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مديركل كميته امداد سمنان در گفت وگو با »جوان«:
»كرامت علوي، احسان حسيني«

 پيوند منزلت غدير به حماسه بزرگ عاشورا است
طرح »كرامت علوي، احسان حسيني« با هدف پيوند منزلت غدير 
به حماسه بزرگ محرم و عاشورا، در استان سمنان آغاز شده و به 
خاطر همزماني آن با رزمايش همدلي و مواس�ات، به عنوان يكي 
از برنامه هاي وي�ژه كميته امداد، مورد توجه م�ردم و خيرين قرار 
گرفته است. به همين بهانه به سراغ محسن مسعوديان، مدير كل 
كميته امداد استان س�منان رفتيم تا در گفت وگويي، از ابعاد اين 
طرح و نحوه ادامه اجرا و جامعه هدف مورد حمايت آن آگاه شويم:

مديركل كميته امداد سمنان با بيان اينكه اين استان را به استخرهاي 
كوچكي تبديل مي كنيم كه بت��وان ماهي هاي بزرگي از آن صيد كرد، 
مي گويد: عالوه بر انجام برنامه هاي استاني، طرح هاي ملي و كشوري 
بزرگي را ارائه و به ديگر استان ها صادر مي كنيم. كارهاي بديع و نو كه 
در حوزه محروميت زدايي به توليد ثروت و سرمايه منتهي شده و اين 
توانايي را دارند كه آينده خانواده مددجوي��ان و نيازمندان را تضمين 
كند.  محسن مسعوديان راد با بيان اينكه طرح »كرامت علوي، احسان 
حسيني« يكي از مهم ترين اقداماتي است كه در دستور كار قرار دارد، 
ادامه مي دهد: در اي��ن طرح كرامت علوي را ب��ه عظمت محرم و ويژه 
برنامه هاي حس��يني پيوند زده و بر همين اساس در روز عيدغدير خم 
در كنار مضجع شريف امامزاده يحيي، با نصب تمثال شهداي گرانقدر، 
بسته هاي معيشتي آماده و با حفظ احترام و كرامت در ميان نيازمندان 

توزيع شد. 
وي با تأكيد بر اينكه مسابقه اي سراس��ري به نام »خطبه غديريه« و با 
امكان شركت همه خانواده هاي سمناني آغاز و تا آخر هفته ادامه دارد، 
مي گويد: اين مسابقه به صورت الكترونيكي برگزار مي شود. حركتي كه 
به عنوان پيوست فرهنگي اقدامات امداد سمنان بوده و در مناسبت هاي 

ديگر هم برنامه هايي اين  چنيني خواهيم داشت. 
مسعوديان با اشاره به اينكه به مناسبت عيد غدير و در راستاي رزمايش 
كمك مؤمنانه و همدلي بيش از 20 هزار بسته معيشتي آماده و در ميان 
خانواده هاي كم برخوردار توزيع شد، تصريح مي كند: به مناسبت اين 
عيد بزرگ بالغ بر 25هزار پرس غذا نيز طبخ و در بسته بندي هاي يكبار 

مصرف توزيع شد. 
به گفته اين مسئول، با مساعدت كميته امداد و خيرين براي ۷۹۴ خانوار 
سادات با س��رانه حدود500 هزار تومان، بسته هاي معيشتي و غذايي 

آماده و تحويل آنان شد. 
 مس��عوديان راد با بيان اينكه بس��ته ها با در نظر گرفتن تعداد اعضاي 
خانواده و نيازهاي اصلي تهيه شدند، مي گويد: اين بسته ها حاوي تمثال 
رهبري، كاالهاي فرهنگي، بهداشتي، ضدعفوني كننده، لوازم تحرير 
و ارزاق شامل گوشت گرم، برنج، روغن و ديگر نيازها و همچنين كارت 

هديه اعتباري بود. 
مديركل امداد س��منان به طرحي جهت توانمند سازي ايتام سادات با 
بهره مندي از خمس ها اشاره كرده و ادامه مي دهد: طرحي كشوري را 
در دستور كار داريم تا تمام ايتام سادات را براي هميشه توانمند كرده 
و از اين كمك هاي مقطعي بي نيازشان كنيم. طبق آمار، در كل كشور 
102 هزار خانوار س��ادات وجود دارد كه در مي��ان اين ها فقط 2۷00 
يتيم سادات نيازمند زندگي مي كند. اين رقم بس��يار پايين است و با 
رايزني هايي كه با متوليان خمس كشور و همچنين نماينده محترم ولي 
فقيه در استان داشته ايم، درخواست كرديم با تأمين مسكن، جهيزيه، 
شغل و همچنين بيمه كردن آنها و درآمدزايي از طريق بورس و سهام 

شركت ها، آنها را براي هميشه از ليست نيازمندان خارج كنيم. 
به گفته مسعوديان راد در استان سمنان فقط ۴۴ نفر يتيم سادات وجود 
دارد و اين طرح را به صورت پايلوت از همين نقطه شروع مي كنند تا بعد 
از آن در يك برهه زماني كوتاه، ش��رايطي ايجاد شود كه در كل كشور 
هيچ يتيم ساداتي وجود نداشته باشد كه چشم انتظار كمك سازمان 

يا نهادي بماند. 
وي به برنامه ديگري كه در كميته امداد سمنان طراحي و حاال در نيمي 
از استان هاي كشور در حال اجراست، اشاره كرده و مي گويد: »نذرواره 
حسيني« كاري است كه از سمنان شروع ش��ده و تاكنون بيش از 50 
شهر را در برگرفته و قرار است در ۷2 شهر كشور اجرايي شود. در اين 
طرح در هر شهر با شناسايي يك هيئت بزرگ، ۷2 ديگ با امكانات مورد 
نياز به آنها تحويل داده مي شود تا در يك مكان مشخص و با كمك خود 
مردم و خيرين به طبخ و توزيع غذا بپردازند. البته امسال و در ماه محرم 
و در راس��تاي اجراي طرح »كرامت علوي، احسان حسيني« تصميم 
بر اين شده تا ديگ ها برپا ش��وند و هر كس نذري دارد به صورت ارزاق 
داخل اين ديگ ها قرار دهد. سپس به كمك همكاران امداد و گروه هاي 
جهادي اين ارزاق به بس��ته هاي غذايي تبديل و در ميان خانواده هاي 

محروم و كم برخوردار توزيع خواهد شد. 

معلمان و دانش آموزان مناطق محروم
بهره مند از خدمات ويژه بنياد بركت

با نزديك شدن به بازگشايي مدارس و آغاز سال تحصيلي، توجه 
به نياز معلمان و دانش آموزان در مناطق كم برخوردار و نيازمند در 
دستور كار نهادها و سازمان هاي مختلف قرار دارد. در همين راستا 
بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان امام تس�هيالت ويژه آموزشي 
براي معلم�ان و دانش آموزان مناطق محروم در نظر گرفته اس�ت 
كه قرار است اين خدمات در 500 نقطه از كشور به آنان ارائه شود. 

در جهت تحقق عدالت آموزشي و در راستاي حمايت از دانش آموزان و 
معلمان مناطق محروم و كم برخوردار، مؤسسه دانش بنيان بركت اقدام 
به ارائه محتواهاي مختلف آموزش مجازي و الكترونيك با تس��هيالت 

ويژه به اين گروه از جامعه كرده است. 
در همين رابطه معاون تأمين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت با بيان اينكه پس از مذاكره با تأمين كنندگان محتواهاي مختلف 
آموزش مجازي و رص��د و جمع آوري محتواهاي برت��ر در اين حوزه و 
طراحي يك پلت فرم، اين محتواهاي آموزشي در قالب فلش، سي دي، 
دي وي دي، كد آموزش آنالين و ساير اقالم آموزش مجازي با تخفيف 
80 درصد به معلمان و دانش آموزان مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 
عرضه و ارائه مي ش��ود، گفت: »معلمان و دانش آم��وزان 500 نقطه از 
كش��ور مي توانند از خدمات و تسهيالت آموزشي مؤسسه دانش بنيان 

بركت بهره مند شوند.«
هادي جوهري ادامه داد: »اين 500 نقطه در سراس��ر كشور بر اساس 
ضريب محروميت اطلس مناطق محروم بنياد بركت تعيين شده است 
و معلمان و دانش آموزاني كه در اين مناطق ساكن هستند، مي توانند تا 
سقف 300 هزار تومان محتواهاي مختلف آموزش مجازي را با تخفيف 
80 درصد خريداري و دريافت كنند. همچنين مالك لحاظ تخفيف، 

آدرسي است كه براي دريافت كاال ارائه مي شود.«
وي با اش��اره به تخصيص بودجه ۴ ميليارد ريالي از سوي بنياد بركت 
براي اين منظور تصريح كرد: »معلمان و دانش آموزان مناطق محروم 
مي توانند با مراجعه به سايت راياد )رايانه به عالوه يادگيري( به نشاني 
www. rayad. org اقالم آموزش��ي مورد نياز خود را سفارش داده و 

فقط 20 درصد قيمت واقعي آن را پرداخت كنند.«
به گفته معاون تأمين نهاده ها و مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت، 
20 درصد سهم پرداختي از س��وي خود معلمان و دانش آموزان هم به 
نيت راستي آزمايي در نظر گرفته شده تا اين اطمينان حاصل شود كه 

محصول سفارش داده شده واقعاً ارزشمند و مورد نياز خريدار است. 
وي خاطرنش��ان كرد: »هر فرد مي تواند با كد ملي خود فقط يك عدد 
از هر محصول را خريداري كند. همچنين براي اعتمادبخش��ي هرچه 
بيش��تر، گزينه پرداخت در هنگام تحويل را ه��م پيش بيني كرده ايم 
تا بتوانند 20 درصد س��هم خود را به هنگام تحويل سفارش پرداخت 

نمايند.«
جوهري تأكيد كرد: »اين پلت فرم براي ارتقاي سطح آموزش و برقراري 
عدالت آموزش��ي در مناطق محروم راه اندازي ش��ده است. همچنين 
معلمان شاغل در مناطق محروم كه شايد تجربه كافي را نداشته باشند 
مي توانند با تهيه محتواهاي مورد نياز خود، از طرح هاي نوين آموزشي 

به شكل جذاب و كاربردي الگوبرداري كنند.«
وي با اش��اره به تنوع محصوالت آموزش��ي ارائه ش��ده ب��ه معلمان و 
دانش آموزان مناطق محروم گفت: »در مدت دو س��الي كه از فعاليت 
س��ايت مي گذرد به 5 هزار معلم و دانش آموز خدمات رس��اني ش��ده 

است.«
معاون تأمين نهاده ها و مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت با تأكيد 
بر اس��تقبال از محصوالت آموزش مجازي و الكترونيك در ايام شيوع 
ويروس كرونا تصريح كرد: »فروش اي��ن نوع محصوالت عموماً فصلي 
است و از شهريور تا آبان ماه در اوج قرار دارد. به عبارت ديگر، ما از اسفند 
تا به امروز نبايد با درخواست هاي چنداني مواجه مي شديم اما به دليل 
شيوع كرونا و تعطيل شدن مدارس، اس��تقبال از محصوالت آموزشي 

همچنان ادامه دارد.«
به گفته جوهري، عالوه بر معلمان و دانش آموزان مناطق محروم، ساير 

نقاط كشور نيز مي توانند از خدمات اين سايت بهره مند شوند. 
وي با تأكيد ب��ر حمايت اين بنياد از كس��ب و كارهاي نوپ��ا بيان كرد: 
»مؤسس��ه دانش بنيان بركت به عنوان يك حامي و شتاب دهنده و با 
ارائه خدماتي از جمله سرمايه گذاري، تهيه مكان، ارائه مشاوره، تأمين 
هزينه هاي اجراي��ي و درگاه هاي بانكي و تس��هيل در ارتباط گيري با 

شركت هاي ذيربط از كسب و كارهاي نوپا پشتيباني مي كند.«

سجاد مرسلي محمدرضا هاديلو

 زنجان: مدي��ر آب و فاضالب اس��تان زنجان گف��ت: روند مصرف 
آب شرب در ش��هرهاي شهرس��تان خدابنده طي چهار ماهه نخست 
سال جاري نسبت به مدت مشابه در س��ال گذشته، 18درصد افزايش 
يافته است كه اين ميزان افزايش طي سال هاي اخير بي سابقه مي باشد.  
عليرضا جزء افزود: اين ش��ركت با توجه به شرايط ويژه ناشي از شيوع 
ويروس كرونا، تالش  دارد تا از قطعي آب جلوگيري كرده و تنها دليل 
قطعي احتمالي آب بر اثر قطع برق يا شكس��تگي ش��بكه آب رس��اني 

باشد. 
 گيالن: مديرعامل شركت گاز گيالن از اجراي عمليات گاز رساني به 

2۴ روستاي صعب العبور استان خبر داد. 
حسين اكبر افزود: با تكميل عمليات گازرساني به اين روستاها بيش از 
550 خانوار به مجموع مشتركان گاز در استان افزوده مي شود و درصد 

بهره مندي روستاييان استان از گاز به ۹5/5 درصد مي رسد. 
وي با بيان اينكه تا كنون 2 هزار و 35 روستاي استان گازرساني شده 
است، خاطر نشان كرد: اين شركت براي گازرساني به مناطق روستايي 
باقيمانده واجد ش��رايط و افزايش درصد برخورداري گاز روستايي به 

باالي ۹۷ درصد در استان برنامه ريزي كرده است. 
 سيستان وبلوچستان: بخشدار مركزي بمپور در جنوب سيستان 
و بلوچستان گفت: نخس��تين كارگاه خياطي به مناسبت عيد سعيد 
غديرخم با همكاري فرمانداري و بخشداري مركزي اين شهرستان با 

اعتبار 15 ميليون ريال راه اندازي شد. 
زينب علم افزود: در اين كارگاه كه با حمايت فرمانداري و بخش��داري 
مركزي بمپور راه اندازي شده براي شش نفر از بانوان سرپرست خانوارها 

شغل ايجاد شده است. 
وي همچنين از راه اندازي يك كارگاه توليدي ديگر در بخش مركزي 
بمپور خبرداد و گفت: با ه��دف حمايت از بانوان سرپرس��ت خانوار و 
همچنين حمايت از توليد داخلي در سال »جهش توليد« يك كارگاه 

توليدي ديگر در چند روز آينده نيز به بهره برداري مي رسد. 

59 پروژه كشاورزي در خراسان شمالي 
آماده بهره برداري 

5۹ پ�روژه در زيربخش هاي مختلف     خراسان شمالي 
كش�اورزي خراسان ش�مالي ب�ا ۶00 
ميلي�ارد ري�ال س�رمايه گذاري آم�اده بهره ب�رداري اس�ت. 
عبداهلل يوسفي رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با بيان 
اينكه 5۹ پروژه كشاورزي در اس��تان آماده بهره برداري است گفت: با 
بهره برداري از اين طرح ها در هفته دولت، ب��راي 2 هزار و ۴10 نفر به 
صورت مستقيم ايجاد اشتغال شده و 5 هزار و ۷0۴ خانوار از مزاياي اين 
پروژه ها بهره مند مي شوند.  وي افزود: از اين پروژه ها 15 مورد مربوط 
به مصوبات سفر استاني هيئت دولت در تابستان پارسال بوده است كه 

مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با بيان اينكه 15 مورد 
از اين پروژه ها شاخص است و با حضور مسئوالن ملي و استاني افتتاح 
خواهد شد، تصريح كرد: دو پروژه شاخص كارخانه توليد خوراك دام 
و طيور، يك پروژه ۹00 هكتاري آبياري نوين در اسفراين و يك پروژه 

آب رساني، تجهيز و نوسازي سد چري در فاروج است. 
يوس��في افزود: از مجموع اين پروژه ها 33 طرح مربوط به حوزه آب و 
خاك، 10 مورد توليدات دامي، 12 مورد توليدات گياهي، س��ه پروژه 

صنايع تبديلي و تكميلي و يك پروژه كاداستر اراضي است. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان ش��مالي گفت: همچنين در 
قالب اين افتتاحيه ها دو طرح بزرگ تولي��د مرغ مادر در قالب تكميل 
زنجيره توليد ايجاد ش��ده كه براي آن 2 ميليارد و 500 ميليون ريال 

سرمايه گذاري شده است. 

توزيع ۲5۰ هزار پرس غذا بين نيازمندان سيستان و بلوچستاني 
   سيستان و بلوچستان همزمان با عيد س�عيدغديرخم ۲50 هزار غذا به همت س�تاد 
اجرايي فرمان حضرت امام بين خانواده هاي نيازمند سيستاني 

تهيه و توزيع شد. 
عليرضا راشكي مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( سيستان و بلوچستان گفت: در آستانه 

عيد بزرگ واليت به همت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( سيستان و بلوچستان بيش 
از 250 ه��زار پ��رس غذاي گرم بين اقش��ار 

آسيب ديده توزيع شد. 
وي افزود: در حال حاضر بيش از 50 تن مرغ 
و برنج براي طبخ غذا بين هيئت ها و مواكب و 

مساجد سطح استان توزيع شده است. 
مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
سيستان و بلوچستان از برگزاري جشن اهدا 
جهيزيه در اس��تان با حضور مسئوالن ستاد 

اجرايي كشور و بنياد احسان خبر داد و گفت: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام در ماه هاي اخير نقش 
مؤثري در كاهش آس��يب هاي اجتماعي به خصوص كاهش آثار بيماري كرونا بر زندگي اجتماعي 

مردم استان داشته است. 

توليد داروي كنترل عوارض تنفسي كرونا در البرز 
نايب رئي�س اتاق بازرگاني الب�رز از تولي�د داروي كنترل عوارض     البرز

تنفسي كرونا در اين استان خبر داد. 
دكتر امير فرشچي نايب رئيس اتاق بازرگاني اس��تان البرز گفت: يك شركت دارويي در البرز اقدام 
به توليد داروي توسيليزومب با نام تجاري تمزيوا براي درمان بيماران مبتال به كرونا با درگيري حاد 

تنفسي كرده است. 
وي افزود: اين دارو پس از انجام مطالعه باليني 
در مقايسه با داروي برند اروپايي اصلي از نظر 

اثر بخشي و ايمني يكسان شناخته شد. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني استان البرز ادامه 
داد: حال با گذش��ت چن��د هفت��ه از اتمام 
پروسه هاي اداري براي گرفتن مجوز ورود به 
بازار، هر روز درگير ايرادات جزيي از سازمان 
غذا و دارو هستيم.  فرشچي در ادامه با اشاره 

به اينكه آمار رسمي تلفات كرونا در روز از 200 نفر گذشته است و دارويي كه به اندازه كل نياز سال 
براي اين بيماران توليد كرده ايم را نمي توانيم به دست بيماران برسانيم، گفت: اين درحالي است كه 
بازار سياه نمونه خارجي آن با قيمت هرويال ۷0 ميليون تومان شكل گرفته است. اين دارو 80 درصد 

بيماران كرونايي وارد فاز حاد ريوي را درمان و از مرگ آنها جلوگيري مي كند. 

توزيع 1500 بسته حمايتي
در گام دوم كمك مؤمنانه با همت سپاه در نطنز 

برگزاري اردوي جهادي پزشكي و دندانپزشكي 
در مناطق محروم مشهد به مناسبت دهه واليت

   كاشان فرمان�ده س�پاه 
نطن�ز از آغاز گام 
دوم رزمايش سراسري كمك مؤمنانه در اين 
شهرس�تان با توزيع يك هزار و 500 بس�ته 

حمايتي خبر داد. 
س��رهنگ حس��ين خداميان فرمانده س��پاه 
شهرستان نطنز با اشاره به توزيع 1500 بسته 
حمايت��ي در گام دوم كمك مؤمنان��ه در اين 
شهرس��تان گف��ت: در مرحله نخس��ت كمك 
مؤمنانه در س��طح شهرس��تان نطن��ز بيش از 
3 هزار و 300 بس��ته معيش��تي به ارزش 10 
ميليارد ريال بي��ن نيازمن��دان و خانواده هاي 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي كميته امداد و 

بهزيستي توزيع شد.  
وي با اشاره به آغاز گام دوم رزمايش سراسري 
كمك مؤمنانه در اين شهرس��تان بر اس��اس 
منويات رهبر معظم انقالب اف��زود: در مرحله 
دوم طرح كمك مؤمنامه نيز در سه بازه زماني 
دهه واليت، ده��ه اول مح��رم و اربعين تا 28 
صفر در سطح اين شهرس��تان توزيع مي شود.  
فرمانده س��پاه ناحيه مقاومت شهرستان نطنز 
با اش��اره به راه ان��دازي دو كارگاه قالي بافي در 

شهرهاي نطنز و بادرود ويژه بانوان بي سرپرست 
با اعتباري بالغ بر يك ميليارد ريال گفت: در اين 
كارگاه قالي بافي تعداد 2۷ نف��ر از بانوان اقدام 
به بافت فرش دس��تباف ك��رده و از اين طريق 
دس��تمزد دريافت مي كنند.  خداميان تصريح 
كرد: به مناسبت اعياد مبارك يك هزار و 500 
بس��ته معيش��تي در قالب كمك هاي مؤمنانه 
هر بسته ش��امل برنج، مرغ، ماكاروني، روغن، 
رب و حبوب��ات و بالغ بر 300 ه��زار تومان در 
سطح شهرستان نطنز و بادرود تهيه و در اختيار 

خانواده هاي نيازمند قرار گرفت.  
فرمانده س��پاه نطن��ز تصريح ك��رد: در پروژه 
محروميت زدايي روستاهاي بخش مركزي نطنز 
و بادرود اقدامات خوبي از جمله اليروبي قنوات، 
اجراي طرح همگام با كشاورز بسيج مهندس، 
اعزام پزشكان بسيجي به روستاها، اردوي طرح 
هجرت با مش��اركت بيش از 300 دانش آموز، 
اعزام گروه جغرافيا محور به روس��تاها، توزيع 
3005 س��بد كاال به ارزش يك ميليارد و 500 
ميليون ريال، فعاليت 150 بسيجي به وسعت 
20 هكتار جهت ريش��ه كني بيماري س��الك 

توسط بسيج سازندگي صورت گرفته است. 

سرپرست كانون     خراسان رضوي 
موضوعي سالمت 
كانون هاي خدمت رضوي خراس�ان رضوي از 
برگزاري اردوي جهادي پزشكي و دندانپزشكي 
در طول دهه واليت ويژه اقشار محروم ساكن 
در مناطق حاش�يه ش�هر مش�هد خب�ر داد. 
محمود اصغري سرپرس��ت كان��ون موضوعي 
رض��وي  خدم��ت  كانون ه��اي  س��المت 
خراس��ان رضوي با اش��اره به نحوه اجراي اين 
طرح جهادي گفت: اردوي جهادي پزش��كي 
و دندانپزش��كي با حضور جمعي از خادمياران 
متخصص اين دو حوزه در طول دهه واليت در 
مناطق كم برخوردار حاشيه شهر مشهد برگزار 
شد.  وي با تشريح جزييات اردوي دندانپزشكي، 
افزود: اردوي دندانپزشكي در روزهاي سوم، 10 
و 13 مردادماه با حضور 13 دندانپزشك و كادر 
درماني با استقرار اتوبوس هاي حامل تجهيزات 
دندانپزش��كي در منطقه كم برخ��وردار قرقي 
برگزار شد كه در اين سه روز متقاضيان خدمات 
دندانپزش��كي از مناطق محروم اط��راف اين 

منطقه به روستاي قرقي منتقل مي شدند. 
سرپرست كانون موضوعي سالمت كانون هاي 

خدمت رض��وي خراس��ان رضوي در رابطه با 
اردوي جهادي پزش��كي توضيح داد: تيم 21 
نفره پزشكي هم روزهاي 13، 15 و 1۷ مرداد 
در مناطق حاش��يه ش��هر از جمله همت آباد، 
شهرك صابر و ش��هرك طرق مستقر و به ارائه 
خدمت مشغول شدند.  اصغري با اشاره به اينكه 
ارائه خدمات توسط تيم هاي پزشكي بسته به 
نياز مناطق محروم عمومي يا تخصصي است، 
افزود: پزشكان پس از ويزيت مراجعان از پيش 
شناسايي شده در هر منطقه، نس��بت به ارائه 
داروي رايگان و در صورت نياز پيگيري درمان و 
ارجاع آنها به مراكز تخصصي تر پزشكي در مركز 

شهر اقدام مي كنند. 
اين پزش��ك و استاد دانش��گاه با ارائه آماري از 
هزينه نس��خه هاي دارويي تحويل داده شده، 
گفت: متوسط هزينه داروي هر بيمار، 50 هزار 
تومان است كه در هر اردو حدود 50 نفر ويزيت 
ش��ده و دارو درياف��ت مي كنن��د و در مجموع 
آستان قدس رضوي بين 2 ميليون و 500 هزار 
تا ۴ ميليون تومان ب��راي تأمين داروها بودجه 
صرف مي كند تا دارو به صورت رايگان در اختيار 

محرومان قرار گيرد. 

كت�اب زندگينامه     گيالن
ش�هيد اميررض�ا 
عليزاده نخستين ش�هيد مدافع حرم گيالن 
مي ش�ود.  رونماي�ي  آين�ده  هفت�ه 
سرهنگ پاسدار حس��ين مصطفي پور مديركل 
بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس 
گيالن با اش��اره به رونمايي از كتاب زندگينامه 
شهيد اميررضا عليزاده نخس��تين شهيد مدافع 
حرم گيالن در هفته آين��ده گفت: عالوه بر آن از 
چهار عنوان كتاب در حوزه مفاهيم دفاع مقدس 
در استان گيالن رونمايي خواهد شد.  وي با تأكيد 
بر اينكه يكي از اين آثار مربوط به كتاب زندگينامه 
شهيد عليزاده نخستين شهيد مدافع حرم گيالن 
اس��ت، افزود: از پنج عنوان كتابي كه به زودي با 
برگزاري مراسمي در سطح استان گيالن رونمايي 
مي شود دو عنوان كتاب به شكل نمايشنامه تحت 

عنوان »ترنم ب��اران« و »تفن��گ چوبي« تهيه و 
تدوين ش��ده اس��ت. مدير حوزه هنري و ادبيات 
اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 

گيالن نيز با بي��ان اينكه دو نمايش��نامه مذكور 
توس��ط عليرضا پارسي از نمايش��نامه  نويسان، 
نويسندگان، بازيگران و كارگردانان مطرح استان 

گيالن نوشته شده اس��ت، تصريح كرد: عالوه بر 
اين ها كت��اب »فرمانده دل ها« را ني��ز داريم كه 
مربوط به زندگينامه شهيد موسوي است كه در 
س��ال هاي ابتدايي انقالب اسالمي فرمانده سپاه 
رودبار بود.  اس��ماعيل محمدپور شهادت شهيد 
موسوي به دست منافقان كوردل را نيز مورد اشاره 
قرار داد و با بيان اينكه چاپ كتاب و توليد محتوا 
در اين حوزه بسيار ارزشمند است، گفت: كتاب 
»زينب هاي خط مقدم« نوش��ته حجت االسالم 
پورعيسي نيز از جمله كتب منتشر شده است كه 
به عنوان يك كار پژوهشي به نقش بانوان گيالني 
در دوران دفاع مقدس مي پردازد.   وي افزود: كتاب 
»عكس والدين شهداي منطقه آزاد« انزلي به نام 
»آبي تر از دريا« هفته گذشته با حضور مسئوالن 
رونمايي شد كه در آن بيش از 100 قطعه عكس 

باكيفيت قرار داده شده است. 

رونمايي از كتاب زندگينامه نخستين شهيد مدافع حرم گيالن 

احياي 4 رشته بومي صنايع دستي در گلستان 
با احياي چهار رشته بومي صنايع دستي در استان گلستان تعداد      گلستان

اين آثار به 15عدد رسيد. 
احمد تجري مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي گلستان با اشاره به احياي چهار 

رشته بومي صنايع دستي در اس��تان و رسيدن 
تعداد آنها به عدد 15 و بي��ان اينكه تنوع اقوام و 
فعاليت 80 رشته صنايع دستي در استان گلستان 
موجب شده تا محصوالت توليدي هنرمندان اين 
استان از لحاظ كيفيت و تنوع در جايگاه مطلوبي 
قرار داشته باش��د، گفت: براساس نيازسنجي ها 
و اولويت هاي در نظر گرفته شده در سال جاري 
احياي چهار رش��ته پاالن دوزي، چاپ س��نتي 

)باتيك(، الك تراشي و نمد سياه رودبار در دستور كار معاونت صنايع دستي استان قرار گرفته است اما 
با توجه به سهميه اي كه به استان اختصاص داده مي شود هر ساله يك رشته در وزارت ميراث فرهنگي 
مطرح و مورد تأييد قرار خواهد گرفت.  وي گفت: تاكنون 11 رشته صنايع دستي مناطق گوناگون استان 

احيا شده و تالش مي كنيم روند بازتوليد اين هنرهاي سنتي بومي همچنان تداوم يابد. 

شناسايي ۶4۰۰ موقوفه در آذربايجان غربي
مديركل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي از س�نددار ش�دن     آذربايجان غربي

۶هزارو11۸ رقبه در اين استان خبرداد. 
حجت االس��الم ناصر جوانبخت مديركل اوقاف و ام��ور خيريه آذربايجان غرب��ي گفت: تاكنون 
6هزارو118 رقبه استان سنددار شده كه از اين 
32۹ رقبه انتفاعي، 5هزارو50 رقبه منفعتي، 
132 رقبه غير متصرفي و 5۹8 رقبه اشتراك 

والتوليه هستند.  
وي با اش��اره به اينكه ۴0ه��زار و 251 رقبه در 
آذربايجان غرب��ي وج��ود دارد، تصري��ح كرد: از 
اين تعداد رقبه 33هزار و 223 رقبه متصرفي و 
5هزارو۷13 رقبه غير متصرفي هستند.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي يادآور شد: شهرهاي اروميه، خوي، سلماس و مهاباد در سند دار 
كردن رقبه ها پيش��رو بوده اند.  حجت االس��الم جوانبخت با تأكي��د بر اينك��ه در آذربايجان غربي 
6هزارو۴88 موقوفه شناسايي شده است، گفت: از اين تعداد موقات، هزارو853 موقوفه متصرفي و 

۴هزارو635 غير متصرفه هستند.  

كمك ۸ ميليارد توماني 
خيران يزدي به ايتام و محسنين

حاميان نيك�وكار ي�زدي طي چهار ماهه نخس�ت امس�ال 
بي�ش از ۸ ميلي�ارد توم�ان ب�ه ايت�ام و فرزن�دان نيازمند 
غي�ر يتي�م تح�ت حماي�ت كميت�ه ام�داد كم�ك كردند. 
محمد شجاعان مديركل كميته امداد استان يزد گفت: حاميان 
نيكوكار استان طي چهار ماهه نخست امسال بيش از 8 ميليارد 
تومان به ايتام و فرزندان نيازمند غير يتيم تحت حمايت كميته 
امداد كمك كردند.  وي افزود: بيش از ۴ هزار نفر از ايتام و فرزندان 
نيازمند غير يتيم از حمايت نيكوكاران يزدي در قالب طرح اكرام 
ايتام و محسنين استفاده مي كنند.  وي ادامه داد: حدود 32 هزار 
خير و نيك��وكار در قالب حاميان طرح اكرام ايتام و محس��نين، 
مش��تركين صدقات و عاملين زكات با كميته امداد اس��تان يزد 
براي رفع نياز محرومان همكاري دارند.  ش��جاعان گفت:  مردم 
خداجوي اس��تان مي توانند يتيم يا فرزند نيازمند )محس��نين( 
مورد نظر خود را انتخاب كرده و ماهيانه حداقل 30 هزار تومان 

به آنها كمك كنند. 

ساخت ۲۲۶ مدرسه
 به همت خيران مدرسه ساز سمناني 

مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس سمنان از ساخت 
۲۲۶ مدرس�ه در اس�تان س�منان به همت خيران خبرداد. 
سعيد هژبري مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس سمنان 
با بيان اينكه خيران در سطح استان سمنان تاكنون 226 مدرسه 
ساخته اند، گفت: اين تعداد مدرس��ه يك هزار و 5۹۹ كالس به 
مجموعه فضاهاي آموزشي اس��تان افزوده كه بسيار قابل توجه 
است.  وي با بيان اينكه اين آمارها نشان مي دهد كه نقش خيران 
چقدر در توسعه فضاهاي آموزشي مؤثر است، افزود: ميزان تعهد 
خيران مدرسه ساز در سال گذشته 208 ميليارد ريال بود كه 55 

درصد آن محقق شد. 
مديركل نوس��ازي مدارس اس��تان سمنان با اش��اره به ظرفيت 
روحاني��ان، ائمه جمعه و جماع��ات، مبلغان دين��ي و مذهبي و 
فرهنگي در كنار رس��انه ها و هنرمندان و… طرح آجر به آجر را 
تبليغ كنند، تأكيد كرد: اين طرح يك فرصت ويژه براي فراگير 

كردن مدرسه سازي در بين آحاد جامعه است. 

انجام عمليات آبخيزداري 
در حوزه آبخيز »توچال« پاكدشت

عمليات آبخيزداري كه با هدف كنترل س�يل و رس�وب در 
حوزه آبخي�ز »توچال« پاكدش�ت آماده بهره برداري ش�د. 
علي گلستاني رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري پاكدشت گفت: 
اقدامات آبخيزداري كه با هدف كنترل سيل و رسوب در حوزه آبخيز 
»توچال« پاكدش��ت به مرحله اجرا درآمده بود، آماده بهره برداري 
شده است.  وي با بيان اينكه اين اقدامات با اعتبار يك ميليارد و 225 
ميليون تومان و از محل اعتبارات صندوق توس��عه ملي اجرا ش��ده 
است، افزود: اين اقدامات در قالب عمليات مكانيكي شامل احداث، 
بهسازي و تكميل بندهاي س��نگي- مالتي و خشكه چين به حجم 
عمليات 3۷31 مترمكعب انجام شده است.  رئيس اداره منابع طبيعي 
و آبخيزداري پاكدشت تصريح كرد: از آنجايي كه تمامي حوزه هاي 
آبخيز شهرستان پاكدشت مش��رف به مناطق شهري هستند و اين 
شهرستان سابقه سيل خيزي دارد، بر همين اساس اجراي پروژه هاي 
آبخي��زداري تاكنون توانس��ته تأثي��ر زيادي در كنترل س��يالب و 

جلوگيري از خسارت به مناطق پايين دست داشته باشد. 

   تهران   سمنان     يزد


