
    اردبيل مدي�ركل بنياد 
مس�كن انقالب 
اس�المي اردبي�ل گفت: ب�ا توجه ب�ه اهميت 
مقاوم سازي خانه هاي روستاييان در اين استان 
تسهيالت پرداختي تا دو برابر افزايش يافت. 
فرهاد س��بحاني مديركل بنياد مس��كن انقالب 
اس��المي اردبيل در جريان بازدي��د از طرح هاي 
توسعه مقاوم سازي مس��اكن روستايي در اردبيل 
با بيان اينكه پرداخت تس��هيالت مقاوم س��ازي 
خانه هاي روستايي تا دوبرابر افزايش يافته است، 
اعالم كرد: تسهيالت پرداختي در اين بخش از 50 
ميليون تومان به 100 ميليون تومان افزايش يافته 
كه امسال قرار است از طريق بانك هاي عامل و با 
تضامين سفته زنجيره اي انجام شود تا روستاييان 
بيشترين مشاركت را در ساخت واحدهاي مسكوني 
داشته باشند.  وي افزود: 2 هزار و 500 واحد از اين 
واحدهاي مس��كوني مربوط به محرومان و اقشار 
بي بضاعت بوده كه با تالش��ي مضاعف س��عي بر 

اين اس��ت تا با پرداخت 30 ميليون تومان كمك 
بالعوض اين واحده��ا تكميل و ب��ه بهره برداري 
برسد.  مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان 
اردبيل گفت: براي بهسازي و مقاوم سازي 4 هزار و 
200 واحد مسكن روستايي بيش از 210 ميليارد 

تومان تسهيالت پرداخت ش��ده است.  سبحاني 
افزود: امسال روند ساخت مس��اكن روستايي در 
قالب مقاوم سازي و بهسازي ادامه دارد كه سهميه 
5 هزار واحدي براي اس��تان ابالغ شده است.  وي 
خاطر نشان كرد: در سال 99 بيش از 4 هزار و 200 

واحد مسكن از محل اعتبارات اختصاص يافته در 
روستاهاي اس��تان مقاوم سازي ش��ده و اين روند 
امسال نيز ادامه دارد.  سبحاني به عملياتي شدن 25 
طرح هادي روستايي اشاره كرد و ادامه داد: با 40 
ميليارد تومان منابع تأمين شده، اين طرح ها اجرايي 
و عملياتي شده تا در هفته دولت شاهد بهره برداري 
از اين طرح ها باشيم.  مديركل بنياد مسكن انقالب 
اسالمي استان اردبيل گفت: اجراي طرح هادي و 
بازنگري در آنها در اولويت برنامه ريزي ها قرار گرفته 
و تمام تالش مان بر اين اس��ت تا از اعتبارات ملي، 
استاني و مشاركت دهياري ها و همچنين تأمين قير 
رايگان اين طرح ها به سرانجام برسد.  سبحاني از 
بازنگري طرح هادي در 40 روستاي استان خبرداد 
و افزود: 4 ميليارد تومان مناب��ع در اين زمينه در 
نظر گرفته شده اس��ت.  وي تصريح كرد: در نيمه 
دوم سال در بيش از 35 روستا اجراي طرح هادي 
ادامه دارد كه تا پايان سال شاهد بهره برداري از اين 

طرح ها در جاي جاي استان خواهيم بود.
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88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسلی

بهره برداري از 65 طرح اقتصادي، عمراني و خدماتي در شازند 
استاندار مركزي      مركزي
از به بهره برداري 
رسيدن 65 طرح اقتصادي، عمراني و خدماتي 
خب�رداد.  ش�ازند  شهرس�تان  در 
سيدعلي آقازاده اس��تاندار استان مركزي در 
سفر به شهرستان شازند كه به منظور افتتاح 
و بهره برداري از پروژه هاي عمراني، اقتصادي 
و خدماتي به مناس��بت هفت��ه دولت صورت 
گرفت، تع��داد پروژه هاي اين شهرس��تان را 
۶5 طرح با هزينه اي بالغ بر 50 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: بيش از ۸0 شغل ثابت و غيرثابت 
به دنبال اين پروژه هاي ايجاد شده اس��ت.  وي افزود: يكي از پروژه هاي مهم شهرستان، مسير 3/5 
كيلومتري روستاي كزاز به شهر مهاجران و جاده شازند به توره بود كه پس از 1/5 سال به بهره برداري 
رسيد.  استاندار استان مركزي به افتتاح دبيرس��تان 12 كالسه شهيد حاج قاسم سليماني در شهر 
مهاجران اشاره كرد و گفت: اين پروژه درگير هشت سال وقفه بود كه احداث و تجهيز شده است و در 

كنار آن نيز كتابخانه اي مناسب با نام حيات طيبه نيز به بهره برداري رسيد. 

آبرساني به ۴۸ روستاي ميرجاوه و شهر ريگ  ملك
۴۸ روس�تاي     سيستان وبلوچستان 
شهرس��تان 
ميرجاوه و شهر ريگ  ملك با جمعيت ۸۸۰۰ 
نفر در استان سيستان وبلوچستان از نعمت 
پاي�دار بهره من�د ش�دند.  آب ش�رب 
عليرضا قاس��مي مديرعامل آب و فاضالب استان 
سيستان وبلوچستان با اشاره به اجراي عمليات پروژه 
مجتمع آبرساني به 4۸ روستايي ريگ  ملك گفت: 
شش ماه پيش كه عمليات اجرايي اين مجتمع را آغاز 
كرديم قول داديم كه اين پروژه در هفته دولت به بهره برداري برسد.  وي با بيان اينكه مجموعاً ۶2 روستاي سطح 
استان در هفته دولت آبرساني و رفع تنش آبي شدند، افزود: 4۸روستاي آن مربوط به مجتمع ريگ  ملك هست، 
اين پروژه كه از سنوات قبل آغاز شده بود در بازه اي از زمان گرفتار ركود و تأخير شد و به بهره برداري كامل نرسيد، 
در آن زمان تعداد 29 روستاي اين مجتمع به آب بهداشتي متصل شدند و عالوه بر غيرقابل شرب بودن آب، با تنش 
آبي نيز مواجه بودند.  قاسمی تصريح كرد: احداث يك باب مخزن هزار متر مكعبي، اجراي 40 كيلومتر خط انتقال، 

حفر يك حلقه چاه و احداث سايت ايستگاه پمپاژ از اقداماتي  است كه براي اين مجتمع صورت گرفته است.

توليد ۴۰ ميليون قطعه ماهي زينتي و قرمز در كاشان 
رئي�س جهاد      كاشان
ي  ز ر و كش�ا
كاش�ان از تولي�د ۴۰ ميلي�ون قطعه ماهي 
زينتي و قرمز در اين شهرس�تان خبرداد. 
رضا مظلومي رئيس جهاد كشاورزي كاشان با 
بيان اينكه منطقه راوند بزرگ ترين مركز توليد و 
پرورش اين نوع آبزيان در اين شهرستان است، 
گفت: س��االنه بيش از 40 ميليون قطعه ماهي 
زينتي و قرمز در شهرستان كاشان توليد مي شود 

كه بيش از 39 درصد اين ماهي ها از گونه گلدفيش، 3۶ درصد ماهيان زنده زا و 24 درصد نيز ساير ماهي ها 
هستند.  وي افزود: در كنار توليد گلدفيش ها، ماهيان زنده زا از قبيل مولي، گوپي، پالتي و سوآتر و همچنين 
ساير ماهي هاي تزئيني مانند آنجل، اسكار و سيچاليد نيز توليد مي شوند.  رئيس جهاد كشاورزي كاشان 
با اشاره به اينكه درآمد ساالنه حاصل از فروش ماهيان زينتي و تزئيني در كاشان 2500 ميليارد ريال 
است، تصريح كرد: در واحد هاي پرورش ماهي، هزار و ۷00 نفر مشغول كار هستند.  مظلومي افزود: بيشتر 

ماهي هاي پرورشي ويژه از گونه گلدفيش هاي معمولي، بالك مر، كله شيري و تلسكوپي است.

 قزوين پايلوت 
طرح تشكل مساجد  بين الملل مي شود

 79درصد  پهنه خراسان شمالي 
درگير خشكسالي است

   قزوين ب�ا توج�ه ب�ه 
ي  فيت ه�ا ظر
مذهبي و فرهنگ�ي قزوين طرح »تش�كل 
مس�اجد بين الملل« به صورت آزمايشي در 
مي ش�ود.  اج�را  قزوي�ن  اس�تان 
حجت االسالم سيد مصطفي ابراهيمي مديريت 
ام��ور بين الملل ح��وزه علميه قزوي��ن گفت: 
مديريت ام��ور بين الملل حوزه علميه اس��تان 
قزوين در مدت زمان كوتاهي كه راه اندازي شده 
براي اجراي طرح هاي مختل��ف از جمله طرح 
تشكل مساجد بين الملل در سطح استان اقدام 
كرده است.  وي افزود: طرح مساجد بين الملل، 
يكي از طرح هاي توسعه اي امور مساجد كشور 
اس��ت كه با توجه به ظرفيت ه��اي بين المللي 
استان به صورت آزمايش��ي در اين استان اجرا 
مي شود.  مديريت امور بين الملل حوزه علميه 
قزوين ادامه داد: براس��اس اين طرح، مساجد 
شاخص اس��تان كه ظرفيت بين المللي داشته 
و تواناي��ي تبليغ هويت و ظرفيت هاي ش��يعه 
را در زمينه ه��اي بين المللي داش��ته باش��ند، 
شناسايي خواهند شد و اقدامات و برنامه هاي 
بين المللي در اين مس��اجد برگزار مي ش��ود.  
ابراهيمي گفت: در همين رابطه مديريت امور 

بين الملل، موضوعات ارتباط با كشورهاي ديگر 
و فعاليت هاي��ي مانند برگ��زاري كالس زبان 
خارجي را در اين مس��اجد پيگي��ري مي كند.  
وي افزود: مساجد انتخاب ش��ده يا بايد كاماًل 
تاريخ��ي و داراي بنياد فرهنگي ق��وي بوده يا 
برعكس كام��اًل جديد و مدرن احداث ش��ده و 
داراي س��اختار قدرتمندي باش��ند.  مديريت 
امور بين المل��ل حوزه علميه اس��تان قزوين با 
بيان اينكه اين مس��اجد با مساجد كشورهاي 
دنيا ارتباط برقرار مي كنن��د، تصريح كرد: اين 
طرح نتايج مثبت زيادي را ب��ه همراه دارد كه 
يكي از اصلي ترين آنها اش��اعه فرهنگ شيعه 
و جذب گردش��گر مذهبي به اس��تان قزوين 
اس��ت.  در حال حاضر 3۶2 كان��ون فرهنگي 
هنري در مساجد اين استان راه اندازي شده و 
30 هزار و 1۷4 نفر در سامانه بچه هاي مسجد 
عضو هس��تند.  به گفته كارشناسان مذهبي، 
كانون هاي فرهنگي هنري مساجد زمينه ساز 
رش��د و پويايي جوانان و نوجوان��ان در مناطق 
شهري و روستايي هس��تند و تخصصي كردن 
اين كانون ها زمينه س��از تحقق اهداف و جذب 
مخاطبان به سمت فعاليت كانون هاي فرهنگي 

هنري مساجد خواهد بود.

ب�ه گفته مع�اون     خراسان شمالي
توسعه و پيش بيني 
اداره كل هواشناس�ي خراسان شمالي هم اكنون 79 
درصد از پهنه اين استان ۲۸ هزار كيلومتر مربعي واقع 
در شمال ش�رق كش�ور درگير خشكس�الي است. 
مهدي كمالي معاون توسعه و پيش بيني اداره 
كل هواشناسي خراسان شمالي با اشاره به سايه 
افكندن خشكسالي بر سر ۷9 درصد از پهنه 2۸ 
هزار كيلومتر مربعي واقع در شمال شرق كشور 
گفت: خشكسالي در شهرستان هاي اسفراين، 
بجنورد و راز و جرگالن بيش از 90 درصد است 

كه شديدترين ميزان خشكسالي را دارند. 
وي افزود: ميزان خشكسالي در شهرستان مانه 
و سملقان به عنوان شهرستان كشاورزي استان 
۸3 درصد است.  معاون توس��عه و پيش بيني 
اداره كل هواشناس��ي خراسان شمالي تصريح 
كرد: امس��ال ميزان بارندگي در استان بسيار 
كم بوده اس��ت به طوري كه در سال آبي جاري 
به طور ميانگي��ن 15۷ ميلي مت��ر بارندگي به 
ثبت رسيده است كه اين رقم در سال گذشته 
29۶ ميلي متر و در بلن��د مدت 2۶1 ميلي متر 
بوده اس��ت.  كمالي گفت: بر اين اساس ميزان 
بارندگي در استان در س��ال آبي جاري نسبت 

به مدت مش��ابه سال آبي گذش��ته 4۷ درصد 
و نس��بت به بلندمدت 40 درصد كاهش دارد 
و اين بدان معناس��ت كه 40 درص��د از بارش 
ساالنه مورد انتظار در استان تأمين نشده است.  
وي با بيان اينكه روند كاهش بارندگي تا پايان 
شهريورماه كه پايان سال آبي جاري است، ادامه 
دارد و بارش هاي پاييز هم با تأخير خواهد بود، 
تصريح كرد: پيش بيني فصلي براي شروع پاييز 
اين اس��ت كه بارش ها با تأخير و البته كمتر از 
نرمال خواهد بود و بر اين اس��اس كش��ت ديم 
غالت كه به صورت خشكه كاري انجام مي شود 
با مش��كل روبه رو خواهد بود.  معاون توسعه و 
پيش بيني اداره كل هواشناسي خراسان شمالي 
گفت: امسال ش��رايط خشكس��الي حاكم بود 
و اكنون بحران كم بارش��ي در كشور و استان 
منابع آبي را تحت تأثير قرار داده است.  كمالي 
با اشاره به اينكه در س��ه دهه گذشته ميانگين 
دماي ش��هر بجنورد از 12 درجه سانتيگراد به 
13 درجه رسيده است، افزود: در اين سه دهه 
به ازاي هر 10 سال، سه روز از روزهاي يخبندان 
در شهر بجنورد كم شده است، در شهر بجنورد 
در سه دهه گذشته 9 روز از روزهاي يخبندان 

كاسته شده است. 

  خوزستان: معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خوزستان گفت: 
با بهره برداري از پروژه های اس��تاني كه در هفته دولت انجام گرفت براي 
بيش از 3900 نفر اشتغال ايجاد ش��د.  فاضل عبيات افزود: 330 پروژه 
با اعتباري بالغ بر 2 هزار و 4۸ ميليارد تومان در بخش هاي كش��اورزي، 

آبرساني، برق رساني، آموزش و ورزشي در خوزستان افتتاح شدند. 
  تهران: رئيس اداره جهاد كش��اورزي شهرستان پرديس گفت: در 
راستاي حفظ و صيانت از اراضي زراعي و باغات و با توجه به رصد و پايش 
پيوسته اراضي كشاورزي از سوي همكاران امور اراضي شهرستان 12 
مورد تخلف ساخت وساز غير مجاز و تفكيك اراضي كشاورزي در قريه 
تماشا از توابع شهرستان پرديس گزارش شد.  سيدمحمد قريشي افزود: 
با هماهنگي و دستور دادستان شهرس��تان و با استناد به قانون، تمامي 
ساخت و سازهاي غير مجاز تخريب و حدود 13 هزار متر مربع اراضي 

كشاورزي و زراعي منطقه آزاد سازي شد.

 رفع ۸ هزار مورد از نياز مددجويان 
امداد البرز

معاون حمايت و سالمت خانواده كميته     البرز
امداد الب�رز از برطرف ش�دن ۸ هزار 
مورد از نيازهاي ۲6 هزار خان�واده مددجو از طريق مركز مديريت 

ارتباطات حمايتي اين نهاد خبرداد. 
فالح قنبري معاون حمايت و س��المت خانواده كميته ام��داد البرز در 
حاش��يه بازديد از يكي از مراكز نيكوكاري در ش��هر كرج با بيان اينكه 
اين نهاد برنامه هاي ويژه اي را براي حل مشكالت نيازمندان در زمينه 
مسكن، بهداش��ت و درمان، حمايت و كمك  هزينه ازدواج، تحصيلي و 
حقوقي دارد، گفت: ۸ هزار مورد ني��از مددجويي در قالب كمك هزينه 
ازدواج، ل��وازم ضروري خانگ��ي، خدمات موردي، بهداش��ت و درمان، 
وديعه و اجاره مسكن، تسهيالت وام كارگشايي، انشعابات آب و برق گاز 
و معافيت سربازي رفع شده است.  وي با اشاره به اينكه نياز مددجويان 
از طريق مركز ارتباطات كميته امداد البرز شناس��ايي مي شود، افزود: 
در مركز ارتباطات امداد اپراتورها از طريق تماس با تمامي مددجويان 
نيازهاي اين عزيزان را شناسايي و طبقه بندي نموده و جهت رفع آنها به 
ادارات مربوطه ارجاع مي دهند.  معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد امام خميني)ره( البرز با بيان اينكه ايران همدل پويشي براي كمك 
به نيازمندان است، ادامه داد: مراجعه حضوري به 13 دفتر كميته امداد 
امام)ره( و بيش از 300 مركز نيكوكاري طرف تعامل با اين نهاد در استان 
البرز، تماس با شماره تلفن 2۶32۸2۶۷41 و واريز كمك نقدي به شماره 
كارت ۶03۷991۸9994۸3۶0 راه هاي مشاركت مردم نيكوكار است.

 خدمت رساني 339 گروه جهادي 
به مناطق محروم خراسان جنوبی

از ابتداي سال جاري تاكنون 339 گروه جهادي به مناطق محروم 
استان خراسان جنوبي اعزام و به ارائه انواع خدمات پرداخته اند. 
مهدي هنري مسئول بسيج سازندگي خراسان جنوبي با اشاره به اينكه از 
ابتداي سال جاري تاكنون 339 اردوي جهادي در مناطق محروم استان 
برگزار و جهادگران به خدمت رساني پرداخته اند، گفت: تعداد 2 هزار و 
۶5۸ جهادگر در قالب اين اردوها به مناطق محروم اعزام شده اند.  وي با 
اشاره به اينكه عمده ترين فعاليت گروه هاي جهادي در روستاهاي محروم 
شهرستان هاي مرزي شامل نهبندان، سربيشه و زيركوه انجام گرفته است 
افزود: افرادي كه عالقه مند به كمك به همنوعانشان در مناطق محروم 
و در عرصه هاي مختلف هس��تند، مي توانند در قالب اردوهاي جهادي 
فعاليت نمايند.  مسئول بسيج سازندگي خراسان جنوبي با بيان اينكه از 
آغاز سال جاري تاكنون 4 گروه جهادي از تهران شامل 2۸0 نفر به مردم 
مناطق محروم استان ارائه خدمت كردند، تصريح كرد: در فرآيند فعاليت 
تمامي گروه هاي جهادي كه در اين مدت در استان فعاليت داشتند 41۸ 
روستا شامل 40 هزار و 9۶4 نفر از مزاياي خدماتشان بهره مند شده اند.  
هنري ارزش ريالي خدمات ارائه شده از سوي جهادگران در اين مدت 
در مناطق محروم استان را 22 ميليارد و ۸۸۸ ميليون و 900 هزار ريال 
اعالم كرد.  وي ادامه داد: جهادگران خدماتي شامل سيمان كاري استخر 
كشاورزي، سيمان كاري جداول، مرمت خانه محرومان، تكميل حسينيه 
و مس��جد، انجام فعاليت هاي فرهنگي از جمله روخواني و حفظ قرآن 

كريم، احكام، مشاوره، آموزش خياطي ارائه كرده  اند.

 مأموريت جهادگران در روستا ها 
از آبرسانی تا ساخت مدرسه

بعد از اينكه در س�ال 99 بس�ياری از اردوهای جه�ادی به خاطر 
ش�يوع كرونا برگزار نشد، با شروع س�ال جديد جهادگران ديگر 
نتوانس�تند نيازه�ای مناطق مح�روم و مش�كالت خانواده های 
كم برخوردار را ناديده بگيرند و در بسياری از استان ها با برگزاری 
اردوهای جهادی خدمات رس�انی به مناطق محروم را در دستور 
كار قرار دادند. هرچند جهادگران مأموري�ت جديدی برای خود 
تعريف ك�رده بودن�د و آن هم كمك برای پيش�گيری از ش�يوع 
كرونا و حض�ور در رزماي�ش كمك ه�ای مؤمنان�ه و همدلی بود 
اما در كن�ار آن، ب�ه كارهای فرهنگ�ی و عمرانی ه�م پرداختند. 
مثل جهادگ�ران و بس�يجيان كهگيلويه و بويراحم�د كه در طی 
س�ال جاری بالغ ب�ر 5۰۰ نف�ر روز در قالب گروه ه�ای جهادی به 
فعاليت ه�ای عمرانی مش�غول بودند جهادگران گلس�تانی كه با 
آبرس�انی به روس�تای زلزله زده » ويرو « بي�ش از 3۰۰ خانوار اين 
روستای كوهس�تانی را از آب شرب بهداش�تی برخوردار كردند.

    
كهگيلويه و بويراحمد از جمله از جمله استان هايی به شمار می آيد كه 
روستاهای محرومش چشم انتظار حضور مسئوالن و رسيدن خدمات 
به اين مناطق هستند. اما گروه های جهادی منتظر كسی نمی مانند 
و ذيل برنامه های بسيج و س��پاه برای خدمت به هموطنان نيازمند و 
محروم خود به روس��تاهای كم برخوردار می روند و هر آنچه كه الزم 

است را انجام می دهند.
موضوعی كه فرمانده ناحيه مقاومت بسيج كهگيلويه نيز روی آن تأكيد 
كرده و با اشاره به مأموريت های بسيج در قالب طرح محروميت زدايی 
می گويد: » اگر بخواهيم يكی از مهم  ترين اقدامات بسيج را مدنظر قرار 
داده و از آن نام ببريم بايد ب��ه فعاليت های اين نهاد مردمی در بخش 
محروميت زدايی و خدمت ب��ه همنوعان، به همت گروه های جهادی 
اشاره كنيم كه در اين خصوص هر س��اله فعاليت های زيادی توسط 
بسيجيان و جهادگران در مناطق مختلف با ميزان محروميت های كم 

و زياد انجام می شود.«
سرهنگ س��يدحمزه محقق زاده با بيان اينكه ش��يوع كرونا در ابتدا 
بخشی از فعاليت های جهادگران را به خصوص در برگزاری اردوهای 
جهادی با چالش مواجه كرد، ادامه می دهد: » وقتی ديدم برای حفظ 
سالمتی شهروندان و رعايت پروتكل های بهداشتی زياد نمی شود به 
جابه جايی ها و برگزاری اردو ها فكر ك��رد، تصميم گرفتيم از ابتدای 
امسال بيش��تر فعاليت های گروه جهادی را در س��نگر ديگری يعنی 
كمك های مؤمنان��ه به نيازمندان متمركز كني��م. در اين خصوص با 
حمايت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( و كميته امداد بيش از 
24 هزار بسته معيشتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی بين نيازمندان 

و افراد آسيب پذير از كرونا توزيع شد.«
اين مس��ئول، فعاليت های عمرانی را ديگر محور محرومت زدايی در 
س��ال جاری عنوان می كند و با بيان اينكه با توجه به ش��رايط خاص 
كرونا، فعاليت های عمرانی كمتری داش��تيم، می گويد: » با اين حال 
نمی توانيم به برخی نيازهای مناطق محروم بی تفاوت باش��يم كه در 
اين زمينه نيز جهادگران و بس��يجيان بالغ ب��ر 500 نفر روز در قالب 
گروه های جهادی فعاليت های عمرانی خ��ود را به همنوعان نيازمند 
ارائه دادند و اين كار با بيش از ۷00 نفر روز ديگر تا پايان امسال ادامه 

خواهد داشت.«
محقق زاده گريزی هم به حوزه مقاومت بس��يج حضرت رسول)ص( 
دهدش��ت و فعاليت ه��ای جهادگ��ران آن می زند و ادام��ه می دهد: 
» فعاليت جهادگران اين حوزه با شركت 30 نفر از بسيجيان و جوانان، 

در قالب اردوهای هفتگی در مناطق مورد نياز شروع شده است.«
وی تأكيد می كن��د: » در اين اردوهای جه��ادی، جهادگران خدمات 
مختلفی از جمله تعمير و س��اخت ديوار حياط منزل محرومان، رفع 
مشكالت راه ها و ساماندهی گلزار شهدا را در دو روستای صنوگان و 

كوشك اميرالمؤمنين انجام می دهند.«
   مأموريت برای آبرسانی به روستا ها و ساخت مدرسه

از كهگيلويه و بويراحمد به سمت شمال كشور يعنی گلستان حركت 
می كنيم. استانی سرسبز كه در نگاه اول همگان فكر می كنند به تنها 
چيزی كه نياز ندارد آب اس��ت. اما بايد گفت هستند روستا هايی كه 

هنوز آب ندارند و هم اكنون به همت سپاه به آنها آبرسانی می شود.
همين چند وقت پيش بود كه جهادگران بس��يجی عزم خود را جزم 

كردند و آب را به روستای زلزله زده »ويرو « رساندند.
رئيس سازمان بسيج سازندگی سپاه نينوای گلستان با بيان اينكه وقتی 
روستای » ويرو « دچار زلزله شد بخشی از زيرساخت های آن هم آسيب 
ديد، می گويد: » آبرسانی به اين روستا جزو اولويت ها بود كه در دستور 

كار قرار گرفت و چندی پيش اين پروژه به بهره برداری رسيد.«
سرهنگ حسن ملك حسينی با اشاره به برنامه های سپاه استان برای 
رفع محروميت از روس��تا ها ادامه می دهد: » يكی از اقدامات بس��يج 
س��ازندگی در زمينه محروميت زدايی، كمك به تأمين آب شرب در 
روستا ها و مناطق محروم است و در اين زمينه با ادارات آب و فاضالب 

همكاری خوبی داريم.«
وی با تأكيد بر اينكه ظرفيت گروه های جهادی امتياز بااليی به شمار 
می آيد كه از آن بهره منديم، تصريح می كند: » اولويت امس��ال بسيج 
سازندگی استان آبرسانی به مناطق كمتر برخوردار، اجرای پروژه  ها در 
حوزه كشاورزی، مسكن و اقتصادی مقاومتی است و با توجه به وجود 
بازوهای توانمندی به نام گروه های جهادی و استفاده از ظرفيت آنها، 

اين طرح  ها را با سرعت به نتيجه می رسانيم.«
رئيس سازمان بسيج سازندگی استان خاطرنشان می كند: » تاكنون به 
بيش از 30 روستای استان با جمعيت بيش از 30 هزار نفر با استفاده 
از ظرفيت بسيج سازندگی و گروه های جهادی آبرسانی شده كه نقش 
مهمی در بهبود وضعيت سالمت، معيشت و حتی اقتصاد و ماندگاری 

جمعيت در روستا ها داشته است.«
به گفته اين مس��ئول، يكی از بزرگ ترين طرح های آبرس��انی بسيج 
سازندگی در روستای زلزله زده  »ويرو « بود كه اين پروژه با مشاركت 
آب و فاضالب استان اجرايی شد و ايجاد خطوط انتقال و شبكه داخلی 

روستا با هزينه سنگينی به نتيجه رسيد.
ملك حس��ينی با بيان اينكه با بهره برداری از اين طرح بيش از 300 
خانوار در روستای كوهس��تانی ويرو از آب شرب بهداشتی برخوردار 
شدند، به اقدامات سپاه اس��تان در بخش عمرانی و آموزش نيز اشاره 
كرده و می گويد: » بسيج سازندگی س��پاه نينوای استان تاكنون ۷3 
مدرسه را در مناطق دورافتاده و محروم استان احداث و مرمت كرده 
است. ساخت مدرسه، مسجد، خانه عالم، خانه بهداشت، كتابخانه و 
كارهای ديگر نيز توسط بسيج س��ازندگی سپاه استان در حال انجام 
اس��ت و امس��ال هم با قوت بيش��تری طرح های محروميت زدايی را 

اجرايی خواهيم كرد.«

 توليد 1۰۰ عنوان صنايع دستي 
به دست زندانيان تبريز 

مدي�ركل ميراث فرهنگ�ي، گردش�گري و صنايع  دس�تي 
آذربايجان ش�رقي از تولي�د 1۰۰ عن�وان صنايع دس�تي به 
دس�ت مددجوي�ان زن�دان مرك�زي تبري�ز خب�رداد. 
احمد حمزه زاده مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي 
آذربايجان شرقي در بازديد از زندان مركزي تبريز گفت: طي سال جاري 
تعداد 25۸ مددجو در زندان مركزي تبري��ز تحت آموزش هنرهاي 
صنايع دستي در بيش از 1۸ رش��ته متنوع قرار گرفته اند.  وي افزود: 
مددجويان در كارگاه هاي توليدي اعم از قالي بافي، كفاشي، مسگري 
و ساير رش��ته در حال فعاليت هس��تند كه به دنبال آن 100 عنوان 
توليدات هنري توسط مددجويان توليد و آماده فروش است.  مديركل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي آذربايجان شرقي گفت: 
ظرفيت هاي هنري زندان ها، قابليت هاي فني و خود اشتغالي در ميان 

مددجويان تحت پوشش اين مجموعه در حال رشد و توسعه است.

 استاندارد سازي سيستم گرمايشي
 ۷۸۰۰ كالس درس لرستان

مدي�ركل نوس�ازي، توس�عه و تجهيز م�دارس لرس�تان از 
استاندارد سازي سيس�تم هاي گرمايش�ي در بيش از 1۴۰۰ 
فض�اي آموزش�ي در قال�ب 7۸۰۰ كالس درس خب�رداد. 
امير غفوري نژاد مديركل نوس��ازي، توسعه و تجهيزمدارس لرستان در 
خصوص ساماندهي وسايل گرمايشي در مناطق سردسير استان گفت: 
از سال 92 تاكنون، سازمان نوسازي مدارس كشور و به تبع آن اداره كل 
استان در راستاي استانداردسازي سيستم هاي گرمايشي مدارس اقدامات 
خوبي را انجام داده اس��ت.  وي افزود: براي مدارس��ي كه سيستم هاي 
گرمايش��ي آنها بخاري نفتي بود از محل اعتبارات س��ال 99، مبلغ 25 
ميليارد تومان به آنها تخصيص داده ش��د تا با اي��ن اعتبار 220 فضاي 
آموزشي در قالب ۷20 كالس درس استانداردسازي شود.  غفوري نژاد 
تصريح كرد: تاكنون در بيش از 1400 فضاي آموزشي در قالب ۷۸00 

كالس درس سيستم هاي گرمايشي استاندارد به كار برده شده است.

 گلخانه 1۰ هزار متري ابر شاهرود 
به بهره برداري رسيد

يك واحد گلخانه اي توليد سبزي و صيفي جات در روستاي 
اب�ر ش�اهرود در اس�تان س�منان ب�ه بهره برداري رس�يد. 
سيدحسن ميرعماد رئيس سازمان جهاد كش��اورزي سمنان در 
مراسم بهره برداري از پروژه گلخانه روستاي ابر شاهرود كه به صورت 
ويدئوكنفرانس انجام شد، گفت: مساحت اين پروژه گلخانه اي بالغ 
بر 10 هزار مترمربع است.  وي با بيان اينكه مجموع سرمايه گذاري 
انجام ش��ده براي راه اندازي اين واحد ۸0 ميليارد ريال بوده، افزود: 
بخشي از اين سرمايه از طريق تسهيالت تأمين شده و مابقي آورده 
شخصي سرمايه گذار است.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان 
سمنان ادامه داد: 50 ميليارد ريال از مجموع سرمايه گذاري آورده 
متقاضي و 30 ميليارد ريال نيز از محل اعتبار طرح توسعه كشاورزي 
تأمين شده است.  ميرعماد گفت: براي 30 نفر به صورت مستقيم، 

براي 25 نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد مي شود.

     سمنان    لرستان    آذربايجان شرقي

 توزيع ۲ هزار بسته كمك معيشتي 
از سوی خيريه »آبشار عاطفه ها«

همزم�ان ب�ا اي�ام مح�رم، ق�رارگاه     اسالمشهر
محروميت زداي�ي بني�اد بين المللي 
خيريه آبشار عاطفه ها اقدام به تهيه، ارسال و توزيع ۲ هزار بسته 

كمك معيشتي به مناطق محروم كشور كرد. 
فاطمه چوپاني مدير قرارگاه محروميت زدايي بنياد بين المللي خيريه 
آبش��ار عاطفه ها با اش��اره به تهيه، ارس��ال و توزيع 2 هزار بسته كمك 
معيشتي به مناطق محروم كشور گفت: خيريه بين المللي آبشارعاطفه ها 
داراي ۸30 نمايندگي در سطح كش��ور است، با توجه به فرمايش مقام 
معظم رهبري درباره اهميت كمك هاي مؤمنانه، همزمان با هفتم سرور 
و ساالر شهيدان امام حس��ين)ع( و ايام محرم الحرام اين قرارگاه اقدام 
به برگزاري رزمايش شميم حس��يني و اهدای سبدكاال به استان هاي 
كم برخوردار لرستان و بوشهر و مهرجويان استان تهران نمود.  وي افزود: 
ارزش هر بسته معيش��تي به ميزان بيش از 2 ميليون و ۸00 هزار ريال 
است كه جا دارد از خيرين و نيكوكاران اين بنياد كه همواره ما را در امر 
خير مانند تأمين سبدكاال، تهيه جهيزيه، رسيدگي به ايتام ياري كرده اند 
تقدير نماييم.  مدير ق��رارگاه محروميت زدايي بنياد بين المللي خيريه 
آبشارعاطفه ها با بيان فعاليت هاي انجام شده در اين بنياد خيريه تصريح 
كرد: اين بنياد خيريه با هدف كمك به ايتام، خانواده هاي بي سرپرست، 
نخبگان تحصيل��ي نيازمند، بيماران ناعالج و ازدواج آس��ان همچنين 
تهيه جهيزيه براي اقشار نيازمند تأسيس ش��ده است.  چوپاني گفت: 
محروميت زدايي و فقرزدايي از مهم ترين اهداف اين بنياد است و بيش 
از 400 هزار نفر در كل كشور تحت پوشش بنياد بين المللي خيريه آبشار 
عاطفه ها مي باشند.  مدير قرارگاه محروميت زدايي بنياد بين المللي آبشار 
عاطفه ها از اقدامات اين بنياد در دوران شيوع كرونا افزود: در سال گذشته 
بيش از 14 رزمايش كمك هاي مؤمنانه برگزار كرديم و در سال جاري نيز 
رزمايش مؤمنانه هرماه برگزار مي شود كه با اجراي آن در هر دوره هزاران 
بسته كمك معيشتي و پك هاي بهداشتي و ضدعفوني بين خانوارهاي 
تحت پوشش بنياد توزيع شد، همچنين با كمك خيرين ده ها كپسول 

اكسيژن و ويلچر هم تهيه و به استان هاي محروم ارسال شده است. 

بهره برداري از فاز اول فرآوري گياهان دارويي در كاشمر 
ف�از اول مركز     خراسان رضوي
ف����رآوري 
گياه�ان دارويي در روس�تاي زن�ده جان 
رس�يد.  بهره ب�رداري  ب�ه  كاش�مر 
شجعي مدير جهاد كشاورزي كاشمر گفت: فاز اول 
مركز فرآوري گياهان دارويي كاش��مر در زميني 
به مس��احت ۶024 متر مربع و با سرمايه گذاري 
بخش خصوصي به مبلغ ۷5 ميليارد ريال ساالنه 
1/5 ميليون ليتر گالب، يك ميليون ليتر عرقيات 
گياهي، 500 ليتر اسانس طبيعي و بسته بندي انواع گياهان دارويي به ميزان 100 تن توليد خواهد داشت.  
وي افزود: با توجه به تنش آبي منطقه رويكرد كشت گياهان دارويي استراتژي بسيار مناسبي براي عبور از اين 
بحران آبي خواهد بود.  مدير جهاد كشاورزي كاشمر تصريح كرد: مجموعه جهاد كشاورزي اين شهرستان و 
نيز واحد هاي دانشگاهي منطقه نظير جهاد دانشگاهي واحد كاشمر با همكاري مركز فرآوري گياهان دارويي و 
ايستگاه تحقيقات كشاورزي كه در تحقيقات و تعيين نوع گياه مي تواند كمك قابل مالحضه اي داشته باشد قادر 

خواهيم بود تا كاشمر و منطقه ترشيز كهن را به قطب كشت و صنعت گياهان دارويي كشور تبديل كنيم.


