
 ورزشگاه بزرگ یزد یکی از کالن پروژه های نیمه کاره 
ورزشـــی اســتــان اســت کــه اعــتــبــارات قطره چکانی 
اما سفر  نداد  را  آن  از  بهره برداری  سال ها مجال 
ایــن  نــویــدبــخــش تکمیل  یـــزد،  بــه  هیئت دولـــت 
مجموعه است. ورزشگاه بزرگ یزد به عنوان یکی 

از  نـــهـــم،  ــت  ــ از مــصــوبــات دولـ
نیمه تمام  طــرح هــای  بزرگ ترین 
ورزشــی در این استان طی یک 
محسوب  گذشته  دهـــه   نیم  و 

می شود. این مجموعه  بزرگ... 

داغ سودجویی بر تنه درختان بلوط

زاگرسازکمبودامکاناتاطفایحریقمیسوزد
به دلیل تأخیر 15 ساله در ساخت 

بزرگ ترین پروژه ورزشی

سکوهای 
ورزشگاه یزد 
چشم انتظار 

تماشاچی 
مانده است
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رویاهای تجاری که به ساحل نرسید

»گلستان«غنیازثروت
محرومازتوسعه

شهرهای کردستان رنگ زرد 
به خود گرفت

ساالنه 60 هزار دست مبل در مالیر تولید می شود 

شهر جهانی منبت در حسرت 
ورود به بازارهای جهانی 

45درصد مردم اراک مستأجر هستند

نگرانی مستأجران 
بابت گرانی مسکن

ضرورت کاهش ۳۰ درصدی 
مصرف برق در ادارات اردبیل
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نخستین کاروان پیاده مازندران
 به سمت مرقد مطهر 
امام راحل حرکت کرد

تا حرم«  از »حــرم  کـــاروان پیاده  مازندران   
متشکل از اقشار مختلف مردم شهرستان آمل 
بــرای شرکت در سی و سومین سالگرد عروج 
ملکوتی بنیان گذار انقالب اسالمی به مرقد امام 

خمینی)ره( اعزام شد.
اعضای این کــاروان ۶۵ نفره صبح روز گذشته 
پس از زیارت حرم امامزاده ابراهیم)ع( با بدرقه 
رسمی مسئوالن این شهرستان پیاده عازم تهران 
شدند و قرار است مسیر بیش از ۲۰۰کیلومتری 
آمل تا مرقد امام را در مدت هفت روز پیاده طی 
کنند تا در روز ۱۴ خرداد در مراسم سالگرد امام 

راحل شرکت کنند.
حجت االسالم سیدجلیل مرتضوی افزود: هدف 
از این اقدام دوستداران امام امت، تجدید میثاق 
با آرمان های بنیان گذار انقالب و تجدید پیمان 

مجدد با رهبر معظم انقالب است.
وی گفت: هر چه این کاروان ها در انجام این 
رسالت بزرگ یعنی انتقال باورها و ارزش های 
واالی امام و انقالب موفق عمل کنند می توانند 
افراد بیشتری را به حرکت در این مسیر جذب 
کنند. معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
این  بــرای  کــرد: پشتیبانی های الزم  بیان  آمــل 
حرکت و حمایت از کاروان پیاده این شهرستان 
مقابل ستاد گرامیداشت امام راحل و همچنین 
حفاظت در طول مسیر از آن هــا پیش بینی و 

انجام خواهد شد.
زائــران  بقیه  اینکه  بیان  با  حسینی همچنین 
آملی در قالب کاروان سواره و به وسیله اتوبوس 
امــام خمینی)ره(  به مرقد مطهر  و مینی بوس 
اعزام می شوند، گفت: این کاروان در شنبه شب 
۱۳ خرداد به حرم مطهر امام خمینی)ره( اعزام 

خواهد شد.

برگزاری اجتماع »من هم دختر
 حاج قاسم هستم«در زنجان 

زنجان   مسئول واحد خواهران هیئت ثارهللا 
زنجانی  دختران  عظیم  اجتماع  گفت:  زنجان 
تحت عنوان »من هم دختر حاج قاسم هستم« 

برگزار می شود.
سیده فاطمه موسوی از برگزاری اجتماع عظیم 
دخترانه »من هم دختر حاج قاسم هستم« خبر 
داد و گفت: این اجتماع عظیم روز سه شنبه 

۱۴خرداد ماه سال جاری برگزار می شود.
در  عظیم  اجتماع  این  کــرد:  اظهار  موسوی 
برگزار  گلزار شهدای حسینیه شهدا زنجان 

خواهد شد.
مسئول واحــد خــواهــران هیئت ثــارهللا زنجان 
االســالم  حجت  برنامه  ــن  ای سخنران  گــفــت: 
حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری 

ائمه جمعه کل کشور است.

ظرفیت کاروان های حج استان یزد 
تکمیل شد

یزد   مدیر حج و زیارت یزد با بیان اینکه ظرفیت کاروان های 
حج این استان تکمیل شده است، گفت: پروازهای حج تمتع 

یزد از پنجم تا هفتم تیرماه عازم سرزمین وحی می شود.
علی اصغر شریفی زارچی با بیان اینکه اولویت نام نویسی برای 
حج تمتع امسال مربوط به دارندگان فیش ۱۳8۶/۰۳/۲۲ بوده 
است، اظهار کرد: از متقاضیان حج تمتع که در سال ۱۳۹۹ ثبت 
نام کرده اند و سن آن ها زیر ۶۵ سال است نیز ثبت نام مجدد 
به عمل آمد. وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
اولویت اعزام با ثبت نام اولیه در مورخ ۱۳8۶/۰۳/۲۲ است و 
با هماهنگی هایی که با هواپیمایی انجام شده است، فرودگاه 
بین المللی شهید آیت هللا صدوقی یزد عهده دار انتقال زائران 
یزدی خانه خدا به فرودگاه مدینه منوره برای شرکت در مراسم 
معنوی حج تمتع امسال است. شریفی زارچی با بیان اینکه 
حجاج یزدی مدینه قبل هستند، خاطرنشان کرد: پس از دو سال 
وقفه کاروان حج با یک هزار و ۷۴۲ زائر و عوامل اجرایی اعم از 
روحانی، مدیر و معاون کاروان و خدمه در قالب ۱۴ کاروان 8۰، 

8۵، ۱۳۵ و ۱۶۰ نفره طبق برنامه عازم سرزمین وحی می شوند.
شریفی در خصوص شرایط عربستان برای پذیرش زائران با 
توجه به شرایط کرونایی، اظهار کرد: تمامی زائران واجد شرایط 

اعزام باید واکسن کامل را دریافت کرده باشند. 
مدیر حج و زیــارت یزد تصریح کــرد: مهلت اعتبار گذرنامه 
تاریخ  تا  دست کم  بایستی  تمتع  حج  به  اعــزام  متقاضیان 

۱۴۰۱/۱۰/۱۰ باشد.

کاله برداری با پیامک واریز وجه
اصفهان   متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان 
فریب این پیامک ها را نخورند. امیر زاغیان، معاون مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: 
مطابق با اطالعیه وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان طرح نهضت 
ملی مسکن از باز کردن هرگونه پیامک دریافتی از شماره های 

شخصی با موضوعاتی همچون واریز وجه خودداری کنند. 
وی تأکید کــرد: براین اســاس متقاضیان طــرح نهضت ملی 
مسکن استان اصفهان آگاه باشند هرگونه پیامک دریافتی از 
شماره های شخصی با موضوعاتی همچون واریز وجه، جعلی 
و به قصد سرقت اطالعات حساب آن ها بوده و ضروری است 
متقاضیان از باز نمودن لینک های ارسالی در این پیامک ها و 

یا واریز وجه به شماره های اعالمی در آن ها خودداری نمایند.

با هدف رونق صنعت گردشگری در شهر هزار چشمه 

بازار سرمایه گذاری در مراکز آب درمانی اردبیل گرم است
چــشــمــه هــای  ــود  وجــ اردبیل   
از کوه های  آب گرم نشأت گرفته 
از  اردبیل یکی  استان  سبالن در 
مــواهــب الــهــی اســت کــه سال ها 
این  این استان جــاری اســت.  در 
ــدر قــابــلــیــت جــذب  ــ جـــاذبـــه آن قـ
را  آن  از  نــاشــی  اقــتــصــاد  کــه  دارد  را  گــردشــگــر 
از  گرفتن  »کــره  ضرب المثل  همان  بــه  مــی تــوان 

آب« تشبیه کرد.
این  سمت  به  بسیاری  گردشگران  سال هاست 

استان و به ویژه شهر سرعین سرازیر هستند.
و  اســت  سرچشمه  معنی  بــه  لغت  در  سرعین 
خاصیت درمانی مواد معدنی این چشمه ها، این 
اردبیل تبدیل  شهر را به مرکز توریست-درمانی 

کرده و به آن شهرتی جهانی بخشیده است.
بــاکــو نیز موجب  و  ــیــل  اردب نــزدیــکــی  درایــن بــیــن 
اندک  زمانی  با صرف  و  به سادگی  آذری هــا  شده 
این  تمامی  بــاوجــود  امــا  کنند.  اردبــیــل سفر  بــه 
ظرفیت ها به نظر می رسد توریسم درمانی در بین 
ویژه  خدمات  و  استان  ایــن  آب گــرم  مجتمع های 
هنوز  امکانات  ــه  ارائ خصوص  در  گردشگران  به 

سروسامان استانداردی ندارد.
سال هاست طرح ایجاد دهکده سالمت و مجتمع 
آب درمانی نوین برای فعال سازی توریسم درمانی 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  سرعین  در 
بر  گردشگران  جــذب  به منظور  خدمات  سایر  یا 
سر زبان ها افتاده، اما آنچه درواقع قابل مشاهده 
به اتفاق مجموعه های آب گرم،  است هنوز قریب 

خدماتی سنتی ارائه می دهند.

سرمایه گذاری برای مجتمع های مدرن ◾
این  در  اردبیل  مدیرعامل جامعه آب درمانی های 
تومان  تاکنون ۹۰۰ میلیارد  اذعان می کند:  زمینه 
سرمایه گذاری در زمینه آب  درمانی و مجتمع های 
مدرن احداث شده در این حوزه انجام شده است.

ــا بــیــان ایــنــکــه ســرعــیــن یــکــی از  رضـــا آســتــانــی ب
بــه عــنــوان شهر  و  گــردشــگــری  ممتاز  قــطــب هــای 
در  می افزاید:  اســت،  معروف  ــران  ای هزارچشمه 

از  استفاده  بــرای  گردشگر  میلیون ها  ســال  طــول 
آب درمانی  به سرعین سفر می کنند.

اســت سطح  ایــن  بر  تــالش  می کند:  تصریح  وی 
ــه شــده در ایــن مــراکــز ارتــقــا یافته و  خــدمــات ارائ
خدمات تشریفاتی در سطح گردشگری بین المللی 
و مدرن ارائه شود تا رضایت گردشگران داخلی و 

خارجی فراهم آید.
مدیرعامل جامعه آب درمانی های اردبیل بابیان اینکه 
در کنار ۲8۰ هتل و مرکز اقامتی، ۱۱ دهنه آب درمانی 
نیز در سرعین آماده ارائه خدمات هستند، ادامه 
مــی دهــد: بــا احـــداث آب درمــانــی هــای مــدرن تالش 
بخش  ایــن  در  جهانی  مجموعه های  بــا  می کنیم 
رقابت کنیم؛ از همین رو سعی کردیم استانداردهای 

احداث مجموعه های جدید را ارتقا ببخشیم.

راه اندازی کلینیک تخصصی آب درمانی  ◾
جدید  آب درمــانــی هــای  و  هتل  احـــداث  آستانی 

و  داخلی  سرمایه گذاران  حضور  با  را  سرعین  در 
افــزود:  و  کرد  توصیف  مــدرن  و  روبه جلو  خارجی 
شهرستان  ایـــن  در  مــتــعــدد  ســرمــایــه گــذاری  بــا 
تحولی  شاهد  رو  پیش  ســال هــای  در  امیدواریم 
افــزایــش  و  سرعین  گــردشــگــری  بخش  در  جــدی 
اقامت گردشگران داخلی و خارجی در این شهر 

توریستی ممتاز باشیم.
از سخنان خود خاطرنشان  وی در بخش دیگری 
آب درمانی  تخصصی  کلینیک  و  آبــی  پــارک  کــرد: 
در  تــالش ســرمــایــه گــذاران  و  بــا همت  در سرعین 
تومان  میلیارد   ۱۴۰ از  بیش  کــه  اجــراســت  حــال 
سرمایه گذاری در این پروژه عظیم با ایجاد فرصت 
اقــدام است.  نفر در دســت  بــرای صدها  اشتغال 
ظرفیت  اخیر  سال های  در  کــرد:  اضافی  آستانی 
کم نظیری در سرعین در حوزه گردشگری به وجود 
در  تومانی  میلیارد   ۹۰۰ ســرمــایــه گــذاری  و  آمـــده 

آب درمانی های مدرن این شهر داشته ایم.

مدیرعامل جامعه آب درمانی های اردبیل : با سرمایه گذاری متعدد در این شهرستان 
امیدواریم در سال های پیش رو شاهد تحولی جدی در بخش گردشگری سرعین 

و افزایش اقامت گردشگران داخلی و خارجی در این شهر توریستی ممتاز باشیم.
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سمنان   فرماندار شاهرود با بیان اینکه علت 
ایجاد صف های طوالنی در نانوایی های شهرستان 
افزایش تقاضاست، گفت: سعی شده با افزایش 

تخصیص آرد، میزان عرضه مناسب شود.
ابوطالب جاللی درباره آخرین وضعیت نانوایی ها 
و همچنین صفوف طوالنی که بعضاً برای دقایق 
طــوالنــی در بــرابــر نــانــوایــی هــای شــاهــرود ایجاد 
حــال حاضر مشکل  در  کـــرد:  تأکید  مــی شــود، 

تأمین آرد در شهرستان شاهرود وجود ندارد.
وی بیان کرد: واحدهای پخت نان در شهرستان 
شاهرود همگی فعال هستند و نظارت ها بر این 

واحدها نیز تشدید شده است.
معاون استاندار سمنان با بیان اینکه نظارت و 
برخورد با خاطیان حوزه آرد و نان در شهرستان 
شاهرود به صورت جدی دنبال می شود، افزود: به 
جز تعداد کمی از واحدهای نانوایی که تخلفاتی 

را داشته و با آنان برخورد شد، خوشبختانه بقیه 
نانوایان ما در شاهرود با قوانین همراه هستند.

جاللی با بیان اینکه سعی شده درزمینه تأمین 
آرد برای نانوایی ها نیز اقدام جدی صورت گیرد، 
ابراز کرد: امروز با توجه به اقتصاد کشاورزی محور 
این  در  کارگری  آغاز فصل  و همچنین  شاهرود 
اما  یافته  افزایش  نــان  بــرای  تقاضا  شهرستان، 
سعی کرده ایم با تخصیص آرد شرایطی را فراهم 
نانوایی های  برابر  در  کمتری  صفوف  که  کنیم 

شهرستان شاهرود تشکیل شود.
وی با بیان اینکه هیچ افزایش قیمتی در شاهرود 
ــدارد، تأکید کــرد: نــان بــا همان قیمت  وجــود نـ
ایــن حوزه  در  و  مــردم عرضه می شود  به  سابق 
از مردم می خواهیم  نداریم، همچنین  مشکلی 
در صورتی که با مواردی از تخلف مواجه شدند 
با سامانه های مرتبط مثل ۱۲۴ در میان بگذارند.

خبر خبر 

افزایش تقاضای 
نان در شاهرود



رشد اقتصادی 
استان کرمان 
مثبت 4 درصد 
است
رئیس سازمان 
مدیریت و 
برنامه ریزی استان 
کرمان درباره رشد 
اقتصادی استان 
گفت: درصد رشد 
اقتصادی استان 
7.7 در نظر گرفته 
شده است و روند 
رشد اقتصادی استان 
در سال های اخیر 
نوسانی بوده و اکنون 
رشد استان تقریبًا 
مثبت 4 درصد است.

خبر

کهگیلویه و بویر احمد    
این روزها همه انسان های روی 
کــره زمین از کوچک تا بزرگ 
می دانند جنگل ثروت است؛ 
بنابراین آن هایی که دست به 
آتش زدن جنگل های کشور 
می زنند از سر ناآگاهی نیست، بلکه کامالً از 
روی آگاهی و با اهداف سودجویی و تصاحب این 

ثروت خدادادی و برای منافع شخصی است.
استان کهگیلویه و بویر احمد، سال هاست با 
آتش سوزی و قطع درختان روبــه رو است که این 
ــروت ملی ریشه های متعددی دارد،  تخریب ث
چنانچه در ســال ۱۴۰۰ بیش از یک هــزار و ۹۳۰ 
هکتار از جنگل های منابع طبیعی و محیط  زیست 

استان کهگیلویه و بویراحمد در آتش سوخت.
کهگیلویه و بویراحمد دارای یک میلیون و ۲۰۰ 
هــزار هکتار جنگل بــا ۳۱۲ هــزار و ۵۰۰ هکتار 
منطقه حفاظت شده است، به گونه ای که افزون 
بر ۴۰ درصد گونه های دارویــی کشور را در خود 

جای داده است.

درختهاطعمهسودجوییمیشوند ◾
در این استان عده ای درخت های بلوط را به آتش 
می کشند تا پس از خاکستر شدن زغال آن را در 

شهر به زینت قلیان سراها تبدیل کنند.
بــرخــی از روســتــائــیــان هــم بــه طمع اینکه این 
جنگل ها را بــه مــتــراژ اراضـــی کــشــاورزی خود 
بیفزایند، دســت به تخریب، خشکاندن و یا 

آتش زدن آن می زنند.
برخی از عشایر و روستائیان نیز که در فصول 
ســرد و گــرم ســال از دریــافــت سوخت به دلیل 

ناتوانی در ثبت نام های اینترنتی شرکت نفت 
جامانده و یا توان تهیه سوخت را ندارند،  به قطع 
درختان روی می آورند تا از این طریق سوخت 

موردنیاز خود را تأمین کنند.
متأسفانه از موقعی که طرح تنفس جنگل های 
ــرا درآمـــــده فــشــار روی  شــمــال بــه مــرحــلــه  اجــ
جنگل های غــرب افزایش یافته و شمار قطع 

درختان بیشتر شده است.
ــد قطع درخــتــان تأثیر  حتی کرونا نیز روی رون
گذاشت و ازآنجا که گرانی بر اقتصاد بسیاری 
از خانواده های روستایی تأثیر داشته، درنتیجه 
بسیاری از افراد به قطع درختان و یا تولید زغال 

روی آوردند.
با شیوع کرونا بسیاری از جوانان روستایی که 
بــرای کار به شهر رفته بودند در همان ماه های 
ابتدایی سال به دلیل تعطیلی برخی مشاغل و 

بیکاری به زادگاه خود بازگشتند و کار تولید زغال 
و یا تجارت چوب را پیش گرفتند.

مقابلهباآتشبادستانخالی ◾
ــه دل  ــ ــان ک ــ ــت ــرکـــل مـــنـــابـــع طــبــیــعــی اســ مـــدیـ
پرسوزوگدازی از حریق های به وقوع پیوسته در 
این استان دارد، اظهار می کند: دست کهگیلویه 
و بویراحمد برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها 

خالی است.
سعید جــاویــدبــخــت مــی گــویــد: درصــورتــی کــه 
آتش سوزی بزرگی در سطح این استان رخ دهد، 
با کمبود جدی تجهیزات، امکانات، نیرو و اعتبار 

برای پشتیبانی مواجه ایم. 
ــه مــی کــنــد:  از ابـــتـــدای ســـال جــاری  وی اضــاف
تاکنون تنها دو مورد آتش سوزی در جنگل های 
»شالل دون باشت« و »بلوط بنگان« کهگیلویه 

رخ داده است که در پی این آتش سوزی ها حدود 
یک هکتار جنگل و مرتع طعمه حریق شد.

جاویدبخت بابیان اینکه هم اکنون با کمبود نیرو 
در استان مواجه هستیم، اذعان می دارد: در سطح 
استان به ۱۰۷ دیده بان موقت جهت دیده بانی 
عرصه های منابع طبیعی استان و ۵۵۰ هزار هکتار 

از عرصه های جنگلی حادثه خیز نیاز داریم.
ــه مــی دهــد: متأسفانه ازلــحــاظ نیروی  وی ادامـ
انسانی با کمبود جدی روبه رو هستیم، به طوری که 
ــرای ۲۴ پاسگاه میزبانی باید حداقل ۴۸ نفر  ب
نیرو داشته باشیم، امــا متأسفانه مشکالت و 

کمبودهای جدی در این خصوص داریم.
مــدیــرکــل منابع طبیعی اســتــان کهگیلویه و 
بویراحمد با اشــاره به اینکه بــرای پاسگاه های 
قرق بانی، ایست و بازرسی و دیده بانی در استان 
حــداقــل بــه ۱۷۰ نفر نیرو نیاز داریـــم. تصریح 
می کند: بیشترین عامل آتش سوزی جنگل های 
اســتــان عامل انسانی اســت کــه بخشی از آن 
برای دست درازی به منابع طبیعی و بخشی نیز 

غیرعمدی است.
وی مــی افــزایــد: در مقابل افــراد تخریب کننده 
منابع طبیعی و جنگل ها و عامالن آتش سوزی 
جنگل های استان خواهیم ایستاد، به دستگاه 
قضایی معرفی خواهیم کرد و گذشت نمی کنیم.
ــوجــه به  ــود: بـــا ت ــی شـ ــادآور مـ ــ ــ جــاویــدبــخــت ی
کوهستانی بــودن استان بــرای به موقع رسیدن 
در محل آتش سوزی جنگل ها نیاز است یک 
فروند بالگرد در استان کهگیلویه و بویراحمد که 
دارای ۸۵۶ هزار هکتار جنگل و یکی از قطب های 
جنگلی کشور محسوب می شود، مستقر شود 

تا خسارات ناشی از آتش سوزی ها کمتر شود.

داغ سودجویی بر تنه درختان بلوط 

زاگرسازکمبودامکاناتاطفایحریقمیسوزد

خبرخبر
روزروز

اختصاص 350هکتار زمین برای نهضت مسکن در بندرعباس 
هرمزگان      مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: 
در راستای تحقق وعده رئیس جمهور به مردم برای 
ساخت مسکن در کشور و اجرای نهضت ملی مسکن 
امسال ۳۵۰ هکتار زمین در بندرعباس اختصاص 

می یابد.
عباس کمالی افزود: با توجه به نیاز روز افزون به مسکن 

از سوی اقشار مختلف مردم هم اکنون پیگیر تحویل 
زمین در بندرعباس برای نهضت ملی مسکن هستیم 
تا نام نویسی از متقاضیان این طرح به سرعت انجام 

شود.
وی ادامــه داد: دو رویکرد مهم سامان بخشی حوزه 
مسکن و توسعه راه های استان را از زمان حضور در این 

مسئولیت دنبال کرده و ادامه خواهیم داد که دراین 
مدت حمایت های خوبی وجود دارد.

کمالی با اشاره به ضرورت سامان دهی بافت فرسوده 
افزود : یکی از مهم ترین دغدغه ها، سامان دهی بافت 
فرسوده است و در این راستا برنامه های خوبی را در 

دستور کار قرار داده ایم.

مدیرکل راه و شــهــرســازی اســتــان هــرمــزگــان بــا اشــاره 
بــه اهمیت کــار رســانــه اضــافــه کـــرد: رســانــه هــا نقش 
اســاســی در تــوســعــه فرهنگی ، آمــوزشــی و ارتــقــای 
ــایـــد با  آگـــاهـــی جــامــعــه دارنـــــــد؛ بـــنـــابـــرایـــن هــمــه بـ
 هــم افــزایــی حـــوزه رســانــه را در تحقق رسالت هایش

یاری دهیم.

خبر

گرد و غبار 
12 هزار 
خوزستانی را 
راهی مراکز 
درمانی کرد

خوزستان      معاون 
درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز گفت: ۱۲ 
هزار و ۱۹۶ بیمار دارای 
عالیم تنفسی در پی 
وقوع پدیده گرد و غبار 
در خوزستان از ابتدای 
امسال تاکنون، به 
مراکز درمانی مراجعه 
کرده و تحت درمان قرار 
گرفتند.

دکتر حبیب حی بر 
بیان کرد : آمار مراجعه 
بیماران ناشی از گرد و 
غبار به مراکز درمانی 
خوزستان بسیار باال 
بوده که از این تعداد 
بیمار ۱۱ هزار و ۴۵۹ 
نفر به صورت سرپایی 
درمان شده و ۷۳۷ نفر 
در بخش های عادی و 
ویژه بیمارستان های 
خوزستان بستری 
شدند.

خبر
قزوین

   فروش نان با کارتخوان های هوشمند 
این بار در قزوین

 معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
قزوین گفت: فروش نان با کارتخوان های هوشمند 

در نانوایی های قزوین به عنوان دومین استان به 

شکل آزمایشی کلید خورد. مجید رحمانی افزود: 
پس از اجرای این طرح در زنجان، قزوین دومین 
استان کشور به شمار می رود که این طرح در آن 

عملیاتی شده است. وی با بیان اینکه با اجرای این 
طرح، نرخ نان هیچ تغییری پیدا نکرده و با همان 

قیمت های قبلی عرضه می شود،  اظهار کرد: در 
قالب این طرح، شهروندان باید برای خرید نان 
از کارت های بانکی خود استفاده کنند و امکان 

پرداخت وجه نقد وجود ندارد.
این مسئول گفت: در قالب این طرح که در راستای 

اصالحات مربوط به یارانه ها انجام شده ، نانوایان 
آرد را با نرخ آزاد تهیه و خریداری می کنند و 

مابه التفاوت هزینه آن به ازای خریدی که مردم 
از آن ها داشته اند، از سوی دولت به حساب 

نانوایی ها واریز می شود.

امکان سرمایه گذاری 
بدون محدودیت در چابهار

 وجود دارد

سیستان و بلوچستان   مــســئــول اداره 
سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه امکان 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی بدون محدودیت 
در چابهار وجـــود دارد، گفت: ســرمــایــه گــذاران 
قزاقستان می توانند بر اساس توانمندی های کشور 
خود به صورت مشارکتی در پروژه های زیرساختی 
چابهار فعالیت کنند. نــصــرهللا ابراهیمی در 
نشست با مشاوران معاون نخست وزیر قزاقستان 
اظهار کرد: چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است 
و می تواند به عنوان مطمئن ترین، امن ترین و 
کم هزینه ترین کریدور ترانزیتی حمل و نقل بین 
کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا و همچنین 
کشورهای مشترک المنافع از جمله قزاقستان و 

ترکیه مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: اهمیت چابهار به این دلیل است که دو 
کریدور اصلی از سه کریدور جهان از آب های آزاد و 

سایر کشور ها از چابهار عبور می کند.
ابراهیمی ادامه داد: چابهار بیشترین ظرفیت های 
سرمایه گذاری در بخش بندر و ترانزیت ریلی، 

زمینی، دریایی و هوایی را داراست.
مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار 
کــرد: بندر چابهار به واسطه حمل و نقل ریلی و 
زمینی جنوب به شمال از طریق بندر آکتائو و 
کوریک می تواند در حوزه تبادل کاال و حمل و نقل 
نقش آفرین باشد. وی تصریح کــرد: قزاقستان 
می تواند از طریق چابهار با بازار کشورهای چین، 
هندوستان و پاکستان با کمترین فاصله زمانی 
ــادآور شد: امکان  ارتباط برقرار کند. ابراهیمی ی
مشارکت و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
نیز بدون محدودیت و با توجه به نسبت سهم، در 

چابهار وجود دارد.
وی تأکید کرد: قطعاً همکاری بین دو کشور ایران و 
قزاقستان در حوزه های اقتصادی، به پیوند سیاسی 

کشورهای منطقه کمک خواهد کرد.

زندان های استان کرمان
 وضعیت قابل قبولی دارد

کرمان    رئیس کل دادگستری استان کرمان با 
اشاره به اینکه زندان های این استان در وضعیت 
ــرار دارنـــد، گفت: کنترل و کاهش  قابل قبولی ق
جمعیت کیفری زندان ها یک الزام قضایی است و 

باید به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
حــجــت االســالم والمسلمین ابــراهــیــم حمیدی 
در دیــدار با مدیرکل، معاونان و رؤســای زندان ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان افزود: 
کنترل جمعیت کیفری زندان ها یکی از اهداف 
مهم سند تحول و تعالی قضایی است و باید در این 
حوزه به موازات شرایط موجود، برنامه ریزی و اقدام 
کرد. وی یادآور شد: با بازنگری در ساختار قضایی 
کشور و قضازدایی از برخی اقدامات می توان زمینه 
را برای بهبود وضعیت زندان ها فراهم کرد و در کنار 
این موارد باید دید قضات و جامعه نیز به زندان 
تغییر یابد و زندان ها مکانی برای نگهداری افرادی 
باشد که حضور آن ها در جامعه آرامش و امنیت 
عمومی را به مخاطره می اندازد. مدیرکل زندان ها 
واقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان نیز به 
افزایش ۱۷درصدی ورودی زندان ها در سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشــاره کرد 
و گفت: در استان کرمان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت ۴۰۵ زندانی وجود دارد که این تعداد از 
میانگین کشوری باالتر است. حسینی ادامه داد: 
در مجموع ۷۱.۳ درصد ازمددجویان زندان های 

استان متأهل و ۸.۳ درصد غیربومی هستند.
وی گفت: در حال حاضر ۲هزار و ۴۸۱ مورد اشتغال 

مولد در زندان های استان کرمان وجود دارد.
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کردستان     سرپرست روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی کردستان گفت: بر اساس آخرین 
رنگ بندی کرونایی کشور، تعداد شهرهای زرد 
استان از دو شهر به چهار شهر افزایش یافت. 

بهرام کندائی روز شنبه به ایرنا گفت: براساس 
ــراســاس آخــریــن  ــالم وزارت بــهــداشــت و ب اعـ
رنگ بندی، شهرستان های بیجار، دهگالن، 
کامیاران و سروآباد زرد و بانه، سقز، دیواندره، 

سنندج، مریوان و قروه آبی هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط در سه 

شهرستان استان بیمار مبتال به کرونا بستری  
است، اضافه کرد: اکنون در سنندج ۱۳ نفر، 
در کامیاران یک نفر و در قروه هم یک مبتال به 

ویروس کرونا تحت درمان هستند.
سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
کردستان با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته 
هیچ بیمار جــدیــد مبتال بــه کــرونــا در استان 
نداشتیم، ادامــه داد: در حــال حاضر هشت 
بیمار مبتال به کرونا در بخش ویژه )آی سی یو( 

مراکز درمانی استان مراقبت می شوند.

کندائی بــا بیان اینکه مـــوردی از فــوت بــر اثر 
کرونا نیز در شبانه روز گذشته در استان ثبت 
نشده است، یادآور شد: با وجود اینکه شاهد 
فــروکــش کـــردن ابــتــال بــه کــرونــا و کــاهــش آمــار 
مبتالیان در استان هستیم، اما برای ماندگاری 
این وضعیت رعایت نکات پیشگیرانه از جمله 

واکسیناسیون ضروری است.
از اسفند ۱۳۹۸ تاکنون ۲ هزار و ۱۸ بیمار مبتال 
بــه کــرونــا در کردستان جــان خــود را از دست 

داده اند.

خبر خبر 

شهرهای کردستان 
رنگ زرد 

به خود گرفت

سنا
 ای

ع -
زار

د 
عو

س
 م

یزد     ورزشگاه بزرگ یزد یکی از 
کالن پروژه های نیمه کاره ورزشی 
ــارات  ــبـ ــتـ ــه اعـ ــ ــان اســـــت ک ــ ــت اســ
ــی ســـال هـــا مــجــال  ــطــره چــکــان ق
بهره برداری از آن را نداد اما سفر هیئت دولت 

به یزد، نویدبخش تکمیل این مجموعه است.
ورزشــگــاه بــزرگ یــزد به عنوان یکی از مصوبات 
دولــت نهم، از بزرگ ترین طرح های نیمه تمام 
ورزشی در این استان طی یک و نیم دهه  گذشته 

محسوب می شود.
این مجموعه  بزرگ ورزشی با وسعت ۱۴۲ هکتار 
در حاشیه جاده کنارگذر یزد از سال ۱۳۸۶ کلید 
خورده ولی در ۱۵ سال گذشته پیشرفت خوبی 
نداشته است. این طرح بزرگ که مجموعه کاملی 
از نیازهای ورزشــی استان را دربرمی گیرد، طی 
سال های گذشته با تزریق قطره چکانی اعتبار، 
صاحب یکی دو سالن و استخر ورزشــی شده 
ولــی پـــس ازآن، سال هاست ســازه هــای آهنی و 
زنگارگرفته  سالن مسقف دوومیدانی و پیست 
دوچرخه سواری آن، به منظره ای تکراری در برابر 
دیــدگــان آن هــایــی که هر از چند گاهی از جاده 
کنارگذر یزد عبور می کنند، تبدیل شده است. 
ــرای تکمیل  دولــتــمــردان در هــر دوره تدابیری ب
این مجموعه ارائه می کنند ولی پیشرفت طرح 
همچنان نامحسوس است، به تازگی نیز در قالب 
سفر سال گذشته رئیس دولــت، اعتباری برای 
تکمیل این طرح تخصیص یافته که باید دید تا چه 
حد می تواند در پیشبرد این طرح مؤثر واقع شود.

آنچهگذشت ◾
این ورزشگاه با ۱۴۲ هکتار وسعت در حاشیه 
جاده کنارگذر یزد در حال ساخت است. عملیات 
ساخت این مجموعه از سال ۸۶ آغاز شده و با 
گذشت ۱۵ سال پیشرفت خوبی نداشته است.

ورزشگاهی با ۴۰ ریزپروژه که هیچ ردیفی برای 
اعتبارات ملی نداشت.

این طرح با ۴۰ ریزپروژه فاقد مصوبه کمیسیون 
ماده ۲۱۵ برای دریافت اعتبارات ملی است یعنی 
هیچ ردیفی برای دریافت اعتبارات ملی نداشت، 
ــن رو مسئوالن در دولــت یازدهم و دوازدهــم  ازای
تالش کردند پروژه را طرح به طرح پیش ببرند و 

برای آن اعتبار جذب کنند.
ــودجــه دیـــده شد  پــس ازایــنــکــه ایـــن طـــرح در ب
ــرای اجـــــرای آن  ــ مــشــخــص شـــد زمــیــنــی کـــه بـ

تخصیص یافته نیز کاربری ورزشــی نــدارد و این 
تغییر کاربری با پیگیری مسئوالن استان در سال 
۱۳۹۷ اتفاق افتاد. مسئوالن استان برای اینکه 
تکمیل ورزشگاه بــزرگ یزد که نقش زیــادی در 
افزایش سرانه ورزشی یزدی ها و بهره مندی مردم 
بسیاری از شهرستان ها دارد، تصمیم گرفتند در 
قالب ریزپروژه ها، این پروژه بزرگ را به طرح های 

مجزا تفکیک کنند.
در سفر هیئت دولــت بــه اســتــان یــزد در سال 
۱۳۹۸ اعتباراتی برای پروژه های خرد این ورزشگاه 
تخصیص یافت که شامل سالن ورزشی، استخر 
و پیست های مختلف بود. تکمیل بخش های 
دیگر این ورزشگاه در سفر اخیر دولت سیزدهم 
به یــزد به عنوان یکی از مطالبات جــدی حوزه 

ورزش مطرح شد.

انتظارتاسال1403 ◾
مدیرکل ورزش و جوانان استان یــزد در همین 
زمینه از تخصیص اعتبار برای اتمام سه طرح 
نیمه تمام مهم ورزشی استان واقع در ورزشگاه 
بزرگ یزد در قالب مصوبات سفر هیئت دولت به 

استان خبر می دهد.
ــن سفر  ــد: در ایـ مــســعــود شــریــعــتــی مــی گــوی
۹۰میلیارد تومان بــرای طــرح پیست مسقف 
دوچرخه سواری با پیشرفت ۴۰ درصدی فعلی 
در نظر گرفته شد که امید است با این اعتبار، 
شاهد اتمام اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ 
باشیم و یکی دیگر از طرح های ورزشی ورزشگاه 

بزرگ یزد تکمیل شود.
وی بابیان اینکه پیمانکار ایــن پــروژه مشغول 
فعالیت است، ادامه می دهد: سال گذشته هم 
اعتباری برای تکمیل این پروژه دریافت شد اما 
بااعتباری که در سفر اخیر اختصاص یافته دیگر 
نیازی به تأمین اعتبار نیست و کار باید از سوی 

پیمانکار با سرعت پیش برود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد می گوید: پروژه 
پیست مسقف دوومیدانی آیــت هللا هاشمی 
رفسنجانی  و استخر سرپوشیده بانوان مجموعه  

تا سال دیگر به پایان خواهد رسید.
اگرچه مهم ترین طرح های ورزشی نیمه تمام یزد 
در سفر دولت مشمول اعتبارشده اما حال باید 
بر سکوهای این ورزشگاه به نظاره نشست که آیا 
بنا بر گفته مدیرکل ورزش وقت تا سال ۱۴۰۳ این 

وعده ها عملی می شود یا خیر؟

به دلیل تأخیر 15 ساله در ساخت بزرگ ترین پروژه ورزشی

سکوهای ورزشگاه یزد چشم انتظار تماشاچی مانده است

گزارش



حمله ناجوانمردانه 
اشرار مسلح به 

خودرو شخصی 
یکی از مأموران  

ناجا
فرمانده انتظامی 

سیستان و بلوچستان 
گفت: در پی حمله 

ناجوانمردانه اشرار 
مسلح به خودرو 
شخصی یکی از 

مأموران انتظامی 
شهرستان دلگان که به 
همراه خانواده در حال 

طی مسیر در محور 
ایرانشهر به دلگان 

بوده است، این مأمور 
جان بر کف استان  به 

شهادت رسید. 

خبر

کاهش
۲۰ درصدی 

طالق در 
کرمانشاه 

کرمانشاه     معاون 
پیشگیری بهزیستی 

استان کرمانشاه از 
کاهش ۲۰ درصدی 

طالق در استان 
کرمانشاه در سال 

گذشته با تالش مراکز 
مشاوره خبر داد.

مسعود پایدار اظهار 
کرد: دفتر مشاوره از 
دفاتر تخصصی در 
معاونت بهزیستی 

کرمانشاه بوده که 
عمده ترین کار این دفاتر 

پیشگیری از طالق 
زوجین است.

وی افزود: ۴۰ درصد 
از دفاتر مشاوره زیر 

نظارت معاونت 
پیشگیری بهزیستی 

استان است و در حال 
حاضر مشغول انجام 

فعالیت هستند، 
همچنین در سال 
گذشته با عنایت 

خدا و مشاوران مرکز 
مشاوره موفق به کاهش 

۲۰ درصدی طالق در 
استان کرمانشاه بودیم 
که این آمار در کشور ۱۴ 

درصد است.

خبرخبر
روزروز

همدان    شهرستان مالیر با ۸ 
هزار و ۴۰۰ منبت کار مستقیم و 
حدود ۲۵ هزار نفر غیرمستقیم 
عــنــوان شــهــر جــهــانــی مــبــل و 
منبت را از آن خــود کــرده و ۶۵ 
درصــد مبلمان ایــران را تأمین 
می کند. اردیبهشت سال ۹۶ که منبت مالیر پس از 
طی مسیری پرفراز و نشیب ثبت ملی شد، صاحبان 
شهر ملی منبت پا را فراتر گذاشته و عزم خود را برای 
جهانی  شدن این شهر جزم کردند و در نهایت روند 

جهانی  شدن این شهر به افتخارات کشور افزود.
اگر چه پیش  از این هم شهر »اللجین« پایتخت 
سفال شناخته  شده و گردشگران را جلب کرده اما 
ثبت جهانی منبت بر دامنه افتخارات هنرمندان 

این استان افزوده است.

دغدغه تولیدکنندگان ◾
شروع بیماری کرونا، صنعت گردشگری و صنایع 
 دستی ایــن شهرستان را نیز همانند سایر نقاط 
کشور تحت تأثیر قرار داد و موجب کاهش رونق 
کسب وکار در حــوزه صنایع  دستی و گردشگری 
شد و ایــن روزهــا به دلیل افزایش قیمت چــوب و 
یــراق آالت به  گونه ای دیگر رکــود بر این بــازار سایه 

انداخته است.
در مالیر ساالنه بیش از ۶۰ هزار دست انواع مبل و 
منبت تولید می شود که این میزان ۶۵ درصد تولید 

کشور است.
تهیه مــواد اولیه با قیمت بــاال، بیمه فعاالن مبل 
و مــنــبــت و خـــام فـــروشـــی مــحــصــوالت دغــدغــه 

تولیدکنندگان مبل و منبت مالیر است.
علی طاهری یکی از منبت کاران در همین راستا 

می گوید: تأمین مواد اولیه همچون چوب و پارچه از 
مشکالت اصلی حوزه مبل و منبت است.

وی اظهار می کند: این مواد وارداتی است و با قیمت 
ارز آزاد وارد می شود و با باال و پایین رفتن قیمت ارز 

تولیدکنندگان دچار مشکالت زیادی می شوند.
ــران می شود  وی ادامـــه مــی دهــد: وقــتــی چــوب گـ
قیمت مبل هم افزایش پیدا می کند و همین امر 
سبب شده تا بیشتر تولیدکنندگان نتوانند فروش 
اقساطی داشته باشند و یا کارگاه های خود را توسعه 

دهند.
وی ابــراز می کند: بــرای ورود به بــازارهــای جهانی 
باید سالیق و نیازهای بــازار شناسایی و سپس به 
هنرمندان استان منتقل شوند تا آن هــا بتوانند 

همگام با نیازهای بازارهای خارجی تولیدات خود را 
دسته بندی کنند.

طاهری بیان می کند: دست هنرمندان از بازارهای 
جهانی کوتاه اســت لــذا در ایــن راستا دولــت باید 

حمایت جدی از خود نشان دهد.
وی عنوان می کند: در این شهرستان با چوب های 
ــواع مبل و منبت در سه  ــ ــردو و چــنــار ان راش، گـ
ــوع مــصــری، کالسیک و مـــدرن و بــا سبک های  ن
گــل درشــت، گــل ریـــز، انگلیسی، پشت بیضی، 
خرچنگی، متکایی، دسته چوبی، نیلوفری، سوزنی، 
سه بعدی، کالسیک، استیل و راحتی تولید و به بازار 

عرضه می شود.
وی تأکید می کند: اگر فضایی برای عرضه مستقیم 

تولیدات ایجاد و محصوالتی با ظرفیت صادراتی 
تولید شود، به  طور قطع از نظر اقتصادی می تواند 
دستاورد بیشتری برای صنعتگران منبت داشته 
باشد و ایــن موضوع تنها در حیطه اختیارات و 
تــوان دولــت اســت و از دســت منبت کاران محلی 

خارج است.

صنعت مبل سازی نیاز به حمایت دارد  ◾
نماینده مردم مالیر در مجلس با بیان اینکه زمینه 
صـــادرات مبل منبت فــراهــم  شــده اســت اذعــان 
می کند: کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت، 
عمان و امارات به مبل منبت مالیر عالقه بسیاری 
دارند. احد آزادی خواه درباره وضعیت صنعت مبل 
گفت: صنعت مبلمان یکی از پردرآمدترین صنایع 
بازار جهانی است به  گونه ای که کشورهایی مانند 
ایتالیا و ترکیه استفاده مناسبی از این بازار می کنند.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه ایران بنا به دالیل مختلف می تواند بخش 
مناسبی از نیاز بازار مبلمان دنیا به  ویژه مبل منبت 
را تولید کند، افزود: همسایگی با کشورهایی مانند 
قزاقستان، گرجستان و روسیه شرایطی فراهم کرده 
که می تواند چوب مورد نیاز تولید مبل تأمین شود.

وی با بیان اینکه برند جهانی مبل منبت برای ایران 
اســت، اضافه کــرد: با پیگیری از طریق معاونت 
اقتصادی وزارت خارجه، زمینه صادرات مبل منبت 
فراهم  شده است و کشورهای حــوزه خلیج فارس 
مانند کویت، عمان، امارات و... به مبل منبت مالیر 

عالقه بسیاری دارند.
وی عنوان می کند: در صورت تولید پارچه، تسهیل 
واردات چــوب و تأمین رنــگ، صنعت مبل رونق 

بهتری می یابد.

ساالنه 60 هزار دست مبل در مالیر تولید می شود 

شهر جهانی منبت در حسرت ورود به بازارهای جهانی 

ایران بنا به دالیل مختلف می تواند بخش مناسبی از نیاز بازار مبلمان دنیا 
به  ویژه مبل منبت را تولید کند،  همسایگی با کشورهایی مانند قزاقستان، 
گرجستان و روسیه شــرایطی را فراهم کرده که می تواند چوب مورد نیاز 

تولید مبل تأمین شود.
گزيدهگزيده

خبر
ضرورت استفاده از نیروهای
 بومی در حوزه نفت ایالم 

ایالم    نماینده مــردم حــوزه جنوبی ایــالم در 
مجلس بر ضرورت استفاده از نیروهای بومی در 

حوزه نفت و گاز استان ایالم تأکید کرد.
ــان ایـــالم با  ــهــزاد عــلــیــزاده اظــهــار کـــرد: اســت ب
بهره مندی از منابع خــدادادی در حوزه نفت و 
گاز به ترتیب مقام دوم و سوم ذخایر نفت و گاز 
کشور را در اختیار دارد و همین موضوع ضرورت 
استقرار و تشکیل شرکت مستقل نفت و گاز در 

استان را دوچندان می کند.
وی افــزود: از زمان آغاز کار مجلس یازدهم این 
عزم در نمایندگان مردم استان به صورت جدی 
وجود داشته و این موضوع به کمیسیون انرژی 
ارجــاع و به تصویب رسیده است و هم اکنون 
منتظر این هستیم که در صحن مجلس بتوانیم 

از این موضوع دفاع کنیم.
علیزاده عنوان کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده باید یک درصــد از درآمــد صنایع نفت و 
گاز و پتروشیمی به استان ایالم پرداخت شود، با 
رایزنی ها و پیگیری های انجام گرفته برای نخستین 
بار در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ میلیارد تومان به حساب 
سازمان مالیاتی استان ایالم واریز شده است. وی 
بیان کرد: با توجه به وظایف شرکت های نفت و 
گاز در بحث ایفای مسئولیت های اجتماعی، آب 
شرب و راه سازی در قالب مسئولیت های اجتماعی 

بررسی شده است.
وی بــا اشـــاره بــه مــاده ۴۷ قــانــون برنامه ششم 
توسعه و استفاده از نیروها و پیمانکاران بومی 
در حــوزه نفت و گاز گفت: امیدوار هستیم با 
پیگیری های انجام شده این موضوع حل و فصل 

و این قانون در استان اجرایی شود.

اختراع کاربردی دانشگاه ایالم 
برای بهبود شبکه برق کشور

ایالم     اســتــادیــار گــروه بــرق دانشگاه ایــالم از 
اختراعی خبر داد که موجب صرفه جویی و بهبود 

کیفیت روشنایی در معابر عمومی خواهد شد.
دکتر »مجید ولـــی زاده« اظهار کــرد: با توجه به 
افزایش جمعیت و پیشرفت صنایع، مصرف 
انــرژی الکتریکی در کشور رو به افزایش است 
و بــا توجه بــه  محدودیت هایی کــه بــرای تولید 
انرژی الکتریکی در چند سال اخیر داشته ایم و 
برای جلوگیری از خاموشی ها،  یکی از راهکارها 
صرفه جویی در انرژی الکتریکی بهبود راندمان 

مصرف است.
ولــی زاده با بیان اینکه باید به سمت فناوری هایی 
برویم که مصرف انــرژی را پایین بیاورد و در عین 
حال کیفیت را تأمین بکند، تصریح کرد: به کمک 
دانشجویان ممتاز دانشگاه ایــالم شرکتی به نام 
ــم که  مـــدرن صنعت روشــنــایــی تأسیس کــرده ای
به شکل تخصصی در زمینه روشنایی فعالیت 
می کند. وی گفت: در این راستا یک اختراع تحت 
عنوان شبکه های روشنایی بهبود یافته مبتنی 
بر مبدل های منبع جریانی ارائه کرده ایم و نمونه 

اولیه آن ساخته شده است.
عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه ایالم ادامه 
داد: در ایــن ساختار یک ساختار بهبودیافته 
ــدرت و  ــ مبتنی بــر مــبــدل هــای الــکــتــرونــیــک ق
المپ های متناسب با شرایط مبدل را طراحی و 
ساخته ایم، یعنی یک پکیجی که شرکت توزیع 
از آن استفاده کند و مصرف را پایین بیاورد. از 
دیگر مزایای این طرح بهبود راندمان، کمتر شدن 
خاموشی ها، بهبود پروفیل ولتاژ و پایداری شبکه و 
بهبود کیفیت و یکنواختی روشنایی است؛ یعنی 
رضایت مندی شهروندان را ایجاد خواهد کرد و 
سبب می شود این طرح در آینده جایگاه مناسبی 

در صنعت برق داشته باشد.
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سمنان شکر پنج استان کشور را تأمین می کند
سمنان      استاندار سمنان گفت: سمنان شکر موردنیاز 
پنج استان کشور را ارسال می کند و ۱۰۰ تن مرغ روزانه 
از این استان به پایتخت می رود و مشکلی در تأمین آن 

وجود ندارد.
سیدمحمدرضا هاشمی، اظهار کرد: جلسات ستاد تنظیم 
بازار استان سمنان، هر روز صبح و شب در سمنان برگزار 

می شود و رصد جدی بازار را در دستور کار داریم.
ــا و  ــارانـــه هـ ــالح نــظــام یـ ــ ــرح اصـ وی گــفــت: اجـــــرای طــ
عادالنه سازی پرداخت آن اقدام بسیار مهمی است و 
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز فرمودند همه باید از 

سیاست های جدید دولت حمایت کنند.
استاندار سمنان افــزود: در بحث کاالهای اساسی، در 

اســتــان سمنان همه مشکالت رفــع شــده و در تأمین 
مرغ، شکر، تخم مرغ، برنج و سایر کاالهای اساسی هیچ 

مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سمنان شکر موردنیاز پنج استان 
کشور را تأمین می کند، عنوان کرد: بخش قابل توجهی 
از نیاز تهران به مرغ به طور شبانه روزی از طریق سمنان 

تأمین می شود.
هاشمی یـــادآور شــد: در هــر شــبــانــه روز، ۱۰۰ تــن مرغ 
موردنیاز تهران از طریق سمنان تأمین می شود و به همین 
خاطر، تدابیر الزم اندیشیده شد تا کشتارگاه های استان 
سمنان به طور شبانه روزی به فعالیت خود ادامه دهند و 

مردم با مشکلی مواجه نشوند.

خبر
گیالن

   عقب ماندگی گیالن در جهش مسکن ملی
نماینده مردم رشت و خمام در خانه ملت با بیان 
اینکه در جهش مسکن ما از استان های کشور به 

نظر می رسد عقب هستیم، افزود: تهیه زمین 
و ارتفاع سازی با توجه به اقلیم گیالن باید با 

دقت صورت بگیرد.  سید علی آقازاده در نشست 
هماهنگی با تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی 
و خدماتی استان افزود: تهیه زمین و ارتفاع سازی با 

توجه به اقلیم گیالن باید با دقت صورت بگیرد.
وی بر ضرورت عبرت گیری از مسکن سازی 

در دولت های گذشته تأکید کرد و گفت: الزم 
است ارزیابی دقیقی از عملکرد مسکن سازی در 
گذشته داشته باشیم؛ چراکه همچنان مردم در 
اجرای مسکن مهر مشکالتی را دارند و نیازمند 

پیگیری است.

نماینده مردم رشت و خمام در خانه ملت با اشاره به 
پروژه های راه ناتمام در استان افزود: راه لوشان به 
رودبار سال ها به عنوان یک مطالبه باقی مانده که 
باید اقدام عاجلی در این رابطه از سوی مسئوالن 

استانی صورت بگیرد.

کرمانشاه   مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جــاده ای استان کرمانشاه، ترانزیت خروجی 
از پایانه مرزی پرویزخان از ابتدای سال جاری 
تاکنون را ۷ هزار و ۶۱۴ تن کاال اعالم کرد و گفت: 
این میزان نسبت به سال گذشته با ۲ هزار ۸۱۱ 

هزار تن، افزایش ۱۷۰ درصدی داشته است.
»فریبرز کرمی« تعداد ناوگان ترانزیت خروجی 
را ۶۸۵ خودرو اعالم کرد و افزود: در سال گذشته 
فقط ۲۰۳ خودرو از پایانه مرزی پرویزخان خارج 
ــن آمـــار از رشـــدی ۲۳۷ درصــدی  شــده انــد و ای

برخوردار است.
وی اضافه کرد: تعداد ناوگان ترانزیت ورودی 
از پایانه مرزی پرویزخان ۷ هزار و ۳۴۴ خودرو 
است که نسبت به سال گذشته ۳۲۵ درصد 
افزایش داشته و ترانزیت ورودی ۱۹۹ هزار و ۴۶۰ 
تن است، این در حالی است که سال گذشته ۴۲ 
هزار و ۱۴۰ هزار تن بوده و با رشدی ۳۷۳ درصدی 

روبه رو هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشاه در ادامه گفت: تعداد ناوگان بارگیری 

شده طی دو ماه سپری شده از سال جــاری از 
پایانه مــرزی پرویزخان به سمت اقصی نقاط 
کشور ۶ هــزار و ۴۲۸ عدد است که این تعداد 
ناوگان ۱۶۹ هزار و ۶۵۷ تن کاال را ترانزیت کرده 
و افزایش یک هزار و ۷۶۶ درصدی داشته دارد.

وی در پایان افزود: از دالیل گرایش تجار عراقی به 
انجام مبادالت تجاری از پایانه مرزی پرویزخان 
ــودن مسیر، راه دسترسی مناسب و  هموار ب
ارزان ترین مسیر برای صادرات و حمل کاالهای 

ایرانی است.

خبر خبر 

افزایش ترانزیت 
کاال از پایانه مرزی 

پرویزخان

مرکزی    در حالی  که خبرهای 
منتشره و دستورات دولتی بر این 
پایه استوار اســت که نــرخ اجــاره 
بیش از ۲۵درصـــد افــزایــش پیدا 
نکند اما به نظر می رسد رقم ها در کف بازار حرف 

دیگری می زنند!
ــد قیمتی مسکن در کشور  ــ پیش بینی رون
وابستگی بسیاری به متغیرهای کالنی همچون 
رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور 
دارد و باید گفت این عوامل بر همه  ارکان ساخت 
مسکن مانند مصالح ساختمانی و سازه های 
فوالدی همچون تیرآهن، میلگرد و سیمان اثرگذار 
است. عده ای فضای مجازی را مقصر می دانند؛ 
برخی انگشت اتهام به  سوی دولــت به دلیل 
کاهش تولید مسکن دراز کرده اند و برخی هم 
نبود برنامه ریزی در این راستا را علت حادثه 

می خوانند. 

 قیمت از دست اتحادیه امالک هم  ◾
در رفته است 

رئیس اتحادیه مشاورین امالک اراک با بیان 
اینکه به  طور میانگین حــدود ۴۵درصــد مردم 
اراک مستأجر هستند به ایسنا گفته است: با 
توجه به اینکه در فصل اجاره بها و نقل وانتقال 
مستأجران قرار داریم، شاهد افزایش قیمت در 
این فصل هستیم و متأسفانه فضای مجازی 
و سایت دیــوار مــقــداری قیمت ها را از دست 
مشاورین امــالک گرفته اند و در واقــع قیمت 

کارشناسی از دست مشاورین امــالک گرفته  
شده است.

بهروز عسگری اذعان می کند: در این شرایط خود 
مالکان قیمت را در سایت دیوار و فضای مجازی 
درج می کنند و هیچ  گونه بررسی نیز در این 
رابطه وجود ندارد، قیمت هایی که موجران درج 
می کنند باالتر از قیمت کارشناسی است و برخی 

مواقع مستأجر نیز این قیمت را قبول می کند.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک اراک تصریح 
می کند: در این رابطه تقاضا داریــم ارگان های 
مربوطه طبق مصوبه جدید مجلس در این 
رابطه، بررسی الزم را در راستای شناسایی این 
افــراد انجام دهند تا از انتشار این قیمت های 

گزاف کمی جلوگیری شود.
وی اذعان می کند: متأسفانه بسیاری از موجران 

واحــدهــای زیـــادی دارنـــد و بــه حــدی افــزایــش 
اجاره بها در خصوص آن ها اعمال کرده اند که 

اصالً قابل  مقایسه با ارزش ملک نیست.
عسگری بــا اشـــاره بــه اینکه در بیشتر مــوارد 
اجاره بها بیش از ۱۰۰ درصــد افزایش داشته، 
ادامــه می دهد: گران فروشی توسط این افراد 
صورت می گیرد اما مشاور امالک باید جریمه آن 

را پرداخت کند که این درست نیست. 
وی اذعان می کند: در این راستا مشاورین امالک 
در حال تهیه طوماری هستند که اعالم کنند 
ریشه گرانی ها جای دیگری است و این گرانی در 

حال ضربه زدن به این صنف است.

راه اندازی تعاونی های مسکن چاره ساز است ◾
ــالک اراک  ــن امــ ــه مــشــاوری ــحــادی ــیــس ات رئ

می گوید: در ایــن شــرایــط اقــتــصــادی، برخی 
مــشــاوریــن امـــالک اعـــالم آمــادگــی کــرده انــد 
که برای کمک به مــردم، تنظیم قــرارداد را به  

صورت رایگان انجام دهند.
عسگری با بیان اینکه به  طور میانگین حدود 
۴۵ درصد مردم اراک مستأجر هستند، ادامه 
می دهد: در سال های ۹۸ و ۹۹ شهرهایی مثل 
مهاجران و امیرکبیر واحــدهــای خالی زیــادی 
داشتند امــا در حــال حاضر اجاره بها در این 
شهرها نیز افزایش پیدا کرده و تمام واحدها پر 

شده و قیمت ها نیز افزایش داشته است.
وی بیان می کند: ای  کاش سیاستی اجرا می شد 
که تعاونی های مسکن دوباره راه انــدازی شوند 
و حمایت الزم از آن ها صورت گیرد تا بتوانند 
واحدهایی با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر بسازند، واحد 
بزرگ و لوکس خالی از سکنه زیادی وجود دارد 
اما واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر که مناسب برای 
سکونت قشر متوسط و ضعیف جامعه باشند، 

وجود ندارد.
وی هماهنگی عرضه و تقاضا را عامل رفع 
ــراز می کند: در هشت  مشکالت دانسته و اب
سال گذشته هیچ اتفاقی در حوزه مسکن رخ 
ــداده و همه در حد شعار باقی  مانده است،  ن
دولت هیچ تصمیمی برای مسکن نگرفته و تأثیر 
تصمیم کنونی اش در چهار سال آینده خود را 
نشان می دهد بنابراین الزم است ابتدا با تزریق 
مسکن حباب مسکن شکسته شود تا شرایط 

کمی مناسب و عادی شود.

45درصد مردم اراک مستأجر هستند

نگرانی مستأجران بابت گرانی مسکن

گزارش



  شکر با نام 
تجاری »آ ۳« 
غیراستاندارد 
است
مدیرکل استاندارد 
البرز گفت: بنابر 
بازرسی کارشناسان 
استاندارد از سطح 
بازار و اعالم اداره 
کل امور حقوقی و 
مجلس سازمان ملی 
استاندارد ایران، شکر 
با نام تجاری آ ۳، با 
عالمت استاندارد 
و بدون ذکر نام و 
نشانی تولید کننده، 
جعلی بوده و مورد 
تأیید استاندارد 
نیست.

در  حاشيه

96 درصد 
چهارمحال و 
بختیاری دچار 
خشکسالی 
است

چهارمحال 
و بختیاری   
 مدیر کل هواشناسی 
چهارمحال و بختیاری 
گفت: 96/2 درصد از 
مساحت این استان 
دچار خشکسالی شده 
است.

مهران چراغ  پور با اشاره 
به اینکه چهارمحال و 
بختیاری جزو ۱۰ استان 
خشک کشور است، 
اظهار کرد: این در حالی 
است که روزی این 
استان تأمین کننده ۱۱ 
درصد از آب کشور بود.
وی با بیان اینکه  96/2 
درصد از مساحت 
استان با خشکسالی 
رو به رو شده است، 
تصریح کرد: 4۰/2 
درصد از مساحت 
چهارمحال و بختیاری 
با خشکسالی بسیار 
شدید مواجه است.
وی گفت: به دلیل 
اتمام ذخایر برفی 
استان بحران آب برای 
چهارمحال و بختیاری 
امسال دور از انتظار 
نیست.
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افقی ◾
 ۱. کوهنورد نیوزیلندی و از نخستین 
فــاتــحــان قله اورســـت - انـــدوه 2. کالم 
صریح – پشت سر چیزی – برداشت 
ــورت آدم  ــ مــحــصــول – مـــــزه ای در صـ
بــداخــالق 3. یومیه – شیشه نشکن 
ــز – صفحه  ــ ــرب – رم 4. مــرغــابــی عــ
اینترنت – سنگ آسمانی 5. یاقوت 
زرد - جــاکــارتــا ، پایتخت انــدونــزی در 
 این جزیره واقع شده - رنگ موی فوری 
6. پشت سر – ترمینال – مرغ سعادت 
7. کشور قوم رومن – گستردنی صیاد – 
خاک کوزه گری 8. نابجا- صحابی پیامبر 
ــم)ص( مــعــروف بــه حــکــیــم امــت  ــظـ  اعـ
9. پشته خــاک – چــاهــی در جهنم - 
شباب ۱۰. پایداری برسر پیمان -  قند 
ــوب ســبــزرنــگ تــه جــوی   ســوخــتــه - رسـ
۱۱. مجازات شرعی – رفتار از روی خرام 
- شمارگان ۱2. ایستاده – حرف پیروزی 
– غیرعمد – بز کوهی ۱3.  افسانه ای 
– نرمی رفتار ۱4. سرزمین – لقبی در 

چرخ نخریسی – علف باید به دهانش 
شیرین بیاید – چوب خوشبو ۱5. زادگاه 
رازی – خواننده تیتراژ فیلم سینمایی 

»آرایش غلیظ«

عمودی ◾
 ۱. رنــــگ طــبــیــعــت – مــصــرف شــمــار 
- انــتــهــایــی 2. مــــرواریــــد درشـــــت – 
سینی چــوبــی یــا فــلــزی کــه در آن میوه 
می گذاشتند- هزار عرب – مقابل نقدی 
3. حیله و فریب – دگرگونی سیاسی 
- تسلط داشــتــن 4. عــزیــز و گــرامــی - 
بدنهاد 5. بچه تازه متولدشده – لقب 
اشــرافــی اروپــایــی - جمهور 6. طویل – 
از زبــان هــای برنامه نویسی رایــانــه ای - 
گــاز تنفسی 7. صــوت تنبیه – سمت 
و ســو – خــودروســاز بدعهد فرانسوی 
– چــه وقــت؟ 8 . از نیروهای چهارگانه 
ــداز 9. دشمن  ــرانـ ارتــشــی – نــوعــی زیـ
سرسخت - مار عظیم الجثه خطرناک - 
»ضمیر همیشه غایب«+»ابر زمینی« 

- شیر خوراکی ۱۰. رودخانه مرزی – از 
ورزش هــــای گــروهــی - آشــتــی ۱۱. بــرای 
محافظت از چیزی روی آن می کشند – 
آسیاب خانگی – به هیجان آوردن کسی 
۱2. گمان – نشانی که روی سینه نصب 
شود ۱3. پردازنده الکترونیکی – سرباز 
همه فن حریف – خواهروبرادر اصلی ۱4. 
ناآشنا – سنگ زیرین آسیاب – پسوند 
آغشتگی - بیماری ۱5. نمونه خــروار 
است – دریچه هوای موتور خودرو – از 
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خبر گلستان    بر اســاس اسناد 
تاریخی، بندرگز قدمت 5۰۰ 
ساله دارد و در دوران قاجار با 
ایجاد یک تجارت خانه یا انبار 
بزرگ کاال توسط روس ها این 
بندر قطب مهم اقتصادی و 

تجاری منطقه محسوب می شد.
پــس ازآن هم در زمان پهلوی اول، روس هــا برای 
تسهیل در امر تجارت در یک کیلومتری ساحل 
بندرگز انبار و فانوس دریایی بلندی بنا کردند و 
در سال ۱3۰6 با احداث راه آهن سراسری و ورود 
آن به بندرگز، حمل ونقل کاال به نقاط دیگر ایران 

راحت تر و تجارت رونقی مضاعف یافت.
چند سال بعد با برپا شدن شهر بندر ترکمن 
و تأسیس اسکله دریایی بزرگ آن و همچنین 
عقب نشینی آب دریا در ساحل بندرگز، دوران 
رونــق تجاری و اقتصادی بندرگز بــه مــرور روند 
افول را در پیش گرفت و بندر ترکمن فعال تر شد.
در دهه 8۰ هرچند از رونــق تجاری و اقتصادی 
دو بندر گز و ترکمن کاسته شده بود، اما احداث 
نخستین بندر خصوصی کشور در »خواجه 
نفس« ایجاد ظرفیت تازه اقتصادی در سواحل 
خزری استان را نوید می داد، اما باگذشت بیش 
از یک دهه ساخت  بندر خواجه نفس هم به 
رویا تبدیل شد و مدال نخستین بندر خصوصی 
هم به استان های همجوار تعلق گرفت و حاال 
هم  چشم امید مسئوالن و ساحل نشینان به 
ساخت بندر سبز خزری در شمالی ترین قسمت 
حاشیه شرقی دریای خزر در گمیشان است تا 
رویــای پهلو گرفتن کشتی را بــرای گلستانی ها 

محقق کند.

در انتظار تولدی دیگر ◾
گلستان، ۱3۱ کیلومتر از نوار ساحلی پهنه خزر 
را به خود اختصاص داده و یکی از استان های 

ساحلی کشور محسوب می شود.
بــر اســاس تــاریــخ دریــانــوردی و اطلس دریایی 
ایران درگذشته خیلی دور و حدود هشت دهه 

پیش بندر ترکمن فعال ترین بندر دریــای خزر 
بوده و از جایگاه ویژه اقتصادی، تجاری و نظامی 

برخوردار بود.
از دهه 7۰ به بعد با پسروی آبخور آب در بندرها 
و مشکل پهلودهی کشتی در این بندرها استان 
گلستان متروکه شــد و البته در ســال ۱373 
بندرگز با فلسفه وجودی مسافری و گردشگری 
رونقی دوبــاره یافت. در حال حاضر بنادر گز و 
ترکمن به واسطه پسروی آب دریا از حیث تجاری 
خارج شده اند و بااینکه این دو بندر همچنان 
ــد، امــا  ــ ظــرفــیــت گــردشــگــری و تــوریــســتــی دارنـ

به درستی از این ظرفیت استفاده نشده است.

نجات خلیج گرگان ◾
آنچه امــروز بــرای ایــن استان ضــروری و حیاتی 

است، نجات خلیج گرگان است.
گلستان دارای ۱8 میلیون مسافر عبوری و البته 
با وجود این ظرفیت در زمره استان های دارای 
بیشترین تعداد بیکار است، اگر برای پسروی 

آب و خشک شدن خلیج گرگان چاره اندیشی 
نکنیم تا چهار یا پنج سال آینده خلیج باتالقی 
و خشک شده و همین اندک گردشگر را هم در 

سواحل گلستان نخواهیم داشت.
ــوان یــکــی از  ــه عــن ــان گــلــســتــان هـــمـــواره ب اســت
قطب های ورزش هــای ساحلی کشور به شمار 
مـــی رود و حضور تیم مــلــوان بندرگز در لیگ 
برتر فوتبال ساحلی و همچنین ورزشــکــاران 
گلستانی که در تیم های ملی والیبال ساحلی 
حضور دارند گواه این مطلب است، اما با وجود 
تمامی این ظرفیت ها و پیشینه گلستان، جای 
خالی یک مجموعه ورزشی ساحلی در استان 

احساس می شود.

حال امروز ◾
در شرایط کنونی، گلستان نه چنان کارخانه های 
بزرگ و صنایع مادر دارد و نه طرح های درآمدزای 
پایدار که بر اساس آن امیدوار به آینده روشن 

بخش اشتغال آن بود.

بــراســاس آمــارهــای مــوجــود، گلستان در زمــره 
استان های دارای بیشترین تعداد بیکار است 
و با وجــود همه  توانمندی ها در نقاط گوناگون 
آن، هنوز از این قابلیت ها برای رونق بخشیدن 
بیشتر به توسعه فضای کسب و کار استفاده 

نشده است.
سکونت اقــوام گوناگون با خــرده فرهنگ های 
تقریباً دســت نــخــورده بــه هــمــراه قابلیت های 
گردشگری طبیعی شهرهای استان، گلستان را 
به مرکزی دارای ظرفیت های بالقوه برای تقویت 
گردشگری تبدیل کــرده که اگــر برنامه درستی 
برای به کارگیری آن وجود داشته باشد، بی تردید 
بخش عــمــده ای از  محدودیت های مرتبط با 

اشتغال برطرف خواهد شد.
بنا بر گفته مسئوالن، گلستان دارای ۱8 میلیون 
مسافر عبوری است، اما چرا با این حجم خودرو 
و مسافر عبوری شاهد بیکاری، نبود درآمد، عدم 
اشتغال و بحران بیکاری هستیم، سؤالی است 

که باید برنامه ریزان این استان پاسخ دهند.

خبرخبر
روزروز

ضرورت کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ادارات اردبیل
اردبیل    مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
اردبیل گفت: ادارات باید در تابستان ســال جــاری، 

مصرف برق خود را بین 3۰ تا 6۰ درصد کاهش دهند.
حسین قدیمی اظهار کرد: تمامی دستگاه های اجرایی، 
بانک ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی 
در تابستان سال جــاری، باید مصرف برق خود را در 

ساعات اداری به میزان حداقل 3۰ درصد نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
افـــزود: همچنین باید مصرف بــرق در ادارات دولتی 

در ساعات غیراداری به میزان 6۰ درصد کاهش یابد.
حسین قدیمی ادامـــه داد: شــرکــت هــای تــوزیــع برق 

موظف شده اند بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت کنند 
و با نصب کنتورهای هوشمند و تجهیزات قطع و وصل 
از راه دور نسبت به پایش و کنترل مصرف مشترکان تا 

سقف تعیین شده اقدام نمایند.
قدیمی بیان کــرد: هر کــدام از ما می توانیم با انجام 
دادن راهکارهای ساده مدیریت مصرف از قبیل عدم 

اســتــفــاده از وســایــل پرمصرف برقی در ســاعــات اوج 
مصرف نسبت به کاهش مصرف برق و حفظ پایداری 

شبکه سراسری برق اقدام کنیم.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
گــفــت: بــا کمی صــرفــه جــویــی مــی تــوانــیــم در کاهش 

چشمگیر مصرف انرژی برق مؤثر باشیم.

خبر
اصفهان

اورژانس اصفهان   
با کمبود پایگاه مواجه است

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان گفت: 
نسبت به برنامه ششم توسعه، ۳6 پایگاه اورژانس 
۱۱۵ در استان کم داریم که بیشتر آن ها مربوط به 

کالنشهر اصفهان است. فرهاد حیدری افزود: در 
زمان حاضر ۱6۰ پایگاه اورژانس، پنج اتاق فرمان و 
دو اتوبوس آمبوالنس در استان اصفهان فعال است. 
وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۸۰ پایگاه در حوزه 
شهری، ۷9 پایگاه در جاده ها و یک پایگاه مربوط به 

اورژانس هوایی است، تصریح کرد: پایگاه شهری 
اورژانس بر اساس آیین نامه طرح پوشش فراگیر 
اورژانس پیش بیمارستانی به ازای هر ۵۰ هزار 

جمعیت در مراکز شهرهایی که دانشکده یا دانشگاه 
علوم پزشکی دارند و اضافه بر آن به ازای هر 6۰ 

هزار نفر جمعیت بعدی راه اندازی می شود. وی در 
مورد پایگاه جاده ای نیز اظهار کرد: به فاصله  هر 

۴۰ کیلومتر راه اصلی در مبادی ورودی و خروجی 
شهرها و  ۱۵ دقیقه زمان رسیدن بر بالین بیمار 

پایگاه جاده ای اورژانس راه اندازی می شود.

90 درصد سد کوثر گچساران
 آب گیری شد 

کهگیلویه و بویراحمد     مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد از پر بودن 
9۰ درصد سد کوثر گچساران و 5۰ درصد سد شاه 

قاسم یاسوج خبر داد.
آرش مصلح با اشاره به اینکه سدهای کوثر و شاه 
قاسم دو سد در حال بهره برداری استان هستند، 
افـــزود: سد کوثر هم اکنون معادل 49۰ میلیون 
مترمکعب حجم دارد که تقریباً 9۰ درصد آن پر 
و بیشترین درصد پرشدگی در میان کل سدهای 

کشور را دارد.
وی گفت: حجم آب ذخیره شده در پشت سد 
شاه قاسم حدود 5/4 میلیون مترمکعب ومعادل 
5۰ درصد آن است. وی با بیان اینکه خوشبختانه 
در سد کوثر مشکلی در راستای تأمین نیازهای 
شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست وجود 
ندارد، اظهار کرد: هم اکنون برنامه ریزی تأمین کل 
نیازها در سال جاری از سد کوثر با اطمینان پذیری 

۱۰۰درصد انجام خواهد شد.
مصلح ادامــه داد: سد شاه قاسم نیز صرفاً تأمین 
آب کشاورزی را در اهداف خود دارد که هم اکنون 
بخشی از اراضی منطقه از آب آن در کشت بهاره 
استفاده می کنند. وی خاطرنشان کرد: برنامه انتقال 
آب مــازاد رودخــانــه دشــت روم در فصل زمستان 
به سد شاه قاسم برای بهبود ظرفیت آن در حال 
اجراست که درصــورت تکمیل آن مشکل کاهش 
ظرفیت حجم سال های آتی برطرف خواهد شد. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه 
و بویراحمد میزان بــارش در استان را حــدود ۱۱.2 
میلیارد مترمکعب در سال عنوان کرد و ادامه داد: 

این میزان معادل ۱۰ درصد بارش کشور است.

محرومان بیجار خدمات پزشکی
 رایگان دریافت کردند

کردستان- ایرنا    فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه بیجار گفت: قرارگاه جهادی امام رضا 
)ع(، به مناسبت سالروز آزادســازی خرمشهر با 
اعــزام ۱2۰ متخصص پزشکی، دندانپزشکی و 
دامپزشکی به روستاهای بخش خسروآباد بیجار، 
به بیش از 2 هزار نفر از اهالی این مناطق خدمات 

رایگان ارائه کرد. 
سید مرتضی میرآقایی روز شنبه اظهار کرد: در 
قالب طــرح شهید عبدهللا باقری، سه قــرارگــاه و 
9گروه جهادی از چند روز پیش برای ارائه خدمات 
رایگان پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی در 

دهستان خسروآباد مستقر شده اند.
ــاره بــه اینکه پزشکان مستقر در این  وی بــا اشـ
اردوی جهادی روزانــه حدود 5۰۰ بیمار را ویزیت 
و خدمات ترمیم دندان، کشیدن و عصب کشی 
رایــگــان ارائــه می کنند، افـــزود: عــالوه بر روستای 
ــای دیگر خــدمــات گــروه  خــســروآبــاد در ۱4روســت
جهادی در زمینه های کــشــاورزی و دامپزشکی 

توسط جهادگران ارائه شده است.
ــرح، ۱2۰ نــفــر از  ــن طــ بــه گفته وی در قــالــب ایـ
دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مختلف 
پزشکی با هدف خدمت به مردم مناطق محروم و 

کم برخوردار در این منطقه حضور پیدا کرده اند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه افزود:  در سال 
۱396 در منطقه حسن آباد شاهد حضور گروه های 
جهادی پزشکی بودیم، در سال ۱398 هم گروه 
جهادی منتظران ظهور در منطقه بابارشانی اقدام 
به ارائه خدمات رایگان به اهالی روستاهای منطقه 
کرد. دهستان خسروآباد که در 45 کیلومتری شهر 
بیجار واقع شده است، از کمبود امکانات پزشکی 
و خدماتی رنج می برد و برگزاری اردوهای جهادی 
می تواند کمک مؤثری برای رفع مشکالت مردم 

این منطقه باشد.

کرمانشاه    مدیرکل آموزش و 
پرورش استان کرمانشاه با اشاره 
به آغاز نام نویسی دانش آموزان 
ــنــده،  ــال تحصیلی آی ــرای سـ ــ ب
گــفــت: دریــافــت وجـــه بـــرای نــام نــویــســی در 

مدارس کرمانشاه ممنوع است.
سلمان محمدی اظهار کــرد: پیش ثبت نام 
نوآموزان کرمانشاهی شامل دانش آموزان پایه 
اول ابتدایی و پیش دبستانی از ابتدای خرداد 
ماه در استان کرمانشاه آغاز شده و تا مرداد 

ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه 
تصریح کرد: برای سنجش سالمت نوآموزان 
در اســتــان 37 پــایــگــاه سنجش شــامــل 23 
پایگاه ثابت و ۱4 پایگاه سیار در نظر گرفته 
شده که از تاریخ 22 خرداد فرایند نوبت دهی 
و از چهارم تیر ماه فعالیت این مراکز آغاز 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه نام نویسی 

سایر دانــش آمــوزان پس از پایان امتحانات 
آغاز می شود، گفت: ثبت نام دانش آموزان 
ــالم نتیجه  ــم پــس از اعــ ــایــه هــفــتــم و دهـ پ
صورت می گیرد و سایر دانش آموزان مقاطع 
تحصیلی بــه صــورت خــودکــار در پایه بعد 

ثبت نام می شوند.
مدیرکل آمــوزش و پــرورش استان کرمانشاه 
تأکید کــرد: مــدارس دولتی و هیئت امنایی 
برای نام نویسی دانش آموزان به جز دریافت 
حق بیمه و کتب درســی، حق دریافت وجه 
اضافی ندارند و در جریان سال تحصیلی با 
رضایت والدین می توانند کالس فوق برنامه 

برگزار کنند.
محمدی با اشاره به وضعیت پرداخت شهریه 
ــرای مـــدارس غیردولتی، خاطرنشان کــرد:  ب
مدارس غیردولتی نیز تا زمان اعالم نرخ نامه 
جدید بر اساس مصوبه سال گذشته شهریه 

دریافت خواهند کرد.

آذربایجان شرقی    رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شرقی از ایجاد واحد 
ــوالد با سرمایه گذاری ۱2  ذوب ف
هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در استان 

خبر داد.
ــدازی این واحــد در  ــزود: با راه انـ صابر پرنیان اف
سه ماه آینده، زمینه اشتغال 3۰۰ نفر فراهم 

می شود.
وی اظهار کرد: در حوزه فوالد پس از استان های 
اصفهان و خوزستان که بیشترین سرمایه گذاری 
دولتی در آن ها انجام شده، آذربایجان شرقی در 
رتبه سوم کشوری و از لحاظ میزان سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در رتبه  نخست قرار دارد.
ــه اهــمــیــت  ــا اشــــــاره بـ ایــــن مـــقـــام مــســئــول بـ
ــه گــذاری بــخــش خــصــوصــی در حــوزه   ســرمــای
ــوازم خــانــگــی،  ــ صــنــعــت گــفــت: در صــنــایــع لـ
قطعه سازی و... در رتبه های اول و دوم کشور 

قرار داریم. پرنیان ادامه داد: ایجاد ارتباط بین 
آذربایجان شرقی و یک استان ۱5۰ میلیون نفری 
کشور چین بدون تردید تأثیر خوبی بر حوزه فوالد 

استان خواهد داشت.
وی گفت: متأسفانه حــوزه بــرق در ۱۰ سال 
گذشته مورد غفلت واقع شده است به طوری 
که در شهرک های صنعتی استان های همتراز 
تا ۱۰4 درصد برق مورد نیاز واحدهای صنعتی 
تأمین شــده، اما این میزان در استان ما 46 

درصد است.
رئیس ســازمــان صمت آذربــایــجــان شرقی با 
اشــاره به اجــرای طــرح ملی مسکن در سراسر 
کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه مواد اصلی 
ساختمان، فوالد و سیمان است، پیگیر هستیم 

تا مشکالت این صنعت کاهش یابد.
پرنیان افزود: برای بقای فوالد آذربایجان شرقی 
که سرمایه گذاری بسیار زیادی در آن انجام شده 

باید با تمام توان از این صنعت حمایت کنیم.

دریافت وجه برای نام نویسی 
در مدارس کرمانشاه ممنوع است

ایجاد واحد ذوب فوالد ۱۲ هزار میلیارد ریالی 
در آذربایجان شرقی 

صنعت، معدن و تجارتآموزش و پرورش
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