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اخبار خوزستان

آزمون تخصصی عملكرد عملیاتی و آمادگی
جسمانی آتشنشانان شركت آغاجاری
برگزار شد

نیایش-خوزستان :به منظور ســنجش و حفظ آمادگي ،عملكرد
تخصصي ،عملياتي و آمادگي جســماني آتشنشــانان شركت بهره
برداري نفت و گاز آغاجاري مــورد ارزيابي قرار گرفت .رئيس ايمني،
بهداشت و محيط زيست شركت توضيح داد :در جهت اجراي برنامه
هاي راهبردي  HSEو به منظور آمادگيهاي الزم به صورت ســاالنه
و براساس استانداردها آزمون عملكرد تخصصي ،عملياتي و آمادگي
جسماني آتشنشانان برگزار شــد .علي شــكيبا كيا بيان كرد :اين
آزمونها در جهت پايش و بررسي نقاط ضعف و قوت و ارتقای سطح
كيفي آتشنشانان در ســه مرحله انجام مي پذيرد كه در مرحله اول
آزمون عمليات انفرادي آتشنشــانان ،در مرحله دوم آزمون آمادگي
جسماني و در مرحله سوم آزمون علمي ،به صورت كتبي برگزار مي
شود .وي گفت  :با توجه به شــرايط موجود در راستاي حفظ مسائل
بهداشتي و شيوهنامههاي مقابله با بيماري كرونا و نيز عدم تداخل در
اموركاري ايستگاه ها با برنامهريزي مناســب از ابتداي آبان ماه سال
جاري 172نفر ،براي نخســتين بار به روش جامــع و كاربردي مورد
پايش قرار گرفتند كه نتايج حاصل از آن مــورد تجزيه و تحليل قرار
مي گيرد و براســاس آن در صورت نياز براي آتش نشانان دورههاي
بازآموزي طراحي و اجرا ميگردد.

الزامی شدن ثبت کد ملی خریداران
محصوالت در سامانه جامع تجارت
در خوزستان

نیایش-خوزستان :رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت استان
خوزســتان از ضرورت ثبت کدملی خریداران محصوالت در سامانه
جامع تجارت خبــر داد  .معدن وتجارت اســتان خوزســتان ،امیر
حسین نظری افزود :در راستای عملیاتی بودن سامانه جامع تجارت
برای کاالهای همچــون کاالهای خانه  ،آهن  ،مصالح ســاختمانی ،
روغن موتور و  ...منبعــد از قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز مبنی بر
ضرورت ثبت اطالعات مربوط به تولید  ،نگهــداری  ،توزیع و ...کاالها
در ســامانه جامع تجارت ،کلیه واحدهایی که کاالهای فوق را عرضه
می کنند نســبت به ثبت کد ملی خریداران این محصوالت در سطح
عرضه توســط نمایندگی ها و توزیع کنندگان اعم از عمده فروشی و
خرده فروشی اقدام نمایند  .رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت
استان تاکید کرد :در صورت عدم ثبت اطالعات در سامانه فوق االشاره
 ،عالوه بر عدم امکان عرضه کاال ،با متخلفین بر اســاس نوع تخلف در
چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی  ،نظام صنفــی و قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

انتشار فراخوان اولویتهای پژوهشی
آموزش و پرورش خوزستان در سال
تحصیلیجدید

نیایش-خوزستان :فراخوان اولویتهای پژوهشی آموزش و پرورش
خوزستان در ســال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱منتشر شد .اولویتهای
پیشنهادی آموزش و پرورش در ســال  ۱۴۰۱-۱۴۰۰در شش محور
شــامل؛ پژوهش ویژه دانشآموزان مناطق مــرزی ،دانشآموزان دو
زبانه ،دانشآموزان مناطق حاشــیه ،ارتقای نمره علمی دانشآموزان،
توسعه هدایت تحصیلی و توسعه متوازن و تدوین سند برنامه مناطق
و نواحی اهواز است .بر این اساس زمینههای پژوهشی اولویتدار شامل
طراحی مدلی عملیاتی برای خودگردانی مدارس استان خوزستان ،ارائه
الگوی بهینه برای انتخاب و انتصاب مدیران مدارس و گزینش معلمان به
منظور کیفیتبخشی به نیروی انسانی ،واکاوی و تحلیل تجارب معلمان
از گذار به آموزش مجــازی در دوران کرونا ،طراحی و اعتباریابی الگوی
انتخاب رشته تحصیلی دوره دوم متوسطه ،شناسایی شایستگیهای و
صالحیت حرفهای نیروی انسانی بر اساس چشمانداز  ۱۴۱۴آموزش و
پرورش ایران ،آسیبشناسی نظام نیازسنجی ،طراحی ،اجرا و ارزیابی
آموزش کارکنان آموزش و پرورش استان خوزستان ،ارائه الگوی چابکی
سازمانی در ادارات ستادی آموزش و پرورش خوزستان ،آسیب شناسی
مسائل آموزشی و یادگیری در هنرستان های فنی و حرفهای و ...است.
پژوهشگران حداکثر تا  ۳۰آذرماه میتوانند پیشنهاد پژوهشی خود را
ارسالکنند.

لزوم تامین مرغ منجمد برای شهرستانهای
بدون کشتارگاه در خوزستان

نیایش-خوزســتان :رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
خوزستان گفت :جذب مرغ منجمد در شهرستانهایی از خوزستان
که کشــتارگاه مرغ ندارند باید هر چه بیشتر انجام شود تا مردم دچار
مشکل نشوند .امیرحسین نظری بیان کرد :باید روزانه در کنار توزیع
مرغ کشــتار روز در خوزستان ،مرغ منجمد در اســتان توزیع شود تا
قیمت مرغ تعادل داشــته باشد .وی گفت :بازرســان این سازمان به
صورت شــبانه روزی در حال بازرســی از بازار مرغ و کشتارگاههای
خوزستان هســتند اما تامین به موقع مرغ در کنار بازرسی در تعادل
بازار تاثیرگذار اســت .نظری افزود :از اداره پشتیبانی امور دام و جهاد
کشــاورزی تقاضا داریم که نســبت به تامین و توزیــع مرغ منجمد
تالش بیشــتری داشــته باشــند تا از افزایش قیمت مرغ جلوگیری
شود .پشــتیبانی امور دام خوزســتان پیش از این اعالم کرده بود که
محدودیت توزیع مرغ منجمد در خوزستان برداشته شده است.

نیایش-خوزستان :سرپرست شــرکت توزیع نیروی برق اهوازگفت :تعداد  ۶۰۰۰اشتراک جدید در ۸ماهه اول سال جاری
در کالنشهر اهواز واگذارشد .سرپرست این شرکت بیان داشــت :به منظور رفاه حال شهروندان محترم از ابتدای سال جاری تا
پایان آبان ماه بیش از  ۶۰۰۰فقره اشتراک به متقاضیان برق در کالنشهر اهواز واگذار شده است .مهرداد فارسی مدان در ادامه
تصریح کرد :در راستای بهره مندی شهروندان از خدمات مطلوب برق و با توجه به نیاز به برخورداری از این انرژی پاک در همه
بخشهای زندگی ،تعداد  ۶۱۵۶فقره انشعاب جدید در هشت ماهه اول سال جاری به متقاضیان اهوازی واگذار شده است که از
این تعداد که۲۴۵فقره اشتراک روستائی و۵۹۱۱فقره در حوزه شهری بودند .سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره
محدودیتهایناشیکاهشنزوالتجویوبدنبالآنکاهشتولیدنیروگاههایبرق-آبیگفت:یکیازبرنامههاییکهبایدهمواره
موردتوجهقرارگیردمدیریتمصرفانرژیاستکهمحدودبهفصلخاصیازسالنبودهوبایدبهفرهنگعمومیتبدیلشود.
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بررسی طرح
جامع منطقه نمونه
گردشگری اوان
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بهمنظورارائهوبازنگریایدههاوراهکارهادرخصوصنحوهفعالیتسرمایهگذارمنتخبوابالغنقطهنظراتبهمشاورطرح برایاصالح،طرح
جامع منطقه نمونه گردشگری اوان در نهمین جلسه کمیته میراثفرهنگی ،گردشگری و سرمایهگذاری استان مورد بررسی قرار گرفت.
نادر محمدی روز شــنبه  ۲۹آبان  ۱۴۰۰با اعالم این خبر گفت« :طرح جامع منطقه نمونه گردشگری اوان با هدف حفاظت ،ساماندهی،
تعیین چشماندازهای این منطقه و تقویت زیرساختهای گردشگری برای بهرهبرداری از ظرفیتهای طبیعی زیبا و کمنظیر آن در اوایل
دهه ۸۰تهیه شده که پس از اصالح و بازنگری و تصویب طرح در کارگروه گردشگری و شورای برنامهریزی استان ،فاز اول عملیات اجرایی
آن به سرمایهگذار منتخب واگذار شد ».او یادآور شد« :پيشبيني تاسيسات موردنياز گردشگري منطقه نمونه ،مالحظات محيطزيستي
ايجادتاسيسات،انطباقنقطهنظراتمشاوروسرمايهگذارباشرايطمنطقه،الزاماتمنابعطبيعي،لحاظنقطهنظراتكميتهراهبريمنطقه،
نحوهيتعاملبامردممحليو...ازجملهمواردیاستکهدرمطالعاتجامعمنطقهنمونهگردشگریاوانلحاظشدهاست».

رئیس اداره جنگل کاری و پارک های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری:

اجرای طرح توسعه زراعت چوب در استان
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری مازندران -ساری ،یداهلل داودی رئیس
اداره جنــگل کاری و پارک هــای اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری مازندران -ســاری گفت :با
توجه به نیاز چوبی کشــور ،زراعت چوب به عنوان
یک پروژه استراتژیک باید مورد اهتمام قرار گیرد
لذا در کنار این نیاز و ضــرورت و با توجه به تامین
نهاده های چوبی از ســه منابع جنگلــی ،واردات،
اراضی اشخاص و عالوه بر این اگر استان مازندران
منطقه ساری را به لحاظ قابلیت و ظرفیت توسعه
زراعت چوب در دو بخش جلگه ای و کوهستانی و
به جهات جغرافیایی غرب و شــرق پاالیش و رصد
کنیم می بینیم در کنار این ظرفیت ها و پتانسیل ها
محدودیت هایی وجود دارد که مانع توسعه زراعت
چوب می شود.
داودی افزود :با توجه به وضعیت بوم شناختی-
اقلیمی و اکولوژیکی حاکم بر کشور به لحاظ کمی
جزء کشــورهای کم پوشــش دنیا و از نظر کیفی
در زمره ی میراث جهانی اســت و نظر به اصول و
سیاست ســازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشــور با رویکرد مدیریت پایدار منابع طبیعی در

قالب طرح تنفس جنگل و قطع بهــره برداری که
سهم بسیار کوچکی در تامین نهاده های چوبی در
صنایع سلولزی کالن و خرد داشــت اما التهابی را
ایجاد خواهد نمود که موجب افزایش قیمت چوب
آالت و قاچاق و فشار بر عرصه های منابع طبیعی و
سوء استفاده افراد سودجو خواهد شد.
رئیس اداره جنگل کاری و پارک های جنگلی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری مازندران-
ساری تصریح کرد :از طرفی بخش عظیمی از چوب
آالت مورد نیاز صنایع خــرد و کالن در حال حاضر
از طریق باغات اشخاص تامین می گردد متاسفانه
بررسی ها نشــان می دهد قریب به حدود  ./.95از
درختان برداشتی در باغات مجددا ً توسط زارعین
جایگیزین و یا کاشت نمی گردد که این فرآیند در

ســال های آتی نه چندان دور ،بخش عظیم تامین
کننده چوب آالت یعنی باغات اشــخاص با کمبود
وجود درختان چوبی مواجه خواهد شد که تهدید
جدی برای آینده صنایع و منابع طبیعی خواهد بود.
داودی بیان کرد :در راســتای تکالیف مقرر در
قانون برنامه ششم و سیاســت راهبردی سازمان
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشــور و استانداری
مازندران در خصوص کشت و توسعه زراعت چوب
از گونه های سریع الرشد در استان ،این اداره کل در
سال جاری بر اساس برنامه های اعالم شده 1000
هکتار جهت کشت در دستور کار دارد که تاکنون
عرصه های مورد نظر شناســایی ،نقشه برداری و
مورد تایید قرار گرفته اســت و برخی عرصه های
دیگر در شرف شناسایی و در حال بررسی های فنی
میباشد.
وی اضافه کرد :همچنین ایــن اداره کل قریب
به یک میلیون و  200هزار اصلــه نهال گونه های
سریع الرشد در نهالســتان های تابعه این اداره کل
تولید نموده که در زمــان فصل نهال کاری ،به طور
رایگان در اختیــار متقاضیان صنایــع چوب قرار
خواهدگرفت.

کمک  90میلیاردی مراکز نیکوکاری به محرومان خوزستان

نیایش-خوزســتان :مدیرکل کمیته امداد خوزستان از جمع
آوری و ارائه  90میلیــارد تومانی کمک و خدمات توســط مراکز
نیکوکاری به محرومان اســتان خبر داد .جمال شیبه با بیان این
که ایجاد مراکز نیکوکاری باعث هم افزایی در خدمت رســانی به
نیازمندان میشــود افزود :تاکنون  250مرکز نیکوکاری در استان
دایر شده است که برخی از این مراکز تخصصی فعالیت دارند .وی
ادامه داد :از این مراکز نیکوکاری تخصصی مرکز در حوزه اشــتغال
مرکز در حوزه مســکن و مرکز در حوزه حقوقی با همکاری حوزه
مشــارکتهای مردمی این نهاد در استان ایجاد شــد .وی گفت :
تشکیل مراکز تخصصی برای نظام مند کردن ارائه خدمات اشتغال و
کارآفرینی و کمک به رفع موانع ،مشکالت و تنگناهای فضای کسب
و کار مددجویان به واسطهی امکانات و توانمندیهای کارآفرینان
نیکوکار بوده اســت .مدیرکل کمیته امداد خوزستان افزود  :هدف
از تاسیس و گســترش این مراکز واگذاری کار مردم به مردم است

این مرکز با امکان معرفی نیازمند از سوی مرکز نیکوکاری به کمیته
امداد برای بهره مندی از مزایای ویژه فعالیت می کند .شیبه بابیان
اینکه در حال حاضر  250مرکز نیکوکاری در ســطح استان فعال
هســتند افزود :میزان درآمد این مراکز در نیمه نخست امسال 90

میلیارد تومان بوده که به نسبت سال گذشته  20درصد رشد داشته
است .شــیبه افزود  :این مرکز با امکان معرفی نیازمند و مددجو از
سوی مرکز نیکوکاری به کمیته امداد برای در نوبت تحت حمایت
قرارگرفتن و بهره مندی از مزایای ویژه اعم از کمک های درمانی،
تامین مســکن و اجاره بها  ،کمک هزینه ازدواج و تامین جهیزیه،
هزینه تحصیلی  ،سبد کاال افتتاح می گردد .وی بابیان اینکه مراکز
نیکوکاری با عناوین محلــهای و تخصصی در زمینههای فرهنگی،
اشتغال و کارآفرینی و زکات و بر اساس نوع نیازهای مددجویان در
حال فعالیت میباشند افزود :در نظر داریم بهزودی مرکز نیکوکاری
متنوع و متفاوتی ویژه خانوارهای نیازمند راهاندازی کنیم .مدیرکل
کمیته امداد خوزســتان افزود :تالش داریــم در تمامی محلهها
بهخصوص مناطق محروم  ،مراکز نیکوکاری تخصصی متناسب
نیاز هر منطقه با مشــارکت مردم را راهاندازی کنیم تا ضمن رفع
مشکالت نیازمندان ،به رونق اقتصادی این مناطق نیز کمک شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران خبر داد:

راهاندازی ۱۱۷مرکز «مثبت زندگی» در مازندران

مدیرکل بهزیستی اســتان مازندران از راهاندازی
 ۱۱۷مرکز «مثبت زندگی» در این استان خبر داد .فرزاد
گوهردهی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی از شرکای
بسیارخوبمجموعهبهزیستیاست،تصریحکرد:جهاد
دانشــگاهی علیرغم کار آکادمیک و علمی به صورت
عملیاتیهم فعالیتمیکنندوکمکبسیارخوبیبرای

مجموعه بهزیستی محسوب میشود .وی با بیان اینکه
جهاددانشگاهدرعملیاتیشدنطرحهایملیدرسطح
کشورنتایجخوبیرابدستآوردهاست،خاطرنشانکرد:
تمایل داریم همانند همان طرح ها ،در ابعاد کوچکتر در
سطح استان در مورد مسائل مرتبط با جامعه هدف وارد
تعاملشویم.گوهردهیافزود:مجموعهجهاددانشگاهی
می تواندکمک بســیار خوبی در حوزه آموزش جامعه
هدف در عرصه های مختلف ،اشتغال و توانمندسازی با
رویکر علمی به پایدار شدن اقتصاد ،اشتغال ،بازار فروش
و کسب و کار ارائه دهد .وی گفت :از جمله آثار مثبت بعد
از همه گیری ویروس کرونا در سطح کشور ،استفاده از
فضای مجازی و الکترونیکی کردن فعالیت ها بود اما در
حوزه روانشناختی آثار و زیان هایی را به دنبال داشت که
البته قابل پیش بینی هم بود .مدیرکل بهزیستی استان

مازندران یادآور شد :تعداد درخواست های هم استانی
ها برای دریافت مشاورههای روانشناختی در حوزه های
مختلفازهمکارانشاغلدراورژانساجتماعیومشاوره
تلفنی و حضوری افزایش قابل توجهی داشت که البته
ارزیابی در این مورد صورت گرفته اما هنوز آماری منتشر
نشــده و به محض آماده شــدن حتما در معرض افکار
عمومیقرارگرفتهمیشود.
راهاندازی۱۱۷مرکزمثبتزندگی
گوهردهی با اشــاره به راه اندازی  ۱۱۷مرکز مثبت
زندگی در مازندران از بین  ۲۵۰۰مرکز در سطح کشور
در ســال  ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹گفــت ۲۲ :خدمت از جمله
شناســایی خانواده ها ،الکترونیک کردن پرونده های
مددجویی ،ارتبــاط نزدیک تر با خانــواده ها در حوزه
مددکاری ،بررســی آن ها و غیره از خدمات سطح یک

قابل ارائه در بهزیستی هستند که در این مراکز نجام می
شود .وی ادامه داد :برای ابتدای کار باید سطح دسترسی
مردمبهاینمراکزافزایشپیدامیکرد،بههمینمنظور،
به جای اینکه یک اداره بهزیستی در شهرستان داشته
باشیمهماکنونچندینمراکزبهزیستیباابعادکوچکتر
وجودداردکهخدماتمختلفراارائهمیدهند.
گوهردهی با بیان اینکه ممکن است اداره بهزیستی
بالفاصله از همه مشــکالت جامعه هدف مطلع نشوند،
افزود :قطعا رسانه ها چشم بینا و گوش شنوای سازمان
بهزیستیهستندوبهمحضاطالعرسانیمواردمختلف
در اسرع وقت مورد بررســی قرار می گیرد و در صورت
صحت گزارش واصله حتما در اولین فرصت مشکالت
عمده ای را که می توان مرتفع کــرد انجام می دهد که
رویکرداینسازمانهمغیرازایننیست.

حجت االسالم والمسلمین رفیعی:

برگزاری همایش بین المللی حمزه(ع )تأکید رهبر انقالب است
حجت االسالم والمسلمین رفیعی ،در نشســت خبری که با موضوع
همایش بین المللی حضرت حمزه(ع) که به همت مجتمع آموزش عالی
تاریخ ســیره و تمدن اســامی در مجتمع عالی امام خمینی(ره) جامعه
المصطفی در قم برگزار شد ،با بیان این که شخصیت هایی چون حضرت
خدیجه(س) ،حضرت ابوطالب(ع) و حضرت حمزه(ع) در جهان اســام
مظلوم واقع شــده اند ،خاطرنشان کرد :بر شــناختن و شناساندن سیره،
سبک زندگی این حضرات در جامعه اسالمی تأکید و آن را در شرایط کنونی
ضروری دانسته اســت .رئیس مجتمع عالی تاریخ سیره و تمدن اسالمی
المصطفیبااشارهبهبرکاتهمایشحضرتخدیجه(س)کهازسویهمین
مجتمع برگزار شد گفت :از جمله این آثار انتشار ۸جلد کتاب ،سخنرانی دو
مرجع تقلید و برگزاری همایش باشکوه و ساخت  ۶مستند بوده است .وی
با اشاره برگزاری همایش حضرت حمزه(ع) افزود :این همایش دارای چند
خصوصیت و ویژگی است که از جمله آن بین المللی بودن ،حضور هیئت
علمی قوی ناظر به ارائه مقاالت و فرایندهای دانشــی همایش بین المللی
حضرت حمزه(ع) و سفارشی بودن مقاله برای اتقان بودن مقاله و ...است.
حجت االسالم والمسلمین رفیعی با بیان این که دادههای تاریخی زیادی
نسبت به سیره زندگانی حضرت حمزه وجود ندارد ،اظهار داشت :با توجه به

اهمیت دایره علمی و پژوهشی مقاالت همایش بین المللی حضرت حمزه،
فرایند ســفارش مقاالت برجسته تر دیده شــد .در همین رابطه سفارش
تدوین دو کتاب در رابطه با زندگی حضرت حمزه(ع) نیز داده شــده است.
رئیس مجتمع عالی تاریخ سیره و تمدن اسالمی المصطفی با بیان این که
قلم فرسایی در رابطه با موضوعات تاریخی فرایندی تخصصی است ،گفت:
به همین دلیل تالش کردیم با اتقان کار ،مقاالت را به ســمت سفارشــی
ببریم و از پذیرفتن هر گونه مقاله غیر علمی پژوهشــی دوری کنیم .وی
دیدار دست اندرکاران همایش با رهبر معظم انقالب و مراجع معظم تقلید
را از افتخارات برگزار کنندگان این همایش دانسته و بیان داشت :مجتمع
آموزش عالی تاریخ ،سیره و تمدن اسالمی افتخار دارد که دو همایش فاخر
حضرت خدیجه و حضرت حمزه را عملیاتی و آثار ارزشــمندی در رابطه
با سیره بزرگان جهان اســام احصا نماید .وی با تاکید بر این که در جهان
اسالم نقش عموهای پیغمبر کمرنگ دیده شــده است ،خاطرنشان کرد:
حضرت ابوطالب(ع) و حضرت حمزه(ع) دو عموی پیامبر(ص) هســتند
که شــواهد تاریخی کمتر ناظر به تاثیرات مهم ایشان بیان شده است .این
استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر این که همه به عنوان مسلمان در رابطه به
زندگی حضرت حمزه(ع) مسئولیت داریم ،خاطرنشان کرد :ترویج فرهنگ

نبویواسالمیمهمترینرسالتیاستکهمیطلبدتاهمگاندراینمسیر
مستحکم تر قدم بردارند .حجت االسالم والمسلمین رفیعی با تاکید بر این
حضرت حمزه(ع) در کالم اهل بیت علیهم السالم مورد مباهات بوده است؛
به گونه ای که امام سجاد(ع) در بیان شاخص ترین یاران اسالم ،پیامبر(ص)
و بالفاصله حمزه(ع) و جعفر(ع) و امام علی و حسنین علیهم السالم را ذکر
میکند .وی بیان داشــت :آن حضرت برای دین ایثار و خود را هزینه کرده
و در برابر دفاع از دین تردید به خود راه نداده ،شجاع و متقن از نظر باورهای
دینی بوده است .حجت االسالم والمسلمین رفیعی با اشاره به این که برای
احصاشخصیتحضرتحمزهدرمنابعکهن،بایدبهکتابهایتاریخیسیره
مراجعه نمود خاطرنشان کرد :شخصیت جنجالی از منظر منابع اسالمی به
شمار می رود ،بسیاری از روایات در رابطه با حضرت حمزه ناظر به محبت
و عالقه وافر ایشان به مولی الموحدین علی(علیه السالم) بیان شده است.
رئیس مجتمع عالی تاریخ سیره و تمدن اسالمی جامعة المصطفی گفت:
در مراســم اختتامیه این همایش ،از حضور شخصیتهای تاریخی کشور
بهره خواهیم برد و با توجه به دیدارهایی که با مراجع معظم تقلید داشتیم،
کلیپهایی ناظر به منویات ایشــان آماده و در فرایند برگزاری همایش در
معرضدیدعمومقرارخواهدگرفت.

اخبار »
فرماندار قم:

هرکاری از دستم بربیاید در خدمت
کمیته امداد هستم

فرماندار قم رســیدگی به نیازمندان را برای آرامش جامعه
ضروری دانست و برای همکاری با این نهاد اعالم آمادگی کرد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی کمیته امــداد ،مرتضی
حیــدری ،فرمانــدار قم در دیــدار مدیــرکل کمیتــه امداد
اســتان با اشــاره به اینکه در ابتدای انقالب ،تشــکیل کمیته
امداد یکی از دغدغــه های مهم امــام راحــل (ره) بود گفت:
رســیدگی به افراد درمانده و مســتضعف الزمــه حیات نظام
اســت و برای آرامــش و آســایش کل جامعه ضروری اســت.
وی با بیان اینکه اگر محرومان جامعه سرگردان شوند ،دشمنان
بهره برداری ســوءخواهند کرد تأکید کرد :قسم می خورم اگر
کمیته امداد نبود مشکالت انقالب و کشور به مراتب بیشتر بود.
حیدری با انتقاد از تصورات و برداشــت هــای غلط بعضی افراد
درباره کمیته امداد افــزود :این انقالب هر چــه پیش می رود،
ضرورت وجود این نهاد در کشــور بیشتر احســاس می شود.
وی امدادگران کمیته امداد را فرشــتگان الهی دانست و گفت:
اگر روح بزرگ و انگیزه الهی در این افراد نباشد ،تحمل شنیدن
و دیدن درد و رنج نیازمندان بســیار سخت و دشوار خواهد بود.
فرماندار قم بــا بیان اینکه حضــور مدیران در منــزل افراد بی
بضاعت مسیر درســت خدمت را به آنها نشــان می دهد گفت:
هرکاری از دســتم بربیایــد در خدمت کمیته امداد هســتم.
در ابتــدای ایــن دیــدار محســن مســعودیان راد ،مدیرکل
کمیته امداد اســتان قم روحیــه امدادیاوری فرمانــدار قم را
تحســین کرد و گفت :دغدغه مدیران نســبت بــه محرومان
و شــناخت آنهــا از خدمات ایــن نهــاد را کار بــرای خدمت
امدادگــران ایــن نهــاد به افــراد نیازمنــد هموار مــی کند.
وی با انتقاد از فقر زنانه ،جوان و شــهری تأکید کرد :درمان این
نوع فقر پیچیده فرهنگی و نوظهور که امــروزه در جامعه رواج
یافته اســت فقط با یک نگاه تخصصی با عزم ملی و فرا امدادی
ممکن خواهد شد.
مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان قــم از اعتبــارات ۱۶۳
میلیاردتومانی اشتغال در سال جاری خبر داد و تصریح کرد :این
نهاد توان خود را برای ایجاد اشتغال و تقویت مشاغل استان به
کار خواهد گرفت.

مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان
جهادکشاورزی استان مرکزی برگزارشد

مرکزی – صوفی  :دکتر«ســید جواد ســاداتی نــژاد» وزیر
جهاد کشــاورزی در ابالغی «مهندس علی صفری» را به سمت
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی منصوب کرد.
مراسم تودیع و معارفه با حضور مشــاور وزیر و مدیرکل امور
استان ها ی وزارت جهاد کشاورزی در استان مرکزی برگزار شد.
در این مراسم حکم انتصاب سرپرست جهاد کشاورزی استان
مرکزی توسط دکتر محمدی  ،مشاور محترم وزیر و مدیرکل امور
اســتان ها به مهندس علی صفری ابالغ و از زحمات «مهندس
مجید آنجفی « رئیس پیشین ســازمان جهاد کشاورزی استان
مرکزی قدردانی و تقدیر به عمل آمد.
در ادامه مراسم ،سرپرست ســازمان جهاد کشاورزی استان
مرکزی نیز گفت :در برنامه تحولی وزارت جهاد کشــاورزی که
چراغ هدایت و حرکت به ســمت آینده اســت باید کشــاورزی
قراردادی از میزان یک درصد بــه  ۲۰درصد صعود پیدا کند که
این مهم نیازمند یک اقدام جهادی است.
علی صفری تاکید کرد :تامین امنیت غذایی مهمترین هدف
این سازمان اســت که با افزایش بهرهوری در خاک ،آب و نیروی
انسانی این مهم تحقق یابد که تقویت تشکلها ،بانک کشاورزی،
تعاونیها و دیگر مسئولین ابزار رسیدن به این اهداف است.

اختصاص  ۷۷میلیارد تومان قیر یارانه ای
برای آسفالت معابر روستاهای استان گلستان

مدیرکل بنیاد مسکن اســتان از اختصاص  ۳۵۰۰تن قیر
یارانه ای معادل  ۷۷میلیارد تومان در راســتای قانون بودجه
ســال  ۱۴۰۰مبنی بر تخصیص قیر یارانه ای برای آسفالت
معابر روستاها به اســتان گلســتان خبر داد و ابراز داشت :با
اختصاص این میزان قیر به بنیاد مســکن استان ،پیش بینی
می شود  ۵۰۰هزار متر مربع ( بیش از  ۷۰کیلومتر ) از معابر
اصلی  ۱۱۰روستای استان آســفالت شود.مهندس حسینی
افزود :در سال گذشــته نیز با اختصاص  ۲۰۰۰تن قیر یارانه
ای ۴۰۰ ،هــزار متر مربع معادل  ۵۰کیلو متــر از معابر ۲۲۹
روستای استان توسط بنیاد مسکن استان آسفالت شد.الزم
به ذکر روســتاهای استان گلســتان حدود  ۳۰۰۰کیلومتر
شــبکه معابر دارند که تا کنون در  ۵۰۳کیلومتر از این معابر
طرح هادی اجرا شده است.
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