
ندا سپاهيسيد احمد هاشمي اشكا

  يزد: سرهنگ منصور زارع، مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس يزد گفت:  به مناسبت فرا رسيدن ايام فاطميه پيكر 14شهيد 
گمنام دفاع مقدس كه تازه تفحص شدند بر دستان مردم واليتمدار يزد 
تشييع مي شوند.  وي افزود:  طبق هماهنگي هاي انجام شده قرار است 
۲4 آذرماه پيكر مطهر شهداي گمنام وارد استان يزد شوند و ويژه برنامه 
استقبال نيز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در حسينيه اميرچقماق 

برگزار شود و در نقاط مختلف استان يزد به خاك سپرده شوند. 

 درآمدي از گردشگري زمستاني نداريم
چون برنامه نداريم

صنعت گردش�گري ايران مي تواند اقتصاد استان هاي مختلف را به 
طرز معجزه آسايي متحول كند. مهم نيست در چه فصلي باشيم، مهم 
اين است كه تك تك استان ها آنقدر ظرفيت دارند كه مي توانند در 
هر شرايطي پذيراي هزاران مسافر و گردشگر خارجي باشند.  وقتي 
هوا سرد مي شود بي شك گردشگري زمستاني بيش از هر چيز نظرها 
را به خود جلب مي كند و در اين ميان استان هاي غربي و شمال غرب 
ايران مي توانند حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشند.  اردبيل 
ركورددار ظرفيت گردشگري زمستاني است و كوه هاي سر به فلك 
كشيده و پيست اسكي از جاذبه هاي منحصربه فرد آذربايجان شرقي 
است. همدان، چهارمحال و بختياري، آذربايجان غربي، كردستان، 
زنجان و حتي البرز و ته�ران هم آنقدر كوه و كم�ر دارند كه بتوانند 
زمستان هاي خاطره انگيزي را براي گردش�گران به وجود بياورند. 

    
بسياري از كش��ورهايي كه نه نفت دارند و نه گاز و نه منابع ديگر، تمام 
تمركز خ��ود را روي ايجاد جذابيت هايي برای كش��اندن مس��افران و 
گردشگران خارجي به سمت خود گذاشته اند.  كافي است چند كشور 
توريست پذير را مورد بررسي قرار دهيم تا ببينيم واقعاً چه منابعي دارند 

و چطور از نداشته هايشان كسب درآمد مي كنند. 
در حال حاضر و در كنار تمام شاخه هاي صنعت گردشگري، گردشگري 
زمستاني در بسياري از كشورها آنقدر رونق گرفته كه عالوه بر ساخت 
انواع تأسيسات اقامتي، پذيرايي و تفريحي از س��وي سرمايه گذاران، 

ساالنه هزاران شغل فصلي در اين مناطق ايجاد مي شود. 
اما در ايران گويي كسي اصاًل نمي داند گردشگري زمستاني چيست و 
ناشناخته ماندن بسياري از جاذبه ها در استان هاي مختلف را هم بايد 

پاي كم كاري ها و سوء مديريت ها نوشت. 
از مناطقي كه حتي در گرم ترين ماه هاي سال هم مي توان مقداري برف 
در آنها ديد، فاكتور بگيريم بايد بگوييم مناطق زاگرس مركزي شامل 
اس��تان هاي چهارمحال و بختياري، فارس، كهگيلوي��ه و بويراحمد با 
توجه به برخورداري از ارتفاع بيش از ۲هزار متر كه فصل ماندگاري برف 
در برخي از نقاط آنها تا بيش از هشت ماه طول مي كشد، مطلوب ترين 
زمينه را براي گسترش گردشگري زمستاني فراهم مي كنند. براساس 
برآوردها نواحي كوهستاني، دامنه هاي برفي و پيست هاي اسكي كشور 

تا سال 98 ساالنه ميزبان حدود 15ميليون گردشگر بودند. 
  اطالعات پايين تصميم گيرندگان

دكتر غالمرضا مقدم، جامعه شناس با بيان اينكه اگر بي توجهي به صنعت 
گردشگري ادامه پيدا كند، كشور متحمل ضررهاي بيشماري خواهد 
شد، به »جوان« مي گويد: »چون اطالعات ما در مورد گردشگري و انواع 
آن پايين اس��ت، به همين دليل هنگامي كه از گردشگري زمستاني و 
كسب درآمد از مناطق سردسير حرف مي زنيم، برخي مسئوالن و حتي 
آنهايي كه خودشان دستي بر آتش دارند فكر مي كنند در مورد كاري 
جديد و نو صحبت مي كنيم كه بخشي از صنعت بزرگ گردشگري است 

و در سال هاي اخير به آن پرداخته شده است.«
وي با تأكيد بر اينكه كم كاري ها و اطالعات پايين مديراني كه در جايگاه 
تصميم گيري نشسته اند، استان ها را به شدت عقب نگه داشته است، ادامه 
مي دهد: »برنامه ريزي، توسعه، زيرساخت ها و حمايت از سرمايه گذاري 
در حوزه گردشگري زمستاني مي تواند در ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار 
و افزايش درآمدها سهم بسزايي داشته باشد. البته اگر به آن توجه شود و 

مثل بقيه حوزه ها به دست فراموشي سپرده نشود.«
  زنده كردن روزهاي سخت يخبندان

االن گردشگري زمستاني را با چند رش��ته ورزشي خاص مثل اسكي 
روي برف ختم مي كنند، اما زيرمجموعه هاي گردشگري ورزشي هاي 

زمستاني آنچنان متنوع شده كه شايد باوركردني نباشند. 
در همين رابطه محمدحس��ين اميني، كارش��ناس حوزه گردشگري 
مي گويد: »به طور كلي اگر مايل به نام بردن بخشي از زيرمجموعه هاي 
صنعت گردشگري زمستاني باشيم مي توانيم به اسكي روي برف، اسنو 
موبيل، هتل هاي يخي، ماهيگيري روي درياچ��ه يخ زده، راهپيمايي 

برفي، ساخت مجسمه هاي يخي و كمپ هاي زمستاني اشاره كنيم.«
وي ادامه مي دهد: »اگرچه بسياري از تفريحات زمستاني هنوز همه گير 
نش��ده، اما همين چند مورد گردش مالي چند بيليون دالري را براي 
سرمايه گذاران خود در برخي كش��ورها مثل آلمان، كانادا، سوئيس، 
اتريش، فرانسه، كشورهاي اس��كانديناوي، روسيه، چين و كشورهاي 
اروپاي شرقي به ارمغان آورده است. به طور كلي اين كشورها توانسته اند 
از آب و هواي خشن و سرد زمستاني خود محيطي بسيار آرام و گرم براي 

مهمانان زمستاني كشورشان فراهم كنند.«
به گفته اين كارشناس گردشگري، جش��نواره يخي هاربين در كشور 
چين ساالنه هزاران گردشگر خارجي را به سمت شمال كشور چين و 
در بدترين شرايط آب و هوايي اين سرزمين پهناور مي كشاند و درآمدي 
سرشار را براي ساكنان و دست اندركاران صنعت گردشگري زمستاني 
خود فراهم مي كند ولي در ايران با اولين برف زمس��تاني همه چيز به 

خواب زمستاني فرو مي رود و خبري از شور و شوق نيست. 
   ايران سراسر زيبا و جذاب

در ايران نياز به انجام كاري نيست و فقط بايد از داشته هايمان به نحو 
احسن بهره برداري كنيم. در ميان استان ها، اردبيل ركورددار ظرفيت 
گردشگري زمستاني است. اين استان به دليل اقليم جغرافيايي در نيمي 
از سال با بارش برف مواجه اس��ت و به عنوان يكي از سردترين مناطق 
كشور شناخته مي شود. اين شرايط آب و هوايي فرصتي فراهم كرده تا 
گردشگران زيادي براي ديدن جاذبه هاي طبيعي اردبيل در فصل سرما 
به اين استان س��فر كنند.  پيست اسكي س��هند و كوه هاي سربه فلك 
كش��يده و برف گير ميان��ه و قره چم��ن از جاذبه ه��اي منحصربه فرد 
آذربايجان شرقي است. پيست اسكي سهند در سال هاي قبل از كرونا 
به يكي از بهترين مناطق براي ورزش هاي زمس��تاني تبديل شده بود. 
مجموعه اي مانند تاالب بين المللي قوري گل، سد امند و تله كابين عون 
بن علي كه از ميان دره هاي برف گير عبور مي كند نيز از ديگر جاذبه هاي 

گردشگري زمستاني اين منطقه است. 
همدان از شهرهاي غربي كشور است كه به دليل مجاورت با كوهستان، 
آب و هوايي س��رد دارد. بس��ياري معتقدند همدان به دليل داش��تن 
ظرفيتي مانند كوهستان الوند و نزديك ترين پيست اسكي به مركز شهر 

در كشور، مي تواند قطب گردشگري زمستاني در كشور باشد. 
زمستان هاي كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، كرمانشاه،  چهارمحال 
و بختياري، آذربايجان غربي و حتي ارتفاعات تهران، گيالن و... جملگي 
صندوقچه هايي هس��تند كه باي��د در آنها را باز كرد تا ب��ه درآمدهاي 
بي پايانشان دست يافت.  اينها فقط مشتي از خروارها منطقه ديدني و 
ويژه زمستاني در ايران به ش��مار مي آيند كه هر كدام با ذره اي توجه و 
حمايت مي توانند در كنار جذب گردشگر به ايجاد اشتغال و درآمدزايي 

براي ساكنانشان بپردازند.

 در فصل بارندگي ها هم گاوخوني 
در حسرت آب است

با اينكه چند روزي است بارش هاي پاييزي تقريباً تمام كشور را در بر 
گرفته است اما تصاوير هوايي از گاوخوني حاكي از خشكي ۱۰۰ درصدي 
اين تاالب بين المللي اس�ت. مس�ئوالن محيط زيس�ت اما مي گويند 
براساس پايش هاي ميداني ۹۸ درصد تاالب خشكيده و ۲ درصد از پهنه 
۴۷ هزار هكتاري گاوخوني در مصب تاالب در ضلع شمالي آن محدوده 
بند ش�اخ كنار فقط رطوبت دارد. رطوبتي كه حاصل ۱۰۰ ليتر در ثانيه 
زهاب كشاورزي و پساب فاضالب تصفيه خانه جنوب اصفهان است. 

    
تاالب گاوخوني سراسر خشك شده و كابوس خشكيدگي اين پهنه 4۷هزار 

هكتاري در نبود برنامه اي براي تأمين حقابه ادامه دارد. 
تاالبي كه در سال آبي 14۰1- 14۰۰ از حدود 9۷5 ميليون مترمكعب آبي 
كه وارد سد زاينده رود شد، هيچ سهمي نداشت و سال آبي كنوني كه سه ماه 
از آن مي گذرد، با توجه به خالي بودن فعلي سد، تشنگي گاوخوني به دست 
فراموشي سپرده شده و دغدغه و اولويت مسئوالن تأمين آب آشاميدني است 

و پس از آن صنعت و كشاورزي در اولويت تخصيص ها قرار مي گيرند. 
حاال معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي اداره كل حفاظت محيط 
زيست اصفهان با بيان اينكه متأسفانه خشكسالي و ساير عوامل انساني باعث 
شده كه ذخيره سد زاينده رود در كمترين ميزان خود باشد و اكنون حجم 
مناسبي براي رهاسازي ندارد و از اين رو در سال جاري تاكنون تصميمي 
در خصوص رهاسازي آب براي تاالب گرفته نشده است، مي گويد: »طي 
يك سال آبي گذشته متأسفانه حقابه اي براي تاالب گاوخوني رهاسازي 
نشد به رغم اينكه چندين نوبت رهاسازي آب براي كشاورزي در نيمه اول 

صورت گرفت.«
حسين اكبري با اشاره به اينكه براي رهاسازي حقابه گاوخوني پيگيري 
ش��د، ادامه مي دهد: »تالش ما بر اين بود زماني كه براي كشاورزي آب 
رهاسازي شده براي محيط زيست نيز كس��ري از حقابه هاي كلي كه 
گاوخوني نياز دارد رهاسازي شود اما متأسفانه نشد و اكنون ذخيره سد 
زاينده رود نيز در حداقل است و برنامه اي براي رهاسازي وجود ندارد اما 
طي يك سال آبي گذشته همانند سال هاي قبل و دو دهه اخير حقابه اي 

براي گاوخوني داده نشد.«
به گفته اين مسئول، بايد توجه داشت محيط زيست با دستگاه هاي ديگر 
همكاري، مشاركت كارشناسي و علمي دارد و نتايج اين هم افزايي سبب شده 
تا اگر بارش ها و ذخيره سد در پاييز و زمستان پيش رو بهبود يابد بتوانيم براي 

تاالب گاوخوني رهاسازي آب را امسال داشته باشيم. 
   وزارت نيرو تصميم بگيرد

مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زيست 
كش��ور با بيان اينكه طبق قانون اين س��ازمان مكلف به تعيين نياز آبي 
تاالب ها و وزارت نيرو موظف به تأمين آب براي آنهاس��ت، مي گويد: »با 
پيگيري هايي كه انجام داديم، نياز آب محيط زيستي تاالب گاوخوني را 
بارها طي مكاتبات متعدد به وزارت نيرو اعالم كرديم و وزارت نيرو مكلف 
است برنامه تخصيص خود را بر مبناي شرايط اقليمي تعيين كند و حقابه 

به گاوخوني تخصيص دهد.«
آرزو اشرفي زاده با اشاره به اينكه متأسفانه در سال هاي اخير هيچ آبي به 
تاالب گاوخوني نرسيده است، خاطرنشان مي كند: »در سال 1۳98 نيز كه 
بارندگي هاي شديد داشتيم و بيش از ۲ هزار ميليمتر در كوهرنگ بارندگي 
شد، باز هم به گاوخوني آب قابل توجهي داده نشد. بايد توجه داشت كه 
عالوه بر حقابه گاوخوني، آبي بايد براي جريان پايداري رودخانه زاينده رود 
نيز وجود داشته باش��د، زيرا اين آب، نياز آبي پايداري سرزمين است كه 

حتماً بايد تأمين شود.«
بنا به آخرين آمار هواشناسي اس��تان اصفهان تحليل شاخص استاندارد 
بارش، تبخير و تعرق در يك دوره 1۰ ساله تا س��ال 14۰۰ نشان داد كه 
درجه هاي خفيف تا بسيار شديد خشكسالي بلندمدت بسياري از مناطق 
حوضه تاالب گاوخوني را فرا گرفته است به گونه اي كه 88/1درصد از آن 
درگير خشكسالي بوده و فقط 11/8 درصد از مساحت اين حوضه شرايط 

نرمال و ۰/۲درصد شرايط ترسالي دارد.
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در ح�ال حاضر      اصفهان  
۶۴۰ واح���د 
فناور در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 
 در زمين�ه توس�عه اقتص�اد دان�ش بني�ان 

و ايجاد اشتغال فعاليت مي كنند. 
احس��ان يزديان معاون توسعه فناوري شهرك 
علمي و تحقيقاتي اصفهان با اش��اره به فعاليت 
۶4۰ واحد فناور گف��ت: از بين واحد هاي فناور 
مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، 
1۰8 واحد در رشد مقدماتي، ۲14 شركت در 
مراكز رشد فناوري و ۳19 شركت در پارك هاي 
علم و فناوري فعاليت دارند. وي تعداد شركت هاي 
داراي مجوز را حدود ۲۲5 ش��ركت اعالم كرد 

و افزود: در مجم��وع حدود 8ه��زار و 4۰۰نفر 
 در اين واحد ها و ش��ركت هاي فناور مش��غول 
ب��ه كار هس��تند.  اين مس��ئول با بي��ان اينكه 
واحد هاي فناور مس��تقر در ش��هرك علمي و 
تحقيقاتي اصفهان، گام هاي بلندي در مس��ير 
صادرات محصوالت خود برداش��ته اند، تصريح 
كرد: ميزان صادرات آنها در سال گذشته به بيش 
از 5۰ ميليون دالر رس��يد.  يزديان به مجموعه 
اقدامات براي حمايت از شركت هاي فناور اشاره 
كرد و گفت: توسعه زيست بوم فناوري، جذب 
س��رمايه گذار و صندوق هاي س��رمايه گذاري 
خطرپذير وكمك به گرفت��ن مجوز ها از جمله 

اين اقدامات است.

س����ه  ر مد    زنجان 
اس���تثنايي 
گرماب استان زنجان داراي سه كالس درس 
با مس�احتي بال�غ ب�ر ۲۸۲ مت�ر مرب�ع به 

بهره برداري رسيد. 
حميدرضا اس��المي مدي��ركل و تجهيز مدارس 
زنجان در آيين افتتاح همزمان هش��ت مدرس��ه 
وي��ژه دانش آم��وزان اس��تثنايي ك��ه پ��روژه 
زنجان ني��ز به ص��ورت ويدئو كنفران��س افتتاح 
ش��د، گفت: همزم��ان هش��ت پروژه ك��ودكان 
استثنايي كه اس��تان زنجان و ش��هر شهيدپرور 
گرماب در اين ليس��ت و صياغ بود، توس��ط وزير 
 آموزش وپ��رورش به ص��ورت ويدئوكنفران��س 

افتتاح شد.  وي در رابطه با پروژه مدرسه استثنايي 
شهر گرماب زنجان افزود:  اين پروژه از اعتبارات 
ملي اجرايي ش��ده و با حمايت هاي انجام شده به 
سرانجام رس��يده است.  اين مس��ئول با اشاره به 
پويش »صحن حرم مدرسه ام« تصريح كرد: استان 
زنجان توانس��ت  در اين پويش رتب��ه دوم بعد از 
خوزستان به لحاظ تعداد جمعيت شركت كننده را 
كسب كند.  اسالمي با  بيان اينكه مدرسه استثنايي 
گرماب داراي سه كالس درس با مساحتي بالغ 
بر ۲8۲ متر مربع اس��ت، گفت: در اين مدرس��ه 
8۳۶ متر مربع محوطه سازي شده و اعتباري در 
 مجموع بالغ بر 45 ميليارد ريال براي آن هزينه 

شده است.

 اجراي طرح »هر خانه يك زائرسرا« 
در كرمان

 برگزاري 
سوگواره بزرگ فاطمي در تبريز 

همزم���ان با     كرمان
گرامي��داشت 
سومين سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سليماني و شهداي مقاومت طرح »هر خانه 
ي�ك زائرس�را« در كرم�ان اجرا مي ش�ود. 
حجت االس��الم حس��ين عس��كري نيا مسئول 
مواكب مردمي س��تاد ترويج مكتب حاج قاسم 
سليماني در اين جلسه هماهنگي براي برگزاري 
سومين سالگرد اين ش��هيد در كرمان با اشاره 
به اين كه سال گذش��ته 115 موكب مردمي در 
دهه مقاومت در س��طح ش��هر كرمان به زائران 
شهيد س��ليماني خدمات دهي كردند،گفت: از 
اين تعداد ۶8 موكب در گلزار شهداي كرمان و 
مابقي در سطح شهر و ورودي هاي شهر كرمان 
استقرار داشتند.  وي با تأكيد بر لزوم رفع نواقص 
و مشكالت سال گذش��ته، تصريح كرد: كار بايد 
مردمي، با قدرت و با كمترين ايراد انجام ش��ود 
و اين حداقل كاري است كه مي توانيم در قبال 
خون ش��هدا انجام دهيم.  در ادامه اين نشست 
اكرم رنجبر مس��ئول كميته بانوان ستاد ترويج 
مكتب حاج قاسم گفت: اين كميته با 18 موكب 
در زمينه ه��اي فرهنگ��ي، مش��اوره اي در دهه 
مقاومت فعاليت دارد.  وي به اختصاص دو موكب 
ب��راي دوخت رايگان چ��ادر و مقنع��ه و اهداي 
گل و دلنوش��ته به خانم ها اش��اره كرد و افزود: 

آمادگي داريم با شعارهاي زيبا، عرفاني و جذاب 
ديوارهاي سطح شهر را متناسب با حال و هواي 
دهه مقاومت ديوارنويسي كنيم.  در ادامه تعدادي 
از موكب داران به ارائه پيشنهادات خود پرداختند 
و با توجه به اين كه پيش بيني مي ش��ود امسال 
تعداد بيش��تري ميهمان و زائر در ايام سالگرد 
شهادت حاج قاسم سليماني وارد كرمان  شوند، 
مقرر گرديد طرح »هر خانه يك زائر سرا« اجرا 
شود.  همچنين بحث تقويت انعكاس رسانه اي 
رخدادها، اس��كان زائران، تغذي��ه، روايتگري از 
شهدا در اين ايام توس��ط موكب ها مورد تأكيد 
قرار گرفت و پيشنهاد شد در راستاي روشنگري 
پيرامون مس��ائل و معض��الت روز جامعه نيز با 
اس��تفاده از كليپ، اخبار و توليدات اقدام شود.  
سردار حاج قاسم س��ليماني به همراه ابومهدي 
المهندس از فرماندهان ميداني حشدالش��عبي 
عراق به همراه تعدادي از محافظان و همراهان 
1۳ دي ماه س��ال 1۳98 در ف��رودگاه بغداد با 
حمله پهپ��ادي امريكاي جنايتكار به ش��هادت 
رسيدند. هر سال در ايام س��الگرد شهادت اين 
عزيزان كرمان با برگزاري »دهه مقاومت« ياد و 
خاطره شهيدان اين جبهه را گرامي مي دارد. در 
دهه مقاومت موكب هايي از استان كرمان و ساير 
استان ها پذيراي زائران مرقد مطهر شهيد حاج 

قاسم سليماني در كرمان خواهند بود. 

سوگواره بزرگ      آذربايجان شرقي
فاطمي در هشت 
محور اصلي و با هدف تبيين زندگي پربركت 
حضرت فاطمه زه�را)س( برگزار مي ش�ود. 
حجت االسالم والمسلمين رسول برگي رئيس 
شوراي اسالمي ش��هر تبريز گفت: شهرداري 
بس��تر حضور هيئت هاي مذهبي ش��هر را در 

سوگواره ها و آيين هاي مذهبي فراهم كند. 
 وي اف��زود: برنامه ه��اي فرهنگ��ي و مذهبي 
همچون تئاتر خياباني بايد در س��طح ش��هر و 
معابر اصلي برگزار شود.  اين مسئول ادامه داد: 
هيئت هاي مذهبي نقش مهم��ي در برگزاري 
مراسم های مذهبي ايفا مي كنند و در سوگواره 
بزرگ فاطمي نيز مي توان از ظرفيت هيئت هاي 
مذهبي براي مردمي كردن اين برنامه بهره برد.  
برگي با اشاره به ضرورت اس��تفاده از احاديث 
معتبر در فضاسازي محيطي شهر تصريح كرد: 
در تمام برنامه هاي فرهنگي و مذهبي به جاي 
تبريك و تس��ليت از احاديث معتبر اس��تفاده 
ش��ود.  وي افزود: در اين سوگواره نيز احاديثي 
از حضرت فاطم��ه زه��را)س( و احاديث ائمه 
اطهار)ع( درباره آن حضرت و در راستاي تبيين 
ابعاد مختلف زندگي ايشان در فضاهاي تبليغاتي 
شهر نصب شود. رئيس ش��وراي اسالمي شهر 
تبريز ادامه داد: اين برنامه ها در قالب همايش 

و س��خنراني، تئاتر و نمايش هاي آيين، كتابت 
خط و خوشنويس��ي، كارگاه نقاش��ي با حضور 
يكي از اساتيد بنام كشور، مس��ابقه عكاسي با 
مشاركت مردم، نمايشگاه هاي فاطمي، توليد 
و حمايت از س��رودهاي انقالب��ي و مذهبي با 
مضامين اهل بيت و حضرت زهرا)س( و ش��عر 
و مرثيه سرايي برگزار خواهد ش��د.  هوشيار با 
اش��اره به هم افزايي نهادهاي فرهنگي شهر در 
افزايش كيف��ي محتواي اي��ن برنامه ها گفت: 
اجماع كامل��ي با نهاده��اي انقالبي و فرهنگي 
شهر همچون سازمان بسيج هنرمندان و اداره 
كل ارش��اد و معاونت فرهنگي س��پاه صورت 
گرفته ت��ا ضريب كيف��ي برنامه ه��ا را افزايش 
دهيم و از طرق مختلف منتشر ش��وند.  وي با 
اش��اره به فضاسازي محيط ش��هري براي ايام 
فاطميه اف��زود: در كنار اين م��وارد، اداره كل 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تبريز اقدام 
به فضاسازي محيطي با بهره مندي از احاديث 
منتسب به حضرت فاطمه زهرا )س( كرده است. 
اين مسئول خاطرنشان كرد: تالش داريم ابعاد 
مختلف زندگي حض��رت فاطمه زهرا)س( را با 
بهره مندي از هنرمندان شهر و با زبان فرهنگ 
و هنر به تصوير بكشيم.  در تمامي روايات سال 
ش��هادت بانوي دوعالم، س��ال يازدهم هجري 

قمري است. 

برداري  از سد نهب   بهره 
تا پايان سال 

پ�روژه س�د نه�ب ح�دود ۹۴ درص�د پيش�رفت فيزيكي 
دارد و پاي�ان س�ال جاري ب�ه بهرب�رداري كامل مي رس�د.

يداهلل ملكي مديرعامل آب منطقه اي استان قزوين با اشاره به وضعيت 
سد مخزني نهب گفت: اين پروژه 94 درصد پيشرفت فيزيكي داشته 
و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري به بهره برداري كامل برسد.  
وي افزود: بخش هاي باقيمانده پروژه شامل اتاق كنترل، ساختمان 
بهره برداري و پل و بخشي از جاده روستاي شيزر است كه در صورت 
تكميل فاز اول اين پروژه به بهره برداري خواهد رسيد. اين مسئول 
تصريح كرد: شبكه آبياري پروژه سد نهب داراي دو فاز بوده و بخشي 
از عمليات فاز اول آن انجام شده و بخش ديگر باقي مانده است.  ملكي 
گفت: با توجه به اينكه اقدامات اجرايي فاز دوم شبكه آبياري سد نهب 
نيازمند بازده زماني دوساله است پس از اتمام فاز اول اقدامات اجرايي 

فاز دوم در دستور كار قرار مي گيرد.

 راه اندازي ۷ خانه كوچك حمايتي 
در خراسان شمالي

در قالب مراكز حمايتي و توانبخش�ي تا پايان امس�ال هفت 
خانه كوچك در خراس�ان ش�مالي به بهره برداري مي رسد. 
محسن توحيدي مقدم مديركل بهزيس��تي خراسان شمالي با 
اشاره به راه اندازي هفت خانه كوچك در قالب مراكز حمايتي و 
توانبخشي در اين استان گفت: ساخت سه خانه از اين تعداد هم 
اكنون در دست اقدام است.  وي با بيان اينكه اين سه خانه كوچك 
حمايتي در شهرهاي شيروان، اسفراين و بجنورد در دست ساخت 
هستند، افزود: يكي از اين خانه ها براي 1۰ سالمند و ديگري براي 
1۰معلول ذهني ساخته مي شود. اين مسئول ادامه داد: تالش بر 
 اين است تا چهار خانه كوچك حمايتي نيز تا پايان سال ساخته و 
تجهيز شود.  توحيدي مقدم گفت: از اين تعداد قرار بر اين است تا 
يكي از اين خانه ها در اسفراين، يك خانه در شيروان و دو خانه نيز 

در بجنورد راه اندازي شود.

 آزادي ۲۶ زنداني با كمك بالعوض 
در آذربايجان غربي 

 با تخصيص اعتبار بالعوض س�تاد مردمي دي�ه ۲۶ مددجوي 
نيازمند جرائم غيرعمد از زندان هاي آذربايجان غربي آزاد شدند. 
ناصر عتباتي، رئيس كل دادگستري و رئيس هيئت امنای ستاد ديه استان 
آذربايجان غربي با تقدير از حسن همكاري و تسريع در رسيدگي به پرونده 
زندانيان معسر جرائم غيرعمد توسط مراجع قضايي گفت: مبلغ ۲۰ ميليارد 
ريال از بدهي 11۷ ميليارد ريالي ۲۶ زنداني نيازمند در شعبات قضايي و 
حقوقي با قبول درخواست اعسار مددجويان نيازمند رفع شده است.  وي 
افزود: همچنين فعاليت هاي عمده مددكاري اجتماعي، باعث گذشت مبلغ 
54 ميليارد ريال توسط شكات شد كه مي توان گفت شكات خيرخواه و 
خداجوي استان آذربايجان غربي بزرگ ترين اقدامات خيرخواهانه را انجام 
داده اند.  اين مسئول ادامه داد: تسهيالت قرض الحسنه ۲5 ميليارد ريالي 
به صورت وام كم بهره و 18ميليارد ريال توسط ستاد ديه از محل شيوه نامه 

و كمك خيرين به صورت بالعوض پرداخت شده است.

    آذربايجان غربي     خراسان شمالي      قزوين 

اس��تان ي�زد      يزد 
زنگ  پايل�وت 
كتابخوان�ي در م�دارس كش�ور مي ش�ود.
مهدي رمضاني دبي��ركل نه��اد كتابخانه هاي 
عمومي كشور در س��فر به يزد گفت: اين استان 
از فرهنگي ترين اس��تان ها به لحاظ برخورداري 
از مردمي فرهنگي و جلوه فرهنگ در س��طوح 

مختلف اين استان به شمار مي آيد. 
وي با اشاره به اهتمام نهاد كتابخانه هاي عمومي 
به اجراي طرح��ي با محوريت ح��وزه آموزش و 
پرورش و مدارس جهت ارتباط بيشتر كتابخانه ها 
و مدارس و توسعه فرهنگ عمومي در قالب زنگ 
كتابخواني افزود: استاندار يزد براي اجراي پايلوت 
اين طرح در استان نيز اعالم آمادگي كرد و عالوه 
بر آن در موضوع توسعه كتابخانه هاي سيار براي 

استان قول مساعدت گرفتيم. 
اي��ن مس��ئول ادام��ه داد: معتقديم ب��ا توجه 
به گس��تردگي ش��بكه كتابخانه هاي كشور كه 
۳هزار و ۷۰۰ كتابخانه مشتمل بر ۲هزار و ۷۳۰ 
كتابخانه نهادي و حدود هزار كتابخانه مشاركتي 
را شامل مي شود و نيز فعاليت ۷ هزار و 5۰۰ نفر 
از همكارمان در اين بخش،  اگر بخواهيم موضوع 
كتابخانه ها را پيش ببري��م، نيازمند يك ارتباط 

پايدار و پيش برنده هستيم. 
رمضاني با بيان اينكه از اين حيث در بين كشورهاي 

آسيايي داراي رتبه پنجم هستيم، افزود: جمهوري 
اسالمي ايران جزو كش��ورهاي پيشرو در تعريف 
خدمات جديد كتابخانه اي محسوب مي شود كه در 
اين باره اجالسي را خردادماه با حضور مقامات ايفال 
و ديگر كشورهاي جهان شاهد بوديم. وي با اشاره 
به خدمات جديدي مانند اتاق علم و ساختكده در 
برخي كتابخانه هاي مركزي استان ها ادامه داد: 
نهاد كتابخانه هاي عمومي تنها دستگاهي است 
كه به گروه هاي خاص مانند نابينايان و ناشنوايان 
خدم��ت مي دهد و همچنين تنه��ا مجموعه اي 
محسوب مي ش��ود كه در بحران هاي طبيعي به 

آسيب ديدگان خدمات ارائه مي كند. 
دبيركل نه��اد كتابخانه هاي عمومي كش��ور از 
مطالعه يك س��ال و نيمه  اين نهاد درخصوص 
خدمت جديد كتابخانه بدون كتاب براي آينده 
خبر داد و گفت: نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 
زودتر از كشوري مانند سوئد اين طرح را كه پايه 
خدمات در كتابخانه هاي الكترونيك محسوب 
مي شود به ايفال ارائه كرده و هم اكنون فضايي نيز 
در تهران براي اين امر منظور شده است. رمضاني 
از اهتمام اين نهاد به مسئله كودك و نوجوان خبر 
داد و افزود: عالوه بر بخش كودك ۲هزار و ۷۳۰ 
كتابخانه عمومي، 1۳ كتابخانه تخصصي كودك 
در كش��ور داريم كه در قالب طرح هدهد سفيد، 

توسعه در اين بخش را دنبال مي كنيم. 

يزد پايلوت زنگ كتابخواني مدارس كشور

افتتاح مدرسه استثنايي در گرماب زنجان فعاليت ۶۴۰ واحد فناور در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان


