
 با توزيع 650 بسته غذايي 
به ارزش 227میلیون تومان 

 كمك مؤمنانه دفتر مقام معظم رهبري 
به دست دلگاني ها رسيد

ب�ا نزديك ش�دن ب�ه اربعی�ن حس�یني يكب�ار ديگ�ر مؤمنان 
آم�اده مي ش�وند ت�ا در مرحل�ه ديگ�ري از رزماي�ش همدلي و 
مواس�ات، كمك هايش�ان را به دس�ت نیازمندان و خانواده هاي 
 مح�روم برس�انند. ام�ا اين ب�دان معن�ي نیس�ت ك�ه در میان 
مراحل مختل�ف اين رزمايش كاري انجام نش�ده و كمكي صورت 
نگرفت�ه باش�د. هفته دف�اع مق�دس بهانه خوب�ي بود ت�ا يكبار 
 ديگ�ر و در حركت�ي جه�ادي ايرانی�ان در اس�تان هاي مختلف 
ب�ه س�راغ همش�هريان نیازمندش�ان رفت�ه و در جه�ت رف�ع 
 مشكالتش�ان گام بردارن�د ك�ه ب�ر همی�ن اس�اس مناط�ق 
مختل�ف سیس�تان و بلوچس�تان ش�اهد كمك هاي�ي بودن�د 
ك�ه در همايش كمك ه�ای مؤمنانه برايش�ان ارس�ال مي ش�د. 
بخص�وص دلگاني ه�ا ك�ه س�بدهاي غذاي�ي اهداي�ي مق�ام 
معظم رهب�ري به دستش�ان رس�ید تا بدانن�د هی�چ نیازمندي 
در هی�چ نقط�ه از اي�ن آب وخ�اك فرام�وش نمي ش�ود. 

    
سيس��تان و بلوچس��تان از جمله اس��تان هايي اس��ت كه ب��ه خاطر 
خشكسالي هاي اخير با گرفتاري هاي زيادي دست به گريبان است و 
بروز حوادث ديگر از جمله سيل و طوفان هاي شن ساكنان روستاهاي 

اين استان را تحت فشار قرار داده است. 
با اين حال حركت هاي مؤمنانه براي كمك رساني به محرومان مناطق 
مختلف اين اس��تان پيوس��ته ادامه دارد و در قالب رزمايش همدلي 
و مواس��ات و در هفته دفاع مقدس 650 س��بد غذاي��ي اهدايي مقام 
معظم رهبري با كمك بسيج سازندگي سپاه دلگان بين نيازمندان و 

آسيب ديدگان ناشي از ويروس كرونا در اين شهرستان توزيع شد. 
فرمانده سپاه شهرس��تان دلگان در اين باره گفت: »650 سبد غذايي 
اهدايي دفتر مقام معظم رهبري ب��ه ارزش ۲ ميليارد و ۲۷5 ميليون 
ريال بين نيازمندگان و آس��يب ديدگان ناش��ي از وي��روس كرونا در 
شهرستان دلگان توزيع شد كه اين حركت نشان داد معظم له به فكر 

تمام شهروندان اين مرز و بوم هستند.«
سرگرد روح اهلل زماني نيا افزود: »هر كدام از اين سبد هاي غذايي شامل 
يك كيسه ۱0 كيلوگرمي برنج، ۲ عدد روغن مايع يك ليتري، ۴ بسته 
ماكاروني و رب به ارزش هر سبد ۳ ميليون و 500 هزار ريال بود و قرار 

است همچنان ادامه داشته باشد.«
در همين راس��تا و در روس��تاي هيرمند هم يك واح��د خانه محروم 
روستايي براي خانواده اي كه توان ساخت آن را نداشتند، احداث شد. 
اين خانه به همت بس��يج س��ازندگي ناحيه مقاومت بس��يج س��پاه 
شهرس��تان هيرمند و همزمان با هفته دفاع مقدس افتتاح و تحويل 

اين خانواده شد. 
س��رهنگ علي محب��ي فرمان��ده ناحيه مقاومت بس��يج س��پاه اين 
شهرس��تان با تأكيد بر اينك��ه محروميت زداي��ي از مهم ترين اهداف 
انقاب اس��امي اس��ت، گفت: »رس��يدگي به وضعيت نيازمندان و 
محروميت زدايي در ه��ر نقطه براي ما افتخار بزرگي اس��ت و بايد در 
 اين كار ها دس��ت به دس��ت هم دهيم تا محروميت ه��اي موجود را 

رفع كنيم.«
وي با بيان اينكه اي��ن واحد به مت��راژ ۴0 متر مرب��ع و اعتباري بالغ 
بر ۳00 ميليون ريال به همت جهادگران احداث ش��ده اس��ت، ادامه 
داد: »از ديگر برنامه هاي مدنظر اين ناحيه س��اخت ۹ واحد مسكوني 
ديگر است كه ان ش��اءاهلل به كمك گروه هاي جهادي ساخته خواهد 
 ش��د. ضمن اينكه براي اين خانه ها ف��رش نيز تهيه و ب��ه خانواده ها 

اهدا مي شود.«
در بخش ديگري از هيرمند، جهادگران اردوي سه روزه اي برگزار كردند 
تا به وضعيت ساكنان اين منطقه و نيازهايشان برسند. ناگفته نماند اين 

اردو در نقطه صفر مرزي استان سيستان و بلوچستان برگزار شد. 
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج س��پاه هيرمند با تأكيد بر اينكه اردوي 
گروه جهادي منتظران ظهور در راستاي محروميت زدايي بوده در اين 
مدت در بخش مركزي شهرستان هيرمند نيز فعاليت عمراني داشتند، 
گفت: »اين فعاليت ها شامل ساخت خانه محروم، ديوار كشي و ساخت 

سرويس هاي بهداشتي بود.«
  توزيع لوازم التحرير در میان دانش آموزان

جهادگران بسيج و سپاه تمام مناطق محروم سيستان و بلوچستان را 
زير چتر خود دارند و براي رفع نيازها و تأمين خواسته هاي ساكنان اين 

مناطق از هيچ كاري دريغ نمي كنند. 
در ايرانشهر و در راستاي رزمايش همكاسي مهربان، به همت بسيج 
سازندگي و حوزه دانش آموزي اين شهرستان، تعداد ۲00 بسته وسايل 
آموزش��ي از جمله لوازم التحرير و كيف مدرسه در بين دانش آموزان 

مدارس ايرانشهر توزيع شد. 
در اين رزمايش س��رهنگ پاس��دار فدا حسين س��رگلزايي جانشين 
سپاه شهرستان ايرانشهر گفت: »در قالب رزمايش همدلي و مواسات 
و به بهانه آغاز س��ال تحصيل��ي جديد اين حركت ب��ا هدف كمك به 
دانش آموزان بي بضاعت در ش��هر هاي بزمان، بمپ��ور و مناطق دامن، 

آبچكان و پازرد بوده و لوازم مورد نياز در ميان آنها توزيع شد.«
به گفته اين مس��ئول، با توجه به موج جديد ش��يوع وي��روس كرونا 
 در پاييز و زمس��تان قرار اس��ت اي��ن خدمات ت��ا پايان س��ال ادامه 

داشته باشد. 
كمي آنطرف تر يعني در شهر جالق سراوان نيز بسته هاي معيشتي در 

بين خانوارهاي نيازمند و آسيب ديده از كرونا توزيع شد. 
به گفته جانش��ين حوزه ش��هيده مطهره نارويي، با ش��يوع ويروس 
كرونا و ب��ا توجه به ش��رايط اقتصادي ك��ه تأمين مواد م��ورد نياز را 
براي اقش��ار محروم و كم بضاعت جامعه س��خت تر كرده است، اقام 
پر تقاضا همچ��ون برن��ج، رب، تن ماه��ي، ماكاروني، س��ويا، نخود، 
روغن را در قالب بس��ته هاي معيش��تي كه ارزش هر بس��ته به مبلغ 
 ۳00 هزار تومان اس��ت، آماده كرده و به خانواده ه��اي كم برخوردار 

اهدا كرديم. 
امامي راد گف��ت: »خانوار هاي نيازمند توس��ط پايگاه ه��اي مقاومت 
شناسايي شدند و توزيع بسته هاي معيشتي نيز با حفظ كرامت افراد 
انجام شد و از خداوند متعال مي خواهيم به ما قدرت و توان بدهد تا در 
خدمت همنوعان خود باشيم تا در حد توان قسمتي از مشكات آنان 

را كاهش دهيم.«
اين كار در منطقه نيمروز هم انجام شد و بر اساس آن تعداد 500 بسته 
غذايي در بين نيازمندان و روس��تاييان محروم اين شهرستان توزيع 
شد. اين بسته ها نيز ش��امل برنج، روغن، ماكاراني، رب، عدس، نخود، 

تن ماهي و سويا بود. 

افتتاح 150 مدرسه جديد در مناطق 
كم برخوردار از سوی ستاد اجرايي  فرمان امام

با افتتاح ۱50 مدرس��ه جديد در مناطق كم برخوردار كش��ور، تعداد 
مدارس س��اخته ش��ده توس��ط س��تاد اجرايي فرمان ام��ام در نقاط 

كم برخوردار به ۱۴00 مدرسه رسيد. 
طي مراس��مي با حضور آيت اهلل محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام 
معظم رهبري، محمد مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان امام، رخشاني 
مهر معاون وزير آموزش و پرورش و حضور ويدئوكنفرانس نمايندگان 
ولي فقيه و استانداران استان هاي زنجان، خوزستان و خراسان شمالي، 

۱50 مدرسه جديد در ۲۲ استان كشور افتتاح شد. 
در اين مراس��م ك��ه در محل نمايش��گاه دائمي س��تاد اجرايي فرمان 
امام در تهران برگزار مي ش��د، همچنين ۱5 مدرس��ه كانكسي مجهز 
به عشاير كرمانش��اه، ۱0 دس��تگاه ون براي بازماندگان از تحصيل در 
سيستان وبلوچستان و 50هزار بسته نوشت افزار براي توزيع در مناطق 

محروم استان تهران تحويل وزارت آموزش و پرورش شد. 
آيت اهلل محم��د محمدي گلپايگاني رئيس دفت��ر مقام معظم رهبري 
در اين مراس��م گفت: مردم ايران در ماجراي كرون��ا و راه اندازي موج 
همدلي  و ارس��ال كمك هاي نقدي و غيرنقدي و بسته هاي معيشتي 
براي آسيب ديدگان كرونا شاهكار كردند و چشم دنيا را به خود خيره 

كردند. 
وي با اشاره به اقدامات و دستاوردهاي گسترده ستاد اجرايي به ويژه در 
ايام كرونا خاطرنشان كرد: ستاد اجرايي فرمان امام، امروز آبروي نظام 
است و حضور اين ستاد و بنياد بركتش در مناطق محروم حقاً و انصافاً 

موجب ايجاد بركت در اين مناطق بوده است. 
آيت اهلل گلپايگاني عنوان كرد: ساخت مدرسه و كمك به پرورش نسل 
آينده، نياز امروز كشور و اولويت اول شماست، استعدادهاي درخشان 
فراواني در سراسر كش��ور به ويژه در مناطق محروم داريم و هرقدر در 
اين خصوص خدمت كنيد و سرمايه و زمان و توجه بگذاريد ارزشمند 

است و جاي كار دارد. 
در ادامه مراسم محمد مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با تبريك 
ايام گراميداشت دفاع مقدس گفت: در جنگ هشت ساله هيچوقت ما 
به لحاظ لجستيكي و تجهيزات و ادوات با دشمن برابر نبوديم و قدرت 

جنگ كاسيك با او را نداشتيم. 
وي افزود: در آن زمان با دستور و تدبير امام، رزمندگان ما با استفاده از 
شيوه جهادي و فرهنگ بسيج توانستند دشمن تا دندان مسلح را از پا در 

بياورند و با روش هاي غير كاسيك پيروز شديم. 
مخبر با اشاره به اقدامات ستاد افزود: ما در س��تاد اجرايي براي ايجاد 
اشتغال و احياي كارخانه ها و كارگاه هاي تعطيل شده، توان انبوه خود 
مردم را به ميدان آورده ايم و موفق شديم سال گذشته ۱60 هزار شغل 
در كشور ايجاد كنيم كه تا پايان امس��ال اين رقم به بيش از ۳00 هزار 

شغل در كشور خواهد رسيد. 
وي با اشاره به افتتاح ۱50 مدرسه جديد افزود: رهبرمعظم انقاب چند 
سال پيش، از ستاد اجرايي خواستند تا ۱000 مدرسه در مناطق محروم 
بسازيم و ما تا امروز موفق شديم ۱۴00 مدرسه بسازيم و به لطف خدا تا 
پايان سال آينده تعداد اين مدارس را به ۲ هزار مدرسه خواهيم رساند. 
مخبر افزود: اقدامات س��تاد دراين حوزه به س��اخت مدرسه محدود 
نمي ش��ود و اهداي مدارس كانكس��ي، اه��داي ون و ميني ون جهت 
برگزاري كاس براي بازماندگان از تحصيل، اهداي تبلت دانش آموزي 
و بسته هاي نوشت افزاري در مناطق محروم هم جزو برنامه هاي ثابت 
ستاد اجرايي فرمان امام است و سالي يك ميليون بسته لوازم تحرير در 

اين مناطق توزيع مي كنيم. 
رخش��اني مهر، مع��اون وزير آم��وزش و پ��رورش نيز در اين مراس��م 
گفت: هر جا ما ب��راي پروژه هاي مربوط به س��اخت م��دارس و حتي 
طرح هاي نيمه تمام و برزمين مانده س��راغ ستاد اجرايي و بنياد بركت 
 رفتيم، اين دوس��تان به ياري ما شتافتند و با دس��ت باز در اين حوزه 

ورود كردند. 
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور افزود: در همه 
اين ۱50 مدرسه بنيادبركت كه افتتاح مي شود، نكات تربيتي و پرورشي 
و ش��اخص هاي س��ند تحول بنيادين آموزش رعايت شده است و اين 

مدارس به آزمايشگاه و نمازخانه و امكانات كامل مجهز هستند. 
در ادامه اين مراس��م، در ارتباط��ي ويدئوكنفرانس چهار مدرس��ه در 
رباط كريم اس��تان تهران، خراسان ش��مالي، زنجان و خوزستان نيز با 

دستور رئيس دفتر مقام معظم رهبري افتتاح شد. 
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 سجاد مرسلي محمدرضا هاديلو

ساخت بزرگ ترين     مركزي 
تقاطع غیر همسطح 
در اس�تان مركزي با عنوان آزادگان و س�ازه هاي 
عمراني ديگر خود گواه خدمت رساني بي منت از 
سوي قرارگاه س�ازندگي خاتم االنبیا)ص( است. 
سرهنگ پاسدار غامرضا كريمي مديركل حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي به همراه 
جمعي از كاركنان اين اداره ط��ي بازديدي از روند 
اجرايي پروژه شهيد صيدي اراك ضمن خداقوت به 
كاركنان قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( گفت: 
خدمات مجموعه قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
در بخش هاي مختلف نظير انرژي، عمراني، راه  سازي، 
نش��ان از توانايي باالي اين مجموعه خدمات رسان 
همراه با تخصص اس��ت كه همگان بر اين موضوع 

صحه مي گذارند. 
وي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( را محلي براي 
تربيت پيمانكاران خرد و كان در حوزه هاي گوناگون 

دانست و تصريح كرد: تربيت جوانان مؤمن و انقابي 
امروز يكي از وظايف اصلي اين قرارگاه بزرگ است 
چراكه تحقق اهداف واالي انقاب اسامي نيازمند 

داشتن نيروي انساني توانمندو كارآمد است. 
مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس 

استان مركزي تأكيد كرد: تقويت كارگاه هاي كوچك 
و حمايت از كارخانه هاي اس��تان از اقدامات خوب 
قرارگاه در استان بود كه زمينه سازي اشتغال و فروش 
توليدات محصوالت بومي را براي اين توليدكنندگان 

فراهم آورد. 

س��رهنگ كريمي ادامه داد: امروز تربيت جوانان 
مؤمن و انقابي يكي از وظايف اصلي اين قرارگاه 
بزرگ اس��ت چرا كه تحقق اهداف واالي انقاب 
اسامي نيازمند داش��تن نيروي انساني توانمند 

و كارآمد است. 
وي نظر نداشتن به منافع شخصي را از امتيازات 
اين ق��رارگاه س��ازندگي عنوان ك��رد و گفت: در 
پروژه هاي انجام ش��ده همواره ديده ايم با در نظر 
گرفتن كيفيت و سرعت و تكيه بر روحيه جهادي 
و س��رلوحه قراردادن انگيزه هاي انقابي و واليي 
سبب موفقيت چشم انگيز اين مجموعه متخصص 

و متعهد شده است. 
تقاطع غيرهمسطح ش��هيد صيدي در بلوار شهيد 
آنجفي حدفاصل ميدان مقاومت و شهرك پرديس 
واقع و از روي كمربندي ش��مالي گذر مي كند كه 
عمليات اجرايي آن توسط قرارگاه سازندگي خاتم 

االنبيا)ص( در حال انجام است. 

مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي:

قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( منشأ خيرات و بركات در كشور است 

اعطاي ۲۷ ميليارد تومان تسهيالت اشتغال به مددجويان البرزي
در ش�ش ماه�ه      البرز
نخست سال جاري 
27 میلیارد تومان تس�هیالت قرض الحسنه 
اشتغال به نیازمندان و مددجويان تحت حمايت 
كمیت�ه ام�داد در اس�تان الب�رز اعطا ش�د. 
ش��اهين رضايي معاون اش��تغال و خودكفايي 
كميته امداد امام )ره( اس��تان البرز ب��ا تأكيد بر 
اينكه اصلي ترين هدف اين نهاد توانمندس��ازي 
مددجويان از طريق اش��تغالزايي اس��ت، گفت: 

600 مددجوي كميته امداد و افراد نيازمند در استان البرز طي شش ماهه اول سال جاري ۲۷ ميليارد تومان 
تسهيات اشتغال و خودكفايي دريافت كردند.  وي افزود: به منظور مساعدت به مددجويان مجري طرح هاي 
خودكفايي، امسال دوره بازپرداخت تسهيات 50 ميليون توماني اشتغال از ۴۸ ماه به ۸۴ ماه افزايش  يافته 
است. معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام)ره( البرز با بيان اينكه تسهيات اشتغال در زمينه هاي 
خدماتي، توليدي صنعتي، دامپروري، كشاورزي و صنايع دستي به مددجويان و زنان سرپرست خانوار تحت 
حمايت كميته امداد و تعدادي از نيازمندان غير تحت حمايت پرداخت مي شود، تصريح كرد: طي اين مدت 

۱۴00 نفر از متقاضيان اشتغال نيز به مراكز كاريابي استان معرفي شده اند. 

 اجراي برنامه های فرهنگي بسيج رسانه در خوزستان  
مسئول بسیج     خوزستان
رسانه خوزستان 
تدوي�ن كتاب ش�هداي رس�انه خوزس�تان، 
جم�ع آوري اطالعات ش�هداي رس�انه براي 
برگزاري يادواره ش�هدا و اس�تقبال از كنگره 
سرداران و شهداي استان را، از جمله مهم ترين 
برنامه ه�اي هفته دف�اع مقدس اع�الم كرد. 
س��جاد بهمئي مسئول بس��يج رس��انه استان 
خوزس��تان گفت: از مهم ترين برنامه هاي بسيج 

رسانه خوزستان به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس، كه مي توان به آن اشاره كرد تدوين كتاب شهداي 
رسانه استان، جمع آوري اطاعات شهداي رسانه براي برگزاري يادواره شهدا و استقبال از كنگره سرداران و 
شهداي استان خوزستان، انتشار وصيت نامه و زندگينامه ۴0 شهيد در سطح رسانه هاي مكتوب و برخط، ديدار 
با خانواده شهداي رسانه و تجليل و تكريم پيشكسوتان و رزمندگان رسانه اي دفاع مقدس است. وي افزود: 
همچنين عطرافشاني مزار شهدا، راه اندازي كانون هاي بسيج شهرستان ها و معارفه مسئوالن آنها و تقدير از 

خبرنگاران حوزه دفاع مقدس نيز از ديگر برنامه هاي سازمان بسيج رسانه در اين هفته هستند.

برگزاری همايش بين المللي شمس و موالنا در هفته گردشگری
به مناسبت هفته     آذربايجان غربي
گردش���گري 
همايش بین المللي شمس و موالنا به صورت 

وبینار برگزار مي شود. 
جلي��ل جب��اري مدي��ركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي آذربايجان غربي 
گفت: در هفته گردش��گري امسال ۳۳ عنوان 
برنامه از جمل��ه اجراي تورهاي آشناس��ازي 
اصحاب رسانه و راهنمايان گردشگري و تجليل 

از فعاالن گردش��گري به صورت مجازي بوده و مراس��م هاي حضوري نيز در فضاي ب��از و با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود. 

وي افزود: تجليل از فعاالن صنعت گردشگري، همايش بين المللي شمس و موالنا به صورت وبينار، 
برگزاري دوره هاي آموزش ويژه فعاالن گردش��گري، برگزاري تورهاي آشناس��ازي اصحاب رسانه 
و راهنمايان گردش��گري، معرفي آناين ابنيه تاريخي، برگ��زاري نمايش عكس معرفي جاذبه هاي 
گردشگري استان، به صدا درآمدن زنگ گردشگري در مدارس، برگزاري مسابقه نقاشي دانش آموزان 

و پاك سازي اماكن تاريخي و گردشگري از جمله برنامه هاي هفته گردشگري است. 

راه اندازي پويش آجر به آجر در سيستان وبلوچستان 
ب�راي رسیدن     سيستان وبلوچستان
ب�ه میانگی�ن 
سرانه فضاي آموزشي كشوري، پويش آجر به آجر 
در استان سیستان و بلوچستان راه اندازي شد. 
رضا سرحدي نيا مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس سيستان و بلوچس��تان گفت: هم اكنون 
سرانه فضاي آموزشي در استان نسبت ميانگين 
كش��وري حدود ۲ مترمربع كمتر اس��ت و براي 
رسيدن به ميانگين كشوري به مشاركت بيشتر 
خيران نيازمنديم. وي با بيان اينكه از مهر پارسال تا مهر امسال هزار و 500 كاس درس تحويل شده است، 
افزود: اين تعداد كاس درس با مشاركت خيران و در قالب تعهد خيران با ۱۴۹ميليارد تومان مشاركت بخش 
خصوصي و ۴۷6 ميليارد تومان سهم بخش دولتي در يكسال گذشته محقق شده و تا رسيدن به ۲هزار و 500 
كاسي كه تعهد شده بود، ادامه مي يابد.  سرحدي نيا گفت:براي تحقق اين امر نيز پويش آجر به آجر با راه اندازي 
پايگاه اينترنتي )مهر مدرسه دات  اي آر( و همچنين آدرس )مهر مدرسه_آي آر( در اينستاگرام امكان فراخوان 

و جلب مشاركت مردم براي ساخت مدرسه شش و سه كاسه در استان فراهم شده است. 

 توزيع 50 هزار ماسك سه اليه 
در مدارس كردستان

رئیس اداره سالمت و تندرستي      كردستان
 آموزش و پ�رورش كردس�تان 
 از تهی�ه و توزيع 50 هزار ماس�ك س�ه اليه قابل شستش�و 

در سطح مدارس استان خبرداد. 
نادر منصوري رئيس اداره سامت و تندرس��تي آموزش و پرورش 
استان كردستان: در راستاي مقابله با بيماري كرونا و حفظ سامت 
دانش آموزان و تأمين بخشي از ملزومات بهداشتي مورد نياز مدارس، 
معاونت تربيت بدني و سامت آموزش و پرورش استان اقدام به تهيه و 

توزيع50 هزار ماسك سه اليه قابل شستشو نموده است. 
وي افزود: ماسك هاي تهيه شده ويژه مدارس كم برخوردار و حاشيه و 

مخصوص دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و متوسطه مي باشد. 
منصوري ضمن توصيه مجدد به مديران م��دارس براي رعايت 
بيش از پيش پروتكل هاي بهداشتي، بر شستشوي مداوم دست ها، 
فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك توسط دانش آموزان و 

عوامل اجرايي و آموزشي مدارس تأكيد كرد. 

۸0 اثر تاريخي چهارمحال وبختياري 
نيازمند تعمير و مرمت

   چهارمحال و بختياري  مع�اون می�راث فرهنگي 
اداره كل میراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختیاري از نیازمند 
بودن ۸0 اثر تاريخي در اس�تان به تعمی�ر و مرمت خبرداد. 
كورش باباييان معاون ميراث فرهنگ��ي اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري در خصوص وضعيت 
مرمت بناهاي تاريخي اين استان گفت: از سنوات گذشته اعتبارات ملي 
و استاني از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي مرمت و 
حفاظت از بناهاي تاريخي به اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري چهارمحال و بختياري اختصاص پيدا كرد با اين حال ۸0 

اثر تاريخي چهارمحال وبختياري نيازمند تعمير و مرمت است.
وي اف��زود: در حال حاضر مرم��ت قلعه فرخش��هر، نگهداري از 
قلعه چالش��تر، مرمت پل مصلي بروجن، بافت تاريخي روستاي 
سوادجان و ياسه چاي، قلعه امامزاده دستگرد، قلعه شلمزار، قلعه 

بارده و تعدادي از حمام هاي تاريخي در دستور كار قرار دارد. 

  يادواره شهداي عمليات كربالي 4 و 5 
در اردبيل برگزار شد

يادواره شهداي عملیات كربالي    اردبيل
 4 و 5 ب�ا گرامیداش�ت 267 
شهید اين استان در اين دو عملیات در محل باغ موزه دفاع 
 5 كرب�الي  فرهنگ�ي  رزم�ي  نمايش�گاه  و   مق�دس 
ش�د.  برگ�زار  اردبی�ل  ش�ورابیل  درياچ�ه  جن�ب 
سردار جليل بابازاده قانع فرمانده سپاه استان اردبيل در مراسم 
برگزاري يادواره هاي شهدا عمليات كرباي ۴ و5 گفت: ياد شهدا 
و ايثارگران و ياد و افتخارآفرينان اين كشور را گرامي مي داريم 
و اين گراميداش��ت ها طبق فرمايش��ات امام خامنه اي است كه 
مي فرمايند: زنده نگه داشتن ياد خاطره شهدا كمتر از شهادت 
نيست و اين مراسمات به دور از ديدگاه هاي سياسي مي باشد كه 

همه با عشق الهي برگزار مي شود. 
در اين مراسم نيز جواد صبور به بيان خاطراتي از شهداي اردبيل 
پرداخت و بعد از پايان سخنراني از كتاب »هفت خان سليمان« 

نوشته وفا منافي اردبيلي رونمايي شد. 

 پيشرفت فيزيكي 60درصدي 
سد خاييز تنگستان 

 اجراي ۳۸ پروژه اقتصاد مقاومتي در گيالن 
با 65درصد پيشرفت فيزيكی 

   بوشهر  در ح�ال حاضر 
س�د  س�اخت 
خايیز تنگستان استان بوش�هر با 60 درصد 
پیش�رفت فیزيكي ادامه دارد و اين در حالي 
اس�ت كه پیش از اين احداث راه دسترسي، 
برق رس�اني به پروژه، خريد تجهی�زات ابزار 
دقیق، فرازبند به ارتف�اع 16 متر و كالورت به 
طول 204 متر س�اخته و تكمیل شده است. 
علي درويشي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان بوشهر در خصوص آخرين مراحل ساخت 
سد خاييز تنگستان با اشاره به پيشرفت فيزيكي 60 
درصدي اين پروژه گفت: پيش از اين نيز احداث راه 
دسترسي، برق رس��اني به پروژه، خريد تجهيزات 
ابزار دقيق، فرازبند ب��ه ارتفاع ۱6 متر و كالورت به 

طول ۲0۴ متر ساخته و تكميل شده است. 
وي با تأكيد بر تأمين اعتبار الزم براي رسيدن به 
مرحله آبگيري س��د خاييز خاطر نشان كرد: سد 
خاييز به عنوان يكي از بزرگ ترين پروژه هاي سفر 
هيئت دولت به استان بوش��هر و از اهميت بسيار 

بااليي برخوردار است. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي بوشهر هم با بيان 
اينكه كارگاه سد خاييز در همه جبهه هاي كاري 

فعال است تصريح كرد كرد: خاكريزي بدنه سد، 
اجراي سرريز و توليد مصالح از مهم ترين اقدامات 

در اجراي سد خاييز است. 
درويش��ي از اختصاص ۳00 ميليارد ريال اعتبار 
در سال جاري از محل بنده تبصره 5 قانون بودجه 
تأمين به پروژه سد خاييز خبرداد و گفت: با توجه به 
فعال سازي چندين جبهه كاري و برنامه ريزي جهت 
آبگيري در سال جاري از طرق مختلف، جذب اعتبار 
مورد نياز براي رسيدن به آبگيري سد خاييز استان 

تأمين خواهد شد. 
وي، ارتفاع س��د خاييز را ۳6 متر دانست و افزود: 
آبگيري اين س��د مستلزم رس��يدن به تراز نرمال 

منهاي ۳0 متر است. 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي بوشهر با بيان 
اينكه سد خاييز با حجم مخزن ۱5/6 ميليون متر 
مكعب، از نوع خاكي با هسته رسي است و تصريح 
كرد: با بهره برداري از سد خاييز تنگستان، بخشي 
از نخيات ش��بكه آبياري اهرم زيرپوش��ش قرار 

خواهند گرفت. 
 محمدي افزود: سد خاييز براي تأمين بخشي از آب 
كشاورزي نخيات تنگستان طراحي شده كه افتتاح 

آن نقش مهمي در رونق كشاورزي منطقه دارد. 

معاون هماهنگي     گيالن
ام�ور اقتصادي 
اس�تاندار گیالن از اجراي ۳۸ پ�روژه اقتصاد 
مقاومت�ي در اس�تان در س�ال ۹۹ خب�ر داد. 
آرش فرزام صفت معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استاندار گيان، اجراي ۳۸ پروژه اقتصاد مقاومتي 
در اس��تان گيان را در بخش هاي مختلف مورد 
اشاره قرارداد و در مورد طرح هاي نيمه تمام موجود 
در استان هم گفت: طرح هاي اقتصادي نيمه تمام 
گيان با پيشرفت فيزيكي 65 تا ۱00 درصدي براي 

بهره برداري هدف گذاري شده است. 
وي افزود: پيش��رفت فيزيكي پروژه هاي اقتصاد 
مقاومتي اس��تان گيان تا پايان شهريور امسال 
65/0۲ درصد برآورد شده است. معاون هماهنگي 
امور اقتصادي اس��تاندار گيان با تأكيد بر اينكه 
در حال حاض��ر و در بخش طرح ه��اي اقتصادي 
نيمه تمام نيز تعداد ۲00 طرح و پروژه براي اتمام 
و بهره برداري در سطح استان گيان هدف گذاري 
شده اس��ت خاطرنش��ان كرد: اجراي طرح هاي 
اقتصادي يكي از رويكردهاي مهم دولت به شمار 
مي رود.  فرزام صفت پيشرفت فيزيكي پروژه هاي 
اقتصاد مقاومتي اس��تان گيان در بخش صنعت 

را نيز ۸۱/۳ درصد اعام كرد و افزود: اين پيشرفت 
فيزيكي در بخش طرح هاي كش��اورزي اس��تان 
گيان ۷۸/۸ درصد، در بخش طرح  هاي گردشگري 
۴۹/۴ درصد و در بخش طرح هاي عمراني هم به 

50/6 درصد رسيده است. 
وي با بيان اينكه استان گيان متعهد به تكميل و 
بهره برداري از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي خود تا 
پايان امسال شده اس��ت، تصريح كرد: پروژه هاي 
مذكور تعريف شده هس��تند و براي آنها عاوه بر 
تسهيات استاني، اعتباراتي در سطح ملي در نظر 
گرفته شده است و ما هم با جديت پيگير اتمام آنها 
هستيم. معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
گيان علت نيمه تمام بودن پروژه هايي در استان 
را نياز آنها به دريافت تسهيات سرمايه در گردش 
جهت راه اندازي اعام كرد و افزود: پيگير هستيم 
تا با اعطای حدود ۸00 ميليارد تومان تسهيات، 
اين پروژه ها را تا پايان امسال در بخش هاي مختلف 

اقتصادي به اتمام برسانيم. 
فرزام صفت گفت: در س��امانه رصد وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي همه فرصت هاي شغلي كه در 
گيان ايجاد مي شود با كد ملي، اسم و مشخصات 

ثبت مي شود. 

  بوشهر: رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات بوشهر گفت: موكب داران 
اربعين حسيني ۴ ميليارد ريال هزينه خريد تجهيزات الكترونيكي آموزشي 

دانش آموزان بي بضاعت استان بوشهر را تأمين كردند. 
عبدالرضا مطاف افزود: امسال با توجه به محدوديتي كه در اعزام مواكب و 
زائران اربعين حسيني در راستاي مقابله با كرونا ايجاد شده، برنامه مدنظر 
كميته اسكان و تغذيه ستاد بازس��ازي عتبات عاليات استان بوشهر اين 

است كه كمك هاي موكب ها در زمينه مؤمنانه و بين نيازمندان باشد. 
  كهگیلويه و بويراحمد: معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار 
كهگيلويه و بويراحم��د از راه اندازي كارخانه ف��والد بويراحمد پس از دو 

سال تعطيلي خبر داد. 
حشمت اهلل صميمي دوست گفت: با ورود س��رمايه گذار جديد و تحقق 
مصوبات كارگروه رفع موانع توليد عمده مشكات فراروي واحد صنعتي 
فوالد بويراحمد حل و عمليات بازسازي و توس��عه اين صنعت آغاز شده 

است. 
وي افزود: با راه اندازي دوباره اين واحد عاوه بر بازگشت به كار ۱۷0نفر، 
ظرفيت توليد ش��مش نيز با س��ه برابر افزاي��ش به ۱0هزارت��ن در ماه 

مي رسد. 
  زنجان: مديركل بنياد مسكن انقابي اس��امي استان زنجان گفت: 
تعداد كل واحدهاي مسكوني روستايي شهرستان سلطانيه 6۲۷۴ واحد 

بوده كه از اين تعداد ۴۷ درصد مقاوم سازي شده است. 
رضا خواجه اي با اش��اره به مهم ترين مأموريت هاي بنياد مسكن، افزود: 
رسيدگي به محرومان و مستضعفان، توسعه عدالت اجتماعي، بسترسازي 
براي سازندگي كشور از جمله نكات اساسي است كه گستره اين مأموريت 

از جانب امام خميني)ره( بر عهده اين نهاد مقدس گذاشته شد. 
  اصفهان: نخستين مرحله توزيع واكسن آنفلوانزا براي مادران باردار 
در نظر گرفته شده است كه از طريق تماس تلفني رابطان مركز بهداشت 

به آنها اطاع داده خواهد شد. 
براي دريافت واكسن آنفلوآنزا نيازي به مراجعه حضوري مادران باردار به 
مراكز و پايگاه هاي بهداست نيس��ت و مادران باردار منتظر تماس تلفني 

همكاران بهداشت باشند. 

مسئول بسيج رسانه خوزس��تان از دفاع مقدس به عنوان »بهترين الگو براي نسل 
نوجوان و جوان امروز« نام برد. و تصريح كرد: امروزه اگر بتوانيم مفاهيم اصلي دفاع 
مقدس را به نسل جوان انتقال دهيم، حتماً اين نسل ادامه  دهنده راه ايثارگران و 

مردان بزرگ دوران دفاع مقدس خواهند شد. 


