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اخبار
تاسیس مرکز نوآوری ،تحقیق و توسعه
در چادرملو

صبح امروز با امضای تفاهم نامه سه جانبه میان
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو  ،دانش��گاه
صنعت��ی امیر کبیر و دانش��گاه اردکان  ،مرکز
نوآوری ،تحقیق و توس��عه این شرکت در برج
فناوری و نو آوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر راه
اندازی شد  .به گزارش خبرنگار ما ،در مراسمی
که به همین منظور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
برگ��زار گردید ،ابت��دا دکتر معتم��دی رییس
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با اع�لام اینکه در
برنامه راهبری دانشگاه بدنبال حل مشکالت
بخش��های تولید و صنعت و مه��ارت افزایی
هس��تیم اظهار امیدواری کرد ای��ن توافقنامه
آغازی باشد برای همکاری عملی و تنگاتنگ
صنعت و دانشگاه .مهندس ناصر تقی زاده مدیر
عامل ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو نیز
مهمترین اس��تراتژی های چادرملو را افزایش
بهره وری ،کاهش هزینه های تولید  ،کاهش
مصرف انرژی و داخلی سازی قطعات صنعتی و
ماشین آالت عنوان کرد وگفت :در حال ورود به
اکتشاف در معادن عمیق هستیم و قطعا در این
راه نیازمند بهر گیری از فناوریها و نوآوریهای به
روز می باشیم و این همکاری با مراکز علمی،
می تواند گام ارزشمندی جهت تحقق اهداف ما
باشد .دکتر یاری مدیر عامل شرکت انتقال اب
خلیج فارس نیز ضمن تش��ریح اقدام بی نظیر
طرح ملی شیرین سازی و انتقال اب به مناطق
مرکزی ایران گفت :چادرملو تمایل بس��یاری
برای س��اخت ممبران های اب ش��یرین کن
بعنوان اصلی ترین قطعه مورد نیاز کشور دارد
که امیدواریم از نتایج عملی این توافقنامه تولید
این قطعه اس��تراتژیک در داخل باشد .گفتنی
اس��ت :این مرکز علمی و پژوهش��ی بمنظور
تحقق توسعه زیرساخت های مرتبط با انقالب
صنعتی چهارم درکشور و استفاده و بکارگیری
از خالقیت و دانش نیروهای ایده پرداز و نخبه
دانشگاهی و ش��رکت های دانش بنیان برای
ایجاد این بستر بزرگ علمی و پیشرفته تاسیس
گردید .شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ایجاد
مرکز نوآوری ،تحقیق و توس��عه را با همکاری
مشترک دانش��گاه امیرکبیر و دانشگاه اردکان
در برج فنآوری ابن سینا ،بعنوان شرکت پیشتاز
و اولین ش��رکت تولیدی و صنعتی کش��ور در
دستور کار خود قرارداده است تا با استقرار آن ،
هوشمندسازی خطوط تولید و گسترش فناوری
نوظهور همچون پردازشگرهای کالن داده ها،
هوشمندسازی سامانه ها و فرآیند مواد پیشرفته
در س��اختار تولیدی شرکت را بعنوان رسالتی
در جامعه تولیدی و علمی کش��ور پیاده سازی
نماید .بدیهی اس��ت این همکاری دانشگاه با
صنعت ،گام عملی و بزرگی است برای نزدیک
کردن نگرش های آکادمیک و خالق با نگرش
های صنعتی و تولیدی ،که می تواند تحوالت
عظیمی را در بستر مراکز علمی و تولیدی کشور
به ارمغان آورد.
بازدید ادواری مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی استان البرز ازفاز
توسعه شهرک صنعتی بهارستان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان
البرز در بازدید ادواری از فاز توس��عه شهرک
صنعتی بهارستان  ،بر تکمیل زیرساختها و
ارائه خدمات مناسب به صنعتگران و سرمایه
گذاران تاکید کرد .مدیرعامل شرکت شهرک
های صنعتی استان البرز در بازدید ادواری از
فاز توس��عه ش��هرک صنعتی بهارستان  ،بر
تکمیل زیرس��اختها و ارائه خدمات مناسب
به صنعتگران و س��رمایه گذاران تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای
صنعتی اس��تان البرز :دكتر حميد رضا عقاب
نشين در اين بازديد از روند طرحهای عمرانی
فاز توس��عه ش��هرک صنعتی دي��دن كرد و
همچنین بر تکمیل زیرس��اختها و نیز ارائه
خدمات مناس��ب ب��ه صنعتگران و س��رمایه
گذاران تاکید داش��ت .عقاب نش��ين گفت:
توس��عه کیفی در ش��هرکهای صنعتی استان
مهمتری��ن اولویت در زمینه اجرای طرحهای
عمرانی اس��ت .حميدرضا عقاب نش��ين در
این بازدید با اش��اره به اهمیت شهرک های
صنعتی برای جذب س��رمایه گذار ،اس��تقرار
واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار گفت:
امس��ال توجه ویژه ای به توس��عه کیفی در
شهرکهای صنعتی خواهد شد.

اخبار

بازدید رئیس اداره رسانه فرهنگ و ارشاد گلستان از  2چاپخانه در گرگان

گلس��تان-رئیس اداره رس��انه اداره کل
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گلس��تان با
همراهی کارش��ناس چاپ آن اداره کل
از  2چاپخانه در گ��رگان بازدید کردند.
ب��ه گزار خبرن��گار ما به نق��ل از روابط
عموم��ی اداره کل فرهن��گ و ارش��اد
اسالمی گلس��تان ،حس��ن دیلم رئیس
اداره رس��انه اداره کل فرهنگ و ارش��اد

اسالمی گلس��تان با همراهی میرزاعلی
قزل کارش��ناس چاپ آن اداره کل از 2
چاپخانه «ریحانی» و «مختومقلی» در
آغازین روزهای اس��فند ماه سال جاری
در شهرستان گرگان بازدید کردند.
حسن دیلم در حاشیه این بازدید با تأکید
ب��ر لزوم همکاری و تالش همه فعاالن
ای��ن عرصه در راس��تای ارتقاء س��طح

کم��ی و کیفی چاپ بخصوص در حوزه
مطبوعات استان اظهار کرد :چاپخانهها
ش بس��یار مهمی درتسریع و کیفیت
نق 
چاپ مطبوعات دارند.
وی از ح��وزه چاپ به عن��وان معتمدین
اداره رسانه در راستای نظارت بر فرآیند
چ��اپ و تایی��د اعالم وص��ول یاد کرد
و اف��زود :در اع�لام وص��ول ،بارگزاری

محت��وای منتش��ره  ،تع��داد صفحات و
نس��خ چاپی در س��امانه جامع رس��انه
ه��ای کش��ور بای��د حساس��یت و دقت
الزم را داشته باشند تا نشریاتی با چاپ
منظم ،تعداد نسخ واقعی از حمایت الزم
برخوردار شوند.
یادآوری می ش��ود در ای��ن بازدید روند
ارسال فایل و زینک های مصرفی ،نسخ

نشست هم اندیشی  137مراکز
نیکوکاری استان بوشهر برگزار شد

چاپی آرشیو شده نشریات هر چاپخانه با
مشارکت قزل کارشناس چاپ اداره کل
استان مورد بازدید و ارزیابی قرارگرفت.

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:

توانایی تولید بیش از ظرفیتاسمیتوسطفوالدمباركه

مدیرعامل فوالدمبارکه در میزگرد تخصصی تعامالت دو
حوزه فوالد و سنگآهن ،چالشها و راهکارهای صادرات
در دوره پس��ا ترامپ ،اظهار کرد:وقتی اسم فوالد مبارکه
به میان میآید به عنوان تولیدکننده ورق و تامین کننده
انواع ورق از آن یاد میشود.همچنین از آنجاییکه رسالت
صنعت س��ازی به فوالد مبارکه واگذار شده ،این شرکت
باید دائما نیازهای کشور را تامین کند.
حمیدرضا عظیمی��ان افزود :مقام معظم رهبری فرمودند
که پروژه استراتژیک نفت گوره به جاسک استراتژیکترین
پروژه دولت است؛ همچنین وزیر نفت نیز اعالم کرد به
دلیل تحریمها این فوالد خاص به ایران فروخته نشد؛ اما
در س��ال  ۹۷و  ۹۸گروه مشترک کارشناسان رومانایی و
ش��رکت نفت و فوالد مبارکه با کمک یکدیگر توانستیم
این فوالد را تولید کنیم.
وی ادامه داد :اکنون  ۴۵۰هزارتن از این نوع فوالد تولید
و در اختیار فوالد اکسین ،نصاب و لوله ساز قرار گرفته و
هزار کیلومتر آن انجام شده است.
وی ادامه داد :اخیرا فوالد مبارکه اس��لب ۳۰۰میلیمتری
تولید کرده و در کمتر از  ۴۸ساعت شرکت نفت و وزارت
نفت گفتند که برای انتقال نفت از کف دریا از این اسلب

استفاده خواهند کرد.
عظیمیان گفت :اکنون این اس��لب در فوالد اکسین نورد
شده و در مراحل عقد قرارداد برای این پروژه قرار داریم.
مدیرعامل فوالدمبارکه گفت :همیش��ه در تابستان برق
مجموعه قطع ش��ده و در زمس��تان قطعی گاز داشتیم.

امس��ال نیز ۳۰۰هزارتن عدم تولی��د بخاطر قطعی برق
و گاز داش��تیم .عظیمیان افزود :فوالد مبارکه جزو تنها
پلنتهایی اس��ت که واحد گندله سازی ۵.۵میلیون تنی
آن ت��ا ۷میلی��ون تن را تولید میکن��د و بزرگترین تولید
کننده فوالد اسفنجی است .شرکت فوالدمبارکه همیشه

باالتر از ظرفیت اسمی خود تولید میکند.
وی ادام��ه داد :زمانی که راهکاری به فوالدمبارکه برای
تامین نیاز مواد اولیه وجود ندارد در نتیجه به سراغ ایجاد
واحد معاونت معدنی میرود.
عظیمی��ان تاکید کرد که با پ��روژه نورد گرم  ۲نیاز تمام
صنایع تامین می شود.
وی افزود :خرید کنسانتره به صورت آزاد در فوالدمبارکه
مطرح بوده اما بر اساس سهیمه بندی ما بخش عمده ای
از نیاز خود را دریافت کرده و کسری را از بازار خریداری
میکنیم .اما اگر قرار باشد که قیمت به صورت کلی آزاد
باشد با مشکل روبرو میشویم.
عظیمیان با اش��اره به اینکه تفاوت کیفیت کنس��انترهها
مشکل ساز است افزود :برای واردات کنسانتره نیز به این
موضوع فکر کردیم که سهمیه فوالد هرمزگان را حذف
کرده و به فوالدمبارکه داده ش��ود و برای آنها کنسانتره
وارد کنیم اما دیدیم که توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود :حاش��یه س��ود معدن  ۲برابر فوالد اس��ت اما
بازهم معدنیها به سمت فوالدساز شدن پیش رفتند .این
حاشیه سود بر اساس سرمایه گذاری است که معدنیها در
ابتدا انجام میشود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات؛

نسل پنج تلفن همراه ،بستری برای شکل گیری اقتصاد نوین و دیجیتال است
مدیران ش��هری برگزار ش��د ،اظه��ار کرد:
ما مطابق اس��ناد باالدس��تی و طرح کالن
و معماری ش��بکه ملی اطالع��ات ،مکلف
به آن هس��تیم که  10کاربران شبکه ملی
اطالعات را در بستر فناوری های نوین به
شبکه ملی اطالعات متصل کنیم.
وی ادامه داد :سهم اقتصاد دیجیتال از کل
اقتصاد کش��ور در افق  ،1404طبق اس��ناد
باالدس��تی باید به  10درصد برسد .در طی
سه اخیر ما در وزارت ارتباطات سند و نقشه
راهی در دس��تور کار قرار دادیم و متناسب

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-معاون
فناوری و ن��وآوری وزارت ارتباطات گفت:
نس��ل پنج تلفن همراه بستری برای ایجاد
خالقی��ت و ش��کل گیری اقتص��اد نوین و
دیجیتال اس��ت و باور ما ب��ر این بوده که
ورود هم��راه اول به ای��ن موضوع به موقع
بود.
ستار هاشمی در مراس��م رونمایی از اولین
دکل اینترن��ت  5Gهم��راه اول در منطقه
ثامن که با حضور شهردار مشهد ،فرماندار،
رییس ش��ورای اسالمی ش��هر و برخی از

با همین نقش��ه راه تکالیف��ی را برای حوزه
های حاکمیتی ( س��ازمان تنظیم ،ش��رکت
ارتباطات زیرس��اخت و اپراتورها در کشور)
ترس��یم ک��رده ایم و در ی��ک تعامل و هم
افزای��ی که اتفاق افتاد ،امروز ش��اهد به بار
نشس��تن ثمرات این هم افزای��ی و تعامل
سازنده در خانواده ارتباطات کشور هستیم.
معاون فناوری و ن��وآوری وزارت ارتباطات
بیان کرد :براساس پیش بینی های صورت
گرفته نس��ل پنجم ارتباطات تا سال 2024
جهانی خواهد ش��د و ما باید در این ارتباط

آمادگی الزم را داشته باشیم.
س��تاری تصریح کرد :ما باید آمادگی الزم
برای ج��ذب تکنولوژی و فن��اوری  5Gرا
در کش��ور ایجاد کنی��م .زیرا در  5Gمزیت
رقابتی داریم و دلیل این مزیت مسائل فنی
است.
وی اضاف��ه کرد :نس��ل پنج تلف��ن همراه
بستری برای ایجاد خالقیت و شکل گیری
اقتص��اد نوی��ن و دیجیتال اس��ت و باور ما
ب��ر این بوده ک��ه ورود هم��راه اول به این
موضوع به موقع بود.کفتنی اس��ت همزمان

با رونمایی از ای��ن دکل در منطقه ثامن از
دکل دیگ��ری در مح��ل کارخان��ه نوآوری
مشهد نیز رونمایی شد.

صدور یک هزار پروانه رایگان برای متقاضیان مسکن محرومان در ایالم

حبیب اهلل محبی مدیرکل بنیاد مس��کن
انقالب اس�لامی ایالم گفت :با همکاری
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،شهرداری

ها و دهیاریها یک ه��زار و  ۶۶۸پروانه
رایگان برای متقاضیان مسکن محرومان
در استان صادر شده است.
وی اف��زود ۲ :ه��زار واحد برای مس��کن
محرومان این اس��تان در دست اجراست
که  ۱۰۰میلی��ارد تومان برای احداث این
واحدها تخصیص یافته است.
مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی
ایالم اظهار داش��ت :برای ساخت مسکن
محرومان  ۵۰میلیون تومان تس��هیالت
ارزان قیم��ت ب��ه هر فرد در روس��تاها و
ش��هرهای زیر  ۲۵هزار نفر در نظر گرفته

شد.
محبی ادامه داد :از مجموع ساخت  ۲هزار
واحد مسکن محرومان ،یک هزار و ۷۴۴
متقاضی عادی جامعه هدف بنیاد مسکن،
 ۳۰۵نفر معرفی ش��ده کمیت��ه امداد (ره)
و همچنی��ن  ۱۳۲متقاضی نیز از س��وی
سازمان بهزیس��تی اس��تان معرفی شده
است.
وی تاکی��د کرد :همچنی��ن از مجموع ۲
هزار واحد مس��کن محرومان ،یک هزار
 ۴۱۱واحد به مرحله انعقاد قرارداد با بانک
های عامل رس��یده و آماده پرداخت شده

است.
وی ب��ا بیان اینکه یک ه��زار و  ۸۵واحد
مس��کن محرومان عملیات دیوار چینی و
 ۷۳۳واحد نیز عملیات اجرای سقف انجام
شده ،افزود ۱۳۶ :واحد نیز در مرحله پایان
کار و آماده تحویل به متقاضیان است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایالم
اضافه کرد :یکی از مهم ترین مشکالت و
موانع متقاضیان ساخت مسکن محرومان،
نبود ضمانت برای پرداخت تس��هیالت و
همچنین نپذیرفتن ضمانت زنجیره ای از
س��وی بانک هاست که باید در این راستا

مساعدت الزم صورت گیرد.
وی افزود :کل اعتبار مصوب ش��ده برای
س��اخت  ۲هزار واحد مس��کن محرومین
 ۱۰۰میلیارد تومان ب��وده که  ۷۶میلیارد
تومان ق��رارداد با بانک های عامل منعقد
شده است.
محب��ی گف��ت ۳۰ :میلیون توم��ان مبلغ
بالع��وض نیز برای هر متقاضی س��اخت
مسکن محرومان در نظر گرفته شده است
که تاکن��ون در مجموع حدود  ۱۱میلیارد
و  ۵۰۰میلیون تومان کمک بالعوض به
متقاضیان پرداخت شده است.

در سال جاری با یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی صورت گرفت:

شستشوی 630هزار متر مکعب مخازن آب در استان اصفهان

از ابت��دای س��ال تاکن��ون بی��ش از 630
هزارمترمکع��ب از مخازن آب در ش��هرها و
روس��تاهادر سطح اس��تان اصفهان شستشو
ش��د .مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت
آب و فاضالب ش��رکت آبفا استان اصفهان
گف��ت :از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون ،در
راس��تای س��طح کمی و کیفی آب شرب در

ش��هرها و روستاهای اس��تان بیش از 683
باب مخزن آب مورد گندزدایی و شستش��و
قرار گرفت .فهمیه امیری با اشاره به فرایند
گندزدایی آب ش��رب اعالم کرد :با یکپارچه
سازی شرکتهای آبفا شهری و روستایی 12
سامانه گندزادیی کلر زن گازی از مدار خارج
ش��د و به منظور فرایند گندزادیی س��ریعتر

و دقی��ق تر س��امانه الکترولیز نمک طعام و
محلولی جایگزین سامانه کلر زن گازی شد.
وی ادامه داد :ش��رکت آبفا استان اصفهان با
به روز کردن تجهیزات آزمایش��گاهی و نیز
بهره مندی از دانش روز دنیا درصدد تامین و
توزیع آب ش��رب و سالم وبهداشتی به مردم
در س��طح شهر و روستا در سطح استان دارد

وت��ا کنون در این راس��تا موفق عمل نموده
است .مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت
آب و فاضالب ش��رکت آبفا استان اصفهان
اظهار داشت :کیفیت و سالمت آب شرب در
اس��تان به صورت مستمر از سوی نهادهای
نظارت��ی و ذیصالح م��ورد ارزیابی قرار می
گیرد و با تایید این نهادها آب ش��رب میان

مردم توزیع می ش��ود بر این اساس مردم از
س�لامت و کیفیت آب شرب در هر برهه از
زمان اطمینان کامل داشته باشند .

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل تشریح کرد؛

شرایط نامناسب نگهداری و فرآوری محصوالت کشاورزی در اردبیل

پروین حس��ینی  /اردبی��ل  :پیرمؤذن ،رئیس اتاق بازرگان��ی ،صنایع و معادن و
کش��اورزی استان اردبیل از شرایط نامناس��ب نگهداری و فرآوری محصوالت
کش��اورزی در اردبیل خبر داد .حس��ین پیرمؤذن در گفتو گو با خبرنگار بازار،
اظه��ار ک��رد :ارز چهار هزار و  ۲۰۰تومانی نه تنه��ا به تولید ،صنعت و صادرات
لطمه وارد کرده بلکه بدترین شکل توزیع امکانات و منابع را در کشور به وجود
آورده اس��ت .وی با انتقاد از شرایط نامناسب توزیع ارز چهار هزار و  ۲۰۰تومانی
برای واردات کاالی اساس��ی تصریح کرد :نه تنها ارز چهار هزار و  ۲۰۰تومانی
مشکلی از اقتصاد کشور را رفع نکرده بلکه زمینه رانت و سوءاستفاده را به وجود

آورده و بهت��ر اس��ت مجلس به ج��ای ارز چهار ه��زار و  ۲۰۰تومانی در بودجه
سال آینده یارانههای ویژه برای تولید ،صنعت و کشاورزی در نظر بگیرد .رئیس
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کش��اورزی اس��تان اردبیل با بیان اینکه عمده
تولیدات سیبزمینی در استان اردبیل به دلیل شرایط نامناسب انبارهای استاندارد
با کمترین قیمت به فروش میرسد ،گفت :یک شرایط نامناسبی را در نگهداری و
فرآوری محصوالت کشاورزی در استان شاهد هستیم به طوریکه عمده تولیدات
سیبزمینی و محصوالت باغی در استان در مکانهای غیراستاندارد نگهداری
میش��ود .پیرمؤذن افزود :بسیاری از کش��اورزان و باغداران استان به دلیل نبود

زیرس��اختهای مناس��ب در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمان برداشت
ن فروشی این محصوالت روبهرو هستند در حالی که همه
محصول خود با ارزا 
ساله به صورت فصلی موضوع صنایع تبدیلی و تکمیلی در این استان داغ شده
و بعد از گذر از ایام برداشت ،این موضوع به ورطه فراموشی سپرده میشود .وی
در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد :کشاورزان ما حتی توان کسب
درآمد هزینهکرد و اولیه خود را از قبل فروش این محصوالت به دست نمیآورند
و ما با یک حرکت نامناسب در واسطهگریها و داللبازیها روبهرو هستیم که
به معنای واقعی توان تولید استان را مخدوش و زیر سئوال برده است.

متقاضیان مسکن مهری که واحدهای خود را تحویل نگیرند ،مشمول هزینه نگهداری ساختمان میگردند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
اع�لام ک��رد :متقاضی��ان مس��کن مهر که
واحدهایش��ان آماده تحویل است اما از تحویل
آن س��رباز میزنند ،مش��مول هزینه نگهداری
ساختمان می شوند .مسعود حق لطفی در گفت

و گو با رادیو البرز گفت :بر اساس مصوبه شورای
مسکن متقاضیانی که پروژه آنها آماده تحویل
است اما برای تحویل آن مراجعه نمیکنند باید
بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری ،باید
هزینه نگهداری س��اختمان را به سازنده پروژه

پرداخت نمایند .وی با تأکید بر ضرورت تسریع
در تحویل واحده��ای آماده بیان کرد :در زمان
حاضر تعدادی از پروژه های مسکن مهر آماده
تحویل و در مرحله فروش اقساطی می باشند
که نیاز است متقاضیان نسبت بهدریافتدفترچه

اقساط بانکی خود و تحویل واحد اقدام نمایند و
در صورت عدم مراجعه و تاخیر در تحویل واحد
طبق مجوزهای قانونی صادر ش��ده ،متحمل
پرداخت هزینه بیشتر بر اساس مصوبه شورای
مسکن و نظریه کارشناس رسمی دادگستری

خواهند شد .حق لطفی اظهار داشت :در زمان
حاض��ر متقاضیان مس��کن مهر ش��هر جدید
هش��تگرد ،بیش از  ۳۸۰میلیارد تومان بدهکار
هستند که این رقم در راستای تسریع در تکمیل
پروژه ،محوطه سازی و … هزینه خواهد شد.

نشست هم اندیش��ی هیات های عامل 137
مراکز نیکوکاری سراسر استان بوشهر به مدت
دو روز با حض��ور لطفی،مدیرکل کمیته امداد
استان بوشهر و معاونین حوزه های تخصصی
این نه��اد ،با ارائه نقطه نظ��رات و تبادل نظر
برگزار شد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ،در راستای
ترویج و گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری
در جامعه و توس��عه کمی و کیفی خدمات به
نیازمندان و همچنین راهبردها و افق های سال
 1400در جامعه نشست تعاملی و هم اندیشی
مراکز نیکوکاری سراسر استان با کمیته امداد
اس��تان به مدت دو روز در روزهای سه شنبه و
چهارشنبه  28و  29بهمن ماه برگزار شد.
مدیر کل کمیته امداد اس��تان بوش��هر در این
نشست با بیان اینکه  137مرکز نیکوکاری فعال
در سطح اس��تان فعال هستند ،گفت :تقویت
همبستگی اجتماعی مهمترین هدف تأسیس
مراکز نیکوکاری است.
وی مراکز نیک��وکاری را به عنوان دفتر پیش
خوان کمیته ام��داد در درون هر محله عنوان
کرد و گفت :شناسایی نیازمندان واقعی  ،مردمی
ش��دن حمایتها و مش��ارکت های اجتماعی
 ،تقوی��ت فرهنگ انفاق و رفع مش��کالت و
نیازهای محرومان با به��ره مندی از ظرفیت
توانمندی عمومی محالت از اهداف این نهاد
در ماموریت های مراکز نیکوکاری است.
لطف��ی تصریح ک��رد :مراکز نیک��وکاری ،پل
ارتباطی بین خیران و نیازمندان بوده و می توانند
به خوبی نیازمندان را شناسایی و با معرفی آنان
به خیران و نیکوکاران گره گش��ای مشکالت
آنهاباشند.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به
برون سپاری خدمات مددکاری کمیته امداد ،از
واگ��ذاری پرونده های مددجویان به  35مرکز
نیکوکاری خبرداد و گفت :هدف از این کار این
اس��ت که در محالت یک مرکز نیکوکاری با
محوریت مس��اجد راه اندازی کنیم و کارهای
مردم را به خ��ود مردم واگذار کنیم ،تا خدمات
س��ریع تر و شناسایی افراد نیازمند در محله ها
دقیق تر صورت گیرد.
لطف��ی یک��ی دیگر از اه��داف ای��ن مراکز را
پیشگیری از فقر با کمک معتمدان هر محله
برشمرد و خاطرنشان کرد  :سرعت بخشیدن
خدمت به مردم ،باال بردن کیفیت کار خدمت
رس��انی به محروم��ان  ،کاه��ش هزینهها و
افزایش سطح رضایت مندی از مزایای تاسیس
ای��ن مراکز نیکوکاری اس��ت .وی با تاکید بر
ضرورت اش��تغالزایی نیازمندان ،یکی دیگر از
اهداف راه ان��دازی این مراکز را بهره مندی از
ظرفیت کمکهای مردمی برای توانمندسازی
خانوارهای نیازمند برشمرد و خاطرنشان کرد:
ارائه خدمات آموزش��ی ،مشاوره ای ،فرهنگی
در کنار خدمات حمایتی و استفاده از ظرفیت
مردم و خیران در خودکفایی نیازمندان از جمله
برنامه های مراکز نیکوکاری اس��ت .مدیر کل
کمیته امداد استان بوشهر با تاکید بر ضرورت
تاس��یس مراک��ز نیک��وکاری تخصص��ی به
وی��ژه در حوزه های بهداش��ت و درمان،تامین
جهیزیه،مسکن،خدمات مش��اوره ای ،اشتغال
و بازاریاب��ی و فروش محصوالت یادآور ش��د:
مس��ائلی اعم از مس��کن نیازمندان به عنوان
مهمترین نیاز خانوادههای تحت حمایت،حامی
یابی طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین،سپرده
گذاری خیران برای اعطای وام قرض الحسنه
و کم��ک های بالعوض و اج��رای طرح نان
مهربانی از مباحثی است که نیازمند توجه بیشتر
مراکز در راستای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به
جامعه هدف تحت حمایت است .وی با قدردانی
از ت�لاش و همت تمامی مراکز نیکوکاری در
جمع آوری کمک های مردمی گفت :از ابتدای
سال جاری تا کنون جاری تا کنون با مشارکت
خیران و مردم نوعدوس��ت اس��تان ،مبلغ 34
میلیارد تومان از طریق مراکز نیکوکاری جمع
آوری و به نیازمندان کمک شد .لطفی در این
نشست به راهبردها و افق های برنامه تعاملی
کمیته امداد با مراکز نیکوکاری در سال 1400
اشاره کرد و اظهار داشت :در سال جدید برنامه
های از جمله تامین مسکن مددجویان ،تامین
جهیزیه ازدواج جوان��ان ،تامین لوازم ضروری
زندگی نیازمندان،تامین سبد مومنانه ماه مبارک
رمضان ،تامین سبد عید نوروز نیازمندان ،تامین
پک های آموزش��ی و تحصیلی دانش آموزان
و پرداخت وام های کارگشایی قرض الحسنه
به نیازمندان به عنوان ش��اخص ترین برنامه
ها در دس��تور کار قرار می گیرد .وی در پایان
خاطرنشان کرد :مصوب شد با توجه به افق ها
و برنامه های پیش رو در سال جدید  42میلیارد
تومان از سوی مراکز نیکوکاری جمع آوری و
به نیازمندان کمک شود.
تکمیل آورده اولیه طرح ملی مسکن توسط ۷
هزار کرمانشاهی /فعال ثبتنام جدید نداریم
مع��اون بازآفرینی راه و شهرس��ازی اس��تان
کرمانشاه گفت :از  ۱۰هزار و  ۴۰۰کرمانشاهی
واجد ش��رایط طرح ملی مسکن  ۷هزار نفر با
پرداخت وجه الزم ،متقاضی نهایی طرح اقدام
ملی در استان شناخته میشوند.

