
رئيس اداره توسعه      همدان
ي  ي ه�ا ر و فنا
مكانيزه جه�اد كش�اورزي هم�دان از اجراي 
عمليات كشاورزي حفاظتي در ۱۰۶هزار هكتار 

از اراضي اين استان خبرداد. 
مه��دي جهانگي��ري رئي��س اداره توس��عه 
فناوري هاي مكانيزه كشاورزي همدان با اشاره 
به اجراي ۱۰۶هزار هكتار عمليات كش��اورزي 
حفاظتي در اس��تان گف��ت: با توجه ب��ه اينكه 
استفاده از ماشين هاي نوين يكي از موارد اصلي 
در كشاورزي حفاظتي به شمار مي رود به همين 
منظور در طرح جهش توليد ۵۹۲ دستگاه انواع 
تجهيزات مورد نياز براي كش��اورزي حفاظتي و 
افزايش بهره وري در اراضي ديم در اختيار زارعين 
تحت قرارداد استان همدان قرار خواهد گرفت.  
وي با اش��اره به اينكه كشاورزي حفاظتي داراي 
سه اصل بنيادين شامل مديريت تناوب زارعي، 

مديريت بقاياي گياهي و نگهداشتن بقاياي كشت 
سال قبل روي زمين و اس��تفاده از ماشين هاي 
نوين كشاورزي حفاظتي اس��ت، افزود: در حال 
حاضر در استان همدان ۷۰ دستگاه انواع كشت 

مستقيم، ۸۳۹ دس��تگاه انواع گاو آهن مركب، 
۹۷۱ دستگاه انواع چيزل پكر وجود دارد.  رئيس 
اداره توس��عه فناوري هاي مكانيزه كش��اورزي 
همدان با بيان اينكه امروز در كش��ور بحران آب 

و فرسايش هاي بادي و آبي خاك به يك مسئله 
اساسي و مهم تبديل شده اس��ت، تصريح كرد: 
بالغ بر هفت درصد از فرس��ايش خاك جهان در 
ايران اتفاق مي افتد كه در همين رابطه گردوغبار 
و ريزگردها گواه اين امر هس��تند.  جهانگيري با 
اشاره به اينكه در ايران بهروري آب بسيار پايين و 
تبخير و تعريق بسيار باالست، گفت: يكي از داليل 
اصلي اين بحران آن اس��ت ك��ه در اكثر مناطق 
كشور به دليل استفاده نامناسب از ماشين هاي 
كش��اورزي به ويژه ادوات خاكريزي و نيز تيمار 
نامناس��ب بقاياي گياهي و حتي سوزاندن بقايا، 
خاك هاي ايران به شدت از مواد آلي فقير شده اند 
و حتي در بسياري از مزارع ميزان ماده آلي خاك 
به زير نيم درصد رسيده است.  وي گفت: تنها راه 
برون رفت از اين بحران بهبود س��اختمان خاك 
و افزايش ماده آلي آن به وس��يله سيس��تم هاي 

كشاورزي حفاظتي اصولي است.

 اجراي عمليات حفاظتي كشاورزي در ۱۰۶ هزار هكتار اراضي همدان
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سجاد مرسلي سمانه محمدي

صادرات 1/6 ميليون تن محصوالت پتروشيمي از عسلويه
به گفته مديركل      بوشهر
گم�رك منطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس در هشت ماه امسال 
۱/۶ ميليون تن انواع محصوالت به ارزش 798 
ميليون دالر از گم�رك منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي پارس در عس�لويه صادر ش�ده است. 
امير عباس حميدي مديركل گمرك منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس با اشاره به اينكه در هشت 
ماه امس��ال ۱/۶ ميليون تن انواع محصوالت به 
ارزش ۷۹۸ ميليون دالر صادرات داشتيم، گفت: كاالهاي صادراتي در هشت ماه امسال از نظر وزني نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۶درصد كاهش يافته ولي در زمينه ارزشي ۲۶ درصد افزايش داشته است.  وي 
مجموع محموله هاي صادراتي در هشت ماه امسال را يك ميليون و ۶۳۹ هزار تن دانست و افزود: در هشت ماه 
امسال صادرات از گمرك پارس جنوبي بدون احتساب ميعانات گازي ۱/۵ ميليون تن است كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل چهاردرصد كاهش دارد.  حميدي افزود: متانول، پروپان، بوتان، پلي اتيلن سبك و سنگين، 
ميعانات گازي، آمونياك، گوگرد، استايرن را از جمله محموله هاي صادراتي دانست و خاطرنشان كرد: اين 

محصوالت به كشورهاي مختلف آسيايي، اروپايي و كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر شده است.

طرح محله اسالمي در زنجان اجرا مي شود
منظ�ور  ب�ه     زنجان
ي  ز كس�ا پا
محله ها از نظر آسيب هاي اجتماعي در استان 
زنجان طرح محله اسالمي اجرايي مي شود. 
عليرضا حيدري رئيس سازمان بسيج مساجد و 
محالت استان زنجان گفت: پايگاه هاي مقاومت 
بسيج در راستاي تحقق طرح محله اسالمي پاي 
كار بوده و اين طرح با دستورالعمل هاي ابالغي 
در استان ها و زنجان اجرا مي شود.  وي با اشاره به 
اينكه با تحقق محله اسالمي محيط زندگي افراد از آسيب ها و معضالت پاك شده و نشاط، اميد و شكوفايي 
در آن محله ساري و جاري مي شود، افزود: اصول اين طرح بر پايه اسالم محوري، مردم ساالري ديني و 
مسجدمحوري است. با همكاري ائمه جماعات، هئيت امناي مساجد و فرماندهان پايگاه هاي بسيج در 
افق ۱4۰4 اجراي طرح محله اسالمي پيش بيني شده است.  رئيس سازمان بسيج مساجد و محالت استان 
زنجان با اشاره به نحوه اجراي محله هاي اسالمي، خاطرنشان كرد: اين طرح فازبندي شده است و ابتدا 
در محالتي كه ظرفيت هاي الزم را براي اجراي طرح دارند، اجرا مي شود.  به گفته حيدري بسيج در همه 

عرصه ها مظهر مردم ساالري بوده و مي تواند در تحقق محله اسالمي نيز مثمرثمر باشد.

احياي ۳۸ واحد صنعتي راكد در شهرك هاي صنعتي سمنان
۳8 واحد صنعتي      سمنان
و تولي�دي راكد 
مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي استان سمنان 
در راستاي تحقق شعار رونق توليد، پشتيباني ها و 
مانع زدايي ه�ا احي�ا و به م�دار توليد بازگش�ت. 
حسن آل بويه مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي سمنان با اش��اره به بازگشت ۳۸ واحد 
صنعتي و توليدي راكد مس��تقر در شهرك ها 
و نواحي صنعتي به چرخه توليد گفت: رس��ته 

فعاليت واحدهاي احيا شده، شيميايي، سلولزي، فلزي، كاني هاي غير فلزي و قطعات خودرو است.  وي به 
اقدامات انجام شده در راستاي احياي واحدهاي راكد صنعتي و توليدي اشاره كرد و افزود: ارتقای فناوري، 
جذب سرمايه گذار و توسعه بازار و محصول از عوامل مهم در احياي ۳۸ واحد راكد صنعتي است.  مديرعامل 
شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان ادامه داد: شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان داراي 
۱۸شهرك و ناحيه صنعتي و يك منطقه ويژه اقتصادي با وسعت ۶ هزار و ۸۸4 هكتار است.  به گفته آل بويه 
در مجموع از ابتداي امسال تاكنون ۵۳ واحد صنعتي راكد در استان احيا و به چرخه توليد بازگشته است.

برگزاري دومين سالگرد شهادت حاج قاسم 
به صورت مردمي در كرمان

 كنگره  ۲۶ هزار شهيد خوزستان 
سال آینده برگزار مي شود

فرمانده س�پاه     كرمان
ثاراهلل اس�تان 
كرمان رويكرد برگزاري دومين سالگرد حاج 
قاس�م س�ليماني را مردم�ي اع�الم ك�رد. 
سردار حسين معروفي فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
كرمان با بيان اينكه رويكرد برگزاري س��الگرد 
شهادت حاج قاسم سليماني مردمي است، گفت: 
دومين سالگرد شهادت سردار دل ها در طول يك 
هفته برگزار مي شود و از شخصيت هاي بزرگي 
براي اين مراسم دعوت كرديم.  وي با بيان اينكه 
در شهرستان ها نيز برنامه هايي براي بزرگداشت 
سالگرد شهادت سردار سليماني تدارك ديده شده 
است، افزود: در كرمان پنج برنامه محوري داريم 
و اجالس��يه پايان بخش برنامه هاست.  فرمانده 
سپاه ثاراهلل استان كرمان در ادامه از وزير كشور 
خواست تا با توجه به محل دفن سردارشهيد قاسم 
س��ليماني كرمان را به پايتخت مقاومت جهان 
اس��الم تبديل كند، چرا كه به گفته وي، پس از 
كرونا روزانه بيش از ۱۰ هزار زائر به اين اس��تان 
سفر خواهند كرد و اين مهم مي طلبد تا در زمينه 
تكميل زيرساخت ها كمك الزم به استان شود.  
معروفي به تش��ريح اقدامات قرارگاه امام حسن 
مجتبي)ع( و قرارگاه نهضت آبرس��اني پرداخت 

و گفت: يك سال پيش قرارگاه نهضت آبرساني 
را در اس��تان فعال كرديم و اطلس آب اس��تان 
مشخص شده و اكنون وضعيت آبي هر منطقه را 
مي دانيم. سپاه ثاراهلل استان به كمك دولت آمده 
تا كرمان مانند خوزستان و اصفهان نشود.  وي در 
خصوص وضعيت برخي از مناطق محروم استان 
كرمان هم افزود: جنوب و شرق استان كرمان از 
جنوب بلوچستان بدتر است زيرا آن مناطق مورد 
توجه قرار گرفته اند و پيش��رفت هايي داشته اند 
اما توجهي به اين مناطق نشده است.  برپايه اين 
گزارش به مناسبت دومين سالگرد شهادت سردار 
سليماني، برنامه هاي گلزار شهداي كرمان از ۹ تا 
۱۷ دي ماه در سه نوبت برگزار مي شود. همچنين 
برنامه دع��اي ندبه با حضور مداحان كش��وري، 
ويژه برنامه ساعت شهادت و يادواره شهدا نيز در 
ليست برنامه ها قرار دارد.  ضمن اينكه گردهمايي 
عشاير در رابر، يادواره شهداي عشاير در شهرستان 
كهنوج و شهداي مدافع حرم و اجتماع فاطميون 
در رفسنجان برگزار مي شود.  برگزاري ويژه برنامه 
سالگرد شهيد پورجعفري در گلبافت، برنامه هاي 
مردمي، يادواره خانگي شهدا، يادواره هاي محله اي 
شهدا و حسينيه سيار از ديگر برنامه ها به مناسبت 

دومين سالگرد شهادت سردار دل هاست. 

به گفته فرمانده      خوزستان
س�پاه حضرت 
وليعصر)عج( خوزس�تان با توجه به س�هم 
باالي استان در تقديم ش�هيدان واالمقام و 
نقش اثرگذار آنها در دفاع مقدس سال آينده 
كنگره  ۲۶ ه�زار ش�هيد برگزار مي ش�ود. 
سردار حس��ن ش��اهوارپور فرمانده سپاه حضرت 
وليعصر)عج( خوزس��تان در حاشيه جلسه كنگره 
سرداران و ۲۶ هزار شهيد استان با اشاره به برگزاري 
اين كنگره  در س��ال آينده گفت: با توجه به سهم 
باالي استان در تقديم ش��هيدان واالمقام و نقش 
اثرگذار خوزس��تاني ها در دفاع مقدس قرار بر اين 
ش��د تا س��ال آينده كنگره اي در اين راستا برگزار 
شود.  وي در مورد مديريت يادمان شهداي هويزه 
هم افزود: در اين راس��تا تصميم��ات خوبي براي 
تشديد اقدامات فرهنگي گرفته شد.  در ادامه اين 
مراسم حجت االسالم والمسلمين سيد محمد نبي 
موسوي فرد نماينده ولي فقيه در خوزستان گفت: 
موضوعاتي كه هم اكنون در جمع مسئوالن استاني 
مطرح شد، مرتبط با فرهنگ قرآن، اهل بيت عصمت 
و طهارت)ع(، احياي فرهنگ ايثار و ش��هادت بود.  
وي افزود: برگزاري كنگره مقاومت در قرآن كريم، 
اهل بيت عصمت و طهارت)ع( در سالگرد شهادت 

حاج قاسم سليماني و دهه فاطميه، فعال سازي هر 
چه بهتر يادمان شهداي هويزه در روزهاي مختلف به 
ويژه هنگام حضور راهيان نور و كنگره ۲۶ هزار شهيد 
استان خوزستان در سال صورت می گيرد.  نماينده 
ولي فقيه در خوزس��تان تصريح كرد: صحبت ها و 
تقس��يم كارهاي مقدماتي در اين جلسه صورت 
گرفت و بنا ش��د تا كارگروه و كميته هاي مختلف 
بتوانند بسترسازي هاي الزم را جهت برگزاري اين 
سه برنامه انجام دهند.  حجت االسالم موسوي فرد 
خوزستان را اس��تان مقاومت و دروازه ورود تشيع 
به ايران دانس��ت و تصريح كرد: اين استان داراي 
ظرفيت ه��اي خوبي در حوزه فرهنگي اس��ت كه 
اميدواريم هر چه سريع تر شاهد اتفاق هاي خوبي در 
اين زمينه باشيم.  در ادامه صادق خليليان استاندار 
خوزس��تان در زمينه برگزاري اين كنگ��ره افزود: 
بزرگداشت ياد و راه ش��هدا وظيفه اي ملي است و 
خوزستان دين بزرگي بر گردن كش��ور دارد.  وي 
افزود: بايد افزون بر زنده نگهداش��تن ياد و خاطره 
شهدا آنها را به عنوان الگويي عملي در زمينه اداره 
كشور در نظر داشته باشيم.  اس��تاندار خوزستان 
گفت: انتقال فرهنگ شهادت و آنچه كه به عنوان 
اصول انقالب اسالمي مي شناسيم به نسل بعدي به 

عنوان مديران بعدي انقالب ضروري است.

  آذربايجان غرب�ي: رئي��س س��ازمان صنعت، مع��دن وتجارت 
آذربايجان غربي، از ثبت جهاني فرش افشار تكاب پس از هشت سال و 
رونمايي آن با حضور مسئوالن كشوري خبرداد.  غالمرضا بابايي با اشاره 
به اينكه اين هفته آيين رونمايي از ثبت جهاني فرش آهنين افشار تكاب 
انجام مي شود، افزود: در گذشته آذربايجان غربي دو ثبت ملي در حوزه 
فرش داشت كه شامل ريزماهي خوي و افش��ار تكاب بود.  وي تصريح 
كرد: با توجه به اينكه طرح هاي ايراني توس��ط هنرمندان پاكس��تان، 
آذربايجان، چين و هندوستان مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، به دنبال 
ثبت بين المللي فرش افش��ار تكاب بوديم تا ح��ق و حقوق هنرمندان 

كشورمان در آن لحاظ شود. 
  بوش�هر: مديرعامل جمعيت هالل احمر استان بوشهر از راه اندازي 
خانه هالل خبرداد و گفت: تاكنون ۱4۷ خانه هالل در اس��تان بوشهر 
راه اندازي ش��ده كه نقش مهمي در ارائه آموزش هاي ام��داد و نجات، 
كمك هاي اوليه و پيش بيمارستاني دارند.  غالمرضا حاجياني با اشاره به 
اينكه داروخانه هالل احمر استان بوشهر مجوز سازمان غذا و دارو كشور 
ندارد، افزود: موضوع داروخانه جمعيت هالل احمر استان بوشهر مقداري 

طوالني شده و كاري كه صورت گرفت اينكه ما به دنبال مجوز بوديم. 
  يزد: محمد شجاعان مديركل كميته امداد يزد گفت: طبق تفاهمنامه 
همكاري مشترك بين كميته امداد، سپاه الغدير و بنياد مسكن امسال 
عمليات ساخت ۱۰۰ منزل مسكوني ويژه مددجويان و نيازمندان مناطق 

روستايي در استان يزد آغاز مي شود. 
  سيستان وبلوچستان: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
سيستان وبلوچستان گفت: در سه س��ال اخير ۲۵۶ ميليون تُن ذخاير 
معدني در اين استان كشف ش��ده كه بايد به سمت جذب سرمايه گذار 
حركت كرد.  داوود ش��هركي افزود: از سال۱۳۹۷ تاكنون به ميزان ۲۷ 
ميليون تُن كانسنگ طال و ۲۲۰ ميليون تُن كانسنگ مس به ترتيب در 

شهرستان هاي تفتان و خاش كشف شده است.
  كرمانشاه: فرماندار كرمانش��اه با بيان اينكه متكديان در كرمانشاه 
جمع آوري و ساماندهي مي شوند، گفت: كرمانشاه براي فعاليت متكديان 
ناامن مي شود.   فضل اهلل رنجبر با اش��اره به تجمع متكديان در محدوده 
پل واليت تا سه راهي فرهنگيان كرمانش��اه در عصرها و شب ها، افزود: 
هماهنگ كرده ايم تا اداره اجراييات شهرداري با همكاري كميته  امداد 
و بهزيستي نسبت به جمع آوري و غربالگري متكديان اين شهر در اين 

محدوده كه گاهاً ديده شده بومي كرمانشاه هم نيستند، اقدام كنند. 
  گيالن: مديركل منابع طبيعي گيالن، از آماده باش ۶۰۰ قرق بان و 
نيروي حفاظتي در سطح جنگل ها گفت: اين نيروها تا پايان باد گرم در 
مناطقي كه مستعد آتش سوزي است حضور فعال و صددرصدي دارند و 
اجازه گسترش آتش و آسيب به درختان را نمي دهند.  ميرحامد اختري 
با اش��اره به ش��روع وزش بادگرم در منطقه و احتمال گسترش حريق 
در س��طح جنگل ها و مراتع، افزود: با وزش بادهاي گرم و خشك شدن 
الش برگ هاي سطح جنگل، آمادگي براي آتش سوزي افزايش مي يابد، 
زيرا برگ هاي خش��ك با كمترين اصطكاك آت��ش مي گيرند و حريق 

جنگل ها را تحت تأثير قرار مي دهد. 
  كردس�تان: سرپرس��ت معاونت مهندسي و س��اخت راه و شهرسازي 
كردستان گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون در اين استان ۵۹ كيلومتر راه 
جديد زير بار ترافيك قرار گرفته است.  صالح فتحي با اشاره به اينكه هم اكنون 
بيش از۲۰۰ كيلومتر راه در قالب پروژه هاي مختلف در سطح استان كردستان 
در حال ساخت مي باشد؛ افزود: در صورت اتمام و بهره برداري از آنها ميزان 

برخورداري از راه مناسب در استان كردستان بهبود پيدا مي كند.

 64 هزار طرح كشاورزي بركت
 192 هزار شغل ايجاد كرد

به گفته مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، با اجراي 
۶4 هزار طرح اشتغال در حوزه كشاورزي ۱9۲ هزار شغل در مناطق 
روستايي و محروم كشور ايجاد شده و در آينده نيز ۶۰ درصد مشاغل 
ايجاد ش�ده به همت اين بنياد به بخش كشاورزي اختصاص دارد. 
محمد تركمانه مديرعامل بنياد بركت از راه اندازي ۶4 هزار طرح اشتغال 
در حوزه كشاورزي خبرداد و گفت: راه اندازي اين تعداد طرح باعث ايجاد 
نزديك به ۱۹۲ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم در مناطق روستايي و 

محروم كشور در بخش كشاورزي شده است.  
وي با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همكاري چهارجانبه با هدف اشتغالزايي 
در بخش كشاورزي اظهار داشت: با انعقاد تفاهمنامه همكاري ميان بنياد 
بركت، وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و صندوق 
كارآفريني اميد ۲۰ هزار ميليارد ريال اعتبار براي ايجاد اشتغال در حوزه 
كشاورزي تخصيص پيدا كرده است كه مي تواند مشاغل بركت را در اين 

بخش از 4۰ به ۶۰ درصد افزايش دهد.  
وي مدت اين تفاهمنامه همكاري را يك س��ال اعالم كرد و افزود: بنياد 
بركت از طريق ش��بكه مجريان و تس��هيلگرانش فرآيند شناس��ايي، 
تأييد، انتخاب و معرفي متقاضيان را طبق دس��تورالعمل هاي اجرايي 
و شيوه نامه هاي مرتبط انجام مي دهد.  تركمانه خاطرنشان كرد: بنياد 
بركت همچنين ب��ر تمامي مراحل واگذاري، اج��را و تحويل طرح هاي 
اشتغالزايي نظارت خواهد كرد.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، شبكه 
۸۰۰ نفري مجريان و تسهيلگران اين بنياد در مناطق روستايي و محروم 

۳۱ استان كشور مشغول به فعاليت هستند.  
وي يادآور شد: مشاغل پيش بيني شده در اين تفاهمنامه، در بخش هاي 
كسب وكارهاي خرد كشاورزي، گلخانه هاي كوچك مقياس، برندسازي 
در كشاورزي، توسعه كشت دارويي، پرورش شتر و حوزه هاي شيالتي 
و دامپروري اس��ت.  تركمانه با اشاره به س��هم 4۰ درصدي كشاورزي 
از مش��اغل ايجاد ش��ده بركت بيان كرد: از ۱۶۱ هزار طرح اشتغالزايي 
اجتماع محور به بهره برداري رسيده بنياد بركت تا به امروز، بيش از ۶4 

هزار طرح در بخش كشاورزي عملياتي شده است.  
مديرعامل بنياد بركت تأكيد كرد: راه ان��دازي اين ۶4 هزار طرح ايجاد 
فرصت هاي كس��ب وكار براي نزديك به ۱۹۲ هزار نفر را در بخش هاي 
مرتبط به كش��اورزي به دنبال داشته اس��ت.  وي پيش بيني كرد كه با 
اجراي اين تفاهمنامه همكاري چهارجانبه، س��هم بخش كشاورزي از 

مشاغل بنياد بركت از 4۰ به ۶۰ درصد برسد.  
تركمانه در تشريح اهداف اين تفاهمنامه عنوان كرد: همكاري مشترك 
در تأمين مالي و اج��راي طرح ه��اي اولويت دار در بخش كش��اورزي و 
كسب وكارهاي مرتبط، همكاري و مشاركت در اجراي برنامه هاي توليد و 
اشتغال به ويژه در مشاغل خرد و خانگي، تسهيل ايجاد و توسعه اشتغال 
در استان هاي كشور به ويژه مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و همكاري 
از زمينه تبادل داده ها و اطالعات اجراي برنامه هاي اشتغال از جمله اهداف 
عمده تفاهمنامه همكاري چهارجانبه ميان بني��اد بركت، وزارت جهاد 

كشاورزي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و صندوق كارآفريني اميد است.

 آماده باش 2 هزار گروه جهادي اردبيل 
براي خدمت در مناطق محروم

بسيج سازندگي از سال ۱۳79براساس تدابير مقام معظم رهبري با 
هدف استفاده از نيروي جوانان براي سازندگي كشور تشكيل شد. اين 
سازمان در راستاي اهداف ترسيم شده و با اجراي طرح هاي عمراني 
و توليدي، تاكنون خدمات ارزنده اي به ساكنان مناطق محروم كشور 
ارائه كرده است.  حضور در عرصه سازندگي و محروميت زدايي يكي 
از موضوعات مهم و اساسي است كه از همان ابتدا در دستور كار بسيج 
قرار داشته و امروز نيز به عنوان محور اصلي فعاليت هاي اين نيروي 
مردمي و سپاه مطرح است.  سازمان بس�يج سازندگي اردبيل نيز با 
ورود به عرصه خدمات رس�اني به س�اكنان محروم شهرستان هاي 
مختلف اس�تان طرح هاي مختلفي در بخش آموزش�ي، بهداشتي، 
عمراني و خدمات�ي در اين مناط�ق اجرا و حضور جوان�ان جهادگر 
در مناطق مح�روم اميد و نش�اط را در س�اكنان زنده كرده اس�ت. 

    
بسيج سازندگي اردبيل در قالب گروه هاي جهادي از آغاز شيوع بيماري 
كرونا در استان اقدامات قابل توجهي در راستاي محروميت زدايي انجام 
داده اس��ت كه در هفته بسيج و همزمان با سراس��ر كشور ۱۱۶ پروژه 
عمراني و محروميت زدايي در استان افتتاح ش��د.  اين پروژه ها شامل 
۱۵ پ��روژه عمراني، پنج پ��روژه اقتصاد مقاومت��ي، ۲۷ مورد صندوق 
قرض الحس��نه بود كه در راس��تاي محروميت زداي��ي و مردم ياري به 

بهره برداري رسيد.  
امروز بسيج س��ازندگي و گروه هاي جهادي استان ميدان داران عرصه 
محروميت زدايي و خدمات رساني هستند و در شرايط سخت موجود نيز 
بر خود وظيفه مي دانند كه در كنار مردم حضور داشته باشند.  مسئول 
سازمان بسيج سازندگي اردبيل با اشاره به فعاليت گروه هاي جهادي در 
استان به »جوان« مي گويد: »گروه هاي جهادي استان در ۶۲ عرصه در 
جهت خدمت رساني به مردم فعاليت مي كنند و كار گروه هاي جهادي 
استان از زلزله كرمانشاه و سيل لرستان شروع شده و همچنان در دوران 

كرونا تداوم دارد.« 
س��رهنگ پاس��دار علي  پيرجاهد ادامه مي دهد: »ما در استان ۲هزار 
گروه جهادي داريم كه به خاطر رعايت پروتكل هاي بهداش��تي فقط 
۳۰۰ گروه جهادي در رزمايش اقتدار جهادگران براي گره گش��ايي از 
مشكالت مردم مشاركت كردند.« وي تأكيد مي كند: »بسيج با روحيه 
جهادي خود تهديدها را تبديل به فرصت مي كند و امروز حل مسائل 
و مشكالت موجود در اس��تان ها نيز با روحيه و عمل جهادي و انقالبي 

امكانپذير است.«
   اتحاد گروه هاي جهادي براي رفع مشكالت 

هم اكن��ون گروه هاي جه��ادي اردبي��ل در تم��ام عرصه ها ب��ه مردم 
خدمت رساني مي كنند. اين جوانان بسيجي بودند كه در دوران كرونا و در 
بحراني ترين شرايط دست از جان شستند و در جهت جلوگيري از شيوه 
اين ويروس و غربالگري و كمك به كادر درمان از هيچ كمك و مجاهدتي 
دريغ نكردند.  گروه هاي جهادي در اجراي طرح قاس��م سليماني و در 
بحث شناسايي بيماران و واكسيناس��يون به طور شبانه روزي خدمات 
ارائه كردند.  س��رهنگ پيرجاهد مي گويد: »در همان ايام اوايل شيوع 
كرونا رزمايش كمك هاي مؤمنانه به دستور مقام معظم رهبري در استان 
اردبيل آغاز شد. در ادامه به گفتمان سازي و فرهنگ سازي پرداختيم به 
طوري كه خوش��بختانه مردم ديگر نيازي به حضور بس��يج نداشتند و 

خودشان جهت كمك به مردم اقدام مي كردند.« 
وي ادامه مي دهد: »يك س��ري از كمك هاي مؤمنان��ه پويش ملي بود 
از جمله تهيه و توزيع غذاي گرم و آزادي زندانيان، بخش��ي از اقدامات 
هم پويش اس��تاني بود كه براي اولين بار در كش��ور انجام شد. از جمله 
ن��ان صلواتي و ذبح قربان��ي كه تمام اقش��ار مردم به ط��ور خود جوش 
مش��اركت كردند.« اين مس��ئول همچنين با بيان اينكه ۱۲۵ ميليارد 
تومان كمك هاي نقدي از طريق مردم جم��ع آوري و به نيازمندان اهدا 
شد، تصريح مي كند: »براي پوشش حداكثري و رفع محروميت بايد بعد 
از دوران كرونا اين پتانسيل ها و ظرفيت ها در جهت حل مشكالت كشور 

از جمله اشتغال و ازدواج به كار گرفته شود.«
   نهضت آبرساني به روستاها

در ماه هاي اخير وضعيت جوي و كم آبي در بسياري از مناطق كشور و به 
 خصوص روستاهاي اردبيل باعث شد مردم با مشكالت عديده اي مواجه 
شده و تأمين آب آشاميدني براي آنها دشوار ش��ود. اين بار نيز جوانان 
جهادي اردبيل با راه انداختن نهضت آبرساني به روستاهاي درگير كم 

آبي، بخشي از مشكالت آنها را رفع كردند.  
به گفته مسئول س��ازمان بسيج سازندگي اس��تان اردبيل در راستاي 
كمك به مناطق درگير كم آبي، مقرر ش��د تا از ظرفيت هاي موجود در 
گروه هاي جهادي بسيج و تيپ ۳۷ س��پاه حضرت عباس)ع( در قالب 

نهضت آبرساني سيار استفاده شود.  
پيرجاهد مي گويد: »امس��ال با توجه به وجود تنش آبي در استان، به 
صورت روزانه گروه هاي جهادي ۱۶۳روس��تا را با ۲۶۶ تانكر آبرساني 
مي كنند.« وي تأكيد مي كند: »براي بسيج سازندگي ۹۰ ميليارد تومان 
اعتبار پيش بيني شده كه در صورت تحقق اعتبارات حدود هفت مجتمع 

آبرساني راه اندازي و آب پايدار براي بيشتر روستاها تأمين مي شود.«

 2 هزار كودك اردبيلي 
غربالگري بينايي شدند

۲ ه�زار ك�ودك در اس�تان اردبي�ل در اج�راي ط�رح 
غربالگري بيناي�ي مورد س�نجش و ارزيابي ق�رار گرفتند. 
طاهره رزاق پور معاون پيشگيري بهزيستي اردبيل در جريان بازديد از 
مراكز غربالگري بينايي گفت: سال هاست كه سازمان بهزيستي با هدف 
پيشگيري از معلوليت نابينايي طرح غربالگري بينايي را در گروه سني ۳ 
تا ۶ سال اجرا مي كند.  وي هدف از اجراي اين طرح را پيشگيري از اختالل 
و شناس��ايي به موقع كودكان داراي عيوب بينايي اعالم كرد و افزود: با 
كمترين هزينه خانواده ها هر سال مي توانند فرزندانشان را در گروه سني ۳ 
تا ۶ سال مورد سنجش قرار دهند تا در صورت بروز مشكل به اپتومتريست 
و پزشكان متخصص چشم ارجاع داده شوند.  معاون پيشگيري بهزيستي 
استان اردبيل ادامه داد: در قالب اين طرح شناسايي و درمان به موقع انجام 
مي شود به طوري كه از ۲ هزار كودك تحت پوشش اين طرح ۵۰۰ كودك 

دچار تنبلي چشم به موقع شناسايي و درمان شده اند. 

افتتاح نخستين اتاق آگوستيك 
آموزش وپرورش استثنايي لرستان

نخس�تين ات�اق آگوس�تيك آموزش وپرورش اس�تثنايي 
لرستان در مدرسه احيای بروجرد با حضور معاون استاندار و 
فرماندار بروجرد و جمعي از مسئوالن شهرستان افتتاح شد. 
علي كاوند مدير مدرسه احيای بروجرد در حاشيه افتتاح نخستين اتاق 
آگوستيك آموزش وپرورش استثنايي لرستان گفت: اتاق آگوستيك 
يك مكان عاري از صداهاي مزاحم جهت انجام تست هاي تخصصي 
هوش است كه دانش آموزان طرح سنجش در مرحله تخصصي از اين 
مكان اس��تفاده خواهند كرد.  وي افزود: تاكنون چنين مكاني براي 
سنجش تخصصي هوش دانش آموزان در لرستان وجود نداشت و با 
راه اندازي اين واحد دانش آموزاني كه نيازمند بررسي تخصصي هوش 
هس��تند در مكاني بدون صداهاي مزاحم و در كم��ال آرامش مورد 
بررسي قرار خواهند گرفت.  مدير مدرسه احيای بروجرد تصريح كرد: 

اين واحد با هزينه اي بالغ بر ۲۵۰ ميليون ريال طراحي و ساخته شد.

حمل 1۳ ميليون تن كاال از استان مركزي 
به نقاط مختلف كشور 

ب�ه گفت�ه مدي�ركل راه�داري و حم�ل ونق�ل ج�اده اي 
اس�تان مرك�زي در 8 ماه�ه نخس�ت امس�ال ۱۳ ميلي�ون 
ت�ن كاال از اي�ن اس�تان و ب�ه كم�ك ۱۳۵ ش�ركت حم�ل 
ونق�ل ج�اده اي ب�ه نق�اط مختل�ف كش�ور حم�ل ش�د. 
مهرداد جهاني مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي اس��تان 
مركزي گفت: ماهانه يك ميليون و ۶۲۵ هزار تن كاال به صورت 
ميانگين از مبدأ استان مركزي به نقاط مختلف كشور حمل شده 
 است.  وي افزود: 4۸۰ هزار تن كاالي اساسي به وسيله ۲۲ هزار 
دس��تگاه ناوگان حمل ونقل جاده اي از استان خوزستان و بنادر 
جنوب كشور به اس��تان حمل شده  اس��ت.  مديركل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي استان مركزي تصريح كرد: ۱۰ هزار و ۸۹۹ 
راننده ناوگان حمل و نقل توس��ط ۷ هزار و ۹4۲ دس��تگاه انواع 

تريلي، كاميون و كاميونت در استان فعاليت مي كنند.

   مركزي    لرستان    اردبيل

افتتاح كارگاه هاي اشتغال مددجويان 
زندان هاي شهرستان خوي

دادگس�تري  كل  رئي�س  حض�ور  ب�ا     آذربايجان غربي
آذربايجان غرب�ي و مدي�ركل زندان هاي 
استان كارگاه هاي اشتغال مددجويان زندان هاي شهرستان خوي افتتاح شد. 
رضا محمدي مديركل زندان هاي آذربايجان غربي در مراس��م افتتاح 
۱۰ كارگاه قالي باف��ي و كارگاه بزرگ ميوه خش��ك كن��ي در اردوگاه 
حرفه آموزي و كاردرماني زارعان شهرس��تان خوي گفت: كارگاه هاي 
اشتغال در راستاي طرح تحول قضايي و در حمايت از خانواده زندانيان 
ايجاد شده اس��ت كه با بهره برداري از آنها براي ۳۰۰ نفر زنداني زمينه 
اشتغال فراهم شد.  وي ايجاد اشتغال و حمايت از خانواده زندانيان را 
اولويت برنامه هاي س��ازمان زندان هاي كش��ور اعالم كرد و افزود: ۵۰ 
درصد درآمد هاي زندانيان در اين كارگاه ها در اختيار خانواده هاي آنان 
قرار مي گيرد.  مديركل زندان ه��اي آذربايجان غربي اعتبارات هزينه 
شده براي ايجاد اين كارگاه ها را بيش از ۱۵ ميليارد ريال اعالم كرد كه با 
كمك انجمن حمايت از زندانيان و بنياد تعاون زندان هاي كشور تأمين 
شده است. محمدي همچنين از كسب رتبه دوم استان در اعزام به كار 
زندانيان و رأي باز در كشور خبرداد و تصريح كرد: در حال حاضر يك 
هزار و ۶۷۵ نفر از زندانيان استان در شهرك ها و نواحي صنعتي مشغول 

كار و تأمين درآمد براي خود و خانواده خود هستند.

اجراي سند آمايش براي 26 شهرستان سيستان و بلوچستان
به گفته رئيس     سيستان وبلوچستان
ن  ما ز س����ا
مديريت وبرنامه ريزي سيس�تان وبلوچستان، با 
توجه به قابليت ها و نيازهاي اين استان سند آمايش 
شهرستان ها به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي 
كشور رس�يده و تا پايان س�ال اجرايي مي شود. 
مه��رداد ع��رب رئي��س س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي سيس��تان وبلوچستان گفت: سند 
آمايش شهرستان ها كه حاوي معرفي قابليت ها و 
ارائه راهكار براي توسعه و شكوفايي آنهاست در حال تدوين است و تا پايان امسال براي ۲۶ شهرستان ارائه 
مي شود.  وي افزود: تدوين سند آمايش استان در سال گذشته انجام شده است و اهداف برنامه هفتم توسعه 
را محقق مي كند.  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان وبلوچستان ادامه داد: اين سند با توجه به 
قابليت ها ونيازهاي استان در هر بخش تنظيم شده است و پارسال به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيد.  
عرب گفت: نقشه راه ادارات و سازمان هاي استان براي اولويت دادن به طرح هاي پيش بيني شده و جذب 

بودجه مالي آن در اين سند ارائه شده است تا اهداف برنامه هفتم توسعه در سال آينده نيز محقق شود.


