
ب�ه گفت�ه معاون      اسالمشهر
مدير كل ارش�اد 
عك�س  و  فيل�م  هفت�ه  ته�ران  اس�تان 
شهرستان هاي غرب استان تهران به ميزباني 
شهرس�تان اسالمش�هر برگ�زار مي ش�ود. 
 ميثم مرادي معاون هنري و س��ينمايي مديركل 
ارشاد و فرهنگ اسالمي استان تهران در اين نشست 
كه در محل س��الن جلس��ات اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي شهرستان اسالمشهر برگزار شد، گفت: هفته 
فيلم و عكس شهرستان هاي غرب استان تهران به 
ميزباني شهرستان اسالمشهر با مشاركت هنرمندان 
شهرستان هاي بهارستان، رباط كريم، شهر قدس، 
مالرد و شهريار برگزار مي شود.  وي با گراميداشت 
روز ملي سينما افزود: شهرستان اسالمشهر در فضاي 
فيلم و عكس مهجور مانده و برگزاري هفته فيلم و 
عكس در اين شهرستان فرصت مناسبي براي رشد 
و پيشرفت فعاالن اين عرصه است.  معاون هنري و 

سينمايي مديركل ارشاد و فرهنگ اسالمي استان 
تهران با اش��اره به ديگر برنامه ه��اي حوزه هنري و 
سينمايي در روز ملي سينما در استان تهران تصريح 
كرد: به مناسبت روز ملي سينما آثار هنري سينمايي 

ايران در حوزه هاي دفاع مقدس، ايام اربعين، مدافعين 
سالمت، اجتماعي، فرهنگي در شهر دماوند به نمايش 
در مي آيد و همچنين كارگاه هاي آموزشي با حضور 
اساتيد برجسته حوزه سينما در زمينه ژانرشناسي 

و تدوين به صورت آنالي��ن براي عالقمندان حوزه 
هنر سينما برگزار مي شود.  مرادي ادامه داد: مقرر 
گرديده همزمان با برگزاري جشنواره بين المللي 
فيلم كودك و نوجوان در اصفهان، ديگر استان ها 
همزمان با برگزاري اين جشنواره، برنامه هايي ويژه 
كودك و نوجوان در حوزه س��ينما و عكس برگزار 
كنند.  وي خاطرنشان كرد: هفته فيلم و عكس از ۱۷ 
مهرماه تا ۲۴ مهر در مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي شهرستان اسالمشهر در دو قالب نمايشگاه 
عكس از س��اعت ۹ صبح ت��ا پايان وق��ت اداري و 
نمايش فيلم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ عصر در راستاي 
شناسايي و معرفي اس��تعدادها و توانمندي هاي 
هنرمندان اين حوزه برگزار و در حاشيه جشنواره 
كارگاه هاي تدوين، صداب��رداري، تصويربرداري، 
زبان بازيگري سينما، عكاسي، كارگرداني، فيلمنامه 
نويسي و نشست هاي تخصصي و جلسات نقد فيلم 

سينمايي برپا مي شود.
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88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسلي حوریه ملكي

تدوين شناسنامه تاريخي و باستاني ری
فرماندار ويژه      تهران
ري از تدوي�ن 
شناسنامه براي آثار تاريخي و باستاني اين 

شهرستان خبرداد. 
حسين توكلي كجاني فرماندار ويژه شهر ري در 
حاشيه حضور نمايندگان كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اسالمي از اين شهرستان، با اشاره 
به لزوم ارتقاي جايگاه اداره ميراث فرهنگي ري 
از تدوين شناسنامه براي آثار تاريخي و باستاني 
خبرداد و گفت: مردم ري نقش بسزايي در پيروزي انقالب اسالمي و حفظ آن دارند لذا بايد اعتبارات ويژه اي 
براي اين شهرستان در نظر گرفته شود.  وي افزود: با توجه به ظرفيت هاي فراوان حوزه گردشگري و تاريخي 
در ري جايگاه اداره ميراث فرهنگي ري نيز بايد ارتقا يابد كه در اين زمينه از نمايندگان كميسيون فرهنگي 
تقاضاي همكاري داريم.  فرماندار ويژه ري ادامه داد: حضور نمايندگان كميسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي حركت بسيار خوبي در جهت توسعه شهرستان ري محسوب مي شود و با توجه به آشنايي بيشتر 
نمايندگان با كمبودها و ظرفيت ها تأثير بسزايي در اختصاص بودجه خواهد داشت.  توكلي در ادامه به لزوم 

توجه به آثار تاريخي اين شهرستان و جذب سرمايه گذار در اين زمينه تأكيد كرد.

فروش محصوالت عشايري رودبار رونق می گیرد 
مدي�ر جه�اد     گيالن
ي  ز ر و كش�ا
رودبار با اشاره مشكالت بازاريابي و فروش 
محصوالت عش�ايري از احي�اي طرح هاي 
عش�ايري با ه�دف رف�ع آنه�ا خب�رداد. 
سروش ابراهيمي مدير جهاد كشاورزي رودبار 
با بيان اينكه عش��اير شهرس��تان رودبار سهم 
بسزايي در توليدات دامي و لبني شهرستان و 
استان دارند، گفت: يكي از مهم ترين مشكالت 
اين بخش است كه با وجود تعاوني عشايري مشكالت بازاريابي و فروش محصوالت عشايري تا حدودي 
رفع خواهد شد.  وي با اشاره به اهميت و جايگاه طرح هاي عشايري، افزود: سه طرح عمراني در مناطق 
ييالقي و قشالقي با هدف آبرساني به روستاهاي قشالقي، مرمت راه هاي ييالق، آبرساني به ييالق ها، 
احداث آبشخور در شهرستان اجرا شده است.  مدير جهاد كشاورزي رودبار ادامه داد: آبرساني به سه 
روستاي اليه، علي آباد و هرزويل به طول ۴ كيلومتر مهم ترين اقدام در آبرساني به مناطق عشايري 
شهرستان از سال گذشته تاكنون بوده است.  ابراهيمي گفت: عشاير شهرستان رودبار ساالنه بيش از 

۱۵۰ تن گوشت قرمز ۴۰ تن شير و ۱۰ تن پشم توليد مي كنند.

آيین عزاداري »عجم« و »شاخسي« تبريز ثبت ملي شد
روز گذشته با آغاز      آذربايجان شرقي
اجالس هجدهم 
پيرغالمان حس�يني در تبريز آيي�ن عزاداري 
»عج�م« و »شاخس�ي« تبريز ثبت ملي ش�د. 
مرتض��ي صف��ري مدي��ركل صداوس��يماي 
آذربايجان شرقي در آيين اجالس هجدهم پيرغالمان 
حس��يني با اش��اره به اينكه تالش كرديم اجالس 
هجدهم بعد از يكس��ال تعطيلي به خاطر كرونا در 
ش��أن تبريز و آذربايجان در محوطه روباز مسجد 

تاريخي كبود برگزار شود، گفت: اين اجالس فرصتي براي نمايش آيين هاي ديني و مذهبي اين استان و همچنين 
موجب معرفي شدن تاريخ و فرهنگ تبريز و آذربايجان به ايران و دنيا مي شود.  وي از رونمايي از ثبت ملي آيين 
عزاداري عجم و شاخسي به عنوان آيين عاشورايي تبريز خبرداد و افزود: برگزاري روضه هاي خانگي، وبينار شهريار 
و آيين هاي عاشورايي، عزاداري در دانشگاه هنر، شعرخواني چله عشق از ديگر برنامه هاي اجالس در تبريز است.  
مديركل صداوسيماي آذربايجان شرقي برگزاري روضه هاي خانگي، وبينار شهريار و آيين هاي عاشورايي، عزاداري 

در دانشگاه هنر، شعرخواني چله عشق از ديگر برنامه هاي اين اجالس در شهر تبريز اعالم كرد.

بسيج از جنگل هاي هيركاني گلستان 
حفاظت می كند

 ساوه مركز تحقيقاتي و خدماتي انار 
در كشور مي شود

با ه�دف صيانت     گلستان
از  مطلوب ت��ر 
ميراث طبيعي جهاني جنگل ه�اي هيركاني در 
گلستان سپاه و بسيج با منابع طبيعي وآبخيزداري 
اس�تان تفاهمنام�ه هم�كاري امض�ا كردن�د. 
عبدالرحي��م لطفي مدي��ركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري گلستان با اشاره به انعقاد تفاهمنامه 
همكاري با سپاه و بسيج براي صيانت مطلوب تر 
از ميراث طبيعي جهاني جنگل هاي هيركاني در 
استان گفت: ارتقاي ضريب حفاظت و صيانت از 
جنگل هاي هيركاني را در راستاي تحقق منويات 
رهبر معظم انقالب براي انعقاد اين تفاهمنامه اعالم 
كرد.  وي افزود: حفاظت و صيانت از جنگل هاي 
هيركاني به منظ��ور جلوگي��ري از قطع و حمل 
غيرمجاز درختان جنگلي و جلوگيري از تخريب 
و تصرف اراضي ملي از وظايف اصلي اين توافقنامه 
مي باش��د.  مديركل منابع طبيعي وآبخيزداري 
گلستان با اشاره به محورهاي مشترك همكاري 
بين اين سه نهاد ملي ادامه داد: براساس محورهاي 
مشترك ذكر شده مقرر شد سپاه استان بر حسن 
انجام تعهدات شركت هاي طرف قرارداد سازمان در 
حفاظت از جنگل هاي هيركاني نظارت داشته و با 
بهره گيري از روحيه بسيجي فرهنگ احيا و توسعه 

منابع طبيعي گسترش يابد.  لطفي گفت: طبق اين 
تفاهمنامه مقابله با قطع درختان جنگلي و حمل 
غيرمجاز چوب و همچنين جلوگيري از تخريب و 
تصرف اراضي ملي و دولتي و برخورد با متصرفين 
از جمله همكاري و تعامل مش��ترك بين اين سه 
دستگاه اس��ت.  وي در بخش ديگري از سخنان 
خود به مستندس��ازي و فرهنگ سازي عمومي 
به منظ��ور افزايش فرهنگ عموم��ي حفاظت و 
بهره برداري از منابع طبيعي اشاره كرد.  مديركل 
منابع طبيعي وآبخيزداري گلس��تان همچنين 
تشكيل كميته مشترك برنامه ريزي بين اين سه 
نهاد را ضرورت دانست و تصريح كرد: اين كميته 
هماهنگي متش��كل از مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان، فرمانده سپاه استان و مسئول 
بسيج سازندگي س��پاه و فرمانده يگان حفاظت 
استان بوده كه در جهت پيگيري و رفع مشكالت 
موجود در روند اجراي تفاهمنامه گام بر مي دارند.  
به گفته لطفي زمين هاي زيرپوشش اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري گلستان افزون بر يك ميليون 
و ۳۹۷ هزار و ۲۴۴ هكتار است كه ۴۵۲ هزار و ۱۸۵ 
هكتار آن جنگل، ۸۶۲ هزار و ۸۲۵ هكتار مرتع، 
حدود ۲۰ هزار هكتار س��احل و ۶۲ هزار و ۴۲۰ 

هكتار زمين هاي مستحدث و موات است.

   مركزي به گفته معاون 
هش���ي  و پژ
جهاددانشگاهي استان مركزي تا ماه آينده 
مركز تحقيقات�ي و خدماتي انار كش�ور در 
مي ش�ود.  ايج�اد  س�اوه  شهرس�تان 
محسن مرادي معاون پژوهشي جهاددانشگاهي 
استان مركزي با اش��اره به اينكه اين استان يكي 
از قطب هاي توليد انار در كش��ور اس��ت، گفت: 
شهرس��تان س��اوه به دليل برخورداري از مزيت 
كش��اورزي به ويژه توليد محصول شاخص انار از 
جمله نقاط هدف جهاددانشگاهي براي انجام كار 
تحقيقاتي و تخصصي در يكسال اخير بوده است.  
وي افزود: راه اندازي اين مركز تخصصي به صورت 
هدفمند و متمركز با محوريت جهاددانش��گاهي 
شهرستان ساوه صورت می گيرد.  معاون پژوهشي 
جهاددانش��گاهي اس��تان مركزي ادامه داد: در 
راه اندازي مركز خدمات تخصصي انار ساوه طرح  
پيشنهادي ايجاد اين مركز در چشم انداز پنج سال 
آينده، ش��امل تأمين منابع مالي و نيروي انساني 
و اهداف و مأموريت ها به دفتر خدمات تخصصي 
كش��اورزي دفتر مركز جهاددانشگاهي ارائه شد.  
مرادي در ادامه مشاوره و آموزش را از فعاليت هاي 
اين مركز دانست و گفت: ارائه خدمات مشاوره اي 

به برخي باغداران در قال��ب دوره هاي تخصصي 
آموزش��ي با گرفتن مجوزهاي الزم آموزش��ي و 
تهيه س��رفصل ها با طراحي دوره هاي آموزش��ي 
اولويت اول فعاليت مرك��ز خدمات تخصصي انار 
است.  وي انجام و تكميل فعاليت هاي پژوهشي 
در حوزه توليد انار را از ديگر اولويت ها برشمرد و 
افزود: موضوع مبارزه با آفات انار كه به نتايج قابل 
قبولي رسيده است از جمله فعاليت هاي پژوهشي 
است كه با تكميل آن كار مبارزه با آفات به صورت 
گس��ترده و فراگير براي توليد محصول كيفي در 
دستور كار قرار دارد.  به گفته اين مقام مسئول در 
جهاددانشگاهي استان مركزي با راه اندازي و افتتاح 
دفتر خدمات تخصصي انار در شهرستان ساوه، در 
نظراست نمايشگاهي در جهاددانشگاهي ساوه برپا 
شود تا در آينده ش��اهد برخورداري از يك مركز 
پويا و جامع در حوزه كشاورزي و باغداري باشيم 
و مركز خدمات تخصصي انار س��اوه به يك مركز 
تحقيقاتي و خدماتي انار در سطح كشور تبديل 
شود و كشاورزان و باغداران سراس��ر ايران از اين 
خدمات بهره مند شوند.   سطح باغات انار در استان 
مركزي ۱۰ هزار و ۵۰۰ هكتار اس��ت كه ۸ هزار 
هكتار آن بارور و مابقي غيربارور هستند، ۹۹ درصد 

باغات انار استان مربوط به شهرستان ساوه است.

  خوزستان: سرپرست شهرداري اهوازازتعريض و اليروبي كانال اصلي 
دفع فاضالب و آب هاي س��طحي ش��رق اهواز خبرداد.  عليرضا عاليپور 
افزود: پروژه اليروبي و تعريض كانال ايستگاه پمپاژ پيچوار به سمت نهر 
مالح با ظرفيت انتقال ۶۰ درصد از فاضالب شرق اهواز، با هدف افزايش 
زيرساخت هاي دفع آب هاي سطحي و در طول ۹ كيلومتر آغاز و قرار است 

عرض و عمق اين كانال به ترتيب به ۲۵ و ۴ متر برسد. 
  كردس�تان: رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز اس��تان كردستان با 
اشاره به نقش مهم خيرين مدرسه س��از گفت: در حال حاضر ۴۰ پروژه 
مدرسه س��ازي با هزينه اي ح��دود ۲۵ ميليارد تومان از س��وي خيرين 
كردستاني در حال احداث است كه تا پايان سال افتتاح مي شود.  ابراهيم 
حسامي افزود: هم اكنون احداث تعداد ۵۰ باب مدرسه در روستاهاي استان 

كردستان در برنامه مجمع خيرين مدرسه ساز قرار دارد. 
  هرمزگان: رئيس مركز بهداشت شهرس��تان بندرعباس، از پوشش 
كامل واكسيناس��يون در جمعيت باالي ۱۸ س��ال بندرعباس خبرداد.  
دكتر عبدالجبار ذاكري گفت: در اين طرح كه با مشاركت مركز بهداشت 
شهرستان بندرعباس، سپاه ناحيه شهرس��تان بندرعباس و فرمانداري 
بندرعباس انجام خواهد پذيرفت، واكسيناسيون جمعيت باالي ۱۸ سال 

تمامي روستاهاي بندرعباس، انجام مي شود. 
  مركزي: فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي گفت: در طول بيماري 
كرونا يكي از اقدامات مؤثر در راستاي مبارزه با ويروس و كاهش آسيب هاي 
بيماري اجراي طرح سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني است كه در استان 
مركزي بيش از ۱۵ هزار نفر در اين راس��تا آموزش ديدند و بيش از ۸۰۰ 
گروه جهادي براي اجراي طرح نقش آفريني مي كنند.  س��ردار سرتيپ 
دوم پاسدار محسن كريمي افزود: بركت هم افزايي ها و مشاركت ها اتفاقات 
خوبي در س��طح اس��تان مركزي رقم خورده كه توزيع ۳۵۲ هزار بسته 

معيشتي يك نمونه از آن است. 
  فارس: نماينده شيراز و زرقان در مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد 
كه در راستاي تسريع در اجراي پروژه هاي اولويت دار فارس، فهرست اين 
پروژه ها توسط مجمع نمايندگان استان به دولت معرفي مي شود.  ابراهيم 
عزيزي افزود: قرار شده تا نمايندگان استان فارس پروژه هاي اولويت دار خود 
را به معاونت اقتصادي رئيس جمهور اعالم كنند تا يك برنامه عملياتي مؤثر 
براي آن تعريف شود.  وي ادامه داد: در اين نشست پروژه هاي محوري و 
محرك استان فارس نيز كه برخي از آنها در شرف تكميل است مورد بررسي 

قرار گرفت تا منابع و امكانات الزم براي نهايي شدن آنها تخصيص يابد. 
  خراسان شمالي: مديركل كميته امداد خراسان شمالي گفت: هم اكنون 
۶۶۱ واحد مسكوني از محل تفاهمنامه هاي منعقد شده با دستگاه ها براي 
مددجويان در حال احداث است.  مجيد الهي راد با بيان اينكه چهار تفاهمنامه 
با بنياد مستضعفان، سپاه، شركت گلرنگ و مؤسسه خيريه وفاق سبز علوي 
براي احداث مسكن مددجويان استان منعقد شده است، افزود: اين واحدها به 

صورت ويژه براي مددجويان روستايي ساخته و تحويل داده مي شود. 
  بوشهر: تفاهمنامه همكاري بين جهاد دانشگاهي و تعاون كار و رفاه 
اجتماعي استان بوشهر به منظور ايجاد و گسترش فعاليت هاي علمي و 
پژوهشي در بخش تعاون منعقد شد.  هدف از اين تفاهمنامه شناسايي و 
معرفي فرصت هاي اشتغال، كارآفريني و تجاري سازي، مشاركت در ايجاد 
و حمايت از تعاوني هاي دانشجويي، هدايت و ساماندهي دانش آموختگان 
به ايجاد شركت هاي تعاوني و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت به 

منظور ارتقا توان علمي كارشناسان بوده است.

 توان بخشي افراد  كم توان جسمي 
با حمايت بنیاد بركت

شركت دانش بنيان مشاركتي بنياد بركت  و ستاد اجرايي فرمان امام 
موفق به توليد فن آوري توان بخشي هوشمند براي افرادي شد كه از 

لرزش دست رنج مي برند. 
معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت گفت: استارتاپ 
فن آسا به عنوان يكي از شركت هاي دانش بنيان مشاركتي بنياد بركت اقدام به 
ساخت قاشق هوشمند تخصصي براي بيماران، سالمندان و افرادي كرده است 
كه از لرزش دست رنج مي برند.  هادي جوهري تأكيد كرد: متأسفانه ميليون ها 
نفر در سراسر جهان مبتال به لرزش غيرقابل درمان دست ناشي از اختالالت 
مختلف مانند بيماري پاركينسون، كهولت سن، صدمات سر، بيماري هاي 
مغز و اعصاب و... هستند. در اين شرايط، خوردن غذا به يكي از چالش هاي 
زندگي اين افراد تبديل مي شود كه در بسياري از موارد، افسردگي و انزواي 
اجتماعي آنها را به دنبال دارد.  وي افزود: قاشق هوشمند توليد شده در كشور 
به اين افراد كمك مي كند تا به طور مستقل و بدون نگراني غذا بخورند و از 
غذاخوردن در كنار ديگران لذت ببرند. اين قاش��ق كمكي از فن آوري هاي 
پايدارس��ازي فعال نوين و همچنين الگوريتم هاي تشخيص دقيق لرزش 
استفاده مي كند و به اين ترتيب، اجازه نمي دهد لرزش دست فرد به سر قاشق 
منتقل شود و غذا بريزد.  معاون مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت درباره 
شركت دانش بنيان مشاركتي اين بنياد نيز توضيح داد: شركت دانش بنيان 
فن آسا از سال ۱۳۹۷ توسط جمعي از اساتيد و دانشجويان دانشگاه فردوسي 
مشهد با هدف طراحي ابزارهاي توان بخشي هوشمند براي كمك به زندگي 
بهتر بيماران آغاز به فعاليت كرد. »قاشق يار« اولين محصول اين شركت، يك 

قاشق هوشمند براي افرادي است كه از لرزش دست رنج مي برند. 
جوهري خاطرنشان كرد: ش��ركت دانش بنيان مشاركتي بنياد بركت در 
ادامه مسير خود قصد دارد با توسعه فناوري هاي توان بخشي نوين، زندگي 
آسان و بدون دغدغه اي را براي بيماران مبتال به بيماري هاي مغز و اعصاب 
فراهم كند.  وي با اشاره به توليد انبوه اين محصول از پايان سال جاري گفت: 
پيش بيني مي كنيم در فاز اول راه اندازي خط توليد انبوه، ساالنه ۲ هزار قاشق 
هوشمند توليد شود.  قيمت تمام شده اين محصول نيز يك سوم محصوالت 
خارجي است.  معاون مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت با اشاره به حجم 
كل سرمايه گذاري ۱۳ ميليارد ريالي براي توليد اين فن آوري توان بخشي 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر فقط دو كشور امريكا و چين اقدام به توليد 
قاشق هوش��مند براي افراد س��المند و داراي لرزش دست مي كنند كه 
محصول امريكايي فقط در داخل اين كشور و محصول چيني در چند كشور 
معدود توزيع مي شود. در چنين شرايطي، امكان صادرات محصول ايراني 
به كشورهاي مختلف و ارزآوري فراهم است.  جوهري تأكيد كرد: قاشق 
هوشمند ايراني براي افراد ناتوان، پس از گذراندن مرحله تحقيق و توسعه و با 
توجه به بازخوردهاي دريافتي از سوي استفاده كنندگان وارد فاز توليد انبوه 
شده است.  وي در پايان خاطرنشان كرد: بنياد بركت تا به امروز در مجموع 
اقدام به مشاركت، سرمايه گذاري، ارائه تسهيالت و پشتيباني از ۷۴۲ بنگاه 
متوسط صنعتي در سراسر كشور كرده كه باعث ايجاد فرصت هاي كسب 
و كار براي ۲۱۱ هزار متقاضي اشتغال شده است. ۶۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد 
ريال براي توانمندسازي اين ۷۴۲ بنگاه سرمايه گذاري شده و بنياد پس 
از تثبيت و به سوددهي رسيدن، از ۲۸۲ بنگاه خارج شده و سهام خود را به 

كارآفرينان و بخش خصوصي واگذار كرده است. 

ساخت و مرمت هزار واحد مسکونی 
مددجويان ايالمی از سوی سپاه

 3 هزار واحد مسكونی 
در قالب طرح ملی مسكن در ايالم احداث می شود

ساخت خانه براي محرومين از جمله اقداماتي است كه هر جا و به 
همت هر گروه و س�ازمان و نهادي انجام شود، ماندگار و ارزشمند 
است. اين كار در استان ايالم در دستور كار سپاه و نيروهاي جهادي 
قرار دارد و ب�ه گفته فرمانده س�پاه اميرالمومنين)ع( اس�تان در 
سال جاري برنامه س�اخت و مرمت يك هزار واحد مسكوني براي 
مددجويان كميته امداد در دستور كار قرار دارد و حاال مديركل راه 
و شهرسازي ايالم نيز از ساخت 3 هزار و ۲۵ واحد مسكوني براي 
اقشار كم درآمد ايالمي در قالب طرح مسكن ملي خبر داده است. 

    
تأمين مسكن به عنوان اولين نياز هر خانواده مي تواند مشكالت زيادي را 
از بين برده و آرامش و آسايش را به ارمغان بياورد.  در حال حاضر دغدغه 
بس��ياري از خانواده هاي محروم و كم درآمد داشتن يك سرپناه است. به 
همين خاطر سپاه برنامه ويژه اي براي اين امر تعريف كرده تا در استان هاي 
مختلف و به مرور زمان تمام اقش��ار و به خصوص خانواده هاي ضعيف نيز 
بتوانند داراي خانه و كاشانه شوند.  در ايالم، سپاه اين استان مرمت و ساخت 
يك هزار خانه براي مددجويان كميته امداد را تقبل كرده است.  كاري كه 
به گفته فرمانده سپاه اميرالمومنين)ع( با وجود ۸۵۰ گروه جهادي بسيج 
در سطح محالت و روستاهاي استان مي توان اقدامات و خدمات را سرعت 

بخشيد و كارهاي عمراني را در زمان تعريف شده به نتيجه رساند.  
سردار جمال ش��اكرمي با اشاره به اينكه در س��ال جاري برنامه ساخت 
و مرمت يك هزار واحد مس��كوني براي مددجويان كميته امداد استان 
ايالم در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت، گفت: »تاكنون بيش از ۵ هزار 
و ۶۰۰ پروژه عمران��ي و محروميت زدايي با اعتباري بالغ بر ۵۸ ميليارد 
تومان توسط بسيج سازندگي سپاه استان و با همكاري كميته امداد امام 

خميني)ره( و ادارات مختلف اجرا شده است.«
وي ادامه داد: »توجه و رسيدگي به مناطق محروم از مهم ترين برنامه هاي 
سپاه پاسداران است و امسال حدود ۴۰ درصد از پروژه هاي محروميت زدايي 
به آبرساني به مناطق محروم و كم برخوردار اختصاص يافته است.« سردار 
شاكرمي به ساخت مسكن محرومين در س��ال جاري اشاره كرد و گفت: 
»ساخت و مرمت واحدهاي مسكوني با مشاركت سپاه پاسداران، كميته 
امداد امام خميني)ره(، س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( در دستور كار قرار 
گرفته و به محض مشخص شدن سهم هريك از سازمان ها عمليات اجراي 
آنها آغاز خواهد شد. قصد داريم اين برنامه در زمان معين به نتيجه برسد تا 

بتوانيم كارهاي بيشتري براي طبقه ضعيف جامعه انجام دهيم.«
    اولويت اول، رفع مشكل خانه محرومين 

در كنار اقدامات سپاه و بسيج و گروه هاي جهادي، سازمان هاي دولتي نيز 
با طرح هاي مختلف براي تأمين خانه مردم وارد ميدان شده اند كه بر همين 
اساس مديركل راه و شهرسازي ايالم از ساخت ۳ هزار و ۲۵ واحد مسكوني 
براي اقشار كم درآمد اين استان در قالب طرح مسكن ملي خبر داده است.  
عبداهلل بهادري با بيان اينكه طرح اقدام مسكن ملي كه حدود يك سال است 
در سراسر كشور اجرا شده، به تازگي عمليات اجرايي اين طرح در ايالم آغاز 
شده است، گفت: »به منظور برطرف كردن مشكل و خانه دار كردن اقشار 
كم درآمد و فاقد مسكن، طرح اقدام ملي مسكن در دستور كار قرار گرفته 
است.« به گفته اين مسئول، ۳ هزار و ۲۵ نفر واجد شرايط اين طرح در استان 

وجود دارد كه براي اين تعداد افراد زمين اختصاص يافته است.  
مديركل راه و شهرسازي استان ايالم با اشاره به اينكه زميني كه به ساخت 
واحدهاي مسكن ملي در اس��تان اختصاص پيدا كرده حدود ۱۴۴ هزار 
مترمربع است، گفت: »طرح اقدام ملي مس��كن در استان ايالم و در شهر 
ايالم در ۸ نقطه با تعهدات بنياد مسكن اجرايي مي شود و يك نقطه آن با 

كارگزاري بنياد است كه مربوط به پرسنل نيروي انتظامي مي شود.« 
بهادري عنوان كرد: »نزديك به يك هزار و ۷۳۳ نفر باالي ۴۰ ميليون تومان 

آورده اوليه را پرداخت كرده اند.«
مديركل راه و شهرسازي استان ايالم اضافه كرد: »هزينه هاي پرداختي براي 
ساخت اين مسكن ها در شش مرحله و به صورت اقساط توسط افراد پرداخت 
مي شود با بهره برداري از اين تعداد مسكن ملي در استان حدود ۳ هزار و ۲۵ 
خانوار صاحب خانه مي ش��وند كه تا حدود زيادي مشكل مسكن در استان 
برطرف مي شود.« در همين رابطه استاندار ايالم با بيان اينكه اقدامات گروه هاي 
جهادي مبتكرانه، انقالبي و تحقق بخش عدالت اجتماعي است، گفت: »فعاليت 
اين گروه ها نقش مؤثري در محروميت زدايي مناطق كم برخوردار دارد.« محمد 
نوذري افزود: »خدمات گروه هاي جهادي در مبارزه با كرونا و طرح ش��هيد 
سليماني، توليد ماسك، كمك مؤمنانه و توزيع بسته هاي معيشتي، سيل ماژين 
و كنگره عظيم اربعين بي نظير است و حضور اين نيروهاي با ايمان و پرتالش در 

كليه صحنه ها و ميدان ها مايه دلگرمي مردم است.«

 مبارزه با زمین خواری 
در دستور كار پلیس ايالم

پليس 1۵0متر مربع از اراضي ملي در ايالم را رفع تصرف كرد. 
سرهنگ مهدي كياني رئيس پليس امنيت اقتصادي انتظامي استان 
ايالم گفت: در راستاي پيشگيري و مقابله با زمين خواري و تصرف غير 
قانوني اراضي ملي، كارآگاهان پليس امنيت اقتصادي با انجام تحقيقات 
و بررسي اسناد و مدارك و استعالمات الزم از ادارات ذيربط يك فقره 
زمين خواري را در يكي از محل هاي شهر ايالم كشف كردند.   وي افزود: 
در ادامه كارآگاهان پليس امنيت اقتصادي با هماهنگي مرجع قضايي 
۱۵۰ متر مربع از اراضي ملي را به ارزش ۹ ميليارد ريال از چنگال اين 
زمين خوار آزاد كردند.  رئيس پليس امنيت اقتصادي انتظامي استان 
با اشاره به اينكه در اين راستا يك متهم دستگير شده، گفت: مبارزه 
با زمين خواري در دس��تور كار اين پليس قرار داشته و شهروندان در 
صورت مشاهده هرگونه فعاليت افراد در زمينه تصرف سرمايه ملي، 

موضوع را از طريق سامانه ۱۱۰ به پليس اطالع رساني كنند.

 خدمت رساني خادمیاران رضوي 
به مردم بوشهر

دبير كانون هاي خدمت رضوي استان بوشهر از خدمات رساني 
۲۵ موك�ب خادم ياران رض�وي به م�ردم اس�تان خبرداد. 
فريد محبي دبير كانون هاي خدمت رضوي استان بوشهر در نشست 
هماهنگي ستاد بازس��ازي عتبات عاليات و دبيرخانه كانون هاي 
خدمت رضوي استان بوش��هر گفت: در حال حاضر ۲۵ موكب در 
سطح شهرستان ها شناسايي شده كه خادم ياران رضوي در آنجا به 
فعاليت مشغول هستند.  وي به خدمات متنوع كانون خدمت رضوي 
اشاره كرد و افزود: اساس كار كانون هاي خدمت رضوي در استان ها 
محروميت زداي��ي و كمك به بهبود معيش��ت نيازمندان جامعه و 
گسترش فرهنگ رضوي است.  دبير كانون هاي خدمت رضوي استان 
بوشهر ادامه داد: كانون هاي خدمت رضوي شامل زيرمجموعه هاي 
متفاوتي است كه خدماتي را به محرمان ارائه مي دهند و همچنين در 

اين ايام به بيماران كرونايي خدمات قابل قبولي ارائه شده است.

 قزوين میزبان جشنواره رسانه اي 
»ُمركب و مقاومت« شد 

همزم�ان ب�ا هفت�ه دف�اع مق�دس جش�نواره رس�انه اي 
»ُمرك�ب و مقاوم�ت« در اس�تان قزوي�ن برگ�زار مي گردد. 
محمد كشاورز مسئول سازمان بسيج رسانه استان قزوين با اشاره به 
اينكه يكي از رسالت هاي رسانه هاي خبري عالوه بر اطالع رساني اخبار 
در هشت سال دفاع مقدس، ايستادگي در برابر هجوم همه جانبه دستگاه 
دروغ پراكني ش��رق و غرب عليه ايران بود، افزود: رسانه هاي ديداري، 
شنيداري و مكتوب آن دوران، در اثبات حقانيت ايران نقش بسزايي 
داشتند، اين بخش يكي از حياتي ترين بخش هاي بين المللي رسانه اي 
در آن زمان بود.  وي افزود: به منظور گراميداشت هفته دفاع مقدس، 
طرح فراخوان آثار توليدش��ده از س��وي اصحاب رسانه استان قزوين 
با موضوع دفاع مقدس و با عن��وان »ُمركب و مقاومت« را برنامه ريزي 
كرده ايم، عالقه مندان مي توانند آثار توليدي سال ۱۴۰۰ خود را تا ۸ 

مهرماه به شماره واتس آپ ۰۹۱۰۰۹۱۳۹۵۰ ارسال كنند.

   قزوين   بوشهر    ايالم

 اجرای طرح »خورشید خانه ات باش« 
در مازندران همزمان با هفته دفاع مقدس

همزمان با هفته مقدس طرح  »خورشيد     مازندران
خان�ه ات ب�اش« ب�ا محوري�ت زندگ�ي 
جهادگرانه مبتني بر سبك زندگي اسالمي در استان مازندران اجرا مي شود. 
سميه قاسمي طوسي مديركل امور بانوان استانداري مازندران در جلسه كميته 
بانوان ستاد گراميداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به اين كه ايثارگري هاي زنان 
ما در پشتيباني جنگ، امدادگري و همچنين تشويق همسران و جوانان خود 
به جنگ و جهاد تحت فرمان بنيانگذار فقيد انقالب اسالمي امام خميني )ره( 
در پيروزي سپاه اسالم در دفاع مقدس بر هيچ كس پوشيده نيست، گفت: 
كمك هاي مردمي به مناطق س��يل زده و زلزله زده، همچني��ن در ۲۰ ماه 
گذشته در شيوع ويروس كرونا نيز شاهد بوديم و زنان بسياري در اين بخش، 
جان فش��اني كردند.  وي به همزماني هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۰ با ايام 
عزاداري ماه صفر اشاره كرد و افزود: امسال و به مناسبت اين همزماني، فرهنگ 
عاشورا و اربعين سرور و ساالر شهيدان، در كانون برنامه ها خواهد بود.  مديركل 
امور بانوان استانداري مازندران ادامه داد: نمايشگاه هنرهاي تجسمي آثاري از 
هنرمندان زن و مرد در پارك موزه دفاع مقدس، تهيه و اكران فيلم كوتاه »من 
در كنار تو هستم«، طرح آموزشي »خورشيد خانه ات باش« ويژه خانواده ها با 
محوريت زندگي جهادگرانه مبتني بر سبك زندگي ايراني اسالمي، »همايش 
و تجمع بانوان عاشورايي«، اختصاص يكي از ويژه برنامه هاي صدا وسيما به 
موضوع زنان و دفاع مقدس با حضور بان��وي ايثارگر، »رونمايي از مجموعه 
تصويرگري هاي رويدادهاي مهم دفاع مقدس توسط هنرمند بانو«، »برگزاري 
مسابقه كتاب خواني سراسري ويژه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم 
سراسر استان«، ويژه برنامه هايي نظيرتئاتر خياباني، پرده خواني و نقالي و گروه 
سرود دختران، غبارروبي و گلباران مزار شهدا در يكي از شهرستان هاي استان، 
تماس تصويري با بانوان رزمنده و ايثارگر دفاع مقدس جهت تجليل و تقدير از 

آنها از جمله برنامه هاي شاخص هفته دفاع مقدس امسال است. 

راه اندازي تخت هاي توانبخشي بیماران سکته مغزي در زنجان 
به گفت�ه رئيس     زنجان
دانش�گاه علوم 
پرشكي زنجان به زودي با كمك خيرين بيش از 100 
تخت توانبخشي بيماران سكته مغزي در مجاورت 
بيمارستان وليعصر )عج( راه اندازي خواهد شد. 
پرويز قزلباش رئيس دانشگاه علوم پرشكي زنجان 
با بيان اينكه سكته مغزي س��ومين علت شايع 
مرگ پس از سرطان و بيماري هاي قلبي است، 
گفت: در بين ۸۰ كشور جهان بيمارستان وليعصر 
زنجان جايگاه خوبي دارد.  وي با بيان اينكه براي دومين بار متوالي مركز درمان سكته هاي مغزي بيمارستان 
وليعصر زنجان به عنوان مركز برگزيده درمان در جهان شناخته ش��د، افزود: اين مركز پنج سال است در 
بيمارستان وليعصر كار خود را با ارائه خدمات به گروه هاي هدف آغاز كرده است.  رئيس دانشگاه علوم پرشكي 
زنجان تصريح كرد: به زودي با كمك خيرين بيش از ۱۰۰ تخت توانبخشي بيماران سكته مغزي در مجاورت 
بيمارستان وليعصر)عج( راه اندازي خواهد شد.  قزلباش بر لزوم تقويت مشاركت خيرين در كارهاي بهداشتي 

در استان تأكيد كرد و گفت: در استان خيرين در بخش درمان و بهداشت بسيار كمك حال هستند. 


