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صفحه 7
شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ 
۲۴ ربیع الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱7۱

استاندار  همدان:

68 پروژه محرومیت زدایی بسیج سازندگی در همدان 
آماده بهره برداری است

همدان- خبرنگار کیهان:
استاندار همدان از بهره برداری ۶۸ پروژه 
عمرانی در حوزه ســازندگی، اشتغالزایی و 
محرومیت زدایی در استان خبر داد و گفت: این 
طرح ها با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان به 

بهره برداری می رسند.
علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه قرارگاه آبرسانی 
بسیج سازندگی، گفت: این طرح ها شامل آبرسانی، 
خانه سازی، ترمیم و آسفالت راه های روستایی، جاده 
بین مــزارع، لوله گذاری آبرســانی، احداث مخزن 

روستایی، افتتاح ۴۰ باب منزل مددجویی کمیته امداد 
و الیروبی و ساماندهی رودخانه ها و قنوات است که 
همزمان با آغاز هفته بسیج در استان افتتاح می شوند.
وی با اشــاره به اینکه بین بســیج سازندگی و 
شــرکت آب و فاضالب استان همدان تفاهم نامه ای 
صورت گرفته که بر اساس آن به ۱۶۰ روستا آبرسانی 
می شود عنوان کرد: در حال حاضر آبرسانی به ۴۸ 
روستای درگیر بحران کم آبی در استان در دستور 

کار قرار دارد.
استاندار همدان از اقدامات جهادی و درخشش 

نیروهای بسیج سازندگی استان قدردانی کرد و گفت: 
امروز حضور بسیج در هر نقطه منشأ خیر و برکت 
شده است و این مجموعه اثرگذار و پرقدرت بدون 
کوچک ترین چشمداشتی در مسیر خدمت رسانی 

به مردم گام بر می دارد. 
وی با تاکید بر اینکه تبلیغات جهانی علیه کشور 
با تمام قدرت در حال سیاه نمایی است یادآور شد: 
استکبار جهانی هنوز ملت ایران را نشناخته و قدرت 
بسیج را درک نکرده و نمی داند بسیجیان تا پای جان 

در راه انقالب و رهبر ایستاده اند.

قاسمی فرزاد هدف دشمن را به چالش کشیدن 
قدرت و اقتدار ایران اســالمی عنوان کرد و افزود: 
امــروز درایت رهبــر فرزانه، هوشــیاری و بیداری 
نیروهای مســلح، ارتش، سپاه و در کنار آن حضور 
میدانی بســیجیان، مانع از آن شده تا این کشور به 

دست بیگانگان بیفتد.
وی عملکرد جهادی بسیج سازندگی را نمونه بارز 
مواسات و کمک های مومنانه ذکر کرد و گفت: این 
نهاد اصیل و مردمی در مقاطع حساس از ارزش های 
اسالمی و انقالبی دفاع و حمایت جانانه کرده است.

استاندار فارس در دیدار با رئیس  سازمان تبلیغات اسالمی کشور:

خون شهدای حرم شاهچراغ )ع( 
باعث عزت استان فارس است

شیراز- خبرنگار کیهان:
محمدهادی ایمانیه در دیدار با رئیس  سازمان تبلیغات 
کشور، ضمن خوش آمد گویی به حجت االسالم و المسلمین 
محمد قمی، معرفت و قدرشناسی مردم عزیز استان فارس 
را فوق العاده دانست و اظهار داشت: تشییع شهدای مظلوم 
حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی )ع( 
بی نظیر بود و همین خون شهدا باعث عزت برای استان است.

ایمانیه با اشاره به انجام کارهای موازی و تکراری، اظهار داشت: 
برخی امور و فعالیت های مهم بر زمین مانده، که با تجمیع امکانات 

و فارغ از بودجه جدید، می شود به تحقق آنها کمک کرد.
وی با اعالم آمادگی استان در اجرای این طرح، افزود: فارس 
به عنوان استان نمونه، آمادگی انجام این طرح را در یک سال دارا 
می باشد، که پس از آن با انجام بررسی ها و پایش های میدانی، در 
صورت مثبت بودن، قابلیت تسری به سایر استان ها وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی 
ناشی از بی توجهی به نماز است

همدان- خبرنگار کیهان:
نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: ریشه بسیاری از 

آسیب های اجتماعی ناشی از بی توجهی به نماز است.
آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی موثقی در جلسه شورای اقامه نماز با 
اشاره به اینکه فرهنگ اقامه نماز باید در باشگاه های ورزشی ترویج 
پیدا کند اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی باید برای مربیان 
باشــگاه های ورزشی در دســتور کار قرار گیرد زیرا ارتباط عاطفی 
که بین جوانان با مربیان ورزشــی وجود دارد به مراتب عمیق تر از 

معلمان مدارس است.
وی با ابراز تاســف از اینکه تاکنون برنامه ای در اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان همدان برای ترویج فرهنگ نماز پیش بینی نشده 
اســت عنوان کرد: باید برای توسعه فرهنگ نماز در جامعه بیش از 

گذشته تالش کرد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه آثار نماز باید 
ظهور و بروز اجتماعی داشته باشد تصریح کرد: یکی از مسائلی که 
باید متولیان امر بر آن توجه و نظارت مستمر داشته باشند وضعیت 

بهداشت، نظافت و گرمایش نمازخانه های بین راهی است.
در ادامه مدیر ستاد اقامه نماز استان همدان حجت االسالم سید 
مرتضی حسنی حلم ، از برگزاری جشنواره فضای مجازی نماز »فجر 
تا فجر« با همکاری دستگاه های فرهنگی و در دو مرحله استانی و 
ملی خبر داد و گفت: این جشــنواره در مرحله استانی با مشارکت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، ستاد اقامه نماز و مراکز علمی با 
اســتفاده از ظرفیت های مردمی و  نخبگان استان با هدف ترویج و 

نشر ارزش ها و فرهنگ اقامه نماز برگزار می شود.

همدان- خبرنگار کیهان:
معاون مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی)ره( استان همدان از ایجاد ۲هزار 
و ۴۰۰ فرصت شــغلی خرد با هدف حمایت 
از رسته های شغلی در روستاهای استان خبر 
داد و گفت: برای ایجــاد این میزان فرصت 
شغلی ۱۰5 میلیارد تومان تسهیالت کم بهره 

به متقاضیان پرداخت شده است.
علی چهاردولی با اشــاره به اینکه این ستاد از 

تولیدات پشــتیبانی و حمایت می کند افزود: ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در راستای حمایت 
از ۲۳۰ رسته شغلی در روستاها از جمله دام سبک 
و سنگین، ماکیان، صنایع دستی و مشاغل خدماتی 

ورود کرده است.
وی با بیان اینکه امســال ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی)ره( استان درصدد ایجاد ۲هزار 
و ۵۰۰ فرصت شغلی با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد 
تومان اســت عنوان کرد: مقرر شــده این ستاد در 

راستای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۴۵۰ میلیارد 
تومان تسهیالت بنگاه محور در قالب وام های ۵۰۰ 
میلیون تا ۱۵ میلیــارد تومانی به طرح های کالن 

پرداخت کند.
معاون مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی)ره( استان همدان یادآور شد: سال 
گذشته تفاهم نامه ای در حوزه محرومیت زدایی، 
توانمند ســازی اقتصــادی و توســعه عدالت 
اجتماعی با اســتانداری همدان منعقد و مقرر 

شــد ۵ هزار و ۷۰۰ شــغل، طی سه سال در 
استان ایجاد شود. 

وی خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه در راستای 
تحقق تدابیر ارزشــمند رهبر معظم انقالب در 
اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی، تولید 
و اشتغالزایی با هدف اجرای ۲ هزار و ۱۵۶ طرح 
اقتصادی، زیر بنایی، حمایتی، اجتماعی، آموزشی 
و بهداشتی با اعتباری افزون بر ۲۲ میلیارد و ۱۸۸ 

میلیون ریال منعقد شد.

ایجاد ۲۴۰۰ فرصت شغلی توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

استاندار قم:
در دولت های قبل طرح هایی کلنگ  زده شده 

که مجوز احداث نگرفته بودند
قم- خبرنگار کیهان:

اســتاندار قم با بیان اینکه بخش زیادی از وقت مدیران 
اســتان صرف گرفتن مجوز کالن طرح هایی شده که مجوز 
احداث نگرفته بودند گفت؛ این عدم دقت و ســهل انگاری 
موجب تضییع وقت خدمت به مردم و حل مشــکالت آنان 

شده است.
سید محمدتقی شاهچراغی در جلسه دیدار با دانش آموزان افزود؛ 
برای نمونه احداث فرودگاه قم در حالی تجهیز کارگاه شده و فراخوان 
سرمایه گذاری صادر شده بود که اصاًل مجوز احداث نگرفته بودند و 
این موضوع موجب توقف عملیات اجرایی و بالطبع ایجاد نارضایتی 

میان مردم و سرمایه گذاران در این طرح شده بود.
وی اظهار داشــت؛ عمده وقت دولتمردان رئیسی در استان قم 
صرف این ســهل انگاری ها شده اســت که البته با همراهی دولت 

اشکاالت در مسیر کالن طرح ها در حال برطرف شدن است. 
اســتاندار قم از وجود یک هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده در 
قم خبر داد و گفت؛ این محالت زنده اســت و مردم در این مناطق 
زندگی می کنند و باید تعیین تکلیف بشــود اما احیا و نو سازی این 
مناطق با مشــکالت عدیده ای در سطح استان مواجه بوده و بخش 
عمده ای از وقت اســتاندار و تیم آن در این بخش نیز صرف حل و 

فصل موانع این طرح بزرگ شده است.
وی با بیان اینکه همه تمرکز مدیران استان بر تسریع در اجرایی 
شــدن مصوبات سفر آیت اهلل رئیسی به استان معطوف است گفت؛ 
بدین منظور سامانه ای طراحی شده تا لحظه به لحظه اجرای همه 

مصوبات رصد و پایش شود.

قم- خبرنگار کیهان:
فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب)ع( از 
اجرای فاز نخست طرح »نذری برای شهید« با 
هدف توزیع ۶۰۰ جهیزیه میان زوج های جوان 
خبر داد و گفت: از عموم مردم و خیرین دعوت 
می کنیم تا به نیابت از ۶۰9۰ شهید استان در 

این رزمایش کمک مؤمنانه مشارکت کنند.
سردار محمدرضا موحد در گفت وگو با خبرنگاران 
با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 
عنوان کرد: از مهم ترین آرمان های شــهدا حمایت 
از مستضعفان، پیشــبرد اهداف انقالب اسالمی و 

زمینه  سازی برای ظهور حضرت ولی عصر)عج( است 
و اگر ما می خواهیم در مسیر شهدا باشیم باید برای 

تحقق آرمان های آنها تالش کنیم.
وی با اشاره به اینکه برخی از افراد جامعه امروز 
با مشکالت اقتصادی رو به رو هستند، تصریح کرد: 
رهبر معظم انقالب اســالمی با دقت و درایت خود 
موضوع رزمایش کمک مؤمنانه را در شرایط سخت 
کرونایی مطرح کردند که این رزمایش به یک مقطع 
زمانی خاص محدود نیست و همگان باید با کمک به 
همنوعــان خود این رزمایش را ادامه داده و در رفع 

مشکالت افراد کم بضاعت مشارکت کنند.  

 توزیع 600 جهیزیه میان زوج های جوان 
به نیابت از شهدای استان قم

یزد- خبرنگار کیهان:
امام جمعه یزد گفت: آموزه های اسالمی و قرآنی باید به 
منظور مصونیت بخشیدن به دانش آموزان و نسل نوجوان 

در مقابل فضای مجازی، در مدارس تقویت شود.
آیــت اهلل محمدرضا ناصری در گردهمایــی اعضای کمیته 
همکاری های آموزش و پرورش و حوزه های علمیه که با حضور 
مشــاور وزیر آموزش و پرورش و ائمه جمعه استان برگزار شد، 
با بیان اینکه اقدام فرهنگی و دینی باید ریشــه ای انجام شود، 
اظهار داشت: امام خمینی)ره( نیز وقتی صحبت از رفتن پهلوی 
می کردند، تاکید بر ریشــه کنی طاغوت داشتند و هرگز از این 

سخن خود کوتاه نیامدند.
امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه رسالت و مسئولیت آموزش 
و پرورش در تربیت فرزندان بســیار حائز اهمیت است، افزود: 
متاسفانه امروز دشمنان ما با استفاده از ظرفیت فضای مجازی 
در خانه هــا و در بین دانش آموزان رســوخ کرده اند و در حال 

فرهنگ سازی در میان آنها هستند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی، فضای اجتماع را نا امن کرده 
است، عنوان کرد: فضای مجازی باعث ناامن شدن فضای جامعه 
شده و در چنین فضایی باید مصونیت بخشی را آغاز کرد و یکی از 
مهم ترین اقدامات این است که قدرت تشخیص درست از نادرست 

و خوب از بد را در جامعه به ویژه دانش آموزان تقویت کنیم.
ناصری بیان کــرد: تقویت روحیه دینی نیز باعث مصونیت 
بخشی می شود و برای تحقق این امر باید معلمان اثرگذار، باسواد، 

دلسوز و متدین انتخاب شوند.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان یزد همچنین بر لزوم 
تقویت کالس های قرآن در مدارس تاکید کرد و گفت: آموزه ها 
و دستورات قرآنی از جمله احترام به پدر و مادر، احترام به معلم، 
رعایت حقوق دیگران و... باید در کالس ها به دانش آموزان آموزش 
داده شــود زیرا وقتی ریشه ها درست شد، نگرانی بابت القائات 

دشمنان کمتر خواهد شد.
 فعالیت ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش 

در 740 شهرستان کشور
حجت االسالم نیکزاد، مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد 
ملی همکاری های حوزه و آموزش و پرورش نیز در این مراســم با 
بیان اینکه ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش بیش از ۱۵ 
سال است که سابقه رسمی دارد، اظهار داشت: در ۷۴۰ شهرستان 
کشــور کمیته همکاری وجود دارد اما در برخی موارد اهتمام الزم 

برای گسترش این همکاری ها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مسائل آموزش و پرورش باید با دغدغه مندی 
پیگیری شــود، افزود: تاکید رهبر معظم انقالب نیز استفاده از 

ظرفیت تربیتی ایجاد شده در مدارس است.
نیکزاد با تاکید بر اینکه برکات بســیاری در زمینه سرکشی 
ائمه جمعه به عنوان رؤسای ستاد همکاری های آموزش و پرورش 
و حــوزه از مدارس وجود دارد، گفت: ۴۰ طرح و برنامه در این 

ستاد تدوین شده است که به تدریج ابالغ می شود.

یزد- خبرنگار کیهان:
کارگران  بسیج  مسنوالن  همایش  دومین 
موضوع  با  اســتان های کشور  کارخانجات  و 
جهاد تبیین و در راستای درخواست واحدهای 
تولیدی و صنعتی کشور در زمینه ارتقای سطح 
فکری و تحلیلی کارگــران به میزبانی پایگاه 
مقاومت الحدید شــرکت فوالد آلیاژی ایران 

برگزار شد. 
حمیدرضا اهلل بداشــتی رئیس  ســازمان بسیج 
کارگــران و کارخانجات کشــور در این همایش با 
اشــاره به این موضوع که دشمن گام به گام ما را در 
معرض تهدید قرار می دهد و ما هم گام به گام قوی تر 
می شویم گفت: این روزها کشور در معرض پنجمین 

فتنه قرار گرفته که جنس آن متفاوت است. 

رئیس  ســازمان بســیج کارگران و کارخانجات 
کشــور با بیان این موضوع که دشمن در جنگ های 
مختلف علیه نظام اسالمی شکست خورده است، اظهار 
داشت: یکی از ترفند های دشمن پس از شکست در 
تهاجم های گوناگون علیه نظام اسالمی ایران، ایجاد 
اختالف و تفرقه در جامعه است تا از این طریق اهداف 

خود را محقق کند.
در ادامه این مراســم مســئول ســازمان بسیج 
کارگــران و کارخانجات اســتان یــزد مهدی ابوئی 
خاطرنشان کرد: این همایش در راستای درخواست 
واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در زمینه ارتقای 
ســطح فکری و تحلیلی کارگران به میزبانی پایگاه 
مقاومت الحدید شــرکت فوالد آلیاژی ایران برگزار 
شــد. وی ادامــه داد: در این همایــش، کارگاه های 

توانمند ســازی کارگران و مسئوالن کارگری کشور 
با موضوع ارتقای روش های جهاد تبیین برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان 
در پایان با تاکید بر اینکه نقش بسیج کارگری حراست 
از تولید و صنعت کشور است اظهار داشت: امیدواریم با 
اقدامات انجام شده و همچنین برگزاری این همایش 
کشوری بتوانیم در زمینه عملیاتی شدن شعار سال نیز 

قدمی برداشته و به آن جامه عمل بپوشانیم.
محمد حسین جعفرزاده مدیر ارشد بهره برداری 
شــرکت فوالد آلیاژی ایران در ابتدای این مراسم با 
اشــاره به این موضوع که شرکت فوالد آلیاژی ایران 
در سال ۱۴۰۰ با صادر کردن ۴۶ هزار تن فوالد، به 
عنوان صادرکننده نمونه صنعت فوالد کشور انتخاب 
شــده، گفت: ما در ســال ۱۴۰۰ در زمینه صادرات 

محصوالت تولیدی گروه های مختلف ،نسبت به سال 
قبل، افزایش ۴۵ درصدی داشــتیم. وی با اشاره به 
این که شــرکت فوالد آلیاژی ایران عالوه بر پوشش 
نیازهای بازار داخلی، محصوالت خود را کشــورهای 
مختلف آســیایی و اروپایی صادر می کند، گفت: ما 
در این شــرکت توانستیم که شعار بومی  سازی را به 
مرحله اجرا برسانیم و از مهم ترین فعالیت های انجام 
شــده در این واحد، بومی  سازی بیش از ۵۰۰ مورد 
تجهیزات و قطعات پیچیده از ســال ۱۳۹۷ تاکنون 
اســت که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال 

جاری به بیش از ۶۰۰ مورد برسد. 
مدیر ارشد بهره برداری شرکت فوالد آلیاژی ایران 
صرفه جویی ارزی حاصله از بومی  سازی در این سال ها 

را بالغ بر ۱.۵۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد.

برگزاری همایش مسئوالن بسیج کارگران و کارخانجات استان های کشور در شرکت فوالد آلیاژی ایران

 افزایش دوبرابری مصرف گاز 
در مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: مصرف گاز در 
مازندران، از نیمه پاییز از ۱۸ میلیون متر مکعب اکنون 
به 33 میلیون متر مکعب رسید که ۱۰۰ درصد بیشتر 

از چند هفته قبل است.
مایلی رســتمی، با بیان اینکه هنوز پیک مصرف گاز آغاز 
نشده است، افزود: مازندرانی ها سال گذشته در پیک مصرف 
روزانــه ۳۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف کــرده بودند که 
پیش بینی می شود؛ این میزان امسال به ۴۰ میلیون مترمکعب 

برسد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران علت افزایش مصرف گاز 
را عالوه بر سرمای هوا، اضافه شدن ۶۰ هزار مشترک جدید و 
۳۰۰ واحد صنعتی امسال به مشترکان این شرکت عنوان کرد.

اهواز- خبرنگار کیهــان:
امیر جاوید در مراسم تودیع  ســید 
و معارفه معــاون فرهنگی هنری حوزه 
هنری خوزســتان با بیان اینکه در حوزه 
هنری چند استان به لحاظ اینکه قابلیت 
نگاه و حرکت بین المللی دارند از جایگاه 
ویژه تری برخوردار هستند که یکی از آنها 
خوزستان است اظهار کرد: این استان در 
عرصه فرهنگ و هنر ظرفیت این را دارد 
در حوزه بین الملــل فعالیت های خود را 

گسترش دهد.
 وی افزود: همجواری خوزســتان با کشور 
عراق و نگاه قومیتی که در این اســتان وجود 
دارد امکانی را فراهم کرده که بتوانند در حوزه 
بین المللی چه در منطقه و چه خارج از منطقه 

در حوزه شــعر، ادبیات، هنرهای نمایشــی، 
فیلم سازی و ... فعالیت هایی داشته باشد.

 رئیس حوزه هنری خوزستان نیز با بیان اینکه 
حوزه هنری  نهاد انقالبی است و همه تکلیف داریم 
در راه و مسیر نظام جمهوری اسالمی و ارتفای هنر 
انقالب اسالمی تالش کنیم ادامه داد: انتظاراتی در 
حوزه فرهنگی داریم که در ســند چشم انداز حوزه 
هنری استان ترسیم شده و امیدواریم با همت همه 
دوســتان بتوانیم این حوزه را بیش از پیش تقویت 

کنیم.
محمد شــهباز گهروئی با اشاره به اینکه حوزه 
هنری خوزســتان ظرفیت خوبی جهت فعالیت در 
حوزه بین الملل دارد و در این راستا اقداماتی نیز به 
همت همکاران ما در استان در کشور عراق صورت 
گرفته ابراز کرد: در تالش هستیم این حوزه را تقویت 

کنیم که در این زمینه نیازمند حمایت و همراهی 
حوزه هنری مرکز داریم.

وی خاطرنشــان کرد: پرورش هنرمندان جوان 
انقالبی در دستور کار حوزه هنری است تا از طریق 

این هنرمندان آثار انقالب خلق و منتشر شود.
 رئیس حوزه هنری خوزستان با تاکید بر تولید 
محتوای هنر انقالبی بر اســاس ســند زیست بوم 
فرهنگی استانی یاد آور شد: حوزه هنری بر اساس 
سند زیست بوم  فرهنگی خوزستان در راستای معرفی 
مناطــق مختلف بومی از طریــق تولید آثار هنری 

تاثیرگذار و ماندگار گام برداشته است.
 در این مراســم از زحمات شهریار قلی گشتی 
معاون ســابق حوزه هنــری خوزســتان تقدیر و 
حجت االسالم سید محمدهادی شفیعی به عنوان 

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری معرفی شد.

 اهتمام شهرداری یزد 
 در اجرای پروژه های مختلف 

برای مقابله با سیل های احتمالی
یزد- خبرنگار کیهان:

رئیس  شورای اسالمی شــهر یزد از اجرای 
پروژه های مختلف توسط شهرداری این کالن شهر 

برای مقابله با سیل های احتمالی خبر داد.
عزیزاهلل ســیفی رئیس  شورای اسالمی شهر یزد 
خاطرنشــان کرد: پس از وقوع دو سیل گذشته، تاج 
سیل بند اصلی شهر یزد به میزان قابل توجهی افزایش 
پیــدا کرد و زمان و اعتبار زیادی برای افزایش حجم 
ذخیره آب پشت این سیل بند گذاشته شده است. وی 
تاکید کرد: بندهایی نیز در نزدیک پارک کوهستان از 
ســوی شهرداری یزد ایجاد شد تا آب سیل به وسیله 
این بندها به خارج از شــهر هدایت شود و از ورود آن 
به نقاط مسکونی و داخل شهر جلوگیری به عمل آید.
سیفی ادامه داد: عالوه بر این اقدامات، گوراب هایی 
پس از ســیل مردادماه در نقاط مختلف ایجاد شــده 
اســت تا بتوان بخشی از آب سیل را در این گوراب ها 
ذخیره  ســازی کرد و عالوه بــر جلوگیری از ورود این 

آب ها به داخل شهر زمینه مدیریت آن به وجود آید.
رئیس شــورای اســالمی شــهر یزد در ارتباط با 
مسیل )رودخانه( مرکزی شهر یزد گفت: اگرچه توقع 
این است که پروژه با سرعت بیشتری انجام شود، اما 
اقدامات خوبی صورت گرفته است که امیدواریم سایر 
دســتگاه های استان نیز در این حوزه وظایف خود را 
انجام دهند و بتوان هرچه ســریع تر این سیل بند را 

تکمیل کرد.

مشاور و مسئول حوزه ریاست حوزه هنری کشور:

حوزه هنری خوزستان ظرفیت فعالیت در عرصه بین المللی را دارد

کرج- خبرنگار کیهان:
رئیس  شورای اســالمی شهرکرج اشاعه 
عنوان  همگان  وظیفه  را  کتابخوانی  فرهنگ 
کرد و گفــت: بخش زیادی از آســیب ها و 
ناهنجاری های اجتماعی در نتیجه بی توجهی 

به کتاب و پایین بودن سرانه مطالعه است.
علی قاســم پور در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
با اشــاره به هفته کتاب و کتابخوانی اظهارداشت: 
درخصوص دلیل کاهش ســرانه مطالعه کتاب تنها 
به یک دلیل خاص نمی توان بسنده کرد و مجموعه 
عوامل متعددی در طول زمان و سالیان اخیر دست 
به دســت هم داده تا سرانه کتاب و کتابخوانی هر 
ســاله کاهش پیدا کند و هم اکنون تبدیل به یک 
زنگ خطر شود. رئیس  شورای اسالمی شهرکرج به 
سهم شهرداری در توسعه فرهنگ کتابخوانی اشاره 
و تصریح کرد:استفاده بیش از حد از فضای مجازی، 
افزایش قیمت کتاب، رشد تکنولوژی و تمایل جمعی 
برای رسانه های بصری، عدم تبلیغات مناسب جهت 
کتابخوانــی از دالیل اصلی کاهش ســرانه مطالعه 
کتاب هستند. قاســم پور بر اهتمام ویژه شهرداری 
در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اشــاره و بیان 
کرد: مدیریت شهری می تواند با دایر کردن ایستگاه  
کتاب و کتابخوانی در مجتمع های پر جمعیت مناطق 
مختلف شهرداری توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی تا شهروندان بتوانند در تمامی رده های 
ســنی به مطالعه مبادرت ورزیده و شاهد گسترش 

فرهنگ مطالعه باشیم.

رئیس  شورای اسالمی شهر کرج: 

کاهش سرانه مطالعه کتاب 
به زنگ خطر فرهنگی 

تبدیل شده است

شیراز- خبرنگار کیهان:
منصور فخاران در نشست منطقه ای روســای ادارات راهداری و 
حمل ونقل جاده ای شهرستان های منطقه 5 کشور گفت: شبکه راه ها 
ایــن  از  اقشــار   همــه  بیشــترین محل حضور مردم بوده و 
شبکه عبور می کند بنابراین می توان راهبران را اساتید ارتباط دانست.

مشــاور ریاســت و مدیر کل روابط عمومی ســازمان راهداری حمل ونقل 
جاده ای در نشســت دو روزه منطقه ای روســای ادارات راهداری و حمل ونقل 
جاده ای شهرســتان های منطقه ۵ کشور که امروز هجدهم آبان ماه به میزبانی 
شیراز برگزار شد، ضمن تشکر از استان فارس بابت میزبانی این نشست گفت: 
برخالف سنوات سال گذشته که دوره های آموزشی در پایتخت برگزار می شد 

امسال با توجه به شرایط تصمیم بر برگزاری منطقه ای نشست ها گرفته شد.

 توسعه پروژه های عمرانی 
در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز

 راهداری و حمل ونقل 
دارای طوالنی ترین شبکه ارتباطی با مردم است

شیراز- خبرنگار کیهان:
عضو و ناظر شورای شهر شیراز در شهرداری منطقه ۸ با اشاره به 
افتتــاح ۷ پروژه در بافت قدیم و کلنگ زنی ۷ پروژه در بافت تاریخی 
گفت: بیشترین پروژه های شهرداری شــیراز به لحاظ تعداد در این 

منطقه قرار دارد.
مهــدی نصیری در آییــن افتتاح ۲۹ پروژه عمرانــی، فرهنگی، اجتماعی، 
گردشگری و خدمات شهری شهرداری شیراز بیان کرد: بودجه عمرانی اختصاص 
یافته به بافت تاریخی بیشــترین بودجه نسبت به دیگر مناطق شیراز دارد، که 
نشــان از اهمیت بافت تاریخی شــیراز در شورای ششم است. وی تصریح کرد: 
برای اولین بار مسیرهای گردشگری توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری شیراز تعریف شده است که عمده این مسیرها در بافت تاریخی قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان خبر داد 

 ارسال بیش از 100 اثر 
به دبیرخانه پویش »رفیق شهیدم«

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان از برگزاری 
پویش »رفیق شــهیدم« به یاد شــهدای دانش آموز 
شاهچراغ)ع( خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ اثر به 

دبیرخانه این پویش در همدان ارسال شده است.
حجت االســالم محمدهادی نظیری هــدف از برگزاری این 
پویش را ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت عنــوان کرد و افزود: 
به تصویر کشــیدن ایثار و شــهادت با زبان هنــر و قلم از نگاه 
دانش آموزان و یک صدایی آنها در حمایت از اســالم، انقالب و 

والیت از جمله اهداف برگزاری این پویش است.
وی با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای دانش آموز حادثه 
تروریســتی شاهچراغ)ع( یادآور شد: امروز نباید اجازه داد یاد و 
خاطره این شــهیدان به فراموشی سپرده شود لذا با تولید آثار 
هنری می توان نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت 

ایفا کرد.

مستند »مجاهد خدوم« 
در همدان رونمایی شد

همدان- خبرنگار کیهان:
مستند »مجاهد خدوم« با مضمون مجاهدت ها و ابعاد 
فردی و اجتماعی عالم ربانی آیت اهلل ســید ابوالحسن 
موسوی همدانی، همزمان با سالگرد درگذشت این عالم 

وارسته در همدان رو نمایی شد.
نام این مستند از پیام سال های گذشته رهبر معظم انقالب 
به مناســبت درگذشت آیت اهلل موســوی همدانی الهام گرفته 
شــده است. مســتند »مجاهد خدوم« ۴۹ دقیقه است و در آن 
به فعالیت های انقالبی آیت اهلل سید ابوالحسن موسوی همدانی 

می پردازد.
آیت اهلل سید ابوالحسن موسوی همدانی دهم مهرماه ۱۳۶۳ 
با حکم حضرت امام خمینی)ره( به عنوان نماینده امام در استان 
و امام جمعه شهر همدان منصوب شد و در سال ۱۳۸۲ به علت 
بیماری و مشکالت جسمی استعفای خود را تقدیم رهبر انقالب 

کرد و مجدداً به قم بازگشت.
وی نماینده مردم اســتان همدان در دوره های دوم و ســوم 
مجلــس خبرگان رهبری بود.آیت اهلل موســوی همدانی در روز 
دهم آبان سال ۱۳۸۶ در سن هفتاد و هشت سالگی دار فانی را 
وداع گفت، پیکر این عالم ربانی پس از تشییع در قم و همدان، 

در باغ بهشت همدان به خاک سپرده شد.

 آغاز مهاجرت پرندگان 
به تاالب بین المللی میانکاله

ساری- خبرنگار کیهان:
با آغاز فصل سرما در نیمکره شمالی مهاجرت پرندگان 

به تاالب بین المللی میانکاله آغاز شده است.
علی کالنه رئیس  ذخیره گاه زیست کره میانکاله با بیان اینکه 
هنوز سرشــماری پرندگان در تاالب میانکاله آغاز نشده است، 
گفت: شواهد نشان می دهد بیش از ۴۰ درصد پرندگان تاکنون 

وارد این تاالب شده اند.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار قطعه انواع 
پرنده برای زمستان گذرانی به میانکاله مهاجرت کرده بودند افزود: 
اگرچه دســته های پرندگانی نظیــر اردک، پلیکان، غاز، خوتکا، 
فالمینگو، چنگر و باکالن به میانکاله رســیده اند اما اوج حضور 

این پرندگان آذرماه اتفاق خواهد افتاد.
وی یادآور شد: هرچه هوا در نیمکره شمالی سردتر شود موج 

مهاجرت ها نیز بیشتر خواهد شد.
تاالب میانکاله بخشــی از پناهگاه حیات وحش میانکاله و 
نخستین تاالب بین المللی ثبت شده در فهرست تاالب های جهانی 
است که ۶۰ هزار هکتار مساحت دارد و زیستگاه پرندگان آبزی 

مهاجر است.

امام جمعه یزد:
فضای مجازی فضای جامعه را ناامن کرده است 

 لزوم توجه به آموزه های اسالمی 
برای مصونیت بخشی به دانش آموزان

اختالف ملکی دو برادر منجر به قتل شد
 اهواز- خبرنگار کیهــان:

رئیس پلیس آگاهی خوزستان از دستگیری قاتل 
فراری که بر سر اختالفات ملکی برادر خود را به قتل 

رسانده بود، خبر داد.
سرهنگ سهراب حسین نژاد اظهار کرد: در پی وقوع یک 
فقره قتل در آذرماه سال گذشته در یکی از مناطق شهرستان 
اهواز و متواری شــدن قاتل، تحقیقات ویژه کارآگاهان پلیس 
نشان داد که مقتول توسط برادر خود که فردی شرور و دارای 

یک فقره سابقه قتل بوده، به قتل رسیده است.
رئیس پلیس آگاهی اســتان خوزســتان تصریح کرد: با 
اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفته محل اختفای قاتل فراری 
در یکی از مناطق استان تهران شناسایی و با اخذ نیابت قضایی، 

در عملیات تعقیب و مراقبت دستگیر شد.
وی اضافه کرد: متهم در تحقیقات پلیس صراحتاً به قتل 

برادر خود به دلیل اختالفات ملکی اعتراف کرد.

»تا پای جان« بزرگ ترین نمایش 
ترکیبی کشور در اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مجتبــي شــاهمرادي در گفت وگــو بــا 
نخستین سالی  امســال  کرد:  خبرنگاران اظهار 
است که بیست وپنجم آبان ماه، به عنوان روز اصفهان 

در تقویم ملی ثبت شده است. 
یکی از برنامه اصلی  ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان در این ایام، »تا پای جان« 
نام دارد کــه با همکاری نیروی زمینــی ارتش و گروه 
۴۴ توپخانه از امروز- دوشــنبه بیست وسوم آبان ماه- تا 
روز یکشــنبه- بیســت ونهم آبان ماه- در پادگان گروه 
۴۴ توپخانه ادامه خواهد داشــت. وی افزود: ویژه برنامه 
مناسبتی ترکیبی »تا پای جان« در محوطه باز پادگان 
گروه ۴۴ توپخانه ارتش اجرا می شــود. زمانی که عموم 
مــردم و عالقه مندان وارد محوطه نظامی می شــوند، با 
نمایشــگاهی از ادوات و تجهیــزات نظامی و چند غرفه 
فرهنگی روبه رو خواهند شد و از آنها دیدن خواهند کرد. 
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: این ویژه برنامه مناسبتی برای حضور پنج 
هزار مخاطب برنامه ریزی شــده است. باز سازی عملیات 
محرم یعنی همان عملیاتی که ۳۷۰ اصفهانی در آبان ماه 
ســال ۶۱ در آن به شهادت رسیدند و در بیست وپنجم 
آبان ماه سال ۱۳۶۱ تشییع شدند، مهم ترین برنامه این 
رویداد اســت. وی اجرای دوم در برنامه مناسبتی تا پای 
جان را باز سازی زندگی شهید صیاد شیرازی معرفی کرد 
و گفت: این ویژه برنامه ترکیبی از فیلم و تئاتر است که در 
معرض دید مخاطبان در سه جهت مقابل، سمت راست و 

سمت چپ قرار می گیرد.


