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88498441سرويس  شهرستان

مدیر میراث فرهنگی سبزوار:
 نماي مسجد روستا

باید بافت روستایی داشته باشد 
با هم�كاري هیئ�ت امناي روس�تاي     خراسان رضوي
خسروجرد، نمایي زیبا براي مسجد این 
روستا بر مبناي اصول و تعریف مسجد سازي طراحي و اجرا شد كه 
امیدواریم الگویي براي مسجد سازي در دیگر روستاها قرار بگیرد. 
محسن برآبادي مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهرستان سبزوار با اشاره به 
زيبا سازي نماي مسجد روستاي خسروجرد بر مبناي اصول مسجدسازي 
گفت: امروزه مساجد روستايي بدون رعايت اصول و با ساليق مختلف ساخته 
يا بازسازي مي كنند و از متريال هاي مختلفي مانند سنگ، سفال و حتي 
آلومينيوم كه هيچ همخواني با بافت اصيل روستا و فرهنگ مسجد سازي 
ندارد استفاده مي كنند.  اين كارشناس ميراث فرهنگي افزود: با بهره گيري از 
الگوي پيشنهادي پايگاه، نماي مساجد به بافت روستاها نزديك شده و اصول 
مسجد سازي در آنها رعايت مي شود و عالوه بر اين داراي معماري مدرني نيز 
خواهد شد كه اين موضوع را از طريق دهياران و انجمن هاي ميراث فرهنگي 

در روستا ها اطالع رساني و فرهنگ سازي خواهيم كرد. 

 پهلو گيري كشتي حامل برنج وارداتي 
در بوشهر پس از 6 سال 

ناظر گمركات استان و مدیركل گمرك     بوشهر
بوشهر از پهلو گیري كش�تي 10هزار 
تني برن�ج واردات�ي پس از ش�ش س�ال درای�ن بندر خب�رداد. 
بهروز قره بيگي ناظر گمركات اس��تان و مديركل گمرك بوشهر با اشاره به 
پهلوگيري كشتي ۱۰ هزار تني برنج وارداتي از هند به اين بندر گفت: حدود 
شش سال است كه كاالهاي اساسي از گمرك بوشهر وارد كشور نشده بود كه 
با پيگيري هاي صورت گرفته توسط مديريت ارشد استان، دولت بخشي از 
كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم را از گمركات استان بوشهر ترخيص خواهد 
كرد.  وي افزود: در همين راستا گمرك در كمترين زمان ممكن و با اختصاص 
حداكثري تسهيالت گمركي و به صورت ش��بانه روزي نسبت به خروج و 
ترخيص كاال اقدام خواهد كرد.  مديركل گمرك بوشهر تأكيد كرد: هم اكنون 
۶۰ درصد از امور در استان مربوط به حوزه خدمات و تجارت است كه نشان 
دهنده حساسيت كار در گمرك است.  قره بيگي گفت: يكي از مؤلفه هاي مهم 
و اثرگذار در بخش رونق توليد، تسريع و تسهيل در صادرات است كه گمرك با 

ايجاد بسته تشويقي صادرات زمينه اين مهم را فراهم كرده است. 

ایجاد اشتغال پایدار براي عشایر خراسان جنوبي 
با كشت گياهان دارویي

چند سالي است كه موضوع گیاهان دارویي و توجه به كشت آنها مورد 
توجه ویژه اي قرار گرفته است. كاري كه امروز آن را بسیار پردرآمد و 
اشتغالزا معرفي كرده و با توجه به ظرفیت هایي كه در اكثر استان هاي 
ایران براي پرداختن به آن وجود دارد، نظرگروه هاي زیادي را به خود 
جلب كرده است. بر همین اساس مدیركل امور عشایر خراسان جنوبي 
اعالم كرده »طرح كاشت گیاهان دارویي در مناطق عشایري براساس 
اهداف و سیاست هاي كلي سازمان امور عش�ایر كشور و در راستاي 
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق عشایري و تنوع بخشي به تولیدات و 
افزایش درآمد عشایر در حال انجام است.« اتفاقي كه حتماً در باال بردن 
سطح درآمد و كمك به معیشت عشایر تأثیر بسزایي خواهد داشت. 

    
وجود آب و هواهاي مختلف در كشور، امكان توليد گياهان دارويي در تنوع زياد 
را امكانپذير كرده است. به طوري كه حاال كارشناسان اعالم كرده اند درآمدزايي 
با كشت گياهان دارويي بسيار زودبازده و با تداوم باالست.  شايد افراد زيادي 
در قشرهاي مختلف جامعه خواستار ورود به اين عرصه باشند، اما بدون شك 
كشاورزان و عشاير بهترين گزينه براي اين كار هستند. كشاورزان به اين خاطر 
كه شغل اصلي شان همين كار است و فقط با تغيير نوع كشت مي توانند به اين 
سمت بيايند. ولي عشاير به دليل نوع زندگي و مهاجر بودنشان و دسترسي 
به مراتع، امكان توليد بهترين و باكيفيت ترين گياهان دارويي را دارند.  كاري 
كه حاال در خراسان جنوبي مورد توجه قرار گرفته و مديركل امور عشاير اين 
استان از طرح كاشت اين نوع گياهان در مناطق عشايري خبر مي دهد.  در 
خراسان جنوبي جمعيتي بالغ بر 8۱ هزار نفر جزو عشاير استان هستند كه 
حدود ۱3 درصد جمعيت عشاير كشور را به خود اختصاص مي دهند.  هر چند 
دولت ها در مقاطع مختلف تالش كرده اند تا شاخص هاي برخورداري جامعه 
عشايري از آب بهداشتي سالم و دسترسي به راه مناسب را افزايش دهند اما 
توفيق چنداني در اين كار نداشته و هنوز اين جمعيت به صورت سنتي راه و 
كار خود را پيدا مي كند.  با اين اوصاف مديركل امور عشاير خراسان جنوبي 
نقش توسعه كاشت گياهان دارويي را به عنوان يكي از راه هاي حفظ مراتع 
در سطح استان عنوان كرده و گفته: »در سنوات اخير، دولت اقدامات جدي 
براي ارتقای وضعيت معيشت جامعه تالشگر عشاير انجام داده كه از آن جمله 
مي توان به تسهيالت با كارمزد چهار درصد براي خانوارهاي عشايري اشاره 
كرد.« حسين حسين پور ادامه داد: »طرح كاشت گياهان دارويي در مناطق 
عشايري براساس اهداف و سياست هاي كلي سازمان امور عشاير كشور و در 
راستاي ايجاد اشتغال پايدار در مناطق عشايري و تنوع بخشي به توليدات و 
افزايش درآمد عشاير انجام مي شود. بر همين اساس و به دليل ظرفيت باالي 
كشت گياهان دارويي در استان، تفاهمنامه اي بين اداره كل امور عشاير و مركز 
آموزش تحقيقات و آموزش كشاورزي در استان به منظور آموزش صحيح 
كاشت، داشت، برداش��ت و فرآوري گياهان دارويي در سال ۱398 منعقد 
شده و تاكنون در پنج شهرستان سربيشه، بشرويه، خوسف، بيرجند و قاين 
برگزار شده است.« به گفته اين مسئول تاكنون ۱۱5 نفر از عشاير متقاضي 
تسهيالت پنج ساله به مبلغ ۱2 ميليون ريال به بانك كشاورزي معرفي شده اند 

كه تاكنون 23 نفر از اين تسهيالت بهره مند شده اند. 
   گیاهان دارویي سدي در مقابل خروج ارز

هر چقدر هم در مورد گياهان و خواص آنها و درآمدزاي هايشان صحبت 
شود، تا در عمل كاري انجام نشود، شرايط به همين صورت باقي مي ماند. به 
تأكيد كارشناسان مي توان با برنامه ريزي اصولي و سرمايه گذاري مناسب 
روند توليد گياهان دارويي در كشور تقويت و تك تك استان ها را به عنوان 
قطبي براي توليد اين گياهان مطرح كرد. ايران به عنوان يكي از ۱۰ خاستگاه 
مهم گونه گياهي در جهان مطرح است و ۱۶7 گونه از خانواده گياهان آوندي 
شامل يك هزار و 2۱5 جنس، در آن وجود دارد.  اكنون خراسان جنوبي با دارا 
بودن ظرفيت هاي قابل توجه در بخش گياهان دارويي از نظر بهره وري از اين 
گياهان در درمان بيماري ها از جايگاه مناسبي برخوردار نيست كه اين مهم 
نيازمند شناسايي دقيق عرصه ها و راه اندازي واحدهاي فرآوري و بسته بندي 
اينگونه محصوالت فرعي است. كشت گياهان دارويي در كاهش واردات اين 
داروها و خروج ارز از كشور و توسعه اقتصادي و اشتغالزايي براي مردم جامعه 

را كه از سياست هاي مهم اقتصاد مقاومتي است را به همراه دارد. 

خاطره حسین زاده* حوريه ملكي

بزرگ ترین پروژه عمراني شهر گرگان افتتاح شد
پروژه بازآفریني     گلستان
میدان بسیج، 
بازگش�ایي محور ۶0 متري افسران و تقاطع 
غیرهمسطح سربازان گمنام امام زمان )عج( 
از جمل�ه پروژه هایي بود كه در شهرس�تان 

گرگان افتتاح شد. 
عبدالرض��ا دادبود ش��هردار گ��رگان با اش��اره به 
افتتاح پروژه تقاطع غيرهمسطح سربازان گمنام 
امام زمان)عج( اين ش��هر گفت: براي ساخت اين 

پروژه كه بزرگ ترين طرح عمراني تاريخ شهرداري بوده 5۰ ميليارد تومان بودجه هزينه شده است.  وي افزود: از 
جمله پروژه های افتتاح شده بازگشايي محور افسران و ساخت تقاطع غيرهمسطح و اتصال افسران به كمربندي 
بود. شهرداري مطالعات تكميلي آن را ابتداي سال 97 انجام داد و به شوراي ترافيك استان و شهرستان ارائه كرد 
كه به تصويب رسيد. بعد از طي فرآيند قانوني و تملك بخش باقي مانده مسير اين پروژه در آبان ماه سال گذشته 
آغاز شد.  شهردار گرگان ادامه داد: احداث كامل ۶۰ متري افسران در دستور كار قرار گرفت و همزمان طراحي و 

تكميل ساماندهي ميدان بسيج در تابستان امسال آغاز شد اما زودتر از موعد زماني به بهره برداري مي رسد. 

مع�اون صنای�ع      خوزستان
كوچك سازمان 
شهرك هاي صنعتي ایران از ساخت نخستین 
شهرك تخصصي فناوري نفت و گاز كشور در 

اهواز خبرداد. 
اصغر مصاحب، معاون صنايع كوچك س��ازمان 
شهرك هاي صنعتي ايران در حاشيه يازدهمين 
نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات صنعت نفت 
خوزستان، با اش��اره به ساخت نخستين شهرك 
تخصصي فناوري نفت و گاز ايران در اهواز گفت: 
خوشه  نفت و گاز خوزستان يكي از 99 خوشه اي 
اس��ت كه تا امروز خاتمه يافت��ه و اكنون حدود 
4۰۰ ش��ركت س��ازنده تجهيزات نفتي در اين 
استان فعاليت مي كنند.  وي افزود: به درخواست 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان 
تفاهمنامه اي ميان سازمان شهرك هاي صنعتي 
ايران و انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت 
ايران بسته ش��د كه براس��اس آن كار مطالعات 
ساخت نخس��تين ش��هرك فناوري نفت و گاز 

در اس��تان انجام ش��ود.  معاون صنايع كوچك 
سازمان شهرك هاي صنعتي ايران ادامه داد: اين 
شهرك قرار است در شهرك صنعتي شماره چهار 
خوزستان كه بيشترين تعداد واحدهاي توليدي 

تجهيزات نفتي در آن قرار دارد ساخته شود. 
مصاحب تصريح كرد: اكنون عمده قطعه سازان 
صنعت نفت و گاز در اين شهرك مستقر هستند و 
همه زيرساخت هاي الزم براي بنگاه هاي اقتصادي 

براي رفع نيازهاي فناورانه آنها وجود دارد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اين ش��هرك يك ش��هرك 
نرم افزاري و مديريت دانش اس��ت، عنوان كرد: 
در شهرك فناوري نياز به حضور فيزيكي نيست 
و ش��ركت ها مي توانند ني��از واحدهاي مختلف 
در سراسر كش��ور را تأمين كنند.  معاون صنايع 
كوچك سازمان شهرك هاي صنعتي ايران ابراز 
اميدواري كرد: ب��ا پيگيري هاي صورت گرفته تا 
پايان سال مجوز احداث نخستين شهرك فناوري 
نفت و گاز كشور در خوزستان صادر و كار اجرايي 

آن در سال 99 آغاز مي شود. 

    فارس امس�ال بیش از 
از  ۷۳0 هكت�ار 
زمین هاي موقوفه استان فارس احیا شده است. 
داوود عس��گرپور معاون حقوقي و ثبتي اداره كل 
اوقاف و امور خيريه اس��تان فارس گفت: با هدف 
تعيين تكليف زمين هاي اختالفي با منابع طبيعي 
از ابتداي سال تاكنون، 2۱ پرونده در قالب هفت 
جلسه كار گروه استاني مورد بررسي قرار گرفت كه 

بيش از 732 هكتار از زمين هاي موقوفه احيا شد.  
وي افزود: زمين هاي رفع اختالف شده مربوط به 
موقوفات شهرس��تان هاي كازرون، الر، ممسني، 
رستم، خنج، مهر، سپيدان و ش��يراز است كه به 
سامانه ثبت اسناد و امالك كشور براي صدور سند 
مالكيت به نفع موقوفات ارسال شده است.  معاون 
حقوقي و ثبتي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 
فارس ادامه داد: از ابتداي برگزاري كارگروه هاي 
مشترك منابع طبيعي و اوقاف در چند سال اخير، 
بيش از 2۰ هزار هكتار از زمين هاي موقوفه احيا 
شده است كه ش��امل 437 پالك ثبتي مي شود.  
عسگرپور گفت: براساس مطالعات و بررسي هاي 
انجام شده، پيش بيني مي شود موضوع 5۰۰ پالك 
ديگر از زمين هاي باقيمانده، با توجه به تفاهمنامه 
سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان جنگل ها با 
برگزاري جلسات و كارگروه هاي استاني، منطقه اي 

و كشوري حل و فصل شود. 

خير سمناني چراغ هاي امامزاده خليل اهلل)ع( آرادان را روشن كرد
ب�ا كم�ك ۷00      سمنان
میلی�ون ریالي 
خیر آراداني، پروژه برق رس�اني به آس�تان 
مقدس امامزاده خلیل اهلل)ع( آرادان آغاز شد. 
حجت االسالم رضا حاج حسيني رئيس اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرستان هاي گرمس��ار و آرادان 
گفت: پروژه برق رساني به آستان امامزاده خليل اهلل 
شهرستان آرادان از محل كمك آقاي علي اصغر 
عامري يكي از خيران استان، با مبلغ اهدايي 7۰۰ 

ميليون ريال آغاز شد.  وي افزود: براساس برنامه زمان بندي، اين پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداري 
خواهد رسيد.  رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان هاي گرمسار و آرادان تصريح كرد: تمامي فعاليت هاي 
انجام  شده در امامزادگان شهرستان هاي گرمسار و آرادان از محل نذورات و كمك هاي مردمي انجام مي شود.  
حجت االسالم حاج حسيني خاطرنشان كرد: امامزادگان به  عنوان پايگاه هاي معنوي شهرستان محل مراجعه 
و مأمني براي مؤمنان و ارادتمندان به خاندان اهل بيت)ع( هستند و تالش داريم با تأمين زيرساخت هاي الزم 

و اجراي برنامه هاي فرهنگي متنوع اين اماكن به قطب هاي فرهنگي منطقه تبديل شوند. 

 ایجاد ۲۳۰۰ شغل 
براي مددجویان لرستاني  

از ابت�داي س�ال جاري تاكنون      لرستان
۲۳00 ط�رح اش�تغالزا ب�راي 

مددجویان تحت حمایت ایجاد شده است. 
امين اله كردعليوند معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد لرستان از 
اجراي 23۰۰ طرح خود اشتغالي توسط اين نهاد خبر داد و گفت: هزينه 
اجراي اين طرح ها بالغ بر 58 ميليارد تومان ب��وده كه از محل اعتبارات 
اشتغال كميته امداد و تسهيالت بانكي تأمين شده است.  وي افزود: اين 
طرح ها براساس ش��رايط محيطي متقاضيان، عالقه مندي، استعداد و 
تخصص فني با اولويت خانوارهاي تحت حمايت و فرزندان مددجو اجرا 
مي شود.  معاون خودكفايي و اشتغال كميته امداد تصريح كرد: اشتغال اجرا 

شده در زمينه كشاورزي، صنايع دستي، خدماتي و دامپروري بوده است.

 چاه هاي نيمه عميق
 دشت سيستان را سيراب كردند 

    سيستان وبلوچستان  با رهاسازي آب از چاه نیمه ها 
تاكن�ون ۲٤ ه�زار هكت�ار از 

اراضي دشت سیستان آبیاري شده است. 
غالم حيدر زورقي رئيس جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان گفت: 
براساس مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مقرر شد آب كشاورزي، 
از اوايل آذرماه رهاسازي ش��ود.  وي افزود: براين اس��اس ۱2۰ ميليون 
مترمكعب آب از س��هم تخصيصي بخش كش��اورزي و 3۰ ميليون متر 
مكعب از محل تخصيص آب منطقه اي استان جمعاً به ميزان ۱5۰ ميليون 
متر مكعب به منظور توزيع بين شهرستان هاي منطقه سيستان از طريق 
كانال ها و انهار سنتي در اختيار سازمان آب منطقه اي استان قرار گرفته تا 

با رها  سازي تدريجي آن، كشاورزي در حوزه سيستان احيا شود. 

 ۹ هزار و4۰7 واحد مسكن روستایي 
در زنجان مقاوم سازي شد

تاكنون از ۲۵ ه�زار و ٤۳ واحد     زنجان
روستایي در شهرستان زنجان، 
۹ هزار و ٤0۷ واحد مسكن روستایي مقاوم سازي شده است. 
رضا عس��گري فرماندار زنجان با بيان اينكه براي مقاوم س��ازي 
مسكن روس��تايي اعتبارات خوبي پيش بيني شده است، گفت: 
تاكنون در شهرستان زنجان از 25 هزار و 43 واحد روستايي حدود 
9 هزار و 4۰7 واحد مسكن روستايي مقاوم سازي شده است.  وي 
افزود: در مجموع 49 درصد از واحدهاي مس��كوني روستايي در 
شهرستان زنجان مقاوم سازي شده است.  فرماندار زنجان ادامه 
داد: روستاييان همكاري خوبي را در بحث مقاوم سازي واحدهاي 

مسكوني با بنياد مسكن استان زنجان دارند.

۸۰۰ شغل جدید در شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي  ایجاد شد

 ۴۳۲ واگن توليد داخل 
روي شبكه ریلي كشور قرار گرفت

امسال 800 فرصت       مركزي
شغلي جدید در 
شهرك ها و نواحي صنعتي مختلف استان مركزي 
ایجاد ش�ده ك�ه نش�ان از ظرفیت ب�االی این 
ش�هرك ها در ایج�اد اش�تغال و تولید اس�ت. 
مصطفي آمره مديرعامل ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي مرك��زی گفت: 8۰۰ ش��غلي كه اخيراً 
ايجاد ش��ده مربوط به بهره برداري از ۶۰ واحد 
توليدي جديد در ش��هرك هاي صنعتي استان 
در س��ال جاري اس��ت.  وي اف��زود: مجم��وع 
س��رمايه گذاري در اين ۶۰ واحد توليدي بيش 
از يك ه��زار و 3۰۰ ميلي��ارد ريال اس��ت كه از 
س��وي بخش خصوصي تأمين و در اين واحدها 
سرمايه گذاري شده اس��ت.  مديرعامل شركت 
ش��هرك هاي صنعتي اس��تان مركزي تصريح 
كرد: ۱9۰ قرارداد واگذاري زمين به ميزان ۱3۶ 
هكتار امس��ال در ش��هرك ها و نواحي صنعتي 
اين استان هدف گذاري ش��د كه تاكنون ۱55 
قرارداد منعق��د و 9۰ هكتار زمين به متقاضيان 

واگذار ش��ده و اين شركت در تمامي شاخص ها 
پيش تر از برنامه هاي خود حركت مي كند.  آمره 
افزود: با وجود اينكه بيشترين واگذاري زمين در 
شهرك ها و نواحي صنعتي در نيمه دوم هر سال 
انجام مي ش��ود اما تا كنون شرايط استان بسيار 
مطلوب است و پيش بيني مي شود تا پايان سال از 
تمامي برنامه هاي خود جلوتر باشد.  وي ادامه داد: 
تقويت و حمايت از صنايع كوچك به عنوان عامل 
توسعه صنعت كشور از خواسته هاي اصلي مقام 
معظم رهبري است و دولت تدبير و اميد نيز در 
دوره فعاليتش به خصوص دو سال اخير اقدامات 
مؤثري در اين راستا انجام داده است.  مديرعامل 
شركت ش��هرك هاي صنعتي اس��تان 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 نيز 
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. 

در هش�ت ماه      كرمان
گذش�ته ٤۳۲ 
واگن كه همگي تولید داخل بودند، به شبكه 

ریلي كشور اضافه شد. 
س��عيد رس��ولي مديرعامل راه آهن در حاشيه 
عمليات اجرايي ريل گذاري 27 كيلومتر فرعي 
ايستگاه جالل آباد تا كارخانه كنسانتره شركت 
فوالد زرند ايرانيان در كرمان، با اش��اره به لزوم 
اتصال مراكز باري به شبكه ريلي گفت: در هشت 
ماه امسال 432 واگن به شبكه ريلي كشور افزوده 
شده است كه در اين زمينه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد 9۰ درصدي را شاهد هستيم.  
وي با اش��اره به اينكه حمل و نقل ريلي ضمن 
اثرات مثبت ب��ر اقتصاد كش��ور باعث كاهش 
مشكالت زيست محيطي و تصادفات مي شود، 
تصريح كرد:  با وجود نبود صرفه اقتصادي براي 
جابه جايي مسافر توس��ط حمل و نقل ريلي اما 
امسال در اين زمينه رشد چشمگيري داشتيم.  
مديرعامل راه آهن از تالش براي افزايش ظرفيت 

جابه جايي مسافر و بار خبرداد و افزود: با برنامه  
ريزي هاي دقيق و افزاي��ش قطارها تقاضاها در 
اين حوزه را پاس��خگو خواهيم بود.  رس��ولي با 
اشاره به اينكه تمامي واگن هايي كه طي امسال 
به شبكه ريلي كش��ور اضافه شده است ساخت 
داخل هس��تند، افزود: با اتكا به ت��وان داخلي و 
با وجود تحريم ها مي توان شبكه ريلي كشور را 
توسعه داد.  وي از تشكيل كارگروه مشتركي با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: 
بر اين اساس ظرفيت هاي داخلي كشور در حوزه 
ريلي مورد بررس��ي قرار مي گيرد.  مديرعامل 
راه آهن از حمايت توليدكنندگان داخلي خبر 
داد و ادامه داد: قصد داريم واردات قطعاتي كه در 
داخل كشور توليد مي شود را ممنوع كنيم.  وي 
هدفش از سفر به كرمان را بازديد و بررسي روند 
پيشرفت طرح هاي ريلي اين استان ذكر كرد و 
افزود: هم اكنون در كرمان دو پروژه اتصال معدن 
جالل آباد و شركت فوالد زرند ايرانيان به شبكه 

ريلي كشور در حال انجام است. 

آگهى مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى
یک مرحله اى شماره 98/1-59
عملیات ساختمانى بخش400 کیلوولت پست 400 گرگان
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نوبت دوم

 اهواز صاحب نخستين شهرك تخصصي
 فناوري نفت و گاز ایران شد 

7۳۰ هكتار زمين موقوفه در فارس احيا شد

نقش زنان در تحقق اهداف گام دوم انقالب
در بيانيه »گام دوم انقالب« كه مي توان آن را منشور انقالب اسالمي در نقطه 
عطف چهل سالگي ارزيابي كرد، محورها، فرازها و نكته هاي بسيار مهمي موج 

مي زند كه با تعمق و ژرف انديشي در آن اين حقيقت روشن تر مي شود. 
 رهبر معظم انقالب اس��المي در بيانيه  »گام دوم انقالب« با مرور تجربه  
4۰س��اله  انقالب اس��المي اعالم كردند: انق��الب »وارد دومين مرحله  
خودسازي و جامعه پردازي و تمدن سازي شده  است«. گام دومي كه بايد 
در چارچوب »نظريه نظام انقالبي« و با »تالش و مجاهدت جوانان ايران 
اسالمي« به  سوي تحقق آرمان »ايجاد تمدن نوين اسالمي و آمادگي براي 

طلوع خورشيد واليت« عظمي برداشته شود. 
برهمين اساس با اعالم مقام معظم رهبري در راستاي اينكه انقالب وارد 
دومين مرحله  خودسازي، جامعه پردازي و تمدن سازي شده  است، بايد براي 
همه اقشار و آحاد مختلف جامعه رسالت خاص خود تعريف شود تا همگان 
به صورت يد واحده در مسير تحقق تمدن نوين اسالمي گام بردارند.  با وجود 
اينكه همه امت مخاطب بيانيه گام دوم انقالب هستند اما توجه ويژه به حوزه 
زنان و خانواده به عنوان يكي از اركان زمينه ساز و پايه در بسترسازي اين امر 
بسيار حائز اهميت است.  از آنجايي كه براي تحقق كامل تمدن اسالمي دو 
بخش » توليد فكر« و »پرورش انسان« بايد تأمين شود، نقش پررنگ زنان 
قابل چشم پوشي نيست بطوری كه امام خميني)ره( نيز با اين سخن كه 
»اگر زن هاي انسان ساز از ملت ها گرفته بشوند، ملت ها به شكست و انحطاط 
خواهند رسيد«، به نقش سازنده آنها در حفظ جامعه و تمدن سازي تأكيد 
داشتند.  اشكال شگرفي از حضور زنان نخبه و حماسه ساز در همه عرصه ها 
در تاريخ به ثبت رسيده و بسياري از نهضت هاي اجتماعي مديون حضور 
و اثرگذاري زنان جريان ساز است كه نهضت  بزرگ و تأثير گذاري همچون 
نهضت عاشورا، گواه شايسته اي براي اين حضور است و در عصر ما نيز حضور 
زنان در جريان نهضت تنباكو و مبارزه با استعمار و همچنين انقالب اسالمي 
ايران، روح حقايق انسجام بخشي را به كالبد اجتماع دميده است.  به سبب 
وجود چنين نقش كليد و اثرگذاري است كه گام دوم انقالب و افق ترسيم 

شده براي آن زنان، جايگاه بسيار ويژه اي پيدا كرده است. 
امروز و در اين مقطع تاريخي رسالت شناسي زنان و شناخت مسئوليت ها 
و حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان مسلمان جايگاه ويژه اي يافته 
است.  زن مس��لمان امروز پرچمدار حق و عدالت جهاني است و در گام 
دوم انقالب با عزمي جزم تر مس��ير تمدن نوين اس��المي را تا رسيدن به 
مرزهاي مطمئن ظهور، دنبال خواهد كرد.  بي�داري اس���المي، تم�دن 
ن�وين اسالمي و انديشه، سه حيطه اصلي پيشنهادي نقش آفريني زنان در 
شكوفايي تمدن اسالمي است. ب�ه صورتي كه زنان آگاه و هوشمند با تصرف 
بر حوزه انديشه و درك عقلي در موض�وعات سياسي، فرهنگي و اقتصادي 
زمينه ايجاد حركت و پويايي هدفمند خود و آينده سازان كشور را در جهت 
بيداري اس�المي جوام�ع فراهم مي كنند.  از همين رو پيشنهاد مي شود 
زنان در عين حال كه در مديريت خان��واده و تحكيم پايه هاي معرفتي و 
اعتقادي خانواده خود نقش بسزايي دارند بلكه در عرصه اجتماع با عنوان 
مناديان حق با بصيرت افزايي و آگاهي بخش��ي به هم قشران خود گام 

مؤثري در تحقق اهداف گام دوم انقالب و تمدن نوين اسالمي ايفا كنند. 
* خبرنگار روزنامه جوان در چهارمحال بختیاری

 ۱۵ طرح گردشگري كرمانشاه 
به كشورهاي عضو اكو معرفي شد  

معاون سرمایه گذاري اداره كل میراث     كرمانشاه
فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
اس�تان كرمانش�اه، از معرف�ي 1۵ ط�رح گردش�گري اس�تان به 
سرمایه گذاران و كشورهاي عضو اكو براي سرمایه گذاري خبر داد. 
اصغر رشنو معاون سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي كرمانش��اه با اش��اره به معرفي ۱5 طرح گردشگري اين 
استان به كشورهاي عضو اكو گفت: سمپوزيوم فرصت هاي سرمايه گذاري 
گردشگري با حضور سفرا و نمايندگان كشورهاي عضو اكو، مناطق آزاد و 
هفت استان كشور از جمله كرمانشاه در مركز همايش هاي جزيره كيش 
برگزار شد.  معاون سرمايه گذاري ميراث فرهنگي استان افزود: كرمانشاه به 
عنوان پايتخت اكوتوريسم روستايي در سال 2۰2۰، توسعه اقامتگاه هاي 
بومگردي، تبديل كرمانشاه از معبر گردشگري به مقصد گردشگري، توسعه 
گردشگري آبي در پيرامون سدها، كريدور گردشگري حدفاصل بيستون و 
طاق بستان و بيان موانع سرمايه گذاري در استان در تاالر گفت وگوي اين 

سمپوزيوم براي اعضا تشريح شد.


