار سيدن پنجم مهرماه، سالروز شكست حصر 
آبادان، يكي از جانبازان دفاع مقدس، پرچم جمهوري اسالمي ايران را 

به يكي از مدافعان سالمت اين شهر تقديم كرد. 
در اين آيي��ن كه در بيمارس��تان آيت اهلل طالقاني آبادان برگزار ش��د 
پرويز خردمند، مداح اهل بيت و جانباز جنگ تحميلي براي دقايقي 

به مداحي پرداخت. 
در ادامه از 1۵ ايثارگر و جانباز دانشكده علوم پزشكي آبادان نيز تقدير 
به عمل آمد و حجت االسالم والمسلمين روزپيكر، نماينده ولي فقيه 

در سپاه آبادان سخنران ويژه اين مراسم بود. 
 گيالن: به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با برگزاري ويژه برنامه 
»ايستاده در سنگر« كه در سالن سينماي اداره كل كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان استان گيالن در رشت صورت گرفت، مجموعه هاي 

»مثل باران« و »قصه هاي عمو ابراهيم« رونمايي شد. 
اين مجموعه ش��عر در س��ال 1۳۹۸ به همت بنياد حفظ  آثار و نش��ر 
ارزش هاي دفاع مقدس و همراهي نشر صرير، به چاپ رسيده و در ۴۶ 

صفحه در اختيار عالقمندان حوزه ادبيات قرار خواهد گرفت. 
 هرمزگان:فريدون همتي، استاندار هرمزگان گفت: فاز نخست آب 
شيرين كن يك ميليون مترمكعبي مشترك هرمزگان، كرمان و يزد، با 
ظرفيت 2۰۰ هزار مترمكعب نيز آبان ماه سال جاري افتتاح مي شود كه 

بخشي از آن براي تأمين آب شرب بندرعباس استفاده مي شود. 


