
t oseei r ani . i r
7

شهرستانها 5 شماره  1115 /  دوشنبه  20 تیر   1401  /     11 ذی الحجه 1443  /  11 جوالی   2022

 قم-خبرنگارتوسعه ایرانی-وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: رویکرد دولت انقالبی در حمایت از آزادی بیان و آزادی 

قلم شعار نیست بلکه عمل است.
محمد مهدی اســماعیلی در آیین اختتامیه نخســتین 
جشنواره ملی مطبوعات دینی در تاالر فرهنگ و هنر قم اظهار 
داشت: از ابتدای شکل گیری دولت تا امروز به صدها نشریه 
و پایگاه خبری مجوز فعالیت داده ایم و ســعی خود را بر این 
موضوع متمرکز کرده ایم که از حیات مطبوعات و خبرگزاری 

ها حمایت کنیم.
وی ابراز داشت: در موضوع مطبوعات و نشریات مکتوب 
در حوزه جدیــدی در بحث فناوری های نوین هســتیم که 

مطبوعات در معرض کم فروغی قرار گرفته باشد.
وی ادامه داد: امروز هر چه جلوتر می رویم از زمان تولید و 
انتشار خبر فاصله کم تر شده و بخش مهمی از اطالع رسانی 
در فضای نویــن اتفاق می افتد و این مســاله به معنای کنار 

گذاشتن رسانه های مکتوب نیست.
اسماعیلی افزود: امروز به همزیستی تعریف شده ای بین 
رســانه مکتوب و الکترونیک می رســیم و بنای ما در دولت 

حمایت از هر دو بخش است.
وی گفت: در دهه های ۷۰ و ۸۰ برخی روزنامه ها تا ۶۰۰ 
هزار نسخه شمارگان داشــتند اما امروز شمارگان آن ها به 
شدت پایین آمده اســت اما بنای ما حمایت از این موضوع 

است و در عین حال در دنیا هم وضعیت به همین منوال است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: در موضوع حمایت از 
رسانه های مکتوب با فشار جدی برای تامین ارز مواجه شدیم 
که با دستور رئیس جمهوری، کاغذ با قیمت بسیار مناسب 
به کشور وارد می شود و می توانیم بخش مهمی از نیاز رسانه 

های مکتوب را تامین کنیم.
وی ابراز داشت: از همه رسانه ها می خواهیم  برای منافع 
ملی دلسوز عمل کنند و اصول مشترک برای منافع ملی هم 

راستا باشد.
اسماعیلی گفت: جمهوری اسالمی که همه قاعده های 
مرســوم در نظام بین المللی زر و زور را کنــار زده و با نظام 

توحیدی کار می کند در داخل کشور هم باید جبهه رسانه ای 
هم راستا و هم افزا حرکت کند.

اســماعیلی در پایــان برگزاری نخســتین جشــنواره 
مطبوعات دینی را منشا گســترش در حوزه فعالیت رسانه 

های دینی دانست.

وزیر ارشاد:

 رویکرد دولت انقالبی حمایت از آزادی بیان و قلم است
خبر

اصفهان-مریــم مومنی، خبرنگار 
توســعه  ایرانی-مدیــرکل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: مقرر 
کرده ایــم که چند منطقه  و مدرســه 
تحولی را در استان انتخاب کنیم و تمام 
ساحت های سند را در آنجا اجرا کنیم 

و ســپس این موضوع به تمام مدارس 
و مناطق استان تعمیم خواهد یافت و 
در حوزه ها و معاونت ها نیز بسته های 

تحولی تنظیم شده است.
 محمدرضا ابراهیمــی، مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان در 

گردهمایی مدیران و روسای آموزش و 
پرورش استان اصفهان اظهار داشت: در 
جایگاه آموزش  و پرورش اگر اقدامات 
رنگ و بــوی خدایی به خــود بگیرد، 

همانند عبادت است.
وی افزود: مخاطبان ما در آموزش 

و پــرورش بخش عمــده ای از جامعه 
را تشــکیل می دهند و اگر اقدامات ما 
تاثیرگذار باشد، یقینا در جامعه نتیجه 

آن را خواهیم دید.
ابراهیمی ادامه داد: موضوع تقویت 
نماز در مــدارس دنبال شــود و باید 

مدیران خود مبلغان دینی و خودسازی 
در حوزه آموزش و پرورش هســتند 
چرا که اگر در این سیســتم توانستیم 
خودسازی را نهادینه کنیم، در جامعه 
نیز خودسازی رخ خواهد داد. مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان بیان 
داشت: بحث هویت بسیار مهم است و 
رویکرد توجه به فرهنگ دینی و ملی 

باید افزایش یابد.
وی خاطرنشــان کرد: ارتباطات 
فراســازمانی به ویــژه در حوزه های 
فرهنگــی و نهادهایی مانند مســجد 
تقویت شــود و در این زمینه می توان 
از شــورای آموزش و پرورش به عنوان 
باالترین و اثرگذارترین مجمع فرهنگی 

هر شهرستان استفاده کرد.
ابراهیمی با اشاره به نحوه اجرایی 
کردن سند تحول گفت: مقرر کرده ایم 
که چند منطقه  و مدرسه تحولی را در 
استان انتخاب کنیم و تمام ساحت های 
سند را در آنجا اجرا کنیم و سپس این 
موضوع به تمام مدارس و مناطق استان 
تعمیــم خواهد یافــت و در حوزه ها و 
معاونت ها نیز بسته های تحولی تنظیم 

شده است.
مدیرکل آموزش و پرروش استان 
اصفهان بیان داشــت: با وجود مشکل 

در کمبود نیروی انســانی در آموزش 
و پرورش به دنبال کیفیت بخشی در 
آموزش هستیم چرا که فلسفه وجودی 
رتبه بندی، کیفیت بخشــی به حوزه 

آموزش و پرورش است.
وی افزود: تکریم بازنشســته ها به 
صورت ویژه در نواحی و مناطق استان 
اصفهان در نظر گرفته شــود و مقام و 

شأن و منزلت آن ها حفظ شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان :

رویکرد توجه به فرهنگ دینی و ملی باید افزایش یابد

 محمدرضا ابراهیمی، 
مدیرکل آموزش و 

پرورش استان اصفهان در 
گردهمایی مدیران و روسای 

آموزش و پرورش استان 
اصفهان اظهار داشت: در 
جایگاه آموزش  و پرورش 

اگر اقدامات رنگ و بوی 
خدایی به خود بگیرد، 

همانند عبادت است.

بوشهر و فارس تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند

 بوشهر-خبرنگارتوســعه ایرانی-استاندار 
بوشــهر و اســتاندار فارس جهت تسریع در 
اجرای پروژه های راه آهن و بزرگراه تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
در نشست مشــترک دکتر محمدی زاده 
استاندار بوشهر و دکتر ایمانیه استاندار فارس 
که به میزبانی استانداری فارس صورت گرفت، 
عالوه بر امضــا تفاهم نامه جهت تســریع در 
اجرای پروژه های راه آهن و بزرگراه، راههای 
همکارهای مشترک دو استان در زمینه های 

مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، سرمایه گذاری و نحوه اجرای 
پروژه های میان دو استان فارس و بوشهر نظیر 
راه آهن و بزرگراه شیراز- بوشهر مورد بررسی 

قرار گرفت.
در ادامه این دیــدار، »تفاهم نامه همکاری 
فی مابین استانداران فارس و بوشهر « با عنایت 
به جایــگاه منحصر به فرد دو اســتان فارس و 
بوشهر در طرح توسعه کشــوری و قرارگیری 
در مسیر شبکه آزاد راهی کشــور در کریدور 
بین المللی شــمال- جنوب و نقش توســعه 
زیرســاخت های ارتباطی در عرصه بزرگراه و 
خط ریلی برای افزایش ترانزیت کاال و مسافر و 
در نهایت رونق اقتصادی جنوب کشور منعقد 
شــد تا بر اســاس اولویت های زمانی، تامین 
اعتبار الزم برای پروژه های مورد اشاره صورت 

پذیرد.
در این تفاهم نامه مقرر شده دو استان تمام 
مســاعی خود را جهت تکمیل پروژه بزرگراه 
شیراز بوشهر در حد فاصل کمارج تا دالکی در 
طول چند ماه آینده به کار گیرند بگونه ای که 

قطعه فوق الذکر به بهره برداری برسد.
 این قطعه شــامل دو بخش در حد فاصل 
کمارج تــا کنارتخته در حوزه اســتحفاظی 
استان فارس به طور ۱۵ کیلومتر و حد فاصل 
کیلومتر ۴ از کمارج تا کیلومتر ۱۸ به ســمت 
دالکی در حوزه اســتحفاظی اســتان بوشهر 

می باشد.
همچنین طرفین متعهد شــدند اقدامات 
و پیگیری هــای الزم را جهــت تکمیل و بهره 
برداری از آزادراه شــیراز- جم طی ســه سال 

آینده به عمل آورند.
    

 سرپرست اداره کل میراث فرهنگی 
مازندران خبر داد؛

بررسی امکان راه اندازی خط 
پروازی مسقط - ساری

 ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی مازندران از بررســی 
امکان راه اندازی خط پروازی مســقط - ساری 

خبر داد.
مهدی ایزدی با اشــاره به نشست با مدیرکل 
فرودگاه های استان مازندران و سرمایه گذار امور 
حمل و نقل برای بررســی امکان برقراری خط 
پروازی مسقط - ســاری گفت: »این بررسی در 
مراحل اولیه قــرار دارد و در صورت امکان پرواز 
مستقیم مسقط - ساری تابستان امسال برقرار 

می شود.«
ره کل میراث فرهنگــی،  دا سرپرســت ا
گردشگری و صنایع دستی مازندران از بررسی 
بسته های سفر گردشــگران عمان به مازندران 
اشاره کرد و افزود: در این بسته پیشنهادی سفر 
یک هفته ای گردشــگران عمانی بــه مازندران 

برنامه ریزی شده است.
وی از سفر همتای عمانی برای بررسی بسته 
ســفر به مازندران خبر داد و گفت: »بعد از تایید 
همتای عمانــی و طی مراحــل قانونی، مرحله 
اجرایــی راه اندازی این خط پــروازی به صورت 

هفتگی آغاز خواهد شد.
فرودگاه بین المللی ساری با نام کامل فرودگاه 
دشت ناز ساری یکی از فرودگاه های ایران است 
که در شمال کشور قرار دارد. این فرودگاه دارای 
دو سالن مجزا برای پروازهای داخلی و خارجی 
و تمامی امکان رفاهــی نظیر غرفه های تجاری، 
شعبه های بانکی، رســتوران، بسته بندی بار در 

آن تعبیه شده است.

استانها

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
استاندار گلســتان گفت: استان گلســتان می تواند نیاز 

»تاتارستان« روسیه به محصوالت باغی را تأمین کند.
دکتر زنگانه استاندار گلســتان در دیدار با رییس اتاق 
بازرگانی و صنایع جمهوری تاتارستان روسیه اظهار کرد: 
تولیدات پتروشیمی و صادرات آن به هندوستان می تواند 
از طریق اینچه برون انجام شــود، جمهوری تاتارستان در 
حوزه نهاده های دامی و خــوراک دام و همچنین صنایع 
پشتیبان حوزه کشاورزی و مواد اولیه برای تولید روغن نیاز 
استان گلستان را تامین و استان گلستان هم می تواند نیاز 

به محصوالت باغی تاتارستان را تامین کند.
وی با بیان اینکه عالوه بر امــکان حمل و نقل دریایی، 
استان گلســتان در منطقه آزاد اینچه برون، نقطه ورودی 
کریدور شمال جنوب است، افزود: مشوق های خوبی برای 
ســرمایه گذاری در منطقه آزاد وجود دارد و امکان انتقال 
کاال و صادرات از کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای آزاد 

را فراهم می کند.
استاندار گلستان با اشاره به اینکه جمهوری تاتارستان 
و ایران و به ویژه استان گلســتان در حوزه های فرهنگی، 
مذهبی، اقتصادی و فعالیت های کشــاورزی قرابت های 

زیادی دارند، بیان کرد: در زمینه های علمی، دانش بنیان و 
توسعه صنعت پشتیبان حوزه کشاورزی و تبادل نهاده های 

دامی می توانیم همکاری های خوبی داشته باشیم.
استاندار گلستان همچنین در ادامه سفر خود در مالقات 
با وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری تاتارستان اظهار کرد: 
تاسیس نمایندگی اتاق تعاون استان گلستان در تاتارستان 
و در شهر کازان موجب توســعه مراودات در حوزه اشتغال 

و تجارت می شود.
علی محمد زنگانه با بیان اینکه گلستان دو مرکز کاریابی 
بین المللی دارد که می تواند نیروی کار به خارج از کشــور 

اعزام کند، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم مراودات خوبی 
در حوزه کاریابی بین المللی و همچنین تقویت تعاونی ها 

به عنوان بخش مردمی اقتصاد داشته باشیم.

 استاندار گلستان:

گلستان نیاز »تاتارستان« به محصوالت باغی را تأمین می کند

 کرمانشاهکبودی،خبرنگارتوســعه ایرانــی- آیین 
پالک کوبی کرمانشاه به عنوان جهانشهر خالق خوراک با 
حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و جمعی 

از مسئولین استانی برگزار شد.
حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در 
ایران در این مراسم که  در میدان پدر کرمانشاه برگزارشد، 
بااشاره به انتخاب کرمانشاه به عنوان شهر جهانی خالق 
خوراک از سوی سازمان یونسکو در زمستان سال گذشته، 
اظهار کرد: مسئولین کرمانشــاه از چندسال پیش این 
درخواست را مطرح کرده بودند که با کمک همه مدیران 
و دست اندرکاران و اهالی فرهنگ و فکر این شهر پرونده 
بسیار خوبی به یونســکو عرضه و این شهر به عنوان شهر 
خالق خوراک پذیرفته شــد. وی ادامــه داد: ما در ایران 
پنج شهر خالق و جهانشــهر داریم، شهرهایی ارزشمند 
و با تجربه های گرانبها که به شــبکه شــهرهای جهانی 
پیوسته اند. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران از 
تبدیل کرمانشــاه به یک جهانشهر به عنوان یک فرصت 
استثنایی برای این شهر یاد کرد و گفت: فرصت خوب و 

نمادینی برای مردم این شــهر حاصل شده که باید از آن 
استفاده کنند و بتوانند برای جذب گردشگر بیشتر از آن 
بهره ببرند. وی با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا ۳۶ شهر 
دیگر به عنوان شهرهای خالق خوراک هستند، اعالم کرد: 
کرمانشاه می تواند از نام و عنوان یونسکو استفاده کند و از 
تجربه این شهرها بهره ببرد. ایوبی در خاتمه خاطرنشان 
کرد: مدیران و مردم کرمانشاه باید نام کرمانشاه را با تاریخ 
درخشان، ســابقه کهن و میراث باســتانی که همه ما به 
آن افتخار می کنیم بلند نگــه دارند و از این روز مبارک و 

فرخنده برای شهر و کشور استفاده کنند.

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
امام جمعه موقــت اصفهان گفت: دانشــگاه فرهنگیان 
زیربنای آموزشی کشور اســت و به آن باید به شکل ویژه 

توجه شود.
 حجت االسالم و المسلمین »سید احمد محمودی« 
امام جمعه موقت اصفهان در گردهمایی مدیران و رؤسای 
نواحی و مناطق آموزش و پرورش اســتان  اظهار داشت: 
گروه فرهیختگان و افراد صاحبان خرد و اندیشــه خدا 
ترس خواهند بــود و همواره خدا را ناظــر بر اعمال خود 

می بینند.
وی افزود: انبیــای الهی همه معلم بودنــد و فرآیند 
تعلیم و تربیت را انجام می دادنــد و در حقیقت معلمان 

ادامه دهنده راه انبیا هستند.
محمودی گفــت: نکته ای که وجود دارد این اســت 
که جایگاه علوم در ذهن دائمی اســت و در ذهن آغشته 

می شود و این علم و دانش است که باقی خواهد ماند.
امام جمعه موقت شــهر اصفهان تصریح کرد: عالقه 
خاصی از همان دوران جوانی به معلمی داشــتم و برای 

تدریس، از شغل قضاوت انصراف دادم و مدیران آموزش 
و پرورش باید این جایگاه را حفظ کنند و آن را ارتقا دهیم؛ 
بنابراین نباید جایگاه علــم و دانش را به مراتب و درجات 

علمی وابسته کنیم و آنچه اهمیت دارد خود علم است.
وی با اشــاره به وجود مبانی غنی دینی برای آموزش 
و پرورش، بیان داشــت: گاهی از منابع غنی خود غافل 
می شویم و این در حالی اســت که غربی ها و شرقی ها به 
منابع دینی ما برای بهره برداری در حوزه های سیاســی، 

اقتصادی، فرهنگی و.... بسیار توجه می کنند.

امام جمعه موقت اصفهان:

دانشگاه فرهنگیان زیربنای آموزشی کشور است
  پالک کوبی کرمانشاه به عنوان

 جهانشهر خالق خوراک 

خبرخبر


