
 ۱۳۵۴ ســال  گیالن  ارزشمند  میراث  ایــن  ماسوله 
هجری شمسی با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی 
کشور به ثبت رسید و بیش از ۱۱ سال است که 
چشم انتظار ثبت جهانی در یونسکو است. کسب 
عنوان شهر کامل برای ماسوله این منظر تاریخیِ 
نزدیک به یک هزارساله، داعیه جهانی شدن را برای 
این شهر، بیشتر تقویت کرد تا تسریع در روند ثبت 
بین المللی را به مطالبه مصرانه و جدی مردمان و 
میراث دوستان بدل کند.  ماسوله در ۲۵ کیلومتری 
جنوب غربی شهرستان فومن و ۶۲ کیلومتری غرب 
مرکز استان گیالن با ۳۵۰ خانه تاریخی با قدمتی 

رودخانه های  تا هزار ساله،   ۸۰۰
جاری بر پهنه صخره سنگ ها، 
شالی و باغ های چای و معماری 
در  منحصربه فرد  گِلین  پلکانی 

دل کوهستان با پنجره های...

راهآهنخواف-هراتخاکمیخورد

توقف رویای تجارت ریلی با افغانستان
انتظاریکه11سالهشد

حیثیت گیالن 
در گرو ثبت 

جهانی ماسوله 
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مستأجران
 نگران گرانی اجاره

بهترین مدال حاج قاسم
 داشتن لباس خادمی بود

اختصاص 888 لیتر گالب 
برای عطرافشانی حرم مطهر رضوی 

کرمان میزبان گردشگران 
جام جهانی قطر می شود

درخواستامامجمعهازمسئوالن

شهرستان »ریگان« را دریابید
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۳۱۳ بنای یادمان شهدا
 در استان تهران وجود دارد

ــاع مقدس  ــار دف تهران   مدیر کــل حفظ آث
استان تهران گفت: در سطح استان تهران ۳۱۳ 
یادمان شهدا داریــم که ۴ هــزار و ۸۰۰ شهید 

گمنام در این یادمان ها آرمیده اند.
ــارروبـــی  ــبـ مــحــســن شـــیـــخـــی  در حـــاشـــیـــه غـ
ــان مـــقـــدس امـــامـــزاده  ــتـ افــشــانــی آسـ و عــطــر
اسماعیل)ع( اظهار کرد: شهدا پشتوانه عظیمی 
برای کشور هستند و توفیقات ملت ما در سایه 
منظومه فکری امامین انقالب محقق شده است.
وی ادامه داد: هر قدر به منظومه فکری امامین 
انــقــالب نــزدیــک تــر شــویــم، ســالمــت بیشتری 
خواهیم داشت و همه باید شاکر باشیم که از 
نعمت انقالب بهره مندیم و شهدا یکی دیگر از 

نعمت های بزرگ ما هستند.
مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس استان تهران 
گفت: پشتوانه اصلی و بزرگ کشور ما شهدا 
هستند و علت اصلی بروز مشکالت در کشور، 
و  شــهــدا  نعمت  و  اکسیر  از  گرفتن  فاصله 

آرمان های اصیل و انقالبی آن هاست.

فعالیت 70 گروه نمایشی
 درجشنواره بین المللی 

تئاتر کودک 
ارشــاد اسالمی  و  مدیرکل فرهنگ  همدان   
نمایشی  گــروه  از حضور ۷۰  هــمــدان  اســتــان 
داخلی و خارجی در بیست و هفتمین دوره 
نوجوان  و  کــودک  تئاتر  بین المللی  جشنواره 

خبر داد.
کرد:  اظهار  ویژه در جمع خبرنگاران  مسعود 
داخلی  نمایشی  گروه های  از  اثر   ۵۰۰ پذیرای 
وخارجی بودیم که پس از داوری اولیه ۷۰ گروه 

نمایشی به این دوره از جشنواره راه یافتند.
از جشنواره گروه های  این دوره  وی گفت: در 
نمایشی از پنج کشور ایتالیا، یونان، ارمنستان، 
ترکیه و عراق حضور دارند و با دیگر راه یافتگان 

به این رویداد رقابت می کنند.
بــرای شهر  ویــژه ادامــه داد: ۱۰ سالن نمایش 
همدان و ۹ سالن در شهرستان ها برای اجرای 
و  شــده  گرفته  نظر  در  نمایش های صحنه ای 
نمایش های  نیز  همدان  شهر  محوطه  دو  در 

خیابانی برای عالقه مندان اجرا می شود.
ــاد اســالمــی اســتــان  مــدیــرکــل فــرهــنــگ و ارشــ
استان،  بومی  هنرمندان  بــه  توجه  هــمــدان، 
برجسته  شــخــصــیــت هــای  پـــررنـــگ  حــضــور 
تئاتر و تمرکززدایی از مرکز همدان را از دیگر 

ویژگی های این دوره از جشنواره برشمرد.
خیال«  پروانه های  پــرواز  »تئاتر؛  افــزود:  ویــژه 
شعار بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
ــت کــه تقویت  ــودک و نـــوجـــوان اسـ ــ تــئــاتــر ک
را  کــودکــان  در  خالقانه  ایــده هــای  و  خالقیت 

هدف گذاری کرده است.

پیچیدن شمیم رضوی 
در مجتمع پاالیشگاهی گچساران 

شرکت  عملیاتی  کــارکــنــان  بویراحمد    و  کهگیلویه 
بهره برداری نفت و گاز گچساران از سفیران امام رضــا)ع( در 

مجتمع پاالیشگاهی استقبال کردند. 
گاز  و  نفت  بــهــره بــرداری  شرکت  مدیره  هیئت  و  مدیرعامل 
گچساران ضمن ابراز خوشحالی از حضور سفیران فرهنگی 
امام  بارگاه ملکوتی آن  با پرچم متبرک  امــام رضــا)ع( همراه 
همام در تأسیسات عملیاتی این شرکت، گفت: حضور کاروان 
زیر سایه خورشید در نقاط مختلف ایران اسالمی به ویژه در 
کنار جهادگران اقتصادی خط مقدم تولید، انگیزه ای مضاعف 
در کارکنان پدید خواهد آورد. این حرکت باعث فراهم شدن 
فضایی است تا افرادی که نمی توانند به زیارت بارگاه ملکوتی 
آن امام رئوف شرفیاب شوند، با ادای احترام به پرچم متبرک، 

از راه دور محضر موالی عشق و مهربانی عرض ارادت کنند. 
و  گــاز  پاالیشگاهی  مجتمع  رئیس  اســدپــور؛  حمید  سپس 
گازمایع ۱۲۰۰ افزود: این مجتمع تاکنون میزبان بازدیدکنندگان 
زیادی از اقصی نقاط کشورمان بوده؛ ولی به جرئت می توانم 
بگویم امروز یکی از بهترین روزها در طول خدمت ۳۰ ساله ام 
در خط مقدم تولید است و ما کارکنان عملیات در اینجا میزبان 

پیک های امام رضا)ع( هستیم.

کاهش 50 درصدی آب ورودی 
از سرشاخه های دز به قم 

قم   مدیر عامل آبفا قم گفت: آب ورودی از سرشاخه های دز 
به قم در مقایسه با سال گذشته، کاهش۵۰ درصدی داشته و 
این کاهش سهم آب از سویی و افزایش مصرف آب از طرف 

دیگر، سبب شده تا کیفیت آب قم پایین بیاید.
حسن بختیاری اظهار کرد: استان قم به دلیل شرایط اقلیمی 
بارندگی  از آنجا که شاهد کاهش  گرم و خشکی که دارد و 

سالیانه در استان بوده ایم، در وضعیت تنش آبی قرار دارد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قم با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در راستای تأمین آب شرب پایدار برای استان قم 
گفت: برای آنکه تأمین آب شرب مصرفی استان به وضعیت 
پایدار برسد، ساخت ۱۰۰ هزار مترمکعب مخزن آب در دستور 

کار قرار گرفته است.
بختیاری افزود: به منظور تأمین آب شرب مصرفی شهر قم 
و همچنین جبران کاهش ورودی آب ناچار به استفاده از آب 

چاه های قم شدیم و آب این بخش وارد مدار مصرف شد.

بقاع متبرکه؛ مأمن عاشقان اهل بیت)ع(

»بیجار« نگین زیارتی کردستان است
بهترین  از  یــکــی  کردستان  
در  مــؤثــری  نقش  کــه  مکان هایی 
منطقه ای  هر  در  گردشگر  جذب 
امامزادگان  و  متبرکه  بقاع  دارد 
است. استان کردستان نیز از این 
ساالنه  و  نبوده  بی نصیب  بهره، 
ایــن قبور مقدس را زیــارت  ــر  فــراوانــی زائ تــعــداد 

می کنند.
فرهنگ حضور در امامزاده ها ریشه در اعتقادات 
عمیق دینی مردم دارد و ارادت مردم دیار گروس 
به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( با حضور در 
بقاع متبرکه و امامزادگان و اهدای نذورات تجلی 

یافته است.
ما  کشور  از  نقطه ای  هر  در  متبرکه  بقاع  وجــود 
شــرایــط و فــضــای جــامــعــه را بــه ســمــت و ســوی 
اخــروی سوق می دهد  و حیات  اخــالق  معنویت، 
و به همین دلیل وجود این ظرفیت های ویژه در 
استان کردستان باعث شده تا نه تنها خود مردم 
قالب  در  هم  گردشگران  بلکه  کردستان  استان 

گردشگری زیارتی راهی این خطه شوند.
مهم  ظرفیت های  از  یکی  بیجار  متبرکه  بــقــاع 
توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان است که 
روزانه بیش از صدها نفر بازدید کننده دارد. در 
حال حاضر ۱۳بقعه متبرکه در بیجار وجود دارد 
پذیرای  مختلف،  مناسبت های  به  ســال  هر  که 

میهمانان داخل و خارج از شهرستان است.
شهر  در  اسماعیل  و  عبدهللا  محمد،  امــامــزاده 
پیرتاج، امامزاده سید مسیب در روستای میرک 
و امامزاده حمزه عرب از شاخص ترین امامزادگان 
شاهد  ســال  هــر  کــه  هستند  بیجار  شهرستان 
برگزاری برنامه های مختلف مذهبی و فرهنگی در 

آن ها هستیم.

امامزاده حمزه عرب  ◾
زیارتگاه حمزه عرب از مهم ترین اماکن زیارتی این 
شهرستان است که با بازسازی و مرمت به عنوان 
قطب گردشگری استان کردستان شناخته شده 

است.
ــیــل نــزدیــکــی بــه شهر،  ــرب بــه دل ــوه حــمــزه عـ کـ
ــرب( و  ــ ــزاده حــمــزه ع ــ ــام ــ مــوقــعــیــت مــذهــبــی )ام
ایجاد کمپ  جغرافیایی )مرتفع ترین کوه بیجار(، 
و فضاهای رفاهی، مأمن شهروندان، ورزشکاران و 

گردشگران است.
بــر روی ایـــن کـــوه بــلــنــد، ســیــد جــلــیــل الــقــدری از 
سلسله سادات موسی بن جعفر)ع( در سال ۹۷۳ 
هجری شمسی و طبق مستندات بدست آمده، 
بنا بر وصیت خودش به خاک سپرده شده که در 

بین اهالی منطقه گروس مشتاقان فراوانی دارد.
و  تاریخی  بقعه  آن  رأس  در  و  عــرب  حمزه  کــوه 
دل  در  گونه ای  به  طبیعی  زیبای  چشم اندازهای 
مردم جای خود را باز کرده اند که حتی پیرمردان 
و پیرزنانی که راه رفتن برایشان دشوار است، به 
راحتی برای زیارت و ادای نذر، رنج سفر را بر خود 
تحمیل کرده و به زیارت و استفاده از زیبایی های 

خدادادی این کوه می روند.

امامزادگان پیرتاج  ◾
و  اسماعیل  عبدهللا،  امامزادگان  مقدس  آستان 

محمد)علیهم السالم( در شهر پیرتاج از مکان های 
زیارتی شهرستان بیجار است که ساالنه پذیرای 
ــادی از گــردشــگــران داخـــل و خـــارج از  تــعــداد زیـ
این  در  ــذورات  ــ ن بیشترین  و  اســت  شهرستان 

امامزاده جمع آوری می شود.

امامزاده سید مسیب، مأمنی برای دلخستگان ◾
از دیگر امامزاده ها در بیجار می توان به »سلسله 
امامزاده سید مسیب سید  جلیل القدر  ســادات 
شکر« اشاره کرد که در روستای میرک است. این 
بنا ۱۵۰۰متر مساحت دارد و سال ۱۳۷۳ به کمک 
هیئت امنا و اهالی روستای میرک، کلنگ مرمت 
و بازسازی این امامزاده را بر زمین زدند و اکنون 

پذیرای زائران است.

سالن  یک  و  یک شبستان  دارای  امــامــزاده  ایــن 
که  اســت  گنبدی شکل  پوشش سقف  با  بــزرگ 
قبر همان بزرگوار در وسط آن قرار دارد و اتاقی که 
برای استراحت زائران مورد استفاده قرار می گیرد. 
همچنین یک آشپزخانه برای پخت وپز و تعدادی 
سرویس بهداشتی برای رفاه زائران بنا شده است. 
در شجره نامه ساللة الطیاب این بزرگوار مشخص 
به  جلیل القدر  سید  این  پشت  هشت  که  شده 

امام موسی بن جعفر)ع( می رسد.
ــران  ــه پــذیــرای مسافران و زائ ایــن امــامــزاده روزانـ
دیار  اهالی  بین  در  و  اکثر شهرهاست  از  زیــادی 
روزهــای  در  دارد.  بسیاری  مشتاقان  نیز  گــروس 
زیارت  و  تعزیعه خوانی  مراسم  ســال،  از  خاصی 
با  هر سال  روستا  اهالی  می شود.  برگزار  عاشورا 
شکرگزاری  واسطه  به  و  خود  محصول  برداشت 
اهدا  امامزاده  این  به  را  نذرهایشان  خداوند،  از 
می کنند. آن ها حاجات خود را به واسطه آن سید 
از خداوند خواستار هستد. اغلب اهالی  بزرگوار 
روستا تحویل سال را در کنار این امامزاده هستند 

و سال جدید را با زیارت امامزاده آغاز می کنند.

این سید  از پسران  امــامــزاده، یکی دیگر  این  در 
نیز  شکر  سید  مجید  سید  نــام  بــه  جلیل القدر 
مــدفــون مــی بــاشــد. هرچند طــی ســال هــای اخیر 
اقدامات خوبی برای مرمت و نوسازی این امامزاده 
مردم  کمک های  به  همچنان  ولی  گرفته؛  صورت 
برای بهتر شدن فضای معنوی آن احتیاج است.

وجود 74 بقعه و آرامگاه متبرکه در کردستان ◾
اوقاف  اداره  رئیس  ایــزدی؛  عباس  حجت االسالم 
و امور خیریه بیجار اظهار کرد: تعداد ۱۰۷ مکان 
و  تاریخی  قرآن  آرامگاه،  امامزاده،  زیارتی؛ شامل 
قدمگاه است که همواره بسیار مورد احترام مردم 

و سراسر استان بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ بقعه متبرکه 

بقاع  افـــزود:  دارد،  وجــود  بیجار  شهرستان  در 
متبرکه موجود در بیجار همانند نگینی در منطقه 
خودنمایی می کنند و به عنوان هویت شهرستان 

بیجار شناخته شده اند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیجار از توسعه 
خدمات  ــه  ارائ و  بیجار  شهرستان  متبرکه  بقاع 
کــرد:  عــنــوان  و  بــقــاع خــبــر داد  آن  مــنــاســب در 
کمپ های  ایــجــاد  عــرب،  حمزه  کــوه  بــه  آبرسانی 
استراحت، توسعه خدمات رفاهی در امامزادگان 
پیرتاج از مهم ترین اقدامات برای جذب گردشگر 

و رونق اقتصادی شهرستان است.
در  خداوند  اینکه  بیان  با  ایــزدی  حجت االسالم 
قرآن کریم دستور به تکریم و تعظیم شعائر دینی 
متبرکه  بقاع  کمک  بــا  کــرد:  اظــهــار  اســت،  داده 
مــردم  دینی  شعائر  روی  ویـــژه ای  تأثیر  مــی تــوان 

گذاشت.
به گفته این مسئول هر سال شمار زیادی از مردم  
از بقاع متبرکه شهرستان بیجار بازدید می کنند 
به طوری که این بقاع عالوه بر جنبه مذهبی، تأثیر 
شگرفی بر تعداد گردشگران در منطقه داشته اند.

»سلسله سادات جلیل القدر امامزاده سید مسیب سید شکر«1500متر مساحت 
دارد و ســال 1373 به کمک هیئت امنا و اهالی روســتای میرک، کلنگ مرمت و 

بازسازی این امامزاده را بر زمین زدند و اکنون پذیرای زائران است.
گزيدهگزيده



موکب های 
کردستان برای 
زائران اربعین 
تقویت شوند
کردستان   فرمانده سپاه 
بیت المقدس استان 
کردستان گفت: باید از 
همه ظرفیت ها به ویژه 
خیران جهت تقویت 
موکب های فعلی 
استان کردستان به 
منظور خدمات رسانی 
بهتر به زائران اربعین 
استفاده شود. سردار 
سید صادق حسینی 
پیشنهاد داد در گام  
نخست، ستاد بازسازی 
عتبات عالیات در 
استان احیا و این حوزه 
ساماندهی شود.

خبر

خراسان رضوی- بازار 
   آذر ماه سال ۱۳۹۹  بخشی 
از خط آهــن ۲۲۵ کیلومتری 
خــواف - هــرات به طــول ۱۴۰ 
کیلومتر افتتاح شد؛ اما این 
خط آهــن هنوز به سرمنزل 
مقصود نرسیده اســـت. خــط ریــلــی خـــواف - 
هرات یکی از رؤیاهای تاجران این مرزوبوم برای 
ــود؛ اما  تسهیل در صـــادرات بــه افغانستان ب
متأسفانه این رؤیا تاکنون هزینه های سنگینی 
را در برداشته و هنوز رنــگ واقعیت بــه خود 

نگرفته است.
این خط آهن در سال های گذشته با مشکالت 
فــراوانــی روبـــه رو بــود؛ بــه طــوری  که هنوز بخش 
برون مرزی این خط کامل نیست. در این  بین 
و با قــدرت گرفتن گــروه طالبان در افغانستان 
مناسبات و گفت وگوهای بین دو کشور هم 
درخصوص راه آهــن خواف -هــرات که پیش  از 

این در جریان بود، متوقف شد.
ــود بــا راه انـــــدازی و افــتــتــاح مسیر ریلی  قـــرار ب
ــزار دستگاه  ــرات از تــعــداد ۱۸۰ هـ ــواف- هـ خــ
کامیونی کــه ســاالنــه از طــریــق مــرز دوغـــارون 
بین ایــران و افغانستان کــاال حمل می کنند، 
تــردد به میزان ۵۰ درصــد کاهش داده شود تا 
هزینه حمل  و نقل بار، کمتر و حجم مبادالت 

اقتصادی بین دو کشور افزایش یابد.
پیش  از ایــن پیش بینی  شــده بــود که در سال 
نخست فعالیت مسیر ریلی خــواف - هرات، 
۳ میلیون تن بار و کاال و در سال نهایی افق این 
طرح، 6 میلیون تن کاال از این طریق بین ایران و 

افغانستان جابه جا شود.
همچنین پیش بینی می شد با بهره برداری از 
این مسیر، ساالنه یک  میلیون مسافر نیز از 
همین طریق بین دو کشور ایران و افغانستان 
رفــت وآمــد کنند؛ امــا به نظر می رسد هنوز تا 

تعبیر این خواب گران، فاصله  داریم.
بخشی از این پروژه در زمره تعهدات جمهوری 
اسالمی ایــران و بخشی هم در زمــره تعهدات 
افغانستان اســت. اگرچه جمهوری اسالمی 
ایـــران بــه تعهدات خــود در خصوص ایــجــاد و 
ساخت خط آهن اقدام کرده است؛ اما کشور 
افغانستان به دالیل متعدد هنوز به تعهدات 
و تــوافــقــات الزم در ایـــن مسیر جــامــه عمل 

نپوشانده است.

حال و هوای تجارت ریلی به افغانستان  ◾
پـــروژه راه آهـــن خــواف - هــرات در دولــت قبلی 

افغانستان افتتاح شد و به  صورت آزمایشی، 
محموله ای نیز در این مسیر ریلی حمل گردید؛ 
ــجــام شــد،  ولـــی چـــون بــه صــورت آزمــایــشــی ان

نمی توان چندان به آن استناد کرد.
در حال حاضر مسئوالن علت اصلی تأخیر در 
تکمیل این پروژه را تغییر دولت در افغانستان 
می دانند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که 
حتی تأسیسات و ساختمان هایی که جمهوری 
اسالمی ایــران در این مسیر ساخته، تخریب 

شده و خسارت دیده است.
اگرچه نخستین محموله سیمان نیز به  صورت 
آزمایشی توسط این خط به کشور افغانستان 
حمل شــد؛ امــا بسیاری از تجار خراسانی از 
تعرفه سنگینی که افغانستان برای ورود بارها 
از این راه در نظر گرفته، به  شدت گالیه مند بوده 

و این تعرفه را مقرون به  صرفه نمی دانند.

بدقولی افغانستان  ◾
ــورای گــفــت وگــوی دولــت  رئــیــس دبیرخانه شـ
و بخش خصوصی خــراســان رضـــوی بــا بیان 
اینکه تعهدات جمهوری اسالمی ایــران برای 
ایجاد زیرساخت های الزم به سرانجام رسیده 
و بدعهدی از طــرف ایـــران در ایــن پـــروژه دیــده 
ــروژه،  نمی شود، اظهار کــرد: از آنجا که ایــن پ
افغانستان را به اروپا متصل می کند بنابراین 
نه  تنها برای تسهیل صادرات کاالهای ایرانی 
بلکه برای کشور افغانستان نیز دارای اهمیت 

بسزایی است.
علی اکبر لبافی اذعان کرد: با این  حال با روی کار 
آمدن دولت طالبان، این پروژه با بی توجهی روبه رو 
شده و همان زیرساخت های قبلی این پروژه بزرگ 

نیز در معرض فرسودگی قرار گرفته است. 
ــورای گــفــت وگــوی دولــت  رئــیــس دبیرخانه شـ
ــوی گفت:  و بــخــش خــصــوصــی خــراســان رضـ
پــروژه راه آهــن خــواف - هــرات در سال ۱۳۹۹ با 
سرمایه گذاری هنگفتی متوقف  شده است. 
ــه ایـــن تــعــلــل، بعید نیست  ــ در صـــورت ادام
کــه امــکــانــات و زیــرســاخــت هــای فــراهــم  شــده، 
مستهلک گردد. در نتیجه باید موانع موجود 
در راه اندازی این راه آهن و راه حل های استانی و 

ملی آن بررسی شود.
لبافی ادامـــه داد: کــل مسیر ریــلــی خـــواف - 
هــرات در چهار قطعه بــه طــول ۲۲۵ کیلومتر 
ساخته شد که سه قطعه آن را شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل  و نقل کشور ساخت 
و قرار بود ساخت قطعه چهارم در تعهد طرف 
افغانستانی باشد که با تغییر دولت مرکزی آن 
کشور، اجرای این پروژه متوقف شد. البته ایران 
به تعهدات خــود در ساخت سه قطعه عمل 

کرده است.
وی علت اصلی معطلی پروژه راه آهــن خواف- 
هرات و در معرض خطر استهالک قرار گرفتن 
زیرساخت های ایجاد شــده بــرای آن را تغییر 
ــه داد:  ــ ــالم کـــرد و ادام ــت افــغــانــســتــان اعـ دولـ

استان خراسان رضوی به عنوان منطقه ای که 
ــروژه را در خــود جــای  داده به دنبال این  ایــن پ
است که اعتبار بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی 
هزینه شده در راستای ساخت راه آهن خواف - 

هرات به نتیجه برسد.

تجارت ریلی؛ آرزویی دیرینه ◾
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی نیز اظهار می کند: متأسفانه در حوزه 
حمل  و نقل ریلی و صــادرات از ایــن طریق به 
کشورهای همسایه به دالیل مختلف؛ ازجمله 
کمبود واگـــن و یــا نقص در زیــرســاخــت هــا با 

مشکالت فراوانی روبه رو هستیم.
محمدحسین روشنک عنوان می کند: مسیر 
ــارون هــمــواره در  ترانزیتی جـــاده ای و مــرز دوغـ
ســال هــای گذشته مهم ترین شــریــان انتقال 
ــوده کــه هنوز  ــادرات کــاال بــه افغانستان ب و صـ

مشکالت آن حل  نشده است.
رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان با بیان 
اینکه راه آهــن خــواف - هــرات مسیری بسیار 
مطمئن و مقرون به صرفه برای صادرات کاال به 
افغانستان است، می افزاید: متأسفانه ظرفیت 
بهره برداری از این مسیر هنوز برای تجار فراهم 

نشده است.
وی اذعان می کند: برای رونق مــراودات تجاری 
از طریق راه آهـــن خــواف - هــرات نیاز اســت تا 
زیرساخت هایی از ســوی کشور افغانستان 

ایجاد شود که هنوز کامل نشده است.
روشنک می گوید: به نظرم وقــت آن رسیده که 
به برخی از کاستی ها پایان داد؛ زیرا کمبود واگن 
ــادرات ریلی،  صــادراتــی و یا موانع بر سر راه صـ
موضوع امــروز نیست و افــزون بر ۱۷ سال است 
این مشکل ادامه داشته و هنوز حل  نشده است.

وی یادآور می شود: بیش از یک دهه است که 
واگن های ایرانی نمی توانند به کشورهای آسیای 
میانه بروند و سرنوشت راه آهن خواف - هرات 
نیز که با هیاهوی فــراوان برای حمل ریلی کاال 
به افغانستان افتتاح شــد، هنوز به سرانجام 

نرسیده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
اذعان می کند: گشایش راه آهن خواف - هرات 
فقط یک اتصال ریلی بین ایران و افغانستان 
نیست بلکه گـــام نخست در مسیر ایــجــاد 
گــذرگــاه بین المللی شــرقــی-  غربی اســت که 
موجب گسترش ارتباط کشورها در این بخش 
از جهان و قاره پهناور آسیا با اتصال ریلی آن ها 

به یکدیگر می شود.

راهآهنخواف-هراتخاکمیخورد

توقف رویای تجارت ریلی با افغانستان

خبرخبر
روزروز

یادمان شهدای شیمیایی سردشت بازسازی می شود
آذربایجان غربی    فرماندار سردشت گفت: برای 
بازسازی، تکمیل و راه اندازی یادمان شهدای شیمیایی 
ــال از محل اعــتــبــارات وزارت  ایــن شهر ۵۰ میلیارد ری
فرهنگ و ارشــاد اسالمی تخصیص یافته که مراحل 

اجرایی آن نیز آغاز شده است.
لقمان خسروپور در بــازدیــدش از ساختمان یادمان 

شهدای شیمیایی این شهر اظهار کــرد: وزیــر فرهنگ 
ــان سفر  ــریـ ــاد اســـالمـــی چـــنـــدی پــیــش در جـ ــ و ارشــ
رئیس جمهور به آذربایجان غربی از نزدیک در جریان 

مشکالت مجموعه فرهنگی این یادمان قرار گرفت.
وی افــزود: محمدمهدی اسماعیلی در بازدید از بنای 
فرهنگی یادمان شهدای شیمیایی سردشت که در سال 

۱۳۹6 آماده بهره برداری شد، به علت رسیدگی نکردن و 
غیر قابل استفاده شدن، دستور ویژه ای مبنی بر احیا و 

بازسازی هر چه سریع تر آن را صادر کرد.
خسروپور اضافه کرد: اکنون مراحل تکمیل و راه اندازی 
این ساختمان که به دلیل رسیدگی نکردن، پس از پنج 
سال از افتتاح، تخریب و غیرقابل استفاده شده بود، 

با دستور ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آغاز شده 
است.

فرماندار سردشت گفت: پیش بینی شــده بخشی از 
کارهای آن انجام شود تا این مکان برای مراسم هفتم 
تیر سال جاری که همزمان با سالروز بمباران شیمیایی 

سردشت است، مورد استفاده قرار گیرد. 

خبر

کرمان میزبان 
گردشگران 
جام جهانی 
قطر می شود

کرمان   مدیر کل 
میراث  فرهنگی، 
گردشگری و 
صنایع دستی کرمان 
گفت: کرمان یکی از 
6 استانی است که 
میزبان گردشگران 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
می شود.
فریدون فعالی افزود: 
این استان برای اعزام 
گردشگر به قطر نیز 
سهمیه دارد که در این 
زمینه اقداماتی انجام 
خواهیم داد.
وی در ادامه اظهار کرد: 
در برآورد اولیه اعالم 
شده یک  هزار و ۵۰۰ 
نفر از تماشاچیان جام 
جهانی قطر به استان 
کرمان می آیند و امکان 
صدور ویزای )روادید( 
فرودگاهی برای حضور 
این گردشگران در 
استان فراهم است. 
همچنین انجام پرواز 
مستقیم از قطر به 
کرمان در دست پیگیری 
است.

تولید دانش بنیان

 آذربایجان شرقی

   تولید موبایل 
توسط شرکت دانش بنیان تبریزی 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی با اشاره به فعالیت یک واحد دانش بنیان که 

در کشور بیشترین برد الکترونیکی را تولید می کند، 

گفت: این واحد صنعتی به دنبال تولید موبایل در 
تراز جهانی است که در این زمینه تولید موبایل جزو 

محورهای استان قرار گرفته و پیگیری های الزم 
انجام خواهد شد. صابر پرنیان با اشاره به اهمیت 
اجرای مصوبات مختلف برای توسعه اقتصادی 

در حوزه های صنعت، معدن و تولید گفت: از لحاظ 
تعداد، تنوع و تخصصی بودن شهرک های صنعتی، 
در رتبه ممتازی قرار داریم. پرنیان ادامه داد: با ایجاد 
کنسرسیوم و سرمایه گذاری جدید در حوزه خودرو 

این ظرفیت وجود دارد که دست کم در این مرحله 

۳۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری در استان تولید 
شود و وزیر صمت نیز با این موضوع موافقت کرده 

است. وی تأکید کرد: ساخت واحد صنعتی برای 
تولید خودرو در تبریز جزو طرح های مهم سازمان 

صمت است.

وضعیت قرمز خون 
در سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان   مدیر  کل انتقال خون 
سیستان گفت: با توجه به شرایط خاص سیستان 
و بلوچستان؛ از جمله بــاالتــریــن آمـــار بیماران 
تاالسمی کشور و تصادفات جاده ای، کمبود خون 

در استان جدی است.
رضا عباسی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص 
سیستان و بلوچستان؛ از جمله باالترین آمار 
بیماران تاالسمی کشور و نیز تصادفات جاده ای، 
زنان و زایمان، بیماران هموفیلی، دیالیزی و مراکز 
درمانی، مصرف خون و فراورده های آن در استان 
باالست. بنابراین مردم استان باید در زمینه اهدای 

خون همت بیشتری داشته باشند.
مدیر کل انتقال خون استان سیستان و بلوچستان 
ادامه داد: در واقع به دلیل نیاز بیماران تاالسمی به 
خون، مصرف خون در این استان نسبت به سایر 
استان ها بیشتر است. وی گفت: باالترین میزان 
بیماران تاالسمی کشور در سیستان و بلوچستان 
متولد می شوند و در حال حاضر ۳ هزار و ۳۰۰ بیمار 

استان، نیازمند خون مستمر هستند.
عباسی بــا اشـــاره بــه اینکه ایــن اســتــان باالترین 
آمار تصادفات جــاده ای و شیوع باالی مرگ ومیر 
مادران را دارد، ادامه داد: در حال حاضر مهم ترین 
چالش سازمان انتقال خون استان، تهیه خون 
و فراورده های خونی سالم و کافی برای نیازمندان 
به خون است. وی عنوان کرد: هم اکنون قسمت 
عمده خون مورد نیاز بیماران توسط انتقال خون 
استان و بقیه توسط شبکه ملی و استان های 
معین تأمین می شود. مدیر کل انتقال خون استان 
سیستان و بلوچستان در ادامــه گفت: در حال 
حاضر بیشترین درخواست و مصرف گروه های 

خونی، مربوط به گروه های خونی O و A است.

شهرک های صنعتی اصفهان
 توسعه می یابند

اصفهان   مــدیــر عــامــل شــرکــت شــهــرک هــای 
صنعتی اصفهان گفت: ۱۵۰ هکتار توسعه برای 
شهرک ها و ناحیه های صنعتی استان در نظر 
گرفته شده که با تصویب هیئت دولت در دستور 
کار قرار خواهد گرفت. رسول سواری افزود: توسعه 
شهرک های صنعتی، یکی از موضوع های مهم 
استان اصفهان است و بخشی از سرمایه گذاری ها 

باید در زمین های موجود انجام شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان اظهار کرد: هزینه های زیادی برای ایجاد 
زیرساخت ها در گذشته انجام شده که اکنون در 
حال مستهلک شدن است. باید بتوانیم این موارد 
را تعیین تکلیف کنیم تا توسعه به صورت موازی 

با آن پیش برود.
ســواری خاطر نشان کــرد: طــرح توسعه شهرک 
صنعتی مبارکه نیز با پیگیری های انجام شده در 
سفر آتی رئیس جمهور پیشنهاد و طرح موضوع 
می شود و موافقت های ابتدایی در این زمینه ارائه 

شده است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه سفر رئیس جمهور 
بتواند باعث توسعه شهرک های صنعتی شود، 
اضافه کرد: امیدواریم در سفر آتی رئیس جمهور 
به استان اصفهان، مصوبه هیئت دولت را دریافت 
کنیم. پس از آن، عملیات اجرایی برای توسعه این 

شهرک انجام خواهد شد. 
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان در توضیح تغییر رویــه شرکت در دوره 
جدید خاطرنشان کـــرد: رویــکــرد مدیریت این 
شرکت در دوره جدید، واگذاری اجرای طرح ها به 
شرکت های خدماتی است که این کار از دو منظر 
کاهش هزینه های تمام شده و افزایش کیفیت کار، 

به سود واحدهای صنعتی و صنعتگران است.

علت اصلی معطلی پروژه راه آهن خواف- هرات و در معرض خطر استهالک 
قرار گرفتن زیرساخت های ایجاد شده برای آن تغییر دولت افغانستان است. 
استان خراســان رضوی به عنوان منطقه ای که این پروژه را در خود جای 
 داده به دنبال این است که اعتبار بیش از 2 هزار میلیارد تومانی هزینه شده 

در راستای ساخت راه آهن خواف - هرات به نتیجه برسد.

گزيدهگزيده
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کرمان    امام جمعه شهرستان 
ــگــان گــفــت: کلنگ ساخت  ری
فــرهــنــگــســرا در شــهــرســتــان 
ریگان ۱۰ سال گذشته، پیش از 
فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم زده و چند 
آهن برای انجام کار، جای گذاری شد؛ اما بعد 
از گذشت ۱۰ سال برای تکمیل پروژه، اقدامی 

انجام نشده است.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضازاده 
در گفت وگو با راه آرمان در خصوص ظرفیت 
و پتانسیل های شهرستان ریگان گفت: در 
سطح این شهرستان، کاشت خرما را داریم 
که خرمای مضافتی از نخلستان ها برداشت 
مــی شــود؛ امــا شرکت بسته بندی و صنایع 

تبدیلی در ریگان وجود ندارد.
امــام جمعه شهرستان ریگان ادامــه داد: با 
ایجاد کارخانه یا کارگاه می توان با استفاده 
از برگ های اضافه درخت خرما که هر سال 
کــشــاورزان آن هــا را هــرس می کنند، خــوراک 
دام تهیه کرد. با ایجاد کارگاه یا کارخانه در 
شهرستان، بسیاری از جوانان می توانند وارد 
عرصه اشتغال و کار شوند. باید در این زمینه 

سرمایه گذار جذب کنیم.  
ــازاده با  ــ حــجــت االســالم والــمــســلــمــیــن رضــ
تأکید بر اینکه مشکل دیگری که در سطح 

شهرستان ریــگــان وجــود دارد، مسئله آب 
آشــامــیــدنــی روســتــاهــاســت، عــنــوان کـــرد: از 
مسئوالن در راســتــای اقــدامــاتــی کــه در این 
زمینه انجام می دهند، قدردان هستیم؛ اما 
اگــر بــرای حل مشکل آب، بسیج و شخص 
فرماندهی سپاه ثــارهللا استان کرمان وارد 
عمل نمی شدند، این مشکل تا به حال حل 

نشده بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه مشکل آب 
بــا همدلی و همراهی مسئوالن کــشــوری و 

استانی حل می شود، افــزود: بسیج و سپاه 
در یکی از روستاها کــه ۸۰ کیلومتر مسیر 
کوهستانی دارد، آبرسانی انجام می دهند و 
بــرای لوله گذاری از محلی که چاه زده شده، 
اقدام می کنند و پیگیر این مهم هستند که 

لوله کشی آب، وارد منازل مردم شود.
ــام جمعه شهرستان ریــگــان اظــهــار کــرد:  ام
مشکل دیگر در سطح شهرستان، راه هــا و 
جاده های روستاییان است و البته بسیاری 
از کوچه های شهرستان ریگان، خاکی است. 

باتندباد و خاک، زندگی مردم تحت تأثیر قرار 
می گیرد که ایــن مشکالت با همت شــورای 
شهر و شهرداری قابل پیگیری و حل است. 
در سفر استاندار به شهرستان این مسائل 
مطرح شد و استاندار دستوراتی را در این 

زمینه داد.
وی در خصوص مسائل فرهنگی شهرستان 
با اشاره به اینکه در ریگان حتی یک سینما 
ســاده وجــود نــدارد، تصریح کــرد: بــرای اکران 
فیلم »موقعیت مهدی« از ظرفیت مساجد 
استفاده کردیم و مردم نیز عالقه مندند چنین 
برنامه هایی در سطح شهرستان برگزار شود.

حجت االسالم والمسلمین رضــازاده با بیان 
اینکه سالن آمفی تئاتر نیز در شهرستان 
وجود ندارد، گفت: کلنگ ساخت فرهنگسرا 
در شهرستان ریگان ۱۰سال گذشته، قبل از 
فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم زده و چند 
آهن برای انجام کار جای گذاری شد؛ اما بعد 
از گذشت ۱۰ سال برای تکمیل پروژه، اقدامی 

انجام نشده است.
امام جمعه شهرستان ریگان خاطر نشان کرد: 
چنانچه به این پروژه نیمه کار، اعتبار و بودجه 
ــژه ای تخصیص دهند و ایــن پــروژه تکمیل  وی
شـــود، مــی تــوانــد محل مناسبی بـــرای انجام 

کارهای فرهنگی در سطح شهرستان باشد.

درخواست امام جمعه از مسئوالن

شهرستان »ریگان« را دریابید

گزارش



شناسایی 
۲٠هزار نیازمند 

در کهگیلویه و 
بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد   
 استاندار کهگیلویه 

وبویراحمد با اشاره به 
اینکه بنیاد مستضعفان 

انقالب اسالمی، 
الگوی خوبی برای 

محرومیت زدایی و ایجاد 
زمینه برای کار و اشتغال 

است، گفت: ۲٠هزار 
نفر به عنوان نیازمند 

در استان شناسایی 
شده اند که تحت حمایت 

هیچ نهادی نیستند و 
خواسته ما ایجاد فرصت 

اشتغال زایی برای این 
افراد است.

خبر

دبیرخانه 
پیگیری 

سیاست های 
رهبری در 

همدان دایر 
می شود

همدان   مدیر کل 
حفاظت محیط زیست 

استان همدان گفت: 
دبیرخانه پیگیری 

سیاست های رهبری در 
حوزه محیط زیست در 

همدان دایر می شود.
سیده مریم محمدی 

به مناسبت هفته 
محیط زیست گفت: 

دبیرخانه پیگیری 
سیاست های ابالغی 

رهبر معظم انقالب در 
حوزه محیط زیست به 

دبیری این اداره کل و 
ریاست استاندار در این 
استان راه اندازی و فعال 

می شود.
وی افزود: سیاست 

اصلی اداره کل محیط 
زیست استان همدان 

در دولت سیزدهم و 
ریل گذاری و راهبری 

این مجموعه، عملیاتی 
کردن سیاست های 
ابالغی رهبر فرزانه 

انقالب در زمینه محیط 
زیست است.

خبرخبر
روزروز

یزد- سمیه گالبگیریان   
فصل جابه جایی مستأجران 
آغـــاز شــده اســـت. اگــرچــه این 
جابه جایی ها همواره برای این 
قشر، تنش های اقتصادی به 
دنبال داشته؛ اما مستأجران 
ــزدی امــســال بــا شنیدن قیمت ها دچــار شوک  ی

می شوند.
افزایش نرخ اجاره بها در شهر یزد سبب اعتراض 
بسیاری از مستأجران، مشاوران امــالک و حتی 
اتحادیه مزبور شــده و شهروندان یــزدی از نبود 

نظارت بر بازار رهن و اجاره مسکن گالیه دارند.

افزایش افسارگسیخته رهن و اجاره  ◾
ــا بــیــان اینکه سال  ــزدی ب یکی از شــهــرونــدان یـ
گذشته خانه اش را با مبلغ ۱۰ میلیون تومان رهن 
و ماهانه ۱.5 میلیون تومان اجاره کرده بود، گفت: 
صاحبخانه امسال از او ۶۰ میلیون تومان برای رهن 
و ماهانه ۴ میلیون تومان برای اجاره خواسته است.

مریم میرجلیلی با بیان اینکه نرخ تورم باال و افزایش 
قیمت های مواد غذایی و سایر اقالم اساسی، کمر 
مــردم را خم کــرده اســت، اظهار کــرد: ایــن میزان 
افزایش نرخ اجاره واقعاً هیچ پولی برای اداره زندگی 
اقشار کم درآمد باقی نمی گذارد. کارمند یا کارگری 
که ماهانه 5 تا ۶ میلیون تومان درآمــد دارد، اگر 
۴میلیون آن را برای اجاره پرداخت کند، پولی برای 

زندگی کردن نخواهد داشت.
وی افــزود: دولــت باید در کنار سیاست هایی که 
در حــوزه مسکن تعیین می کند، حــوزه نظارت را 
نیز تقویت نماید. با وجود تصویب ثابت ماندن 
نرخ اجاره خانه، باز مالکان، صاحب اصلی خانه 
ــا تصمیم نهایی را می گیرند و  هستند و آن هـ
مستأجر چاره ای جز تن دادن به نرخ تعیین شده از 

سوی مالک ندارد.

نرخ های دلخواه ◾
یکی دیگر از شهروندان یزدی گفت: در برخی از 
نقاط شهر یزد اجاره به قدری افزایش داشته که 
مستأجران مجبور به خالی کردن خانه ها شدند و 
مالکان حتی حاضرند خانه خود را خالی نگه دارند؛ 

اما کمتر از نرخی که می خواهند، اجاره ندهند.
رضا سلیمی با بیان اینکه نظارت بر نرخ رهن 
و اجــاره در شهر یــزد بسیار ضعیف اســت، از 
دســتــگــاه هــای مسئول خــواســت در ایــن حــوزه 
ورود کنند؛ چــرا کــه مسکن، یکی از نیازهای 
اســاســی اســت و اگــر ایــن مــوضــوع حــل نشود، 

دچار مشکالت مضاعفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه مشکالت اقتصادی و گرانی های 
ــادی را در زنــدگــی مــردم  اخــیــر دشـــواری هـــای زیـ
ایجاد کــرده اســت، ادامــه داد: ای کــاش مالکان 
یزدی انصاف بیشتری داشتند و مستأجران را 
مانند خود می دیدند. آن ها در این شرایط توان 
پرداخت اجاره های سنگین را ندارند و قراردادها را 
با نرخ های گذشته و یا دست کم به میزان معقول 

افزایش می دادند.

باال بودن اجاره نسبت به سایر شهرها ◾
یکی دیگر از شهروندان یزدی گفت: افزایش اجاره 
در یزد نسبت به شهرهای دیگر بسیار باالست 
و مردم باید اجاره زیادی برای برخی از خانه هایی 
که کیفیت خوبی هم ندارند، پرداخت کنند؛ اما 

چاره ای ندارند.
حمید فروغی نسب ادامه داد: مردم از یک سمت 
ــرای ثبت نــام در طــرح هــای مسکن دولـــت، پول  ب
ندارند، از سوی دیگر برای تأمین معاش با مشکالت 
ــن بین  ــادی مــواجــه هستند. در ای اقــتــصــادی زیـ
پرداخت اجاره های سنگین سبب می شود هیچ 
فرصتی برای ایجاد زمینه خانه دار شدن به ویژه 

برای یزدی ها فراهم نشود.
این شهروند یزدی تأکید کرد: اگر سیاست دولت، 

افزایش جمعیت و نرخ ازدواج است، باید در این 
راستا از جوانان حمایت شود.

نارضایتی مشاوران امالک ◾
یکی از مشاوران امالک نیز از بی سامانی بازار 
اجاره بها در یزد از گالیه کرد و افزود: مستأجران 
واقــعــاً در ایــن شــرایــط، درمــانــده هستند؛ زیــرا 
چــاره ای جز تن دادن به نرخ مــورد نظر مالکان 
ندارند و مالکان هستند که نرخ رهن و اجاره را 

تعیین می کنند.
محمد رضایی ادامه داد: دولت تعیین کرده افزایش 
نرخ اجاره بها در یزد نباید بیشتر از ۱5 درصد باشد؛ 
اما صاحبخانه، مستأجر را تحت فشار می گذارد 
که یا اجاره را افزایش دهد و یا خانه را خالی کند. در 
همین شرایط، خانه مناسبی برای اجاره وجود ندارد 
و مستأجر ناچار می شود این افزایش نرخ را بپذیرد.
ــزود: نــظــارت در ایــن حــوزه بسیار ضعیف  وی افـ
است و مشاوران امــالک در این میان نقشی جز 
انعقاد قــرارداد ندارند. حتی گاهی صاحبخانه ها 
برای اینکه بتوانند شرایط را به نفع خود تمام کنند 
نقش مشاوران امالک را حذف می کنند و قرارداد 
را بین خودشان تنظیم می نمایند. در این صورت 
اصل قرارداد، قانونی نمی شود و همه چیز به نفع 

صاحبخانه است.

درخواست نظارت بیشتر ◾
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان یزد از 
افزایش بی رویه نرخ اجاره بها در شهر یزد فراتر از 
نرخ قانونی پیش بینی شده بر اساس ستاد تنظیم 

بازار؛ یعنی ۱5 درصد خبر داد.
محمدرضا دشتی نژاد گفت: در راستای بررسی 
بسته سیاستی وزارت راه وشــهــرســازی در حوزه 
مسکن، سقف افــزایــش نــرخ اجـــاره بها در سال 
جاری برای شهرهای کمتر از یک میلیون جمعیت 

۱5درصد تعیین شده است.
وی افزود: در همین شرایط شاهد افزایش ۳۰۰ تا 
۴۰۰ درصدی افزایش نرخ اجاره بها در برخی از نقاط 
استان یزد هستیم که مستأجران را مستأصل کرده 

و متأسفانه هیچ نظارتی وجود ندارد.
در این شرایط مردم انتظار دارند دولت، نظارت را 
تقویت کرده و ستاد تنظیم بازار استان نیز در این 
حوزه ورود کند تا با قراردادهای بیش از افزایش نرخ 
تعیین شده و مصوب، برخورد شود تا فشار کمتری 
به مستأجران وارد آیــد. اینکه برخی مشاوران 
امـــالک نیز صاحبخانه ها را تشویق بــه گرفتن 
اجــاره هــای بیشتر می کنند، قابل چشم پوشی 
نیست. صاحبخانه ها و مشاوران باید بیشتر هوای 
همشهریان خود را داشته باشند و به قول معروف 

یک سوزن به خود و یک جوال دوز به مردم بزنند.

اجاره بها در یزد 400 درصد افزایش یافت

مستأجران، نگران گرانی اجاره

یک شهروند یزدی: در برخی از نقاط شهر اجاره به قدری افزایش داشته که مستأجران مجبور به خالی کردن خانه ها 
شدند و مالکان حتی حاضرند خانه خود را خالی نگه دارند؛ اما کمتر از نرخی که می خواهند، اجاره ندهند. گزيدهگزيده

خبر
پوشش فیبر نوری 

در شیراز دو برابر می شود

فارس   رئــیــس کمیسیون هوشمندسازی، 
فناوری های نوین و اطالعات شــورای شهر شیراز 
گفت: طی سال های گذشته حدود ۲۰۰ کیلومتر 
ــوری در شهر اجــرا شــده که امــیــدواریــم با  فیبر ن
توافق هایی که در حال انجام است، پوشش فیبر 

نوری در شهر را به دو برابر افزایش دهیم.
مهدی نصیری قرقانی در زمینه فــراهــم کــردن 
زیرساخت های هوشمندسازی در شهر گفت: 
در سال های اخیر، شهرداری شیراز تالش های 
بسیاری برای فراهم کردن زیرساخت فیبر نوری 
در شهر انجام داده است.  عضو شورای اسالمی 
شهر شیراز گفت: هــدف ما در ایــن کمیسیون، 
اجرایی کردن برنامه هایی است که بتوانیم از طریق 
آن ها بروکراسی اداری و مراجعه حضوری مردم به 
شهرداری و دیگر سازمان ها را به حداقل برسانیم.

نصیری قرقانی عنوان کرد: اگر بتوانیم مرکز داده 
و زیرساخت فیبر نوری را راه انــدازی کنیم، اتفاق 
خوبی در حوزه هوشمندسازی شهر رقم می خورد. 
اگر این امر امسال محقق شود، قطعاً می توانیم در 
این زمینه رتبه های برتر کشور را به خود اختصاص 
دهیم و آورده بسیار خوبی برای شهر شیراز ایجاد 
کنیم. او بر ضرورت یکپارچه سازی سامانه ها در 
شهر نیز تأکید کرد و گفت: بدون شک خروجی 
این یکپارچه سازی، شفافیت اســت. همچنین 
زمان پاسخگویی به درخواست های مردم و انجام 
کارها نیز کاهش می یابد. عضو شـــورای ششم 
یادآور شد: اجرای پروژه کیف پول الکترونیک که 
به عنوان یکی از زیرساخت های هوشمندسازی 
ــویــت هــای این  شهر مــطــرح اســـت، از دیــگــر اول
کمیسیون محسوب می شود. با تحقق این امر، 
مشکالت شهروندان و ادارات در پرداخت ها به 

ویژه پرداخت های خُرد برطرف خواهد شد.

آالینده های صنایع 
پارس جنوبی بازیافت می شود

بوشهر     مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
بوشهر از جلوگیری از مشعل سوزی و هدررفت گاز 
فلر صنایع در منطقه پارس جنوبی خبر داد و گفت: 
در این راستا گازهای آالینده ۱۰۰ فلر و دودکش 

صنایع پارس جنوبی بازیافت می شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
مساحت مناطق تحت حفاظت زیست محیطی 
را 7/7 درصد کل مساحت استان دانست و بیان 
کــرد: با الحاق مناطق شکار ممنوع، مساحت 
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 

به ۱۰درصد افزایش می یابد.
قلی نژاد با بیان اینکه هم اکنون 9 منطقه در این 
استان تحت مدیریت ســازمــان محیط زیست 
است، خاطر نشان کرد: دو اثر طبیعی ملی خارگو و 
کوه نمک و دو پارک ملی دریایی نایبند و دیر نخیلو 
بسیار مهم اســت. وی توسعه شتابان صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی در شهرستان های جنوبی 
استان بوشهر در قالب طرح توسعه پارس جنوبی را 
سبب افزایش آالیندگی دانست و تصریح کرد: این 
پروژه ها و صنایع بدون پیوست زیست محیطی، 

اجرا و سبب آلودگی منطقه شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با 
اشاره به اینکه در سال های اخیر، صنایع الزام به 
پیوست های زیست محیطی شده اند، خاطر نشان 
کرد: دولت توجه ویژه ای برای کاهش آالیندگی در 
منطقه پارس جنوبی دارد و وزارت نفت را موظف به 
رفع آلودگی کرده است. وی به جلوگیری از هدررفت 
گاز فلر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه 
پــارس جنوبی اشــاره و بیان کــرد: گازهای آالینده 
۱۰۰ دودکش و فلر صنایع مستقر در منطقه پارس 
جنوبی شامل عسلویه و کنگان بازیافت می شود.
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اختصاص 888 لیتر گالب برای عطرافشانی حرم مطهر رضوی 
اصفهان    شهردار برزک کاشان از تولید ۸۸۸ گالب 

ویژه عطرافشانی حرم مطهر رضوی خبر داد.
دومــیــن آیین اشــک گــل ســرخ بــا حضور خــدام حرم 
رضــوی کـــاروان زیــر سایه خورشید در گلستا ن  های 
بخش بــرزک از تــوابــع شهرستان کــاشــان اجــرا شد 
و شرکت کنندگان از ویـــژه بــرنــامــه هــای ایــن مراسم 

بهره مند شدند.
سجاد قاسمی اظهار کرد: همزمان با دهه کرامت در 
آیین اشک گل سرخ پس از گلچینی، یک هزار و ۸۰۰ 
لیتر گالب ناب کاشان استحصال و برای عطرافشانی 
حرم های ائمه معصومین در عتبات عالیات ارسال 

می شود.

ــزود:  ــ ــرزک شــهــرســتــان کـــاشـــان اف ــ  شـــهـــردار شــهــر ب
یک هزار و ۸۰۰ لیتر گالب ناب حاصل دسترنج مردم 
این خطه به یاد یک هــزار و ۸۰۰ شهید کاشان و به 
ــرزک تهیه و از طریق  نیابت از ۱55 شهید بخش ب
سفارت عراق و ستاد بازسازی عتبات عالیات به عراق 

ارسال می شود.

وی در ادامه با اشاره برگزاری نخستین آیین »با گالب 
ناب تا ضریح آفتاب« افزود: با اجرای نخستین آیین 
»با گالب ناب تا ضریح آفتاب« و حضور خدام حرم 
رضــوی در گلچینی شهر بــرزک ۸۸۸ لیتر گــالب با 
حضور خانواده شهدای برزک برای ارسال به مشهد 
مقدس و عطرافشانی ضریح امام رضا)ع( تولید شد.

تولید
مازندران

   ۲۵ درصد ظرفیت بندر فریدونکنار 
فعال است

 استاندار مازندران گفت: در حال حاضر از ۲۵درصد 
ظرفیت بندر فریدونکنار استفاده می شود و فعال 

شدن آن به توسعه منطقه کمک می کند.

سید محمود حسینی پور طی بازدید از طرح های 
فریدونکنار، پیگیری وضعیت تولید و رفع موانع فرا 

روی صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی را از 
اولویت ها بیان کرد و گفت: در این بازدید از نزدیک 

با مسائل و مشکالت تولیدکنندگان آشنا می شویم و 

تصمیماتی برای رفع مشکالت گرفته می شود.
وی گفت: حداکثر از ۲۵ درصد ظرفیت بندر 
استفاده می شود و فعال شدن آن به اقتصاد  

استان کمک می کند. یکی از تصمیمات این بود 
که در ضلع شرقی بندر، زمینی برای منطقه ویژه 

گردشگری اختصاص دهیم تا سفرهای دریایی و 
توسعه ورزش های آبی و گردشگری برنامه ریزی 
می شود. این شهرستان مسیر و مقصد گردشگری 

و هاب تجارت شمال است و در توسعه تجارت با 
کشورهای سی آی اس نقش مهمی خواهد داشت.

هرمزگان     معاون نظارت، 
ــازرســی و حــمــایــت از حقوق  ب
ــان  ــازمـ مــصــرف کــنــنــدگــان سـ
ــعـــدن و تــجــارت  صــنــعــت، مـ
هرمزگان از الزامی بــودن ثبت شناسه کاال 
ــروه لـــوازم خانگی در استان  ــرای تمامی گ ب

خبر داد.
عبدالرضا پــیــروی منش بــا اعــالم ایــن خبر 
افزود: طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، کلیه کاالهای گروه لوازم خانگی ملزم به 
ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کاال 
هستند که ایــن قانون جهت جلوگیری از 
ورود و فروش کاالهای قاچاق به فروشگاه ها 

و انبارهای لوازم خانگی ابالغ شده است.
وی بیان کرد: ثبت کاال در سامانه جامع تجارت 
کمک می کند تا کاالهای لوازم خانگی در طول 

زنجیره تجاری کشور با استفاده از زبان مشترک 
و واحد، مدیریت و رهگیری شوند.

وی اظــهــار کـــرد: تــمــامــی تولیدکنندگان، 
واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان 
کـــاال شــامــل طـــرح شــنــاســه دار شـــدن لـــوازم 

خانگی هستند.
پیروی منش یادآورشد: کاالهای مشمول؛ 
شامل تلویزیون، یخچال فریزر، کولر گازی، 

ماشین ظرفشویی و... است.
ــفـــت: تــمــامــی تــولــیــد کــنــنــدگــان و  وی گـ
واردکنندگان کاالهای مشمول قانون دریافت 
شناسه رهگیری کــاال باید بــرای ثبت نــام و 
احــراز صالحیت به سامانه جامع تجارت 
به آدرسwww.ntsw.ir  مراجعه نموده و 
سپس بــرای ثبت اطــالعــات و اخــذ شناسه 

وارد سامانه cid.ntsw.ir  شوند.

خوزستان    مــدیــرعــامــل 
شـــرکـــت تـــوزیـــع بــــرق اهــــواز 
گــفــت: ۶۳ مـــگـــاوات کــاهــش 
مصرف برق و صرفه جویی، با 
آغاز طرح کاهش برق ادارات، سازمان ها 
و بانک ها در کالنشهر اهـــواز ثبت شده 

است.
عبدالحمید عباس شیاری بیان کــرد: در 
راستای اجــرای طرح های مدیریت سمت 
تقاضا و به منظور رفاه و آسایش شهروندان 
در کالنشهر اهــواز طــرح هــای متعددی در 
بــخــش هــای صــنــعــتــی، تـــجـــاری، عــمــومــی، 
کشاورزی و اداری با هدف پایداری هرچه 

بیشتر شبکه برق در حال اجراست.
ــزود: از ۱5خـــرداد تــا ۱5 شهریور در  وی افـ
گــذر از پیک بــار تابستان ۱۴۰۱، یکی از 

راهکارهای گذر از ناتراز تولید و خشکسالی 
که موجب بروز بحران در صنعت برق شده، 
اجــرای طــرح کاهش ساعت اداری در این 

بازه زمانی است.
وی با تأکید بر اجرای دستورالعمل ابالغی 
توسط کلیه دستگاه های اجرایی و اداری 
گفت: با آغاز طرح تعطیلی ادارات در زمان 
ــرق، طبق آمــار ثبت  پیک یــا اوج مصرف ب
شــده در مــرکــز کنترل و پــایــش انـــرژی ۶۳ 
مگاوات کاهش بار داشتیم که الزم است 
ــد بــا جدیت بیشتر ادامـــه داشته  ایــن رون

باشد.
ــن بــازه  ــزود: دســتــگــاه هــایــی کــه در ای ــ وی اف
زمــانــی بــه دســتــورالــعــمــل تــوجــه نــداشــتــه 
باشند، پس از اخطار، نسبت به قطع برق 

آنان اقدام خواهد شد.

لوازم خانگی درهرمزگان 
ملزم به ثبت شناسه هستند

اجرای طرح کاهش برق ادارات 
در کالنشهر اهواز

مديريتانرژیحمايتازحقوقمصرفکنندگان



ظرفیت های شهرک 
صنعتی امیرکبیر 
 بالاستفاده 
 مانده است
اصفهان   نماینده مردم 
اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: 
شهرک صنعتی امیرکبیر 
یکی از ظرفیت های  ویژه  
اصفهان در تولیدات 
کارگاهی و قطعه سازی 
است. طغیانی افزود: اگر  
سازماندهی درستی 
انجام شود، می توان 
ظرفیت منطقه صنعتی 
امیرکبیر را به حدی 
رساند که بتوانیم سالی 
چند میلیارد دالر قطعه در 
سطح جهان بفروشیم.

خبر

راه اندازی 
نمایشگاه دائمی 
محصوالت 
سوری در کیش 

هرمزگان  
دبیر کل مناطق آزاد 
سوریه خواستار بررسی 
امکان سنجی راه اندازی 
نمایشگاه دائمی 
محصوالت سوریه ای 
در کیش شد.
ایاد کوسا در نشستی با 
موضوع دستاوردهای 
سفر به این جزیره 
جنوبی که با هدف 
بررسی ظرفیت ها 
و امکان سنجی 
همکاری های متقابل 
گردشگری و اقتصادی 
صورت گرفته،  اظهار 
کرد: سابقه همکاری 
و دوستی دو کشور، 
سابقه ای درخشان 
است و می توان با تکیه 
بر نقاط مشترک، دامنه 
همکاری ها را در اموری 
مانند گردشگری و... 
گسترش داد.
کوسا گفت: برای آغاز 
همکاری ها عالقه مندیم 
زمینه بررسی ایجاد 
یک رستوران عربی 
سوری و دایرسازی یک 
نمایشگاه دائمی از 
محصوالت سوریه ای 
در کیش بررسی شود 
تا بتوانیم از این گام، 
مسیر را ادامه بدهیم.
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افقی ◾
 1. بازیگر آقــای سینمای کــشــورمــان با 
هنرمندی در دودکــش 1 و2 - سبک سر 
 2. از دروس دوره ابتدایی- عالم غیب
3. نیمه گر – شــاهــکــار هــومــر– طایفه 
آسیایی 4. لقبی در چــرخ ریسندگی 
– سحر و جادو - نقاش 5. پشته خاک – 
قابل رویت – فصاد – آب ناشنوا 6. پاراف 
 – ورزش  ایروبیک – برداشت محصول
ــاد - خـــــاک کـــــوزه گـــــری –  ــهـ 7. هـــم نـ
شناخته شده 8. اسباب بازی باالوپایین 
ــه ای- زاپـــاس ــ ــام ــ ــده – نــوشــتــار روزن ــرن  پ
9. ستیزه کننده- صف و قطار - احمق 
10. آمــوخــتــنــی لــقــمــان – بــــــروزدادن - 
گرامی 11. راه کوتاه – راننده – استاندار 
قدیم – گوشت ترکی 12. صورت فرنگی 
مریم – خواست الهی - زشتی 13. بچه 
پرسروصدای بمب – نشانه ها - همگی 
14. روکــش ضدزنگ قاشق و چنگال – 
کسی که در نگهداری ودیعه دقت کند 

15. مزمار– عنوانی که به نقرس داده اند

عمودی ◾
ــدر عــلــم تــاریــخ - دارالــمــجــانــیــن   1. پـ
2. ابــزار انتقال مایعات – سرخرمنی 
معروف- بلیغ 3. لقب اشرافی اروپایی 
 – مــحــل ســــودن گــنــدم - کــشــتــارگــاه 
4. ستاره – متشکر – پول ایران در دوره 
قــاجــار 5. خـــدای سنگی – دانــشــگــاه 
صنعتی شریف در این منطقه تهران 
ــع شـــده – قــاضــی – عــضــو صــورت   واقـ
ــیــنــی – ســـرمـــای شـــدیـــد -  6. فــــال ب
بلندمرتبه 7. مسلمانان در این نبرد 
تــوانــســتــنــد ســپــاه مجهز ســاســانــی را 
شکست دهند - عاشقان می گذارند 
ــبـــا  ــل الـــفـ ــکــ ــی  شــ ــ ــای ــصــ  – حـــــــرف عــ
ــنـــده – روده درازی کــردن  8. روزی دهـ
- قابله 9. دلـــداده رامــیــن – فیلسوف 
بریتانیایی برنده جایزه نوبل - زرنگ 
ــوذ ایــنــتــرنــتــی  ــفـ ــیـــچ وقـــت – نـ 10. هـ
– بــی خــطــری 11. ســـرای مــهــروکــیــن – 
عــنــصــری کــه در ســاعــت اتــمــی بــه کــار 
می رود – غذای مجردی – حرف فاصله 

12. کلمه تأیید دور از ادب – کفچه مار 
– کاخ خشایارشا 13. دوزخ – معشوق 
– آرامش و سکون 14. باالآمدن رایانه 
یا گوشی تلفن همراه – سقف کشویی 
خــودرو – برگشتن – عالمت مفعولی 
15. رنگ شیشه این نوع عینک به طور 
اتوماتیک در نور تیره و روشن می شود 

- سوگند ریاست جمهوری
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گیالن    ماسوله ایــن میراث 
ارزشــمــنــد گــیــالن ســال 1354 
هجری شمسی با شماره 1090 
در فهرست آثار ملی کشور به 
ثبت رسید و بیش از 11 سال 
اســت کــه چشم انتظار ثبت 

جهانی در یونسکو است.
کسب عنوان شهر کامل برای ماسوله این منظر 
تاریخیِ نزدیک به یک هزارساله، داعیه جهانی 
شدن را برای این شهر، بیشتر تقویت کرد تا تسریع 
در رونــد ثبت بین المللی را به مطالبه مصرانه و 

جدی مردمان و میراث دوستان بدل کند. 
ماسوله در 25 کیلومتری جنوب غربی شهرستان 
فومن و 62 کیلومتری غرب مرکز استان گیالن با 
350 خانه تاریخی با قدمتی 800 تا هــزار ساله، 
رودخــانــه هــای جــاری بــر پهنه صخره سنگ ها، 
شالی و بــاغ هــای چــای و معماری پلکانی گِلین 
منحصربه فرد در دل کوهستان با پنجره های چوبی 
و گلدان های شمعدانی رنگینش قرار دارد. ثبت 

جهانی آن از سال 1390 در دستور کار قرار گرفت.
شهرک تاریخی ماسوله در سال 2007 در میراث 
تاریخی یونسکو موفق به ثبت موقت شــد. در 
گذر سال ها مدیران آمدند و رفتند. کارشناسان 
بین المللی، ملی و استانی آمدند، بررسی ها کردند، 
گزارش ها نوشتند؛ اما پرونده جهانی شدن ماسوله 

اندر خم یونسکو همچنان باقی است.
ــی مـــاســـولـــه و مشقت  ــبــت جــهــان ــرای ث ــاجــ مــ
ماسوله ای ها در ایــن راه به امید قــرار گرفتن در 
فهرست جهانی همچنان ادامــه دارد؛ به طوری 

که پس از یازده سال کش وقوس در مسیر جهانی 
شــدن همچنان مــردمــان ایــن شهر تــاریــخــی با 
مــوضــوع تأمین انـــرژی و ســازگــاری بــه روش هــای 
سنتی گرمایشی در زمستان های سرد منطقه برای 
پیشگیری از آسیب دیدگی بافت قدیمی شهر 

دست وپنجه نرم می کنند.
امــروز تسریع در ثبت جهانی شــدن ایــن منظر 
تاریخی به مطالبه جدی مردم و کنشگران میراث 

فرهنگی تبدیل شده است.

مقصد جذب گردشگر ◾
معاون هنرهای سنتی و صنایع  دستی اداره کل 
مــیــراث فرهنگی، گــردشــگــری و صنایع  دستی 
گیالن  نیز می گوید: ثبت جهانی ماسوله، مقصد 

کالسیک جهانی دیگری برای گردشگری کشور 
ــروز یکی  ــ را رقـــم مــی زنــد؛ زیـــرا ثــبــت جــهــانــی ام
ــزارهــای بــازاریــابــی کــالن کشورها  از مهم ترین اب

محسوب می شود.
فرزاد رشیدی می افزاید: اگر مسیر کالسیک شیراز 
و اصفهان مورد اقبال گردشگران خارجی است، به 
دلیل فراوانی آثار ثبت شده جهانی آن هاست. اگر 
ماسوله ثبت جهانی شود، این مقصد نیز به آن 
مسیر اضافه می شود و به یکی از مقاصد جذب 

گردشگر خارجی تبدیل می شود .
رشــیــدی بــا بیان اینکه پــس  از ایــن همه  سال 
تالش و مشقت در مسیر جهانی  شدن به نظر 
می رسد دیگر زمــان آن است که این موضوع 
نهایی شود، گفت: 90 درصد پرونده ماسوله 

انجام  شده و در مراحل پایانی معرفی آن برای 
ثبت جهانی هستیم که اگر این اتفاق رخ دهد، 
ظرف دو سال آینده، ثبت جهانی بــرای شهر 

تاریخی ماسوله رقم خواهد خورد.

حیثیت گیالن ◾
اسدهللا عباسی؛ استاندار گیالن بر لزوم هم افزایی 
همه دستگاه های اجرایی در جهت رفع موانع ثبت 
جهانی ماسوله در فهرست میراث یونسکو تأکید 
دارد و می گوید: ثبت جهانی ماسوله، حیثیت 
گــیــالن اســت و هیچ گونه بــهــانــه ای بـــرای تأخیر 
دستگاه های اجرایی در انجام وظایف تعیین  شده، 

پذیرفتنی نیست.
به گفته آقای عباسی، فرصت ثبت جهانی ماسوله 
ضرورتی در مسیر توسعه گردشگری گیالن  است.
وی بر لزوم حذف موانعی که ثبت جهانی ماسوله 
را به تعویق انداخته است، تأکید داشته و اظهار 
می کند: ثبت جهانی ماسوله از ســال 1390 در 
دستور کار قــرار گرفت. بنابراین جمع آوری بنا ها 
و تأسیسات موجود در راه آزادســازی حریم شهر 
ماسوله، بهسازی و ساماندهی مسیر گردشگری این 

منطقه، ضروری  و باید با قید فوریت انجام شود.
وی مــاســولــه را مقصد گــردشــگــران فرهنگی و 
عالقه مندان به آثــار تاریخی عنوان کــرد و ثبت 
جهانی آن را زمینه ساز حضور گردشگران از اقصی 
ــران دانسته و می گوید:  نقاط دنیا به گیالن و ای
تمامی دستگاه ها و نهادهای متولی و متصدی، 
وظیفه مشارکت و هــم افــزایــی در بــه سرانجام 

رسیدن ثبت جهانی ماسوله را دارند.

انتظاری که 11 ساله شد

حیثیت گیالن در گرو ثبت جهانی ماسوله 

خبرخبر
روزروز

سمنان    مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری 
سمنان از راه اندازی کتابخانه در مهمان شهر اتباع خارجی 

سمنان خبر داد که با استقبال اتباع همراه شده است.
مهدی شرفیه؛ مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری 
در دیدار با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان 
اظهار کرد: باید توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی، آموزشی و 

اجتماعی اتباع خارجی داشته باشیم.
وی افــزود: برای توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی باید 
نقاط ضعف و آسیب ها را شناسایی کرد و با راه انـــدازی 
اتاق های اندیشه با حضور صاحب نظران این حوزه، برای 

آن ها طرح و برنامه هایی را ارائه دهیم.
مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان 

تصریح کرد: هرچه در حوزه سواد و آگاهی اجتماعی بیشتر 
کــار شــود، کمتر دچــار آسیب های اجتماعی و فرهنگی 
خواهیم شد. شرفیه خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال 
حاضر اتباع ساکن در مهمان شهر، مشارکت خوبی در 

انجام فعالیت های فرهنگی این کتابخانه دارند.
محمد طاهریان؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 

سمنان هم در این دیدار به بیان نکاتی در خصوص استفاده 
از ظرفیت اعضای اتباع کتابخانه های عمومی و همچنین 
دانــش آمــوزان پرداخت. مدیر کل کتابخانه های عمومی 
استان سمنان همچنین از پیگیری تأمین و جذب منابع 
مورد نیاز اتباع و برطرف کردن موانع مراجعه نکردن اتباع 

خارجی به کتابخانه های استان سمنان خبر داد.

تولید
گلستان

   رکوردشکنی تحویل گندم در گلستان
 مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان با 

اشاره به رکوردشکنی تحویل گندم در استان، گفت: 
تاکنون ۴۴۰ هزار تن گندم از کشاورزان در استان 

گلستان خریداری شده است.

محمدرضا افشار اظهار کرد: کشاورزان گلستانی 
تاکنون ۴۴۰ هزار تن گندم تحویل داده اند که تا این 

لحظه رکورد سال گذشته شکسته شده است.
وی افزود: از زمان آغاز خرید تضمینی گندم در 

استان تا دوازدهم خرداد ماه سال جاری این میزان 

خرید تضمینی گندم از کشاورزان انجام شده است. 
این میزان گندم در 9۰ مرکز خرید تضمینی با قیمت 
مصوب 11 هزار و 5۰۰ تومان خریداری شده است.

وی افزود: کشاورزانی که تا اول خرداد ماه، گندم 
خود را به مراکز خرید تحویل دادند، مطالباتشان 

پرداخت شده و برای بقیه نیز با توجه به اعتبارات 
خوبی که دولت در این زمینه تأمین کرده، به زودی 

پرداخت می شود.
وی گفت: با آغاز فصل برداشت گندم مراکز خرید 

گندم در استان فعالیت خود را آغاز کردند.

۸ میلیون تن پسماند 
سرب و روی در اختیار 

سازمان صمت قرار گرفت

زنجان    مدیرکل محیط زیست استان زنجان 
گفت: 8 میلیون تن پسماند ســرب و روی در 
شهرک تخصصی روی استان زنجان در اختیار 

سازمان صمت قرار گرفته است.
محمدرضا یافتیان گفت: محیط زیست همواره 
در زمینه توسعه صنعتی در استان زنجان تالش 
کرده است. وی برخی مطالب عنوان شده توسط 
فعاالن صنعتی برای ممانعت این مجموعه در این 
زمینه را رد کرد و گفت: محیط زیست به عنوان 
دستگاهی که وظیفه حفاظت از محیط زیست را 
دارد، همواره برای توسعه صنعتی با در نظر گرفتن 

مؤلفه های زیست محیطی تالش کرده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته یک هزار و 188 
درخواست برای دریافت مجوز در زنجان ثبت 
شــده، افــزود: از این تعداد با 724 درخواست، 

موافقت شده که 62 درصد است.
یافتیان ادامه داد: یک هزار و 500 واحد صنعتی 
در استان از محیط زیست مجوز گرفته اند و تنها 
مخالفت محیط زیست مالک مخالفت نیست 

و سایر نهادها نیز در ارائه این مجوز، مؤثرند. 
یافتیان با بیان اینکه 8 میلیون تن پسماند سرب 
و روی در شهرک تخصصی روی استان زنجان در 
اختیار سازمان صمت قرار گرفته است، گفت: 
مالچ پاشی و دیوارکشی انجام شده و عیارسنجی 
آن بـــرای ارزش گـــــذاری و توسعه اســتــان مــورد 

استفاده قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه سه ایستگاه سنجش هوا 
در استان زنجان فعال اســت، ادامــه داد: طبق 
اطالعات این ایستگاه ها، تنها علت آالیندگی 
هوا در زنجان، ریزگردها بوده و مانند شهرهای 

بزرگ آالیندگی ناشی از سوخت نداریم.

بیمارستان های ایالم 
۵۷۰ تن پسماند تولید می کنند

ایالم    مدیر کل محیط زیست استان ایالم گفت: 
سالیانه 570 تن پسماند بیمارستانی، درمانگاهی 
و مــراکــز بهداشتی در اســتــان ایــالم ساماندهی 
ــاره بــه اینکه  ــی بــا اشــ ــدال مــی شــود. غــالمــرضــا اب
پسماندهای بیمارستانی و عفونی از حساسیت 
ویژه ای برخوردار بوده و باید بی خطرسازی شوند، 
اظهار کرد: سالیانه 570 تن پسماند بیمارستانی، 
درمانگاهی و مــراکــز بهداشتی در اســتــان ایــالم  

ساماندهی می شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست  استان ایالم با 
اشاره به تولید روزانه 774 تن پسماند شهری در 
استان گفت: سرانه تولید پسماند در استان 890 

گرم و باالتر از میانگین کشوری با 860 گرم است.
وی با اشاره به باال بودن سرانه مصرف تصریح کرد: 
تولید روزانه پسماند شهری و روستایی در استان 
ایــالم، یک هــزار و 360 گرم است و این در حالی 
است که شهر بزرگی مانند تهران، روزانه 860 گرم 
پسماند تولید می کند. پس می طلبد مردم استان، 

الگوی مصرف خود را اصالح کنند.
ابدالی تولید سالیانه پسماند عفونی و صنعتی در 
استان را 570 تن عنوان کرد و افزود: سالیانه حدود 
265 تن پسماند عفونی و 305 تن پسماند صنعتی 

در استان تولید می شود.
وی یکی از مشکالت اساسی را دفع نخاله های 
ساختمانی برشمرد و گفت: ساالنه حدود 300هزار 
تن نخاله ساختمانی در استان تولید می شود که 
250 هزار تن از آن مربوط به شهر ایالم است. اگر 
کارخانه بازیافت نخاله ساختمانی ایجاد نشود ، 
به دلیل محدودیت زمین در شهر ایالم، طبیعت 
به مــرور نابود خواهد شــد. ایــن مسئله بارها به 

شهرداری ها گوشزد شده است.

ــار ســــــردار دل هـــا  ــ ــادگ ــ ــزد   ی ی
حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه 
پدرم مدال های افتخار و شهرت 
زیـــادی داشـــت، گــفــت: بهترین 
مدال افتخار برای پدر، لباس خادمی امام رضا)ع( 
بود و همیشه وظیفه خود را در خدمت رسانی به 
مردم آسیب دیده، محروم و مستضعف می دید.
زینب سلیمانی در مراسم جشنواره بزرگ زیر 
سایه خورشید استان یــزد اظهار کــرد: بسیار 
خرسند و خوشحال هستیم که خداوند ما را 
از محبت اهل بیت)ع( بهره مند کرد و ما تاکنون 
پیرو امــام رئــوف بودیم. وی گفت: امید داریم 
بتوانیم وظیفه خدمت به خلق خدا را انجام 
دهیم و آن چیزی را که آقــا امــام رضـــا)ع( از ما 
می خواهند در کشور عزیز ایران باشد، به ثمر 

برسانیم. یادگار حــاج قاسم سلیمانی افــزود: 
در این مراسم، تصویری از حاج قاسم دیدم که 
لباس خادمی آقا امام رضا)ع( را به تن داشت. 
حاج قاسم مدال های زیادی گرفت و شهرت ها 
داشت؛ اما برایش مدالی ارزشمندتر از خادمی 
اهل بیت)ع( نبود. زینب سلیمانی ادامه داد: 
تفاسیر مختلفی از خدمت داریم که در دوران 
انقالب ظهور پیدا کرد. حاج قاسم از خدمت 
به بارگاه ملکوتی امام رضــا)ع( نشان دادند که 
خدمتگزاری به اهل بیت)ع(، خدمت به مردم 
خدمت بــه خــداســت. وی تصریح کــرد: بــرای 
حاج قاسم تفسیر خدمت برگرفته از معانی 
متفاوتی بود. حاج قاسم می خواست ما در این 
مسیر یاد بگیریم که هر لحظه و هر مکان، خود 

را در لباس خدمت ببینیم.

آذربایجان شرقی   دبیر کل 
مجمع خیرین سالمت کشور 
گـــفـــت: ایــــن مــجــمــع در طــول 
فعالیت خــود به میزان 12 هزار 
میلیارد تومان در حــوزه هــای خانه  بهداشت، 
بیمارستان، مــرکــز بــهــداشــت و... مشارکت 
داشته است. حسینعلی شهریاری در هفتمین 
همایش خیران سالمت آذربایجان شرقی افزود: 
عدالت در سالمت باید مورد توجه قرار بگیرد و 
امکانات و تجهیزات به طور عادالنه توزیع شوند.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این همایش 
گفت: خیران آذربایجان شرقی همچون ستارگان 
ــرای کمک بــه جان  درخــشــانــی هستند کــه بـ
انسان ها مالشان را در خدمت جامعه بشری 

قرار می دهند.

عابدین رضـــوی خــرم بــا بــیــان اینکه در سفر 
ــوزه سالمت  رئــیــس جمهور بــه اســتــان در حـ
4 هزار میلیارد تومان اعتبار دیده شده است، 
ادامه داد: امیدواریم مجمع خیرین سالمت با 
سبقه مردمی که دارد، همچنان تقویت شود و 

توسعه یابد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی نیز از 
دولتمردان خواست زمینه ساز فعالیت بیشتر 

خیران سالمت باشند.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه شمار تخت های 
بیمارستانی کم اســت؛ اما نباید از بحث های 
آموزش نیروی انسانی، پیشگیری و پژوهش در 
حوزه سالمت غافل بمانیم، تأکید کرد: بهترین 
راه ارتقای سالمت، توجه به پیشگیری، تغذیه 

سالم و ورزش همگانی است.

بهترین مدال حاج قاسم
 داشتن لباس خادمی بود

کمک 12 هزار میلیارد تومانی خیران 
در حوزه بهداشت 

بهداشت و درمانفرهنگ خدمت

راه اندازی کتابخانه در مهمان شهر اتباع خارجی سمنان
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