
هر روز خبرهاي متعددي از تغييركاربري مزارع 
و باغات كشاورزي اس��تان ها به خصوص مناطق 
شمالي كش��ور مي رس��د. مزارعي كه روزگاري 
رونق بخش صنعت كش��اورزي بودند و بخشي از 
نياز غذايي كش��ور را تأمين مي كردند حاال جاي 
خودشان را به س��اختمان هاي بي قواره يا همان 
وياله��ا داده اند. چرا كه كش��اورزي ب��ا توجه به 
آب گرفتگ��ي و ايجاد باتالق در م��زارع در پاييز و 
خشكسالي در تابستان س��ود ده نيست و بيشتر 
منجربه  متضرر شدن كشاورزان مي شود. كشاورزي 
كه ديروز ش��اليزاري چند هزار هكتاري داش��ت 
امروز در سايت هاي مختلف آگهي اجاره يا فروش 
وياليش را مي زند. اين نيز در حالي است كه ادامه 
فعاليت كشاورزي عالوه بر اينكه كشور را از واردات 
محصوالت غذايي بي نياز مي كند، براي چند نفر 
از بوميان منطقه هم فرصت اشتغالزايي هرچند 
فصلي ايجاد مي كند. اما ويالهاي بدقواره چنين 
امكاني را ندارند و با گسترش شان در جاهايي كه 

قبالً زمين كشاورزي بود روز به روز بر تعداد بيكاران 
استان هاي ش��مالي مي افزايد. از همين رو مدتي 
است طرح نوس��ازي و تجهيز مزارع به خصوص 
شاليزارهاي استان هاي شمالي مطرح شده است. 
كاري كه يكي از بخش هاي آن مربوط به احداث 
زه كش و رفع مشكل آب گرفتي در روزهاي پرآب 
و رفع مشكل خشكسالي در تابستان داغ و كم آب 
است. اقدامي كه خود يكي از بزرگ ترين مشكالت 
كشاورزان يعني بحث تأمين آب را برطرف و ادامه 
فعاليت كش��اورزي را تس��هيل مي كند. گفتني 
است در حال حاضر 85 هزار هكتار از شاليزارهاي 
گيالن طي طرح تجهيز و نوسازي مزارع نوسازي 

شده است. 
   اجراي 135 هزار هكتار نوسازي مزارع

ط��رح تجهيز و نوس��ازي مزارع در ح��دود ۱۳5 
هزار هكتار از ش��اليزارهاي ش��مال كش��ور اجرا 
ش��ده كه ۶۰ درصد آن متعلق به گيالن اس��ت. 
مجري طرح هاي ش��اليزاري كش��ور با اشاره به 

اينك��ه طرح تجهيز و نوس��ازي ش��اليزارها يكي 
از مهم تري��ن طرح هاي وزارت جهاد كش��اورزي 
در استان هاي شمالي اس��ت، مي گويد: »اكنون 
۶۰ درصد طرح تجهيز و نوس��ازي ش��اليزارهاي 
استان هاي شمالي در گيالن اجرا شده است.« رضا 
عظيمي يكي از راهكارهاي افزايش توليد برنج را 
طرح تجهيز و نوسازي ش��اليزارها عنوان و اضافه 
مي كند: »اين طرح تاكن��ون در حدود ۱۳5 هزار 
هكتار از شاليزارهاي ش��مال كشور اجرا شده كه 
85 هزار هكتار آن در گيالن است.« وي با اشاره به 
اينكه اجراي طرح تجهيز و نوسازي شاليزارها در 
گيالن حدود ۲۶ ميليارد تومان معادل 55 درصد 
از اعتبارات ملي امسال به اين استان اختصاص داده 
شد، ادامه مي دهد: »پيگيري هاي خوب مسئوالن 
گيالن موجب ش��د تا ۱۰۰ ميليارد تومان بيشتر 
از اعتب��ارات ملي براي اجراي اين طرح در س��ال 
۹8 پيش بيني ش��ود. « گفتني است گيالن يكي 
از استان هاي عمده توليد كنند برنج است كه اين 

مقام مس��ئول درباره آن مي گويد: » اجراي طرح 
زيربنايي تجهيز و نوسازي شاليزارها مي تواند تأثير 
زيادي در توليد برنج و حل مش��كل آب گرفتگي 

اراضي در فصول پاييز و زمستان داشته باشد.«
   گيالن در صدر اجراي طرح نوسازي

حدود ۱8۰ هزار هكتار از ش��اليزارهاي گيالن در 
فصل پاييز و زمس��تان دچار آب گرفتگي شده در 
حالي كه همي��ن اراضي در فص��ول پيك مصرف 
ماه هاي تير و مرداد دچار كم آبي مي ش��ود كه با 
احداث زه ك��ش در قالب طرح تجهيز و نوس��ازي 
اين مشكل حل خواهد ش��د. عالوه بر اين مجري 
طرح هاي شاليزاري كشور به احياي آب بندان ها 
اش��اره مي كند و مي گويد: »براي اين كار موافقت 
نامه اي بين استانداران سه استان شمالي، وزارت 
جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه منعقد 
شده است.« رئيس سازمان جهاد كشاورزي گيالن 
نيز با اشاره به تجهيز و نوسازي 85 هزار هكتار از 
اراضي كشاورزي گيالن بيان مي كند: »گيالن از 
اين حيث در ميان سه اس��تان توليد كننده برنج 
در جايگاه نخست قرار دارد.« علي درجاني با اشاره 
به روند انجام عمليات نش��اء كاري برنج در سطح 
شاليزارهاي استان گيالن اضافه مي كند: »طبق 
گزارشات ارسال ش��ده از مراكز و شهرستان هاي 
مختلف، هم اكنون 5۰ درصد از اراضي و شاليزار هاي 
گيالن به همت شاليكاران و كشاورزان سخت كوش 
اين استان سبز شده اس��ت.« وي با اشاره به پايان 
عمليات نشاء كاري برنج در سطح ۱۱۰ هزار هكتار 
از اراضي شاليكاري اس��تان گيالن ادامه مي دهد: 
»از اين ميزان شاليزاري كه فرآيند نشاء كاري در 
آنها به پايان رسيده اس��ت بالغ بر ۶8 هزار هكتار 
معادل 57 درصد به صورت ماشيني نشاء شده اند.« 
رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي گيالن  توسعه 
مكانيزاسيون در روند توليد برنج را يكي از اهداف 
و رويكرده��اي راهبردي اين دس��تگاه مي داند و 
مي گويد: » با توجه به تداوم پايداري وضعيت جوي 
و ادامه آب گذاري در كانال هاي كشاورزي، انتظار 
داريم نشاء برنج در گيالن اين هفته شتاب بيشتري 
بگيرد.« گفتني اس��ت در حال حاضر بيش��ترين 
برنج كشت ش��ده در ش��اليزارهاي استان گيالن 
به رقم بومي هاش��مي اختصاص دارد. همچنين 
۲۳8 هزار هكتار ش��اليزار در استان گيالن وجود 
دارد كه با توليد س��االنه حدود 75۰ هزار تن برنج 
سفيد، معادل 4۰ درصد برنج كشور در آن به عمل 
مي آيد. با اين تفاصيل در صورتي كه طرح تجهيز 
و نوسازي شاليزارهاي استان هاي شمالي به خوبي 
اجرا شود، زمان زيادي نمي خواهد تا نه تنها جلوي 
تغييركاربري مزارع گرفته شود، بلكه توليد و اشتغال 

هم رونق داده شود. 

تجهيز و نوسازي به عنوان طرحي حياتي براي مزارع استان هاي شمالي معرفي 
مي شود. پروژه اي كه طي آن با احداث زه كش و رفع مشكل آب گرفتگي در 
روزهاي پرآب و رفع معضل خشكسالي در تابستان هاي داغ موانع كشاورزي 
در مزارع را برطرف مي كند و منجر ب�ه افزايش توليد، به خصوص محصول 

برنج مي شود. اقدامي كه درست در مقابل تغييركاربري مزارع به ويال قرار 
دارد و تاكنون در حدود ۱۳۵ هزار هكتار از شاليزارهاي شمال كشور اجرا 
ش�ده اس�ت. كاري كه 60 درصد آن در گيالن انجام شده اس�ت و عالوه بر 
تضمين مشاغل كشاورزي منجر به رونق اقتصادي در اين بخش هم مي شود. 

از آنجا ك�ه براي 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
اش�تغالزايي نياز 
اس�ت تا به دنبال 
نوع پايدار آن رفت، لذا اين مهم موجب شده تا 
در حال حاضر كار آفريني برپايه دانش بنيان ها 
در كشور از اهميت ويژه اي برخوردار شود.  در 
اين ميان يزد، از جمله اس�تان هايي به ش�مار 
مي رود كه براي رف�ع برخي از محروميت ها به 
ش�دت نيازمند ايجاد مش�اغل پايدار اس�ت 
مس�ئله اي كه باعث گرديد، تا كميته امداد به 
عنوان يكي از نهادهاي مسئول گام جديدي را 
در اي�ن زمين�ه ب�ردارد.  روزگذش�ته بود كه 
مديركل كميته امداد استان يزد اعالم كرد: »به 
منظور كاه�ش و يا رفع محروميت ها، هس�ته 
تخصصي محروميت زدايي با همكاري كميته 
امداد، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، اساتيد 
و پژوهشگران حوزه هاي علميه و مجموعه هاي 
دانش بنيان در اس�تان راه اندازي مي ش�ود.«

    
نبود اش��تغال پايدار از جمله مش��كالتي اس��ت 
كه موجب ش��ده تا برخي از اس��تان هاي كشور از 
جمله يزد كه از خشكس��الي و كاهش بارندگي ها 
به ش��دت رنج مي برد با موضوعي به نام بيكاري و 
محروميت مواجه ش��ود.  با وجودي كه براي رفع 
اين محروميت ها در سال هاي اخير اقدامات قابل 
توجهي انجام گرفته است، اما ش��رايط متغيير و 
سخت اقليمي در اين استان موجب شده تا برخي از 
اين طرح ها بعد از يك يا دوسال دچار بحران شده و 
عمالً كارايي خود را از دست داده اند كه در اين ميان 

مي توان به ايجاد طرح هاي كشاورزي اشاره كرد. 
   ايجاد اشتغال بر پايه علمي 

بروز برخي از مش��كالت كه موجب راكد ماندن 
طرح هاي اقتصادي در استان هاي گرم و خشكي 
همچون يزد شده است مسئوالن را برآن داشته 

تا براي رهاي��ي از اين معضل ب��ا كمك نخبگان 
دانشگاهي طرح هاي ايجاد اشتغال را بر پايه علوم 
دانش بنيان پايه ريزي كنند.  موضوعي كه موجب 
شد تا مديركل كميته امداد استان يزد اعالم كند: 
»به منظور كاهش و يا رفع محروميت ها، هسته 
تخصص��ي محروميت زدايي با هم��كاري كميته 
امداد، اعضاي هيئت علمي دانش��گاه ها، اساتيد 
و پژوهش��گران حوزه هاي علميه و مجموعه هاي 

دانش بنيان در استان راه اندازي  شود.«
محسن عليزاده با بيان اينكه تجميع و هم افزايي 
ظرفيت نخبگان اس��تان در محروميت زدايي از 
اهداف راه اندازي اين هسته است، افزود: »به همين 
منظور كميته امداد در نظر داد براي بهره گيري 
مؤثر از ظرفيت ه��اي علمي مراكز دانش��گاهي، 
پژوهشي و دانش بنيان، اقدامات اجرايي مبتني 
بر تحقيقات و تصميمات در هسته هاي تخصصي 
و نيز نظام مند نمودن مطالع��ات و پژوهش هاي 

علم��ي در ح��وزه محروميت زدايي، با تش��كيل 
»هس��ته تخصصي محروميت زدايي در اس��تان 
از اي��ن ظرفي��ت باالترين به��ره را بب��رد.« اين 
اظهارات در حالي اس��ت كه تجميع و هم افزايي 
ظرفيت نخبگان استان اعم از دانشگاه ها، مراكز 
پژوهشي، پارك هاي علم و فناوري، شركت هاي 
دانش بنيان، مراكز رش��د اس��تارت آپ ه��ا و... 
مي توانن��د نق��ش مهم��ي در محروميت زدايي 
داش��ته باش��ند.  همچنين، ايجاد مرجعي براي 
هماهنگ س��ازي مطالعات پژوهش��ي حوزه فقر 
و محروميت زدايي در س��طح يزد، جلوگيري از 
انجام مطالعات م��وازي و در نهاي��ت اجتناب از 
اتالف زمان و هزينه، تبديل ش��دن كميته امداد 
اس��تان به مرجع اصلي حوزه محروميت زدايي 
با ماهيتي پژوهشي، راهبردي و عملياتي، ايجاد 
بس��تري براي به كارگيري ظرفيت دانشجويان 
توانمن��د، اس��اتيد، ش��ركت هاي دانش بنيان، 

مراكز رش��د و ايده هاي خ��الق و نوآورانه براي 
تحقق سياس��ت هاي محروميت زداي��ي، فراهم 
نمودن زمين��ه الزم ب��راي همكاري ه��اي بين 
بخش��ي در حيطه هاي مختلف علمي، اجرايي و 
پژوهش��ي به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت هاي 
محروميت زدايي و ترويج و تقويت روحيه تالش 
و پويايي علمي در فرهنگ س��ازماني را مي توان 
از جمله اه��داف راه ان��دازي هس��ته تخصصي 

محروميت زدايي در استان دانست. 
  ايجاد 5 هزار اشتغال براي مددجويان يزدي 
از آنجا كه ايجاد اش��تغال براي مددجويان تحت 
پوشش كميته امداد مي تواند آنها را از وابستگي 
به كمك هاي اين سازمان برهاند و مستقل كند، 
لذا اين مهم موجب ش��د تا با توجه به نام گذاري 
امس��ال به نام رونق توليد كميته امداد يزد خيز 
بلندي را ب��راي ايجاد 5هزار ش��غل جديد براي 
مددجويان اين اس��تان بردارد.  عليزاده مديركل 
كميته امداد يزد با تأييد اي��ن موضوع گفت: »از 
آنجا كه يكي از اهداف كميته امداد ايجاد اشتغال 
براي مددجويان و بي نياز كردن آنها از كمك هاي 
نقدي و غيرنقدي اين سازمان است لذا اين مهم 
موجب شد تا امسال ايجاد 5هزار شغل براي مدد 
جويان در دستور كار قرار بگيرد.« بررسي ها نشان 
مي دهد طي سال گذش��ته حدود ۲ هزار فرصت 
ش��غلي براي مددجويان تح��ت حمايت كميته 
امداد استان يزد ايجاد ش��د، كه 7۲ درصد طرح 
ايجاد ش��ده طي اين مدت مرب��وط به طرح هاي 
خودكفايي، ۲4 درص��د توان افزايي، چهار درصد 
كار انگيزي و كارفرمايي بوده اس��ت.  همچنين 
۶۱۲ مورد از فرصت هاي ش��غلي ايجاد شده در 
زمينه خدمات، ۶4۳ مورد دامپروري، ۲۳5 مورد 
كش��اورزي، ۲۱4 مورد فعاليت ه��اي صنعتي و 
معدني، ۱78مورد صنايع دستي و يك مورد هم 

شيالت بوده است. 

ايجاد اشتغال دانش بنيان ها براي مددجويان كميته امداد يزد
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 تجهيز 85 هزار هكتار شاليزارهاي گيالن
 پاياني بر تغييركاربرها

طرح نوسازي و تجهيز مزارع در حدود ۱۳۵ هزار هكتار شاليزارهاي شمال كشور اجرا شده كه 60 درصد آن متعلق به گيالن است

   فارس: معاون اول رئيس جمهور در جريان س��فر به استان فارس، 
تصفيه خانه و طرح آبرساني به شهر جهرم از سد سلمان فارسي را افتتاح 
كرد.  اس��حاق جهانگيري در جريان سفر به اس��تان فارس با حضور در 
شهرستان جهرم، به همراه وزير نيرو طرح آبرساني از سد سلمان فارسي به 
جهرم شامل دو ايستگاه پمپاژ آب در خشكي، يك مجموعه تصفيه خانه 
و چهار مخزن با ظرفيت ۱7 هزار مترمكعب را افتتاح كرد.  با راه اندازي 
و افتتاح سامانه انتقال آب از سد س��لمان فارسي و شروع بهره برداري از 
تصفيه خانه آب جهرم، انتظار مي رود مشكل آب شرب و بهداشتي مردم 

اين شهرستان مرتفع شود. 
   آذربايجان ش�رقي: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري آذربايجان شرقي از فروش يك ميليارد و ۳5۰ ميليون توماني 
صنايع دستي در نهمين نمايشگاه ملي صنايع دس��تي تبريز خبر داد.  
مرتضي آبدار با اعالم اين مطلب افزود: اين نمايشگاه كه از ۱۱ تا ۱5 تير با 
مجموع ۲۱4 غرفه و حضور ۲5۰ هنرمند صنايع دستي و سنتي در محل 
دائمي نمايشگاه  بين المللي تبريز برگزار شد، همانند سال هاي گذشته 
با استقبال چشمگير مردم هنر دوست تبريز در حمايت از صنايع دستي 
و س��نتي، مواجه بود.  به گفته وي، در اين نمايشگاه آمار فروش صنايع 
دس��تي با افزايش ۲۲ درصدي، موجبات رضاي��ت هنرمندان حاضر در 

نمايشگاه را فراهم كرد. 
   اردبيل: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل گفت: 
تسهيالت مشاغل خانگي نقش مهمي در ايجاد و راه اندازي فرصت هاي 
شغلي داشته كه سهم استان براي س��ال جاري از محل اعتبارات اين 
حوزه 58 ميليارد ريال تعيين شده تا پراخت شود.  قاسم رحيمي افزود: 
حسب دستور شخص اس��تاندار جلس��ات كارگروه تخصصي اشتغال 
استان به سبب اهميت ويژه به صورت مستقل و جدا از زير گروه شوراي 
مديريت و برنامه ريزي برگزار خواهد شد كه اين بيانگر اهميت موضوع 

اشتغال است. 
   همدان: معاون خدمات ش��هري ش��هرداري همدان با بيان اينكه 
كيسه هاي پالس��تيكي به يك معضل بزرگ تبديل شده است، گفت: از 
پسماندهاي روزانه شهر همدان، معادل ۱۲ تن »كيسه پالستيكي« دفن 
مي شود.  وحيد علي ضمير افزود: كيسه پالستيكي سال هاي سال طول 
مي كشد كه در طبيعت تجزيه شود و در اين راستا يكي از اقدامات مهم 
براي كاهش استفاده از كيس��ه هاي پالستيكي، آموزش و فرهنگسازي 
است، در واقع مردم بايد با خطرات زيست محيطي استفاده از كيسه هاي 
پالستيكي آشنا ش��وند.  وي ادامه داد: فروش��گاه ها مي توانند در عدم 
استفاده از پالستيك پيشقدم شوند، مردم بايد از اين فروشگاه ها بخواهند 
پالستيك كمتري توليد كنند، رسانه ها نيز بايد به اين موضوع به عنوان 
يك مطالبه مردمي نگاه كنند تا زميني عاري از پالستيك داشته باشيم. 
   سمنان: رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كشور 
با بيان اينكه دانشنامه و دايره المعارف دفاع مقدس استان سمنان تأليف 
مي ش��ود، گفت: تكميل اين اثر فاخر تا ۱4۰4 برنامه ريزي شده است.  
سردار بهمن كارگر تأكيد كرد: اين اثر فاخر به ۳ هزار شهيد استان سمنان 
مي پردازد و اميدواريم بتواند در راستاي شناساندن شهداي گرانقدر دفاع 
مقدس گامي مؤثر باشد.  وي افزود: اين دايره المعارف مي تواند براي بازگو 
كردن و ثبت افتخارات، ايثار و ا زخود گذشتگي هاي رزمندگان استان 

سمنان در دوران دفاع مقدس، بسيار تأثيرگذار باشد.

88498441سرويس  شهرستان

 جذب نيروهاي بومي بوشهر
 اولويت منطقه ويژه پارس جنوبي       

اشتغال جوانان بومي در صنايع مختلف      بوشهر
پارس جنوبي در اولوي�ت برنامه هاي 
مسئوالن است كه در اين راس�تا پيگيري هاي مستمري مي شود. 
س��يدپيروز موس��وي مديرعامل س��ازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي 
پارس جنوبي با تأكيد بر توجه به مهارت افزايي براي ايجاد اشتغال جوانان 
در عرصه صنايع پارس جنوبي گفت: براي مهارت افزايي جوانان در منطقه 
پارس جنوبي، تفاهمنامه اي با اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر 
منعقد شده كه هم اكنون حرفه هاي گوناگون آموزش داده مي شود.  وي با 
بيان اينكه اشتغال جوانان در اولويت برنامه هاي مسئوالن و جزو سياست هاي 
اصولي استان بوشهر است اظهار داشت: در اين راستا از هيچ تالشي فروگذار 
نمي شويم.  مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي با 
بيان اينكه منطقه پارس جنوبي يكي از ظرفيت هاي مهم صنعتي، توليدي 
و اشتغالزايي استان بوشهر است، افزود: اش��تغال جوانان بومي در صنايع 
مختلف پارس جنوبي در اولويت برنامه هاي مسئوالن است كه در اين راستا 
پيگيري هاي مستمري مي شود.  موسوي نيز با بيان اينكه جذب نيروهاي 
بومي، در اين منطقه ويژه و س��اير صنايع پارس جنوبي در اولويت اس��ت، 
تأكيد كرد: بدون شك استخدام و به  كارگيري نيروهاي تخصصي در صنايع 
پارس جنوبي و مجتمع هاي پتروش��يمي اولويت با نيروهاي بومي استان 

بوشهر به ويژه شهرستان هاي همجوار صنايع پارس جنوبي است. 

رونمايي از سكه هاي واليت عهدي امام رضا)ع( 
با بيش از 1200 سال قدمت      

هم زمان با دهۀ كرامت، از س�كه هاي      خراسان رضوي
واليت عهدي امام رض�ا )ع( با بيش از 

1200 سال قدمت، رونمايي شد. 
به گزارش جوان هم زم��ان با دهۀ كرامت، از س��كه هاي واليت عهدي 
امام رضا)ع( شامل سه س��كه نقره كامل و يك نيم سكه واليت عهدي 
امام رضا)ع( متعلق به س��ال هاي ۲۰۲ تا ۲۰4 هجري قمري، در موزه 
آستان قدس رضوي و با حضور دو تن از واقفان آنها رونمايي شد. مسئول 
گنجينه سكه و اسكناس اين موزه در ارتباط با سكه هاي رونمايي شده 
گفت: س��كه درهم نقره ضرب س��ال ۲۰۲ قمري در محمديه )ري( و 
نيم سكه ضرب سال ۲۰۲ قمري در مرو، اهدايي آقاي محمدتقي صفار 
از مشهد؛ سكه درهم نقره ضرب س��ال ۲۰۲ قمري در فارس اهدايي 
حاج محمدتقي و خانم صديقه رضايي از تهران و سكه درهم نقره ضرب 
سال ۲۰4 قمري در اصفهان اهدايي خانم گلي خاتم از انديمشك، مادر 
سردار شهيد محمدرضا فردچيان، فرمانده سپاه انديمشك، چهار سكه 
رونمايي شده در اين مراسم است.  محمدحسن يزدي نژاد در خصوص 
تاريخچه اين سكه ها تصريح كرد: مأمون در سال ۲۰۱ هجري قمري 
برادرش قاسم موتمن را از واليت عهدي عزل و امام  رضا)ع( را از مدينه 
به خراسان دعوت كرد و ايشان را وليعهد مسلمين ناميد و فرمان داد تا 

نام ايشان را بر سكه هاي نقره)درهم( ضرب كنند. 
وي افزود: درهم هاي مزين ب��ه نام امام رضا)ع( از س��ال ۲۰۱ تا ۲۰5 
هجري قمري در ضرابخانه ه��اي مرو، س��مرقند، محمديه، اصفهان، 
نيشابور و فارس ضرب مي ش��د و اين در حالي است كه امام رضا)ع( در 

سال ۲۰۳ هجري قمري به دست مأمون به شهادت رسيدند. 
يزدي نژاد براي ادامۀ ضرب س��كۀ واليت عهدي امام رض��ا)ع( پس از 
شهادت ايشان به دست مأمون عباسي دو دليل ذكر كرد و اظهار داشت: 
اين حركت مي تواند يكي به دلي��ل نمايش ظاهري مأمون براي عالقه 
به امام باش��د و دليل ديگر آن هم مي تواند اين باشد كه قالب هاي اين 
درهم ها را در س��ال ۲۰۳ هجري س��اخته بودند و نمي خواستند اين 
قالب ها بدون استفاده بماند.  وي اين سكه ها را از جهت خط و مطالب 
موجود بر رو و پشت آنها جزو زيباترين سكه هاي ضرب شده در دوران 

خالفت 5۰۰ ساله عباسيان دانست.   تصفيه خانه آب ابهر و خرمدره 
آماده بهره برداري 

استاندار زنجان از افتتاح تصفيه خانه     زنجان
آب شهرهاي ابهر و خرمدره با حضور 

وزير نيرو در آينده نزديك خبر داد. 
فتح اله حقيقي استاندار زنجان در حاشيه بازديد از تصفيه خانه آب شهرهاي 
ابهر و خرمدره با بيان اينكه اين پروژه به زودي و با حضور وزير نيرو افتتاح و 
به بهره برداري خواهد رس��يد، گفت: با بهره برداري از اين پروژه مشكل آب 
ش��هرهاي ابهر و خرمدره رفع و ديگر افت فشار يا قطعي آبي در اين شهرها 
نخواهيم داش��ت.  در اين بازديد نماينده مردم ابهر، خرمدره و سلطانيه در 
مجلس شوراي اس��المي نيز از تالش هاي بي وقفه مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان زنجان تقدير كرد و گفت: پيشرفت فيزيكي اين طرح در چند 
ساله اخير بسيار قابل توجه بوده است.  محمد عزيزي با بيان اينكه تصفيه خانه 
آب شهرهاي ابهر و خرمدره به زودي با حضور مقامات كشوري به بهره برداري 
خواهد رسيد، افزود: اين پروژه به عنوان برگ زريني از خدمات نظام در استان 
زنجان و يك پروژه ماندگار ثبت خواهد شد.  مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان زنجان نيز در اين بازديد گفت: با اجراي طرح آبرساني به شهرهاي ابهر و 
خرمدره ساالنه ۱۲ ميليون متر مكعب آب شرب از سد كينه ورس به شهرهاي 
ابهر و خرمدره تأمين خواهد شد.  عليرضا جزء قاسمي گفت: اين طرح با هدف 
تأمين آب از منابع سطحي و كاهش برداشت از منابع آب زيرزميني و همچنين 
رفع مشكل كمبود آب و قطعي هاي مكرر در ابهر و خرمدره اجرا شده است، 
افزود: براي اجراي اين طرح بيش از 85۰ ميليارد ريال اعتبار تصويب شده 
است.  وي عنوان كرد: با توجه به مشكالت تأمين آب شرب شهرهاي مذكور و 
افت باالي سطح آب هاي زيرزميني در اين منطقه، رفع اين مشكل در اولويت 
كاري شركت آب و فاضالب استان قرار گرفت و كار احداث تصفيه خانه آب 

اين شهرها در مساحتي به وسعت بيش از ۹ هكتار آغاز شد.

 پيشرفت ۹0 درصدي 
بازسازي مسجد جامع ساري

مع�اون وزي�ر و مديرعامل ش�ركت     مازندران
بازآفريني ش�هري ايران با اش�اره به 
روند بازسازي مسجد جامع سوخته س�اري، روند بازسازي آن را 
مطلوب دانست و از پيشرفت ۹0 درصدي بازس�ازي آن خبر داد. 
محمد پژمان با اشاره به اينكه اين بناي تاريخي و مذهبي براثر آتش سوزي 
دچار آسيب و تخريب زيادي شده است، گفت: در حال حاضر شاهد روند 
بازسازي هستيم و طراحي خوبي در بازسازي اين بنا صورت گرفته است.  
وي به تالش و زحمات صورت گرفته براي بازسازي و احياي مسجد جامع 
ساري گفت: روند بازسازي اين مسجد مطلوب است و تا حاال پيشرفت ۹۰ 
درصدي داشته است و با توجه به اينكه اين بنا پاتوق فرهنگي و مذهبي 

است، اميدواريم هرچه زودتر به بهره برداري برسد. 
وي ايجاد تأسيسات سرمايشي و گرمايشي و تأمين اعتبار الزم براي خريد 
آن را از جمله نيازها برشمرد و گفت: همچنين براي نصب تأسيسات بايد 
مكاني خارج از مسجد در نظر گرفته شود.  معاون وزير راه و شهرسازي 
با اظهار اينكه دولت توجه ويژه به حوزه زيرساخت هاي مازندران دارد، 
گفت: براي چهاربانده ش��دن راه ها و تكميل آزاد راه تهران – ش��مال 
اعتبارات خوبي در نظر گرفته شده است.  وي با عنوان اينكه بخشي از 
اقتصاد مازندران بر مدار گردشگري بنا شده است، گفت: در چندسال 
گذشته براي جمع آوري زباله، پسماند و دفن بهداشتي زباله ها منابعي 
در نظر گرفته شده است و بايد براي حفظ محيط زيست و سرمايه هاي 
طبيعي آن تالش و برنامه ريزي شود.  الزم به ذكر است مسجد جامع و 

تاريخي ساري سال قبل براثر وقوع حريق تخريب شد. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

 بهره برداري از 10 باغ موزه دفاع مقدس 
در 10 استان

به جرئت مي توان گفت كه باغ موزه هاي دفاع مقدس يكي از بهترين 
پروژه ها براي حفظ آثار و خاطرات هشت سال دفاع مقدس و انتقال 
آنها به نسل هاي بعدي هستند. باغ هاي زيبايي كه به موزه و محل 
حفظ و نمايش دادن رش�ادت و ايثار و از خودگذش�تگي مردان و 
زناني هس�تند كه با خون خود اي�ن نظام را آبي�اري و نهالش را به 
درختي تنومند تبديل كردند. حاال رئيس بنياد حفظ آثار و نش�ر 
ارزش هاي دف�اع مقدس اعالم كرده ب�ا افتتاح و ب�ه بهره برداري 
رس�يدن ۱0 باغ م�وزه دفاع مق�دس كه ت�ا پايان امس�ال صورت 
خواهد گرفت، تعداد باغ موزه هاي كش�ور به ۲۵ مورد مي رس�د. 

    
در حال حاضر ۱۰ استان كشور مشغول تكميل باغ موزه دفاع مقدس 
خود هستند تا بتوانند با به بهره برداري رساندن آنها در ماه هاي آينده، به 
جمع ۱5 استان داراي باغ موزه بپيوندند.  بر همين اساس رئيس بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس با بيان اينكه با بهره برداري و 
افتتاح ۱۰ باغ موزه دفاع مقدس تا پايان امسال تعداد اين باغ موزه ها در 
كشور به ۲5 موزه خواهد رسيد، گفت: »اين باغ موزه هاي دفاع مقدس 
مربوط به سمنان، قم، مركزي، لرس��تان، ايالم، اردبيل، چهارمحال و 

بختياري، آبادان، زنجان، خراسان رضوي و طبس هستند.«
  ارائه 200 عنوان كتاب

 سردار سرتيپ بهمن كارگر با اشاره به كارهاي فرهنگي صورت گرفته 
در اين بنياد گفت: »يك هزار عنوان كتاب در حوزه دفاع مقدس در سه 
سطح ملي، منطقه اي و استاني در سال گذشته از سوي بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به چاپ رسيده اس��ت.« وي با اشاره به 
اقدامات بسيار خوبي كه در دو بخش كتاب هاي الكترونيكي و صوتي 
انجام  شده است، افزود: »خوش��بختانه كتاب صوتي امروز بسيار مورد 
توجه قرار گرفته است و با استقبال اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان 
و نوجوانان واقع  شده اس��ت.« رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس با اشاره به رونمايي بيش از ۳ هزار عنوان كتاب در كتابخانه 
ديجيتال باغ موزه دفاع مقدس تهران در خردادماه س��ال جاري گفت: 

»در سال گذشته نيز ۲۰۰ عنوان كتاب در اين باغ موزه آماده شد.«
  كتب صوتي براي بازديد كنندگان نابينا

يكي از كارهاي وي��ژه در طراحي باغ موزه هاي دف��اع مقدس توجه به 
جانبازان و معلوالن و نيازهاي آنها در بازديد از اين نقاط است.  در همين 
رابطه سردار كارگر از آماده سازي كتاب خط براي افراد نابينا خبر داد 
و گفت: »تاكنون در باغ موزه هاي موجود در سراسر كشور در مجموع 

5۰۰ عنوان كتاب صوتي تهيه  شده است.«
وي با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده مرتب��ط با راهيان ن��ور نيز گفت: 
»برنامه ريزي براي اعزام كاروان ها به مناطق عملياتي جنگي در غرب و 
جنوب در كل سال جريان دارد و اعزام  كاروان هاي راهيان نور با توجه به 
شرايط آب و هوايي در فصل گرم به مناطق عملياتي غرب و  شمال غربي 

و در فصل سرد به مناطق عملياتي جنوب كشور انجام مي شود.«
سردار كارگر با اشاره به حضور 7 ميليون نفر در مناطق عملياتي دفاع 
مقدس در سال گذشته اظهار داش��ت:»7۰ درصد از اين تعداد مربوط 
به رده هاي سني ۱5 تا ۳۰ سال بودند.« س��اخت موزه دفاع مقدس با 
مستندسازي و تصويرسازي از دوران هشت سال جنگ تحميلي نقش 
مهمي در غنابخشي افكار جوانان و رفع نياز فرهنگي جامعه دارد كه در 
استان هاي مختلف و در قالب يك طرح جامع و فرهنگي در حال انجام 
است.  شهداي دوران دفاع مقدس جهاد كردند تا راهشان ادامه يابد و 
يكي از وظايفي كه بر دوش جوانان انقالبي و مديران امروزي قرار دارد 
انتقال اين روحيه به نسل جوان است، كه در همين رابطه و از راهكارهاي 
ارائه آن به نسل بعد و آشنايي و تبيين راه شهدا براي نسلي كه جنگ 
را از نزديك لمس نكرده ايجاد مراكز فرهنگي و باغ موزه دفاع مقدس 
است.  به هرحال امروز ۱5 استان داراي باغ موزه دفاع مقدس هستند و 

۱۰ استان هم تا ماه هاي آينده به اين جمع مي پيوندند.

محمدرضا هاديلو

حفر 14حلقه چاه آب جديد براي تأمين نياز آبي گلستاني ها     
سرپرست شركت آب و فاضالب گلستان از حفر 1۴ حلقه چاه جديد     گلستان

براي تأمين نياز آبي شهروندان خبر داد. 
ابوالفضل رحيمي سرپرست شركت آب و فاضالب گلس��تان گفت: براي تأمين نياز آبي شهروندان 
استان حفر و تجهيز ۱4 حلقه چاه در دست اقدام قرار دارد كه برخي از اين چاه ها وارد مدار شده است 
و بقيه نيز به تدريج مورد بهره برداري قرار مي گيرد.  وي افزود: در گرگان سه حلقه چاه، در كردكوي، 

آق قال و انبارالوم هر كدام يك حلقه به تازگي وارد مدار مصرف شده است. 

ساخت 200 واحد مسكن مددجويي با همكاري بسيج سازندگي     
تفاهمنامه هم�كاري س�اخت 200 واحد از واحدهاي مس�كوني     مركزي
مددجويي تخريب شده ناشي از س�يل بين كميته امداد و بسيج 

سازندگي سپاه روح اهلل استان مركزي به امضا رسيد. 
قنبر موسي نژاد، مديركل كميته امداد استان مركزي گفت: تفاهمنامه همكاري ساخت ۲۰۰ واحد از 
واحدهاي مسكوني مددجويي تخريب شده ناشي از سيل فروردين ماه امسال بين كميته امداد و بسيج 

سازندگي سپاه روح اهلل استان مركزي با هدف ايجاد سرپناه براي مددجويان به امضا رسيد.
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