
فرمانده آموزشگاه     مركزي
تخصصي  علمي 
مالك اشتر نيروي انتظامي اراك از تخصصي 
شدن طرح هاي محروميت زدايي در روستاهاي 

اين شهرستان خبرداد. 
سردار حسن هوش��يار فرمانده آموزشگاه علمي 
تخصصي مالك اشتر نيروي انتظامي اراك با اشاره به 
لزوم حمايت از مردم مناطق محروم و كم برخوردار 
با رويكرد جديد گفت: در اين رويكرد و با تشكيل 
كارگروه جهادي در آموزش��گاه علمي تخصصي 
مالك اشتر اراك و با همكاري دستگاه هاي مربوطه 
و به ويژه كميت��ه امداد امام خميني)ره( اس��تان 
مركزي، به تدريج و با انجام طرح هاي مختلف مردم  
ياري، مناطق محروم و كم برخوردار استان تا پايان 
سال جاري از حمايت هاي بهداشتي، مهندسي و 
غذايي اين آموزشگاه برخوردار خواهند شد.  وي 
با اشاره به اجراي طرح مردم ياري علمي تخصصي 
در مناطق محروم و كم برخوردار در قالب كارگروه 

جهادي افزود: توسعه اقتصادي و امنيتي در مناطق 
محروم، يك نياز راهبردي براي حل آس��يب هاي 
مختلف اجتماعي و ارتقای امنيت اجتماعي جامعه 
است.  فرمانده آموزش��گاه علمي تخصصي مالك 
اشتر نيروي انتظامي اراك خاطرنشان كرد: تاكنون 

كاركنان پليس اين آموزش��گاه علمي، تخصصي 
در ۱۲ نوبت در روس��تاي مح��روم و كم برخوردار 
شناسايي شده از سوي بخشداري و فرمانداري هاي 
مربوطه، حضور يافته و مردم اين مناطق را از انواع 
تخصص هاي پزشكي، بهداشتي، دارويي، غذايي، 

لجستيكي و مهندسي رايگان، بهره مند ساخته اند.  
هوش��يار با اش��اره به اهداف فعاليت ه��اي طرح 
مردم ياري اين آموزشگاه گفت: از مهم ترين اهداف 
اجراي اين طرح، محروميت زدايي، خودس��ازي 
و تقويت فرهنگ و روحيه كار جهادي در جامعه 
است.  فرمانده آموزش��گاه علمي تخصصي مالك 
اش��تر نيروي انتظامي اراك با اش��اره به اهميت و 
جايگاه ويژه طرح هاي مردم ياري نيروهاي مسلح 
گفت: طرح هاي حمايتي نيروي انتظامي از مردم 
مناطق محروم، نشان دهنده باور پليس به مديريت 
جهادي، ايثار و نيز گامي مهم براي حل مشكالت 
مردم است.  سردار هوشيار افزود: آموزشگاه علمي 
تخصصي مالك اشتر اراك، طرح هاي حمايتي خود 
را در اين مناطق با بهره گيري از تمامي ظرفيت ها و 
امكانات به پيش خواهد برد چرا كه باور پليس بر اين 
است كه توسعه اقتصادي و امنيتي در مناطق محرم، 
يك ضرورت و نياز راهبردي براي حل آسيب هاي 

مختلف اجتماعي است. 

طرحهايمردمياريدرروستاهاياراكتخصصيميشود
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سجاد مرسلي سيداحمدهاشمي اشكا

راه اندازي نخستين باجه ارتباط الكترونيك زندانيان در كرمان 
نخستين باجه      كرمان
ط  تب����ا ر ا
الكتروني�ك بي�ن مددجوي�ان زن�دان و 
خانواده هاي آنه�ا در يكي از دفاتر خدمات 
الكترونيك قضايي كرمان راه اندازي ش�د. 
مه��دي بخش��ي مع��اون فن��اوري اطالعات و 
برنامه ريزي دادگستري كل كرمان در آيين افتتاح 
باجه ارتباط الكترونيك بين مددجويان زندان و 
خانواده هاي آنها گفت: در راس��تاي سند تحول 
قضايي و هوشمندسازي قوه قضاييه و نيز تأكيدات قوه قضاييه بر لزوم تكريم ارباب رجوع، باجه اي در يكي 
از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به منظور ايجاد ارتباط الكترونيك بين مددجويان زندان و خانواده هاي 
آنها راه اندازي شد.  وي افزود: با راه اندازي اين باجه خانواده مددجويان زندان ها مي توانند با زنداني خود در 
هر كجاي كشور مالقات داشته باشد و نيازي به مراجعه حضوري خانواده ها به زندان ها نيست.  معاون فناوري 
اطالعات و برنامه ريزي دادگستري كل كرمان تأكيد كرد: در مالقات الكترونيك با زندانيان محدوديتي در 

تعداد مالقات ها نيست و در وقت و هزينه مالقات براي خانواده زندانيان صرفه جويي مي شود.

زنبور براكن به جنگ آفت كرم غوزه مي رود 
سازمان جهاد     فارس
ي  ز ر و كش�ا
فارس براي مقابله با آفت خطرناك كرم غوزه 
زنبور براكن را به جنگ با اين آفت فرستاد. 
حميد دبيري مديرحفظ نباتات س��ازمان جهاد 
كشاورزي فارس با يادآوري اينكه شهرستان داراب 
يكي از مراكز اصلي توليد پنبه در استان است كه 
س��طح زير كش��ت اين محصول در آن به 5500 
هكتار مي رسد، گفت: وجود دو عامل مهم كشت 
وسيع محصول پنبه و تراكم بسيار زياد، باعث افزايش سبزينگي مزارع شده و شرايط را براي زاد و ولد و افزايش 
جمعيت آفت هليوتيس يا كرم غوزه پنبه را فراهم كرده است.  وي افزود، ميزان بارندگي در دو ماهه اول تابستان 
در شهرستان داراب نسبت به مدت مشابه در سال گذش��ته افزايش ۲0 برابري داشت كه اين موضوع نيز از 
ديگر داليل طغياني شدن آفت مذكور بود.  اين مقام مسئول با يادآوري اينكه مبارزه بيولوژيكي با آفات، يكي از 
راهكارهاي مهم و تأثيرگذار در بخش كشاورزي است، گفت: با هدف كنترل اين آفت ۴00 هزار زنبور براكون با 

۹0 درصد يارانه دولتي به مزارع پنبه در شهرستان داراب اختصاص يافت كه در حال رهاسازي است. 

آزادي 12 زنداني گلستاني با گذشت شاكيان
با كمك ستاد      گلستان
ديه گلستان و 
اعالم گذش�ت ش�اكيان، 12محكوم مالي 
زندان هاي اين اس�تان آزاد و به كانون گرم 

خانواده هاي خود بازگشتند. 
حيدر آس��يابي رئيس كل دادگستري گلستان 
گفت: پرون��ده ۱۲ نفر از محكوم��ان كه به علت 
ناتواني در پرداخت ديون مالي و غيرعمد مانند 
بدهي، ديه، مهريه و نفقه زنداني هستند در جلسه 

ستاد بررسي و با كمك خيرين مقدمات آزادي آنان فراهم ش��د.  وي افزود: مجموع بدهي اين افراد بيش 
از ۱۴ميليارد تومان بود كه شاكيان بزرگوارانه ۱۲ ميليارد تومان آن را بخشيدند.  رئيس كل دادگستري 
گلستان تصريح كرد: ۶00 ميليون تومان اين بدهي با كمك خيرين و ستاد ديه استان تأمين شد و مابقي را 
هم محكومان از طريق قسط و دريافت وام مي پردازند آسيابي گفت: از ابتداي امسال هم ۱۲5 نفر از محكومان 
مالي و غير عمد استان با كمك خيران و ستاد مردمي ديه آزاد شدند. وي افزود: مجموع ديون اين افراد بيش 

از ۳۴ ميليارد تومان بود كه با پا درمياني بيش از ۱5 ميليارد تومان آن از سوي شاكيان بخشيده شد.

 كشت وصنعت و دامپروري مغان 
با مشاركت چيني ها رونق مي گيرد

راه اندازي سومين مركز تجميعي 
واكسيناسيون سپاه در چهار محال وبختياري

مديرعامل شركت     اردبيل
كشت و صنعت و 
دامپ�روري مغ�ان از س�رمايه گذاري 23 هزار 
ميليارد توماني مش�ترك با چيني ها در زمينه 
توسعه زيرس�اخت ها ي اين مجموعه خبرداد. 
اسداهلل محس��ن زاده مديرعامل شركت كشت 
و صنعت و دامپ��روري مغ��ان در جريان افتتاح 
طرح هاي توسعه اي در اين مجموعه گفت: طرح 
تحقيقاتي به ارزش ۲۳ هزار ميليارد تومان براي 
توسعه زيرساخت ها در كش��ت و صنعت مغان 
با مشاركت ش��ركت هاي چيني پيشنهاد شده 
است كه با ارائه اين طرح به مسئوالن كشوري و 
اجرايي شدن آن، زمينه اشتغال براي ۲ هزار نفر 
در اين بنگاه عظيم اقتصادي در سال هاي آينده به 
وجود مي آيد.  وي با اشاره به موانع موجود افزود: 
مشكل اساسي كشت و صنعت مغان در شرايط 
كنوني نبود سيستم آبياري مدرن در اراضي قابل 
كشت و زراعت است.  مديرعامل شركت كشت و 
صنعت و دامپروري مغان ادامه داد: ساالنه بيش 
از ۲00 ميليون متر مكعب منابع آب در كشت و 
صنعت استفاده مي شود كه 80 درصد اراضي اين 
مجموعه اقتصادي به ص��ورت ثقلي بوده و تنها 
700 هكتار اراضي به شكل سيستم آبياري مدرن 

در حال توليد محصول است.  محسن زاده گفت: 
اگر ساالنه ۲00 هكتار سيستم مدرن آبياري اجرا 
مي شد االن ۹0 درصد اراضي به اين شبكه متصل 
مي شد تا افزايش توليد و راندمان مصرف منابع 
آب را شاهد باشيم.  وي خاطر نشان كرد: با انعقاد 
قرارداد با وزارت جهاد كشاورزي قرار است ۱0 هزار 
هكتار از اراضي كشت و صنعت مغان از سيستم 
ثقلي به آبياري مدرن تغيير وضعيت دهد كه در 
اين زمينه طرح هاي مطالعاتي در حال انجام است.  
مديرعامل شركت كشت و صنعت و دامپروري 
مغان به زه دار بودن ۲ هزار هكتار از اراضي كشت 
و صنعت مغان اشاره كرد و ادامه داد: اين شرايط 
به كاهش توليد منجر ش��ده كه ضروري است با 
اصالح اين فرآيند به بهبود شرايط توليد در كشت 
و صنعت مغان كمك كنيم.  محسن زاده با اشاره به 
فرسودگي و كهنگي سيستم هاي زيرساختي در 
كشت و صنعت مغان گفت: در اين زمينه نيز بايد 
سرمايه گذاري ها به سمت مدرن سازي امكانات و 
تجهيزات به پيش برود.  وي وسعت اوليه كشت و 
صنعت مغان را ۶0 هزار هكتار اعالم كرد و افزود: 
در حال حاضر تنها ۲7هزار هكتار در دست كشت 
و صنعت مغان است كه ۲۳ هزار هكتار آن قابل 

كشت است.

ب�ا حض��ور      چهارمحال و بختياري 
فرمانده سپاه 
حض�رت قمربن�ي هاش�م)ع( چهارمح�ال 
تجميع�ي  مرك�ز  س�ومين  وبختي�اري 
واكسيناسيون استان در شهركرد افتتاح شد. 
سردار علي محمد اكبري فرمانده سپاه حضرت 
قمربني هاش��م)ع( چهارمح��ال وبختياري در 
مراسم افتتاح مركز تجميعي واكسيناسيون غرب 
شهركرد با اشاره به اينكه سپاه و بسيج استان با 
تمام ظرفيت در خدمت نيروهاي بهداشت و درمان 
است تا گامي مؤثر در كاهش اين ويروس برداشته 
شود، گفت: شهرستان شهركرد داراي جمعيت 
عمده استان چهارمحال و بختياري است و فعاًل 
در مركز شهرستان شهركرد سه مركز تجميعي 
با مشاركت سپاه راه اندازي شد.  وي افزود: افتتاح 
پايگاه تجميعي واكسن از س��وي گروه جهادي 
شهيده نورمند مدافع سالمت صورت گرفت و سپاه 
استان آمادگي كامل براي برپايي هر تعداد مركز 
واكسن با امكانات الزم در سطح استان را دارد تا 
كمكي به كادر درمان شود.  فرمانده سپاه حضرت 
قمربني هاشم)ع( چهارمحال و بختياري با اشاره 
به موفقيت ۹7 درصدي طرح شهيد سليماني در 
اس��تان تصريح كرد: اين طرح با مشاركت تمام 

ارگان ها و مردم ماندگار ش��د و توانست هر خانه 
را به يك پايگاه سالمت تبديل كند كه اميد است 
در اين مرحله نيز موفقيت كامل را به دست آورد.  
سردار اكبري ادامه داد: س��پاه حضرت قمربني 
هاشم)ع( و بسيج استان با تمام ظرفيت در خدمت 
نيروهاي بهداشت و درمان است تا گامي مؤثر براي 
كاهش سرعت انتشار اين ويروس برداشته شود.  
در اين مراسم رئيس مركز بهداشت چهارمحال 
و بختياري نيز گفت: اين مركز واكسيناس��يون 
شانزدهمين مركز در س��طح استان و ششمين 
مركز مشترك با گروه هاي جهادي و سپاه استان 
است كه در راستاي تقويت طرح شهيد سپهبد 
حاج قاسم س��ليماني صورت گرفته است.  سيد 
راشد جزايري با اشاره به لزوم رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي افزود: تاكنون ۳۱8 هزار و 8۱۳ دوز 
واكس��ن تحت ۲8 پارت تحويل استان شده كه 
۲7۳ هزار آن تزري��ق و بقيه تا چن��د روز آينده 
تزريق خواهد شد.  وي خاطرنشان كرد: در استان 
چهارمح��ال و بختياري ۱8۳ هزار نف��ر دوز اول 
واكسيناسيون و ۹0 هزار نفر دوز دوم را دريافت 
كرده اند كه با توجه به جمعيت استان ۲7 درصد 
دوز اول و ۱۲ درصد هر دو دوز را دريافت كردند كه 

پوشش مناسبي در سطح استان است.

   اصفهان: سخنگوي سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: 7 
هزار خانوار عشايري در استان اصفهان با همكاري بسيج عشايري در بحث 
قرارگاه شهيد سليماني در برابر كرونا واكسينه شدند.  سرهنگ علي قميان 
با بيان اينكه غربالگري خانوارهاي عشايري در زمينه ابتال به كرونا نيز از 
اقدامات صورت گرفته از سوي بسيج عشايري استان اصفهان بوده است، 

افزود: در اين زمينه ۴ هزار و 500 خانوار غربالگري شده اند. 
  سمنان: مديركل اوقاف و امور خيريه استان سمنان گفت: مرحله استاني 
چهل وچهارمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم استان سمنان پنج شنبه 
و جمعه ۱۱ و ۱۲ شهريورماه در حرم مطهر حضرت يحيي)ع( سمنان برگزار 
مي شود.  حجت االسالم والمسلمين اسماعيل تديني افزود: در اين مرحله از 
مسابقات برگزيدگان مرحله شهرستاني با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت و 
پس از اتمام مسابقات نفرات برتر به عنوان نمايندگان استان به مرحله كشوري 
اعزام خواهند شد.  وي ادامه داد: تعداد ۱۱۳ نفر در مرحله استاني با هم رقابت 

خواهند كرد كه از اين تعداد ۴8 نفر آقا و ۶5 نفر خانم هستند. 
  كرمانشاه: معاون ميراث فرهنگي كرمانش��اه از به مزايده گذاشتن 
سه بناي تاريخي كرمانش��اه براي واگذاري به بخش خصوصي خبرداد.  
كيومرث اعظمي افزود: در حال حاضر خانه رنده كش )خواجه باروخ(، خانه 
حاج آخوند و حمام حاج شهبازخان بناهاي تاريخي استان هستند كه از 

طريق صندوق احيا و بهره برداري وزارتخانه براي مزايده رفته اند. 
   سيستان وبلوچس�تان: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان سيستان و بلوچستان از رشد 5۳ درصدي صادرات كاال از پايانه هاي 
مرزي ميلك و ميرجاوه در پنج ماهه نخست سال جاري خبرداد.  ايوب كرد 
افزود: ۶۶5 هزار و ۴۳۳ تن كاال توسط ۲۹ هزار و 78 دستگاه كاميون در 

اين مدت از پايانه مرزي استان صادر شد. 
   ايالم: مدير كل بهزيس��تي ايالم گفت: ميزان جذب مشاركت هاي 
مردمي اين اداره كل در پنج ماهه نخست امسال حدود ۴0 درصد افزايش 
يافته است.  زهرا همتي افزود: امس��ال ۲۲ ميليارد و 700 ميليون ريال 
مشاركت مردمي به صورت نقدي و غير نقدي از مردم و مؤسسه هاي خيريه 
داخل و خارج استان جذب شده اس��ت.  وي با اشاره به اينكه بيش از ۲0 
ميليارد ريال از اين مبلغ غير نقدي بوده است، ادامه داد: كمك هاي مردمي 
جذب شده با اولويت كمك هزينه درمان، معيشت، مسكن و جهيزيه به 

جامعه هدف مددجوي زير پوشش پرداخت شده است. 

 برگزاري ويژه برنامه هاي دهه سوم محرم 
در حرم رضوي 

معاونت تبليغات اسالمي آستان قدس      خراسان رضوي
به مناسبت ماه محرم و ايام سوگواري و 
عزاداري سيدالشهدا)ع( در دهه سوم، ويژه برنامه هاي مختلفي را در 
حرم مطهر رضوي با رعايت دستورالعمل های  بهداشتي اجرا مي كند. 
معاونت تبليغات اسالمي آس��تان قدس اعالم كرد: قرار است در دهه 
سوم محرم و ايام سوگواري سيدالشهدا)ع(، ويژه برنامه هايي را در حرم 
مطهر رضوي برگزار كند كه خواندن ادعيه و زيارت يكي از برنامه هايي 
اس��ت كه همه روزه ويژه خواهران و ب��رادران در صحن ها و رواق هاي 
حرم مطهر رضوي برگزار مي شود.  در اين ايام تمام برنامه ها با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود و صحن هاي پيامبر اعظم)ص(، 
امام حسن مجتبي)ع(، ويژه عموم و خيمه زينبيه واقع در صحن امام 
حسن مجتبي)ع( و مدرس��ه خيرات خان ويژه بانوان، ميزبان زائران و 
مجاوران است.  دعاي عاليه المضامين، دعاي امام رضا)ع(، حديث كساء، 
دعاي توسل، زيارت جامعه كبيره، زيارت آل ياسين، زيارت ائمه بقيع و 
زيارت امام حسين)ع( از جمله ادعيه و زياراتي است كه توسط مداحان 
و ذاكران اهل بيت عصمت و طهارت)ع( قرائت مي شود.  »سالم بچه ها« 
عنوان ديگر برنامه اي است كه در باغ رضوان، صحن جمهوري و پيامبر 

اعظم)ص( حرم مطهر از ساعت ۲۱ تا ۲۲ برگزار مي شود. 

 انجام 288 پروژه راه و پل سازي بركت 
در مناطق روستايي و عشايري

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 288 پروژه راه و پل سازي را 
در مناطق روستايي و عشايري افتتاح كرده يا در دست اجرا دارد. 
معاون عمران��ي و طرح هاي زيربناي��ي بنياد بركت با بي��ان اينكه اين 
بنياد ۲88 پروژه عمراني و زيربنايي شامل ۲5۱ پروژه راه سازي و ۳7 
احداث پل  را با اعتبار ۲ هزار ميليارد ريال در مناطق محروم روستايي 
و عشايري كشور به بهره برداري رسانده يا در دست اجرا دارد، گفت: از 
۲88 پروژه عمراني و زيربنايي بنياد بركت در حوزه راه سازي و احداث 
پل  تا به امروز 8۳ طرح راه سازي به بهره برداري رسيده و ۳7 پل به طور 
كامل احداث شده است كه تعهد مالي بنياد در راه سازي و احداث پل  به 

ترتيب يك هزار و ۶7۶ ميليارد و ۳۲۴ ميليارد ريال است. 
محمد مهجوري با اشاره به اجراي پروژه هاي راه  و پل  سازي بركت در 
۱5 استان كشور ادامه داد: عمده پل ها و راه ها در استان هاي خوزستان، 
مازندران، لرستان، سيس��تان و بلوچس��تان، چهارمحال و بختياري، 
اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، قم، آذربايجان غربي و خراسان رضوي 
و جنوبي افتتاح ش��ده يا در دست اجراس��ت.  به گفته معاون عمراني 
و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت، اكثر طرح ه��اي اين بنياد در حوزه 
راه سازي و احداث پل در مناطق روستايي و عشايري استان هاي محروم 
و كمتر توس��عه  يافته قرار دارد.  وي تصريح كرد: طرح هاي راه س��ازي 
روستايي بنياد بركت شامل احداث راه، تعريض و بهسازي، ايمن سازي، 

رفع نقاط حادثه خيز و ايجاد ايل راه عشايري مي شود. 
مهجوري خاطرنش��ان كرد: با وجودي كه ايجاد نهضت اشتغالزايي با 
هدف محروميت زدايي، توسعه و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي در 
مناطق محروم و كمتر برخوردار كشور به عنوان رسالت و مأموريت اصلي 
بنياد بركت تعيين شده است اما اين بنياد فعاليت هاي گسترده اي را نيز 

در حوزه هاي عمراني و زيربنايي در اين مناطق در دست اجرا دارد. 
معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت در تشريح فعاليت هاي 
عمراني و زيربنايي اين بنياد گفت: س��اخت 5۳ ه��زار طرح عمراني و 
زيربنايي شامل مدرسه، بيمارستان، كتابخانه، دارالقرآن، آزمايشگاه، 
مسجد، پايگاه اورژانس، مصلي، خانه بهداشت، حوزه علميه، خانه عالم، 
مركز تجهيزات پزشكي، پايگاه س��المت، مركز بهداشت، مركز جامع 
سالمت، احداث پل، راه سازي و آبرساني را در دستور كار داريم كه از اين 

تعداد، ۳5 هزار طرح تكميل و به بهره برداري رسيده است. 
مهجوري خاطرنشان كرد: ۲۶ هزار ميليارد ريال سهم بنياد بركت براي 
ساخت و تكميل 5۳ هزار طرح عمراني و زيربنايي تعهد شده است كه 

تاكنون بيش از ۱7 هزار ميليارد ريال آن پرداخت شده. 

» نذر رهايي« بسيجيان مرودشت
برای آزادی زندانيان جرائم غيرعمد 

بعد از گذشت حدود 2۰ سال از تأسيس بسيج سازندگي، جوانان مؤمن 
و انقالبي عضو گروه هاي جهادي، همچنان در حركتي مستمر و جهشي 
روبه جلو، در عرصه هاي مختلف، خدمت رساني را تجربه كرده  و اين 
مسير را ادامه مي دهند.  اين تجربه ارزشمند، ترسيم كننده  لبيك به 
نداي رهبر معظم انقالب برای تحول در شيوه  مديريت و نمونه  بارزي 
از مديريت جهادي است كه به عنوان الگوي عملي، در مقابل ديدگان 
همه مسئوالن نظام   گذاشته  شده است.اكنون شاهد انواع خدمات 
آنها به هموطنان در عرصه هاي مختلف هس�تيم. مث�ل جهادگران 
بسيج سازندگي س�پاه ناحيه مرودشت اس�تان فارس كه از مرمت 
و بهس�ازي منازل خانواده هاي نيازمندان و محرومان ت�ا راه اندازي، 
آموزش، هدايت و حماي�ت از صندوق هاي قرض الحس�نه به منظور 
ايجاد اشتغال پايدار را در دستور كار دارند و حاال با راه اندازي پويش 
»نذر رهايي« براي آزادي زنداني�ان جرائم غير عمد تالش مي كنند. 

    
با اوج گيري كرونا در كشور، يكبار ديگر جهادگران برنامه هاي خود را 
در مسير جلوگيري از ش��يوع اين ويروس و كمك به آسيب ديدگان از 
اين بيماري قرار داده اند.  بر همين اساس بسيج سازندگي سپاه ناحيه 
مرودشت استان فارس با الگوگرفتن از خط شهدا و در راستاي اطاعت 
از اوام��ر رهبر فرزانه انقالب و ب��ا همت بلند جوان��ان مؤمن، انقالبي و 
عالقه مندش، در قالب گروه ه��اي جهادي، توانس��ته خدمات ويژه و 

متنوعي به مردم اين شهرستان ارائه كند. 
مسئول بسيج س��ازندگي ناحيه مقاومت سپاه شهرستان مرودشت در 
استان فارس با بيان اينكه نيروهاي جهادي از ابتداي شيوع كرونا تاكنون، 
در قالب ۳50 گروه جهادي پايگاه محور، پاي كار انقالب ايس��تاده اند، 
مي گويد: »ايجاد، سازماندهي و هدايت بيش از ۳50 گروه جهادي پايگاه 
محور در سطح شهرستان، با هدف خدمت به افراد آسيب  پذير و نيازمند، 

از جمله فعاليت هاي بسيج سازندگي سپاه اين ناحيه است.«
 روح اهلل كشاورز از ساخت، مرمت و بهسازي منازل خانواده هاي نيازمندان 
و محرومان در سطح  شهرس��تان خبرداده و ادامه مي دهد: »در شرايط 
كم آبي و مشكالت عديده مردم براي تهيه آب شرب بهداشتي و سالم، 
بسيج سازندگي شهرستان با همكاري اداره آبفا و شهرداري ها نسبت به 
آبرساني به نقاطي كه با كمبود آب مواجه هستند اقدامات شايسته اي 

انجام داده است.« 
وي با اش��اره به راه اندازي، آموزش، هدايت و حماي��ت از صندوق هاي 
قرض الحس��نه به منظور ايجاد اش��تغال پايدار و همچنين راه اندازي و 
تقويت تعاوني هاي اشتغالزايي مي گويد: »با همكاري سازنده با نهادهاي 
حمايتي از جمله كميته امداد امام خميني)ره( و بهزيستي، توانسته ايم 
صندوق هاي قرض الحسنه را در سطح شهرستان در جهت توانمندسازي 

مددجويان و نيازمندان، راه اندازي كنيم.«
   حضور بسيجيان در نذر رهايي

مسئول بسيج سازندگي سپاه ناحيه مرودشت از توزيع بسته هاي كمك 
معيشتي، نوشت افزار، تبلت و جهيزيه به نيازمندان نيز خبر مي دهد و 
مي گويد: »شناسايي افراد نيازمند و مستحق و كمك رساني به آنها در 
قالب نهضت كمك هاي مؤمنانه به صورت ماهيانه، توس��ط گروه هاي 

جهادي در حال انجام است.«
 كش��اورز به امدادرس��اني بس��يجيان و اطفای حري��ق در جنگل ها و 
كوهستان هاي شهرس��تان در مواقع بروز حوادث هم گريزي مي زند و 
ادامه مي دهد: »بسيجيان و جهادگران شهرستان مرودشت در مواقع بروز 

حوادث و سوانح در خط مقدم همكاري و خدمت قرار دارند.«
 اين مسئول با بيان اينكه همكاري در آزادي زندانيان جرائم غير عمد در 
قالب پويش »نذر رهايي« صورت مي گيرد، تصريح مي كند: »با فراخوان بين 
بسيجيان و خيرين شهرستان توانستيم مبالغي را جمع آوري و به حساب 
سپاه استان واريز نماييم تا اقدامات الزم، به صورت متمركز انجام بگيرد.« 
مسئول بسيج سازندگي س��پاه ناحيه مرودشت با اشاره به شعار سال و 
همكاري در تحقق آن در سطح شهرس��تان مي گويد: »پيگيري و رفع 
موانع توليد، رساندن صداي توليدكننده به مسئوالن و حمايت از رده هاي 
خدمت رسان، همگي نمونه كوچكي از حركت هاي جهادي در عرصه 
محروميت زدايي و خدمت رساني است كه در سطح شهرستان صورت 

گرفته و همچنان ادامه دارد.«

 صدور 68 هزار سند
 براي خانه هاي روستايي زنجان 

با ص�دور ۶8 هزار و ۷۰۷ فقره س�ند براي واحدهاي مس�كوني 
روستايي زنجان ۷4 درصد منازل روستاييان اين استان سنددار شد. 
رضا خواجه اي مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان با 
بيان اينكه صدور سند براي واحدهاي مسكوني روستايي، باعث افزايش 
مشاركت و فعاليت در روستاها مي شود، اعالم كرد: تاكنون ۶8 هزار و 
707 فقره سند براي واحدهاي مسكوني روستايي به ميزان 7۴ درصد 
در استان صادر شده است. اين ميانگين در سطح كشور ۶۳ درصد است 
كه در اين زمينه استان زنجان باالتر از ميانگين كشوري قرار دارد. وي 
با اشاره به اينكه در زمينه صدور سند مالكيت براي واحدهاي مسكوني 
روستايي و ش��هري در چهار ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته در استان بيش از دو برابر رشد داشته ايم، افزود: در 
چهار ماهه نخست سال گذشته به تعداد 5۱۳ فقره سند مالكيت براي 

واحدهاي مسكوني روستايي و شهري صادر شده است. 

اهدای 80 كپسول اكسيژن 
و دستگاه مانومتر به هالل احمر 

و  اكس�يژن  كپس�ول   4۰ خراسان ش�مالي  خي�ران 
امان�ات تجهي�زات  بان�ك  ب�ه  4۰ دس�تگاه مانومت�ر 
پزش�كي جمعي�ت هالل احم�ر اس�تان اه�دا كردن�د. 
ابوالفضل محبان مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان شمالي 
گفت: با توجه به منويات مقام معظم رهبري مبني بر پيشگيری 
و مقابله با ويروس كرون��ا، جمعيت هالل احمر اس��تان در كنار 
اقدامات پيشگيرانه، پويش»نفس هديه كنيم« را براي كمك به 
بيماران كرونايي راه اندازي كرده است.  وي افزود: تاكنون بيش از 
يك ميليارد و ۳00 ميليون ريال كمك نقدي و تعداد ۴0 كپسول 
اكس��يژن اهدايي خيرين استان جمع آوري  ش��ده و مديرعامل 
كارخانه آرد س��فيد ارمغان نيز تعداد ۴0 كپس��ول اكس��يژن و 
۴0دس��تگاه مانومتر را براي كمك به بيماران كرونايي استان به 

بانك امانات تجهيزات پزشكي اهدا كرده است.

افتتاح دوازدهمين مركز تجميعي 
واكسيناسيون در هرمزگان

مسئول ستاد تخصصي بسيج اقشار متخصصين هرمزگان از افتتاح 
دوازدهمين مركز تجميعي واكسيناسيون در اين استان خبرداد. 
سرهنگ جعفر اسالمي مسئول ستاد تخصصي بسيج اقشار متخصصين 
هرمزگان با اشاره به افتتاح دوازدهمين مركز تجميعي واكسيناسيون 
در اين استان و با بيان اينكه در گام پنجم طرح شهيد سليماني، ۱۲ 
مركز تجميعي واكسيناسيون در هرمزگان راه اندازي شده است، گفت: 
شش مركز در بندرعباس و ش��ش مركز در شهرستان هاي ميناب، 
رودان، سيريك، بشاگرد، بندرلنگه، بستك و جاسك داير است.  وي با 
اشاره به اينكه نيمي از مراكز واكسيناسيون در هرمزگان با همكاري و 
پشتيباني كامل بسيج ايجاد شده است و تاكنون بيش از ۱۲8 هزار نفر 
در اين مراكز واكسينه شده اند، افزود: بيش از ۳ هزار نفر از بسيج جامعه 
پزشكي، اقشار بسيج و اعضاي قرارگاه تحول محالت در اجراي طرح 

شهيد سليماني در هرمزگان همكاري دارند.

     هرمزگان    خراسان شمالي    زنجان

حمايت سپاه البرز از طرح هاي فناورانه
جانش�ين فرمانده س�پاه امام حسن      البرز
مجتبي)ع( البرز با اش�اره به اهميت 
نقش طرح ه�اي فناورانه در مس�ائل علمي كش�ور از حمايت اين 

مجموعه از فعاالن اين عرصه خبر داد. 
سرهنگ ولي اهلل شادمان جانشين فرمانده سپاه امام حسن مجتبي)ع( 
البرز در حاشيه بازديد از پارك علم و فناوري اس��تان البرز با اشاره به 
ظرفيت هاي اس��تان در حوزه علم و فناوري گفت: تالش هاي جهادي 
براي موفقيت در عرصه هاي مختلف در اس��تان البرز انجام شده است. 
يقين داريم كه با تالش هاي جهادي و استفاده از توان و ظرفيت نيروهاي 

جوان مي توانيم به اهداف خود برسيم. 
وي با اعالم حماي��ت س��پاه از طرح هاي فناوران��ه افزود: اس��تفاده از 
ظرفيت هاي جوانان در حوزه دفاعي و امنيتي سبب دستاوردهاي بزرگي 
براي كشور شده است.  رئيس پارك علم و فن آوري استان البرز نيز در اين 
بازديد گفت: استان البرز در حوزه شركت هاي دانش بنيان و فن آوري 
ظرفيت هاي بسيار خوبي دارد.  مهدي عباسي افزود: استان البرز بيش 
از ۲ هزار شركت و واحد صنعتي فعال دارد و بيش از ۲۶0 شركت دانش 
بنيان در آن فعاليت مي كنند.  وي با بيان اينكه زير ساخت هاي خوبي 
براي فعاليت شركت هاي دانش بنيان ايجاد ش��ده است، تصريح كرد: 
اميدواريم بتوانيم با همكاري همه دس��تگاه هاي استان به ويژه بخش 
خصوصي بيكاري را در بخش هاي مختلف به وي��ژه دانش آموختگان 
جوياي كار ريشه كن كنيم.  رئيس پارك علم و فناوري البرز با استقبال 
از حضور سپاه به بحث توس��عه اقتصاد دانش بنيان، افزود: پارك علم و 
فناوري البرز با همه امكانات آماده همكاري براي حل مس��ائل مختلف 

استان در زمينه اشتغال و توسعه اقتصاد دانش بنيان و فناور است. 

برگزاري دوره هاي آموزشي به همت بسيج رسانه مازندران
مسئول سازمان     مازندران
بس�يج رسانه 
مازندران از برگزاري دوره آموزشي با هدف 
توانمند س�ازي اصح�اب رس�انه خبرداد. 
عبدالمهدي حق شناس مسئول سازمان بسيج 
رس��انه مازندران گفت: آموزش خبرنگاران به 
صورت حرفه اي و مطابق با استانداردها از سوي 
سازمان بسيج رسانه و اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي برگزار مي شود.  وي از برگزاري آموزش 
قانون مطبوعات خبرداد و افزود: از ظرفيت دادستان شهرستان ها يا نمايندگان آنها براي آموزش و تفسير 
قانون مطبوعات براي خبرنگار بهره خواهيم برد.  مسئول سازمان بسيج رسانه مازندران هدف از برگزاري 
اين كالس ها را توانمندسازي اصحاب رس��انه و آشنايي آنها با قوانين مطبوعاتي دانست و تصريح كرد: 
بسياري از خبرنگاراني كه كار آنها به محاكم قضايي كشيده مي شود عمدتاً به دليل عدم آگاهي از علوم و 
قوانين رسانه اي  است، كه بعضاً موجب چالش براي خبرنگاران مي شود.  حق شناس گفت:  در اكثر شهرها 

هماهنگي الزم براي تشكيل كارگروه هدف  گذاري آموزش انجام شده است.


