
روستای »فرخد« در خراسان رضوی که به »قمصر 
خراسان« نیز شهرت دارد، یکی از قطب های تولید 
گالب است که به دالیل فراوان سطح زیر کشت آن 
در حال آب شدن است. بی توجهی به کشت و کار 
بزرگ،  کار در شهرهای  کــشــاورزان، جوانان جویای 
تبدیل مزارع کشاورزی به باغ ویالها و سود اندوزی 
دالالن از دسترنج کشاورزان و در کل، نبود حمایت از 
کشاورزان، همگی دست به دست هم داده تا روستای 
ورطه  به  را  به »قمصر خــراســان«  »فرخد« ملقب 
فرخد  روستای  محمدی  گل های  بکشاند.  نابودی 
هــزاران  اردیبهشت،  فرارسیدن  با  ایــن  پیش  از  که 
گردشگر را به سمت خود می کشاند و عطر و بوی 
آن هر بیننده ای را مدهوش می کرد، در این فصل به 
جوالنگاه بسیاری از دالالن تبدیل می شود. روستای 

فرخد در ۹ کیلومتری جاده کالت 
در دهستان »تبادکان« و از توابع 
بخش مرکزی شهرستان مشهد 

در استان خراسان رضوی...

با واگذاری برخی از پهنه های سمنان

زیستگاهیوزپلنگهامعدنمیشود
صنعت گالب گیری بدون گل

قمصر خراسان 
آب رفت
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ضرورت توجه به بافت قدیمی

آب انبارهای یزد؛ 
موقوفاتی که 

بالاستفاده مانده  است

مردم خوزستان تا عید غدیر از پروژه 
آبرسانی بهره مند خواهند شد

ایران به بزرگ ترین  بانک خون 
بند ناف  خاورمیانه تبدیل شد

»آب « مهم ترین مطالبه 
مردم اصفهان از رئیس  جمهور

راه اندازی بزرگ ترین 
چرخ وفلک کشور در گرگان 
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پویش »صحن حرم، مدرسه ام« 
در استان مرکزی

مرکزی   مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان مرکزی گفت: پویش »صحن 
حرم، مدرسه ام« همزمان با سراسر کشور در 

این استان آغاز شد.
این طرح همزمان  ــزود:  اف »حسین محمدی« 
با دهه کرامت و ترویج فرهنگ متعالی رضوی 
ــرای طـــرح تحولی  و فــاطــمــی، در راســتــای اجــ
مشارکت های مردمی »آجر به آجر« و با هدف 
عرصه  در  مــردمــی  خــرد  مشارکت های  جلب 

مدرسه سازی در این استان آغاز شد.
محمدی گفت: پویش های »مهر را با محرم آغاز 
کنیم«، »به رنگ مدرسه« و... در راستای طرح 
»آجر به آجر« اجرا شده و بیش از 1.5میلیون نفر 

در سطح کشور در این پویش ها شرکت کرده اند.

آزادراه شیراز- اصفهان 
افتتاح می شود

فارس   معاون اجرایی رئیس جمهور اعالم 
یکی  به عنوان  اصفهان  شیراز-  آزادراه  کــرد: 
از مهم ترین طرح های ملی در صورت تأمین 

اعتبار تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.
سید صولت مرتضوی در جریان سفر یک روزه 
خود به استان فارس از طرح ۲۲۴ کیلومتری 
آزادراه شیراز- اصفهان به عنوان طوالنی ترین 
طرح آزادراهی در حال اجرا بازدید کرد که با 
تکمیل و بهره برداری از آن، فاصله بین شیراز 
تا اصفهان حدود 1۳۰ کیلومتر و زمان سفر 

نیز دو ساعت کاهش می یابد.
بازدید  از  معاون اجرایی رئیس جمهور پس 
این  گفت:  اصفهان  شیراز-  آزادراه  پــروژه  از 
آزادراه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته و در 
چندین جبهه کارگاه ها مشغول کار هستند. 
و  راه  وزارتخانه های  بسیار خوب  از همکاری 
پروژه  این  و شریک  پیمانکار  به عنوان  دفــاع 

قدردانی می کنیم.
وی با اشاره به تأمین منابع الزم جهت اتمام 
کــار، اضافه کــرد: امــروز تأمین منابع مالی را 
مورد بررسی قرار دادیم و دوستان قول دادند 
در صــورت تأمین منابع، پــروژه تا پایان سال 
به اتمام برسد. سید صولت مرتضوی گفت: 
سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه قول 
مساعد داده و پیش بینی می شود این پروژه 

ان شاءهللا تا پایان سال به سرانجام برسد.

آیین نغمه خوان انقالب 
در تبریز برگزار می شود

اسفندیار  استاد  از  تجلیل  آیین  شرقی    آذربایجان 
قره باغی، نغمه خوان انقالب در تبریز برگزار می شود.

این آیین با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، روز پنجشنبه 
هفته جاری )۲۶ خرداد( رأس ساعت 1۸ در پردیس فرهنگی 

سینمایی قدس تبریز برگزار می شود.
استاد اسفندیار قره باغی؛ نغمه خوان سرودهای انقالبی با 
خواندن سرود »آمریکا ننگ به نیرنگ تو« جاودانه شد. وی 

در یکم بهمن سال 1۳۲۰ در تبریز به دنیا آمد.
آواز کالسیک )درجــه یک  او دارای مــدرک معادل دکترای 
هنری( از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. همچنین از 

خوانندگان مشهور و پیشکسوت ایران است.

رشد ۸۹ درصدی سرمایه گذاری 
در بخش صنعت استان سمنان 

سمنان   رئیس اداره صنایع غیرفلزی اداره کل صنعت، 
ــان ســمــنــان از رشـــد ۸۹ درصـــدی  ــجــارت اســت مــعــدن و ت

سرمایه گذاری در بخش صنعت این استان خبر داد.
کل  اداره  غیرفلزی  صنایع  اداره  رئیس  قــدس؛  حمیدرضا 
صمت استان سمنان اظهار کرد: در سال گذشته، ۲۷۶ فقره 
پروانه بهره برداری صنعتی در این استان صادر شد که در 
مقایسه با مدت مشابه آن در سال 1۳۹۹، ۸۹ درصد رشد 

داشته است.
واحــدهــای صنعتی استان  ایــن مــدت،  ادامـــه داد: در  وی 
سمنان با سرمایه گذاری ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال پروانه 
بهره برداری دریافت کرده و مشغول فعالیت شده اند. این 
امر زمینه اشتغال بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ نفر را در استان 
فراهم آورده  که نسبت به سال 1۳۹۹، ۳۲ درصد افزایش 

داشته است.
وی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی صدور پروانه بهره برداری 
در بخش صنعت این استان افزود: در سال گذشته ۲ هزار 
و ۶۹۷ مجوز صنعتی در استان صادر شد که ۲۷۶ واحد 
صنعتی در استان پروانه بهره برداری و ۲ هزار و ۴۲1 واحد 

نیز جواز تأسیس دریافت کردند.
قدس اضافه کرد: برای واحدهای صنعتی که جواز تأسیس 
اخذ کرده اند، سرمایه گذاری افزون بر ۲۷۶ هزار میلیارد ریال 

با اشتغال حدود ۴۶ هزار نفر پیش بینی شده است.

11 سال گذشت

حرکت الک پشتی قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان
قم   عالوه بر جابه جایی مسافر، 
کاهش  ریلی،  حمل ونقل  توسعه 
مسافت و برخی موارد را به دنبال 
دارد؛ اما با تمام این مسائل هنوز 
بالتکلیفی  در  ــروژه  پ ایــن  پیگیری 
و عزم جدی در تکمیل  قــرار دارد 
ــان بــاعــث افــزایــش  پــــروژه نیست و گــذشــت زمــ

هزینه ها می شود.
طرح قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان که از 
سال ۸۹ کلنگ آن به زمین زده شد و حتی حسن 
روحانی هم در سال ۹۳ بار دیگر کلنگ آغاز پروژه را 
به زمین زد، هنوز بالتکلیف مانده است. طول این 
خط آهن ۴۰۹ کیلومتر پیش بینی شده و قطار روی 
این خط می تواند تا ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، حرکت 
کند. زمان رسیدن مسافران از تهران به اصفهان 
از سه ساعت  کمتر  به  قطار سریع السیر  ایــن  با 
1۶میلیون  ســال  در  شــده  پیش بینی  و  مــی رســد 

مسافر جابه جا کند.
این پروژه بیش از یک دهه است روی زمین  مانده 
و تا به حال جز رفت وبرگشت چندباره بین شرکت 
زیرساخت وزارت راه و راه آهن جمهوری اسالمی و 
ایجاد زیرساخت بخش کوتاهی از مسیر، پیشرفت 

قابل  توجه دیگری نداشته است.

جزئیات فنی پروژه ◾
قــم – اصفهان  ــهــران –  ت ــن ســریــع الــســیــر  ــ راه آهـ
راه آهــن پرسرعت  به عنوان نخستین و بزرگ ترین 
کشور به طول ۴1۰ کیلومتر با سرعت عملیاتی ۳۰۰ 
کیلومتر در اعت در قالب ۲۲ قطار هشت واگنی 
طراحی  شده و قادر به جابه جایی 1۶ میلیون مسافر 
از شهرهای قم،  و در طول مسیر  در سال است 

دلیجان و میمه عبور می کند.
ایــن پــروژه شامل دو قطعه تــهــران- قم به طــول 1۶5 
کیلومتر و قم- اصفهان به طول ۲۴5 کیلومتر است 
پروژه های  پیمانکاری  تخصصی  نهاد  یک   توسط  که 
بزرگ عمرانی وابسته به یکی از نهادهای مهم کشور و 
مشارکت شرکت دولتی راه آهن چین در حال اجراست.

توقف ساخت پروژه از تابستان ۹۸ ◾
اگرچه برخی خبرها از پیشرفت کمتر از 5درصدی 
ساخت این پروژه حکایت دارد و تنها کارگاه های 
مربوطه تجهیز شده اند؛ اما نماینده ایرانی شرکت 
چینی مدعی است زیرسازی قم-اصفهان ۶۰درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
این پروژه که بهره برداری از آن می توانست مدت 
 زمان سفر ریلی از اصفهان به تهران را به یک  سوم 
کاهش دهد، از نیمه های تابستان سال 1۳۹۸ به 

 طور کامل متوقف شده است.

پروژه، منتفی نیست ◾
معاون  خطیبی؛  عباس  کــه  اســت  حالی  در  ایــن 
ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه 
در  گذشته  ســال  کــشــور،  حمل ونقل  زیربناهای 
گفت وگو با خبرنگاران درباره تکمیل یا حذف پروژه 
راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان اظهار کرد: 
ساخت این پروژه، منتفی نشده است. سیاستی 
می کند، سبک  دنبال  و شهرسازی  راه  وزارت  که 
کردن بخش هایی از این پروژه است تا هزینه های 

ساخت آن کاهش یابد.
خطیبی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد 
پـــروژه قطار  بـــرای تعدیل قیمت ســاخــت  را  خــود 
سریع السیر تهران- قم- اصفهان به سازمان برنامه 
 و بودجه داده است. به  گونه ای که برآورد 5۷ میلیارد 
یوآن که قبالً قراردادی با این رقم به امضا رسیده بود، 
مورد بازبینی قرار گرفت و با احتساب هزینه های 

کارفرمایی به ۴۲.5 میلیارد یوآن کاهش یافت.
توسعه  و  راه آهــن شرکت ساخت  معاون ساخت 
هزینه  شــد:  یــادآور  کشور  حمل ونقل  زیربناهای 
قرار  اســت.  یــوآن  میلیارد  این طرح ۳۳.5  واقعی 
است این پیشنهاد به شورای اقتصاد رفته و اعداد 
و ارقام جدیدی برای تعدیل قرارداد با چینی ها به 

تصویب برسد.

پیشرفت۲۰ درصدی ◾
این در حالی است که خیرهللا خادمی؛ معاون وزیر 
راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که در حال 
حاضر متولی ساخت راه آهــن سریع السیر تهران- 
قم- اصفهان کیست گفت: از ابتدا شرکت ساخت 
و توسعه زیربنای حمل ونقل، مجری احداث راه آهن 
از  اما بعد  سریع السیر تهران- قم- اصفهان بود؛ 
چهار سال، این پروژه به شرکت راه آهن منتقل شد. 
از آنجایی که بحث تضامن این پروژه در راه آهن بیش 
از یک سال طول کشید، آقای اسالمی )وزیر وقت( 
تصمیم گرفت شرکت ساخت همچنان مجری این 
پروژه باشد که البته در بحث تأمین مالی ، این پروژه 

با مشکالتی مواجه بود.
افــزود: در حال حاضر  مدیرعامل شرکت ساخت 
دستگاه اجرایی این پروژه، راه آهن است؛ اما از طرف 
بــه شرکت ساخت  پـــروژه  ــن مجری ساخت  راه آهـ
تفویض شده است. بنابراین در حال حاضر مباحث 
ــراردادی و مالی پــروژه را راه آهــن دنبال می کند و  قـ

مجری پروژه این شرکت ساخت است.

اضافه  آن  فیزیکی  پیشرفت  به  اشــاره  با  خادمی 
کرد: این پروژه به دو قسمت تقسیم  شده و اولویت 
ساخت، بخش قم تا اصفهان است که فاینانس 
1۳.۶ میلیارد یوآنی برای این بخش باز شده بود 
زیرسازی قم  فیزیکی  و در حال حاضر پیشرفت 
تا اصفهان به ۶۰ درصد رسیده و هنوز به مرحله 
روسازی نرسیده ایم. در مجموع پیشرفت فیزیکی 
راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان ۲۰ درصد 

است.

اولویت های قم  ◾
استانداری  معاون  معتمدی؛  ابراهیم  همچنین 
اشاره  با  فردا«  »قم  با خبرنگار  در گفت وگو  قم 
قم-اصفهان  تهران-  سریع السیر  قطار  پروژه  به 

اظهار کرد: ازجمله مشکالت اساسی این پروژه، 
ناهماهنگی در بین دستگاه های متولی است.

پروژه قطار سریع السیر  اینکه اجرای  بیان  با  وی 
تهران- قم- اصفهان بسیار مهم است، بیان کرد: 
از مشکالت و حل اختالف نظرها  برای برون رفت 
در اجرای این پروژه بین دستگاه های مسئول، باید 

همکاری ها بر پایه نگاه تعاملی افزایش یابد.
قم  اســتــانــدار  عــمــرانــی  امـــور  هماهنگی  مــعــاون 
سریع السیر  قطار  پـــروژه  تکمیل  کــرد:  تصریح 
قم  استان  اولویت های  از  قم-اصفهان  تهران- 
پیگیری های  می بایست  راستا  ایــن  در  و  اســت 
پــروژه  مشکالت  از  بــرون رفــت  جهت  در  جــدی 

داشته باشیم.
قطار  پــروژه  اجــرای  در  تسریع  ــزود:  اف معتمدی 
دارد  تهران- قم- اصفهان ضرورت  سریع السیر 
بــرای  پـــروژه  ایــن  از  قــم  بهره مندی  معتقدیم  و 
و  اســت  بــرخــوردار  باالیی  اهمیت  از  قم  استان 
در این راستا تمام توان خود را برای تکمیل این 

پروژه به کار خواهیم گرفت.

پروژه  راه آهن سریع السیر تهران -  قم - اصفهان  بیش از یک دهه است روی زمین 
 مانده و تا به حال جز رفت وبرگشــت چندباره بین شرکت زیرساخت وزارت راه و 
راه آهن جمهوری اسالمی و ایجاد زیرساخت بخش کوتاهی از مسیر، پیشرفت 

قابل  توجه دیگری نداشته است.
گزيدهگزيده



ایران به بزرگ ترین 
 بانک خون بند ناف 
 خاورمیانه تبدیل شد

مرتضی ضرابی؛ 
مدیرعامل شرکت فناوری 
بن  یاخته های رویان در 
جمع خبرنگاران اردبیل 
گفت: در بانک خون بند 
ناف به دو صورت عمومی 
و خصوصی )خانوادگی( 
خون، ذخیره سازی 
می شود که ۱۸۰ هزار 
نمونه مربوط به نمونه 
خصوصی و ۵۱۰۰ نمونه 
در بانک عمومی وجود دارد. 
وی گفت: جمعیت مخاطب 
ما مادران باردار و تمرکزمان 
نیز به صورت عمده برای 
متخصص زنان و زنان 
باردار است.

خبر

سمنان   گویا هیچ ماهی نیست که در استان 
ــرای محیط زیست پدید  سمنان دغــدغــه ای ب
نیاید. این بار نیز واگذاری بخشی از زیست کره 
توران موسوم به آفریقای ایران برای معدن کاری 

مطرح شده است.
محمد حسین عــابــدی گــفــت: اگــر بخواهیم 
مشکالت زیست محیطی استان سمنان را در 
همین یک دهه اخیر بشماریم، فهرست بسیار 
بلندی را پیش رو خواهیم داشــت. از تخریب 
شاهوار طی سال ها، ریختن پساب های صنعتی 
در سرخه و گرمسار، آالیندگی کارخانه های 
سمنان تا مشکالت مدیریتی، کشتار گورخرها، 
مشکالت یوزها و… مسائلی هستند که کوله بار 
سنگینی از دشواری ها را بر دوش مردم و فعاالن 

زیست محیطی قرار داده اند.
سازمان های مردم نهاد و رسانه ها سال های سال 
اســت یــک تنه در مقابل دشــواری هــا و موانع 
محیط زیستی استان سمنان می ایستند و هر 
ــه رو می شوند.  بــار هــم بــا مــاجــرای جــدیــدی روبـ
در خــرداد ماه ۱۴۰۱ نیز بار دیگر ماجرایی برای 
ــره ای  ــره تـــوران پــدیــد آمـــد. زیــســت ک زیــســت ک
که آفریقای ایــران و تنها زیستگاه یــوز یــادآور 
آسیا محسوب می شود و حاال قرار است برای 

معدن کاری واگذار شود.

پهنههاییکهواگذارمیشوند ◾
چندی پیش سرپرست معاونت امــور معادن و 
صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
استان سمنان از آزادســـازی بخشی از پهنه های 
اکتشافی و همچنین بــرقــرار شــدن امــکــان ثبت 
درخواست صدور پروانه اکتشاف توسط متقاضیان 

در سامانه کاداستر خبر داد و اعالم کرد: در استان 
سمنان ۱۰ پهنه معدنی موسوم به خارتوران، عباس 
ــزار و ۴۵۶  ــاد و طــرود با مجموع مساحت ۱۶هـ آب

کیلومتر مربع، مشمول آزادسازی هستند.
علی اکبر علیخانی با اشاره به اینکه بر اساس اعالم 
ستاد وزارت، عملیات به روزرسانی و انجام اصالحات 
فنی ضــروری سامانه کاداستر به پایان رسیده و 
ــازی برخی پهنه های اکتشاف،  همزمان با آزادسـ
امــکــان ثبت درخــواســت صــدور پــروانــه اکتشاف 
توسط متقاضیان از طریق سامانه کاداستر نیز 
برقرار خواهد شد، افزود: با عنایت به اتمام مطالعات 
برخی پهنه های اکتشافی کشور، بقیه این پهنه ها 
و تمامی محدوده های مشمول آزادسازی روزانه نیز 
همزمان با دسترسی ثبت درخواست صدور پروانه 

اکتشاف هر استان، آزاد خواهند شد.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه زمان بندی اعالم 
شــده از ســوی معاونت معدنی وزارت متبوع، 
ــازی پهنه های مشمول استان سمنان  آزادســ
در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری 
انجام و همزمان با آن امکان ثبت درخواست 
صــدور پروانه اکتشاف بــرای متقاضیان برقرار 
شده است. همچنین موقعیت مکانی پهنه های 
مشمول آزادســازی در سامانه کاداستر معادن 

قابل رؤیت است.

همپوشانیبازیستکرهتوران ◾
تحقیقات نشان می دهد که بخش بسیار بزرگی 
از پهنه واگــذار شده بــرای معدن با زیست کره 
توران، محل زیست گونه های نادر جانوری مانند 

یوز و گور همپوشانی دارد. 
در سند تفصیلی تدبیر و توسعه شهرستان 

شاهرود آمده که وسعت زیست کره توران یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار عنوان شده و در زمره 
مناطق چهارگانه حساس محیط زیستی کشور 
محسوب می شود که مجوز فعالیت معدنی طبق 

قانون در این مناطق داده نمی شود.
به نظر می رسد صدور مجوز فعالیت های معدنی 
ــدون مجوز  ــوران، ب در منطقه حفاظت شــده تـ
ــوده اســت. از  محیط زیست استان سمنان ب
سوی دیگر هم اعالم می شود که سازمان صمت 
بی پروا و بدون داشتن مجوز، آزاد سازی عرصه 
معدنی را با این وسعت در رسانه های رسمی 
اعالم نمی کند! مجموع این موارد یک بار دیگر 
شائبه هایی را درباره تالش عده ای برای دور زدن 
قانون و چنگ انــدازی به منابع طبیعی استان 
سمنان مطرح می سازد که نمونه آن را در شاهوار 

شاهرود نیز شاهد بودیم.

معدنکاریممنوع ◾
مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان 
حفاظت محیط زیست نخستین کسی بود که 
از سوی محیط زیست به این موضوع واکنش 
نشان داد. وی گفت: ما در مجموعه توران شامل 
منطقه حفاظت شــده، پناهگاه حیات وحش 
و پــارک ملی تــوران بــرای اکتشاف و بهره برداری 
از هیچ معدن جدیدی مجوز صادر نکرده ایم و 
تاکنون استعالمی هم از ما صورت نگرفته است. 
معادنی که در منطقه تــوران فعال هستند، از 

گذشته در حال کار بوده اند.
رضــا اقــتــدار بیان کــرد: ســازمــان حفاظت محیط 
ــرای پیشگیری از صــدور هرگونه مجوز  زیست ب
جدید معدنی در حدود مناطق چهارگانه محیط 

زیست در سراسر کشور، نقشه و فایل رقومی این 
مناطق را طی مکاتبات بسیار به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت فرستاده تا این الیه های رقومی را 
روی سیستم کاداستر وزارتخانه بارگذاری کنند. 
ایــن بــدان معناست کــه اگــر کسی بخواهد روی 
محدوده های معدنی، عملیات ثبت انجام دهد، این 

کار در حدود مناطق چهارگانه امکان پذیر نیست.
وی صراحتاً با بیان اینکه این روزها اطالع پیدا کردیم 
پهنه های معدنی که عموماً در اختیار سازمان 
زمین شناسی یا ایمیدرو اســت، در ۲۶ ماه جاری 
آزادسازی خواهند شد تا متقاضیان نسبت به ثبت 
آن ها و طی فرایند قانونی اقدام کنند، اعالم می کند: 
بر این اساس ما یک مکاتبه فوری با امضای آقای 
دکتر اکبری؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با معاونت 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دادیم 
و رونوشت آن را برای دستگاه های نظارتی هم ارسال 
کردیم. در ایــن نامه تصریح شــده اســت که فایل 
رقومی مناطق چهارگانه در آزادسازی پهنه ها مدنظر 
قرار بگیرد؛ یعنی اگر آزادسازی در محدوده مناطق 

چهارگانه انجام شود، غیرقانونی است.
مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این نامه 
در حقیقت پاسخ به استعالم مــاده ۲۴ قانون 
معادن است، گفت: بر اساس بند »چ« ماده ۲۴ 
قانون معادن، وزارت صنعت برای صدور مجوز 
اکتشاف جدید معدنی مکلف به استعالم از 
سازمان حفاظت محیط زیست در حدود مناطق 
چهارگانه است. به عبارت دیگر اگر آزادســازی 
هم انجام شود، موظف به استعالم از ما هستند 

و ما حتماً با آن مخالفت خواهیم کرد.

خبرخبر
روزروز

استان بوشهر در زیرساخت های علم و فناوری ضعیف است
بوشهر    رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس گفت: 
۶مرکز رشــد استان بوشهر در زیرساخت ها و فضای 
فعالیت، ضعف دارند و با توجه به ظرفیت باالی تیم های 
فناور و دانش بنیان این استان باید برای برطرف کردن این 

کاستی اقدام شود.
حسن حبیبی اظهار کــرد: مراکز رشد گناوه با کمبود 

شدید محلی برای استقرار شرکت ها روبه رو است. مرکز 
دشتستان با داشتن حــدود ۳۰ شرکت، تنها فضای 
استقرار  ۱۳ شرکت را دارد. تکمیل مجتمع کارگاهی 
دشتی متوقف شده و ساختمان سایت جامع بوشهر 
نیز با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، متوقف مانده است.

ــارس در بیان  ــ ــارک عــلــم و فـــنـــاوری خلیج ف ــ رئــیــس پ

ظرفیت های و مزیت های استان بوشهر بــرای توسعه 
فعالیت های دانش بنیان، عنوان کــرد: دریــا، زیست 
فناوری دریایی، ساخت کشتی ها و تجهیزات مورد نیاز 
شناورها، قطعات مورد نیاز صنایع عظیم مستقر در این 
استان از عرصه هایی است که باید شرکت های فناور و 

دانش بنیان را در این بخش ها تقویت کرد.

حبیبی با بیان اینکه بوشهر در برخی از این حوزه ها حرف 
اول را در کشور می زند، گفت: دانش بنیان های این استان 
توانسته اند محصوالتی را در زمینه زیست فناوری 
دریایی تولید کنند که برای نخستین بار در کشور است 
و باید در زمینه اخذ مجوزهای غذا و داروی این شرکت ها 

حمایت و تسهیلگری شود.

خبر

جشنواره 
گل محمدی 
الله زار بردسیر 
برگزار می شود

کرمان    مدیر کل 
میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 
 دستی استان کرمان 
با اشاره به اینکه 
چهاردهمین جشنواره 
گل محمدی الله زار 
بردسیر برگزار می شود، 
گفت: اقامتگاه های 
بومگردی در منطقه 
گردشگری الله زار 
آماده میزبانی از 
گردشگران اند.
فریدون فعالی با اشاره 
به اینکه چهاردهمین 
جشنواره گل محمدی 
الله زار بردسیر، روز 
جمعه ۲۷ خرداد ماه 
سال جاری در سایت 
گردشگری این منطقه 
برگزار می شود، افزود: 
آیین آغازین این 
جشنواره روز پنجشنبه 
۲۶ خرداد ماه جاری در 
گلزار شهدای کرمان و 
در قالب عطرافشانی و 
گالب پاشی مزار شهید 
سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی و همچنین 
قبور شهدای هشت 
سال دفاع مقدس 
خواهد بود.

خبر
تهران

   تجلیل از ۱۱۰ خادمیار رضوی 
منطقه ۱۰ تهران

همزمان با مراسم تجلیل از ۱۱۰ خادمیار پیشگام 
در عرصه فعالیت امام رضایی دهه کرامت ۱۴۰۱ 

منطقه ۱۰ تهران، آیین تکریم و معارفه رابط 

کانون های خدمت رضوی منطقه برگزار شد.
به مناسبت میالد امام رضا)ع( همایش تجلیل از 

خادمیاران رضوی منطقه  ۱۰ با حضور علیرضا 
جانه؛ دبیر کانون های خدمت رضوی استان تهران، 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مقداد، رؤسای 

کالنتری ۱۱۱ هفت چنار و پلیس راهور منطقه۱۰، 
معاون فرهنگی، اجتماعی و قائم مقام شهرداری 

منطقه ۱۰ و جمعی دیگر از مدیران و مسئوالن در 
مجتمع شهید »حبیب غنی پور« در سالن شهید 

غنی پور منطقه ۱۰ تهران برگزار شد. در این همایش، 

علیرضا جانه، دبیر کانون های خدمت رضوی استان 
تهران ضمن تبریک میالد با سعادت امام رضا)ع( اظهار 
کرد: کسی که لباس خادمی امام رضا)ع( را تن می کند، 

در هر مسئولیتی که باشد دیگر خادم مردم و امام 
مهربانی هاست و باید شأن و این لباس را حفظ کند.

مردم خوزستان تا عید غدیر 
از پروژه آبرسانی 

بهره مند خواهند شد

خوزستان   جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: ان شاءهللا تا روز عید غدیر 
تمام مردم خوزستان از آب باکیفیت دز که با طرح 
آبرسانی غدیر به خانه های شان رسیده است، 

بهره مند خواهند شد.
ســردار علی فــدوی؛ جانشین فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه بازدید از طرح 
آبرسانی غدیر در شهرستان کرخه، اظهار کرد: 
قرارگاه سازندگی خاتم و دیگر دستگاه های ذی ربط 
از جمله مجموعه وزارت نیرو و دیگر متولیان 

استانی در حال پیش  بردن پروژه هستند.
وی افزود: طبق اعالم تمام متولیان حاضر در پروژه 
در چند روز آینده و طبق زمان بندی اعالم شده، 
کار بسیاری از قسمت های پروژه به پایان خواهد 
رسید. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: امیدواریم عید غدیر سال جاری، 
تمام خوزستان از آب طرح بزرگ آبرسانی غدیر 

بهره مند شود.
علی فدوی تصریح کرد: امیدواریم دغدغه همه 
مسئوالن کشور در خصوص مسئله آب خوزستان 
و مردم این استان که بخش عمده ای از آب های 

جاری ما در خوزستان است، مرتفع شود.
وی بیان کرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی یکی 
از وظایفش تکالیفی است که به آن واگذار می شود 
و انجام این تکالیف از همان ابتدای تشکیل سپاه 
ــرد: به طــور کلی مهم  بــرقــرار اســت. وی عنوان ک
نیست این تکلیف در چه عرصه ای باشد. نگاه ما 
برای انجام، همان نگاهی است که در دوران دفاع 

مقدس برای دفاع داشتیم.

67 محیط  بان در کرمانشاه
 استخدام می شوند

کرمانشاه   مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان کرمانشاه گفت: ۶۷ نفر سهمیه از طرف 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان کرمانشاه 
اختصاص یافته که در مرحله سنجش آمادگی 
جسمانی هستند و در آینده نزدیک به همکاران 

محیط بان اضافه خواهند شد.
احد جلیلیان؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان کرمانشاه امــروز در جمع اصحاب رسانه 
اظهار کرد: کرمانشاه به لحاظ توپوگرافی منطقه و 
شرایط اکولوژیکی، یکی از استان های بکر و خوب 

در بحث تنوع گونه های گیاهی و جانوری است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار هکتار 
از مناطق استان تحت مدیریت اداره  کل حفاظت 
محیط زیست استان است که براساس سرانه 
جهانی هر هــزار هکتار باید یک نفر محیط بان 
داشته باشد. مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان کرمانشاه تصریح کرد: در ۲۵۰ هزار هکتار 
استان در حال حاضر ۷۰ نفر محیط بان در راستای 
حفاظت و حراست از مناطق و گونه های جانوری و 

حیات وحش در حال انجام وظیفه هستند.
وی یادآور شد: یکی از دغدغه های سازمان محیط 
زیست و اداره کل محیط زیست استان به لحاظ 
حفاظت و حراست از این مناطق که خیلی هم حائز 

اهمیت است، کمبود نیرو است.
جلیلیان گفت: در ســه مــاه ابتدایی امــســال با 
توجه به آزمــون سال گذشته، توانسته ایم ۹ نفر 
محیط بان جذب کنیم که هم اکنون در مناطق در 

حال انجام وظیفه هستند.
وی اضــافــه کـــرد: ۶۷ نفر دیگر سهمیه از طرف 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان کرمانشاه 
اختصاص یافته که در مرحله سنجش آمادگی 
جسمانی هستند و در آینده نزدیک به همکاران 

محیط بان اضافه خواهند شد.
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اصفهان   اعضای شورای شهر 
اصفهان در چهل و پنجمین 
جلسه علنی ایــن شـــورا، آب را 
مــحــور اصــلــی مــطــالــبــات مــردم 
اصفهان از رئیس  جمهور در سفر پیش رو 
به این استان عنوان کرده و بر مدیریت آب 

بر اساس عدالت و حق قانونی تأکید کردند.
علی صالحی در نطق میان دستور این جلسه 
با اشاره به اظهارات رئیس  جمهور در پاسخ به 
صحبت های غیر کارشناسی و غیر سازنده در 
سفر اخیر استانی شان مبنی بر »توزیع آب 
بر اساس طرح جامع با عدالت و عقالنیت« 
گفت: آقای رئیسی! شما مرد عدالت هستید 
و عقالنیت و جامع نگری، جزئی از منش 
شما بــوده و هست. مــردم استان اصفهان 
ــران منتظرند تــا بــه دور از شــعــار و  و یــک ایـ
فرصت سوزی، شاهد این عدالت و عقالنیت 
در مــدیــریــت مــنــابــع آب در کــشــور و فــالت 

مرکزی باشیم.
وی تصریح کرد: خواسته ۵ میلیون اصفهانی 
دقیقاً محور اصلی این گفتمان آبی دولت 
است و منتظرند تا در سفر پیش رو بیشتر از 

حرف، شاهد عمل باشند.
وی تأکید کـــرد: شما نــه بـــرای تــفــرج و نگاه 
ــنــده رود، بلکه بــرای نجات این  لوکس به زای
هویت و تمدن عظیم و اعتبار بین المللی 
ــــالش کــنــیــد. مــــردم اصــفــهــان هم  ایـــــران ت
همچون گذشته که پیشتاز در بزنگاه ها و 
نقاط عطف انقالب بوده اند، موتور توسعه 
و پیشرفت کشور را سریع تر از گذشته به 
 جریان خواهند انداخت و حالل مسائل خود 

خواهند بود.

بارمهاجرانبهدوشاصفهان ◾
نایب رئیس شورای شهر اصفهان نیز در نطق 
میان  دستور این جلسه اظهار امیدواری کرد 
که سفر رئیس  جمهور به اصفهان موجب 
حــل مــشــکــالت و ســبــب بــرکــت بـــرای مــردم 

اصفهان باشد.
ابــوالــفــضــل قــربــانــی از اســتــانــدار اصفهان 
خواست زمانی بــرای طــرح و حل مشکالت 
مدیریت شهری در نظر گرفته شود تا به  طور 
مستقیم برخی مــوارد که مشکالت مربوط 
به  گونه ای دیگر هم هست با رئیس  جمهور 

مطرح شود.
وی بیان کرد: رئیس  جمهور به این موضوع 
توجه کنند که بار مهاجران به دوش اصفهان 
افتاده و دولــت باید حمایت کند. جمعیت 
این مهاجران، قابل توجه است و این افراد 
به خاطر مشکالت نقاط دیگر کشور به این 

منطقه آمده اند.
وی همچنین از رئــیــس  جــمــهــور خــواســت 
مانند دولت های قبلی تالشی برای محدود 
کردن اختیارات شورا نداشته باشند و افزود:  
امــروز مزاحمت هایی که دستگاه های دیگر 
برای مدیریت شهری ایجاد می کنند، رنج آور 
است. نمی دانیم در مورد ایراداتی که سازمان 
بازرسی می گیرد، چه باید بکنیم. به  عنوان  
مثال در بحث پروانه واحــدهــای تجاری هر 

اقدامی انجام دهیم، تخلف است.

مدیریتآببراساسعدالتوحققانونی ◾
عباس حاج رسولی ها نیز در تذکری با تأکید 
بــر اینکه انــتــظــار مـــردم اصــفــهــان از رئیس 
 جمهور، حل مشکل آب است، اظهار کرد: از 
رئیس  جمهور می خواهیم برای مدیریت آب 
اصفهان، کار کارشناسی و بر اساس عدالت 

و حق قانونی انجام دهند.
وی افزود: رئیس  جمهور اگر میراث فرهنگی را 
در اختیار مدیریت شهری قرار دهند، اصفهان 

می تواند به خوبی آن  را مدیریت کند.
وی گفت: پیشنهاد می کنیم اختیار ویژه ای 
از ســوی رئیس  جمهور به مدیریت شهری 
اصفهان برای حفظ میراث فرهنگی واگذار 
شود و معتقدیم ثمره آن را تا دو سال آینده 

خواهند دید.
رسول میرباقری نیز در تذکر خود، گفت: اگر 
مسئله آب اصفهان حــل نــشــود، هــر کــاری 
هم صورت گیرد گویا هیچ کاری انجام نشده 
اســت. بنابراین رئیس  جمهور باید اهتمام 
ویژه ای به موضوع آب اصفهان داشته باشد.

اخراجنیروهایشهرداری ◾
احمد شریعتی نیز در تذکری به مدیر نیروی 
انسانی شهرداری گفت: برخی افراد را اخراج 
ــورای شهر دستور  می کنند و می گویند شـ
داده است. گاه برخوردهای سیاسی مطرح 
می شود، در حالی  که در وصف ما اصولگرایان 
ــن بــرخــوردهــا نمی گنجد. در هــر دوره ای  ای
نیروهایی وارد شده اند؛ اما چه حکمی برای 

اخراج افراد با سال ها سابقه کار وجود دارد؟
ــا بــیــان ایــنــکــه نیروها  ــورای شــهــر ب عــضــو شــ
ــرای کـــار خــود  ــد و بـ ــ تشکیل زنــدگــی داده انـ
برنامه ریزی کــرده انــد، گفت: اگــر نیرو مورد 
نیاز است او را نگه داریم و اگر نیست با آن ها 
سیاسی بــرخــورد نکنیم. مــا در حــال مــارک 
خـــوردن هستیم و می گویند شــورا در حال 
انجام این کار است در حالی  که باید جلو این 

کار گرفته شود.

در شورای شهر عنوان شد

»آب« مهم ترین مطالبه مردم اصفهان از رئیس  جمهور 

گزارش خبری

با واگذاری برخی از پهنه های سمنان

زیستگاه یوزپلنگ ها زیستگاه یوزپلنگ ها 
معدن می شودمعدن می شود



راه اندازی 
سیستم کاریابی 

دانشگاهی در البرز 
مدیر کل تعاون کار 

و رفاه اجتماعی 
استان البرز از 

راه اندازی نخستین 
کاریابی تخصصی 

دانشگاهی در این 
استان خبر داد. وی 

افزود: مجموعه های 
دانش بنیان، واحدهای 

تولیدی و صنعتی 
استان در رشته های 

مختلف مهندسی، 
پزشکی و پیراپزشکی و 
استفاده از این کاریابی 
تخصصی الکترونیکی، 

نیروهای مورد نیاز 
خود را جذب می کنند.

خبر

تور ایران - 
آذربایجان 

برگزار می شود

 آذربایجان شرقی  
 مدیر کل ورزش و 

جوانان آذربایجان  
شرقی از برگزاری 

سی وپنجمین دوره تور 
ایران - آذربایجان خبر 
داد. حبیب ستوده نژاد 

عنوان کرد: خوشبختانه 
توانستیم با اقدامات 

الزم، شرایط را برای 
برگزاری این تور قدیمی 

در سال جاری مهیا 
کنیم. شخص استاندار 

و نمایندگان مجلس 
نیز حمایت های ویژ ه ای 

برای برگزاری این تور  
انجام دادند که جای 

تشکر دارد.
ستوده نژاد ادامه 

داد: براساس 
اعالم فدراسیون 

دوچرخه سواری ایران 
مبنی بر زمان دقیق 

برگزاری تور در تقویم 
اتحادیه جهانی 

دوچرخه سواری، تور از 
هفتم الی یازدهم مهر 
ماه سال جاری در پنج 
مرحله برگزار می شود.

وی گفت: بیست ودومین 
تور یک روزه کندوان را نیز 
شهریور ماه سال جاری 

برگزار می کنیم.

خبرخبر
روزروز

 یزد- سمیه گالبگیریان   
ــارهــا یــکــی از مظاهر  ــب آب ان
ــری در دوران  ــشـ ــات بـ ــیـ حـ
گــذشــتــه در تــمــام شهرهای 
ایران بوده اند و تعداد زیادی 
از آن ها نیز در بافت تاریخی 
یزد وجود دارند؛ اما این بناهای خالقانه به حال 

خود رها شده اند.
 بیش از ۱۰۰ آب انبار قدیمی در بافت تاریخی 
یزد وجود دارند و فراهم نشدن فرصت تغییر 
کاربری، آینده این اجزای مهم بافت تاریخی را 

در معرض تهدید قرار داده است.
ــروزه بــا ویــژگــی هــای  ــزد کــه امــ بــافــت تــاریــخــی ی
شاخصی از جمله بناهای تاریخی ارزشمند آن 
به ثبت جهانی رسیده است، اجزای مختلف 
با کارکردهای مختلفی دارد که برخی کارکرد 

امروزی خود را از دست داده اند.
ــروزه بــه دلیل کاهش  از جمله ایــن اجــزا کــه امـ
بــارنــدگــی هــا، خشک شــدن قنات ها و کمبود 
منابع آبی کارکردی ندارند، آب انبارها هستند که 
روزگاری آب شرب مورد نیاز ساکنان هسته اولیه 
شهر یزد؛ یعنی بافت تاریخی را تأمین می کردند.
با توجه به اینکه آب انــبــار یک کارکرد عمومی 
داشته و نیاز مبرم مردمان کویر بوده است، اغلب 
واقفان برای تأمین نیاز مردم نسبت به ساخت 
آب انبار اقدام می کردند. از این رو در حال حاضر 
بیش از ۱۰۰ آب انبار در بافت تاریخی یزد وجود 
دارد که تعداد انگشت شماری از آن هــا تغییر 

کاربری یافته و بقیه نادیده گرفته شده اند.

بی توجهی به یادگاران گذشته ◾
آب انبارهایی که روزی مردم، سختی طی کردن 

پله ها را یکی یکی بــه جــان می خریدند تــا با 
خنکای آب آن وجــودشــان گـــوارا شــود، امــروز 

زباله دانی بیش نیستند.
مسدود کردن ورودی بسیاری از این آب انبارها 
برای جلوگیری از بروز این وضعیت، چاره ساز 
نبوده و باز هم هستند کسانی که جایگاه این 
بناهای ارزشمند را نادیده می گیرند و زباله های 
خود را در این مخازن ارزشمند آب در گذشته، 

رها می کنند.
ایــنــجــاســت کــه مــشــخــص مــی شــود زحــمــات 
معماری که از گرمای کویر به زیرزمین پناه برده 
تا با سختکوشی خــود اسباب آسایش مردم 

کویر را فراهم کند، نادیده گرفته شده است.

دشواری های شهرداری  ◾
مدیر منطقه بافت تاریخی شــهــرداری یــزد با 
اشــاره به دشواری هایی که برای مرمت و تغییر 
کاربری آب انبارهای قدیمی که بیشترشان در 
مالکیت اداره کل اوقاف و امور خیریه قرار دارند، 
از آمادگی بافت تاریخی برای مرمت همه این 

بناها در صورت تغییر کاربری خبر داد.
علیرضا نقوی از زباله دانی شدن آب انبارها به 
صــورت مکرر و حتی با تــالش هــای شهرداری 
ــزد، ابـــراز تأسف کرد  منطقه بافت تاریخی ی
و افـــزود: با توجه به اینکه نگاه شــهــرداری به 
بافت تاریخی، نگاه درآمدزایی نیست، تالش 
می کنیم با رونــق گردشگری، زیرساخت های 

توسعه ای را برای بافت تاریخی فراهم کنیم.
وی ادامــه داد: در حال حاضر ۱۰۰ آب انبار در 
بافت تاریخی یزد وجود دارد که 99.9 درصد 
آن هــا زباله دانی شده اند. شهرداری برخی از 
آن هـــا را تمیز می کند؛ امــا چــون متولی کلی 

آن هــا اداره اوقــاف اســت و شاید نیت ها مانع 
تغییر کاربری آن ها شود، امکان تبدیل آن ها به 

شرایط بهتر فراهم نشده است.

رونق گردشگری با کارکردهای جدید  ◾
مدیر منطقه بافت تاریخی یــزد اظــهــار کــرد: 
شــهــرداری آمــادگــی کامل دارد کــه در صــورت 
موافقت اداره کل اوقــاف و امور خیریه استان 
یزد به تعداد مجوزهای تغییر کاربری که صادر 
مــی شــود، نسبت بــه مرمت و واگـــذاری آن هــا 
به بخش خصوصی بــرای کاربری هایی؛ چون 
چایخانه سنتی، شربتخانه، گالری، ورزشــی 
و ســایــر کــاربــری هــای عــمــومــی اقــــدام و تمام 

هزینه های مرمت را تقبل کند.
وی ادامــه داد: مشابه ایــن موقوفات در بافت 
تاریخی یزد بسیار است که خشت های آن روز 
به روز فرسوده  می شوند و اگر رها شوند مخروبه 
خواهند شــد. از ایــن رو تعامل با دستگاه های 
مختلف برای مرمت و تغییر کاربری آن ها با توجه 

به زنده بودن بافت تاریخی یزد ضرورت دارد.

ضرورت تعامل بین شهرداری و اداره کل اوقاف ◾
عضو شورای شهر و نماینده شورا در شهرداری 
منطقه بــافــت تــاریــخــی نــیــز عــقــیــده دارد که 
باید تعامل الزم بــرای تبدیل به احسن شدن 
ــافــت تــاریــخــی بــه ویــژه  ــع در ب ــ ــوفــات واق مــوق
آب انبارها بین شهرداری و اداره کل اوقــاف و 

امور خیریه استان فراهم شود.
مجید تجملیان افــزود: انتظاراتی که مردم در 
ــد،  ارتــبــاط با بافت تاریخی از شــهــرداری دارن
در اختیار شــهــرداری نیست و در بسیاری از 
مواقع اجــازه تبدیل ابنیه از جمله آب انبارها 

بــه کــاربــری هــای مختلف بــه شــهــرداری داده 
نمی شود.

وی گفت: پدران ما در گذشته از نظر فرهنگی 
بـــه مــفــهــوم و فــرهــنــگ وقـــف بــســیــار پایبند 
بودند و تعداد زیــادی بنای تاریخی؛ از جمله 
آب انبارهای موقوفه در بافت تاریخی وجود 
دارد که با توجه به پیچیدگی های فراوان امالک 
موقوفه، شــهــرداری در اجــرای طــرح هــای خود 
بــا مشکل مــواجــه مــی شــود و اجـــازه انــجــام هر 

اقدامی را ندارد.
این عضو شورای شهر بیان کرد: اگر این تعامل 
صــورت نگیرد، اجـــزای بافت تاریخی یــزد به 
ویــژه آب انبارهایی که امــروزه زباله دانی بیش 
نیستند، به مخروبه هایی تبدیل می شوند که 

به سمت نابودی پیش می روند.

از بین رفتن سازه آب انبارها  ◾
ــر بــی آبــی از بین  کــارکــرد ایــن آب انــبــارهــا در اث
رفته اســت؛ امــا بافت و ســازه آن هــا نیز در اثر 
بی مسئولیتی ها و بی توجهی ها در حال نابودی 
اســت. در حالی که می توان با احیای آن هــا و 
دادن کــاربــری هــای مختلف، از ســازه هــای آن 

محافظت کرد.
آب انبارها در اثر عطش، محکوم به زباله دان 
شــدن هستند و هیچ کس را یـــارای مقابله با 
ایــن وضعیت نیست؛ چــرا کــه متولی اصلی 
موقوفات، اداره کل اوقاف و امور خیریه است و 
نیات واقفان هم در این میان مؤثر است. قطعاً 
تبدیل به احسن شدن موقوفات و بهره برداری 
از آن ها بر اساس نیاز روز، با کارایی بخشیدن به 
این موقوفات، رضایت واقف و خیر بیشتری را 

همراه خواهد داشت.

خبر
نیاز روزانه بیماران استان
 کرمان به ۲۰۰ واحد خون

کرمان    مدیر کل انتقال خون استان کرمان با 
اشاره به تعداد زیاد بیماران تاالسمی و هموفیلی 
در استان، گفت: روزانـــه حــدود ۲۰۰ واحــد خون 

نیاز داریم.
در همین خصوص، ایرج شکوهی؛ مدیر کل انتقال 
خون استان کرمان با اشاره به اینکه کرمان استان 
بسیار پهناوری اســت، اظهار کــرد: 4۲ مؤسسه 
درمانی در استان کرمان وجــود دارنــد که نیازمند 
دریافت خون هستند و خون اهدایی بین آن ها 

توزیع می شود.
ــاره بــه تــعــداد زیــاد بیماران تاالسمی و  وی بــا اشـ
هموفیلی در استان کرمان که نیازمند خون هستند 
گفت: حدود هزار و 5۰۰ بیمار تاالسمی ماژور در 

استان داریم که هر ماه باید خون دریافت کنند.
مدیر کل انتقال خون استان کرمان با بیان اینکه 
در بیمارستان های مرکز استان به ویژه بیمارستان 
افضلی پور کرمان مصرف پالکت خیلی باالست، 
افزود: در این بیمارستان، بیماران پیوندی، بیمارانی 
که نیاز به پالکت دارند، بیماران هموفیلی، بیماران 
سرطانی و شیمی درمانی داریم. همچنین توزیع 
خون بین بیمارستان هایی که نیاز به خون دارند، 

بیماران تصادفی، جراحی ها و... باید انجام شود.
وی با اشاره به اینکه ما هر روز حدود ۲۰۰ واحد خون 
نیاز داریم و باید روزانه تولید پالکت داشته باشیم، 
گفت: محدوده سنی ۱8 تا 6۰ سال برای خونگیری 
تعیین شــده و خوشبختانه همیشه مــردم، ما را 

همراهی کرده اند. 
شکوهی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت 
ذخایر خونی ما نسبت به قبل بسیار بهتر شده، 
گفت: ما فقط در گروه خونی »اُ منفی« مشکل 
ــم و در سایر گــروه هــای خــونــی، وضعیت  داریـ

مطلوب است.

آموزش عملی نیازمندی های
 ترافیکی به ۲ هزار همیار پلیس 

هرمزگان    رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شــهــرســتــان قــشــم از ارائــــه آمـــوزش هـــای عملی 
نیازمندی های ترافیکی چهره به چهره از سوی 
کارشناسان پلیس به ۲ هــزار دانــش آمــوز همیار 

پلیس در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ دوم محمدعلی مالیی اظــهــار کــرد: از 
آنجایی که ۱8 درصد قربانیان سوانح رانندگی را افراد 
زیر ۱8 سال تشکیل می دهند، پلیس راهنمایی و 
رانندگی پویش »۱8-۱8« را به منظور حفظ جان و 
تأمین ایمنی و سالمت این گروه سنی راه اندازی کرد 

و به صورت مستمر آن را توسعه می دهد.
ــرگــزاری ایــن پویش از  وی بــا بیان اینکه اجـــرا و ب
مهم ترین برنامه های عملیاتی و فرهنگی مستمر 
پلیس راهور شهرستان قشم است، افزود: از دو ماه 
پیش و با فروکش کردن بیماری کرونا، کارشناسان 
پلیس راهــور این شهرستان برای حفظ جان این 
رده سنی با همکاری آموزش و پرورش شهرستان 
قشم بــا حــضــور در مـــدارس و آمـــوزش چــهــره به 
ــوزان در زمینه بــه روزرســانــی  چــهــره بــه دانـــش آمـ

دانستنی های همیاران پلیس اقدام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه ارتقای کیفی فرهنگ رانندگی 
و ترافیکی از مهم ترین اهـــداف بــرگــزاری پویش 
»۱8-۱8« در سرزمین آب و آفتاب است، گفت: اگر 
رانندگان و والدین به توصیه های همیاران پلیس 
توجه کنند، درصد قابل توجهی از حوادث ترافیکی 

مرگبار کاهش خواهد یافت.
در ایــن پویش عــالوه بر جلب مشارکت مربیان، 
والدین و دانش آموزان، برگزاری دوره  های آموزشی 
حضوری به دانــش آمــوزان مقطع ابتدایی توسط 
کارشناسان پلیس راهــور در دستور کار پلیس در 

سراسر کشور قرار دارد.
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برق کشاورزان کردستانی  رایگان شد
کردستان    مدیر عامل شرکت تــوزیــع نــیــروی برق 
استان کردستان با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد برق 
مصرفی در استان مربوط به مشترکان بخش کشاورزی 
است، گفت: این مشترکان می توانند در صورت رعایت 
برنامه های پاسخگویی بــار در پیک ۱4۰۱، کل فصل 

تابستان از برق رایگان استفاده کنند.

هیوا لهونیان اظهار کرد: محدود بودن منابع انرژی از یک 
سو و افزایش روزافزون تقاضای انرژی از سوی دیگر سبب 
افزایش اهمیت مدیریت مصرف انرژی در برنامه های 

خرد و کالن می شود.
وی با اشــاره به اینکه بخش های خانگی، کــشــاورزی و 
صنعتی به ترتیب بیشترین مصرف را در پیک تابستان 

دارند، افزود: در بخش کشاورزی، برق به عنوان یکی از 
زیرساخت ها جهت تولید محصوالت کشاورزی استفاده 
می شود. بدین لحاظ تأمین به موقع، مطمئن و ارزان 
انرژی برق مورد نیاز این بخش، تأثیر بسزایی در افزایش 
تولیدات و تسریع در نرخ رشد اقتصادی این بخش دارد.
وی با تأکید بر اینکه بخش عمده برق مصرفی در بخش 

کشاورزی از طریق پمپاژهای چاه آب است، افزود: در 
همین راستا شرکت به منظور قدردانی و جبران زحمات 
و همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف برق تابستان 
امسال، امکان بهره مندی مشترکان کشاورزی از برق 
رایگان را در صــورت همکاری با صنعت بــرق، فراهم 

کرده است.

آبادانی
مازندران

    مشعل گاز ۹۰۰ خانوار در سوادکوه 
روشن شد 

 طی آیینی پروژه گازرسانی به ۹ روستای منطقه 
ولوپی شهرستان سوادکوه مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

سرپرست شرکت گاز مازندران در این زمینه 
با اشاره به سختی گازرسانی به این روستاها 
به دلیل شرایط جغرافیایی اظهار کرد: برای 

عملیاتی شدن این پروژه  ۱۵ میلیارد تومان اعتبار 
هزینه شده است.

قاسم مایلی رستمی با ابراز خوشحالی از گازدار 
شدن خانوار روستاهای سواد کوه افزود: با گازدار 

شدن این روستاها در مجموع ۹۰۰ خانوار از 
نعمت گاز برخوردار شدند.

وی با اعالم اینکه مردم روستاها و مناطق 

دورافتاده استان حق دارند از نعمت گاز بهره مند 
شوند، اضافه کرد: گازرسانی به این مناطق عالوه 
بر ایجاد رفاه و آسایش بیشتر ساکنان، در حفظ 

و نگهداری از منابع طبیعی نیز تأثیر بسزایی 
خواهد داشت.

آذربایجان غربی     استاندار 
ــی گـــفـــت:  ــ ــربـ ــ ــان غـ ــ ــجـ ــ ــایـ ــ آذربـ
عــقــب افــتــادگــی هــای تــاریــخــی 
در آذربــایــجــان  غربی بــا جــذب و 
حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و 

دولتی قابل جبران است.
محمدصادق معتمدیان در نشست مشترک 
با سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی ارومیه با 
اشــاره به مزیت های اقتصادی منطقه، اظهار 
ــد رونــق منطقه ویژه  ــرای تسریع در رون کــرد: ب
اقتصادی ســرو، نباید سرمایه گذاری در این 
منطقه را محدود به منابع دولتی کرد و نیازمند 

حضور بخش خصوصی هستیم.
وی در ادامه با تأکید بر تسهیل سرمایه گذاری 
بخش خصوصی بــه ویــژه مناطق آزاد و ویــژه 
اقتصادی اســتــان، خاطرنشان کــرد: در کنار 
آمــاده ســازی زیرساخت ها، از سرمایه گذاران 
باسابقه که عملکرد درخشان آن ها در گذشته 
گــواهــی بــر تــوانــمــنــدی شــان مــی بــاشــد، جهت 

سرمایه گذاری در استان دعوت شده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشــاره 
ــد رشد  بــه تکلیف قــانــونــی تحقق 4.5 درصـ
ســرمــایــه گــذاری در اســتــان، افــــزود: بــرگــزاری 
جلسات کارگروه جذب و حمایت از سرمایه گذار 
ــداوم یکشنبه های تــولــیــد، در  ــ و همچنین ت
راستای رونق بخش تولید و سرمایه گذاری در 

آذربایجان غربی انجام می شود.
ــازی و آمـــاده ســـازی بستر  ــ معتمدیان روان سـ
سرمایه گذاری در استان را نیز ضروری دانسته 
و تصریح کـــرد: عقب افــتــادگــی هــای تاریخی 
ــا جـــذب و حــمــایــت از  در آذربــایــجــان غــربــی ب
سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی قابل 
جبران اســت. وی در ادامــه با اشــاره به موانع 
پیش روی رونق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
سطح استانی که به عنوان دروازه کشور به اروپا 
شناخته می شود، افزود: با کارهای مطالعاتی، 
برنامه های مــدون و جامع اجرایی و بررسی و 
پیگیری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، 
مــی تــوان شاهد جــذب سرمایه گذار و توسعه 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آذربایجان  غربی بود.

زنجان     مدیر کل کمیته امداد 
استان زنجان گفت: طی سال 
جــــاری 6 هــــزار و 5۰۰ فرصت 
شغلی بــرای مددجویان کمیته 

امداد استان ایجاد می شود.
ــمــنــدســازی  ــوان ــحــی گـــفـــت: ت روح هللا صــال
مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند از 
طریق ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد پایدار، 
یکی از رویکردهای اصلی کمیته امداد در سال 

جاری است.
ــرد: بــا بهره گیری از ظرفیت های  وی اظــهــار ک
ــایــد بــرای  ــی ب ــغــال زای ــوزه اشــت مــوجــود در حــ
مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند 

اشتغال، فرصت های جدیدی فراهم کنیم.
مدیر کل کمیته امــداد استان زنجان گفت: از 
آغاز سال جاری تاکنون یک هزار و 85۰ پرونده 
تشکیل شــده بــرای مددجویان کمیته امــداد 
برای پرداخت تسهیالت اشتغال به بانک های 
عامل ارســال شده و اعتبار این تعداد پرونده 
برای پرداخت تسهیالت اشتغال متقاضیان 

واجدشرایط، ۱۰۷ میلیارد تومان است.
صالحی تأکید کـــرد: هماهنگی های الزم با 
مدیران امور شعب بانک های عامل استان در 
راستای تقویت همکاری ها و تعامالت انجام 

شده است.
وی در تــوضــیــح بـــازاریـــابـــی جــهــت فـــروش 
محصوالت تولیدی افزود: تفاهم نامه همکاری 
با هدف بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی 
مجریان طرح های اشتغال با پلتفرم های بومی 

استانی در این بخش منعقد شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه 
ایجاد اشتغال های خُرد و خانگی و دانش بنیان 
در برنامه های اشتغال آفرینی کمیته امــداد 
است، ابراز کرد: بیش از 5۰۰ هزار فرصت شغلی 
برای مددجویان و اقشار نیازمند در سطح کشور 

از برنامه های امسال این نهاد است.
صالحی با اشاره به شعار سال افزود: طی سال 
جــاری بــرای تحقق شعار ســال 6 هــزار و 5۰۰ 
فرصت شغلی بــرای مددجویان کمیته امداد 

استان زنجان ایجاد می شود.

آماده سازی بستر سرمایه گذاری 
در آذربایجان  غربی ضروری است

ایجاد 6هزار فرصت شغلی 
برای مددجویان

خبرخبر

آب انبارهای یزد؛ 
موقوفاتی که بالاستفاده مانده  است 

ضرورت توجه به بافت قدیمی 



دستگاه های 
دولتی، اراضی 
خود را در 
سامانه کاداستر 
ثبت کنند
علی شعبانی؛ رئیس 
کل دادگستری 
استان قزوین گفت: با 
توجه به راه اندازی 
سامانه کاداستر 
از دستگاه های 
دولتی می خواهیم 
مشخصات اراضی 
و زمین های خود 
را به سرعت در این 
سامانه ثبت کنند تا 
یک بانک اطالعاتی 
کامل از اراضی 
دولتی و ملی داشته 
باشیم.

خبر

نمایشگاه 
صنایع مرتبط 
با فوتبال در 
کیش برگزار 
می شود

 هرمزگان   
مدیر رسانه ای 
جشنواره جزیره 
فوتبالی کیش گفت: 
جزیره کیش در قالب 
برگزاری این جشنواره، 
برای نخستین بار 
در کشور میزبان 
نمایشگاه صنایع 
مرتبط با فوتبال 
است. محسن 
طهرانی در ادامه 
اظهار کرد: جشنواره 
فیلم و عکس جام  
جهانی، جشنواره 
استیکر، کارتون، 
کاریکاتور، المان های 
شهری نیز از دیگر 
برنامه های بخش 
هنری است که 
برگزار می شود. مدیر 
رسانه ای جشنواره 
جزیره فوتبالی کیش 
گفت: برنامه ها از تیر 
سال جاری شروع و 
اختتامیه های برخی 
رویدادها به جشنواره 
نوروزی کیش متصل 
می شود تا موج 
فوتبالی کیش تا نوروز 
سال آینده ادامه 
داشته باشد.
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افقی ◾
 1. بدلکار فقید ایرانی با هنرمندی در 
مجموعه هشدار برای کبری یازده – خلق 
و خو 2. سینمای فاجعه آبادان – ابروی 
درهم کشیده – بهتر – راز و رمز 3. کلیت 
 – آموختنی لقمان – حــدس و خیال
4. صــوت تعجب خانمانه – مجانی 
 – متخصص در تکنیک و صنعت
 5. باجه بلیت فروشی سینما - محاسب 
ــش –  6. درخـــت انــگــور – خـــدای درویـ
حیوان بیابانگرد – روغن کنجد 7. مقابل 
دخل – کاغذ یا پارچه باریک و بلند – 
بی سواد – عدد رمز 8. خویشان – جانور 
صحرایی درنده که از الشه دورانداخته 
 احشام به عنوان غذا استفاده می کند
9. ســخــن صـــریـــح – نــخــســت وزیــر 
ــگــلــیــس – از  ــابـــق ان جــنــگ طــلــب سـ
ــرادی – ســاح  ــفــ ــ ــنـــگ افـــزارهـــای ان جـ
رستم 10. قهرمان داستان جانستون 
مک کالی- پسوند جمع فارسی – غذای 
پرنده – نت بیماری 11. باغ شهری از 

ــردوس - مــونــس 12. بتی در  ــ ــوابــع ف ت
جاهلیت – شهر خربزه – صــوت ندا 
13. نبرد – بعید - خردمند 14. پسوند 
شباهت – تن و بدن – حرف دوم یونانی 
– میوه آتشین 15. سد دانشگاه - تعدی

عمودی ◾
 1. شــعــاع- صــاحــب اختیار – ظرف 
نـــگـــهـــداری آبـــجـــوش 2. نــخــســت – 
 قبر – ابریشم کم قیمت - نخست
3. برابر – مرغ می رود – آب در گویش 
بــچــه لــنــدن 4. کــشــیــدنــی اســلــحــه – 
کشوری در همسایگی ترکیه و یونان 
– ذخــیــره کــردن 5. لــولــه تنفسی – 
 مرکز ایالت هاوایی امریکا - مساوی
6. ستاره – پسوند شباهت – پرنده 
شناگر 7. شهر ارگ – چهارپایان - 
حریف میدان نبرد 8.  نام قدیمی رود 
دانوب – سوئیچ ساعتی 9. خاطره آور 
– محصول آمیختن آب و صابون – 
صوت ندای بی ادبانه – خدای سنگی 

10. واحــد شــمــارش المــپ – جنگ و 
نــبــرد- پیمان تــجــارت آزاد امریکای 
شمالی 11. بنیان – زندان - استخوانی 
در پا 12. اسب سفید – نژاد من وشما 
ــن اســـام 13. تنهایی –  – ســتــون دی
جوی خون – الهه جنگل روم باستان 
14. سهل و ســاده – نفوذ اینترنتی 
– درس کــشــیــدنــی– از خریدنی ها 
15. لبه فلزی پشت بام – نوعی موتور 

درون سوز- نام دخترانه وطنی
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ا ر ش ا ا ق د س ی    د ل ا ل ت
 2 ر ه ر و ی    ک ر ک ر ه   ک ا ل
 3 ب ا ی    ش ت ا ب ا ن   م ب ر م
 4 ع م ا ل   ا ن ا   و ا ف ر   ب
 5 ی    ن ا ن و   ر ک   ل ت   ک ه
 6 ن ن   م ا ه ر   ب ا م ش ا د  
 7   گ  ل پ ر   و ا ر ن ا   ل ب ه
 8 ت ر و ا   ت م ش ی  ت   ق ی  ا م
 9 ب ا ل   ش ر ا ک ت   ت و ک ن  
 10   ن و ر ه ا ن   ی  ا ر ا   و ن
 11 س ی    ش ی    س ت   ز م ر ه   ف
 12 ل   پ ی  د ا   و ا ن   ه م ل ت
 13 م ف ا د   ن ا م ر ا د   د ا ش
 14 ا ه ل   ا ی  ر ا د   ر و س ی  ه
 15 س م پ ا د   ا ن ک و ب ا ت و ر
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خبر خراسان رضوی     روستای 
»فــرخــد« در خــراســان رضوی 
که به »قمصر خــراســان« نیز 
شهرت دارد، یکی از قطب های 
تولید گاب است که به دالیل 
فراوان سطح زیر کشت آن در 
حال آب شدن است. بی توجهی به کشت و کار 
کشاورزان، جوانان جویای کار در شهرهای بزرگ، 
تبدیل مزارع کشاورزی به باغ ویاها و سود اندوزی 
دالالن از دسترنج کشاورزان و در کل، نبود حمایت 
از کشاورزان، همگی دست به دست هم داده تا 
روستای »فرخد« ملقب به »قمصر خراسان« را 

به ورطه نابودی بکشاند.
گــل هــای محمدی روســتــای فرخد کــه پیش  از 
این با فرارسیدن اردیبهشت، هــزاران گردشگر 
را به سمت خود می کشاند و عطر و بوی آن هر 
بیننده ای را مدهوش می کرد، در این فصل به 

جوالنگاه بسیاری از دالالن تبدیل می شود.
روستای فرخد در 9 کیلومتری جــاده کات در 
دهستان »تبادکان« و از توابع بخش مرکزی 
شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی از 
جمله روستاهایی است با جمعیت بیشتر از 
6 هزار نفر که همچون قمصر کاشان کاشت گل 
محمدی در این روستا به یکی از استعدادهای 

این منطقه تبدیل  شده است.
بنا بر اظهارات اهالی در گذشته ای نه  چندان دور 
بیش از 400 هکتار گل محمدی کشت می شد؛ 
اما بسیاری از کشاورزان به دلیل متحمل شدن 
ضــرر، زمین ها را رها کردند و گل های محمدی 
هم آب شدند و متأسفانه ایــن رقــم سطح زیر 
کشت در حال حاضر به کمتر 100 هکتار؛ یعنی 

یک چهارم گذشته رسیده است.
اهالی روستا اظهار می کنند: جوانان روستا به 
دلیل زرق وبرق های شهری، تمایلی برای کار در این 
روستا ندارند و از طرفی همان قدیمی هایی که در 

این شغل فعالیت دارند، سال هاست به دلیل نبود 
حمایت دولت، ضرر می دهند.  بنابراین کاشت و 
برداشت گل محمدی برای آن ها توجیه اقتصادی 

ندارد و زندگی شان از این محل نمی گذرد.
آن ها می گویند: هر سال همزمان با رسیدن فصل 
بهار و اردیبهشت  ماه، بسیاری از دالالن هم به 
سمت این روستا سرازیر می شوند. از این رو وقتی 
حساب وکتاب می کنیم، سرانجام به این نتیجه 
می رسیم که با این کم آبی، کشت این گل چندان 

توجیه اقتصادی ندارد.

مشکالت گل کاران ◾
مدیر امــور باغبانی ســازمــان جهاد کــشــاورزی 
خراسان رضوی با بیان اینکه این استان پیشرو 

درزمینه تولید گل محمدی اســت، می گوید: 
شهرستان های تایباد، مشهد و زاوه به ترتیب 
دارای باالترین سطح زیر کشت گل محمدی در 

استان خراسان رضوی هستند.
محمد میری با اشاره به این موضوع که 70درصد 
محصول تولیدی گل محمدی در استان برای تهیه 
گاب و اسانس، حدود 10 درصد به  صورت غنچه 
خشک بــرای صـــادرات و بقیه به  شکل گلبرگ 
خشک برای تهیه مربا و سایر مصارف خوراکی 
استفاده می شود، می افزاید: در پرورش این گیاه 
همچون سایر محصوالت کشاورزان منطقه با 
مشکاتی دست وپنجه نــرم می کنند که خود 
مانع روی آوردن به کاشت این محصول می شود.

میری بیان می کند: از آنجا که در این فصل، هوا 

گرم است، بنابراین در مسیر انتقال، کیفیت گل 
برداشت  شده کاهش می یابد و همین موضوع از 

درآمد کشاورزان می کاهد.
ــرای بــرداشــت  ــ وی همچنین کــمــبــود کــارگــر ب
محصول را به دالیل مختلف در این فصل یکی 
از مشکات پیش روی گل کاران عنوان می کند 
و می افزاید: اگر چه کشت این گل می تواند در 
ایجاد اشتغال و تأمین اقتصادی خانوارهای 
روستایی نقش مهمی داشته باشد؛ اما نبود یا 
کمرنگ بودن صنایع تبدیلی موجب پیامدهای 
نــاخــواســتــه بـــرای ایــن محصول و محصوالت 

فراوری شده آن می باشد.
میری با اشاره به این موضوع که صنایع تبدیلی 
در برخی شهرستان های استان وجــود ندارند 
و در استان هم از توان محدودی در این زمینه 
ــد: بخش عــمــده ای از  ــزای بـــرخـــورداریـــم، مــی اف
محصول تولیدی برای فراوری به سایر استان های 

کشور ارسال می شود.

حمایت از کشاورزان ◾
ــا وجــود  ــه ایـــن ســـؤال کــه چـــرا ب وی در پــاســخ ب
ــرای اشتغال زایی و کارآفرینی،  ایــن ظرفیت ب
حمایت های الزم از ایــن گیاه انجام نشده نیز 
بیان می کند: یکی از سیاست های مهم جهاد 
کشاورزی به  منظور حمایت از صنعت گیاهان 

دارویی است.
مدیر امـــور باغبانی ســازمــان جهاد کــشــاورزی 
خراسان رضوی با بیان اینکه سایر عوامل مانند 
خشکسالی نیز تأثیر بسزایی در کاهش سطح 
زیر کشت این محصول داشته است، می افزاید: 
سطح زیــر کشت ایــن محصول در ســال زراعــی 
1400-1399 در استان هزار و 700 هکتار بود که 
متأسفانه به دلیل تشدید خشکسالی، سطح زیر 
کشت این گل در سال زراعی جاری هشت درصد 

کاهش  یافته و به هزار و 560 هکتار رسیده است.

صنعت گالب گیری بدون گل

قمصر خراسان آب رفت

خبرخبر
روزروز

گلستان   شهردار گرگان گفت: پروژه شهربازی مدرن 
گرگان به صــورت فازبندی در حــال اجراست و در حال 

حاضر 46 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
محمدرضا سبطی ظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره 
آخرین وضعیت پروژه شهربازی مدرن گرگان اظهار کرد: 
شهربازی در بدو طراحی در قالب سه گــزاره متفاوت از 

مجموعه های شهربازی در یک مجموعه تفریحی خاص؛ 
شامل شهربازی سرپوشیده، شهربازی روباز و سورتمه 
ریلی برنامه ریزی شد. شهردار گرگان پیرامون پیشرفت 
فیزیکی پروژه شهربازی مدرن اظهار کرد: این شهربازی 
مــدرن به صــورت فازبندی در حــال اجراست و در حال 

حاضر 46 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به ویژگی های متمایز شهربازی مدرن گرگان با 
دیگر شهربازی های سطح کشور، گفت: شهربازی مدرن 
شهر گرگان به عنوان بزرگ ترین شهربازی شمال کشور، 
بزرگ ترین چرخ وفلک کشور و بلندترین سورتمه کشور 

از نظر ارتفاع پایه ها به طول حدود یک کیلومتر است.
سبطی خاطرنشان کــرد: فــاز نخست شهربازی مدرن 

گرگان؛ شامل شهربازی سرپوشیده با 72 درصد پیشرفت 
فیزیکی در ماه های آینده به بهره برداری می رسد.

شهردار گرگان تصریح کــرد: شهربازی سرپوشیده به 
ــرای رده سنی پایین مورد  مساحت 6 هــزار مترمربع ب
استفاده قرار می گیرد و با استفاده از به روزترین وسایل 
بازی ؛ شامل فریزبی، پلی گراند و... به بهره برداری می رسد.

خبر
یزد

   سرانه ورزشی یزد 
با میانگین کشوری فاصله دارد

مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد گفت: سرانه 
ورزشی یزد با احتساب فضاهای باز و سالن ها 
فقط ۶۳ سانتیمتر است که این میزان، خیلی از 

متوسط سرانه کشوری پایین تر است. علیرضا 
پور سلمان با بیان این خبر اظهار کرد: سرانه 

ورزشی استان یزد با میانگین کشوری فاصله 
چشمگیری دارد و این سرانه با احتساب فضاهای 
باز و سالن ها فقط ۶۳ سانتیمتر است که این میزان 

خیلی از متوسط سرانه کشوری پایین تر است.
وی افزود: اگر ما سرانه استاندارد کشور را یک  

مترمربع در نظر بگیریم، می بینیم که سرانه ورزشی 
یزد با توجه به وسعت شهرستان و استان یزد و 

جمعیتی که این استان دارد، خیلی کم است.

پورسلمان تصریح کرد: سطوح فیزیکی بخش 
درمان ما ده ها برابر بیشتر از سطوح ورزشی است. 

در حالی که ما باید تمرکز اصلی مان روی پیشگیری 
باشد. متأسفانه پیشگیری را رها کرده ایم و ناگزیر 

شده ایم تمرکز را روی درمان بگذاریم.

اجرای طرح »زیست عفیفانه« 
در همدان

 همدان    مــشــاور فرهنگی دبیر ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با بیان 
اینکه حجاب و عفاف از جمله اولویت های مهم 
جامعه اسامی است، گفت: به همت این ستاد و 
همکاری سایر نهادها امسال طرح جامع »زیست 

عفیفانه« در شهر همدان اجرا می شود.
 حجت االسام محمد عسگری افــزود: زیست 
ــورت آزمــونــه  عفیفانه، طــرحــی اســت کــه بــه صـ
)پایلوت( در تهران اجرا و مقرر شد هر استان در یک 
محله این طرح را اجرا کند. وی با بیان اینکه با توجه 
به ظرفیت استان همدان، طرح زیست عفیفانه 
به جای یک محله در شهر همدان اجرا می شود، 
اضافه کرد: در این طرح به دنبال ترویج فرهنگ حیا 

و عفت و ترویج به مثابه دهه 60 هستیم.
وی ادامه داد: این ستاد اقدام به شناسایی چهار 
اولویت مهم استان با توجه به دغدغه ها و سخنان 
نماینده ولی فقیه در استان و امــام جمعه شهر 
هــمــدان کــرده و بــرایــن اســاس برنامه های کمی، 

اجرایی و عملیاتی استان نوشته شده است.
حجت االسام عسگری مهم ترین اولویت استان 
را احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر با 
توجه به مسئله ترویج و آموزش دانست و افزود: 
توانمندسازی و حمایت حقوقی و قضایی از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر در مواقعی که به علت 
انجام این فرایض دچار مشکل می شوند، در دست 
پیگیری است. وی خاطرنشان کرد: ظرفیت ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر با توجه به 
تکالیف مشخص شده از سوی قانون، پاسخگوی 
نیازها نیست و نیازمند حمایت و تقویت هستیم.

ساخت بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدی کشور در محالت 

ــور عمرانی  ــ مرکزی    مــعــاون هماهنگی ام
استانداری مرکزی گفت: بزرگ ترین نیروگاه 100 
مگاواتی برق خورشیدی کشور در محات ساخته 
می شود. مهدی زندیه وکیلی افزود: فراخوان جذب 
سرمایه گذار در این طرح به زودی از سوی سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر آغاز می شود.
وی با بیان اینکه تمامی زیرساخت های الزم برای 
اجرای این طرح تأمین شده است، ادامه داد: برای 
انتخاب زمین نیز مسائل مهمی همچون امکان 
اتصال به شبکه برق سراسری و یا نداشتن موانع 

احتمالی در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی 
بیان کــرد: استان مرکزی با وجــود بــرخــورداری از 
زیرساخت های الزم برای توسعه انرژی خورشیدی 
در کشور شناسایی شــده و اکــنــون حـــدود 800 
ــرا و در اخــتــیــار ســازمــان  مــگــاوات در اســتــان اجـ

انرژی های تجدیدپذیر قرار گرفته است.
زندیه وکیلی اظهار کــرد: استان مرکزی میزبان 
کارخانه ماناانرژی به عنوان بزرگ ترین کارخانه 
تولیدکننده پنل های خورشیدی در کشور مطرح 
اســت. با توجه به ظرفیتی که این کارخانه دارد 
می تواند برق بخش زیادی از کشور و حتی خارج از 

کشور را تولید کند. 
وی تأکید کرد: استان مرکزی در مسیر اصلی شریان 
انرژی شمال به جنوب و شرق به غرب  کشور واقع 
شده و بزرگ ترین پست برق کشور، در این استان 
اســت. در این صــورت احتمال اتصال به شبکه 
که عامل اقتصادی شدن نیروگاه هاست، در این 
استان وجود دارد که می تواند مشوق مهمی برای 

سرمایه گذاران باشد.
 وی گفت: براساس آیین نامه های تضمین خرید 
برق کشور این روزها با توجه به پیک و کمبود برقی 
که در کشور وجــود دارد، این نوع سرمایه گذاری 

توجیه اقتصادی دارد.

قم    مدیر کل ورزش و جوانان 
قــم گــفــت: مبلغ 250 میلیارد 
ریـــال از محل مــصــوبــات سفر 
ــن استان  رئــیــس جمهور بــه ای
برای تکمیل ورزشگاه 4500 نفری پردیسان 

قم واریز شد.
ابراهیم سانی خانی اظهار کرد: سفر آیت هللا 
رئیسی به قم برکات خوبی از جمله پرداختن 
به موضوع ورزشــگــاه 4500 نفری پردیسان 
داشت که این طرح، چندین سال متوقف و 

اقدام مناسبی برای آن انجام نشده  بود.
وی افــــــزود: کـــل تــخــصــیــص طـــرح ســاخــت 
ــاه 4500 نــفــری پــردیــســان از سفر  ــگـ ورزشـ
رئیس جمهور، 700 میلیارد ریــال اســت که 
مرحله به مرحله آزاد می شود و با تکمیل هر 

فاز مراحل بعدی واریزی تکمیل می گردد.
وی ادامــه داد: با واریــز 250 میلیارد ریــال در 
مرحله نخست، شــرکــت توسعه و تجهیز 
اماکن ورزشی کشور متولی کار است و چند 
ماهی اســت اقــدامــات الزم را شــروع کــرده و 

سقف را به اتمام رسانده  است.
ســانــی خــانــی گــفــت: مـــراحـــل تــکــمــیــل ایــن 
ورزشگاه به خوبی طی می شود و تا پایان سال 
جاری عملیات عمرانی داخل مجموعه تمام 

خواهد شد.
وی تأکید کرد: ساخت سقف ورزشگاه، بخش 
مهمی از طرح بود. بنا بر اعام شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزشی کشور، طرح ورزشگاه 
4500 نفری پردیسان قم در نیمه نخست 

سال 1402 به بهره برداری می رسد.

آذربایجان شرقی    رئیس 
ــان صــنــعــت، مـــعـــدن و  ــازمــ ســ
تجارت آذربایجان شرقی گفت: 
ــرق مصرفی  کــاهــش سهمیه ب
صنایع فــوالدی به منزله تعطیلی سه ماهه 
این صنعت است. با این کاهش عماً تولید 

امکان پذیر نخواهد بود.
صابر پرنیان با طرح موضوع محدودیت های 
تأمین برق صنایع استان در فصل تابستان، 
افــزود: صنایع فوالدی برای تولید به ظرفیت 
تعریف شده ای از برق نیاز دارند و با کاهش 
ایــن سهمیه، فــعــال نگه داشــتــن کــوره هــا و 

برگشت به تولید، زمان بر خواهد بود.
وی گفت: کاهش برق مصرفی صنایع فوالدی، 
چه 9 مگاوات و چه 0.1مــگــاوات، تفاوتی برای 

صنایع فــوالدی نخواهد داشــت؛ چون کوره ها 
برای گرم شدن به مقدار معینی از برق نیاز دارند.
ــان بـــا اشـــــاره بـــه ایــنــکــه قــطــعــی بـــرق،  ــی ــرن پ
خسارت های زیادی ایجاد خواهد کرد، اضافه 
نمود: صنعت فوالد به دلیل یکپارچه بودن 
خط تولید، واحدهای صفر تا صدی هستند 
و قطعی برق و سرد شدن کوره، خسارت های 

زیادی را متوجه صنعت خواهد کرد.
ــایــجــان شرقی  رئــیــس ســازمــان صمت آذرب
با اشــاره به اینکه صنایع غذایی با تعطیلی 
چند خط می توانند تولید خود را حفظ کنند، 
گفت: اگر صنایع فوالدی در کاهش بار شبکه 
برق، مشارکت داده شوند، عماً دو ماه تولید 
فــوالدی هــا متوقف و یک مــاه نیز با حداقل 

ظرفیت، کار خواهند کرد.

برق صنایع فوالدی نباید قطع شودواریز 250میلیارد ریال برای تکمیل ورزشگاه قم
خبرخبر

راه اندازی بزرگ ترین چرخ وفلک کشور در گرگان 
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