
   كردستان: بزرگ ترين نسخه خطي قرآن غرب كشور در نگارخانه اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي سروآباد كردستان جانمايي شد.   لقمان احمدي، كاتب 
بزرگ ترين قرآن خطي غرب كشور گفت: سومين قرآن خطي كشور از نظر ابعاد 
به عنوان يكي از بزرگ ترين آثار هنري ام با حضور مسئوالن استاني در محل 
دائمي نمايشگاه نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان سروآباد 
جانمايي كردند.  وي افزود: حدود ۳۰سال است كه مشغول به خوشنويسي و 
۱۷ سال هم مشغول كتابت قرآن كريم هستم، ثمره سال ها قلم زدنم بيش از 
يک هزار تابلو خوشنويسي از آيات در خطوط مختلف و كتابت سه قرآن است 

كه نفيس ترين اين آثار، سومين قرآن كشور از لحاظ بزرگي است.
  همدان: مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان از نحوه اجراي 
طرح صيانت از منابع آب در استان همدان خبر داد و گفت: بيش از ۶ هزار 
حلقه چاه غير مجاز در استان همدان فعال است.  حسين عسگري با تأكيد 
بر انجام هماهنگي و مشاركت تمام دستگاه هاي متولي در اجراي طرح 
صيانت از منابع آب و به منظور نظارت بر حسن اجراي آن در استان همدان 
اظهار داشت: اكيپ مشتركي از معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
دادگستري و كارشناسان شركت آب منطقه اي استان همدان از اقدامات 

صورت گرفته در اجراي طرح مذكور بازديد و موارد را بازرسي كردند. 
   گلستان: مديركل بهزيستي استان گلس��تان گفت: در سال جاري 
نخس��تين مركز اختالالت دهاني بلع و تغذيه اس��تان در گرگان افتتاح 
خواهد شد.  ابراهيم غفاري افزود: در حال حاضر ۵۷ هزار و ۸۰۰ معلول 
تحت پوشش بهزيستي استان گلستان قرار دارند كه از اين تعداد، ۳۷ هزار 
و ۶۶۲ خانواده معلول مستمري دريافت مي كنند.  به گفته وي، ۶۷۰ ضايع 
نخاعي در استان تحت پوشش بهزيستي گلستان هستند كه ۵۰ درصد 

آنها بر اثر تصادف دچار اين مشكل شدند. 

   سيستان وبلوچستان دولت پاكستان 
ب�راي انج�ام 
مبادالت تجاري، بهبود معيشت مرزنشينان 
تصميم به راه اندازي چه�ار بازارچه مرزي در 

مرز با ايران گرفت. 
رضا بلوچ ناظر گمركات ايالت بلوچس��تان پس از 
پايان امضاي تفاهمنامه مش��ترك تجارت مرزي 
ايران و پاكستان در زاهدان، گفت: در اين نشست 
دو روزه همه مس��ائل تجارت مرزي بين دو كشور 
مورد بررس��ي قرار گرفت و در همي��ن ارتباط به 
تفاهمنامه اي با ۲۲ بند رس��يديم.  رئيس هيئت 
پاكس��تاني افزود: مواردي كه مربوط به اس��تان 
سيستان و بلوچس��تان ايران و ايالت بلوچستان 
پاكستان است بين طرفين و آن مواردي كه مرتبط 
با دولت هاس��ت بين دول مصوب خواهد ش��د تا 
برخي موانع و مشكالت موجود در مراودات مرزي 
در سفرهاي مرزي رفع ش��ود. در اين تفاهمنامه 

تخفيفاتي براي مرزنشينان نيز در نظر گرفته شده 
است.  وي ادامه داد: دولت پاكس��تان براي انجام 
مبادالت تجاري دو كشور تصميم به ايجاد چهار 
بازارچه مرزي گرفته كه اين بازارچه ها تا يكسال 

آينده راه اندازي خواهند شد. به گفته وی اين چهار 
بازارچه مرزي عبارتن��د از بازارچه تفتان در خاك 
پاكستان با بازارچه ميرجاوه در خاك ايران، بازارچه 
پنجگور در خاك پاكستان با بازارچه كهک سراوان 

در خاك ايران، بازارچه مند در خاك پاكس��تان با 
بازارچه پيش��ين در خاك ايران و بازارچه گبد در 
خاك پاكس��تان با بازارچه ريمدان در خاك ايران 
مراودات تجاري خواهند داش��ت.  نادر ميرشكار 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان 
و بلوچس��تان نيز گفت: در اين كميسيون در نظر 
گرفتن تعرفه هاي ترجيح��ي براي ۶۰ قلم كاالي 
ايران و ۶۰ قلم كاالي پاكستان بين طرفين مورد 
قبول واقع ش��د.  وي افزود: تأكي��د اصلي كميته 
مشترك تجارت مرزي بر بهبود روابط تجاري دو 
طرف، روابط اقتصادي و تسهيل تجارت مرزي بود 
كه در هفتمين نشس��ت كميته مشترك تجارت 
مرزي و با عنايت به تشكيل كميته هاي تخصصي 
با عناوين امور گمركي و بازرگاني، ترانزيت و حمل 
و نقل، ش��يالت و كش��اورزي و تعامالت بانكي و 
سرمايه گذاري موارد كارشناسي شده مورد توافق 

طرفين قرار گرفت. 

پاكستان۴بازارچهدرمرزايرانراهاندازيميكند
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88498441سرويس  شهرستان

 افزایش 23درصدی گردشگران طبيعي
 در كردستان 

براساس آمارهاي رسمي طي شش ماه     كردستان
نخست امسال بيش از 131 هزار و 612 
نفر گردشگر در اس�تان اقامت داش�ته اند كه اين ميزان نسبت به 
مدت مشابه س�ال گذشته رش�د 23 درصدي را نش�ان مي دهد. 
حميد اسكندري معاون گردش��گري اداره كل ميراث فرهنگي, صنايع 
دستي و گردشگري كردستان در پنجمين جلسه كميسيون گردشگري، 
اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگاني سنندج گفت: هم اكنون در استان 
كردستان ۳ هزار و ۵۱۱ تخت در قالب ۳۲ هتل، ۲4 مهمانپذير، ۸۵ خانه 
مسافر و ۱۶ اقامتگاه بوم گردي آماده پذيرش مسافران است. وي افزود: از 
سال 9۶ مبحث بوم گردي در اس��تان كردستان مطرح شده و هم اكنون 
۱۶ اقامتگاه در استان تأييد شده و تا پايان سال تعداد آنها به 4۰ اقامتگاه 
افزايش خواهد يافت.  معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي, صنايع 
دستي و گردشگري كردستان اعالم كرد: از لحاظ رعايت استانداردهاي 
در نظر گرفته شده براي اقامتگاه هاي بوم گردي رتبه سوم كشور را داريم.  
اسكندري افزود: گردشگري محور توسعه كردستان است و هم اكنون هزار 
و ۶۱۱ نفر در صنعت گردشگري استان مشغول به فعاليت هستند.  وي 
اعالم كرد: بر اساس آمارهاي رسمي در شش ماهه نخست امسال ۱۳۱هزار 
و ۶۱۲ نفر در استان اقامت داشته اند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد ۲۳ درصدي را نشان مي دهد.  معاون گردشگري اداره 
كل ميراث فرهنگي كردستان در ادامه سخنان خود از پرداخت ۲۲ ميليارد 
و 9۰۰ ميليون تومان تسهيالت به سرمايه گذاران بخش خصوصي خبر داد 
و گفت: از مجموع ۲۵۰ موافقت اصولي براي طرح هاي سرمايه گذاري شاهد 
صدور مجوز براي ۵۰ طرح بوده ايم كه از اين لحاظ كردستان رتبه پنجم 

كشوري را به خود اختصاص داده است.

 افزایش 15 درصدي اتوبوس سواران 
در كرمانشاه 

بنابر آمارهاي ميداني به صورت ميانگين      كرمانشاه
ناوگان اتوبوس�راني كرمانش�اه پس از 
افزايش نرخ بنزين، حدود 1۵درصد افزايش مس�افر داش�ته است. 
سجاد سليماني مديرعامل سازمان اتوبوسراني كرمانشاه و حومه با اشاره 
به افزايش مسافران ناوگان اتوبوسراني شهري گفت: افزايش هزينه بنزين 
عالوه بر اينكه باعث كاهش مسافربرهاي شخصي غيرمجاز در سطح شهر 
شده بنابر آمارهاي ميداني به صورت ميانگين ناوگان اتوبوسراني حدود 
۱۵درصد با افزايش مسافر مواجهه شده است.  وي خاطرنشان كرد: افزايش 
هزينه سوخت شامل ناوگان ديزلي گازوئيل سوز نبوده بنابر اين هيچگونه 
افزايش هزينه بها در كرايه اتوبوس ها نخواهيم داش��ت.  سليماني با بيان 
اينكه سازمان اتوبوسراني كرمانش��اه داراي ۲۲۰ دستگاه اتوبوس است، 
تصريح كرد: با وجود اينكه مالكيت اتوبوس ها به بخش خصوصي واگذار 
شده و اين سازمان  تنهاحوزه نظارت را برعهده دارد، اما بارها تالش شده 
شركت هاي حمل و نقل درون شهري از طريق جذب سرمايه گذار يا وام هاي 
كم بهره تقويت شوند و بتوانند اتوبوس هاي فرسوده را از ناوگان خارج كنند.  
مديرعامل س��ازمان اتوبوسراني كرمانش��اه و حومه با تأكيد بر اينكه اين 
پيگيري تا حصول نتيجه كماكان ادامه خواهد داشت، بيان كرد: همچنين 
مالكان اتوبوس هاي درون شهري مؤظف هستند در راستاي كنترل آلودگي، 
جهت تردد در شهر نسبت به انجام معاينه فني اقدام كنند.  وي در خصوص 
عدم استفاده از سيستم گرمايشي و سرمايشي در اتوبوس ها نيز افزود: در 
اين راستا با رانندگاني كه نسبت به روشن كردن سيستم هاي گرمايشي و 

سرمايشي مطابق فصل اقدام نكنند، به طور جدي برخورد خواهد شد.

نيایش صبحگاهي در حرم حضرت معصومه)س( 
اجرا مي شود

    قم برنامه نيايش صبحگاه�ي هر روز در 
شبستان امام خميني)ره( حرم مطهر 

كريمه اهل بيت)س( برگزار مي شود. 
حجت االسالم جواد بهشتي پور مديركل روابط عمومي و تبليغات آستان 
مقدس حضرت معصومه)س( با بيان اينكه برنامه اين هفته حرم مطهر شامل 
سخنراني ها، ادعيه و زيارات از 9 تا ۱۵ آذرماه اجرا مي شود، گفت: مراسم 
سخنراني حرم مطهر از شنبه تا جمعه هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء با 
سخنراني حجج  اسالم حسيني قمي، ماندگاري، احتشام كاشاني، مهدوي 
ارفع، ميرباقري، مؤمني و صديقي برگزار مي شود.  وي افزود: برنامه نيايش 
صبحگاهي حرم مطهر كريمه اهل بيت)س( نيز با نواي حجت االسالم جناني 
هر روز از ساعت شش صبح در شبستان امام خميني)ره( و با حضور خادمان 
آستان مقدس بانوي كرامت برگزار خواهد ش��د.  مديركل روابط عمومي 
و تبليغات آستان مقدس حضرت معصومه)س( ادامه داد: دعاي توسل با 
همكاري هيئت جانباران استان قم روز سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء 
خوانده خواهد شد، همچنين دعاي كميل نيز توسط سيدعلي حسيني نژاد 
و سخنراني حجت االس��الم مؤمني روز پنج ش��نبه بعد از نماز عشاء برپا 
مي شود.  بهشتي پور تصريح كرد: مراسم زيارت جامعه كبيره نيز ساعت ۲۲ 
پنج شنبه در حرم مطهر توسط حجت االسالم شهيدي قرائت مي شود و روز 
جمعه ۱۵ آذرماه نيز مراسم دعاي ندبه همزمان با طلوع آفتاب با سخنراني 

حجت االسالم ميرباقري و قرائت دعا توسط مهدي رسولي برپا مي شود.

 ایجاد ۸۰3 فرصت شغلي
 براي مددجویان سمناني   

۸۰3 فرصت شغلي با اعتبار 3۰ ميليارد     سمنان
و 33۵ ميليون تومان براي مددجويان 

كميته امداد استان سمنان ايجاد شد. 
محسن مسعوديان راد مديركل كميته امداد استان سمنان با بيان اينكه 
ايجاد اشتغال يكي از راه هاي توانمندي و خودكفايي مددجويان است، 
گفت: 4 هزار و ۸9۰ طرح فعال اش��تغال براي مددجويان كميته امداد 
در سراسر استان س��منان تحت نظارت اين نهاد هس��تند.  وي افزود: 
۱۱۰ فرصت شغلي در هشت ماهه س��ال جاري با اعتبار يک ميليارد و 
9۷۷ ميليون تومان براي مددجويان كميته امداد اس��تان س��منان از 
محل صندوق قرض الحسنه امداد واليت پرداخت شده است.  مديركل 
كميته امداد استان سمنان با بيان اينكه 4۲۳ طرح اجرا شده از منابع 
قرض الحسنه بانک ها پرداخت شد، خاطرنشان كرد: با همكاري خوب 
بانک ها، ۱۷ ميليارد و ۶۶۲ ميليون تومان تسهيالت به مددجويان براي 
راه اندازي مشاغل در اين مدت هشت ماهه پرداخت شد.  مسعوديان راد 
با اشاره به اينكه ۱9۰ فقره تسهيالت اشتغالزايي از محل صندوق توسعه 
ملي با اعتبار ۸ ميليارد و ۲۰۶ ميليون تومان تخصيص و پرداخت شد، 
تصريح كرد: ۷۸ مددجوي و افراد جوياي شغل از محل هم افزايي بانک 
مهر و صندوق كارآفريني اميد، اعتباري بالغ بر ۲ ميليارد و ۳۸۰ ميليون 
تومان براي راه اندازي طرح اش��تغال دريافت كردند.  مديركل كميته 
امداد استان سمنان عمده مشاغل را در قالب ۳۷9 طرح خدماتي، ۳۳۰ 
طرح دامپروري، ۵۳ طرح كشاورزي، ۲۰ طرح صنايع دستي و ۱۸ طرح 
صنعتي و معدني برش��مرد.  وي تصريح كرد: ب��ه طوركلي يازده طرح 
شيالت تحت نظارت كارشناسان اشتغال اين نهاد با هدف پايدارسازي و 
جلوگيري از راكد شدن قرار دارد و از ابتداي سال جاري تاكنون سه طرح 

شيالت براي مددجويان اين نهاد اجرايي شد.

چه كسي بود صدا كرد »خزر«
بزرگ ترين پهنه آبي بسته در جهان. اين شايد زيباترين تعريفي باشد 
كه بتوان براي دريايچه خزر ارائه كرد. درياچه اي كه به خاطر عظمت 
و نقش ژئوپليتيكي مهمي كه در منطقه  آسياي ميانه ايفا مي كند اليق 
نام دريا شده و در تمام دنيا نيز اين مسئله پذيرفته شده است. با اين حال 
چند سالي است كه اين درياي منحصر به فرد چنان دچار چالش هاي 
زيس��ت محيطي كه نه تنه��ا ايران بلك��ه مس��ئوليت هاي بين المللي 

كشورهاي ساحلي آن را هم به شدت افزايش داده است. 
اگر اتفاقات چند دهه اخير خزر را مرور كنيم به فعاليت هاي مش��ترك و 
عوامل طبيعي و انساني خاصي مي رسيم كه باعث وخيم شدن وضعيت 
زيست محيطي آن شده اس��ت. در بعد تأثيرات منفي انساني مي توان به 
اقدامات در صنايع نفت و گاز به خصوص در قسمت شمالي درياي خزر، 
ماهي گيري، كشاورزي و توريسم، در كنار سوء مديريت زيست محيطي 
اشاره كرد كه موجب پايين آمدن شديد كيفيت آب و آلوده شدن آن و از 

بين رفتن بسياري از موجوداتش شده است.  
درياي خزر هم مثل تمام رودخانه هاي استان ها و خليج فارس در جنوب 
كش��ور از گزند فاضالب و زباله ها در امان نمانده است.  ۳۵ سال است كه 
زباله هاي ش��هرهاي س��احلي در فاصله كمتر از ۳۰۰ متري از دريا دفن 
شده يا رها مي ش��وند كه از مصداق هاي اصلي آلودگي آب خزر به شمار 
مي آيند.  زيرا شيرابه زباله هايي كه در چند صد متري دريا قرار دارند پس 
از بارش باران، وارد دريا مي شود.  ورود فاضالب هاي صنعتي و شهري به 
آب دريا موجب اسيديته شدن آن مي ش��ود كه در همان ابتدا  مي تواند 
گياهان و جانوران حساس دريايي مثل مرجان ها، پالنكتون ها و ماهي ها 

را از بين ببرد. 
اما فاضالب ها اولين و آخرين قاتالن موجودات دريايي نيستند. افزايش 
گازهاي گلخانه اي و دي اكسيدكربن نيز مي تواند تمام درياها را تحت 
تأثير قرار بدهد. به اين صورت كه هر چقدر دي اكسيدكربن در اتمسفر 
باال برود به همان نسبت هم ميزان اين گاز در آب درياها و اقيانوس ها 
افزايش مي يابد و تركيب دي اكسيدكربن با اب، اسيد كربنيک توليد 

مي كند كه منجر به اسيديته شدن آب مي شود. 
با اين تفاسير و در بي توجهي متوليان امر و كشورهايي كه از وجود درياي 
خزر منفعت مي برند چند سالي است كه بحث اسيدي شدن درياي خزر 
مطرح است. با اينكه كارشناس��ان عنوان كرده اند كه هنوز اين موضوع 
حاد نش��ده، ولي اگر از همين االن فكري براي جلوگيري از آن صورت 
نگيرد حتماً در آينده اي نه چندان دور، دريا و خليجي اسيدي خواهيم 
داشت. ادامه دار شدن روند افزايش��ي گازهاي گلخانه اي، يكي از داليل 
اسيدي شدن اين آب هاست و اسيدي شدن هم تغييرات وحشتناكي را 
به همراه خواهد داشت.  خزر دريايي بسته است كه آلودگي ها مي توانند 

در كمترين زمان ممكن جان آن را بگيرند. 
هر چند در سال ۱۳۷۷ كشورهاي حاش��يه اين پهنه آبي بر آن شدند تا 
با برنامه مش��تركي در قالب برنامه محيط زيست درياي خزر و با حمايت 
سازمان هاي بين المللي به حفاظت از اين درياي زيبا بپردازند. اما حاال و با 
گذشت بيش از ۲۰ سال از آن روزها خوب مي شود فهميد هيچ كس قدمي 
در اين جهت برنداشته است. گواه اين ادعا همين بس كه در سال ۱۳۸۲ 
كنوانسيون منطقه اي حفاظت از محيط زيس��ت درياي خزر موسوم به 
كنوانسيون تهران شكل گرفت و كشورهاي حاشيه خزر آنرا امضاء كردند 
و در ۲۱ مردادماه همان سال الزم االجرا شدن اين معاهده نامه به عنوان 
يک واقعه مهم زيست محيطي جشن گرفته شد.  جشني كه فقط صداي 

سوت و دست و هوراهايش در گوش خزر باقي مانده و ديگر هيچ!

 ميبد یزد صاحب ششمين كلينيك
 حقوقي كشور شد 

شش�مين كلينيك حقوقي كشور با      يزد
حضور رئيس پژوهشگاه قوه قضائيه 

در شهرستان ميبد افتتاح شد. 
سيد حجت اهلل علم الهدي، رئيس پژوهشگاه قوه قضائيه، در مراسم افتتاح 
كلينيک حقوقي شهرستان ميبد با اشاره به اينكه كلينيک هاي حقوقي 
در كشور سابقه زيادي ندارند اما مي توانند مشكل گشا باشند لذا بر همين 
اساس وجود آنها ضروري است، گفت: كلينيک حقوقي شهرستان ميبد 
ششمين كلينيكي است كه در كشور راه اندازي شده است.  وي با اشاره 
اينكه اين كلينيک ها از سوي دانشگاه ها راه اندازي مي شوند، افزود: هدف 
از راه اندازي اين كلينيک ها، خدمت رساني مطلوب به مردم در زمينه امور 
حقوقي به ويژه مشاوره هاي حقوقي است.  رئيس پژوهشگاه قوه قضائيه 
ادامه داد: همان طور كه در كنار دانشكده هاي پزشكي يک درمانگاه داريم، 
اين كلينيک ها هم در كنار دانشكده حقوق مي توانند كمک قابل توجهي 
به مردم داش��ته و در احقاق حقوق، احياي حق��وق عامه، آموزش هاي 
همگاني حقوقي، پيشگيري از تشكيل پرونده ها و مشاوره هاي حقوقي به 
مردم اثربخش باشند.  علم الهدي تصريح كرد: اين كلينيک هاي حقوقي 
مي توانند فضاي نظريه دانشگاه را به فضاي عملي حقوق و كاربردي حقوق 

نزديک كرده و از اين  جهت به رشد علمي كشور كمک كند.

محمد ملك محمدي

شهرك فرودگاهي در پرندك احداث مي شود 
استاندار استان     مركزي
مرك���زي از 
احداث شهرك فرودگاهي در شهر پرندك 
از تواب�ع شهرس�تان زرندي�ه خب�ر داد. 
سيدعلي آقازاده استاندار استان مركزي با اشاره 
به ساخت طرح گردشگري با هواپيماهاي سبک 
و فوق سبک در شهر پرندك گفت: هم اكنون باند 
اين شهرك فرودگاهي تقريباً آماده است و بايد 
فرآيند احداث آن در كميس��يون ماده ۳۲ انجام 

شود كه پيمودن اين پروسه حدود يک ماه زمان نياز دارد و بهره برداري از آن موجب رونق فعاليت هاي تجاري، 
تفريحي، خدماتي و فرهنگي در اين شهر مي شود.  وي افزود: با پيمودن پروسه اداري طرح اجراي شهرك 
فرودگاهي، اين شهر به يک مجموعه تفريحي و گردشگري تبديل خواهد شد.  استاندار استان مركزي ادامه 
داد: در اين فرودگاه كاربري آموزش خلباني تعريف شده و عالوه بر آن به عنوان مكاني براي استفاده افرادي 

كه تمايل به پروازهاي كوتاه برد با هواپيماهاي سبک و فوق سبک دارند نيز تبديل خواهد شد.

طرح استعدادیابي كایت بردینگ در مدارس بندرعباس برگزار شد
براي اولين بار در      هرمزگان
كش�ور ط�رح 
استعداديابي رشته كايت بردينگ دانش آموزان 
و نوجوانان در ش�هر بندرعباس برگزار ش�د. 
عدنان افن��دي رئيس كميت��ه كايت بردينگ 
استان هرمزگان گفت: براي اولين بار در سطح 
كشور كميته كايت بردينگ استان هرمزگان 
موفق به برگزاري طرح اس��تعداديابي در بين 
دانش آموازان سنين ۱۳ تا ۱۶ سال در مدارس 

شد.   وي افزود: هدف از اجرا كردن اين طرح كش��ف و پرورش نوجوانان مستعد رشته ورزشي كايت 
بردينگ اس��ت تا با آموزش و تمرينات ويژه براي رقابت هاي بين المللي در اين رشته جذاب و مهيج 
بادباني آماده شوند.  رئيس كميته كايت بردينگ استان هرمزگان ادامه داد: هدف اين برنامه حضور 
نوجوانان و جوانان هرمزگاني در رقابت هاي بازي هاي ساحلي آسيايي ۲۰۲۰، بازي هاي آسيايي ۲۰۲۱، 

المپيک جوانان ۲۰۲۲ و در نهايت المپيک ۲۰۲4 پاريس است.

فقيه »مجاهد مهاجر« در كاشان تجليل مي شود 
رئي�س حوزه     كاشان
علميه كاشان 
از برگ�زاري مراس�م تجلي�ل از آي�ت اهلل 
عبدالنب�ي نمازي با عن�وان »فقيه مجاهد 

مهاجر« در 2۸ آذر خبر داد. 
حجت االسالم منصور فرجي رئيس حوزه علميه 
كاشان با اش��اره به برگزاري مراسم نكوداشت 
ويژه آيت اهلل عبدالنبي نم��ازي، نماينده ولي 
فقيه و امام جمعه كاش��ان موس��وم به »فقيه 

مجاهد مهاجر« گفت: به دليل بيش از ي��ک پنج دهه مجاهدت و خدمت اين عال��م فرزانه به ويژه به 
منطقه دارالمومنين كاش��ان تصميم بر آن شد تا مراسم نكوداش��ت و تجليلي درخور شأن و منزلت 
آيت اهلل عبدالنبي نمازي، نماينده ولي فقيه و امام جمعه كاشان برگزار شود كه جزئيات آن به مرور اعالم 
مي شود.  وي افزود: آيت اهلل عبدالنبي نمازي، افتخار  جانبازي و سربازي انقالب اسالمي را دارند، اراده 

الهي بر آن بود كه ملت ايران به ويژه مردم كاشان از وي به عنوان ذخيره انقالب بهره مند شوند.

گيالن در ليست مهم ترین پرورش دهندگان بوقلمون 
گيالن يكي از     گيالن
ي  قطب ه�ا
توليد بوقلمون در كشور است كه در توليد 
بوقلمون گوشتي صنعتي رتبه اول را به خود 

اختصاص داده است. 
س��ورنا چايچي مدير امور طيور سازمان جهاد 
كشاورزي گيالن با اشاره به اينكه توليد و مصرف 
بوقلمون در اس��تان رو به افزايش است، گفت: 
گيالن يكي از قطب هاي توليد بوقلمون در كشور 
است، به طوري كه در حال حاضر در زمينه توليد بوقلمون گوشتي صنعتي رتبه اول را به خود اختصاص 
داده اس��ت.  وي افزود: بوقلمون هاي توليد شده عالوه بر اينكه در اس��تان به مصرف مي رسند به ديگر 
استان هاي كشور نيز برده مي شوند.  مدير امور طيور سازمان جهاد كشاورزي گيالن با اشاره به اينكه در 
گيالن ۱۳ واحد بوقلمون گوشتي صنعتي با ظرفيت توليد ۸۰ هزار قطعه توليد مي شود، خاطرنشان كرد: 

همچنين هفت واحد بوقلمون مادر با ظرفيت 4۲ هزار قطعه ساالنه در استان توليد مي شود.

 5 مركز نوآوري در لرستان 
تأسيس شد

رئيس دانشگاه علمي كاربردي      لرستان
لرس�تان از تأس�يس پنج مركز 

نوآوري در اين استان خبر داد. 
س��عيد فرح بخش رئيس دانش��گاه علمي كاربردي لرستان در 
مراسم افتتاحيه انجمن صنايع دس��تي و رونمايي از مجوز مركز 
نوآوري انيميشن بروجرد، گفت: در حال حاضر پنج مركز نوآوري 
در لرستان تأسيس شده كه دو مركز از آنها شامل مركز نوآوري 
انيميشن بروجرد و مركز نوآوري زاگرس پوش در بروجرد است. 
وي افزود در راس��تاي اش��تغالزايي مراكز نوآوري و مراكز رشد 
خوشه هاي فناوري در اس��تان مي توانند بسياري از مشكالت را 
مرتفع كنند.  رئيس دانشگاه علمي كاربردي لرستان خاطرنشان 
كرد: مراكز نوآوري، خدمات ايده پردازانه و خالقانه اي در زمينه ها 
و تخصص هاي مختل��ف در اختيار جوان��ان در مقاطع مختلف 
مدارس، دانش��گاه ها و افراد حرف��ه اي و متخصص قرار مي دهد.   
فرح بخش ادامه داد: شهر بروجرد به عنوان شهر ملي ورشو به ثبت 
رسيده است كه در اين راستا دانش��گاه علمي كاربردي آمادگي 

حمايت و ايجاد رشته ورشو را در اين دانشگاه دارد. 

شيوع آنفلوانزا، فرآورده هاي خوني 
زنجان را كاهش داد  

استان زنجان به دليل برودت هوا     زنجان
و ش�يوع آنفلوان�زا ب�ا كاه�ش 

فرآورده هاي خوني مواجه شده است. 
سيامک اسدي مديركل انتقال خون زنجان گفت: در اين استان به 
دليل برودت هوا و شيوع آنفلوانزا با كاهش فرآورده هاي خوني مواجه 
هستيم اما طي روزهاي گذشته به دليل مراجعه خوب مردم استان 
به مراكز انتقال خون، فرآورده هاي خوني مورد نياز بيمارستان ها تا 
حدي تأمين شده است.  وي افزود: در فصول سرد سال با وجود برودت 
هوا، تعطيالت عيد نوروز و در برخي از استان ها به دليل افزايش دماي 
هوا و گرماي زياد مراكز انتقال خون با كاهش شمار اهداكنندگان خون 
مواجه مي شود و مركز انتقال خون استان به دليل فعاليت در مجموعه 
بزرگ انتقال خون كشور به استان هايي كه نياز به فرآورده هاي خون 
دارند، اقدام به ارسال اين فرآورده ها مي كند.  اين مسئول با اشاره به 
اينكه نياز به خون و فرآورده هاي خوني در همه روزهاي سال وجود 
دارد، تصريح كرد: هم اكنون مشكلي در تأمين فرآورده هاي خوني 
مورد نياز بيمارستان هاي استان به دليل برنام  ريزي و انجام كارهاي 

انجام گرفته براي فراهم كردن ذخاير خوني، وجود ندارد. 

 ابتالي 17۰۰ نفر درچهارمحال و بختياري
 به بيماري ام اس  

در حال حاضر بيش از 17۰۰ نفر     چهارمحال و بختياری
در استان چهارمحال وبختياري 

به بيماري ام اس مبتال هستند. 
معصومه معمارزاده نايب رئيس انجمن حمايت از بيماران خاص 
چهارمحال و بختياري با اش��اره به اينكه در حال حاضر يک هزار و 
۷۵۰ نفر در چهارمحال و بختياري مبتال به بيماري ام  اس هستند، 
گفت: اين تعداد بيمار مبتال به ام اس با آمار علوم پزشكي متفاوت 
بوده و دليل آن مراجعه تعداد بسياري از مبتاليان به ديگر استان ها 
است.  وي با بيان اينكه مشخصات يک هزار و ۳۳۰ نفر از مبتاليان در 
سامانه انجمن ثبت شده است، افزود: از اين تعداد افراد مبتال به ام اس 
۷۰ درصد زن و ۳۰ درصد مرد هستند.  نايب رئيس انجمن حمايت 
از بيماران خاص چهارمحال و بختياري ادام��ه داد: كوچک ترين 
فرد مبتال به ام اس در استان دختر 9 س��اله و بزرگ ترين آنها يک 
مرد ۵۷ ساله است.   بيماري ام اس )موليتپل اسكلروزيس( يكي از 
شايع ترين بيماري هاي سيستم اعصاب مركزي در مغز و نخاع است 
و گلبول هاي س��فيد به داليل نامشخصي به غالف هاي عصبي در 

سيستم عصب مركزي حمله ور مي شوند. 

آغاز ساخت 80 خانه براي مددجويان 
بهزيستي در آذربايجان غربي

 افتتاح خانه هاي بافت  تاريخي گرگان 
در سفر وزير ميراث فرهنگي

مديركل بهزيستي      آذربايجان غربي
آذربايجان غربي 
از آغاز به ساخت ۸۰ واحد مسكن مددجويي 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  در  بهزيس�تي 
سعيد فريور مديركل بهزيستي آذربايجان غربي 
گفت: سهم استان از مسكن مددجويان بهزيستي 
۱۰۵۵واحد اس��ت كه تاكنون فق��ط ۸۰ واحد 
مسكوني در حال ساخت اس��ت.   وي با اشاره به 
اينكه تعداد معلوالن در آذربايجان غربي ۵4 هزار 
و ۳۱۳ نفر است، افزود: از اين تعداد معلول نزديک 
به ۲۸۰۰ نفر جوياي كار شناس��ايي ش��ده اند.  
مديركل بهزيس��تي آذربايجان غربي ادامه داد: 
در سال جاري تعداد ۳۵۳ نفر از معلوالن استان 
تسهيالت خود اشتغالي دريافت كرده اند.  فريور با 
اشاره به اينكه مهم ترين دغدغه معلوالن كمبود 
امكانات درماني و باال ب��ودن هزينه هاي درمان 
است، خاطر نش��ان كرد: بهزيس��تي استان در 
سال جاري اقداماتي از جمله تخفيف هزينه هاي 
توانبخشي، پيگيري تأمين هزينه هاي درمان و 
صدور دفترچه هاي بيم��ه حمايتي به تعداد ۲۰ 
هزار نفر در كل استان را براي رفع مشكالت اين 

قشر از جامعه انجام داده اس��ت.  وي با تأكيد بر 
اينكه در سال گذشته ۱۷۸ميليون تومان هزينه 
درمان و ۲۷۶ميليون تومان هزينه توانبخشي به 
معلوالن استان تخصيص يافته است، يادآور شد: 
در سال جاري براي ۳49 نفر از معلوالن سهم بيمه 
كار فرمايي و خويش فرمايي، ۲۷ نفر از معلوالن 
جبران كارايي و دو نفر نيز از سهميه سه درصدي 
معلوالن برخوردار شده اند.  مديركل بهزيستي 
آذربايجان غربي در ادامه به نامناسب بودن فضاي 
شهري براي استفاده معلوالن اشاره كرد و گفت: 
دسترسي نداشتن به اماكن و امكانات عمومي، 
مناسب سازي پياده روها، فضاهاي شهري و حمل 
و نقل عمومي براي سهولت در تردد معلوالن از 
ديگر دغدغه هاي اين قش��ر جامعه است.  فريور 
افزود: از آنجا كه بايد براي مناسب س��ازي محل 
عبور و مرور معلوالن اقدام ج��دي انجام بگيرد 
لذا اين سازمان در كنار ساير نهادها آمادگي دارد 
كه در اين زمينه اقدام جدي انجام دهد.  به گفته 
وي، در صورت مشاركت تمامي نهادها مي توان 
در آينده نه چندان دور گام هاي خوبي را در اين 

زمينه برداشت. 

خانه ه����اي     گلستان
تاريخي در بافت 
تاريخي شهرگرگان كه به واحدهاي اقامتي 
و پذيرايي تبديل شده در سفر وزير ميراث 
فرهنگ�ي ب�ه گلس�تان افتتاح مي ش�ود. 
ابراهي��م كريم��ي مدي��ركل مي��راث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي گلس��تان با اشاره به 
مشاركت بخش خصوصي در بازسازي بافت تاريخي 
گرگان )استرآباد(، گفت: خانه تاريخي رضا قلي نژاد 
با حجم س��رمايه گذاري ۳۰ هزار ميليون ريال و 
اشتغالزايي براي ۱۵ نفر به واحد پذيرايي تبديل و 
آماده بهره برداري است.  وي با اشاره به پروژه هاي 
قابل افتتاح در سفر مونسان وزير ميراث فرهنگي 
به گلستان افزود: خانه تاريخي شفيعي نيز از ديگر 
پروژه هاي بافت تاريخي است كه با ۲ هزار ميليون 
ريال به واحد اقامتي تبديل شده است و با ۱۰ اتاق، 
۳۰ تخت و اشتغال ۱۵ نفر در نيمه آذرماه با حضور 
آقاي مونسان افتتاح مي ش��ود.  مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گلستان با 
اشاره به ظرفيت هاي بافت تاريخي گرگان براي 
جذب گردشگر تصريح كرد: بافت تاريخي گرگان 

به عنوان نخستين بافت كل كشور در سال ۱۳۱۰ 
به شماره 4۱ ثبت آثار ملي ش��د.  كريمي با بيان 
اينكه بافت تاريخي گرگان پس از چندسال يكي 
از پايلوت هاي سرمايه گذاري براي جذب گردشگر 
شده است، گفت: سياست ما درباره بافت تاريخي، 
تملک ساختمان نيست و بهره مندي از توان بخش 
خصوصي ي��ک از اولويت ه��اي اداره كل ميراث 

فرهنگي گلستان است.  
مديركل ميراث فرهنگي گلستان تصريح كرد: هم 
اكنون با موجي از تقاضاها در بافت تاريخي گرگان 
مواجه هس��تيم. برخي از سرمايه گذاران بناهاي 
تاريخي محدوده بافت را تملک و اقدام به مرمت 
آن كرده اند.  اين مقام با اشاره به توانمندي هاي 
مناسب برخي از سرمايه گذاران در زمينه تملک 
و مرمت بافت هاي فرس��وده تاريخي افزود: اين 
مهم مي تواند در دراز مدت به رونق گردش��گري 
در استان منجر شده و درآمد خوبي را براي آنها و 
شهر به ارمغان بياورد، و عمالً نقش تأثيرگزاري در 
ايجاد اشتغال و درآمدزايي داشته باشد و عالوه بر 
آن نقش مهمی در رونق هرچه بيشتر گردشگري 

در اين استان ايفا كند.


