
پیشروی فرونشست زمین طی دو سال گذشته در 
اصفهان آن قدر سرعت گرفته که زخم آن بر تن 
آثار باستانی نیز نمایان شده است؛ اما بسیاری 
آب  برداشت  تنها  می کنند  ادعــا  کارشناسان  از 
منجر به این زخم ها نشده است و عوامل دیگری 
هم در تخریب آثار باستانی مؤثر می باشد. برخی 
که  بحرانی  بزرگ ترین  معتقدند  کارشناسان  از 
نرم  آن دست وپنجه  با  اصفهان  تاریخی  بناهای 
پایش و مرمت  می کنند، بحران فقدان پژوهش، 
حجتی؛  حسین  گذشته،  ســال  اســت.  مستمر 
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن 

و شهرسازی اصفهان اعالم کرد 
که فرونشست زمین در دشت 
اصــفــهــان- بـــرخـــوار بــه سمت 

مناطق شهری...

رقابتهایمنطقهای،حساسیتتوسعهبندرچابهاررادوچندانمیکند

بندر گوادر پاکستان برای چابهار تهدید است یا فرصت؟
بهدلیلدستاندازیدرطبیعتو
بیتوجهیبهمرمتبناهایتاریخی

چهره باستانی 
اصفهان 

ترک برداشت
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باوجودظرفیتصادراتمحصوالتکشاورزی

هرمزگان از قافله صادرات 
عقب مانده است

دبیرخانه پیگیری حقوقی ترور 
شهید  سلیمانی تشکیل می شود

ساالنه ۱۵۰ پرستار از دانشگاه های 
زنجان دانش آموخته می شوند

بهدلیلبهانههایآفتزا

کیوی صادراتی در سردخانه ها 
خاک می خورد

 اقامتگاه های غیر مجاز 
بالی جان مسافرخانه داران شیراز

گازرسانی به بندرلنگه 
امسال اجرایی می شود
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پیکر شهید »احسان قدبیگی« 
در اراک تشییع شد

پــاک شهید »احــســان قدبیگی«  پیکر  اراک   
دیـــروز همزمان بــا ســالــروز شــهــادت امــام جعفر 
صادق )ع( با حضور خیل عظیمی از مسئوالن 

و مردم شهیدپرور شهرستان اراک تشییع شد. 
پیکر مطهر این شهید صنعت دفاعی کشور بر 
دوش مردم والیتمدار و شهیدپرور شهرستان اراک 
از میدان شهدا تا مصالی بیت المقدس این شهر 
تشییع شد. نیروهای مسلح، فرماندهان و کادر 
پدافند هوایی ارتش، نیروی انتظامی و سبزپوشان 
و  لباس ها  با  نیز  مرکزی  استان  هللا  روح  سپاه 
ســربــنــدهــای یــک دســـت در ایـــن آیــیــن حضور 

داشتند و با همرزم خود وداع کردند.
پیکر مطهر این شهید بزرگوار پس از اقامه نماز 
میت به امامت آیت هللا دری نجف آبادی نماینده 
ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک )بعد 
از اقامه نماز جمعه(، در مصالی بیت المقدس، 
با کاروان خودرویی به گلزار شهدای اراک منتقل 
و به خاک سپرده شد. پنجشنبه شب نیز آیین 
شبی با شهید با حضور جوانان مؤمن و والیتمدار 
استان مرکزی در مسجد ساعت اراک برگزار شد. 
نیز عصر  واالمقام  این شهید  بزرگداشت  آیین 
معصوم)ع( شهرک  چــهــارده  مسجد  در  دیـــروز 
قائم اراک برگزار شد. شهید » احسان قدبیگی«  
چهارم خردادماه جاری در یک سانحه در یکی 
منطقه   در  دفــاع  وزارت  تحقیقاتی  واحدهای  از 

پارچین تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

تردد در جاده های کرمانشاه
 امسال ۲۹ درصد 

افزایش یافت
کرمانشاه    مدیرکل راهـــداری و حمل و نقل 
جــاده ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال 
در محورهای  خــودرو  میلیون  تاکنون ۲۹  جــاری 
اند که  تردد داشته  مواصالتی استان کرمانشاه 
افــزایــش ۲۹ درصــدی  بــه ســال گذشته  نسبت 
ماه  دو  افـــزود: طی  کرمی  فریبرز  اســت.  داشته 
سپری شده از سال جاری بیش از ۲۹ میلیون و 
۹۹۱ هزار خودرو در محور های مواصالتی استان 
به سال  نسبت  که  انــد  داشته  تــردد  کرمانشاه 
گذشته با ۲۳ میلیون و ۳۱۰ هزار خودرو افزایش 

۲۹ درصدی داشته است.
وی اظهار کرد: دوربین های ثبت تردد جاده ای 
در استان کرمانشاه تردد بیش از 4 میلیون وسیله 
نقلیه سنگین را طی سال جاری ثبت کرده اند 
که طبق این آمار نسبت به سال گذشته شاهد 
افزایش ۱۸ درصدی تردد جاده ای هستیم. کرمی 
عنوان کرد: تردد وسایل نقلیه سبک در استان 
کرمانشاه ۳۰ درصد افزایش یافته، به نحوی که 
طی دو ماه سال گذشته ۱۹ میلیون و ۸۶۸ هزار 
خودرو و امسال ۲۵ میلیون و ۹۲۵ هزار خودرو در 

محورهای مواصالتی تردد داشته اند.

4۰ واحد زلزله زده کوهرنگ 
به بهره برداری رسید

چهار محال و بختیاری    مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: از 4۹۶ واحد نیازمند 
احداث و بازسازی مناطق زلزله زده کوهرنگ، عملیات اجرایی 
تمام واحــدهــا در حــال انــجــام اســت و تاکنون 4۰ واحــد به 

بهره برداری رسیده است. 
فرشید ریاحی سامانی روز جمعه در نشست بررسی مشکالت 
شهرستان کوهرنگ با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری 
در منطقه بازفت افزود: از تعداد واحدهای نیازمند بازسازی44۰ 
واحد بتن ریزی شده است و ۳۳۱ واحد آرماتوربندی و قالب بندی 
بتن ریزی، ۲4۷ واحد نصب اسکلت، ۱۵۰ واحد اجرای احداث 

سقف و ۸۷ واحد دیوار چینی شده است.
وی ادامه داد: همچنین از ۷ هزار و 4۱ پرونده تسهیالت بازسازی، 

تعمیر و معیشتی همه به سیستم بانکی متصل شدند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه ۷۵ درصد 
تسهیالت بالعوض تخصیص یافته و مابقی نیز ظرف دو ماه 
آینده تخصیص پیدا می کنند، تصریح کرد: در دو مرحله ۱۰۰ 

میلیارد تومان تسهیالت بالعوض پرداخت شده است.
ریاحی با اشاره به برخی اشکاالت اجرایی، رفع آن را امکانپذیر 
دانست و خاطرنشان کرد: 4۹۶ واحد تا پایان تیرماه به بهره 

برداری می رسد.
سرپرست فرمانداری کوهرنگ نیز در این نشست اظهار کرد:  
بازسازی 4۹۶ واحد زلزله زده،۷۰ درصد پیشرفت کار دارد و در 

بخش مرکزی پی ریزی و فونداسیون زده شده است.

بازارچه های محلی در تبریز افزایش می یابد
تبریز   افزایش بازارچه های محلی از برنامه های مدیریت 
شهری و شورای اسالمی شهر تبریز است و مقرر شده سه 
بازارچه محلی تا پایان خرداد و ۶ بازارچه تا پایان سال جاری 
محیط  و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس  شــود.  افتتاح 
زیست شورای اسالمی شهر تبریز گفت: موضوع بازارچه های 
محلی در کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورا 
بیشتری  نظارت  باید  نظر می رسد  به  و  مطرح شده است 

درباره آن ها اعمال شود.
پرویز هادی ادامــه داد: امسال قصد داریــم با کمک شهردار 
تبریز در هر منطقه شهرداری، یک بازارچه محلی احداث کنیم.
وی با اشاره به ساخت میدان میوه و تره بار شهریار اضافه کرد: 
این میدان توسط بخش خصوصی در مساحت ۷۰ هکتار و با 
۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی احداث می شود و یکی از مزایای 

این میدان، کاهش حجم ترافیک اتوبان شهید کسایی است.
وی با اشاره به  افتتاح سه بازارچه در پایان ماه جاری گفت: در 
سال ۱4۰۱، شهرداری ۶ بازارچه دیگر در تبریز احداث می کند تا 

تعداد بازارچه های محلی در سطح مناطق افزایش یابد.
ساماندهی  و  میادین  سازمان  مدیرعامل  مطلبی،  سعید 
مشاغل شهری تبریز اعالم کرد در حال رایزنی برای ساخت 
۶ بازارچه محله ای دیگر تا پایان سال جاری در نقاط مختلف 

تبریز هستیم.

با هدف شتاب گرفتن در مسیر توسعه  

آذربایجان غربی چشم به راه بزرگراه غرب مانده است   
ارومیه    کریدور بزرگراهی غرب 
کشور، فرصت مناسبی برای توسعه 
آذربایجان بوده و تکمیل این کریدور 
الزامات  از  یکی  به عنوان  بزرگراهی 
به  توسعه ای  شاخص های  ارتقای 

شمار می رود.
آذربایجان غربی به  عنوان شمال غربی ترین استان 
ایران، علی رغم ظرفیت های موجود از زیرساخت های 

مناسبی برخوردار نیست.
وجـــود مــرز مشترک بــا ســه کــشــور، شاخص های 
آبی  منابع  وجـــود  کــشــاورزی،  و  صنعتی  بی نظیر 
مــواردی  ازجمله  تاریخی،  و  گردشگری  ظرفیت  و 

هستند که در کمتر استانی در کشور وجود دارند.
کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول یک  هزار و ۵٣٠ 
کیلومتر، مرز بازرگان در آذربایجان غربی را به بندر 
امام خمینی )ره( در خوزستان متصل می کند و ۳۵ 
درصد این شبکه حمل ونقل جاده ای به طول ۵4۷ 
کیلومتر در این استان احداث می شود که از بوکان تا 
مرز بازرگان در آذربایجان غربی چندین شهرستان را 
در برمی گیرد. تکمیل این کریدور بزرگراهی به عنوان 
توسعه ای،  شاخص های  ارتــقــای  الــزامــات  از  یکی 
در دستور کار مسئوالن استانی قرار داشته و برای 

احداث و تکمیل آن تالش می کنند.

وعده مسئوالن  ◾
در این زمینه استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه 
تکمیل کریدور بزرگراهی شمال غرب کشور در دستور 
کار دولت قرار دارد، می گوید: بهره برداری کامل از این 
بندر  با  قفقاز جنوبی  بین  ارتباط  ایجاد  و  کریدور 
امام، یکی از اولویت های دولت سیزدهم است که 
تأثیرگذاری ویژه ای در ارتقای شاخص های توسعه ای 
دارد. محمدصادق معتمدیان می افزاید: با توجه به 
شرایط کنونی، توسعه زیرساخت های حمل ونقل در 
این استان، یکی از کارآمدترین راهکارهای برون رفت 

از چالش های اقتصادی به شمار می رود.
اهمیت  ــایــجــان،  آذرب ممتاز  موقعیت  گــفــت:  وی 
ساخت و توسعه جاده های استاندارد را دوچندان 
کــریــدور  تکمیل  بـــرای  الزم  اعتبار  تأمین  و  کـــرده 
بزرگراهی غرب کشور را در اولویت برنامه های کاری 

قرار داده ایم.

بزرگراه، سرعت می گیرد ◾
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در 
این زمینه گفت: احیای جاده ابریشم و بهسازی 
اولویت  در  ارتباطی  مسیرهای  مناسب سازی  و 

برنامه های کاری مجموعه راه و شهرسازی تعریف 
 شده است.

توسعه  راه، محور  اینکه  بیان  با  لو  محسن حمزه 
بوده و یکی از عوامل توسعه استان به شمار می رود، 
افزود: امسال با افزایش کارگاه های راه سازی، تعریض 
و چهار خطه کردن محورهای مواصالتی آذربایجان 

غربی سرعت می گیرد.
وی اظــهــار کـــرد: یــک چــهــارم پــایــانــه هــای مـــرزی در 
مسیرهای  بهسازی  و  دارد  قــرار  غربی  آذربایجان 

منتهی به پایانه ها بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تصریح 
کرد: در راستای توسعه خدمات رسانی، ۳۰ کارگاه 
راه سازی در سطح آذربایجان غربی فعال است و 
این  از  نیز سعی شد  در سفر ریاست جمهوری 
را  استفاده  نهایت  استان،  توسعه  برای  ظرفیت 
غرب  بزرگراهی  کریدور  گفت:  لو  حمزه  بنماییم. 
آذربایجان  توسعه  بــرای  مناسبی  فرصت  کشور 
این  توسعه  بخش  در  و  مــی رود  شمار  به  غربی 
گذرگاه بین المللی فعالیت ها به  صورت شبانه روزی 
جریان دارد و تاکنون بیش از ۳۸۰ کیلومتر راه با 

۷۵ درصد پوشش به اتمام رسیده است.

زیر بار ترافیک ◾
مجری پروژه بزرگراهی غرب کشور نیز در این زمینه  
اظهار کرد: ٣۵ درصد از کریدور بزرگراهی غرب کشور 

به طول ۵٣١ کیلومتر زیر بار ترافیک رفته است.
غالمرضا خرمی که به  منظور بازدید از محورهای 
ــدوآب و تــرشــکــان - مــهــابــاد به  ــان مــهــابــاد - مــی
ــود، گــفــت: بــرای  ــجــان غــربــی ســفــرکــرده بـ ــای آذرب

احـــداث ایــن مــیــزان از مسیر ارتــبــاطــی، ١۵ هــزار 
میلیارد ریال اعتبار، هزینه شده است. وی افزود: 
مجموع طول کریدور بزرگراهی غرب کشور، یک 
هزار و 4٨۵ کیلومتر است که ٢١٩ کیلومتر آن نیز 

در دست  ساخت است.
مجری پروژه بزرگراهی غرب کشور گفت: مطالعات 
غرب  بزرگراهی  کریدور  از  کیلومتر   ١۵١ احــداث 
کشور و مناقصه این میزان در دست اقدام است. 
این طرح بزرگ  خرمی در خصوص رونــد اجــرای 
راه سازی تصریح کرد: ظرفیت آذربایجان غربی با 
توجه به پتانسیل ها و ظرفیت ها در بخش کریدور 
و  اســت  مناسب  بسیار  کشور،  غــرب  بزرگراهی 
تخصیص  دربـــاره  اقــدامــات  تا  شــده  برنامه ریزی 

اعتبار مورد نیاز، شتاب بگیرد.

وعده وزیر راه  ◾
 ۳۰ شـــهـــرســـازی،  و  راه  ــر  ــ وزی راســـتـــا  هــمــیــن  در 
اردیبهشت در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه 
ارومیه  در  کشور  غرب  شمال   بزرگراهی  کریدور 
در  را  غربی  آذربــایــجــان   در  راه هـــا  توسعه  گفت: 
دستور کار جدی قرار داده و عالوه بر برنامه ریزی 
مسیر  از  استفاده  شاخص  ارتــقــای  راســتــای  در 
بزرگراهی و حتی  بزرگراهی، توسعه  ریلی، مسیر 
را  عظیمی  تحول  اصلی،  جاده های  وضع  بهبود 
در این نقطه از ایران اسالمی شاهد خواهیم بود.

میلیارد  هــزار  هفت  کــرد:  اظــهــار  قاسمی  رستم 
حمل ونقل  بخش  توسعه  بـــرای  اعــتــبــار  تــومــان 
که  می یابد  تخصیص  آذربــایــجــان غــربــی  ریلی  و 

می تواند در توسعه استان، بسیار موثر باشد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: 
با هوشیاری و تالش کارشناسان پلیس 
امنیت اقتصادی ۶۹۰ هزار متر مربع 
اراضی ملی به ارزش ۳۰۵ میلیارد ریال 
که توسط افراد فرصت طلب و سودجو 

تصرف شده بود کشف شد. 
ســـــــردار حـــیـــدر ســـوســـنـــی صــبــح 
پلیس  مأموران  کــرد:  اظهار  جمعه 
جرائم  با  جدی  مقابله  راستای  در 
هدررفت  از  جلوگیری  و  اقتصادی 
ــای مــلــی در چــنــد روز   ســرمــایــه هـ
گذشته هفت مورد زمین خواری در 

استان را کشف و پیگیری موضوع 
را در دستور کار قرار دادند.

وی اضافه کرد: در بررسی های میدانی 
به عمل آمده توسط کارشناسان پلیس 
امنیت اقتصادی  مشخص شد، افراد 
در  غیرقانونی  ــدامــات  اق بــا  ســودجــو 
مجموع حدود ۶۹۰ هزار متر مربع از 
اراضی دولتی را تصرف و بدون داشتن 
مجوز قانونی اقــدام به تنظیم اسناد 

مجهول و فروش این اراضی کرده اند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه 
داد: پس از بررسی های فنی به عمل 

آمــده و اطمینان از صحت موضوع، 
قضایی  مــقــام  ــا  ب هماهنگی  ضــمــن 
انعکاس  و  پــرونــده  تشکیل  از  پــس 
توقیف  به  منجر  قضایی،  مراجع  به 
انجام  جلوگیری  و  مکشوفه  امــالک 
هرگونه عملیات ساخت و ساز شد و 
در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و 

در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
سردار سوسنی  ارزش تقریبی اراضی 
ملی آزاد شده را بنا به نظر کارشناسان 
ریال  میلیارد   ۳۰۵ تقریباً  اقتصادی 

عنوان کرد.

بوشهربوشهر

69هکتار 
اراضی ملی 
در بوشهر 

آزادسازی شد



سرمایه گذاری برای 
استخراج معادن مس 
انجام نمی شود

امام جمعه رفسنجان با 
اشاره به وجود نیروی 
انسانی مستعد، خالق 
و کارآمد در این منطقه 
که نیازمند کار و شغل 
هستند، گالیه کرد: چرا 
سرمایه گذاری الزم 
برای استخراج معادن 
مس انجام نمی شود؟ 
حجت االسالم اصغر 
عسکری در خطبه های 
نماز جمعه اظهار کرد: در 
صورت سرمایه گذاری، 
بسیاری از افراد بیکار 
جذب  و رونق اقتصادی 
رقم می خورد.

خبر

بابک رحیمیان     سال۱۳۶۲ 
و در دوران دفــاع مقدس به 
دلــیــل آنــکــه کــشــور بتواند از 
مسیرهای مختلف، نیازهای 
خود را تأمین کند و اگر روزی 
تنگه هرمز دچار مخاطره شد، 
از طریق آب های آزاد، کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم وارد کشور شود، دولت به فکر ایجاد یک 
بندر افتاد؛ لذا در آن زمان اسکله هایی با ظرفیت 
۲.۵ میلیون تن در چابهار برپا شد و بخشی از 

تجارت کشور از طریق این بندر انجام پذیرفت.
عدم ارتباط آسیای میانه به دریا، نکته ای است 
که تجارت با کشورهای آسیای میانه را تنها از 
راه خشکی ممکن می کند؛ لذا چابهار، بندری 
است که جنوب آسیا را به آسیای میانه متصل 

می نماید.
هند و چین از طریق دو کشور افغانستان و 
پاکستان سعی می کنند با آسیای میانه ارتباط 
بگیرند. از همین رو چینی ها سرمایه گذاری 
وسیعی را در بندر گوادر انجام داده و هندی ها 
نیز با سرمایه گذاری در بندر چابهار سعی 
در نفوذ و در اختیار گرفتن بازارهای آسیای 

میانه دارند.
پیش تر، هند از طریق پاکستان الزامات ورود 
کاال به افغانستان و سپس آسیای میانه را فراهم 
می کرد؛ اما بعد از مخالفت پاکستان، دهلی نو 
به  اجبار مسیر جایگزین چابهار را برای دور زدن 

پاکستان در تجارت با افغانستان برگزید. 
عمده ترین رقیب چابهار و طرح توسعه سواحل 
ــذا چینی ها  ــوادر« اســت و ل ــ مــکــران، »بــنــدر گ
می خواهند تا سال ۲۰۵۰ میالدی ظرفیت تخلیه 
 و بارگیری بندر گوادر را به ۴۰۰ میلیون تن کاال با 
۵۰ ابر کشتی به  صــورت هم زمان ایجاد کنند؛ 
چیزی بیش از پنج برابر ظرفیت فعلی همه بنادر 

تجاری ایران!
در ایــن میان هندی ها می دانند اگــر موقعیت 
استراتژیک بندر چابهار را در برابر گوادر از دست 
بدهند، دیگر نمی توانند در کنار آمریکا از نفوذ 

چین در جهان بکاهند.

دو بندر مکمل ◾
بــرخــی کــارشــنــاســان معتقدند گـــــوادر، مکمل 
چابهار است و رقیب یکدیگر نیستند و چابهار، 
حلقه اتصال کشورهای منطقه؛ نظیر پاکستان، 

افغانستان، چین و ایران است.
»حسین شهدادی« یکی از کارشناسان بندری بر 
همین باور است و لذا اظهار می کند: در مباحث 
تخصصی بندری همچون ترانزیت و ترانشیپ، 
گوادر و چابهار با توجه  به نزدیکی شان می توانند 
مکمل هم باشند و گوادر قادر است کمک زیادی 
به چابهار انجام دهد.  وی ادامه می دهد: این بندر 
می تواند به خروج بار و صاحب کاال از خلیج فارس 
و آمدنش به عمان و بنادر اقیانوسی کمک کند 
و بــا ایــن کــار برندینگ و مارکتینگ بــار در بنادر 
اقیانوسی ایجاد می شود که چابهار می تواند از آن 
سود ببرد؛ اما در این راستا ضرورت دارد تا احداث 
زیرساخت های ایــن بندر از سرعتی قابل توجه 

برخوردار باشد تا از این فرصت جا نماند.

رقابت برای دستیابی به بازارهای منطقه ای  ◾
ــتــصــادی چــیــن – پــاکــســتــان یکی  ــریـــدور اق کـ

از راه حــل هــای اصــلــی پکن بـــرای دستیابی به 
استراتژی یک کمربند – یک جاده از یک سو و 
مقابله با مشکالت گذر از اقیانوس هند بدون 
ایجاد مزاحمت دولت هند به عنوان مهم ترین 

رقیب منطقه ای چین به حساب می آید. 
از چابهار می توان به عنوان یکی از رقابت های 
میان ایران و پاکستان یاد کرد؛ اما آنچه بیشتر 
در بحث رقــابــت هــای منطقه ای و بین المللی 
در چابهار رخ نمایی می کند، رقابت میان هند 
به عنوان پیمانکار اصلی ساخت و توسعه این 
بندر و دو رقیب منطقه ای ایــن کــشــور؛ یعنی 

پاکستان و چین است. 
در سلسله اقــدامــات جــدیــد از ســوی دولــت 
پاکستان، بــزرگــراه ساحلی مکران در جنوب 
پاکستان احــداث  شده است که  بندر کراچی 
پاکستان را به گــوادر و سپس بــازارچــه مرزی 
ــران  »ریـــمـــدان« در شهرستان چــابــهــار در ای
متصل می نماید کــه امــکــان اتــصــال زمینی 
چابهار را به بنادر گوادر و کراچی نیز به وجود 
می آورد؛ لذا چابهار می تواند نقش کلیدی در 
انتقال کاالهای بندر گوادر پاکستان به سمت 

اروپا ایفا کند و این موضوع، خود یک فرصت 
است.

ــدون شـــک، مــهــم تــریــن عــامــلــی کــه بــه ذهــن  ــ ب
ــران در  مــی رســد، لــزوم افــزایــش سرعت عمل ای
راه اندازی و تقویت تمامی کریدورهای ترانزیتی 
ــه ویـــژه کــریــدور  ــوری از خـــاک کــشــورمــان ب عــب
جنوب – غرب به عنوان کلیدی برای دستیابی 
بــه لهستان بــه عــنــوان هـــاب اصــلــی ترانزیت 

اروپاست. 
ایـــران باید در خصوص پـــروژه بندر چابهار با 
ــه اهــمــیــت و  هــمــکــاری طـــرف هــنــدی نسبت ب
مخاطره ایجاد شده از طرف رقبای این کشور؛ 
یعنی چین و پاکستان در گـــوادر و همچنین 
تــالش هــای آنها در راســتــای بی اثر کــردن پــروژه 
چابهار حداکثر فشار را بــرای تکمیل هرچه 

سریعتر این پروژه به دهلی نو وارد کند.

چه باید کرد؟ ◾
بسیاری از کارشناسان از اقدامات پیشنهادی 
برای مقابله با اثرات منفی بندر گوادر بر ترانزیت 
ریلی از مسیر جنوب ایــران، تالش تهران برای 
ــاد - تهران -  ــدازی کــریــدور ITI )اســـالم آب ــ راه ان

استانبول( را ضروری می دانند.
ــدازی این کریدور، پــروژه ای  آنها معتقدند راه ان
ــرای هر دو طــرف چینی و ایــرانــی به  بــرد – بــرد ب
حساب می آید؛ چرا که در صورت عملیاتی شدن 
اتصال اسالم آباد به زاهــدان، می توان حداقل، 
بخشی از کاالی صادراتی مدنظر چین به مقصد 
اروپا را به جای عبور دادن از مسیر صعب العبور 
افغانستان و انتقال پر هزینه آن از طریق مسیر 
ترکمنستان به اروپا، به راحتی از مسیر ایران به 

ترکیه منتقل و از آن جا به اروپا انتقال داد.
بدیهی است در چنین شرایطی، پروژه بندر گوادر 
نه تنها برای ایران به منزله تهدید نخواهد بود 
بلکه به عنوان فرصتی برای ترانزیت ریلی ایران 
مطرح خواهد شد؛ اما به شرط اینکه ایــران در 
تسریع پروژه راه آهن چابهار- زاهدان و همچنین 
طـــرح تــوســعــه بــنــدر شهید بهشتی، جدیت 

بیشتری به خرج دهد.

رقابتهایمنطقهای،حساسیتتوسعهبندرچابهاررادوچندانمیکند

بندر گوادر پاکستان برای چابهار تهدید است یا فرصت؟

خبرخبر
روزروز

تنظیم بازار به بخش خصوصی سپرده شود
یزد  معاون دادستان کل کشور گفت: معتقدم باید 
ــازار به بخش خصوصی سپرده شــود و  حتی تنظیم ب

دستگاه های حاکمیتی تنها به نظارت بپردازند.
سعید عمرانی در جلسه شــورای گفت وگوی دولــت و 
بخش خصوصی یزد با اشــاره به تعهد و تعقلی که در 
بخش خصوصی وجــود دارد، اظهار کــرد: معتقدم با 

کمک بخش خصوصی توانمند مــی تــوان مشکالت 
کشور را حل کرد.

وی عنوان کــرد: از مشکالت بخش خصوصی مطلع 
هستیم، بخش خصوصی به اعتماد، سرمایه گذاری و 
حمایت نیاز دارد و نباید در مسیر آن ها سنگ اندازی 

شود.

عمرانی تصریح کرد: یزد سومین یا چهارمین استانی 
است که در حمایت از بخش خصوصی پای کار است 
و کمتر مشکلی وجود داشته که در استان حل نشود و 
به تهران ارجاع شود که این خود نشان از ارتباط خوب 

صنعت با دستگاه قضایی یزد دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: معتقدم 

باید حتی تنظیم بازار به بخش خصوصی سپرده شود و 
دستگاه های حاکمیتی تنها به نظارت بپردازند.

عمرانی تأکید کــرد: اگر در تولید دانــش بنیان و ایجاد 
اشتغال کــار جــدی شــود، آمــار سرقت و طــالق کاهش 
ــرا مباحث اقتصادی علتی تأثیرگذار در  می یابد؛ زی

مباحث فرهنگی و اجتماعی است.

خبر

دبیرخانه 
پیگیری 
حقوقی ترور 
شهید  سلیمانی 
تشکیل می شود

کرمان    رئیس کل 
دادگستری استان 
کرمان از تشکیل 
دبیرخانه دائمی 
پیگیری حقوقی ترور 
شهید سلیمانی در 
کرمان خبر داد.
حجت االسالم ابراهیم 
حمیدی با اشاره به 
ایجاد زمینه برگزاری 
همایش ملی پیگیری 
حقوقی ترور سردار 
سلیمانی تأکید کرد و 
افزود: با این اقدام تالش 
می شود مدعیان حقوق 
بشر را متوجه سازیم 
چگونه در آستانه 
قرن ۲۱ که بسیاری از 
کشورها ادعای حقوق 
بشر دارند، یک دولت 
جنایتکار به خود اجازه 
می دهد با نقض همه 
قوانین بین المللی چنین 
اقدامی را انجام دهد. 
رئیس کل دادگستری 
استان گفت: تالش 
می شود در سریع ترین 
زمان ممکن، دبیرخانه 
مربوط نیز در استان 
تأسیس شده و 
پیگیری های حقوقی و 
قضایی انجام شود.

خبر
سیستان و بلوچستان

   امتیازات ویژه ای برای سرمایه گذاران 
در سیستان و بلوچستان  در نظرداریم

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در حوزه 
سرمایه گذاری آمادگی داریم از سرمایه گذاران 

استقبال کنیم و امتیازات ویژه ای را برای آنان در 

نظر بگیریم. حسین مدرس خیابانی اظهار کرد: 
در حوزه سرمایه گذاری امتیاز عمده ای در حوزه 

اکتشاف و حفاری معدن داریم.
وی ادامه داد: در رابطه با موضوع چاه ژرف همه 

چیز آماده است تا با حفاری و نصب آب  شیرین کن 

سرمایه گذاری صورت گیرد.
خیابانی تصریح کرد: آمادگی الزم برای ساخت 
مخازن روغن خام داریم و بر همین اساس نیز به 

دنبال ایجاد یک کارخانه تصفیه روغن در جنوب 
استان هستیم.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

 ۴۵ میلیارد تومان 
برای عمران روستایی 

در بوکان اختصاص یافت

ارومیه   رئــیــس بــنــیــاد مــســکــن انــقــالب 
اســالمــی کــشــور از اخــتــصــاص ۴۵ میلیارد 
تومان بــرای عمران روستایی در شهرستان 

بوکان خبر داد.
اکبر نیکزاد در جمع مردم روستاهای بوکان 
با بیان اینکه با افــزایــش اعتبارات عمران 
روســتــایــی کــشــور، امــســال انقالبی در این 
ــزود: بــا افــزایــش  ــ حـــوزه ایــجــاد مــی شــود، اف
تخصیص اعتبارات عمران روستایی انتظار 
مـــی رود مـــردم بیشتر از گذشته عــمــران و 
آبــادانــی را در روستاهای خــود لمس کرده 
و شاهد آبادانی بیشتر در مناطق محروم 

روستایی باشیم.
نیکزاد از ساخت واحــدهــای مسکونی ویژه 
محرومان در شهرهای کم جمعیت و روستاها 
خبر داد و گفت: در این راستا با تالش بنیاد 
مسکن، بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله 
و سیل در حــال تکمیل اســت و بــرای عمران 
روستایی شهرستان بوکان ۴۵میلیارد تومان 

اعتبار اختصاص پیدا می کند.
وی اظــهــار کـــرد: از مبلغ اخــتــصــاص یافته 
بــه ایــن شهرستان، ۳۰ میلیارد تــومــان آن 
اعتبارات ملی است، ۱۵ میلیارد دیگر آن در 
اختیار نماینده مردم بوکان قرار گرفته تا برای 

عمران روستایی شهرستان هزینه شود.
وی ادامــه داد: ۱۰۰ واحــد مسکونی نیز در 
مناطق روستایی وکم برخوردار شهرستان 
با ۵۰ میلیون تومان کمک بالعوض بنیاد و 

۲۰۰میلیون تسهیالت احداث می شود.

سهم شرکت های دانش بنیان 
در بخش کشاورزی 
به 20 درصد می رسد

اردبیل    مــعــاون وزیـــر و رئــیــس مؤسسه 
آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
سهم شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان در بخش 
کــشــاورزی از ۴ درصـــد فعلی بــه ۲۰ درصــد 

افزایش می یابد.
علی اکبر مؤیدی اظهار کــرد: وزارت جهاد 
ــرای حضور در  کــشــاورزی کـــاروان ترویج را ب
استان های مختلف راه اندازی کرده که هدف 

اصلی ارتقای بهره وری است.
وی تصریح کرد: پس از استان کرمانشاه به 
عنوان پایلوت این طرح، استان اردبیل دومین 
ــهــره وری، تــرویــج و توسعه  مقصد کـــاروان ب
آمــوزش در نظر گرفته شده که هفته آینده 

این کاروان به اردبیل سفر خواهد کرد.
مؤیدی گفت: در قالب ایــن کـــاروان تالش 
می کنیم در خدمت کشاورزان با محوریت 
مزرعه و مراکز تولیدی باشیم تا جدیدترین 
فــتــه هــای علمی، دانشگاهی، پژوهشی  یــا
و تحقیقاتی را بــه زارعــیــن و بــهــره بــرداران 

منتقل کنیم.
ــوزش و  ــر و رئــیــس مــؤســســه آمــ مــعــاون وزیـ
ترویج وزارت جهاد کــشــاورزی پایین بودن 
ســهــم شـــرکـــت هـــای دانـــش بـــنـــیـــان بخش 
کشاورزی را تا ۴ درصد یــادآور شد و اضافه 
ــرار اســت در ســال مزین بــه »تولید،  کــرد: ق
ــن  دانـــش بـــنـــیـــان و اشـــتـــغـــال آفـــریـــنـــی« ای
ظرفیت به ۲۰ درصــد ارتقا یابد که راهکار 
اصلی ما تقویت علم و دانــش در این حوزه 
ــاروان هــای تخصصی در این  ــدازی ک ــ  و راه ان

بخش است.

ایران باید در خصوص پروژه بندر چابهار با همکاری طرف هندی نسبت 
به  مخاطره ایجاد شده از طرف رقبای این کشور؛ یعنی چین و پاکستان در 
گوادر و همچنین تالش های آنها در راســتای بی اثر کردن پروژه چابهار 
حداکثر فشار را برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه به دهلی نو وارد کند.

گزيدهگزيده
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 بندرعباس- غالمعباس شمس الدینی   
قــریــب بــه چــهــار میلیون تــن انـــواع محصوالت 
کشاورزی در استان هرمزگان تولید می شود؛ اما 
کمتر از یک میلیون تن محصول این استان به 

دیگر کشورها صادر می شود. 
 این روزها بحث ایجاد شهرک های کشاورزی در هرمزگان باال 
گرفته و این در حالی است که ۱۶۱ هزار هکتار از اراضــی این 
استان، زیر کشت محصوالت باغی و زراعی است. همچنین 
مسئوالن اعالم کرده اند ساالنه نزدیک به چهار میلیون تن 
محصوالت باغی، زراعی، سبزی و صیفی در هرمزگان تولید 
می شود که دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن از این میزان، محصول 
باغی و زراعی و یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن محصول سبزی و 

صیفی خارج از فصل است.
متأسفانه سهم هرمزگان از صادرات این محصوالت، بسیار 
اندک است. شاید وابستگی به درآمدهای نفتی، عامل مهمی 
برای فراموش شدن ظرفیت های اقتصادی و به فعل درآوردن 

این ظرفیت ها شده است. 

موانع درونی و بیرونی  ◾
مدیر تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی رودان با بیان اینکه 
بــزرگ تــریــن مــانــع در صـــادرات کــشــاورزی، خــود مــا هستیم 
و فرهنگ، نــوع نــگــاه، دیــدگــاه، عــدم داشــتــن روحــیــه تعاون، 
تکروی ها و کم توجهی به بهره وری از عوامل مهم است، گفت: 
مشکالت و موانع صادرات محصوالت کشاورزی به دو بخش 

درونی و بیرونی تقسیم می شود.
فراز امیری اظهار کرد: موانع درونــی، همان موانعی هستند 
که خود ما در ایجاد آنها نقش داریم و می توانیم با اصالح این 
موانع آنها را ریشه کن کنیم و موانع بیرونی، مسائلی هستند 
که ما باید خودمان را با آنها وفق دهیم؛ مثل قوانین مربوط به 
تجارت و قوانین گمرکی سایر کشورها و کشورهای مقصد که 

الزم است رعایت شوند.
وی با اشــاره به موانع دیگر در زمینه صـــادرات محصوالت 
کشاورزی هرمزگان بیان کرد: برای عرضه محصوالت کشاورزی 
در بازارهای منطقه و تسهیل شرایط صادرات این محصوالت 

باید الزاماتی رعایت شود؛ از جمله ارتقای کیفیت محصوالت 
تولیدی، حذف قوانین دست و پاگیر گمرکی، افزایش کمیت 
محصوالت و تداوم عرضه محصوالت به بازارها باید مدنظر 

قرار گیرد.
وی ادامــه داد: البته مـــواردی هم وجــود دارد که در صــادرات 
محصوالت کشاورزی اخالل ایجاد می کند؛ مانند عدم اطمینان 
از باز بودن همیشگی دروازه های صادراتی که یکی از این موانع 
است. کما اینکه در گذشته شاهد برگشت یا عدم پذیرش برخی 

محصوالت کشاورزی توسط کشور مقصد بودیم.
ــاالی تسهیالت بانکی بخش کــشــاورزی را مانع  وی ســود ب
ــرد و گــفــت: ســود بـــاالی تسهیالت بخش  دیــگــری عــنــوان ک
کشاورزی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول می شود 
و امکان رقابت را در بازارهای منطقه از بین می برد. از طرف 
دیگر، بازار پر ریسک بازگشت سرمایه، همواره صادرکنندگان 

محصوالت کشاورزی را نگران کرده است.
امیری تصریح کرد: طبق آمار موجود در این شهرستان ۴۰۰ هزار تن 
محصول کشاورزی تولید می شود که در صورت فراهم آوردن شرایط 

می توان روی صادرات ۲۰۰ هزار تن محصول برنامه ریزی کرد. 

تقویت تشکل ها و ایجاد زیرساخت ها  ◾
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز با اشاره 
به رشد ۲۶ درصدی صادرات محصوالت کشاورزی گفت: در 
بحث ترانزیت محصوالت کشاورزی نسبت به سال ۱۳۹۹ 
رشــد ۲۶ درصـــدی را تجربه کــردیــم؛ امــا در بخش صــادرات 
محصوالت کــشــاورزی، بیش از یــک میلیون و ۴۳۸ هــزار و 
ــواع محصوالت شامل هندوانه، سیب  ــن صـــادرات ان ۱۳۳ت
درختی، گوجه فرنگی، پیاز و خرما به کشورهای امارات متحده 
عربی، هند، عمان، چین و مالزی بارگیری و صادر شده است.

وی به عوامل مهم در صــادرات محصوالت کــشــاورزی هم 
اشاره کرد و اظهار داشت: تشکل ها و تعاونی ها می توانند 
با ایجاد زیرساخت ها به توسعه توانمندی بخش خصوصی 
و توسعه صادرات کمک کنند. لذا ساماندهی کشاورزان در 
تشکل های کشاورزی و تقویت تشکل ها بهترین روش برای 
توسعه صــادرات محصوالت کشاورزی است. البته در این 
خصوص، فراهم کردن بستر الزم برای احداث سردخانه ها و 
ارائه مشاوره فنی به تولید کنندگان، بهره برداران و کشاورزان 

ضروری است. 

با وجود ظرفیت صادرات محصوالت کشاورزی

هرمزگان از قافله صادرات عقب مانده است 
گزارش



آبگیری سد 
سیکان دره شهر 

تا پایان 
سال 1403

حسن بهرام نیا 
استاندار ایالم گفت: 

سد سیکان طبق قول 
مساعد مدیر عامل 

آب منطقه ای استان 
تا پایان سال 1403 

آبگیری می شود.
وی افزود: عملیات 
اجرایی این سد در 

سال ۸۹ به پیمان رفته 
اما امسال فعالیت آن 
به صورت جدی آغاز 

شده است.

خبر

برداشت 
ساالنه
 30 تن 

گیاهان دارویی
 در چرداول

مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان 

چرداول گفت: 
پنج هکتار اراضی 

مستعد گیاهان 
دارویی در شهرستان 
چرداول وجود دارد؛ 

محصول خروجی 
این اراضی ساالنه 
۳۰ تن بوده که به 
ازای هر تن تولید 

گیاه دارویی، پنج نفر 
اشتغال زایی دارند. 
بادرنجبوبه، رازیانه، 

کاسنی، کاکوتی، 
زوفا، آویشن باغی 

و بابونه از جمله 
داروهای گیاهی این 

ناحیه است.

خبرخبر
روزروز

ــیـــشـــروی  اصــفــهــان    پـ
فرونشست زمین طی دو سال 
گذشته در اصفهان آن قــدر 
سرعت گرفته که زخم آن بر 
ــار باستانی نیز نمایان  تن آث
ــا بــســیــاری از  شــده اســـت؛ ام
کارشناسان ادعــا می کنند تنها بــرداشــت آب 
منجر به این زخم ها نشده است و عوامل دیگری 

هم در تخریب آثار باستانی مؤثر می باشد.
بــرخــی از کــارشــنــاســان معتقدند بــزرگ تــریــن 
بــحــرانــی کــه بــنــاهــای تــاریــخــی اصــفــهــان بــا آن 
ــرم مــی کــنــنــد، بــحــران فــقــدان  دســت وپــنــجــه نـ

پژوهش، پایش و مرمت مستمر است.
ــال گــذشــتــه، حسین حــجــتــی؛ مــدیــر دفتر  سـ
مــنــطــقــه ای مــرکــز تــحــقــیــقــات راه، مــســکــن و 
شهرسازی اصفهان اعــام کرد که فرونشست 
زمین در دشت اصفهان- برخوار به سمت مناطق 
شهری، رودخانه زایــنــده رود، پل های تاریخی و 
میدان نقش جهان در حال پیشروی است و این 
هشدار به جا، موجب شد تا دوربین بسیاری از 
دغدغه مندان و دوستداران میراث فرهنگی، به 
سمت ثبت تصاویری از پل ها و بناهای تاریخی 
بــرود. تصاویری که با توضیح ایجاد ترک بر روی 
بناهای تاریخی اصفهان به واسطه فرونشست، 
در فضای مــجــازی دســت بــه دســت می چرخد؛ 
اما می توان با اطمینان گفت که تمام ترک ها و 
انحراف های ایجاد شده در بناهای تاریخی شهر، 

ناشی از فرونشست است. 

چرا فرونشست؟ ◾
داریـــوش حــیــدری؛ عضو هیئت  علمی گــروه 
مرمت بناها و بــافــت هــای تاریخی دانشگاه 
هنر اصفهان درایــن بــاره بــه ایسنا می گوید: 
یکی از مسائلی کــه در اثــر بــرداشــت بی رویه 
آب زیــرزمــیــنــی و خشکسالی رخ مــی دهــد، 
فرونشست است؛ به این ترتیب که در نتیجه 
برداشت بیش  ازحد آب، مقدار فشار حفره ای 
در الیه های آبدار زمین کاهش  یافته و فضاهای 
خالی در خاک ایجاد می شود. سپس به دلیل 
وزن الیه های باالیی، الیه آبدار، فشرده  شده و 

فرونشست اتفاق می افتد.

او ادامــه می دهد: امــروزه از مجموع ۳۵ دشت 
اســتــان اصــفــهــان، ۲۷ دشــــت، مــمــنــوعــه و یا 
ممنوعه بحرانی هستند. طبق آمار، میزان مجاز 
فرونشست، چهار میلی متر در ســال اســت و 
برای مقادیر بیشتر از آن، شرایط بحرانی اعام 
می شود. حال  آنکه ما در ایران و اصفهان۳۰ برابر 

بحران جهانی، فرونشست زمین  داریم!
ایــن مــدرس دانشگاه در پاسخ به ایــن سؤال 
ــا بــا اطمینان مــی تــوان گفت تــرک هــای  کــه آی
موجود در پل ها و بناهای تاریخی اصفهان 
بــا پــدیــده فرونشست ارتــبــاط دارد یــا خیر، 
تــوضــیــح مــی دهــد: خــیــر؛ چـــرا کــه تــرک هــا به 
دالیــل مختلف و اغلب در اثــر نشست خود 
بنا ایجاد می شود. آنچه با اطمینان می توان 
از آن سخن گفت، ضــرورت انجام مطالعات 
ــاره علت ایجاد ایــن ترک هاست تا  کامل درب
بعد بتوان بر اساس آن، نتیجه را اعام کرد و 

تصمیم درستی گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان با 
ــواره پل  ــ ــاره بــه تــرک هــای ایــجــاد شــده بــر دی اشـ
جویی که تصاویر آن با عنوان تأثیر فرونشست 
ــار تــاریــخــی اصــفــهــان در فــضــای مجازی  بــر آثـ

ــار مــی کــنــد:  دســـت بـــه دســـت مـــی شـــود، اظـــهـ
عکس هایی که از ترک پل جویی منتشر می شود 
مربوط به پنج سال پیش است و عامل ایجاد آن 

نیز فرونشست نیست.
او که به  تازگی بازدیدی از پل های تاریخی اصفهان 
داشته، می افزاید: اساساً در ناحیه پل های تاریخی 
و بستر رودخانه فعاً فرونشست وجود ندارد. 
به طور کلی پل ها و بستر آن ها به  مرور زمان دچار 
آب شستگی و فرسایش می شوند و نیازمند 

اقدامات حفاظتی و مرمتی مستمر هستند.

کافی شاپ ها نیز مقصرند ◾
فریماه هوشیار؛ کارشناس ارشد مرمت بناها و 
بافت های تاریخی نیز دراین باره به ایسنا می گوید: 
ــردم نسبت بــه وضعیت  حساسیت عــمــوم مـ
بناهای تاریخی اصفهان را تحسین می کنم؛ اما 
گزارش هایی که به عموم مردم ارائه می شود مبنای 
دقیق علمی نــدارد و باعث می شود به  مــرور این 

حساسیت را از دست بدهیم.
او خاطرنشان می کند علت ایجاد ترک بر روی 
پل های تاریخی اصفهان بیش از آنکه ناشی از 
فرونشست باشد، به مشکات سازه ای ارتباط 

دارد و در ادامــه توضیح می دهد: بارها بر لزوم 
انجام مطالعات و پژوهش های کامل و پایش 
ــار تاریخی شاخص اصفهان تأکید  مـــداوم آث
شده؛ اما این مهم آن طــور که باید جدی گرفته 
نمی شود. اگر این تحقیقات انجام می شد، دیگر 
نیازی به مرمت اضطراری در بناها نداشتیم؛ اما 
حتی در مورد شاهکاری مثل گنبد مسجد شیخ 
لطف هللا هم می شنویم که می گویند روی آن 

مرمت اضطراری انجام  شده است.
او مــی افــزایــد: بــایــد در نظر داشــتــه باشیم که 
اظهارنظرهای غیرعلمی درباره مشکات بناهای 

تاریخی، منجر به مرمت غلط آن می شود.
هوشیار یادآور می شود: سال هاست که میدان 
نقش جهان تحت تأثیر آثــار مخرب رطوبت 
صعودی و نشست های متعدد قرار دارد و همین 
رطوبت موجب بــروز آثــار نشست در مسجد 
جــامــع عباسی شــده اســـت. در مسجد شیخ 
لطف هللا نیز به واسطه کــور کــردن ناکش ها و 
تبدیل فضای آن به کافی شاپ، خطرات جدی ای 
ســازه بنا را تهدید می کند و درســت به همین 
دلیل ما بارها و بارها بر لــزوم انجام مطالعات 

تأکید کرده ایم.

به دلیل دست اندازی در طبیعت و بی توجهی به مرمت بناهای تاریخی 

چهره  باستانی اصفهان ترک برداشت

سال هاست که میدان نقش جهان تحت تأثیر آثار مخرب رطوبت صعودی و نشست های متعدد قرار دارد و همین رطوبت 
موجب بروز آثار نشست در مسجد جامع عباسی شده است.  گزيدهگزيده

خبر
10طرح نیمه تمام آبرسانی

 روستاهای بندرلنگه را 
پوشش می دهد

بوشهر    مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
هرمزگان گفت: ۱۰ طرح نیمه تمام آبرسانی 
ــود دارد که  در شــهــرســتــان بــنــدرلــنــگــه وجـ
بهره بــرداری از آن هــا، ۶۸ روستا را پوشش 

می دهد.
ــرای تکمیل و  ــ ــور بــا بــیــان ایــنــکــه ب حــمــزه پـ
ــرداری از ایــن طــرح هــا و بهره مندی  بهره بـ
ــزار و ۷۰۰  ــیــان از آب پـــایـــدار ۳ هــ روســتــای
میلیارد ریال اعتبار الزم است، اظهار کرد: 
بــا تــزریــق ۲۰۰ میلیارد ریــال اعتبار، چهار 
طـــرح تـــا دهـــه فــجــر تــکــمــیــل و ۶ روســـتـــا با 
 اجـــرای ایــن طــرح هــا از آب پــایــدار بهره مند 

خواهند شد.
ــرد: »دژگـــــان« و »نــاهــنــگ«  ــ ــه ک  وی اضــاف
بندرلنگه بــه عــنــوان دو مجتمع روستایی 
نیازمند توجه ویژه در حوزه آبرسانی هستند 

تا آب مورد نیاز آن ها به پایداری الزم برسد.
حمزه پــور ادامـــه داد: یــک آب شیرین کن 
توسط سرمایه گــذار بخش خصوصی در 
حال احداث است که ۱۰ روستا با جمعیت 

۶۷۰ خانوار را پوشش می دهد .
مدیرعامل آبفا هرمزگان، آبرسانی به سایر 
روســتــاهــای تحت پــوشــش ایــن مجتمع را 
نیازمند اجرای ۲۰ کیلومتر خط انتقال و پنج 

کیلومتر شبکه توزیع عنوان کرد.
وی گفت: با تکمیل ایــن طــرح ۱۴ روستای 
بخش مهران از آب شــرب پــایــدار بهره مند 

خواهند شد.

خانه مردم شناسی 
بختیان دامغانی افتتاح شد

سمنان    خــانــه مـــردم شــنــاســی بختیان 
ــر تاریخی  ــزاران اث ــودن هــ ــ دامــغــانــی بــا دارابـ
و نفیس در منزل یکی از عاقه مندان به 
فرهنگ و هنر دامغان و با حضور مسئوالن 

افتتاح شد.
رئــیــس اداره مــیــراث فــرهــنــگــی، گردشگری 
ــرد:  ــ ــان ک ــیـ ــی دامــــغــــان بـ ــتـ و صـــنـــایـــع دسـ
ــِشـــه، مـــوزه  ــیــن ِشـ هــمــزمــان بـــا بـــرگـــزاری آی
 یــا خــانــه مــردم شــنــاســی بختیان دامــغــانــی 

افتتاح شد.
ــکــی از  ــه کـــــرد: بــخــتــیــان ی ــافـ ــاســمــی اضـ ق
ــرهــنــگ دامــــغــــان، در  ــه ف عـــاقـــه مـــنـــدان بـ
ــال، هــــزاران اثـــر مــردم شــنــاســی  طـــول ۴۰ سـ
 را جــمــع آوری کــرده اســت که ایــن مــوزه زیبا 

افتتاح شد.
وی ادامــه داد: بــرای صــدور مجوز این خانه 
مـــردم شناسی در قــالــب یــک مجموعه دار 
اقـــدامـــات الزم شـــروع شـــد و در آیـــنـــده ای 
نه چندان دور با شناسنامه دار کردن این اشیا 
و صــدور مجوز، شرایط الزم بــرای ایــن موزه 
فراهم می شود. قاسمی تصریح کرد:در این 
موزه اشیای تاریخی بسیاری قابل مشاهده 
است و ما  در تاش هستیم تا با صدور مجوز 
بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا همه مردم در 
اقصی نقاط کشور بتوانند از این موزه بسیار 

نفیس و فاخر بازدید کنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی دامغان افــزود: در ایــن موزه 
اشیای تاریخی بسیاری قابل مشاهده است 
که قدمت آن از اواخر دوره قاجار شروع شده 
و تعدادی آثار نیز از دوره  کنونی در آن واقع 

شده است.
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ساالنه 1۵0 پرستار از دانشگاه های زنجان دانش آموخته می شوند
زنجان    رئیس سازمان نظام پرستاری استان زنجان با 
بیان اینکه ساالنه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در رشته پرستاری از 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانش آموخته می شوند، 
گفت: جذب همه این نیروها اتفاق نمی افتد به طوری که 
در سه سال گذشته حدود ۱۷۰ پرستار در بیمارستان های 

استان جذب شده اند.

اســکــنــدری در مـــورد تــنــاســب بــیــن جـــذب و اشتغال 
دانشجویان پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی 
افزود: در سطح استان چهار دانشکده پرستاری وجود 
دارد کــه نسبت بــه تربیت نــیــروی پرستاری مبادرت 

می ورزند.
وی با بیان اینکه اگر همه این افراد هم جذب دانشگاه ها 

شوند باز هم کمبود نیرو وجود دارد، اضافه کرد: باید 
توجه داشــت نــیــازی بــه افــزایــش ظرفیت  دانشجوی 
پرستاری در دانشگاه های پرستاری کشور نیست و همه 

این نیروها می توانند در بیمارستان ها  جذب شوند.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصــد پرستاران را زنان 
تشکیل می دهند،خاطرنشان کرد: در کل دنیا نسبت 

متوسط پرستار به تخت بیمارستان ۲.۵ است که در ایران 
این میزان  یک به یک است.

اسکندری خاطرنشان کــرد: از همین رو باید سیستم 
درمــانــی، پرستاران را جــذب کند تا بتوان ایــن نسبت 
را افزایش داد، تنها بخشی که در آن میزان پرستاران 

استاندارد است، بخش آی سی یو بیمارستان است. 

خبر
آذربایجانشرقی

   آذربایجان شرقی 
میزبان رئیس جمهور می شود

 استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: سفر رئیس 
جمهور و اعضای هیئت دولت، قطعًا نقطه عطفی 
برای استان خواهد بود و دستاوردهای مهمی در 

مسیر توسعه و پیشرفت خواهد داشت.
عابدین خّرم، استاندار آذربایجان شرقی درپی 

سفر رئیس جمهور به استان، از فرمانداران 
و مدیران کل دستگاه های اجرایی خواست 

برنامه ریزی های الزم برای استفاده هرچه بهتر 

از فرصت این سفر برای حل مشکالت مهم استان 
انجام دهند. وی، اظهار کرد: سفر رئیس جمهور 
و اعضای هیئت دولت، قطعًا نقطه عطفی برای 

استان خواهد بود و دستاوردهای مهمی در مسیر 
توسعه و پیشرفت خواهد داشت.

ــس اتـــحـــادیـــه  ــیـ شــیــراز- فــرهــادی    رئـ
مسافرخانه داران و مهمانپذیران فــارس گفت: 
اجاره آپارتمان و منزل به صورت غیر قانونی در 

گوشه و کنار شهر انجام می شود.
هدایت اله فرهادی در گفت وگو با بازار در این رابطه توضیح داد: 
بسیاری از افراد بدون داشتن مجوز فعالیت با اجاره آپارتمان 
و منزل خود به مسافران در قالب واحد اقامتی، حریم صنفی 
اتحادیه مسافرخانه داران و مهمانپذیران فارس را شکستند 

و زمینه تشدید رکود در واحدهای صنفی را فراهم آورده اند.
وی با بیان اینکه به دلیل مشکات اقتصادی حاکم بر جامعه، 
تداخل صنفی در همه مشاغل ایجاد شــده، اظهار کــرد: در 
حال حاضر بسیاری از افراد با در اختیار قرار دادن آپارتمان 
و منازل مسکونی خود به مسافران در نقاط مختلف شهر 
شیراز واحدهای صنفی ما را به چالش کشیده اند، به نحوی 
که در برخی مــوارد هزینه اجــاره این واحدهای مسکونی به 
مسافران در قالب واحد اقامتی بیش از تعرفه اتحادیه صنف 

مسافرخانه داران و مهمانپذیران است.
در چند سال اخیر واحدهای مبله برای اجاره در تمام نقاط 

شهر پراکنده شده است.
این فعال صنفی با عنوان اینکه در گذشته واحدهای اقامتی 
در قالب خانه های مبله که در اختیار مسافران قرار می گیرد 
عمدتاً در محدوده دروازه قرآن و حوالی حرم مطهر حضرت 
شاهچراغ )ع( و مناطق گردشگری شیراز بود گفت: در چند 
سال اخیر این واحدها در تمام نقاط شهر پراکنده شده و تعداد 

آنان هر روز در حال افزایش است.
رئیس اتحادیه مسافرخانه داران و مهمانپذیران فــارس با 
عنوان اینکه اتحادیه اماک در سال های گذشته هر گونه اجاره 
روزانه اماک را منع کرده، عنوان کرد: اجاره های کوتاه مدت در 

سایت های متعدد انجام می شود.
فعالیت این خانه های مبله بــدون هیچ قانون و نظارت مراجع 

رسمی و فقط براساس توافق شفاهی بین صاحبخانه و مسافر 
است و در همه ساعت های شبانه روز نیز انجام می شود، به دلیل 
اینکه هیچ نهاد و سازمانی بر این خانه های مبله نظارتی ندارند و 
با توجه به اینکه کرایه پایین تری نسبت به هتل ها و مراکز اقامتی 

رسمی، می گیرند، شمار مراجعان آن ها نیز زیاد است.
ایــن فعال صنفی خاطرنشان کــرد: فعالیت غیرمجاز این 
واحدهای مسکونی باعث کم رونقی فعالیت مراکز اقامتی 
رسمی و صنعت هتل داری و بومگردی شده و در نهایت ادامه 

حیات مراکز اقامتی معتبر را تهدید می کند.
رئیس اتحادیه مسافرخانه داران و مهمانپذیران فارس ادامه 
داد: این خانه ها و منازل مبله که به وفور در سطح شهر وجود 
دارنــد و تبلیغات آن هــا در فضای مجازی نیز قابل دسترس 
است نه هزینه ای بابت عــوارض و مالیات می پردازند و نه 

پسماند یا هزینه تمدید پروانه فعالیت را پرداخت می کنند.

دولت تسهیالت ارزان قیمت بدهد ◾
فرهادی با اشاره به اینکه دولت باید تسهیات ارزان قیمتی 
برای ساخت اقامتگاه های ارزان در اختیار سرمایه گذاران این 
حوزه قرار دهد، گفت: شاید با وجود تسهیات و در نظر گرفتن 
سیاست های تشویقی عده ای برای ساخت اقامتگاه های ارزان 

قیمت ترغیب شوند.
وی افـــزود: در کانشهر شــیــراز تنها حمایتی کــه در حــوزه 
گردشگری و از فعالیت مهمانپذیرها صورت گرفته، در شورای 

شهر بوده است.
رئیس اتــحــادیــه مسافرخانه داران و مهمانپذیران فــارس 
ادامــه داد: مصوبات شوراهای ادوار گذشته و شــورای فعلی 
در خصوص معافیت های مالیاتی به ویژه در بافت تاریخی 
فرهنگی و بازسازی مرمت خانه های موجود در این بافت ها از 

جمله این حمایت ها بوده است.

خانه های مبله بدون مجوز به مسافران کرایه داده می شود

اقامتگاه های غیر مجاز بالی جان مسافرخانه داران شیراز
گزارش



حجم 26درصدی 
آب سدهای 
گلستان
علی نظری، 
مدیرعامل آب 
منطقه ای گلستان 
گفت: آب موجود در 
سد های استان تنها 
26 درصد از ظرفیت 
کل سد ها را شامل 
می شود. این حجم آب 
در بازه زمانی مشابه 
سال گذشته ۷2.2 
میلیون متر مکعب 
معادل ۳۰ درصد 
از ظرفیت سد های 
استان بوده است.

در  حاشيه

جزئیات طرح 
واگذاری 
واحد مسکونی 
پس از تولد 
فرزند سوم

اصفهان   مدیرکل 
راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: 
متقاضیانی که قبالً 
در سامانه نهضت 
ملی مسکن ثبت 
نام کرده اند، امکان 
استفاده همزمان از 
امتیاز طرح های حمایتی 
نهضت ملی و قانون 
حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت 
را ندارند. علیرضا 
قاری قرآن مدیرکل راه 
و شهرسازی استان 
اصفهان اظهار کرد: 
متقاضیانی که تاریخ 
تولد فرزند سوم یا 
بیشتر آن ها بعد از 
تاریخ 1400/0۸/24 
باشد، می توانند با 
مراجعه به قسمت 
ثبت نام نهضت ملی 
مسکن در سامانه 
طرح های حمایتی 
مسکن  اقدام به ثبت نام 
کنند. وی افزود: پس از 
ورود به سامانه باید در 
بخش نوع سرپرستی، 
گزینه »متقاضیان دارای 
سه فرزند به باال )قانون 
حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت(« را 
انتخاب کنند.
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افقی: ◾
 1. تابلویــی از »جیمــز ویســلر« نقــاش 
ــی آمریکایــی قــرن  برجســته و جنجال
19 و 20 میالدی 2. به پایان رســاندن – 
بازنــده شــطرنجی - بیــزار 3. ترســناک 
ماقبــل  مــودار  عظیم الجثــه  فیــل   –
ــده 4. در حمــام  ــوران درن ــخ – جان تاری
و بــدن بجوییــدش – آزرم – از موآراهــا 
– آدرس دیده بــان در میــدان جنــگ 
ابهام کــردن  رفــع   – اطــالع دادن   .5 
6. درخت تســبیح – حشــره خونخوار 
 – تــازه کار   – پوســتین   .7 مــدور   -
بــه   .۸ ورزشــی  خطــای   – حکایــت 
مرتع بــردن دام هــا – خداونــد – گرفتــن 
مصنوعــی  قمــر   – دکان   .9 قرمــز   - 
درخــت   – آرامش بخــش  رنــگ   .10
اطالع رســانی  ابــزار   –  خرمــا 
 - شکســت خورده   – رختشــوی   .11
روبیــان 12. از تقســیمات ارتشــی – 
گنــاه – فلــز ســنگین – کلمــه پرســش 
13. جــاده قطــار – بازیکــن ســال های 
قبــل تیــم ملــی فرانســه بــا نــام کوچــک 

»لــوران« ملقــب به رئیــس 14. خاندان 
روز   – دبیرســتانی  قدیمــی  طــرح   –
بی واســطه  مفعــول  نشــان   –  قبــل 

15. پایتخت قبرس – منهدم کننده

عمودی: ◾
 1. گــواه – توخالــی – مراقــب و محافــظ 
2. پایتخت کانادا – نیم ســال تحصیلی 
– لحظــه – شــلوار جیــن 3. دائمــی – 
شــروع کننده 4. ســفیدموی شــاهنامه 
مــادر   – دارنــد  فقیــر همــه  و  غنــی   –
بــاران – طنیــن صــدا 5. عزیــز همــگان 
انــواع  بــا  روبــاز  عمومــاً  محوطــه ای   –
نظیــر چرخ وفلــک–  ســرگرمی  وســایل 
اســباب و اثــاث عــروس 6. بخشــی از 
دســتگاه گــوارش – ابــزار صیــد – رئیــس 
مــرد   .7 ایــران  وزنه بــرداری  فدراســیون 
بلندهمــت – قــرن - ســرود ۸ . ناپختــه 
– عقیــده انتخاباتــی – اخاللگــر – چوب 
حمــل  بــزرگ  خــودروی   .9 خوشــبو 
ــان – حــرف و ضمیــر  مســافر – چرب زب
انگلیسی 10. مزه ای در صورت – ستیغ 

کــوه – نوعــی نــان ســنتی 11. تکــرار یــک 
و  شــکیبا  دوســت  از  کنایــه   – حــرف 
دلســوز اســت - شیشــه 12. کلمــه ای در 
پرســش تعــداد – امیدواریــم هیچــگاه 
درکار شما نیفتد – بیماری تنگی نفس 
- مســاوی 13. نام چند تن از پادشــاهان 
ساســانی- شــهری در خراســان جنوبــی 
14. درودگــری – بــه معلمــان می گویند – 
جــوی خــون 15. خضــاب – حشــره ای در 

هواپیمــا - طرفــدار
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 2 ر ف   ج  ز و ه   ا س ل ا و   ر
 3 ا ت م   ن ر   ا ر ک ا ن   ل و
 4 ت ا ر ک   ه ب ل   ن ن   ل ا ی 
 5   و ز ن ه   ن ص  ف ه   ه ا ل ی 
 6 ح  ر   ه و ا د ا ر   پ ی  ک ا ن
 7 ق ن د   ش ل ا ق   ب ا ب ت   گ 
 8   گ  ر ی  م و ر   پ ا س ت و ر  

 9 ل   ب ر ن ا   ک ا ر د   ز ی  پ
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 13 ا ب   ه ن د س ه   ش ک   ت ا ر
 14 ل   م ا ج  ر ا   م ک ل ف   ه د
 15   م و ل د   ق ل ه   ت س و ی  ه
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مازندران    محصول اصلی 
مردم غرب استان مازندران و 
کشاورزان ما، کیوی و مرکبات 
است. سال گذشته، مردم ما 
به بهانه تنظیم بازار، متضرر 
شــدنــد و امــســال بــه خاطر 
ــدور محصوالت  مشکالتی کــه در زمینه صـ
کــشــاورزی اتفاق افــتــاده، بیش از 30 هــزار تن 
کیوی روی دســت تولیدکنندگان و بــاغــداران 

مانده است.
مــازنــدران، مهد تولید کیوی در کشور است و 
بیش از 1۸0 هزار تن کیوی در آن تولید می شود 
و سال قبل به دلیل محدودیت و ممنوعیت 
ــادرات کــیــوی بــه هــنــدوســتــان، بـــاغـــداران و  صــ

تولیدکنندگان دچار ضرر زیادی شدند.
برگشت محموله های صادراتی کیوی، بیش از 
همه، باغداران و تجار مازندران را نقره داغ کرد 
و محصوالتشان هر روز در مراکز بسته بندی، 
آب می رود و قبض انبار از ارزش کیوی ها فراتر 
رفته است. همچنین گرم شدن تدریجی هوا 
بروز فساد و ضایعات را در محموله های کیوی 
که بــرای صـــادرات، ذخیره سازی شــده بودند، 
افزایش داده و هر روز مقادیر زیــادی کیوی را 

روانه زباله سوزها می کند.
پایگاه بــالغ مــازنــدران در همین رابطه از قول 
بــاغــداران اظهار کــرد: مقادیر قابل  توجهی از 
محصول در انبار و سردخانه باقی مانده و این 

محصول در حال تضییع است.
باغداران مازندرانی اذعان می کنند که افزون بر 
2 هزار و 700 تن کیوی، روی دست باغداران در 
سردخانه ها باقی مانده است و وعده ها برای رفع 
ممنوعیت صادرات کیوی تاکنون نتیجه بخش 

نبوده است.
ایــن موضوع موجب شــده محصول کیوی که 
تــا پیش  ازایـــن بــا نــرخ 14 تــا 17 هــزار تــومــان از 
باغداران خریداری می شد، این روزها به کمتر 

از کیلویی 5 هزار تومان برسد.

ممنوعیت صادرات کیوی به هندوستان ◾
رئیس اتحادیه سردخانه داران غرب مازندران با 
بیان اینکه مازندران قطب تولید کیوی در کشور 
به شمار می رود، افزود: بیش از 90 سردخانه و 
مرکز بسته بندی در غرب استان وجود دارد و 
دپوی کیوی از مهم ترین مشکالت باغداران به 

شمار می رود. 
عمرانی بــا اشـــاره بــه اینکه بـــازار اصلی کیوی 
ایران، کشورهایی نظیر هندوستان بوده است، 
اظهار داشت: ممنوعیت صادرات کیوی به این 
کشور به دلیل و بهانه وجــود آفــت شپشک، 
خــســارت زیــــادی را روی دســـت بـــاغـــداران و 

تولیدکنندگان گذاشته است.
ــادرات،  ــه داد: دولـــت بــایــد بـــرای صــ ــ وی ادام

حــمــایــت الزم را داشـــتـــه بــاشــد تـــا بــتــوانــیــم 
محصوالت را به کشورهایی غیر از هندوستان 
ارسال کنیم و کسب بازارهای جدید صادرات 

مدنظر قرار گیرد.
این تولیدکننده، وجود بازارهای هدف در روسیه 
و اوراسیا را فرصتی برای صادرات محصوالت 
کـــشـــاورزی بــرشــمــرد و گــفــت: تــاکــنــون از ایــن 
ظرفیت به خوبی بهره گیری نشده است و باید 
گروه اقتصادی استان و کشور، بیشتر در این 

زمینه برنامه ریزی کنند.

مسئوالن چه می گویند؟ ◾
رئیس ســازمــان جهاد کــشــاورزی مــازنــدران با 
اشــاره به بــروز مشکالت بــرای صــادرات کیوی 
به هندوستان و کشورهای حاشیه دریای خزر 
اظهار می کند: هیئت اقتصادی از هند، اوایل 

ماه جاری از باغ ها و پایانه های منطقه بازدید 
کرد و وضعیت کیوی برای صــادرات، مناسب 

ارزیابی شد. 
حسن عنایتی بــا بیان اینکه منتظر نتیجه 
نهایی این هیئت هندی هستیم تا کیوی های 
مانده در سردخانه ها روانه بازارهای صادراتی 
شود، می افزاید: صادرات به کشورهای اوراسیا 
نیز از دیگر طرح ها و برنامه هاست و عالوه بر 
این، کشت قــراردادی کیوی و مرکبات نیز باید 

اجرایی شود.
ــان مــی کــنــد: مشکالتی کــه بــرای  عنایتی اذعـ
ــادرات کــیــوی بــه هندوستان و کشور های  صــ
ــزر از نــظــر بــهــداشــتــی و  حــاشــیــه دریـــــای خــ
سالمتی به وجود آمده موجب شد که برخی 
محصوالت استان روی دســت بــاغــداران و یا 

مراکز بسته بندی استان بماند.
ــادآور  ــ ــاورزی مـــازنـــدران ی ــشـ ــیــس جــهــاد کـ رئ
مــی شــود: هیئت اقــتــصــادی از هند در اوایــل 
ــاه از بـــاغ هـــا، ســردخــانــه هــا و  اردیــبــهــشــت  مـ
ــدران و گیالن بــازدیــد کــرد که  پایانه های مــازن
وضعیت کیفیت محصول بـــرای صـــادرات، 

مطلوب ارزیابی شد.
ــان مـــی کـــنـــد: بـــا پــیــگــیــری هــای  ــیـ ــتــی بـ ــای عــن
انجام شده، منتظر نتیجه نهایی ایــن هیئت 
ــای مـــانـــده در  ــوی هـ ــیـ ــنـــدی هــســتــیــم تـــا کـ هـ

سردخانه ها به سمت صادرات برود.
ــادرات کــیــوی به  ــ ــــرای صـ ــا بــیــان ایــنــکــه ب وی ب
ــا هــم برنامه هایی داریـــم،  کــشــور هــای اوراســی
ــادرات ایــن  ــ مــی افــزایــد: راهـــکـــار نــخــســت، صـ
محصول و دیگر حمایت ها و مشوق هایی است 
که در اختیار باغدار ها و سردخانه ها قرار داده 

می شود تا این قشر دچار ضرر و زیان نشوند.
ــدران می گوید:  ــازن رئیس جهاد کــشــاورزی م
ــراردادی کیوی و  ــ پیشنهاد دیگر هــم تولید ق
مرکبات در ســال آینده اســت تا منتج به این 

مشکالت نشود.

بهدلیلبهانههایآفتزا

کیویصادراتیدرسردخانههاخاکمیخورد

خبرخبر
روزروز

پیش بینی برداشت 22۰ هزار تن گندم در لرستان
لرستان    رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان 
از پیش بینی برداشت 220 هزار تن گندم در استان 

خبر داد.
 سیدعماد شاهرخی با اشــاره به موضوع گوشت 
قــرمــز و ســطــح تــولــیــد آن در لــرســتــان، بــیــان کــرد: 
سالیانه 30 هزار و 500 تن گوشت قرمز در استان 

ــزار تن   تــولــیــد مــی شــود، در حالیکه نــیــاز مــا 25 هـ
است.

وی تصریح کرد: در حوزه بازرسی و نظارت اقدامات 
مناسبی صــورت گرفته که در حــال حاضر 72 تیم 
بازرسی داریم و از اول فروردین ماه تا حال حاضر 
20 هـــزار و 500 مـــورد بــازرســی داشــتــیــم کــه 2هــزار 

پــرونــده تشکیل شــده اســت و روزانـــه چهار گشت 
مشترک بــا هــمــکــاری ســازمــان صمت و تعزیرات 
در حــال فعالیت هستند و پنج تیم مشترک با 
ــان صــــورت ــ ــت ــی اســ ــ ــرای ــای اجــ ــاه هـ ــگـ ــتـ ــر دسـ ــایـ  سـ

 گرفته است.
وی به مقایسه تولیدات گندم و جو استان اشــاره 

کرد و گفت: سال گذشته تقریباً 200 هزار تن گندم 
بــرداشــت شــده و امــســال نــزدیــک بــه 220 هــزارتــن 
پیش بینی مــی شــود، در زمــیــنــه جــو 55 هـــزار تن 
برداشت داشته ایم و امسال به حدود 60 هزار تن 
خواهد رسید و باید گفت با وجود خشکسالی اما 

سطح تولید مطلوب ارزیابی می شود.

خبر
مازندران

   سواحل مازندران هوشمند می شود
رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران 

با اشاره به برگزاری مانور هوشمندسازی 
ساحل با حضور معاون وزیر کشور، گفت: 

افتتاحیه این طرح هفته آینده خواهد بود. 

نقی کریمیان اظهار کرد: براساس 
برنامه ریزی مقرر شد امسال حدود 

۸۰۰ناجی غریق در طول نوار ساحلی 
مازندران مستقر شوند.

وی با اشاره به برگزاری مانور هوشمندسازی 

ساحل با حضور معاون وزیر کشور، بیان کرد: 
گشایش این طرح هفته آینده خواهد بود و در 

این طرح افتتاح ساعت مچی ناجیان غریق، 
اپلیکیشن گردشگر و اپلیکیشن ناجی را 

خواهیم داشت.

شالی کاران مازندرانی
 از کشت دوم پرهیز کنند

مازندران   مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
مازندران از شالی کاران خواست برای گذر از بحران 
ــی  ارقـــام کم آب بر بکارند و از کشت دوم  کم آب

خودداری کنند.
به گــزارش قدس آنالین به نقل از روابــط عمومی 
شرکت آب منطقه ای مــازنــدران، محمدابراهیم 
یخکشی بــا اشـــاره بــه اینکه مــیــزان بارندگی در 
مقایسه با سال های گذشته کمتر بــوده است، 
ــراز ذخیره آبــی اکثر سد های استان در  گفت: ت
وضعیت سال گذشته قرار دارد، به جز سد شهید 
رجــایــی ســـاری کــه در مقایسه بــا مــدت مشابه 
32میلیون متر مکعب آب کمتری در خود ذخیره 

کرده است.
وی افــزود: این مسئله، نگرانی ها را در چهارماه 
باقیمانده از فصل گرم سال دوچندان کرده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مــازنــدران به 
شرایط نگران کننده منابع آب پشت سد های 
استان اشاره و یادآور شد: برای گذر از بحران بی آبی 
باید اهالی استان نهایت صرفه جویی را در مصرف 

آب آشامیدنی و کشاورزی داشته باشند.
یخکشی با بیان اینکه امسال زمین های کشاورزی 
ــار اســتــرس  پــایــیــن دســـت رودخـــانـــه تــجــن دچــ
خشکسالی خواهند شد، تأکید کرد: کشاورزان 
شرق استان نباید امسال کشت برنج پرمحصول 
انجام دهند، چون با توجه به میزان باالی آب بری 
این ارقام و کمبود ذخیره سد، با مشکل خشکیدن 

شالیزار ها مواجه می شوند.
وی در خصوص کشت دوم برنج هشدار داد و 
افــزود: به دلیل کمبود آب سطحی و ممنوعیت 
قانونی برداشت آب های زیرزمینی، کشاورزان باید 

امسال از کشت دوم برنج نیز خودداری کنند.
یخکشی ادامه داد: کشاورزان برای گذر از بحران 
کم آبی به جایگزین کردن کشت های کم آب بر، 
نوبت بندی آب، انتخاب ارقام کم آب طلب برنج 
مثل طارم و به ویژه خــودداری از کشت دوباره این 

محصول اقدام کنند.

عملیات ساخت اسکله 
چند منظوره بندر سیریک 

درحال اتمام است

هرمزگان    مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
و شرق هرمزگان، کاپوتاژ مواد معدنی، بانکرینگ، 
واگذاری پورت اپراتوری بندر تیاب، ارائه خدمات 
فنی مهندسی و توسعه گردشگری را از مهم ترین 
فرصت های سرمایه گذاری در بنادر شرق هرمزگان 
اعالم کرد. حمیدرضا محمدحسینی اظهار کرد: 
معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری، 
شناسایی و معرفی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری 
درحوزه گردشگری در بنادر مسافری زیر مجموعه 
از جمله بندر شهید حقانی و هرمز کــه نقش 
تعیین کننده ای در این حوزه دارند، تأمین منابع 
مالی توسعه صنعت گردشگری، تبادل دانش 
تخصصی و بررسی راهکارهای نوین جذب صنعت 
توریسم با توجه به جابه جایی بیش از 3 میلیون 
مسافر و گردشگر در این بنادر از عمده فعالیت های 

کلیدی در این بخش ها محسوب می شود.
وی در خصوص ظرفیت های سرمایه گذاری در بندر 
تیاب نیز گفت: این بندر از جمله بنادر کوچک با 
بازدهی باالست که عملیات ساخت و تعمیرات 
اسکله های آن از سال گذشته آغاز و درحال  حاضر 

مراحل تکمیلی خود را سپری می کند.
حسینی اظهار کــرد: بندر سیریک که عملیات 
ساخت اسکله چند منظوره شمع و عرشه آن در 
حال اتمام و بهره برداری است با عملکردی افزون 
بر 22 هزار تن در سال 1400 از فرصت مناسبی برای 
کاپوتاژ مواد معدنی به سایر جزایر برخوردار است.

مشــکالتی که برای صادرات کیوی به هندوســتان و کشور های حاشیه 
دریای خزر از نظر بهداشتی و سالمتی به وجود آمده موجب شد که برخی 

محصوالت استان روی دست باغداران و یا مراکز بسته بندی استان بماند.
گزيدهگزيده

ــاون  ــعــ ــ کــرمــانــشــاه    م
هــمــاهــنــگــی امـــورعـــمـــرانـــی 
اســتــانــداری کرمانشاه گفت: 
اســتــان کــرمــانــشــاه از ابــتــدای 
امسال تاکنون 31 روز را در شرایط بحران و 

اضطرار گذرانده است.
منوچهر فخری اظهار کرد: استان کرمانشاه 
از ابتدای امسال 31 روز را با شرایط آلودگی 
هوا گذرانده است که 11 روز را در وضعیت 
بــحــران و مابقی را در وضعیت اضــطــرار و 
ناسالم بوده است و همین موضوع مسائل و 

مشکالتی را ایجاد کرده بود.
ــزود: تعطیلی ها در حــوزه اقتصادی  وی افـ
لطمات جبران ناپذیری را تحمیل می کند و 
تالش می شود در صورتی که تعارضی بین 
سالمت و اقتصاد مردم به وجود آید سالمت 

انــتــخــاب شــود و در مرحله اول مـــدارس و 
دانشگاه ها و در صورت نیاز ادارات تعطیل 

شوند.
فخری با بیان اینکه مقرر شده اطالعیه ها 
در ساعت 11 و 22:45 به اطالع عموم برسد 
عنوان کرد: سالمت مردم اولویت و خط قرمز 
مــاســت و تــالش مــی شــود ایــن صــدمــات به 

کمترین میزان ممکن برسد.
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری 
ــا بــیــان ایــنــکــه ایـــن ریــزگــردهــا  کــرمــانــشــاه ب
منشأ خــارجــی دارد، گفت: بنابر دستور 
رئیس جمهور مقرر شده کارگروهی به دبیری 
سازمان محیط زیست کشور تشکیل شود 
و با حضور نمایندگان کشورهای همسایه 
جلسات متعددی بــرگــزار و ایــن مسئله به 

صورت ریشه ای رفع شود.

ــان   اســـتـــانـــدار  ــزگ ــرم ه
هرمزگان با بیان اینکه 13 طرح 
اصلی برای توسعه همه جانبه 
بندرلنگه مصوب شود، گفت: 
اجرای پروژه مزرعه 13 هزار هکتاری مهرگان 
گامی در جهت افزایش ضریب اشتغال و 

افزایش تولید ناخالص ملی است.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان اظهار 
کرد: مصوبات مختلفی در ششمین جلسه 
شورای اداری با محوریت بررسی مشکالت 
بخش های استان مطرح شد که اصلی ترین 
مبحث ما در بندرلنگه بحث اقتصاد دریا 
است، بندرگاه این شهرستان به دلیل وجود 
آبخورهای نامناسب، رشد شناورها و ایجاد 
ظرفیت های جدید به طور قطع باید جابه جا 
شــود و جانمایی جــدیــدی صــورت پــذیــرد و 

ــای شــروع بــه کــار دولــت  در نخستین روزهـ
سیزدهم این موضوع مهم را در دستور کار 

قرار دادیم.
وی اظهار کــرد: گازرسانی به اقصی نقاط 
استان هرمزگان امری ضروری و مهم است 
به همین منظور امسال به مردم شهرستان 
بندرلنگه قول دادیم این مهم انجام شود و 
بایستی در نظر داشت عملیات گازرسانی به 
توسعه شهرستان بندرلنگه کمک بسزایی 

خواهد کرد.
ــروژه اصلی در  وی با اشــاره به اینکه چند پ
حــوزه بندرلنگه به لحاظ زیرساخت ملی 
ــه لحاظ  وجـــود دارد، خــاطــرنــشــان کـــرد: ب
زیرساخت ملی یک کریدور شرق به غرب از 
این شهرستان عبور می کند که برای این مهم 

اعتباراتی قابل توجهی اخذ شد .

گازرسانی به بندرلنگه امسال اجرایی می شودکرمانشاه ۳۱ روز را در شرایط بحران گذراند
خدمت رسانیتغييرات جوی
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