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سپاه قزوين پروژههاي محروميتزدايي را
در هفته دفاع مقدس افتتاح ميكند
بايد از همه چيز براي معشوق گذشت

خبرنگار اعزامي «جوان»:

پياد ه َروي يا راهپيماي�ي اربعين ،از آيينهاي مذهبی اس�ت كه در
روزهاي منتهي به  ۲۰صفر و اربعين شهادت امام حسين(ع) برگزار
ميشود .اين پيادهروي از نقاط مختلف عراق بهطرف كربال و با هدف
زيارت بارگاه سيدالشهدا(ع) صورت ميگيرد .بيشتر زائران ،از مسير
نجفبهسمتكربالميروندودرطولراه،هزارانموكببرايپذيرايي
اززائرانوجوددارد.بااينكهعراقيهاراهرسيدنبهمعشوقرادرپيش
گرفتهاند اما امسال به خاطر محدوديتهاي اعمال شده و پايين بودن
تعدادراهپيمايانايراني،موكبدارنچشمانتظارندتابههرنحوممكن
آنها هم از راه برسند و يكبار ديگر حماسه سالهاي قبل تكرار شود.

هرچه به اربعين نزديكتر شويم شلوغي خيابانها و شور و حال مردم در
شهرهاي مختلف عراق بيش از پيش به چشم ميخورد.
اما مسير واقعي حركت از نجف به سمت كربال آغاز ميشود .نجف بارگاه
امام علي(ع) مملو از جمعيتي است كه قبل از رفتن براي پابوسي پسر ،به
سراغ پدر آمدهاند.
اميرالمومنين ،مرد عدالت و گذشت در اوج قدرت و نامآوري.
در كنار حرم مطهر موالي متقيان ،قبرستان واديالسالم قرار دارد كه يكي
ديگر از مكانهايي است كه زائراني كه چند روزي زودتر به عراق آمدهاند
سري به آنجا ميزنند.
ميگويم اينجا آخرين قرارگاه تمام ما زمينيان است و يكي از همراهان با
لبخند ادامه ميدهد اينجا آغاز زندگي در جهان ابدي است.
واديالسالم حال و هواي خودش را دارد .خانههاي كوچكي كه پیامبران
(هود و صالح) و بزرگان زيادي را در خود جاي داده به چشم ميخورند.
در بارگاه موالي متقيان علي ابنابيطالب(ع) بيش��تر از هر جاي ديگري
ميتوان زائران ايراني را ديد.
بس��ته بودن راههاي زميني و محدود بودن تعداد پروازها موجب شده تا
نسبت به سالهاي قبل تعداد كمتري زائر خارجي در شهرهاي مختلف
عراق وجود داشته باشد و اين امر در مسير نجف به كربال مشهود است.
تقريباً  ۸۰كيلومتر تا كربالي معل��ی فاصله مانده كه موكبها متصل به
يكديگر به بدرقه عاشقان آمدهاند.
بيشك اين مسير به بهشت منتهي ميشود و در هيچ جاي دنيا نميتوان
اين همه عشق و ارادت و محبت را در ميان مهمان و ميزبان ديد.
خوب معلوم است كه موكبداران منتظر ورود ايرانيان بيشتري هستند .هر
چند متر يك نفر ميپرسد« ،ايراني؟»« ،ايراني؟» و وقتي ميفهمد مهمان
آقا اباعبداهلل(ع) هستيم روي چشم و سر خود را نشان ميدهند و اين يعني
شرمندگي براي ما.
باورش سخت است ۸۰كيلومتر خدمات بين راهي به كساني كه به سمت
كربال ميروند .اينجا اگر قطعهاي از بهشت نباشد حتماً راه اتصال زمين به
آسمان و رسيدن به خود بهشت است.
اشك طاقت نميآورد ،وقتي ميبيني هر كس به وسعت و توانش خدمتي
را ارائه ميكند ،از پخت غذا و پذيرايي با چاي و شربت و آب و حلوا گرفته تا
تعمير موبايل و كفش و چمدان...
اينجاسنوسالمعنينداردازكودكششسالهايكهدستمالكاغذيدردست
گرفتهتازائرانعرقراهراازپيشانيبزدايندتاپيرزنيكهيكبشقابكوچكخرما
را تعارف ميكند همه در حال تمرين و ترويج يك فرهنگ هستند.
فرهنگ گذشتن از هر آنچه داري در راه عشق.
اينها چقدر خوب در مكتب سيدالشهدا(ع) آموختهاند كه ميشود چشم
بست بر روي داشتههايت ،همانطور كه حسين(ع) گذشت از باالترين
دلبستگيهايش.
در مسير مراس��مهاي مختلفي به چشم ميخورد س��ينه زنان مشغول
عزاداري هستند و با نزديك شدن به اذان مغرب وقتي پذيراييهاي خاصي
به چشم ميخورد معلوم است گروهي روزه دارند و حاال وقت افطار.
حماسهاي ماندگار در تاريخ
در زمان حكومت صدام حس��ين ،محدوديتهايي در اجراي اين مراسم
اعمال شد ،ولي با سقوط حزب بعث در سال  ۲۰۰۳ميالدي ،اين مراسم
احيا شد و هرساله عالوه بر شيعيان عراق ،شيعيان كشورهاي ديگر بهويژه
ايران نيز به راهپيمايي اربعين پيوستند و آن را به يك حماسه بينالمللي
تبديلكردند .عالوهبرشيعيان،گروههاييازاهلسنت،مسيحيان،ايزديان
و ديگر مذاهب نيز در پيادهروي اربعين حضور مييابند.
در سالهاي اخير ،ميليونها نفر در اين راهپيمايي شركت ميكردند به
نحوي كه اين رويداد را بزرگترين گردهمايي ساالنه مذهبي در جهان
دانستهاند كه كرونا آن را محدود كرده است .درباره تعداد حاضران در اين
راهپيمايي ،آمارهاي قبلي بين  12تا  20ميليون نفر بيان شده و به همين
خاطر است كه حاال جاي خالي زائران به چشم ميخورد.

برگزاري  1153مسابقات ورزشي
به مناسبت هفته دفاع مقدس در گيالن
به مناسبت هفته دفاع مقدس هزار و
گيالن
 ۱۵۳مسابقه ورزش�ي در پايگاههاي
بسيج سراسر استان گيالن برگزار ميشود.

سرهنگ پاسدار علياصغر زاداكبري مسئول سازمان تربيتبدني و ورزش
سپاه گيالن با اشاره به برنامههاي ورزشي سپاه گيالن براي گراميداشت
هفته دفاع مقدس گفت 17:مسابقه استاني به مناسبت هفته دفاع مقدس
در گيالن برگزار ميش��ود .وي افزود :از جمله اين مس��ابقات فوتسال،
مچاندازي ،كاراته ،كونگفو ،دوچرخهسواري ،دوميداني ،بسكتبال و واليبال
است كه از روز پنجشنبه در مكانهاي مختلف اس��تان برگزار ميشود.
مسئولسازمانتربيتبدنيوورزشسپاهگيالنتصريحكرد:همچنين69
مسابقه شهرستاني در سطح شهرستانهاي استان و  85مسابقه حوزوي
در س��طح حوزههاي مقاومت و هزار و  153مس��ابقه پايگاهي در سطح
پايگاههاي سراسر گيالن برگزار ميشود .زاداكبري با بيان اينكه حدود
س رويميز و 300مسابقه فوتبالدستي در اين ايام برگزار
 600مسابقه تني 
ميشود ،افزود :اين تعداد نشانگر اين است كه تجهيز پايگاهها اثربخش بوده
و به دنبال وجود تجهيزات مسابقات بيشتري براي جوانان برگزار ميشود.
وي ادامه داد :برخي از مسابقات استاني از قبيل مسابقه فوتسال ،دووميداني،
دوچرخهسواري ،بسكتبال ،كاراته و كونگفو با مشاركت سازمان فرهنگي
ورزشي شهرداري رشت در حال انجام است .مسئول سازمان تربيتبدني
و ورزش سپاه گيالن با اشاره به رعايت دس��تورالعملهاي بهداشتي در
برگزاري اين مسابقات گفت :در مسابقات كاراته و كونگفو به دليل شرايط
كرونايي مسابقات به شكل درگيري نخواهد بود و تنها حركات نمايشي اين
دو رشته ورزشي برگزار خواهد شد .زاداكبري با بيان اينكه تمام مسابقات
مذكور با رعايت پروتكلهاي بهداشتي و در فضاي باز انجام ميگيرد افزود:
تنها ورزش كونگفو و كاراته به دليل كم بودن تعداد شركتكنندهها در
سالنهاي بزرگ آتشنشاني برگزار ميشود.

در هفت�ه دفاع
قزوين
مقدس  ۱۳باب
مس�كن محرومي�ن ۲۷ ،پ�روژه در منطقه
چوق�ور ۳۲ ،پ�روژه در الم�وت  ۵۰۰واح�د
مس�كوني ويژه افراد تحت پوش�ش كميته
امداد و بهزيستي به همت سپاه قزوين افتتاح
و تحويل مردم داده ميشود.

س��ردار رس��تمعلي رفيعي آتاني فرمانده سپاه
صاحباألمر(عج) قزوين با اشاره به متنوع بودن
برنامههاي هفت��ه دفاع مقدس در اين اس��تان
گفت :در هفت��ه دفاع مقدس  ۱۳باب مس��كن
محرومين ۲۷ ،پروژه در منطقه چوقور ۳۲ ،پروژه
در الموت  ۵۰۰واحد مس��كوني ويژه افراد تحت
پوشش كميته امداد و بهزيستي افتتاح و تحويل
مردم داده خواهد ش��د .وي افزود :چهارش��نبه
(۳۱شهريور) از پيشكسوتان دفاع مقدس تجليل
خواهد ش��د و همچنين فرماندهان پيشكسوت
استان با نماينده وليفقيه در استان قزوين ديدار
خواهند داشت .فرمانده سپاه صاحباألمر(عج)
خاطرنش��ان ك��رد :روز پنجش��نبه يك��م مهر
گراميداشت عمليات كمان  ۹۹را خواهيم داشت
و روز جمعه دوم مهر فرماندهان نواحي در نماز
جمعه حضور پيدا كرده و بهعنوان سخنران پيش
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 ۶۰۰برنامه با  ۵۴محور دفاع مقدسي
در هرمزگان اجرا ميشود
ب�ه مناس�بت
هرمزگان
هفت�ه دف�اع
مقدس امسال ۶۰۰برنامه در ۵۴محور مختلف
محلهمحور در استان هرمزگان اجرا ميشود.

از خطبهها به ايراد س��خن خواهن��د پرداخت؛
روزشنبه مصادف با س��وم مهر رونمايي از كتاب
دفاع مقدس و نشس��ت بصيرتي برگزار خواهد
ش��د ،روز سهش��نبه تجليل از رزمندگان جبهه
سالمت را در برنامه خواهيم داشت .سردار رفيعي
آتاني ادامه داد :بعد از دفاع مقدس خرمشهرهاي
زيادي داش��تيم كه يكي از آنها شيوع كرونا بود
كه حضور  ۲۰ماهه جامعه پزشكي در خط مقدم
مقابله با كروناست بنابر اين تجليل از پرستاران را
در دستور كار قرار داديم .وي افزود :اولين مركز
شبانهروزي تزريق واكسن كرونا توسط سپاه در
استان راهاندازي ش��د و درمانگاه پاكروان سپاه
در اختيار دانشگاه علوم پزش��كي قرار گرفت و
طي اين م��دت  ۱۸۰۰بيمار بس��تري موقت در
اين مركز پذيرش ش��دند و به گفته مس��ئوالن
دانشگاه علوم پزشكي اين مركز توانست بار يك
بيمارس��تان را از دوش دانش��گاه علوم پزشكي
بردارد .تأمين كپسولهاي اكسيژن نيز از ديگر
اقدامات سپاه در دوران كرونا بوده است .فرمانده
سپاه صاحباألمر(عج) گفت :در ۲۰ماه گذشته
سپاه توسط خيرين  ۲۲۰ميليارد تومان در قالب
كمكهاي مؤمنانه به خانوادههاي آسيبديده از
كرونا اهدا كرده است.

س��ردار هدايتاهلل اميري جانشين فرمانده سپاه
امام س��جاد(ع) گفت :در سطح استان هرمزگان
 ۶۰۰قرارگاه تحول محالت راهاندازي شده است.
لذا در اين هفته مبنا بر برگزاري برنامهها در دل
محالت و مجموعههاي بس��يج و با اس��تفاده از
ظرفيت عناصر هر محله و مجموعه خواهد بود.
وي با اش��اره به اينكه هفته دف��اع مقدس كه از
۳۱شهريورماه آغاز و تا هفت مهرماه ادامه دارد،
افزود :طب��ق تصميمگيري س��تاد كل نيروهاي
مس��لح ،امس��ال ش��عار محوري «ما مقتدريم»
شعار اساس��ي هفته دفاع مقدس خواهد بود كه
حامل پيامهاي زي��ادي هم براي مل��ت ايران و
هم براي مردم آزاده دنياست .جانشين فرمانده
سپاه امام س��جاد(ع) با بيان اينكه در هفته دفاع
مقدس مجموعاً بيش از  ۶۰۰برنامه اجرا خواهد
ش��د .كه در جمع بندي برنامههاي مش��ترك،
 ۵۳عنوان برنامه خواهد ب��ود ،تصريح كرد :همه
برنامهه��ا حول چه��ار محور فرهنگ��ي ،هنري،
بصيرتي و خدماترس��اني و تجليل از ايثارگران

تنظيم شده اس��ت .مهمترين برنامههاي هنري
شامل شب شعر ،توليد و پخش كليپ در فضاي
مجازي ،پخش فيلم در بعضي مس��اجد ،اجراي
سرود و تئاتر خياباني و توليد پادكست در فضاي
مجازي است كه در اين هفته اجرايي خواهد شد.
همچنين برنامههاي بصيرتي مانند توجه به قيام
امام حسين(ع) ،تبيين نقش اقشار مختلف بسيج
در دفاع مقدس ،برگزاري كارگاه سبك زندگي و
تبيين نقش خانواده در حضور جوانان در جبهه
حق عليه باطل در نظر گرفته شده است .سردار
اميري گف��ت :در بخش فرهنگي نيز مس��ابقات
فرهنگي مانند كتابخواني ،نقاشي ،دلنوشته ،شب
خاطره ،نمايشگاه و يادواره شهدا در سطح محالت
و نمايش رزمي را خواهيم داشت .وي ،برنامههاي
خدماترساني را با توجه به ظرفيت بسيج و بيش
از  ۷۰۰گروه جهادي استان ش��امل همراهي با
دانشگاه علوم پزشكي در واكسيناسيون و توزيع
بستههاي معيشتي عنوان كرد و افزود :رزمايش
مواسات نيز همانند گذشته تحت مديريت نماينده
مقام معظم رهبري حجتاالسالم عباديزاده و
دبيري سپاه امام سجاد(ع) استان در هفته دفاع
مقدس برگزار و بستههاي معيشتي و تحصيلي
ميان نيازمندان توزيع خواهد شد.

 15پروژه بزرگ نفت ،گاز و پتروشيمي دركرمانشاه اجرايي ميشود

اتصال 63مدرسه خراسانجنوبي به شبكه ملي اطالعات

بهزاد باباخاني معاون امور اقتصادي استانداري
كرمانشاه گفت :سند اجراي پروژههاي نفت ،گاز
و پتروشيمي در استان در دست اقدام است و اين
سند از 15فصل تشكيل شده و با اجراي 15پروژه
اقدام بزرگي در استان محس��وب ميشود .وي
افزود :سند طرحهاي توسعه نفت ،گاز و پتروشيمي استان در حالي تدوين شده كه با اجراي طرحهاي آن
استان در زمينه نفت و گاز به جايگاه سوم كشور خواهد رسيد .معاون امور اقتصادي استانداري كرمانشاه ادامه
داد :اين طرحها بين 10هزار تا 12هزار نفر را مشغول به كار ميكند .باباخاني گفت :اين پروژهها در قالب يك
سند و از طرف وزارت نفت ابالغ شدهاند .وي در ادامه با بيان اينكه عمليات اجرايي بخشي از پروژههاي بخش
خصوصي نيز همچون پروژههاي سنقر و كليايي و اسالمآباد غرب آغاز شده است ،افزود :پروژه سنقر و كليايي
حدود  11درصد و پروژه اسالمآباد غرب نيز بيش از پنج درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

مصطفي به��ي ،مدي��ركل ارتباط��ات و فناوري
اطالعات خراس��انجنوبي گفت :تاكنون هزار و
 ۴۶۳مدرسه روستايي و شهري در استان به شبكه
ملي اطالعات متصل شدهاند .وي با اشاره به روند
توسعه شبكه ملي اطالعات در سطح استان افزود:
در ادامه توسعه زيرساختهاي شبكه ملي اطالعات با اجراي پروژههاي مختلف ،از شهريور سال گذشته تا
شهريور امسال ،حدود  ۱۵۰روستاي استان به اين شبكه متصل و از خدمات مبتني بر شبكه ملي اطالعات و
اينترنت پرسرعت همراه بهرهمند شدند .مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات خراسانجنوبي تصريح كرد :در
همين خصوص و با توجه به برقراري پوشش اينترنت همراه در روستاهاي جديد ،طبق برنامهاي كه اعالم شده
بود ،مدارس اين روستاها نيز به شبكه ملي اطالعات متصل شدند .بهي افزود :در شهريور ماه امسال ۶۳مدرسه
روستايي ديگر استان كه در روستاهاي تازه متصل شده قرار داشتند ،به شبكه ملي اطالعات متصل شدند.

 63مدرس�ه
خراسانجنوبي
ر و س�ـتا يي
خراسانجنوبي شهريورماه به شبكه ملي
اطالع�ات كش�ور متص�ل ش�دند.

سند  ۱۵پروژه
كرمانشاه
ب�زرگ بخش
نفت ،گاز و پتروشيمي در استان كرمانشاه
تدوين و آماده اجراست.

هرمزگان

خوزستان

ساخت  ۶سايت نمكزدايي از آب
در هرمزگان

ش�ش س�ايت نمكزدايي جديد با ظرفيت  ۱۴۴هزار و ۲۰۰
مترمكع�ب در شهرس�تانهاي اين اس�تان س�اخته ش�د.

امين قصمي مديرعامل شركت آب و فاضالب هرمزگان با اشاره به احداث
شش سايت نمكزدايي جديد با ظرفيت  ۱۴۴هزار و  ۲۰۰مترمكعب در
شهرهاي بندرعباس ،بندرلنگه ،بندرخمير و جاسك گفت :عالوه بر آن۱۰
سايت نمكزدايي جديد نيز به ظرفيت ۴۲هزار و ۹۰۰مترمكعب در روز در
هرمزگان در دست ساخت است .وي افزود :تعداد سايتهاي نمكزدايي
اس��تان در س��ال  ۹۴حدود  ۲۴مورد با ظرفيت  ۹۱هزار مترمكعب در
شبانهروز بود كه تا پايان سال گذشته اين تعداد به  ۹۶سايت با ظرفيت
 ۵۶۹هزار مترمكعب در شبانهروز افزايش يافته است .مديرعامل شركت
آب و فاضالب هرمزگان ادامه داد :هماكنون آبرساني به مناطق محروم
هرمزگان از جمله شهر جاسك و ۱۲۴روستاي اطراف و شهر سردشت و
هشت روستاي شهرستان بشاگرد از طريق سد جگين اجرا شده است.

همدان

90درصد دانشآموزان عشايري
حضوري درس ميخوانند

براس�اس تصميمات�ي ك�ه ابلاغ ش�د ،آم�وزش در
م�دارس عش�ايري خوزس�تان ب�ا تراك�م جمعيت�ي زي�ر
 ۱۵نف�ر ،از ابت�داي مه�ر ب�ه ص�ورت حض�وري اس�ت.

رضا فرامرزي رئيس آموزش و پرورش عش��ايري خوزستان با اشاره به
آموزش حضوري در  ۹۰درصد مدارس عش��ايري خوزس��تان ،گفت:
آموزش در ۱۰درصد ديگر مدارس غيرحضوري است .وي افزود :براساس
تصميماتي كه ابالغ شد ،آموزش در مدارس عشايري با تراكم جمعيتي
زير  ۱۵نفر ،از ابت��داي مهر به صورت حضوري اس��ت .با توجه به اينكه
جمعيت اغلب مدارس عشايري ما اينگونه هستند ،بنابر اين ۹۰درصد
مدارسبارعايتهمهپروتكلهايبهداشتيبهصورتحضوريبازگشايي
ميشوند .رئيس آموزش و پرورش عشايري خوزستان افزود :بخشي از
دانشآموزانماكوچروهستندكهتامستقرشدنآنهاممكناستآموزش
اين دسته از دانشآموزان تا نيمه مهر ماه آغاز شود.

اهداي  200كپسول اكسيژن سپاه
به مراكز درماني همدان

به مناس�بت هفته بزرگداش�ت دفاع مقدس و در راس�تاي
خدمترس�اني به آح�اد مردم س�پاه همدان  200كپس�ول
اكسيژن تهيه و در اختيار خانوادهها و شبكه درمان قرارداد.

سردار مظاهر مجيدي فرمانده سپاه همدان با اين اعالم اينكه تعداد مراكز
واكسيناسيون در استان را به  100مركز افزايش داديم ،گفت :با اين اقدام
توانستيم روند تزريق واكسن در استان را سرعت بيشتري ببخشيم .وي
افزود :اين روزها اس��تان همدان با مشكل كمبود دستگاه اكسيژن ساز
و كپسول اكسيژن نيز روبهرو است مسئلهاي كه در سفر اخير فرمانده
سازمان بسيج مستضعفين به استان همدان مطرح شد .فرمانده سپاه
همدان ادامه داد 200 :كپسول اكس��يژن تهيه و در اختيار خانوادهها و
شبكهدرمانقرارگرفتهاست .سردارمجيديگفت:بسيجهمدانتوانسته
با سازماندهي هزار گروه جهادي در سطح استان در بخشهاي مختلف
اقدامات قابلتوجهي را در راستاي خدمترساني به مردم انجام دهد.

 2900اردبيلي در طرح توسعه ملي مشاغل آموزش ميبينند

رئي�س جه�اد
اردبيل
دانشگاهي استان
اردبيل از ثبت نام و آموزش 2900اردبيلي در طرح
توس�عه ملي آموزش مش�اغل خانگي خبرداد.

مهران اوچي رئيس جهاد دانشگاهي استان اردبيل
گفت :در طرح توسعه ملي مشاغل خانگي بيش از ۳
هزار و ۲۰۰نفر از استان اردبيل ثبتنام كرده بودند كه
بعد از غربالگري  ۲هزار و  ۹۰۰نفر ثبت نهايي شدند.
وي حمايت از پيش��رانها را نقطه عطف طرح ملي
توسعه مشاغل خانگي عنوان كرد و افزود :اين طرح
بر خالف طرحهاي اشتغالزايي گذشته كه با اعطاي
تسهيالت بيبرنامه ،فرد بيكار را به فرد بيكار بدهكار
تبديل ميكرد ،س��عي دارد با حمايت از پيشرانها
زمينه اشتغال متقاضيان و درآمد پايدار خانوادهها را
فراهم كند .رئيس جهاد دانشگاهي استان اردبيل بر
بهرهگيري از ظرفيت خيرين اشتغال براي كارآفريني
در جامعه تأكيد كرد و ادام��ه داد :تمام فعاليتهاي

آموزش��ي جهاد دانش��گاهي براي كمك به كاهش
نرخ بيكاري جامعه به س��مت آموزشهاي مهارتي
سوق پيدا كرده اس��ت .اوچي از در حال اتمام بودن
مراحل راهاندازي خط توليد نشاسته صنعتي جهاد

اجراي  ۴۱۴برنامه فرهنگي دفاع مقدسي در گرگان

دبي�ر س�تاد
گلستان
گراميداش�ت
هفته دفاع مق�دس گ�رگان از اجراي ۴۱۴
برنامه فرهنگي در سطح اين شهرستان به
مناس�بت آغاز هفته دفاع مقدس خبرداد.

س��رهنگ پاس��دار وحيد فخرالدين فرمانده
سپاه گرگان و دبير س��تاد گراميداشت هفته
دفاع مقدس گ��رگان در تش��ريح برنامههاي
شاخص اين شهرس��تان را در طول اين هفته
گفت :هفته دفاع مقدس امس��ال با ش��عار محوري «ما مقتدريم» با رعايت پروتكلهاي بهداشتي
و دستورالعملهاي ستاد مقابله با كرونا ۴۱۴ ،برنامه شهرس��تاني را در سطح اين شهرستان برگزار
خواهد كرد .وي برگزاري رژه موتوري همراه با مراسم غبارروبي ،افتتاح پروژههاي محروميتزدايي،
راهاندازي موكبهاي خدماترساني با اش��اره به ايام ماه صفر و اربعين با محوريت بسته معيشتي و
مبارزه با بيماران كرونايي ،برپايي سرود پاتوقي در ميادين شهر ،يادوارههايي با عنوان «شهيد آبروي
محله» ،تجليل از بانوان رزمنده ،اهداي بستههاي لوازمالتحرير به دانشآموزان نيازمند را از مهمترين
برنامههاي ستاد هفته دفاع مقدس در شهرستان گرگان عنوان كرد.

دانشگاهي در استان خبرداد و گفت :جهاد دانشگاهي
بهعنوان يك نهاد عمومي غيردولتي تمام تالش خود
را براي توسعه استان و رفع نيازهاي آن به كار گرفته
است .سرپرست تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان

اردبيل هم گفت :تعداد  ۳۱۷نفر از متقاضيان طرح
توسعه ملي مشاغل خانگي به كمك جهاد دانشگاهي
استان اردبيل و حمايت پيشرانها به بازار كار متصل
ميش��وند .بهروز رحيمزاده با ابراز رضايتمندي از
روند اجراي طرح ملي توس��عه مش��اغل خانگي در
استان افزود :جهاد دانشگاهي با سابقه و تجارب ارزنده
خود ،اهتمام ويژهاي در اجراي اين طرح داشته و با
استعداد سنجي  ۹۰۰نفر از متقاضيان و ارائه آموزش
و مش��اورههاي عمومي ،تخصصي و مهارتي ،زمينه
اتصال به كار عده زيادي از آن��ان را در فاز دوم فراهم
كرده است در حاليكه اين اتصال در فاز سوم طرح قرار
دارد .وي ادامه داد :از سال گذشته كه اجراي اين طرح
به كارفرمايي اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در
استان آغاز شده است و شاهد تالش همهجانبه جهاد
دانشگاهيبهعنوانمجريطرحهستيمكهاينتالش
صادقانهستودنياستوب هيقيننتايجخوبيدرعرصه
كارآفريني استان رقم خواهد زد.

آغاز طرح غربالگري سرطان روده بزرگ در مهريز

سرپرستشبكه
يزد
بهداش�ت و
درمان مهريز از اجراي طرح غربالگري سرطان
روده ب�زرگ در اي�ن شهرس�تان خب�ر داد.

«عليرضا پورمازار سرپرس��ت شبكه بهداشت
و درمان مهريز در نشس��ت با پزش��كان مراكز
جامع سالمت این شهر گفت :س��رطان روده
بزرگ به عنوان يك بيماري شايع و در عين حال
قابل پيشگيري ،همواره توجه مراكز سالمت و
بهداشتي سراسر دنيا را به خود جلب كرده و غربالگري كليد اصلي پيشگيري از افزايش سرطان روده
بزرگ است .وي افزود :زمان طاليي براي انجام غربالگري سرطان رودهبزرگ ،مرحله قبل از پيدايش
عالئم است كه شانس درمان و معالجه بيماري را تا ۹۰درصد افزايش ميدهد .سرپرست شبكه بهداشت
و درمان مهريز ادامه داد :اين سرطان دومين علت مرگ ومير ناشي از سرطانها را به خود اختصاص داده
است و اكثر موارد (باالي  ۹۰درصد) سرطان روده بعد از  ۵۰سالگي بروز ميكند .پورمازار از غربالگري
افراد جمعيت تحت پوشش در اين شهرستان خبرداد و گفت :غربالگري سرطان روده بزرگ در افراد
۵۰تا  ۶۹سال در هفت مراكز شهري و روستايي و  ۲۰خانه بهداشت شهرستان انجام ميشود.

ايجاد  360هزار شغل بركت در ايام كرونا
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از زمان شيوع ويروس كرونا
تاكنون  360هزار شغل در مناطق محروم كشور ايجاد كرده است.

مديرعامل بنياد بركت گفت :اين بنياد از زماني كه كش��ور با ش��يوع
ويروس كرونا مواجه شده است  115هزار طرح اشتغالزايي اجتماعمحور
را در مناطق محروم و روستايي كش��ور راهاندازي كرده كه ايجاد 345
هزار شغل را در اين مناطق به دنبال داشته است.
محمد تركمانه ادامه داد :بنياد در همين م��دت و در قالب  250طرح
اشتغالزايي بنگاهمحور 15 ،هزار فرصت شغلي را براي متقاضيان اشتغال
فراهم آورده است .وي خاطرنش��ان كرد :در مجموع  360هزار شغل
بركت در قالب هفت الگوي اش��تغالزايي بنگاهمحور ،تسهيالتمحور،
حمايت كارگاهي ،پشتيبان ،آفتاب ،سحاب و آسمان ايجاد شده است.
مديرعامل بنياد بركت در تشريح عملكرد اين بنياد در حوزه بنگاهمحور
بيان كرد :بنياد بركت با سرمايهگذاري و مش��اركت اقتصادي با 250
بنگاه توليدي و صنعتي به خصوص واحدهاي آسيبديده از كرونا ،باعث
احيا و بازگرداندن آنها به چرخه توليد شده است.
تركمانه تأكيد كرد :بنياد بركت پس از س��وددهي و به ثبات رسيدن
واحدهاي مشاركتي ،از آنها خارج شده و سهم خود را به كارآفرينان و
بخش خصوصي واگذار ميكند.
مديرعامل بنياد بركت با اش��اره به عملكرد اين بني��اد در حوزه ايجاد
مش��اغل خرد و خانگي هم تصريح كرد :از زمان شيوع ويروس كرونا تا
به امروز بيش از  115هزار طرح اش��تغالزايي اجتماعمحور در مناطق
محروم و كمتر توسعهيافته كشور افتتاح شده كه باعث راهاندازي 345
هزار فرصت شغلي در اين مناطق شده است.
وي يادآور شد 8 :هزار روستا و  440شهر در سراسر كشور زير پوشش
فعاليتهاي اشتغالزايي بنياد بركت قرار دارند .تركمانه خاطرنشان كرد:
بنياد بركت تا به امروز در مجموع اقدام به مشاركت ،سرمايهگذاري ،ارائه
تسهيالت و پشتيباني از  742بنگاه متوسط صنعتي در سراسر كشور
كرده كه باعث ايجاد فرصتهاي كسب و كار براي  211هزار متقاضي
اشتغال شده اس��ت 66 .هزار و  750ميليارد ريال براي توانمندسازي
اين  742بنگاه سرمايهگذاري شده و بنياد پس از تثبيت و به سوددهي
رسيدن ،از  282بنگاه خارج شده و سهام خود را واگذار كرده است.
به گفته مديرعامل بنياد بركت ،در حال حاضر بيش از  800تسهيلگر
اين بنياد در مناطق محروم و روس��تايي كشور فعال هستند و اقدام به
شناسايي متقاضيان اش��تغال ميكنند .تركمانه در پايان تأكيد كرد:
بنياد بركت براساس منويات رهبر معظم انقالب و سياستهاي ابالغي
از سوي ستاد اجرايي فرمان امام با راهاندازي نهضت اشتغالزايي ،ايجاد
فرصتهاي ش��غلي در مناطق مح��روم را با ه��دف محروميتزدايي،
توانمندسازي اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي در اين مناطق به
عنوان هدف و اولويت اصلي در دستور كار دارد.

برگزاري پويش همكالسي مهربان
در استان مرکزی
پويش مل�ي همكالس�ي مهرب�ان تا
مركزي
۷مهرم�اه در اراك با ه�دف كمك به
دانشآموزان نيازمند ادامه دارد.

سردارمحس��ن كريمي فرمانده سپاه روحاهلل اس��تان مركزي با اشاره به
ادامهدار بودن پويش ملي همكالسي مهربان تا  ۷مهرماه در اراك گفت:
هدف از اجراي اين پويش ترويج حس تعاون و انفاق ميان دانشآموزان،
تقويت كار گروهي ،همدلي و نوعدوستي و كمك به نيازمندان است .وي
افزود :اين پويش با محوريت مديران مدارس ،فرماندهان بسيج دانشآموزي
و دانشآموزان انجام شده و قرار است كمكها در قالب لوازم التحرير ايراني،
بستههاي كمك آموزشي ،گوشي هوشمند و تبلت و مبالغ نقدي بهدست
دانشآموزان كمبرخوردار برسد .فرمانده س��پاه روحاهلل استان مركزي
تصريح كرد :يكي از ويژگيهاي برجسته انقالب اسالمي و مهمترين دليل
موفقيتهاي ۴۲ساله در كشور بسيج مردمي است كه به بركت نهضت امام
خميني(ره) جاري شد و امروز همه تالش و توان براي استفاده از ظرفيت
مردم در امورات باشد .س��ردار كريمي افزود :خدمت به مردم مهمترين
اولويت نظام اسالمي است و سپاه با نگاه ديني و مكتبي خدمت بيمنت و
صادقانه به مردم را براي خود افتخار ميداند و در اين مسير متوقف نخواهد
شد و هيچ فرصتي را از دست نميدهد .وي يكي از مهمترين ضرورتها
براي حركت در مسير خدمترساني حفظ كرامت مردم دانست و گفت:
خوشبختانه نهادهاي انقالبي به اين مسئله توجه ويژه دارند و رويكرد سپاه
در اين مسير توانمندسازي مردم است .فرمانده سپاه روحاهلل استان مركزي
با اشاره به برگزاري پويش همكالسي مهربان در سطح استان ،گفت :در
راستاي طرح مواسات و همدلي و كمك مؤمنانه ،دومين مرحله از پويش
همكالسي مهربان توس��ط آموزش و پرورش و با مشاركت تشكلهاي
دانشآموزي و بسيج دانشآموزي برگزار ميگردد.

خوزس�تان :رييس اداره گاز شهرستان شوش گفت :در حال حاضر
با اجراي  ٨۶۶كيلومتر ش��بكه و نصب  ٣١هزار انشعاب ،حدود  ۴١هزار
مشترك در سطح اين شهرستان از نعمت گاز طبيعي بهرهمند گرديدهاند.
مهدي افشارمهر افزود :با توجه به وسعت و پراكندگي شبكه گاز در سطح
شهرستان ،امسال به گونهاي برنامهريزي و در حال اقدام است كه در فصل
زمستان خللي در گازرساني به مشتركين صورت نپذيرد و با تعريف ٩پروژه
گازرساني جديد در بخش روستايي شهرستان ،تا پايان سال  ١۴٠١تعداد
 ۶١روستاي فاقد گاز شهرستان ،گازرساني خواهند شد.
گيالن :معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم دادگستري گيالن
گفت ۲۸۲:هكتار از اراضي متصرفه استان پنج ماهه نخست امسال رفع تصرف
شد .احمد آقايي افزود :در پنج ماهه نخست امسال از سوي دستگاه قضا916
پرونده تعرض به منابع طبيعي مورد رسيدگي قرار گرفت .وي ادامه داد :در
كميتهصيانتازجنگلهاتاكنون 70جلسهبيندادستانهايپرتالشاستان
با نهادهايي مانند اداره اطالعات ،سپاه پاسداران ،نيروي انتظامي ،منابع طبيعي
و محيطزيست برگزار و موضوع تصرف اراضي بررسي شد.
اصفهان :مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان از آزادسازي
 ۳۵۰هكتار اراضي ملي استان اصفهان از دست متخلفان طي شش ماهه
نخست سالجاري خبر داد .محمدعلي كاظمي با اشاره به برخي از تصرفات
اراضي مليگفت:پروندههاي متصرفاتاراضي ملي متعلقبهيك سالنيست
بلكه بعضي از پروندهها در روند رسيدگي چند سال زمان ميبرد.
گلستان :مديركل حج و زيارت استان گلستان گفت :از  ۳۰هزار نفري
كه امسال به عنوان زائر ميتوانند در پيادهروي اربعين حضور داشته باشند،
 ۳۸۴نفر از استان گلستان خواهند بود .سيدعلي ميرقاسمپور افزود :به
تناسب زائراني كه در سال 98به زيارت اربعين رفته بودند و همچنين تعداد
كساني كه در سامانه سماح پيش ثبت نام كردند 384 ،سهميه زائر براي
استان گلستان در نظر گرفته شد.

