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سرپرستشرکتعمرانگلبهارخبرداد:

ثبت نام 76هزار نفر در طرح های
مسکن دولت های دوازدهم
و سیزدهم در گلبهار
باقری  -سرپرســت شــرکت عمران گلبهــار گفت:
بیــش از  76هــزار نفــر در طرح هــای اقــدام ملی
مسکن دولت دوازدهم و جهش تولید مسکن دولت
سیزدهم  در شهر جدید گلبهار ثبت نام کرده اند که
از این تعداد بیــش از  60هزار نفــر در طرح جهش
تولید مسکن دولت ســیزدهم قرار دارند و تاکنون
فرایند پاالیش  18هزار متقاضی آغاز شــده است.
مســعود حاجی بگلو با اشــاره بــه این کــه مراجعه
حضوری متقاضیــان برای تکمیــل فرایند ثبت نام
طرح نهضت ملی مسکن در گلبهار بر اساس حروف
الفبا از  29آبان ماه آغاز شــده اســت و تــا  4آذرماه
ادامه دارد ،اظهــار کرد :پــس از پاالیش اطالعات
متقاضیان ،فرایند تخصیص زمین و انعقاد قرارداد
با پیمانکار اجرایی انجام خواهد شــد .سرپرســت
شــرکت عمران گلبهــار افــزود :کلیه سرپرســتان
خانوار که تاکنون از امتیــازات دولتی در خصوص
مسکن اســتفاده نکرده اند و فاقد مسکن هستند،
تا  15آذر امســال مــی توانند با مراجعه به ســامانه
مذکور در این طرح ثبت نام کنند ،همچنین در این
سامانه قابلیت ثبت نام زنان مجرد باالی  35سال
و مردان مجرد باالی 45سال فراهم شده است.
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در قالب رزمایش اقتدار عاشورایی انجام شد

اعزام  30گروه جهادی به مناطق محروم بردسکن
علــی نوری -همزمــان بــا هفته بســیج و با
هدف محرومیت زدایــی  30 ،گروه جهادی
درقالب رزمایش اقتدار عاشورایی به مناطق
محروم شهرســتان بردســکن اعزام شــدند.
مسئول بسیج سازندگی و محرومیت زدایی
سپاه بردسکن در مراســم اعزام این گروه ها
که با حضور امــام جمعــه ،فرماندار،نماینده
مــردم و اعضــای شــورای تامیــن و روســای
ادارات برگــزار شــد گفــت :این تعــداد گروه
جهادی که بیش از  450نفر هســتند در 30
نقطه شهرســتان بــه ویژه در مناطــق محروم
و عشــایری در طــول هفته بســیج حضور می
یابند و در ساخت منازل مســکونی معسرین
سرویس بهداشــتی و حمام کمک می کنند.
سرهنگ علی عباس نیا افزود :اعزام این گروه
های جهادی به همت بســیج ســازندگی و با
مشارکت حوزه های مقاومت بسیج با هدف
رفــع محرومیت انجــام می شــود .وی اعزام
اکیپ خدمات پزشــکی و مشــاوره را از دیگر
برنامه های بســیج ســازندگی در طول هفته
بسیج در این شهرستان اعالم کرد.
•توزیع  16هزار سبد معیشتی طی 2سال

حقدادی-فرمانده ناحیه مقاومت بســیج تربتجام
گفت :بیش از  150تن کاالی اساســی احتکار شــده
در یکــی از انبارهــای تولیدی شــهرک صنعتــی این
شهرســتان با تــاش عوامــل اطالعاتی ایــن ناحیه و
هماهنگیمقامقضاییکشفوضبطشد.رئیساداره
صنعت،معدنوتجارتتربتجامنیزگفت:روغنها در
قالب کارتــن خیار شــور بستهبندیشــده بــود که در
این زمینه پرونده تشکیل و به دســتگاه مربوط ارجاع
شدسرهنگ پاســدار ابوطالب جوان با گرامی داشت
هفته بسیج و قدردانی از اقدام پیشدستانه و اشراف
اطالعاتی نیروهــای ناحیه بســیج افزود :بــا توجه به
این که یکی از برکات و پیامدهای شجره طیبه بسیج،
اشــراف اطالعاتی در حوزه اقتصادی به ویژه احتکار
مایحتــاح ضروری مــردم به صــورت حرفه ای اســت ،
نیروهــای اطالعاتی با همراهی بســیجیان  150تن
کاالی اساســی شــامل روغن و ماکارونی را کشــف و
ضبط کردند.وی تصریح کرد :ناحیه مقاومت بســیج
شهرستان در جلوگیری از فساد و تخلفات اقتصادی
همکاری موثــری با دســتگاههای اجرایــی ،قضایی،
امنیتی و نظارتی دارد که در این خصوص ستاد خبری
 ۱۱۴بســیج آماده دریافت هرگونه گــزارش مردمی
است.وی از دســتگاه قضایی درخواست کرد :به رغم
تحریم های دشــمنان در ایجاد مشــکالت معیشــتی
برای مردم و شرایط حساس کرونایی درخواست می
شوددستگاهقضاییبرخوردجدیبامحتکرانکاالی
اساســی مردم را اعمــال کند و در صــورت صالحدید
محموله کشــف شــده بین محرومان حاشــیه شــهر و
روســتاها توزیــع شود.دادســتان عمومــی و انقالب
تربتجام نیز گفت :طبق گــزارش واصله از مجموعه
اطالعاتی ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان مبنی
بر احتکار  100تن انواع روغــن خوراکی و ماکارونی
یک عده ســودجو کــه به قاچــاق این کاالها به کشــور
همســایه اقدام میکردند ،شناســایی شــدند.حمید
علیزاده با اشــاره به حضــور میدانی دســتگاه قضا در
محل انبار مکشوفه ،افزود :این افراد سودجو درصدد
انتقال ایــن حجــم از کاالی اساســی مــردم در قالب
بســتهبندیهای مجــاز به کشــور افغانســتان بودند.
وی با اشــاره به این که انتقــال و جابه جایــی اینگونه
کاال بر اساس بند «ر» از ماده  2قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز از مصادیق ظن به قاچاق است ،خاطر نشان
کــرد :هماهنگــی الزم بــا اداره تعزیــرات حکومتــی
صورت گرفــت و دادســتانی بــا هدف احقــاق حقوق
عامه ورود کرد و تذکرات الزم بــه ضابطان و مجموعه
تعزیرات بــرای پیگیری جدی این موضوع داده شــد.
وی یاد آور شد :دادســتانی به جد گزارشهای واصله
از دستگاههای اطالعاتی و امنیتی را تا صدور احکام
قاطعوبازدارندهپیگیریمیکند.رئیسادارهصنعت،
معدن و تجارت تربتجام بابیان این که این کاالها در
سیستم جامع انبارها ثبتنشــده بود و به ظن قاچاق
ضبــط و توقیف شــد ،گفــت :با بررســی اولیــه و طبق
اظهاراتمتصدیاحتکاراینمقدارازانواعروغنهای
مایعوجامددراینانبارتولیدیبهعنوانکاالیقاچاق
محرز شــد.توکلی راد افزود :متأســفانه در ایــن انبار
روغنهای انتقال دادهشــده که قصد عرضــه به بازار
فروش را داشــتند از حالــت اولیه مانند شــل و فلهای
خارج و در قالب کارتن خیار شور بستهبندیشد که در
این زمینه پرونده تشکیل و به دســتگاه مربوط ارجاع
شــد.وی افزود :میزان ارزش ریالــی محموله قاچاق
کاالی کشف شده بیش از یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون
تومان برآورد شده است.

از میان خبرها

همچنیــن بــه همــت بســیج ســازندگی و
محرومیت زدایی سپاه بردسکن  450سبد
معیشتی بین خانواده های نیازمند و بیماران
کرونایی توزیع شــد .فرمانده سپاه بردسکن
در مراســم توزیع این تعداد ســبد معیشــتی
که با حضور امــام جمعه  ،فرمانــدار ،نماینده
مردم بردسکن در مجلس شورای اسالمی و
اعضای شورای تامین و اداری در سالن  9دی
سپاه انجام شد ،گفت :سپاه و بسیج از ابتدای
شــیوع ویروس کرونا در صحنه بوده و اســت
و با هــدف رزمایش مواســات و همدلی مورد
تاکید مقام معظم رهبری طی دوسال گذشته
تاکنون  16هزار سبد معیشتی شامل برنج،
گوشــت ،روغن ،قند ،ماکارونی ،رب ،سویا و
حبوبات با همکاری خیران و ســپاه امام رضا
(ع) خراسان رضوی تهیه و بین خانوادههای
نیازمنــد توزیــع شــده اســت .وی ارزش این
تعداد سبد غذایی را حدود  3میلیارد و 520
میلیون تومان اعالم کــرد و گفت :در گرامی
داشــت هفته بســیج نیز  450ســبد غذایی
به ارزش یک میلیــارد و  215میلیــون ریال

توزیع شــد .وی توزیــع جهیزیــه  ،راه اندازی
 39صنــدوق قــرض الحســنه بســیجیان و
پرداخت تســهیالت اقتصــاد مقاومتــی را از
دیگر اقدامات انجام شده بسیج اعالم کرد.
•اعزام اکیپ خدمات پزشکی و درمانی

رایگان

می شود ،خدمات پرستاری در این برنامه به
صورت رایگان انجام گرفت و تعداد  ۵۰بسته
بهداشــتی نیز توسط بســیج جامعه پزشکی
بین خانواده ها توزیع شد.
•ویزیت 200بیمار در زادگاه

در نهمیــن مرحلــه ویزیــت پزشــکی رایگان
در ســال  ۱۴۰۰به همت بســیج ســازندگی
و محرومیــت زدایی شهرســتان بردســکن ،
درمانگاه نبوت بســیجیان ،شــبکه بهداشت
و درمان ،حوزه بســیج مالک اشــتر شهرآباد
و پایگاه بســیج شــهید توکلی روستای کاظم
آبــاد بیــش از  100نفــر از اهالــی روســتای
کاظم آباد به صــورت رایگان ویزیت شــدند.
سرهنگ عباس نیا مسئول بسیج سازندگی
و محرومیــت زدایــی ســپاه بردســکن گفت:
در این برنامه توســط متخصص اطفال دکتر
معدنی،متخصــص چشــم دکتــر معینــی و
پزشــک عمومی دکتر جنیدی بــا هماهنگی
درمانگاه نبــوت بســیجیان و متخصص زنان
خانم دکتر اخگــری و پزشــک عمومی دکتر
رمضانی با هماهنگی بســیج جامعه پزشکی
و شبکه بهداشت و درمان  ،بیش از  100نفر
از اهالی روستای کاظم آباد به صورت رایگان
ویزیــت شــدند .دکتر رضــا نژاد مدیر شــبکه
بهداشت و درمان شهرستان بردسکن ضمن
گرامی داشــت هفته بســیج بر لــزوم توجه به
مناطق محــروم در زمینه بهداشــت و درمان
تاکید کرد و گفت :این اقدامات خداپسندانه
باعث ترویــج و تقویــت فرهنگ ایثــار و جهاد

دکتــر محمــد رضــا میرزایــی اهل روســتای
ماراندیز از توابع بخش انابد که به زادگاهش
آمده بــود در اقدامی خداپســندانه طی ســه
روز حضــورش در روســتای ماراندیــز بیــش
از  200بیمــار از هــم والیتــی هــای خــود و
روســتاهای اطــراف را رایگان ویزیــت کرد.
به گزارش خراســان رضــوی  ،روی این کره
خاکی انســانهایی پیدا میشوند که جنس
آنها فرق میکند با دیگــران! انگار آمدهاند
کــه زمیــن را زیباتــر کننــد و زندگــی در آن
را دلنشــینتر!رفتار ،گفتــار و کردارشــان
متفاوت اســت و در یک کالم میشود آنان را
«فرشــتههای زمینی»نــام نهــاد!در روزهای
آتش و خــون کم نبودنــد مردانی کــه جان بر
کف و پای در راه نهادند تا از مرزها و شــرف و
ناموس این سرزمین دفاع کنند و بسیاری از
آنان جان در راه این هدف فــدا کردند و آنان
که ماندنــد فرهنگی را بنیــان نهادنــد که به
«فرهنگ بسیجی» شهرت یافت .فرهنگی که
ســرلوحه آن ایثار و فداکاری و برتری دادن
آســودگی دیگران بر راحتی و آســایش خود
بود! امروزه نیز هستند انســانهای واالیی
که همان معیارها را سرمشق زندگی خویش
قرار دادهاند و دکتر میرزایی نمونهای از این
فرشــتههای زمینــی اســت! او در روســتای

ماراندیــز متولــد شــده و بعدها بــه درجات
باالی علمی رســیده اســت و اکنون پزشک
متخصص اورژانس است ولی ریشه در خاک
دارد و هیچ گاه دیار خود و مــردم مهربانش
را از یاد نبرده اســت .با آن کــه محل کارش
مشهد است و در آن جا سکونت دارد ولی هر
ماه چند روز به سرزمین مادری خود میآید
و اهالی زادگاه خود و روســتاهای اطراف را
رایگان ویزیت میکند!او میگوید زادگاهم
را دوست دارم و نسبت به مردم آن احساس
دین میکنم و تصمیــم دارم هر ماه چند روز
به این جا بیایم و مردم محروم این ســامان را
به صورت رایگان ویزیت کنم .دکتر میرزایی
معتقد است در این شرایط سخت اقتصادی
این کمتریــن کاری اســت که از دســت وی
ساخته است.دکتر میرزایی  10سال است
که تخصص طب اورژانس را دارد و در تهران
و مشــهد فعالیــت می کنــد و هم اکنــون در
بیمارستان موســی ابن جعفر مشهد و ثامن
االئمــه بــه طبابــت مــی پــردازد .وی گفت:
من ســرهنگ ارتش نیــز هســتم و در نیروی
هوایی پدافنــد ارتش فعالیت مــی کنم و هر
از چند گاهی در قالب گروه های جهادی به
مناطق محروم کشور اعزام می شوم و بدون
هیچ گونه چشمداشــتی بیماران را معالجه
مــی کنــم .وی بیــان کــرد :مقطــع ابتدایی
در زادگاهــم روســتای ماراندیز مشــغول به
تحصیــل بــودم و ســپس دوره راهنمایی در
مدرســه شــهید علمی در بردســکن و دوره
دبیرستان در مدرسه شهید مفتوحی ادامه
تحصیل دادم و مدرک دیپلم خود را گرفتم.
وی از همکاری بسیار خوب شورای اسالمی
و دهیاری و پایگاه مقاومت بســیج روستای
ماراندیــز تقدیر کــرد که زمینــه این خدمت
را فراهــم آوردند .بــرای خدمت بــه مردم به
ویژه مــردم محروم هیــچ وقت دیر نیســت و
این خدمت مقــدس خط و مرزی نــدارد که
دکتر میرزایی در عمل ثابت کرد .این تالش
ارزشمند درسی است برای عدهای از ما آدم
ها که جز نفع شخصی خویش به چیز دیگری
نمیاندیشیم و تمام تالش خود را صرف رفاه
و آسایش خود و خانواده خودمان میکنیم.
امید اســت این تالشهای ارزشــمند را ارج
نهیم و این انسانهای واال را گرامی بداریم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی :

سیاست مجموعه قضایی استان،اجتماعی کردن اقدامات است
کالته-رئیــس کل دادگســتری اســتان در ســبزوار گفــت
:سیاست مجموعه قضایی اســتان ،اجتماعی کردن اقدامات
خود است و در این میان مردم نقش بسیار برجسته ای دارند و
بر همین اساس و با تکیه بر توان نخبگان و فرهیختگان شاهد
کسب موفقیت های خوبی در زمینه برخورد با مظاهر گوناگون
فســاد بــوده ایم.رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی  در
مراســم تکریم و معارفه مســئوالن قضایی ســبزوار با اشاره به
سیاســت های دســتگاه قضایی در دوران تحول گفت :در این
دوران شــاهد اتفاقات خوبی در زمینه خدمت رســانی بهتر به
شــهروندان گرانقدر بــا تأکید بر توســعه خدمــات الکترونیک
بودیــم و این روند هــم اکنون با یک نــگاه متعالی و بــا مدیریت
میدانی ریاســت قــوه قضاییه در حال ارتقا و اســتمرار اســت.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان ،رئیس شورای
قضایــی خراســان رضوی افــزود :سیاســت مجموعــه قضایی
اســتان ،اجتماعی کردن اقدامــات خود اســت و در این میان
مردم نقش بسیار برجسته ای دارند و بر همین اساس و با تکیه
بر توان نخبگان و فرهیختگان شاهد کسب موفقیتهای خوبی
در زمینه برخورد با مظاهر گوناگون فساد بوده ایم.وی یکی از
سیاست های دادگســتری اســتان را برخورد با زمین خواری
دانســت و افزود :در اثر مســاعی مشــترک نیروهــای مردمی
و همکاران مان شــاهد رفع تصرف مســاحت قابــل توجهی از
اراضی ملــی و منابــع طبیعــی در مدت اخیــر در پهنه اســتان
بوده ایم.گفتنی است در این مراســم ضمن تقدیر از زحمات و
خدمات حسین اردمه ،جعفر طیار صابری به عنوان دادستان
عمومی و انقالب سبزوار معرفی شد.رئیس دادگستری سبزوار

نیز گفت 95:شعبه همیاران شوراهای حل اختالف در مساجد
و اتحادیه های صنف این شــهر بــه منظور کاهش بار دســتگاه
قضایی و ختم دعاوی مردم به صلح و ســازش راه اندازی شده
اســت  .به گزارش خراســان رضوی ،میرعلم ســیدی در آیین
معارفه دادســتان عمومی و انقالب سبزوار افزود :طی ماهای
گذشــته  810فقره پرونده به شــعب همیاران شــوراهای حل
اختالف شهرستان سبزوار ارجاع شــده که با تالش همیاران
دو ســوم پرونده ها به ســازش منتهی شده اســت .وی تصریح
کرد :شعبه همیاران شوراهای حل اختالف در مساجد ،مراکز
آموزشــی و اتحادیه ها فعالیت می کنند و از این طریق پرونده
های قابل گذشــت توســط معتمــدان و بــزرگان مــورد صلح و
سازش قرار می گیرد .رئیس دادگستری سبزوار گفت :چنان
چه پروندهها توسط همیاران شورای حل اختالف در نهادهای
مد نظر مورد صلــح و ســازش قرار گیــرد ،مختومه میشــود و
اگر مورد صلح و سازش قرار نگرفت در دســتگاه قضایی مورد
رسیدگی قرار میگیرد .سیدی افزود :عالوه بر پیگیری برای
ایجاد شعب همیاران شوراهای حل اختالف در سطح نهادهای
دولتی تالش می شــود بخشــی از پرونده ها بــا موضوع طالق
به این مراکز ارجاع شــود که با وســاطت روحانیان ،اســتادان
دانشگاه و مشاوران خانواده زمینه سازش زوج ها فراهم شود.
وی اظهار کرد :طی امســال با تالش دســتگاه قضا و همکاری
با نیــروی انتظامی و نهادهای امنیتی شــاخص هــای امنیتی
در سبزوار ارتقا یافته اســت .ســیدی افزود :بر مبنای آمار ماه
گذشته پزشکی قانونی این شهرستان ،میزان نزاع و درگیری
در سبزوار طی ماه های نخست امســال نسبت به مدت مشابه

پارسال بیش از  60درصد کاهش یافته است.
•برون رفت از مشکالت کنونی نیازمند تأسی به فرهنگ
بسیج است

رئیــس کل دادگســتری اســتان در جمــع مردم و مســئوالن
شهرســتان داورزن گفــت :نهــاد بســیج امتحــان خــود را در
آوردگاههــای مختلــف پــس داده و بــرون رفــت از مشــکالت
کنونی نیازمند تأســی به فرهنگ متعالی بسیج است.رئیس
کل دادگســتری خراســان رضوی در مراســم تکریم و معارفه
مســئوالن حوزه قضایــی داورزن با تشــریح برخــی اقدامات
مجموعه قضایی اســتان در مدت اخیر گفت :تالش در زمینه
ایجاد صلح و سازش ،پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق
عامه از مهم ترین محورهای فعالیت های همکاران ما در حوزه
های قضایی بوده است .رئیس شــورای قضایی استان تالش
در زمینــه حل مشــکالت اجتماعــی را نیازمند حضــور آحاد
مردم دانست و افزود :در این زمینه دست یاری به سوی مردم
بزرگوار دراز می کنیم چرا که نتیجه مثبــت حضور نخبگان،
فرهیختگان ،اصناف ،دانشجویان و دانشگاهیان و سایر اقشار
عزیز را در حل مســائل و مشــکالت دیده و لمس کرده ایم ،بر
این اســاس اســتفاده از ظرفیت های مردمی به ویژه با هدف
ایجاد صلح و سازش و اصالح ذات البین ،تأکید ما به مسئوالن
قضایی در سراســر اســتان بوده اســت .در این مراسم ضمن
تقدیر از زحمات و خدمات محمد دهنوی ،سعیدخداشاهی به
عنوان رئیس حوزه قضایی و هادی شادمان به عنوان دادستان
عمومی و انقالب شهرستان داورزن معرفی شدند.

فرماندارتربت جام مطرح کرد :

خلف وعده شهرداری برای احداث چهارراه ابومسلم تربت جام
حقــدادی -فرماندارتربت جام در پاســخ به
ســوال خراســان رضوی مبنی برپایــان آبان
ماه و عملی نشدن احداث چهار راه ابومسلم
خیابان شهید بهشتی شهر تربت جام گفت:
با توجه به اینکه قرار بود شهرداری در مهلت
مقرر تا پایان آبان ماه مصوبه شورای ترافیک
مبنی بر احداث چهارراه ابومســلم را اجرایی
کند متاســفانه به هــر دلیلی تــا االن اجرایی

نکــرده اســت و دوربرگردان ایــن خیابان که
بستهشدهبودمجددبازگشاییشد.حمیدی
افزود :با توجه به بازگشــایی مدارس و وجود
چندینمدرسهدراینخیابانو بروزمشکالت
ترافیکی و ایجاد نارضایتی برای شــهروندان
برای اینکه مشــکالت ترافیــک کاهش یابد
مقررشــد در خیابان شهید بهشتی چهارراه
ایجادشود وشهرداریمصوبهشورایترافیک

را ظرفآبانماهعملیاتیواجراکندتااینکه
بــه دلیــل اجرایی نکــردن مصوبه شــورای
ترافیک توســط شــهرداری تصمیم گرفته
شد خیابان به حالت قبل برگشت کند.وی
افــزود :مطالبه مــردم در احــداث چهارراه
نشهرداریمصوبه
کامالبهحقاست وچو 
رااجرانکردهاست دوربرگرداناینخیابان
کهبستهشدهبود بهحالتاولبرگشت.

نصب المان دانش آموز کتاب خوان
در شهر گلبهار

باقری -شهردار گلبهار گفت :به مناسبت هفته کتاب
و کتاب خوانی و مصوبه شورای اسالمی شهر گلبهار،
الماندانشآموزکتابخواندرتقاطعبولوارابنسینا
و بولوار عدالت شهر نصب شد .علیرضا اصغری افزود:
این المان با هدف گسترش فرهنگ کتاب خوانی در
بین همشهریان گلبهاری تهیه و نصب شد .وی افزود:
با توجه به هزینه زیاد این المان ،از شــهروندان تقاضا
داریم در حفظ و نگهداشت آن کوشا باشند.

شهرستان ها

مسئول بسیج سازندگی مقاومت سپاه سبزوار:

 ۷۰صندوق قرض الحسنه
بسیج در سبزوار فعال است

کالته -مســئول بسیج ســازندگی ناحیه مقاومت
ســپاه ســبزوار گفــت :در راســتای اســتفاده از
ظرفیتهای مردمی و تحقق اقتصاد مقاومتی ۷۰
صندوق قرض الحسنه بسیج با هدف ایجاد اشتغال
و توانمندسازی مناطق محروم و حذف بوروکراسی
بانک ها در قالب تشکل های مردمی در شهرستان
سبزوار ایجاد شده و فعال است .به گزارش خراسان
رضوی ،سرهنگ پاسدار علی اصغر فاتحی افزود:
صندوقهای قرضالحســنه بســیج با اســتفاده از
منابع مالی خرد اعضا و پشتیبانی بسیج سازندگی،
بستری برای حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی
اســت .وی افــزود :رویکــرد بســیج ســازندگی در
زمینه اشــتغال ،هدایت و توانمنــدی متقاضیان و
در مراحل بعد ترغیب آن ها به دریافت تســهیالت
است .مســئول بســیج ســازندگی ناحیه مقاومت
سپاه ســبزوار گفت :از ابتدای امسال  ۲۲میلیارد
ریال تســهیالت اقتصاد مقاومتی با هدف اشتغال
زایی ،کارآفرینی و محرومیتزدایی به بســیجیان
این شهرســتان پرداخت شــد کــه بــا پرداخت این
تسهیالت و آورده بسیجیان کارگاه هایی در بخش
های خیاطی ،پــرورش طیور و زنبور عســل ،تولید
کلوچــه و شــیرینی خانگی فعال شــده اســت .وی
افزود :رویکرد بسیج سازندگی در زمینه اشتغال،
هدایــت و توانمنــدی متقاضیــان و در مراحل بعد
ترغیب آن ها به دریافت تسهیالت است .سرهنگ
فاتحی افزود :هم اینک  ۲۳۸گروه جهادی توانمند
و فعــال بــا تخصصهــای گوناگــون با ایجــاد خانه
نیازمنــدان ،تهیه و توزیع ســبد کاالی معیشــتی،
ســاختن مســجد و خانه عالم در مناطق روستایی
و کم برخوردار این شهرستان فعالیت می کنند.

رئیس اوقاف و امور خیریه رشتخوار خبر داد:

اخذ سند مالکیت
برای  ۴۸۸هکتار اراضی وقفی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشتخوار گفت :با
اخذ سند مالکیت  ۵موقوفه ۴۸۸ ،هکتار از اراضی
وقفی این شهرستان سند دار شد.به گزارش روابط
عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریه خراســان
رضــوی محمدرضا محســن آبــادی گفت :بــا اخذ
ســند مالکیت  ۵موقوفــه۲۰۵ ،رقبــه از موقوفات
این شهرســتان با کاربــری زراعی ،باغــی ،تجاری
و مسکونی ســند دار شــد.وی افزود :مساحت این
اراضی  ۴۸۸هکتار است و ارزش ریالی آن حدود
 ۱۲۰۰میلیارد برآورد می شود.رئیس اداره اوقاف
رشــتخوار تصریح کــرد :نیات این موقوفــات تعزیه
داری امام حسین(ع) است.

مدیر بهداشت و درمان زاوه خبرداد:

افتتاح مرکز دیالیز خیرساز
در زاوه

شــعبانی-مدیر شــبکه بهداشــت و درمــان زاوه از
افتتــاح مرکــز دیالیز خیرســاز این شهرســتان در
شــهر دولت آباد با پنج دســتگاه دیالیز خبر داد.به
گزارش خراســان رضوی ،نجفی گفــت :این مرکز
به پنــج تخــت و پنــج دســتگاه دیالیز مجهز اســت
که مبلغ پنــج میلیــارد و  700میلیون ریــال برای
راهاندازی آن هزینه شــده اســت.وی افزود :از این
میزان مبلغ سه میلیارد و  200میلیون ریال توسط
مرکز خیریه حضرت مهدی (عج) شــهر دولت آباد
و یکی از خیران مقیــم تهــران و دو میلیارد و 500
میلیــون ریال نیز توســط دانشــگاه علوم پزشــکی
تربــت حیدریــه هزینه شــده اســت.به گفتــه وی،
هــم اکنــون  14بیمــار در شهرســتان زاوه دیالیز
میشــوند که قبل از افتتاح این مرکز ،برای درمان
به شهرستان تربت حیدریه مراجعه میکردند.

