
  كاش�ان: در هفته كتاب و كتابخواني از دو كت��اب با موضوع دفاع 
مقدس با حضور عباس رئيسي بيدگلي نويسنده كتاب ها رونمايي شد.  
عباس رئيسي بيدگلي نويسنده اين دو كتاب گفت: اين دو كتاب »مگر 
شما ايراني نيستيد؟« و »عمو حسين« با موضوع دفاع مقدس و خاطرات 

سال هاي جهاد و حماسه است. 
   البرز: مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان البرز گفت: 
۲۰ مدرسه در پروژه مسكن مهر شهر جديد هشتگرد احداث مي شود.  
محمد دالوريان با بيان اينكه نيازس��نجي در خص��وص احداث مراكز 
آموزشي جديد در شهرك هاي مسكوني از جمله مسكن مهر از طريق 
آموزش و پرورش به نوس��ازي مدارس اعالم مي ش��ود، افزود: در حال 
حاضر حدود ۷ تا ۸  پروژه آموزشي در مسكن مهر شهرجديد هشتگرد 

در حال ساخت است. 
   ايالم: مديركل ارتباط��ات و فناوري اطالعات اي��الم گفت: ۱۰۰ 
روستاي اس��تان ايالم امس��ال به فيبرنوري متصل مي شوند.   عباس 
بيرامي با بيان اينكه محقق شدن زيرساخت هاي دولت الكترونيك در 
مناطق مختلف استان ايالم نيازمند توسعه فيبرنوري در استان است، 
افزود: امسال ۳۰۰ ميليارد ريال براي اجراي ۳۰۰ كيلومتر فيبرنوري 
در مناطق مختلف استان اختصاص يافته كه هم اكنون اين پروژه باالي 

۴۵ درصد پيشرفت دارد. 
  خوزس�تان: رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان گفت۲۸۰ 
قطعه بلبل خرما با همكاري پليس آگاهي آبادان كشف و ضبط شد و در 
اسرع وقت به منظور جلوگيري از تلف شدن پرندگان، پس از اطمينان از 
سالمت آنها در بين دانش آموزان مدرسه پسرانه حافظ آبادان رها سازي 
شدند.  علي فتحي نيا، جريمه هر قطعه بلبل را ۲۰۰ هزار تومان اعالم 
كرد و افزود: خسارتي كه در اثر زنده گيري اين پرندگان به محيط زيست 

وارد مي شود بسيار بيشتر از اين مبلغ است. 
  زنجان: مدير كل بقاع متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه گفت: ۴۰ 
درصد موقوفات در زمينه عزاداري براي اهل بيت)ع( است.  حجت االسالم 
سيدكاظم موسوي افزود: فعاليت هاي موكب هاي اوقاف در ايام اربعين 
باعث رضايت مندي مردم شد و خدمات خوبي در اين موكب ها ارائه شد.  
به گفته وي، از آنجا كه جامعه نيازمند توسعه وقف در حوزه بهداشت و 

درمان است و بايد توجه ويژه به اين بخش صورت بگيرد. 
   س�منان: رئيس اداره مرتع منابع طبيعي اس��تان سمنان بابيان 
اينكه اجراي عملي��ات بيولوژيك در احياي مراتع مؤثر اس��ت، گفت: 
عمليات بيولوژيك مرتع در استان س��منان ۷۰ درصد پيشرفت دارد.  
س��يدابوالفضل وليئي افزود: پيش بيني مي ش��ود اين طرح كه شامل 
بذرپاشي، بذركاري، كپه كاري، تبديل ديم زارهاي كم بازده و ذخيره 

نزوالت آسماني است تا پايان امسال به بهره برداري برسد. 
  سيستان وبلوچس�تان: رئيس اداره شيالت خاش گفت: ساالنه 
بيش از ۱۰۰ تن ماهي در استخرهاي پرورش اين شهرستان برداشت 
و روانه بازار مصرف مي شود.   يوسف ش��هركي افزود: در خاش حدود 
۴۰۰ واحد اس��تخر پرورش ماهي وج��ود دارد كه از اي��ن منظر رتبه 
نخست سيستان و بلوچس��تان را به خود اختصاص داده و قطب مهم 
پرورش ماهي در اس��تخرهاي دو منظوره كش��اورزي و شيالتي اين 
استان است.  به گفته وي، تنوع آب و هوايي و شرايط مناسب اقليمي 
زمينه را براي پرورش ماهيان س��ردآبي و گرم آبي در اين شهرس��تان 

فراهم كرده است. 

   قم مع�اون فرهنگي 
آس�تان مق�دس 
حضرت معصوم�ه)س( از برگزاري برنامه هاي 
ايام معصوميه   تا 16 آذر در حرم مطهر خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمين مهدي احمدي معاون 
فرهنگي آس��تان مقدس حض��رت معصومه)س( 
در تشريح برنامه هاي ايام معصوميه )سالروز ورود 
حضرت معصومه س��الم اهلل عليها به قم تا س��الروز 
رحلت آن حضرت)س(( گف��ت: از آنجا كه قم تنها 
ش��هري اس��ت كه نام گذاري روز آن، بر مبناي ماه 
قمري و مصادف با سالروز ورود حضرت معصومه)س( 
است، لذا به همين مناسبت از ۲9 آبان  تا ۱6آذر در 
حرم مطهر مراسم برنامه هاي ايام معصوميه برگزار 
مي شود.  وي افزود: ۲9 آبان ماه مصادف با شب ورود 
حضرت به قم، بعد از اقامه نماز مغرب و عشا مراسمي 
با سخنراني حجت االس��الم والمسلمين مومني و 
مداحي ميثم مطيعي برگزار ش��د. مراسم كاروان 

شادي ورود حضرت)س( و اجتماع بزرگ مردمي در 
صحن امام رضا)ع( در سالروز ورود حضرت)س( برپا 
خواهد شد. حركت مردمي از ۸ صبح امروز در قالب 

دو كاروان، از مي��دان معصوميه در خيابان امامزاده 
ابراهيم و ميدان مير به سمت صحن امام رضا)ع( آغاز 
مي شود.  معاون فرهنگي آستان مقدس حرم مطهر 

حضرت معصومه)س( از برپايي ايستگاه هاي صلواتي 
در مس��ير كاروان خبر داد و تصريح كرد: سفيران 
كريمه در اين روز در مسير كاروان هاي شادي از مردم 
استقبال مي كنند؛ همچنين در طول ايام معصوميه، 
سفيران كريمه در مبادي ورودي شهر به استقبال 
از زائران خواهن��د پرداخت.  احم��دي برنامه هاي 
اداره خانواده آس��تان مقدس را مورد توجه قرار داد 
و گفت: يك روز خوب يك حس خوب، ويژه برنامه 
اردوهاي دانش آموزي است كه براي ايام معصوميه 
برنامه ريزي شده و اميدواريم كه پس از اين ايام نيز به 
صورت مستمر ادامه داشته باشد.  به گفته وي، اين 
برنامه يك تور كامل حضرت شناسي و حرم شناسي 
ويژه دانش آموزان است كه هر روز در دو بخش صبح 
و عصر برگزار مي شود. مطاف خورشيد، همكالسي 
آسماني، مهماني ملكوت، حريم حرم، عبرت تاريخ و 
سفره كريمه بخش هايي از برنامه يك روز خوب يك 

حس خوب هستند. 

حرمحضرتمعصومه)س(آمادهبرگزاريبرنامههاياياممعصوميهميشود
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88498441سرويس  شهرستان

 مجمع پارلماني بانوان بوشهر
 تشكيل مي شود

به منظور افزايش نقش آفريني زنان،     بوشهر
مجمع پارلماني بانوان استان بوشهر 

تشكيل مي شود. 
 مريم آذرشب مديركل امور بانوان و خانواده استانداري بوشهر با تأكيد 
بر تحقق عدالت جنس��يتي در برنامه ها و اينكه تالش ويژه اي داريم تا 
زمينه افزايش مشاركت بانوان در توس��عه جامعه بيش از پيش فراهم 
ش��ود گفت: مجمع پارلماني زنان استان بوش��هر با تركيب اعضايي از 
مجمع مشورتي شهرستان هاي استان تشكيل مي شود.  وي در نشست 
هم انديشي مش��اوران بانوان فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي استان 
بوش��هر با بيان اينكه، تالش ويژه اي داريم تا زمينه افزايش مشاركت 
بانوان در توسعه جامعه بيش از پيش فراهم شود، افزود: اسناد باالدستي 
و سند چشم انداز ۱۴۰۴ برنامه ششم توسعه تأكيد ويژه اي بر افزايش 
مشاركت بانوان دارد و تالش داريم تا با ايجاد اين مجمع زمينه تقويت 
ساختار حوزه بانوان و خانواده فراهم شود.  مديركل امور بانوان و خانواده 
استانداري بوش��هر با تأكيد بر تحقق عدالت جنسيتي در سياست ها و 
برنامه ها ادامه داد: مأموريت هاي حوزه بانوان و خانواده داراي گستره 
وسيعي است و زنان نقش مهمي در موقعيت هاي مختلف دارند.  آذرشب 
خاطرنشان كرد: بر اس��اس موقعيت هاي اثرگذار زنان و كارگروه هاي 
تخصصي با ايجاد الگوي مجمع مش��ورتي بان��وان درصدد بهره مندي 
حداكثري از ظرفيت و توانمندي باالي زنان اس��تان بوشهر در مسير 

تصميم گيري و تصميم سازي هستيم.

 اشتغالزايي در خراسان جنوبي
 با شكوفايي صنايع بومي 

سال هاست كه در مورد راه اندازي كارگاه ها و توليدي ها در استان هاي 
مختلف صحبت مي شود. اقداماتي كه در نهايت بايد به اشتغالزايي 
و شكوفايي اقتصاد اين مناطق منتهي شود. با اينكه در اين راستا، 
طرح ها و برنامه هاي خوبي هم ارائه و عملياتي شده است اما اخيراً 
در خراسان جنوبي كاري صورت گرفته كه مي تواند الگويي براي تمام 
استان ها باشد و آن هم اينكه قرار است در اجراي پروژه هاي استاني 
تا جايي كه امكان دارد از توليدات و محصوالت بومي استفاده كنند 
كه اين امر عالوه بر باال بردن ميزان اشتغال، مي تواند ميزان فروش 
را نيز افزايش داده و به تبع آن كيفيت محصوالت را هم ارتقا ببخشد. 

    
با اينكه خراسان جنوبي در منطقه اي گرم و خشك قرار دارد اما چه از 
نظر كشاورزي و چه صنايع مختلف ديگر حرف هاي زيادي براي گفتن 
دارد و حاال با تصميمي كه در اين استان گرفته شده است مي توان شهد 

شكوفايي و رونق بيش از پيش كارگاه ها و كارخانجات آن شود. 
وقتي اعالم شد قرار اس��ت پيمانكاران و دستگاه هاي اجرايي در پيش 
برد پروژه هاي عمراني خود از مصالح بومي اس��تفاده كنند بسياري از 
توليدكنندگان اين محصوالت اي��ن اقدام را به فال ني��ك گرفته و به 
ش��دت از آن اس��تقبال كردند.  خبر توجه به توليدات بومي را رئيس 
سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان جنوبي اعالم كرد.  وقتي مجيد 
پورعيسي با بيان اينكه يكي از وظايف ش��وراي فني استان اين است 
كه به تمام پيمانكاران و دستگاه هاي اجرايي ابالغ كند كه در ساخت 
پروژه هاي عمراني از مصالح بومي استاندارد مرغوبي كه در استان وجود 
دارد استفاده كنند، به ايسنا گفت: »اگر مصالح بومي استاندارد در استان 
وجود نداشته باشد نيز بايد انگيزه اي براي بخش خصوصي ايجاد كنيم 

كه مصالح را توليد يا تبديل به استاندارد كنند.«
   شكوفايي استان ها با شكوفايي صنايع بومي خودشان

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان جنوبي گفت: »اعتقاد داريم 
اگر گردش مالي همه مراحل ساخت وس��از يك پروژه عمراني در داخل 
استان باشد، موجب ايجاد اش��تغال و تقويت توليد خواهد شد و عالوه بر 
اين كيفيت مصالح توليدي بهتر و اس��تان ها خودكفا مي شوند. بنابراين 
بايد ببينيم در كدام قسمت كار ايراداتي وجود دارد، به طور مثال از ۲۰۰ 
قلم كااليي كه در پروژه توليد مي كنيم، چند قلم را مي توانيم خود توليد 
كنيم.« وي ادامه داد: »هرچقدر تالش كنيم اين مصالح در استان خريداري 
شود توليدكنندگاني كه اس��تاندارد الزم را ندارند دنبال استانداردسازي 
محصوالت مي روند يا كيفيت توليد خود را بيش��تر كنند.« پورعيسي با 
تأكيد بر فرهنگ س��ازي اين امر، افزود: »اگر پول را در استان خرج كنيم 
ارزش افزوده ايجاد خواهد كرد اما اگر اين پول را در استان هاي ديگر خرج 
كنيم براي آنان اين ارزش افزوده ايجاد خواهد شد.« بي شك اين بهترين 
تصميمي است كه هر استاني مي تواند در جهت شكوفايي و پويايي صنايع 
خود بگيرد. زيرا همان طور كه رئيس س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي 
خراسان جنوبي معتقد اس��ت، زماني كه در اس��تان خريد مي كنيم الزم 
نيس��ت هزينه حمل و نقل و انبارداري بپردازيم.  به گفته اين مس��ئول، 
سازمان مديريت و برنامه ريزي اهرم نظارتي در اين مورد دارد و اكنون دنبال 
شناسايي و تذكر به دستگاه هاي اجرايي هستيم كه مقيد به خريد مصالح 

در استان باشند كه اميدواريم بتوانيم اين امر را فرهنگ سازي كنيم. 
همزمان با هفته بسيج

 ۲۰۵۲ برنامه 
در چهارمحال و بختياري برگزار مي شود 

به مناسبت هفته بسيج در چهارمحال     چهارمحال و بختياري
 وبختياري ۲۰۵۲ عنوان برنامه در همه 
مناطق و شهرس�تان ها با همكاري اقش�ار بس�يج برگزار مي شود. 
س��ردار علي محمد اكبري فرمانده س��پاه حضرت قمربني هاش��م )ع( 
چهارمحال وبختياري با بيان اينكه در اس��تان به مناس��بت هفته بسيج 
همزمان با سراسر كش��ور ۲۰۵۲ برنامه در همه مناطق و شهرستان ها با 
همكاري اقشار بسيج برگزار مي شود، گفت: ديدار با ائمه جماعت سراسر 
استان، برگزاري نمايشگاه چهل سالگي بسيج در فرهنگسراي شهركرد، 
برپايي سه شب جشن با حضور مهمانان كشوري در فرهنگسراي شهركرد، 
برگزاري ۱۰ نمايشگاه اقتصادي، اعزام تيم هاي پزشكي سالمت به مناطق 
صعب العبور استان، برپايي همايش هاي پياده روي  خانوادگي، برگزاري ۴۳ 
يادواره شهدا در پايگاه هاي بسيج محالت، عطر افشاني قبور مطهر شهدا، 
ميقات صالحين و حضور در نماز جمعه، برگزاري جش��نواره جهادگران 
علم و فناوري، برپايي نمايشگاه اختراعات بسيج از جمله برنامه هاي اين 
پايگاه هاست.  وي با بيان اينكه فرهنگ بسيجي شناسنامه انقالب اسالمي 
است، افزود: فرهنگ بسيجي يعني فرهنگ عشق به خدا و مقابله با جهاد 
نفس، اطاعت پذيري محض از اوامر واليت فقيه، اخالق مداري، پاسداري از 
اصول و ارزش هاي اسالمي، عشق به شهدا و صدور انقالب اسالمي و صدها 
فرهنگ ديگري كه در قاموس بس��يج وجود دارد.  فرمانده سپاه حضرت 
قمربني هاشم )ع( چهارمحال  و بختياري در ادامه با بيان اينكه اين برنامه ها 
تنها مختص كساني كه عنوان بس��يجي عادي يا فعال دارند نيست بلكه 
براي عموم مردم برگزار مي ش��ود، از همه هم استاني ها دعوت كرد تا در 

برنامه هايي كه براي آنها تدارك ديده شده است شركت كنند.

سد كرج ثبت ملي مي شود
سد اميركبير كه در س�ال 134۲ بر روي رودخانه كرج احداث شد 
اولين س�د چندمنظوره ايران به ش�مار مي آيد ك�ه در گذر زمان 
به نام همين رودخانه معروف و حاال بيش�تر مردم آن را با نام س�د 
كرج مي شناس�ند. اين س�د عالوه بر تأمين بخش�ي از آب مورد 
نياز پايتخت و توليد انرژي، به خاطر قرار گرفتن در جاده چالوس 
امروز به يكي از مناطق گردشگرپذير تبديل شده است و به همين 
خاطر چند روز پيش مديركل ميراث فرهنگي استان البرز از تالش 
براي ثبت ملي اين س�د و ش�هر صنعتي- تاريخي البرز خبر داد. 

    
كساني كه حداقل يكبار از جاده چالوس، زيباترين جاده كوهستاني ايران 
عبور كرده باشند، قبل از رسيدن به تونل كندوان درياچه اي را ديده اند كه 
محصول جمع شدن آب در پشت سد كرج است.  جايي كه در تابستان به 
خاطر دارا بودن امكانات ورزش هاي آبي از جمله قايق سواري، اسكي روي 
آب و ماهيگيري، هر روز تعداد زيادي از هموطنان را به سمت خود جذب 
مي كند و در زمستان هم با در كنار هم قرار دادن آب و برف و كوه، نقاشي 
زيبايي از آفرينش را به تصوير مي كشد.  بعد از گذشت نيم قرن از خدمات 
دهي سد كرج در زمينه تأمين آب شرب پايتخت نشينان و توليد انرژي 
برقابي حاال مسئوالن به فكر ثبت ملي اين اثر صنعتي افتاده اند و بر همين 
اساس چند روز پيش خبر آمد كه مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري البرز از پيگيري هاي مورد نياز براي انجام اين كار خبر داده 
بود.  حجت االسالم فخرالدين صابري با اشاره به اينكه نمي توانيم از كنار سد 
اميركبير به عنوان يك ميراث ارزشمند صنعتي به راحتي بگذريم، گفته بود: 
»سد اميركبير كرج به عنوان يك سد بتني و قديمي كشور به شمار مي آيد 
اما نبايد فراموش كنيم كه حتماً جزو ميراث هاي صنعتي البرز است. بنابر 
اين پرونده آن در حال آماده سازي براي همايش ميراث صنعتي كشور است 
تا به عنوان ميراث صنعتي ثبت ملي شود.« ناگفته نماند تاكنون چند ميراث 
صنعتي در استان البرز به ثبت رسيده است كه در همين رابطه مي توان به 

كارخانه هاي قند و ذوب آهن كرج اشاره كرد. 
   اولين سد ايران در زيباترين جاده دنيا

يكي از ويژگي هاي بارز سد كرج اين است كه در جاده چالوس قرار دارد. جاده 
چالوس يكي از مهم ترين جاده هاي دسترسي به شمال ايران به شمار مي آيد 
كه زيباترين جاده كوهستاني كشور و جزو پنج جاده زيباي جهان است.  
محور چالوس - كرج از بي نظيرترين مناظر و چشم اندازهاي بكر و طبيعي 
و از پرطرفدارترين مسيرهاي منتهي به شمال كشور است كه در ميانه آن، 
درياچه اي مملو از ماهيان مختلف تمام سكوت كوه را شكسته و دنيايي ديگر 
مي سازد. بنابراين ساده از كنار سد كرج گذشتن جفا به اين اثر ملي و ماندگار 
است.  حال با توجه به صحبت هاي مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري البرز در رابطه با پيگيري هاي الزم براي ثبت ملي اين اثر مي توان 
به بسياري از شايعات در مورد مشكل دار بودن اين سد و برنامه هاي دولت 
براي از رده خارج كردن آن خط بطالن كشيد. همچنين تونلي كه قرار است 
آب رودخانه را به تهران منتقل كند هم در شرايطي مي توان اجرايي شود كه 

آسيبي به اين سد و درياچه زيباي پشت آن وارد نكند.

سجاد مرسلي زيبا احمدي

پلدختر لرستان صاحب ميني  پااليشگاه مي شود 
نخس�ت  ف�از      لرستان
ميني پااليشگاه 
پلدختر كه دهه فجر س�ال ۹6 كلنگ زني شد، 
امس�ال م�ورد بهره ب�رداري ق�رار مي گي�رد. 
س��يد حميدرض��ا كاظم��ي نماين��ده مردم 
پلدختر و معموالن، با اش��اره به اينكه پروژه 
ميني پااليش��گاه پلدختر دهه فجر سال 96 
كلنگ زني شد، گفت: در بازديدي كه به همراه 
سرمايه گذار از اين پروژه داش��تيم، قول داد 

كه فاز نخست آن در دي ماه 9۸ به بهره برداري برس��د و اميدواريم اين قول عملي شود.  وي افزود: 
فاز نخست براي بهره برداري چندين مشكل داش��ت كه هماهنگي هاي الزم برای رفع مشكالت و 
موانع انجام ش��ده اس��ت.  نماينده مردم پلدختر و معموالن ادامه داد: مجوزات الزم را از وزير نفت 
نيز گرفته ايم و مشكل خاصي در حال حاضر وجود ندارد.  كاظمي تصريح كرد: اين فاز حدود ۱۲۰ 
فرصت شغلي مستقيم ايجاد مي كند و مي تواند در بحث اشتغال و صنعت در شهرستان فرصت هاي 
خوبي فراهم كند.  به گفته وي، فاز دوم كه توليد بنزين و مشتقات آن است نيز در دستور كار بوده 

و بالفاصله آغاز خواهد شد. 

نخستين ساالنه طراحي معاصر سمنان گشايش يافت  
دبير نخستين     سمنان
ساالنه طراحي 
معاصر سمنان از گش�ايش نمايشگاه آثار 
نخستين س�االنه طراحي معاصر سمنان با 

حضور 100 اثر خبر داد. 
غالمرضا سماوي دبير نخستين ساالنه طراحي 
معاصر سمنان گفت: نخستين ساالنه طراحي 
معاصر سمنان در گالري سيمرغ فرهنگسراي 
كومش سمنان برپا شده است.  وي با اشاره به 

به نمايش درآمدن بيش از يك صد اثر هنري در اين نمايش��گاه افزود: اين تعداد اثر از بين ۵۵۰ اثر 
ارسالي از ۱۱۰ هنرمند به دبيرخانه اين نمايشگاه ساالنه با رأي هيئت داوران انتخاب و به نمايش در 
آمده است.  دبير نخستين ساالنه طراحي معاصر سمنان با بيان اينكه آثار به نمايش در آمده از 6۰ 
هنرمند است ادامه داد: نمايشگاه آثار نخستين ساالنه طراحي معاصر سمنان به مدت دو روز به روي 
عالقه مندان گشوده می شود.  به گفته وي؛ داوري اين س��االنه را سيروس آقاخاني، هادي رحمتي، 

فرامرز خاني و غالمرضا سماوي بر عهده داشتند.

يزد الگوي اقتصاد دانش بنيان در كشور مي شود
با توج�ه به نگاه      يزد
بس�يار مثب�ت 
رئيس جمهور به يزد در حوزه اقتصاد دانش 
بنيان، اين استان الگوي اقتصاد دانش بنيان 

در كشور مي شود. 
محمدعلي طالبي، اس��تاندار يزد در جلس��ه 
كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري 
و نوآوري در يزد با اش��اره به نگاه بسيار مثبت 
رئيس جمهور به استان در حوزه اقتصاد دانش 

بنيان و تأكيد وي بر لزوم توجه جدي به اقتصاد دان��ش بنيان و حوزه هاي فناوري و نوآوري گفت: 
در همين راس��تا طرح »يزد؛ الگوي اقتصاد دانش بنيان در كش��ور« را در دستور كار اجرايي خود 
قرار داده ايم.  وي با اشاره به طرح پيش��نهاد ايجاد پارك صنعتي دانشگاه يزد افزود: بايد مطالعات 
بيش��تري درباره راه هاي اجراي طرح انجام و نحوه و ميزان حمايت بخش خصوصي نيز مشخص 
شود.  استاندار يزد با بيان اينكه از هر ظرفيت جديدي كه بتواند به صنايع دانش بنيان كمك كند و 
منطبق بر اولويت هاي استان باشد حمايت مي كنيم، ادامه داد: بايد نحوه تأمين فضاي اين صنايع 

به شكلي باشد كه زمينه ايجاد اشتغال را فراهم كند. 

8۰ كيلومتر از كشف رود احيا مي شود
بي�����ش از      خراسان رضوي
مت�ر  ۸كيلو 0
كش�ف رود، از قبل از پُل ش�اهنامه تا پنج 
كيلومتر بعد از چرم ش�هر احيا خواهد شد.
مهدي يعقوبي معاون خدمات و محيط زيست 
ش��هري مش��هد گفت: بي��ش از ۸۰ كيلومتر 
كشف رود، از قبل از پُل شاهنامه تا پنج كيلومتر 
بعد از چرم شهر احيا خواهد شد. در گام اول و 
سريع قرار است عمليات اجرايي، آماده سازي 
بستر و نهايتاً كاشت درخت را شروع كنيم. محدوده اي كه مي خواهيم شروع كنيم، بيش از ۱۳۰ هكتار 
است و به جاي پخش شدن فاضالب در عرضي ش��ش متري با  اليروبي ۱۷ متر از دو طرف به عنوان 
بستر فعال خواهد شد.  وي افزود: با توجه به معضالت متعدد زيست محيطي در رودخانه كشف رود 
كه به دليل جاري بودن فاضالب آلوده در اين رودخانه وجود داش��ت، مشكالتي را براي آب، خاك، 
كاشت محصوالت و محيط  پيرامونش ايجاد كرده بود.  وی ادامه داد:  جزيره اي عمل كردن سازمان ها، 

اثربخشي و سرعت احيا كشف رود را از بين برده است.

 اجراي 1۰۰ عنوان برنامه در هفته بسيج
 از سوي آذربايجان غربي 

مع�اون هماهنگ كننده س�پاه      آذربايجان غربي
ش�هداي آذربايج�ان غرب�ي از 
برگزاري 100 عنوان برنامه در استان طي هفته بسيج خبر داد. 
سرهنگ نجمي معاون هماهنگ كننده سپاه شهداي آذربايجان 
غربي گف��ت: ۱۷۰۰ برنام��ه در قالب ۱۰۰ عنوان در س��طح ۱۷ 
شهرستان استان برگزار مي ش��ود.  وي با بيان اينكه شعار بسيج 
امس��ال »چهل س��ال خدمت، جهاد و شهادت« اس��ت، افزود: 
غبارروبي مزار ش��هدا، ديدار ب��ا خانواده ش��هدا و ائمه جماعات، 
پياده روي خانوادگي، برگزاري يادواره ش��هدا و افتتاح طرح هاي 
محروميت زدايي از اهم برنامه هاي هفته بسيج در استان است.  وی 
ادامه داد: نمايشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي ۴۰ ساله بسيج در 
6۰ غرفه در محل نمايشگاه دائمي استان برپا مي شود.  سرهنگ 
نجمي تصريح كرد: بسيج در حوزه محروميت زدايي و اشتغالزايي 
همواره ياري رسان دولت و نظام بوده و در قالب برنامه هاي مختلف 

دشمنان داخلي و خارجي را مأيوس كرده اند. 

 اهداي خون در اصفهان
 نصف شد

كاهش 50 درصدي اهداي خون،      اصفهان
به دليل برودت هوا موجب شده 
تا با توجه به نيار 400 واحدي به خون و فرآورده هاي آن، اين 

ميزان به نصف برسد. 
دكتر مجيد زينلي مديركل انتقال خون استان اصفهان، با اشاره به 
نياز روزانه ۴۰۰ واحد خون و فرآورده هاي خوني در استان، گفت: 
در روزهاي اخير به دليل س��رما و بارندگي، ميزان اهداي خون تا 
۵۰ درصد كاهش يافته اس��ت.  وي افزود: هر سال با فرارسيدن 
ماه هاي سرد سال، ميزان اهداي خون نيز كاهش مي يابد اما نياز 
مراكز درماني و بيمارستان هاي استان به خون و فرآورده هاي آن به 
قوت خود باقي است و از مردم مي خواهيم با مراجعه به ايستگاه ها 
و مراكز انتقال خون، نياز بيماران را تأمين كنند. دكتر زينلی تأكيد 
كرد: بيماران تاالس��مي، هموفيلي، دياليزي، كس��اني كه تحت 
عمل هاي جراحي قرار مي گيرند و مجروحان تصادفات به صورت 

مستمر و مرتب به خون و فرآورده هاي آن نياز دارند.

 اولين رويداد سبك زندگي 
و سالمت غرب كشور در ايالم آغاز شد 

اولي�ن رويداد س�بك زندگي و     ايالم
سالمت منطقه اي غرب كشور از 
ام�روز ب�ه م�دت س�ه روز در اي�الم برگ�زار مي ش�ود 
دكتر كامران طاهرپور رئيس پارك علم و فناوري استان ايالم با 
بيان اينكه، اولين رويداد سبك زندگي و سالمت منطقه اي غرب 
كشور به مدت س��ه روز با همكاري دانشگاه علوم پزشكي استان 
در ايالم برگزار مي ش��ود،  گفت: يكي از دغدغه هاي مهم كشور 
اشتغال است و در دنياي امروزه رويكردها به سمت توسعه اقتصاد 
دانش بنيان پيش مي رود.  وي با بيان اينكه وفاق مراكز علمي بر 
روي برگزاري استارتاپ هاست، افزود: به دليل اهميت موضوع با 
همكاري علوم پزشكي چنين رويدادي طراحي شده است تا گام 
مؤثري در توسعه اكوسيستم استارتاپي برداريم.  رئيس پارك علم 
و فناوري استان ايالم، ادامه داد: اين استارتاپ با حضور اساتيد و 
دانشجويان علوم پزشكي خواهد بود، پيش بيني مي شود بيش از 

۵۰ ايده در اين رويداد مورد حمايت قرار بگيرد.

 »ساري ٢٠٢٢« مقصد 
گردشگران خارجي مي شود

 برگزاري يادواره ۴٠٠ شهيد دانش آموز
 و فرهنگي در خراسان جنوبي

رويداد »ساري     مازندران
٢0٢٢« فرصتي 
تاريخ�ي براي معرفي گردش�گري اس�تان 

مازندران و شهر ساري است. 
س��يف اهلل فرزانه، مديركل مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي مازندران گفت: 
ميزباني شهر ساري فرصتي تاريخي براي اين 
شهر در سال ۲۰۲۲ خواهد بود و با وجود مقصد 
خوب گردش��گران داخلي و خارجي مازندران 
هنوز به جايگاه واقعي خود در سطح بين المللي 
نرسيده است.  وي با اش��اره به تصويب رويداد 
»ساري ۲۰۲۲« به عنوان پايتخت گردشگري 
كشورهاي عضو اكو با حضور وزراي اين كشورها 
در تاجيكس��تان افزود: قطعاً تكرار اين رويداد 
براي يك شهر و استان چند دهه زمان مي برد 
و بايد از اين فرصت تاريخي، بهره برد. مديركل 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي 
مازندران ادامه داد: ساري با جايگاه مهم تاريخي 
و شهر بندري و تاريخي فرح آباد كه يادگار عصر 
صفوي در اين شهرستان است، ظرفيت هاي مهم 
تاريخي در اين رويداد خواهد بود.  فرزانه با اشاره 

به همراهي شهرداري در اجراي هرچه بهتر اين 
رويداد در سطح استان گفت: شهر ساري نقش 
محوري و مهمي در اين رويداد خواهد داشت.  
مديركل مي��راث فرهنگي مازن��دران در ادامه 
با اش��اره به اهميت آش��نايي مردم با موضوع 
ثبت جهان��ي جنگل هاي هيركان��ي گفت: در 
آذرماه جشني با محوريت ثبت اين جنگل ها در 
فهرست ميراث جهاني يونسكو و با حضور وزير 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، در 
شهر ساري برگزار خواهد شد و قطعاً شهرداري 
شهر س��اري با وجود لكه مهم جنگل هاي بوال 
در اين شهرستان، نقش محوري در اين جشن 
خواهد داشت و با حضور وزير ميراث فرهنگي 
دبيرخانه رويداد بين المللي »س��اري ۲۰۲۲« 
افتتاح خواهد ش��د.  رجبي ش��هردار با اشاره 
جمع بن��دي پيش��نهادات، در اي��ن رويداد و 
اس��تقبال از افتتاح دبيرخانه »ساري ۲۰۲۲« 
گفت: جش��ن هيركان��ي فرصت خوب��ي براي 
آغاز اين همكاري ه��ا خواهد بود.  به گفته وي، 
شهرداري ساري، آمادگي كامل براي راه اندازي 

موزه هاي بوستان واليت وجود دارد.

   خراسان جنوبي در راس�تاي 
اج�راي طرح 
الله هاي روشن در مدارس يادواره400 شهيد 
دانش آموز و فرهنگي استان خراسان جنوبي 
تا پايان س�ال تحصيل�ي برگزار مي ش�ود. 
محمدعلي واقع��ي مديركل آم��وزش و پرورش 
خراسان جنوبي با اشاره به اينكه اين استان بيش 
از ۵۰۰ معلم و دانش آموز ش��هيد تقديم اس��الم 
و انقالب كرده اس��ت، گفت: ۴۰۰ يادواره شهيد 
دانش آموز و فرهنگي استان در راستاي اجراي طرح 
الله هاي روشن در مدارس تا پايان سال تحصيلي 
برگزار مي شود.  وي افزود: در راستاي تحقق اهداف 
س��ند تحول بنيادين و برنامه هاي حوزه معاونت 
پرورشي و فرهنگي استان و به منظور تقويت مباني 
اعتقادي و الزام دانش آموزان به ارزش هاي انقالب 
اسالمي، امسال، طرح الله هاي روشن در مدارس 
استان اجرا مي شود.  مديركل آموزش و پرورش 
خراس��ان جنوبي تصريح كرد: حمايت آگاهانه از 
ميراث گرانبهاي شهداي واالمقام به ويژه معلمان و 
دانش آموزان شهيد، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت از مهم ترين اولويت هاي راهبردي آموزش 

و پرورش در سال تحصيلي جاري به شمار مي رود.  
مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبي گفت: 
از ابتداي امس��ال ۱۰۰ يادواره شهيد در مدارس 
اس��تان و يادواره ش��هداي دانش آموز و فرهنگي 
شهرستان طبس برگزار شده اس��ت.   واقعي، از 
اجراي ۱۰۰ برنامه فرهنگ��ي، عقيدتي، هنري و 
ورزشي در چهلمين سالگرد تأسيس هفته بسيج 
در مدارس استان خبر داد و افزود: برگزاري يادواره 
شهداي دانش آموز و فرهنگي، برگزاري مسابقات 
هنري، قرائ��ت وصيت نامه ش��هداي دانش آموز 
و فرهنگي در مراس��م آغازين مدارس، ش��ركت 
دانش آموزان بس��يجي در صبحگاه مش��ترك 
بسيجيان استان و برپايي مس��ابقات ورزشي در 
مدارس از جمله مهم ترين برنامه هاي پيش بيني 
شده براي هفته بسيج است.  مديركل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبي ادامه داد: تعميق و ترويج 
فرهنگ مقاومت، ايثار و شهادت، صيانت آگاهانه 
از ميراث گرانبهاي انقالب اس��المي و شناسايي 
و معرفي ش��هداي دانش آموز و فرهنگي به نسل 
جديد انقالب از مهم ترين اه��داف برگزاري اين 

برنامه ها به شمار مي رود. 


