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گزارش ر و زانمه 
5 VARESHDAILY.IR         سایت روزنامه وارش

با  همزمان  وارش:  قائمشهر-خبرنگار 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
با حضور فرماندار ، بخشدار ، نمایندگان حوزه 

، خانه  انتخابیه و مدیران دستگاههای اجرایی 
عالم روستایی المشیر در قائم شهر افتتاح و به 

بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار روزنامه وارش ، مدیر اداره 
تبلیغات اسالمی قائم شهر در آیین بهره برداری 

از خانه عالم المشیر گفت: 
یک  شهر  قائم  در  المشیر  روستای  عالم  خانه 
شهرستان  در  عبادی  و  فرهنگی  بزرگ  طرح 
و  آموزشی  فضای  تعبیه  بر  عالوه  که  است 
و  احداث  برای  هم  فضایی  مناسب،  مذهبی 
نظر  در  آن  فوقانی  طبقه  در  کتابخانه  تجهیز 

گرفته شده است.
حجت االسالم و المسلمین رضا ذاکری با بیان 
اهالی  و  خیرین  با کمک  ساختمان  این  اینکه 

محل ساخته شده است افزود: 
خانه عالم المشیر قائم شهر در زمینی به مساحت 
400 متر مربع اهدایی آقای »مصطفی صفری« 
مربع  متر  زیربنای 85  با  هرکدام  طبقه  دو  در 
ساخته شده است که در صورت ساخت و تجهیز 
 140 بر  بالغ  ای  هزینه  ای  کتابخانه  فضای 

میلیون تومان را به خود اختصاص می دهد. 
وی ضمن درخواست کمک از نمایندگان حوزه 
در  بیشتر  اعتبارات  تخصیص  برای  انتخابیه 

داشت:  اظهار  مذهبی  و  فرهنگی  های  پروژه 
از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 

آقایان سید علی ادیانی و عبداله رضیان که در 
انتظار  دارند  حضور  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
در  بیشتر  اعتبارات  جذب  به  نسبت  که  داریم 
منطقه  مذهبی  و  فرهنگی  های  پروژه  اجرای 

اهتمام ورزند. 
تبلیغات  اداره  برنامه های  در خصوص  ذاکری 
دهه  مبارک  اهلل  ایام  در  شهر  قائم  اسالمی 
آموزشی  کارگاه  برگزاری  کرد:  تصریح  فجر 
مراکز  مدیران  حضور  با  قرآنی  زندگی  اصول 
فرهنگی  های  چهره  و  قرآنی  موسسات  و 
شهرستان ، برگزاری جشن انقالب در موسسه 
قرآنی فرشته مهربان، اعزام روحانی میهمان از 
کشور هندوستان »حجت االسالم شمیم رضا 
رضوی« به مدارس و ادارات شهرستان و برپایی 
گفتمان دینی جوان و انقالب اسالمی و .... از 
مهمترین برنامه های  فرهنگی و مذهبی است 
که اداره تبلیغات اسالمی قائم شهر در این ایام 

برگزار نموده است.  

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی:

خانه عالم روستایی المشیر 
در قائم شهر افتتاح و به بهره برداری رسید

نوشهر-خبرنگار وارش: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی  چهارمین جشنواره ملی گل ارکیده  1۶ تا 1۹ 
بهمن ماه در باغ گیاه شناسی نوشهر با حضور مسوو الن استانی و 
شهرستانی و با تالش شهردار و  شورای شهر و کارگروه جشنواره 
باز و صنایع  آپارتمانی وفضای  ارکیده  تولیدکنندگان گلهای  و 

جانبی   برگزار شد 
جمیله هاشمی  عضو شورای شهر و مدیر چهارمین جشنواره ملی 
گل ارکیده ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر و خیرمقدم مسووالن 
آن چهلمین سالگرد  در  :ایامی که  استانی و شهرستانی گفت 
جشنواره  گیریم  می  جشن  هم  با  را  اسالمی  انقالب  پیروزی 
سراسر گل و زیبایی نیز برگزار شد . هاشمی افزود :در چهارمین 
جشنواره ملی گل ارکیده در نوشهر هم افزایی و همراهی خوبی 
بین دستگاههای اجرایی اداری و خصوصی و تولید کنندگان گل و 
گیاه وجود داشت و این همدلی ها و تعامالت بسیار خوب یکی از 
بزرگترین و شاخص ترین امتیازات برای دست یابی به توسعه ایی 
متوازن پایدار و هدفمند برای شهر نوشهر است . مدیر چهارمین 
جشنواره گل ارکیده تصریح کرد : در شهرستان نوشهر بسترهای 
الزم برای برگزاری چنین جشنواره هایی وجود دارد و برگزاری 
این  جشنواره ها پویایی و نشاط و شادابی و اشتغالزایی و درآمد 
پایدار ایجاد خواهد نمود . هاشمی ادامه داد :ما امسال بنا داریم تا از 
درون همین جشنواره هاو از میان تولید کنندگان گل و گیاه کمیته 

ایی برای چگونگی تولید اشتغال و درآمد پایدار بر پایه پرورش گل 
ارکیده در قالب کارگاههای کوچک خانگی برای افراد جویای کار 

تشکیل و به عالقمندان آموزش رایگان دهیم .
در پایان جا دارد که از مسووالن استانی و شهرستانی  شهردار  
اعضای شورای شهر مدیریت باغ گیاه شناسی نوشهر آقای زارع 
خانم دکتر امینی و پرسنل آن مردم نوشهر و همه کسانیکه در 
کرد.امانی  تشکر  و  تقدیر  نمودند  این جشنوار کمک  برگزاری 
شهردار نوشهر نیز در این جشنواره ضمن گرامیداشت چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی خاطر نشان کرد :چهار سال است که در 
شهر زیبا و توریستی نوشهر جشنواره با محوریت ارکیده گلی که 
در نوع خودش در دنیا از اهمیت و منزلت باالیی برخوردار و بنوعی 
از آن بعنوان گل اقتصادی نام برده  و خیلی از کشورهای دنیا و 
اروپایی بدنبال انحصاری کردن این گل زیبا هستندبرگزار می شود 
.وی ادامه داد :گل زیبا و منحصر بفرد تا حدود 10 هزار گونه از آن 
استحصال شده و مورد ی برای شناساندن پتانسیل های منطقه و 
فرصتی است که از این شهر به رخ کشور و جهانیان کشیده شود 
. امانی شهردار نوشهر تصریح کرد :این جشنواره فرصتی است 
برای رونق منطقه ایجاد اشتغال پایدار صنایع تبدیلی و دریچه 
ایی به سمت توسعه و تعالی شهر است . امانی با اشاره به اینکه 
برگزاری جشنواره ملی گل ارکیده در نوشهر امسال از سال گذشته 
متفاوت تر بود افزود : این جشنواره امسال با وسعت و تنوع بسیار 

مطلوب تر از سال گذشته در 5 سالن و عالوه برگلهای تخصصی 
ارکیده گلهای آپارتمانی  فضای باز و محصوالت جانبی هم بود 
. و بیان کرد :باغ منحصر بفرد گیاه شناسی باغی است که کمتر 
به آن توجه شده است و برگزاری جشنواره ملی ارگیده در این باغ 
بهانه ایی شد تا زیبایی این باغ را هم بیشتر به رخ دیگران بکشیم 
. امانی در پایان اظهار داشت :برگزاری این اتفاق حاصل تالش 
شبانه روزی اعضای شورای شهر همکاران بنده در شهرداری 
مدیریت و پرسنل  باغ گیاه شناسی نوشهر تولید کنندگان گل و 
گیاه اتحادیه ها منهای بحث اقتصادی ایجاد فضای خوب برای 
همه مردم و عالقمندان به گل و گیاه  بوده است که جا دارد از 
همه آنها تقدیر و تشکر کرد.  حسن خیریانپور معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز در این جشنواره گفت 
:امروز ما در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی علی رغم 
همه تنگناها فشارها نارسایی ها اما با عزم همگانی با اعتماد به 
و  فرهنگی  پیشرفت های علمی عمرانی   با خودباوری  نفس 
اجتماعی در همه ابعاد در کشور ما ایجاد شد .اما همه قضیه این 
نیست قطعاً جایگاه مردم و کشور ما بیشتر از این است ودر شرایط 

تحریم های ظالمانه کنونی و جنگ اقتصادی همه ما با شناخت 
دقیق و عمیق از ظرفیت ها داشته ها موقعیت ها  در کشور 
و استان هر کس در جایگاه خود ایفای وظیفه کند قطعا این 
مرحله سخت را هم عبور خواهیم کرد و شاهد پیشرفت های 
متعدد دیگر خصوصاً دربعد اقتصادی خواهیم بود و افزود :این 
واقعیت است ما ظرفیت و پتانسیل بالفعل و بالقوه متعدد در کشور 
و استان داریم . استان مازندران در یک جمله تنوعی است از همه 
ظرفیتها . در مازندران ظرفیتهای متعددی وحود دارد که اگر به 
فعلیت در بیاوریم نه تنها نیازهای مردم و استان حتی کشور تامین 
خواهد شد .و افزود :وقتی صادرات تامین شود با اعتماد به نفس 
و خودباوری می تو انیم در عرصه های مختلف بویژه  اقتصادی 
تولید و اشتغال حرکتهای مضاعفی ایجاد کنیم و یکی از این 
ظرفیتها است مادر استان مازندران  حدود هزار هکتار گلخانه های 
روباز و مسقف داریم . وی بیان کرد :تنوع گل و گیاه در مازندران 
زیاد است ما تولید سالیانه ۳4 میلیون گلهای درختچه ایی در 
استان و بالغ بر 14 میلیون تولید گلهای گلدانی سرشاخه داریم 
که حاصل تالش کشاورزان و مردم در مازندران است. معاون 

هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همچنین گفت  
:ما باید برای تولید گل و گیاه همانند صنعت طیور و مرکبات  سند 
توسعه  تهیه کنیم . خیریانپور بیان کرد :به برکت انقالب اسالمی 
ایران امروز مجموعه مسووالن از مردم هستند و به آنها خدمت 
می کنندامروز همه ظرفیت کشور در جهت عمران و آبادانی و رفع 
نیاز مردم بکار گرفته می شود . وی در بخش دیگر سخنان خود 
گفت :امسال در دهه فجر ۷۷ میلیارد تومان پروژه ها ی عمرانی 
اقتصادی به افتتاح و بهره بر داری رسید و در استان از گلوگاه تا 
رامسر در ۲۲ شهرستان استان در همین ایام بالغ بر ۷۶۶ پروژه و 
طرح عمرانی تولیدی اقتصادی بالغ بر هزار و چهل و یک میلیارد 
تومان فقط افتتاح شد . در پایان هم جادارد که از شهردار شورای 
شهر فرماندار شهرستان نوشهر تولید کنندگان گل و گیاه  و همه 
کسانیکه بنوعی در برگزاری جشنواره ملی گل ارکیده در نوشهر 

تالش نمودند تقدیر و تشکر میکنم .
الزم به ذکر است که امسال در چهارمین جشنواره ملی گل ارکیده 
در نوشهر حدود 5۲ هزار و ۳00 نفر بازدید کننده  داشتیم که 

نسبت به سال گذشته افزایش 100 درصدی داشت.

برگزاری چهارمین 
جشنواره ملی ارکیده در نوشهر 


