
 نوسازی 150 واحد مسكوني در گلستان 
با مشاركت سپاه

150 واحد مس�كوني در سال جاري با      گلستان
مش�اركت س�پاه و كميته ام�داد، در 
اس�تان گلس�تان س�اخت، بهس�ازي و نوس�ازي مي ش�ود. 
سردار علي ملك شاهكوهي فرمانده سپاه نينواي گلستان گفت: تاكنون 
5 هزار و ۶۰۰ عرصه اقتصاد مقاومتي با اشتغال بيش از 7 هزار و ۳۰۰ نفر 
با همكاري بسيج سازندگي استان راه اندازي شده و ۱۱۰ ميليارد تومان 
تسهيالت هم پرداخت شده اس��ت.  وي به ديگر اقدامات اشاره كرد و 
افزود: همچنين تا كنون ۳ هزار و ۱۱ پروژه عمراني و محروميت زدايي 
از قبيل ساخت و بازسازي خانه محروم، كانال بتني، آبرساني، راه سازي 

و غيره با اعتباري بالغ بر ۱۰۰ ميليارد تومان به اتمام رسيده است.  
فرمانده س��پاه نينواي گلستان تصريح كرد: بسيج س��ازندگي استان 
گلستان در كنار پروژه هاي عمراني و اش��تغالزايي، هزار و ۶۰۰ سري 
جهيزيه را با مشاركت مردم و خيران به زوجين جوان كم برخوردار اهدا 
كرده است.  ملك شاهكوهي گفت: اهم برنامه هاي سال ۱۴۰۰ شامل، 
انعقاد قرارداد تعمير و بهسازي ۱5۰ واحد مسكوني با مشاركت كميته 
امداد، ساخت، بهسازي و نوسازي ۲۴ مدرس��ه در استان با مشاركت 
خيرين، افتتاحيه پروژه آبرساني خط انتقال و شبكه داخلي روستاي 
زلزله زده ويرو با مشاركت شركت آب و فاضالب و خيرين، كلنگ زني 
۱5۰ پ��روژه عمران��ي و محروميت زدايي با رويكرد زيرس��اخت هاي 
كش��اورزي، جاده بين مزارع و كانال بتني، زهكشي 5۰ هزار هكتار از 

اراضي كشاورزي است.

مدي�ركل بيم�ه      مركزي
س�امت استان 
مركزي در نشس�ت مطبوعاتي با رسانه ها از 
ح�ذف دفترچه ه�اي كاغ�ذي در تيرم�اه 

سال جاري خبرداد. 
محمدرضا جيريايي مديركل بيمه س��المت استان 
مركزي گفت: تاكنون دفاتركاغ��ذي صندوق بيمه 
سالمت همگاني و صندوق روستاييان و عشاير از چرخه 
درمان حذف ش��ده و از اول تيرماه نيز دفاتركاغذي 
كاركنان دول��ت از چرخه خارج خواهد ش��د و از آن 
پس از طريق نس��خه نويس��ي الكترونيكي و با ارائه 
كدملي و شناس��ه رهگيري به بيمه شدگان درماني 
خدمت رساني مي شود.  وي افزود: بيش از ۶۰۹ هزار 
نفر در اس��تان مركزي تحت پوش��ش بيمه سالمت 
هستند كه از اين تعداد ۱5۰ هزار نفر آن در صندوق 
بيمه سالمت همگاني و۳۲۱ هزار نفر هم در صندوق 
بيمه روستاييان و عش��اير قرار دارند.  وي با اشاره به 

كاهش ۲5 درصدي بار مراجع��ه به مراكز درماني در 
دوران شيوع كرونا افزود: بيمه سالمت در سال گذشته 
حدود ۱7۲ ميليارد تومان در س��طح)۲( براي بيمه 
شدگان هزينه شده، با وجود اينكه خدمات افزايش پيدا 

كرده باشيوع بيماري كرونا هزينه ها رشد قابل توجهي 
نداش��ته ايم.  مديركل بيمه سالمت استان مركزي با 
اشاره به اهداف سازمان در سال جاري بخصوص برنامه 
ششم توسعه تصريح كرد: اهداف سازمان، اجراي دولت 

الكترونيك و نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك 
است، اجراي نسخه نويسي الكترونيكي از سال ۹7 در 
سازمان بيمه سالمت به طورسراسري در سه شهرستان 
از هر استان كشور آغاز شد. اين طرح در استان مركزي 
از شهرستان هاي خمين، محالت و شازندشروع شد و 
در حال اجرا در سراسر استان مي باشد.  جيريايي در 
خصوص مزاياي طرح نسخه نويسي بيمه سالمت هم 
گفت: اجراي نسخه نويسي الكترونيكي مي تواند به 
شفاف شدن اطالعات سازمان هاي بيمه گر و مشاهده 
اطالعات و هويت بيمه شده و همچنين جلوگيري از 
خطاهاي ناشي از نس��خه پيچي و تداخالت دارويي 
كمك كند.  وي به ميزان پوشش بيمه اي درمان هاي 
ناباروري پرداخت و افزود: با تصويب شوراي عالي بيمه 
خدمات درماني، خدمات مرب��وط به زوج هاي نابارور 
مورد تعهدسازمان  بيمه  سالمت قرار گرفت تا زوج هاي 
نابارور با توجه به هزينه هاي بااليي كه دارند ديگر در 

اين زمينه دغدغه اي نداشته باشند.
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سجاد مرسلي

صادرات ۷0 درصد توليدات چرمي كاشمر
مسئول نمايندگي     خراسان رضوي
ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي كاشمر با اشاره به 
دريافت نشان تجاري توسط دو واحد توليدي 
صنايع دستي در اين شهرس�تان از صادرات 
۷0درصد توليدات اين واحدها به كشورهاي 

حاشيه خليج فارس خبرداد. 
رضا يوسفي مسئول نمايندگي ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي كاشمر گفت: از تعداد 

۲۱ كارگاه معرفي شده به وزارت براي دريافت گواهي كيفيت، تعداد چهار كارگاه در قالب رشته هاي احجام 
چوبي، دو مورد توليدات چرمي دست دوز و گليم بافي موفق به دريافت گواهي شدند.  وي افزود: دو مورد از اين 
كارگاه ها نشان تجاري دارند كه حدود ۲۶ نفر نيرو در اين دو مجموعه مشغول به كار هستند.  مسئول نمايندگي 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كاشمر با اشاره به حضور هنرمندان صنايع دستي در نمايشگاه هاي 
بين المللي كه در سال گذشته برگزار شده است، يادآور شد: حضور مستمر هنرمندان در اين نمايشگاه ها باعث 

شده كه امروز 7۰ درصد محصوالت توليدي اين واحدها به كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر شود.

آزادي ۶۳ زنداني جرائم غيرعمد در فارس  
در آغازين روز      فارس
از دهه كرامت 
۶۳زنداني جرائم غير عمد در استان فارس 

آزاد شدند. 
اسكندري مدير نمايندگي س��تاد ديه فارس 
گفت: اين ۶۳ زنداني كه جرائم آنها بيشتر مالي 
بوده اس��ت با كمك 7 ميليارد و 7۰۰ ميليون 
توماني خيران ب��ه آغ��وش خانواده هاي خود 
بازگشته اند.  وي افزود: خيران استان فارس از 

ابتداي امسال هم با كمك 7۴ ميليارد توماني خود به ستاد ديه فارس زمينه آزادي شماری از زندانيان 
را فراهم كرده اند.  مدير نمايندگي ستاد ديه فارس ادامه داد: با توجه به تعداد قابل توجه زندانيان مالي 
در استان از خيرين و عالقمندان تقاضا داريم تا با كمك هاي نقدي خود ما را در اين زمينه كه رضايت 
خداوند را نيز در پي دارد ياري رساند.  اسكندري ادامه داد: خيرين مي توانند كمك هاي خود را به شماره 
حساب ۱۰/۱۱۹۹۱۱۹۹ و ش��ماره كارت ۶۱۰۴۳۳777۰۰۳۰۹۶۱ نزد بانك ملت به نام ستاد ديه 

استان فارس واريز كنند تا شاهد آزادي بخشي از اين زندانيان باشيم.

پرداخت كمك هزينه تحصيلي به ۲۴ هزار دانش آموز خوزستاني 
مديركل كميته      خوزستان
د  ا م�����د ا
امام خمين�ي)ره( خوزس�تان از پرداخ�ت 
كمك هزينه تحصيلي به 24 هزار دانش آموز 

دختر در اين استان خبرداد. 
جمال شيبه مديركل كميته امداد  امام خميني)ره( 
خوزستان گفت: اهداي وسايل كمك آموزشي از 
جمله تبلت دانش آموزي و لپ تاپ به دانشجويان 
واجد شرايط و همچنين پرداخت كمك هزينه 

تحصيلي ۲۴ هزار دانش آموز دختر و دادن بسته هاي لوازم التحرير و پوشاك را از جمله اين خدمات است.  
وي افزود: پرداخت شهريه و هزينه هاي كالس هاي تقويتي و كنكور براي ۴ هزار دانشجو، مشاوره روانشناسي 
براي همه گروه ها و براي دختران در آستانه ازدواج و برگزاري كارگاه هاي آموزشي مشاوره خانواده براي 
زوج هاي جوان نيز از ديگر اين اقدامات انجام شده هستند كه عالوه بر آن تاكنون ۳ هزار و 5۰۰سري جهيزيه 
اهدا شده است.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( خوزس��تان ادامه داد: اعطاي تسهيالت اشتغال، 
توانمندس��ازي تا خودكفايي، كاريابي و معرفي افراد جوياي كار به صاحبان كسب و كار، آموزش فني و 

حرفه اي، مهارت آموزي و راهبري شغلي از ديگر خدمات كميته امداد خوزستان به دختران است.

راه اندازي پويش اهداي خون در قزوين توسط بانوان
ب�ه مناس�بت     قزوين
گراميداش�ت 
روز جهان�ي اهداكنن�دگان خ�ون و مياد 
حضرت معصومه)س(، پويش اهداي خون 
ش�د.  راه ان�دازي  قزوين�ي  بان�وان 
دكتر مريم مدرسي مديركل انتقال خون استان 
قزوين با بي��ان اينكه پويش اه��داي خون بانوان 
قزويني ۲۴ خ��رداد ۱۴۰۰ در پايگاه هاي انتقال 
خون قزوين و تاكستان برگزار مي شود و با اشاره به 
اينكه هر يك واحد اهداي خون در نجات جان سه بيمار مؤثر است؛ گفت: خون و فرآورده های خوني با وجود 
اينكه علم پيشرفت كرده جايگزيني ندارد؛ لذا از همه بانوان واجد شرايط براي حضور در اين پويش و حركت 
خداپسندانه دعوت مي شود. وي افزود: ساعت پذيرش اهداكنندگان در مركز انتقال خون قزوين از هشت صبح 
تا هشت شب و در مركز انتقال خون تاكستان نيز از هشت صبح تا يك بعدازظهر است.  مديركل انتقال خون 
استان قزوين با اشاره به حضور سامانه سيار خون گيري در ديگر شهرستان هاي استان قزوين افزود: بانوان در 
شهرستان هاي آوج و بوئين زهرا نيز امكان شركت در اين پويش را دارند و زمان حضور سامانه سيار خون گيري 
در آوج روزهاي شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و در بوئين زهرا روزهاي سه شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ است. 

بهره برداري از 139 پروژه اقتصادي و توليدي 
بخش كشاورزي آذربايجان غربي

اجراي 2 پروژه بزرگ مسئوليت اجتماعي 
سازمان بنادر و دريانوردي در بندر چابهار

رئيس س�ازمان     آذربايجان غربي
جهاد كشاورزي 
آذربايجان غرب�ي از افتتاح 1۳۹ پ�روژه عمراني، 
اقتصادي و توليدي بخش كشاورزي استان همزمان 
با گراميداش�ت هفته جهاد كش�اورزي خبرداد. 
اكبر كرامتي رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي 
آذربايجان غربي در نشست خبري كه به مناسبت 
گراميداش��ت هفته جهاد كش��اورزي در سالن 
همايش شهيد باكري س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان برگزار شد، گفت: افتتاح پروژه هاي عمراني 
اقتصادي و توليدي از مهم ترين برنامه هاي هفته 
است كه ۱۳۹ پروژه با اعتباري بالغ بر ۲۲۴ ميليارد 
ريال و اشتغالزايي براي 7۰۶ نفر به صورت مستقيم 
افتتاح خواهد شد.  وي افزود: استان آذربايجان غربي 
نقش بسيار مهم و پررنگي در زمينه توليد بسياري 
از محصوالت استراتژيك و حياتي كشور دارد و با 
توليد ساالنه 7 ميليون تن محصوالت كشاورزي، 
داراي رتبه هاي نخس��ت و تك  رقمي در س��طح 
كشور اس��ت.  رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي يادآور شد: تعداد ۱۰5پروژه نيز 
از مجموع ۱۳۹ پروژه آماده بهره برداري، در بخش 

مديريت آب و خاك شامل ۹۹ طرح سيستم هاي 
نوين آبياري با مساحت بيش از ۶۶۸ هكتار، يك 
طرح انتقال آب با لوله به مسافت ۶۰۰ متر، دو طرح 
استخر ذخيره آب كشاورزي با حجم 5 هزار و ۲۰۰ 
متر مكعب و پوشش بتني كانال و مرمت و بازسازي 
دو رشته قنات در شهرستان خوي و روستاي قره 
كهريز با اشتغال مجموع ۶۸۶ نفر مستقيم آماده 
بهره برداري شده است.  كرامتي تصريح كرد: در 
بخش معاونت بهبود توليدات گياهي نيز با صرف 
اعتباري بالغ بر ۲۸ ميليارد ريال و اشتغال ۱۳ نفر 
مستقيم، دو طرح گلخانه اي س��بزي و صيفي با 
ظرفيت بالغ بر ۴ هزار و 5۰۰ تن آماده بهره برداري 
شده است.  وي خاطرنشان كرد: تعداد يك پروژه 
توليد جلبك سبز – آبي اس��پيرولينا با ظرفيت 
۹تن و اش��تغالزايي مس��تقيم چهار نفر در هفته 
جهاد كش��اورزي به بهره برداري مي رسد.  رئيس 
سازمان جهاد كش��اورزي آذربايجان غربي ادامه 
داد: يك طرح معاونت بهبود دام��ي نيز با اعتبار 
بالغ بر ۱5ميليارد ريال و اشتغال سه نفر به صورت 
مستقيم شامل طرح پرورش شتر مرغ 7۰ رأسي 

در اين ايام آماده بهره برداري است.

دو پروژه بزرگ      سيستان وبلوچستان 
ليت  مس��ئو
اجتماعي سازمان بنادر و دريانوردي سيستان 
و بلوچستان بزودي به بهره برداري مي رسد كه 
تكميل اين پروژه ها تأثير بسزايي در تسهيل و 
تسريع تردد و كاهش زمان و قيمت تمام شده 
كاال و توس�عه بن�در چابه�ار خواهد داش�ت. 
بهروز آقايي مديركل بنادر و دريانوردي سيستان 
و بلوچس��تان با بيان اينكه احداث بخشي از پروژه 
كريدور لجستيكي بندر چابهار به طول ۱۸ كيلومتر 
در دست اجراس��ت، گفت: اين پروژه از پروژه هاي 
بزرگ زيرساختي است كه در راستاي ايفاي نقش 
مسئوليت هاي اجتماعي سازمان بنادر و دريانوردي 
در بندر چابهار از حد فاصل درب شرقي بندرشهيد 
بهشتي تا پليس راه جكيگور در دست اجراست.  وي 
افزود: اجراي اين پروژه در ابتداي كريدور شمال - 
جنوب عالوه بر كاهش قيمت تمام ش��ده كاال در 
تسريع زمان رس��يدن كاال از بندر شهيد بهشتي 
به مقاصد مورد انتظار تأثير بسزايي خواهد داشت 
و مي تواند عماًل نقش اساس��ي در كريدور شمال 
- جنوب ايفا نمايد.  مديركل بن��ادر و دريانوردي 

سيستان و بلوچستان تسهيل تردد و كاهش ترافيك 
بار خروجي از بندر، اتصال طرح توسعه بندر شهيد 
بهشتي به شبكه راه و راه آهن اصلي، جلوگيري از 
تصادفات و تعارضات حمل و نقل ش��هري، ايجاد 
مسير كريدور خطوط انتقال مواد نفتي و پتروشيمي 
و استانداردسازي مس��يرهاي ورودي بندر شهيد 
بهشتي را از اهداف ايجاد كريدور لجستيكي عنوان 
كرد.  به گفته آقايي اين كريدور با تعداد دو دستگاه 
تقاطع غير همسطح در ش��ش قطعه بزرگراه اجرا 
مي گردد كه به منظور ترانزيت كاال و مس��ير تردد 
كاميون ها و در مسير خط راه آهن طراحي و داراي 
شش باند كندرو و خيابان ساحلي براي تردد عمومي 
و ايمن مردم و مجزا از مسير تردد كاميون هاي حمل 
كاال است كه دسترسي به نقاط شهري و سواحل را 
فراهم مي كند.  وي ادامه داد: پروژه پارك ساحلي 
بهاران نيز در مس��احت ۱۰۰ هكتار از پارك هاي 
اصلي شهرستان چابهار اس��ت.  به گفته مديركل 
بنادر و دريانوردي اس��تان اين پروژه نيز به جهت 
مس��ئوليت هاي اجتماعي س��ازمان بنادر و بعد از 
اجراي كريدور لجستيكي به سطحي از زيرساخت و 

خيابان كشي و زيباسازي خواهد رسيد.

   كاشان: به مناسبت والدت حضرت معصومه)س( جشن روز دختر با 
تجليل از دختران شهداي مدافع حرم و حافظان قرآن در باغ فين كاشان 
برگزار شد.  در اين آيين از دختراني كه اسم آنان اسامي و القاب حضرت 
معصومه)س( بود، تقدير شد.  همچنين در حاشيه اين آيين نمايشگاهي 
از دستاورد زنان بسيجي و واليي شهر كاشان برپا شد.  در اين نمايشگاه 
زنان بسيج كاشاني در غرفه هاي مختلف محصوالت دست ساخت خود را 
همچون چرم دوزي، دكوري، ملزومات حجاب و تابلو به تماشا گذاشتند. 

  خراسان رضوي: مدير پيش��گيري و مبارزه با بيماري هاي معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: هزار كيت تست به منظور 
افزايش سرعت در شناس��ايي بيماران مبتال به كرونا در ميان مراكز زير 
پوشش اين دانشگاه در خراسان رضوي توزيع شده است.   دكتر محمدجعفر 
صادقي افزود: اگر تست رپيد براي شناسايي افراد مبتال به كرونا، كه داراي 
عالئم هستند، قبل از روز پنجم پس از عالمت دار شدن انجام شود دقت 

بيشتري دارد، ولي پس از آن دقت اين كيت به شدت كاهش مي يابد. 
  كردستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي كردستان با اشاره به اينكه 
پروژه اجراي آبياري تحت فشار در اراضي پاياب سد گاوشان تا پايان ماه 
جاري به بهره برداري مي رس��د، گفت: در اين پروژه قرار ش��ده ۳ هزار و 
5۰۰هكتار از اراضي كشاورزي منطقه، زيرپوشش آبياري تحت فشار قرار 
گيرد.  سپري افزود: در حال حاضر اين پروژه توسط دو پيمانكار در حال 
اجراست و اميد است تا چهار ماه آينده خطوط سه و چهار آن در مزارع به 
بهره برداري برسد.  به گفته وي، اجراي اين پروژه عالوه بر افزايش ارزش 
اراضي زراعي موجود در اين منطقه منجر به كاهش مصرف آب و افزايش 

توليد و عملكرد محصول تا ۱۰ برابر خواهد شد. 
   البرز: مدير ندامت��گاه قزل حصار كرج گفت: ب��راي ۳۰۰ مددجوي 
اين ندامتگاه رأي كار در مراكز توليدي و خدماتي صادر ش��د.  اش��كان 
كمالي افزود: با توجه به گسترش فعاليت واحدهاي توليدي قزل حصار و 
درخواست مكرر مددجويان براي اشتغال و كسب درآمد، براي بيش از ۴5 

درصد درخواست ها رأي كار صادر تا در اين مراكز مشغول به كار شوند. 
  خراسان شمالي: معاون صنايع دستي ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دس��تي خراسان ش��مالي از صدور 5۲۲ مجوز توليد انفرادي، 
صنعتگري و كارگاهي و مشاغل خانگي در رشته هاي گليم بافي، نساجي 
سنتي، مصنوعات چوبي، كاله بافي سنتي و رودوزي هاي سنتي خبرداد 
و گفت: از اين طريق براي ۶۱۲ نفر شغل ايجاد شد.  محمدرضا قهرمانيان 
با اشاره به صدور و تمديد ۲۳۶ مجوز توليد انفرادي صنايع دستي در سال 
گذش��ته افزود: همچنين در اين مدت ۱۳۰ كارت شناسايي صنعتگري 
و ۱۳۶ مجوز مش��اغل خانگي نيز صادر و تمديد ش��د.  وي با بيان اينكه 
سال گذشته رشته پوش��اك اقوام ترك خراسان شمالي و فنون و مهارت 
ابريشم كشي و ابريشم تابي در فهرست ميراث معنوي كشور ثبت شد. ادامه 
داد: همچنين سال گذشته رشته عروسك بافي سنتي و چولي بافي )بافت 

سبد هاي چوبي با تركه درختان ارغوان و بيد( احيا شد.

 همكاری آستان قدس با وزارت دفاع 
در توليد واكسن »فخرا« 

در ده�ه كرام�ت، خ�ط تولي�د واكس�ن كرون�اي »فخ�را« ب�ا 
مش�اركت آس�تان قدس رضوي و وزارت دفاع افتتاح مي ش�ود. 
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي با اعالم اينكه خط توليد واكسن 
كروناي »فخرا« با مشاركت آستان و وزارت دفاع در دهه كرامت افتتاح 
خواهد شد، گفت: آستان قدس رضوي از ابتداي شروع كرونا در كشور 
تاكنون، تنها مجموعه اي بوده كه فراتر از پروتكل هاي بهداشتي برنامه 
داشته و اقدامات گسترده اي براي رفاه حال زائران انجام داده كه مورد 

تأييد وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا قرار گرفته است. 
دكتر »مالك رحمتي« ادامه داد: طي يك سال گذشته اقداماتي همچون 
توليد ماسك و مواد ضدعفوني در دستور كار شركت هاي زيرمجموعه 
آستان قدس قرار گرفت و در شرايط كنوني نيز كه مهم ترين مطالبه و 
نياز مردم عزيز كشورمان، تأمين واكسن كروناست، آستان قدس رضوي 
پاي كار آمده تا با پشتيباني از توليد داخلي واكسن، در كنار مردم باشد 

و براي رفع دغدغه آنها تالش كند.  
وي افزود: در اين راستا همزمان با دهه كرامت، فاز سوم باليني و توليد 
صنعتي واكسن فخرا با مشاركت وزارت دفاع و شركت داروسازي ثامن 
با نظارت وزارت بهداشت آغاز خواهد شد و اميدواريم در كنار واكسن 
كوو بركت كه اولين واكسن داخلي و پيشتاز در كشور است، بتوانيم در 
توليد انبوه واكسن فخرا به عنوان يكي ديگر از واكسن هاي داخلي اقدام 
مؤثري داشته باشيم و آرامش و آسايش را براي مردم عزيز كشورمان 

به ارمغان آوريم. 
رحمتي افزود: طبق اين سياست ها، محور همه فعاليت ها ما در آستان 
قدس رضوي، حرم مطهر رضوي و خدمت به زائران حضرت رضا)ع( است 
كه بر همين اساس در ساختار جديد، مديريت عالي حرم پيش بيني و 

سياست هاي مربوط به اين حوزه نيز تدوين و ابالع شده است.  
وي، بنياد بهره وري موقوفات را از ديگر مجموعه ايجاد ش��ده بر اساس 
س��اختار جديد معرفي و اظهار كرد: در كنار ايجاد مديريت عالي حرم 
مطهر، با اين اعتقاد كه هر چه در آستان قدس رضوي وجود دارد از مردم و 
بر پايه وقف و نذر آنهاست، بنياد بهره وري موقوفات شكل گرفته تا بتوانيم 
بهترين بهره وري را از موقوفات حضرت رضا)ع( داشته باشيم و بهره آن را 
براي توسعه خدمت رساني به زائران و مجاوران مورد استفاده قرار دهيم، 
ضمن آنكه اين رويكرد عالوه بر افزايش رضايتمندي مردم، منجربه ترويج 

سنت حسنه وقف و بيشتر شدن موقوفات نيز خواهد شد. 
   فعاليت هاي آستان قدس با رويكرد مشاركت 

قائم مقام توليت آستان قدس، بنياد كرامت را جزو مجموعه هاي ايجاد 
ش��ده طبق س��اختار جديد معرفي كرده و گفت: وظيفه ذاتي آستان 
قدس رضوي، كمك به محروميت زدايي در كشور است كه ذيل وظايف 
بنياد كرامت رضوي تعريف شده و به اقدامات گسترده اي در اقصي نقاط 
كشور و حمايت از محرومان و آسيب ديدگان بالياي طبيعي منجر شده 
اس��ت.  رحمتي همچنين با اشاره به ايجاد س��ازمان علمي و فرهنگي 
آس��تان قدس رضوي، ادامه داد: امروز نيازمند گفتمان و تمدن نوين 
ايراني اسالمي هستيم و آستان قدس رضوي نيز بايد حتماً در اين كار 
مهم ايفاي نقش كند، بر همين اساس طبق تأكيد توليت معزز آستان 
قدس، سازمان علمي و فرهنگي تشكيل ش��ده تا با در اختيار داشتن 
امكانات و ظرفيت هاي ۱۲ مجموعه از جمله دانش��گاه علوم اسالمي 
رضوي، دانش��گاه امام رضا)ع(، بنياد پژوهش هاي اسالمي، مؤسسات 

فرهنگي و مراكز چاپ و نشر، به توسعه اين گفتمان كمك كند. 
به گفته اين مس��ئول فرهنگ رضوي و معارف الهي و قرآني نياز امروز 
بشريت است و مي توان با معرفي اقدامات و فعاليت هاي آستان قدس به 

عنوان يك الگو و موفق، در اين عرصه نقش آفريني كرد.  
رحمتي به يكي از برنامه هاي الگو و معيار در آس��تان قدس رضوي نيز 
اش��اره كرد و گفت: باور داريم نكته كلي��دي در فعاليت ها و اقدامات، 
مش��اركت دادن مردم در كارهاست بر همين اس��اس معتقديم تمام 
فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي، خدمت رساني و علمي آستان قدس 
فقط با حضور و مشاركت مردم معنا خواهد داشت و به نتيجه مي رسد.  
وي تصريح كرد: مصداق اين رويكرد، تهيه ۸۸۸ هزار بسته معيشتي در 
راستاي اجراي مطالبه رهبر معظم انقالب و طرح مؤاسات است كه به 
راهبري آستان قدس و مشاركت مردم به ثمر نشسته و در دهه كرامت 

به طور كامل اجرا مي شود. 

 تكميل 9 سد نيمه كاره اردبيل 
با هدف تأمين منابع آبي

معاون وزير كش�اورزي در امور آب و      اردبيل
خاك از تكميل شدن س�اخت ۹ سد 
نيمه كاره در شهرس�تان هاي خلخال و كوث�ر در اردبيل خبرداد. 
عليمراد اكبري معاون وزير كش��اورزي در امور آب و خ��اك در بازديد از 
سدهاي ورگوان، گورانسراب، بليل، سجن، طولش و سدهاي شهرستان 
كوثر در استان اردبيل گفت: ۲۲ سد فرسايشي در استان وجود دارد كه 
در دو شهرستان خلخال و كوثر ۹ سد بالتكليف است.  وي افزود: امسال از 
محل اعتبارات خشكسالي بيش از ۱5۰۰ميليارد تومان براي مصاديق بارز 
خشكسالي در استان اردبيل تأمين منابع شده است.  معاون وزير كشاورزي 
در امور آب و خاك با اشاره به پيگيري هاي اخير نماينده مردم خلخال و 
كوثر و ديدار با وزير جهاد كشاورزي و دستور وزير جهاد مبني بر بازديد 
ميداني از سدهاي موجود و ارزيابي آخرين وضعيت سدها در شهرستان 
خلخال تصريح كرد: در آخرين وضعيت، ارزيابي و مقرر شد در هفته آينده 
۱5 ميليارد تومان براي س��دهاي موجود با اولويت وضعيت فيزيكي باال 
اختصاص و از محل  منابع موجود خشكسالي، اين مشكالت دو شهرستان 
خلخال و كوثر در اولويت خواهد بود.  اكبري زمانبدي موجود براي تكميل 
اين سدهاي نيمه تمام در شهرستان خلخال را دو تا سه سال عنوان كرد 
و گفت: استان اردبيل در سال هاي اخير قدم هاي خوبي در زمينه توسعه 
آبياري مدرن برداشته است.  وي افزود: هر س��ال 7۰۰ تا ۸۰۰ هكتار در 
استان اردبيل تحت پوش��ش آبياري مدرن قرار مي گرفت كه با اقدامات 
خوب سازمان جهاد كشاورزي اس��تان اردبيل و دو شهرستان خلخال و 
كوثر، ۱5هزار هكتار امسال تحت پوشش اين نوع آبياري قرار مي گيرد.  
سيدغني نظري، نماينده مردم خلخال و كوثر نيز در اين بازديد با اشاره به 
پروژه هاي نيمه تمام شهرستان خلخال و كوثر بيان داشت: رفع مشكالت 
شهرستان از مطالبات اهالي در روستاهاست، وي افزود: در بازديد اول از 
پمپاژ ايلخچي شهرستان كوثر مقرر شد تا از محل اعتبارات استانداري يك 
ميليارد تومان و از محل اعتبارات سفر معاون وزير يك ميليارد تومان به اين 

امر اختصاص يافت تا ساخت اين سد تسريع يابد.

 افتتاح مركز نيكوكاري تخصصي مادر
 با هدف كمك به ناباروري در البرز

مديركل كميته ام�داد البرز از امكان      البرز
دسترس�ي عادالنه به خدمات درمان 
ناباروري در البرز با افتتاح مركز نيكوكاري تخصصي مادر خبرداد. 
محمد محمدي فرد، مديركل كميته امداد البرز با اشاره به هزينه درمان 
ناباروري و زنان در زوج هاي جوان گفت: مركز نيكوكاري مادر در بيمارستان 
كمالي به عنوان نخستين مركز درماني تخصصي ناباروري در استان البرز 
خدمات بيماري هاي زنان و زايمان، آزمايشات ژنتيك و درماني ناباروري 
براي مددجويان و آس��يب ديدگان ارائه مي كند.  وي با بيان اينكه مركز 
فوق تخصصي درمان ناباروري ابن سينا به  عنوان نخستين مركز درماني 
تخصصي ناباروري دولتي زير نظر جهاد دانشگاهي فعاليت مي كند، افزود: 
هزينه مددجويان تحت حمايت اين نهاد و ساير آسيب ديدگان در استان 
البرز از محل كمك خيرين، بخش عمده اي از هزينه درماني كميته امداد و 
تخفيف بيمارستان تأمين مي شود.  مديركل كميته امداد البرز با اعالم اينكه 
اهداف كلي براي حمايت از زوج نابارور كمك به افزايش نرخ رشد جمعيت 
است، ادامه داد: برقراري دسترس��ي عادالنه به خدمات درمان ناباروري، 
كاهش پرداخت مردم براي درمان نابارور و بهبود كيفيت ارائه خدمت به 
مددجويان و آسيب ديدگان از جمله مهم ترين اهداف تأسيس اين مركز 
نيكوكاري اس��ت.  محمدي فرد همچنين در مورد ط��رح تغذيه مادران 
باردار هم گفت: اين طرح با هدف بهبود تغذيه مادران باردار آسيب ديده و 

پيشگيري از تولد نوزادان با وزن كم آغاز شده است.

اهداي ۴۳ سري جهيزيه به نوعروسان 
مناطق محروم كرمانشاه 

به مناس�بت آغاز ده�ه كرام�ت و س�الروز والدت حضرت 
معصوم�ه)س( مراس�م اه�داي 4۳ س�ري جهيزي�ه ب�ه 
نوعروسان مناطق محروم در اس�تان كرمانشاه برگزار شد. 
سيد محمدجعفر اماميان دبير كانون هاي خدمت رضوي در استان 
كرمانشاه در حاشيه مراسم دهه كرامت گفت: خدا را شاكريم كه 
توانستيم به مدد حضرت رضا)ع( و حمايت آستان قدس رضوي در 
سالروز ميالد حضرت معصومه)س( جهيزيه ۴۳ نوعروس محروم را 
تأمين كنيم.  وي با اشاره به تهيه اقالم ضروري جهيزيه افزود: هر 
جهيزيه با ارزش ريالي ۲۰ ميليون تومان شامل يخچال، فرش، اجاق 
گاز و جاروبرقي مي باشد كه با همت خادمياران رضوي و مشاركت 
آستان قدس و كميته امداد امام خميني)ره( تأمين شده است.  دبير 
كانون هاي خدمت رضوي در استان كرمانشاه تأمين وام و استفاده 
از دوره هاي مشاوره و مهارت افزايي زندگي به سبك رضوي از ديگر 
خدمات ارائه ش��ده به اين نوعروس��ان بود ياد كرد و ادامه داد: اين 

كمك ها تا زمانع رفع نياز نيازمندان ادامه خواهد داشت.

 بخش مسكن در همدان
 ۲5 هزار شغل ايجادكرد

مدي�ركل تعاون، كار و رف�اه اجتماعي هم�دان از ثبت بيش 
از 25 هزار ش�غل در بخش مس�كن در اين اس�تان خبرداد. 
سيداحمد توصيفيان مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي همدان 
گفت: سال گذشته ۲5 هزار و ۱7۳ ش��غل در سامانه رصد و بخش 
مسكن در استان همدان به ثبت رسيده است.  وي با بيان اينكه نرخ 
بيكاري استان همدان در سال گذشته ۸/۲ درصد بوده است، افزود: 
هدف گذاري اشتغال امسال استان همدان ايجاد ۲5 هزار شغل است.  
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي همدان با اشاره به سرمايه گذاري 
7۴ هزار ميلياردي استان در سال گذشته، يادآور شد: در سال گذشته 
7۴ هزار و ۴۳۸ ميليارد ريال سرمايه گذاري در بخش اشتغال صورت 
گرفته كه 5۲ هزار ميليارد آن تسهيالت بانكي بوده است.  توصيفيان 
از پرداخت ۴7۹۶ ميليارد ريال تسهيالت اشتغال پايدار روستايي 
در سال گذشته خبرداد و گفت: بيشترين تعداد طرح هاي پرداختي 
تسهيالت روستايي متناسب با مزيت ها، ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
استان در رسته هاي مبل منبت، پوشاك و صنايع دستي بوده است. 

 اجراي نهمين مرحله رزمايش مواسات 
در خراسان شمالي 

نهمي�ن مرحل�ه رزماي�ش مواس�ات، همدل�ي و كمك هاي 
مؤمنان�ه ب�ا حض�ور س�ردار چم�ن، فرمان�ده س�پاه 
حض�رت جواداالئم�ه )ع( خراس�ان ش�مالي برگزار ش�د. 
سردار ابوالقاس��م چمن فرمانده س��پاه حضرت جواداالئمه )ع( 
خراسان ش��مالي در نهمين مرحله رزمايش مواسات، همدلي و 
كمك هاي مؤمنانه خراسان ش��مالي، گفت: افتخار مي كنيم كه 
دركنار برادران كميته امداد امام خميني)ره( خدمت مي كنيم و هر 
امامي براي نصرت اسالم با يك زباني مي آيد و در طول اين ۴۰ سال 
جهت قدرشناس��ي از نعمت واليت، مردم در عرصه هاي مختلف 
لبيك گوي نداي نايب امام زمان)عج( بودند.  در ادامه س��رهنگ 
حسين اكبري، معاون هماهنگ كننده سپاه خراسان شمالي گفت: 
تاكنون ۱۸۰ هزار بسته توسط همه اعضا قرارگاه مواسات تهيه و 
بين خانواده هاي آسيب ديده از ويروس كرونا، توزيع شده است.  وي 
افزود: هم اكنون نيز ۲ هزار بسته تهيه شده و گروه هاي بسيجي آن 

را در شهرستان هاي استان توزيع خواهند كرد.

    خراسان شمالي    همدان   كرمانشاه


