
آس�تان قدس رضوي در اف�ق 1410، باي�د پوياتري�ن، كارآمدترين، 
هم افزاترين و اثرگذارترين نهاد اسالمي در جهان باشد. اين جايگاه، 
بخشي از چشم اندازي است كه با انجام مأموريت هاي اين آستان طي 
10 س�ال آينده حاصل خواهد شد و در س�ند »سياست هاي كالن« بر 

تحقق آن تأكيد شده است. 
به گزارش آستان نيوز، سند سياست هاي كالن آستان قدس رضوي توسط 
حجت االسالم و المس��لمين »احمد مروي« توليت اين آستان ابالغ شد؛ 
سندي كه حاصل يك سال هم انديشي جمعي نخبگان و كارشناسان داخل 
و بيرون مجموعه آس��تان قدس رضوي است و در كنار اس��تفاده از اسناد 
باالدستي، ويژگي هاي خاصي هم دارد كه آن را از ديگر نمونه هاي مشابه 
متمايز مي سازد. با »مصطفي خاكسار قهرودي« قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوي به گفت وگو نشستيم تا او جزئيات اين سند را برايمان شرح 
دهد و از مأموريت، سياست ها و اهداف تعيين ش��ده در آن بگويد. آن چه 

مي خوانيد، مشروح گفت وگوي ما با جناب آقاي خاكسار قهرودي است. 
 ابتدا بفرماييد ضرورت تدوين اين سند چه بود و چرا به سراغ 

انجام كار رفتيد؟
الزم مي دانم در ابتدا، مراتب تقدير و تش��كر خودم از توليت معزز آستان 
قدس رضوي را اعالم كنم چراكه با ابالغ اين سند و تصوير وضعيت مطلوب 
آستان، فرصت ارائه خدمت آگاهانه و هدفمند خادمان حضرت رضا)عليه 
السالم( به زائران ايشان و همه آنهايي كه چشم اميد به اين آستان مقدس 
دارند، بيش از گذشته فراهم س��اختند. نكته مهمي كه بايد در آغاز به آن 
اشاره كنم اين است كه ما براي تدوين س��ند سياست هاي كالن، دو سند 
قبلي آس��تان قدس رضوي را مورد توجه قرار داديم و از نقاط قوت آنها در 
تدوين سند جديد بهره گرفتيم. هدف ما اين بوده كه بتوانيم اسناد قبلي 
را با لحاظ كردن شرايط امروز، نيازها و مأموريت هاي جديد، به روزرساني 
كنيم و با باالبردن سطح دقت خود، سندي جامع تر و كامل تر داشته باشيم. 
براي اين مهم، از هم انديشي كارشناس��ان و نخبگان مختلف و همچنين 
خبرگان بيرون از مجموعه آس��تان قدس رضوي نيز به��ره برديم؛ چراكه 
معتقديم نظرات، ايده ها و نقدهاي اين افراد مي تواند به ارتقاي كيفيت ارائه 
خدمات كمك كند. در نهايت پس از يك سال كار فشرده و همفكري يك 
جمع نخبگاني، به لطف خدا و عنايت حضرت رضا)عليه السالم(، اين سند 

تكميل شد و توليت معزز آستان قدس رضوي نيز آن را ابالغ كردند. 
 بر اساس چه ضرورت هايي، سراغ تدوين اين سند راهبردي 

رفتيد؟
به دو دليل مهم نوشتن چنين سندي ضرورت داش��ت. دليل اول اصالح 
نگاه ها، رويكردها و تدقيق و به روزرس��اني مأموريت ها در آس��تان قدس 
رضوي )به ويژه با عنايت به مأموريت هاي ابالغ شده در حكم رهبر معظم 
انقالب اسالمي براي انتصاب توليت اين آستان( بود. دومين دليل هم نيازها 
و اقتضائاتي است كه به مرور زمان ايجاد مي شود و بنابراين الزم بود اسناد 
گذشته بازبيني و سندي جديد تدوين شود. حاال اين سند چارچوبي براي 
دقيق كردن جهت گيري ها و هم افزايي مجموعه هاي آستان قدس رضوي 
ايجاد مي كند تا ما بتواني��م از موازي كارها و تضييع ت��وان در بخش هاي 
مختلف جلوگيري كني��م و ضمن پرهيز از عملكرد جزي��ره اي با حركتي 
هماهنگ، آگاهانه و در مس��ير درس��ت، براي تحقق اهداف و رسيدن به 

چشم انداز تالش كنيم. 
 با توجه به اينكه به اهداف و چش�م انداز اشاره كرديد، بهتر 
است كمي وارد جزئيات ش�ويم. برايمان از ساختار و اجزاي 

اين سند بگوييد. 

از نظر علمي در تدوين چنين اس��نادي، ابتدا مأموريت ها تدوين مي شود 
تا بدانيم مجموعه اي مانند آستان قدس رضوي در حال حاضر بايد در چه 
حوزه هايي ايفاي نقش كند. در اين زمينه پس از بررسي اسناد باالدستي 
به ويژه حكم ابالغي از س��وي مق��ام معظم رهبري به تولي��ت محترم، به 
مؤلفه هايي رس��يديم كه به عنوان مأموريت هاي آستان قدس رضوي مد 
نظر ق��رار گرفتند؛ از جمله »توس��عه و تعالي زي��ارت«، »خدمتگزاري به 
زائران و مجاوران آن حضرت، به ويژه نيازمندان«، »تبيين معارف اس��الم 
ناب محمدي با تأكيد بر آموزه هاي رضوي«، »اجراي كامل نّيات واقفان« 
و »گس��ترش بهينه موقوفات و نذورات«. مرحله بعد اين بود كه مشخص 
شود در صورت انجام صحيح اين مأموريت ها، نقطه مطلوب و ايده آلي كه 
به آن دس��ت خواهيم يافت، چه خواهد بود. اين همان چيزي است كه در 
سند به عنوان چشم انداز آمده و براي رس��يدن به آن بازه زماني 10 ساله 

تعيين شده است. 
   آستان قدس در افق 1410

چشم انداز آستان قدس در سال 1410 هم در مقياس داخلي مورد توجه 
بوده و هم در مقياس جهاني. طبق اين سند، آستان قدس بايد در اصلي ترين 
حوزه فعاليت خود كه همان خدمت به زائران است، به شايسته ترين خادم 
زائران اهل بيت)عليه السالم( تبديل شود. در كنار آن آستان قدس رضوي 
بايد تا س��ال 1410 داراي بيش��ترين ذخاير، توليدات و خدمات اثربخش 
علمي، فرهنگي، اجتماعي و هنري در حوزه امامت و زيارت باشد؛ به عنوان 
برترين مرجع سيره، معارف و فرهنگ رضوي ش��ناخته شود؛ در تبيين و 
ترويج قرآن و عترت الهام بخش باشد و همچنين به الگوي پيشرو در اقتصاد 

مبتني بر وقف و نذر تبديل شود. 
   10 هدف كالن

اما براي اطمينان از تحقق مطلوب چش��م انداز، ضروري ب��ود كه آن را به 
اهداف عيني تر و دقيق تري كه همان اهداف كالن اس��ت تبديل كنيم. به 
همين دليل در سند حاضر 10 هدف كالن در حوزه هاي مختلف فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و هنري مش��خص شده كه رس��يدن به آن ها، تحقق 
چشم انداز را نيز به دنبال خواهد داشت. اگر بخواهيم به برخي از اين اهداف 
كالن اش��اره كنيم، مي توان به »فراهم آوردن امكان زيارت مطلوب براي 
زائران و مجاوران«، »بهره مندي از نظام نوآوران��ه در آفرينش محصول و 
خدمت علمي، فرهنگي و هنري«، »افزايش بهره وري حوزه وقف  و نذر« و 

»سامان بخشي و افزايش بهره وري بنگاه هاي اقتصادي« اشاره كرد. 
   8 ارزش بنيادين 

براي حركت از س��مت مأموريت ها به سمت چشم انداز، چارچوب اخالقي 
و رفتاري نيز تدوي��ن و در قالب »ارزش هاي بنيادين« در س��ند گنجانده 
شد كه اولين و مهم ترين آن ها، »پاي بندي به آموزه هاي واالي رضوي« و 
پس از آن، ارزش هايي از جمله »عدالت«، »عقالنيت«، »واليت مداري«، 

»مردم داري و خدمتگزاري جهاني« است. 
   14 سياست عمومي، 31 اصل و 244 سياست كالن

در كنار اين اس��ناد اصلي و راهبردي، براي اين كه شيوه انجام مأموريت ها 
براي رسيدن به چشم انداز مشخص شود، نيازمند اتخاذ تدابيري بوديم كه 
در سه بخش »سياست هاي عمومي«، »اصول موضوعه« و »سياست هاي 
كالن« طراحي شده است. ما 14 سياس��ت عمومي در سند داريم كه روح 
حاكم بر همه فعاليت ها است. اصول موضوعه هم شامل 31 اصل است كه با 
رويكرد مسئله محوري تنظيم شده و پس از شناسايي چالش ها و مشكالت 
موجود )شبكه مسائل( در مس��ير انجام مأموريت ها، راهكارهايي را براي 
عبور از آنها تعيين كرده است. در واقع با اين اصول، راهكار حل 31 مسئله 

اصلي مجموعه آستان قدس رضوي مشخص خواهد شد. اما با توجه به كلي 
بودن اين اصول، در ادامه رويكردهاي جزئي تر و دقيق تر آنها نيز در قالب 
244 سياست كالن تدوين شد. در واقع بايد اين طور گفت كه اين 31 اصل 
و 244 سياس��ت كالن، به ما كمك مي كند كه بتوانيم 10 هدف كالن را 

محّقق كنيم و به چشم انداز تعيين شده دست يابيم. 
 پس طبق گفته شما، اين سند در سطح سياست گذاري كالن 

باقي نمانده و به سطوح پايين تر ورود كرده است؟
تالش تيم كارشناسي اين بود كه تا حد امكان از ورود به اليه برنامه ريزي 
راهبردي و عملياتي اجتناب كند، ام��ا با توجه به لزوم رفع تعارض، ابهام و 
موازي كاري در وظايف و مأموريت هاي بخش هاي مختلف آس��تان قدس 
رضوي، ناگزير ش��ديم در موارد محدودي، سياست هاي نزديك به اجرا را 
هم طراحي كنيم. به همين دليل براي »س��تاد مركزي«، »حرم مطهر«، 
»س��ازمان علمي، فرهنگي«، »بنياد كرامت رض��وي« و »بنياد بهره وري 

موقوفات«، برخي سياست هاي جزئي تر هم تعيين شده است. 
ما در كشور اس�ناد كالن و راهبردي متعددي داريم كه بارها 
درباره آنها صحبت شده است. سند سياست هاي كالن آستان 

قدس رضوي چه ويژگي هاي خاصي دارد؟
اين سند از 3 منظر »فرآيند تدوين«، »ساختار سند« و »محتواي سند« 
داراي ويژگي هاي ممتازي است. به عنوان مثال ما در فرآيند تدوين، نه تنها 
اسناد راهبردي پيشين در آستان قدس رضوي را ناديده نگرفتيم، بلكه از 
نقاط قوت آنها هم استفاده كرديم. همچنين در زمينه ساختار سند، عالوه 
بر جامع نگري در همه ابعاد، تالش كرده ايم بر مسائل و چالش هاي كليدي 
تمركز كرده و براي آنها چاره انديش��ي كنيم. در زمينه محتوايي اين سند 
هم يكي از رويكردهاي مهم، تقويت نقش ها و فرصت هاي مشاركت مردمي 
است كه سبب مي شود نقش مردم در تحقق يك سند كالن پررنگ شود. به 
جز اين موارد، مي توان به ويژگي هاي ديگري هم اشاره كرد؛ از جمله »توجه 
به تحّول در جهت گيري ها در عين واقع بيني«، »اتخاذ رويكرد بهره وري و 
كارآمدي«، »ساختارمندي و داشتن شبكه محتوايي جامع« و »مشورت و 
مشاركت فّعال كارشناسان درون و بيرون مجموعه آستان قدس رضوي«. 
 نكته مهمي كه وجود دارد اين اس�ت كه بايد بتوان اين گونه 
سندها را به ش�كل س�اده و روان براي افكار عمومي تعريف 
ك�رد. طبيعتًا براي هم�ه مردم اي�ران و به ويژه زائ�ران امام 
رضا)عليه السالم( مهم است كه بدانند قرار است با ابالغ سند 
سياست هاي كالن آستان قدس رضوي و اجراي مأموريت هاي 
تعيين شده، چه اتفاقات ملموسي در فعاليت هاي اين مجموعه 

رخ بدهد؟
اين استدالل را كاماًل قبول دارم و معتقدم زائران علي بن موسي الرضا)عليه 
السالم( حق دارند از تحوالتي كه قرار است با اتكا به اين سند در مجموعه 
آس��تان قدس رضوي اتفاق بيفتد مطلع باش��ند. به همين دليل به عنوان 
نمونه به برخي از موضوع��ات ملموس براي مردم اش��اره مي كنم. مثاًل ما 
محوري با عنوان »زائر و زيارت« داريم كه قرار است در اين حوزه، به سمت 
غني سازي فرآيند زيارت و ايجاد فضاي مناسب براي زيارت حركت كنيم. 
يكي از اقدامات ما براي تحّقق آن خروج مجموعه هاي اداري و غيرزيارتي از 
داخل حرم و استفاده از اين فضاها براي افزايش فضاي مورد استفاده زائران 
خواهد بود. يا مثاًل در محور »توجه به محرومين«، بايد بنياد كرامت رضوي 
در راس��تاي حمايت از محرومين، اولويت خود را توانمندس��ازي ايشان و 
اش��تغال زايي قرار دهد كه اين موضوع به طور ويژه در حاشيه شهر مشهد 

مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

   تمركز فعاليت هاي اقتصادي در راستاي رفع نيازهاي اساسي 
كشور

دو محور ديگر هم وجود دارد كه افكار عمومي آثار آن را بيش��تر مش��اهده 
خواهند كرد. يكي محور فعاليت هاي اقتصادي آس��تان قدس رضوي است 
كه در آن اقداماتي از جمله »خروج از تصدي گ��ري« را دنبال خواهيم كرد. 
همچنين فعاليت هاي اقتصادي آستان در حوزه هايي متمركز خواهد شد كه 
منطبق با نيازهاي اساسي كشور باشد تا بتوانيم با اتكا به توان مجموعه آستان 
قدس رضوي و ظرفيت هاي داخلي، گرهي از مشكالت كشور بگشاييم. محور 
مهم ديگر، »شفافيت« است كه در اين زمينه نيز تالش خواهد شد با اقداماتي 
همچون »ارائه گزارش عملكرد و انتشار اطالعات مالي« به افكار عمومي، هم 

به مردم پاسخگو باشيم و هم توان فسادگريزي مجموعه را افزايش دهيم. 
 فكر مي كنيد اين س�ند ت�ا چه ح�د اجرايي خواه�د بود و 
دس�ت يابي به چش�م انداز تعيين ش�ده چق�در امكان پذير 

است؟
همان طور كه اشاره كردم، تالش قابل توجهي انجام شده تا اين سند در حدود 
يك سند كتابخانه اي متوقف نشود؛ لذا مفاد آن كاماًل مبتني بر مأموريت ها و 
توانمندي ها تدوين شده است. آنچه كه به عنوان چشم انداز تعيين شده هم، 
يك چشم انداز رؤيايي يا خيالي نيست بلكه بر اساس داشته ها و ظرفيت هاي 
موجود در آستان قدس رضوي ترسيم شده و قطعاً با اجراي دقيق برنامه ها 
دست يافتني خواهد بود. البته بديهي است كه نظارت بر روند اجراي برنامه ها 
و ارزيابي هاي دوره اي، يك موض��وع كليدي در اين زمينه اس��ت كه مورد 
توجه قرار داش��ته و بزنگاه ها و فرايندهاي رصد و پاي��ش تحّقق گام به گام 

سياست هاي كالن، پيش بيني و به حوزه هاي نظارتي ابالغ شده است. 
   لزوم باور مديران و ضرورت تدوين برنامه ميان مدت

بدون شك تحقق اين سند الزاماتي هم دارد كه شايد مهم ترينش، »باور، 
التزام و تعهد مديران به سياست هاي كالن« باش��د كه توليت محترم نيز 
در ديدار اخير خود با مديران ارشد آستان قدس رضوي بر اين نكته تأكيد 
ويژه اي نمودند و خواستار تالش پيگيرانه براي گفتمان سازي و تبيين اين 

سياست ها براي تمام اركان آستان شدند. 
در گام نخست نيز خود ايشان به جاي روش مرسوم اداري و ابالغ سلسله 
مراتبي، اين بار با ابالغ سند سياس��ت هاي كالن به كليه كاركنان و خّدام 
آستان قدس رضوي، تك تك آنها را به مطالعه دقيق و تدبّر، هم انديشي و 

هم افزايي در پيشبرد اين سند راهبردي دعوت كردند. 
تدوين برنامه هاي ميان مدت براي تحقق برنامه ه��ا و همچنين نظارت بر 
اجراي دقيق آنها برخي از الزامات ديگري است كه بايد با هماهنگي بيشتر 
بخش هاي مختلف آستان قدس رضوي دنبال شود تا بتوانيم به لطف الهي، 
با عنايت ويژه امام هشتم)عليه السالم(، تالش خادمان و همچنين همراهي 
مردم بتوانيم در انجام مأموريت هاي آستان قدس رضوي سربلند باشيم و 

به چشم انداز 1410 دست يابيم. 
 به عنوان سؤال پاياني، آيا امكان مطالعه اين سند براي عموم 

افراد جامعه مهيا مي باشد؟
بله. از آنجا كه شفاف س��ازي جهت گيري هاي راهبردي آستان قدس رضوي 
در منظر عموم جامع��ه به ويژه نخبگان از جايگاه ويژه اي در عملياتي ش��دن 
سند سياس��ت هاي كالن برخوردار است، دسترس��ي به لحظه در هر مكان و 
 policy. razavi. زمان به محتواي اين سياست ها در قالب سايت به نشاني
ir  فراهم ش��ده و عالوه بر متن كامل اس��ناد راهبردي آستان قدس رضوي، 
سياست هاي كالن نيز به انضمام شبكه محتوايي آن ها، روش و مراحل تدوين 
سند و ديگر مستندات مرتبط در اختيار عموم عالقه مندان قرار گرفته است. 
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88498441سرويس  شهرستان

بهره برداري از دهكده گردشگري 14 بيرجند تا پايان سال
دهكده گردشگري  خراسانجنوبي
چهارده بيرجند تا 
پاي�ان س�ال ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
حس��ن رمضان��ي مدي��ركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي خراسان جنوبي 
گفت: دهكده گردش��گري چهارده بيرجند تا 

پايان سال به بهره برداري مي رسد.  
وي افزود: چهارده يكي از روس��تاهاي واقع در 
دره هاي زيباي رشته كوه باغران در جنوب شهر 

بيرجند است كه با توجه به جاذبه هاي طبيعي زيبا و چشم نواز در روستاي چهارده و همچنين وجود 
آبشار چهارده اين روستا از ديرباز يكي از تفرجگاه هاي مردم بيرجند بوده است.  

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خراسان جنوبي تصريح كرد: از دوسال گذشته 
با سرمايه گذاري بخش خصوص تمامي خانه ها و مزارع روس��تا تملك و عمليات بازسازي و مرمت و 
ساماندهي منازل و معابر با هدف ايجاد دهكده گردشگري آغاز شد.  رمضاني گفت: اين دهكده با ظرفيت 
40 اتاق و سوييت داراي رستوران، فست فود، كافي شاپ، يك واحد دامداري كوچك و استخر پرورش 
ماهي براي آشنايي گردشگران با طريقه نگهداري احشام در زندگي روستايي و استفاده از محصوالت 

ارگانيك آن در پذيرايي از گردشگران، فروشگاه هاي صنايع دستي، مسجد و نمازخانه است.

انجام 1۳۰ هزار تست كرونا در زنجان
از زمان اجراي  زنجان
ش�هيد  طرح 
سليماني تاكنون 130 هزار تست كرونا در 
استان زنجان انجام گرفته است، كه اين آمار 
از س�طح كش�وري ه�م باالت�ر اس�ت. 
فتح اهلل حقيقي استاندار زنجان با بيان اينكه در 
دهه فجر دو پروژه مهم بهداشتي در شهرستان 
ابهر به بهره برداري مي رسد، گفت: پروژه مركز 
آموزشي بهورزان و مركز آموزشي غربالگري 

سرطان در ايام اهلل دهه فجر به بهره برداري مي رسند.  
وي با بيان اينكه از زمان اجراي طرح شهيد سليماني تاكنون 130 هزار تست كرونا در استان انجام 

گرفته است، تصريح كرد: اين آمار از سطح كشوري هم باالتر است.  
استاندار زنجان بر لزوم تقويت رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در استان زنجان تأكيد كرد و گفت: 

مردم بايد بر اين امر اذعان داشته باشند كه كرونا تمام نشده است.  
حقيقي با بيان اينكه بايد از ظرفيت بسيج براي اجراي قوي تر اين طرح استفاده شود، تصريح كرد: 
تنها راه قطع زنجيره كرونا در استان رعايت بهداشت فردي و اجتماعي است و اجراي طرح شهيد 

سليماني مي تواند نقش مهم و تأثيرگذار در كاهش بيماري كرونا باشد. 

 سرمايه گذاري ۵ هزار ميلياردي 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در استان مركزي

 كاهش شديد ابتال به كرونا 
با اجراي طرح شهيد سليماني در قزوين

در يك سال  اخير  مركزي
كم����ك  ب�ه 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي، ۵ هزار ميليارد تومان 
س�رمايه گذاري در اس�تان مركزي انجام شد. 
سيدعلي آقازاده استاندار مركزي با اشاره به اينكه 
استان مركزي از نظر كشاورزي و صنعتي جزو 
استان هاي برتر كشور قلمداد مي شود،  گفت: اين 
استان در يك سال اخير در پيشرفت پروژه هاي 
ستاد اقتصاد مقاومتي رتبه اول كشور را كسب 
كرده است و رتبه استان در حوزه نرخ بيكاري در 
كش��ور، تنوع در محصوالت صنعتي، پيشرفت 
فيزيك��ي طرح هاي جه��ش تولي��د و اقتصاد 
مقاومتي، نرخ تورم، عملكرد ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد و جذب تسهيالت تبصره 1۸، تنوع 
منابع معدني و تع��داد واحدهاي فعال توليدي 
در ميان استان هاي كشور از رتبه يك تا هشت 
در نوسان است كه حاكي از موفقيت استان در 
سطح كش��ور اس��ت.  وي با بيان اينكه استان 
مركزي پتانس��يل صنعتي بااليي دارد، افزود: 
استان مركزي در صادرات غيرنفتي طي چهار 
سال اخير 4 ميليارد دالر درآمد داشته است كه 
در مقايسه با چهار سال اول فعاليت دولت تدبير 

و اميد از افزايش 30درصدي برخوردار اس��ت 
و اين ام��ر حاصل تالش كارآفرين��ان و فعاالن 
اقتصادي اس��ت، در حالي كه از سال 13۶۷ تا 
امروز تح��ت محروميت هاي ش��ديد تحريمي 
بوده ايم و اگر اين تحريم ها نبود شايد صادرات 
استان طي چهار س��ال اخير به ۶ميليارد دالر 
مي رسيد.  اس��تاندار مركزي با اشاره به كمبود 
آب مصرفي براي صنايع اس��تان تصريح كرد: 
دولت مكلف است كه آب صنايع را تأمين كند. 
به ازاي هر يك ميليون مترمكعب آب در بخش 
كشاورزي، 2۵ نفر اش��تغال ايجاد مي شود در 
حالي كه در ح��وزه صنعت 3 هزار ش��غل و در 
بخش خدمات نيز ۵ هزار شغل توليد مي شود.  
اس��تاندار مركزي افزود: طي يك سال اخير در 
س��تاد اقتصاد مقاومتي حدود ۵ هزار ميليارد 
تومان س��رمايه گذاري ريالي و بي��ش از 300 
ميليون دالر سرمايه گذاري ارزي صورت گرفته 
است و 2۵00 شغل تا پايان سال به بهره برداري 
مي رس��د. اين موفقيت ها در فش��ار تحريم ها 
حاصل شده است و بخش خصوصي با اراده قوي 
اين موانع و محدوديت ها را پشت سر گذاشته و 

كارنامه قابل دفاعي دارد. 

اج�راي ط�رح  قزوين
شهيد سليماني 
در قزوين موجب شده تا فوتي هاي ناشي از 
كرونا از 10 نف�ر در روز به يك ي�ا دو مورد و 

گاهي هم به صفر برسد. 
پيمان نامدار رئيس دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
گفت: طرح شهيد سليماني با همكاري نيروهاي 
مردمي و دستگاه ها بايد ادامه پيدا كند، چرا كه در 
ماه هاي آبان و آذر در بعضي روزها باالي 10 مورد 
فوتي داشتيم اما اكنون در روز يك يا دو مورد و 
گاهي روزها هم فوتي ها صفر اس��ت كه نتيجه 
تالش همه به ويژه طرح شهيد سليماني است.  
وي با اشاره به اجراي طرح شهيد سليماني افزود: 
در آبان ماه 2۵31 نفر بس��تري داشتيم، هدف 
رسيدن به تعداد 1۷۷3 بستري بود كه با اجراي 
طرح شهيد سليماني به 1۷1۵ مورد بستري در 
آذرماه رسيديم، همچنين ميزان مرگ ومير در 
آبان ماه 2۵۷ مورد بود كه در آذرماه به 201مورد 
رسيد.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي قزوين ادامه 
داد: هفته اول آذرماه ۵2۸ بستري و 2۵۹ مورد 
مثب��ت و 44 فوتي در هفته داش��تيم كه به 34 
مورد مرگ، 304 مورد بستري  و ۷2مورد مثبت 

در پايان آذرماه رس��يد، همچنين در هفته اول 
دي ماه 1۷۵ مورد بس��تري و 3۵ مورد مثبت و 
۹مورد مرگ در هفته داشتيم.  نامدار خاطرنشان 
كرد: با كمك مسئوالن، تست هاي سريع مورد 
نياز طرح شهيد سليماني به تعداد ۵0 هزار عدد 
تهيه شد كه اخيراً 30 هزار عدد ديگر هم به اين 
تعداد اضافه شده اس��ت، يكي از دغدغه هاي ما 
تأخير ورود مردم به مراكز بهداش��تي و درماني 
اس��ت اين تأخيردر مراجعه باعث آس��يب هاي 
جسمي و افزايش فوتي ها در بيماران كرونايي و 

غيركرونايي مي شود.  
نام��دار تأكيد ك��رد: تمامي خدم��ات بيماران 
كرونايي و غيركرونايي در بيمارستان ها و مراكز 
درماني در فض��اي كاماًل مج��زا از يكديگر ارائه 
مي شود و جاي نگراني وجود ندارد، خوشبختانه 
شاهد كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
بين مردم استان قزوين نيستيم.  وي يادآور شد: 
دفاتر پيشخوان و بانك ها بايد بيشتر مورد توجه 
قرار بگيرد چراكه تاحدودي ضوابط بهداش��تي 
در اين اماكن كاهشي است؛ در ساير مكان هاي 
عمومي اس��تان رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

بيش از ۸۵درصد است. 

 طرح شميم خدمت 
در امامزاده عباس)ع( ساري آغاز شد

طرح شميم خدمت امامزاده عباس)ع(  مازندران
ساري با هدف اشتغالزايي و كارآفريني، 
در آس�تان مق�دس امام�زاده عب�اس)ع( س�اري آغازب�ه كار كرد. 
حجت االسالم عبداهلل ولي نژاد رئيس اداره اوقاف و امور خيريه ساري، 
در اين مراس��م با بي��ان اينكه طرح ش��ميم خدمت در بق��اع متبركه 
شاخص مازندران آغاز به كار كرد، گفت: رويكرد اين طرح اشتغالزايي 
و كارآفريني براي اقشار مختلف جامعه است تا با بهره گيري از فضاي 

موجود در بقاع متبركه اقدام به توليد كنند.  
وي اف��زود: اوق��اف در زمين��ه اش��تغالزايي و محروميت زدايي حامي 
كارآفرينان است و اين آمادگي را داريم تا فضاي موجود در بقاع متبركه 

را تبديل به كارگاه هاي توليدي كنيم.  
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه س��اري، در اين مراس��م با بيان اينكه 

هركجا بيكاري برطرف شود، معضالت اجتماعي برطرف مي شود. 
تصريح كرد: بايد بازار فروش محصوالت توليدي طرح ش��ميم خدت 
تضمين ش��ود و در اين زمينه بازارچه هاي مورد نياز نيز در جوار بقاع 

متبركه راه اندازي خواهد شد.  
حجت االس��الم ولي نژاد خاطرنش��ان كرد: اماكن متبركه ساري اين 

ظرفيت را دارند تا به پايگاه توليد و اشتغال تبديل شوند.  

افتتاح مركز تحقيقات ليزر و پالسماي 
جنوب غرب كشور در اهواز 

اولين مركز ليزر و پالس�مای اهواز با  خوزستان
حضور معاون پژوهش و فناوري وزارت 
عل�وم در دانش�گاه ش�هيد چم�ران ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
غالمحسين رحيمي، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در حاشيه 
افتتاح مركز ليزر و پالسماي دانشگاه شهيد چمران اهواز، گفت: ليزر و 
پالسما از بحث هاي نسبتاً جديد تكنولوژي است؛ پيش از اين نه تنها 
در ايران بلكه در ساير كشورها بيشتر آزمايشگاهي بود. آنچه براي ما در 
كشور مهم است اين است كه هم ليزر و هم پالسما كه به نوعي با يكديگر 
پيوند دارند، از نظر علمي و صنعتي رو به رشد هستند. خوشبختانه چند 
مركز و چند شركت توانمند دانش بنيان و فناور در كشور داريم كه در 

اين حوزه فعاليت مي كنند.  
وي افزود: در اين مركز از دستگاه هاي خارجي و داخلي استفاده مي شود، 
تعدادي از دستگاه هاي ساخت ايران در اين مركز توليد شده اند كه براي 
رفع نياز اين مركز است. مهم تر از ابزارها، نيروي جوان محقق و فعال در 
اين مركز هستند كه آينده رو به رشد مركز پالسماي دانشگاه را تضمين 
مي كنند. اين مركز براي جنوب غرب كشور نويدي براي توسعه فناوري 

ليزر و پالسما در اين منطقه است. 

 اولويت ۳۰ طرح اقتصاد مقاومتي 
چهارمحال و بختياري براي سال 14۰۰

پس از بررسي هاي صورت گرفته و  چهارمحالوبختياري
اولويت بندي دبيرخانه ستاد اقتصاد 
مقاومتي اس�تان چهارمحال وبختياري ، 30 پروژه برای معرفي و 
ارس�ال به دبيرخانه ملي س�تاد اقتص�اد مقاومتي انتخاب ش�د. 
علي ش��هريارپور رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و 
بختياري در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان از كاهش 4/2 درصدي 
نرخ بيكاري در پاييز ۹۹ نسبت به مشابه سال در استان قبل خبرداد و 
گفت: هم اكنون نرخ بيكاري استان در پاييز سال جاري طبق آمارهاي 
ارائه شده از سوي مركز آمار 11/۹ درصد است.  وي با اشاره به اينكه نرخ 
بيكاري كشور در پاييز سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 
1/2 درصد روبه رو بود، خاطرنشان كرد: نرخ مشاركت در كشور نسبت 
به مدت مشابه سال قبل كاهشي است اما در استان اين عدد ثابت بود.  
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري در ادامه در 
خصوص پروژه هاي پيشنهادي برنامه ستاد اقتصاد مقاومتي چهارمحال و 
بختياري در سال 1400، توضيح داد: پس اعالم فراخوان به دستگاه هاي 
اجرايي ۵3 پروژه از 1۵ دس��تگاه اجرايي به دبيرخانه اقتصاد مقاومتي 
استان ارسال شد.  شهريارپور افزود: اجراي خطوط فرعي پروژه آبرساني 
بن- بروجن، تكميل پايگاه اطفاي حريق جنگل ها و مراتع، پروژه هاي 
گلخانه اي، تأمين آب اراضي كش��اورزي، راه ان��دازي مجدد واحدهاي 
صنعتي راكد، تجهيز و بازسازي معادن استان، فعال سازي پنج باب معدن 
متروكه، طرح هاي گردش��گري، تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي 

شهركرد و... در طرح هاي اقتصاد مقاومتي گنجانده شده است. 

 توزيع 12۰۰ بسته گوشت نذري 
در بين نيازمندان 

1200بسته گوشت در طرح نذر قرباني به  كرمانشاه
مناس�بت ايام جمادي الثاني و ترويج 
فرهنگ امر به معروف كمك به نيازمندان در كرمانشاه توزيع مي شود. 
حجت االسالم افشين كالت پور مدير ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي 
هنري مساجد كرمانش��اه گفت: با مش��اركت كانون هاي مساجد استان 
كرمانشاه، كانون و مؤسسه خيريه حضرت خديجه )س( قم و خيران برنامه 
تلويزيوني سمت خدا در طرح سراسري قرباني با عنوان »صدقات شما، جريان 
زندگي« يك هزار و200 بسته گوشت 1/۵كيلوگرمي بين نيازمندان استان 
كرمانشاه توزيع مي شود.  وي افزود: اين طرح اشاعه قرباني، توسعه و مشاركت 
حداكثري خيران به ويژه اهالي مساجد و اعضاي كانون هاي فرهنگي و هنري 
مساجد را نيز دنبال مي كند.  مدير ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي هنري 
مساجد كرمانشاه ادامه داد: اميدواريم اين سنت حسنه و موج ايثار، همدلي 

و كمك مؤمنانه با همراهي خيران ادامه داشته باشد.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوي جزئيات سند »سياست هاي كالن« اين آستان را تشريح كرد

چشمانداز1410آستانقدسرضوي؛مأموريتها،اهدافوسياستها

تالش قابل توجهي انجام شده تا اين 
سند در حدود يك سند كتابخانه اي 
متوقف نش�ود؛ لذا مف�اد آن كاماًل 
مبتني بر مأموريت ها و توانمندي ها 
تدوين ش�ده اس�ت. آنچ�ه كه به 
عنوان چشم انداز تعيين شده هم، 
يك چش�م انداز رؤيايي يا خيالي 
نيست بلكه بر اس�اس داشته ها و 
ظرفيت ه�اي موجود در آس�تان 
قدس رضوي ترسيم شده و قطعاً با 
اجراي دقيق برنامه ها دست يافتني 

خواهد بود

تالش تيم كارشناسي اين بود كه تا 
حد امكان از ورود به اليه برنامه ريزي 
راهبردي و عملياتي اجتناب كند، 
اما ب�ا توجه ب�ه لزوم رف�ع تعارض، 
ابه�ام و م�وازي كاري در وظايف و 
مأموريت ه�اي بخش هاي مختلف 
آستان قدس رضوي، ناگزير شديم 
در موارد محدودي، سياس�ت هاي 

نزديك به اجرا را هم طراحي كنيم


