
باغ موزه هاي دفاع مقدس ام��روز وظايفي ملي و 
بين المللي بر عهده دارند. بس��ياري از مسئوالن 
نظامي کشورهاي مختلف نيز در طول اين سال ها 
از اين باغ موزه ها بازديد کرده اند و به گونه اي بايد 
گفت اين باغ موزه ها امروز زب��ان گوياي اتفاقات 
جنگ تحميلي است. ديدن بسياري از تجهيزات 
اوليه در دفاع از اين مرز و ب��وم آنچه را که در نگاه 
اول به اذهان متبادر مي س��ازد فقط همت واال و 
ايثار و از خودگذشتگي اس��ت. اينگونه است که 
فرهنگ ايثار، از خودگذشتگي و فرهنگ مقاومت 
جهاني مي شود.  طي سال هاي پس از جنگ هنر 

و هنرمندان تالش هايي را در جهت حفظ، انتقال 
و ماندگاري ارزش هاي دفاع مقدس انجام داده اند 
و راه اندازي باغ موزه هاي دفاع مقدس در حقيقت 
تالش��ي جديد براي انتقال فرهنگ و ارزش هاي 
دفاع مقدس به نسل جديد به صورت ملموس تر 
اس��ت اما به واقع بايد گفت اگرچ��ه اين تالش ها 
در حد بضاعت مؤثر بوده اما به واقع کافي نبوده و 
همچنان به تالش بيشتري در اين زمينه احتياج 
است.  در سال هاي اخيرتالش هايي براي راه اندازي 
باغ موزه در بسياري از شهرها صورت گرفته است 
اما بسياري از آنها به علت مش��کالت مالي امروز 

آنچنان که بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته اند 
که اين مهم همت مسئوالن عالي را مي طلبد.  مدير 
کل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان مرکزي در گفت وگو با »جوان« اظهار کرد: 
ايجاد باغ م��وزه دفاع مقدس اس��تان مرکزي در 
سال 86 در زميني به مس��احت 3 هکتار توسط 
شوراي شهر کالنش��هر اراک تصويب شد.  دکتر 
مصطفي مشايخي افزود:اين مرکز فرهنگي شامل 
ساختمان اداري، گالري، باغ ايراني، يادمان شهدا، 

کانال ارتباطي، آمفي تئاتر و... مي باشد. 
اين مس��ئول ادامه داد: به دليل کمبود اعتبارات 

و ازدحام پروژه هاي ش��هرداري باالخره در سال 
94 شهرداري کالنشهر اراک س��اخت پروژه را با 
اعتباري معادل 120ميليارد ريال طي س��ه سال 
عهده دار شد.  مش��ايخي اضافه کرد: طي دو سال 
پيمانکار پ��روژه عمليات اجراي��ي باغ موزه دفاع 
مقدس استان را با پيشرفت فيزيکي اندک تحويل 

داد و عمليات احداث پروژه متوقف شد. 
مدير کل بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس اس��تان مرک��زي ادام��ه داد: در روزهاي 
پاياني سال 96 استاندار مرکزي به عنوان رئيس 
ش��وراي هماهنگي بنياد حفظ آثار و ارزش هاي 
دفاع مقدس وارد عرصه ش��د و با جديت تکميل 
پروژه باغ موزه را در دستور کار قرار داد.در نهايت 
مصوب ش��د مبلغ 3ميليارد از منابع ملي، حدود 
4ميليارد منابع استاني و مابقي توسط شوراي شهر 
و شهرداري تأمين گردد.  مشايخي بيان داشت: نذر 
فرهنگي پهنه اي وسيع از مهرباني وخالقيت است؛ 
مشارکتي معنادار، آگاهانه و طرحي نو براي زندگي 
سرشار از لذت معنوي است.  وي گفت:نذري که 
اين روزها به جامعه رنگ و بويي ديگر بخشيده و 
در مناسبت هاي مختلف شاهد آن هستيم.  مدير 
کل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان مرکزي افزود: خوشبختانه استان مرکزي 
در عرصه کارهاي خير پيش��تاز بوده و مي توان از 
ظرفيت خيرين اس��تان در قالب نذر فرهنگي در 

تکميل باغ موزه استفاده کرد.   
    لزوم تعهد بیشتر به يادمان شهدا 

مديرکل بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس گفت:در حال حاضر 58 يادمان در استان 
مرکزي وجود دارد که 151 ش��هيد گمنام را در 
خود جاي داده است که بيش��تر در مراکز دولتي 
دانش��گاهي ، نظامي و... و تعداد محدودي مراکز 
عموم��ي مي باش��ند.  وي در خص��وص تکميل 
يادمان هاي شهدا در برخي شهرها اظهار کرد:در 
شهرهاي استان هيئت امناهايي تعيين شده که 
قبل از درخواست تدفين شهيد در آن شهر متعهد 
به ساخت المان شده اند و در هر شهر فرمانداران 
اعتباري را در شوراي برنامه ريزي براي احداث و 
نگهداري يادمان هاي شهدا در نظر مي گيرند که 
متأسفانه در بعضي از شهرها به تعهدات خود عمل 

نکرده اند و نارضايتي هايي را در پي داشته است. 

با توجه به مش��کالت موج��ود بايد دس��ت کم 
کميته اي )ش��امل جهاد کشاورزي، دامپزشکي، 
محيط زيس��ت، تعاوني مرغداران و فرمانداري( 
تشکيل شود تا در کنار بازديد از واحدهاي پرورش 
مرغ و توليد تخم مرغ، نسبت به تهيه شناسنامه 

بهداشتي آنها اقدام کنند. 
اينها بخش��ي از حرف ه��اي معاون اس��تاندار و 
فرماندار ويژه کاش��ان اس��ت که با ابراز نگراني از 
شيوع آنفلوآنزا در اين شهرستان خواستار توجه 
ويژه مس��ئوالن به اين مهم مي شود.  حميدرضا 
مؤمنيان مي گويد: س��ال 1397 با توجه به ادامه 
روند خشکس��الي بايد مراقبت بيش��تري داشته 
باشيم تا از تبديل کاشان به کانون بحران و شيوع 
بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان جلوگيري 
ش��ود.  فرماندار کاش��ان اضافه مي کند: در اين 
راستا انتظار مي رود دستگاه هاي ذيربط با اجراي 
پنج مرحله دس��تورالعمل ابالغي، موج گسترش 
بيم��اري را مهار کنند.  وي س��اختار فرس��وده، 

جوجه ريزي غيرمج��از، فعاليت ه��اي غيرمجاز 
مرغداري ها، وضعيت نابس��امان تهي��ه و توزيع 
کوده��ا، حمل و نق��ل غيرمجاز تخم م��رغ و عدم 
رعايت اصول امنيت زيستي را از جمله مشکالت 
موجود در صنع��ت مرغداري کش��ور و از جمله 
شهرس��تان کاش��ان عنوان مي کن��د.  در همين 
رابطه مديرکل دامپزشکي استان اصفهان نيز از 
معدوم س��ازي نزديک به 401 هزار و 117 قطعه 
مرغ تخم گذار و گوشتي در شهرستان کاشان از 
زمان شيوع بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 
در سال 1396 تا کنون خبر مي دهد.  دکتر شهرام 
موحدي مي افزايد: 327 هزار و 376 قطعه مرغ در 
هفت واحد تخم گذار، 38 هزار و 186 قطعه مرغ 
مادر گوش��تي از يک واحد پ��رورش و 35 هزار و 
555 قطعه از يک واحد تولي��د پولت تا کنون در 

اين شهرستان معدوم شده است. 
   وضعیت کاشان بحراني نیست

وضعيت کاشان بحراني نيست اما ظرفيت تبديل 

ش��دن به کانون بح��ران را دارد. کنترل بيماري 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان از توان يک دستگاه 
خارج است و بر اساس ابالغ دستورالعمل مقابله با 
اين بيماري از سوي وزير کشور، بايد دستگاه ها به 

طور جد وارد عمل شوند. 
مديرکل دامپزشکي اس��تان اصفهان مي گويد: 
يک ميليون و 300 هزار قطعه مرغ در اين استان 
تا کنون معدوم شده و آمار تلفات مي توانست بيش 
از اينها باشد اما با اقدام هاي صورت گرفته در سال 

گذشته تا حدودي شرايط کنترل شد. 
موحدي اضافه مي کند: بار تأمين تخم مرغ کشور 
را اس��تان اصفهان به تنهايي بر دوش مي کشد و 
استان هاي قم، قزوين و البرز به ترتيب بيشترين 
ميزان تلف��ات را در بح��ث آنفلوآن��زاي فوق حاد 
پرندگان داش��تند. مالکان واحدهاي پرورش دام 
و طيور بايد خود براي نوس��ازي واحدها و رعايت 
استانداردها اقدام کنند چراکه فرسودگي، رعايت 
نکردن مسائل بهداشتي و حمل و نقل بي ضابطه 

آسيب رسان است.  وي ادامه مي دهد: مرغ و به ويژه 
تخم مرغ ارزان و ارزشمند است که به دليل تأمين 
پروتئين قشرهاي کم درآمد، کااليي فوق راهبردي 
محس��وب مي ش��ود و حذف آن از س��بد غذايي 

مشکالت بسياري را به دنبال خواهد داشت. 
   کنترل نک�ردن آلودگي مهم ترين عامل 

شیوع بیماری
مدير يکي از ش��رکت هاي دانش بني��ان فعال در 
زمينه فيلتراسيون نيز عوامل تأثير گذار در شيوع و 
انتقال آنفلوآنزا را ورود ميکروب و باکتري به داخل 

سالن مرغداري ها مي داند. 
سيدمحس��ن حس��يني راوندي، عدم کنترل و 
فيلتراسيون هواي ورودي به سالن، عدم کنترل 
آلودگ��ي آب ورودي به داخل مرغ��داري، عدم 
کنترل ب��ار ميکروبي و آلودگي خ��وراک طيور و 
عدم کنترل اصول بهداشت فردي توسط پرسنل 
مرغ��داري را از مهم ترين عوامل گس��ترش اين 

بيماري ذکر مي کند. 
وي کاه��ش راندم��ان تولي��د، ض��رر و زي��ان 
جبران ناپذير براي مرغداران و کارفرمايان، کاهش 
کيفيت و کميت توليد محصول )مرغ و تخم مرغ(، 
افزايش روزافزون مصرف آنتي بيوتيک ها و داروها، 
افزايش هزين��ه مصرف انرژي، افزايش ريس��ک 
توليد، نارضايتي و کاهش آرامش رواني مرغداران، 
مسئوالن و مردم، عدم ثبات قيمت مرغ و تخم مرغ 
و خروج ارز از کش��ور به علت نوسانات توليد مرغ 
و تخم مرغ را از مواردي برشمارد که نشان دهنده 
اهميت و ضرورت حل مشکل شيوع بيماري در 

مرغداري ها است. 
وي کنترل کامل هواي سالن از طريق فيلتراسيون 
را از مهم تري��ن م��وارد کنترل ش��يوع بيماري 
دانسته که با ايزوله کردن س��الن هاي مرغداري 
از لح��اظ ورود هر ن��وع هوا، آب و غ��ذا و کاهش 
حداکث��ري ورود ميک��روب و باکت��ري عالوه بر 
ايجاد ش��اخص هاي توليد مرغ س��بز در تمامي 
مرغداري ها، کاهش هزين��ه مصرف انرژي تا 50 

درصد را در پي خواهد داشت. 
   عدم حمايت جدي مسئوالن از طرح هاي بومي

حسيني با انتقاد از عدم حمايت مسئوالن مربوطه 
مي گويد: با وجود اينکه طرح هاي ما بومي و کاماًل 
زيست سازگار و متناس��ب با شرايط آب و هوايي 
ايران ارائه ش��ده و مي تواند با کنترل اين بيماري 
ش��يوع آن را به صفر نزديک کند اما از هيچگونه 
حمايتي توس��ط مس��ئوالن اجراي��ي برخوردار 
نيستيم.  وي به شعار حمايت از کاالي ايراني در 
سال جديد اش��اره و ابراز اميدواري مي کند تا در 
سال جديد مسئوالن توجه بيش��تري نسبت به 
طرح هاي ش��رکت هاي دانش بنيان ارائه شده در 

اين زمينه داشته باشند. 

 اجراي ۳۳۰ پروژه مسکوني 
توسط انجمن خيرين مسکن ساز کاشان 

مديرعام�ل خیري�ن مسکن س�از کاش�ان از س�اخت ۳۳۰ واحد 
مس�کوني خبر داد و گفت: از اين تعداد واحد مس�کوني در دست 
احداث، حدود ۱۴۰ واحد آن س�ال گذش�ته واگذار ش�ده اس�ت. 
علي ساغرچي با بيان اينکه 190 واحد مسکوني با پيشرفت 80 درصد در 
حال ساخت و 50 واحد آماده بهره برداري و واگذاري است، اظهار داشت: با 
توجه به اهميت کيفيت، ضمن بهره برداري از مهندسان مشاور صاحبنام 
و ناظران فني مقيم، نظارت عالي واحدهاي احداثي توسط انجمن خيرين 
مسکن ساز کاشان انجام مي شود.  مديرعامل خيرين مسکن ساز کاشان 
با اش��اره به اينکه اين واحدها با زيربناي 80 مترمربع فضاي مفيد است، 
افزود: قيمت تمام ش��ده اين واحد ها به مبلغ 170 ميليون مي باشد که 
يکصد ميليون آن توسط خيرين و مابقي توسط آورده و وام بانکي مي باشد.  
وي استفاده از فناوري هاي جديد در ساخت مسکن را از ديگر برنامه هاي 
انجمن خيرين مسکن ساز برشمرد و گفت: با بهره گيري از اين فناوري ها 
ضمن باالبردن عمر مفيد واحدهاي مسکوني، قيمت واگذاري نيز به حداقل 
ممکن خواهد رسيد که در اين راستا تعدادي از پروژه ها عمليات اجرايي 
آنها با استفاده از اين فناوري هاي نوين شروع شده است.  الزم به ذکر است 
توسط انجمن خيرين مسکن ساز کاشان از سال 88 تا کنون 1015 واحد 

مسکوني به واجدين شرايط واگذار شده است. 

ساخت بزرگ ترين شهرک گردشگري در آشتيان
فرماندار آشتیان از احداث بزرگ ترين شهرک گردشگري استان 

مرکزي در سال جاري خبر داد. 
نظام الدين جهان ميرزايي با اشاره به برگزاري جلسه امضاي تفاهمنامه 
اجراي مجموعه شهرک گردشگري شرکت آسمان ياران اميرکبير در 
فرمانداري آشتيان، به ظرفيت هاي اين شهرستان در حوزه گردشگري 
اشاره کرد و گفت: آش��تيان عالوه بر پتانسيل موجود در حوزه صنعتي 
و اقتصادي از بهترين ظرفيت و زيرساخت براي ايجاد و توسعه صنعت 
گردشگري برخوردار است.  وي با اش��اره به برخورداري آشتيان از آثار 
تاريخي متعدد و فراهم بودن بس��تر الزم براي جذب گردش��گر افزود: 
توسعه صنعت گردشگري بهترين راهکار براي رونق شهرستان آشتيان 
است.  فرماندار آشتيان ادامه داد: مزيت باالي اين شهرستان به لحاظ 
گردشگري موجب ش��د تا با انعقاد تفاهمنامه اي اقدام به اجراي طرح 
مجموعه شهرک گردشگري شرکت آس��مان ياران اميرکبير به عنوان 
بزرگ ترين شهرک گردشگري استان مرکزي با بخش خصوصي شود تا 
زمينه تقويت اين صنعت در شهرستان فراهم شود.  وي بيان کرد: اين 
طرح در پنج فاز و در بخش هاي مختلف پيست سوارکاري، انواع ورزش ها، 
احداث درياچه مصنوعي، س��ايت پرواز تفريحي و. . . اجرا خواهد شد و 

عالوه بر آن دهکده سالمت در اين مجموعه احداث خواهد شد. 

 ۸۴درصد تعهدات اشتغالزايي 
در خمين محقق شد

طي سال گذش�ته ۸۴ درصد از تعهدات اش�تغالزايي شهرستان 
خمین محقق و ۹۷۴ ش�غل در اين شهرس�تان ايجاد شده است. 
رئيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرس��تان خمين با بيان اين 
مطلب گفت: براي س��ال96 ايجاد يک هزار و 141 شغل در شهرستان 
خمين هدفگذاري شده بود که با ثبت 974 شغل در سامانه رصد، 84 
درصد از اين سهميه محقق شده است.  محمدرضا مختاري فرد افزود: 
اين ميزان اش��تغال در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت، کشاورزي، 
گردشگري، راه و شهرسازي، حمل و نقل و فني و حرفه اي و. . . ايجاد شده 
است.  وي ادامه داد: بيشترين ميزان اشتغال ايجاد شده در شهرستان 
خمين در بخش صنعت، معدن و تجارت با ثبت 522 شغل و کمترين 
ميزان اشتغال را ميراث فرهنگي و گردشگري با ثبت 13 شغل در سامانه 

رصد به خود اختصاص داده است.  
رئيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان خمين با بيان اينکه 
شهرستان خمين از ظرفيت هاي مطلوب گردشگري در مناطق روستايي 
برخوردار است، خاطرنشان کرد: پرداخت تسهيالت طرح هاي اشتغالزايي 
در بخش گردشگري در دستور کار است و تا کنون شش نفر در اين حوزه 
درخواست تس��هيالت داش��ته اند و دو نفر نيز براي دريافت تسهيالت 

اشتغالزايي در حوزه گردشگري به بانک هاي عامل معرفي شده اند.

 باغ موزه  دفاع  مقدس استان مرکزي 
با همت مسئوالن و نذر فرهنگي مردم تکمیل مي شود

آنفلوآنزا مرغ های کاشان را تهديد می کند

 افتتاح واحد فرآيندي اختالط 
در مجتمع غني سازي شهيد احمدي روشن 

واحد فرآيندي اختالط، انتقال و نمونه گیري در مجمع غني سازي 
ش�هید احمدي روش�ن نطن�ز با حض�ور اس�تاندار اصفه�ان و با 
دس�تور رئیس جمهور و با رمز يا قمربني هاش�م)ع( افتتاح ش�د. 
واحد فرآيندي اختالط، انتقال و نمونه گيري در مجتمع غني س��ازي 
ش��هيد احمدي روش��ن نطنز به عنوان يکي از دس��تاوردهاي جديد 
متخصصان هسته اي کشورمان با حضور اس��تاندار اصفهان و دستور 
رئيس جمهور و با رمز يا قمربني هاش��م)ع( از طري��ق ويدئو کنفرانس 
افتتاح شد.  محسن مهرعليزاده در اين مراسم اظهار داشت: طراحي اين 
طرح در سال 92 آغاز شد و در اواخر سال 94 شاهد آغاز عمليات اجرايي 
اين طرح بوديم.  استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: تمام تجهيزات اين 

طرح در داخل کشور و توسط متخصصان داخلي ساخته شده است.
  گفتني است انتقال نخستين محموله کيک زرد توليد کارخانه شهيد 
رضايي نژاد اردکان يزد به يو س��ي اف اصفهان، بهره ب��رداري از واحد 
اختالط انتقال و نمونه گيري شهيد احمدي روشن در سايت غني سازي 
نطنز اصفهان، بهره برداري از تست لوپ اکتيو تست سوخت رآکتورهاي 
تحقيقاتي در رآکتور تحقيقاتي تهران، بهره برداري از مرکز ملي تحقيق و 
توسعه علوم و مهندسي مواد فردو، بهره برداري از نخستين شتاب دهنده 
خطي الکترون بومي در پژوهشگاه دانش هاي بنيادين و آغاز عمليات 
اجرايي نخستين شبيه ساز سنجش فرآيندي و آزمايشگاه هاي وابسته، 
پروژه ها و دستاوردهايي بودند که از طريق ويدئوکنفرانس و با دستور 

رئيس جمهور افتتاح شد. 

آغاز برداشت گل محمدي  در کاشان 
مع�اون اس�تاندار و فرماندار کاش�ان، در آيین آغ�از گل چیني و 
گالب گی�ري اي�ن شهرس�تان پیش بیني کرد امس�ال اف�زون بر 
۹هزارو۵۰۰ تن گل محمدي از س�طح ۲۵۰۰ هکت�ار زمین هاي زير 

کشت اين محصول برداشت شود. 
 حميدرضا مؤمنيان با بيان اينکه کاش��ان بيشترين ميانگين توليد گل 
محمدي در کشور را دارد، اظهار داشت: از اين ميزان برداشت گل محمدي، 
ساالنه حدود 15 هزار تن گالب مرغوب در 1600 کارگاه سنتي، 28 واحد 
صنعتي و 12واحد نيمه صنعتي توليد مي شود.  معاون استاندار اصفهان 
خاطر نشان کرد: پيش بيني مي شود از اين ميزان گل حدود 2200 کيلو 
اسانس طبيعي به ارزش تقريبي هر کيلو 20 ميليون تومان استحصال شود.  
فرماندار کاشان همچنين اشتغال80 هزار نفر- روز را در موسم گل چيني و 
گالب گيري در شهرستان کاشان يادآور شد و گفت: زندگي 2800 خانوار 
به کشت، توليد و برداشت گل محمدي وابسته است و اين صنعت حدود 6 
هزار شغل پايدار و ثابت ايجاد کرده است.  وي  يادآور شد: توسعه دشت هاي 
گل محمدي با کمترين س��رمايه گذاري از ارزش افزوده بااليي برخوردار 
است.   مؤمنيان همچنين کيفيت و مرغوبيت گل محمدي و فرآورده هاي 
آن در شهرستان کاشان را داراي شهرت جهاني دانست و تصريح کرد: اين 
مهم موجب رونق صنعت گردشگري به خصوص ورود گردشگران خارجي 

به کاشان در فصل بهار و ايام گالب گيري شده است.

روستا هاي استان مرکزي نيازمند گسترش 
زيرساخت مخابراتي و ارتباطي هستند

گس�ترش زيرس�اخت مخابراتي و ارتباطي در مناطق روس�تايي 
به منظور توس�عه خدمات اين حوزه در روس�تاها ضروري است. 
نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس ش��وراي اسالمي در 
ديدار با جمعي از مديران و پرسنل شرکت مخابرات در اراک با اعالم اين 
مطلب اظهار داشت: گس��ترش خدمات ارتباطي و مخابراتي همچون 
اينترنت در مناطق روستايي بايد مورد توجه قرار گيرد تا روستاييان از اين 
امکانات به نحو مطلوب بهره مند شوند.  سيدمهدي مقدسي افزود: قانون 
برنامه ششم توسعه موضوع گسترش خدمات ارتباطي و ايجاد اشتغال 
در اين حوزه را مورد توجه قرار داده که بايد مدنظر ش��رکت مخابرات 
قرار گيرد.  وي بيان کرد: بدون ش��ک يکي از مؤلفه هايي که در رابطه 
با پيشرفت جامعه و دستيابي به توسعه پايدار مطرح مي شود، ضرورت 
وجود زيرساخت و امکانات ارتباطي و مخابراتي است که در اين راستا 
بايد گام هاي مؤثری برداريم.  نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان ساخت: هر روزه شاهد به روزرساني 
علم و تکنولوژي در سراسر جهان هستيم، بنابراين بايد با بهره گيري از 
آن ارتقاي زيرساخت ارتباطي و مخابراتي را رقم بزنيم.  وي عنوان کرد: 
ش��رکت مخابرات بايد با برنامه ريزي اصولي دامن��ه فعاليت و خدمات 
ارتباطي خود را در سطح جامعه گسترش دهد تا هم بتواند خدمت گزاري 

مطلوب انجام دهد و هم درآمدزايي و اشتغال ايجاد کند.

فرهنگ وقف کتاب احيا می شود 
سرپرست اداره اوقاف و امور خیريه کاشان از وقف ۳۰۰ جلد کتاب خبر داد. 
مهدي حافظيان اظهار داشت: فرهنگ وقف کتاب دوباره احيا مي شود و 
تأثير وقف در فرهنگ کتاب و کتابخواني بر کسي پوشيده نيست.  وي با 
اشاره به اينکه در سال جديد، واقف نيک انديش کاشاني 300 جلد کتاب 
با نيت وقف فرهنگي و مذهبي وقف کرد،افزود: همزمان با اجراي طرح 
آرامش بهاري واقف نيک انديش نصيري با حضور در خيمه معرفت کنار 
حرم مطهر امامزاده سيد نورالهدي )ع( اين شهرستان اين تعداد کتاب 
را وقف و نام خود را به عنوان واقف جاودانه ثبت کرد.  رئيس اداره اوقاف 
ارزش اين کتاب ها را بيش از 20ميليون ريال بيان کرد و افزود:اين کتاب ها 
با نيت استفاده کودکان و نوجوانان وقف ش��ده است.   وي اظهار داشت: 
فرهنگ وقف و تأثير آن در فرهنگ کتاب و کتابخواني امروز بايد بررسي 
شود. در طول تاريخ در بحث وقف و کتابخانه، آنچه مربوط به حوزه کتاب 
مي شده، پيشينه بسيار قوي و قديمي دارد و اين موضوع بسيار در تمدن 
اسالمي آشکار است.  وي افزود: بعد از وقف براي امام حسين )ع(، بيشترين 

موقوفات از نظر موضوعي در رابطه با کتاب و کتابخواني است.

 اکنون حدود ۲۷ سال است که از جنگ تحمیلي و دوران دفاع مقدس مي گذرد، 
آنهايي که آن روزها را نديده يا به ياد ندارند امروز به دنبال تاريخي ملموس تر از 
دفاع مقدس مي گردند. مرور شجاعت ها و ايثارگري هاي رزمندگان ايران نشان 
مي دهد دالورمردي ها و خلوص نیت آنان بي مانند بوده و اکنون نیز بايد ياد همه 

آنها را با تمام توان زنده نگاه داشت و داستان هاي آن را نسل به نسل منتقل کرد. 
حاال استان مرکزي که در عرصه کارهاي خیر پیشتاز بوده، قصد دارد از ظرفیت 
خیرين استان در قالب نذر فرهنگي در تکمیل باغ موزه دفاع مقدس خود استفاده 
کرده و با اين کار ياد و خاطره رش�ادت هاي ش�هدا و ايثارگران را گرامي دارد.

فاصل�ه جغرافیاي�ي ان�دک و ارتب�اط تنگاتنگ شهرس�تان کاش�ان 
با اس�تان قم موجب ش�ده تا اين شهرس�تان از آس�یب هاي بیماري 
آنفلوآن�زاي فوق حاد پرن�دگان در امان نباش�د. هم اکنون بر اس�اس 
آم�ار ۱۵ درصد از ظرفی�ت پرورش م�رغ و تولید تخم مرغ کاش�ان از 
دست رفته اس�ت و در اين راس�تا همه دس�تگاه هاي اجرايي به ويژه 

بخش�داران بايد ب�ا هم�کاري و تمهی�د راهکارهاي علم�ي در زمینه 
پیشگیري و مقابله با بیماري اقدام کنند. پس از نفت و صنايع وابسته، 
بیشترين حجم س�رمايه گذاري در کشور به حوزه کش�اورزي به ويژه 
پرورش دام و طیور اختصاص مي يابد که بايد در اين راس�تا واحدهاي 
مرغداري آموزش هاي الزم را جهت رعايت مس�ائل بهداشتي ببینند. 

 مسجد جامع ساوه  مرمت مي شود 
با توج�ه ب�ه قدم�ت و معم�اري ب�ه  کار رفت�ه در مس�جد جامع 
س�اوه تمهی�دات الزم براي س�اماندهي آن اتخاذ ش�ده اس�ت. 
معاون ميراث فرهنگي س��ازمان مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري کش��ور در جريان بازديد از مس��جد جامع تاريخي ساوه با 
اشاره به اين مطلب و جايگاه اين مس��جد اظهار داشت: مسجد جامع 
س��اوه به لحاظ قدمت ومعماري به کار رفت��ه در آن از اهميت ويژه اي 
در حوزه حفظ و صيانت و احيا برخوردار بوده بنابراين در کشور داراي 
جايگاه ويژه اي است.  محمدحسين طالبيان افزود: در جريان بازديد يک 
هيئت  عاليرتبه فني و باستان شناسي و با بررسي هاي فني در ارتباط با 
محوطه مسجد قرار بر اين شد بر اساس اولويت بندي اقدامات الزم براي 
مرمت و احياي اين مسجد به ترتيب زماني انجام شود.  طالبيان گفت: 
کارها و دوره هاي مختلف مرمت و بازسازي در مسجد جامع ساوه انجام 
گرفته و به عنوان يک پايگاه ملي پژوهشي در کشور معرفي شده است، 
هرچند شناخت دقيق همراه با پژوهش در ارتباط با مسجدجامع ساوه 
از سال هاي گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد.  وي ادامه داد: با 
توجه به قدمت و معماري به کار رفته در مسجد جامع ساوه اين مسجد 
بايد به عنوان يک مقصد ملي و بين المللي براي گردش��گران فرهنگي 
تبديل شود که هدف آن معرفي بيشتر اين آثار تاريخي به جهان است 

که در کنار آن در معيشت و اقتصاد منطقه ساوه نيز مؤثر باشد.
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