
با مشاركت خيران      همدان
س�امت اس�تان 
همدان، تاكنون بيش از ۱۰۰ طرح عمراني در حوزه 
سامت، آغاز شده و به س�رانجام رسيده است . 
محمد مه��دي مجذوبي، رئيس دانش��گاه علوم 
پزشكي همدان در مراسم آيين نكوداشت خيرين 
سالمت با اش��اره به اينكه 900 نفر خير سالمت 
در استان داريم ، گفت: به مدد اين خيران بيش از 

100 طرح عمراني در استان انجام شده است. 
وي افزود: از زمان آغاز همه گيري كرونا تاكنون 
در مجموع 217 ميليارد تومان از سوي خيرين 
سالمت هزينه شده است.  اين مسئول ادامه داد: 
برخي خيرين در حوزه سالمت ، نيازهاي مردم به 
فضاهاي فيزيكي مانند پايگاه بهداش��ت و مركز 
درمان را تأمين مي كنن��د و بعضي هم در حوزه 
تجهيزات پزشكي كه مصرفي و غيرمصرفي است، 
مش��اركت دارند.  مجذوبي با بيان اينكه برخي 
خيرين در راه اندازي دستگاه دياليز يا تجهيزات 

اتاق عمل كمك كردند، گفت: چيزي كه كمتر 
ملموس است در حوزه تحقيقات صورت گرفته 
است.  وي با تأكيد بر اينكه خيرين مي توانند در 
حوزه دانشجويي و فرهنگي هم ورود كنند، افزود: 
حوزه خوابگاه ها و پاويون ها ازجمله نيازهاس��ت 

كه خيرين در اين بخش ورود خوبي داش��ته اند.  
رئيس دانشگاه علوم پزش��كي همدان ادامه داد: 
س��اخت خوابگاه هاي ويژه متأهلين از خدمات 
بسيار شايسته اي است كه ازسوي خيران سالمت 
پيگيري شده است.  مجذوبي با بيان اينكه مركز 

جامع س��رطان و برخي از مراكز خدمات جامع 
س��المت، به كمك خيرين س��اخته شده است، 
تصريح كرد: در تالشيم در بيمارستان فاطميه، 
مركزي داشته باشيم كه اعمال جراحي زنان در 
اين مركز انجام شود و همه پرسنل و پزشكان هم 
خانم باشند تا بيماران احساس راحتي بيشتري 
داشته باشند.  وي با اش��اره به اينكه جمعيت ما 
به س��مت پيري پيش مي رود، عنوان كرد: اين 
موضوع نياز ب��ه مراكز خدمات جام��ع درماني 
س��المندان را بيش��تر مي كند.  اين مس��ئول با 
بيان اينكه بيش از 10درص��د از جمعيت ما پير 
هستند، تصريح كرد: اگر شرايط به همين منوال 
پيش برود تا س��ال 1420، بي��ش از 21 درصد 
از جمعيت سالمند مي ش��وند.  مجذوبي گفت: 
اميدواريم در حوزه سالمت س��المندان بتوانيم 
مراكز خدمات درماني جامع سالمندان را مبتني 
بر چند تخصص روانپزشكي، توانبخشي و غيره 

راه اندازي كنيم. 
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گلستانبهجرگهمراكزپيونداعضادركشورميپيوندد
براي اولين بار در      گلستان
گلستان يكي از 
مراكز بيمارستاني اين استان به جراحي پيوند 
اعض�اي ب�دن اختص�اص داده مي ش�ود. 
اربعين وليخاني، مدير انجمن اهداي عضو گلستان 
گفت: از آنجا كه شرايط مراقبت بعد از عمل در 
استان وجود ندارد، بنابراين اين مهم موجب شده 
تا در حال حاضر عمل پيوند در استان انجام نشود، 
چراكه بعد از اين جراح��ي مراقبت هاي خاص 
پزشكي نياز است.  وي افزود: با مهياشدن شرايط، به زودي يكي از بيمارستان هاي استان به اين امر اختصاص 
مي يابد.  مديرانجمن اهداي عضو گلستان اعالم كرد: انتقال بيماران به تهران عموماً با معضالتي روبه رو است 
و اين معضالت درصد پيوند را كاهش مي دهد كه اميدواريم با انجام اين عمل در استان شاهد افزايش تعداد 
پيوند باشيم.  وليخاني در ادامه وظيفه اصلي انجمن اهداي عضو گلستان را القای فرهنگ اهدا عنوان كرد 
و افزود: اين انجمن صرفاً يك تشكل مردم نهاد بوده كه با همراهي مردم سعي در جانمايي فرهنگ اهداي 

عضو در جامعه دارد.  وي ادامه داد: عمده فعاليت هاي انجمن اهدا عضو ايرانيان است. 

اولينزايمانگورايرانيدرپاركمليسياهكوه
اولي�ن زايمان     يزد
گ�ور ايراني در 
پارك ملي سياهكوه اردكان يزد در آستانه 
روز جهان�ي تن�وع زيس�تي روي داد. 
نيره پورماليي، مديركل حفاظت محيط زيست 
يزد گفت: عرصه هاي طبيعي استان در گذشته 
نه چندان دور زيس��تگاه تع��داد زيادي گورخر 
ايراني بوده كه تخريب زيستگاه و شكار بي رويه 
در سال هاي گذشته نسل اين گونه زيبا را با خطر 
كلي انقراض روبه رو كرده است.  وي افزود: اين موضوع موجب شده تا پايش اين جمعيت به منظور بررسي 
نحوه انتخاب زيستگاه، رفتارگونه، تغذيه، جفتگيري و نيز كيفيت و كميت زادآوري گور ها به طور مستمر 
انجام شود.  اين مسئول ادامه داد: در سال جاري و با شروع فصل زايمان گور ايراني، چند روز قبل اولين كره 
گور ايراني به همراه مادر خود در پارك ملي سياهكوه توسط محيط بانان مشاهده شد.  پورماليي خاطرنشان 
كرد: اميدواريم با زادآوري مناسب گورخر هاي رهاسازي شده، اهداف بلند مدت طرح كه همانا احياي 

جمعيت اينگونه ارزشمند به زيستگاه هاي طبيعي منطقه مي باشد، محقق شود.

آغازثبتناممسابقاتقرآنكريمونغماتدينيكشوردرمشهد
ثبت نام چهل و      خراسان رضوي
پنجمين دوره 
مس�ابقات ق�رآن كري�م و نغم�ات دين�ي 
جمهوري اس�امي ايران ب�ا محوريت بقاع 
متبركه تا ۲۵خرداد سال جاري ادامه دارد. 
جعفر حس��يني، رئيس اداره امور قرآني اداره كل 
اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي گفت: ثبت  نام 
چهل و پنجمين دوره مس��ابقات ق��رآن كريم و 
نغمات ديني جمهوري اسالمي ايران در 12رشته 

حفظ كل قرآن كريم، قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، حفظ20جزء قرآن كريم، حفظ 10جزء قرآن كريم، حفظ 
۵جزء قرآن كريم، اذان، دعاخواني، مديحه سرايي و همخواني قرآن كريم، تفسير عمومي قرآن كريم، ترجمه 
 نهج البالغه و ترجمه صحيفه سجاديه تا 2۵ خرداد سال جاري ادامه دارد.  وي افزود: ثبت نام از طريق سايت 
 www. quraniran. ir صورت مي پذيرد.  اين مسئول ادامه داد: امسال رشته هاي ترجمه نهج البالغه و ترجمه 
صحيفه سجاديه نيز به رشته هاي معارفي افزوده شده اس��ت.  حسيني خاطرنشان كرد: متقاضيان به طور 

همزمان مي توانند نسبت به ثبت نام در يكي از رشته هاي انفرادي آوايي و يك رشته گروهي اقدام نمايند. 

طرح جامع سالمت به همت قرارگاه 
پيشرفت و آباداني سپاه كربال  اجرا مي شود

 ٥٥٥ ويژه برنامه به مناسبت سوم خرداد 
در استان مركزي برگزار مي شود

به همت قرارگاه     مازندران
پيش���رفت و 
آباداني س�پاه كرب�ا، طرح جامع س�امت 
محروميت زدايي در هش�ت روستاي سطح 
ش�د.  آغ�از  مازن�دران  اس�تان  ي�ك 
عادل النداني، مس��ئول دهس��تان هاي قرارگاه 
محروميت زدايي پيش��رفت و آباداني سپاه كربال 
مازندران گفت: طرح جامع س��المت اين قرارگاه 
در هشت روستاي استان با هدف كمك به درمان 
خانواره��اي كم برخوردار آغاز ش��ده اس��ت. وي 
درخصوص جزئيات اين طرح افزود: اين قرارگاه در 
حوزه سالمت و بهداشت و درمان و با نشست هاي 
متعددي كه با دس��تگاه هاي اجراي��ي مرتبط و 
گروه هاي جهادي فعال در حوزه سالمت داشت، 
مدلي جامع از حوزه س��المت را برنامه ريزي كرد 
كه هم اكنون از دهستان پش��تكوه و در روستاي 
قلعه سر و مالخواست اين طرح آغاز شده است.  اين 
مسئول ادامه داد: براساس برنامه ريزي هاي انجام 
ش��ده در مراحل بعدي نيز ش��ش روستاي ديگر 
سطح يك اين قرارگاه از اين طرح بهره مند خواهند 
شد.  النداني گفت: اين طرح در ابتدا با پايش كامل 
سالمت هر خانوار در روستا آغاز مي شود و پس از 
جمع بندي هاي الزم و برنامه ريزي، در مرحله بعد 

انتقال پزشكان متخصص صورت خواهد گرفت.  
وي با تشكر از مس��ئوالن و مردم اين روستاها كه 
با جديت همكاري الزم را با مجموع��ه قرارگاه و 
گروه هاي اعزامي داشتند، اعالم كرد: مدل جامع 
سالمت به طور يقين مي تواند به حوزه بهداشت 
و درمان در اين روس��تاها كمك كن��د و ما تمام 
تالش مان را خواهيم كرد تا با كمترين فاصله زماني 
پس از پايش اطالعات كامل خانوارها، گروه هاي 
درماني ه��دف را مجدداً به اين روس��تاها جهت 
فعاليت در حوزه هاي درماني اعزام كنيم.  مسئول 
دهستان هاي قرارگاه محروميت زدايي پيشرفت 
و آباداني س��پاه كربال افزود: ارائه خدمات رساني 
حداكثري و انتقال اين خدمات به مناطق دورافتاده 
كه مشكالت عديده اي براي گرفتن اين نوع خدمات 
از روستا به شهر دارند، مي تواند مايه رفاه حال مردم 
اين روستاها كه كيلومترها با حوزه ارائه اين خدمات 
فاصله دارند، باشد.  النداني ادامه داد: تمام توان خود 
را در مجموعه قرارگاه محروميت زدايي پيشرفت و 
آباداني س��پاه كربال به كار بسته ايم تا با مشاركت 
و كمك همه دس��ت اندركاران حوزه پيشگيري، 
س��المت و درمان در راس��تاي خدمت رساني به 
محرومان كه همانا ولي نعمتان انقالب اس��المي 

هستند گام هاي مؤثري برداريم.

در راس����تاي      مركزي
گراميداشت روز 
س�وم خرداد، بيش از ۵۵۵ برنامه با ۱۵۰عنوان و 
موضوع در سراسر استان مركزي در سطح نواحي، 
حوزه هاي مختل�ف و كانون ها برگزار مي ش�ود. 
سرهنگ پاسدار غالمرضا كريمي، مديركل بنياد 
حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
مركزي در نشس��ت خبري با اصحاب رس��انه به 
مناسبت گراميداش��ت س��وم خرداد، با اشاره به 
برگزاري بي��ش از ۵۵۵ برنامه ب��ا 1۵0 عنوان و 
موضوع گفت: برنامه هاي ستاد گراميداشت روز 
مقاومت و پايداري با محوريت برنامه هاي شاخص 
كشوري و بومي در راستاي اهداف بيانيه گام دوم 
انقالب در سطح استان با شعار »ما مقاوم هستيم« 
اجرا مي شود.  وي با اشاره به برنامه هاي روز سوم 
خرداد افزود: اجراي صبحگاه مش��ترك، نواختن 
زنگ مقاومت و پيروزي، اجراي موزيك گلبانگ 
پيروزي رأس س��اعت 11در ميدان شهدا، صدور 
بيانيه چهلمين سالگرد س��وم خرداد، اجراي رژه 
موتوري از سوی سپاه و ساير دستگاه هاي اجرايي، 
عطرافشاني گلزار ش��هدا، همايش تعاون و امور 
ايثارگران در راستاي تبيين گام دوم انقالب و افتتاح 
مركز اورژانس شهيدان عطيفه از جمله برنامه هايي 

است كه در س��طح استان برگزار مي ش��ود.  اين 
مسئول، سخنراني فرماندهان و پيشكسوتان دفاع 
مقدس پيش از خطبه هاي نمازجمعه، تجليل و 
تكريم پيشكسوتان خانواده معظم شهدا، جانبازان 
و ايثارگ��ران و برگ��زاري اجالس سنگرس��ازان 
بي سنگر را از ديگر برنامه هاي ستاد گراميداشت 
برنامه هاي دفاع مقدس در خردادماه اعالم كرد.  
سرهنگ پاس��دار كريمي با بيان اينكه تجليل از 
خانواده شهدا و ايثارگران در برنامه هاي تمام سال 
هدفگذاري شده است، گفت: يكهزار و ۵00 برنامه 
در خردادماه از سوي تمام دستگاه ها توسط سپاه 
و بسيج در سطح شهر و روستاها برگزار مي شود.  
وي خاطرنشان كرد: تمام استان ها مكلف شدند 
پويش »س��الم فرمانده« را در قال��ب گروه هاي 
سرود حداقل ۳00نفره در مناسبت هاي مختلف 
در طول سال با محوريت آموزش و پرورش برگزار 
كنند.  آزادسازي خرمشهر از اهداف اصلي عمليات 
بيت المقدس در خالل جنگ ايران و عراق بود كه 
از س��وی ارتش جمهوري اس��المي ايران و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي انجام گرفت.  بعد از اين 
نبرد، شهر خرمشهر پس از ۵7۶ روز اشغال توسط 
نيرو هاي ارتش عراق، در روز سوم خرداد 1۳۶1 به 

وسيله نيرو هاي مسلح ايران بازپس گرفته شد. 

   اصفه�ان: همزمان با س��وم خرداد و چهلمين س��الروز آزادسازي 
خرمشهر پيكر مطهر سه شهيد مفقوداالثر شهر اصفهان شناسايي شدند. 
پيكر مطهر اين شهدا با استفاده از پالك شناسايي شده است.  »شهيد 
فريدون ابراهيمي« فرزند محمود، »شهيد محمود دهقاني پوده« فرزند 
محمد و »شهيد حسينعلي شاهچراغي« فرزند فرهاد در عمليات والفجر 

مقدماتي و در منطقه فكه به شهادت رسيده اند. 
  كهگيلويه و بويراحمد: سرهنگ پاسدار ايمان خردمند، مسئول 
مركز حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه فتح از رونمايي تابلوي 
بلوار سردار شهيد عبداهلل نجفي فرمانده گردان كهگيلويه و بويراحمدي 
در عمليات بيت المقدس خب��ر داد.  خردمند افزود: اين ش��هيد اولين 
فرمانده گردان اس��تان كهگيلويه و بويراحمدي بود كه در مرحله دوم 

عمليات بيت المقدس به فيض شهادت نائل آمد. 
  خوزس�تان: بهروز آقاي��ي، مديركل بن��ادر و دريانوردي اس��تان 
خوزستان گفت: به دنبال ورود ۳۶ فروند كشتي اقيانوس پيما به مجتمع 
بندر امام خميني)ره( از ابتداي سال جاري تاكنون، بيش از 2ميليون و 
۵00 هزار تن انواع كاالي اساسي تخليه شده است.  مدير منطقه ويژه 
اقتصادي بندر امام خميني)ره( افزود: نگهداري كاال كه بدون وقفه و به 
طور شبانه روزي انجام مي ش��ود بالغ بر 2/۵ ميليون تن انواع كاال هاي 

اساسي شامل گندم، روغن، جو و ذرت تخليه شده است. 
  مازندران: حجت االسالم محمدصادق اكبري، رئيس كل دادگستري 
مازندران گفت:۳0 هكتار از اراضي زراعي و باغي بخش پلورشهرستان 

آمل از ابتداي سال جاري آزادسازي شده است. 
  گيان: فرامرز آصفي، مدير جهادكشاورزي رضوانشهر گفت: كشت 
قراردادي برنج در هزار هكتار از شاليزارهاي اين شهر انجام شد.  آصفي با 
بيان اينكه در شهرستان رضوانشهر بالغ بر 10هزار هكتار شاليزار وجود 
دارد، افزود: به طور ميانگين در اين شهرستان 2۵ هزار تن برنج سفيد 

توليد مي شود. 
  زنجان: منوچهر صفري، مديركل راه آهن شمال غرب گفت: امسال بار 
وارداتي ۳۳درصد و بار صادراتي 20 درصد در راه آهن شمال غرب افزايش 
يافته اس��ت.  وی در رابطه با مقدار بارهاي وارداتي و صادراتي افزود: در 
فروردين  امسال بارهاي وارداتي راه آهن شمال غرب 8/4 هزار تن و بارهاي 
صادراتي ۳/1 هزار تن بوده، در حالي كه مقدار بارهاي وارداتي راه آهن 

شمال غرب ۶/4 هزار تن و بارهاي صادراتي ۵/2 هزار تن بوده است. 
  همدان: محمدكرم معصومي، مدير بنياد مس��كن انقالب اسالمي 
اسدآباد گفت: اجراي فاز دوم بهسازي و بافت با ارزش روستاي گردشگري 
ملحمدره معروف به ماسوله غرب كشور به اعتباري افزون بر ۳ ميليارد 
تومان نياز دارد.  وی فاز اول بهس��ازي روس��تا را ش��امل س��نگفرش، 
جداره سازي، اجراي مالت، احياي بناي مسجد و ديواره سازي دانست 
و تصريح كرد: فاز اول اين طرح به معابر اصل��ي، فاز دوم به معابر فرعي 
اختصاص دارد و در فاز سوم وارد مبلمان سازي روستا از جمله روشنايي و 
پياده روسازي و اجراي پارك خواهيم شد كه قطعاً اجراي دو فاز باقيمانده 

بستگي به اعتبارات خواهد داشت. 
  هرمزگان: مهدي دوستي، اس��تاندار هرمزگان با اشاره به اينكه با 
تشكيل شوراي حاكميت مراحل صدور اس��ناد مالكيت در حال انجام 
است و با بيان اينكه سوم خردادماه ۵0 سند در جزيره هرمز اعطا خواهد 
شد، گفت: صدور سند اراضي تحت مالكيت دولت يا در مالكيت نهادهاي 
تحت نظر رهبري مثل ستاد اجرايي فرمان امام)ره( و بنياد مستضعفان 

است، حل مي شود. 
  خراسان ش�مالي: مصطفي عرب عامری، سرپرست شركت آب و 
فاضالب فاروج گفت: مجتمع هفت روس��تايي جعفرآباد، مجتمع س��ه 
روستايي زينكانلو و مجتمع سه روستايي بيرم آباد، مجتمع سه روستايي 
خواجه ها در كنار روس��تاهايي از جمله مايوان، چوكانل��و و ريزه از ديگر 
روستاهاي داراي تنش آبي هستند.  عامري افزود: منظور از تنش آبي، نبود 

آب نيست و عدم تأمين آب پايدار به منزله تنش آبي محسوب مي شود.

برگزارييادواره80شهيدروحاني
درچهارمحالوبختياري

يادواره ۸۰ نفر از ش�هداي روحاني     چهارمحال وبختياري 
چهارمح�ال و بختياري  ب�ا حضور 

اقشار مختلف مردم برگزار مي شود. 
حجت االسالم و المسلمين امان اهلل حسيني صدر، مسئول نمايندگي 
ولي فقيه در س��پاه قمر بني هاش��م)ع( چهارمحال وبختياري با اشاره 
به رش��ادت هاي جامعه روحانيت در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل 
در طول هش��ت س��ال دفاع مقدس گف��ت: از ۳ هزار و ۳00 ش��هيد 
جامعه روحانيت در كشور 80 نفر از اين ش��هدا متعلق به چهارمحال 
و بختياري هستند.  وي افزود: آمار شهداي جامعه روحانيت به نسبت 
ساير اقشار بيشتر اس��ت و بعد از جنگ اين قشر اثرگذار در حوزه هاي 
س��ازندگي، مبارزه با تحريف و نهادينه كردن فرهنگ ايثار و شهادت 
نقش به سزايي داشتند.  اين مسئول خاطر نش��ان كرد: خانواده هاي 
شهداي جامعه روحانيت استان به مدرسه واليت شهركرد دعوت شده 
و به صورت ويدئو كنفرانسي در كنگره شهداي جامعه روحانيت شركت 
خواهند كرد.  حسيني صدر تصريح كرد: بيشتر شهداي جامعه روحانيت 
در ميانگين سني 18 تا 2۵ سال بوده و عمدتاً در عمليات هاي كربالي 
4 و ۵ به درجه شهادت رسيده اند به طوري كه فقط در عمليات كربالي 
۵ تعداد ۵۶7 شهيد از اين قشر تقديم شد.  وي افزود: در حال حاضر نيز 
بيش از 140 نفر جانبار، 11 آزاده از جامعه روحانيت در استان وجود 

دارد كه دونفر از اين جانبازان باالي 70 درصد جانبازي هستند. 

خانوادهشهدايعملياتاليبيتالمقدس
البرزتجليلميشوند

همزمان ب�ا برگ�زاري س�الگرد فتح      البرز
خرمش�هر در الب�رز از خانواده ه�اي 
شهداي عمليات الي بيت المقدس اس�تان البرز در تاالر شهيدان 

نژادفاح كرج تجليل و قدرداني مي شود. 
س��ليمان رس��تميان، مديركل بنياد ش��هيد و امور ايثارگ��ران البرز با 
گراميداشت ياد و خاطر شهدا به ويژه شهداي عمليات الي بيت المقدس 
سوم خرداد سالروز آزادسازي خرمش��هر گفت: مردم اين شهر در دوران 
جنگ روزهاي سختي را س��پري كردند، مادران اين شهر جواناني چون 
محمد جهان آرا را در دل پرورش دادند، جواناني كه مظهر استقامت و از 
خودگذشتگي بودند و هيچ گاه حاضر نشده و نيستند كه ذره اي از خاك 
كشور را به بيگانگان دهند.  وي با بيان اينكه البرز 170شهيد واالمقام را در 
عمليات الي بيت المقدس تقديم انقالب اسالمي كرده است، به مجاهدت 
و نقش غيور مردان استان در اين عمليات كه منجر به آزادسازي خرمشهر 
شد، اش��اره و تصريح كرد: در روز س��وم خرداد ۶1 نخستين گرداني كه 
وارد خونين شهر ش��د، گردان منتظران قائم به فرماندهي سردار شهيد 
آقا مهدي شرع پس��ند از تيپ المهدي )عج( بود.  اين مسئول با اشاره به 
شهداي شاخص استان گفت: حجت االسالم  والمسلمين رمضان جنتي 
رضوي كه پس از دفاع مقدس بر اثر جراحات آن دوران به شهادت رسيد و 
شهيد حاج علي گروسي كه در عمليات كربالي۵ به فيض شهادت نائل آمد 
اين  رزمندگان كرجي بودند كه نخستين اذان را در مسجد جامع خرمشهر 
پس از آزادي سردادند و نخستين نماز جماعت را اقامه كردند، در حالي 
 كه هنوز خرمشهر به طور كامل پاكسازي نشده بود.  رستميان از برگزاري 
مراسم يادبود شهداي فتح خرمشهر خبر داد و گفت: در مراسمي كه به 
همت بنياد شهيد و امور ايثارگران، سپاه امام حسن مجتبي )ع( استان البرز 
و شهرداري كرج برگزار خواهد شد، ضمن پاسداشت مقام شهداي عمليات 
الي بيت المقدس از خانواده هاي معظم شهداي شاخص اين عمليات تجليل 
و قدرداني خواهد شد.  وي افزود:در اين مراسم كه امروز دوم خردادماه با 
حضور خانواده هاي معظم ش��هدا و ايثارگران، مسئوالن و اقشار مختلف 
مردم از ساعت 1۶:۳0 با سخنراني سردار دقيقي رئيس اسبق ستاد تيپ 
المهدي )عج(، تيپ اعزامي از استان البرز در عمليات الي بيت المقدس در 

تاالر شهيدان نژادفالح كرج برگزار مي گردد. 

برگزارياجالسيهشهدايحقوقدانغرب
كشوربهميزبانيكرمانشاه

اجاسيه ش�هداي حقوقدان غرب     كرمانشاه
كشور با حضور دادستان كل كشور 

به ميزباني كرمانشاه برگزار شد. 
رسول بهرامي پور، رئيس سازمان بسيج حقوقدانان استان كرمانشاه در اين 
اجالسيه با اشاره به اهميت برگزاري يادواره هاي شهدا گفت: امروز برگزاري 
يادواره هاي ش��هدا به يك فرهنگ تبديل ش��ده و در حال تبديل شدن به 
يك گفتمان اس��ت.  وي با بيان اينكه برگ��زاري يادواره ها نقش مهمي در 
نهادينه كردن فرهنگ ايثار و شهادت دارد، افزود: اين اجالسيه در راستاي 
برگزاري كنگره ملي شهداي حقوقدان كشور كه به زودي شاهد برگزاري 
آن خواهيم بود، برگزار شده است.  وي در ادامه با بيان اينكه براي برگزاري 
اين اجالسيه در تالش هستيم، ادامه داد: در سه ماه گذشته زندگينامه و آثار 
شهداي حقوقدان غرب كشور را براي معرفي اين شهداي واالمقام به جامعه 
جمع آوري كرديم.  رئيس سازمان بسيج حقوقدانان استان كرمانشاه سپس با 
بيان اينكه جبهه حقوقدانان انقالبي در راستاي پيگيري و مطالبه گري حقوق 
عامه پاي كار است، گفت: اين جبهه از هيچ كوششي در راستاي دستيابي به 
حقوق عامه كوتاهي نخواهد كرد.  سردار مسعود قنبري، جانشين فرمانده 
سپاه نبي اكرم)ص( استان كرمانش��اه نيز در اين همايش از شهدا به عنوان 
س��ندهاي افتخار نظام ياد كرد و گفت: براي نهادينه كردن فرهنگ ايثار و 
شهادت در جامعه بايد براي شهدا مراسم پاسداشت برگزار كنيم.  وي با بيان 
اينكه مجموعه دادگستري استان مردمي كردن خدمات را در برنامه گذاشته 
است، افزود: در حوزه صلح و سازش اقدامات خوبي انجام شده، ضمن اينكه 
تالش در جهت آگاهسازي حقوقي جامعه در جهت پيشگيري از وقوع جرم در 
استان دنبال مي شود.  اين مسئول در ادامه اشاره اي هم به آمار باالي بيكاري 
در استان داشت و اعالم كرد: كرمانشاه از نظر بيكاري مشكالت زيادي دارد 
كه بسيجيان براي حل اين مشكالت پاي كار هستند.  در ادامه پيام دكتر 
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي به اين اجالسيه خوانده 
شد.  در پايان اين همايش ضمن رونمايي از پوستر و لوح يادبود اجالسيه، از 

خانواده هاي شهداي حقوقدان غرب كشور تجليل به عمل آمد. 

سپاهگيالن10هزارهكتارازاراضيخودرا
بهكاشتزراعتچوباختصاصداد

۱۰هزار هكتار از اراضي سپاه در استان      گيالن
گيان به منظور كاشت نهال و اجراي 
ط�رح زراع�ت چ�وب در اختي�ار متقاضي�ان ق�رار مي گي�رد. 
سردار محمد عبداهلل پور، فرمانده سپاه قدس گيالن گفت: در حوزه زراعت 
چوب با هماهنگي جهاد كشاورزي، اجراي طرح »حاج قاسم« را در استان 
از چندي پيش آغاز و پرورش نهال نيز در اين استان انجام  شده است.  وي از 
اختصاص 10 هزار هكتار از اراضي سپاه قدس گيالن به منظور كاشت نهال 
و اجراي طرح زراعت چوب در گيالن خبر داد و با بيان اينكه دولت با توسعه 
زارعت چوب، گام بلندي در حفاظت از عرصه هاي جنگلي برداشته است، 
افزود: اين مهم به كاهش قاچاق چوب نيز منجر شده و به ارتقای توليدات و 
پويايي صنايع سلولزي مي انجامد.  اين مقام نظامي با اشاره به سازمان  هاي 
مش��اركت كننده در اين طرح ادامه داد: اس��تانداري، سپاه قدس گيالن، 
سازمان جهاد كشاورزي، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري، دانشگاه ها 
و مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان گيالن در اين 
طرح مشاركت دارند.  سردار عبداهلل پور، يكي از اهداف طرح زراعت چوب 
را عدم وابستگي به واردات دانست و تصريح كرد: نياز روزافزون، گسترش 
صنايع چوبي، كمك به تأمين مواداوليه صنايع چوبي و كمترشدن نياز به 
واردات و قاچاق چوب، كمك به اقتصاد و معيشت كشاورزان با استفاده از 
زراعت چوب در اراضي مستثنيات مردمي و حفظ جنگل هاي هيركاني و 
كمك به محيط زيست از جمله اهداف مهم در طرح زراعت چوب است.  وي 
با بيان اينكه افزايش طرح زراعت چوب در استان باعث ايجاد اشتغال پايدار 
در استان مي شود، تصريح كرد: طبق آمار تاكنون ۵ هزار و 200 كشاورز 
صنوبركار به صورت اشتغال مس��تقيم، 10تثبيت اشتغال قريب شركت 
صنايع چوبي، تثبيت اشتغال ۳00 نفري و اشتغال يكهزار و ۵00 راننده و 
كارگر برش درخت به طور غيرمستقيم در گيالن انجام شده است.  به گفته 
فرمانده سپاه قدس گيالن طرح زراعت چوب اگر منجر به افزايش، توليد در 
واحد سطح، افزايش سطح صنوبركاري، بهبود كيفيت محصول و همچنين 
كاهش زمان توليد شود، مي توان به راحتي اقتصاد گيالن را رونق بخشيد. 

13هزارمترمربعبهفضايفرهنگي
خراسانجنوبيافزودهميشود

با اتمام س�اخت فضاي فرهنگي و هنري در خراسان جنوبي 
ك�ه ب�ا ميانگي�ن پيش�رفت فيزيك�ي ب�االي ۶۰ درص�د، 
 ۱۳ه�زار مترمربع ب�ه اين اي�ن مكان ه�ا افزوده مي ش�ود. 
محمود رمضاني، سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان 
جنوبي با بيان اينكه  1۳هزار مترمربع به فضاي فرهنگي وهنري خراسان 
جنوبي افزوده مي شود، گفت: در حال حاضر 2۵هزار و 4۳9 متر مربع 
فضاي تخصصي فرهنگي و هنري در استان وجود دارد و مورد استفاده 
هنرمندان و فرهنگ دوستان قرار مي گيرد.  وي  گفت: خانه فرهنگ و 
آمفي تئاتر عالمه فرزان، دو پروژه تأثيرگذار هستند كه اميدواريم هر چه 
زودتر با حمايت هاي استاندار به بهره برداري برسند.  اين مسئول افزود: 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نگاه مثبتي نسبت به خراسان جنوبي دارد 
و نماينده وزير خرداد امسال به استان سفر و از پروژه ها نيمه تمام بازديد 

خواهد كرد تا اعتبارات الزم براي تكميل پروژه ها پيش بيني شود.

گراميداشتسالگردآزادسازيخرمشهر
با60ويژهبرنامه

همزم�ان ب�ا گراميداش�ت هفت�ه مقاوم�ت، بي�ش از 
۶۰ عن�وان برنامه در شهرس�تان انزل�ي اجرا خواهد ش�د. 
سرهنگ پاسدار حميد جانباز، فرمانده س��پاه ناحيه بندرانزلي 
گفت: به مناسبت سالگرد آزاد سازي خرمشهر بيش از ۶0 عنوان 
برنامه از سوي پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت بسيج در سطح اين 
شهرستان اجرا مي ش��ود.  وي با اش��اره به اينكه اين برنامه ها با 
محوريت جهاد تبيين و توليدات رسانه اي است، افزود: برگزاري 
مسابقات ورزش��ي، بزرگداشت ش��هداي محله، رژه خودرويي، 
برپايي ايستگاه صلواتي، طبخ نان رايگان، پيش بيني براي توزيع 
۵00 بس��ته كمك معيش��تي، برپايي ميز خدمت، گراميداشت 
يادواره شهداي عمليات بيت المقدس و 12 شهيد از انزلي از جمله 
اين برنامه هاست.  اين مسئول همچنين طرح پاكسازي ساحل و 

حاشيه تاالب را يكي ديگر از اين برنامه ها اعالم كرد.

راهاندازيسامانهگندزدايي
خطانتقالآبچاهچنير

سامانه گندزدايي خط انتقال آب آشاميدني بوشكان ازچاه 
چنير راه اندازي شد. 

حسين رمضاني، مدير امور آب و فاضالب دشتستان در استان بوشهر با 
اشاره به راه اندازي سامانه گندزدايي خط انتقال چاه چنير براي كلرزني 
آب آشاميدني بوشكان گفت: روستا هاي شلدان، ايل شهر، حاجي آباد، 
امامزاده و منصورآباد دشتستان هم زير پوشش قرار مي گيرند.  وي افزود: 
اين سامانه به صورت شبانه روزي آب آشاميدني اين شبكه آبرساني را 
گندزدايي و بهداش��تي مي كند.  اين كارشناس آب و فاضالب با اشاره 
به كلرس��نجي روزانه آب تصريح كرد: همواره كيفيت آب در شهر ها و 
روستا هاي دشتستان تحت كنترل و پايش قرار دارد و در صورت مشاهده 
هرگونه مشكل بالفاصله اقدام الزم انجام مي شود.  رمضاني افزود: در 
راستاي تأمين آب آشاميدني سالم و بهداشتي، آب مصرفي شهر ها و 

روستا هاي دشتستان همواره مورد پايش و آزمايش قرار مي گيرد.

   بوشهر   گيالن    خراسان جنوبي

ايجاداشتغالبرايهزاركرماني
باحلمشكلمعدنمسدرآلو

با رفع موانع موجود برسر معدن مس      كرمان
درآلو در استان كرمان زمينه اشتغال 

براي يكهزار نفر فراهم شد. 
دادخدا ساالري، دادستان عمومي و انقالب مركز كرمان در نشست اقتصاد 
مقاومتي گفت: توسعه اشتغال يك اقدام مهم پيشگيرانه از وقوع جرم است 
و نقش بسيار مهمي در كاهش جرايم دارد.  وي از حل مشكالت پيش روي 
معدن مس درآلو با تدبير قضايي خبر داد و افزود: با اين اقدام زمينه اشتغال 
يكهزار نفر فراهم شده است.  در ادامه اين نشست، علي رستمي، مديرعامل 
شركت ملي مس ايران از اتخاذ تصميمات راهگشا در جهت حل مشكالت 
معدن مس درآلو خبرداد و گفت: با رفع موانع اين كارخانه زمينه اشتغال 
يكهزار نفر فراهم مي شود.  وي يادآور شد: حدود 90 درصد تجهيزات اين 
معدن نصب شده بود و ادامه اين كار منوط به تأمين آب مورد نياز آن بوده 
است.  اين مسئول افزود: با ادامه كار اين مجموعه و توسعه مي توان براي 

افراد ديگري نيز اشتغال ايجاد كرد. 

خدماترايگاندندانپزشكيبهدانشآموزانمدارساستثناييمراغه
اكي�پ س�يار     آذربايجان شرقي
دانش���كده 
دندانپزشكي مراغه با حضور در سه مدرسه 
اس�تثنايي اين شهرس�تان ب�راي ۱۵۰نفر 
خدم�ات دندانپزش�كي ارائ�ه كردن�د. 
رضا قاسمي، مسئول اداره بهداشت دانشكده علوم 
پزشكي مراغه با اشاره به ارائه خدمات به دانش آموزان 
سه مدرسه كودكان اس��تثنايي در اين شهرستان 
گفت: اين خدمات شامل، معاينه دندان، كشيدن 
دندان هاي پوسيده، جرم گيري، تجويز دارو و ارجاع به متخصص بود.  وي افزود: ارائه اين خدمات توسط اكيپ 
سيار دانشكده دندانپزشكي مراغه با حضور يك دندانپزشك به همراه دو تكنسين و در مدت سه روز انجام شد.  به 
گفته مسئول اداره بهداشت دانشكده علوم پزشكي مراغه، اكيپ سيار دندانپزشكي دانشكده علوم پزشكي مراغه 
از دو سال قبل راه اندازي شده و هر سال به هزار نفر در مناطق محروم، روستا ها و مدارس خدمات دندانپزشكي 
رايگان ارائه مي كند.  قاسمي ادامه داد: با توجه به وجود برخي از محروميت ها در برخي از مناطق اين شهرستان، 

اين اكيپ قرار است با شناسايي دانش آموزان كم برخوردار به آنها نيز خدمات دندانپزشكي ارائه دهد.


