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جلسه ستادی اجرای طرح آرامش بهاری 
سال ۱۳۹۸ در بقاع متبرکه استان بوشهر 

برگزار شد 
| طرح آرامش بهارى با هدف تبديل 
بقاع متبركه به قطب فرهنگى كشور و ارتقاء 
ســطح فكرى و معنوى زائران و مســافران 
نوروزى وارايه خدمات مختلف هر ســاله در 
ايام نوروز در امامزادگان و بقاع متبركه كشور 

برگزار مى شود.
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى 

اداره كل اوقاف وامورخيريه استان بوشهر ، جلسه ستادى اجراى طرح 
آرامش بهارى ســال 1398 در بقاع متبركه استان با حضور حجت 
االسالم اســماعيل پور مديركل اوقاف وامورخيريه استان بوشهر و 
معاونين و روساى ستادى در دفتر مديركل اوقاف استان برگزار شد .
مدير كل اوقاف استان طرح آرامش بهارى در سطح امامزادگان و 
بقاع متبركه را فرصت مناسبى براى ارائه خدمات رفاهى به زائران و 
مسافران نوروزى دانست و گفت: با توجه به تعداد قابل توجه زائران 
بقاع متبركه در ايام نوروز، بايد خدمات رفاهى و معنوى مناســب به 
زائران ارائه شود تا شــعار اين طرح كه آرامش بهارى است به وقوع 

بپيوندد.
طرح آرامش بهارى با هدف تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگى 
كشور و ارتقاء سطح فكرى و معنوى زائران و مسافران نوروزى وارايه 
خدمات مختلف هر ساله در ايام نوروز در امامزادگان و بقاع متبركه 

كشور برگزار مى شود.

مدیرکل اوقاف قم عنوان کرد: 

افزایش ۲ برابری شرکت کنندگان آزمون 
کتبی قرآن در قم

| مديركل اوقاف اســتان قم از افزايش 
صد در صدى شركت كنندگان در آزمون كتبى 
استان قم در ســال جارى خبر داد.به گزارش 
روابــط عمومى اداره كل اوقــاف و امور خيريه 
استان قم، حجت االســالم  والمسلمين عباس 
اســكندرى در جلسه شوراى توســعه و ترويج 
فرهنــگ قرآنى كــه در حرم مطهــر حضرت 

معصومه( س ) برگزار شــد ابراز كرد: در ســال جارى آزمون سراسرى 
حفظ و مفاهيم قرآن كريم با نظم بهتر نسبت به گذشته برگزار شده است.
وى افزود: ادارات كل اوقاف و امور خيريه و فرهنگ و ارشاد اسالمى به 
صورت مشترك اين آزمون را برگزار كردند البته همكارى تنگاتنگى هم با 
اداره كل آموزش و پرورش و شبكه قرآن سيما براى پوشش اين مسابقات 

و حضور حداكثرى در آن وجود داشت.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان قم با بيان اينكه در آزمون كتبى 
امســال 6 هزار و 450 نفر و در بخش شفاهى 3 هزار و 705 نفر شركت 
كردند گفت: اين آمار نسبت به سال گذشته از نظر تعداد شركت كنندگان 

10 درصد افزايش داشته است.
وى ادامه داد: اين در حالى است كه ســال گذشته دانش آموزان هم 
جزو همين آمار محسوب مى شدند ولى در سال جارى مسابقات حفظ و 
مفاهيم قرآن كريم دانش آموزى با همكارى آموزش و پرورش به صورت 

جداگانه برگزار شد و 70 هزار نفر در آن شركت داشتند.
اسكندرى با اشاره به رشته هاى مفاهيم صحيفه سجاديه، نهج البالغه، 
تفســير و ترجمه قرآن، معارف و حفظ موضوعى قــرآن در اين دوره از 
مسابقات عنوان كرد: در رشــته هاى حفظ جزء 30، 15 جزء، پنج جزء، 
جزء اول، 20 جزء، سه جزء و 10 جزء هم در مجموع 4 هزار و 314 نفر 

با يكديگر رقابت كردند.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان قم روان خوانى قرآن و سبك زندگى 
مطابق با سيره پيامبر(ص) و امامان معصوم را از ديگر رشته هايى دانست 
كه در اين دوره از مسابقات نســبت به آنها توجه ويژه اى صورت گرفته 
و افزود: دوره مقدماتى مســابقات قرآنى به صورت آموزش الكترونيكى 
انجام شده  و مسابقات نهايى حفظ و مفاهيم قرآن كريم هم در دانشگاه 

قم برگزار شده است.

شهردار کرج:

 ۳0 دستگاه اتوبوس نو
وارد خطوط می شود

| معصومه بریرى  خبرنگار کائنات 
- شهردار كرج گفت: طى روزهاى آينده 30 
دســتگاه اتوبوس نو وارد خطوط اتوبوسرانى 

مى شود.
على اصغــر كمالى زاده با اعــالم اين خبر 
افزود: فاز اول نوســازى ناوگان حمل و نقل 
عمومى كرج كليد خورده و بر اســاس آن به 

زودى 30 دستگاه اتوبوس نو به خطوط شهر اضافه مى شود.
وى با اشــاره به اعتبار تخصيص يافته بــراى خريد اين اتوبوس ها 
ادامه داد: براى خريد اين اتوبوس ها بيش از 45 ميليارد تومان هزينه 

شده است.
شهردار كرج گفت: اتوبوس هاى نو در راه كرج هستند و در روزهاى 

آينده به طور رسمى وارد خطوط اتوبوسرانى خواهند شد.
على اصغر كمالى زاده شهردار كرج خاطر نشان كرد: به وعده خود 
با شهروندان پايبند بوديم و توســعه ناوگان حمل و نقل عمومى را 
كمتر از سه ماه با اولين مرحله از نوسازى اتوبوس هاى درون شهرى 

آغاز كرديم.
كمالى زاده ادامه داد: طرح نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى كرج 

به خريد اين تعداد اتوبوس محدود نمى شود و ادامه خواهد داشت.

خبرنامه

پیشگیری از تعطیلی بیش از 1000 واحد صنعتی و تولیدی در خراسان رضوی
| معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى خراسان رضوى، بر اهتمام دادگسترى اين استان در جهت حمايت از 
سرمايه گذارى مشروع و حمايت از صنعتگران تاكيد كرد.به گزارش ايسنا، سيد امير مرتضوى گفت: با اقدامات صورت گرفته از سال 92 
تاكنون از تعطيلى يك هزار و 167 واحد صنعتى و توليدى اين استان جلوگيرى به عمل آمده است.
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| مسئول سازمان اردويى ســپاه كربال گفت: 
زائران راهيان نور اســتان از يادمان هاى فتح المبين 
و بيت المقدس و شــلمچه بازديد مــى كنند. محمد 
عباســپور با بيان اينكه از تاريخ دهم تا 20 اسفند ماه 
اعزام 3 هزار دانشــجوى مازندرانى به اردوى راهيان 
نور در دستور كار سپاه كربال قرار داشته، اظهار كرد: 
امسال نيز همانند سال هاى گذشــته برنامه عظيم و 
معنوى راهيان نور با كمك و همكارى مجموعه سپاه 
و خارج از آن در حال برگزارى اســت. وى با اشــاره 
به اينكه تا تاريخ 21 اســفند حدود 3 هزار نفر از هم 
اســتانى هاى عزيز از محالت مختلــف مازندران در 
اردوگاه شــهيد جعفرزاده انديمشك و شهيد بلباسى 
خرمشــهر حضور پيدا كرده و در يادمان هاى شهداى 
خرمشهر شــركت كردند، تصريح كرد: كاروان ها در 
روز اول در انديمشــك مرقد دانيال نبى نماز مغرب و 
اعشاء را خوانده، در ارودگاه شهيد جعفرزاده استقرار 
يافته و صبــح فردا با نگاه معرفى دســتاوردهاى 40 
ساله انقالب اسالمى بازديدى از سد عظيم كرخه كه 
يكى ااز دســتاوردهاى بســيار زيباى انقالب اسالمى 
بوده بازديد مى كنند. مســئول سازمان اردويى سپاه 
كربال مازندران خاطرنشــان كرد: بازديــد از يادمان 
فتح المبيــن و يادمان بيت المقــدس كه در آن هوا 
فضاى ســپاه كربال توان موشــكى خود را به نمايش 
گذاشته، بازديد از بيمارســتان صحرايى امام حسين 
از برنامه هــاى روز دوم و اســتقرار شــب در اردوگاه 
شهيد بلباسى است. عباســپور در ادامه با بيان اينكه 

در روز ســوم زائران راهيان نور به منطقــه عملياتى 
والفجــر 8 (اروند كنــار) رفته و از يادمان شــلمچه، 
بازديد مى كنند، افــزود: بازديــد از مناطق طالئيه، 
هويزه و بعــد حضور در يادمان شــهداى هفت تپه از 
برنامه هاى دســتور كار در روز چهارم زائران اســت. 
وى گفت: امســال اين كاروان ها به صورت تجمعى از 
يادمان ها بازديد كرده و هر كاروان كه متشكل از 30 
تا 50 اتوبوس بوده در اختيار تيمى متشكل از 20 نفر 
خادم از جمله مداح و راوى قرار گرفته تا برنامه ها به 
خوبى اجرا شود. مسئول سازمان اردويى سپاه كربال 
مازندران بيان كرد: امسال از ظرفيت مداحان و راويان 
خوب اســتان مازندران در اجراى برنامه ها اســتفاده 
شــده و براى اولين بار در نظر گرفتــن مهد كودك 
در اردوى راهيــان نور از جمله برنامه هاى ســپاه در 
اردوى راهيان نور است. عباسپور يادآور شد: يكى از 
برنامه هاى محورى امسال در تاريخ 28 اسفند ميزبانى 
مازندران در جشنواره رهاورد سرزمين نور بوده كه به 
صورت زنده از شبكه سوم ســيما پخش و اين برنامه 
با سخنرانى سردار باقرزاده و شامل آيتم هاى مختلف 
از جمله تجليل از خانواده شــهدا است. وى با اشاره 
به اينكه اعزام خانواده هاى شهدا دفاع مقدس، مدافع 
حرم به صورت مســتقل و منسجم در قالب 3 اتوبوس 
در برنامه اردويى راهيان نور از برنامه هاى مهم امسال 
بوده، گفت: روز اول فروردين اولين ســالگرد تدفين 
دو شهيد گمنام را در منطقه هفت تپه در برنامه هايى 

اجرايى خود داريم.

بازدید زائران راهیان نور مازندران از یادمان شلمچه و بیت المقدس 
مسئول سازمان اردویی سپاه کربال مطرح کرد:

خبر

| مديركل بيمه سالمت مازندران از اجرايى شدن طرح نسخه 
نويسى الكترونيكى همزمان با سراسر كشور در شهرستان سواد كوه 
خبر داد . دكتر رسول ظفرمند  مديركل بيمه سالمت مازندران از 
اجرايى شدن طرح نسخه نويسى الكترونيكى در شهرستان سوادكوه 

خبر داد .
دكتر رسول ظفرمند گفت: در اين طرح با ارائه كد ملى ، نسخه ها 
، درخواست هاى پاراكلينيكى و داروى مخصوص آن ها در سامانه 
ثبت مى شــود  و بيمار بــا دريافت كد رهگيرى و نيــز مراجعه به 

داروخانه و آزمايشگاه ها خدمات خود را دريافت مى كند.
دكتر رسول ظفرمند  مديركل بيمه سالمت مازندران افزود: طرح 

پرداخت بيمه موسســه ها با هدف رسيدگى سريع تر ، مدت زمان 
كمتر ، نياز نبودن به ارســال اســناد كاغذى بصورت اتوماسيون از 

ارديبهشت سال 98 در همه اين استان انجام خواهد شد.
الزم به ذكر است طرح نسخه نويســى الكترونيك با حضور وزير 
بهداشت ، رييس كميســيون بهداشــت و درمان مجلس ، رييس 
سازمان نظام پزشكى ، مديرعامل ســازمان بيمه سالمت ، معاون 
درمان وزارت بهداشــت ، رييس انجمن پزشكان عمومى و مديران 
كل بيمه ســالمت و معاونان درمان دانشــگاه  هاى علوم پزشكى 
سراسر كشور  روز گذشته به صورت ويديو كنفرانس و همزمان در 

31 استان كشور آغاز شد.

مدیرکل بیمه سالمت مازندران اعالم کرد:

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در مازندران


