
ش�ير  كارخان�ه      لرستان
خشك بروجرد با 
تولي�د روزان�ه 200 ت�ن ش�ير مهرم�اه ب�ه 

بهره برداري مي رسد. 
عباس گودرزي نماينده مردم بروجرد و اشترينان در 
مجلس، با بيان اينكه كارخانه شيرخشك شهرستان 
بروجرد حلقه اي از زنجيره لبني محسوب مي شود، 
گفت: اين كارخانه با 95 درصد پيشرفت از مهم ترين 
صنايعي است كه از نظر توليد و اشتغالزايي توانسته 
جايگاه خوبي در بين ديگر صنايع داشته باشد و حلقه 
اصلي زنجيره توليد لبنيات به حساب مي آيد و حرف 
براي گفتن دارد.  وي افزود: پيش بيني مي شود تا 
پايان مهرماه شاهد شروع به  كار اين كارخانه باشيم.  
نماينده مردم بروجرد و اشترينان در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه پروژه تاكنون با اعتباري بالغ بر 
350 ميليارد تومان توانسته به پيشرفت خوبي براي 
توليد برسد، تصريح كرد: با سياست گذاري هايي كه 

شده، حدود 200 تن شير روزانه توليد داريم و اين 
ظرفيت توليد تنها مربوط به فاز اول كارخانه است. 
گودرزي گفت: بستر كار فراهم شده كه در فازهاي 
بعدي بتوانيم چيزي معادل هزار تن در روز توليد 

و قابليت افزايش داشته باش��يم و با توجه به اينكه 
محصول اوليه شيرخش��ك در همين مكان توليد 
مي شود، بناس��ت كه با حمايت شستا، مجموعه 
مس��ئوالن و دس��تگاه هاي اجرايي بتوانيم شاهد 

آغاز عمليات اجرايي حلقه هاي بعدي اين زنجيره 
و فرآوري هايي كه از مواد اوليه ش��ير خش��ك به 
دست مي آيد، باشيم.  وي افزود: نكته اساسي اين 
اس��ت كه اين پروژه بعد از بيش از 30 س��ال راكد 
بودن و با وجود نيمه تمام بودن با همت وزارت كار 
و شركت تأمين اجتماعي بازس��ازي شد و اكنون 
شاهد هستيم كه به معناي حقيقي كلمه اقتصاد 
مقاومتي تحقق پيدا كرده، چراكه معناي اقتصاد 
مقاومتي اتمام پروژه هاي نيمه تمام است.  نماينده 
مردم بروجرد و اشترينان در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: اميدواريم كه با تكميل و بهره برداري از 
اين پروژه و اجراي پروژه ها و فازهاي مشابه شاهد 
برداشتن گام هاي مؤثري در حوزه توليد و اشتغال 
شهرستان بروجرد باش��يم.  هم اكنون 4800 تن 
شير از 32 واحد گاوداري با حدود 2 هزار رأس گاو در 
شهرستان بروجرد ساليانه توليد مي شود و با وجود 

آنكه اين ميزان، رقم قابل قبولي است.
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محمدرضا هادیلو

دانشآموزان18سالهاصفهانيواكسنكروناميزنند
معاون هماهنگي      اصفهان
امور اقتصادي و 
توس�عه منابع اس�تانداري اصفهان گفت: تا 
انتهاي هفته آينده همه دانش آموزان باالي 
1۸س�ال اس�تان واكس�ينه مي ش�وند. 
سيدحسن قاضي عسكر معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع استانداري اصفهان در 
آيين افتتاح مركز تجميعي واكسيناسيون در 
شهرك صنعتي جي اصفهان، گفت: اين مركز 
به منظور رفاه حال مردم و در راس��تاي برنامه ملي واكسيناسيون با مشاركت هيئت مديره شهرك 
صنعتي جي، دانشگاه علوم پزشكي و مركز بهداشت اصفهان راه اندازي شد.  وي افزود: طرحي براي 
تسريع در واكسيناسيون كوويد۱9 در نظر گرفته ش��ده كه تا انتهاي هفته آينده همه دانش آموزان 
باالي ۱8 سال واكسينه شوند.  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري اصفهان، با 
اشاره به كاهش سن گروه هاي هدف براي تزريق واكسن و ضرورت افزايش تعداد مراكز واكسيناسيون 
در استان، اظهار اميدواري كرد با افزايش سرعت واكسيناسيون همه افراد باالي ۱8سال و دانش آموزان 

استان، شاهد كنترل اين ويروس منحوس باشيم.

دانشآموزانمحرومكرمانشاهينوشتافزارميگيرند
مديركل اوقاف     كرمانشاه
و ام�ور خيريه 
كرمانش�اه از توزيع 2 هزار بسته لوازم  تحرير در 
قالب طرح »مهر تحصيلي« بي�ن دانش آموزان 
مناطق محروم و كم برخوردار اس�تان خبر داد. 
حجت االسالم محمد صالحي مديركل اوقاف و امور 
خيريه كرمانشاه با اشاره به آغاز توزيع لوازم تحرير 
در قالب طرح »مهر تحصيلي« از ابتداي مهر ماه در 
استان، گفت: به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد 
2 هزار بسته لوازم تحرير بين دانش آموزان مناطق محروم و كم برخوردار استان توزيع مي شود كه از اين تعداد 
۱400 بسته آن ويژه دانش آموزان ابتدايي و ۶00 بسته ديگر ويژه دانش آموزان مقطع متوسطه است.  وي با 
بيان اينكه طرح مهر تحصيلي در مسير سياست حمايتي سازمان اوقاف براي كمك به دانش آموزان نيازمند 
اجرا مي شود، افزود: طرح هاي اوقاف در راستاي عمل به نيات واقفان خيرانديش اجرايي مي شود كه يكي از اين 
برنامه ها تأمين كمك هزينه تحصيلي دانش آموزان مستعد مناطق محروم و كم برخوردار است. مديركل اوقاف 
و امور خيريه استان كرمانشاه با تأكيد برحمايت اوقاف از افراد آسيب پذير اجتماع، ادامه داد: تالش مي كنيم با 

تعامل و همكاري ساير نهادها افراد نيازمند جامعه هدف را شناسايي و از آنها حمايت كنيم. 

شهركردصاحبَپدوآشيانهبالگرداورژانسهواييشد
طرح خيري پَد      چهارمحال وبختياري 
و آشيانه بالگرد 
اورژانس هوايي اس�تان، با حضور امام جمعه 
ش�هركرد در اي�ن شهرس�تان افتتاح ش�د. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي، خدمات درماني 
و بهداشتي اس��تان چهارمحال وبختياري در 
آيين، با گراميداش��ت ياد و خاطره ش��هداي 
كشور به ويژه شهداي راه خدمت، و افتتاح پَد و 
آشيانه بالگرد اورژانس گفت: مساعدت خيرين 

سالمت خانواده مرحوم رحمت اهلل توكلي زانياني، پَد و آشيانه بالگرد در منطقه رحمتيه و در محوطه 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با هزينه كرد 500 ميليون تومان استقرار يافت .  مجيد شيراني استقرار 
اورژانس هوايي در اين استان به واسطه اينكه از مناطق سخت گذر و كوهستاني است، از ضرورت ها 
به شمار مي رود و الزم است با تخصيص امكانات و تجهيزات بيشتر به استان خدمت رساني در حوزه 
بهداشت و درمان را بيش ازپيش پش��تيباني كرد.  وي افزود: ضروري است در ساير نقاط استان نيز 

چنين امكاني ايجاد شود تا خدمات رساني در اورژانس هوايي استان در وضعيت بهتري قرار گيرد.

 مدارس عشايري كهگيلويه وبويراحمد 
نه گرما دارند، نه اينترنت

 گراميداشت هفته دفاع مقدس 
در استان مركزي با 827 برنامه فرهنگي

كل  ي���ر مد    كهگيلويه وبويراحمد 
و  آم��وزش 
پرورش عشاير استان كهگيلويه و بويراحمد نبود 
وسايل گرمايشي و نداشتن شبكه اينترنت را دو 
معضل مدارس عشايري در اس�تان اعالم كرد. 
مختار اندرخور مديركل آموزش و پرورش عشاير 
استان كهگيلويه و بويراحمد در خصوص مشكالت 
مدارس عشايري اين استان در آستانه آغاز سال 
تحصيلي گفت: ۱00 مدرسه عشايري اين استان 
نيازمند وسايل گرمايشي همچون بخاري و پكيج 
برقي و بخاري هاي نفت سفيد هستند.  وي با اشاره 
به برگزاري كالس هاي درس از طريق شبكه شاد 
هم افزود: 84 درصد از مدارس عش��ايري استان 
كهگيلويه وبويراحمد در مناطقي هستند كه فاقد 
شبكه اينترنت هستند. كه اين موضوع مدارس ما 
را براي كالس درس غيرحضوري با مشكل مواجه 
كرده و دانش آموزان ما نمي توانند از ش��بكه شاد 
براي تحصيل يا معلمان برای تدريس اس��تفاده 
كنند.  مديركل آموزش و پرورش عش��اير استان 
كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: اگر ستاد كرونا 
استان و شهرستان ها مجوز دهد بنابراين هست 
كه مدارس زي��ر ۱0 نفر با رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي به صورت حضوري و مدارس پرجمعيت 

در مناطق فاقد شبكه اينترنت به صورت محدود با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و به صورت شيفتي 
برگزار شود تا دانش آموزان ما از تحصيل باز نمانند 
و به آموزش آنها ضربه نخورد.  اندرخور در خصوص 
تعداد مدارس عش��ايري گفت: 2۱3 مدرسه در 
مناطق عشايري اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
داريم كه از اين تعداد ۱۷0 مدرسه ابتدايي و ۱4 
مدرسه متوسطه اول و ۱9 مدرسه متوسطه دوم، 
دو مدرسه شبانه روزي دخترانه و پسرانه واقع در 
ياس��وج داريم.  وي اف��زود: 22۷ معلم در مقطع 
ابتدايي و ۶5 معلم در مقطع متوسطه اول و ۱25 
معلم در مقطع متوسطه دوم  كه در صورت صدور 
مجوز از سوي س��تاد كرونا كالس هاي درس كم 
جمعيت اول مهرماه برگزار مي كنيم. البته بايد ديد 
شرايط كرونايي مناطق عشايري روند افزايشي دارد 
يا كاهشي، چراكه سالمت دانش آموزان و معلمان و 
خانواده هاي آنها در درجه اول براي ما اهميت دارد.  
مديركل آموزش و پرورش عشاير استان كهگيلويه 
و بويراحمد تأكيد كرد: در بحث سخت افزاري و نرم 
افزاري و راه اندازي كالس هاي هوشمند و نداشتن 
دبير زن در مدارس دخترانه و نداشتن كتابخانه در 
مدارس از ديگر مشكالت مدارس عشايري است كه 

با آنها دست و پنجه نرم مي كنيم.

معاون هماهنگ      مركزي
س�پاه  كنن�ده 
روح اهلل استان مركزي از برگزاري ۸2۷ برنامه با 
2۹0 عن�وان به مناس�بت گراميداش�ت چهل 
ويكمين هفته دفاع مقدس در اين استان خبرداد. 
س��رهنگ پاس��دار محمدگ��ودرزي مع��اون 
هماهنگ كننده سپاه روح اهلل استان مركزي در 
نشست خبري برنامه هاي چهل و يكمين هفته 
گراميداش��ت دفاع مقدس گفت: هش��ت سال 
دفاع مقدس مظهر صفات برتري است كه ملت 
ايران را در تاريخ ماندگار كرد.  وي افزود: تجربه 
گران س��نگ و فرهنگ ارزش��مند دفاع مقدس 
امروز بايد در عرصه هاي مختلف و در راس��تاي 
حل مشكالت كشور به كارگيري شود و الزمه آن 
انتقال صحيح و كامل فرهنگ دفاع مقدس به نسل 
جوان است.  معاون هماهنگ كننده سپاه روح اهلل 
استان مركزي ادامه داد: بسياري از موفقيت هاي 
نظام اس��المي برگرفته از حماسه آفريني ملت 
ايران در هشت سال دفاع مقدس است و شرايط 
امروز كش��ور به ش��دن نيازمند ترويج فرهنگ 
و روحيه ايثار و ش��هادت و دفاع مقدس اس��ت 
چراكه شرايط امروز شباهت هاي زيادي به مقطع 
هشت سال جنگ تحميلي دارد.  گودرزي افزود: 

الگوي مقابله با استكبار و استعمار جهاني در گام 
دوم، فرهنگ و روحيه اس��تفاده  ش��ده در دفاع 
مقدس است و شاخصه اي كه امروز بايد در گام 
دوم بيش��تر مورد اس��تفاده قرار گيرد مقاومت 
فعال است.  وي يادآور شد: مسئله گراميداشت 
دفاع مقدس از اهميت بسياري برخوردار است و 
همان گونه كه در دفاع مقدس همه آحاد و اقشار 
مردم مشاركت و نقش آفريني كردند امروز هم بايد 
براي برگزاري باشكوه گراميداشت چهل و يكمين 
سالگرد هفته دفاع مقدس از همه ظرفيت هاي 
موجود اس��تفاده كنيم. معاون هماهنگ كننده 
سپاه روح اهلل استان مركزي گفت: سپاه روح اهلل 
اس��تان مركزي با مش��اركت پايگاه هاي بسيج، 
نواحي و معاونت ها در س��طح اس��تان همچون 
سال هاي گذش��ته برنامه هاي مهم و شاخصي 
در راستاي گراميداش��ت چهل و يكمين هفته 
دفاع مقدس دارد كه 82۷ برنامه با 290 عنوان 
برنامه در سطح سپاه و بسيج هدف گذاري شده 
است.  گودرزي گفت: خدمت رس��اني به مردم، 
اجراي طرح شهيد سليماني و اجراي برنامه هاي 
محتوايي و گفتماني محوريت برنامه هاي سپاه و 
بسيج است كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي نيز 

برگزار خواهد شد.

  هرمزگان: عطا ناوكي مديركل بنياد ش��هيد هرمزگان با بيان اينكه 
حقوق تمامي جانبازان زير 25 سال براي اولين بار در هرمزگان برقرار شد، 
گفت: در سهميه 25 درصدي آزمون فراگير دستگاه هاي اجرايي، ۱۷۶ نفر 
در استان پذيرفته شدند و همچنين در آزمون استخدامي ويژه فرزندان 
شهدا و جانبازان ۷0 درصدي هم كه در رقابتي كه بين خودشان برگزار شد 

از 8۶ نفر شركت كننده ۷۶ نفر قبول شدند. 
   ايالم: معاون سياسي، امنيتي استاندار ايالم گفت: تمهيداتي از قبيل 
استقرار تيم دانشگاه علوم پزشكي براي گرفتن تست از زائران ورودي به 
كشور، قرنطينه و اس��تقرار اتوبوس براي اينكه زوار را به شهرهاي محل 
سكونت خود انتقال دهند، انديشنده شده اس��ت.  الياس فتاحي افزود: 
تمامي زوار اربعين در پايانه مهران پس از انجام تست كرونا به كشور وارد 
مي شوند و افرادي كه مبتال باشند، قرنطينه و به صورت مجزا به شهرهاي 

محل سكونت خود ارجاع داده مي شوند. 
  اسالمشهر: رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري اسالمشهر با اشاره 
به آغاز سال تحصيلي گفت: تفكيك زباله از مبدأ و جداسازي پسماند خشك از  
تر و فرهنگ سازي بازيافت بايد از سنين پايين آغاز شود و بازگشايي مدارس 
فرصت مغتنمي براي اين آموزش هاس��ت.  بهزاد بذرگري با اشاره به ديگر 
برنامه هاي اين سازمان افزود: پويش عمومي نه به زباله، نه به استفاده از كيسه 
پالستيكي و نه به رهاسازي ماسك و دستكش در معابر، برگزاري مسابقه 
مجازي به مناسبت روز زمين پاك، توزيع كيسه هاي پارچه اي و جمع آوري 
باتري هاي ليتيومي، برگزاري جشنواره مجازي نقاشي ويژه كودكان و مسابقه 
عكاسي ويژه نوجوانان و جوانان برخي از برنامه هاي اجرا شده و در حال اجرا در 

سازمان مديريت پسماند شهرداري اسالمشهر است. 
  خوزستان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان بهبهان گفت: بيش از ۱2هزار 
هكتار از اراضي شهرستان به كشت محصوالت تابستانه اختصاص يافت كه از 
اين ميزان 30 درصد آن زير شبكه و ۷0 درصد خارج از شبكه مي باشد. رشيدي 
افزود: محصوالتي كه كشت گرديده شامل ذرت، كنجد محلي و كنجد مقاوم به 

ريزش، حبوبات، صيفي جات، برنج خشكه كاري و ارزن مي باشد. 
  كرمانشاه: معاون ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كرمانشاه، 
از ثبت ۶۷ اثر ناملموس استان در فهرست آثار ملي خبر داد.  اعظمي افزود: 
ثبت آثار تاريخي و فرهنگي در فهرست ملي در چهار حوزه منقول )اموال 
فرهنگي و اش��يا تاريخي(، غيرمنقول )اماكن تاريخي فرهنگي( و طبيعي 
)مناظر بديع جغرافيايي، محوطه هاي طبيعي – تاريخي، پديده ها و نمونه هاي 
ارزشمند گياهي، جانوري و زيستگاه ها( و آثار ناملموس )رويدادها، مراسم 
و آيين هاي معنوي و فرهنگي، آواها و مهارت ها و شيوه هاي پخت غذاهاي 

سنتي( تقسيم بندي مي شود. 
   خراسان رضوي: رئيس اداره بهزيستي گناباد گفت: 95 درصد فضاهاي 
عمومي اين شهرستان براي معلوالن مناسب سازي نشده كه مشكالت متعدد 
براي اين قشر به دنبال داشته اس��ت.  علي آراسته افزود: بيش از ۷0 درصد 
ادارات اين شهرستان براي معلوالن مناسب سازي نشده اند و 30 درصد ديگر 
هم شرايط و استانداردهاي مورد تأييد و مطلوب جامعه هدف را ندارند.  وي 
ادامه داد: در حالي كه اين شهر دومين شهر سالمند كشور است و حدود ۱3 
درصد جمعيت آن را سالمندان تشكيل مي دهند و نياز به محيط مناسب براي 
رفت و آمد آنان در معابر عمومي و ساختمان هاي عمومي و اداري دارد ولي به 

دليل عدم مناسب سازي الزم با مشكالتي مواجه است.

موكبها
چشمانتظارعاشقانحسيني

خبرنگار اعزامي »جوان«
زندگي زيباس�ت، اما ش�هادت از آن زيباتر اس�ت؛ س�المت تن 
زيباست، اما پرنده عشق، تن را قفس�ي مي بيند كه در باغ نهاده 
باش�ند. و مگر نه آنكه گردن ها را باريك آفريده ان�د، تا در مقتل 
كربالي عشق، آس�انتر بريده ش�وند.  و مگر نه آنكه از پسر آدم، 
عهدي ازلي ستانده اند كه حسين را از سر خويش، بيشتر دوست 
داشته باش�د.  و مگر نه آن كه خانه تن، راه فرسودگي مي پيمايد 
تا خانه روح، آباد ش�ود.  و مگر اين عاشق بي قرار را بر اين سفينه 
سرگردان آس�ماني، كه كره زمين باش�د، براي ماندن در اصطبل 
خواب و خور آفريده اند.  و مگ�ر از درون اين خاك، اگر نردباني به 
آسمان نباشد، جز كرم هايي فربه و تن پرور برمي آيد.  اي شهيد، 
 اي آن كه بر كرانه ازلي و ابدي وجود برنشسته اي، دستي برار و ما 
قبرستان نشينان عادات سخيف را نيز، از اين منجالب بيرون كش. 

    
روزها ب��ه اربعين نزديك مي ش��وند و ش��ور و حال زائران و عاش��قان 
اباعبداهلل الحسين )ع( بيش از پيش به چشم مي آيد در مسير پياده روي 
از كاظمين به سمت نجف حركت مي كنيم يك نكته بسيار چشمگير 

است و عراقي ها منتظر رسيدن ايرانيان هستند. 
با ديدن هر زائر ايراني اول مي پرسند هوايي آمده ايد يا زميني و سؤال 

بعدي ديگر برايمان تكراري شده كه راه هاي زميني باز مي شوند؟
در كاظمين عكس هاي شهيدايي كه به دست داعش و امريكايي ها به 

لقاءاهلل پيوسته اند را مي شود ديد. 
گروه��ي از عراقي ه��ا هم كه در س��ال هاي قب��ل موكب داش��تند يا 
خانه هايشان را در اختيار زائران قرار مي دادند حاال در خيابان يا حرم، 

پيش آمده و اول مي پرسند جايي براي اقامت يا خواب داريم؟
اين حسين)ع( كيست كه عالم همه ديوانه اوست. 
اين چه شمعي است كه جان ها همه پروانه اوست. 

همه خوب مي دانيم اين همه عشق و محبت به زائران، از ارادتي كه به 
سيدالشهدا)ع( دارند نشئت مي گيرد. 

اما موردي كه در اين سرزمين جالب است، آرزوي شهادت براي يكديگر 
اس��ت.  با چند دوس��ت عراقي كه همراه هس��تيم از هر دري صحبت 
مي كنيم و وقتي مي  خواهند حرفشان را به پايان رسانده و آرزويي براي 
ما بكنند، مي گويند: »پير شوي و شهادت نصيبت گردد.« تمام حرفشان 

اين است، با شهادت از اين دنيا خداحافظي كنيد. 
در طول مسير موكب ها مش��غول خدمت به زائران هستند و هر چند 
بر تعداد زائران افزوده شده اس��ت اما هنوز تا روزهاي قبل از كرونا كه 

حماسه اي برپا مي شد فاصله بسيار است. 
به همراه گروه ديگري از ايرانيان راه نجف را در پيش مي گيريم و شنيدن 

حرف ها و آرزوهاي آنان داستان هزار و يك شب است. 
ابوالفضل فتحي كه از كاش��ان راه كربال را در پيش گرفته همسر و دو 
كودك زير ۱0 ساله اش را هم آورده برادر شهيد است و مي گويد: »دختر 
4 س��اله ام مريض بود تقريباً تمام دكترها از او قط��ع اميد كرده بودند. 
دخترم را به فاطمه زهرا)س( و فرزندش سپردم و گفتم وقتي توانست 

روي پاهايش بايستد، مي آورم تا پياده به پابوست برسد.«
اين پدر كه به ش��دت گريه مي كند، ادامه مي ده��د: از چند ماه پيش 
ديديم همه چيز به حالت اول برگشته و دخترم شفا پيدا كرده و ديگر 
نه درد دارد و نه ضعف. دخترم شروع به راه رفتن كرد و نوبت ما بود كه 

نذرمان را ادا كنيم.  
ابوالفضل با بيان اينكه حاال بس��ته بودن راه ها به ي��ك معضل تبديل 
شده بود، مي گويد: »گفتم امام حسين)ع( و مادر و پدر بزرگوارش بايد 
بخواهند و ما را اليق پابوسي بدانند تا بتوانيم برويم كه يكي از دوستان 
تماس گرفت و گفت سهميه اي داريم و قرار شده بدهيم شما و خانواده 

راهي كربال شويد.«
گريه ديگر امان��ش نمي دهد و تمام حرف هاي ناگفته اش را مي ش��ود 
فهميد.  قدم به قدم به س��مت نجف مي رويم. زائراني ك��ه هر كدام با 
هزاران آرزو پيش مي روند و موكب هايي كه خدمت به زائران را مشق 

زندگي كرده اند.  
راهپيمايي اربعين آرزوي تمام مسلمين است و دعاي همه كساني كه 
امسال در اين مسير قرار گرفته اند اين است كه ويروس منحوس كرونا از 
بين برود تا يكبار ديگر عشاق اباعبداهلل الحسين)ع( شانه به شانه يكديگر 

راه كربال را در پيش بگيرند، ان شاءاهلل.

توزيع5هزاربستهمعيشتي
بههمتسپاهماكو

 فرمانده س�پاه ماكو از توزيع بيش از 2۵0 بس�ته معيش�تي 
در اي�ن شهرس�تان ط�ي هفت�ه دف�اع مق�دس خب�رداد. 
سرهنگ پاسدار سيد مهدي غفاري فرمانده س��پاه ماكو با تأكيد بر 
اينكه به منظور تحقق يافتن فرامين مقام عظماي واليت و همچنين به 
مناسبت هفته دفاع مقدس كمك مؤمنان در اين شهرستان ادامه دارد، 
گفت: تعداد 250 بسته معيشتي در اين هفته پخش مي شود.  وي ارزش 
ريالي اين مجموعه بسته ها را يك ميليارد و 250 ميليون ريال اعالم كرد 
و افزود: اين بسته ها از طريق قرارگاه محروميت زدايي و مردم ياري حمزه 
سيدالشهدا و همچنين سپاه شهداي استان آذربايجان غربي تهيه شده 
است.  فرمانده سپاه ماكو همچنين جامعه هدف توزيع اين بسته ها را 
افرادي ياد كرد كه در پي شروع كرونا ويروس دچار آسيب مالي شده اند.  
به گفته غفاري از ابتداي س��ال جاري تاكنون بيش از 5250 بس��ته 

معيشتي در بين نيازمند شهرستان ماكو توزيع شده است.

اجرايآبيارينويندر6هزارهكتار
ازاراضيخراسانشمالي

طرح ه�اي آبي�اري نوي�ن 6 ه�زار هكت�ار از اراض�ي 
كش�اورزي خراس�ان ش�مالي آم�اده بهره برداري اس�ت. 
عبداله يوس��في رئيس سازمان جهادكش��اورزي خراسان شمالي 
گفت: سيستم هاي آبياري نوين در 3 هزار هكتار زمين كشاورزي 
خراسان شمالي مطالعه شده، آماده اجرا و 3 هزار هكتار نيز در حال 
تكميل مطالعات اس��ت.   وي افزود: دول��ت حمايت هاي خوبي از 
اجراي سيستم آبياري نوين در زمين هاي كشاورزي دارد، به طوري 
كه دولت85 درصد و كشاورز ۱5 درصد از هزينه ها را تأمين مي كند 
و در صورت تجميع و يكپارچگي اراضي تحت شرب يك منبع آبي، 
كمك دولت به ۱00 درصد مي رسد.  رئيس سازمان جهادكشاورزي 
خراسان شمالي گفت: كمك بالعوض اجراي سيستم آبياري نوين 
در هر هكتار به شيوه قطره اي 400 ميليون ريال، در شيوه باراني300 

ميليون ريال و كم فشار ۱50 ميليون ريال است.

اجرايطرح»عهدسقايي«
ازسویخادمانمسجدجمكران

خادمان مسجد جمكران از اجراي طرح »عهد سقايي« با هدف 
تأمين آب معدني خن�ك مورد نياز زائري�ن اربعين خبرداد. 
ابراهيم صدوقي معاون خدمات زائرين مسجد جمكران با اشاره به 
اجراي طرح »عهد سقايي« با هدف تأمين آب معدني خنك مورد نياز 
زائرين اربعين گفت: اين طرح براي پذيرايي از زائريني كه در اين روز 
و در گرماي هوا با پاي پياده مسير حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
تا مس��جد مقدس جمكران را براي عرض تسليت به پيشگاه امام 
عصر)عج( طي مي كنند اجرا مي شود و بانيان و خيرين با هر توان 
مالي مي توانند نام خود را در فهرس��ت سقايان اين روز ثبت كنند.  
وي خاطرنشان كرد: شماره كارت ۶۱0433۷۷۷0048948 براي 
اين منظور در نظر گرفته شده است.  معاون خدمات زائرين مسجد 
جمكران  گفت: خادمان اين مكان در اي��ام اربعين ميزبان زائراني 

هستند كه به ميعاد منتظران مشرف مي شوند.

   قم   خراسان شمالي    آذربايجان غربي

تشكيلنخستينكانونخيرينكارآفرين
درخوزستان

مدي�ركل كميته امداد خوزس�تان از     خوزستان
راه اندازي نخس�تين كان�ون خيرين 
اش�تغال دراين اس�تان با حمايت نيكوكاران و خيري�ن خبرداد. 
جمال شيبه، مديركل كميته امداد خوزستان با اش��اره به استفاده از 
ظرفيت خيران كار آفرين براي ايجاد اش��تغال در خوزس��تان گفت: 
راه اندازي مركز تخصصي اشتغال با رصد بازار كار موردنياز استان، مسير 

اشتغالزايي را هموار مي كند.  
وي با بيان راه  اندازی نخس��تين كانون خيرين اشتغال در اين استان با 
حمايت نيكوكاران و خيرين افزود: عملكرد اين كانون در قالب هم افزايي 
با نهادهاي حاكميتي اداره تعاون كار رفاه اجتماعي فني حرفه اي بسيج 

و با هم افزايي هرچه بيشتر در خدمت افراد مستعد نيازمند است. 
مديركل كميته امداد خوزستان ادامه داد: كانون فعاليت خود را به زودي 
با مشاركت دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي خصوصي با هدف افزايش 

اشتغال و بهره گيري از ظرفيت خيران در استان آغاز مي كند.
ش��يبه، گفت: جامعه هدف ما دهك هاي پايين جامعه هستند به ويژه 
نيازمندان تحت حمايت در كنار خدماتي كه به مددجويان خود ارائه 
مي دهد مي تواند براي آنها كه نيازمند شغل هستند كارآفريني كند و 
گروه هدف ديگر ما خيرين هستند كه در بخش صنعت ومعدن، خدمات 
و بنگاه هاي اقتصادي فعالند، كمك هاي مالي مي كنند، صاحب انديشه و 

تجربه هستند و مي توانند در جهت پيشبرد اهداف ما اثرگذار باشند.
 وي افزود: نياز ديگ��ر مددجويان يا دهك هاي پايي��ن مهارت آموزي 
و مشاوره در كسب و كار در جهت توانمندسازي اس��ت، با استفاده از 
ظرفيت دانشگاهيان، اهالي صنعت و س��ازمان هاي حمايتي تا به اين 
افراد در راستاي ايجاد يك شغل آموزش و مشاوره دهند و به نوعي راهبر 

شغلي اين افراد باشند. 
مديركل كميته امداد خوزس��تان با اش��اره به اهميت توسعه اشتغال 
محرومين ادامه داد: اشتغالزايي با كمترين هزينه، يكي ديگر از مزاياي 
راه اندازي مركز تخصصي اشتغال اس��ت كه بايد در اين مسير توسط 

دستگاه هاي اجرايي، بانك ها و صنايع موردحمايت قرار گيرد.

برگزاریطرحپيادهروي
نيابتياربعين»همقدم«درلرستان

رئيس ستاد بازسازي عتبات و عاليات     لرستان
لرس�تان از اج�راي طرح پي�اده روي 
داد.  خب�ر  »همق�دم«  عن�وان  ب�ا  اربعي�ن  نيابت�ي 
اصغر حقي پور رئيس ستاد بازسازي عتبات و عاليات لرستان با اشاره به 
اينكه شرايط كرونايي باعث شد جمعيت اندكي از محبان به اهل بيت در 
اربعين حسيني حضور داشته باشند، گفت: در اين راستا با همكاري خادمان 
عتبات عاليات و موكب داراني كه در مسير نجف تا كربال مستقر هستند، 
طرح پياده روي نيابتي اربعين با عنوان طرح »همقدم« اجرايي مي شود.  
وي افزود: خادمان و عوامل اجرايي پروژه هاي بازسازي و توسعه اي عتبات 
حاضر در عراق به نيابت از ثبت نام كنندگان، در نجف وارد مسير پياده روي 
شده و در انتها نايب الزياره ثبت نام كنندگان در كربال در روز اربعين هستند.  
رئيس ستاد بازسازي عتبات و عاليات لرستان با اشاره به اينكه عالقه مندان 
 atabat. org/fa/forms/52 مي تواند براي ثبت نام در طرح »همقدم« به
مراجعه نمايند، ادامه داد: ستاد بازسازي عتبات و عاليات استان لرستان در 
ساخت پروژه هايي مانند صحن حضرت فاطمه زهرا)س( در نجف و ساخت 

سرداب ورودي امام زمان)عج( در سامرا مشاركت داشته است.

اجرايپويش
»ايران،خانهامامرضا)ع(«دربوشهر

معاون فرهنگي، پژوهشي و آموزشي      بوشهر
اداره كل تبليغات اس�المي بوشهر از 
اجراي پويش »ايران، خانه امام رضا)ع(« در اين اس�تان خبرداد. 
حجت االسالم محمد قادري معاون فرهنگي، پژوهشي و آموزشي اداره كل 
تبليغات اسالمي بوشهر گفت: با تفاهم صورت گرفته با دبيرخانه كانون هاي 
خدمتي آستان قدس رضوي »پويش ايران، خانه امام رضا )عليه السالم(« 
در سطح استان بوشهر برگزار مي شود.  وي افزود: اين پويش برابر تفاهمنامه 
استاني كه با دبيرخانه كانون هاي خدمتي آستان قدس رضوي استان منعقد 
شده و پس از برگزاري جلسه با مدير كانون خدمتي شهرستاني و استفاده 
از ظرفيت هاي خادمياري، شبكه امامت، تشكل ها و مجموعه هاي ميان 
تخصصي، مطابق زيست بوم استان اجرا مي شود.  معاون فرهنگي، پژوهشي 
و آموزشي اداره كل تبليغات اسالمي بوشهر با تشريح برنامه هاي اين پويش 
گفت: يكي از برنامه هاي اصلي اين پويش برگزاري روضه هاي حضرت امام 
رضا)ع( در سطح روضه كوچه ها و خانگي و همچنين برگزاري مراسم در 
مجامع عمومي و در بين هيئات مذهبي با محوريت معارف رضوي است.  
حجت االسالم قادري بخش دوم پويش را نذر شفا عنوان كرد و ادامه داد: 
ارائه خدمات در حوزه سالمت به خصوص كاركنان بخش سالمت و بيماران 
درگير ويروس كرونا و ارائه خدماتي در بخش پيش��گيري و مقابله با اين 
بيماري از بخش هاي مهم اين پويش محسوب مي شوند.  وي گفت: در بخش 
ديگر، نذر حضرت رضا)ع( است كه شامل پخت غذا، تهيه و اهدا بسته هاي 
متبرك قند و چاي، قرباني، ط��رح پرچم و بيرق عزا، توزيع بس��ته هاي 
معيشتي، بسته هاي بهداشتي و خدمات اجتماعي مثل تأمين هزينه هاي 
درمان، آزادي زندانيان و تهيه جهيزيه خواهد بود كه در سطح شهرستان ها 
صورت خواهند گرفت.  به گفته معاون فرهنگي، پژوهشي و آموزشي اداره 
كل تبليغات اسالمي بوشهر سركشي به خانواده ش��هدا، برگزاري غرفه 
كودكان رضوي، تش��كيل هيئت محوري زوارالرضا )ع( در شهرستان ها 
و استفاده از بستر فضاي مجازي در نش��ر معارف رضوي، به همت ديگر 

كانون هاي تخصصي خادمياري از برنامه هاي اين پويش خواهد بود.

ايجاد65۰طرحاشتغالزاييدرقالبطرحسحاب
مديركل ستاد     خراسان جنوبي
اجرايي فرمان 
امام خراس�ان جنوبي از اج�راي 6۵0 طرح 
اش�تغالزايي در قال�ب طرح س�حاب براي 

روستاييان در استان خبرداد. 
موس��وي مديركل س��تاد اجرايي فرمان امام 
خراسان جنوبي گفت: امس��ال 2 هزار و ۶00 
ط��رح اش��تغالزايي در قال��ب طرح س��حاب 
تس��هيالت قرض الحس��نه دريافت مي كنند.  
وي افزود: تاكنون حدود ۶50 طرح اجرا شده و ۶80 طرح براي دريافت تسهيالت به بانك ها معرفي 
شده اند.  مديركل ستاد اجرايي فرمان امام خراسان جنوبي با بيان اينكه طرح سحاب )سرمايه گذاري 
حمايتي اشتغال بركت( از سال ۱39۷ در حال اجراست تصريح كرد: هدف از اجراي اين طرح ايجاد 
و توسعه اش��تغال در مناطق محروم روس��تايي و افزايش س��طح توان درآمد افراد روستايي است.  
موسوي گفت: تاكنون در قالب طرح سحاب ۶ هزار طرح اشتغالزايي به مبلغ ۶00 ميليارد تومان وام 

قرض الحسنه در ۱۱ شهرستان توسط روستاييان ايجاد شده است.


