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88498441سرويس  شهرستان

»مشهد«   عشق و  اشك و شور
بيش از 5 ميليون زائر وارد مشهدالرضا شدند

مشهد روزهاي پرشوري را س�پري مي كند و براساس آمار حدود 
5ميليون زائر وارد اين شهر ش�ده اند تا در دهه پاياني صفر و روز 
ش�هادت امام رئ�وف در كنار بارگاهش باش�ند. بر همين اس�اس 
خدمات رساني به زائران به بهترين نحو ممكن ادامه دارد و گروهي 
از زائران اهل تس�نن نيز از ش�رق كش�ور خود را به مشهدالرضا 
رس�انده اند. معاون اجرايي رئيس جمهور نيز براي نظارت بر نحوه 
خدمات رساني ها وارد مشهد شده و از مراكز و اقامتگاه هاي مختلف 
بازديد كرد؛ ضمن اينكه در روزهاي ده�ه پاياني صفر، 15۰ نيرو از 
1۲ استان و دانش�گاه هاي علوم پزشكي كش�ور در كنار پرسنل، 
كادر بهداش�ت و درمان كالن منطقه۹ به زائران خدمت مي كنند. 

در روزهای گذش��ته تمامي محورهاي منتهي به مش��هد مقدس براي 
خدمات رساني به زائران زير پوشش قرار گرفت و اين خدمات در روزهاي 
آينده نيز ادامه خواهد داشت.  بر اساس آمارها حدود 5ميليون زائر تاكنون 
وارد مشهدالرضا شده اند كه با ورود اين شمار از زائران نزديك به 80درصد 
از ظرفيت ۶۹0 هزار نفري اس��كان رس��مي، موقت و اضطراري تأمين و 
تكميل شده است. واحدهاي اقامتي رسمي نيز با بيش از ۹0درصد تكميل 
ظرفيت بيشترين ميزان اقامت را به خود اختصاص داده اند.  معاون اجرايي 
رئيس جمهور نيز با حضور در اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان 
رضوي از مكان اسكان زائران جانباز و خانواده شهيدي كه به مشهد مشرف 
شده بودند، بازديد كرد و در جريان ارائه خدمت رساني به آنان قرار گرفت.  
به گزارش مهر، س��يدصولت مرتضوي، معاون اجرايي رئيس جمهور روز 
دوشنبه با حضور در اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي 
از مكان اسكان زائران جانباز و خانواده شهيدي كه به مشهد مشرف شده 
بودند، بازديد كرد و در جريان ارائه خدمت رس��اني ب��ه آنان قرار گرفت.  
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: »كاروان جانبازان دوچرخه 
س��وار، ش��امل ۳0جانباز قطع عضو و حتي نابينا از ملك آب��اد در فاصله 
۴0كيلومتري مش��هد راهي حرم مطهر رضوي شدند.« حجت االسالم 
مهدي حس��ن زاده نامقي با بيان اينكه اين كاروان به همراه ساير زائران 
پياده ايثارگر در اداره كل بنياد شهيد پذيرايي شده و اسكان يافتند، افزود: 
»عالوه بر ساختمان اداره كل، ساختمان مناطق سه گانه بنياد شهيد مشهد 
و سالن ورزشي آسايشگاه جانبازان امام خميني )ره( به اسكان زائران ايثار 

و غيرايثارگر حرم مطهر رضوي اختصاص يافته است.«
 خدمات بهداشتي در بهترين حالت

فعاليت ۲هزار نيروي درماني و اورژانس��ي، نظارت 800نفر كارشناس و 
بازرس بهداشت و محيط بر كنترل و نظارت اماكن، فعاليت ايستگاه هاي 
صلواتي و موكب ها و اماكن اسكان زائران، راه اندازي دو بيمارستان صحرايي 
در بخش ملك آباد مشهد و در رينگ اطراف حرم، خريداري و افزايش موتور 
آمبوالنس در بخش فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از 
جمله اقدامات دانش��گاه علوم پزشكي مش��هد در دهه پاياني صفر براي 

خدمت رساني به زائران رضوي است. 
ضمن اينكه همزمان با اين ايام ۱۳ اتوبوس - آمبوالنس نيز به زائران پياده 

امام رضا)ع( در اطراف حرم خدمت رساني مي كنند. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد در اين باره مي گويد: »هر يك از اين 
اتوبوس - آمبوالنس ها داراي ۱۱ تخت بستري موقت كه در اطراف حرم 

مطهر رضوي براي خدمت رساني به زائران رضوي مستقر هستند.«
دكتر محمدعلي كياني ادامه مي دهد: »اين اتوبوس - آمبوالنس ها مثل 
يك بيمارس��تان كوچك طراحي و تجهيز شده اند كه خدماتي از جمله 
جراحي هاي كوچك، بخيه زدن، بستري موقت چند ساعته و سرم تراپي در 
آنها انجام مي شود.« اين مسئول از تهيه كوله هاي اورژانسي و فوريت هاي 
پزشكي خاص براي نخستين بار خبر داده و مي گويد: »نيروهاي اورژانس 
پيش بيمارستاني و فوريت هاي پزشكي اين دانشگاه با لباس اورژانس و 
كوله پشتي سورمه اي رنگ در صحن هاي حرم مطهر رضوي حضور دارند 
تا در صورت بروز حادثه سريع در محل حاضر شوند و درمان و اقدامات 
اوليه درماني را انجام دهند تا از اين طريق ميزان آسيب به افراد كاهش 

پيدا كند. «
 ورود پاكستاني ها از مرز ميرجاوه

طي روزهاي اخير زائران پاكستاني در طريق الرضا)ع( با اشك شوق مسير 
زاهدان- بيرجند- مشهد را طي كردند و خادمان خراسان جنوبي نيز با شور 
وصف ناشدني برايشان سنگ تمام گذاش��تند.  مقصود زائران پاكستاني 
ثامن الجج )ع( است كه اين روزها بس��ياري از آنان مهمان مردم خراسان 
جنوبي بودند و مردم اين اس��تان نيز به همت خيرين در موكب هاي برپا 
شده از هيچ كمكي دريغ نكردند.  مسئول كانون هاي زيارت خدمت رضوي 
خراسان جنوبي با بيان اينكه موكب هاي متعددي به عنوان ميقات الرضا)ع( 
براي زائران امام رئوف )ع( در مسيرهاي مواصالتي اين استان تشكيل شده 
به موكبي كه در محل مرقد عالمه بهلول گنابادي راه اندازي ش��د، اشاره 
كرده و مي گويد: »يك موكب در نهبندان به صورت مشترك بين خادمين 
آستان قدس رضوي و اوقاف ايجاد شده و موكب هاي ديگري نيز براي زائران 
در بيرجند و خضري فعال است.« علي اصغر عسگري با تأكيد بر اينكه در 
مسيرهاي شهرستان طبس نيز موكب هايي براي خدمت به زائران ساير 
استان ها وجود دارد، ادامه مي دهد: »البته اوقاف در شهرهايي چون قاين نيز 
موكب براي زائران ايجاد كرده است. زائران پاكستاني كه از مسير زاهدان- 
بيرجند – مشهد به قصد زيارت عازم مشهد مي شوند در موكب هاي ما مورد 

پذيرايي قرار مي گيرند و در صورت تمايل استراحت مي كنند.«
 اهل تسنن عاشق امام رضا)ع(

همه چيز به خراسان و شهر مشهد ختم نش��ده و در شهرهاي ديگر هم 
عاشقان امام رضا)ع( كه نتوانسته بودند خود را به مرقد مطهر اين امام رئوف 

برسانند به هر طريقي قدمي برداشتند تا دل امام زمام را شاد كنند. 
در اين ميان اهل سنت استان گلستان كه عش��ق و ارادت خالصانه اي به 
اهل بيت پيامبر گرامي اسالم )ص( و به ويژه امام رضا )ع( دارند، اين امام 

همام در بينشان به »قزل امام« به معناي امام طاليي شهرت دارد. 
آنها در اين ايام با قرائت قرآن، دادن صدقه و پخت غذاهاي نذري در روز 

شهادت امام رضا)ع( عشق خود را به امام رئوف ابراز مي كنند. 
در همين رابطه امام جمعه اهل سنت قره تپه بندرتركمن با بيان اينكه 
انسان ها هر كسي را كه دوست داشته باش��ند، سعي مي كنند خود را به 
او نزديك كنند و رفتن به زيارت امام رضا)ع( يكي راه هايي است كه ما را 
به ايشان نزديك مي كند به همين دليل اهل سنت گلستان به زيارت اين 
بزرگوار مي روند، مي گويد: »اهل سنت نام زيباي رضا را براي فرزندان خود 
انتخاب مي كنند تا به اين بهانه نام اين ام��ام را در دل ذكر كرده و بر زبان 
جاري كنند.« به گفته عبدالجبار آخوند ميرابي، در كتاب ديني اهل سنت 
روايت شده است كه بزرگان دين بر مزار مطهر امام رضا)ع( مي رفتند و از 
خداوند درخواست مي كردند به حرمت ايشان مشكالت آنها را حل و حوائج 
آنها را برآورده كند و دعاهاي آنها اجابت مي شد.  وي تأكيد مي كند: »امام 
رضا )ع( محبوب و مورد احترام همه مسلمانان اعم از شيعه و سني بوده و 

به گروه يا مذهب خاصي تعلق ندارد.«

جاي خالي مساجد 
در شهرك هاي جديد گلستان

در ش�هرك هاي جديد و مسكن مهر     گلستان
اس�تان گلستان، مس�جد و فضاهاي 
عمومي وجود ندارد و براي كاهش آسيب هاي اجتماعي بايد در اين 

زمينه اقدامات جدي تري صورت گيرد. 
حجت االس��الم روح اهلل س��ليماني فرد، مديركل اوق��اف و امور خيريه 
گلس��تان از عدم تعبيه فضاهاي مذهبي مانند مسجد در شهرك ها و 

شهرهاي جديد استان انتقاد كرد. 
وی با بيان اينكه گلستان رتبه پنجم را از نظر موقوفات و رقبات دارد و 
۷۱ هزار رقبه وقفي در اين استان به ثبت رسيده، از وجود ۱۲۳ امامزاده 
و بقعه متبركه خبرداد و گفت: ۳ هزار و ۷00 مكان مذهبي و ۲ هزار و 

۹00 مسجد در استان داريم. 
سليمانی فرد بيان كرد: هزار و ۴00 خادم مسجد و اماكن مذهبي داريم 

كه ۶0 درصد آنها اهل سنت هستند. 
وی اضافه كرد: اعتبارات اماكن مذهبي در س��ال گذشته ۲۴ ميليارد 
تومان بود كه ۶۷ درصد آن محقق ش��د و رشد هش��ت برابر را شاهد 

بوديم. 
مديركل اوقاف و امور خيريه گلستان تصريح كرد: پراكنش جغرافيايي 
اماكن مذهبي در استان مناسب نيست به عنوان مثال در شهرك هاي 
جديد و مس��كن مهر، مس��جد و فضاهاي عمومي وجود ن��دارد و اگر 
مي خواهيم آسيب اجتماعي كمتر ش��ود بايد راه و شهرسازي در اين 

زمينه ورود جدي تري داشته باشد. 
وي عنوان كرد: گلس��تان رتبه ۲5 را در فعاليت قرآني داش��ت كه در 
سال گذشته به همت متوليان به رتبه چهارم رسيديم و اميدواريم كه 

چهره هاي جديد را در اين زمينه معرفي كنيم. 
س��ليماني فرد گفت: مردمي كردن وقف، توجه به بان��وان و نظارت بر 

خيريه هاي از جمله رويكردهاي جديد سازمان اوقاف است. 

سیداحمد هاشمي اشكا

  قزوين: ليال غريب، مديركل روس��تايي اس��تانداري قزوين گفت: 
از ابتداي تخصيص تس��هيالت اش��تغالزايي روس��تايي تاكنون ۳0۳ 
ميليارد تومان وام در اين قالب به صاحبان مشاغل روستايي پرداخت 

شده است. 
  تهران: هادي حسين خاني، بخشدار فشافويه از آزادسازي ۴۷ هزار 
مترمربع از اراضي و تخريب چهار مورد ساخت و ساز غيرمجاز در مجتمع 
دام گستر كه با تغيير كاربري غيرمجاز قصد ساخت گاوداري در اراضي 

كشاورزي را داشتند با حكم جهاد كشاورزي خبر داد. 
  بوشهر: سيدمحمود دس��تغيب، مديركل راه و شهرسازي استان 
بوشهر از آغاز ساخت بيش از ۱۴ هزار واحد مسكوني در قالب طرح ملي 
نهضت مسكن در استان خبر داد و گفت: در اين راستا ساخت ۱۲ هزار 

مسكن در شهرها و ۲ هزار و ۳80 واحد در روستاها آغاز شده است.  
  همدان: حس��ين فضلي، معاون توس��عه بازرگاني و صنايع جهاد 
كش��اورزي همدان گفت: از ابتداي س��ال تاكنون 88هزار و ۲۶8 تن 

محصوالت كشاورزي از استان صادر شده است. 
  آذربايجان شرقي: مهراب نكويي، رئيس اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي شهرس��تان ملكان گفت: ايج��اد موزه 
مردم شناس��ي از مطالبات مردمي است كه در اين راستا امكان سنجي 
ايجاد اين موزه از سوی كارشناسان متخصص حوزه موزه داري استان 
انجام و در صورت وجود تمامي ش��رايط الزم، موزه مردم شناس��ي با 

همكاري شهرداري ايجاد خواهد شد. 
  هرمزگان: احمد شاكري، معاون بهره برداري و توسعه شركت آب و 
فاضالب هرمزگان گفت: امسال براي نوسازي و بازسازي خطوط و شبكه 
آبرساني ۳00ميليارد تومان در استان اختصاص يافته است.  وي افزود: از 

۱8 هزار كيلومتر شبكه و خطوط آبرساني ۳0 درصد آن فرسوده است. 
  اردبيل: ميرسعيد سيدمتين، سرپرست شركت گاز اردبيل گفت: 
تعداد ۲50 انشعاب گاز رايگان طي سال جاري به جامعه هدف در استان 

اردبيل واگذار شده است. 
  البرز: سرهنگ حمداهلل رحمتي پور، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
البرز گفت: به منظور پيشگيري از وقوع حوادث رانندگي پيرامون مدارس 
و در راستاي آموزش فرهنگ راهنمايي و رانندگي به دانش آموزان، طرح 
پليس مدرسه در مدارس البرز اجرايي شد.  وي افزود: در اين طرح تعدادي 
از دانش آموزان به عنوان پليس مدارس انتخاب و با دادن آموزش هاي الزم 
و در نظر گرفتن لباس ها و تجهيزات مخصوص در تأمين نظم عبور و مرور 

ساير دانش آموزان به كارگيري شد. 
  سيستان وبلوچستان: غالمرضا ماليي، مسئول بسيج سازندگي 
سپاه سلمان سيستان و بلوچستان گفت: ۲هزار بسته نوشت افزار در 
تداوم »رزمايش كمك هاي مؤمنانه« بين دانش آموزان مناطق محروم 

استان توزيع شد. 

۲۰۰ واحد مسكوني پروژه بركت
 واگذار مي شود

در پروژه بركت زنج�ان، طي چند ماه     زنجان
آينده ۲۰۰ واحد تكميل و به متقاضيان 

تحويل داده مي شود. 
سعيد شاهين فر، معاون مس��كن راه و شهرسازي استان زنجان گفت: 
تا پايان س��ال در پروژه بركت ۲00 واحد آماده تحويل خواهد ش��د و 

واگذاري واحدها به همين روال ادامه خواهد داشت. 
وی با بيان اينكه طرح نهضت ملي مس��كن در استان زنجان با سرعت 
خوبي جل��و م��ي رود، ادامه داد: در س��اخت مس��كن مل��ي در بحث 

زيرساخت هاي گاز، برق و مخابرات مشكلي نداريم. 
شاهين فر با اشاره به اينكه مشكالتي در حوزه تأمين آب وجود دارد كه 
اين مشكل مختص به مسكن ملي نيست و همه شهرستان با آن درگير 

است، گفت: درخصوص تأمين آب، وزارت نيرو پاي كار است. 
وی تأكيد كرد: اميدواريم با اعتباراتي كه دارند، مشكل تأمين آب شهر 

و مسكن ملي نيز حل شود. 
شاهين فر با اشاره به اينكه تعدادي از پروژه ها در خصوص وام مشكالتي 
داشت كه حل شده است، افزود: پس از اين با سرعت بيشتري پروژه ها 

تكميل مي شود. 
معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان با بيان 
اينكه اگر س��قف وام ها افزايش داده شود، جمع آورده تا حدودي براي 
متقاضيان پايين مي آيد، بيان داشت: در اين راستا متقاضيان مي توانند 

با زحمت كمتري صاحب مسكن شوند. 

اهداي ۱۲۱۵ بسته لوازم التحرير 
به دانش آموزان كم برخوردار 

   خراسان شمالي ه�زار و ۲15 بس�ته لوازم التحري�ر از س�وي خي�ران تهراني به 
دانش آموزان كم برخوردار خراسان شمالي اهدا شد. 

رضا درخش��اني، مدير انجمن اوليا و مربيان 
اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي، 
با اش��اره به اه��داي يك هزار و ۲۱5 بس��ته 
لوازم التحرير به هم��ت خيران تهراني گفت: 
اين بسته هاي لوازم التحرير به دانش آموزاني 
كه تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نبوده اند، 
اهدا شد.  وي با اشاره به اينكه جشن عاطفه ها 
امس��ال از ۱5 مرداد آغاز ش��ده و تا ۱5 مهر 
ماه ادامه خواهد يافت، افزود: براي برگزاري 

جشن عاطفه ها به منظور جمع آوري كمك هاي مردمي امسال ۲ هزار و ۶۶0 پايگاه راه اندازي شد.  
اين مس��ئول ادامه داد: از تعداد پايگاه هاي مذكور، ۲هزار و 500 پايگاه در سطح مدارس استان برپا 
مي شود.  درخشاني گفت: هم اكنون ۱۳ هزار و ۲50 دانش آموز تحت پوشش اين اداره كل قرار دارد و 
تمام تالش ها انجام خواهد شد تا هيچ دانش آموزي بدون بسته هاي تحصيلي راهي مدارس نشوند. 

شناسايي مبتاليان به اختالل اتيسم
 با اجراي طرح غربالگري

   كاشان با هدف شناسايي كودكان مبتاليان به اختالل اُتيسم در شهرستان 
كاشان طرح غربالگري اجرا مي شود. 

مريم خيامي پور، مديرعامل مركز توانبخشي 
سراي اميد كاشان از اجراي طرح غربالگري 
رايگان كودكان براي شناسايي مبتاليان به 
طيف اختالل اُتيس��م در اين شهر خبر داد و 
گفت: امكان شناس��ايي اين بيماران در سن 
كمتر از س��ه س��ال براي مداوا بيشتر است، 
بنابراين براي اولين بار طرح غربالگري رايگان 
كودكان با همكاري موكب »مضيف الّرقيه« 
انجام شد كه يكي از مراكز پرجمعيت كاشان 

است.  وي افزود: فعاليت هايي از جمله غربالگري رايگان كودكان در حيطه اختالالت به ويژه اختالل 
طيف اُتيسم شامل ارزيابي و مصاحبه باليني، تست هاي تشخيصي مانند آزمون گيليام، تست نيوش 
ATEC، آزمون رشد اجتماعي وايلند، آزمون هاي تشخيصي اختالالت كودكي مانند CBCL بر حسب 

نياز هر مراجع كننده انجام شد. 

زندگي ۶۰۹۰ شهيد دفاع مقدس قم
 مستند تلويزيوني مي شود 

اجراي طرح »ترسيب كربن« در گلستان
 با هدف بيابان زدايي 

   قم در راستاي برپايي 
مل�ي  كنگ�ره 
ش�هداي قم از زندگي 6هزار و ۹۰ شهيد قم 

مستند تلويزيوني ساخته مي شود. 
س��ردار محمدرضا موحد، رئيس ستاد كنگره 
ملي شهداي قم با اشاره به برگزاري جشنواره 
مستند فيلم ۱۷ گفت: برگزاري اين جشنواره 
از جمله برنامه هاي شاخص ستاد كنگره ملي 

شهداي استان است. 
وي افزود: يكي از برنامه هايي كه در راس��تاي 
برگزاري كنگره ملي ش��هداي قم مورد توجه 

است، ساخت فيلم هاي مستند است. 
اين مس��ئول ادامه داد: رهبر معظم انقالب بر 
موضوع انتقال پيام دفاع مقدس و شهدا از طريق 
هنر تأكيد دارند، به همين دليل در راس��تاي 
برپايي كنگره ش��هداي قم برنام��ه داريم تا با 
همكاري اداره كل فرهنگ ارشاد اسالمي استان 
و سازمان سينمايي كشور جش��نواره مستند 
فيلم ۱۷ با موضوع شهداي استان قم را برگزار 
كنيم.  س��ردار موحد گفت: مقرر شد تا تعداد 
۶0 فيلم مس��تند از زندگي ۶هزار و ۹0 شهيد 

استان قم ساخته شود كه ساخت تعداد ۱0فيلم 
مراحل پاياني خود را سپري مي كند. 

دبير ستاد كنگره ملي شهداي استان قم ادامه 
داد: در برنامه است كه تا پايان مهر سال جاري 

نيز ۴0 فيلم ديگر به اتمام برسد. 
داود جليلي دبير جشنواره مستند فيلم ۱۷ نيز 
گفت: جشنواره مستند فيلم ۱۷ در بخش هاي 
مختلفي از جمله مستند، آزاد، آنونس و تيزر و 

اقالم تبليغي برگزار مي شود. 
وي افزود: افرادي كه در سال هاي گذشته نيز 
آثاري براي شهداي اس��تان قم توليد كردند، 
مي توانند در بخش آزاد اين جش��نواره شركت 
كنند.  اين مسئول با بيان اينكه آثار توليدشده 
در جشنواره مستند فيلم ۱۷ به سه دسته »الف، 
ب و ج« تقسيم بندي مي ش��ود، ادامه داد: در 
بخش هاي »الف و ب« از فيلمس��ازان باتجربه 
دعوت شده تا فيلم شهداي شاخص استان قم از 

سوی آنان توليد شود. 
جليلي گفت: در بخش فيلم هاي »ج« از افراد 
جوان تر كه البته داراي تجربياتي در اين عرصه 

هستند دعوت به همكاري مي شود. 

   گلستان با هدف جلوگيري 
از بيابان زداي�ي 
طرح »ترسيب كربن« در استان گلستان اجرا 

مي شود. 
حميد س��المتي، مدي��ركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري گلس��تان از اجراي طرح ترس��يب 
كربن با هدف ايجاد پوش��ش گياهي، افزايش 
درآم��د و اش��تغالزايي م��ردم و جلوگيري از 
فرسايش خاك در سطح استان خبر داد و گفت: 
اين طرح ب��راي مقابله با تغيي��ر اقليم صورت 
گرفته و يك طرح بين المللي و جهاني است و در 
كشورهاي مختلف اجرا مي شود و هدف نهايي 
آن توانمندس��ازي جوامع محل��ي، حفاظت از 
منابع طبيعي و كاهش گازهاي گلخانه اي است.  
وي با تأكيد بر اينكه بايد ب��ا اقدامات مختلف 
گازهاي گلخان��ه اي را در ج��و كاهش دهيم و 
طرح ترس��يب كربن هم در همين راستاست، 
افزود: اين طرح از سال ۱۳۹۳ در پنج روستاي 
حوزه آبخيز تيل آباد آغاز شده و تا سال ۹8 ادامه 
داش��ت كه پروژه هاي مختلفي اعم از كش��ت 
گياهان دارويي، توسعه صنايع دستي و توسعه 

باغات مثمر در اراضي شيبدار و كشت يونجه در 
راستاي اين طرح اجرايي شده است. 

اين مسئول ادامه داد: از س��ال ۹۶، پروژه هاي 
مختلفي اعم از كشت گياهان دارويي، توسعه 
صنايع دستي و توسعه باغات شيبدار و غيره در 
۱8 روستاي گاليكش در بخش چهل چاي زير 
نظر سازمان UNDP و طرح ترسيب كربن رفت 

كه تا سال ۱۴00 ادامه داشت. 
س��المتي با اش��اره به اينكه براي اجراي طرح 
ترسيب كربن در ۱8 روستاي بخش چهل چاي 
گاليكش، ابتدا دوره هاي آموزشي برگزار شده 
سپس نهال هاي مثمر در اختيار متقاضيان قرار 
گرفت، گفت: با اجراي متمركز طرح ترس��يب 
كربن و آبخيزداري ميزان رسوب و فرسايش در 

اين ۱8 روستا كاهش يافته است. 
وي هدف از اجراي طرح ترسيب كربن را ايجاد 
پوشش گياهي، اشتغال و افزايش درآمد مردم 
بومي برش��مرد و افزود: با توجه به اينكه برنامه 
سازمان UNDP پنج س��اله بود امسال اعتبار 
جداگانه اي ب��راي اين امر اختص��اص يافت تا 

شاهد اجراي اين پروژه باشيم. 

۷۰۰ مگاوات نيروگاه     مركزي
تجديدپذير با هدف 
تأمين برق م�ورد نيازدر اس�تان مركزي ايجاد 

مي شود. 
مجتب��ي داودآب��ادي، مديرعام��ل ش��ركت برق 
منطقه اي باختر اف��زود: ايجاد ۱0 ه��زار مگاوات 
نيروگاه تجديدپذير در راستاي برنامه هاي دولت با 
رويكرد توسعه تجديدپذيرها و برنامه هاي اعالمي 
وزير نيرو در كش��ور هدفگذاري ش��ده است.  وي 
افزود: سهم استان مركزي به تنهايي ۷00 مگاوات 
است.  اين مسئول ادامه داد: يكي از اهداف ترسيم 
ش��ده در حوزه وزارت نيرو و به تبع آن شركت برق 
منطقه اي باختر، بهينه سازي، نگهداشت و استفاده 
بهينه از تأسيسات موجود شبكه است.  داودآبادي 
گفت:  بهينه س��ازي خطوط در معرض س��يالب، 
بهينه سازي اسپيس��ر دمپرها، ترميم هاديهاي فاز 

و رفع آنباالنس��ي، خريد و نصب زنجير مقره هاي 
سيليكوني خط ۴00، اصالح س��طح ايزوالسيون 
خطوط انتق��ال، تهيه بوش��ينگ هاي جديد براي 

تعويض بوشينگ هاي ترنج، خريد و نصب اسپيسر 
بين فازي، اورهال ۳0 دستگاه تپ چنجر انتقال و 
فوق توزيع، خريد و نصب سلول بريكرهاي ۲0 كيلو 

ولت خأل براي جايگزيني با بريكرهاي روغني و نيمه 
روغني مجموعه س��ه فاز و آداپتاسيون فيدرهاي 
۲0كيلوولت بخشي از اين پروژه هاست.  مديرعامل 
شركت برق منطقه اي باختر گفت: خريد، تعويض و 
نصب سكسيونرهاي ۶۳ و استراكچر مربوطه و اجراي 
فونداسيون، تهيه و نصب Cvt بخش ۶۳كيلوولت، 
خريد و نصب سلول هاي خازن ۲0كيلوولت، خريد 
و تعويض و نصب و راه اندازي رله هاي اضافه جريان و 
Ef جهتي خط، خريد و تعويض و نصب و راه اندازي 
رله ه��اي SEF، OC/EF و ترانس ه��اي جريان 
حلقوي مربوط فيدرهاي ۲0 كيلوولت، بهينه سازي 
فونداسيون ترانس ها و برداش��تن آنها از روي ريل، 
بهينه س��ازي ديوار پس��ت، طراحي، تهيه، نصب و 
نظارت دوربين هاي هوشمند براي پست هاي انتقال 
و خريد و نصب سيستم سنجش و پايش انرژي شامل 

كنتور و ملزومات، بخش ديگري از پروژه هاست. 

ايجاد ۷۰۰ مگاوات نيروگاه برق تجديدپذير در استان مركزي

۳۰ برنامه در هفته گردشگري كرمان اجرا مي شود 
    كرمان همزمان با آغاز هفته گردشگري ۳۰ برنامه در استان كرمان برگزار 

مي شود. 
فريدون فعالي، مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي كرمان گفت: هفته گردش��گري از  

5مهر ۱۴0۱ آغاز و به همين مناس��بت بيش از ۳0 
ويژه برنامه در سطح اين اس��تان اجرا مي شود.  وي 
افزود: بهره برداري از هتل سه س��تاره هيوا كرمان، 
بهره برداري از دفتر خدمات مسافرتي باركاو گشت 
ايرانيان، آن سفر، رويا پرواز هفت و فرا سير كرمان و 
همچنين افتتاح سايت آلفا و آغاز همكاري با نيروي 
انتظامي با عنوان پليس گردشگري و برگزاري رالي 
خودرو هاي دو ديفرانسيل در محور گردشگري هفت 

باغ از برنامه هاي اين هفته است.  اين مسئول ادامه داد: همچنين افتتاح نمايشگاه عكس گردشگري در باغ موزه 
هرندي، نقاره خواني و برپايي نمايشگاه صنايع دستي و سوغات در باغ شاهزاده ماهان، حضور در مدارس براي 
معرفي گردشگري كودك، برگزاري رويداد ايده پرداز و خالقيت در تبليغات و بازاريابي در حوزه گردشگري 

مراسم غبارروبي گلزار شهدا و تجديد ميثاق با آرمان هاي شهداي هشت سال دفاع مقدس برگزار مي شود. 

۱۰۰هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي سمنان احيا شدند
1۰۰ هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي اس�تان س�منان كه در اثر     سمنان

بهره برداري معادن تخريب شده بودند، بازسازي شد. 
جعفرمرادي حقيق��ي، مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري س��منان گفت: طرح احيا و بازس��ازي 
افزون بر ۱00هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي 
اين استان كه در اثر فعاليت بهره برداري معادن 
تخريب شد و ماده معدني آنان به اتمام رسيده در 
پايان سال گذشته احيا شد.  وي از شروع پويش 
مردمي بذركاري در فصل پاييز خبر داد و افزود: 
پويش مردمي بذركاري، بذر پاش��ي و نهالكاري 
درعرصه هاي منابع طبيعي با مش��اركت مردم، 
جوامع محلي و دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان 
سمنان در فصل پاييزبرنامه ريزي و اجرا مي شود.  اين مسئول ادامه داد: اين برنامه مردمي با مشاركت 
دوستداران محيط زيست و منابع طبيعي، همراهي و همكاري شوراي اسالمي روستاها، مردم، جوامع 
محلي، مسئوالن دولتي و محلي، تشكل هاي زيست محيطي، بسيج سازندگي و هالل احمر، با هدف 

حفظ و احيا جنگل ها، مراتع و عرصه هاي بياباني تا پايان اسفند سال جاري اجرايي  مي شود. 

 افزوده شدن ۲۰۰ كالس درس
 به ظرفيت فضاي آموزشي بوشهر

براي سال تحصيلي جديد ۲۰۰ كالس درس به ظرفيت فضاهاي 
آموزشي استان بوشهر افزوده شد. 

ابراهيم احمدي، مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس بوشهر 
با اشاره به افتتاح پنج واحد آموزشي در هفته دفاع مقدس گفت: 
براس��اس برنامه ريزي، روز دانش آموز در آبان ماه هم ۴0 كالس 
درس تحوي��ل آموزش و پرورش اس��تان و در مجموع در س��ال 
تحصيلي جديد ۲00 كالس درس به فضاهاي آموزش��ي افزوده 
مي ش��ود.  وي افزود: همزمان با آغاز س��ال تحصيلي ۲۴كالس 
درس در قالب پنج فضاي آموزشي و دو سالن ورزشي با 50ميليارد 

تومان اعتبار تحويل آموزش و پرورش شد. 
اين مقام مسئول ادامه داد: با اين ميزان اعتبار براساس نيازسنجي 
انجام شده از سوي مدرسه ها اقالم مورد نياز از جمله ۶هزار عدد 
ميز و صندلي، ۹50دستگاه كولر، 800دستگاه كاميپوتر و برخي 
تجهيزات هنرستاني از جمله چرخ خياطي، موتور خودرو، سيستم 

سوخت رسان و ساير موارد ديگر خريداري شده است. 

 برگزاري نمايشگاه دانش بنيان 
حوزه كشاورزي در قزوين 

نمايش�گاه تخصص�ي دانش بنيان س�ازي تولي�د در حوزه 
كشاورزي و صنعت، از 16 تا 1۹ آبان در محل دائمي نمايشگاه 

بين المللي قزوين برگزار مي شود. 
با توجه به پتانس��يل هاي باالي قزوين و با ه��دف حل نيازهاي 
فناورانه، نمايشگاه تخصصي دانش بنيان سازي توليد در استان 
برگزار مي شود.  يكي از مهم ترين قطب هاي صنعتي كشور با بيش 
از ۳ هزار واحد صنعتي، ۱5 شهرك و ناحيه صنعتي و ظرفيت هاي 
بي شمار كشاورزي است و براي ش��ركت هاي داراي محصوالت 
نوآورانه، فناورانه و دانش بنيان، بازاري جدي و فرصتي مناسب 
جهت بازاريابي و فروش محصوالت و كمك به حل معضالت توليد 
به شمار مي رود.  حمايت ۷0درصدي صندوق نوآوري و شكوفايي 
از هزينه هاي ش��ركت در نمايشگاه ش��ركت هاي دانش بنيان، 
بس��ته هاي تبليغاتي ويژه، كارگاه هاي آموزش��ي و مشاوره هاي 
تخصصي با مشاورين كشور و ديدارهاي صادراتي از ويژگي هاي 

اين نمايشگاه است. 

 راه اندازي سطح ۴ 
در حوزه علميه خواهران زنجان

براي اولين  بار مقطع تحصيلي سطح۴ يا اصطالحًا دكتري در 
حوزه علميه خواهران استان زنجان راه اندازي شد. 

زينب صالحي، معاون آموزشي حوزه علميه خواهران زنجان با اشاره 
به راه اندازي مقطع تحصيلي س��طح۴ در حوزه علميه اين استان 
گفت: روند ثبت نام اوليه از تاريخ ۶ تا ۱0 شهريورماه جريان داشت 
و در ۱۹ ش��هريورماه ثبت نام نهايي و پذيرش به اتمام رسيد و در 
مرحله بعد تا پايان ۳۱ش��هريورماه كالس هاي آموزشي وروديان 
مختلف مش��خص ش��د.  وي افزود: در مقطع عمومي يا سطح۲ 
آموزشي طالب در سه رش��ته فقه و اصول، كالم اسالمي و تفسير 
علوم قرآن به صورت تخصصي پرورش مي يابند كه امسال عالوه بر 
رشته مذكور، رشته تحصيلي تحت عنوان مشاوره خانواده با رويكرد 
اسالمي نيز در مقطع اموزشي سطح۳ افزوده شد و دانش آموختگان 
سطح۲ مي توانند براي تحصيل در اين رشته وارد مقطع سطح۳ 
شوند.  صالحي ادامه داد: پذيرفته شدگان در خوابگاه هاي تحت نظر 

حوزه علميه خواهران ساكن خواهند شد. 

   زنجان   قزوين     بوشهر


