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کرج- خبرنگارتوســعه ایرانی- شهردار فردیس از آغاز 
دیوارکشــی کانال آب بلوار بهاران به طول ۱۶۰۰ متر خبر 

داد.
محمدرضا احمدی نژاد در حاشیه بازدید از پروژه های 
عمرانی منطقه یک شــهرداری فردیس، با اشاره به پروژه 
ایمن ســازی کانال آب خیابان جهاد واقع در انتهای بلوار 
بهاران، اظهار کرد: شــهرداری برای ایمن سازی کانال آب 
و پیشــگیری از بروز حوادث جانی و مالــی، احداث دیوار 
کشی به طول هزار و ۶۰۰ متر را در دســتور کار خود قرار 

داده است.
وی در ادامه اعتبــار این پروژه را یــک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان اعالم کرد و افزود: عملیــات اجرایی پروژه 

آغاز شده است.
شــهردار فردیس در ادامه ضمن بازدید از پروژه جدول 
گذاری و پیاده راه سازی شــهرک ناز، تاکید کرد: ۲ هزار و 
۴۰۰ متر مربع پیاده راه ســازی در بلوار سرو ناز انجام شده 

که همراه با جدولگذاری در معبر مذکور بوده است.
به گفته احمدی نژاد، زیر ســازی و جدول گذاری معابر 

مجاور مجتمع های بهارســتان و هما شــهرک ناز در حال 
انجام است.

وی همچنیــن با اشــاره به اینکــه عملیــات اجرایی 
ساختمان نیمه کاره سرای محله شهرک راه آهن آغاز شده 
است، خاطرنشان کرد: مساحت زیربنا و محوله سازی این 

پروژه ۳ هزار متر مربع است.
به گفته شــهردار فردیس، اعتبار در نظر گرفته شــده 
برای احداث ســرای محله شــهرک راه آهن ۱۷ میلیارد 

تومان است.
وی هدف از ساخت ســراهای محله را توسعه فرهنگی 
محالت کم برخوردار اعالم کرد و افزود: در سراهای محله 
امکانات متنوعی از جمله کتابخانه، آموزش رشته های فنی 

و حرفه ای و   پیش بینی شده است.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه رســیدگی به مناطق کم 

برخوردار شــهر از مهمترین اولویت های مدیریت شهری 
فردیس است، تصریح کرد: درصدد هستیم عملیات اجرایی 

این پروژه را هرچه سریع تر به اتمام برسانیم.

 یزد-خبرنگارتوســعه ایرانی-مراســم روز ابرکــوه و 
گرامیداشــت قدوم امام هشــتم بر خاک دارالســعاده با 
حضور خادمیاران رضوی، استاندار یزد و جمعی از مردم و 

مسوولین استان و شهرستان برگزار شد.
دکتر مهران فاطمی در آیین روز ابرکوه و گرامیداشــت 
قدوم امام هشتم بر خاک دارالسعاده، با بیان اینکه قریب به 
۱۲۴۳ سال از سالروز ورود امام امام رضا)ع( به ابرکوه می 
گذرد، گفت: در بررسی انجام شده زمان انجام این رویداد 
بزرگ تاریخی و مذهبی ماه ربیع الثانی و آبان ماه بوده که 
تقارن این دوماه در ســالجاری، به این رویداد اهمیت ویژه 

و مضاعفی می دهد.

اســتاندار یزد ادامه داد: این رویداد بزرگ، ۱۲۴۳ سال 
سند دلدادگی مردم شهید پرور و ایمانی ابرکوه به  فرهنگ 
قرآن، اهل بیت و به ویژه حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
اســت؛ »الحمدهلل الذي جعلنا من المتمســکین بوالیته 

امیرالمومنین«.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بازخوانی ابعاد سفر 
امام هشتم)ع( به ایران پرداخت و اظهارداشت: امام رضا)ع( 
با مأمون به عنوان با ذکاوت ترین، عمیق ترین و سیایتمدار 
ترین فرد برنامه ریز علیه اهل بیت)ع( روبرو بود کســی که 
برنامه ریزی ســنگینی برای از بین بردن جریان باریک و 
زاللی که اهل بیت)ع( در قالب تقیه و مصلحت و پوشش و 

خفا پس از جریان عاشورا داشتند، کرد.
دکتر فاطمی رمز موفقیت تشــیع در طول ســال های 
گذشته را »قداســت« و »مظلومیت« اهل بیت)ع( عنوان 
و خاطرنشــان کرد: مأمون تالش کــرد باالجبار حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( را از مدینه به مرو و سپس به دل 
دســتگاه حاکمیتی بیاورد تا قداست و مظلومیت ایشان را 

از بین ببرد.
اســتاندار یزد ادامه داد: تجمیع مــردم مدینه در زمان 
عزیمت به سمت ایران و فرمایش این جمله که »بر من گریه 
کنید«، کاری عمیق و ذکاوتمندانه سیاســی برای نشان 
دادن »اجبار ایشــان به ســفر« و »پذیرش والیت عهدی 

مأمون« بود تا مأمون به اهداف خود نرسد.
دکتر فاطمی بیان کرد: حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
در گذر از اســتان یزد در مواقف متعددی حضور یافتند اما 
تنها در شهرستان ابرکوه بیتوته کردند که سند تاریخی آن 

نیز موجود است.

شهردار فردیس:

بخشیازکانالآبفردیسایمنسازیمیشود

استانداریزد:

ابرکوه،شهرستانهدففرهنگامامرضاییشود

خبر

نــی،   ســاوه - مــژگان زما
خبرنگارتوســعه ایرانی-نخستین 
جشــنواره و نمایشــگاه ملی تولید 
و صادرات انار ســاوه پــس از ۶ روز 
برگزاری در مســجد جامع تاریخی 
این شهرســتان، به کار خود پایان 

داد.
دبیر اجرایی جشــنواره ملی انار 
ســاوه ، با اشــاره به آغاز جشنواره 
از ۱۱ آبانماه ســال جاری با حضور 
مســئوالن کشــوری و اســتانی و 
میهمانانی از سایر نقاط کشور اظهار 
کرد: در طول برگزاری جشــنواره، 
گردشــگران و تولیدکنندگان انار 

از برخی اســتان های کشور از ۳۳ 
غرفه انار و مشــتقات آن و ۴۰ غرفه 
صنایع دســتی و محصوالت ساوه 

بازدید کردند.
مســعود داوری به راه اندازی و 
فعالیــت رادیو جشــنواره ملی انار 
اشــاره کرد و افزود: رادیو جشنواره 
اقدام به برگزاری برنامه های متنوع 
شاد، شــامل موســیقی، نمایش، 
جنگ شادی، مسابقات گوناگون و 
ویژه برنامه های متنــوع کودکان با 
حضور هنرمندان و مجریان توانمند 
شهرستان کرد. وی به برگزاری تور 
یک روزه عکاســی به همت انجمن 

عکاســان جوان ســاوه بــا حضور 
عکاســان مختلف از نقاط مختلف 
کشور اشــاره کرد و افزود: عکاسان 
شرکت کننده در جشنواره عکاسی 
انار اقدام به ثبت تصاویر از جشنواره 
ملی، آثار تاریخی ساوه نظیر مسجد 
جامع هزار ساله، عمارت حاکم، خانه 
تاریخــی مقــدس زاده، باغ رضوی 
و   کردند که ســه عکس دوربینی و 
یک عکس موبایلی بــه عنوان آثار 
برگزیده انتخاب و به نفرات برتر لوح 

تقدیر و تندیس جشنواره اهدا شد.
وی در ادامه به حضــور اعضای 
شورای شــهر، جمعی از مسئوالن 

و تولیدکننــدگان محصول زیتون 
از شهرســتان رودبار در ساوه اشاره 
کرد و افزود: بازدید از نمایشگاه ملی 
انار و برگزاری نشســت هم اندیشی 
در صحن علنی شــورای شــهر به 
منظور تبــادل تجربیات و اطالعات 
برای برگزاری جشــنواره زیتون در 
شهرســتان رودبار در آذرماه سال 

جاری از جمله برنامه ها بود.
داوری با اشاره به کشت محصول 
زیتون در شهرستان ســاوه گفت: 
در جریــان بازدیــد مســئوالن و 
تولیدکنندگان زیتون شهرســتان 
رودبار از جشــنواره ملی انار ساوه، 

از تجربیات آنان برای توسعه کشت 
زیتون در این شهرســتان به دلیل 
مستعد بودن شــرایط اقلیمی ساوه 
برای کشت این محصول بهره گیری 
شــد و با امضای تفاهم نامه ای مقرر 
شد بخشــی از انار تولیدی ساوه در 
شهرســتان رودبار و سایر شهرهای 

شمالی کشور عرضه شود.
وی با بیان اینکه ستاد برگزاری 
جشــنواره ملی تولید و صادرات انار 
از حدود ســه ماه قبل به ریاســت 
معاون استاندار و فرماندار شهرستان 
تشکیل شــد، افزود: هســته اولیه 
برگزاری جشــنواره در کمیسیون 
کشــاورزی اتاق تعاون ایران شکل 
گرفت و با پیگیــری نماینده مردم 
ســاوه و زرندیــه در کمیســیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
جلســات متعددی برگزار و منجر 
بــه شــکل گیــری کارگروه های 

زیرمجموعه جشنواره شد.
دبیر اتاق تعاون ســاوه و زرندیه 
افزود: کارگــروه علمی بــا حضور 
جهاد کشاورزی و جهاد دانشگاهی، 
کارگروه زیرســاخت بــا مدیریت 
معاونت خدمات شهری شهرداری 
ساوه، کارگروه فرهنگی با مدیریت 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
کارگروه گردشگری با حضور اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری و کارگروه اقتصادی نیز 
زیر نظر اتاق بازرگانی دفتر ســاوه 
به عنــوان ذیل اتاق تعاون ســاوه و 
زرندیه و زیر مجموعه جشنواره ملی 

انار ساوه تشکیل شد.
وی به دســتاوردهای نخستین 

جشــنواره ملی تولید و صادرات انار 
ساوه اشــاره کرد و گفت: همدلی، 
مشارکت بین بخشــی و هم افزایی 
بین دســتگاههای اجرایی و بخش 
خصوصی در فراهم کردن مقدمات 
و نیز اجرای جشنواره از نکات مثبت 
این رویــداد ملی بود و شهرســتان 
ســاوه برگزاری این آئین ملی را در 
قالب کار تیمی و گروهی تجربه کرد.

داوری به رونمایی از تمبر یادبود 
با عنوان  ســاوه، پایتخت انار ایران  
در جشــنواره ملی انار اشاره کرد و 
افزود: رونمایــی از این تمبر یادبود، 
زمینه ســاز تثبیت ســاوه به عنوان 
پایتخت انــار ایران خواهد شــد و 
خاستگاه انار جهان بیش از گذشته 
در مجامع بین المللی معرفی خواهد 
شد. همچنین معرفی و تجلیل از نام 
آوران، مدال آوران و مقام آوران شهر 
ساوه در حوزه های گوناگون به همت 
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر ساوه از دیگر 
برنامه های جشــنواره در راستای 
معرفــی توانمندی ســاوه در ابعاد 

گوناگون بود.

مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی )ره( 
شازند گفت: روزانه ۱۶ 

میلیون لیتر بنزین یورو ۴ 
در این واحد پاالیشگاهی 

تولید می شود.

پرداختوام۲۰۰میلیونی
مسکنبهروستاییاناستان

مرکزی

 اراک-خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اســتان مرکزی از آغاز 
پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن 

به روستاییان استان خبر داد.
علی عسکری  اظهار کرد: با کمک و مساعدت 
دولت، از ۴ هزار ســهمیه واحد احداثی از محل 
اعطای تسهیالت بهسازی مسکن روستایی در 
اســتان مرکزی، ۷۰۰ فقره به بانک های عامل 
ابالغ شــده و این بدان معناســت که عملیات 
اجرایی این واحدهای مســکونی مــی تواند به 
ســرعت آغاز شــود و معرفی به بانک ها صورت 

گیرد.
وی افزود: ۹ بانــک عامل دولتی در این طرح 
فعال هســتند که اعتبارات بانک های تجارت، 
پست بانک و سپه ابالغ شده و برای مابقی بانک 
ها طی روزهــای آینده عملیات ابــالغ و توزیع 

اعتبارات انجام می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
مرکزی تصریح کرد: متقاضیان در روســتاهای 
اســتان مرکزی می توانند با مراجعــه به بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی شهرســتان های تابعه 
درخواســت خود را ارائه و تشــکیل پرونده را 

انجام دهند.
عســکری ادامه داد: افرادی کــه تحت نظر 
این نهاد از ۲۵ آبان ســال ۱۴۰۰ بــه بعد اقدام 
به ساخت مسکن داشته و واحدهای نیمه کاره 
دارند و منتظر تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
بوده اند، از تســهیالت مکمل استفاده می کنند 
به طوری که تســهیالت ۱۰۰ میلیونی خود را 
تســویه کرده و برای تســهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی معرفی می شوند و افرادی که تسهیالت 
دریافت نکرده اند نیز از این تسهیالت برخودار 

خواهند شد.
وی با بیــان اینکه یکــی از اولویت های این 
تســهیالت و هدف اصلی آن، احیای بافت های 
فرســوده در روستاهاســت گفت: در روستای 
آهنگران عالوه بر ســایر نقاطی که در کشــور 
دچار سیل شــدند، از محل اعتباراتی جداگانه، 
تســهیالت و اعتبارات اعالم می شود. در حال 
حاضر عملیات اجرایی واحدهای مســکونی در 
این روســتا به کمک کمیته امداد، بهزیســتی، 
بنیاد شــهید و بســیج ســازندگی آغاز شده و 
پیشرفت فیزیکی دارد که با اعطای تسهیالت از 
محل سوانح می توان سرعت بیشتری به احیای 

و بازسازی این روستا داد.
       

 شهردار مطرح کرد؛
حوزهحملونقل،اولویت
شهرداریسنندجدراجرای

شهرالکترونیک

ســنندج - گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-شــهردار ســنندج گفت: حوزه حمل 
و نقل اولویت این شــهرداری در اجرای شــهر 

الکترونیک است.
سیدانور رشیدی در جلسه دولت الکترونیک 
که در سالن شهدای گمنام اســتانداری برگزار 
شــد، اظهار کرد: وقتی شــورای دوره ششم و 
مدیریت شهری این دوره فعالیت خود را شروع 
کرد، شــهرداری الکترونیــک در مرحله صفر 

قضیه بود.
وی افــزود: فــاز اول کار را بــا هماهنگــی 
دســتگاه های مرتبط شــروع کردیــم و پرتال 
اتصال به پنجــره ملی طراحی شــده و در حال 
انجام مقدمات هســتیم که تا پایان آبان ماه به 

اتمام می رسد.
شهردار سنندج خاطرنشــان کرد: در زمینه 
برون ســپاری خدمات نیز اقدامــات خوبی در 
مجموعه شهرداری انجام شده و در حال حاضر 
عوارض خودروی در ۵۲ دفتر پیشخوان دولت 

در سطح شهر انجام می شود.
وی اذعان کــرد: شــهرداری الکترونیک و 
هوشمندسازی سطح شهر با اولویت بحث حمل 
و نقل در شهر ســنندج دنبال می شود و از تمام 
ظرفیت های موجود در این خصوص اســتفاده 

می کنیم.

استانها

قزوین - مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
رئیس جهاد دانشگاهی اســتان قزوین گفت: اگر تعامل 
بین علم، صنعت و کشــاورزی به درســتی انجام شود ما 
می توانیم در راســتای پیشــرفت و توســعه استان گام 

برداریم.
 فرشاد پیله چی در مراســم افتتاحیه نمایشگاه دانش 
بنیان ســازی تولید در حوزه صنعت و کشاورزی اظهار 
کرد: نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید اولین باری است 

که در استان به این وسعت برگزار می شود.
رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان قزویــن بیان کرد: 
این نمایشگاه بر اساس نیازهای اســتان و به منظور رفع 

مشکالت صنایع کشــور با توجه به منویات مقام معظم 
رهبری در انتخاب عنوان ســال جــاری و تاکید بر حوزه 

دانش بنیان برگزار شده است.
وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه، تعامل بین 
علم، صنعت و کشــاورزی اســت که اگر تعامل بین علم، 
صنعت و کشاورزی انجام شــود ما می توانیم در راستای 

پیشرفت و توسعه استان گام برداریم.
این مســئول ابراز کرد: ۶۰ شــرکت دانش بنیان از ۹ 
استان کشور در این نمایشگاه حاضر شده و بیش از ۲۰۰ 
محصول و خدمــت فناور دانش بنیان در این نمایشــگاه 

عرضه می شود.

وی با تاکید بر اینکه مســئله دانش بنیــان باید مورد 
تاکید تمام ارکان جامعه باشد تا چرخه اقتصاد فعال شود 
و صنعت توسعه داشته باشــد عنوان کرد: تجاری سازی 
دانش بنیان ها بیش از ۲۰ سال اســت که در دستور کار 
قرار دارد و اگر قرار است چرخ اقتصاد کشور بچرخد، باید 

حل مشکالت به واحدهای دانش بنیان سپرده شود.
این مســئول تاکید کرد: با توجه بــه اینکه در بحث 
تجاری سازی دچار مشکل هستیم که الزم است ظرفیت 
و بستر خوبی در استان ایجاد شود که با سپردن این فضا 
و پتانسیل ها به دانش بنیان ها می توان بهره حداکثری را 

از این فضا برد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین:

توسعهقزوینمستلزمتعاملبینعلم،صنعتوکشاورزیاست

   نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی انار ساوه به کار خود پایان داد


