
 رئيس بسيج سازندگي سپاه قمربني هاشم)ع(
چهارمحال و بختياري در گفت وگو با »جوان« عنوان كرد

اجراي1250طرحمحروميتزدايي
بههمتگروههايجهادي

امس�ال ب�ا كم�ك گروه ه�اي جه�ادي ي�ك ه�زار و 250 طرح 
محروميت زدايي با ايجاد اشتغال براي 5 هزار نفر در چهارمحال و 
بختياري اجرا مي شود. بر همين اساس و به همت بسيج سازندگي 
استان هم اكنون 450 صندوق اشتغالزاي مردم يار و 18 تعاوني در 
شهرس�تان هاي چهارمحال و بختياري راه ان�دازي و 550نيروگاه 
خورش�يدي ني�ز در مناط�ق محروم اس�تان اجرا ش�ده اس�ت. 

    
رئيس بسيج سازندگي سپاه قمربني هاشم)ع( چهارمحال و بختياري در 
گفت وگو با »جوان« با بيان اينكه امسال با كمك گروه هاي جهادي يك 
هزار و 250 طرح محروميت زدايي در استان با هدف ايجاد اشتغال براي 
5 هزار نفر اجرا مي شود، مي گويد: در سال هاي اخير شاهد رشد گسترده 
و چشمگير فعاليت گروه هاي جهادي در عرصه هاي محروميت زدايي 
و خدمت رساني در مناطق روستايي و شهري كشور بوده ايم. مهم ترين 
نقطه ي قوت اين گروه ها، مردمي بودن و خودجوش بودن آنهاس��ت.  
سرهنگ پاس��دار هوش��نگ فوالدي با تأكيد بر اينكه هم اينك 450 
صندوق اشتغالزايي مردم يار و 18 تعاوني در استان راه اندازي و 550 
نيروگاه  خورش��يدي در مناطق محروم به بهره برداري رس��يده است، 
ادامه مي دهد: توانمندس��ازي، توس��عه و تخصصي ك��ردن گروه هاي 
جهادي، توسعه كمي و كيفي صندوق هاي اشتغالزايي مردمي، آموزش 
به گروه هاي جهادي در مواجهه با حوادث طبيعي نظير سيل و زلزله، 
ايجاد صندوق هاي اشتغالزايي مردم يار و تعاوني و ظرفيت سازي براي 
آباداني و محروميت زدايي از استان با ساير نهادها از جمله رويكردهاي 

سازمان بسيج سازندگي استان و گروه هاي جهادي است. 
به گفته اين مسئول، كمك به كاهش ضايعات كشاورزي، واكسيناسيون 
دام ها به هم��ت گروه هاي جه��ادي، اليروبي قنوات و جدول كش��ي 
كشاورزي در روس��تاهاي كاكولك و وانان، آبرس��اني به هفت روستا 
در شهرس��تان هاي لردگان و بروجن و ارائه تس��هيالت به خانوارهاي 
آس��يب ديده از كرونا از ديگر اقداماتي است كه از سوي سازمان بسيج 
س��ازندگي انجام شده اس��ت.  رئيس بسيج سازندگي س��پاه قمربني 
هاشم)ع( چهارمحال و بختياري با بيان اينكه هم اكنون 7 هزار بسته 
معيشتي آماده ش��ده كه توس��ط گروه هاي جهادي و همزمان با تولد 
حضرت رسول)ص( در سطح اس��تان توزيع خواهد شد، خاطر نشان 
مي كند: ساخت 325 خانه براي محرومان با مش��اركت كميته امداد 
و بهزيس��تي و احداث 35 مس��كن براي خانوارهاي مس��تضعفي كه 
زير پوشش هيچ نهادي نيستند از ديگر اقدامات انجام شده در سال جاري 
است، مي گويد: از ابتداي شيوع كرونا تاكنون 60 ميليارد تومان به كمك 
مؤمنانه اختصاص يافت كه در قالب بسته هاي معيشتي و بخشودگي 
اجاره بهاي مغازه ها در اس��تان به نيازمندان و آسيب ديدگان ناشي از 
كرونا اعطا شد.  فوالدي مي افزايد: از اين ميزان32 ميليارد تومان كمك 
مؤمنانه از سوي سپاه، 21 ميليارد تومان از سوي كميته امداد و مابقي 

از سوي ساير دستگاه ها جمع آوري و اهدا شده است. 
وي با بيان اينكه در سال جهش توليد كمك هاي شاياني صورت گرفته 
است، ادامه مي دهد: تهيه و اهداي جهيزيه به نوعروسان، توزيع پوشاك، 
توزيع 18 هزار و 417 بس��ته لوازم التحرير بين دانش آموزان، توزيع 61 
هزار و 892 پرس غذاي افطاري و تجهيز مساجد از ديگر اقداماتي است كه 
در سال جهش توليد از سوي بسيج سازندگي استان انجام شده است.  اين 
مسئول مي گويد: در راستاي تحقق شعار امسال همچنين تفاهمنامه هايي 
با ادارات و ساير نهادهاي استان در حوزه هاي آموزشي، پرداخت تسهيالت 
و ساخت و س��از مدارس، مس��كن مددجويان، احداث پل، جاده، گلزار 
شهدا، مشاوره حقوقي، كاش��ت نهال و حفظ و حراس��ت از جنگل ها و 
كارگاره آموزشي پرورش گوسفندهاي بومي استان منعقد شده است.  
رئيس بسيج سازندگي سپاه قمربني هاشم)ع( به اقدامات اين سازمان در 
ماه هاي ابتدايي شيوع كرونا نيز اشاره كرد و يادآوري مي كند: راه اندازي و 
تجهيز 32 كارگاه خياطي، توزيع و محلول پاشي مكان هاي عمومي، تهيه 
و توزيع بروشورهاي آموزشي، آموزش چهره به چهره در خصوص رعايت 

دستورالعمل هاي بهداشتي از جمله اين اقدامات بوده است. 

برگزاريدورههايآموزشيهنرهايرقومي
سپاهاستانمركزي

   استان مركزي مع�اون روابط عمومي س�پاه روح اهلل 
مركزي از برگزاري دوره هاي آموزشي 

پويانمايي و هنري در سطح استان خبر داد.
سرهنگ پاسدار احمد شهرجردي معاون روابط عمومي سپاه روح اهلل از 
برگزاري دوره هاي آموزش��ي با محوريت مركز هنرهاي رقومي سپاه در 
استان مركزي خبرداد و گفت: توجه ويژه به اقشار مختلف جامعه به ويژه 
قشر جوان و مستعد امروز يكي از وظايف مهم دستگاه هاي متولي در اين 
امر است كه بايد برنامه ريزي مناسب دنبال شود.  وي افزود: ارائه برنامه هاي 
آموزش و افزايش مهارت در راستاي گسترش فرهنگ ناب اسالمي و انقالبي 
به ويژه نسل جوان مي تواند در پيشگيري از تهديدات اجتماعي و همچنين 
پيشرفت جامعه تأثيرگذار باشد.  معاون روابط عمومي سپاه روح اهلل با بيان 
اينكه شرايط امروزي جامعه و گسترش تكنولوژي هاي جديد و نو، نيازمند 
حمايت ها بيشتر متوليان اين امر و تشويق مخاطبان براي حضور و ارتقای 
مهارت در اين زمنيه خواهد بود تصريح كرد: مركز هنرهاي رقومي سپاه 
روح اهلل براي اولين بار در استان مركزي با تالش جمعي از جوانان بسيجي 
اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي پويا نمايي در بخش هاي مختلف كرده 
كه فرصت مناسبي براي يادگيري و ارتقا سطح مهارتي جامعه هدف خواهد 
بود.  سرهنگ شهرجردي با اشاره به اينكه برگزيدگان دوره بدون داوري 
وارد مرحله پيش شتاب دهي )مركز نوآوري اميد( مي گردند و مي توانند 
از خدمات و مزاياي آن بهره مند شوند، گفت: در پايان دوره افراد توانمند 
و برگزيده توسط شركت فارابي يار علم و انديشه مستقر در پارك علم و 
فناوري استخدام مي شوند.  گفتني است اين دوره با مشاركت و پشتيباني 
معاونت فرهنگي و هنري سپاه روح اهلل و ستاد امربه معروف و نهي از منكر 

استان مركزي و مراكز مرتبط ديگر برگزار مي شود. 
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88498441سرويس  شهرستان

حمیرا رحیميسیداحمد هاشمي اشكا

مديركل اوقاف و     كرمانشاه
خيري�ه  ام�ور 
استان كرمانش�اه از ورود اوقاف كرمانشاه به 
حوزه دارو و درمان رايگان نيازمنداِن مناطق 
مح�روم اس�تان در ده�ه وق�ف خب�ر داد. 
حجت االس��الم محمد صالحي مديركل اوقاف و 
امور خيريه استان كرمانشاه، با اشاره به اجراي طرح 
»مهر تندرستي« با هدف ويزيت رايگان نيازمندان 
مناطق محروم استان در دهه وقف )24 مهر تا سوم 
آبان(، گفت: در دهه وقف اكيپ هاي پزشكي دو نفره 
در قالب طرح مهر تندرستي در سطح بقاع متبركه 
شاخص شهر كرمانشاه شامل بقعه سيده فاطمه، 
زيارتگاه و مس��جد صاحب الزمان)عج( و امامزاده 
ابراهيم)ع( براي ويزيت، تجويز دارو و درمان رايگان 
بيماران حاضر ش��ده و مش��غول خدمات رساني 
رايگان به بيماران ش��دند.   وي اف��زود: طرح مهر 
تندرستي همچنين در شهرستان هاي پاوه، كنگاور، 

س��نقروكليايي، اس��الم آباد غرب و سرپل ذهاب 
اجرا ش��د و در مراكز بهداش��ت اين شهرستان ها 
اكيپ هايي مش��غول خدمات رس��اني رايگان به 
بيماران شدند.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان 

كرمانشاه تصريح كرد: در اين طرح پزشكان پس 
از ويزيت رايگان بيماران نيازمند، داروهاي مورد 
نياز بيماران را به صورت رايگان در اختيار آنها قرار 
داده و در مواردي هم كه ني��از به انجام آزمايش يا 

تصويربرداري و ديگر اقدامات تكميلي بود، بيماران 
به بيمارستان ها ارجاع ش��دند كه در تمامي اين 
مراحل كمك هايي از سوي مجموعه اوقاف استان 
شامل حال نيازمندان خواهد شد.   حجت االسالم 
صالحي با اش��اره به اجراي طرح مهر تندرستي از 
محل درآمدهاي موقوفه آيت اهلل كركوكي ش��هر 
كرمانشاه، گفت: اين موقوفه با 22 هزار رقبه يكي 
از بزرگ ترين موقوفات كشور به شمار مي رود كه 
نيات خوبي مثل كمك ب��ه دارو و درمان بيماران 
نيازمند دارد.   شناسايي افراد نيازمند و بهره مندي 
نيازمندان مطابق نيات واقفين، شفاف س��ازي و 
اطالع رساني در خصوص مصرف عوايد موقوفات 
مرتبط، ترغيب واقفين جديد به وقف كردن با نياتي 
مثل تأمين هزينه ه��اي درماني، خريد تجهيزات 
پزش��كي مورد نياز مراكز درماني و... از مهم ترين 
اهداف اجراي طرح مهر تندرستي در دهه وقف در 

استان كرمانشاه بود كه صالحي از آنها ياد كرد. 

درمان رايگان مردم مناطق محروم كرمانشاه از محل درآمد موقوفات

ساخت5هزارمسكنمحرومانبههمتسپاهفجرفارس
س���اخت و     فارس
اح���داث 5 
هزار واحد مسكن و تأمين 5 هزار جهيزيه و 
لوازم التحرير دانش آموزان محروم در دستور 
كار س�پاه فجر اس�تان فارس ق�رار گرفت. 
سردار بوعلي فرمانده سپاه فجر استان فارس در 
آيين انعقاد تفاهمنامه سه جانبه تأمين مسكن 
و جهيزيه براي اقش��ار محروم فارس با حضور 
فرمانده سپاه فجر، اس��تاندار فارس و مديركل 

كميته امداد امام خميني)ره( استان برگزار شد. با بيان اينكه سپاه فجر متعهد به تأمين 50 درصد سهم 
مشاركت خود در ساخت مسكن، تأمين جهيزيه و لوازم التحرير دانش آموزان محروم شده است، گفت: 
مشاركت با كميته امداد فارس در جذب حامي، جذب كمك هاي مردمي و جمع آوري نذورات از ديگر 
مفاد اين تفاهمنامه است.  وي افزود: براساس اين تفاهمنامه ساخت و احداث 5 هزار واحد مسكن و تأمين 
5 هزار جهيزيه و لوازم التحرير دانش آموزان محروم در دستور كار قرار گرفته و استانداري فارس نيز متعهد 

به تأمين زمين مورد نياز ساخت مسكن در شهرها و روستاها شده است. 

اهداي5هزارجلدكتاببهزائرانامامرضا)ع(درطرح»رواقكتاب«
در ايام پاياني ماه      خراسان رضوي
صف�ر، در قالب 
طرح »رواق كتاب« 5 هزار و 200 جلد كتاب از 
سوي اداره توليدات فرهنگي معاونت تبليغات 
اسالمي آستان قدس رضوي به زائران و مجاوران 
ب�ارگاه ملكوت�ي امام هش�تم)ع( اهدا ش�د. 
طرح »رواق كتاب« يك��ي از ويژه برنامه هاي دهه 
آخر صفر بود كه به همت معاونت تبليغات اسالمي 
آس��تان قدس رضوي به م��دت 10 روز در صحن 

قدس حرم مطهر رضوي اجرا ش��د. در اين مدت 6 هزار و 500 نفر از زائران و مجاوران در ويژه برنامه هاي اين 
طرح از جمله مسابقات حضور پيدا كردند و با رعايت دستورهاي بهداشتي، از خدمات فرهنگي طراحي شده در 
اين برنامه ها بهره مند شدند.  طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، تعدادي هديه فرهنگي براي زائران و مجاوران 
خردسال، نوجوان و بزرگ سال تدارك ديده شده بود كه در حوزه كودك 1700 جلد كتاب با عناوين خانه پدري، 
ابرك و دختر دانا، عماد و كاروان غول ها، 50 جورچين بچين و ببين، 500 تقويم و برچسب امام مهرباني ها، 

40عدد هنر شن و ماسه و... به زائران خردسالي كه در ويژه برنامه هاي »رواق كتاب« شركت داشتند اهدا شد.

بازگشت10۷واحدآذربايجانغربيبهچرخهتوليد
س  س���ا ا بر     آذربايجان غربي
ارزياب�ي اتاق 
بازرگاني كشور به عنوان يك نهاد مستقل، 
آذربايجان غربي در شش ماهه اول امسال 
رتبه نخست بهبود محيط فضاي كسب وكار 
در كش�ور را ب�ه خ�ود اختص�اص داد. 
نادر صادقي معاون هماهنگ��ي امور اقتصادي 
استاندار آذربايجان غربي با بيان اينكه نتايج ارائه 
ش��ده از پايش اتاق بازرگاني در شهريور امسال 

حاكي از جايگاه مناسب استان در محيط كسب و كار است، گفت: استان عالوه بر اينكه در دو سال گذشته 
رتبه نخست بهبود محيط كسب و كار را به خود اختصاص داده است، در شش ماه نخست امسال نيز استان 
توانسته است رتبه اول را در اين شاخص به خود اختصاص و موقعيت خود در اين ارزيابي را تثبيت كند.  وي 
افزود: با تالش ها و پيگيري هاي انجام شد در مدت زمان كوتاهي 107 واحد توليدي راكد و نيمه راكد در 
استان به چرخه توليد بازگشته اند.  معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان غربي همچنين بر 

ضرورت ايجاد بانك اطالعات دقيق و به روز از طرح هاي بزرگ مقياس در استان تأكيد كرد. 

آغازطرح»ختمقرآندرششدقيقه«درمصليهايخراسانشمالي
طرح »ختم قرآن     خراسان شمالي
در شش دقيقه« 
كه از سال گذشته در خراسان شمالي آغاز 
شده بود در حال حاضر در تمام مصلي هاي 
شهرستان هاي استان در حال انجام است. 
هاشم شيرازيان، مدير ستاد هماهنگي كانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد خراسان شمالي با اشاره 
به اينكه طرح استاني ختم قرآن در شش دقيقه 
براي اولين بار در خراسان ش��مالي انجام شد، 
گفت: اين طرح ويژه مصلی هاي استان تدوين شده است كه براساس اين طرح نمازگزاران پيش از آغاز 
خطبه هاي نماز جمعه و به طور دسته جمعي قرآن را كه در صفحات مجزا تهيه شده، قرائت مي كنند و 
اين طرح به پيشنهاد فعاالن قرآني استان انجام شد و استان هاي ديگر نيز به دنبال الگوگيري از اين طرح 
استاني هستند.  وي افزود: نمازگزاران پيش از شروع خطبه هاي نماز جمعه اين طرح را اجرا مي كنند كه 
اين ختم قرآن به ياد شهدا و اموات شركت كنندگان نماز جمعه انجام مي شود و در برخي از مصلي ها كه 

تعداد نمازگزاران بيشتر است، بيش از سه دور ختم قرآن انجام مي شود.

توزيع150بستهمعيشتي
بيننيازمندانتبريزي

مديركل اوقاف و امور خيريه      آذربايجان شرقي
آذربايجان شرقي از توزيع 150 
بس�ته معيش�تي بين نيازمن�دان در اي�ن اس�تان خبرداد. 
حجت االسالم سيد شهاب الدين حسيني مديركل اوقاف و امور 
خيريه آذربايجان شرقي در آيين توزيع كمك هاي مؤمنانه در محل 
مرقد امام زاده دال ذال)ع( تبريز گفت: دو امامزاده بزرگوار )سيد 
حذيفه و سيد ابراهيم( كه در اين محل دفن شده اند از نوادگان امام 
موسي بن جعفر)ع( هستند و روايت است كه بعد از شهادت شان در 
اين محل دفن شده اند.  وي با تأكيد بر اين كه اين امامزادگان)ع( 
پيش از سال 91 جزو امامزادگان متروك بودند، خاطرنشان كرد: 
در سال 91 عمليات عمراني در اين محل آغاز شده و امامزاده به 
شكل مناسبي مرمت و بازسازي شد.  مديركل اوقاف و امور خيريه 
آذربايجان شرقي گفت: آستان مطهر اين امامزادگان )ع( پس از 

مرمت و بازسازي، به مركز و ملجايي براي زوار بدل شده است.

برگزاريپنجمينمرحلهرزمايش
مواساتوهمدلياوقافقم

آيين پنجمي�ن مرحله رزمايش      قم
بزرگ مواس�ات و همدلي اداره 
كل اوقاف استان قم با عنوان »احس�ان ماندگار« و با حضور 
مس�ئول دفتر رهب�ر معظ�م انق�الب در ق�م برگزار ش�د. 
در آيين شروع پنجمين مرحله رزمايش بزرگ مواسات، اسكندري مديركل 
اوقاف و امور خيريه استان قم در سخناني با اشاره به چهار مرحله رزمايش 
مواسات طي نوروز، ماه رمضان، محرم و صفر سال جاري گفت: همزمان با 
دهه وقف، پنجمين مرحله هم اجرايي شده است.  وي افزود: در هر مرحله 
3 هزار بسته معيشتي و در مجموع 12 هزار بسته غذايي در بين نيامندان 
استان توزيع شده اس��ت.  در ادامه حجت االسالم والمسلمين محمدي 
عراقي مسئول دفتر رهبر معظم انقالب در استان قم، گفت: خيرات كثير 
در سازمان اوقاف و امور خيريه متجلي شده كه يكي از مهم ترين آنها مسئله 
وقف اس��ت كه از ديرباز در بين نياكان ما و براساس نيت الهي آنها وجود 

داشته و امروز ميراثي گرانب ها در اختيار ما قرار گرفته است. 

خطردركمين12۷هكتار
بافتفرسودهشهرستاننهاوند

12۷ هكتار بافت فرس�وده در     همدان
حال تخريب در مناطق مركزي 

شهر شهرستان نهاوند شناسايي شد. 
علي مالمير مديركل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان 
همدان در بازديد از بافت تاريخي نهاوند گفت: 127 هكتار بافت فرسوده 
در شهر نهاوند وجود دارد كه اين بافت فرسوده بيشتر در مناطق مركزي 
شهر از جمله خيابان معلم، دوخواهران، گل زرد واقع است و بافت مياني 
و مركزي شهر را تشكيل مي دهند.  وي افزود: شهرستان تاريخي نهاوند 
داراي حدود 200 اثر تاريخي شناخته شده است كه حدود 100 اثر به 
ثبت آثار ملي رسيده است.  رئيس ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي نهاوند نيز از اتمام فاز چهارم محوطه سازي سراب فارسبان نهاوند 
خبر داد.  جانجان گفت: اين اقدامات شامل ساماندهي مبلمان محيطي و 
اجراي سنگ فرش به صورت طبيعي، ساخت نيمكت و اصالح سكوهاي 

نشيمن داخل محوطه سراب است. 

 بهره مندي مددجويان زندانیان اصفهان
 از خدمات دندانپزشكي گروه هاي جهادي

آغاز هفته گرامیداشت رشادت و مجاهدت 
مردم كردستان در دوران دفاع مقدس

با حض�ور گ�روه        اصفهان
جهادي منتظران 
ظهور بيش از 500 تن از مددجويان زندان هاي 
اصفهان خدمات دندانپزشكي دريافت كردند. 
محم��ود ضيايي فرد مديركل زندان هاي اس��تان 
اصفهان گفت: در راس��تاي دعوت رئيس سازمان 
زندان هاي كشور از گروه هاي جهادي براي حضور 
در زندان ها، گروه هاي مختلفي از جمله روحانيون 
جهت تبليغ و همچنين گ��روه جهادي منتظران 
ظهور از استان تهران در اصفهان حضور يافتند و 
به انجام خدمات دندانپزش��كي رايگان و براساس 
پروتكل هاي بهداش��تي ب��ه بي��ش از 500 تن از 
مددجويان زندان هاي اصفهان پرداختند.  وي در 
ادامه تصريح كرد: اين گروه با حضور سه روزه خود 
در اين استان در زندان هاي مركزي، نسوان و كانون 
اصالح و تربيت حضور يافته و در راستاي معاينه، 
كشيدن دندان، عصب كشي و ترميم دندان فعاليت 
كرده و مددجوياني كه در اين زمينه با مشكل روبه رو 
بودند با تالش اين گروه بص��ورت رايگان خدمات 
مربوطه را دريافت كردند.  مدي��ركل زندان هاي 
اس��تان اصفهان افزود: جهت توسعه فعاليت هاي 
مذهبي، قرآني فرهنگي، هنري و ديگر خدماتي 
همچون بهداشتي و درماني، دندانپزشكي، چشم 

پزشكي نيازمند حضور خيرين و گروه هاي جهادي 
هستيم و اميدواريم در آينده اي نزديك شاهد سيل 
اين حضور باشيم.  دكتر جالل عادلي مسئول گروه 
جهادي منتظران ظهور نيز در اين راس��تا گفت: 
با گذشت بيست س��ال از عمر اين گروه خدمات 
دندانپزشكي در مناطق محروم كشور داشته كه در 
سال جاري پس از اعالم رياست قوه قضائيه مبني 
بر حضور گروه هاي مردمي و جهادي در زندان ها 
و دعوت رياس��ت س��ازمان زندان هاي كشور در 
اين خصوص طي دو ماه گذش��ته در زندان هاي 
استان تهران خدمات ارائه كرده و در اولين سفر 
استاني نيز اصفهان انتخاب ش��د.  وي افزود: اين 
گروه با حضور 25، نفر از پزش��كان و متخصصان 
دندانپزشكي از استان هاي تهران، همدان، لرستان، 
اصفهان به مدت سه روز در استان اصفهان خدمات 
دندانپزشكي ارائه مي كنند.  مسئول گروه جهادي 
منتظران ظهور با اش��اره به اينكه تمام وس��ايل 
مورد نياز از تهران حمل شده، ادامه داد: در مدت 
حضور در استان اصفهان زندانياني كه نياز به انواع 
خدمات دندانپزش��كي دارند، مورد معاينه قرار 
گرفته و حدود 500 ن��وع خدمات به مددجويان 
ارائه شد كه از نظر ريالي بالغ بر 550 ميليون تومان 

خدمات رايگان دريافت كرده اند. 

وي�ژه برنامه هاي      كردستان
هفته گراميداشت 
رشادت و مجاهدت مردم كردستان در دوران دفاع 
مقدس در نقاط مختلف اين استان مرزي آغاز شد. 
س��ردار س��يدصادق حس��يني فرمانده س��پاه 
بيت المقدس كردستان در نشست هم انديشي با 
مديران رسانه هاي كردستان كه به همت سازمان 
بسيج رسانه استان در سنندج برگزار شد، گفت: 
همزمان با گراميداش��ت چهلمين سالگرد دفاع 
مقدس براي هر استان يك هفته به عنوان هفته 
دفاع مقدس پيش��نهاد ش��ده كه بتوانند نقش 
اس��تان ها در دفاع مقدس را بازخواني كنند و در 
اين راستا از سوم تا نهم آبان ماه ويژه برنامه هايي 
در سطح اس��تاني و ملي برگزار خواهد شد.  وي 
با اشاره به اينكه مردم كردس��تان 5 هزار و 496 
شهيد گلگون كفن را تقديم انقالب كرده اند و 2 
هزار و 200 نقطه يادمان��ي در نقاط مختلف اين 
استان وجود دارد. افزود: هفته استاني دفاع مقدس 
كردستان با شعار »40 سال مقاومت و وفاداري 
مردم كردستان« آغاز ش��ده و در مجموع 220 
برنامه در 45 عنوان براي گراميداش��ت رشادت 
و مجاهدت كردس��تاني ها در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت.  فرمانده س��پاه بيت المقدس كردستان 

خاطرنش��ان كرد: در قالب اين برنامه ها س��عي 
مي شود مجاهدت هاي كه در دوران هشت سال 
دفاع مقدس از سوي مردم اين استان اتفاق افتاده 
و ما امروز ميراث دار آن هستيم و به آنها مي باليم 
به تصوير كشيده شود.  سردار حسيني گفت: يك 
خرد جمعي بين اصحاب رسانه در راستاي پيگيري 
مسائل مهم نظام، مردم و جامعه شكل گرفته است 
و حس مطالبه گري خوبي در بين اصحاب رسانه 
وجود دارد.  وي افزود: رسانه ها بازوي قدرتمندي 
براي دفاع از نظام و مردم هستند و بايد شرايطي 
را ايجاد كنيم كه رس��انه هاي وف��ادار به انقالب 
كامالً مستقل باشند.  فرمانده سپاه بيت المقدس 
كردستان خاطرنشان كرد: رسانه ها امروز رسالت 
سنگيني در مقابل عمليات رواني دشمنان دارند 
و بايد اين رس��الت را به نحواحسن انجام بدهند.  
سردار حسيني افزود: هنوز بسياري از رشادت ها و 
مجاهدت هاي شهدا و ايثارگران كردستاني به نسل 
جوان شناسانده نشده و در اين مسير نقش اصحاب 
رسانه ويژه و كليدي اس��ت.  وي ابراز اميدواري 
كرد كه هفته گراميداشت مجاهدت هاي مردم 
كردستان در دفاع مقدس فرصتي را فراهم كند تا 
ديگر هموطنان با ويژگي هاي فرهنگي اين استان 

مرزي بيشتر آشنا شوند. 

  ف�ارس: مديرعامل بني��اد فرهنگي مه��دي موعود)ع��ج( فارس از 
ش��كل گيري يك پويش مهديه خانگ��ي در فضاي مجازي به مناس��بت 
آغاز امامت امام زمان)عج( خبر داد.  حجت االسالم عليرضا حدائق گفت: 
آذين بندي خانه ها، قرائت دعاي فرج، شعرخواني خانوادگي، تقديم يك 
كار خوب به امام زمان)عج( در قالب شعر و عكس و فيلم، برگزاري جشن 
خانگي در قالب عكس و فيلم، مسابقه بزرگ كتابخواني در فضاي مجازي و 
جشنواره فرهنگي و هنري عطر مهرباني در رشته هاي مختلف همزمان با 
آغاز امامت امام عصر)عج( در شيراز پيش بيني شده است.  وي همچنين از 
شكل گيري پويش مجازي سفير مهدوي با ضبط 5 دقيقه اي براي طالب 
و مبلغان و با حضور اعضاي خان��واده و در محيط كار با موضوعات غيبت، 
انتظار، ظهور و حكومت امام زمان)عج( خبرداد و افزود: برپايي محفل انس 
مهدوي و امتداد همدلي در طرح احسان در ايام مهدوي و ربيع اول از عيد 
بيعت تا وحدت و ميالد نبي اكرم )ص( از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده 

در دهه آغاز امامت امام زمان)عج( خبر داد. 
   اصفه�ان: مدير منطق��ه 10 ش��هرداري اصفه��ان از آغ��از نهضت 
پياده روس��ازي در س��طح معابر اين منطقه با صرف اعتباري افزون بر 25 
ميليارد و 500 ميليون ريال خب��ر داد.  مهندس ش��هبازي با بيان اينكه 
اصالح هندس��ي و مناسب س��ازي پياده روهاي خيابان سروش حدفاصل 
خيابان مصلي تا ميدان قدس در حال انجام اس��ت، افزود: ايمن س��ازي و 
نصب سرعت كاه در سطح منطقه ش��امل كندروي خيابان پروين قبل از 
خيابان ش��هيد رضائيان، كندروي خيابان پروين قبل از خيابان دهخدا، 
تقاطع خياب��ان طلوع فجر و كن��دروي خيابان پروين، خيابان عس��كريه 
خيابان طالقاني روبه روي حس��ينيه اميريه، خيابان ميثم، حصه خيابان 

امام خميني)ره(، خيابان سپهر خيابان رضائيان انجام شد. 
  گلستان: مديرعامل ش��ركت توزيع برق گلس��تان در مراسم افتتاح 
متمركز پروژه هاي وزارت نيرو در استان گلس��تان به ميزباني شهرستان 
علي آبادكتول با اشاره به اجراي عمليات برق كشي دو روستاي كمتر از 10 
خانوار گفت: هيچ روستاي بدون برق در گلستان نداريم اما 14 هزار كيلومتر 
شبكه فشار متوسط و ضعيف استان در معرض آسيب قرار دارند.  علي اكبر 
نصيري افزود: گلستان با 20 هزار كيلومتر وس��عت و اقليم هاي متنوع با 
حوادث گوناگوني دست و پنجه نرم مي كند.  وي با بيان اينكه گاهي دماي 
شهرها به باالي 50 درجه مي رسد گفت: ش��بكه برق ما هوايي است و به 

شدت تحت تأثير تغييرات دمايي قرار دارد.

افزايش3برابريتستهايكرونادركرمان
عشاير به صورت مكانيزه كوچ كنند

آمار مرگ ومير كرونا آنقدر باال رفته كه حاال در هر 4 دقيقه يك خانواده 
ايراني در عزاي از دست دادن عزيزي به سوگ مي نشينند. با اينكه هر 
روز خبري در مورد تغيير رفتار ويروس كوويد19 منتش�ر مي شود اما 
نبايد فراموش كنيم كه گروهي از مردم هنوز اين بيماري را جدي نگرفته 
و با رفتارهاي پرخطر و سفرهاي بي مورد و رفت و آمدهاي غيرضروري 
آتشي را شعله ور مي كنند كه ش�عله هايش زندگي خودشان را هم در 
برمي گيرد. در همين رابطه كرمان وضعيت بس�يار س�ختي را سپري 
مي كند و به گفته معاون درمان وزير بهداشت، تست هاي كروناويروس 
در اين استان به دو تا سه برابر افزايش يافته و مديركل امور عشايري 
خراسان شمالي از خطر ابتالي عشاير استان در حين كوچ خبر داده است. 

    
وضعيت كرمان آنقدر بحراني است كه حتي معاون درمان وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي از افزايش تست هاي كروناويروس در اين استان 
به دو تا سه برابر خبر داده و گفته: »روند افزايشي كرونا ويروس را در كرمان 
داريم، ش��هروندان عالئم بيماري را به اشتباه به حساب سرماخوردگي و 
آنفلوآنزا نگذارند.« دكتر قاسم جان بابايي در سفري كه به كرمان داشت، 
در نشست بررسي وضعيت استان به لحاظ بيماري كرونا ويروس، با اشاره 
به شرايط خاص كرمان به لحاظ پهناوري عنوان كرد: »كرمان در امكانات 
زيرساختي حوزه س��المت به لحاظ تخت هاي بيمارس��تاني و امكانات 
بهداشتي درمان، زير ميانگين كشوري است و در نتيجه جزو استان هايي 

است كه كرونا مي تواند براي آن ايجاد دردسر كند.«
وي با تأكيد بر اينكه وضعيت در شهر كرمان، سيرجان و رفسنجان نگران 
كننده است و علت اين مس��ئله را به رفتارهاي اجتماعي مردم، مراسم و 
تجمع ها، فاصله گذاري ها و مسائل كارگري با توجه به مشاغل فصلي استان 
مرتبط دانست و ادامه داد: »در حال حاضر نگراني جدي در استان كرمان 
داريم، چون بار بيماري بيشتر شده است، مراجعات بيمارستاني و مريض هاي 
بدحال باال رفته و ميزان بستري بيماران در آي سي يو هم رو به افزايش است.« 
در همين راستا جانشين ستاد استاني مقابله با كرونا نيز با بيان اينكه هرگونه 
برنامه اي در آرامستان ها به مدت 2 هفته ممنوع است، گفت: »در كرمان به 
عنوان يك استان ترانزيتي امكان بستن تمامي مسيرها و ممنوعيت هاي 
جاده اي وجود ندارد ام��ا از ورود كاروان هاي مختل��ف از جمله راهيان نور 
جلوگيري خواهد شد.  دكتر محمدصادق بصيري ادامه داد: »تمام مقاطع 
تحصيلي مدارس همچنان تا 9 آبان ماه به شكل غيرحضوري برگزار مي شود 
و درس هاي نظري  دانشگاه ها و كالس هاي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، 

زبان و تمام مراكز آموزشي بايد به صورت غيرحضوري باشند.«
وي خاطرنشان كرد: تا 2 هفته آينده استخرهاي سرپوشيده، سالن هاي 
سينما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، تاالرهاي پذيرايي، آرايشگاه هاي زنانه و 
سالن هاي زيبايي، برگزاري هرگونه مراسم اجتماعي، فرهنگي، مذهبي در 
مساجد و مصالها، همايش ها، باشگاه هاي ورزشي، كافه ها و قهوه خانه ها، باغ 
وحش و شهربازي ها تعطيل است.  بصيري با تأكيد بر اينكه تمامي ادارات به 
ويژه شهرداري ها، دفاتر پيشخوان دولت، مطب هاي پزشكان، كلينيك هاي 
تشخيص طبي و بانك ها بايد از ارائه خدمات به افراد فاقد ماسك خودداري 
كنند يادآور شد: »تيم هاي بازرسي ستاد استاني مقابله با كرونا به صورت 
ويژه به موضوع استفاده از ماسك توس��ط مراجعان و كاركنان در ادارات 

استان نيز توجه خواهند داشت.«
   عشاير به صورت مكانيزه جابه جا شوند

هجوم كرونا به شهروندان فقط به شهرها و روستاها ختم نشده و در همين 
رابطه مديركل امور عشايري خراسان شمالي از خطر ابتالي عشاير استان 
در حين كوچ خبر داد.  در اين استان 5 هزار و 300 خانوار عشايري وجود 
دارد كه از اين تعداد 4 هزار و 200 خانوار كوچ رو هستند و به صورت سنتي 
امر كوچ را انجام مي دهن��د.  محمدرضا قلي پور مديركل امور عش��ايري 
خراسان شمالي، با اشاره به اينكه كوچ پاييزه عشاير اين استان از نيمه آبان 
ماه شروع مي شود و افراد به مناطق قشالقي كوچ مي كنند، گفت: »تدابير و 
پيش بيني هاي الزم انجام شده تا اين افراد به صورت ايمن امر كوچ را انجام 
دهند.« وي با بيان اينكه تجربه كوچ سالم در شرايط شيوع ويروس كرونا را 
در كوچ بهاره تجربه كرده ايم، اظهاركرد: »تأكيد مي شود كه عشاير در حين 
انجام كوچ فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند و از سوي ديگر اگر فردي 
به بيماري كوويد 19 مبتال است گزارش را به ادارات شهرستاني اعالم كنند 
تا با همكاران علوم پزشكي اقدامات الزم مراقبتي براي آنها در حين كوچ 
انجام شود.« وي تأكيد كرد: »با توجه به شيوع ويروس كرونا به عشاير توصيه 
مي شود تا به صورت مكانيزه امر كوچ را انجام دهند و اگر دام را به صورت 
مكانيزه منتقل نمي كنند، خود خانواده ها به ص��ورت مكانيزه و با خودرو 
كوچ كنند تا احتمال آنها به ويروس كرونا به حداقل برسد.« مديركل امور 
عشايري خراسان شمالي با اشاره به اينكه كوچ مكانيزه براي عشاير هزينه بر 
است، افزود: »كوچ مكانيزه براي هر خانواده عشايري حدود 3 تا 5 ميليون 

تومان هزينه دارد كه اين هزينه بستگي به تعداد دام عشايري دارد.«


