
  خوزستان: رييس هيئت سواركاري خوزستان از برگزاري مسابقات 
كشوري هنرهاي رزمي سواره به ميزباني شهرستان شوشتر خبرداد. حسين 
برون گفت: اين دوره از مسابقات با حضور نمايندگاني از استان هاي مختلف 
كش��ور روز يازدهم بهمن ماه سال جاري در شوش��تر برگزار مي شود كه 
اميدواريم در اين رقابت ها فرهنگ اصيل ايراني را به خوبي معرفي كنيم. وي 
با بيان اينكه سواركاران در رشته هاي كمانگيري روي اسب، نيزه و شمشير 
با يكديگر به رقابت مي پردازند، افزود: ب��ا توجه به قابليت هاي موجود در 
سواركاري و وجود اسبان اصيل عرب در شوشتر، با موافقت فدراسيون براي 
اولين بار در استان شاهد برگزاري مسابقات هنرهاي رزمي سواره هستيم. 
   خراسان شمالي: مدير جهاد كشاورزي شيروان با اشاره به اينكه كشت 
پاييزه گندم در شهرستان شيروان امسال ۴ هزار و ۳۰۰ هكتار سطح سبز 
دارد كه نيمي از آن با استفاده از شيوه باراني، آبياري مي شود، گفت: امسال 
۱۶ هزار و ۲۰۰ هكتار از كشتزارهاي شهرستان زير كشت پاييزه گندم رفته 
كه ۵ هزار و ۵۰۰ هكتار آن آبي است و از اين سطح ۲ هزار و ۵۰ هكتار زير 
پوشش آبياري باراني قرار گرفته است. رمضان امان زاده افزود: ۱۰ هزار و 
۷۰۰ هكتار از گندمزارهاي شهرستان ديم است. وي ادامه داد: پارسال ۵ 
هزار و ۲۵۰ هكتار از گندمزارهاي اين شهرستان زير كشت گندم آبي و ۱۶ 

هزار و ۵۰۰ هكتار زير كشت ديم قرار گرفته بود.

پي���ش نوي�س     خراسان رضوي
تشكيل كارگروه 
مجمع حفاظ قرآن كريم در خراس�ان رضوي 
آماده ش�ده و به زودي اجرايي خواهد ش�د. 
س��يد جواد آرياني فر � كارش��ناس امور قرآني اداره 
تبليغات اسالمي مش��هد با اشاره به تشكيل مجمع 
حفاظ قرآن كري��م در خراس��ان رضوي گفت: اين 
تشكالت شامل مؤسس��ات قرآني و خانه هاي قرآن 
مي شوندكه ۷۰ مؤسسه در سطح شهرستان مشهد 
داراي مجوز سازمان تبليغات و بالغ  بر ۱۰۰ مؤسسه 
مربوط به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و بيش از ۷۰ 
مؤسسه مربوط به خانه قرآن است. حيطه فعاليت اين 
تشكل ها متوقف بر موضوعي است كه در اساسنامه و 
آيين  نامه آنها تعريف مي شود، به  عنوان  مثال خانه 
قرآن تنها اجازه فعاليت عمومي دارد، اما مؤسسات 
قرآني فراتر از بحث هاي عمومي، مانند فعاليت هاي 
تبليغي كار مي كنند.   وي با بيان اينكه تا پايان سال 

۹۸ قصد داريم ضمن شناسايي ۳۰۰ تشكل قرآني 
در محالت، ش��بكه محلي را ايجاد كنيم، افزود: اين 
۳۰۰ تشكل مربوط به استان خراسان رضوي است 
كه بالغ بر ۲۰۰ مورد از اين تشكل ها در مشهد فعاليت 

خواهند كرد. پيش بيني مي شود طي ۱۵ سال آينده 
هر همشهري ما در استان خراسان رضوي، ازجمله 
مشهد، عضو يك جلسه قرآني شود.  كارشناس امور 
قرآني اداره تبليغات اسالمي مش��هد با بيان اينكه 

در تالش هستيم از ظرفيت هاي قرآني بهره  ببريم، 
تصريح كرد: از همي��ن رو، در اين همايش از مديران 
مؤسسات خانه قرآن دعوت كرده ايم تا ضمن آشنايي 
با حفاظ، از ظرفيت حفاظ ب��راي راه اندازي نهضت 
حفظ در محالت مشهد اس��تفاده كنيم.  آرياني فر 
افزود: قاريان و مربيان قرآن ع��الوه بر مجمع، براي 
ارائه  هنر خود داراي جايگاه هستند، اما حفاظ قرآن 
عالوه بر نداشتن مجمع، مكاني نيز ندارند تا هنر خود 
را عرضه كنند.  وي با اشاره به اينكه يكي از آسيب هاي 
موجود در حوزه تبليغ قرآن، تبليغ افرادي است كه 
حافظ قرآن نيستند و شناخت برخي از آنها نسبت 
به قرآن ضعيف اس��ت، گف��ت: در همايش مديران 
تش��كالت قرآني و حفاظ به طرح موضوع تشكيل  
كارگروه مجم��ع حفاظ قرآن كريم پرداخته ش��د، 
تا بتوان با راهكار و پيش��نهادهايي كه ارائه مي شود 
از ظرفيت حفاظ براي راه ان��دازي نهضت حفظ در 

محالت مشهد استفاده كنيم.

مجمعحافظانقرآنكريمدرخراسانرضويتشكيلميشود
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88498441سرویس  شهرستان

 ايجاد 800 فرصت شغلي جديد 
در شهرك هاي صنعتي استان مركزي 

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي     مركزي
اس�تان مركزي از ايج�اد 800 فرصت 
ش�غلي جديد در ش�هرك هاي صنعتي اس�تان مركزي خبر داد. 
مصطفي آمره، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي گفت: 
۸۰۰ فرصت شغلي جديد امسال در شهرك ها و نواحي صنعتي نقاط مختلف 
اين استان ايجاد شده كه نشانگر ظرفيت اين شهرك ها در ايجاد اشتغال 
و توليد است. وي افزود: اشتغال ايجاد ش��ده مربوط به بهره برداري از ۶۰ 
واحد توليدي جديد در شهرك هاي صنعتي استان مركزي در سال جاري 
است. آمره ادامه داد: مجموع سرمايه گذاري در اين ۶۰ واحد توليدي بيش 
از يك هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال است كه از سوي بخش خصوصي تأمين و 
در اين واحدها سرمايه گذاري شده است. مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي استان مركزي اظهار داشت: ۱۹۰ قرارداد واگذاري زمين به ميزان 
۱۳۶ هكتار امسال در شهرك ها و نواحي صنعتي اين استان هدفگذاري شد 
كه تاكنون ۱۵۵ قرارداد منعقد و ۹۰ هكتار زمين به متقاضيان واگذار شده و 
اين شركت در تمامي شاخص ها پيش تر از برنامه هاي خود حركت مي كند. 
آمره بيان كرد: با وجود اينكه بيشترين واگذاري زمين در شهرك ها و نواحي 
صنعتي درنيمه دوم هر سال انجام مي شود اما تاكنون شرايط استان بسيار 
مطلوب است و پيش بيني مي شود تا پايان سال از تمامي برنامه هاي خود 
جلوتر باشد. مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي علمي تر 
بودن و چابك تر بودن را شاخصه اصلي صنايع كوچك نسبت به صنايع بزرگ 
عنوان كرد و گفت: ميزان سرمايه گذاري در اين بخش بسيار كمتر از صنايع 
بزرگ است و با سرمايه اي اندك مي توان يك واحد توليدي را راه اندازي و 

براي حداقل ۱۰ نفر اشتغال ايجاد كرد.

 دفن هويت شهرها و روستاها 
زير نماي ساختمان ها 

هنوز هم وقتي به عكس هاي قديمي ش�هرها نگاه مي كنيم از روي 
نماي س�اختمان ها و معماري آنها مي توانيم بگوييم كه كدام ش�هر 
ايران اس�ت. در اصل نم�اي س�اختمان بيانگر هوي�ت اصلي خود 
س�اختمان، اقليم ش�هر و حتي فرهنگ مردم آن منطقه اس�ت. به 
عقيده معماران، نماي يك س�اختمان اتصال دهنده هويت داخل، 
يعني س�اكنان و هويت بيرون، يعني شهر اس�ت. به همين دليل از 
گذشته هاي دور نماها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده اند. موضوعي 
كه متأسفانه طي س�ال هاي اخير نه تنها به حال خود رها شده است 
بلكه اين اجازه به افراد و به خصوص بساز و بفروش ها داده شده تا نماي 
ساختمان را به هر شكلي كه دوست دارند بسازند. ساخت و سازهايي 
كه عالوه بر بي قواره كردن ش�هرها و روس�تاها، هوي�ت و فرهنگ 
آنها را هم زير خروارها س�نگ و گچ و س�يمان مدفون كرده است. 

    
در تمام طول تاريخ، مردم بر اساس باور و انديشه هايي زندگي مي كنند 
كه اين اعتقادات و تفكرات فرهنگ آنها را شكل مي دهند. فرهنگ يكي 
از عوامل مهم در به وجود آمدن هويت فرد يا جامعه اس��ت. بر همين 
اساس هويت موجب متمايز شدن يك جامعه از جامعه ديگر مي شود 
كه اين مسئله در هنر بيش از هر جاي ديگري خودنمايي مي كند.  با اين 
تفاسير مي توان با جرئت گفت كه معماري و شهرسازي از جمله هنرها و 
مباحثي است كه مي توان هويت افراد را در آن جست وجو كرد. زيرا هنر 
معماري هميشه يكي از مهم ترين نشانه هاي انعكاس دهنده فرهنگ و 

اداب و رسوم يك جامعه به حساب مي آيد. 
   هويت شهرها قرباني زرق و برق ساختمان ها

كافيست سري به استان ها و ش��هرها و روستاهايشان بزنيم تا صداي 
كارشناساني را بشنويم كه سال هاست اعتراضشان به خاطر نبود متولي 
در تصميم گيري براي نماي عمومي شهر و روستا به گوش كسي نرسيده 
است.  مثاًل »قم«؛ شهري با قدمت باالي مذهبي كه امروز نماي رومي، 
هويت ديني آن را تهديد و شايد بهتر باشد بگوييم در حال از بين بردن 
است.  نبود يك متولي براي حفظ هويت شهري در قم تا آنجا پيش رفت 
كه نماي رومي ساختمان ها آنقدر زياد شد تا به يكي از دغدغه هاي مهم 
مراجع و بزرگان حوزه علميه تبديل شود تا گسترش اين نما در حوزه 
دين و فرهنگ را م��ورد انتقاد قرار دهند.  بع��د از آن با ابالغ مصوبه اي 
از سوي شهرداري، اس��تفاده از نماي رومي براي ساختمان ها ممنوع 
اعالم ش��د تا ثابت كند مس��ئله اي هنري و معمارانه به خاطر اينكه به 
دست پولدارهاي بساز و بفروش سپرده شده است به تصميم مديريتي 

تبديل شده است. 
البته قم مشتي است از خروار. براي اثبات اين ادعا همين بس كه در حال 
حاضر ساختمان هاي مستطيل شكل و آپارتماني تمام شهرها و روستاها 
را تسخير كرده اند و نماي آنها هم بس��تگي به مقدار پول سازنده دارد 
تا شهروندان، هر روز به جاي ديدن هويت خودشان، به مقدار سرمايه 

ساكن ساختمان و فخرفروشي هايش از اين طريق پي ببرند. 
كاشان و اصفهان و يزد و شيراز و بقيه شهرها هم از اين بازي مستثني 
نيستند و در كمال تأسف بايد گفت در اين مسير روستاها بيش از شهرها 
هويتشان را قرباني نماي ساختمان هاي جديد و زرق و برق هاي ناشي 

از آن كرده اند. 
در همين رابطه مي توان به س��خنان رئيس كميسيون فني و عمراني 
شوراي شهر اردبيل اش��اره كرد كه چند روز پيش گفته بود: »اعضاي 
شوراي شهر در طرحي خواستار شكل گيري كميته نما در شهرداري 
اردبيل شدند تا ضمن ارتقاي نماي شهري ساماندهي در سيما و منظر 

شهر اردبيل نيز اتفاق بيفتد.«
حركت هايي كه براي س��اماندهي نماي س��اختمان ها و حفظ هويت 
ش��هرها به وجود آمده را مي توان به فال نيك گرفت اما امروز وضعيت 
تمام ساختمان ها به جايي رسيده كه تشكيل كميته نما براي بررسي 
كيفي و اظهار نظر در مورد طرح معماري نماهاي اصلي و فرعي و تدوين 
سندي جامع با هدف ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري در تمام نقاط 

ايران ضروري است. 
با در نظر گرفتن اين موضوع كه هميشه ساختمان هاي اصلي شهر از 
معماري خاصي بهره مي بردند تا به نمادي براي آن منطقه تبديل شوند 
امروز هم بايد تفكيك نحوه بررسي ساختمان هاي عادي در سطح شهر 

با ساختمان هايي كه ويژگي خاص دارند مورد توجه باشد. 
عملياتي شدن طرح ها و برنامه هايي كه هويت شهرها را مد نظر قرار داده 
و در جهت حفظ و تقويت اصالت شهرسازي و معماري ايراني – اسالمي 
پيش می روند، مي تواند يكبار ديگر ش��خصيت شهرها و روستاها را به 
آنها بازگرداند.  اما نباي��د فراموش كرد كه در اين مس��ير حتماً احيا و 
حفظ ميراث فرهنگي، بازسازي چشم اندازهاي عمومي، سازماندهي و 
يكپارچه سازي فرآيند نظارت، آموزش و فرهنگسازي در سطح جامعه و 

ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري جزو اولويت هاست. 

همه زلزله زدگان ميانه اسكان موقت شدند 
مديركل مديريت بحران اس�تانداري      آذربايجان شرقي
آذربايجان شرقي از جمع آوري تمامي 
چادرهاي اس�كان موق�ت در مناطق زلزل�ه زده ميانه خب�ر داد. 
محمدباقر هنربر مديركل مديريت بحران استانداري آذربايجان شرقي، 
با تشريح آخرين وضعيت مناطق زلزله زده ميانه گفت: از مراحل اسكان 
اضطراي و موقت زلزله زدگان رد ش��ده ايم و بنياد مسكن در حال ايجاد 
اماكن اسكان دائمي است.  وي افزود: اسكان موقت ۲ هزار و ۲۷۱ نفر انجام و 
كمك بالعوض به آنها پرداخت شده است، همچنين ۳۰۰ دستكاه كانكس 
و ۲۴۹ اتاقك ۲ در۳ متر در اختيار زلزله زدگان قرار گرفته است.  مديركل 
مديريت بحران استانداري آذربايجان شرقي ادامه داد: ۲ هزار و ۵۰۰ نفر 
كه واحدهاي مسكوني آنها تخريب شده، تعيين تكليف شدند، هزار و ۴۹۵ 
جايگاه دائمي تشكيل پرونده ش��ده و برخي به بانك ها معرفي شده اند.  
هنربر تصريح كرد: مالكان هزار و ۸۰۰ واحد مسكوني كه ۵ تا ۵۰ درصد 
تخريب شده به بانك ها معرفي شده اند و پرونده ۳ هزار نفر نيز تكميل و ۱۵ 
ميليون تومان وام كم بازده و ۵ ميليون كمك بالعوض به آنها پرداخت شده 
است.  وي از تالش براي احداث واحدهاي مسكوني زلزله زدگان خبر داد 
و تأكيد كرد: آواربرداري هزار و ۶۰۰ واحد تخريبي انجام شده و ۲۳ واحد 
آرماتوربندي شده و ۱۵ واحد بتن ريزي شده و اسكلت شش واحد آماده 
است و تالش مي شود در سريع ترين زمان، واحدهاي اسكان دائمي زلزله 
زدگان تحويل شود.  مديركل مديريت بحران استانداري آذربايجان شرقي 
اذعان داشت: بيش از ۹۸ درصد چادرها خالي هستند و دو درصد بقيه كه 
ادعا مي كردند درون چادر زندگي مي كنند، افرادي بودند كه در كنار پدر 
و مادر خود زندگي مي كردند و پدرومادرشان كمك مالي را دريافت كرده 

بودند كه قرار شد كانكس در اختيار آن ها هم قرار بگيرد. 

 تله كابينی كه جهاني ماندن هيركاني را
 تهديد مي كند

در همه كشورهاي دنيا سعي مي شود تا بخشي از ميراث و منابع طبيعي 
به ثبت جهاني برسد.  اين كار نه تنها در حفظ اين منابع كمك مي كند 
بلكه يك شبه آن را به يك شهرت جهاني مي رساند و مي تواند با جذب 
گردشگر، منابع ارزي خوبي را روانه آن كشور كند. در ايران هم سال ها 
بود كه تالش مي شد تا جنگل هاي هيركاني به ثبت جهاني برسند. تا 
اينكه در اوايل تابستان سال جاري اين كار اتفاق افتاد و افتخار بزرگي 
نصيب ايران و اين جنگل هاي چندميليون ساله اش شد. اما از همان روز 
ثبت جنگل ها، اخبار منفي و تصميمات نادرست در رابطه با اين منطقه 
شروع شد و حاال هم گفته مي شود برخي طرح هاي گردشگري براي 
اين جنگل ها تعريف شده كه مي تواند آن را از ليست جهاني خارج كند. 

    
نزديك به دو دهه بود كه تالش مي ش��د تا جنگل ه��اي هيركاني در 
يونسكو، ثبت جهاني شود. باالخره همه اين تالش ها به نتيجه رسيد و 
۱۴ تيرماه امسال بود كه اعالم شد جنگل هاي هيركاني در نشست باكو 
ثبت جهاني شد.  چون در پرونده ثبتي آن، جنگل هاي هيركاني گلستان 
در محدوده شهرستان علي آبادكتول به نام استان سمنان و جنگل ابر 
ثبت شده اس��ت، بنابر اين حاال گلس��تاني ها براي اين جنگل تصميم 

مي گيرند و مي خواهند تله كابيني در بخشي از آن راه اندازي كنند. 
كاري كه كارشناسان را به واكنش واداش��ته و معتقدند اگر اين اتفاق 
بيفتند امكان خروج اين جنگل ها از ليست جهاني يونسكو باال مي رود. 

   هيركاني منتظر واكنش مسئوالن
 ۱۱ هزار هكتار از جنگل هاي هيركاني كه در يونسكو به نام سايت »ابر 
غربي« نام گذاري شده از منطقه سرخداري افراتخته در دهنه زرين گل 
آغاز و كل ارتفاعات چينو، ريگ چشمه تا پشت سد كبودوال )كاسه سد( 
در شهرستان علي آبادكتول را شامل مي ش��ود.  جنگل هاي هيركاني 
هويت، شناسنامه و پيشينه تاريخي اين منطقه هستند اما طرح هاي 
در دست اجرا كه گويي نگاه اقتصادي آنها غالب است، موجب شده تا 
حافظان محيط زيست اعالم كنند خارج شدن اين جنگل ها از ليست 
جهاني دور از انتظار نيست.  چون جنگل هاي هيركاني علي آبادكتول 
در قالب دو سايت ابر ش��رقي و ابرغربي در يونسكو به ثبت رسيده اند و 
بيش از ۶ هزار هكتار از محدوده ۷ هزار هكتاري س��ايت »ابر شرقي« 
جنگل هاي هيركاني از پش��ت ش��يرين آباد، س��ياه رودبار، پونه آرام و 
ذخيرگاه سرخداري در مرزهاي جغرافيايي استان گلستان و شهرستان 
علي آبادكت��ول قرار دارد، ح��اال فعاالن محيط زيس��ت مي گويند چرا 
تصميمات خودسرانه اي گرفته می شود كه مي تواند مشكالت زيادي 
را به همراه داشته باشد.  آن طور كه اعالم شده گويي شركتي كه قصد 
نصب و راه اندازي تله كابين را دارد، درآمد و س��ود اقتصادي را بر همه 
كارهاي ديگر ارجح دانسته و حاال بدون توجه به حساسيت هاي جهاني 
۹ پايه از ۲۴ پايه تله كابين علي آبادكت��ول را در محدوده ثبت جهاني 
جنگل هاي هيركاني يا هم��ان زون اصلي قرار داده كه اگر نس��بت به 
رفع آن اقدام نكند، احتمال خارج شدن جنگل هاي هيركاني از ليست 
جهاني وجود دارد.  حال بايد منتظر ماند و ديد وزارت ميراث فرهنگي 
و گردشگري، س��ازمان جنگل ها و منابع طبيعي، سازمان حفاظت از 
محيط زيست و استانداران سمنان و گلس��تان چه واكنشي در مقابل 
اقدامات اين شركت خواهند داشت و آيا آنها هم منافع اقتصادي را به 

منافع ملي ترجيح مي دهند!

سجاد مرسلي محمدرضا هادیلو

كاشت ۹ هزار نهال به ياد شهدا و جانبازان در چهارمحال و بختياري
همزم�ان ب�ا     چهارمحال وبختياري
سراسر كشور 
برنام�ه اي تحت عنوان »كاش�ت يك نهال 
يادم�ان هر ش�هيد و جانب�از« در اس�تان 
چهارمح�ال و بختي�اري اج�را مي ش�ود. 
علي حسين اميني، رئيس اداره جنگل داري و 
جنگل كاري چهارمح��ال و بختياري اداره كل 
منابع طبيعي چهارمحال و بختياري با اشاره به 
طرح كاشت يك نهال يادمان هر شهيد و جانباز 

گفت: براي تكريم ياد و خاطره ۹ هزار و ۱۳۴ نفر از ش��هداي گرانقدر و جانبازان استان و در راستاي 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بهره مندي از اين موهبت الهي براي حفاظت از انفال و توسعه جنگل هاي 
چهارمحال و بختياری برگزار مي ش��ود.  وي افزود: اين برنامه با همكاري اداره كل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان و مشاركت خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران در گلزارهاي شهدا در قالب پويش 
بزرگ نهال كاري به اجرا در مي آيد.  اميني خاطرنشان كرد: در اين برنامه ۲ هزار و ۱۶۰ اصله نهال به ياد 

شهدا و ۶ هزار و ۹۷۴ اصله نهال به تعداد جانبازان استان در شهرستان هاي ۱۰ گانه غرس مي شود.

پرداخت خدمات ساخت مسكن به مددجويان زنجاني 
بيش از ۷ ميليارد      زنجان
و 81۴ ميلي�ون 
تومان به منظور تأمين مسكن مددجويان تحت 
حمايت كميته امداد اس�تان زنجان از ابتداي 
اس�ت.  ش�ده  هزين�ه  تاكن�ون  امس�ال 
هدايت صفري مديركل كميته امداد اس��تان 
زنجان با اشاره به اينكه خدمات مسكن ارائه  شده 
به خانوار هاي تحت حمايت اين نهاد با رويكرد 
توانمندسازي جامعه هدف انجام مي شود، گفت: 

تاكنون بيش از ۷ ميليارد و ۸۱۴ ميليون تومان تسهيالت و خدمات به منظور تأمين مسكن مددجويان 
پرداخت شده است.  وي با اشاره به اينكه خدمات مسكن كميته امداد به مددجويان تحت حمايت اين نهاد 
در بخش هاي مختلف بر اساس اولويت به آنها ارائه مي شود، افزود: خدمات مسكن كميته امداد در قالب 
تأمين مسكن و تعميرات جزئي و كلي، اخذ انشعاب آب، برق، گاز و همچنين بهسازي و مقاوم سازي مسكن 
روستايي به مددجويان تحت حمايت اين نهاد ارائه مي شود.  مديركل كميته امداد استان زنجان گفت: 
از مجموع خدمات مسكن ارائه  شده به جامعه هدف كميته امداد استان زنجان ۱۲۸ مورد مسكن براي 

خانوار هاي مددجويي تحت حمايت اين نهاد در قالب ساخت، خريد، بهسازي انجام شده است. 

معرفی 48شهيد زن در كنگره شهدای هرمزگان
كميت�ه  دبي�ر      هرمزگان
بان�وان كنگره 
ملي 1۵00 شهيد هرمزگان از ساخت المان 
ش�هداي زن اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
منيره محمدي دبير كميته بان��وان كنگره ملي 
۱۵۰۰ شهيد هرمزگان با اش��اره به اينكه زمينه 
برگزاري كنگره ملي شهداي اس��تان هرمزگان 
اجرايي شده است، گفت: با برنامه ريزي هاي انجام 
ش��ده تالش شده اس��ت مخاطبان با معرفي ۴۸ 

شهيده زن استان كه از شهداي سامرا، ترور مجلس، بمباران آبادان، شهداي ترور اوايل انقالب و شهيده شاخص 
استان هستند، بيشتر آشنا شوند.  وي افزود مراسم ازدواج آسان، نشست هاي سبك شهدا، برگزاري كرسي هاي 
تالوت، تهيه جهيزيه به زوج هاي جوان از اقدامات اين كميته بوده است.  محمدي، همچنين برگزاري اردو هاي 
جهادي، ساخت مستند مرحوم فاطمه شاه سلطان، ساخت مستند شهداي زن كه در سامرا به شهادت رسيدند، 
برگزاري مسابقات ورزشي بومي و محلي و برنامه ريزي جهت باشكوه تر برگزار شدن اجالسيه ها در دي ماه 

سال جاري را از ديگر اقدامات كميته بانوان كنگره ملي ۱۵۰۰ شهيد استان هرمزگان عنوان كرد.

2500 واحد مسكن ملي در كهگيلويه و بويراحمد ساخته مي شود  
مديركل راه و     كهگيلويه و بويراحمد
شهرس�ازي 
كهگيلويه و بويراحم�د از برنامه ريزي براي 
س�اخت 2 هزار و ۵00 واح�د در طرح ملي 

مسكن خبر داد. 
پژمان نيك اقبال��ي مديركل راه و شهرس��ازي 
كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه سكونت گاه هاي 
غير رسمي در اطراف ياسوج تبديل به يك معضل 
شده اس��ت، گفت: الحاق اين محدودها به شهر 
ياسوج موجب مي شود جمعيت ياسوج از ۱۳۰ هزار نفر به ۲۴۰ هزار نفر افزايش يابد و ياسوج در زمره كالن 
شهرها قرار بگيرد.  وي با اشاره به اينكه براي رفع اين معضل ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسكن ملي در استان در 
حال ساخت است، افزود: در دل شهر ياسوج خوابگاهي به نام مادوان ايجاد كرديم كه اين آشفتگي كار را 
براي شهرداري ياسوج مشكل ايجاد كرده است.  به گفته مديركل راه و شهرسازي كهگيلويه و بويراحمد 
با حذف مادوان و الحاق آن مي توانيم جمعيت آن را كنترل كنيم، ادامه داد: جزو پنج استاني هستيم كه 
تا پايان سال جاري جشن پايان مسكن مهر را خواهيم داشت و با تحويل مسكن مهر اقدام محلي ساخت 

مسكن را استارت خواهيم زد كه با ساخت مسكن جديد رونق جديدي در شهر ايجاد مي شود.

 نصب نمادهاي آيين يلدا 
در ميادين سنندج 

در راستاي ايجاد شور و نشاط در      كردستان
س�طح ش�هر به مناس�بت فرا 
رسيدن طوالني ترين شب سال، نمادهاي آيين يلدا در ميادين 

و معابر اصلي شهر سنندج نصب مي شود. 
شرمين ش��ريفي رئيس سازمان س��يما، منظر و فضاي سبز شهر 
شهرداري سنندج گفت: در آستانه فرا رسيدن شب يلدا به منظور 
زيباسازي و نماس��ازي محيط ش��هري و حفظ و زنده نگه داشتن 
سنت هاي قديمي، نصب ۱۰ المان هاي س��نتي مانند هرسال در 
دستور كار اين سازمان قرار گرفته است.  وي افزود: اين المان ها در 
ميدان آزادي، ميدان كوهنورد، ميدان حجاب، ميدان نبوت، ميدان 
سنه دژ، چهارراه ظفريه، جلوي ساختمان شهرداري مركزي واقع در 
خيابان امام و نواحي منفصل شهري نصب مي شوند.  شريفی يادآور 
شد: اين المان ها يا نمادهاي آيين يلدا ش��امل آدم برفي، فانوس، 
كاراكتركردي، عالء الدين، انار، يلدا مبارك، هندوانه و كتري است. 

 كشف »نانو ذرات تومورهاي مغزي 
و زخم هاي ديابتي« در لرستان 

عضو هيئت  علمي دانشگاه علوم      لرستان
پزش�كي لرس�تان از كشف نانو 
ذرات مؤثر بر تومورهاي مغ�زي و زخم هاي ديابتي خبر داد. 
 دكتر مجتبي خاكساريان عضو هيئت  علمي دانشگاه علوم پزشكي 
لرستان گفت: اختراعاتم در زمينه تومورهاي مغزي و زخم ديابتي 
بوده كه نتايج آن در ژورنال هاي معتبر )Q ۱( به چاپ رس��يده و 
تعدادي از مقاالت نيز در زمينه درد و بهبود سرطان منتشر شده 
است.   وي با بيان اينكه پژوهش مجموعه فعاليت هاي هوشمند 
و خالقانه علمي اس��ت كه به صورت سيستماتيك و با هدف حل 
يك معضل انجام مي شود، افزود: يك محقق موضوعي را از زواياي 
مختلف بررسي مي كند و س��پس با طرح س��ؤال، روشي منظم 
براي پاس��خگويي به آن انتخاب مي كند.  خاكس��اريان افزود: از 
سياست گذاران كالن كشور انتظار مي رود كه به مقاالت علمي به 

ويژه مقاالت علمي با كيفيت و فناوري اهميت ويژه اي دهند.

 سقف چوبي سراي تاريخي 
فاتح ني ريز مرمت مي شود

سقف سراي تاريخي فاتح ني ريز مورد     فارس
بازس�ازي و مرمت ق�رار مي گيرد.

حميدرضا هادي مس��ئول مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري شهرس��تان ني ريز فارس گفت: سقف چوبي سراي 
فاتح كه به دليل فرسودگي بنا و رطوبت دچار از هم گسيختگي 
شده بود، در دست مرمت قرار گرفت.   وي افزود: تعويض تيرهاي 
چوبي آسيب ديده، احيا و تعمير اتصاالت تيرها و سقف اصلي اتاق 
و ايوان از جمله اقداماتي بوده كه در مراحل قبل توسط اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس انجام 
شد و هم اكنون س��قف چوبي و مشبك آن در حال مرمت است.  
هادي با اشاره به تخصيص اعتبار به منظور انجام اين پروژه تصريح 
كرد: با توجه به ضرورت مرمت س��قف اين بنا تاريخي، اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس اعتبار 

۲۰۰ ميليون ريالي اين طرح را تأمين كرده است.

 ۱۴ واحد صنعتي غيرفعال بوشهر 
به چرخه توليد بازگشت

 گلستاني ها ۲۷ هزارتن دانه روغني سويا
 به دولت فروختند

مديرعامل شركت       بوشهر
ش��هرك هاي 
صنعتي بوش�هر از راه اندازي دوب�اره 1۴ واحد 
صنعتي غيرفعال و راكد در شهرك ها و نواحي 
صنعتي استان با س�رمايه گذاري 8۷ ميليارد 
ري�ال در س�ال رون�ق تولي�د خب�ر داد. 
مهدي صفوي مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي بوشهر با اشاره به راه اندازي مجدد ۱۴ 
واحد صنعتي غيرفعال و راكد در ش��ركت ها و 
نواحي صنعتي بوشهر گفت: در راستاي اجراي 
منويات مقام معظم رهبري مبني بر سال رونق 
توليد و بر اس��اس اهداف و برنامه هاي سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران، 
احيای مج��دد واحدهاي راك��د و غيرفعال كه 
قباًل به بهره برداري رسيده و به داليلي تعطيل 
شده اند، در دستور كار اين شركت قرار گرفته 
است.  وي افزود: اين واحدها با سرمايه گذاري 
۸۷ ميليارد ريال مجدداً وارد چرخه توليد شدند 
كه با آغاز به كار اي��ن كارخانه ها براي ۲۳۹ نفر 
به طور مستقيم اشتغالزايي ايجاد شده است.  

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان 
بوشهر با اشاره به اينكه اين واحدهاي صنعتي 

در زمينه هاي بس��ته بندي مواد غذايي، كاني 
غيرفلزي، فلزي، شيميايي و سردخانه فعاليت 
مي كنند، ادامه داد: در همين راس��تا در سال 
گذشته ۱۹ واحد صنعتي راكد استان دوباره به 
چرخه توليد بازگشت و براي ۲۱۴ نفر از جوانان 
استان شغل ايجاد شد.  صفوي مشكالت بازار و 
فروش، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش و 
مشكالت مديريتي را از جمله مهم ترين داليل 
تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي دانست و 
افزود: با انجام پروژه هاي عارضه يابي، مشاوره، 
برنامه ريزي دقيق و اعطاء تس��هيالت مؤثر به 
برخي از اي��ن واحدهاي صنعت��ي، اين تعداد 
بنگاه به چرخه توليد بازگش��تند.  مديرعامل 
شركت ش��هرك هاي صنعتي اس��تان بوشهر 
ادامه داد: با توجه به اينكه بسياري از مشكالت 
واحدهاي توليدي در اس��تان ناخواس��ته و به 
داليل شرايط بد اقتصادي بوده، لذا با توجه به 
تأكيد مقام معظم رهبري و نام گذاري امسال به 
نام رونق توليد براي رفع مشكالت ايجاد شده، 
برنامه هاي خوبي را براي بازگش��ت واحدهاي 
تعطيل شده در دستور كار داريم كه برحسب 

اولويت اجرايي مي شود. 

مديركل غله و      گلستان
خدم�����ات 
بازرگاني گلستان از خريد بيش از 2۷ هزارتن 
دان�ه روغن�ي س�ويا در اس�تان خب�رداد. 
حميدرضا علي محمدي مديركل غله و خدمات 
بازرگاني گلستان گفت: از شروع خريد تضميني 
دانه روغني س��ويا تاكنون بيش از ۲۷هزارتن 
از اين محصول ب��ه ارزش ۷۴۶ ميليارد و ۷۰۱ 
ميليون ريال در گلستان خريداري شده است.  
وي افزود: در س��ال زراعي جاري قيمت خريد 
تضميني ه��ر كيلوگ��رم دانه روغني س��ويا از 
كش��اورزان، با دو درصد ناخالصي و ۱۲درصد 
رطوبت ۲۹ هزار و ۶۳۳ ري��ال خريداري بوده 
كه حداكثر ناخالص��ي قابل قبول دانه س��ويا 
جهت خريد تضميني هشت درصد و همچنين 
حداكثر رطوبت مجاز براي اين دانه روغني ۲۰ 

درصد است.  
مديركل غله و خدمات بازرگاني استان گلستان 
ادام��ه داد: ۱۴ مركز خريد تضميني س��ويا در 
شهرستان هاي بندرگز، بندرتركمن، كردكوي، 
گرگان، علي آب��اد، راميان، گنب��د و گاليكش 
پيش بيني شده است كه با به كارگيري تمامي 

پتانسيل ها و امكانات از قبيل نرم افزاري و سخت 
افزاري، آماده تحويل گرفتن دانه روغني سويا 
از كشاورزان گلستاني هستند. علي محمدي در 
خصوص پرداخت بهاي محصول گفت: تاكنون 
۵۵۹ ميليارد ريال از بهاي سوياي تحويلي، از 
مركز به حس��اب بانكي كش��اورزان واريز شده 
كه اين مقدار ۷۵ درصد مطالبات كش��اورزان 
تحويل دهنده دانه روغني سويا به مراكز خريد 
تضميني را ش��امل مي ش��ود و بقيه مطالبات 
س��وياكاران به تدريج از مركز به حساب بانكي 
اعالمي آنها واريز مي شود.  وي در ادامه افزود: 
با توجه به پيش بيني سازمان جهاد كشاورزي 
استان گلستان انتظار مي رود بيش از ۲۸ هزار 
تن دانه روغني س��ويا از حدود ۱۸ هزار هكتار 
اراضي س��طح زير كش��ت س��ويا از كشاورزان 
خريداري شود.  مديركل غله و خدمات بازرگاني 
گلستان خاطر نشان كرد: خريد دانه روغني در 
س��ال زراعي جاري تنها از طريق سامانه جامع 
پهنه بندي س��ازمان جهاد كش��اورزي انجام 
مي شود و به كشاورزان توصيه كرد كه در اسرع 
وقت نسبت به ثبت اطالعات مورد نياز به مراكز 

خدمات جهاد كشاورزي مراجعه كنند. 


