
با هدف حفاظت و      مازندران
توس�عه مناب�ع 
طبيعي تفاهمنام�ه همكاري مش�ترك بين 
منابع طبيعي غرب مازندران و جمعيت احياي 

انساني كنگره ۶۰منعقد شد. 
مسعود ملكي، سرپرس��ت اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري اس��تان مازندران- نوشهر در مراسم 
امضاي تفاهمنامه حفاظت و توسعه منابع طبيعی 
غرب مازندران با اشاره به سابقه فعاليت هاي متعدد 
جمعيت احيای انسانی كنگره 60 در حوزه حفاظت 
از منابع طبيعي گفت: آلودگي زدايي، فرهنگسازي 
و درخت كاري خدمات مشاوره اي در زمينه صيانت 
از فضاي سبز و تهيه بسته هاي آموزشي مرتبط با 
منابع طبيعي از فعاليت هاي داوطلبانه اين جمعيت 
در نقاط مختلف غرب استان است.  وي افزود: يكي 
از مهم ترين اقدامات جمعيت احياي انساني كنگره 
60، ارائه آموزش هاي همگاني براساس تفاهمنامه 
مذكور، هماهنگي الزم براي اعزام مربيان جهت ارائه 

آموزش هاي الزم براي حفظ و احيا منابع طبيعي 
و ترويج فرهنگ منابع طبيعي به اعضاي جمعيت 
احياي انساني در سطح استان انجام خواهد شد.  اين 
مسئول ادامه داد: همكاري مشترك و هم افزايي در 
راستاي مأموريت ها و وظايف محوله، ترويج فرهنگ 

حفظ و احياي منابع طبيعي و تبديل آن به معارف 
عمومي در بين جمعيت احياي انساني كنگره 60 
در موضوع هاي مرتبط با منابع طبيعي و آبخيزداري 
از اهداف امضاي اين تفاهمنامه به شمار مي رود.  در 
پايان اين مراسم با ارائه يك نس��خه از تفاهمنامه 

مقرر ش��د، اين طرح با عنوان همياران طبيعت كه 
هر يك از افراد جمعيت احياي انساني كنگره 60 با 
ثبت نام در آن به عنوان يك هميار طبيعت در نظر 
گرفته شده و براي هر نفر كارت مخصوص همياري 
طبيعت نيز صادر ش��ود.  گسترش فرهنگ حفظ، 
احيا و توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري در مناطق 
شهري و روستايي و اس��تفاده از ظرفيت جمعيت 
احياي انساني كنگره 60 و تشكل هاي مردم نهاد در 
جهت حفاظت و نهال كاري و مديريت پايدار منابع 
طبيعي از جمله اهداف مهمي است كه در تفاهمنامه 
مورد نظر قرار گرفت.  حوزه اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري اس��تان مازندران - نوشهر با وسعتي 
بي��ش از 660هزار هكتار جنگل، مرتع و س��واحل 
معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بردارد.  
شهرستان هاي نور، نوش��هر، چالوس، عباس آباد، 
تنكابن، رامس��ر و كالردش��ت از نظر حوزه منابع 
طبيعي زير پوشش حوزه اداره كل منابع طبيعي و 

آبخيزداري استان مازندران - نوشهر هستند.
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اجراي طرح نشاط معنوي در ۳۵ امامزاده استان مركزي
همزمان با اوقات       مركزي
فراغت تابستاني 
دانش آموزان طرح نشاط معنوي در ۳۵امامزاده 
و بقعه متبركه اس�تان مركزي برگزار مي شود. 
حجت االس��الم عب��داهلل واح��دي، مدير كل 
اوقاف و امور خيريه استان مركزي گفت: طرح 
نشاط معنوي با هدف غني سازي اوقات فراغت 
تابستاني دانش آموزان از اول تيرماه تا 6 مرداد 
س��ال جاري در35امام��زاده و اماكن متبركه 
براي دانش آموزان رده سني هشت تا ۱۸ سال برگزار مي شود.  وي افزود: اين طرح با استفاده از ظرفيت 
چهار مبلغ ديني اعزامي از شهرستان هاي اراك، خمين و شازند و ۱۸مبلغ بومي همراه با اهداي جوايز 
برگزار مي شود.  اين مسئول فرهنگي ادامه داد: طرح نشاط معنوي با هدف تعميق باورهاي ديني و 
ترويج معارف اسالمي با استفاده هوشمندانه از ظرفيت اوقات فراغت دانش آموزان، استفاده از ابزارهاي 
روز و روش هاي جذاب و نو، زمينه سازي تربيت نسل جوان و نوجوان جهت كادرسازي براي مديريت 

بقاع متبركه و مراكز افق، مهارت افزايي و توانمند سازي دانش آموزان اجرا مي شود.

مجمع خيرين ازدواج در كرمان راه اندازي شد
با هدف كمك به     كرمان
تسهيل ازدواج 
مجم�ع خيري�ن ازدواج در اس�تان كرمان 

راه اندازي شد. 
ميثم پاريزي، مديركل ورزش و جوانان استان كرمان 
در مراسم جشن وصال 50 زوج جوان كه به مناسبت 
سالروز پيوند آس��ماني حضرت علي)ع( و حضرت 
فاطمه )س( در س��الن تالش ش��هر كرمان برگزار 
شد، گفت: مجمع خيرين ازدواج با كمك خيرين 
در استان تشكيل شد.  وي افزود: مجمع خيرين مي تواند موارد حوزه ازدواج را هم در بخش برگزاري مراسم و 
مناسبت هاي مختلف كه تعدد زماني و مكاني داشته باشد و فقط محدود به مركز نباشد و در شهرستان هاي 
مختلف استان بتواند برگزار شود، تسهيل كند.  اين مسئول ادامه داد: بايد بتوانيم همراه با برگزاري مراسم ازدواج، 
جهيزيه زوجين را تهيه و به آنها اهدا كنيم كه اين اتفاق با ظرفيت مجمع خيرين انجام خواهد شد.  پاريزي گفت: 
براي پايداري ازدواج ها، مراكز مشاوره حوزه جوانان به صورت رايگان خدماتشان را به زوجين ارائه خواهند كرد 

و تمام ارگان هايي كه مي توانند نقش حمايتي داشته باشند نقش خود را ايفا كنند.

اعزام اولين كاروان راهيان نور  پسا كرونايی از اصفهان
باحضور 7هزار      اصفهان
نف�ر از م�ردم 
استان اصفهان، اولين كاروان راهيان نورپس 
از دوس�ال وقفه به مناطق عملياتي هشت 
اع�زام ش�دند.  س�ال دف�اع مق�دس 
سرهنگ پاسدار عباس محمدي، مسئول مركز 
اردويي سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت: 
پس از وقفه دوساله به دليل شيوع بيماري كرونا، 
اولين اردوي راهيان نور استان با اعزام 7هزارنفر 

به مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس آغاز ش��د.  وي افزود: اين اردوها در غرب استان اصفهان از 
۱۱تير آغاز شده و تا پنجم مرداد ادامه خواهد داشت.  اين مسئول ادامه داد: در اين مدت روزانه پنج دستگاه 
اتوبوس، زائران اين اردوها را به غرب منتقل خواهد كرد.  محمدي گفت: شركت كنندگان در اين اردوها از 
مناطق بانه، سقز و يادمان هاي بيرانوند و بلحسن و همچنين جاده بانه- سردشت بازديد خواهند كرد.  وي 
افزود: هدف از برگزاري اردوهاي راهيان نور انتقال معارف، ارزش ها و آموزه هاي دوران دفاع مقدس مانند 

مقاومت، ايثار و از خود گذشتگي به نسل هاي بعدي و جوانان نسل سوم و چهارم انقالب است.

 برگزاري 298 عنوان برنامه 
در قالب كنگره ملي شهداي لرستان

 بسيجيان استان مركزي
 ۱۰۰ واحد مسكوني براي محرومان مي سازند

298 عنوان برنامه     لرستان
در قال�ب كنگره 
ملي شهداي لرستان در اين استان برگزار مي شود. 
محمود محمودوند، مسئول اجرايي ستاد كنگره 
ملي شهداي لرستان با اشاره به اجراي ۲۹۸عنوان 
برنامه در اين خصوص گفت: كنگره ملي 6هزار 
و 5۴۴ ش��هيد لرستان ارديبهش��ت ۱۴0۲ در 
خرم آباد برگزار مي ش��ود.  وي اف��زود: در اين 
راستا از سال گذش��ته فعاليت ها و اقداماتي در 
قالب ۲۲كميته و ۱۱س��تاد شهرستاني انجام 
گرفته است.  اين مس��ئول فرهنگي با اشاره به 
تصويب و اب��الغ ۲۱7عنوان برنام��ه در ابتداي 
كار ستاد كنگره ملي شهداي لرستان ادامه داد: 
بعد از گذشت بيش از يك سال، ۸۱برنامه اضافه 
ش��د و در حال حاضر برنامه ها ب��ه ۲۹۸عنوان 
رسيده است.  محمودوند با اشاره به استفاده از 
ظرفيت هاي داخلي دستگاه هاي اجرايي استان 
براي برگزاري اين كنگره ملي گفت: در كميته 
تأليف ۱5درصد پيشرفت داش��ته ايم و اين در 
حالي است كه در كميته هاي ديگر برنامه هايي 
براي تأليف كتاب با موضوع ش��هداي لرستان 
وجود دارد.  وي افزود: اين همپوش��اني بايد از 
طريق كميته تأليف و تدوين س��اماندهي داده 

شود تا اگر كتابي در يكي از كميته ها قرار است، 
منتشر شود با هماهنگي منتشر گردد.  مسئول 
اجرايي س��تاد كنگره ملي ش��هداي لرستان با 
بيان اينكه رويكرد كنگره 6هزار و 300 شهيد 
استان مردم محوري است، ادامه داد: مسئوالن 
در راس��تاي ارائه مطلوب ترين برنامه ها و ارتقا 
جايگاه شهرستان در اين رابطه تمام تالش خود 
را به كار گيرند تا كنگره اي در شأن و منزلت مقام 
و جايگاه ش��هدا برگزار شود.  محمودوند گفت: 
استاندار لرس��تان به عنوان رئيس ستاد كنگره 
شهدا و دبير آن فرمانده س��پاه استان است كه 
برگزاري مطلوب آن در گرو همكاري، هماهنگي 
و حمايت دستگاه هاي شهرس��تان است.  وي 
افزود: از ميان اين برنامه ها، ۲۱7 برنامه شامل 
ساخت مستند، جمع آوري آثار شهدا، خاطرات 
شهدا و خانواده هاي آنها و نيز تدوين كتاب است 
كه اجرا مي شود.  مسئول اجرايي ستاد كنگره 
ملي شهداي لرس��تان ادامه داد: يكي از اهداف 
برگزاري اين كنگره زنده ش��دن ي��اد و خاطره 
شهدا و همچنين انتقال سيره زندگي شهدا به 
نسل جديد است.  محمودوند گفت: برنامه ها در 
سه بخش زيرساختي، توليد محتوا و انتشار تهيه 

و تدوين شده است.

جهادگ���ران     مركزي
بسيجي استان 
مركزي تا پايان امس�ال 1۰۰واحد مسكوني 

براي محرومان مي سازند. 
سردار س��رتيپ دوم پاس��دار محسن كريمي، 
فرمانده س��پاه روح اهلل استان مركزي در جمع 
پاسداران و بسيجيان سپاه ناحيه محالت گفت: 
تفكر بسيج محصول درخش��ش نور و محبت 
الهي در انديشه امام خميني)ره( بود و حضرت 
امام با تش��كيل بس��يج عالوه بر اينكه انقالب 
اسالمي را از شر توطئه هاي دشمنان نجات داد، 
زمينه مردمي سازي پيش��رفت كشور را فراهم 
كرد.   وي با بيان اينكه بسيج ُدر گرانبهاي ملت 
ايران اس��ت، افزود: اين نه��اد انقالبي در طول 
۴3 سال گذش��ته تيرهاي بال را با جان خريده 
و س��پر بالي ملت بوده تا گام ه��اي بلند ملت 
ايران به سمت پيشرفت و س��عادت استوارتر و 
شتابنده تر حركت كند.   اين مقام نظامي ادامه 
داد: بسيج در رزمگاه هاي بزرگ موازنه را به نفع 
ملت تمام كرده و خطرات عليه كشور و مردم را 
به فرصت هاي شكوفايي تبديل نموده و بسيج 
نمايش��گاهي از هوي��ت و ظرفيت هاي عظيم 
ملت ايران است.  سردار كريمي گفت: رسالت 

مهم بس��يج حاكم كردن اسالم ناب محمدي و 
طنين اندازش��دن ارزش هاي اسالمي در همه 
ابعاد جامعه و در نهايت تشكيل تمدن اسالمي 
اس��ت.  وي افزود: يكي از ابعاد خدمت رساني 
بس��يج در قالب گروه هاي جهادي اس��ت كه 
بي منت و صادقانه براي خدمت به مردم تالش 
مي كنند. در استان مركزي بيش از هزار و 300 
گروه جهادي س��ازماندهي ش��ده كه در بيش 
از 700 نقط��ه اس��تان به مردم خدم��ات ارائه 
مي دهند.   فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي 
با اش��اره به اقدامات بس��يج در حوزه مس��كن 
محرومين تصريح كرد: ساخت مسكن محرومان 
از مهم ترين اقدامات گروه هاي جهادي است كه 
تاكنون بيش از هزار و 500 مسكن محرومان به 
بركت كنگره شهداي اس��تان ساخته يا مرمت 
شده و تنها در سال گذشته ۲00 مسكن تحويل 
ولي نعمتان انقالب شده است.  سردار كريمي 
خاطرنشان كرد: جهادگران بسيجي امسال با 
حضور در اردوهاي جهادي براي ساخت مسكن 
محرومان باقوت ت��الش مي كنن��د و تاكنون 
ساخت ۱00مسكن محرومان در سال ۱۴0۱ 
هدف گذاري شده كه قطعاً تا پايان سال بيشتر 

خواهد شد.

  خوزستان: پارك 30هزار متري شهيد مدافع حرم احسان كرباليي با 
حضور شهردار اهواز، مديران شهري و اعضاي شوراي اسالمي شهر اهواز در 
ميان استقبال شهروندان افتتاح شد.  رضا اميني، شهردار اهواز در حاشيه 
اين افتتاح گفت: اين پارك واقع در فاز ۲پادادشهر به مساحتي بالغ بر 30هزار 

متر و با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد ريال آماده شد. 
  مركزي: استاندار استان مركزي گفت: ۱06روستا در كل استان وجود 
دارد كه در تابستان با تنش آبي مواجه هستند؛ اين تعداد در سال گذشته بالغ 
بر ۱50 روستا بود.  فرزاد مخلص االئمه، با اينكه در سال جديد ذخيره مفيد 
سد هاي اس��تان كم بود و بارندگي نامطلوبي وجود داشت، افزود: با اصالح 
شبكه، اصالح تجهيزات و مسيرهاي در مجموعه آب و فاضالب استان و آب 
منطقه اي استان توانستيم تعداد روستاهاي داراي تنش آبي را به ميزان يك 

سوم كاهش دهيم. 
  بوشهر: علي بازدار، مديركل شيالت بوشهر از ذخيره سازي بچه ميگو در 
سايت هاي پرورشي استان خبر داد و گفت: در اين راستا ۲/۲ميليارد قطعه 

بچه ميگو در 5 هزار و ۱0۹ هكتار استخر پرورشي ذخيره سازي شد. 
   ايالم: مدير مركز بانك خون بند ناف جهاد دانشگاهي ايالم از افزايش 
استقبال 5۲ درصدي والدين ايالمي از ذخيره سازي خون بندناف نوزادان 
خبر داد.  معصومه بلوچي افزود: اين سلول ها قابليت درمان دهها بيماري را 
دارند و در حال حاضر بيشتر در زمينه درمان بيماري هاي خوني، نظير انواع 
سرطان هاي خون، كم خوني هاي مادرزادي، تاالسمي، اوتيسم، فلج مغزي و 
بيماريهاي نقص سيستم ايمني، و چند بيماري ديگر به كار گرفته مي شوند. 
  سيستان و بلوچستان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان فنوج گفت: با 
سرمايه گذاري۸0 ميليارد ريالي بخش خصوصي ظرفيت سردخانه هاي فنوج 
از ۲00 تن به ۲هزار و 500 تن ارتقا خواهد يافت.  عيسي قاضي افزود: در حال 
حاضر يك واحد سردخانه جديد با ظرفيت يك هزار تن در حال ساخت است 

و همچنين يك واحد ۲00 تني در حال توسعه به ۱500تن است. 
   لرس�تان: مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان از شناسايي و 
ثبت ۱۱0 هزار هكتار ذخيره گاه جنگلي در استان خبر داد.  شيرزاد نجفي، 
با اشاره به ماده يك و 50 قانون حفاظت و بهره برداري از عرصه هاي جنگلي، 
افزود: اين تعداد ۸۹ذخيره گاه جنگلي در محدوده ۱0 شهرستان لرستان با 
مساحت ۱۱0 هزار هكتار در سال هاي ۹۹ و ۱۴00 شناسايي و ثبت شده كه 

در اين راستا، استان در كشور حائز رتبه اول است. 
  خراس�ان ش�مالي: سرپرس��ت معاونت ميراث فرهنگ��ي اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي خراسان ش��مالي از آغاز فاز 
نخست عمليات سامان دهي مقبره شهدا در شهرستان بجنورد خبر داد.  
حسين رحماني، با اش��اره به اينكه مقبره ش��هدا نمونه برجسته اي از آثار 
معماري دوره پهلوي اول در بجنورد است، افزود: اين بناي تاريخي در مركز 
باغي ساخته  شده كه يادبود و مدفن تعدادي از افسران رضاشاه است و در 
واقعه سركوب شورش لهاك خان در سال ۱30۴ كه در منطقه علم سركشي 

برافراشته بود، جان خود را از دست دادند. 
  آذربايجان شرقي: رئيس انجمن نمايش هاي آييني و مذهبي تبريز 
گفت: اولين سوگواره استاني تئاتر ميداني و تعزيه و نمايش هاي آييني و 
مذهبي ني ناله به همت سازمان بسيج هنرمندان آذربايجان شرقي با هدف 
رونق بخش��ي به نمايش هاي مذهبي و تكيه بر توانايي هنرمندان متعهد 
برگزار مي شود.  بهمن تقي پور افزود: اين سوگواره استاني در سه بخش »تئاتر 
ميداني و تعزيه و آئين هاي نمايشي« و »نمايش هاي صحنه اي« و »بخش 

ويژه تجربه« اجرا مي شود. 
  خراسان جنوبي: مدير پايگاه ميراث جهاني قنات بلده فردوس از مرمت 
و حفاظت اضطراري تعدادي از س��ازه هاي معماري، قنوات بلده خبر داد.  
اقدس كرم پور گفت: منظر فرهنگي آب بلده نماد بارز تعامل انسان و طبيعت 
كويري با بهره گيري از قنات است و بخشي از سازه هاي وابسته به قنات شامل 
حمام ها، آسياب ها، آب انبارها، سقاوه ها، آب بندها، كال ها، مردخانه ها، شاه 

جوي قنوات بلده و درختان مسير شاه جو در اين محدوده واقع شده اند.

 آقای شهردار قم!
شما مسئول جمع آوری سگ های هار هستيد

يك كودك ديگر بر اثر حمله سگ هاي ولگرد در دامشهر قم جان باخت. 
به همين راحتي. باز هم حمله سگ ها، باز هم دريده شدن و جان باختن 
يك كودك و باز هم سكوت مسئوالن شهري كه خوب مي دانند، اگر 
چند روزي صبر كنند تا آب ها  از آسياب بيفتد، نه كسي بازخواست شان 
خواهد كرد و نه س�ؤالي كه بپرس�ند مس�ئول اين اتفاقات كيست!

هفته گذشته يك كودك چهارساله  در منطقه دامشهر قم از ناحيه گردن 
مورد حمله چند قالده سگ ولگرد قرار گرفت و به  دليل جراحات بيش 
از حد جان خود را از دست داد.  هنوز چند روز از اين اتفاق تلخ نگذشته 
بود كه روز جمعه كودك ديگري بر اثر حمله سگ هاي ولگرد در همين 
منطقه دريده ش��د و جان داد.  تصور لحظه حمله سگ ها، ترس و جان 
دادن كودكان سخت اس��ت، اما مي تواند عمق فاجعه در دامشهر قم را 
نشان دهد و بي تفاوتي شهردار كه حتي براي يك توضيح ساده در مورد 

اتفاقات حوزه استحفاظي اش به خود زحمت نمي دهد. 
آنطور كه رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزش��كي استان 
قم نقل كرده است، ظهر جمعه و به دنبال تماس با اورژانس ۱۱5 مبني 
بر حمله سگ هاي ولگرد به پسر بچه شش ساله بالفاصله كارشناسان 
فوريت هاي پزش��كي قم به محل حادثه اعزام مي ش��وند، اما در كمال 
تأسف، اين كودك پيش از رسيدن تكنس��ين هاي اورژانس و به دليل 

شدت جراحات ناشي از حمله سگ ها جان خود را از دست می دهد. 
حادثه قبلي هم حوالي ظهر ششم تيرماه رخ داد كه اورژانس ۱۱5 يك 
كودك بدحال در منطقه دامشهر را كه مورد حمله گروهي از سگ هاي 

ولگرد قرار گرفته بود، به بيمارستان شهداي قم انتقال مي دهد. 
به محض ورود كودك، به سرعت اقدام هاي اوليه انجام و در حالت احيا 
و سي  پي  آر قرار مي گيرد و عمليات لوله گذاري جهت تنفس نيز انجام 
مي شود، اما تالش پزشكان به نتيجه نرسيد و ساعت ۲3 همان روز كوك 
جان خود را از دس��ت مي دهد.  البته با توجه به روند افزايشي جمعيت 
سگ هاي ولگرد و به  واسطه كم كاري ارگان هاي مسئول و به خصوص 
شهرداري قم در جمع آوري اين حيوانات وحشي، همچنان بايد منتظر 

اين گزارش ها و مرگ هاي دلخراش ديگر باشيم. 
چطور مي شود شهردار قم، منطقه دامشهر كه يكي از بزرگ ترين ميادين 
دامي كشور محسوب مي شود را نديده باشد و از وضعيت آن باخبر نباشد.  
ش��هرك صنعتي بزرگي به مس��احت 66۴ هكتار كه در س��ال 75 در 
كيلومتر ۱3 محور قم - جعفريه احداث شده و حاال 30 كاروانسراي دام 
دارد و ساالنه بين 600 هزار تا يك ميليون رأس دام از استان هاي مختلف 
كشور وارد آن مي شود. منطقه اي به اين عظمت بي شك نياز به رسيدگي 
و مراقبت و بهداشت و سالمت دارد، ولي شهردار قم كه حتماً از خدمات 
و درآمدهاي دامش��هر منتفع مي شود، اصاًل خود را مس��ئول اتفاقات 
ناگوار آن نمي داند و هنوز توضيحي براي فجايعي كه كم كم مي رود به 
يك اتفاق عادي تبديل ش��ود، نداده است. هر چند در اين ميان خبري 
از مدعي العموم نيست تا براي دفاع از حق و حقوق اين خانواده ها كاري 
كند.  وقتي اتفاق و حادثه اي در جايي چند بار تكرار شود، بيانگر اين است 
كه در آن منطقه مسئوالن و متوليان امر رسيدگي به امور را وظيفه خود 
نمي دانند تا بخواهند وارد قضيه شوند يا خداي ناكرده، به فكر جلوگيري 
از تكرار آن باشند.  حاال شهردار و ديگر مسئوالن اجرايي قم نيز در مقابل 
جان باختن ك��ودكان مظلوم و بي دفاع، خود را مس��ئول نمي دانند كه 
بخواهند بگويند وظيفه جمع آوري سگ هاي ولگرد بر عهده كدام نهاد 
است و بعد از وقوع چنين حوادث دلخراشي چه كسي مسئوليت آن را 

بايد بپذيرد و پاسخگوي افكار عمومي و قانون باشد. 

 شمارش معكوس
 براي جهاني شدن »ماسوله«

اگر قرار باشد از ماس�وله صحبت به ميان آيد، بايد گفت كه پيدايش 
اين ش�هر تاريخي و منظر فرهنگي آن، حاصل تعامل هزاران س�اله 
انسان با محيط طبيعي پيرامون خود است.  داستان شگفت انگيزي از 
شكل گيري اولين سكونتگاه هاي بشري، به واسطه حضور و ورود انسان 
به خطه سرسبز گيالن تا پيدايش شهري كه خانه هايش روي هم سوارند 
و زيباترين نوع معماري را به تصوير مي كشند. بعد از سال ها تالش حاال 
مديركل ميراث فرهنگي گيالن اعالم كرده اس�ت:»با پيگيري هاي 
انجام ش�ده، ماس�وله به عنوان هش�تمين ش�هر ايران در فهرست 
شهرهاي تاريخي جهان قرار گرفت.« با اين توضيحات طي ماه هاي 
آينده و با حضور كارشناسان يونسكو به ثبت جهاني خواهد رسيد. 

    
منظر فرهنگي شهر تاريخي ماسوله به سبب وجود جاذبه هاي بي نظير 
معماري، طبيعي، تاريخي و همچنين دارا بودن قدمتي ۴ هزار س��اله به 
عنوان ميراثي زنده، در سال ۱35۴ به شماره ۱0۹0 در فهرست آثار ملي 

كشور ثبت شد. 
اين شهر به خاطر تاريخچه خاص و معماري بي نظير خود در سال ۸6 در 
فهرست موقت ايران براي ثبت در فهرس��ت ميراث جهاني يونسكو قرار 
گرفت. با اين حال، به رغم س��ال ها تالش براي ثب��ت جهاني اين نگين 
تاريخي، هر بار مشكالتي پيش مي آمد تا اينكه روز گذشته رسماً اعالم 

شد، ماسوله در فهرست شهرهاي تاريخي جهان قرار گرفت. 
ماس��وله را بايد تك نگين تاريخ��ي باقيمانده بي مث��ال از تاريخ، تمدن، 
فرهنگ و معماري پيشينيان گيالن در نظر داشت كه در بستر خيال انگيز 
كوهستان و دشت با موس��يقي روح افزاي طبيعتي سبز زندگي مي كند. 
آنان كه ماسوله را از نزديك ديده اند، مي دانند اينجا نقاشي مشترك انسان 

و طبيعت است. 
ولي جهان��ي، مديركل مي��راث فرهنگي گي��الن وقتی اع��الم كرد »با 
پيگيري هاي انجام شده، ماسوله به عنوان هشتمين شهر ايران در فهرست 
ش��هرهاي تاريخي جهان قرار گرفت«، مي ش��د نفس راحتي كشيد كه 
باالخره به پايان كار نزديك شده ايم و مي شود از االن خود را براي جشن 

بزرگي آماده كرد. 
ماسوله بعد از شهرهاي اصفهان، شيراز، يزد، كاشان، بم، نيشابور و سمنان 
به عنوان هشتمين شهر ايران خودش را جهاني كرده و حاال اين فرصت را 

دارد كه تاريخ كهنش را فراتر از مرزها به ديگر ملل معرفي كند. 
شهردار و شوراي ش��هر ماس��وله با حمايت هاي ويژه و اقدامات خود در 
جهت ثبت جهاني پرونده منظر فرهنگي-  تاريخي ش��هر ماسوله پيش 
رفته اند تا در فهرست ميراث جهاني يونسكو قرار گيرد و آنطور كه مديركل 
ميراث فرهنگي گيالن عنوان كرده، قرار است در چند ماه آينده و پس از 
حضور ارزيابان يونسكو در استان سرسبز گيالن شاهد رقم خوردن اين 
اتفاق خوب كه پيامدها و نتايج ارزنده اي براي اس��تان و همچنين كشور 

دارد، باشيم. 
پيچيدن آوازه ماسوله در كل دنيا و جهاني شدن آن، معتبرترين سند و 
گواهي از بي همتايي اين شهر اس��ت كه مي تواند تضميني براي حفظ و 
نگهداري در برابر آسيب ها و تهديدات احتمالي باشد. ضمن اينكه مزاياي 
بس��ياري همچون كمك هاي فني و مادي و عاملي تأثيرگذار بر اقتصاد 

گردشگري گيالن را به دنبال دارد. 
   »ماسوله« نمايشگاه صنايع دستي گيالن

ثبت جهاني ماسوله، به عنوان اولين اثر تاريخي از گيالن، در معرفي سابقه 
تاريخي استان و ايران به جهانيان اثرگذار است و همين موضوع بخش هاي 
مختلف مرتبط با توسعه گيالن و تقويت اقتصاد پايدار را رونق مي بخشد. 
وقتي ماسوله را مقصد گردش��گران فرهنگي و عالقه مند به آثار تاريخي 
عنوان و ثبت جهاني آن را زمينه ساز حضور گردش��گران از اقصي نقاط 
دنيا به گيالن و ايران در نظر داش��ته باش��يم، آن وقت متوجه مي شويم 
كه همه دستگاه ها و نهادهاي متولي و دس��ت اندركار، وظيفه مشاركت 
و هم افزايي را در به سرانجام رسيدن كارها دارند، چراكه انجام اين مهم، 
به طور قطع موجب تحول در حفاظت پايدار ماسوله و توسعه گردشگري 

گيالن خواهد شد. 
در همين رابطه استاندار گيالن با تأكيد بر اينكه نبايد فرصت تاريخي ثبت 
جهاني ماسوله از دست برود، مي گويد: »ش��وراي اسالمي و شهرداري، 
ضمن انجام وظايف محول��ه، از اعتباراتي كه در اختيار دارند اس��تفاده 
كنند و در سفر به فومن، شوراي اداري شهرستان تشكيل شود تا مديران 

دستگاه ها گزارشي از فعاليت هاي انجام شده خود ارائه دهند.«
اسداهلل عباسي ادامه مي دهد: »صنايع دستي ماسوله در كنار معرفي آثار 
توليدي هنرمندان استان، موجب توسعه گردشگري پايدار و دربردارنده 
منافع اقتصادي براي گيالن شده است و اقتصاد محلي را نيز تحت تأثير 
قرار داده و زمينه هاي رشد آن را فراهم مي سازد. در ماسوله، در كنار عرضه 
صنايع دستي منطقه، هنر دست هنرمندان ديگر نقاط استان گيالن نيز به 

گردشگران عرضه می شود.«
ساماندهي ترافيك خودرويي و توجه واقعي و اصولي به موضوع بوم گردي 
در راستاي درآمدزايي براي ساكنان روس��تاها از ديگر مواردي است كه 

استاندار گيالن مورد تأكيد قرار مي دهد. 
   رفع موانع در كمترين زمان ممكن

بي شك امروزه، روز ثبت جهاني يكي از موارد اقتصاد پايدار است؛ ماسوله 
جداي از اقتصاد استان و گيالن، سواي از اقتصاد كشور نيست.  بنابراين 
بايد در فرصت باقيمانده تالش شود تا موانع پيش روي ثبت جهاني اين 

ميراث ارزشمند هر چه زود تر برطرف شود. 
پيشينه ميراث ارزشمندي چون شهر ماسوله بايد قدر دانسته شود و هر 
دستگاه به سهم خود براي موانع مشخص شده اقدام و هركجا نياز به تأمين 
اعتبار است، اعالم ش��ود تا براي آن برنامه ريزي صورت گيرد.  استاندار 
گيالن با اشاره به موضوع س��رمايه گذاري در حوزه گردشگري مي گويد: 
»بايد ديد در حوزه جذب س��رمايه و س��رمايه گذار در بحث گردشگري 

استان چقدر موفق بوده ايم و چقدر سرمايه گذاران را فراري داده ايم؟«
عباسي از موزه ميراث روستايي گيالن به عنوان يك پروژه موفق ياد كرده 
و درخصوص طرح هاي بوم گردي تصريح مي كند: »قرار بود در طرح هاي 
بوم گردي خانه هاي روستايي گيالن با همه دانش و ويژگي هايش ترميم 
و حفظ شود، اما متأسفانه مي بينيم در جريان اجراي بومگردي ها تنها به 
ساخت و ساز نمادين از خانه هاي روس��تايي اكتفا مي شود و اين طرح از 

اهداف اوليه دور شده است.«
احداث سايت موزه كهنه ماس��وله، برچيدن و آزاد سازي بناي اجرا شده 
متعلق به بسيج فومن در مقابل ورودي اصلي شهر تاريخي ماسوله، تهيه 
طرح تابلو و نصب بيش از ۱30 تابلو به دو زبان انگليسي و فارسي از محور 
فومن تا ارتفاعات ماس��وله، تغيير مكان عوارضي ورودي ش��هر، تعيين 
تكليف و تخريب ساختمان فلزي نيمه كاره واقع در ورودي شهر ماسوله و 
آزاد سازي عرصه مربوطه، ساماندهي وضعيت كابل هاي برق و مخابرات و 
اجرا به صورت زيرزميني برخي از موانع ثبت جهاني ماسوله بود كه بخشي 

از آنها رفع و باقيمانده نيز بايد در كمترين زمان مرتفع شود.

 كشاورزان كرمانشاهي 
با سامانه هوشمند زكات مي دهند

سامانه پرداخت هوش�مند »زكات« براي كشاورزان استان 
كرمانشاه راه اندازي شد. 

كوروش كرمي پور، معاون توس��عه مشاركت هاي مردمي كميته 
امداد امام خميني)ره( گفت: بسياري افراد دغدغه پرداخت زكات 
دارند و براي راحتي كار آنها و تسهيل پرداخت زكات و ترويج اين 
واجب ديني، سامانه پرداخت هوشمند زكات راه اندازي شده است.  
وي افزود: اين سامانه طرحي مشترك بين وزارت جهادكشاورزي، 
شركت غله و دبيرخانه شوراي زكات اس��ت كه در آن كشاورزان 
هنگام ف��روش محصول در مراكز خري��د، زكات خود را پرداخت 
مي كنند.  اين مسئول ادامه داد: در اين طرح مبلغين زكات سراغ 
كش��اورزان رفته و يك فرم رضايتنامه به كش��اورزان مي دهند 
و افرادي كه تمايل ب��ه پرداخت زكات دارند رضايتنامه »كس��ر 

هوشمند زكات از وجه گندم و جو« را در سه نسخه پر مي كنند.

 آغاز هفته ازدواج 
با برگزاري 2۵0 برنامه فرهنگي 

هفت�ه ازدواج در چه�ار مح�ال وبختي�اري ب�ا اج�راي 
بي�ش از 2۵۰ برنام�ه فرهنگ�ي و ورزش�ي آغ�از ش�د. 
رضا شيرواني، معاون ساماندهي امور جوانان چهار محال و بختياري 
گفت: برگزاري جلسات س��تاد ساماندهي در شهرس��تان ها، اجراي 
جش��ن هاي وصال از س��وي س��ازمان هاي مردم نه��اد و كارگاه هاي 
آموزشي و مشاوره ازدواج در سراسر استان همراه با تجليل از زوجين 
جوان الگوساز از مهم ترين برنامه هاي هفته ازدواج است.  وي افزود: در 
هفته جاري از فعاالن و خادمان عرصه ازدواج نيز تجليل و نشست هاي 
تخصصي نيز با حضور صاحب نظران برگزار خواهد شد.  اين مسئول ادامه 
داد: اين استان با اجراي بيش از ۲50برنامه فرهنگي، ورزشي به استقبال 
سالروز ازدواج حضرت علي )ع( و حضرت فاطمه )س( رفت.  شيرواني 
بازديد از دفاتر ازدواج و طالق و تقدير از مراكز مش��اوره فعال در ارائه 

خدمات مشاوره اي به جوانان را از ديگر برنامه هاي اين هفته برشمرد.

 ساخت پهپاد سم پاش 
به همت بسيج گيالن 

پهپاد سم پاش به همت سازمان بسيج علم و فناوري گيالن ساخته شد. 
سيدجليل قاسمي، رئيس بسيج علمي و فناوري گيالن گفت: كار 
سم پاشي سخت ترين مرحله كشاورزي است، به همين منظور با 
همكاري مركز رشد س��پاه قدس گيالن پهپاد سم پاش در استان 
ساخته شده است.  وي با اشاره به نقش تأثيرگذار سم پاشي دقيق 
مزارع در كاهش آفات باغات كشاورزي افزود: سم پاشي دقيق مزارع 
نقش مهمي در كاهش آفات موجود در باغات كشاورزي دارد، ولي 
مصرف بيش از حد سم ممكن است خطرات جانبي زيادي هم به 
همراه داشته باشد.  اين مسئول مراحل كار پهپاد سم پاش را كاماًل 
اتوماتيك اعالم كرد و ادامه داد: در اين سم پاش ۱7 ليتر سم جاي 
گرفته و قادر است در مدت زمان ۱0 دقيقه اراضي كشاورزي را به طور 
دقيق و كاماًل اتوماتيك سم پاشي كند كه اين امر منجر به كاهش 

30درصدي مصرف سم در باغات كشاورزي مي شود. 

   گيالن   چهار محال وبختياري     كرمانشاه

ميزبانی آذربايجان غربي از كاروان هاي راهيان نور 17 استان 
ن  س����تا ا     آذربايجان غربي
بايج�ان  آذر
غربي ميزبان ۳۰۰ هزار نفر از 17استان مختلف 
كشور در قالب كاروان هاي راهيان نور مي شود. 
س��رهنگ جالل الدين اعظمي، مسئول مركز 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه 
ش��هداي آذربايجان غربي گفت: امسال اين 
استان ميزبان حدود 300 هزار نفر از ۱7 استان 
مختلف كشور در قالب كاروان هاي راهيان نور 
هفت يادمان خواهد بود.  وي افزود: تمهيدات الزم براي استقبال و همچنين پذيرايي از اين كاروان ها 
كه در قالب گروه هاي مختلف مردم از اواسط تيرماه به منطقه ما اعزام خواهند شد، در نظر گرفته شده 
است.  اين مسئول ادامه داد: اين استان از لحاظ تعداد المان هاي ملي ثبت شده كشور با تعداد هفت 
المان در رده هفتم قرار دارد و جزو پنج استان درگير در جنگ تحميلي نيز محسوب مي شود.  اعظمي 
گفت: كاروان هاي راهيان نور فرصت مناسب و مغتنمي براي تعميق باورهاي انقالب و ارزش هاي شهدا 

در بين نسل هاي جوان بوده و اين امر به تقويت روحيه ايثار و استكبارستيزي آنها كمك مي كند.


