
مس�ئول سازمان      گيالن
فض�اي مج�ازي 
سپاه قدس گيالن از راه اندازي سايت تخصصي 
»كوچك جنگل�ي« به مناس�بت يكصدمين 
خب�رداد.  وي  ش�هادت  س�الگرد 
سجاد ستوده مسئول مركز فضاي مجازي سپاه 
قدس گيالن با اشاره به برنامه هاي فعاالن فضاي 
مجازي استان در يكصدمين س��الگرد شهادت 
ميرزا كوچك جنگلي، گفت: همزمان با اين ايام 
فعاالن فضاي مجازي گيالن اق��دام به طراحي، 
تدوين و توليد محصوالت متنوع چندرس��انه اي 
در قالب هاي مختلف كرده اند.  وي با بيان اينكه 
بسياري از فعاالن فرهنگي و اجتماعي و فعاالن 
فضاي مجازي استان گيالن در اقدامي خودجوش 
برنامه هاي مختلفي جهت معرفي ميرزاكوچك 
و نهضت جنگل طراحي كردن��د، افزود: بيش از 
۳۰ عنوان محصول متنوع در قالب هاي مختلف 

پيرامون نهضت جنگل توليد شده است.  مسئول 
مركز فضاي مجازي سپاه قدس گيالن با اشاره به 
رونمايي از محصوالت متنوع توليد ش��ده درباره 
ميرزا كوچك جنگلي، تصريح كرد: قرار است امروز 

در يك ويژه برنامه كه در قالب نويي برگزار می شود 
از اين محصوالت رونمايي شود.  ستوده با اشاره 
به راه اندازي سايت تخصصي »كوچك جنگلي« 
افزود: سايت ميرزاكوچك جنگلي در يك قالب 

زيبا، مدرن و با اس��تفاده از نرم افزارهاي روز دنيا 
طراحي ش��ده و قرار اس��ت مجموعه توليدات، 
يادداشت ها درباره نهضت جنگل و ميرزاكوچك 
جنگل در آن منتشر شود.  وي با بيان اينكه يكي 
از اين برنامه هاي توليدي، درس گفتاري تحليلي 
با عنوان روايت جنگل اس��ت، تصري��ح كرد: اين 
درس گفتارها با هدف تولي��د يك محتواي مبنا 
براي توليدكنندگان محصوالت چندرس��انه اي 
پيرامون نهضت با توجه به مباني نهضت جنگل 
مبتني بر انديش��ه انقالب اس��المي توليد شده 
است.  مسئول فضاي مجازي سپاه قدس گيالن با 
اشاره به جمع آوري شبهات مطرح شده پيرامون 
نهضت، جنگل بيان كرد: هر كدام از اين شبهات 
در قالب يك برنامه كوتاه س��ه دقيقه اي با حضور 
اساتيد دانشگاه و حوزه پاسخ داده شده و در ايام 
يكصدمين سالگرد شهادت ميرزا كوچك جنگلي 

منتشر خواهد شد.

راه اندازي سايت تخصصي »كوچك جنگلي« ازسوی سپاه گيالن
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88498441سرويس  شهرستان

تخريب ۳۰۰ مورد تغيير كاربري غير مجاز در البرز
از ابت���داي      البرز
آذرماه تاكنون 
۳۰۰ مورد تغيير كاربري غيرمجاز در اراضي 
كشاورزي استان البرز تخريب شده است. 
سرهنگ سيدمجتبي موسوي فرمانده يگان 
حفاظت از اراضي كش��اورزي البرز با اشاره به 
تخريب ۳۰۰ مورد تغيير كاربري غير مجاز در 
اين استان گفت: اين اراضي به ارزش تقريبي 
۵۰۰ ميليارد تومان در راستاي اجراي قوانين 
و مقررات حفاظت از اراضي و پيش��گيري از تغيير كاربري غير مجاز با تالش همكاران در مديريت 
جهاد شهرستان هاي اين استان و با پشتيباني دستگاه قضايي و نيروي انتظامي از ساخت وساز غير 
مجاز پاكسازي شد.  وي افزود: اقدامات انجام شده در اجراي ماده ۱۰ قانون حفظ كاربري و در نقاط 
شناسايي شده اعم از حريم ش��هرها و محدوده روستاها به ويژه در شهرس��تان هاي نظرآباد، كرج و 
ساوجبالغ انجام شده است.  فرمانده يگان حفاظت اشاره اي به  آمار اخبار به دست آمده و شناسايي با 
استفاده از ظرفيت پايش ماهواره اي در استان كرد كه اين آمار رشد ۷۰ درصدي اخبار در طول مدت 

هشت ماهه نسبت به مدت مشابه در سال قبل را داشته است.

تشديد طرح بيماريابي شهيد سليماني در خوزستان
به گفت�ه رئيس     خوزستان
بس�يج جامع�ه 
پزشكي خوزستان اجراي طرح شهيد سليماني در 
مدت دو هفته در چند شهر استان تشديد مي شود. 
دكتر عبدالرض��ا جانگران نژاد رئيس بس��يج 
جامعه پزشكي خوزستان گفت: تشديد اجراي 
طرح شهيد سليماني در انديمشك، شوشتر، 
آبادان و بهبهان مصوب ش��ده اس��ت و در اين 
ش��هرها اقدامات در حال انجام اس��ت اما در 
آبادان، دستگاه هاي اجرايي در تأمين لجستيك همكاري خوبي نداشته اند.  وي افزود: با توجه به پايين 
بودن بروز بيماري در آبادان، در رهگيري مشكل زيادي وجود ندارد و بايد بيشتر در بعد نظارت كار 
شود.  رئيس بسيج جامعه پزشكي خوزستان ادامه داد: در ۱۳ شهر خوزستان مورد مثبت نداشته ايم 
بنابر اين در اين شهرها رهگيري نياز نيست اما بايد نظارت و حمايت از بيماران در اين شهرها تقويت 
شود.  جانگران نژاد تصريح كرد: در اهواز از ۴۶ خودرويي كه بايد توسط استانداري خوزستان براي 
استفاده در طرح شهيد سليماني تأمين مي شد، تنها ۲۰ خودرو و از ۴۰ خودرويي كه فرمانداري بايد 

تأمين مي كرد تنها ۱۹ خودرو در اختيار اين طرح قرار گرفته است.

پيشرفت 99 درصدي عمليات گاز رساني در زاهدان
پروژه بزرگ      سيستان وبلوچستان 
گازرس�اني 
در استان سيستان و بلوچستان با 99درصد 

پيشرفت ادامه دارد. 
رضا پنجابي مديرعامل شركت گاز استان سيستان 
و بلوچستان گفت: با ايجاد تمام همگرايي هاي 
ملي و استاني و تالش هاي مسئوالن، گازرساني 
در سطح شهر زاهدان با پيشرفت ۹۹ درصدي 
ادامه دارد و بيش از ۹۳ درصد آن به بهره برداري 

رسيده است.  وي افزود: اكنون در سطح شهر زاهدان بالغ بر ۷۷ هزار مشترك گاز طبيعي از اين موهبت 
الهي بهره مند ش��ده اند و روزانه بيش از ۲/۲ ميليون متر مكعب در اين ش��هر مصرف گاز طبيعي را در 
بخش هاي مختلف داريم.  مديرعامل شركت گاز سيستان وبلوچستان تصريح كرد: در اجراي تسهيل 
فرآيند عمليات اجرايي اين پروژه تعامل و همكاري ارزشمندي در چهارچوب تفاهمنامه هاي في مابين 
شركت گاز و شهرداري زاهدان صورت گرفته است.  پنجابي گفت: اميدواريم تعامل گران حوزه هاي مختلف 

خدمت رساني با پايش صحيح و مناسب تعهدات و تكاليف خود در ارتباط با شركت گاز به انجام برسانند.

 برگزاري اردوهاي راهيان نور كرمانشاه
 به صورت مجازي

 نياز 2477 قنات همدان به اليروبي 
براي تأمين آب كشاورزان

ب�ه گفت�ه دبير     كرمانشاه
ه  گا ر ا ق����ر
راهيان نور س�پاه نبي اكرم)ص( كرمانشاه با 
توجه به اس�تقبال از اردوه�اي راهيان نور 
مجازي در استان اين روش را  تا ريشه كني 

كرونا ادامه خواهيم داد. 
يونس عزيزي دبير ق��رارگاه راهيان نور س��پاه 
نبي اكرم)ص( كرمانش��اه با اش��اره به استقبال 
چش��مگير هموطن��ان از اردوه��اي راهيان نور 
مجازي اس��تان در س��ال گذش��ته، گفت: اين 
اردوها تا زم��ان ريش��ه كني وي��روس كرونا به 
صورت كاماًل مجازي ادامه مي يابد.  وي با اشاره 
به برنامه ريزي ب��راي اس��تفاده از ظرفيت هاي 
فضاي مجازي براي شناسايي مناطق عملياتي 
دفاع مقدس در كرمانشاه با اش��اره به استقبال 
چشمگير هموطنان مان از اردوهاي راهيان نور 
مجازي در دوران كرونا، افزود: س��ال گذش��ته 
كه به واسطه ش��رايط كرونايي امكان برگزاري 
اردوهاي راهيان نور به صورت حضوري مهيا نبود، 
هدف گذاري كرديم تا در قالب شش اردو حدود 
۳۰ هزار نفر از دانش آموزان را به اردوهاي مجازي 
راهيان نور ببريم كه در نهايت با ارزيابي هاي صورت 
گرفته به اين نتيجه رسيديم كه بيش از ۵۵۰ هزار 

نفر به ص��ورت آنالين و آفالي��ن از اين اردوهاي 
مجازي بازديد كرده اند كه عدد چشمگيري است.  
رئيس سازمان اردويي، گردشگري و راهيان نور 
سپاه نبي اكرم)ص( استان كرمانشاه با بيان اينكه 
به دنبال كيفي سازي اردوهاي راهيان نور هستيم، 
تصريح ك��رد: بايد اردوه��اي راهيان نور مجازي 
ادامه يابد.  عزيزي اشاره اي هم به پيگيري براي 
ازسرگيري حضوري اردوهاي راهيان نور داشت و 
گفت: در صورت بهبود شرايط كرونايي در استان 
و كشور پيگير از سرگيري اردوهاي راهيان نور به 
صورت كامالً حضوري خواهيم بود.  دبير قرارگاه 
راهيان نور سپاه نبي اكرم)ص( كرمانشاه افزود: 
باي��د از ظرفيت  فضاي مج��ازي و حقيقي براي 
آشنايي جامعه و نسل جوان با مناطق عملياتي 
دفاع مقدس اس��تفاده كنيم.  عزيزي با اش��اره 
به آغاز اردوه��ای راهيان نور كش��ور همزمان با 
سالروز عمليات بازي دراز در ارديبهشت هر سال 
از كرمانشاه، ادامه داد: هر ساله بالغ بر يك ميليون 
نفر از هموطنان مان در قالب اردوهاي راهيان نور 
از مناطق عملياتي دفاع مقدس اس��تان بازديد 
مي كردند كه سال ۱۳۹8 در نهايت شاهد بازديد 
۱/۲ ميليون نفر از هموطنان مان از يادمان هاي 

استان تا قبل از شيوع كرونا بوديم.

به گفت�ه مدير     همدان
خ�اك  و  آب 
سازمان جهاد كشاورزي همدان با اليروبي 
2477 رش�ته قنات آب كش�اورزي وشرب 
تأمي�ن مي ش�ود.  اس�تان  روس�تاهاي 
امير الهوتيان مدير آب و خاك س��ازمان جهاد 
كشاورزي همدان گفت: شهرستان هاي اين استان 
از نظر تعداد قنوات درصدهاي متفاوتي را به خود 
اختصاص داده اند و در اين راستا شهرستان مالير 
با ۶۲۱ رشته قنات، ۲۵ درصد قنات هاي استان را 
در خود جاي داده است.  وي افزود: شهرستان هاي 
درگزين و رزن و اسدآباد و نهاوند با تعداد رشته 
قنوات كمتر در مجموع حدود پنج درصد قنوات 
اس��تان را به نام خود ثبت كرده اند. شهرس��تان 
همدان با حدود ۲۶۰ رش��ته قن��ات، ۱۰ درصد 
قنات هاي استان و شهرس��تان هاي تويسركان، 
كبودراهنگ و بهار نيز ح��دود ۱۲ تا ۱۵ درصد 
قنات هاي اس��تان را به خود اختصاص داده اند.  
مديرآب و خاك سازمان جهاد كشاورزي همدان 
گفت: ۲۴۷۷ رشته قنات در استان موجود است 
كه در اين بي��ن اليروبي ۱۵۰ رش��ته قنات در 
سال جاري پيش بيني ش��ده كه با استفاده از ۳ 
ميليارد تومان اعتبارات بنياد بركت، ۳ ميليارد 

تومان تسهيالت بخش خشكسالي و ۲۴ ميليارد 
تومان اعتبار بالع��وض در حال پيگيري و انجام 
است.  وي افزود: عالوه بر اين قصد داريم حدود 
۳ ميليارد تومان از مصوبات كميته برنامه ريزي 
استان را به بحث قنوات اختصاص دهيم همچنين 
۱8 ميليارد تومان هم از رديف هاي ملي در حال 
پيگيري است و تا اين لحظه حدود ۲۲ ميليارد 
توم��ان از آن تخصيص يافته اس��ت.  مديرآب و 
خاك سازمان جهاد كش��اورزي همدان با بيان 
اينكه تاكنون ۴ ميليارد تومان تخصيص نقدي 
داشته ايم، و در صورت اختصاص تمامي اعتبارات، 
براي احيا، مرمت و بازسازي بيش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
رشته قنات در سال جاري جوابگو نيست، تصريح 
كرد: طي ۱۰ سال گذشته بيش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
رشته قنات احيا و مرمت شده  است.  الهوتي گفت: 
با توجه به كاهش نزوالت جوي سال گذشته و افت 
منابع آب زيرزميني، هر آنچه در بحث بازسازي 
و نوسازي قنوات انجام شود، به رسيدن به منابع 
آبي پايدار در روستاها كمك مي كند.  وي افزود: 
با اليروبي ۲۴۷۷ رشته قنات در مناطق مختلف 
استان مي توانيم عالوه بر تأمين آب كشاورزي و 
شربي مورد نياز روستاهاي همدان نقش مهمي را 

در جلوگيري از مهاجرت ايفا كنيم.

  سيستان وبلوچستان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان بمپور گفت: 
در حال حاضر ۴۶۰ هكتار از زمين هاي كشاورزي بمپور به سيستم هاي 
نوين آبياري مجهز هس��تند.  محمد اكرم هودياني افزود: در سال جاري 
تجهيز 8۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان بمپور به سيستم هاي 
نوين آبياري در تعهد كاري اين مديريت قرار گرفت.  مدير جهاد كشاورزي 
شهرستان بمپور گفت: مابقي تعهدات سيستم هاي نوين آبياري با پيشرفت 

فيزيكي باالي ۹۰ درصد در حال اجراست. 
  گيالن: معاون شيالت گيالن، 8۰ درصد محصوالت شيالتي استان را 
در حوزه آبزي پروري دانست و گفت: از ۴۷ هزار و ۱۲۶ تن توليد در حوزه 
آبزي پروري اس��تان، ۹۰ درصد در حوزه پرورش ماهيان گرم آبي اس��ت.  
حميدرضا تقي نصيري، مجموعه محصوالت ش��يالتي اس��تان گيالن را 
براساس آمار عملكرد سال گذشته توليد ۵8 هزار و ۴۰۰ تن دانست و افزود: 

8۰ درصد اين محصوالت توليد شده در حوزه آبزي پروري بوده است. 
  بوشهر: مديركل بنياد مسكن استان بوشهر گفت: امسال ۲ هزار و ۱8۰ 
واحد مسكوني با دريافت تسهيالت بانكي نوسازي و مقاوم خواهند شد.  
عليرضا مقدم با بيان اينكه از سال 8۴ طرح مقاوم سازي واحدهاي مسكوني 
روستايي آغاز شده است، افزود: تاكنون از ۷۷ هزار واحد مسكوني روستايي 

استان بوشهر ۵8 درصد آن مقاوم سازي شده است. 
  كردستان: مدير جهاد كشاورزي شهرس��تان دهگالن از بازگشت ۲۰ 
واحد راكد و نيمه فعال كه روند اجرايي آنها با ركود مواجه و بيشتر در حوزه 
كشاورزي و دامپروري بودند، خبر داد. رضا يعقوب نژاد افزود: با حمايت هاي 
بانك هاي عامل و تسهيالت صندوق توس��عه ملي 8۷ ميليارد ريال به اين 
طرح ها اختصاص داده شد كه زمينه اشتغال پايدار بالغ بر ۱۰۰ نفر فراهم 
گرديده است.  وي تصريح كرد: اولويت هاي اصلي سازمان جهاد كشاورزي بر 
محورهاي پشتيباني و مانع زدايي در واحدهاي توليدي استان به منظور تحقق 
رونق و جهش توليد و فعاليت مجدد طرح هاي نيمه راكد و راكد جهت افزايش 
توليد و تنظيم بازار است كه اجرا و پيگيري اين سياست در حال انجام است. 
  مركزي: يادواره شهداي شهر نوبران شهرستان ساوه با حضور خانواده شهدا 
و اقشار مختلف مردم در مسجد حضرت وليعصر)عج( اين شهر برگزار شد.  
حجت االسالم دادخواه امام جمعه نوبران در اين مراسم گفت: شهدا انسان هاي 
پاكي هستند كه با كسب تقرب الي اهلل، در نزد خداوند رزق و روزي دارند.  وي 
افزود: شهدا بزرگاني هستند كه خداوند مكفل روزي آنان است و باالترين رزق 

آنها، مالقات در محضر الهي است كه نشان از جايگاه واالي شهيدان دارد. 
  آذربايجان غربي: مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي آذربايجان غربي 
گفت: امسال براي پرداخت تسهيالت به مشاغل خانگي ۳۵ ميليارد ۴۰۰ 
ميليون تومان اعتبار اختصاص داده ش��ده است كه تاكنون از اين ميزان 
تسهيالت ۲۹ ميليارد ۵۰۰ ميليون تومان آن پرداخت شده است.  ابوالفضل 
عبادي با بيان اينكه با پرداخت اين ميزان تسهيالت زمينه اشتغال ۱ هزار 
۶۱۹ نفر در اس��تان فراهم شده اس��ت، افزود: تا پايان سال جاري مابقي 
تسهيالت نيز پرداخت خواهد ش��د.  محمدزاده فرماندار چالدران نيز از 
اختصاص ۷ ميليارد تومان تسهيالت از محل باز پرداخت اشتغال پايدار 
روستايي براي س��ه طرح بزرگ توليدي و خدماتي خبر داد و گفت: اين 
طرح ها در زمينه گردشگري، توليد فرآورده هاي دامي و لبني هستند كه با 

اجراي اين طرح ها زمينه اشتغال بيش از ۴۰ نفر فراهم خواهد شد. 

 سهم 5۰ هزار واحدي بوشهر 
از طرح جهش توليد مسكن 

مديركل راه و شهرس�ازي بوش�هر با     بوشهر
اشاره به آغاز ثبت نام متقاضيان طرح 
جهش توليد مس�كن در اين اس�تان، گفت: س�هميه بوش�هر در 
س�ال جاري براي اجراي اين طرح، س�اخت ۵۰ هزار واحد اس�ت. 
فرزادرستمي مديركل راه و شهرس��ازي بوش��هر با بيان اينكه در زمان 
كنوني امكان ثبت نام در اين طرح در استان بوشهر فراهم است، گفت: در 
راستاي اجراي برنامه احداث يك ميليون واحد مسكوني در سال جاري، 
برنامه ريزي الزم در استان انجام شده و اراضي مورد نياز براي ساخت آن 
در حال شناسايي و تأمين است.  وي افزود: اراضي آماده ساخت مسكن در 
طرح جهش توليد مسكن در استان تا ۵۰ هزار واحد مسكوني امكانپذير 
است.  مديركل راه و شهرسازي استان بوشهر تصريح كرد: از ۲8 مهرماه 
تاكنون ۱۵ هزار و ۴۶۲ متقاضي مسكن در استان بوشهر ثبت نام كرده اند 
و با پايان فرصت ثبت نام كار پااليش متقاضيان انجام مي شود.  رستمي 
گفت: اين طرح شامل مسكن شهري و روستايي، بخش خصوصي و بافت 
فرسوده است و واجدان شرايط تا ۱۵ آذرماه فرصت دارند در اين طرح نام 
 نويسي كنند.  وي ادامه داد: آورده متقاضي در طرح جهش توليد مسكن ۴۰ 
ميليون تومان تعيين شده كه براي برخي دهك ها امكان تقسيط آن وجود 
دارد.  مديركل راه و شهرسازي استان بوشهر به پرداخت تسهيالت بانكي در 
طرح جهش توليد مسكن پرداخت و گفت: براي متقاضيان شركت در طرح 
جهش توليد مسكن ۳۵۰ ميليون تومان، براي ساير شهرها ۳۰۰ ميليون 
تومان و براي ساخت مسكن در روستاها نيز ۲۵۰ميليون تومان تسهيالت 
مسكن پيش بيني و پرداخت مي شود.  رستمي يادآور شد: براساس مصوبه 
دولت زيرس��اخت هاي مورد نياز مناطق اجراي طرح هاي جهش توليد 
مسكن از طرف وزارتخانه هاي نيرو و نفت و خدمات روبنايي نيز با تملك 

زمين از سوي دستگاه هاي مسئول ارائه مي شود. 

فعاليت ۱۶9 گروه جهادي در رفسنجان 
فرمان�ده س�پاه ناحيه رفس�نجان از     كرمان
فعالي�ت169 گ�روه جه�ادي در اين 

شهرستان خبرداد. 
محمد پساوند فرمانده س��پاه ناحيه رفس��نجان در همايش بزرگ ياران 
حاج قاسم كه با حضور سردار سليماني رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
در مصلي امام خامنه اي برگزار ش��د، گفت: رفسنجان شهر فاتحان اروند 
و مردم واليت مدار و همراه انقالب اس��ت و صبغه واليت مداري و انقالبي 
مردم شهيدپرور رفسنجان بر كسي پوشيده نيست.  وي در ادامه با اشاره به 
فعاليت بسيج در حوزه امنيت، افزود: نتيجه فعاليت اين گشت ها برقراري 
امنيت پايدار در محله هاي شهرستان است.  فرمانده سپاه ناحيه رفسنجان 
ادامه داد: دو گردان سايبري، دو گروهان رصد و يك گروهان توليد محتوا در 
بسيج شهرستان داريم كه تيم توليد محتواي بسيج شهرستان رفسنجان در 
استان حرف هاي بسياري براي گفتن دارد.  پساوند تصريح كرد: ۶8 صندوق 
قرض الحسنه مردم يار بسيج با ۷ هزار و 8۴۹ عضو در شهرستان رفسنجان 
فعاليت مي كنند كه دو تعاوني بس��يج طي امس��ال ۴۵ نفر اشتغالزايي 
داشته اند.  وي افزود: در حوزه محروميت زدايي ۱۶۹ گروه جهادي جغرافيا 
محور در شهرستان و ساير نقاط استان و كشور فعاليت داشتند و سه باب 
منزل مسكوني در رفسنجان احداث ش��ده و دو باب منزل ديگر در حال 
احداث است.  فرمانده سپاه رفسنجان ادامه داد: به مناسبت هفته بسيج 
نمايشگاه اقتصاد مقاومتي كه توليدات آن با استفاده از صندوق هاي خرد 

بسيج بوده است در حسينيه ثاراهلل اين شهر داير شد.

 بسيج جامعه پزشكي زنجان
 ۳۰ هزار ُدز واكسن تزريق كرد 

به گفته رئيس بسيج جامعه پزشكي     زنجان
زنجان تعداد ۳۰ هزار ُدز واكسن كرونا 
از س�وي اي�ن مجموعه در س�طح اس�تان تزريق ش�ده اس�ت. 
مشهود تقي لو رئيس بسيج جامعه پزشكي زنجان با بيان اينكه بسيجيان 
در همه عرصه ها حضور فعالي دارند، گفت: بسيج جامعه پزشكي استان در 
ايام شيوع بيماري كرونا با همه توان وارد عرصه خدمت. شد و نقش مهمي 
در مبارزه با بيماري كرونا ايفا كرد. وي با بيان اينكه قبل از كرونا ۲۵ تيم 
جهادي بسيج جامعه پزشكي در استان خدمات درماني را ارائه مي دادند، 
افزود: اين تعداد در مناطق حاشيه نشست و محروم استان خدمات درماني 
و بهداشتي را انجام مي دادند. رئيس بسيج جامعه پزشكي استان زنجان، 
تصريح كرد: بعد از كرونا تعداد تيم هاي جهادي بسيج جامعه پزشكي به ۶۰ 
تيم افزايش يافته است.  تقي لو گفت: بسيج جامعه پزشكي استان زنجان 
8 كانون دارد و ۴ هزار و ۲۵۰ نفر در عرصه خدمت به مردم عضو اين كانون 
مي باشند. وي افزود: با شروع تزريق واكسن كرونا بسيج جامعه پزشكي 
مراكز خودروي و پياده را راه اندازي كرد و تاكنون ۳۰ هزار ُدز واكسن در 
استان تزريق كرده است.  رئيس بسيج جامعه پزشكي استان زنجان تصريح 
كرد: فعاليت هاي بسيج جامعه پزشكي از ابتداي انتشار ويروس كرونا آغاز 
شده و اين قشر در خدمت مردم بوده و خدمات رساني الزم را انجام داده 
است. تقي لو گفت: بسيج جامعه پزشكي در بخش هاي غربالگري، توزيع 

بسته هاي معيشتي و حمايتي و نظارتي همپاي تيم كار بودند. 

 ۶7 زنداني يزدي 
چشم انتظار كمك نيكوكاران براي آزادي

نايب رئيس هيئت امنای ستاد ديه يزد     يزد
گفت: 67 زنداني جرائم غيرعمد محكوم 
مال�ي در زندان ها ب�راي آزادي نيازمند كمك نيكوكاران هس�تند. 
حسين س��بزواري مديركل زندان هاي يزد از وجود ۶۷ مددجو جرائم 
غيرعمد مشمول كمك ستاد ديه اس��تان خبرداد و گفت: براي آزادي 
اين تعداد محكومين كه سه نفر زن و مابقي مرد هستند مبلغي بالغ بر 

۴۵ ميليارد تومان نياز است. 
وي با تقدير از زحمات كاركنان ستاد ديه استان، افزود: اعضاي كميته 
صلح و سازش اين ستاد در تالش هستند تا با برگزاري جلسات متعدد 
با شكات پرونده ها، مبالغ قابل توجه اي را با گذشت رضايت مندانه اخذ 

كرده تا بتوانند زمينه آزادي اين محكومين مالي را نيز فراهم كنند. 
نايب رئيس هيئت امنای س��تاد ديه يزد با تشريح نوع محكوميت اين 
۶۷ مددجو تصريح كرد: از اين تعداد مددجو تعداد ۴۷ مددجو مربوط 
به محكومين مالي، تعداد ۹ مددجو محكوم پرداخت مهريه، تعداد سه 
مددجو محكوم نفقه، پنج مددجو محكوم ب��ه پرداخت ديه تصادفات 
رانندگي، دو مددجو محكوم پرداخت به ديه حادثه كار و يك مددجو 

محكم پرداخت ديه ايراد صدمه بدني غيرعمد هستند. 
سبزواري با تقدير از كمك هاي نيكوكاران و خيرين براي آزادي زندانيان 
جرائم غيرعمد، گفت: به همت س��تاد ديه استان از ابتداي سال جاري 
تاكنون تعداد ۱۲۰ زنداني جرائم غيرعمد از زندان هاي استان آزاد و به 

آغوش خانواده خود بازگشتند. 
وي افزود: بدهي اين مددجويان مبل��غ ۵۲۷ ميليارد ريال بود كه مبلغ 
۴۲۹ ميليارد ريال از سوي اعضای كميته صلح و سازش ستاد ديه استان 
از شكات گذشت رضايت مندانه گرفته شده و مابقي اين مبلغ از منابع 
اين ستاد شامل كمك هاي خيرين و نيكوكاران نوعدوست و تسهيالت 
بانك هاي عامل مبلغ ۹8 ميليارد ريال به حس��اب سپرده دادگستري 
واريز و زمينه آزادي اين ۱۲۰ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده 
فراهم شد.  نايب رئيس هيئت امنای ستاد ديه اس��تان يزد در ادامه از 
اجراي پويش هاي »يلداي رهايي« و »سردار دل ها« در آينده نزديك به 
همت ستاد ديه استان يزد خبرداد و گفت: در نظر داريم تا برگزاري اين 
پويش ها زمينه آزادي محكومين در بند و چشم انتظار را فراهم كنيم. 

سبزواري با تأكيد بر نقش پررنگ خيرين و نيكوكاران در آزادي زندانيان 
جرائم غيرعمد تصري��ح كرد: يكي از اصلي تري��ن راه هاي جلوگيري از 
آسيب هاي اجتماعي، مشاركت در آزادي محكومين مالي جرائم غيرعمد 
است و اين مهم تنها با دس��تان پرخير و بركت مردم دارالعباده مقدور 
خواهد شد.  اين مسئول گفت: ستاد ديه يك مؤسسه خيريه غير تجاري 
و غيرانتفاعي است كه تنها در زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد مالي 
فعاليت مي نمايد و نيكوكاران و خيرين مي توانن��د كمك هاي خود را 
جهت آزادي زندانيان جرائم غيرعمد به حس��اب هاي نمايندگي ستاد 
ديه استان يزد به شماره كارت ۳۲۳۱- ۰۰۰۰- ۶۰۷۰- ۶۲۷۷ و شماره 
حس��اب ۰۱۰8888888۰۰۲ بانك ملي، ۶۶۶۶۶۶ پس��ت بانك يا با 

شماره گيري كد دستوري#۱۱۳۳۶۶۵۵  واريز كنند. 
سبزواري در پايان يادآور شد: شماره تلفن ۳۶۲۹8۲۰۰ روابط عمومي 
ستاد ديه استان يزد پاسخگوي سؤاالت عموم خيران و مردم نيكوكار 

پيش بيني شده است كه مي توانند اقدام كنند. 

 تأمين 5۰۰ سري جهيزيه 
با مشاركت مراكز نيكوكاري استان مركزی 

به گفته مديركل كميته امداد استان     مركزي
مركزي تأمين ۵۰۰ س�ري جهيزيه به 
همت كميت�ه ام�داد و مراك�ز نيك�وكاري به صورت مش�اركت و 
هم افزايي۵۰ درص�دي، از طرح هاي امدادي س�ال جاري اس�ت. 
مجيد مؤمني مديركل كميته امداد استان مركزي گفت: ۵۰۰ سري 
جهيزيه با استفاده از تخفيف و كمك تعاوني ها با صرف مبلغ ۲۰ ميليون 
تومان براي هر س��ري انجام مي ش��ود كه نيمي از آن را كميته امداد و 
نيم ديگر را مراكز نيكوكاري مي پردازند. قيمت واقعي اين جهيزيه ها 
۵۰ ميليون تومان اس��ت.  وي افزود: ۳۰۵ نوعروس در نوبت دريافت 
جهيزيه هستند كه افرادي كه ازدواج دوم خواهند كرد نيز مشمول اين 
طرح مي شوند. همچنين براي خانواده هاي نيازمندي كه تحت پوشش 
كميته امداد نيستند، به  صورت موردي مبلغ ۵ ميليون تومان توسط 
كميته امداد اهدا خواهد ش��د. از خيرين تقاضاي مش��اركت در طرح 

هم افزايي جهت تأمين جهيزيه را داريم. 
مديركل كميته امداد اس��تان مركزي ادام��ه داد: ۲8۰ تن برنج نيز به 
صورت هم افزايي و مش��اركتي بين كميته امداد و مراكز نيكوكاري به 

خانواده هاي تحت پوشش اهدا شده است. 
مؤمني با اش��اره به رتبه اول كشور در امدادرس��اني و كمك در استان 
مركزي تصريح كرد: در سال جاري ۷۶۰ هزار وعده غذايي گرم از سوي 
۵8۰ هزار نفر خير كه ۴ هزار نفر از آنان را بسيجيان تشكيل مي دادند 
در ماه صفر بين محرومين پخش شد. همچنين ۶8 هزار بسته معيشتي 

در سال جاري به نيازمندان استان اهدا شد. 

 شناسايي هويت شهيد گمنام كرماني 
در چهارمحال و بختياري

هويت شهيد گمنام 21 ساله كه سال 1۳9۰ در »اردل« كرمان تشييع و 
به خاك سپرده شده است، از طريق انجام آزمايش DNA مشخص شد. 
منوچه��ر ذوالفقار مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزش ه��اي دفاع مقدس 
چهارمحال و بختياري گفت: هويت شهيد گمنام ۲۱ ساله كه سال ۱۳۹۰ 
در شهرستان »اردل« كرمان تشييع و در تپه نورالشهدای اين شهر به خاك 
سپرده شده است، از طريق انجام آزمايش DNA شناسايي شد.  وي افزود: 
اين شهيد واالمقام »محمدعلي كرباسي راوري« نام دارد كه ۲۵ اسفند 
سال ۱۳۵۹ در قالب گردان ۱۷۴ ارتش به جبهه اعزام و ۱۰ ارديبهشت 
سال ۱۳۶۱، در عمليات بيت المقدس به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

ذوالفقار تصريح كرد: مديران كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
و بنياد شهيد و امور ايثارگران كرمان با حضور در منزل شهيد »محمدعلي 
كرباس��ي« در كرمان، با اعالم خبر شناسايي هويت اين شهيد واالمقام، 

خانواده وي را پس از ۳۹ سال از چشم انتظاري درآورند.

 ۲۶۸ واحد صنعتي جديد 
در آذربايجان شرقي راه اندازي شد

تج�ارت  و  مع�دن  صنع�ت،  س�ازمان  سرپرس�ت 
آذربايجان ش�رقي از راه ان�دازي 26۸ واح�د صنعت�ي 
جدي�د ط�ي س�ال جاري در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
غالمعلي راستي سرپرس��ت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربايجان شرقي با اشاره به سرمايه گذاري ۲۷۵۲ ميليارد توماني 
در حوزه صنعت اس��تان، از راه اندازي ۲۶8 واحد صنعتي جديد 
در هفت ماهه امسال در استان خبرداد و گفت: با راه اندازي اين 
ميزان واحد صنعتي در آذربايجان شرقي زمينه اشتغال بيش از 
۴هزار نفر در استان فراهم شده است.  وي افزود: طي اين مدت در 
سال جاري، ۱۳۰ واحد صنعتي جديد ايجادي با سرمايه اي بالغ 
بر ۱۱۰۰ ميليارد تومان و اشتغال بيش از ۲۲۰۰ نفري در استان 
راه اندازي ش��ده و با توجه به اين آمار، رشد تقريبي ۱۲ درصدي 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته داريم.

 بخش »آهن زدا« بيماران تاالسمي 
در شيراز راه اندازي شد 

مع�اون درم�ان دانش�گاه عل�وم پزش�كي ش�يراز، از 
تاالس�مي  بيم�اران  آه�ن زداي  بخ�ش  راه ان�دازي 
بيمارس�تان ك�ودكان ش�هيد حج�ازي خب�رداد.  در 
دكتر اورنگ ايالمي معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اشاره 
به اينكه تزريق خون منظم و مكرر در بيماران تاالسمي ماژور، ضرورتي 
غيرقابل اجتناب اس��ت، گفت: تزري��ق خون منجربه ايج��اد عارضه 
رسوب آهن در ارگان هاي حياتي از جمله قلب و كبد شده و الزم است تا از 
طريق مصرف داروهاي دفع كننده آهن پيشگيري هاي الزم انجام شود.  
وي افزود: يكي از روش هاي درمان مؤثر به ويژه در افرادي كه رسوب آهن 
ش��ديد در ارگان هاي حياتي دارند، تزريق داروهاي آهن زدا به صورت 
وريدي است.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي تصريح كرد: اين بخش 
با ظرفيت ۱۰ تخت در بيمارستان كودكان شهيد حجازي راه اندازي و در 

حال ارائه خدمات درماني الزم به بيماران تاالسمي است.

   فارس   آذربايجان شرقي    چهارمحال وبختياري 

راه اندازي موزه مسجد و موزه كليسا در سنندج 
مديركل ميراث     كردستان
 ف���رهنگ�ي، 
گردش�گري و صنايع دس�تي كردستان از 
تبديل شدن مسجد- مدرسه داراالحسان و 
كليساي تاريخي سنندج به »موزه مسجد« 

و »موزه كليسا« خبرداد. 
 يعق��وب گويلي��ان مدي��ركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي كردس��تان با اشاره 
به تبديل شدن مسجد- مدرس��ه داراالحسان و 
كليساي تاريخي سنندج به »موزه مسجد« و »موزه كليسا« گفت: وجود مسجد- مدرسه داراالحسان سنندج 
و كليساي تاريخي اين شهر جزو يكي از مهم ترين ظرفيت هاي تاريخي و فرهنگي سنندج به شمار مي رود.  
وي افزود: يكي از انواع اين موزه ها، »موزه بنا« مي باشد كه امكان حفاظت و بازديد عمومي براي معرفي بناهاي 
شاخص و با ارزش را ايجاد مي كند و به فراخور مي تواند موزه ها و گالري هاي ثابت يا موقت هنري و تاريخي در 
آن برپا گردد.  مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كردستان تصريح كرد: مسجد- مدرسه 

داراالحسان يا مسجد جامع سنندج داراي ساختار معماري عالي و تزيينات بسيار متنوع و نفيس مي باشد.


