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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

 موافقت فدراسیون جهانی بسکتبال 
با حضور محجبه زنان در مسابقات

معاون امور زنان وزارت ورزش از موافقت 
فدراسیون جهانی بس��کتبال با حضور محجبه 
زنان ورزش��کار ایرانی در مسابقات بین المللی 
خب��ر داد.به گ��زارش مه��ر، فریب��ا محمدیان 
درخصوص نظر فدراسیون جهانی بسکتبال در 
رابطه با پوشش اسالمی بانوان بسکتبالیست در 
تورنمنت ه��ای بین المللی گفت: طراحی لباس 
برای بانوان بسکتبالیس��ت برنام��ه ای هدفمند 
بود که با نامه وزیر ورزش به رئیس فدراسیون 
جهانی بس��کتبال مبنی بر اینکه حضور محجبه 
بانوان بسکتبالیس��ت در عرصه های بین المللی، 
امری مهم و قابل توجه است به جریان افتاد چرا 
که موضوع حضور زنان بسکتبالیست ایرانی از 
دستور کار آنها خارج شده بود.معاون امور زنان 
وزارت ورزش و جوانان افزود: با پیگیری وزیر 
ورزش، این پرون��ده مجددا به جریان افتاد؛ به 
همین دلیل مس��یر برنامه ریزی ش��ده ای را طی 
کردیم و پ��س از برگزاری مس��ابقات زنان به 
صورت محجبه، ناظر فیبا بس��یار راضی بود و 
اعالم کردند لباس اس��المی زنان بسکتبالیست 
برای حضور در مسابقات جهانی را پذیرفته اند 
و در این فاصله تیم بس��کتبال سه نفره ایران با 
حضور در تورنمنت آسیای میانه حضور یافته 
و مقام س��وم را کسب کرد. محمدیان در حالی 
این خبر را در گفتگو با سایت خانه ملت عنوان 
کرده است که مجمع عمومی فدراسیون جهانی 
بس��کتبال برای تصمیم گی��ری نهایی در مورد 
حضور محجبه زنان بسکتبالیس��ت در میادین 
بی��ن المللی، اردیبهش��ت م��اه در هنگ کنگ 

برگزار می شود.

خبرنامه

 شاهکار رونالدو 
UCL با ۴۶ هت تریک و ۱۰۰ گل در

 کریس��تیانو رونال��دو چه��ل و شش��مین 
هت تریک خ��ود را برابر بای��رن مونیخ انجام 
داد و توانس��ت اولین بازیکن تاریخ باش��د که 
تعداد گل های��ش در لیگ قهرمانان اروپا س��ه 
رقمی ش��ده است. کریستیانو رونالدو توانست 
در بازی گذش��ته تیمش برابر بایرن مونیخ مرد 
اول تیمش باشد و با سه گلی که به ثمر رساند، 
به تیمش کمک کن��د تا به نیمه نهایی راه یابد.
این چهل و شش��مین هت تری��ک رونالدو در 
دوران فوتبالش ب��ود.  این بازیکن پرتغالی ۴۱ 
هت تریک ب��ا پیراهن رئال مادرید، چهار هت 
تری��ک با پیراهن پرتغ��ال و یک هت تریک با 
پیراهن منچس��تریونایتد در کارنامه خود داشته 
است.رونالدو در بازی رفت برابر بایرن مونیخ 
توانس��ت دو گل بزند تا تعداد گل هایش را در 
کلی��ه رقابت های باش��گاهی اروپا به عدد ۱۰۰ 
برس��اند. او همچنین با هت تریک برابر بایرن 
مونی��خ در بازی برگش��ت، تع��داد گل هایش 
در لی��گ قهرمانان اروپا را نیز به ۱۰۰ رس��اند 
ت��ا نخس��تین بازیکن تاریخ باش��د که در لیگ 
قهرمانان اروپا توانس��ته است تعداد گل هایش 
را س��ه رقمی کند. رونالدو در کلیه رقابت های 
اروپایی که شامل بازی های انتخابی هم می شود، 
۱۰۳ گل وارد دروازه حریف��ان ک��رده اس��ت.
رونالدو بعد از نمای��ش فوق العاده برابر بایرن 
مونیخ، اکنون به حضور موفق در ال کالس��یکو 
و بازی برابر بارس��لونا فکر می کند. این دیدار 
یکش��نبه هفته آینده و س��اعت ۲۳:۱۵ به وقت 
تهران در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید 

برگزار می شود.

خبرنامه

و  وزارت ورزش  اس��تعدادیابی  مدی��رکل 
جوان��ان با اش��اره به تخصیص تنه��ا ۳۰ درصد 
بودجه برای استانداردسازی پایگاه های قهرمانی 
در ۳ س��ال گذش��ته گفت: امیدوارم ۷۰ درصد 
بودجه باقیمانده برای استانداردسازی پایگاه های 
قهرمانی ۳۱ اس��تان امسال تعلق پیدا کند، تا این 
پایگاه ها را به یک مرکز علمی و تخصصی تبدیل 
کنیم.دکت��ر رامی��ن طباطبایی افزود: در ۳ س��ال 
گذش��ته برای این که بتوانیم پایگاه های قهرمانی 
۳۱ اس��تان را به آخرین دستاوردها و تجهیزات 
علم��ی نزدیک کنیم تا به عنوان یک مرکز علمی 
و تخصصی در زمینه کشف، شناسایی و پرورش 
قهرمانان مل��ی آن را مطرح کنی��م، فعالیت های 
زیادی ص��ورت گرفت��ه و با ارزیاب��ی عملکرد 
فدراس��یون ها در این مدت توانسته ایم با تشکیل 
بانک اطالعات اس��تعدادیابی، استان ها را در امر 
کش��ف، شناس��ایی و پرورش قهرمانان و تزریق 
آن ه��ا به تیم های مل��ی اولویت بندی کنیم. حتی 
برای این فدراس��یون ها مسیر فرایند استعدادیابی 
را به درس��تی طی کنند، آزمون هایی را در قالب 

بروش��ور و س��ی دی در اختی��ار فدراس��یون ها 
گذاشتیم تا از این فرایند نهایت استفاده را داشته 
باشند.او گفت: سال گذش��ته جشنواره همگانی 
استعدادیابی را در کل ۳۱ استان براساس آمایش 
ورزش قهرمان��ی در ۵ رش��ته  ورزش��ی برگزار 
کردیم که با توجه به اس��تقبال خوب خانواده ها، 
امس��ال بنا داریم این جش��نواره را تحت عنوان 
»طرح ملی اس��تعدادیابی« در ۱۰ رش��ته  ورزشی 
برگزار کنیم تا در هر اس��تان استعدادهای خوبی 
را در رش��ته های مختلف کش��ف، شناس��ایی و 
در نهای��ت برای س��طوح ملی پ��رورش دهیم.
مدیرکل اس��تعدادیابی وزارت ورزش و جوانان 
خاطرنش��ان کرد: تمام تالش مان بر این است تا 
با استانداردسازی پایگاه های قهرمانی و با احیاء 
و تجهی��ز کردن ای��ن پایگاه ها مطاب��ق با قوانین 
علم��ی، در بخش اس��تعدادیابی نهایت بهره بری 
را در تربیت قهرمانان ملی داش��ته باشیم. البته با 
وجود اعتبارات پیش بینی ش��ده برای دستیابی به 
چنین هدف مهمی، تنها ۳۰ درصد بودجه )یعنی 
از ۱۸میلی��ارد پیش بینی ش��ده تنها ۶ میلیارد( در 
۳ سال گذش��ته برای این پروسه اختصاص پیدا 
ک��رده و ۷۰ درصد مابقی هنوز پرداخت نش��ده 
است که امیدوارم امسال با توجه به رشد خوب 
اعتب��ارات ورزش کش��ور، ۷۰ درص��د بودج��ه 
باقیمانده برای فعال ک��ردن پایگاه های قهرمانی 

۳۱ استان تخصیص پیدا کند.

آرش برهانی، مهاجم س��ابق اس��تقالل دیروز از 
دنیای فوتبال خداحافظی کرد. به گزارش ایسنا، برهانی 
پس از این تصمیم در بیانیه ای نوشت: در ذهنم نه دنبال 
کلمات درش��ت می گردم، نه پی بزرگنمایی هس��تم، 
هواداران استقالل و فوتبال ایران چنان عزتی برای من 
س��اخته اند که کلمه ای نمی توانم برای آنها بیابم که در 
بیانیه خداحافظی قرار دهم، دست تک تک هواداران را 
می بوسم و از ته دل می گویم همه آنها را دوست دارم 
و تاکید می کنم که »غ��م درونم را از این خداحافظی 
نمی توانم کتمان کنم«.قصور و کاس��تیهای را با آن دل 
پر مهر و محبت همیشگیتان به من ببخشایید. در این 
لحظه که از شما خداحافظی می کنم آسوده خاطرم که 
تمام س��عی و تالش خودم و برای خوشحال کردن و 
سربلندی تیم خودم انجام دادم.این افتخار که برای دو 
تیم ستاره دار )بواسطه ی قهرمانی در آسیا( بازی کردم 
برایم تا همیش��ه خواهد ماند. ی��ک قهرمانی با پاس 
دوست داش��تنی و چهار قهرمانی با استقالل دو ستاره 
کبیر، محبِت شما عزیزان و کلی خاطرات خوش تمام 
سرمایه من در این چند سال حضورم بود.از رسانه ه�ای 
مکتوب، صوتی و تصوی��ری، خبرنگاران عزیزی که 
نقش زیادی در پیشرفت من داشتند تشکر می کنم. از 
مدیران و مربیان عزیزم تش��کر می کنم و از آن مدیران 
و مربیانی که س��هم بیش��تری در پیشرفت من داشتند 
سپاس��گزارم.از آن دس��ته از هم تیمی های عزیزم که 
ساده و بی آالیش برای یک هدف )موفقیت استقالل( 
مرا طی این س��ال ها یاری و همراهی کردند صمیمانه 
تشکر می کنم و برایشان بهترین ها  را آرزو می کنم. هر 
آمدنی رفتنی هم دارد، با این وجود فکرش را نمی کردم 
که اینگونه از اس��تقالل و فوتبال خداحافظی کنم، هر 
چند این روزها این جور رفتن ها باب شده اما دوست 
داشتم با پیراهن پرافتخار استقالل از فوتبال کنار بروم و 
حاال همین جا از هواداران خداحافظی می کنم، تنها در 
گوشه ای از ایران با قلبی آبی. تنها حسرت من هم ستاره 
س��وم خواهد بود که نتوانستم آن را برای استقالل و با 
استقالل و هوادارانش به دست بیاورم.تصمیم نداشتم 
که در ایران در تیم دیگری بازی کنم ولی همانگونه که 
در ابتدای فصل نقل و انتقاالت ش��ایعه هایی به وجود 
آمد توفیق اجباری نصیبم شد که در تیم خوب پیکان 

که جز خوبی و احترام و عزت چیز دیگری از بازیکنان، 
مربیان و مدیران این تیم دوست داشتنی ندیدم بپیوندم و 
بابت همه ی خوبی ها از آنها تشکر می کنم.تا زنده هستم 
استقاللی و هوادار استقالل هستم و در روز وداع از دنیا 
هم دوست دارم مرا با پیراهن مقدس استقالل به خاک 
بس��پارند.امیدوارم که در کارهایتان موفقیت به کامتان 
باشد و همدلی و اتحاد در برابر مشکالت رفیق راهتان.
ارادتمند و آرزومند آرزوهای نیکتان هستم.
آرش برهانی 96/01/30

استعدادیابی برای ۱۰ رشته  ورزشی 
برگزار می شود

 خداحافظی آرش برهانی 
از دنیای فوتبال

 جوان گرایی می کنم 
اما بازیکنان سوم جهان را از دست نمی دهم

س��رمربی تیم ملی فوتسال ایران با تاکید بر اینکه مردان سوم جهان را از دست نمی دهد گفت: 
 در صورتی که ش��رایط خوب باش��د با تیمی جوان به مس��ابقات آس��یایی خواهیم رفت.سیدمحمد 
ناظم الش��ریعه درباره تصمیمش برای اعزام تیم »ب« به مس��ابقات داخل سالن آسیا و موافقت کمیته 
فنی و توسعه با این درخواست، به خبرنگار مهر گفت: با شرایطی که هست قصد داریم یکسری از 
بازیکنان جوان را به وضعیت استاندارد نزدیک کنیم.وی افزود: شرایط بازیکنان اصلی تیم ملی خوب 
اس��ت و باید خود را در همین ش��رایط آماده نگه دارند. دو هفته دیگر ۲۵ بازیکن تلفیقی از جوانها 
و بازیکنان اصلی تیم ملی را دعوت می کنیم تا آمادگی آنها را بس��نجیم. به هر حال باید بازیکنان به 
آمادگی مطلوبی دست یابند.سرمربی تیم ملی فوتسال تاکید کرد: با این حال بازیکنانی که با تیم ملی 
به عنوان سوم دنیا دست یافتند را از دست نمی دهم ولی آنها هم باید بدانند که آماده باشند و در فرم 
مطلوبی به س��ر ببرند.ناظم الشریعه در پاس��خ به این سئوال که چند درصد تیم ملی برای حضور در 
مسابقات داخل سالن آسیا از بازیکنان جدید تشکیل می شود، گفت: درصد که نمی توانم بگویم ولی 

دنبال این هستیم تا بازیکنان جوان ببریم و باید دید شرایط چگونه خواهد بود.
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 گیالن  استان  ویژه 

دکتر کی��وان محم��د در جلس��ه کمیته برنامه ریزی شهرس��تان تالش، 
درس��خنانی به وظایف مسئوالن اجرایی در قبال مردم اشاره کرد و گفت: ما 
مجموعه ای از مدیران این کش��ور هستیم که در سطوح میانی به پایین، اداره 
امور مردم به ما محول ش��ده است. اگر خیریت و گشایشی در کار مردم در 
حال انجام است به حمد ا... در آن نقش داریم و اگر خدای ناکرده ،کمبود و 

غفلتی وجود دارد، ما مدیران در آن بی تاثیر نبوده و نقش داریم.
وی با اش��اره به بیان مشکالت مالی از س��وی مدیران شهرستان تالش 
گفت: معضالتی نی��ز مربوط به بخش برنامه ای وج��ود دارد و اگر در حال 
حاضر گشایشی از نظر مالی برای کشور حاصل شود برنامه های مطالعاتی در 
زمینه محیط زیس��تی، گردشگری و غیره در این شهرستان وجود ندارد.دکتر 
محمدی با بیان ظرفیت های بالقوه شهرستان تالش اظهار کرد :این شهرستان 
دارای پتانسیل های مختلف در بخش گردشگری و تاریخی است که هویت 
این منطقه محسوب می شود و می توان با ایجاد هتل ها ؛ فضاهای اقامتی و 
تفریحی ،گردشگر را در این منطقه برای مدت کوتاهی جذب کرد و اسکان 
داد.رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن عنوان کرد: باید به بخش خصوصی 
خود اعتماد کنیم و این بخش خصوصی و سرمایه گذاری نیز نیازمند امنیت 
و آرامش است .سرمایه گذار به هیچ وجه حاضر نیست در جایی که احتمال 
ریسک و خطر باال وجود دارد سرمایه گذاری کند.محمدی خاطرنشان کرد: 
برای اصالح کش��ور باید برنامه و س��ازماندهی نیروی انس��انی، بهره وری و 
س��رمایه گذاری داشته باشیم. در سطح عالی باید اعتماد دنیا را جلب کنیم تا 
س��رمایه گذاران خارجی را جذب کنیم .وی تصریح کرد: باید تولید ثروت 
کنی��م و امکان��ات مادی خوبی را برای نیروهای انس��انی فراه��م کنیم و به 
نیروها آموزش دهیم تا به روز باش��ند.رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گیالن 
با اشاره به مباحث مطرح شده و درخواست بودجه برخی از مدیران شهری 
گفت: همه از س��ازمان برنامه و بودجه گیالن انتظار بودجه ریزی در س��طح 
 اس��تان را دارند در حالی که بودجه ای که به استان اختصاص می یابد حدود 
۵ درص��د و مابق��ی در اختیار وزارتخانه هاس��ت. عالوه بر ای��ن حدود ۳۰ 

درصد بودجه کل کش��ور در اختیار دولت اس��ت که ح��دود ۸۰ درصد آن 
ص��رف حق��وق و مزایا و ح��دود ۲۰ درصد صرف امور عمرانی می ش��ود.
محمدی راه حل مس��ائل امور مربوط به توس��عه و عمران و آبادانی را ،در 
 افزایش بهره وری و درآمدها دانس��ت و اضافه کرد: باید با کمک و جذب 
س��رمایه  گذاری بخش خصوصی در داخل وس��رمایه گذاری خارجی برای 
افزایش درآمد کش��ور تالش نماییم.رئیس س��ازمان برنامه و بودجه استان 
گی��الن با اش��اره نامگذاری س��ال جاری به ن��ام "اقتص��اد مقاومتی، تولید 
و اش��تغال" از س��وی مق��ام معظم رهبری گف��ت: تولید و اش��تغال بدون 
س��رمایه گذاری امکان پذیر نیس��ت. به عنوان یک نمونه، تجلی تحقق این 
موضوع را طی بازدید از سایت پرورش ماهیان خاویاری که سرمایه گذاری 
آن توسط بخش خصوصی بود، مش��اهده کردیم. سرمایه گذار کار خود را 
ابتدا با تنها س��ه حوضچه آغاز کرد ولی ظرف ۱۰ سال به ۱۰۰۰ حوضچه 

افزایش داد و توانست در بخشی از اقتصاد موفق عمل نماید.

مهندس احمد علی ش��هیدی در نشس��ت با قائم مقام صدا و سیمای 
مرکز گی��الن گفت: امروز م��ا در جهانی زندگی می کنیم که رس��انه های 
همگانی، روزنامه ها، مجالت ، سینما و تلویزیون نقش کلیدی و مهمی را 
دارند.مدیر عامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت: با توجه 
به توس��عه روز افزون تج��ارت، تبلیغات به عنوان یکی از اساس��ی ترین 
ابزارهای آن اهمیت بس��یار یافته اس��ت. هرچند تبلیغ��ات موضوعی تازه 
نیس��ت و اهمیت آن به جایی رس��یده اس��ت که تصور تجارت جدای از 
تبلیغات با ش��یوه مدرن غیر ممکن است.وی افزود: رسانه ها به خصوص 
رادی��و و تلویزیون نقش تس��ریع کننده ای در تبلیغ��ات دارند و در همین 
راس��تا، صدا و سیمای مرکز گیالن می تواند حامی بزرگی برای واحد های 
صنعتی در ایجاد بازار داخلی و رونق بخش��ی به آن باش��د. رئیس هیات 
مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیالن گفت: رسانه ها در شرایط کنونی 
یکی از مهمترین دس��تاوردهای پیش��رفت بش��ری و یکی از با ارزشترین 
وس��ایل آگاهی رسانی همگانی هستند که پیوس��ته و با سرعت باالیی به 
دلیل جایگاه، اهمیت کلیدی و مطابق نیازمندی متقاضیان در حال گسترش 
و فراگیری اند.وی بیان داش��ت: امیدوارم ش��رایط به شکلی پیش برود که 

ش��اهد مصرف روز افزون کاالی ایرانی و گیالنی باش��یم آن هم در جهت 
ایجاد اشتغال برای جوانان و رفع دغدغه های صنعتگران به ویژه در استان.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن:

تولید و اشتغال بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیالن تاکید کرد 

نقش مهم و کلیدی رسانه ها در تبلیغات

نوبت اول 

شهرداری پرند در نظر دارد اجرای خرید آب غیر شرب را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و با صالحیت و با شرایط ذیل واگذار نماید.

محل تامین مبلغ اعتبار )ریال(موضوع مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت در مدت اجرااعتبار

مناقصه)ریال(

1
خرید آب غیر شرب جهت 

آبیاری فضای سبز
12/000/000/000

600/000/000یکسالاعتبارات داخلی)دوازده میلیارد ریال(

شرایط:
۱- مهلت و محل توزیع اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد مهلت توزیع  و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج 

آگهی نوبت دوم می باشد.)روز انتشار آگهی محاسبه میشود.(
۲-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز دوشنبه  مورخ ۱۳9۶/۲/۱۸ می باشد. 

۳- شهرداری در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است.

۴- هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
۵- هزینه دریافت اسناد مناقصه ۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 

الزم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد, سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، 
اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر۳۰  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید 

پرند ، میدان بصیرت ساختمان مرکزی شهرداری پرند مراجعه نمایند. 
شفا نظرپور
شهردار پرند

آگهی مناقصه عمومی

مراسم بزرگداشت سرداران شهید اسحاق دارا 
و اسدا... رئیسی، از شهدای مبارزه با آمریکا در خلیج 
فارس، با حضور مردم در س��واحل خلیج فارس در 
بندرعباس برگزار شد. به گزارش ایسنا،سردار علی 
عظمایی- فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی در این مراس��م گفت: 
شهیدان دارا و رئیسی از افتخارات هرمزگان هستند 
که در سال ۶۷ در نبرد مستقیم با آمریکای جنایتکار به 
درجه رفیع شهادت نائل شدند. جوانان هرمزگانی در 
آن روز با رشادت و توکل بر خدا به جنگ مستقیم با 
آمریکا رفتند و توانستند بالگرد آمریکایی های متجاوز 

را ساقط کنند.

وی ادام��ه داد: س��ردار ش��هید دارا در عملیات 
والفج��ر ۴ به درجه جانبازی رس��یده بود، اما با 
ای��ن وجود باز هم صحنه نبرد را ترک نکرد وبه 
مبارزه با دش��من ادامه داد و سردار شهید رئیسی 
نیز ف��ردی متدین ب��ود که برای دف��اع از وطن 
جانانه با دش��من جنگید و به معبود حق شتافت.
همچنی��ن س��ردار زارع - فرمان��ده منطقه یکم 
نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
نیز در این مراسم گفت: وظیفه ماست که حافظ 
آرمان ها و ارزش های ش��هدا باش��یم و راه آن ها 
را ادامه دهیم. س��رداران ش��هید دارا و رئیسی از 
رزمندگان رشیدی بودند که در عملیات مقابله به 

مثل علیه آمریکا در خلیج فارس شرکت کردند و 
ضربات سنگینی به این جنایتکاران وارد کردند.
در ادامه این مراس��م فرزند ش��هید رئیسی نیز با 
قرائت وصی��ت نامه پدر ش��هیدش گفت: برای 
ش��هیدان دارا و رئیس��ی ادوات نظامی مهم نبود 
و آن ه��ا با یک قایق کوچک ب��ه نبرد بزرگترین 
کش��تی های نظامی رفتند، زیرا به خداوند توکل 
داش��تند.گفتنی اس��ت، سرداران ش��هید اسحاق 
دارا و اس��دا... رئیسی، ۲9 فروردین سال ۱۳۶۷ 
همزمان با نخستین روز ماه مبارک رمضان، پس 
از چند س��اعت نبرد مس��تقیم با آمریکایی ها در 

خلیج فارس، به شهادت رسیدند.

دبیر کنگره شهدای آماد و پشتیبانی سپاه از 
برگزاری سومین دوره یادواره شهدا در سپاه های 
اس��تانی خبر داد.س��یدابراهیم میرزاحسینی در 
گفت وگ��و با ایس��نا با اعالم ای��ن خبر،توضیح 
داد: قرار اس��ت سومین دوره از یادواره شهدای 
تدارکات و پش��تیبانی س��پاه از خرداد ماه آغاز 
ب��ه کار کند. با توجه به ش��رایط آب و هوایی، 
اولوی��ت برگزاری این یادواره ها از اس��تان های 
جنوب کشور و مناطق گرمسیر است.وی افزود: 

در صورت��ی که ه��ر یک از اس��تان ها بخواهند 
کتابی پیرامون ش��هدای آماد و پشتیبانی سپاه به 
ن��گارش درآورند از آنه��ا حمایت های مادی و 

معنوی خواهد شد.میرزاحسینی در پایان گفت: 
همچنین »مستند ۱۱۰ فرمانده شاخص تدارکات 
و پشتیبانی سپاه« تکمیل شده است و به تدریج 
برخی از آنها از رس��انه ملی به روی آنتن رفته 
اس��ت. مابقی نیز با توجه به مناسبت های دفاع 
مقدس به نمایش درمی آیند. نکته قابل توجه در 
ساخت این مس��تندها آن است که بسیج رسانه 
ملی در ساخت آنها با کنگره شهدای تدارکات 

و پشتیبانی سپاه همکاری داشته است.

 برگزاری مراسم بزرگداشت 
سرداران شهید اسحاق دارا و اسدا... رئیسی 

یادواره شهدای تدارکات 
 و پشتیبانی سپاه در 

32 استان برگزار می شود


