
  خراسان رضوي: محمد طاهريان مقدم مدير ميراث فرهنگي چناران با 
اشاره به اينكه اولين مجوز خانه مسافر در شهر گلمكان صادر شد، گفت: اين 
مجوز براي مالكان خانه هايي كه عالقمند به فعاليت در حوزه گردشگري 
هستند صادر مي ش��ود و به منظور نظارت هرچه بهتر بر اماكن اسكان و 
خانه هاي مسافر در شهرستان و جلوگيري از فعاليت اماكن اقامتي بدون 
مجوز اس��ت.  وي افزود »تاكنون براي اقامت گردش��گران در شهرستان 
چناران 15 موافقتنامه اوليه تأسيسات گردشگري صادر شده است كه دو 

مجوز بوم گردي و يك خانه مسافر آن مربوط به شهر گلمكان است. 
  گيالن: حجت  علي  اكبرنژاد معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد 
كشاورزي گيالن با اشاره به پايان اتمام برداشت عسل در اين استان گفت: 
گيالن به عنوان پنجمين توليد كننده عسل در ايران امسال معادل 5 هزار 
و 500 تن عسل توليد كردند كه معادل 275 ميليارد تومان از راه فروش 
اين محصول ارزشمند درآمد نصيب زنبورداران گيالني كرد.  وي با اشاره 
به اينكه شهرستان هاي تالش، آستارا، رضوانشهر، ماسال، رودسر، املش و 
لنگرود از مهم ترين مناطق توليد عسل در اين استان هستند، افزود: شرايط 
جوي مساعد اين استان موجب شد تا ميزان عسل توليدي افزايش يابد. 

  مازندران: جمال باقري سرپرست بهزيستي مازندران گفت: هم اكنون 
18 مركز اورژانس اجتماعي در استان مازندران فعال بوده و به بيش از ۳0 
هزار نفر خدمات س��يار ارائه مي كنند.  وي با بيان اينك��ه مركز مداخله در 
بحران هاي ف��ردي، خانوادگي و اجتماعي، خط تلف��ن اورژانس اجتماعي 
12۳، خدمات س��يار و پايگاه خدمات اجتماعي چهار محور اصلي فعاليت 
اورژانس اجتماعي اس��ت، افزود: خط تلفن اورژان��س اجتماعي به صورت 
شبانه روزي به گروه هاي هدف با اولويت دادن به موارد كودك آزاري، همسر 
آزاري و خودكشي با هدف كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي و مداخله در 

بحران هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي، خدمات تخصصي ارائه مي كند.
   بوشهر: مديرعامل شركت آب منطقه اي بوشهر گفت: امسال سدهاي 
اخند، خاييز و ارغون در اين استان آبگيري مي شود كه نقشي مهم در حل 
مشكالت تأمين آب شرب و كشاورزي منطقه دارد.  علي محمدي افزود: هدف 
اصلي از انجام اين پروژه كنترل سيالب هاي سهمگين رودخانه اخند است 
كه هر ساله سبب بروز خسارات زيادي به روستاي اخند و اراضي كشاورزي 
اطراف آن مي شود.  وي خاطرنشان كرد: سد اخند داراي 40 درصد پيشرفت 

فيزيكي است كه حجم مخزن آن 2 ميليون مترمكعب است. 
  سمنان: فرماندار سمنان نقش شهرداري در راه اندازي فرودگاه استان 
را بسيار مؤثر دانست و گفت: شهرداري سمنان در عمليات عمراني فرودگاه 
و حمايت هاي ديگر از جمله پروازهاي سمنان _ مشهد نقش كليدي به 
عهده داشته و قطعاً از اين به بعد نيز خواهد داشت.  سيدعباس دانايي افزود: 
اگر حمايت هاي دوستان در شهرداري سمنان و ديگر دستگاه هاي اجرايي 
نباشد يقيناً اقدام بسيار بزرگي مانند راه اندازي فرودگاه مؤثر نخواهد بود.  
وي همچنين از شهروندان سمناني كه افرادي متدين و مذهبي و عاشق 
امام رضا )ع( هستند، خواس��ت تا از اين پروازهاي معنوي حمايت كنند 
چراكه مسافرت هوايي به مشهد الرضا باعث توسعه شهر سمنان خواهد بود 

و اميدواريم فرودگاه سمنان با حمايت هاي مردم بين المللي شود. 

رئيـس جهــاد     بوشهر
هي  نشـــگا ا د
بوشهر از آموزش ۱۰۰۰ سرباز در اين استان در 

قالب طرح »سرباز ماهر« خبر داد. 
علي احمدي زاده رئيس جهاد دانشگاهي بوشهر 
گفت: 1000 سرباز در استان بوشهر در مرحله اول 
طرح »سرباز مهارت« توسط مركز آموزش هاي 
تخصصي جهاد دانشگاهي بوشهر تحت آموزش 
قرار گرفتند.  وي با اشاره به اهداف و برنامه هاي 
اين طرح افزود: در طرح س��رباز مهارت يا سرباز 
ماهر تعداد يك هزار سرباز نيروهاي مسلح استان 
شامل نيروهاي س��پاه، نيروي انتظامي، ارتش و 
دريابان��ي دوره هاي مهارت ه��اي عمومي حوزه 
كارآفريني، اشتغال و مهارت هاي عمومي زندگي 
را فرا گرفتند.  وي با اشاره به آموزش مهارت هاي 
كاربردي و اساسي به س��ربازان در اين دوره ها، 
افزود: تالش كرده ايم آموزش كاربردي سربازان 
به منظور يادگيري مهارت هاي مرتبط با اشتغال، 

كارآفريني و مهارت هاي زندگي در ايجاد شرايط 
مناسب زندگي براي جوانان شركت كننده در اين 

دوره تأثيرگذار باشد. 
 اين مسئول، آش��نايي با اصول رزومه نويسي و 

مصاحبه شغلي، آش��نايي با مراكز و برنامه هاي 
حمايت��ي كس��ب و كارها، آش��نايي ب��ا مراحل 
راه اندازي كسب و كارهاي خرد، كليات آشنايي 
با زندگي شغلي، آشنايي با آمادگي و برنامه ريزي 

ش��غلي، آش��نايي با قوانين و مقررات كس��ب و 
كار و مهارت ه��اي بازاريابي و ف��روش را از اهم 
س��رفصل هاي دوره مهارت ه��اي عمومي حوزه 
اش��تغال و كارآفريني اين طرح دانست.  رئيس 
جهاددانشگاهي استان بوشهر همچنين آشنايي 
با مهارت هاي مديريت هيجان و مقابله با استرس، 
مهارت ه��اي تصميم گي��ري و مديري��ت زمان، 
مهارت هاي خودآگاهي، مهارت هاي ارتباط مؤثر 
و روابط بين فردي، مهارت ه��اي تفكر انتقادي، 
مهارت هاي همدل��ي، مباني ازدواج، تفكر خالق 
و حل مسئله را از س��رفصل هاي دوره آشنايي با 
مهارت هاي زندگي عنوان ك��رد.  احمدي زاده با 
تأكيد بر اهميت مهارت آموزي س��ربازان يادآور 
ش��د: طرح ملي »س��رباز مهارت« از پروژه هاي 
شاخص جهاد دانش��گاهي اس��ت كه بر اساس 
تأكيد و دغدغه مق��ام معظم رهب��ري مبني بر 
اس��تفاده بهينه از دوران خدمت وظيفه طراحي 

و برنامه ريزي شده است. 

۱۰۰۰ سرباز در جهاددانشگاهي بوشهر آموزش ديدند
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 اختصاص 2میلیارد تومان 
برای نوسازی بافت فرسوده مشهد 

بافت تاريخي مشـهد حدود 2هـزار و 667     خراسان رضوي
هكتار، معادل يك دهم وسعت اين شهر است. 
مرجان اكبري معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي خراس��ان رضوي با اش��اره به اينكه بافت تاريخي مشهد 
حدود 2هزار و 667 هكتار اس��ت كه معادل يك دهم وس��عت اين شهر 
بافت تاريخي ابالغ شده است، گفت: »براي نوسازي و مرمت بافت حدود 
22 ميليارد تومان اعتبار را درخواس��ت كرديم ك��ه در نهايت به رقمي 
نزديك به 2 ميليارد تومان براي حدود پنج سال بسنده كردند.  وي افزود: 
اين درحالي است كه رقم درخواستي ما يك حداقل و نه حداكثر است، از 
طرفي به دليل محدود بودن رقم تخصيصي، در حال حاضر بس��ياري از 
فارغ التحصيالن را در استان از دانشگاه سبزوار در رشته مرمت و در مقاطع 
كارداني، كارشناسي و ارشد و همچنين در دانشگاه نيشابور، تربت حيدريه 
و گناباد در رشته باستان شناسي داريم كه به علت محدود بودن اين رقم 
كاري برايشان موجود نيست؛ در حالي كه اگر اين فضا باز شود، هم اشتغال 
براي افراد تحصيل كرده فراهم خواهد شد، هم به آثارمان رسيدگي كرده و 
هم پروژه هاي جاذبه گردشگري ما شكل و شماي بهتري مي يابد.  معاون 
ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
خراسان رضوي با اش��اره به مرمت و احيای دو بناي كاخ خورشيد كالت 
و مسجد جامع رشتخوار از حدود 25 س��ال پيش، ادامه داد: احيای كاخ 
خورشيد در واقع به صورت قطره چكاني صورت گرفته و قطره  چكاني دو 
ضرر در پي دارد؛ يكي اينكه از ابتدا، كار در هيبتي كه بايد ظهور يافته و خود 
را معرفي كند، ديده نمي شود و به طور مثال اگر اكنون به كاخ خورشيد 
برويد، خأل زيادي مي بينيد مانند اينكه چرا نورپردازي صورت نگرفته يا 
موارد ديگر؛ حال آن كه اين امر بدين خاطر است كه كار از اول ديده نشده و 

ما حتي باور نداشتيم كه اين پروژه تا به اين جا هم برسد.

ورزشگاه 22 گوالن، آتلیه عكس مسئوالن!
س�ال 1384 بود كه كلنگ احداث ورزش�گاه 6 هزار نفري مجموعه 
ورزشي 22 گوالن سنندج به زمين زده شد. ساخت اين ورزشگاه براي 
استان محروم كردستان آنقدر ارزشمند بود كه حتي روستانشينان 
هم از شنيدن اين خبر به شوق آمدند. هر چند در همان اوايل وقتی هر 
مسئولي به سراغ اين مجموعه مي آمد، قول اتمام آن را تا چند ماه آينده 
مي داد، اما بعد از اينكه عمر ساخت اين مجموعه به باالي 10 سال رسيد، 
جمالت با 11سال گذشت... ، 12 سال گذشت... ، 13 سال گذشت... ، و 
14 سال گذشت... ، شروع مي شود و جالب توجه اينكه مسئوالن امر، 
ديگر كاري به زمان به زمين خوردن كلنگ ندارند و ترجيح مي دهند با 
اين ميراث تاريخي)!( عكس يادگاري بگيرند و البته اين كار در دوران 
انتخابات حتماً براي جمع ك�ردن رأي، كمك حالش�ان خواهد بود. 

    
14 س��ال پيش وقتي مس��ئوالن وقت س��ازمان تربيت بدني كلنگ 
ورزشگاه 6 هزار نفري مجموعه 22 گوالن، كه يكي از مطالبات مردم 
كردستان است را در س��نندج به زمين زدند فكرش را هم نمي كردند 
روزي اين مجموعه به ميراث كش��ور تبديل شود. روز كلنگ زني مثل 
تمام مراسمات ديگر با كلنگ روبان زده و مسئوالن كت و شلوار پوشيده 
به پايان رسيد. اما بعد از آن اين مجموعه چهار دوره رياست جمهوري، 
دو رئيس سازمان تربيت بدني، دو وزير ورزش و جوانان، چهار استاندار 
و شش مديركل ورزش و جوانان استان كردستان را هم به خود ديد اما 

قيچي روبان زده افتتاح را نديد. 
   اعتبارات و وعده هاي بي عمل

بي شك يكي از بزرگ ترين مشكالت كشور اين است كه هيچ مسئول باال 
دستي از مديران پايين تر در مورد عمكردشان، گزارشي نمي گيرد و هرگز 
خبري در مورد بازخواس��ت يا توبيخ مديري به خاطر كم كاري منتشر 
نمي شود. كلنگ پروژه ها به زمين زده مي شود و محل تأمين اعتبارات هم 
مشخص مي شود، اما نه تنها كاري انجام نمي شود، بلكه مديران با سالم و 
صلوات دريافت تابلو فرش و لوح تقدير جاهايشان را عوض مي كنند.  در 
مورد ورزشگاه 6 هزار نفري مجموعه ورزشي 22 گوالن سنندج همين بس 
كه وزير كشور به عنوان يكي از بلند پايه ترين مسئوالن، ياد گرفته سالي 
يكبار سري به اين مجموعه بزند و در حالي كه برخی مديران »بله قربان گو« 
وي را احاطه كرده اند، وعده هايي بدهد و پس از گرفتن چند عكس يادگاري 
آنجا را ترك كند.  البته مديران اس��تاني هم اين رفتار مس��ئوالن ملي را 
سرمشق خود قرار داده و خوب مي دانند، كسي كه خودش به حرف هايش 

عمل نمي كند، چطور مي خواهد آنها را بازخواست كند!
ارديبهشت ماه سال گذشته يعني 1۳ سال بعد از به زمين خوردن كلنگ اين 
مجموعه بود كه مدير عامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 
مثل مديران قبلي به كردستان رفت تا بازديدي از سالن 6 هزار نفري شهر 
سنندج داشته باشد. اما جالب تر اينكه اين مدير هم طاقت نياورد وعده اي 
بي اساس ندهد، به همين دليل اعالم كرد اين پروژه نهايتاً تا دهه فجر1۳97 
و با 10 ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملي به طور كامل به بهره برداري 
مي رسد.  يك ماه بعد يعني در خرداد 97 بود كه استاندار كردستان حس 
كرد خيلي وقت است به سراغ ورزشگاه نرفته، بنابراين گريزي به آن زد و 
اتمام پروژه 6 هزار نفري مجموعه 22 گوالن سنندج را يكي از دغدغه هاي 
مهم و اولويت دار خود بيان كرد و گفت كه از محل اعتبارات اس��تاني 10 
ميليارد تومان اعتبار به اين پروژه اختصاص داده شده است.  حامد جواليي 
علت تأخير اين ورزشگاه را به كمبود اعتبارات گره زد و اظهار اميدواري كرد 
با 20 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته ملي و استاني، كردستاني ها حتماً 
در جشن افتتاح اين پروژه شركت خواهند كرد.  2 ماه تا بهمن ماه 97 و وعده 
بهره برداري از ورزشگاه مانده بود كه وزير كشور به كردستان رفت و دلش 
نيامد عكسي با خرابه هاي آن نگريد. البته هيچ كس متوجه نشد چرا مسئولي 
در اين رده و جايگاه نپرسيد »آيا از آذر تا بهمن مي شود اين ويرانه را تكميل 

كرد؟« هر چند وعده هاي قبلي خودش را هم فراموش كرده بود. 
   عكس يادگاری دوباره وزير كشور

وقتي به حرف هاي مديران استاني و مسئوالن كشوري توجه مي كنيم، 
همه به اختصاص يافتن بودجه و اعتبار و وعده افتتاح مربوط مي شوند. 
ولي در عمل هيچ اتفاقي نمي افتد.  گواه اين ادعا هم اينكه، استانداري كه 
سال قبل وعده داده و چشم به دهه فجر و بهره برداري از ورزشگاه دوخته 
بود امسال هم گفته بود با توجه به روند تكميلي خوبي كه در پيش است 
زودتر از شهريور ماه )98( شاهد به بهره برداري رسيدن ورزشگاه 6 هزار 
نفري 22 گوالن سنندج خواهيم بود.  اما ش��ايد اتفاق ويژه روز گذشته 
كشور را بتوان در بازديد دوباره وزير كشور از اين ورزشگاه دانست. رحماني 
فضلي كه سال گذش��ته هم همين كار را كرده بود و عكس هايي را براي 
آلبومش برده بود امسال هم شايد از روي عادت به سراغ ورزشگاه 6 هزار 
نفري 22 گوالن سنندج رفت تا به همه كردستاني ها ثابت كند چقدر به 

فكرشان هست و خوب مي داند خرابه شان حاال 14 ساله شده است.

 زلزله زدگان اعانه نمی خواهند
حمایت می خواهند 

باز هم آبان ماه و باز ه�م زلزله اي در دل س�رما و ويراني بناهايي كه 
تنها سرپناه هموطنانمان در مناطق مختلف بود. زلزله بامداد جمعه 
هفدهم آبان ماه در محدوده روستاي ترك در 25 كيلومتري شمال 
ميانه كه خرابي هاي زيادي به جاي گذاشت، اذهان را به 21 آبان ماه 
1396 برد. زماني كه زلزله 7/3 ريشتري، كرمانشاه را لرزاند و ايران را 
سياه پوش كرد. حتماً اولين دعاي همه ايرانيان اين است كه هيچ وقت 
حادثه اي رخ ندهد و عزيزي از دست نرود و نياز به كمكي نباشد. اما به 
راستي چقدر براي حوادث غيرمترقبه اي كه به علت تكرارشان حاال 
به يك اتفاق عادي و هميشگي تبديل شده اند، آمادگي داريم؟ آيا باز 
هم بايد منتظر ديدن مسئوالني باشيم كه با هول و وال به اين طرف و 
آنطرف مي دوند و چنين وانمود مي كنند كه حتي در مخيله شان هم 
نمي گنجيده كه اين اتفاق بيفتد و احتماالً دوباره غافل گير شده اند!

    
غرب و شمال غرب ايران هميشه شاهد اتفاقات ناگوار زيادي بوده اند. 
از سيل و آتش سوزي گرفته تا زلزله اي كه گويي بر پيشاني آنها نوشته 
شده است. اما در اين ميان، نوع نگاه و عملكرد مسئوالن با اين موضوع 
بسيار مهم است.  بعد از زلزله كرمانشاه تمام ايران بسيج شد تا به ياري 
هموطنان آس��يب ديده برود. مقدار و نحوه كمك ه��ا مهم نبود، مهم 
اين بود كه زلزله زدگان نبايد تنها مي ماندند.  در آن زمان وام هايي به 
زلزله زدگان داده شد تا بتوانند خود را از مشكالت به وجود آمده برهانند. 
وام هايي كه دو سال استراحت داشتند و حاال شمارش معكوس براي 
پايان اين مدت فرا رسيده است.  در زلزله كرمانشاه بيش از 620 نفر از 
هموطنان جان خود را از دس��ت دادند و باالي 10 هزار نفر هم زخمي 
شده و صدمه ديدند. اما تخريب خانه و سرپناه ها و مرگ دام ها و ويران 
شدن مزارع بيش از هر چيز ديگري مي توانست اين درد را افزايش دهد.  
بر همين اساس وام هايي به زلزله زدگان داده شد و امروز مدت دو ساله 
امهال وام هاي آنان به اتمام مي رس��د ولي زلزله زدگان مي گويند اصاًل 

شرايط خوبي ندارند و اولين درخواستشان تمديد اين مدت است. 
   زلزله اي روي زلزله ديگر

هنوز مشكل كرمانشاهي ها حل نش��ده كه زلزله اي ديگر آذربايجان و 
ايران را متاثر كرد. زمين لرزه اي به بزرگي 5/9 ريش��تر كه شهر ترك 
در شهرستان ميانه استان آذربايجان ش��رقي را لرزاند و با فوت 6 نفر و 

مصدوميت ۳04 نفر، منازل زيادي را در آستانه سرما ويران كرد. 
در كنار اين خس��ارات جاني و مالي، از دس��ت رفتن سرمايه هاي كار و 
اشتغال و درآمد روس��تاييان بيش از هر چيز ديگري مي تواند در آينده 
به آنها ضربه بزند.  در گزارشي كه وزارت جهاد كشاورزي منتشر كرده، 
عنوان شده تاكنون به بيش از 270 جايگاه نگهداري دام خسارت وارد 
شده كه بر اساس آن ۳00 رأس دام سنگين و 850 رأس دام سبك در 
اثر تخريب اماكن دامي تلف شده اند.  هر چند مسئوالن در اولين اقدام به 
دنبال دفن اين الشه ها هستند اما بايد نحوه حمايت از زلزله زدگان طوري 
تعريف شود كه در كمترين زمان، خسارت آنها جبران و در بازپرداخت 
وام ها هم به درد كرمانشاهي ها دچار نشوند.  كوتاه سخن اينكه، تخريب 
زلزله فقط به خانه ها و اماكن ختم نمي ش��ود و حتماً صدمات روحي و 
رواني و ترس هاي وقت و بي وقت عاملي هستند كه بازگشت به زندگي 
عادي را به چالش مي كشند. با اين حال با نگاهي به كرمانشاه دو سال بعد 
از زلزله اش نشان مي دهد شرايط نامناسب زندگي زلزله زده هايي كه هنوز 
نتواسته اند به روال عادي زندگي برگردند و حتي هنوز هم برخي از آنها 
درگير ساختن سرپناه هستند، مي طلبد تا مسئوالن در نوع تصميمات 
و حمايت هاي خود از آنها و زلزله زدگان آذربايجان تدابيري را بينديشند 

كه اين هموطنان بتوانند با آرامش به زندگي خود بازگردند. 

محمدرضا هادیلوسیداحمد هاشمي اشكا

برگزاری جشن یاوران ام المومنین حضرت خدیجه)س( در قم 
مناسـبت  بـه      قم
سالگرد ازدواج 
پيامبـر)ص( و حضرت خديجـه كبري )س( 
ششمين اجتماع بزرگ ياوران ام المؤمنين با 
عنوان »برترين انتخاب« در سـالن فرهنگي 
ورزشي خانه مهندس پرديسان قم برگزار شد. 
حجت االس��الم حبيب اهلل فرحزاد اس��تاد حوزه 
علميه با اشاره به لزوم آشنايي با زندگي ام المومنين 
حضرت خديجه)س( گفت: بايد سعي كنيم نام، 

ياد، اخالق و سيره حضرت خديجه)س( هميش��ه زنده بماند.  وي با اشاره به ويژگي هاي اخالقي حضرت 
خديجه)س( افزود: ايثار، گذش��ت و حمايت مادي و معنوي بانو خديجه)س( از پيامبر)ص( و دين الهي 
بايد الگوي ما در زندگي قرار بگيرد.  گفتني است، مؤسسه خيريه حضرت خديجه)س( با عنايت حضرت 
خديجه)س( و با هدف حمايت از گرفتاران، سيل زده ها، زلزله زدگان، كمك به محرومان، قرباني كردن و اطعام 

ايتام راه اندازي شده است و تاكنون بيش از 100 هزار زائر اولي را به قم، مشهد و كربال اعزام كرده است. 

كرجي ها امسال صاحب 56 اتوبوس جدید شهري مي شوند   
رئيس سازمان     البرز
حمل ونقل بار و 
مسـافر شـهرداري كرج از تصويب اليحه 
خريد ۵6 دستگاه اتوبوس جديد براي اين 

كالنشهر خبرداد.
مجيد اس��تادكاظمي، رئيس س��ازمان حمل 
ونقل بار و مسافر شهرداري كرج گفت: تا پايان 
س��ال جاري 56 اتوب��وس جدي��د وارد ناوگان 
عمومي مي شود.  وي افزود: 60 ميليارد تومان 

از اعتبار خريد 56 دستگاه اتوبوس از محل فروش اوراق مشاركت و باقي آن از بودجه شهرداري كرج 
تأمين خواهد شد.  رئيس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري كرج ادامه داد: براي خريد اين تعداد 
اتوبوس با شركت اسكانيا مذاكره مي شود.  استادكاظمي با اشاره به اينكه در ابتدا انتشار اوراق مشاركت 
۳00 ميليارد توماني براي خريد 150 دستگاه اتوبوس مدنظر بوده است، گفت: پيش از اين وزارت كشور 
با فروش 60 ميليارد تومان اوراق مشاركت موافقت كرده بود.  وي به وعده شفاهي وزارت كشور اشاره كرد 
و افزود: اگر ديگر شهرداري ها نتوانند سهميه فروش اوراق مشاركت خود را جذب كنند سهميه شهرداري 
كرج افزايش يابد.  رئيس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري كرج ادامه داد: مصوبه تخصيص 90 

ميليارد تومان براي خريد اتوبوس هاي جديد به تصويب شوراي شهر كرج رسيده است.

زابل میزبان بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان
بيست و نهمين      سيستان وبلوچستان
ه  ر ا جشـنو
تئاتر استاني سيستان و بلوچستان از 22 تا 2۴ 
آبان همزمـان با هفتـه وحدت بـا همكاري 
دانشگاه زابل در اين شهرستان برگزار مي شود. 
حسين مسگراني مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
سيس��تان و بلوچستان گفت: بيس��ت و نهمين 
جشنواره تئاتر اس��تان همزمان با هفته وحدت 
در شهرس��تان زابل برگزار مي ش��ود.  وي افزود: 

در تالشيم رخدادهاي فرهنگي و هنري نه تنها در گستره استاني بلكه سراسري را با كمك مسئوالن در 
شهرستان ها برگزار كنيم.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي سيس��تان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به 
ظرفيت دانشگاه زابل و همچنين دانشكده هنر و وجود رشته نمايش در اين دانشگاه، تصميم به برگزاري 
جشنواره تئاتر استاني در اين شهرستان گرفته شد.  مسگراني تصريح كرد: اين دانشگاه به دليل داشتن فضاي 

مناسب و سالن هاي متعدد آمادگي كامل خود را جهت ميزباني هنرمندان تئاتر استان اعالم كرده است.

كمك 25 میلیارد توماني مراكز نیكوكاري به نیازمندان سمناني   
در هفت ماهـه     سمنان
گذشته امسال 
2۵ ميليارد تومان از طريـق مراكز نيكوكاري 
استان جمع آوري و به نيازمندان اهدا شده است. 
محمد قوس��ي قائم مقام كميته امداد اس��تان 
سمنان با بيان اينكه 60 مركز نيكوكاري در استان 
فعال است، گفت: طي مدت هفت ماهه نخست 
سال جاري مردم نوع دوست استان 25 ميليارد 
و 406 ميليون تومان از طريق مراكز نيكوكاري 
به نيازمندان كمك كردند.  وي افزود: مبالغ جمع آوري  شده اين مراكز در سرفصل هاي فرهنگي، اشتغال، 
مشاوره، كالس هاي قرآني، تهيه سبد كاال، كمك هزينه جهيزيه و غيره هزينه مي شود.  اين مقام با اشاره به 
اينكه مراكز نيكوكاري بيشتر در داخل مساجد قرار دارند، تصريح كرد: هدف از اين اقدام اين بود كه تا مردم 
بيشتر با اين مراكز و كاركرد آنها آشنا شوند لذا در مساجد تعبيه شد تا در بطن جامعه قرار گيرند.  قائم مقام 
كميته امداد استان سمنان يكي از مزيت هاي خوب وجود اين مراكز نيكوكاري يافتن افراد نيازمند در داخل 
محالت و مساعدت به اين خانواده هاست، افزود: در واقع مردم به محله خود كمك مي كنند تا خانواده اي 
نيازمند و درمانده نباشد.  قوسي تصريح كرد: مبالغ جمع آوري  شده اين مراكز در سرفصل هاي فرهنگي، 

اشتغال، مشاوره، كالس هاي قرآني، تهيه سبد كاال، كمك هزينه جهيزيه و غيره هزينه مي شود. 

 گشت هاي حفاظتي تلفیقي 
در زنجان راه اندازي شد  

گشـت هاي حفاظتـي تلفيقي      زنجان
يگان هـاي امور اراضـي، منابع 
طبيعي، سازمان ملي زمين و مسكن، و سازمان محيط زيست 

استان زنجان راه اندازي شد. 
س��رگرد رضا مهديون فرمانده ي��گان حفاظ��ت اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان زنجان با اشاره به راه اندازي گشت هاي 
حفاظتي تلفيقي يگان هاي چهار گانه امور اراضي، منابع طبيعي، 
سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان محيط زيست استان زنجان 
گفت: ب��ا راه اندازي اين گش��ت هاي تلفيقي فص��ل جديدي در 
برخورد با متخلفان و زمين خواران حوزه تخريب و تصرف اراضي 
ملي را شاهد خواهيم بود.  وي افزود: مأموريت يگان هاي مذكور 
تا حدودي هم سو با هم مي باش��ند لذا پيش بيني مي شود اجراي 
گشت تلفيقي در استان نتايج خوبي در پي داشته باشد.  فرمانده 
يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در ادامه 
تأكيد كرد:  با فرا رسيدن فصل پائيز و زمستان تخريب، تصرف، 
كشت هاي غير مجاز در اراضي ملي، قاچاق چوب آالت جنگلي نيز 

افزايش مي يابد و در صدد هستيم با جديت برخورد كنيم.

 آغازثبت نام در طرح اقدام ملي مسكن 
در گلستان از هفته آینده      

طرح اقدام ملي مسكن در برخي     گلستان
از شهرهاي اسـتان گلستان در 
هفته آينده آغاز می شـود و متقاضيان مي توانند با ورود به 

سايت اقدام به ثبت نام كنند. 
حسين محبوبي مدير كل راه و شهرسازي استان گلستان با بيان 
اينكه وزارت راه و شهرسازي در تازه ترين اقدام خود در حوزه مسكن 
طرح )اقدام ملي تأمين مسكن ( را در سطح 10 استان كشور آغاز 
كرده و استان گلستان نيز جزو اين طرح است، گفت: از هفته آينده 
متقاضيان مي توانند با ورود به سايت راه و شهرسازي استان گلستان 
ثبت نام كنند.  وي با اشاره به شرايط متقاضيان در طرح مسكن ملي 
افزود: در اين طرح چهار شرط اصلي تأهل، فاقد مالكيت خصوصي، 
عدم استفاده از امكانات دولتي از قبيل زمين، آپارتمان يا تسهيالت 
ويژه يارانه دار و داشتن پنج سال سابقه سكونت در شهر لحاظ شده 
است.  مديركل راه و شهرس��ازي استان گلستان خاطر نشان كرد: 
توانايي تأمين هزينه ساخت مسكن به غير از تسهيالت بانك و امكان 
سپرده گذاري ۳00 ميليون ريال در بانك مسكن به منظور اطمينان 

از توانايي متقاضي از ديگر شرط هاي ثبت نام است.

 برپایي ۸۰ غرفه صنایع دستي 
در جشنواره ملي فرهنگ اقوام لرستان 

۸۰ غرفه صنايع دستي با حضور     لرستان
۱۰۰ هنرمند از 27 استان كشور 
در جشنواره فرهنگ اقوام در قلعه فلك افالك استان لرستان 

برپا شده است. 
سيدامين قاسمي مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي لرستان در مراسم افتتاحيه جشنواره ملي فرهنگ اقوام 
گفت: اس��تقبال خوب بوده و حدود 27 اس��تان كش��ور با 100 
هنرمند در اين جشنواره كه در قلعه فلك افالك استان لرستان 
و از تاريخ 16 تا 20 آبان برپا است حضور دارند.  وي افزود: يكي 
از مهم ترين وظايف وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي توسعه گردشگري داخلي است و معرفي جاذبه ها و تقويت 
صنعت نوپاي گردشگري است و همين عامل ما را بر آن داشت كه 
لرستان ميزبان اين جشنواره در استان هاي غربي باشد.  مديركل 
ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي لرستان با بيان اينكه 
جش��نواره فرهنگ اقوام بخش هاي مختلفي دارد، تصريح كرد: 
مهم ترين بخش، برپايي 80 غرفه صنايع دستي است كه بيش از 

يك صد هنرمند دستاوردهاي خود را به نمايش گذاشته اند. 

 1000 دانش آموز دختر استان مرکزي 
به مناطق عملياتي مي روند

افتتاح چند طرح بزرگ بيمارستاني و صنعتي 
در برنامه سفر رئيس جمهور به يزد

   مركزي يك هزار و ۴۵2 
ز  مـو نش آ ا د
دختر اسـتان مركزي تا چهـارم آذرماه به 
مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس در 

جنوب كشور اعزام مي شوند. 
سرهنگ پاسدار »احمد ش��هرجردي« معاون 
روابط عمومي س��پاه روح اهلل اس��تان مركزي با 
اشاره به اعزام يك هزار و 452 دانش آموز دختر 
استان مركزي به مناطق عملياتي هشت سال 
دفاع مقدس در جنوب كش��ورتا چهارم آذرماه 
گفت: شهرستان اراك با اعزام 616 دانش آموز 
به مناطق عملياتي هشت س��ال دفاع مقدس 
بيشترين سهم راهيان نور دانش آموزي استان 
مركزي را به خ��ود اختصاص داده اس��ت.  وي 
افزود: اين دانش آموزان از مقطع دوم متوسطه 
هس��تند و از 18 آبان م��اه جاري ب��ه مناطق 
عملياتي دفاع مقدس اعزام مي ش��وند و اولين 

اردوي راهيان ن��ور دانش آم��وزي نيز ب��ا اعزام 
88 دانش آم��وز از شهرس��تان زرنديه خواهد 
بود.  معاون روابط عمومي استان مركزي ادامه 
داد: اعزام كاروان ه��اي راهيان نور دانش آموزي 
دختران اين استان تا چهارم آذرماه سال جاري 
ادامه دارد و اعزام راهيان نور دانش آموزي پسران 

استان نيز از اسفندماه امسال آغاز مي شود.  
ش��هرجردي، با بيان اينكه اع��زام دانش آموزان 
به مناطق عملياتي جن��گ تحميلي اختياري و 
با رضاي��ت والدين انجام مي ش��ود، تصريح كرد: 
اين اردوي دانش آموزي س��ه روزه اس��ت و يك 
پيشكس��وت دفاع مقدس نيز به عن��وان راوي با 
هر كاروان به مناطق عملياتي اعزام مي شود.  وي 
گفت: زائران راهيان نور عمومي به مدت چهار روز 
از مناطق عملياتي هويزه، دهالويه، محل عمليات 
والفجر هش��ت، فكه، چزابه، دشت عباس و اروند 

كنار بازديد مي كنند.

   يزد فرماندار مهريز 
از بهره بـرداري 
نخسـتين واحد سي تي اسـكن بيمارستان 
فاطمه  الزهرا)س( اين شهرسـتان و افتتاح 
چند طرح صنعتي همزمان با سـفر رياست 
جمهـوري بـه اسـتان يـزد خبـر داد. 
رضا زارع زاده فرماندار مهري��ز گفت: همزمان 
با س��فر رئيس جمهور ب��ه يزد )ام��روز( عالوه 
بر نخس��تين واحد سي تي اس��كن بيمارستان 
فاطمه  الزهرا)س(، بندرخشك استان يزد و يك 
شركت كاشي و سراميك در شهرك  صنعتي اين 

شهرستان افتتاح مي شود. 
وي افزود: عمليات اجرايي بندرخشك در سال 
1۳91 در وسعت 700 هكتار در كنار جاده يزد 
به مهريز توسط بخش  خصوصي و حمايت دولت 

با صرف 400 ميليارد تومان آغاز شده است. 
فرمان��دار مهريز عنوان ك��رد: هم اكنون زمينه 

اشتغال 50 نفر به صورت مستقيم و حدود 200 
كارگر فصلي در تنها بندرخش��ك اس��تان يزد 

فراهم شده است. 
زارع زاده يادآور شد: براي اجراي پروژه هاي آماده 
بهره برداري، 25 هزار ميليارد ريال هزينه شده 
كه 10 هزار ميليارد ري��ال آن از محل اعتبارات 
دولتي و 15 هزار ميليارد ريال نيز س��هم بخش 
خصوصي بوده اس��ت.  وي بهره برداري از پروژه 
فوالد چادرملو در اردكان، فاز يك بندرخش��ك 
پيش��گامان در مهريز، بيمارستان خاتم االنبياء 
ابركوه، گازرس��اني به ش��هرك فوالد اش��كذر، 
90كيلومتر از دو خطه س��ازي راه آهن بافق به 
ميبد و 25 كيلومتر از باند دوم جاده يزد - طبس 
را از مهم تري��ن طرح ه��اي آم��اده بهره برداري 
برشمرد و افزود: اين پروژه ها به صورت حضوري 
و ويدئو كنفرانس با حضور رئيس جمهور و اعضاي 

هيئت دولت افتتاح خواهد شد.


