
مدي�����ركل  خراسانجنوبي
ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي خراسان جنوبي از 
برندسازي صنايع دستي توليدي اين استان با 

كمك فني و حرفه اي خبرداد. 
حسن رمضاني مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دس��تي اس��تان خراس��ان جنوبي گفت: 
برند سازي صنايع دستي استان براساس همكاري 
مشترك ميراث فرهنگي و آموزش فني و حرفه اي 
برنامه ريزي و معرفي ش��ود.  وي اف��زود: اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
به دنبال معرفي صنايع دستي و همچنين روستاهاي 
برند در حوزه صنايع دستي است و اين امر در زمينه 
معرفي ظرفيت ها و اشتغالزايي در روستاها مؤثر است.  
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
خراسان جنوبي با تأكيد بر اينكه براساس همكاري 
بين دستگاه ها دستاوردهاي خوبي در استان حاصل 

مي شود، تصريح كرد: همكاري مشترك در زمينه 
ارتقا بخشي مهارت ها در حوزه صنعت و آموزش 
مؤثر است.  رمضاني با بيان اينكه اداره كل آموزش 
فني و حرفه اي داراي اهميت بااليي است، گفت: 

ارائه گواهينامه در حوزه هاي مشترك صنايع دستي 
و فني و حرفه اي مي تواند صورت گيرد.  وي با اشاره 
به اينكه صنايع دستي اس��تان خراسان جنوبي از 
جمله نساجي س��نتي و تراش سنگ هاي قيمتي 

و نيمه قيمتي قابليت جهاني شدن دارد، افزود: با 
راه اندازي كميته راهبردي، مي توان زمينه همكاري 
مشترك ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دس��تي و آموزش فني و حرفه اي استان 
را فراهم كرد.  رمضان��ي ادامه داد: اي��ن اداره كل 
ظرفيت هاي آموزشي در صنايع دستي و گردشگري 
در بخش هاي دولت��ي و خصوص��ي را دارد و اين 
آمادگي وجود دارد در قالب تفاهمنامه اي دو طرفه 
از توان يكديگر براي ايجاد اشتغال و با هم افزايي در 
توليد كاالي ايراني تالش شود.  مديركل آموزش 
فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي نيز در اين 
ديدار گفت: انجام كار اثربخش با مشاركت اتفاق 
مي افتد و نتيجه بهتري براي خدمات رساني بيشتر 
و جلب رضايت م��ردم دارد.  محمد ع��رب افزود: 
ظرفيت بسيار خوبي به لحاظ همكاري مشترك 
به ويژه در آموزش صنايع دستي، آموزش روستايي 

و عشايري وجود دارد.

صنايعدستيخراسانجنوبيبرندسازيميشود
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88498441سرویس  شهرستان

گازرساني به 99 درصد روستاييان اردبيلي
به گفته مديرعامل  اردبيل
شركت گاز استان 
اردبيل ۹۹ درصد جمعيت روستايي در اين استان 

از گاز طبيعي برخوردار هستند. 
سردار اسماعيلي مديرعامل شركت گاز اردبيل در 
آيين بهره برداري از پروژه گازرساني به روستاهاي 
خواجه بالغ و طهماسب آباد شهرستان اين استا ن 
از ارتقاي ضريب نفوذ گاز طبيعي به بيش از ۹۹ 
درصد در روستاهاي اين شهرستان خبرداد.  وي 
گفت: با افتتاح و بهره برداري از آنها ۸۳ خانوار روستايي از گاز طبيعي برخوردار شدند.  مديرعامل شركت گاز 
استان اردبيل افزود: با توجه به اينكه استان اردبيل در منطقه اي كوهستاني و صعب العبور واقع شده است، 
اجراي پروژه هاي گازرساني نيازمند تالش بيش از پيش مسئوالن و پيمانكاران است.  اسماعيلي با اشاره به 
طرح هاي در دست اجراي شركت ملي گاز تصريح كرد: با اتمام و بهره برداري از اين پروژه ها در آينده نزديك 
تمامي روستاهاي باالي ۲۰ خانوار استان از گاز طبيعي بهره مند خواهند شد.  وي با بيان اينكه حدود ۱۰ هزار 
كيلومتر شبكه گذاري گاز در استان اردبيل انجام شده است، گفت: از اين مقدار بيش از ۲ هزار و ۸۵۰ كيلومتر 

شبكه گذاري در شهرها و بيش از 7 هزار و ۵۵ كيلومتر در روستاهاي استان اردبيل اجرا شده است. 

20 هزار خانه روستايي مازندران سند دار شد
رئي�س بنياد  مازندران
مسكن ساري 
از صدور ۲۰ هزار فقره سند براي روستاييان 

اين شهر خبرداد. 
رضا جمالي رئيس بنياد مسكن ساري با اشاره به 
اينكه بنياد مسكن در حوزه عمران روستايي شامل 
تهيه طرح هاي هادي، صدور اسناد مالكيت شهري 
و روستايي، خدمات فني صدور پروانه و بهسازي 
روستاهاي هدف گردشگري در حال فعاليت است، 
گفت: بيش از هزار فقره سند در شهرهاي كوچك و بيش از ۲۰ هزار سند در روستاها صادر شد.  وي افزود: در 
يكسال اخير ۲۵ ميليارد تومان اعتبار از منابع مختلف استاني، ملي و غيره براي اجراي طرح هاي روستايي صرف 
شده است.  رئيس بنياد مسكن ساري ادامه داد: در حال حاضر تمامي ۳۳۰ روستاي باالي ۲۰ خانوار شهرستان 
ساري داراي طرح هادي هستند و با توجه به افق ۱۰ ساله طرح ها، طرح ۱۰۰ روستا طي يكسال اخير در دست 
بازنگري است.  جمالي با بيان اينكه هزار واحد مسكن روستايي امسال در حال نوسازي و بهسازي است، گفت: 
براي نوسازي اين واحدها تسهيالت ۱۰۰ ميليون توماني ارائه شده است.  وي افزود: با توجه به نقش اقتصادي 

روستاها برنامه هاي متنوعي تدارك ديده شده كه در زمان هاي مختلف ارائه مي شود.

سپاه به 147 روستاي محروم اردبيل آبرساني كرد 
آبرساني سيار  اردبيل
به 1۴۷ روستاي 
درگير تنش آبي در اردبيل با همت س�پاه و 

بسيج استان انجام شد. 
سردار غالمحسين محمدي اصل فرمانده سپاه 
حضرت عباس)ع( اس��تان اردبي��ل در بازديد از 
اجراي طرح نهضت آبرس��اني سيار و مستمر در 
مناطق محروم اردبيل گفت: آبرساني مستمر از 
سوي نهضت آبرساني س��پاه به شهرستان هاي 

استان در دستور كار قرار گرفته كه در برخي موارد نيز به صورت موردي است.  وي افزود: تاكنون با تالش هاي 
انجام يافته 64۹ تانكر آب شرب با ظرفيت ۵ ميليون ليتر در ۱47 روستاي استان توزيع شده و اين روند با 
جديت ادامه خواهد داشت تا بتوانيم با خدمت به مردم توفيق الهي را كسب كرده و براي حل مشكالت موجود 
كشور به صورت جهادي و انقالبي وار تالش كنيم.  فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل تصريح كرد: 
محروميت زدايي و خدمت بي منت به مردم جزو اولويت هاي اساسي استان اردبيل است و به همين منظور 

تمام سعي و تالش خود را به كار خواهيم گرفت تا در راستاي خدمت به مردم پيشگام باشيم. 

بهره برداري از اولين هتل بيمارستان 
كرمانشاه با هدف توريست درماني

 3 شهر اصفهان 
ميزبان هفته دفاع مقدس مي شوند

سرپرست اداره كل  كرمانشاه
مي�راث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري كرمانشاه از آماده به 
بهره برداري رس�يدن اولين هتل بيمارستان اين 
استان با هدف رونق توريس�ت درماني خبرداد. 
جبار گوهري سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري اس��تان كرمانشاه با 
اشاره به اتمام عمليات ساخت هتل بيمارستان 
حكيم كرمانشاه، گفت: اين پروژه چند سال پيش 
با سرمايه گذاري ۲۰۰ ميليارد توماني تعدادي از 
پزشكان در استان آغاز شد.  وي به ۳7۱ كيلومتر 
مرز مشترك استان با هر دو بخش اقليم كردستان 
و عرب نشين عراق اشاره كرد و افزود: هرساله تعداد 
قابل توجهي از مردم عراق از مرزهاي كرمانش��اه 
وارد خاك كشورمان مي شوند كه بخشي از آنها 
براي امور درماني مراجعه مي كنند.  سرپرس��ت 
ميراث فرهنگي اس��تان كرمانش��اه ادامه داد: از 
طرفي كرمانش��اه از زمان هاي گذش��ته تاكنون 
به عنوان مركز غرب كش��ور محسوب مي شده و 
بسياري از مردم استان هاي همجوار هر روزه براي 
اهداف مختلفي از جمله بحث درمان به كرمانشاه 
مراجعه مي كنند.  گوهري يادآور شد: با توجه به 
اين ظرفيت ها نياز به زيرس��اخت هايي بود تا در 

حوزه توريس��م درماني ورود كنيم و بتوانيم اين 
گردشگران سالمت را در كرمانشاه نگه داريم.  وي 
با بيان اينكه هتل بيمارستان حكيم كرمانشاه از 
نظر امكانات جزو بيمارس��تان هاي ويژه و مدرن 
در كشور اس��ت، افزود: در اين بيمارستان حدود 
۱۲ س��وئيت براي بيماران س��اخته ش��ده و در 
ضلع جنوبي اين مجموعه در س��اختماني چهار 
طبقه كلينيك هاي تخصص��ي مختلفي وجود 
دارد.  سرپرست ميراث فرهنگي كرمانشاه ادامه 
داد: اتاق ه��اي جراحي اين هتل بيمارس��تان از 
هوشمندترين اتاق هاي جراحي كشور هستند و 
از اين نظر مي تواند به تحول در توريسم درماني 
اس��تان كمك كند. گوهري گفت: تنها برخي از 
جزئيات پاياني پروژه باقيمانده كه به محض اتمام 
آنها پروژه به زودي افتتاح و به بهره برداري خواهد 
رسيد.  وي افزود: پروژه هتل بيمارستان حكيم 
توسط بخش خصوصي ساخته شده، اما براي فاز 
توسعه و تكميل آن از ميراث فرهنگي درخواست 
حمايت داش��ته اند.  به گفته سرپرس��ت ميراث 
فرهنگي كرمانشاه، پروژه هتل بيمارستان حكيم 
اين استان در شهرك مسكن در حال حاضر آماده 
افتتاح و بهره برداري است كه مي تواند اتفاق ويژه اي 

براي حوزه گردشگري سالمت استان باشد. 

فرمانده ناحيه  اصفهان
مقاومت بسيج 
امام حسين)ع( اصفهان از برگزاري مراسم 
هفته مقدس در سه شهر بهارستان، سپاهان 
ش�هر و ب�راآن اي�ن اس�تان خب�رداد. 
 س��رهنگ محس��ن حاجي عرب فرمانده ناحيه 
مقاومت بسيج امام حس��ين)ع( اصفهان گفت: 
اين مجموعه با مشاركت و همراهي ائمه جمعه، 
مسئوالن شهر بهارس��تان و سپاهان شهر و برآن 
جنوبي برنامه هاي مختلفي را براي دفاع مقدس 
در دستور كار دارند.  وي افزود: در موضوع هفته 
دفاع مق��دس غبارروب��ي و عطرافش��اني گلزار 
شهدا، برگزاري نمايش��گاه دفاع مقدس و بسيج 
را در دستور كار داريم و برنامه يادواره شهدا، رژه 
موتوري و خودرويي در سطح ش��هر بهارستان، 
س��پاهان ش��هر و ب��راآن جنوب��ي برنامه ريزي 
شده اس��ت.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج امام 
حسين)ع( با بيان اينكه بخش��ي از اين برنامه ها 
در پايگاه هاي مقاومت در مساجد محالت برگزار 
مي شود، ادامه داد: مراسم گراميداشت ايثارگران، 
ش��هدا و جانبازان، زنگ مقاومت در آستانه آغاز 
سال تحصيلي جديد در يك مدرسه در بهارستان 
و يك مدرسه در سپاهان شهر نواخته خواهد شد.  

حاجي عرب گفت: ۲۰ غرفه در نمايش��گاه هفته 
مقدس در شهداي گمنام بهارس��تان راه اندازي 
خواهد شد و محل جانمايي شده و به دنبال تجهيز 
و راه اندازي هستيم بخشي از اين نمايشگاه نمايش 
قدرت دفاعي نرم از طريق نمايشگاه هاي بسيج 
به نمايش گذاشته مي ش��ود و تجهيزات نظامي 
هم به زودي مستقر مي شود تا نسل جديد كه با 
اين تجهيزات آشنا نيستند آشنا شوند.  سرهنگ 
حاجي عرب افزود: نمايش��گاه از روز ۳۱ شهريور 
افتتاح خواهد ش��د تا پايان هفت��ه دفاع مقدس 
برپاست و امكان بازديد توسط عموم وجود دارد 
و مردم مي توانند از اين نمايش��گاه بازديد كنند.  
وي ادامه داد: برنامه هاي متنوعي كه در س��طح 
پايگاه هاي مقاومت در سه منطقه به صورت مجزا 
در دستور كار و اجراست يكي از برنامه هاي اصلي 
ناحيه مقاومت بسيج امام حسين)ع( اصفهان كه 
با ش��يوع ويروس كرونا صورت گرفت همكاري 
مش��ترك ما بي��ن وزارت بهداش��ت و مجموعه 
بسيج كه براي مقابله با بيماري در دو سال اخير 
اقدامات متعددي انجام شده است.  فرمانده ناحيه 
مقاومت بسيج امام حسين)ع( تصريح كرد: نفرات 
غربالگري شده ما ۱۳4 هزار نفر بودند كه با كمك 

بسيجيان انجام شد.

  بوشهر: مديرعامل شركت آب وفاضالب بوش��هر در بازديد از طرح 
آب شيرين كن ۳۵ هزار مترمكعبي بندربوشهر گفت: اين استان به دليل 
نداشتن منابع آبي شيرين روزميني و زيرزميني نمي توان براي چنين 
منابع��ي برنامه ريزي ك��رد.  عبدالحمي��د حمزه پور اف��زود: منابع آب 
آشاميدني استان بوشهر وابستگي ش��ديد ۹۰ درصدي به خارج از اين 
استان دارد كه در اين راستا تالش ش��ده با احداث آب شيرين كن اين 
وابستگي به حداقل برس��د.  وي ادامه داد: به دليل نوع بافت زمين و باال 
بودن ش��وري آِب منابع اندك زيرزميني نيز نه  مي توان چاهي زد و نه 
سدي ساخت، زيرا بايد شيرين سازي ش��وند، پس به صورت مستقيم 

نمي توان از چنين آب هايي استفاده كرد. 
  خراس�ان جنوبي: معاون ميراث فرهنگي خراس��ان جنوبي گفت: 
مرمت و بازسازي كاروانسراي چهل پايه شهرستان طبس خراسان جنوبي 
در نخستين مرحله پايان يافت.  علي شريعتي منش افزود: كاروانسراي 
چهل پايه مربوط به دوره قاجاريه است و در مسير جاده ناي بند به كرمان 
در محدوده خراسان جنوبي قرار دارد.  وي ادامه داد: اين كاروانسرا شامل 
هش��تي ورودي، حياط، بارانداز يا ش��ترخان و حجره هايي در اطراف 

حياط شاه نشين و همچنين چهار برچ در نماي بيروني است. 
  اردبيل: استاندار اردبيل در جلسه بررسي وضعيت سرمايه گذاري 
و توليد در حوزه شيالت استان گفت: در حال حاضر توليد ۱/۵ ميليون 
قطعه ماهي زينتي به شيوه خانگي و سنتي در استان انجام مي شود كه 
با سرمايه گذاري در اين حوزه، به توليد ۱۰ ميليون قطعه ماهي زينتي 
به صورت تخصصي در اس��تان خواهيم رسيد.  اكبر بهنام جو افزود: اين 
سرمايه گذاري در زميني به مس��احت 7  هزار متر مربع و با اشتغالزايي 

براي 4۰ نفر با همكاري بخش خصوصي آغاز مي شود. 
  ته�ران: رئي��س ش��بكه بهداش��ت رباط كري��م گف��ت: دو مركز 
واكسيناسيون در دو شهر صنعتي پرند و نصير شهر واقع در شهرستان 
رباط كريم به منظور واكسيناسيون جامعه كارگري فعاليت خود را آغاز 
كرد.  فخرالسادات امامي با تش��كر از همكاري سپاه براي تجهيز مراكز 
واكسيناسيون افزود: مركز تجمعي واكسيناسيون كارگران شهرك هاي 
صنعتي كه با كمك صنعتگران تجهيز شد با حضور سردار احمد ذوالقدر 
فرمانده س��پاه سيدالشهدا)ع( اس��تان تهران و مس��ئوالن شهرستان 

رباط كريم و پرند افتتاح شد. 
  اسالمشهر: در پنجمين جلسه رسمي دوره ششم شوراي اسالمي 
اسالمشهر كه با حضور تمامي اعضاي شوراي ش��هر برگزار شد، دكتر 
محسن حميدي با رأي قاطع اعضاي شوراي ش��هر، به عنوان شهردار 
اسالمشهر انتخاب شد.  محسن حميدي سال ها در سمت معاون خدمات 
شهر شهرداري اسالمشهر مشغول خدمات رساني به شهروندان بود و پس 
از استعفاي دكتر طال شهردار سابق اسالمشهر با رأي اعضاي شوراي شهر 
به سمت سرپرست شهرداري اسالمشهر رسيد و در دوره ششم شوراي 

شهر نيز در همين پست ابقا شد. 
  آذربايجان شرقي: رئيس شوراي اسالمي شهر تبريز گفت: شوراي 
شهر با جديت تمام پشتيبان شهرداري و س��ازمان قطار شهري براي 
تكميل پروژه مترو اس��ت و كاهش ترافيك و آلودگي و آسايش بيشتر 
شهروندان  اولويت اساسي ما در اجراي پروژه مترو است.  رسول برگي 
افزود: اجراي پروژه هايي مثل روگذر و زيرگذر كم  است اما هزينه احداث 
هر ايستگاه مترو معادل اجراي بيش از اجراي ۱۱ روگذر هزينه بر است و 
براي هر يك كيلومتر اجراي تونل خط ۲ مترو ۱۰۰ ميليارد تومان برآورد 

مي شود كه در تالش هستيم  تا رفع شود. 
  كردستان: رئيس كل دادگستري استان كردستان از ر هايي ۹محكوم 
به قصاص نفس با تالش دادگستري استان از ابتداي سال جاري تاكنون 
خبرداد.  حجت االس��الم سيدحسين حس��يني افزود: اين زندانيان در 
سال هاي گذشته مرتكب قتل عمد ش��ده بودند و پس از رسيدگي هاي 
قضايي، حكم قصاص نفس آنها در محاكم كيفري استان صادر شده بود.

راه اندازي 3 مركز واكسيناسيون در حاشيه 
شهر مشهد براي اتباع و مهاجرين خارجي

مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي  خراسانرضوي
مشهد از راه اندازي سه مركز واكسيناسيون 
شبانه روزي در اين شهر با هدف استفاده اتباع و مهاجرين خارجي خبرداد. 
حميدرضا رحيمي مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با 
اشاره به ايجاد سه مراكز ۲4 ساعته واكسيناسيون در اين شهر گفت: از 
روز گذشته سه پايگاه واكسيناسيون كه در معلم 7۵، فرامرز عباسي۳ 
و صباي غربي ۱۱ واقع در سيدي واقع ش��ده اند به صورت شبانه روزي 

فعاليت خود را آغاز كردند.  
وي ادامه داد: اين سه مركز تا ساعت ۲4 فعال است اما اگر پس از اين 
ساعت هم كسي مراجعه كرد يا ش��هروندان براي دريافت واكسن در 
انتظار بودند، واكسن تزريق خواهد ش��د و كاركنان مركز تا زماني كه 

مردم حضور داشته باشند، واكسيناسيون را انجام مي دهند.  
مدير روابط عمومي دانش��گاه علوم پزش��كي مشهد با اش��اره به روند 
واكسيناسيون اتباع خارجي گفت: در مراكز حاشيه شهر مشهد به تمام 
مهاجراني كه به كشورمان آمده اند، واكسن تزريق مي شود؛ مهم نيست 
كه اين افراد به چه صورتي، اعم از قانوني يا غيرقانوني، وارد كشور شده  
باشند. هر كس تنها با همراه داشتن مدركي كه بتوان از طريق آن سنش 

را احراز كرد، مي تواند واكسن دريافت كند.  
رحيمي افزود: همراه داشتن كارت آمايش سرزميني يا مدارك ديگر 
الزامي ندارد و افرادي كه به صورت غيرقانوني وارد كشور شده اند نيز از 
اين بابت كه در مراكز واكسيناسيون، آنها را به مراكز انتظامي و قضايي 
معرفي خواهند كرد، نگراني نداشته باشند و با خيال راحت واكسن شان 
را دريافت كنند.  وي با اشاره به آدرس اين مراكز عنوان كرد: از آنجا كه 
مراكز حاشيه شهر در محالت مختلفي قرار دارند، متقاضيان مي توانند 
پيش از مراجعه با سامانه تلفني ۱۹۱تماس گرفته و از آدرس دقيق اين 

مراكز مطلع شوند. 

 اصالح شبكه مبدل هاي حرارتي
 با هدف كاهش دماي دستگاه هاي حفاري

خوزستان متخصص�ان مديري�ت نگه�داري و 
تعميرات شركت ملي حفاري ايران با 
اجراي يك طرح ابداعي موفق به اصالح شبكه مبّدل هاي حرارتي 
با هدف كاهش دماي موتورهاي دس�تگاه حفاري خشكي در حد 
اس�تاندارد در ش�رايط خ�اص اقليم�ي و محيط�ي ش�دند. 
سيدعبدالحسين آلبوش��وكه مدير نگهداري و تعميرات شركت ملي 
حفاري ايران با اشاره به اصالح شبكه مّبدل هاي حرارتي با هدف كاهش 
دماي موتورهاي دستگاه حفاري، گفت: تصور دستيابي به اين راهكار 
ابداعي از آنجا نشئت گرفت كه شرايط استقرار يكي از دكل هاي حفاري 
شركت در نزديكي چند مشعل )فلر( گاز سوز به موازات گرماي شديد 
خوزستان موجب افزايش دماي موتورهاي دستگاه به ميزان ۹6 درجه 

سانتيگراد و توقف موتورها در ساعات اوج گرماي هوا مي شد.  
وي با اش��اره به اينكه دماي هواي موتورهاي دستگاه حفاري در روال 
طبيعي ۵۰ تا 6۰ درجه اس��ت، افزود: در طرح پيشنهادي متخصصان 
با ارائه دانش فني بر مبناي علم مكانيك سياالت، سعي كردند نسبت 
گرماي انتقال يافته از طريق جابه جايي به گرماي انتقال يافته از طريق 
هدايت )عدد ناس��د( تغيير و زمينه كاهش دما در دستگاه حفاري ۳۸ 

فتح به ميزان قابل قبول 7۰ تا 7۲ درجه فراهم آوردند. 

 گردشگران مذهبي فارس 
با ورود حوزه هاي علميه تسهيل مي يابد

مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع  فارس
 دستي فارس از تسهيل شدن گردشگري 
مذهبي و زيارتي به اين استان با همكاري حوزه هاي علميه استان خبرداد. 
هادي شه دوس��ت ش��يرازي مديركل ميراث  فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع  دس��تي فارس گفت: بايد با فراهم ك��ردن زمينه هاي همكاري 
متقابل با واحد بين الملل حوزه هاي علميه استان و ايجاد زيرساخت هاي 
گردشگري مذهبي و زيارتي، ورود گردشگران مذهبي را تسهيل كنيم.  
وي افزود: اس��تفاده از ظرفيت طالب مس��لط به زبان ه��اي خارجي با 
گذراندن دوره هاي آموزش راهنمايان گردشگري در آموزشگاه هاي تحت 
نظارت اداره كل ميراث  استان مي تواند زمينه ساز معرفي و ترويج فرهنگ 

اسالمي- ايراني در كنار بازديد از ابنيه تاريخي فرهنگي باشد. 
مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي فارس ادامه داد: 
شهر شيراز به  عنوان سومين حرم اهل بيت )ع( در ايران اسالمي مي تواند 
با كمك حوزه هاي علميه فارس كه اغلب از قدمت و پيشينه درخشان 
و اثربخش��ي برخوردار هستند زمينه س��از ارتقای گردشگري ديني و 
مذهبي در شيراز و استان باشد.  شه دوست شيرازي گفت: وجود حرم 
مطهر شاهچراغ )ع( و امامزادگان واجب تكريم در سراسر استان فارس 
در كنار جاذبه هاي متعدد فرهنگي، تاريخي، طبيعي و سالمت، فارس 
را به عنوان مقصد گردشگري در تمامي ابعاد خصوصاً گردشگري زيارت 
معرفي كرده است.  وي افزود: فارس داراي مراكز تحصيلي علوم ديني 
با قدمت تاريخي بسياري است از جمله مدرسه خان، مدرسه آقاباباخان 
و مدرسه منصوريه كه آماده همكاري در معرفي، چاپ و انتشار كتب و 
مقاالت علمي فاخر مرتبط به آنها هس��تيم.  مديركل ميراث فرهنگي 
فارس خاطرنشان كرد: بايد با فراهم كردن زمينه هاي همكاري متقابل 
با واحد بين المل��ل حوزه هاي علمي��ه فارس و ايجاد زيرس��اخت هاي 
گردشگري مذهبي و زيارتي، ورود گردشگران مذهبي را تسهيل كنيم.  
حجت االسالم استوار ميمندي، رئيس مركز مديريت حوزه هاي علميه 
فارس نيز در ادامه اين جلسه با اش��اره به ظرفيت هاي بي بديل استان، 
نقش اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را بسيار مهم و 
اساسي دانست و گفت: بايد با استفاده از منابع و مخازن علم، هنر و ادب 
در ارتقای گردشگري مذهبي گام برداريم و ارتباط معنايي بين اين ها 
را فراهم كنيم.  وي وجود حوزه هاي علميه طراز اول در استان فارس را 
نعمتي برشمرد و افزود: بايد با بهره گيري از علوم ديني در گردشگري، 
ضمن معرفي آثار و اماكن، روح معنويت را در گردشگران تقويت كنيم. 

 پرداخت 500 فقره وديعه مسكن 
به مددجويان گلستاني 

۵۰۰ فقره تس�هيالت وديعه مس�كن  گلستان
امس�ال به مددجويان كميت�ه امداد 

گلستان پرداخت شد. 
عيس��ي بابايي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( گلستان گفت: 
امسال تقاضا براي وديعه مسكن در گلستان افزايش يافته و تاكنون ۵۰۰ 
مورد پرداخت و 7۵۰ نفر هم در نوبت دريافت اين تس��هيالت هستند 
و تا سقف ۲۰ ميليون تومان بابت اجاره و رهن خانه پرداخت مي شود.  
وي افزود: پارسال بيش از ۵ هزار خدمات مسكن شامل احداث، مرمت، 
خريد، سرويس بهداشتي، عايق بام، لوله كشي گاز و مسكن محرومان 
ارائه ش��د.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( گلستان ادامه داد: 
امسال هزار و ۲۰۰ خانوار مددجوي نيازمند دريافت خدمات مسكن، 
شناسايي شده اند و دو طرح ويژه مسكن با سپاه و بنياد علوي در گلستان 
اجرا خواهد ش��د.  بابايي گفت: در تفاهمنامه كميته امداد با سپاه در 
كشور 4۰ هزار واحد مسكوني ساخته خواهد شد و سهم گلستان هزار و 
7۵۰ واحد است كه تاكنون ۵۰۰ پروانه ساختمان اخذ و كار احداث آغاز 
شده است.  به گفته وي به هر واحد ۵۰ ميليون تومان كمك بالعوض 
پرداخت شده و س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( و سازمان مستضعفان 
هم در اين طرح مش��اركت خواهند كرد.  مدي��ركل كميته امداد امام 
خميني)ره( گلس��تان ادامه داد: يك طرح ۳۰۰ واحدي هم در مراوه 
تپه با كمك بنياد علوي در حال احداث است.  بابايي افزود: پارسال ۸۸ 
ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه به ۱۲هزار نفر پرداخت كرديم 

كه امسال تاكنون ۲۱ ميليارد تومان پرداخت شده است. 

اتصال 1700 خانوار روستايي 
آذربايجان غربي به اينترنت پرسرعت 

بيش از يك هزار و ۷۰۰ خانوار روستايي  آذربايجانغربي
در استان آذربايجان غربي به اينترنت 

پهن باند متصل شدند. 
قاسم جليلي نژاد  مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات آذربايجان غربي گفت: 
با ارتقاي پنج سايت در منطقه مرزي قطور خوي و يك سايت در شهرستان 
ماكو اين تعداد روستا به اينترنت پهن باند متصل شد.  وي افزود: روستاهاي 
حبش سفلي، مخين، هندوان، راويان، استران شهرستان خوي و روستاي قره 
تپه شهرستان ماكو در اين مرحله به شبكه ملي اطالعات و اينترنت پرسرعت 
همراه متصل شدند.  مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات آذربايجان غربي با 
بيان اينكه بيش از يك هزار و 7۰۰ خانوار روستايي در استان آذربايجان غربي 
به اينترنت پهن باند متصل شدند، ادامه داد:  وزارت ارتباطات طبق برنامه 
ششم توسعه مؤظف به برقراري شبكه ملي اطالعات تا ۸۰ درصد روستاهاي 
استان بوده كه تا به امروز بيش از تعهدات انجام شده است.  جليلي نژاد گفت: 
در حال حاضر بيش از ۲ هزار و 4۰۰ روستاي اين استان به شبكه پهن باند 
اينترنت دسترسي پيدا كرده است.  به گفته وي، سرويس اينترنت پهن باند 
به دليل سرعت آن بيشترين دسترسي را در اينترنت دارد كه در چهار قالب 

DSL يا خط مشترك ديجيتال، فيبر نوري، كابل و ماهواره  ارائه مي شود.

 آغاز پانزدهمين مرحله 
رزمايش كمك مؤمنانه در البرز 

مس�ئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در  البرز
سپاه امام حسن مجتبي )ع( البرز از آغاز 
پانزدهمين مرحله از رزمايش كمك مؤمنانه در اين استان خبرداد. 
حجت االسالم والمس��لمين علي مراد يوسفي مسئول دفتر نمايندگي 
ولي فقيه در سپاه امام حس��ن مجتبي)ع( البرز در حاشيه پانزدهمين 
رزمايش كمك مؤمنانه گفت: يكي از كارهاي بس��يار خوبي كه مورد 
تحس��ين مقام معظم رهبري قرار گرفت حركتي اس��ت كه به صورت 
مردمي از زمان فراگيري ويروس منحوس كرونا آغاز شد.  وي افزود: بر 
اين اساس معيشت بخشي از مردم دچار مشكل شد و از نظر اقتصادي 
نيز، دچار آسيب ش��دند.  مس��ئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه 
امام حسن مجتبي )ع( استان البرز تصريح كرد: بهترين راه جبران اين 
آسيب ها مردمي محور شدن كمك هاي مؤمنانه بود كه نيروي مردمي 
به ويژه بسيج، با به نمايش گذاشتن صحنه هايي از آنچه در روايات آمده 
كه در زمان ظهور امام عصر )عج( مردم چق��در به نياز هم توجه دارند، 
صحنه هاي زيبايي را به نمايش گذاشتند.  يوسفي گفت: بر اين اساس 
افرادي كه از نظر مالي و اقتصادي توانمند بودند، توجه ويژه اي به اقشار 
ضعيف و آسيب پذير و كم برخوردار داش��تند.  وي افزود: امروز مرحله 
ديگري از رزمايش كمك هاي مؤمنانه است كه با همت مجموعه بسيج 
س��ازندگي و نيروهاي مردمي حجم قابل توجهي از اقالم مورد نياز و 

ضروري زندگي مردم تأمين شده است.

فعاليت 294 پايگاه ثابت و سيارتزريق 
واكسن كرونا در گيالن 

به گفته سخنگوي علوم پزشكي گيالن، وجود ۲۹۴ پايگاه ثابت و 
سيار واكسيناسيون در اين استان روند تزريق را سرعت داده است. 
دكتر فردين مهرابيان سخنگوي علوم پزشكي گيالن با بيان اينكه 
در كل استان گيالن ۲۹4 پايگاه واكسيناسيون ثابت و سيار وجود 
دارد، گفت: شهرستان رش��ت بيش از 76 پايگاه دارد و براساس 
موجودي واكسن، فعاليت آنها شناور است.  وي از مردم خواست 
براي كس��ب اطالعات درباره واكسيناس��يون گروه هاي سني به 
سايت »vac. gums. ac. ir« يا س��امانه تلفني 44۰۱ مراجعه 
كرده تا افراد هر چه زودتر به نزديك ترين پايگاه هاي واكسيناسيون 
به محل زندگي خود معرفي شوند.  سخنگوي علوم پزشكي گيالن 
ادامه داد: مادران باردار باالي ۱۸ سال از هفته ۱۲ بارداري لغايت 
4۲ روز پس از زايمان بايد واكسن كرونا بزنند و لذا به مراكز خدمات 

جامع سالمت يا خانه هاي بهداشت مراجعه كنند.

لقاح مصنوعي رايگان گاوهاي دامداران 
سيستان وبلوچستاني 

با هدف افزايش توليد ش�ير و گوش�ت و در راس�تاي اجراي 
برنامه به ن�ژادي گاو هاي بومي و دورگه، دام هاي سيس�تان 
وبلوچس�تاني به صورت رايگان تلقيح مصنوعي مي شوند. 
سيدحس��ين حس��يني جنگجو مدير امور دام س��ازمان جهاد 
كشاورزي سيستان وبلوچس��تان با بيان اينكه مهم ترين هدف 
از تأمين و توزيع اس��پرم ها به نژادي گاوه��اي بومي و دورگه در 
راستاي افزايش توليد شير و گوشت مي باشد گفت: در اين مرحله 
۲ هزار دوز اسپرم بين گاوداران شهرستان هاي حوزه سيستان، 
زاه��دان، ميرجاوه، تفتان، خاش، ايرانش��هر، بمپ��ور و دلگان با 
كمك مأمورين تلقيح مصنوعي بخ��ش خصوصي توزيع و براي 
تلقيح گاوهاي دورگه و بومي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.  وي 
افزود: گاوداران با مراجعه به مأمورين تلقيح مصنوعي و پرداخت 

دستمزد مأمورين، از اسپرم رايگان استفاده كنند.

 پويش »مهرماندگار« در همدان 
برگزار مي شود 

معاون اشتغال و مش�اركت هاي مردمي اداره كل بهزيستي 
هم�دان از برگ�زاري پوي�ش »مهرمان�دگار« در اس�تان 
با ه�دف كم�ك ب�ه دانش آم�وزان نيازمند تحت پوش�ش 
بهزيس�تي ب�راي آغ�از س�ال تحصيل�ي جديد خب�رداد. 
حميداهلل فارسي معاون اشتغال و مشاركت هاي مردمي اداره كل 
بهزيستي همدان پيرامون پويش »مهر ماندگار«، گفت: هر ساله 
با نزديك ش��دن به مهرماه و آغاز سال تحصيلي، تالش مي كنيم 
مش��اركتي در تهيه لوازم مورد نياز دانش آموزان تحت پوش��ش 
بهزيستي داشته باشيم.  وي با بيان اينكه در اين پويش به دنبال 
تهيه لوازم تحرير، پوشاك مدرسه، كيف و تهيه تبلت هستيم تا 
بتوانيم به دانش آموزان، كمك كنيم، افزود: اين پويش تا آبان ماه، 
ادامه دارد و هم استاني ها مي توانند با كمك هاي نقدي و غيرنقدي 

در اين پويش، همكاري كنند.

همدانسيستانوبلوچستانگيالن

بزرگ ترين باغ موقوفه مراغه احيا مي شود 
رئيس اوقاف و  آذربايجانشرقي
ي�ه  خير ر مو ا
كشور در بازديد از بزرگ ترين باغ موقوفه 
مراغه دس�تور احي�ای آن را ص�ادر كرد. 
حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي خاموشي 
رئيس س��ازمان اوقاف و امور خيريه كشور، در 
بازديد از باغ هنرستان كشاورزي مراغه گفت: 
مستاجر با وجود چندين س��ال بهره برداري در 
نگهداري اين موقوفه ارزشمند، به وظايف خود 
به درستي عمل نكرده است.  وي با اشاره به اينكه احياي اين موقوفه مي تواند در اشتغال، توليد محصوالت 
كشاورزي و تحقق نيت واقف بيشتر مفيد فايده باشد، افزود: آذربايجان شرقي و مراغه، بيشترين باغ موقوفه 
را دارد و اجراي طرح بهره وري موجب احياي اين باغ ها، ايجاد اش��تغال توليد و درآمد براي امور خيريه 
مي شود.  رئيس اوقاف و امور خيريه مراغه نيز در اين بازديد، بااشاره به اين مهم كه وسعت فضاي آموزشي، 
اداري و باغ اين موقوفه نزديك به هشت هكتار است گفت: فضاي آموزشي، ساختمان ها و تأسيسات ايجاد 

شده اين موقوفه همچنان حفظ و در اختيار شهروندان مراغه اي خواهد بود.


