
وق�ف  ده�ه  در      اسالمشهر
یک ه�زار بس�ته 
كمک مؤمنان�ه از ط�رف اوقاف شهرس�تان 
اسالمشهر در بين نيازمندان توزیع مي شود. 
حجت االسالم محمد سليمي رئيس اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرستان اسالمشهر در آستانه فرا 
رس��يدن دهه وقف گفت: در راس��تاي كمك به 
نيازمندان و خانواده هاي آسيب ديده از ويروس 
منحوس كرونا همزمان ب��ا دهه وقف بالغ بر يك 
هزار بسته كمك مؤمنانه ش��امل مواد غذايي و 

ارزاق موردنياز خانوار ها تهيه و توزيع مي شود. 
وي افزود: در ۷ ماه گذش��ته بالغ بر ۳ هزار بس��ته 
كمك مؤمنانه و معيش��تي از مح��ل درآمدهاي 
خيريه اداره اوقاف در شهرس��تان اسالمش��هر در 
بين نيازمندان توزيع ش��ده اس��ت.  رئيس اداره 
اوقاف شهرستان اسالمشهر از راه اندازي دو خانه 
اوقاف در شهرستان اسالمشهر خبرداد و گفت: به 

منظور ارائه خدمات حمايتي، فرهنگي، اجتماعي 
و شناس��ايي نيازمندان واقع��ي، خانه هاي اوقاف 
در س��طح منطقه راه اندازي مي ش��ود كه در دهه 
وقف خانه اوقاف منطقه نظام آباد و ش��هرك امام 

حسين)ع( با مركزيت امامزاده ابراهيم و خانه اوقاف 
شهر اسالمشهر نيز به مركزيت امامزاده عقيل)ع( 
راه اندازي مي ش��ود.  حجت االس��الم س��ليمي با 
اش��اره به فعاليت هاي انجام شده در امامزادگان و 

بقاع متبركه افزود: با توجه ب��ه اينكه امامزادگان 
خودگردان بوده و از هيچ بودجه دولتي اس��تفاده 
نمي كنند، درآمدهاي اين امامزادگان به طور شفاف 
صرف ام��ور عمراني، جاري و خدم��ات فرهنگي 
و اجتماعي مي ش��ود.  وي با اش��اره به اهميت و 
ضرورت ترويج فرهنگ وق��ف افزود: خبرنگاران و 
اصحاب رسانه، مديران دستگاه ها، نهادها و ادارات 
مرتبط با مردم مي توانند در جهت ترويج شعائر و 
ارزش هاي ديني بهترين زبان گويا براي آشنايي 
و ترويج فرهنگ حس��نه وقف به مردم و خيرين 
باش��ند.   رئيس اداره اوقاف شهرستان اسالمشهر 
در ادامه خاطرنشان كرد: غبارروبي و گلباران بقاع 
متبركه و امامزادگان شهرستان، برگزاري همايش 
وقف، تجلي��ل از خادمين و مدي��ران امامزادگان، 
تجليل از خيرين و واقفين، ديدار با پرسنل مراكز 
درماني، برگزاري محفل انس با قرآن  در راستاي 

گراميداشت دهه وقف برگزار خواهد شد.
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زيبا احمدي

مرمت 20 بنای تاريخي قزوين در سال جاری
مع�اون ميراث       قزوين
فرهنگي قزوین 
از مرم�ت ۲۰ بناي تاریخي اس�تان در نيمه 

نخست سال جاري خبر داد. 
احسان نوراني معاون ميراث  فرهنگي قزوين با اشاره 
به مرمت ۲۰ بناي تاريخي استان در نيمه نخست 
سال جاري گفت: از مهم ترين بنا هاي تاريخي كه در 
اين مدت مرمت شده مي  توان به بخش هاي مختلف 
مسجد جامع  عتيق، محوطه  سازي مجموعه تاريخي 
دولتخانه صفوي، مرمت تزئينات كاخ  موزه چهل ستون، عمليات استحكام  بخشي دژ تاريخي سميران، مرمت 
ديوار سراي وزير، ساماندهي و مرمت حسينيه اميني ها و مرمت ديوار هاي پيرامون مقبره رئيس المجاهدين اشاره 
كرد.  وي افزود: مرمت دو چاهخانه باغستان سنتي قزوين، امامزاده حسين )ع(، خانه تاريخي حكيم افضل، خانه 
كسمايي  ميرميران و خانه تاريخي نبوي از جمله پروژه هاي مرمت مشاركتي طي اين مدت به شمار مي روند كه 
تعدادي به پايان رسيده و ساير پروژه ها نيز در حال  انجام است.  معاون ميراث  فرهنگي قزوين ادامه داد: همچنين 
اجراي چهار پروژه باستان شناسي شامل كاوش هاي باستان شناسي در قره تپه سگزآباد، سبزه ميدان قزوين، 

محوطه خله كوه و تپه سيف آباد تاكستان از جمله اقدامات صورت  گرفته در اين مدت به شمار مي روند.

اجراي  32 طرح صنعتي با هدف ايجاد اشتغال در خوي
اداره  رئي�س     آذربايجان غربي
صنعت، معدن 
و تجارت خوي گفت: ۳۲ ط�رح صنعتي در 
این شهرس�تان ب�ا ه�دف ایجاد اش�تغال 
مس�تقيم ب�راي ۶۰1 نفر اجرایي مي ش�ود. 
امير جعفري رئي��س اداره صنع��ت، معدن و 
تجارت خوي با بيان اينكه در حال حاضر ۱۹۱ 
واحد صنعت��ي فعال با حجم س��رمايه گذاري 
بيش از ۶ هزار و ۸۹۲ ميلي��ارد ريال در حال 
فعاليت هستند، افزود: با بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا تعداد واحدهاي صنعتي شهرستان به 
۲۲۳ واحد افزايش مي يابد.  وي با اشاره به فعاليت ۵ هزار و ۶۲۵ نفر در واحدهاي صنعتي خوي، ادامه 
داد: در راستاي افزايش سرمايه گذاري در صنايع شهرستان و ايجاد اشتغال در سال جاري ۳۲ واحد 
صنعتي با پيشرفت فيزيكي باالي ۶۰ درصد در حال تكميل شدن هستند كه با اتمام اين واحدهاي 
صنعتي زمينه اشتغال مستقيم براي ۶۰۱ نفر فراهم خواهد شد.  رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت 
خوي همچنين گفت: در اين شهرستان بيش از يك هزار و ۴۹۹ واحد صنفي داراي پروانه كسب معتبر 

در حال فعاليت بوده كه ۳ هزار و ۷۴۷ نفر در اين واحدهاي صنفي مشغول به كار هستند. 

تجهيز پاسگاه هاي محيط باني كردستان به برق خورشيدي
مدیركل حفاظت      كردستان
یس�ت  محيط ز

استان كردستان از تجهيز پاسگاه هاي محيط باني 
اس�تان ب�ه پنل ه�اي خورش�يدي خب�رداد. 
فريبا رضائي مديركل حفاظت محيط زيس��ت 
كردس��تان با اش��اره به تجهيز پاس��گاه هاي 
محيط باني اس��تان به پنل هاي خورش��يدي 
گفت: هر يك از اين سيس��تم هاي نصب شده 
در پاسگاه هاي محيط باني قادر به توليد برق به 

ظرفيت ۱۲۰۰ وات در ساعت هستند كه در پنج پاسگاه محيط باني در شهرستان هاي بيجار، مريوان، 
سقز و قروه به بهره برداري رسيده اند و از اين پس مشكالت قطعي برق آنها با ذخيره برق توسط صفحات 
»فوتوولتائيك« مرتفع خواهد شد.  وي افزود: ۷ هزار و ۵۰۰ وات ظرفيت برق باقي  مانده اين سيستم 
خورشيدي به همراه تجهيزات وابسته در محل اداره كل نصب و راه اندازي گرديد.  مديركل حفاظت 
محيط زيست استان كردستان خاطرنش��ان كرد: اين اقدام در راستاي استفاده از فناوري هاي پاك و 

انرژي هاي تجديد پذير و استقرار مديريت سبز صورت گرفته است.

 اجراي طرح پزشك خانواده شهري 
بيمه شدگان صندوق بيمه سالمت در همدان

 مشهد ميزبان همايش
آشنايي با فضاي كسب و كار در پاكستان

مدی�ركل بيمه     همدان
سالمت همدان 
گفت: طرح پزشک خانواده شهري براي بيمه 
شدگان صندوق بيمه سالمت همگاني در این 
اس�تان آغاز ش�ده تا این نوع از بيمه شدگان 
بتوانند از خدمات پزشكان خصوصي بهره ببرند. 
دكتر س��عيد فرج��ي مديركل بيمه س��المت 
همدان با بيان اينكه بهترين مشاور و تشخيص 
دهنده نحوه پيگيري درم��ان همه بيماري ها، 
پزش��ك خانواده افراد اس��ت، گفت: اين طرح 
باعث مي شود افراد زودتر، راحت تر و با هزينه 
كمتر بيماري خود را بشناسند و درمان كنند در 
حاليكه متأسفانه طرح پزشك خانواده آن طور 
كه بايد نهادينه نش��ده و نياز به فرهنگ سازي 
دارد.  وي با بيان اينكه چندين س��ال است كه 
زيرساخت هاي طرح »پزشك خانواده« فراهم 
ش��ده و ۵۰ درصد از كار پيش رفته اس��ت اما 
ادامه روند اين طرح منوط ب��ه تمايل مردم به 
بهره مندي از اين طرح اس��ت، اف��زود: مزاياي 
طرح پزش��ك خانواده بس��يار زياد است و اگر 
طرح پزشك خانواده به درستي اجرا شود بخش 
عمده اي از هزينه ها از س��بد خانوار كم خواهد 
شد.  مديركل بيمه سالمت همدان با بيان اينكه 

پزشك خانواده جزيي از خانواده افراد به شمار 
مي آيد كه كامالً خانواده را مي شناسد و مي تواند 
بهترين راهنمايي ها را داشته باشد، تصريح كرد: 
تجويزهايي براي مراجعه به يك پزشك خاص يا 
مصرف داروها، از سوي برخي افراد براي ديگران 
نيز وجود دارد كه رويه مناسبي نيست چراكه 
با علم كافي انجام نمي ش��ود و فضاي مجازي 
نيز به اي��ن تجويزهاي خودس��رانه دامن زده 
در حالي ك��ه بدون علم و آگاهي اس��ت.  دكتر 
فرجي گفت: اميدواريم كه اين موضوع نهادينه 
ش��ود كه بهترين فرد براي مشاوره و تشخيص 
بيماري پزشك خانواده است و افراد مي توانند 
هر سؤالي را به جاي پرسش از ديگران يا فضاي 
مجازي از او داش��ته باش��ند تا طبق اطالعات 
دقيق، علمي و به روز پزشك خانواده، به پاسخ 
مناسب دس��ت يابند.  وي با بيان اينكه برخي 
از پزش��كان متخصص نيز مردم را به پزشكان 
ديگري ارجاع مي دهند ك��ه در واقع همان كار 
پزش��ك خانواده را انجام مي دهن��د، افزود: در 
اين شرايط كرونا نيز بهتر است افراد به پزشك 
خانواده در شهرستان هاي خود مراجعه كنند تا 
اينكه به مركز و به مطب پزشكان خاصي مراجعه 

كرده باشند و باعث ازدحام شوند.

همایش آشنایي      خراسان رضوي
با فضاي كس�ب 
وكار و تجارت با كشور پاكس�تان در راستاي 
فراهم كردن زمينه حضور حداكثري صاحبان 
صنایع خراسان رضوي در این كشور برگزار شد. 
رضا احس��اني مع��اون صنايع كوچك ش��ركت 
ش��هرك هاي صنعتي استان خراس��ان رضوي در 
حاش��يه همايش آشنايي با فضاي كس��ب وكار و 
تجارت با كشور پاكس��تان گفت: اين همايش در 
راس��تاي فراهم كردن زمينه حض��ور حداكثري 
صاحبان صنايع اس��تان در محل پاويون ايران در 
نمايش��گاه بين المللي صنعت، ابزار و ماشين آالت 
كراچي پاكستان برگزار شده است. وی افزود: يكي از 
اهداف شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي 
در س��ال جاري تمرك��ز بر توس��عه ص��ادرات در 
كشورهاي مرزي بوده كه اين موضوع تحت شرايط 
سياسي كه در كشور افغانستان به وجود آمد، رسيدن 
به اين هدف را قدري دشوار كرد لذا رويكردمان به 
سمت توسعه صادرات كاال به كشور پاكستان تغيير 
كرد.  معاون صنايع كوچك ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي خراسان رضوي ادامه داد: در اين همايش 
ظرفيت هاي بالقوه و بالفع��ل صادراتي و مبادالتي 
پاكستان، نحوه ارس��ال كاال و تشريفات گمركي و 

تعامالت بانكي بين دو كشور، استانداردها، مجوزها 
و قوانين و مقررات تجاري بين دو كشور، تسهيالت 
مشاركت در نمايش��گاه هاي بين المللي كراچي و 
نشست هايي كه براساس ظرفيت هاي واحدهاي 
صنعتي در حاشيه نمايشگاه كراچي برگزار مي شود، 
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت.  احساني گفت: 
پيگير گرفتن يارانه براي حض��ور تجار و صاحبان 
صنايع ايراني در نمايش��گاه كراچي بوديم كه در 
اين راستا مقرر شد ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
خراس��ان رضوي ۸۰ درص��د از هزينه هاي حضور 
صاحبان واحدهاي صنعتي در نمايش��گاه مزبور 
را متقبل شود.  وي با اش��اره به قابليت هاي كشور 
پاكستان افزود: اين كشور ۲۲۰ ميليون نفر جمعيت 
دارد و بعد از عراق از طوالني ترين خط مرزي به طول 
حدود ۹۵۰ كيلومتر برخوردار است و مي تواند فضاي 
خوبي را براي بحث توسعه صادرات بين صاحبان 
واحدهاي صنعتي اين استان با كشور پاكستان ايجاد 
كند.  احسانی تصريح كرد: با توجه به فعاليت هايي 
كه از طريق شركت هاي مديريت صادرات طي چند 
س��ال اخير توسط شركت ش��هرك هاي صنعتي 
خراسان رضوي انجام گرفته اس��ت، صادرات كاال 
به كشور پاكس��تان از طريق اين استان ۴۰درصد 

افزايش داشته است.

    قم: در مراسم تكريم فرزندان شهداي مدافع حرم كه با حضور همسر 
شهيد مدافع حرم شهروز مظفري نيا همراه بود جمعي از  مربيان كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان به قصه گويي و اجراي برنامه هاي شاد و خالقانه 
پرداختند كه مورد استقبال فرزندان ش��هدا قرار گرفت.  در بخش ديگري 
از اين برنامه از نرگس و نيلوفر فرزندان شهيد ش��هروز مظفري نيا، زينب، 
معصومه و زهرا فرزندان شهيد ابراهيم عش��ريه، مطهره و محدثه فرزندان 
شهيد محمدحسن دهقاني، محمد مصباح، فاطمه و طهورا فرزندان شهيد 
علي اكبر عربي، اميرعلي و اميرمحمد فرزندان شهيد محمدحسين سراجي، 
مليكاسادات و مريم سادات فرزندان شهيد سيد سجاد روشنايي تجليل شد، 
ضمن آن كه در اين مراسم از حوريه، صالح، س��ليمه، فائزه، راحله و قاسم 

فرزندان شهيد حسين عليزاده از شهداي تيپ فاطميون نيز قدرداني شد. 
   ایالم: فرماندار ويژه دهلران گفت: ۳۵ ميليارد ريال اعتبار براي عمران 
روستاهاي مرزي در اين شهرستان اختصاص يافته است.  عسگري افزود: 
اين اعتبار از محل فروش نفت براي عمران روس��تاهاي با شعاع زير ۲۰ 
كيلومتر از مرز اختصاص يافته است.  وي ادامه داد: ۲۰ ميليارد ريال از اين 

مبلغ براي احداث راه هاي روستايي عين غانم به كار گرفته مي شود. 
   خراسان رضوي: مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي خراسان رضوي 
با اشاره به درخواس��ت بيش از ۱۱ هزار نفر براي صدور شناسنامه فرزندان 
مادران ايراني )با پدر غير ايراني( گف��ت: از اين تعداد فقط حدود ۴۰۰ جلد 
شناسنامه را تحويل درخواست كنندگان داده ايم و مابقي در پيچ وخم كارهاي 
اداري است.  محمدتقي هاش��مي افزود: از اين تعداد خانوار برخي دو يا سه 
فرزند دارند و ثبت احوال و مراجع امنيتي بايد ايراني بودن اين مادران را تأييد 

كنند تا بتوانيم روند كار صدور شناسنامه را به سرانجام برسانيم. 
  گلستان: مديرعامل شركت آب و فاضالب گلستان با بيان اينكه كمتر 
از هفت درصد آب مصرفي استان در بخش شرب استفاده مي شود از كاهش 
۲۵ درصدي تأمين آب شرب به علت خشكسالي شديد خبر داد.   بهزاد 
هرمزي با بيان اينكه گلستان يكي از چهار استان رتبه باالي خشكسالي 
است و شرايط نگران كننده اي دارد، افزود: از مجموع يك ميليارد و ۲۵۰ 
ميليون متر مكعب منابع آب زيرزميني در گلس��تان، ۳۰۰ ميليون متر 
مكعب آن مصرف شد كه كمتر از هفت درصد آن مربوط به آب شرب بود و 

مابقي آن در بخش كشاورزي و حوزه هاي ديگر مصرف شد.
   فارس: مدير جهاد كشاورزي كازرون گفت: تخصيص نهاده هاي دامي 
يارانه دار در اين شهرستان منوط به انجام عمليات پالك گذاري دام هاست.  
حميد رشيدي افزود: از ابتداي مصوبه پالك گذاري دام تاكنون۳۷۷ هزار 

رأس دام سبك و سنگين در كازرون هويت گذاري شده است. 
   اردبيل: مديركل اوقاف و امور خيريه استان اردبيل گفت: در ۱/۵ سال 
اخير بيش از ۱۱۴ فقره س��ند وقفي در استان اردبيل به اسناد تك برگي 
تبديل شده است.  حجت االسالم مهدي ستوده در مورد فعاليت كارگروه 
سالمت به بهره  برداري از ۲۶ بيمارستان و درمانگاه وقفي در سطح استان 
اردبيل اشاره كرد و افزود: با توجه به افزايش جمعيت سالمندي با همكاري 

بهزيستي تالش مي كنيم تا خانه هاي سالمندان گسترش پيدا كند. 
   همدان: حسين فضلي مدير توسعه بازرگاني سازمان جهاد كشاورزي همدان 
با بيان اينكه سطح زيركشت گل محمدي در مزارع و حاشيه باغ هاي سطح استان 
به صورت پراكنده ۳۰۱ هكتار و بيشترين س��طح زير كشت با ۱۷۳ هكتار به 
شهرستان مالير اختصاص دارد، گفت: ۶۱ هكتار از سطح زير كشت گل محمدي 

استان در سال گذشته و مابقي در سال هاي اخير احداث شده است. 

 سپاه نيازهای اوليه 
زلزله زدگان انديكا را تأمين مي كند

مس�ئول آم�اد و پش�تيباني س�پاه حض�رت ول�ي عصر)ع�ج( 
خوزس�تان از بس�يج تم�ام امكان�ات و تأمي�ن مایحت�اج 
خب�رداد.  اندی�كا  زلزل�ه زده  منطق�ه  در  م�ردم  اولي�ه 
سيدرسول موسوي مسئول آماد و پشتيباني سپاه حضرت ولي عصر)عج( 
خوزستان در خصوص كمك رساني سپاه به مناطق زلزله زده انديكا گفت: 
با تدبير و دستور فرماندهي سپاه ولي عصر)عج( به محض دريافت خبر زلزله 
اخير در منطقه انديكا، معاونت پشتيباني سپاه ولي عصر)عج( نيز با بسيج 
تمام امكانات اعم از خودرويي و تأمين مايحتاج اوليه مردم از قبيل مواد 
غذايي، تانكر آب ثابت، آب معدني، عالالدين نفتي و ساير ملزومان مصرفي 
مورد نياز مردم، وارد صحنه شد.  وي افزود: با حضور سردار جانشين سپاه 
حضرت ولي عصر)عج( خوزستان، تعداد زيادي از اقالم، بسته هاي غذايي و 
ديگر مايحتاج مورد نياز مردم، بين مناطق محروم توزيع شد. ان شاءاهلل اين 
كمك رساني، همياري و همكاري ما به مردم زلزله زده ادامه خواهد داشت.  
مسئول آماد و پشتيباني سپاه حضرت ولي عصر)عج( خوزستان گفت: 
در حال حاضر ۵۰۰ بسته مواد غذايي، ۵۰ عالالدين نفتي و حدود ۱۰۰ 
دستگاه تانكر ثابت آب در منطقه توزيع شد و بخشي ديگر از مايحتاج نيز در 
حال رسيدن به منطقه براي توزيع است.  موسوي عنوان كرد: تا رفع كامل 
موانع و مشكالت مردم زلزله زده پاي خدمت هستيم و كمك رساني ها ادامه 

خواهد داشت تا بتوانيم بخشي از مشكالت اين مردم را مرتفع كنيم. 

 اهداي ۱۷3۶ تبلت 
به دانش آموزان زنجاني 

مدیركل كميته امداد استان زنجان با      زنجان
بيان اینكه در استان زنجان ۶ هزار و 
۳۷۰ دانش آموز تحت پوش�ش كميته امداد هستند از اهداي یک 
ه�زار و ۷۳۶ تبلت ب�ه دانش آم�وزان نيازمن�د اس�تان خبرداد. 
هدايت صفري مديركل كميته امداد اس��تان زنجان با بيان اينكه كمك به 
دانش آموزان نيازمند از وظايف مهم اين نهاد است، گفت: در استان زنجان ۶ 
هزار و ۳۷۰ دانش آموز تحت پوشش كميته امداد هستند.  وي با بيان اينكه 
كميته امداد استان براي دانش آموزان فاقد تبلت هم اقدامات الزم را انجام داده 
است، اظهار كرد: در اين ميان تاكنون يك هزار و ۷۳۶ تبلت بين دانش آموزان 
نيازمند استان توزيع شده است.  مديركل كميته امداد استان زنجان با بيان 
اينكه استان زنجان مردمي خير و نيكوكار دارد، گفت: زنجاني ها در انجام 
كارهاي خير در سطح كشور مطرح هس��تند و از مردم استان درخواست 
مي شود در راس��تاي تهيه تبلت دانش آموزي باز هم دست كميته امداد را 
بگيرند تا تمام دانش آموزان از عدالت آموزش��ي برخوردار باشند.  صفري با 
بيان اينكه امروز يكي از اولويت هاي كميته امداد، فراهم كردن زمينه ادامه 
تحصيل دانش آموزان به صورت مجازي است، تأكيد كرد: خيرين در ساير 
بخش ها نيز ياري گر كميته امداد هستند.  وي به اجراي طرح »خير كثير« كه 
طرح ابتكاري كميته امداد استان زنجان است اشاره كرد و گفت: در اين طرح 
عالقمندان مي توانند با دريافت وام قرض الحسنه از بانك كارآفرين و صندوق 
قرض الحسنه امداد واليت شعبه زنجان جهت خريد تبلت و گوشي هوشمند 
براي دانش آموزان نيازمند تحت حمايت اقدام كنند.  مديركل كميته امداد 
استان زنجان تصريح كرد: تبلت و گوشي هاي هوشمند خريداري شده از 
ابتداي سال تحصيلي تاكنون به دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد 

استان زنجان و با اولويت مناطق كم برخوردار توزيع شده است.

 بركت سفر رهبري به خراسان شمالي
 همچنان ادامه دارد

9 سال پيش درس�ت در چنين روزهایي بود كه مقام معظم رهبري 
مهمان خراسان ش�مالي ها ش�د و در طول یک هفته اي كه در این 
استان حضور داشت، پروژه ها و طرح هایي مصوب شد كه هرسال 
با بهره برداري از بخش�ي از آنها ساكنان این استان از خدمات شان 
بهره مند مي شوند. بر همين اساس روزگذشته مراسم گراميداشت 
سفر رهبر انقالب به خراسان شمالي در مصلي بجنورد برگزار شد و به 
گفته معاون توسعه مدیریت استاندار، تا كنون یک هزار و ۳۰۰ پروژه 
به بهره برداري رسيده و ميانگين پيشرفت فيزیكي مابقي پروژه ها 
نيز 9۳ درصد است كه با كمک دولت سيزدهم مي توان تمام آنها را 
به نتيجه رساند تا مردم از بركت این سفر همچنان بهره مند باشند. 

    
پيرو سفر پر بركت مقام معظم رهبري به خراسان شمالي در سال ۱۳۹۱ 
بيش از يك هزار و ۷۰۰ ميليارد توم��ان اعتبار عمراني و ۲ هزار و ۳۰۰ 
ميليارد تومان تسهيالت بانكي براي اجراي پروژه هاي عمراني مصوب 
شد كه در قالب يك هزار و ۶۳۵ پروژه و در ۲۲۸ مصوبه به استان ابالغ 
شد.  تصويب ۱۷۰۰ پروژه در حوزه هاي مختلفي همچون كشاورزي، 
ورزش��ي، آموزش��ي، منابع آب، صنعت و معدن، حمل و نقل و عمران 
شهري و روس��تايي اين نويد را داد تا خراسان ش��مالي از قطار توسعه 
جا نخواهد ماند و با دلگرمي بيشتري اين روند صعودي طي مي شود. 
پروژه هايي كه هنوز هم بخش��ي از آنها در حال اجراس��ت و خراسان 

شمالي ها از بركات اين سفر بهره مند مي شوند. 
از مجموع اين پروژه ها بيش از ۸۰۰ پروژه ماهيت كاماًل روستايي داشته 

و با هدف توسعه مناطق روستايي مصوب شده است. 
براي اجراي پروژه هاي فوق از تمامي منابع تاكنون بيش از ۲ هزار و ۴۵ 
ميليارد تومان اعتبار اختصاص پيدا كرده كه يك هزار و ۲۸۸ ميليارد 
تومان آن از محل اعتبارات رديف سفر مقام معظم رهبري و مابقي آن از 
محل ساير رديف هاي پيش بيني شده استاني و ملي تأمين اعتبار شد. 

   پروژه ها در شرف بهره برداري
روز گذشته مراسم گراميداشت سفر رهبر انقالب به خراسان شمالي در 
مصلي بجنورد برگزار شد و معاون توسعه مديريت استاندار با بيان اينكه 
استقبال بي نظير مردم ش��هيدپرور بجنورد از رهبر انقالب پس از يك 
دهه در خاطرات مانده و مي ماند، گفت: »با تصميمات ارزشمندي كه 
در سفر رهبري به استان اتخاذ شد، خراسان شمالي يك دهه به پيش 
رفت.« در ادامه، علي بيگ زاده به تشريح مصوبات و اعتبارات تخصيص 
داده شده از اين س��فر پرداخت و افزود: »پيرو اين س��فر هزار و ۷۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار عمراني و ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيالت 
بانكي جهت اجراي پروژه ها تخصيص داده شد. اعتبارات فوق در قالب 

۲۲۸ مصوبه و هزار و ۶۳۵ پروژه ابالغ شد.«
وي با تأكيد بر اينكه ۸۰۰ پروژه در حوزه روس��تايي تعريف شده بود، 
گفت: »اعتبارات اوليه مصوبات اين حوزه ۵۰۷ ميليارد بود كه تاكنون 
هزار و ۲۸۸ ميليارد جذب شده است. در مجموع اعتبارات ملي تأمين 

شده از اين سفر ۲ هزار و ۴۵ ميليارد تومان بوده است.«
بيگ زاده از بهره برداري از هزار و ۳۰۰ پروژه تاكنون خبر داد و تصريح 

كرد: »ميانگين پيشرفت فيزيكي پروژه ها ۹۳ درصد است.«
حاال دولت س��يزدهم روي كار اس��ت و مي تواند با نگاه س��ازنده خود 
تمام پروژه هاي نيمه كاره را به س��رانجام برساند تا خراسان شمالي ها 
از خدمات آنها بهره مند ش��وند.  موضوعي كه معاون استاندار خراسان 
شمالي هم آن را مورد اشاره قرار داده و گفته: »اعتبارات مورد نياز براي 
تكميل پروژه هاي مصوب شده در سفر مقام معظم رهبري، ۷۰۰ ميليارد 

تومان است كه پيگيري هاي الزم براي جذب آن به عمل آمده است.«
به گفته بيگ زاده، در قالب كمك هاي م��وردي مانند تأمين جهيزيه، 
مسكن محرومان و تجهيز مؤسسات قرآني نيز ۱۰ ميليارد تومان جذب 
سرمايه شده است.  معاون اس��تاندار خراسان شمالي احداث و توسعه 
بيمارستان هاي بجنورد و شيروان، س��اخت دانشكده دندان پزشكي 
بجنورد، ايجاد آزمايش��گاه هاي تخصصي، گازرس��اني به ۴۱۰ روستا، 
احداث پس��ت برق ۴۰۰ كيلوولتي در بجنورد و ايج��اد پل ۱۹ مهر را 

بخشي از مهم ترين پروژه هاي اين سفر عنوان كرد. 

 بهره برداري از سامانه پليس فتا 
در ايالم 

س�امانه فوریت هاي پليس فتا با ش�ماره ۰9۶۳۸۰ در استان 
ایالم را ه اندازي شد. 

سردار دالور القاصي مهر فرمانده انتظامي ايالم در آيين راه اندازي 
مركز فوريت هاي پليسي پليس فتا در اين استان گفت: امروزه و 
با گسترش جرائم در فضاي مجازي، به منظور سهولت در اجراي 
امورات انتظامي مردم و در راستاي هوشمندسازي پليس سامانه 
فوريت هاي پليسي در فضاي مجازي در پليس فتا راه اندازي شده 
است.  وي افزود: به علت اينكه  ممكن است برخي از شهروندان به 
خاطر عدم آگاهي نسبت به فضاي مجازي، مورد كالهبرداري قرار 
بگيرند و اغفال شوند  به همين خاطر براي پيشگيري از اين جرائم 
و اينكه شهروندان بتوانند در هر ساعت از شبانه روز كه خواستند 
با كارشناس��ان پليس فتا دسترسي داشته باش��ند و اطالعات و 

راهنمايي بگيرند، سامانه ۰۹۶۳۸۰ پليس فتا راه اندازي شد.

اهداي لوازم التحرير به كودكان نيازمند 
در چهارمحال و بختياري

فرمانده س�پاه حض�رت قم�ر بني هاش�م)ع( چهارمحال و 
بختي�اري از توزی�ع 5 ه�زار بس�ته لوازم التحری�ر در 
بي�ن دانش آم�وزان نيازمن�د در ای�ن اس�تان خب�رداد. 
سردار علي محمد اكبري فرمانده سپاه حضرت قمر بني هاشم)ع( با 
اشاره به خدمات و اقدامات ارزشمند قرارگاه جهادي امام رضا)ع( در 
چهارمحال و بختياري گفت: اين قرارگاه در حوزه مسكن نيازمندان 
و نيز تهيه و توزيع بسته هاي متنوع حمايتي از لوازم التحرير تا مواد 
غذايي و بهداشتي خدمات فراواني را در استان انجام داده است، در 
يك اقدام جهادي، ۲۵۰۰ سري جهيزيه به همت اين قرارگاه تهيه و در 
ميان زوج هاي نيازمند استان توزيع شد.  وي افزود: قرارگاه مواسات و 
كمك مؤمنانه استان اقدامات فراواني را براي توزيع بسته هاي معيشتي 
و بهداشتي و لوازم التحرير و نيز تهيه جهيزيه براي نوعروسان و كمك 

به نيازمندان و آسيب ديدگان از كرونا انجام داده است.

 سال آينده 
بوشهر نوبت بندي آب ندارد

با اقدامات انجام شده نوبت بندي آب این شهر از سال آینده 
برداشته مي شود. 

جعفر پوركبگاني رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر بوشهر گفت: در 
نشس��تي كه مديرعامل شركت آب و فاضالب اس��تان و مدير آب 
شهرستان با تأكيد بر تسريع عمليات اجرايي شبكه آب و فاضالب 
در محالت جنوبي خواستار حل مش��كل كمبود آب شهر بوشهر 
شديم.  وي افزود: مقرر شد شورا و شهرداري هم افزايي با مجموعه 
آب و فاضالب داشته باشند و با تأمين ۸۰ هزار متر مكعب آب مورد 
نياز شهر بوشهر از منابع فعلي و آب شيرين كن هاي در دست احداث 
از مهرماه سال آينده نوبت بندي آب شهر بوشهر برداشته مي شود.  
رئيس شوراي اسالمي شهر بوشهر با اش��اره به افزايش تعداد آب 
شيرين كن ها در اين استان ادامه داد: با بهره برداري از دستگاه هاي 

جديد تا حد بسياري از مشكالت كم آبي در استان حل مي شود.

    بوشهر   چهارمحال وبختياري     ايالم

 كانكس پيك اميد »كانون«  
به مناطق محروم يزد رفت

همزمان با روز جهاني كودك كانكس     يزد
پيک اميد ب�ه منظور برگ�زاري ویژه 
برنامه هاي فرهنگي و هنري به همت كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان یزد وی�ژه مناطق محروم در اس�تان راه اندازي ش�د. 
عاليه قوامي رئيس كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان يزد در 
حاش��يه افتتاح كانكس اميد ويژه كودكان مناطق محروم اين استان، 
گفت: توزيع عادالنه خدمات فرهنگي، آموزش��ي و هنري به كودكان 
در س��طح اس��تان يزد يكي از مهم ترين اهداف راه اندازي اين كانكس 
و اولويت هاي كانون پرورش فكري اس��ت.  وي اف��زود: اين كانكس با 
اعتباري بالغ بر يك ميليار و ۵۰۰ ميليون ريال تهيه و تجهيز شده و قرار 
است در صورت تأمين اعتبار الزم اين مهم به صورت سيار نسبت به ارائه 
خدمات فرهنگي و هنري در مناطق محروم استان اقدام كند.  رئيس 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان يزد گفت: تمام برنامه ها 
و فعاليت هاي مراكز ثابت كانون پرورش فكري در دستور كار كانكس 
اميد براي خدمت رساني به كودكان مناطق محروم است كه سعي شده 
با بهترين كيفيت انجام شود.  قوامي توجه ويژه به مناطق آسيب ديده 
اجتماعي، حاش��يه ش��هرها و محروم را اولويت اجرايي و برنامه ريزي 
كانكس اميد دانس��ت و تصريح كرد: قرار اس��ت خدم��ات فرهنگي و 
آموزشي مختلفي ارائه شود.  وي نمايش فيلم توسط ويدئو پروژكتور، 
برپايي ايستگاه هاي نقاشي، س��فالگري و كتابخانه س��يار را از جمله 
برنامه هاي در دستور كار واحد سيار دانست و خاطرنشان كرد: توجه به 
حوزه كودكان مهم ترين وظايف دستگاه هاي فرهنگي و آموزشي است 

كه بايد به صورت عادالنه در نقاط مختلف انجام شود.

ايجاد اشتغال براي 48۷ گلستاني در مشاغل خانگي 
به گفت�ه مدیر     گلستان
اجرای�ي طرح 
ملي توسعه مشاغل خانگي گلستان با اجراي 
طرح ملي توسعه مش�اغل خانگي در استان 
تاكنون براي ۴۸۷ نفر ایجاد اشتغال شده است. 
مهدي خطير نامني مدي��ر اجرايي طرح ملي 
توسعه مش��اغل خانگي گلس��تان با اشاره به 
اينكه اين طرح در سه فاز شناسايي ظرفيت ها، 
توانمندسازي متقاضيان و اتصال به بازار در حال 
اجراست، گفت: هدف از اجراي  طرح ملي توسعه مشاغل خانگي، كمك به توسعه بازار توليدكنندگان 
مشاغل خانگي است.  وي با بيان اينكه سهميه گلستان در اين طرح، ۲۳۰۰ نفر است، افزود: تاكنون بيش 
از ۲ هزار و ۸۰۰ نفر ثبت نام كرده اند و براي يك هزار و ۸۰۳ نفر، كار استعداد سنجي و مشاوره انجام شده 
است.  مدير اجرايي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي گلستان ادامه داد: تاكنون ۵۹۰ نفر آموزش هاي 
عمومي و ۷۷۳ نفر دوره آموزش هاي تخصصي را در طرح ملي توسعه مشاغل خانگي گذرانده اند.  خطير 

نامني گفت: در راستاي ايجاد اين طرح تاكنون براي ۴۸۷ نفر اشتغال ايجاد شده است. 


