
سمندر لرستانی یکی از زیباترین گونه های سمندر 
جهان است که در منطقه زاگرس و فقط در ایران در 
لرستان و قسمتی از خوزستان زندگی می کند. سمندر 
استان  در  منحصربه فردی  جانوری  گونه  لرستانی 
لرستان است كه در سال های اخیر به دلیل حضور 
ناخواسته اش بر سفره هفت سین در معرض قاچاق 
و انقراض قرار گرفته است.  این  گونه 14 سانتیمتری، 
بومی ایران بوده و تنها در لرستان و در مرز با استان 
خوزستان یافت می شود. در كل خاورمیانه هشت 
گونه سمندر وجــود دارد كه پنج مــورد آن در ایران 

یافت می شود و یكی از این پنج 
اســت.  لرستانی  سمندر  گــونــه، 
به گفته كارشناسان، در لرستان 
زیستگاه هایش شناسایی شده و 

این  گونه، تكامل بسیار. . . 

حکایت بزرگ ترین معدن جهان که 7 هزار سال قدمت دارد

اتمام ذخایر فیروزه نیشابور؛ شایعه یا واقعیت؟
قاچاق گونه های جانوری 

زاگرس را می آزارد

سمندر لرستانی 
در فهرست 

انقراض
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بنای تاریخی سمنان 
همچنان در اختیار سازمان زندان هاست  

کاروانسرای عباسی 
در حسرت آزادی
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جریان دائمی زاینده رود؛
 مطالبه اصلی مردم 

از رئیس جمهور 

اســامــی شهر  ــورای  ــ شـ رئــیــس  اصفهان   
اصفهان گفت: احیای زاینده رود و جریان دائمی 
و پایدار این رودخانه، مطالبه اصلی مردم استان 

در سفر رئیس جمهور به این منطقه است.
این چالش،  با حل  افــزود:  نورصالحی  محمد 
مشکاتی مانند فرونشست زمین و آلودگی هوا 

نیز برطرف خواهد شد.
وی با اشــاره به اهمیت راه انـــدازی سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان اضافه کرد: این پروژه دارای 
یک مرحله اضطراری با ظرفیت 1.6 مترمکعب 
بــایــد در مـــدار شبکه  بــر ثانیه اســت کــه  آب 
تاکنون 0.6  اما  بگیرد؛  قرار  اصفهان  آبرسانی 
مترمکعب بر ثانیه آن محقق شده و تکمیل آن 

نیازمند حمایت دولت است.
وی با بیان اینکه راه انـــدازی قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران دیگر مطالبه شهروندان است، 
ــروژه سال ها از سوی  اظهار کــرد: اجــرای ایــن پ
رؤســای جمهور قبلی مطرح شــد؛ امــا تاکنون 

محقق نشده است.

دانشگاه سمنان 
پرینتر سه بعدی بتن ژئوپلیمری

 طراحی کرد
سمنان   معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
سمنان گفت: پرینتر سه بعدی بتن ژئوپلیمری 
خوشه های  توسعه  مرکز  مشترک  همکاری  با 
صنعتی و دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 

این دانشگاه، با موفقیت طراحی و ساخته شد.
فرموالسیون  گــفــت:  ســعــدالــدیــن  هللا  سیف 
بــرای تولید بتن ژئوپلیمری در رساله  مناسب 
ابــراهــیــم نجفی کانی؛  دکــتــری بــه راهــنــمــایــی 
و  نفت  شیمی،  مهندسی  دانشکده  دانشیار 
گاز دانشگاه سمنان بدست آمد و در نهایت 
پرینتر سه بعدی توسط میثم شکوری؛ دانشیار 
پردیس علوم و فناوری های نوین در مرکز توسعه 

خوشه های صنعتی آماده بهره برداری شد.
تنوع  مــوضــوع سبب  ــن  ای اینکه  بــیــان  بــا  وی 
مــعــمــاری ســاخــتــمــان، ساخت  گــســتــرده در 
کار  نیروی  به  نیاز  کاهش  پیچیده،  ســازه هــای 
افــزایــش سرعت  و  هزینه  کاهش  متخصص، 
این  در  افــزود:  می شود،  ساختمان ها  ساخت 
پروژه فرایند ساخت یک دیواره بتنی با استفاده 
پرینتر سه  توسط دستگاه  ژئوپلیمری  بتن  از 

بعدی بتن در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد.
بــه گفته ســعــدالــدیــن، ســاخــت ســازه هــا با 
استفاده از پرینتر سه بعدی قطعات بتنی، 
یــکــی از مــوضــوعــات نــوظــهــور اســـت کــه در 
حوزه  محققان  توجه  مــورد  اخیر  سال های 

ساختمان قرار گرفته است.

چهارمحال و بختیاری رتبه دوم تولید شیر
 در کشور

چهارمحال و بختیاری   معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این استان رتبه 
دوم تولید شیر را دارد، گفت: سال گذشته بیش از ۳0۲ هزار و 
۸00 تن شیر در استان تولید شد که پیش بینی می شود امسال 

به ۳0۹ هزار و 400 تن برسد.
سام مردانی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت 
نهاده دامی تأثیر مستقیم داشت، گفت: قیمت هر کیلوگرم 
ذرت با ارز ترجیحی یک هزار و ۹00 تومان، قیمت هر کیلوگرم 
سویا ۳ هزار و ۳00 و جو یک هزار و ۸00 تومان بود؛ اما اکنون با 
حذف این ارز قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو 11 هزار و ۳00 تومان 
و قیمت هر کیلوگرم سویا 16 هزار و ۳00 تومان شده که این 

قیمت ها بر افزایش قیمت مرغ نیز اثر گذاشته است.
وی افزود: قیمت مصوب مرغ در حال حاضر ۵۹ هزار و ۸00 
از نهاده ارز ترجیحی  ایــن جوجه ها  امــا چــون  تومان اســت؛ 
و  هــزار  نــرخ 41  با  یعنی  زیرقیمت مصوب  کردند،  استفاده 
۷۵0 تومان به فروش می رسند. وی در پایان با اشاره به اینکه 
چهارمحال و بختیاری رتبه دوم تولید شیر را دارد، گفت: سال 
گذشته بیش از ۳0۲ هزار و ۸00 تن شیر در استان تولید شد 

که پیش بینی می شود امسال به ۳0۹ هزار و 400 تن برسد.

دستور تخلیه پنج ساختمان ناایمن 
در کرج صادر شد

البرز   رئیس کل دادگستری البرز گفت: با بررسی های انجام 
شده توسط آتش نشانی و نظام مهندسی مشخص شد پنج 
بلوک که جمعا 40 واحد است در منطقه حسن آباد کرج در 
وضعیت ناایمن قرار دارد. در همین راستا دستور قضایی الزم 

جهت تخلیه و ایمن سازی ساختمان صادر شد.
گفت:  رسانه  اصحاب  جمع  در  هریکندی  فاضلی  حسین 
در منطقه 10 حسن آباد کرج پس از بررسی ها مشخص شد 
تعدادی از بلوک ها با توجه به تَرک های ایجاد شده در پشت 

ساختمان در وضعیت ناایمن قرار دارند.
وی افزود: این ساختمان ها همگی در اراضی قولنامه ای و به 
صورت غیرمجاز و فاقد پروانه ساخته شده اند و از ایمنی و 

استانداردهای الزم برخوردار نیستند.
رئیس کل دادگستری استان البرزعنوان کرد: باوجود اخطارهای 
با ورود  امــروز  بــود که  تاکنون ساختمان تخلیه نشده  مکرر 
دستگاه قضایی استان، دستور الزم صادر شد تا به قید فوریت 
هال احمر، آتش نشانی، نظام مهندسی، شهرداری و پلیس 

جهت الزام به تخلیه ساکنان در محل مستقر شوند.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه هم اکنون ساکنان این 40 واحد 
در مدرسه ای در همان محل اسکان یافته اند، گفت: مقرر شد 
نظام مهندسی استان بررسی الزم جهت امکان مقاوم سازی و 

یا تخریب کامل ساختمان را انجام دهد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر نهادهای اجرایی جهت تخلیه 
در محل مستقر بوده و نیروی انتظامی نیز به منظور حفاظت 

از اموال ساکنان در محل حضور دارد.

توسط کارشناسان بررسی شد

سهم ما در خشکیدگی دریاچه ارومیه چقدر است؟
مــحــقــقــان،  اعــتــقــاد  بـــه  ایسنا  
دریاچه  اخیر  ســال   ۲0 وضعیت 
ارومیه منحصر به فرد و مستقل 
ــوده کــه این  ــارش هــا بـ از مــیــزان ب
عوامل  سهم  می دهد  نشان  امــر 
خشکسالی،  ــروز  ــ ب در  انــســانــی 

بیشتر بوده است.
ارشــد  کارشناس  ــرادی؛  مـ حاجی  علی  مهندس 
مسئول  و  شریف  صنعتی  دانــشــگــاه  آب  حــوزه 
تأکید  با  ارومیه  دریاچه  احیای  فنی ستاد  واحد 
در  آبریز  حوضه  ایــن  در  که  تغییراتی  اینکه  بر 
است،  فــرد  به  منحصر  داده  رخ  اخیر  ســال   ۲۸
دو  توسط  که  شناسی  دیرینه  مطالعات  گفت: 
دریاچه  روی  بر  میامی  دانشگاه  ایــرانــی  محقق 
ارومیه انجام شد، حاکی از آن است حتی زمانی 
بارش آن 1۸0 میلیمتر؛ یعنی کمترین  که میزان 
دریاچه  این  بــوده،  و خشکسالی  بارندگی  میزان 
که  اتفاقاتی  مــی دهــد  نشان  ایــن  نشد.  خشک 
در این حوضه در سال های اخیر رخ داد، ناشی 

ازعوامل غیر طبیعی بود. 
وی با اشاره به کاهش تراز دریاچه ارومیه و بارش 
تأکید  با  تا 1۳۹۲،  از سال 1۳۷4  این دریاچه  در 
کاماً  دریــاچــه  ایــن  تــراز  کاهشی  رفتار  اینکه  بر 
آن  آبریز  بارش ساالنه حوضه  از میزان  مستقل 
ارومیه در سال 1۳۷4 به  تــراز  کــرد:  بــوده، اظهار 
1۲۷۸ متر و در سال ۸4 به 1۲۷4 متر رسید و این 

میزان در سال ۹4 به 1۲۷0 متر رسید.
شدن  خشک  در  اینکه  بیان  با  مــرادی  حاجی 
دریاچه ارومیه عوامل انسانی و طبیعی دخیل 
در  طبیعی  عــوامــل  ســهــم  داد:  ادامــــه  اســـت، 
است  درصد   ۳1 ارومیه  دریاچه  شدن  خشک 
افزایش  و  بارش  درصــدی   1۸ کاهش  که شامل 
به  اخیر نسبت  دهــه  دو  در  دمــا  درجــه ای   1.۵
انسانی  عــوامــل  سهم  اســت.  بلندمدت  دوره 
و  کشاورزی  توسعه  شامل  که  است  درصد   6۹
ساخت سدها و افزایش برداشت از منابع آب 

است. زیرزمینی 
ارومیه  احیای دریاچه  واحد فنی ستاد  مسئول 
ادامه داد: بر اساس شاخص تنش آبی )نسبت 
کــل مــصــارف آب بــه مــنــابــع آب تــجــدیــدپــذیــر(، 
آبی، »مصرف  منابع  ۲0 درصد  از  مصرف کمتر 
ایمن« و مصرف ۲0 تا 40 درصد منابع به عنوان 
مــصــرف »قــابــل قــبــول« تــعــریــف مــی شــود و در 
صورتی که میزان مصرف، بیش از 40 درصد از 
منابع آبی باشد، مصرف »بسیار پرخطر« خواهد 
آب  پتانسیل  کل  که  اســت  حالی  در  ایــن  بــود. 
تجدیدپذیر این حوضه ۷1۳6 میلیون مترمکعب 
و کل مصرف منابع آبی این حوضه آبریز ۵۲۸۹ 

میلیون مترمکعب برآورد شده است.
ایــن محقق حــوزه آب دانــشــگــاه شــریــف، میزان 
ــرای بخش  ــه بـ مــصــرف آب حــوضــه آبــریــز ارومــی
و مصارف  مترمکعب  میلیون  را 46۹۹  کشاورزی 
ــن حـــوضـــه را  ــ ــرب، بــهــداشــت و صــنــعــت ای ــ شـ
بر  گفت:  و  کــرد  عنوان  مترمکعب  ۵۸۸میلیون 
آب حوضه  منابع  کــل مصرف  بــرآوردهــا  اســاس 
آبریز دریاچه ارومیه در سال ۹۳ حدود ۷4 درصد 
از کل پتانسیل آب تجدیدپذیر این حوضه بوده 

است.

روند توسعه کشاورزی در حوضه ارومیه ◾
حاجی مرادی به روند توسعه کشاورزی در سطح 
سال های  بین  در  ارومیه  دریاچه  آبخیز  حوضه 
۷۳ تا ۹۹ اشــاره کرد و یــادآور شد: غات )گندم 
و جو(، نباتات علوفه ای )یونجه و ذرت(، حبوبات، 
و  )سبزی  جالیزی  چغندرقند،  روغنی،  دانه های 
پیاز(، سیب زمینی و باغات از جمله فعالیت های 
کــشــاورزی در حــوضــه دریــاچــه ارومــیــه بـــوده که 
نباتات  بخش  در  آب  مصرف  مــیــزان  بیشترین 

علوفه ای، چغندر قند و باغات بوده است.
وی راه حل اصلی بحران در حوضه آبریز دریاچه 
مصرف  در  درصـــدی   40 صرفه جویی  را  ارومــیــه 
 40 صرفه جویی  گفت:  و  دانست  کشاورزی  آب 
مترمکعب  میلیون   1۷00 حــدود  یعنی  درصــدی؛ 

مصرف آب این بخش کاهش می یابد.

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه ◾
وی با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، 
اظهار کرد: تغییرات افت تراز آب دریاچه ارومیه از 
سال ۹۳ تا ۹۹ به همت ستاد احیای این دریاچه 
و مصوبات دولت کاهش یافت؛ ولی متأسفانه بنا 
به دالیل متعدد، میزان افت تراز آب این دریاچه 
از الگوهای سال ۸۳ تبعیت می کند و شاهد افت 

تراز آب هستیم.

پیشنهادهایی برای شرکت های دانش بنیان ◾
مطالعات  واحد  مسئول  چهره نگار؛  بهداد  دکتر 
و  برنامه ریزی  دفتر  بین الملل  امــور  و  راهــبــردی 
اشاره  با  نیز  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق 
به ضرورت استفاده از شرکت های دانش بنیان در 
سازوکار پایش و نظارت بر روند تغییرات دریاچه 
ــه گــفــت: مشکل اصــلــی هــمــه تــاالب هــای  ارومــی
این  طشک  و  پریشان  بختگان،  جمله  از  کشور 
باالدست  در  به ویژه  آب  میزان مصرف  که  است 

این تاالب ها افزایش یافت و این امر موجب شد 
تاالب ها نتوانند حقابه خود را دریافت کنند.

از  به تجربیات کشور در بهره گیری  با اشــاره  وی 
اظهار  محیطی  زیست  پایش های  بــرای  فناوری 
از  بهره گیری  خــوب،  تجربیات  ایــن  از  یکی  کــرد: 
فناوری سنجش از دور بوده و از طریق این فناوری 
کنیم.  بــرآورد  را  آبی  زیر کشت  توانستیم سطح 
در این زمینه همواره اختافاتی در آمار نامه های 
زمینه  در  کشاورزی  جهاد  و  نیرو  وزارتخانه های 
آبــی وجــود داشــت و از سوی  سطح زیــر کشت 
تأمین  تاالب ها  دیگر مشاهده می شد که حقابه 

نمی شود.
چهره نگار با بیان اینکه برای رفع این اختاف از 
تکنیک سنجش از دور استفاده شد، اظهار کرد: 

شاخص  بررسی  به  نسبت  ما  مطالعات  این  در 
در  بفهمیم  که  ــزاری  اب عنوان  به  گیاهی  پوشش 
کدام مناطق پوشش گیاهی افزایش یافته یا خیر، 

اقدام کردیم.
مسئول واحد مطالعات راهبردی و امور بین الملل 
دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق  و  برنامه ریزی  دفتر 
ارومیه مزیت بهره گیری از این فناوری را کاهش 
در  ما  داد:  ادامــه  و  کــرد  ذکــر  هزینه های تحقیق 
مرتفع  مناطق  در  بــودیــم  شــاهــد  مطالعات  ایــن 
داده  توسعه  کــشــاورزی،  اراضـــی  ارومــیــه  حوضه 
شـــده و شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان مــی تــوانــنــد از 
وضعیت  بررسی  برای  مطالعاتی  زیرساخت  این 

محیط زیستی کشور استفاده کنند.
ــرآورد مـــقـــدار مــصــرف آب هــــای  ــ ــ چــهــره نــگــار ب
این  در  کــشــور  چــالــش هــای  دیــگــر  از  را  سطحی 
ــرای ایـــن مــنــظــور از  زمــیــنــه دانــســت و گــفــت: بـ
عرصه  فعاالن  و  بردیم  بهره  ماهواره ای  تصاویر 
استارت آپی با استفاده از این فناوری های رایگان 
می توانند خدمات شایسته ای به محیط زیست 

کشور ارائه دهند.

 تغییرات افت تراز آب دریاچه ارومیه از ســال ۹۳ تا ۹۹ به همت ستاد احیای این 
دریاچه و مصوبات دولت کاهش یافت؛ ولی متأسفانه بنا به دالیل متعدد، میزان افت 
تراز آب این دریاچه از الگوهای سال ۸۳ تبعیت می کند و شاهد افت تراز آب هستیم. گزيدهگزيده



 لرستان نیاز به  
صنایع تبدیلی دارد
لرستان   نماینده 
ولی فقیه در لرستان 
و امام جمعه خرم آباد 
گفت: ساالنه ۱۴ هزار 
میلیارد تومان درآمد 
بخش کشاورزی 
لرستان است که اگر 
صنایع تبدیلی ایجاد 
شود، این رقم دو برابر 
خواهد شد. وی گفت: 
امکانات ماشین آالت 
کشاورزی، کود 
شیمیایی و تسهیالت 
جهاد کشاورزی باید 
به دست کشاورزان 
واقعی برسد تا زمینه 
توسعه بیشتر 
فراهم شود.

یادداشت

لرستان   سمندر لرستانی 
یکی از زیباترین گونه های 
سمندر جهان اســت کــه در 
منطقه زاگــــرس و فــقــط در 
ایــران در لرستان و قسمتی 
از خوزستان زندگی می کند. 

سمندر لرستانی گونه جانوری منحصربه فردی 
در استان لرستان است كه در سال های اخیر به 
دلیل حضور ناخواسته اش بر سفره هفت سین 

در معرض قاچاق و انقراض قرار گرفته است. 
ــران بــوده و  ایــن  گونه 14 سانتیمتری، بومی ای
تنها در لرستان و در مرز با استان خوزستان 

یافت می شود. 
در كل خاورمیانه هشت گونه سمندر وجود 
دارد كه پنج مورد آن در ایران یافت می شود و 

یكی از این پنج گونه، سمندر لرستانی است.
ــان  ــتـ ــرسـ ــان، در لـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــارشـ ــ ــه كـ ــتـ ــفـ ــه گـ ـــ ب
زیستگاه هایش شناسایی شــده و ایــن  گونه، 
تكامل بسیار پیدا کــرده كه می توان از آن به  
عنوان فسیل زنده نام برد؛ چرا که توانسته خود 

را با شرایط سازگار كند.
سمندر لرستانی که جزو خزانه ژنتيكی با ارزش 
دوزيستان ايران است، در حال انقراض است. 
این  گونه از آنجا که توانسته خود را با شرایط 
اقلیمی منطقه ســازگــار كــنــد، بسیار تكامل 
پیدا کرده است. سمندر لرستانی در محیطی 
از بقایای جنگل های بلوط كه دارای آب هــای 
خنك اســت، زندگی می کند و بر پشت خود 
خال ها یا نوارهای زرد و نارنجی زیبا با زمینه 
قهوه ای  دارد. ناحیه زیرین بدن این جانور نیز 
زرد یا نارنجی متمایل به قرمز است. با توجه 
به اینکه این  گونه تنها در این ناحیه از جهان 
یافت می شود، دارای اهمیت فوق العاده ملی و 

بین المللی است.
هم اکنون زیستگاه های این  گونه منحصربه فرد 
ــده و یـــکـــی از  ــی شـ ــایـ ــاسـ ــنـ ــان شـ ــتـ ــرسـ در لـ
زیستگاه های سمندر لرستان به عنوان پناهگاه 

حیات وحش به تصویب رسیده است.
 مطابق مصوبه شــورای عالی محیط  زیست 
ــن  ــســل ای ــقــــراض ن ــ ــه عــلــت خــطــر ان ــران بـ ــ ــ ای
دوزیــســت، خرید و فــروش و حمل آن ممنوع 
بوده و فرد خاطی جریمه و بازداشت می شود. 
سمندر لرستانی از ســوی اتــحــادیــه جهانی 
حفاظت از محیط  زیست ) IUCN ( در فهرست 
قرمز و كنوانسیون حمایت از گونه های نادر 

و كمیاب جهان )CITES( در ضمیمه یک كه 
تجارت و خرید و فروش را ممنوع می کند، قرار 

گرفته است.

قاچاق سمندر ◾
ــوری  ــت و بـــه جــان ــی اسـ ســمــنــدر؛ لــغــتــی عــرب
می گویند كــه شبیه سوسمار اســت و در آب 
و خشكی زیــســت مــی کــنــد و چــهــار پــا دارد. 
پوستش تیره  رنگ همراه با لکه های زرد و قدش 
حدود 25 سانتیمتر است. از حشرات تغذیه 
می کند و نــام هــای ایــرانــی آن شامل آذرتــش، 
آذرشین و آذرنشین است و به زبان فرانسه به 

آن »ساالماندر« می گویند. 
ســمــنــدر از مــصــادیــق بـــارز تــنــوع زیــســتــی در 
لرستان به شمار می رود و اغلب زیستگاه های 
این جانور در مناطق جنوبی این استان است. 

در ســال هــای اخــیــر مــوضــوع قــاچــاق سمندر 
لرستانی به یكی از چالش های مهم محیط  
زیست زاگرس مبدل شده است؛ موضوعی كه 
همه  ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز شتاب 

بیشتری می گیرد.
گفته می شود نخستین عاملی كه موجب شد 
ــد انــقــراض را آغــاز كند،  سمندر لرستانی رون
قاچاق بیش  از حد این  گونه به دست سوداگران 

حیات وحش بود.
یكی دیگر از عوامل به خطر افتادن سمندر 

اقلیم و خشک سالی های  لرستانی، تغییر 
پی درپی در سال های گذشته بود كه متأسفانه 
تأثیر بسیار منفی روی جمعیت و زیستگاه این  

گونه گذاشت. 
ــه نشست كــشــورهــای  اكــنــون پـــای ســمــنــدر ب
عضو قــــرارداد حمایت از گــونــه هــای طبیعی 
كشیده شده و با توجه به  قرار گرفتن سمندر 
لرستانی در فهرست قرمز ســازمــان جهانی 
ــه درخــواســت  حــفــاظــت از مــحــیــط  زیــســت ب
سازمان محیط  زیست، ایران ممنوعیت خرید 
و فروش بین المللی این  گونه را در دستور كار 

اجالس ساتیس دارد. 
معاهده ساتیس؛ معاهده ای است كه در سال 
1973 به منظور جلوگیری از تجارت گونه های 
جــانــوری و گیاهی در معرض خطر انــقــراض، 
ایجاد شد كه ایران نیز عضو این معاهده است.
از جمله عواملی كه سبب شد نام این جاندار 
در فهرست انقراض قرار گیرد، پوست زیبایش 
بود. به طوری كه در طول سال های گذشته این 
جاندار در بازارهای داغ نوروزی همراه با ماهی 
گلد فیش »گلی« با تعدادی فراتر از میلیون 

عرضه می شد.

وضعیت بحرانی  ◾
 رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش 
محیط زیست لرستان گفت: سمندر لرستانی 

در وضعیت بحرانی قرار دارد. 
ــد: ســمــنــدر یــکــی از  مــحــســن امــیــری مــی گــوی
گونه های اندِمیک در خطر انقراض است که به 

لحاظ حفاظتی در وضعیت بحرانی قرار دارد.
وی ادامه می دهد: این گونه به علت محدودیت 
زیستگاه و اندازه جمعیت در رده حفاظت قرار 

گرفته است.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش 
مــوزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل 
حفاظت محیط زیست لرستان گفت: با تالش 
و پایش های مختلفی که در سطح زیستگاه های 
لرستان و قسمتی از خوزستان انجام شده، این 

گونه در وضعیت آسیب پذیری قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: سمندر لرستانی در جنوب 
اســتــان و شهرستان های پلدختر و خــرم آبــاد 

زیست می کند.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش 
مــوزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره کل 
حفاظت محیط زیست لرستان اظهار می کند: 
در چند ســال اخیر بــه خاطر کاهش نــزوالت 
جوی و خشکسالی ها پایش هایی انجام شد 
و متأسفانه در برخی زیستگاه ها به دلیل نبود 

آب، جمعیت سمندر وجود نداشت.
ــادآور مــی شــود: چنانچه کم آبی ها  ــ امــیــری ی
استمرار پیدا کند، قطعاً تأثیر خود را خواهد 

گذاشت.

قاچاق گونه های جانوری، زاگرس را می آزارد 

سمندر لرستانی در فهرست انقراض 

خبرخبر
روزروز

سپاه  گیالن مشکالت ۱۰ محله آسیب پذیر را برطرف می کند
گیالن   معاون اجتماعی سپاه استان گیالن گفت: سپاه 
گیالن امسال 1۰ محله آسیب پذیر دیگر را در سطح 
استان شناسایی و برای حل مشکالت آنان ورود می کند.
ــاره اقــدامــات معاونت  سرهنگ مرتضی نورسته دربـ
اجتماعی سپاه گیالن در راستای امر به معروف و نهی از 
منکر اظهار کرد: یکی از مهم ترین مأموریت های  معاونت 

اجتماعی سپاه گیالن، پیگیری موضوع امر به معروف و 
نهی از منکر در استان است.

مــعــاون اجتماعی سپاه اســتــان گیالن بــا بیان اینکه 
فــعــال ســازی شبکه بسیج در راســتــای احــیــای امــر به 
معروف و نهی از منکر در سطح استان دنبال می شود، 
 گفت: معاونت اجتماعی همچنین با عضویت در ستاد 

امــر بــه مــعــروف و قــرارگــاه عفاف و حجاب در راستای 
پیگیری موضوعات این حوزه ورود پیدا کرده است.

معاون اجتماعی سپاه استان گیالن در مورد اقدامات 
سپاه استان برای حل مشکالت محله های حاشیه نشین 
ــرای حل  ــرد: ســپــاه گــیــالن، ســـال گذشته بـ تصریح کـ
مشکالت 2۰ محله آسیب پذیر استان ورود کرد و به 

فراخور امکانات و مشکالت، اقداماتی برابر حل مسائل 
انجام شد.

وی از شناسایی 1۰ محله آسیب پذیر دیگر در سطح 
استان گیالن خبر داد و اظهار کــرد: با محوریت شهر 
رشت، امسال 1۰ محله آسیب پذیر دیگر نیز در سطح 

استان گیالن برای ارائه خدمات شناسایی شده است.

خبر

دیوارنگاره 
مفاخر فردیس 
در البرز 
رونمایی شد

کرج   به مناسبت 
والدت با سعادت 
امام رضا)ع( و دهه 
کرامت، دیوارنگاره 
۶نفر از مفاخر علمی، 
فرهنگی، ادبی و 
ورزشی شهرستان 
فردیس استان البرز 
شامگاه شنبه در آیینی 
با حضور مسئوالن 
شهری رونمایی شد.
شهردار فردیس گفت: 
در این دیوارنگاره 
تصاویر ۶نفر از مفاخر 
علمی، فرهنگی، ورزشی 
و ادبی شهرستان 
فردیس؛ از جمله دکتر 
محمود اهری، دکتر 
کریم متحدان؛ پزشک 
فوق تخصص کبد، 
استاد حاج مهدی 
تعجبی ملقب به 
آواره همدانی؛ شاعر 
پیشکسوت، حاج 
ذبیح هللا بخشی؛ پدر 
شهیدان بخشی 
و... در دید عموم 
قرار گرفته است.

حج و زیارت
فارس

   آغاز پرواز های حجاج شیراز از ۲۹ خرداد ماه
مدیر کل فرودگاه های استان فارس از آغاز 

پروازهای حجاج از ۲۹ خرداد ماه از فرودگاه 
بین المللی شهید دستغیب شیراز خبر داد و گفت: 
امسال هزار و ۲۸۶ زائر از این استان به سرزمین 

وحی اعزام می شوند. غالمرضا کریم آقایی حج 
را یک سفر معنوی دانست و اظهار کرد: حج برای 

بیشتر حجاجی که اعزام می شوند، یک بار در تمام 
عمرشان است و باید همه تالش ها انجام شود تا 

این سفر با تسهیالت و روند مناسب باشد و خاطره 

خوبی برای مردم بگذارد. وی تعداد پرواز ها از 
فرودگاه بین المللی شهید دستغیب به مقصد جده را 
پنج پرواز اعالم کرد و افزود: عملیات اعزام حجاج از 

استان فارس از یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ساعت ۲۲:۱5 
از فرودگاه شیراز آغاز می شود.

کریم آقایی ادامه داد: همچنین حجاج روز دوشنبه 
3۰ خرداد ماه در دو پرواز در ساعت های ۸:۲5 صبح 

و ۱۹ بعدازظهر، روز سه شنبه 3۱ خرداد ماه در 
ساعت های ۲:۰5 بامداد و ۹:۱۰ صبح با هواپیمای 
ایرباس ۶۰۰ به فرودگاه جده انتقال خواهند یافت.

ایالم؛ 
پایتخت خادمان حسینی

فرشته سنجیده   ســال هــاســت هــر وقت 
ــرده مــی شــود، دل هـــای عاشق،  اســم اربعین ب
یاد مهران و رفتن به کربال از این مرز می افتند. 
ســال هــاســت اســم اســتــان ایـــالم بــا اربــعــیــن و 
عتبات عالیات، عجین شده است. سال هاست 
ایالم افتخار پایتخت خادمان حسینی را گرفته 
است و چه افتخاری از این باالتر که خدمتگزار 

زائران امام حسین)ع( باشیم.
حال که چند ماه مانده به اربعین حسینی، 
باید مسئوالن استانمان و مقامات کشوری در 
آماده باش کامل برای پذیرایی و خدمات رسانی 

در شأن زائران باشند.
زیرساخت ها؛ از جمله آماده سازی جاده ایالم 
ــدازی سرویس های بهداشتی  - مهران، راه انـ
مجهز در نقاط مختلف منتهی به شهر مهران، 
داخل شهر و مرز، ایجاد مراکز پخت و نگهداری 
بهداشتی غذا با توجه با گرم بودن هوا، لزوم 
زائرسراها و استراحتگاه در شأن زائران، ایجاد 
ســایــه بــان هــای گــســتــرده در نــقــاط مـــورد نظر، 
ــرای ورود و  ــدازی ایستگاه های بیشتر ب ــ راه ان
خروج در مرز، ساماندهی ناوگان حمل و نقل 
عمومی در مهران، استقرار نیروهای امدادی و 
پزشکی و نیز اورژانس اجتماعی به میزان مورد 
نیاز در شهر مهران، ساماندهی موکب های 
اربعین، استقرار نیروهای امنیتی و نظامی به 
تعداد مورد نیاز، استقرار بالگردهای مورد نیاز 
در استان و... از مواردی هستند که باید به طور 
کامل و یا با حداکثر آمادگی در اختیار زائران 

قرار بگیرند.
زمان زیادی تا حماسه اربعین  14۰1 باقی نمانده و 
استان باید از هر نظر در سطح آمادگی باالیی قرار 
داشته باشد. نباید اقدامات دستگاه های مختلف 
به سمت و سویی باشد که انجام امور ضروری برای 
روزهــای آخر بماند و شاهد بی برنامگی و شلوغ 
کاری در روزهای آخر باشیم. هر نهاد و سازمانی 
باید حیطه وظایف خود را تعریف شده بداند و 
بر اساس آن عمل کند. به ویژه آنکه از امسال، 
اربعین به سمت تابستان و گرمی هوا می رود که 
با توجه به این شرایط ویــژه باید تمهیدات الزم 

اندیشیده شود.
در هفته های اخیر، برخی مقامات کشوری و 
نظامی برای بازدید از پیشرفت زیرساخت های 
استان ایالم و به ویژه شهرستان مهران در بحث 
اربعین به این استان آمدند. شاید مهم ترین 
آن تکمیل و آماده سازی جاده ایالم به مهران 
است که در جریان سفر معاون وزیــر کشور، 
استاندار با بیان اینکه تونل شماره یک این 
مسیر تا اربعین امسال زیر بار خواهد رفت، 
گفت: برای این پروژه بخشی از اعتبارات سفر 
رئیس جمهوری و بخشی هم از ۸۰۰میلیارد 
ــر سفر  ــه رئــیــس جــمــهــوری مــــازاد ب ــومــان ک ت

موافقت کردند، اختصاص یافته است.
بــهــرام نیا همچنین چندی پیش در جلسه 
ستاد اربعین استان عنوان کــرد: 25 میلیارد 
ــرای ســاخــت ســایــه بــان در  ــ ــار ب ــب تـــومـــان اعــت
ــان بــرگــزاری  ــران در زم مکان های پرتجمع زائـ
مــراســم اربــعــیــن حسینی اخــتــصــاص یافته 
ــوارد، قــبــل از  اســـت. بــایــد تـــالش شـــود ایـــن مــ

اربعین سال جاری تحقق یابد.
ــان نــبــایــد از اقـــدامـــات فرهنگی  در ایـــن مــی
ــتـــان در جهت  ــوالن اسـ و اجــتــمــاعــی مــســئ
شناسایی استان در مسیر تردد زائــران، غافل 
بود. مسیر تردد زائــران، بهترین فرصت برای 
انتقال پیام هایی در جهت شناسایی استان 
و استفاده از ظرفیت های آن و همچنین در 
راســتــای پــاســداشــت فرهنگ غنی اربعین و 
انتقال آن به بهترین شیوه ممکن به زائــران 

عزیز است.
اربعین، ظرفیت بزرگی را در اختیار استان ایالم 
گذاشته اســـت؛ ظرفیتی کــه بــا بــرنــامــه ریــزی و 
هماهنگی همه دستگاه های مختلف و مردم در 
زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 

می توانیم از آن استفاده های زیادی ببریم.
اربعین، آبروی استان ایالم است. هر چه تردد 
ــران، بــا شکوه تر و منظم تر بــاشــد، بــه پای  ــ زائ
مسئوالن و مــردم ایــالم گذاشته خواهد شد. 
پس کاری کنیم کسانی که از جای جای ایران 
و حتی دیگر کشورها به مرز مهران می آیند، 
خاطرات شیرینی از اینجا در ذهنشان بماند، 
پذیرایی مــردم و مسئوالن را تحسین کنند. 
طوری باشد که مسافران بیشتری حتی غیراز 
زمــان اربعین و در جهت رونــق گردشگری به 

ایالم بیایند.

سمندر لرستانی از سوی اتحادیه جهانی حفاظت از محیط  زیست ) IUCN( در فهرست قرمز و کنوانسیون حمایت از 
گونه های نادر و کمیاب جهان )CITES( در ضمیمه یک که تجارت و خرید و فروش را ممنوع می کند، قرار گرفته است. گزیدهگزیده
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ــا هــفــتــه  ــ ــان بـ ــزمــ ــمــ ــم    هــ ق
ــرح  مـــحـــیـــط زیــــســــت، دو طـ
زیست محیطی در استان قم 

به بهره برداری رسید.
بــا حــضــور اســتــانــدار قـــم، دو طـــرح زیست 
محیطی بــا عــنــوان »ســایــت پسماند ویــژه 
 و صنعتی اســتــان قــم« بــا اعتباری بالغ بر 
3۰مــیــلــیــارد تــومــان و »آزمــایــشــگــاه معتمد 
سازمان حفاظت محیط زیست« با اعتبار 
حدود 3 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
سید محمدتقی شاهچراغی استاندار قم 
گفت: اشتغال هــر تــعــدادی از کــارگــران در 
واحدهای آالینده صنعتی، نباید توجیهی 
برای برخورد نکردن قاطعانه با آن ها باشد؛ 
زیرا آلودگی های زیست محیطی، سالمت 
مــردم از جمله همان کارگران را به مخاطره 

می اندازد.
وی در ادامــه افــزود: با اینکه محیط زیست 
یک موضوع تخصصی است؛ اما یک مسئله 

فراگیر بوده و آثار و تبعات آن شامل اقشار 
مختلف مردم می شود. از این رو مردم باید 
نسبت بــه مسائل زیست محیطی کامالً 

آگاهی و اطالع داشته باشند.
استاندار با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه 
محیط زیست، روزمرگی را یکی از اشکاالت 
سیستم های اداری دانست و گفت: مردم 
باید دربــاره مشکالت و چالش های زیست 
ــاهــی و مشارکت  محیطی در جــامــعــه، آگ
داشته و سواد زیست محیطی آن ها ارتقای 

چشمگیری داشته باشد.
ســیــد رضـــا مــوســوی مشکینی؛ مــدیــر کل 
حفاظت محیط زیست استان قم نیز در 
همین مــراســم گــفــت: گــونــه هــای گیاهی و 
جانوری چیزی نیست که پس از انقراض و 
نابودی، بتوان آن ها را دوبــاره بدست آورد و 
به طور حتم نابودی آن هــا، زندگی بشریت 
به عنوان یکی از حلقه های زنجیره حیات را 

تهدید می کند.

قزوین   رئیس اداره آمــوزش  و 
پرورش استثنایی استان قزوین 
گفت: سال گذشته 7.2 درصد 
دانــش آمــوزان قزوینی پیش از 
ورود به مدرسه مشکل بینایی داشتند. آمار 
استان قزوین دو برابر میانگین کشوری است. 
این مسئله، هشت سال به  صورت مداوم تکرار 

شده و نگران کننده است.
سید معرفت هللا احمدی تصریح کــرد: طرح 
سنجش سالمت دانش آموزان پیش دبستانی 
و اول ابــتــدایــی بــه مــنــظــور ارزیـــابـــی سالمت 
جسمانی آن ها در بدو ورود به مقطع ابتدایی 

و پیش دبستانی انجام می شود.
وی افــزود: ارزیابی سالمت، شنوایی سنجی، 
بینایی سنجی و... از جمله مواردی است که در 
این طرح مورد سنجش قرار می گیرد. در صورت 
وجود نیازهای خاص در کودک و قبل از شروع 
آموزش رسمی، اقدامات پزشکی انجام می شود 

و در صورت لزوم توان بخشی صورت می گیرد.

احمدی یادآور شد: افتتاحیه این طرح پنجم 
تیر است و تا مهر ماه ادامــه خواهد داشت. 
هزینه ثبت نــام سنجش سالمت نــوآمــوزان 
 در ســال تحصیلی 14۰1 - 14۰2 نیز مبلغ
۶۰ هــزار تومان تعیین شــده و بــرای 15 درصد 
از دانش آموزانی که از نظر معیشتی مشکل 
دارند، هزینه نیم بها در نظر گرفته شده است. 
ــوزان که  ــــش آمــ همچنین پــنــج درصـــد از دان
بی بضاعتند  و 11۰۰ دانش آموز عشایری نیز 
به طور رایگان ارزیابی می شوند. وی بیان کرد: 
سال گذشته 25 هزار نوآموز در پایه اول و 55۰۰ 
دانش آموز پیش دبستانی مــورد ارزیابی قرار 
گرفتند. از این میان هشت درصد مشکوک به 
آمادگی تحصیلی، 7.2 درصد مشکل بینایی 
و سه درصــد مشکوک به مشکالت شنوایی 
بودند. در بخش مشکالت بینایی شناسایی 
شده آمار استان قزوین دو برابر میانگین کشوری 
است. این مسئله، هشت سال به  صورت مداوم 

تکرار شده و نگران کننده است.

 سایت پسماند صنعتی استان قم 
به بهره برداری رسید

افزایش مشکالت بینایی در کودکان قزوینی 
نگران کننده است

توسعهتولید



نرخ مشارکت 
اقتصادی در گلستان 

پایین است
گلستان   نماینده مردم 

گرگان و آق قال در مجلس 
شورای اسالمی گفت: 

متأسفانه نرخ مشارکت 
اقتصادی گلستان نسبت 

به کشور بسیار پایین 
بوده و درآمد خانوارهای 

گلستانی بر این مبنا 
از بقیه مناطق کشور، 

پایین تر است. وی 
افزود: متأسفانه فرمول 

محاسبه اشتغال در 
کشور و استان برحسب 
فرمول بین المللی بوده 

و این آمار، بیشتر 
شامل اشتغال ناقص 

در گلستان است.

خبر

پویش 
کاغذهای 

مهربانی در 
قزوین آغاز شد

قزوین   سرپرست 
معاونت آموزش 

متوسطه آموزش و 
پرورش استان قزوین از 

آغاز پویش کاغذهای 
مهربانی با هدف 

جمع آوری کتاب های 
درسی باطله در مدارس 

استان خبر داد.
ساسان شهری با بیان 
اینکه طرح جمع آوری 
کتاب و دفترهای باطله 
دانش آموزان به منظور 

تجهیز آزمایشگاه و 
کارگاه های مدارس 

انجام می شود، افزود: 
دانش آموزان در قالب 

این طرح می توانند 
دفترها و کتاب های 
باطله خود را جهت 

شرکت در این کار 
معنوی به مدیران 

مدارس تحویل دهند.
وی اضافه کرد: اجرای 

این طرح می تواند منجر 
به کاهش واردات کاغذ 

و صرفه جویی ارزی 
شود.

خبرخبر
روزروز

ــور-  حسین  ــاب ــش ــی ن
انجیدنی   مــعــدن فــیــروزه 
نیشابور بــزرگ تــریــن معدن 
فعال جهان است که در تمام 
این 7 هــزار سال فعال بوده؛ 
اما این روزهــا عــده ای عنوان 
می کنند که ذخایر این معدن رو به پایان است.
ــورت مستند  قــدمــت مــعــدن نــیــشــابــور بــه  صـ
نزدیک به 7 هــزار سال است و به  این  ترتیب 
قــدیــمــی تــریــن مــعــدن فــیــروزه جــهــان قلمداد 

می شود.
این معدن از نظر میزان تولید نیز بزرگ ترین 
معدن فیروزه و قدیمی ترین معدن فعال جهان 
است. این معدن در تمام این 7 هزار سال، فعال 
بــوده و از آن استخراج مــی شــده اســت. حال 
شایعاتی مبنی بر اینکه ذخایر این معدن رو 
به پایان است، در فضای مجازی گاه وبیگاه به 

چشم می خورد.
دربـــاره ایــن معدن باید اذعـــان کــرد: تــعــداد ۹ 
کشور دنیا از معدن فــیــروزه بــرخــوردارنــد؛ اما 
باکیفیت ترین و مرغوب ترین فــیــروزه جهان 

متعلق به معدن نیشابور است.
بــه  منظور آشنایی بــا ایــن معدن و همچنین 
شــایــعــات مــربــوط بــه آن بــا حــامــد فضلیانی؛ 
مدیرعامل معدن فیروزه نیشابور به گفت وگو 

نشستیم.

ــد بدانند  ◾ ــ ــت دارن خــوانــنــدگــان خیلی دوسـ
سرنوشت فیروزه های نیشابور پس از استخراج 

چه می شود؟
ــؤال خدمتتان عــرض کنم که  ــاره ایــن سـ ــ درب
معدن فیروزه هیچ گونه فــراوری روی سنگ ها 
انجام نمی دهد. پس از استخراج، سنگ ها 
جــداســازی می شوند و با درجــات مختلف به 

فروش می رسند.

فروش سنگ ها از چه طریقی انجام می شود؟ ◾
ایــن پروسه از طریق مزایده حضوری صورت 

می گیرد.

بیشتر خریداران را چه افرادی تشکیل می دهند؟ ◾
اغلب خریداران این سنگ ها فیروزه تراش ها 

هستند کــه مــعــمــوالً ســاکــن شهرستان های 
فیروزه، نیشابور و مشهدند. با توجه به تمرکز 
فیروزه تراش ها در این سه شهر، این امر بدیهی 
است که بیشترین خرید توسط این گروه انجام 
شود و پس از فرایند تراش و... ، این محصول به 

دست مشتری می رسد.

برخی شایعات حاکی از آن است که ذخایر  ◾
معدن فیروزه نیشابور در حال اتمام است؟

ــروزه در حـــال اتــمــام اســت،  ــی ایــنــکــه مــعــدن ف
مــوضــوع نــادرســتــی اســـت. بــا تــوجــه بــه اینکه 
معدن اکنون و سال های گذشته با ذخایرش به 
مردم این منطقه خیر و برکت رسانده، سیاست 
کاری ما هم بر این است تا با استخراج درست و 
منطقی، این خیر و برکت را به آیندگان انتقال 

دهیم.

برآورد می کنید تا چند سال دیگر بتوان از این  ◾
معدن، فیروزه استخراج کرد؟

با همین میزان استخراجی که این معدن در 
حال حاضر دارد و با ذخیره ای که اکنون ثبت 
 شده )بدون کشف ذخایر جدید( معدن فیروزه 

حدود 200 سال دیگر ذخیره دارد.

 ایــن مــعــدن بـــرای چند نفر ایــجــاد اشتغال  ◾
کرده است؟

ایــن معدن در حــال حاضر ۱۹۵ نیروی شاغل 
دارد. در ســال ۱38۱ کــه ایــن شرکت تعاونی، 
معدن را تحویل گرفت، نیروهای آن ۱8 نفر 
بودند و به لطف خدا در حــدود این 20 سال، 

تعداد نیروهای آن ۱0 برابر شده است.

ــیــروزه در قالب  ◾  از ســال ۱۳۸۱ کــه مــعــدن ف
شرکت تعاونی اداره می شود آیا وضعیت بهتر 

شده یا همان روال گذشته را دارد؟
از سال 8۱ شرکت تعاونی معدن فیروزه که از 3۴۱ 
عضو از اهالی روستای معدن فیروزه علیا و سفلی 
تشکیل  شده، بهره برداری از معدن را تحویل گرفته 
است. تا پیش از آن شرکت های دولتی و خصوصی 
زیادی بهره برداری می کردند که برخی مواقع این 

بهره برداری ها موفق و گاهی اوقات ناموفق بود.
در زمانی که شرکت تعاونی، معدن را تحویل 
گرفت، امتیاز بهره برداری متعلق به اداره صنایع و 
معادن خراسان بود و توسط ایشان انجام می شد 
که متأسفانه تعداد تولید در آن بــازه، بسیار 
ناچیز بود. با ۱8 نفر نیرو )اداری، حراست و داخل 

معدن( این بهره برداری انجام می شد.

 در آن زمان چقدر استخراج انجام می شد؟ ◾
کــل مــیــزان اســتــخــراج ســالــیــانــه آن  یــک تــن و 
بهترین حالت 2 تن بود؛ اما با روی کار آمدن 
شرکت تعاونی، استخراج ها را به وزن ۱۵ تن با 
تالش و پیگیری و اخذ مجوز ۴0 تن و با پیگیری 
و جدیدترین مجوزی که گرفتیم، به ۶0 تن در 

سال ارتقا دادیم.

 تحریم ها چه تأثیری روی کارکرد این معدن و  ◾
استخراج آن داشته است؟

به لحاظ کــاری، مــواد و ماشین آالت موجود در 
معدن، وابستگی زیادی به خارج از کشور ندارند 

و بیشتر این ماشین آالت، تولید داخلند.
نکته اصلی، تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور 
اســت؛ بــه  طــور مثال تــورم مــوجــود باعث باال 
رفتن برخی هزینه ها می شود و می توان گفت 
تحریم ها به  صــورت غیرمستقیم روی بهای 

تمام  شده تأثیر می گذارد.

 معدن فیروزه نیشابور رقیب هم دارد یا در  ◾
دنیا بی همتاست؟

ــروزه قــدیــمــی در دنــیــا  ــ ــی ــ تـــعـــداد مـــعـــادن ف
انگشت شمار است. بعد از معدن نیشابور از 
تولیدکننده های اصلی فیروزه در دنیا می توان 
از آمریکا نام برد؛ ولی معادن آمریکا قدیمی 
نیستند و به همین 3۵ سال اخیر برمی گردند. 
از مــعــادن قدیمی دیــگــر هــم مــی تــوان بــه یک 
معدن در حــوالــی افغانستان اشـــاره کــرد و یا 
معدن دیــگــری در صــحــرای سینا کــه در حال 
حاضر، دیگر از آن استخراج نمی شود. با این  
حــال هــیــچ کــدام از ایــن مــعــادن، تــاریــخ اثبات  

شده ای با 7 هزار سال قدمت ندارند.

ــتــظــاراتــی از مــســئــوالن داریــــد و چه  ◾ چــه ان
ــاع پیشنهاد  ــ ــرای بــهــبــود اوضـ ــ ــی ب راهــکــارهــای

می کنید؟
تولیدکنندگان در فضای اقتصادی امــروز به 
معنای واقعی در حال جنگ هستند و با تالش 

فراوان ایستاده و ادامه می دهند.
اگر دولــت قــرار است سروسامانی به اقتصاد 
کشور بدهد و توسعه اقتصادی ایجاد کند، باید 

از تولیدکننده حمایت نماید.

حکایت بزرگ ترین معدن جهان که 7 هزار سال قدمت دارد

اتمام ذخایر فیروزه نیشابور؛ شایعه یا واقعیت؟

اینکه معدن فیروزه در حال اتمام است، موضوع نادرستی است. با توجه به 
اینکه معدن اکنون و سال های گذشته با ذخایرش به مردم این منطقه خیر 
و برکت رسانده، سیاســت کاری ما هم بر این است تا با استخراج درست و 

منطقی، این خیر و برکت را به آیندگان انتقال دهیم.
گزيدهگزيده

خبر
بولوارهای کرمانشاه به نام 
امام رضا)ع( مزین می شوند

کرمانشاه   اســتــانــدار کــرمــانــشــاه گفت: 
بولوارهای ورودی شهرهای مسیرهای عتبات 
عالیات در استان کرمانشاه به نام مبارک امام 

رضا)ع( مزین می شوند.
بهمن امیری مقدم اظهار کرد: کرمانشاه در این 
روز مبارک و ایام دهه کرامت، میزبان خادمان امام 
رضا)ع( و همچنین پرچم متبرک امام هشتم )ع( 

است که افتخار بزرگی برای همه ماست.
وی یکی از توفیقات دولت مردمی را خادمی امام 
رضا)ع( دانست و گفت: آیت هللا رئیسی پیش 
از دوران ریاست جمهوری، در مقطعی تولیت 
آستان قدس رضوی را عهده دار بودند و در دوران 
ریاست جمهوری نیز همچنان افتخار خادمی 
امام رضــا)ع( را دارند که این ویژگی مایه خیر و 
برکت برای کشور است. استاندار کرمانشاه در 
ادامــه گفت: هر کسی در هر کجای این کشور 
که قلبش به عشق امام رضا)ع( می تپد، در واقع 

یک خادم برای آن حضرت محسوب می شود.
امیری مقدم یادآور شد: یکی از افتخارات مردم 
دیار کرمانشاه در طول تاریخ، خادمی زوار امام 
حسین)ع( اســت و معماری خانه های آن هــا 
به شکل اندرونی و بیرونی طراحی شده بود تا 

میزبان زائران حسینی باشند.
استاندار کرمانشاه به تالش های مدیریت ارشد 
استان بــرای بازگشایی مسیر عتبات عالیات 
اشاره کرد و گفت: نشست های زیادی در تهران 
و استان با طرف عراقی و مسئوالن مربوط برای 
بازگشایی مــرز خــســروی داشــتــه ایــم کــه تالش 
می کنیم ایــن مــرز تاریخی را به صــورت دائمی 
بازگشایی کنیم تا زائران در آینده ای نه چندان 
دور بتوانند با ماشین های شخصی برای زیارت 

به نجف، کربال و سامرا بروند.

۴۰ درصد شبکه آب شهری
 ایالم فرسوده است

ایالم    مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم 
گفت: بیش از ۴0 درصد شبکه های توزیع آب در 
این استان بر اساس آخرین برآورد های صورت گرفته 
توسط کارشناسان این شرکت، فرسوده است. پرویز 
ناصری اظهار کرد: با توجه به رسالت و اهداف این 
شرکت سعی شده در جهت افزایش رضایتمندی 
هم استانی های عزیز و به دنبال آن ارتقای بهره وری 

و افزایش کمی و کیفی عملکرد اقدام شود.
وی دربـــاره مشکالت حــوزه آبرسانی شهری و 
روستایی افــزود: فرسودگی بیش از ۴0 درصد 
شبکه های توزیع آب استان و 2۴ درصد خطوط 
موجود، فرسودگی خط انتقال گل گل به طول 
23 کیلومتر با توجه به قدمت عمر باالی آن و 
افزایش حوادث و اتفاقات مسیر خط انتقال، 
وجود سه کیلومتر از خط انتقال سد ایالم در زیر 
منازل مسکونی منطقه بانبرز و…. از مهم ترین 
مشکالت حــوزه آبرسانی شهری و روستایی 

استان است.
مدیرعامل آبفا ایالم دربــاره برنامه های شرکت 
آبفا استان جهت عبور از تنش آبی تابستان 
ــرد: برنامه های کــوتــاه مدتی  امــســال، اظــهــار ک
جهت عبور از تنش آبــی تابستان امــســال با 
استراتژیک مدیریت تولید و مصرف تدوین 

شده که در حال اجراست.
پرویز ناصری در خصوص احتمال جیره بندی 
آب در تابستان هشدار داد و گفت: از شهروندان 
می خواهیم با توجه به وضعیت موجود، الگوی 
مصرف را رعایت و اگر شهروندان تا ۱۵ درصد 
مصرف آب صرفه جویی کنند، می توانیم از 
بحران آب در تابستان خشک امسال رهایی 

یابیم و نیاز به جیره بندی نباشد.
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ارزآوری ۱۱ میلیون دالری شرکت  های تعاونی در اردبیل
اردبیل   مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل 
گفت: ارزآوری تعاونی های استان اردبیل در سال گذشته 
۱۱میلیون دالر بوده است. بهروز رحیم زاده اظهار کرد: در 
سال گذشته، شرکت های تعاونی استان با صادرات کاالهای 
خود به هشت کشور توانستند مبلغ ۱۱ میلیون دالر برای 

کشور ارزآوری داشته باشند.

وی افزود: مقصد کاالهای تعاونی های اردبیل کشورهای 
آلمان، روسیه، قطر، ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و 

جمهوری آذربایجان است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح 
کـــرد: در سطح اســتــان، تــعــداد یــک هـــزار و ۹۵0 شرکت 
تعاونی با ایجاد فرصت شغلی برای ۱۶ هزار و ۵00 نفر در 

حال فعالیت اقتصادی اند.  رحیم زاده با ابراز خوشحالی 
از فعالیت دوبــاره تعدادی از شرکت های تعاونی در سال 
گذشته، ادامــه داد: طی سال گذشته ۱2 شرکت تعاونی 
راکد با تغییر موضوع فعالیت، تغییر اعضای هیئت مدیره 

و تزریق تسهیالت، فعال شدند.
وی در توضیح اهداف اصلی تعاونی ها بیان کرد: تجمیع 

سرمایه های انــدک بــرای فعالیت اقتصادی و در نتیجه 
رونق تولید به ویژه در مناطق کم  برخوردار، از اهداف اصلی 

تعاونی هاست.
ــاه اجتماعی اســتــان اردبــیــل  ــعــاون، کــار و رفـ مــدیــر کــل ت
شرکت های تعاونی را مسیر اصلی مردمی کردن اقتصاد در 

شرایط فعلی کشور عنوان کرد.

بحران آب
یزد

   ضرورت اجرای خط پدافندی یزد با هدف 
رفع تنش آبی 

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی 
معاون اول رئیس جمهور در جمع مدیران آب یزد در 

شرکت آب منطقه ای بر اولویت قرار دادن اجرای 

خط پدافندی یزد جهت جبران کسری نیاز آبی 
استان و رفع تنش آبی تأکید کرد.

محمدهادی زاهدی وفا در سفر یک روزه به یزد و 
بازدید از طرح های آبی این استان با تأکید بر تالش 

در تکمیل طرح های نیمه تمام آبی و تأمین آب 

پایدار استان یزد بر تسریع اجرای خط پدافند یزد 
نیز تأکید جدی کرد و افزود: این پروژه با وجود 

تأخیری که داشته، باید در اولویت قرار بگیرد.
زاهدی وفا با بیان اینکه چهار استان یزد، 

خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان 

با محدودیت جدی آب روبه رو هستند، اظهار 
کرد: برای این چهار استان، برنامه های خاص 

کوتاه مدتی در نظر گرفته شده و باید ناهماهنگی، 
آسیب شناسی و کم کاری های گذشته بررسی و 

مدیریت بیشتری صورت بگیرد.

اردبیل   مدیرعامل شرکت 
شــهــرک هــای صنعتی استان 
ــد  ــت: 20 درصــ ــفـ اردبــــیــــل گـ
واحــدهــای تولیدی و صنعتی 
این شهرک ها غیرفعال است که برای فعال 

کردن آن ها تالش می شود. 
ــاره بــه دالیـــل غیرفعال  محمد اهــلــی بــا اشـ
ماندن این واحدها افــزود: عمده مشکالت 
واحدهای تولیدی در بخش مدیریتی و خارج 
از اراده صاحبان صنایع است که در بخش 
یــتــی، مشکالتی از قبیل معضالت  مــدیــر
حقوقی و نبود آموزش در زمینه های مختلف 
مدیریتی، مهارتی و کارآفرینی زمینه ساز 
رکود یا تعطیلی این نوع واحدهای تولیدی 

شده است.
وی اظهار کــرد: همچنین نبود نقدینگی و 
سرمایه در گردش، وجود مشکالت بیمه ای، 
مالیاتی، دستمزد، نوسانات ارزی و تأمین 
ــواد اولــیــه از دیــگــر مــشــکــالت واحــدهــای  مـ
تولیدی و صنعتی فعال و غیرفعال استان 

است.
مــدیــرعــامــل شــرکــت شــهــرک هــای صنعتی 

ــا بــیــان ایــنــکــه ۶80 واحــد  ــل ب ــی اســتــان اردب
تولیدی و صنعتی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان اردبیل فعال هستند، افزود: 
این واحدهای تولیدی و صنعتی سهم بزرگی 

در اشتغال و رونق تولید استان دارند.
ــی اضـــافـــه کــــرد: شــرکــت شــهــرک هــای  اهــل
ــوزه رفــع  ــ ــان اردبـــیـــل در حـ ــتـ صــنــعــتــی اسـ
مــشــکــالت مــرتــبــط بـــا حــــوزه مــدیــریــتــی و 
کارآفرینی تالش می کند با برگزاری دوره های 
آموزشی متنوع، تورهای صنعتی، بازدید 
از نمایشگاه های داخلی و خارجی و سایر 
برنامه های حمایتی دیگر که به صورت رایگان 
به واحدهای تولیدی ارائــه می شود، زمینه 
توانمندی و ارتقای دانش این نوع واحدها 

را فراهم کند.
ــای گــذشــتــه   ــال هــ ــرد: در ســ ــ ــار کـ ــهـ وی اظـ
3۴هکتار زمین صنعتی به متقاضیان برای 
سرمایه گذاری واگذار شده بود که هم اکنون 
این آمار به  ۶7 هکتار افزایش یافته و میزان 
کل قراردادهای این شرکت با سرمایه گذاران 
به بیش از یک هزار و ۴70 قــرارداد واگذاری 

زمین رسیده است.

گلستان   مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گلستان 
گفت: اعتبار مشاغل خانگی 
ــر افــزایــش  ــراب گــلــســتــان دو ب
داشــتــه اســت و ایــن اعــتــبــارات بــا اولویت 
شرکت های پشتیبان مشاغل خانگی و 

مستقل توزیع می شود.
حسینعلی خــواجــه مظفری اظــهــار کــرد: 
به منظور رونق اقتصادی و افزایش درآمد 
ــی و پــیــشــگــیــری از  ــای خـــانـــوارهـــای روســت
مهاجرت به شهرها، وزارت تعاون کــار و 
رفــاه اجتماعی تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری را در چند سال اخیر 

شروع کرده است.
مــدیــر کــل تــعــاون، کـــار و رفـــاه اجتماعی 
گلستان افـــزود: در همین راستا تا کنون 
۶ هــزار و 2۴7 طــرح به مبلغ ۵۱۴ میلیارد 
تومان اجرایی شده که ۹ هزار و ۱7۴ فرصت 

شغلی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: در حوزه مشاغل خانگی 
اعتبار استان در سال ۱۴0۱ نسبت به ۱۴00 
دو برابر افزایش یافته که این اعتبارات با 

اولویت پرداخت به شرکت های پشتیبان 
مشاغل خانگی و مستقل توزیع خواهد 

شد.
مــدیــر کــل تــعــاون، کـــار و رفـــاه اجتماعی 
گلستان بــا بــیــان اینکه اســتــان گلستان 
ظرفیت بسیار خوبی در حوزه های صنایع 
دستی، فرهنگ و هنر، تولید، خدمات، 
صنعت، تولیدات دامی و شیالت، تبدیلی 
و تکمیلی، تولیدات گیاهی و کشاورزی 
ــی و  ــررسـ ــا بـ ــرد: بـ ــ دارد، خــاطــرنــشــان کـ
ــظــارت هــای فصلی از مــشــاغــل خانگی  ن
مستقل و پشتیبان، سعی کردیم انحراف 

را پایین بیاوریم.
خـــــواجـــــه مـــظـــفـــری ادامـــــــــه داد: در 
ــار و  آسیب شناسی کــه وزارت تــعــاون، ک
رفــــاه اجــتــمــاعــی انـــجـــام داده، انــحــراف 
در بخش مستقل نسبت بــه پشتیبان 
باالست. بنابراین رویکرد ایــن وزارتخانه 
در مرحله نخست حمایت های مالی و 
معنوی از پشتیبان های مشاغل خانگی 
 اســـت؛ چـــرا کــه پـــایـــداری اشــتــغــال در آن 

بسیار باالست.

 2۰ درصد واحدهای تولیدی اردبیل 
غیر فعال است

 افزایش دو برابری اعتبارات مشاغل خانگی 
در گلستان

اشتغالتولید



تبدیل امامزادگان 
به قطب  فرهنگی 
اعتبار می خواهد

آذربایجان شرقی  
مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه آذربایجان 
 شرقی با بیان 
اینکه ساخت  بنای 
امامزادگان نقاط 
مختلف استان آغاز 
شده است، گفت: برای 
قطب فرهنگی شدن 
امامزادگان، نیازمند 
زیرساخت هایی 
هستیم و در سال های 
اخیر برنامه های 
مختلف فرهنگی در 
قالب طرح های متنوع 
در جوار امامزادگان 
برگزار می شود.

خبر

جشنواره 
»بانوی نخبه 
سیستان و 
بلوچستان« 
در زاهدان 
برگزار شد

 سیستان و بلوچستان    
دومین جشنواره 
»بانوی نخبه سیستان 
و بلوچستان« با حضور 
سرلشکر صفوی در 
زاهدان افتتاح شد.
این جشنواره 25 
غرفه از محصوالت و 
صنایع دستی بانوان 
استان سیستان 
و بلوچستان را تا 
23خرداد در معرض 
بازدید عموم قرار 
خواهد داد. همچنین 
زیورآالت دریایی و لباس 
سنتی، سوزن دوزی 
و حصیربافی، سفال 
کلپورگان، گیاهان 
دارویی و ترشیجات 
محلی، غذاهای محلی 
و منطقه ای به نمایش 
گذاشته شده و پنل های 
تخصصی پارک علم 
و فناوری نیز برگزار 
می شود.
گفتنی است این 
جشنواره جهت ایجاد 
فرصت مناسبی برای 
نمایش دستاوردهای 
بومی منطقه برگزار 
شده است.  
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افقی  ◾
ــی کــه از او  ــران ــزرگ ای 1. جــغــرافــی دان بـ
به عنوان بنیان گذار دانــش جغرافیای 
ــام بــرده  نــویــن و هواشناسی در ایـــران ن
مــی شــود – سرزمین بلقیس 2. واحــد 
ــارش نـــهـــال – گــــذرانــــدن – قبل  ــمـ شـ
 از دوز مــی آیــد 3. لوکس – نگاه – آگــاه 
4. صورتک - رونــق زندگانی – عالمت 
مفعول بــی واســطــه 5. اخــطــار اداری – 
ردیـــاب الکترونیکی 6. صــوت نفرت – 
ــگــرزی – فرهنگ لغت فرانسه  گــیــاه رن
ــه داران ارتشی- نرم – غار  7. لقب درجـ
آغــاز نبوت 8. سهل و ســاده -  بــرات - 
صفحه مدور خودرو و رایانه 9. »منت« 
سرورته – عشوه و خرام - افتادن مطلبی 
در دل کسی 10. نوشین – خودرو حمل 
ــام کوچک  مــایــعــات – مــن+شــمــا 11. نـ
اینشتین واضع تئوری نسبیت – عمل 
خــوب غیرواجب 12. رنگ موی فــوری – 
انباره – الف و گزاف 13. ابر پرسا – مقابل 
رفــت - مجانی 14. خانه های ریــز روی 

عکس – عنصری بــا عــدد اتمی 27 در 
جدول تناوبی عناصر – ناقص و دم بریده 
15. شاعر مسافر – مثلثی که یک زاویه 

90درجه دارد

عمودی ◾
 1. گیاهی از تیره باقالئیان- دریچه هوای 
ــودرو – مــوش آزمایشگاهی 2. بوریا  خـ
– واحـــدی در طــول مــعــادل 6کیلومتر -  
از خرما و انگور می گیرند 3. عالم غیب 
– نــخ بافتنی – نظر انتخاباتی 4. عدد 
روستا – سرمای شدید همراه با بــرف و 
باران - محل نگهداری عکس 5. از آالت 
موسیقی کــه دارای دستۀ دراز و کاسۀ 
کــوچــک شــبــیــه ســه تــار اســـت – نوعی 
پــارچــه پــنــبــه ای ارزان قــیــمــت 6. پسوند 
شباهت – قرض و رهن – گرما – ویتامین 
انعقادخون 7. پارچه مالیدنی – بی صدا 
– وینگر و هافبک تکنیکی تیم فوتبال 
پرسپولیس تــهــران 8. روغــنــی صنعتی 
 – تندرستی – کبوتر صحرایی 9. فقیر – 

ــقـــی هـــم مــی بــیــنــیــد – دل را  در 9 افـ
خطاب کرده 10. کشیدن –دارایــی سابق 
– ذریــه – پشته خــاک 11. بمب کلسیم 
– ماده ای که برای سوختن بهتر به بنزین 
می افزایند 12. این پول در سفر به کویت 
 به کارتان می آید – مهربان – یک ویک 
13. بهره - مجموعه کیفیات نفسانی 
و حــاالت روانــی یک فرد - خیزران 14. از 
حاالت سه گانه آب – بیماری مننژیت - 
کنایه از وسیله ای که کند کارکند 15. زرشک 

– کامل کردن – سبزی خردکردنی
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 1 ل و ک ا ب و ن ا چ  ی  چ    ح  ز ب
 2 ت ا ن ک   ت م ب ر   ت ش د ی  د
 3   ن ا و ی    س ا خ  ت   غ و ر ه

 4 ت ی  ر   و ج  ه   ب ی  د ا د   ک
 5 ز ل   ت ن ک   ب ا ر ب د   ت ا
 6 ر   م ر س   ب ه ل و ل   ا و ر
 7 ی  ا ر و   ع ذ ر   ل ی  و س ا  
 8 ق م ق م ه   ر ه ا   و ا ل ت ر
 9   ا و ا ر ه   و س ط    ک ا ر ی 
 10 ع د م   ا ل ا ر م   ج  ن م   ح 
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خبر ــان   ســــــال هــــــا و  ــن ســم
دهه هاست که مردم سمنان 
در آرزوی دیدن این بنای عصر 
صفوی اند؛ بنایی که دیوارهای 
بلند زندان بین بنای عباسی 
و شهروندان سمنانی فاصله 

انداخته است.
کاروانسرای تاریخی سمنان تا قبل از سال 63 
در اختیار میراث فرهنگی بود و از آن به عنوان 
اداره میراث فرهنگی و کارگاه مرمت استفاده 
می شد؛ اما بعدها به دالیــل نامعلوم به زندان 
تغییر کاربری داده شد و حــدود چهار دهه به  
عنوان زندان مرکزی سمنان مورد استفاده قرار 

گرفته است.
 با توجه به اینکه این بنا در مرکز شهر سمنان 
اســت، می تواند به  عنوان یک مرکز فرهنگی و 
گردشگری به رونق صنعت گردشگری در شهر 
تاریخی سمنان کمک زیادی کند؛ اما همچنان 

در اسارت به سر می برد.
به  هر حــال با ساخت زنـــدان جدید سمنان و 
افتتاح آن در دولت قبل، مردم سمنان امیدوار 
بودند به زودی با برداشتن دیوارها و الحاقات بنا، 
کاروانسرای تاریخی شهرشان، دوباره به مردم 

برمی گردد.

وعده های مسئوالن  ◾
بهمن  ماه 99 بعد از کش وقوس های فــراوان و با 
دستور آیت هللا ابراهیم رئیسی در مقام رئیس 
وقت قوه قضائیه امیدها دوبــاره به آزادی بنای 
زیبای صفوی بیشتر شد؛ اما هرچه گذشت هر 
بار یک گره بر کالف سردرگم این بنای تیره بخت 

افزوده  شد.
ــد از  ــازدی رئــیــس قــوه قضائیه، بهمن 99 در ب
کاروانسرای عباسی شهر سمنان دستور داد 
این مکان تاریخی که پیش  از این به  عنوان زندان 

سمنان استفاده می شد، برای تبدیل  شدن به 
یک مرکز فرهنگی، به شهرداری این شهر تحویل 

داده شود.
آیــت هللا رئیسی در آن سفر ضمن بازدید از 
این بنای تاریخی که تا چندی پیش به  عنوان 
زندان از آن استفاده می شد، به رئیس سازمان 
زندان ها دستور داد تا این مکان تاریخی را برای 
تبدیل  شــدن به مرکز فرهنگی، به شهرداری 
سمنان تحویل دهد تا مورد استفاده مردم این 

شهر قرار گیرد.
روزها و ماه ها گذشت و خبر آزادی بنای صفوی 
بــارهــا منتشر شــد. چند اســتــانــدار و چندین 

فرماندار و شهردار و شورا و...عوض شدند؛ اما 
گره از کار فروبسته کاروانسرا باز نشد تا اینکه 
مسئوالن شورا در نشست فصلی قبلی خود، 
خبر از آزادی قطعی ایــن بنا منوط به امضای 
توافق نامه بین شــهــرداری و اداره کل زندان ها 
ــد؛ تــوافــق نــامــه ای کــه متن امــضــا نــشــده و  ــ دادن
برگشت خورده آن امــروز بعد از ماه ها از سوی 
ــورای شهر در مــعــرض دیـــد فعاالن  رئــیــس شــ

رسانه ای قرار گرفت.

اداره کل زندان ها راه نمی آید ◾
رئیس شورای شهر سمنان با انتقاد از آزادسازی 

نشدن کاروانسرای  عباسی سمنان از سوی اداره 
کل زندان ها می گوید: با وجود تسهیل گری شورا 
و همکاری حداکثری اعضای آن درباره در اختیار 
قرار دادن رایگان ساختمان سازمان فرهنگی و 
ورزشی شهرداری، اداره کل زندان ها از امضای 
تفاهم نامه و قرارداد انجام  شده سر باز زده است.
مهدی خراسانی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با اشاره به افزودن چهار مورد الحاقی به 
قـــرارداد از ســوی اداره کل زنــدان هــا اظهار کرد: 
گــره زدن آزادی کاروانسرای تاریخی سمنان به 
پالک دیگری که هیچ ارتباطی با کاروانسرا ندارد 

نه منطقی است و نه عقالنی و قانونی.
وی می افزاید: با توجه به امضا نکردن قرارداد از 
سوی اداره کل زندان ها، متأسفانه امکان اجرای 
ــراردادی که می بایست از اول تیر ماه اجرایی  ق

می شد، دیگر نیست.
وی می گوید: شــورای شهر و شــهــرداری اگرچه 
متولی آزادسازی کاروانسرا نیست؛ اما با توجه 
به اینکه آزادســازی این بنا مطالبه جدی مردم 
بود، همکاران ما پای  کار آمدند تا با تسهیل گری، 
زمینه را برای آزادی این بنای ارزشمند ثبت ملی 

شده فراهم کنند.
خراسانی تصریح کرد: بر اساس قانون از این  پس 
اداره کل میراث فرهنگی به  عنوان متولی میراث 
تاریخی باید پیگیر آزادسازی این بنا شود و روند 

آزادی آن را از طریق دادگاه پیگیری کند.
ــاره به  ــ ــا اشــ ــورای شــهــر ســمــنــان بـ ــ رئـــیـــس شــ
پیگیری های متعدد استاندار، معاون عمرانی 
ــدار و بــرخــی از مــســئــوالن ذی ربــــط در  ــان اســت
ــازی ایــن بــنــای عصر صفوی  ــ خــصــوص آزادسـ
گفت: قاعدتاً باید قــرارداد بعد از امضا از سوی 
اداره کل زنــدان هــا بــرای تأیید نهایی به صحن 
شورا می آمد؛ اما با توجه به سر باز زدن اداره کل 
زندان ها از امضای آن، عمالً امکان اجــرای این 

قرارداد وجود ندارد.

بنای تاریخی سمنان همچنان در اختیار سازمان زندان هاست   

کاروانسرای عباسی 
در حسرت آزادی

خبرخبر
روزروز

زنجان   نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای 
اسالمی گفت: سهم استان زنجان از مدیریت تنظیمی 
آب در کشور 47 میلیون مترمکعب معادل 10 درصد از 

آب تولیدی استان است.
ــن مــیــزان سهم اســتــان،  ــزود: ای ــ مصطفی طــاهــری اف
کمترین میانگین آب تخصیصی در کشور بوده و این 

در حالی است که استان زنجان 1.3 درصد جمعیت 
کشور را در خود جای داده است.

وی به مشکل کمبود آب و برنامه های ارائه شده برای 
حل آن اشاره و اظهار کرد: پیشنهادهای عملی برای 
حل این مشکالت ارائه شده که در آینده حتماً اجرایی 

خواهد شد.

طاهری به سدهای موجود در مناطق مختلف استان 
زنجان از جمله بخش قره پشتلو اشاره و تصریح کرد: 
برای حل مشکل این منطقه، مراجعات بسیاری انجام 

شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به کشت 15 هزار هکتار زیتون در باغات طارم، 

خاطرنشان کرد: در صورت حل نشدن مشکل آب و از 
بین رفتن باغ های زیتون، احیای آن 15 تا 20 سال زمان 

نیاز خواهد داشت.
طاهری خاطرنشان کــرد: در حال حاضر آبیاری این 
سطح از باغ های زیتون، نیازمند آب استان های دیگر 

است.

مدیریت شهری
مرکزی

   راه اندازی سامانه هوشمند خرید پسماند 
در اراک 

 سامانه  هوشمند خرید و جمع آوری پسماند 
خشک در مکان و زمان )اکو( در کالنشهر اراک  
راه اندازی شد و شهروندان می توانند با نصب 

سامانه اکو، جمع آوری پسماند خشک خود را 
انجام دهند. شهردار اراک در آیین رونمایی از 

این سامانه، گفت: روزانه در کشور 760 گرم زباله 
به ازای هر نفر تولید می شود که در اراک این 

میزان به 550 گرم زباله به ازای هر نفر کاهش 

یافته؛ اما باز هم می توان این مقدار زباله  تولیدی 
را کاهش داد. علیرضا کریمی با بیان اینکه تالش 

برای کاهش تولید زباله، یکی از ضروریات توسعه 
پایدار است افزود: باید مسئله بازیافت پیگیری 
شود که مهم ترین روش آن، تفکیک از مبدأ است.

رئیس سازمان پسماند اراک نیز گفت: مردم 
می توانند با نصب اپلیکیشن »اکو« از بازار به 

سامانه هوشمند مدیریت پسماند اکو اراک دست 
پیدا کنند و هر زمان می توانند پسماند خشک 

خود را تحویل دهند.

10 سال چشم انتظاری 
برای سایت پرنده نگری هشیالن

کرمانشاه   مــعــاون محیط زیــســت اســتــان 
کرمانشاه گفت: سایت پرنده نگری تاالب هشیالن 
برای تکمیل، نیازمند 3 تا 4 میلیارد تومان اعتبار 
است که امیدواریم در سفر رئیس جمهور بتوان 

برای تأمین این اعتبار اقداماتی انجام داد. 
فرشاد فتاحی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
عملیات ساخت سایت پرنده نگری از سال 1390 
در تاالب هشیالن آغاز شد و هنوز به اتمام نرسیده، 
ادامه داد: مشکالت فراوانی به ویژه کمبود منابع 
مالی موجب شده تاکنون شاهد بهره برداری از 
این طرح نباشیم. وی افزود: این سایت هم اکنون 
نــزدیــک بــه 80 درصــد پیشرفت فیزیکی دارد و 
 برای تکمیل و انجام کارهای تأسیسات، نیازمند

 3 تا 4 میلیارد تومان اعتبار است.
مــعــاون محیط طبیعی محیط زیــســت استان 
کرمانشاه با بیان اینکه بنا داریم تأمین اعتبار برای 
این طرح را در سفر رئیس جمهور مطرح کنیم، 
اظهار کرد: امیدواریم با تأمین اعتبار از این طریق، 

بتوانیم این پروژه را به نتیجه برسانیم.
ــژگــی هــای ایـــن ســایــت یـــاد کـــرد که  فــتــاحــی از وی
در زیربنایی نزدیک به 1200 مترمربع ساخته 
شــده و شــامــل بخش های مختلفی اســـت. وی 
گفت: بخشی از این سایت به ساختمان مرکزی، 
کتابخانه، مرکز اسناد و... اختصاص دارد و در 
بخش دیگر دوربین هایی در نظر گرفته می شود 
که به سیستم های آنالین مراکز تحقیقاتی وصل 
بوده و می توان از اطالعات آن ها برای فعالیت های 

تحقیقی و پژوهشی استفاده کرد.
وی عنوان کــرد: البته کاربری این سایت فقط به 
پرندگان محدود نیست و می توان سایر گونه های 
حیات وحش موجود در این منطقه را نیز رصد کرد.

۶00 هکتار به جنگل های
 استان بوشهر افزوده می شود

بوشهر   رئیس اداره جنگل اداره کــل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: براساس 
برنامه ریزی انجام شــده، امسال 600 هکتار به 

عرصه های جنگلی این استان افزوده می شود.
ســیــاوش کلبی افـــزود: از ایــن مــیــزان 300 هکتار 
جنگل های حرا در زمین های ساحلی و 300 هکتار 
از سایر گونه های جنگلی در زمین های غیرساحلی 

اجرایی می شود.
وی بیان کرد: برای اجرای برنامه توسعه عرصه های 
جنگلی، امسال برای هر هکتار 10 میلیون تومان و 
سرجمع 3 میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

کلبی اظهار کرد: با توجه به اینکه ساالنه 10 میلیون 
هکتار از سطح جنگل ها کاهش می یابد، یکی از 
راه های حفاظت از این عرصه ها توسعه آن هاست.

ــرای اســتــان بوشهر  وی دربـــــاره جــنــگــل هــای حــ
اضافه کرد: در زمان حاضر 750 هکتار مساحت 
جنگل های حرا در این استان است که از این میزان 
610 هکتار به صــورت طبیعی و بقیه به صورت 

دست کاشت هستند.
کلبی گفت: بیشترین تمرکز جنگل های حرای این 
استان در شهرستان های عسلویه )منطقه نایبند( 
و دیــر )منطقه مــلِ گـُـنــزه( اســت. وی اظهار کرد: 
دست اندازی به سواحل، انجام برخی فعالیت های 
صنعتی و کشاورزی و توسعه بنادر سبب برخی 
تخریب ها و مــحــدودیــت هــا در عــرصــه جنگلی 

می شود.
وی گفت: هدف از توسعه جنگل، افزایش فضای 
سبز و تقویت جنبه اقتصادی اســت که در این 
بخش برنامه ریزی برای توسعه حدود 500 هکتار 
زراعــت چوب و 50 هکتار جنگل کاری اقتصادی 
انجام شــده اســت. مساحت جنگل های استان 

بوشهر 228هزار و 197 هکتار است.

کردستان   رئـــیـــس جــهــاد 
کـــشـــاورزی کــردســتــان گــفــت: 
هم  اکنون بیش از 2 میلیون و 
800 هــزار تن انــواع محصوالت 
کــشــاورزی در اســتــان تولید مــی شــود کــه با 
برنامه ریزی انجام شده در چهار سال آینده 

به 4میلیون تن خواهد رسید.
پیمان اسکندری اظهار کرد: همزمان با هفته 
جهاد کشاورزی مانند سنوات گذشته شاهد 
ــروژه زیربنایی در استان  افتتاح چندین پـ

خواهیم بود.
ــاک شــاهــد  وی افــــــزود: در حــــوزه آب و خــ
بهره برداری از 45 پروژه با تثبیت اشتغال برای 

119 نفر خواهیم بود.
ــاورزی کــردســتــان  ــرســت جــهــاد کــــشــ ســرپ

اعــالم کــرد: در حــوزه تولیدات دامــی، شاهد 
افتتاح هفت پروژه، تولیدات گیاهی 13 پروژه، 
شیالت و آبزیان چهار پروژه، صنایع تبدیلی 
و غذایی 13 پروژه و منابع طبیعی سه پروژه 

خواهیم بود.
اســکــنــدری خــاطــرنــشــان کـــرد: در مجموع 
85 پــــروژه بــا تثبیت اشــتــغــال 305 نــفــر و 
اشتغال زایی 195 نفر با اعتباری بالغ بر هزار و 
220 میلیارد ریال در هفته جهاد کشاورزی در 
استان کردستان به بهره برداری خواهد رسید.
وی افــزود: ظرفیت تولید 5 میلیون تن انواع 
محصوالت کشاورزی را داریم که اکنون حدود 
2میلیون و 800 هــزار تــن تولیدات داریـــم و 
برنامه ریزی شده در چهار سال آینده، این 

مهم به 4میلیون تن برسد.

همدان   اســتــانــدار همدان 
گـــفـــت: در مــجــمــوع حـــدود 
ــزار میلیارد تــومــان طرح  24هـ
نیمه تــمــام بــه جــای مــانــده از 
قبل در این استان وجود دارد که تکمیل و 
بهره برداری از آن ها زمان بر و نیازمند تأمین 

اعتبار است.
علیرضا قاسمی فرزاد افزود: این طرح های 
نیمه تمام شامل 18 هــزار میلیارد تومان 
اعتبار در حوزه های عمرانی و 6 هزار میلیارد 
تومان نیز در بخش های اقتصادی است که 
در مجموع، تکمیل آن ها به 24 هزار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد.
اســتــانــدار هــمــدان تصریح کـــرد: بــراســاس 
بــررســی هــا و پــیــگــیــری هــای انــجــام شـــده از 

نــتــایــج ســفــر رئـــیـــس جــمــهــور و هیئت 
ــت بــه اســتــان هــا، حداکثر 8 تــا 10 هــزار  دول
مــیــلــیــارد تــومــان اعــتــبــار تخصیص یافته 
ــرای تــأمــیــن اعــتــبــار  ــ کـــه اســـتـــان هـــمـــدان ب
مـــورد نــیــاز اجـــرای ایــن طــرح هــا در جریان 
 ســـفـــر رئــــیــــس جـــمـــهـــور تــــــالش جـــدی 

خواهد کرد.
نــمــایــنــده عــالــی دولـــت در اســتــان هــمــدان 
گــفــت: نــیــازمــنــدی هــای اســتــان بـــرای طرح 
ــیــس جــمــهــور احــصــا  ــه در ســفــر رئ ــ و ارائـ
شــده تــا بــه هــر مــیــزان کــه امــکــان بــاشــد از 
ــــن طـــرح هـــا بــــرای جــــذب اعـــتـــبـــارات در  ای
ــود تــا بتوانیم  ســفــر مــطــرح و مــصــوب شـ
 بخشی از طــرح هــای نیمه تــمــام اســتــان را 

تکمیل کنیم.

 تولید محصوالت کشاورزی کردستان 
به ۴ میلیون تن خواهد رسید

طرح های نیمه تمام همدان ۲۴ هزار میلیارد تومان 
اعتبار می خواهد

توسعهتولید

کم آبی، باغ های زیتون زنجان را تهدید می کند
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