
از موهبت  بــرخــورداری  به دلیل  مــازنــدران  استان 
الهی؛ یعنی دریا، از فرصت مناسبی برای توسعه 
توسعه  نیازمند  امــا  اســت؛  بــرخــوردار  گردشگری 
نکته  ایــن  اســت.  ایــن بخش  در  زیرساخت هایی 
تنها با حمایت از صاحبان سرمایه در این بخش 
و  پتانسیل ها  بــا  مـــازنـــدران  محقق خــواهــد شــد. 
ظرفیت های فراوانش برای همه شناخته شده است 
موقعیت  و  آب وهــوایــی  از شرایط  بهره مندی  با  و 
جغرافیایی مناسب، ساالنه موجب جذب مسافران 
و گردشگران زیادی می شود. به گونه ای که در ایام 

ورود  نخست  رتــبــه  تعطیالت، 
مسافران را بدست مــی آورد. به 
با  کــه  استانی  تسنیم،  ــزارش  گـ

وجود مناطق جنگلی...

بزرگراه مشهد- چناران بالتکلیف است

سومین جاده پر ترافیک کشور، چشم انتظار مصوبات سفر دولت

مسئوالن و گردشگران 
از امکانات شمال کشور گالیه دارند

سواحل مازندران 
غنی از گردشگر 

محروم از زیرساخت
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محصول خشک و تر 
به پای هم می سوزند

رودبار در محاصره 
ملخ های مراکشی

تالش برای حل معضل ارتباطی
 سیستان و بلوچستان

 برخورد با استعمال دخانیات 
در بوستان های قم

 کاروان زیر سایه خورشید 
به شهرستان پردیس رسید

جزئیات سفر رئیس جمهور 
به استان اصفهان اعالم شد
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احتمال حذف روادید زمینی
 برای مراسم اربعین 

ایالم   مدیر گذرگاه مــرزی زرباطیه در استان 
واسط عراق از تشکیل هیئتی در خصوص ورود 
و خروج زائران در ایام اربعین خبر داد و گفت: 
ما منتظر دستورات نهایی از طرف کمیته مربوط 
ــد  ــرای حــذف روادیـ تــوســط مــســئــوالن ذیــربــط بـ
هستیم. عبدالحمید نصر عبدالمجید نصر از 
انجام برنامه ریزی الزم برای میزبانی شایسته از 
زائران اربعین از جمله زائران ایرانی خبر داد و بیان 
کرد: اقدامات و تالش های سال های گذشته دو 
دولت عراق و ایران در میهمان نوازی از زائران امام 

حسین)ع( ستودنی است.
وی افزود: مردم عراق، به ویژه در مسیرهای زائران 
از جمله استان واســط با نهایت احترام آماده 

استقبال از زائران حسینی اربعین هستند.
مدیر گذرگاه مرزی زرباطیه در استان واسط عراق 
یادآور شد: در مرز زرباطیه تعداد ۱۶۵ گیت فعال 
است و در این خصوص مشکلی برای تردد زائران 

در ایام قبل و بعد از اربعین وجود ندارد.
عبدالمجید گفت: تنها هنگام خروج زائــران از 
مرزهای ایران با توجه به موج زیاد جمعیت باید 
مسئوالن ایرانی مستقر در مرز طوری برنامه ریزی 
کنند که عبور زوار از مرز به طرف عراق با کمی 
تأمل انجام شود تا ما کنترل الزم برای خروج افراد 

از مرز را داشته باشیم.

32 زندانی زنجانی در دهه
 کرامت از زندان آزاد شدند

زنجان  استان  زنــدان هــای  کل  زنجان   مدیر 
گفت: ۳۲ زندانی در دهه کرامت از زندان های 

استان زنجان آزاد شدند.
حجت االسالم حسین بنیادی با اشاره به آزادی 
تعدادی از زندانیان استان در دهه کرامت افزود: 
با حضور کاروان زیر سایه خورشید، ۱۵ زندانی در 
سالروز والدت حضرت معصومه)س( و ۱۷ زندانی 

نیز در سالروز میالد امام رضا)ع( آزاد شدند.
نفر  تــعــداد، ۱۰  ــن  ای از  اینکه  بــر  تأکید  بــا  وی 
مربوط به حوزه مواد مخدر و ۲۲ نفر هم جرائم 
غیرعمد بودند، تصریح کرد: آزادی این زندانیان 
با مساعدت مسئوالن قضایی و ارفاق های انجام 
شده و نیز پرداخت بدهی  آن ها از طریق ستاد 

دیه صورت گرفته است.
مدیر کل زندان های استان زنجان در ادامه با اشاره 
به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۵۸ نفر زندانی از 
زندان های استان زنجان آزاد شده اند، اظهار کرد: 
سال گذشته هم مجموع زندانیان جرائم غیرعمد 

آزاد شده از زندان های استان، ۲۶۳ نفر بود.
وی خاطر نشان کرد: در دهه کرامت و در سالروز 
والدت امام رضا)ع( با حضور تعدادی از خادمین 
بــارگــاه منور دو حرم،  حــرم آن حضرت و بیرق 
فضای زندان زنجان سرشار از عطر و بوی حرم 
رضوی و حرم مطهر حضرت معصومه)س( شد.

آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد
 معلم جذب می کند

برنامه ریزی  پژوهش،  بویراحمد   معاون  کهگیلویه و 
و  کهگیلویه  اســتــان  ــرورش  وپـ آمـــوزش  کــل  اداره  منابع  و 
بویراحمد گفت: پس از اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی 
و انجام مصاحبه، ۲۳۱ نفر معلم جذب آموزش و پرورش 

خواهند شد.
ایمان سبحان نژاد روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی 
آموزش  کل  اداره  اجرایی  کارگروه  و  استانی  ستاد  اعضای 
وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و دانشگاه فرهنگیان 
در یاسوج اظهار کرد: رعایت قانون در تمام فرایندهای انجام 

مصاحبه و گزینش، ضروری است.
وی افزود: با توجه به نقش و تأثیرگذاری معلم در شکل گیری 
با  آمــوزش دانــش آمــوزان الزم اســت  و  شخصیت، تربیت 
دستورالعمل ها  و  نامه ها  شیوه  با  منطبق  و  دقت  نهایت 

صالحیت های افراد بررسی شود.
سبحان نژاد تأکید کرد: افراد مصاحبه گر با نگاه تخصصی 
و عالمانه به همه شاخص ها توجه نموده تا شایسته ترین 

افراد برای حرفه معلمی گزینش شوند.
و  کهگیلویه  استان  فرهنگیان  دانشگاه  آمــوزشــی  معاون 
بویراحمد نیز در این جلسه گفت: تالش دانشگاه فرهنگیان 
و حساسیت مصاحبه  دقــت  نهایت  با  که  اســت  ایــن  بر 
آمــوزش  استخدامی  آزمـــون  اولــیــه  نتایج  پذیرفته شدگان 

وپرورش را به نحو شایسته ای انجام دهد.
عبدالصالح رضازاده افزود: تشکیل پرونده پذیرفته شدگان 
در حیطه اداره کل آموزش وپرورش استان است که انتظار 
می رود پرونده ها را بی عیب و نقص تحویل دانشگاه دهند.

وی افزود: سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران و معلوالن در 
این آزمون نیز لحاظ شده که قطعاً با همکاری بنیاد شهید و 
سازمان بهزیستی اصالت مدارک آنان استعالم خواهد شد.

تخصیص960 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی 
برای تهران

تهران   رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۶۰۰ و  هــزار  یک  مجموع  از  گفت: 
تملک دارایی های سرمایه ای )اعتبار بخش عمرانی( برای این 

استان در سال ۱۴۰۰، ۹۶۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.

تخلفات ساختمانی ادامه دارد

سنگینی سایه هزار و ۵00»متروپل« در بابل
نیا   قربان  صدیقه  بابل- 
وجــود یک هــزار و ۵۰۰ ساختمان 
غیرمقاوم و غیراستاندارد و ریزش 
دو بنا طی روزهای گذشته در بابل، 
زنگ حادثه ای نظیر متروپل را در 
طنین انداز  بابل  بهارنارنج  شهر 

کرده است.
و  ــدارد  ــان اســت قــد کشیدن ســاخــتــمــان هــای غیر   
غیرمقاوم و آوار آن به معضلی در بابل تبدیل شده 
که هر روز جان شهروندان و ساکنان این مناطق 
این  شنیدن  بــرای  گوشی  آیــا  می کند.  تهدید  را 

زنگواره های خطر هست؟
چــنــد روز بــعــد از مـــاجـــرای مــتــروپــل، ریـــزش دو 
آفرید  حادثه  بابل،  در  غیراستاندارد  ساختمان 
و این خطر در زیر سایه متروپل آن گونه که باید، 
شنیده نشد؛ ولی مایه ترس، نگرانی و اضطراب در 

بین ساکنان و شهروندان شده است.
بــررســی حــلــقــه هــای مــفــقــود شـــده ســاخــت وســاز 
هم  در  زنجیره  غیرمقاوم،  بناهای  قدکشیدن  و 
تنیده ای است که یک سر آن به بساز و بفروش ها 
مــی رســد.  قـــدرت  بــه مسندنشینان  دیــگــر  و ســر 
و  شهرفروشی  و  تراکم  طالیی،  امضاهای  مسئله 
نقض قوانین و دورزدن کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در 

آن پررنگ است.

دور زدن قانون ◾
به  مختلف  شــهــرهــای  در   ۱۰۰ مـــاده  کمیسیون 
بالی جان شهروندان تبدیل شده و هرکه پولش 
بیشتر، ارتفاع ساختمان و سطح تخلفش بیشتر 
می شود و راه های زیادی برای فرار از ضابطه های 
قرار  متخلفان  روی  پیش  را   ۱۰۰ ماده  کمیسیون 

داده است.
اسالمی  شــورای  وعمرانی  فنی  کمیسیون  رئیس 
زمین  بودن  ارزش  با  به  اشاره  با  بابل  شهرستان 
خاک  علت  به  کــرد:  اظهار  مــازنــدران  استان  در 
ارزش  دارای  آن  در  زمین  استان،  این  حاصلخیز 
در  بـــازار مصالح ساختمانی  ــودن  ب گــران  و  ــوده  ب
کافی  نظارت  عــدم  و  از یک سو  اخیر  ســال هــای 
امــر ســاخــت و  از ســوی ســازمــان هــای متولی در 
برخی  انــبــوه ســازان سبب شــده  بر عملکرد  ســاز 
اســتــان ساخته  ایـــن  در  کــه  از ســاخــتــمــان هــایــی 

می شوند، دارای تخلف باشند.
سید کمیل هاشمی بیان کرد: در سال های اخیر 
بخش اعظم درآمد شهرداری ها از کمیسیون ماده 
۱۰۰ تأمین شده است. در حالی که این کمیسیون 
معنای  به  را  خــود  عملکرد  گذشته  ســال هــای  در 
واقعی به عنوان ابزار بازدارنده از تخلف، از دست 

داده است.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات نیز کمیسیون، رأی بر 
تخریب بنا داده؛ اما پیمانکاران با رأی دیوان عالی 
کشور از رأی کمیسیون، برائت گرفته و با پرداخت 

جریمه، بر تخلف می افزایند.
آمــاری  در  داد:  ادامــــه  بــابــل  شــــورای شهر  عضو 
ــا بـــه حــال  ــان گــذشــتــه تـ ــی  غــیــررســمــی طـــی ســال
هزار و ۵۰۰ واحد غیر استاندارد در این شهرستان 
شناسایی شده که باید تخریب شوند؛ اما به علت 
اجرایی نشدن قانون توسط دستگاه های متولی به 
دالیل گوناگونی؛ چون دارای سکنه بودن و تغییر 

مالکیت ملک، تخریب نشدند.
ــرد: ایـــن واحـــدهـــا از حقوق  ــ هــاشــمــی تــصــریــح ک
مــانــنــد پسماند،  ــدان  شــهــرونــدی دیــگــر شــهــرون
آسفالت، آتش نشانی و... بدون پرداخت عوارض 
نفع  به  امر  ابتدای  در  این  که  می کنند  استفاده 

شهرداری نیست.
رئیس کمیسیون فنی وعمران شورای بابل عنوان 
در  نقشه  دو  ــه  ارائ با  پیمانکاران  از  برخی  کــرد: 
باید  مــی شــونــد.  تخلفاتی  دچـــار  وســـاز  ســاخــت 

نظارت ها در این زمینه دقیق تر صورت گیرد.
حال و روز بد ساخت وسازهای غیرمجاز را از زبان 
کارگران فعال در این بناهای سیمانی باید شنید و 
به فاجعه ای که در آینده، شهر را تهدید می کند، 
پــی بـــرد؛ چــرا کــه مــســئــوالن فقط ظــاهــر و نما را 

می بینند و کارگران، پی و اساس ساختمان را.

استفاده از مصالح نامرغوب ◾
کارگر ساختمان نیمه کاره در بابل که اهل لرستان 
است با بیان اینکه متأسفانه برخی از پیمانکاران با 
دور زدن مهندسان ناظر بعد از نظارت، از مصالح 

نامرغوب به جای مصالح مصرفی مرغوب استفاده 
می کنند، گفت: آنان میلگرد فرسوده را جایگزین 
میلگرد سالم کرده و برای سود بیشتر سبب ناایمن 

بودن بنا می شوند.
برخی  در  ناظر  مهندسان  نبود  از  انتقاد  بــا  وی 
پــروژه هــا بــه معنای واقــعــی اظــهــار کــرد: برخی از 
سود  در  متأسفانه  ناظر  مهندسان  و  پیمانکاران 
حاصل از یک بنا شریک بوده وهمین امر موجب 
امضایی  با  فقط  فیزیکی  حضور  بــدون  می شود 

اعالم حضور کنند.

جایگزینی دالالن به جای متخصصان  ◾
علی اسدهللا نیا که فعال در حوزه مشاوران امالک 
اســت،  بابل  شهرستان  مهندسی  نظام  عضو  و 
با اشــاره به این نکته که بــرای ساخت وســاز باید 
حریمی قائل شد و نباید هرکس بدون تخصص 
ــرد: در  وارد عرصه ساخت وســاز شــود، اظــهــار ک
سود  بــرای  سودجویان  و  دالالن  اخیر،  ســال هــای 
بیشتر، جان مردم را ابزار دست خود قرار دادند و 

به جای کیفیت به کمیت پرداختند.
سال های  در  پیمانکاران  از  بسیاری  افـــزود:  وی 
به  توجه  بــا  بـــازار مسکن  در  رقــابــت  بــرای  اخیر 
مصالح  کیفیت  به  کمتر  مصالح،  بــازار  نوسانات 
توجه کردند. مردم نیز متأسفانه برای فرار از اجاره 
خانه های گزاف به دنبال قیمت مناسب در تهیه 

مسکن هستند.

نمی توانیم جلو هر ساختمان یک نگهبان بگذاریم ◾
ماده  کمیسیون  تشریح  نیز ضمن  بابل  شهردار 
ایــن کمیسیون  کــرد:  ابــراز  قانون شــهــرداری   ۱۰۰
ساختمانی  تخلفات  به  رسیدگی  بــرای  مرجعی 
شهروندانی است که از لحاظ ضوابط شهرسازی 
و ایمنی در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلف 
مورد   ۱۰۰ ماده  کمیسیون  در  تخلف  و  می شوند 

رسیدگی قرار می گیرد.
ــرد: از جــمــلــه اخــتــیــارات ایــن  ــ ــیــان ک کــالنــتــری ب
بنای  تخریب  تخلفات،  با  برخورد  در  کمیسیون 
بین  در  اما  اســت؛  اخذ جریمه  و  قلع  غیرمجاز، 
این اعضا نماینده شهرداری حق رأی ندارد و تنها 

برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون 
حاضر می شود.

هــیــچ گــونــه اختیار  کـــرد: شـــهـــرداری  تــصــریــح  وی 
قانونی در جهت تخریب بنا ندارد و تنها از طریق 
عامل  عــنــوان  بــه  مــی تــوانــد   ۱۰۰ مـــاده  کمیسیون 

بازدارنده در صورت تخلف، جریمه صادر کند.
شــهــردار بابل بــا اشـــاره بــه ایــن نکته کــه نظارت 
شبانه روزی شهرداری برای پیشگیری از تخلفات 
ــرد: شــهــرداری هــا  ــ ــیــان ک امــکــان پــذیــر نــیــســت، ب
نگهبان  یــک  ساختمانی  هــر  جــلــو  نــمــی تــوانــنــد 
بگذارند بلکه این شهروندان هستند که باید به 
که  زمانی  فقط  بگذارند. شهرداری  احترام  قانون 
پلمب  باشد، حق  باز  کار  حال  در  ساختمان  درِ 

بنا را دارد.
بودن  بی صرفه  به  سخنانش  پایان  در  کالنتری 
ساخت و ســاز در ســال هــای اخیر اشــاره و بیان 
کــرد: اجــرای طرح تفصیلی جامعه در مــاده پنج 
ساختمانی  تخلفات  می تواند  شهرداری ها  قانون 

را کاهش دهد.

شهرداری ها نمی توانند جلو هر ساختمانی یک نگهبان بگذارند بلکه این شهروندان 
هستند که باید به قانون احترام بگذارند. شهرداری فقط زمانی که دِر ساختمان در 

حال کار باز باشد، حق پلمب بنا را دارد.
گزيدهگزيده



شهرکرد میزبان 
۱۵ استان  در 
نمایشگاه عشایر 
 مدیر کل امور عشایر 
چهارمحال و بختیاری 
گفت: ۱۵ استان در 
نمایشگاه معرفی 
عشایر استان های 
مختلف کشور که 
در حاشیه  کنگره 
ملی شهدای جامعه 
عشایری در مصالی 
شهرکرد برگزار 
می شود، شرکت 
می کنند. این نمایشگاه 
به مدت سه روز از ۲۹ تا 
۳۱ خرداد سال جاری 
برپا خواهد شد. 

خبر

خراسان رضوی    عملیات 
ســـاخـــت آزادراه مــشــهــد- 
چناران سال هاست به علت 
کمبود اعتبار، درجا می زند و 
اکنون این طرح کالن در انتظار 
بودجه مصوب سفر فروردین  
ماه ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی 

است تا اجرای آن را شتاب دهد.
به گــزارش ایرنا از سال ها قبل بــرای دسترسی 
ــی جدید در  بهتر بــه مشهد، ساخت آزادراهــ
مسیر جاده مشهد به شمال کشور آغاز شد که 
اکنون به عنوان آزادراه ۶بانده )سه باند رفت و سه 
باند برگشت( مشهد - چناران در حال ساخت 
است. این آزادراه منحصر به فرد، بدون تقاطع 
همسطح بــرای رفت و آمد خودروها با سرعت 

۱۳۰کیلومتر در ساعت، طراحی شده است.

مشهد- چناران مسیر اصلی ترددهای زمینی  ◾
خراسان رضوی

معاون حمل و نقل اداره کل راهــداری و حمل و 
ــن زمینه  ــاده ای خــراســان رضـــوی در ای نقل جــ
گفت: بخش عمده ترددهای مسافری با خودرو 
شخصی در استان، از مسیر مشهد- چناران- 

قوچان به سمت شمال کشور صورت می گیرد.
رضا صحراگرد افزود: ترددهای تجاری و ترانزیتی 
و بخشی از سفرها با خودروهای شخصی نیز از 
مسیر مشهد- نیشابور- سبزوار انجام شده و 
ترددهای ترانزیتی به خراسان جنوبی و جنوب 
کشور نیز از مسیر مشهد- تربت حیدریه و 
در ادامــه از طریق فــردوس و یا گناباد به مناطق 

جنوبی کشور ادامه می یابد.
وی گــفــت: مهم ترین مسیر تـــردد زمینی در 
مرکز استان، بزرگراه مشهد- چناران، به ویژه 
از محدوده مشهد تا سه راه فردوسی است. از 
طرفی به دلیل فراوانی تردد در مسیر مشهد به 
شهر جدید گلبهار، نیاز به ساخت آزادراه جدید 

در این مسیر احساس می شود.
ــداری خــراســان رضوی  معاون حمل و نقل راهـ
ادامــه داد:  به واسطه همین نیاز به تــردد روان 
در این مسیر پرتردد، موضوع تعریض جاده از 
مشهد تا سه راه فردوسی در دستور کار راهداری 
قرار گرفته و بخشی از مسیر نیز تعریض شده 
است. در محدوده ای نیز به صورت مشترک با 

شهرداری مشهد اقداماتی در راستای بهسازی 
مسیر در حال انجام است.

جاده پرترافیک کشور ◾
نماینده چناران، گلبهار و طرقبه- شاندیز در 
مجلس شورای اسالمی نیز به تردد زیاد ساکنان 
شهرستان های مشهد، چناران، گلبهار و طرقبه- 
شاندیز از جــاده مشهد- چناران اشــاره کــرد و 
افــزود: پس از مسیرهای جــاده ای تهران- کرج 
و مرودشت - شیراز، بزرگراه مشهد- چناران با 
روزانــه ۹۵ هزار تردد خــودرو، پُررفت و آمدترین 

جاده کشور است.
حسین امامی راد افزود: ساالنه ۳۵ میلیون زائر 
به مشهد سفر می کنند که تردد نیمی از آنان از 
طریق بزرگراه فعلی مشهد- چناران است. این 
نشان دهنده اهمیت مسیر برای خدمت رسانی 

به خیل میلیونی زائران حضرت رضا)ع( است.
وی گفت: با توجه به نیاز زیاد مردم منطقه به 
تردد جاده ای، ایجاد یک آزادراه بزرگ از مشهد 
تا شمال در دستور کار است. این طرح عظیم در 
سه استان اجرا می شود و پس از تکمیل طرح در 
بخش نخست، مشکالت حمل و نقلی مردم و 
البته واحدهای صنعتی مستقر در حاشیه جاده 

چناران برطرف خواهد شد.
ــزود: مرحله نخست طــرح آزادراه  امامی راد اف
مشهد- چناران بسیار مهم است و مرحله دوم 

آن مسیر چناران- قوچان اســت. مرحله سوم 
نیز حد فاصل قوچان به بجنورد و سپس بین 
بجنورد تا گرگان در استان گلستان اجرا می شود. 
هم اکنون اجــرای این طرح بین دولت و آستان 

قدس رضوی تقسیم شده و در حال اجراست.
وی گفت: این پروژه مهم دارای ردیف اعتبار ملی 
جداگانه است؛ اما در سفر اخیر رئیس جمهور 
به خراسان رضــوی، بودجه ای برای تکمیل این 
طرح در نظر گرفته شد. براساس مصوبات سفر، 
مقرر شد قطعه نخست آن؛ یعنی حدفاصل 

مشهد- چناران در مدت ۱۸ ماه به اتمام برسد.

سازوکار اعتبار، مشخص نیست ◾
مدیر عامل شرکت آزادراه مشهد- چناران - قوچان 
نیز گفت: طرح ساخت آزادراه مشهد- چناران از 
مصوبات سفر اخیر رئیس جمهور به خراسان 

رضوی، ۱۴هزار میلیارد ریال بودجه گرفته است.
عباس پناه افزود: این بودجه به واسطه مصوبات 
سفر فروردین ماه رئیس دولت سیزدهم، برای 
تکمیل طرح یاد شده طی دو سال در نظر گرفته 
شده و ما منتظر تخصیص این بودجه هستیم.

وی ادامه داد: متأسفانه سازوکار اداری و بروکراسی 
مشخصی برای تخصیص بودجه، تعیین نشده و 
افق روشنی برای دریافت این بودجه برای ما وجود 
ندارد. اگر وضعیت تخصیص بودجه روشن شود 
می توانیم به قول خود برای تکمیل طرح طی دو 

سال، پایبند باشیم.
مدیرعامل شرکت آزادراه مشهد- چناران - قوچان 
گفت: اگر منابع مالی، به موقع و در فصل مناسب 
به دست ما برسد، می تواند اثرگذار باشد؛ مثالً اگر 
بودجه در زمستان به ما برسد، نمی توانیم به خوبی 
طرح را پیش ببریم. اگر منابع در فصل مناسب به 
ما برسد می توانیم به شکل مناسبی به پیمانکار 

اعالم کرده و کار را جلو ببریم.
پناه افزود: کارگاه طرح در همه مسیرها در حال 
فعالیت اســت و فعالً پیشرفت کــار در طول 
مسیر ۵۴ کیلومتری مشهد- چناران حدود 

۲۳درصد است.
وی اضافه کرد: اولویت ما تکمیل طرح از تقاطع 
ناظریه از کنارگذر شمالی مشهد تــا چناران 
است و امید است بتوانیم تا ۱۸ ماه این بخش 

را تکمیل کنیم.
مدیرعامل شرکت آزادراه مشهد- چــنــاران - 
قوچان گفت: در بخش نخست طرح، ساخت 
۵ کیلومتر ابتدایی آزادراه، چسبیده به شهر 
مشهد با شهرداری این کالنشهر است و هم 

اکنون با شدت و ضعف در حال انجام است.
پناه، دی ماه گذشته نیز در گفت وگو با خبرنگار 
ــود کــار ســاخــت ایــن آزادراه  ایــرنــا اعـــالم کـــرده ب
۵۴کیلومتری تاکنون ۲۱.۵ درصد پیش رفته که 
البته روند پیشرفت طرح از دو ماه قبل، شتاب 

بیشتری گرفته است.

بزرگراه مشهد- چناران بالتکلیف است

سومین جاده پر ترافیک کشور، چشم انتظار مصوبات سفر دولت 

خبرخبر
روزروز

44 هزار دالر صادرات فرش دستباف در استان مرکزی محقق شد
مرکزی   مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
مرکزی گفت: ۴۴ هزار و ۶۰۰ دالر صادرات فرش دستباف 
امسال از این استان به نقاط مختلف جهان محقق شد.

علی جودکی افزود: عمده محموله های فرش دستباف 
این استان، امسال به بازار هدف آلمان، ایتالیا، انگلیس، 

چین و آمریکا ارسال شده است.

وی ادامـــه داد: بیش از ۲۷۲ مترمربع از فــرش هــای 
صادراتی این استان، امسال با بهترین کیفیت و بدون 
کوچک ترین نقصی تولید شده و روانه بازارهای جهانی 
شدند. وی اظهار کرد: انواع فرش دستباف تمام ابریشم، 
ظریف کــرک و ابریشم، تجاری، درشــت بافت، گبه و 
تابلو فرش نیز امسال در نقاط مختلف این استان بافته 

شــده اســت. جودکی گفت: ۱۸۱ فقره کــارت قالی بافی 
و ۱۱۷مجوز مشاغل خانگی امسال در نقاط مختلف 

استان صادر شد.
وی بیان کرد: این استان به خصوص مناطق فراهان، 
ســاروق، جیریا، غیاث آباد، محالت و دلیجان قطب 
تولید فــرش هــای دستباف نفیس در کشور اســت و 

حمایت از بافنده های استان از طریق معرفی به بیمه 
تأمین اجتماعی و ارائه تسهیالت کم بهره به کارگاه های 
بافندگی از برنامه های اولــویــت دار ســازمــان صمت 

استان است.
۹هــزار و ۴۵۰ بافنده در نقاط مختلف استان مرکزی 

زیرپوشش خدمات بیمه تأمین اجتماعی هستند.

در حاشیه

ازدواج 
دو سالمند
خبرساز شد

یزد    »محمدرضا 
زکی پور«۸۰ ساله و 
»سکینه کارگر« ۷۰ 
ساله هر دو ساکن 
شهرستان بهاباد یزد 
روز گذشته در مراسمی 
باشکوه و به همت خانه 
سالمندان ابوفاضل 
بهاباد و ریش سفیدان 
شهر به عقد هم 
درآمدند.
این زوج سالمند در 
سفر مشهد که دو هفته 
قبل به همت خانه 
سالمندان این شهر 
انجام شد، با یکدیگر 
آشنا شدند و پس از 
بازگشت به عقد هم 
درآمدند. آقا داماد در 
حال حاضر ۶ فرزند، 
۲۳ نوه و ۲۰ نتیجه 
دارد. عروس خانم هم 
۶ فرزند، ۱۷ نوه و پنج 
نتیجه دارد.

خبر
گیالن

   گیالن امسال ۲۲ بار به لرزه درآمد
 رئیس مرکز لرزه نگاری گیالن، از وقوع ۲۲ 

زمین زلزله باالی یک ریشتر در استان گیالن از 
ابتدای سال ۱4۰۱ تاکنون خبر داد و گفت: فعالیت 

این ایستگاه ها جهت اعالم هشدار و آماده باش 

در مناطقی که خطر وقوع زمین لرزه بزرگ تر را 
دارند، الزامی است.

احمد شکرزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
شهرستان های رودبار، تالش، رضوانشهر، ماسال 
و فومن هم از نظر تعداد و هم از نظر بزرگی دارای 

بیشترین فراوانی زمین لرزه بودند. وی با اشاره 
به وقوع ۹ زمین لرزه با بزرگی بیش از سه ریشتر 

در استان گیالن طی مدت مذکور، عنوان کرد: 
بزرگ ترین زمین لرزه مربوط به ۲4خرداد در 

حوالی سنگرود جیرنده با بزرگی 4/6 ریشتر است.

رئیس مرکز لرزه نگاری گیالن با بیان اینکه هفت 
زمین لرزه با بزرگی ۳ تا 4 ریشتر و دو زمین لرزه 

با بزرگی بیش از 4 ریشتر رخ داده است، گفت: 
زمین لرزه های اخیر می توانند نشان دهنده فعال 

بودن گسل های اصلی گیالن باشند.

80 درصد کودکان کار گلستان
 اتباع بیگانه هستند

گلستان   سرپرست اداره  کل بهزیستی استان 
گلستان گفت: براساس آمار سال ۱۳۹۹، ۴۰۵ 
کــودک کــار و خیابانی در گلستان شناسایی 
شدند که ۸۰ درصد آن ها از اتباع بیگانه افاغنه 

هستند.
عارف کیانی در خصوص وضعیت کودکان کار 
در استان گلستان گفت: به افــراد زیر ۱۸ سال 
که کنار خانواده زندگی می کنند و ساعاتی از 
وقت خود را کنار خانواده یا کارگاه های حرفه ای 
و یا در مزارع مشغول به کار می شوند، کودکان 
کــار می گویند. همچنین به کــودکــان ایــرانــی یا 
غیرایرانی که در یک ساعت از شبانه روز در 
خیابان ها و اماکن پرتردد؛ مثل پارک ها، پایانه ها 
و... به صورت دائمی یا موقت مشغول کسب 
درآمــد و یا وقــت گذرانی هستند و سرپرست 

دارند، کودکان کار و خیابانی می گویند.
وی با اشاره به اینکه براساس آمار سال ۱۳۹۹، ۴۰۵ 
کودک کار و خیابانی در استان گلستان شناسایی 
شدند، یادآور شد: از این تعداد، ۸۰ درصد آن ها از 
اتباع بیگانه افاغنه هستند که ۲۲۲ نفر در گرگان و 

۱۷۳ نفر در گنبدکاووس زندگی می کنند.
کیانی با اشــاره به اینکه پدیده کودکان خیابانی 
در کشورمان تا حد زیاد تابعی از شاخص فالکت 
است و این شاخص، ترکیبی از نرخ تورم و میزان 
بیکاری را شامل می شود، تصریح کرد: با افزایش 
این شاخص در سال های گذشته، آمــار کودکان 
کار و خیابانی نیز رو به افزایش است. همچنین 
در کنار آن پدیده مهاجرت از کشور در حال جنگ 
افغانستان نیز در این موضوع بی تأثیر نبوده است.

تالش برای حل معضل ارتباطی
 سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان   مدیر کل ارتباطات 
و فــنــاوری اطــالعــات سیستان و بلوچستان از 
بهره برداری ۶محور فیبر نوری و ۹ محور در حال 

انجام فیبر نوری زمینی در استان خبر داد.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
سیستان و بلوچستان در این راستا اظهار کرد: با 
توجه به معضل کابل کشی هوایی )با این توضیح 
که حالت استاندارد، رد کردن کابل از زیر زمین 
اســت( و فرسودگی فیبرهای مخابراتی سطح 
استان، مناطقی که بیشترین قطعی ارتباطات 
را داشته اند شناسایی شدند و برنامه ریزی الزم 
برای اجرای زمینی فیبر در ۱۵ محور از سال ۹۷ 

در استان آغاز شده است.
نیک محمد بلوچ زهی اضافه کرد: زمینی کردن 
فیبر نوری از خواسته های به حق مردم استان 
است که با تالش پیمانکاران اجرایی این طرح ها 
در ســه محور بــا مخابرات ایـــران و ۱۲ محور با 
ــاه خــاتــم االنــبــیــا)ص( از محل اعتبارات  ــرارگ ق
توسعه روســتــایــی وزارت ارتــبــاطــات و فناوری 

اطالعات در حال انجام است.
وی ادامه داد: تاکنون عملیات عمرانی پنج محور 
شامل دهک- سیرکان، رحمت آباد- پسکوه- 
سرسوره، میرجاوه- الدیز، دهپابید- نوک آباد- 
گوهر کوه و سوران- مهرستان- آشار در استان 
در این مدت اتمام و به بهره برداری رسیده است.
وی افـــزود: ۹ پــروژه در محورهای محمدآباد- 
زهک، نگور- نوبندیان- تلنگ، چشمه زیارت 
حصاروئیه و... در حال انجام است و تا شهریور 

ماه ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهند رسید.
وی گفت: ایــجــاد دسترسی یــک هـــزار و ۹۲۳ 
روســتــای سطح اســتــان بــه اینترنت پرسرعت 
ــقــای شــاخــص دســتــرســی روســتــایــیــان به  و ارت
شبکه ملی اطالعات از ۳۹درصد در سال ۹۵ به 

۷۳درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱40۱  ۱۶ ذی القعده۱44۳  ۱۶ ژوئن ۲0۲۲   سال سی و پنجم    شماره ۹۸۳۲ 

 گیالن- بهرام قربان پور   
 کشاورزان رودباری در چند سال 
اخیر به جای برداشت دسترنج 
خــود، شاهد نــابــودی آن توسط 
آفـــت ملخ مــراکــشــی بـــوده انـــد و از اقــدامــات 
بی نتیجه جهاد کشاورزی در مبارزه با این آفت 

گالیه دارند.
رودبار یکی از شهرستان های اثرگذار در بخش 
کشاورزی است. این شهرستان دارای اراضی 
زراعی و باغی مستعدی در تولید محصوالتی 
همانند زیتون، پیاز، برنج، فندق، گــردو، انار، 
صیفی جات و… بوده و نه تنها نیاز شهرستان 
را در این بخش ها تأمین می کند بلکه قدرت و 
توانایی صادرات به شهرستان ها و استان های 

دیگر را هم در خود می بیند.
شهرستان مستعد و کشاورزخیز رودبــار این 
روزهــا درگیر موضوع و چالش تکراری به نام 
حمله »آفت ملخ مراکشی« است. آفتی که به 
محض آلودگی یک منطقه در چند ثانیه تمام 

محصوالت خشک و تر را نابود می کند. 
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند گرم 
شــدن زمــیــن، تغییرات اقلیمی و همچنین 
کاهش شدید منابع آبــی سبب پدید آمدن 
آفت شده که این روند اگر ادامــه یابد، آینده 

تاریکی در انتظار کشاورزی است.

مخرب ترین آفت مهاجر جهان ◾
آفت ملخ نظیر ملخ مراکشی، صحرایی، بیابانی 
و دریایی از جمله مخرب ترین آفت های مهاجر 
جهان است که به کار جمعی و گروهی عالقه 

زیادی داشته و تعداد هر گروه از آن ها در یک 
کیلومتر مربع بیش از ۱۵۰ میلیون تخمین 

زده می شود.
ایــن نــوع ملخ ها اشتهای زیـــادی داشــتــه و از 
هر نوع پوشش گیاهی سبز؛ همانند غالت، 
صیفی جــات، درختان میوه، مراتع، علوفه و 

علفزارها تغذیه می کنند.
طبق ادعای سازمان فائو اگر یک جمعیت از 
این ملخ ها در یک کیلومتر مربع قرار داشته 
باشند، می توانند طــی یــک روز محصوالت 
کشاورزی را که تأمین کننده غذای ۳۵ هزار نفر 

است، تخریب کنند.

مردم به کمک جهاد بیایند ◾
مدیر جهاد کــشــاورزی رودبـــار از سم پاشی 

قریب به ۶۰ نقطه این شهرستان خبر داد 
و اضــافــه کـــرد: شــهــرهــای لــوشــان و منجیل 
بیشترین نقاط آلــوده به آفــت ملخ گــزارش 
شده بود که همراه سایر نقاط شهرستان مورد 

سم پاشی قرار گرفت.
ــه آمـــار ســال  ــاره ب ــا اشــ ســـروش ابــراهــیــمــی ب
گذشته گفت:  بر اساس آمارها سال گذشته 
مــکــان هــای آلـــوده و تــعــداد عملیات  صــورت 

گرفته نسبت به امسال بسیار کمتر بود.
مدیر جهاد کشاورزی رودبار  عملکرد مبارزه ای 
امسال را نسبت به سال گذشته قابل دفاع 
دانست و افــزود: امسال با حجم عظیمی از 
حمله آفــت ملخ مراکشی در اراضــی باغی و 
زراعــی شهرستان مواجه شدیم و به همین 
سبب تعداد پایش ها، اکیپ های کانون یابی 

مراکز آلوده و همچنین عملیات  سم پاشی را 
افزایش دادیم.

وی افزود: در سه ماه گذشته بیش از ۴۴ هزار 
هکتار از اراضــی و مــزارع شهرستان رودبــار 
پایش شده که از این میزان حــدود ۳۲ هزار 

هکتار آلوده گزارش شد.
ابراهیمی  از سم پاشی و عملیات مبارزه با 
آفت ملخ در حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی 
و مــزارع شهرستان رودبــار خبر داد و افزود: 
با وجود محدودیت های اعتباری، امکانی و 
انسانی توانستیم عملکرد خوبی در مبارزه و 

دفع آفات از خود نشان دهیم.
مــدیــر جــهــاد کــشــاورزی رودبـــار گــفــت: بــرای 
کنترل آفت ملخ مراکشی نیازمند مشارکت، 
همیاری و همراهی مردم و کشاورزان هستیم.

لزوم حمایت از کشاورزان متضرر ◾
هجوم آفــت ملخ در شهرستان رودبـــار یک 
موضوع تــازه نیست و هر ســال کــشــاورزان و 
بــاغــداران با حمله برق آسای ملخ ها، داغــدار 
محصوالت باغی و زراعی می شوند و حاصل 
ــالش و شب بیداری ها  یــک ســال زحــمــت، ت
عرض چند ثانیه نابود می شود. از طرفی دیگر 
جهاد کشاورزی در کنار محدودیت های مالی، 
اعتباری، امکانی و انسانی که دارد تا حد توان 
تــالش کــرده تا با عملیات  سم پاشی، التیام 
بخش مصائب این کشاورزان و باغداران بخت 
برگشته باشد؛ اما نتایج بدست آمده نشان 
می دهد این عملکردها چندان رضایت بخش 

نبوده است.

محصول خشک و تر به پای هم می سوزند 

رودبار در محاصره ملخ های مراکشی 

گزارش



همدان میزبان 
بیست و هفتمین 

جشنواره 
بین المللی تئاتر 

کودک 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان همدان 
با بیان اینکه جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک 

در همدان برگزار 
خواهد شد، گفت: 

این جشنواره با شعار 
»پرواز پروانه های 

خیال« با حضور آثاری 
از هنرمندان پنج کشور 

جهان از یکم تا ششم 
تیر ماه با دبیری امیر 

مشهدی عباس برگزار 
می شود.

خبر

گشایش 
نمایشگاه 

تخصصی 
اسباب بازی 

در یزد 

یزد   نخستین 
نمایشگاه تخصصی 

اسباب بازی، سرگرمی 
و چهارمین نمایشگاه 
تخصصی مادر، نوزاد، 
کودک و نوجوان، عصر 

سه شنبه در محل 
نمایشگاه های دائمی 

استان یزد گشایش 
یافت. مدیر عامل 

شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان 
یزد افزود: بیش از 

۵۰ شرکت کننده از 
شهرهای تهران، یزد، 

مشهد، اصفهان و 
شیراز محصوالت خود 

را در این نمایشگاه 
در معرض دید عموم 

قرار دادند. احمد قافی 
افزود: در نمایشگاه یاد 

شده پوشاک، تجهیزات 
اتاق، اسباب بازی، 

وسایل  فانتزی و... به 
نمایش درآمده است.
قافی افزود: نمایشگاه 

مزبور از ۲۴ تا ۲۷ خرداد 
ماه برای بازدید عموم 

دایر است.

خبرخبر
روزروز

مازندران   استان مازندران 
ــورداری از  ــ ــرخــ ــ ــ ــل ب ــیـ ــه دلـ ــ ب
موهبت الــهــی؛ یعنی دریــا، 
از فــرصــت مــنــاســبــی بـــرای 
توسعه گردشگری برخوردار 
اســـت؛ امــا نیازمند توسعه 
زیرساخت هایی در این بخش است. این نکته 
تنها بــا حمایت از صاحبان سرمایه در این 

بخش محقق خواهد شد.
مازندران با پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانش 
برای همه شناخته شده است و با بهره مندی 
از شرایط آب وهــوایــی و موقعیت جغرافیایی 
مناسب، ســاالنــه مــوجــب جــذب مــســافــران و 
گردشگران زیــادی می شود. به گونه ای که در 
ایام تعطیالت، رتبه نخست ورود مسافران را 

بدست می آورد.
به گزارش تسنیم، استانی که با وجود مناطق 
جنگلی، جلگه ای، کوهستانی و ییالقی دارای 
ــای خــزر  ــای دریــ ــب 3۷۰ کیلومتر ســواحــل زی
است که در جایگاه قطب صنعت گردشگری 
ــن پتانسیل ها  قـــرار مــی گــیــرد؛ امــا بــا وجـــود ای
سال هاست از نبود و کمبود زیرساخت های 

گردشگری رنج می برد.
به عنوان مثال زیرساخت هایی مبنی بر اجرای 
طرح های گردشگری دریایی مثل اقامتگاه های 
ساحلی، مجتمع های تفریحی ساحلی، ایجاد 
خطوط دریایی مسافری و تفریحی و البته ساخت 
اسکله های تفریح های دریایی در سواحل استان 

است که باید مورد توجه قرار می گرفت.
ــرچــه ســال هــا پــیــش طـــرح هـــای زیرساختی  اگ
گردشگری در این زمینه مطرح و اقداماتی هم 
انجام شــد؛ ولــی در 1۵ ســال اخیر بارها از سوی 
مسئوالن مختلف ادامه و تکمیل طرح مورد تأکید 
قرار گرفت. با تالشی بر جذب سرمایه گذار و بخش 
خصوصی از سوی صنعت گردشگری مازندران 
وعده های کوتاه مدتی؛ مثل ورود کشتی های کروز 
به آب های استان مطرح شد؛ اما هنوز خبری از 

توسعه نیست.
در دوره قبل مدیریت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری مازندران مطابق ماده 1۰۰ 
برنامه ششم توسعه در اجرای تسهیل ایجاد 
اسکله های تفریحی و گردشگری بر ساخت 
اسکله تفریحی در 13۴ نقطه از ساحل مصوب 
شد که تاکنون این مصوبه تنها روی کاغذ مانده 

و هنوز در عمل اتفاقی نیفتاده است.
سواحلی که به منظور جذابیت های گردشگری 
دریایی نیاز به فعالیت های تفریحی آبی؛ چون 
غــواصــی، سفرهای دریــایــی، اسکی روی آب، 

جت اسکی، آکواریوم دریایی، ماهی گیری در 
آب های عمیق دارد.

کمبود امکانات  ◾
رئیس شــورای اسالمی استان مازندران نیز با 
بیان اینکه شوراها به دلیل ناظر بــودن، هیچ 
نقشی در مدیریت سواحل ندارند، اظهار کرد: 
تدابیری اندیشیده شــود تــا شــوراهــا بتوانند 

نقش نظارتی خود را در سواحل  ایفا کنند.
ــاره بــه ایــنــکــه شــهــرداران  ــا اشــ ــهــادری ب بــاقــر ب
شهرهای ساحلی امکان مدیریت سواحل را 
دارنــد، افــزود: مصوبات مدیریت سواحل به 
سمتی برود تا شهرداران توانمندی خود را در 
این بخش نشان بدهند. در این صورت شورا 
می تواند برای نظارت بر عملکرد شهرداری در 

سواحل ورود کند.
وی توانمندی مدیران محلی از جمله شــورا و 
شهرداری ها را برای مدیریت سواحل بیشتر از 
دستگاه های اداری و ملی دانست و تصریح کرد: 
شوراها و شهرداران به دلیل آشنایی با منطقه و 
در دسترس بودن برای پاسخگویی به میهمانان 

در سواحل، قدرت واکنش بیشتری دارند. 
رئیس شورای اسالمی استان مازندران از کمبود 
امکانات در سواحل استان بــرای مسافران و 
ــادآور شد: امکانات و  گردشگران خبر داد و ی
زیرساخت های سواحل به روز نشده و ظرفیتی 
برای پذیرش توریست ایجاد نگردید. نیاز است 

برای رفع این نواقص اقدام شود.

اقدامات پراکنده  ◾
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری مازندران نیز در گفت وگو 
ــرای طرح  ــاره بــه اجـ بــا خبرنگار تسنیم بــا اشـ
گردشگری دریایی سواحل این استان عنوان 
کرد: این طرح، تعریفی بر اجــرای آن در مراکز 
مختلف ساحلی و گردشگری است که شامل 
ساخت اسکله، شناورهای تفریحی، ایجاد 
رستوران در دریا، ایجاد مناطق اقامتی در دریا، 

مراکز آفتابگیری و مبلمان ساحلی می شود.
مــهــدی ایـــزدی بــا بــیــان اینکه تــاکــنــون اجــرای 
ایــن طــرح بــه طــور پراکنده در دســتــور کــار قــرار 
گرفته، تصریح کــرد: از بین طــرح هــای فــراوان 
فعالً پنج طرح جدی در دستور کار قرار گرفته 
است. اسکله کیدو رامسر با تمام امکانات به 
بهره برداری رسیده و پروژه اسکله نوشهر نیز در 

حال اجرا شدن است.
ــرارداد سه  ــ وی ادامـــه داد: همچنین انعقاد ق
طـــرح دیــگــر از ســـوی بــخــش هــای خصوصی و 
سرمایه گذاران در سه شهر ساحلی استان در 

دستور کار است.
ایزدی از برپایی ۵6 ایستگاه تفریحات دریایی 
در 9۰ طرح سالم سازی دریــای مــازنــدران خبر 
داد و گفت: در این ایستگاه ها امکاناتی اعم از 
قایق های موتوری، جت اسکی، موتورهای چهار 
چرخ به شکل ساماندهی شده به مسافران و 

گردشگران ساحلی ارائه می شود. 
سرپرست مــیــراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری مــازنــدران با تأکید بر اینکه فعالیت 
برخی قایق های موتوری غیرمجاز، جمع آوری آن ها 
به منظور ایجاد امنیت مسافران، وظیفه دریابانی 
است، اظهار کرد: با وجود انگیزه 8۰ درصدی مردم 
به دریا، ایجاد امکانات توسعه گردشگری سواحل 
در بخش درآمــد و ایجاد اشتغال تأثیرگذار و به 
نوعی بهترین فرصت برای ایجاد قطب صنعت 

گردشگری مازندران است.
۴۲۰ نقطه حادثه خیز در سواحل خزر مازندران 
رئیس هیئت ناجیان غریق و غواصی مازندران در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم تقاضای به کارگیری 
ناجیان غریق در طرح سالم سازی دریای امسال را 
1۵۰۰ ناجی عنوان کرد و گفت: اجرای طرح از هفتم 
خرداد ماه با 96 طرح دریا در بخش های خصوصی، 

دولتی و سازمان شهرداری ها شروع شده است.
نقی کریمیان با بیان اینکه از ۴3۷ کیلومتر 
ــی 3۷۵ نقطه  ــاســای ــان، شــن ــ ــت ــل اســ ــواحـ سـ
حادثه خیز بــا آزادســــازی ســواحــل ایــن نقاط 
ــزود: به همین  به ۴۲۰ نقطه رسیده اســت، اف
منظور امسال تقاضای افزایش ناجیان غریق 
داده شد که در دو شیفت صبح تا ظهر و ظهر تا 
عصر یعنی ساعت ۲۰ به مراقبت  از مسافران و 

گردشگران سواحلی می پردازند.
وی ادامه داد: با توجه به ممنوع بودن شنا در 
شب، نهادهای دولتی ورزش و جوانان، میراث 
فرهنگی و دریابانی با تدبیر ویژه و با همکاری 
پلیس، موظف به ایجاد امنیت جانی مسافران 

و گردشگران هستند.

مسئوالن و گردشگران از امکانات شمال کشور گالیه دارند

سواحل مازندران غنی از گردشگر، محروم از زیرساخت 
خبر

نصب ۱۵ دستگاه سامانه
 هوشمند در جاده های بوشهر

بوشهر   مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان بوشهر گفت: با نصب 1۵ دستگاه سامانه 
هوشمند جاده ای، محور بوشهر - برازجان - دالکی-  
شیف به نسل جدید سامانه های هوشمند ثبت 

تخلف سرعت، تجهیز می شوند.
سید حمیدرضا علم اظهار کرد: به منظور مدیریت 
بهینه عملکرد )سرعت( رانندگان و ناوگان، نسل 
جدید سامانه های هوشمند ثبت تخلف سرعت 
که کاهش ضریب خطا را تقویت و کارایی آن ها را 
نیز بهتر خواهد کرد در این محورها نصب می شود.
وی اضافه کرد: برای تجهیز محور بوشهر- برازجان 
- دالــکــی - شیف بــه نسل جدید سامانه های 
هوشمند جاده ای، بیش از 9۰ میلیارد ریال از محل 
اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

هزینه می شود.
مدیر کل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای استان 
بوشهر با بیان اینکه سامانه هوشمند ثبت تخلفات 
سرعت؛ شامل مجموعه ای از تجهیزات نرم افزاری، 
سخت افزاری الکترونیک و ارتباطات است، تصریح 
کرد: این سامانه باید در کمترین زمان با بیشترین 
کیفیت، اطالعات همه تــرددهــای مقطع تحت 
پوشش از محور را به همراه پالک، تصویر و سرعت 
خــودرو از طریق بسترهای ارتباطی تأمین شده، 
پــردازش و ارســال کند. مدیر کل راهــداری و حمل 
و نقل جــاده ای استان با اشــاره به رصد لحظه ای 
رخدادهای ترافیکی جاده ای با نصب این سامانه 
بیان کرد: با پوشش 9۵ درصدی محورها، هم اکنون 
تعداد 6۴ سامانه ثبت تخلف سرعت، 19 سامانه 
نظارت تصویری،6۰ سامانه ترددشمار آنالین، چهار 
سامانه توزین در حال حرکت و هشت سامانه پیام 
متغیر در جاده ها فعال اند و به صورت لحظه ای به 

رصد رخدادهای ترافیکی می پردازند.

تولید ساالنه یک میلیون تن
 محصوالت کشاورزی 

در بام ایران

چهارمحال و بختیاری      رئیس سازمان جهاد 
کــشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: تولید 
اراضی کشاورزی و باغات این استان از لحاظ وزنی 

تقریباً یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال است.
حجت االسالم محمدعلی نکونام با اشاره به سفر 
رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: 
اعتبار خوبی در این سفر به استان اختصاص داده 
شد. کار اصلی آن است که آثار سفر به بار بنشیند 

و خود را نشان دهد.
نماینده ولــی فقیه در چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه درصد زیادی از اعتبارات و تسهیالت 
اختصاصی سفر بــه اســتــان، در حـــوزه جهاد 
کــشــاورزی اســت، عنوان کــرد: در ایــن حــوزه باید 

فعالیت ها جهادی باشند.
رئیس ســازمــان جهاد کــشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری در ادامه این جلسه با بیان اینکه استان 
رتبه نخست تولید ماهی سردآبی و بادام کشور را 
دارد، مطرح کرد: تولید اراضی کشاورزی و باغات این 
استان از لحاظ وزنی تقریباً یک میلیون و ۵۰۰هزار 

تن در سال می باشد.
عطاءهللا ابراهیمی، ارزش ریالی تولیدات کشاورزی 
و باغی چهارمحال و بختیاری را 1۴ هزار میلیارد 
تومان دانست و ادامه داد: به مناسبت هفته جهاد 
کشاورزی، ۴۵ طرح با ارزش ریال 113 میلیارد تومان 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی افــزود: با بهره برداری از این طرح ها هزار و ۴۷ 
شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد خواهد شد.

رئیس جهاد کــشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
اعالم کرد: طی سال گذشته ۵۰3 میلیارد تومان 
تسهیالت در حوزه کشاورزی پرداخت شده است.
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جزئیات سفر رئیس جمهور به استان اصفهان اعالم شد
ــدار اصــفــهــان جــزئــیــات سفر  ــانـ ــتـ اصفهان   اسـ

رئیس جمهور به اصفهان را اعالم کرد.
سیدرضا مرتضوی در جمع اصحاب رسانه درخصوص 
برنامه سفر آیت هللا رئیسی و هیئت همراه به اصفهان 
اظهار کرد: استان اصفهان در  نخستین سالگرد انتخاب 
رئیس دولت سیزدهم، میزبان بیست و پنجمین سفر 

استانی آیت هللا سیدابراهیم رئیسی است.
ــران دولـــت بــه همراه  ــ وی توضیح داد: گــروهــی از وزی
نمایندگان تام االختیار به شهرستان های تابعه استان 
اصفهان سفری دو روزه دارند؛ اما آیت هللا رئیسی امروز 

وارد اصفهان می شوند.
استاندار اصفهان در توضیح برنامه ریاست جمهوری 

در سفر یــک روزه اش بــه اصفهان بیان کـــرد: برنامه 
رئیس جمهور در این سفر یک روزه، بازدید از مناطق 
مختلف استان، دیدار و نشست با اقشار مردم، رایزنی 
و تبادل نظر با نخبگان، شرکت در شورای اداری استان و 

حضور در نشست خبری است.
وی با اشــاره به ایجاد میز خدمت و سامانه ارتباطی 

111جهت اعالم و دریافت خواسته مردمی در سراسر این 
استان خاطرنشان کرد: سامانه ارتباطی 111 )سامد( طی 
دیروز و امروز آماده دریافت همه درخواست های مردمی 
از سراسر استان اصفهان است. هموطنان می توانند 
از طریق ایــن شماره تماس درخــواســت هــای خــود را با 

کارگزاران دولت سیزدهم مطرح کنند.

خبر
خوزستان

  برق ۲۲ مشترک پرمصرف اهوازی 
قطع شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز گفت: برق 
۲۲ مشترک اداری و شرکت در اهواز که الگوی 

مصرف را رعایت نکرده بودند، از سوی مأموران 

این شرکت قطع شد.
عبدالحمید عباس شیاری اظهار کرد: به منظور 
جلوگیری از بروز خاموشی با رصد ۲۴ ساعته 

ساختمان های اداری و تجاری در سطح کالنشهر 
اهواز، تشدید برخورد با ادارات، شرکت ها و 

دستگاه های اجرایی پرمصرف و قطع برق آن ها 
در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به دستورالعمل ابالغی برای کاهش 
۳۰ درصدی مصرف برق در وقت اداری و 

۶۰درصدی پس از وقت اداری ادامه داد: متولیان 

دستگاه ها و شرکت ها الزم است نسبت به کنترل 
بار مصرف خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: ساعت پیک یا اوج مصرف 
برق در کالنشهر اهواز از ۱۲ تا ۱۸و از غروب 

آفتاب تا ساعت ۲۳ است.

تهران       مدیرعامل سازمان 
فرهنگی، ورزشـــی و اجتماعی 
ــان  شــــهــــرداری فـــردیـــس اســت
البرز اعــالم کــرد: با اختصاص 
۵میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مکان های 
مناسب و اجــرای طــرح جــمــع آوری معتادان 
ــوابـــی در ایــن  ــارتـــن خـ مــتــجــاهــر، بــســاط کـ

شهرستان پرجمعیت برچیده می شود.
علی اصغر سلیمانی افزود: در ماه های اخیر 
18 نفر از معتادان متجاهر در این شهرستان 
پس از انتقال به مراکز بازپروری، سالمتی خود 
را بازیافتند و این طرح با جدیت در فردیس 

دنبال می شود.
ــه داد: ســاخــت دو گرمخانه بــرای  وی ادامـ
افــراد بی خانمان در بیرون از فضای شهری 
فردیس پیش بینی شده که این مکان ها با 
تخصیص اعتبار الزم در حال ساخته شدن 

و آماده سازی اند.

مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری فردیس اظهار کرد: امسال ۴۵ معتاد 
متجاهر در سطح شهر فردیس جمع آوری شدند 
که با کمک دستگاه های متولی؛ مانند بهزیستی 

روند درمانی را طی می کنند.
ــروری مــعــتــادان در  ــازپ ــدازی مرکز ب ــ وی راه انـ
شهرستان فــردیــس را یکی از اقــدامــات در 
جهت ساماندهی معتادان متجاهر دانست 
و گفت: بر همین اســاس این مرکز در آینده 

نزدیک برای درمان معتادان فعال می شود.
ــکــی دیـــگـــر از مــشــکــالت اجــتــمــاعــی  وی ی
شهرستان فــردیــس را وجـــود کــودکــان کــار و 
خیابانی دانست که 9۰ درصــد آن هــا اتباع 

خارجی و 1۰ درصد ایرانی هستند.
مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری فردیس گفت: تاکنون ۵۵ کودک کار 
و خیابانی در فردیس شناسایی شدند که برای 

ساماندهی و جمع آوری آن ها برنامه داریم.

قم       رئیس سازمان صنعت،  
ــم گــفــت:  ــارت قـ ــجـ مـــعـــدن و تـ
بــراســاس هـــدف گـــذاری انــجــام 
شده برای افزایش فرصت های 
شغلی در بخش های تولیدی مطابق با سند 
اشتغال و سرمایه گذاری استان، امسال برای 
6هــزار و ۵۵۰ نفر در بخش های صنعتی قم 

فرصت اشتغال فراهم می شود.
اکبر ابدالی با اشــاره به اینکه طرح های مورد 
نظر سازمان صنعت،  معدن و تجارت قم در 
سال جاری تأثیر مثبت قابل توجهی درموفقیت 
برنامه های توسعه اقتصادی اســتــان دارد، 
بیان کرد: این تعداد فرصت شغلی در بخش 
صنعت قــم بــا حضور پــررنــگ فــعــاالن بخش 
خصوصی و سرمایه  گذاری بیش  از ۲6 هزار 

میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.
وی افزود: در کنار این موضوع، توجه به اتمام 
طــرح هــای نیمه تمام صنعتی بــه خصوص 

واحدهایی که فرایند ساخت آن ها، پیشرفت 
فیزیکی بـــاالی 6۰ درصـــد دارد، بــه جــد در 
دستور کار سازمان صنعت،  معدن و تجارت 
استان است تا با حمایت از سرمایه گذاران، 
روند فعالیت  تولیدی در آن ها هرچه سریع تر 

آغاز شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر 3۲9 طرح صنعتی 
با پیشرفت فیزیکی باالی 6۰ درصد در استان 
قم موجود است که بهره برداری از آن ها عالوه 
بر گسترش ظرفیت های اقتصادی استان در 
بخش تولید، می تواند برای 1۰  هزار و ۵۰۰ نفر 
به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کند.

وی تأکید کرد: برای توسعه فعالیت های صنعتی 
در قم به موضوع ظرفیت های محیط زیستی 
توجه ویــژه ای داریــم. در همین راستا در مسئله 
جــذب ســرمــایــه گــذاران عالقه مند بــه فعالیت 
تولیدی در این استان، از حضور طرح های صنعتی 

پاک، پیشرفته و کم آب بر استقبال می کنیم.

کارتن خواب های فردیس 
ساماندهی می شوند

۶ هزار و ۵۵۰ نفر در بخش صنعت قم 
مشغول می شوند

خبرخبر



 برخورد با 
استعمال دخانیات 
در بوستان های قم

معاون دادستان 
قم گفت: استعمال 
دخانیات، بد پوششی 
و همچنین ورود 
حیوانات به بوستان ها 
ممنوع بوده و خط 
قرمز ماست. با مواردی 
که آسایش شهروندان 
را خدشه دار کند، 
برخورد می کنیم.

وی ادامه داد: اگر 
همشهریان موارد را 
به ما گزارش کنند، 
برخورد الزم با خاطیان 
انجام می شود.

خبر

میزبانی تبریز 
از المپیاد 
ورزشی 
آتش نشانان 
کشور

 آذربایجان شرقی  
مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی تبریز 
گفت: نیمه نخست 
شهریور امسال، 
سازمان آتش نشانی 
تبریز با افتخار، میزبان 
تیم های مسابقاتی 
ورزشی آتش نشانان 
کشور می شود.
آتشپاد علیرضا 
زبردست با اعالم این 
خبر گفت: سومین 
دوره از مسابقات 
المپیاد آتش نشانی، 
تفاوت هایی با آیتم های 
قبلی خواهد داشت 
که به افزایش میزان 
عالقه مندی، شور و 
هیجان منجر می شود.
مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی تبریز 
افزود: برنامه ریزی هایی 
نیز برای برگزاری 
نمایشگاه ایمنی و 
خدمات ایمنی انجام 
می گیرد که حضور 
شرکت های تولیدکننده 
لوازم ایمنی بر پویایی 
و تبادل اطالعات 
عملیاتی آتش نشانان 
می افزاید.
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افقی ◾
ــدی قــبــل در الــمــپــیــک 2020   1. چــن
ــدال طــالی  ــه کــســب مــ تــوکــیــو مــوفــق ب
وزن 72کیلوگرم کشتی فرنگی شد – 
آب بند 2. تــرانــه- نویسنده فرانسوی 
ایتالیایی االصل بــا نــام کوچک امیل 
 - نابینا 3. ناگزیر – پایتخت اشکانیان 
4. عــدد دایـــره – حیوان دســت آمــوز – 
دل آزار کهنه - پرچم 5. این پول در پکن 
به کــارتــان می آید – دســتــوری – کتاب 
ثبت رکــوردهــای جهانی 6. ســاز مدور  
برنجی – خـــدای را خــطــاب کـــرده – از 
قهرمانان رمــان بینوایان 7. ضــرورت – 
ــی - طــردکــردن 8. پــرحــرفــی – از  ــزن رای
نظر گــذرانــدن – کیسه زر – چه وقت؟ 
ــرادر طــبــل - انــدیــشــه  ــ  9. قطیفه - بـ
10. حکایتگر – طالی سبز ایران - نومید 
11. اشعه – بی نظیر – شیره چغندرقند 
12. خودروی وطنی – پادگانی در تهران 
– سیاره زهره - شهر ارگ 13. عیاران - 

شکیبا 14.  گودال – شهر انار - حکایتگر 
15. تصدیق همینگوی – از القاب سوره 

یاسین

عمودی ◾
ــزاری بــرای  ــ ــا – اب  1. بــاالآمــدن آب دریـ
نقاشی ساختمانی - بروز 2. شهر و تیم 
فوتبالی در فرانسه – رود اروپایی – گیاه 
خورشتی 3. سرشب – زمان مردن - یقه 
4. نگهبان دروازه – سرمای شدید - ابتدا 
5. کوچک و بزرگ دستگاه گوارش – تیم 
فوتبالی در لیگ برتر جزیره – فوق ستاره 
آرژانتینی پاری سن ژرمــن 6. دشمن – 
سکوت مصلحت آمیز - پزشک تیغ 
دردســت 7. هیزم – چاشنی دوسویه 
- العالج 8. دستاویز – بر صورت آقایان 
ــرابــر اصـــل اســـت – مــادر  بجویید – ب
فلزات 9. دچار اختالالت روحی شده – 
صفحه اینترنت – پایه و دیرک 10. سازی 
زهی از خــانــواده  ویولن و کمی بزرگ تر 

از آن – استانی در غــرب کشورمان به 
ـــن رمــق  ــری ــنــدج – آخـ  مـــرکـــزیـــت ســن
11. اسب چاپار – ابــزار ورزش باستانی 
- پیوندخوردن 12. رفیق دوشاخه برق 
 – پسوند جمع فــارســی – سابقه دار 
13. کمیسر – بی زبان – هوش و ذکاوت 
14. کشور ساعت و چاقو – باالبر خودرو 
– شاخه ای از شمشیربازی 15. صحیح 
– ایدئولوژی حمایت از حقوق زنــان - 

سه کیلوگرم
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 پ ی  م ا ن ا ب د ی    ا خ  ل ا ق
 2 ر ک س   ا خ  م   ا ح  س ن   س ر
 3 ت م ا م ی  ت   ا د ب   گ  م ا ن
 4 و   و ا   ر ا ی  گ  ا ن   ف ن ی 
 5   گ  ی  ش ه   ح  س ا ب د ا ر   ز
 6 م و   ه و   ش ت ر   ا ر د ه  
 7 خ  ر ج    ن و ا ر   ا م ی    ک د
 8 ی    ا ق و ا م   ک ف ت ا ر   ی 
 9 ر ک   ب ل ر   ت ف ن گ    گ  ر ز
 10   ز و ر و   ه ا   د ا ن   س ل
 11 ف   ا س ل ا م ی  ه   ه م د م  
 12 ل ا ت   و ر ا م ی  ن   ا ی    م
 13 ا و ر د   د و ر   ف ر ز ا ن ه
 14 س ا   پ ی  ک ر   ب ت ا   ن ا ر
 15 ک ن ک و ر   د س ت ا ن د ا ز ی 
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۴

خبر

خوزستان    یک روحانی با 
طالب و دانشجویان، کمرهمت 
بستند تا از محله منبع آب 
اهواز محرومیت زدایی کنند. 
البته مطالبه گری های آن هــا 
بسیاری از مسئوالن و حتی 

رئیس جمهور را به این محله کشاند.
به گزارش مهر، حجت االسالم محمد گاشه از 
هفت سال پیش توفیق خدمتگزاری به مردم را 
در لباس امام زمان)عج( داشته و سه سال است 
امام جماعت پایگاه فرهنگی و اجتماعی مسجد 

انقالب مهدی)عج( است.
امام جماعت پایگاه فرهنگی اجتماعی منطقه 
منبع آب حاشیه شهرستان اهواز همراه هشت 
نفر از طالب و 16 نفر از دانشجویان، کارگروه های 
ــرای خــدمــت رســانــی فرهنگی -  مختلفی را بـ
اجتماعی و مــحــرومــیــت زدایــی از ایــن منطقه 

حاشیه شهر در نظر گرفت.
او به همراه این کارگروه، هر شب جلسات گروهی 
با برنامه های فرهنگی، ورزشی و برنامه های دیگر 
را بــرای جوانان برگزار می کرد و جمعه شب ها 
نیز هیئت با دعوت از سخنرانان کشوری برقرار 
می شد و دســت کم 350 نفر در ایــن برنامه ها 

حضور فعال دارند.
مطالبات مردمی بــرای رفع مشکالت منطقه 
مــنــبــع آب اهـــــواز، بــخــشــی از فــعــالــیــت هــای 
حجت االسالم گاشه و گروه جهادی اش بوده 
ــرای محرومیت زدایـــی از  کــه بــرکــات فــراوانــی ب

منطقه داشت.

آسفالت کــردن خیابان ها، حل مشکالت برق 
منطقه و برداشتن دو تپه خطر آفرین در منطقه 
از کارهای مهمی است که او و گروه های جهادی 
رقــم زده انـــد. همچنین با کمک ایــن گروه ها به 

نیازمندان رسیدگی می کرد.
حــجــت االســالم گــاشــه در ایـــام کــرونــا عـــالوه بر 
ضدعفونی کردن و توزیع محصوالت بهداشتی، 
نزدیک به 8 هزار بسته معیشتی از طریق خیران 
و نهادها جذب و به نیازمندان اهدا کرد. او حتی 
برای گره گشایی و رفع موانع ازدواج، 25 دست 
جهیزیه با کمک خیران و نهادها تهیه کــرد و 

ایــن جهیزیه ها به دخــتــران دم بخت نیازمند 
هدیه شد.

بازگشت  ۳۵  معتاد به چرخه زندگی ◾
او در مرکز نیکوکاری مسجد به نیازمندان و 
ــد؛ ولی امکان  بیمارانی که نیاز به درمــان دارن
پرداخت هزینه را نــدارنــد، پس از هماهنگی 
با بیمارستان ها آن ها را به بیمارستان معرفی 
ــرای بــرخــی از بــیــمــاری هــا نــیــز وام  ــ مـــی کـــرد. ب
درمــان پرداخت کرد. البته تیم های پزشکی و 
دندان پزشکی با مطالبات او و گــروه جهادی 

بــرای درمــان رایــگــان مــردم نیازمند به منطقه 
دعوت می شدند.

حـــجـــت االســـــــالم گـــاشـــه حـــتـــی در زمــیــنــه 
اشتغال زایی نیز ورود کــرده و مرکز پخت نان 
ــدازی  ــ محلی بــرای زنــان بی سرپرست را راه ان
نمود و آن هــا را صاحب شغل و درآمـــد کــرد. 
البته ایجاد کارگاه خیاطی برای هشت نفر که 
اکنون در آنجا مشغول به کار هستند از دیگر 
اقدامات او در زمینه ایجاد اشتغال برای افراد 

منطقه است.
امام جماعت پایگاه فرهنگی اجتماعی منطقه 
منبع آب حاشیه شهرستان اهواز حتی برای 
تحکیم بنیاد مهم خــانــواده و رشــد و ارتقای 
فرهنگی - تربیتی مردم این منطقه، حسینیه 
کودک را برای کودکان ایجاد کرد. عالوه بر آن 
جلسات مــشــاوره خــانــواده بــه صــورت رایگان 

برگزار می کرد.
با همت وی فرزندان خانواده های آسیب دیده 
در صــورت تمایل والدین بــرای آسیب زدایی و 

برنامه های تربیتی عضو می شدند.
در زمینه ترک اعتیاد با کسانی که برای تأسیس 
کمپ ترک اعتیاد در این محله اقدام کرده اند، 
همکاری کــرد. تاکنون بیش از 100 نفر بــرای 
ترک اعتیاد معرفی شده و 35 نفر از این افراد 
توانستند با تــرک اعتیاد به چرخه زندگی و 

کانون گرم خانواده برگردند.
همه ایــن اقــدام هــا با پــای کــار آوردن مسئوالن 
استانی و منطقه ای انجام شد و حتی شخص 

رئیس جمهور در این منطقه حضور یافت.

با همکاری یک روحانی و جمعی از دانشجویان

محله »منبع آب اهواز« به منبع خدمات جهادی تبدیل شد

خبرخبر
روزروز

همدان   »دهکده فناوری و نــوآوری کشاورزی، منابع 
طبیعی و صنایع غذایی« با امضای تفاهم نامه ای میان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استانداری همدان در 

این استان راه اندازی و فعال می شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در آیین امضای تفاهم نامه راه انـــدازی دهکده فناوری 

کشاورزی استان همدان گفت: همدان یکی از قطب های 
دانشگاهی کشور است که با داشتن دو دانشگاه بزرگ 
بوعلی سینا و دانشگاه صنعتی، فضای بسیار مناسبی 

برای تولید دانش بنیان است.
علی خیرالدین با اشاره به اینکه همدان دومین استان 
کشور برای راه انــدازی دهکده فناوری کشاورزی است، 

اظهار کــرد: بر اســاس تفاهم نامه امضا شده با وزارت 
جهاد کشاورزی قرار است 10 پردیس به عنوان دهکده 
فناوری کشاورزی با مشارکت معاونت فناوری و نوآوری 
وزارت علوم در نقاط مختلف کشور راه انــدازی شود که 
نخستین پردیس از این مجموعه در استان خراسان 

رضوی راه اندازی و فعال شده است.

خیرالدین با اشاره به اینکه داشتن زمین و فضای کار از 
جمله ملزومات توسعه شرکت های دانش بنیان است، 
افــزود: توسعه فضای پارک علم و فناوری استان همدان 
برای شکوفایی و رونق فعالیت های مرتبط ضروری است 
که انتظار می رود فضای این مجموعه با همکاری و حمایت 

استانداری و دستگاه های مسئول، توسعه پیدا کند.

خبر
آذربایجان غربی

   ثبت ششمین چهار قلوزایی در ارومیه
مادر اهل ارومیه در نخستین زایمان خود، 

در بیمارستان حضرت امام رضا)ع( این شهر 
چهارقلو به دنیا آورد تا ششمین مورد از چهار 

قلوزایی در استان آذربایجان غربی به ثبت برسد. 

طبق گفته پزشکان، حال عمومی مادر و نوزادان 
چهارقلو که سه دختر و یک پسر با وزن تقریبی 
یک کیلو و 400 گرم هستند و سه شنبه شب به 
دنیا آمدند، مناسب بوده و مشکلی در خصوص 
سالمتی آنان وجود ندارد. مدیر کل امور بانوان و 

خانواده استانداری آذربایجان غربی در عیادت از 
مادر و این نوزادان با اشاره به اجرای قانون جوانی 

جمعیت در استان گفت: در این قالب، امتیازات 
تشویقی برای همه خانواده هایی که فرزندان سوم 
یا بیشتر خود را به دنیا می آورند، اعمال می شود که 

این خانواده نیز در این خصوص کمک های الزم را 
دریافت می کنند. نّیر الهامی افزود: اعطای زمین به 
خانواده برای فرزند سوم و باالتر به مساحت ۲00 

مترمربع با تسهیالت ۱0 ساله و با دو سال تنفس 
در پرداخت اقساط؛ از جمله این موارد است.

فعالیت بزرگ ترین سایت 
پرورشی کشور در گناوه 

بوشهر  رئیس اداره شیالت گــنــاوه گفت: با 
تکمیل زیرساخت ها، مرحله نخست ذخیره سازی 
بچه میگو در 150 هکتار از شهرک شیالتی رودشور 
شمالی بــنــدر ریـــگ ایـــن شهرستان بــه عنوان 

بزرگ ترین سایت پرورش میگوی کشور آغاز شد.
ــزود: تأمین بچه میگو مــورد  ــ ســهــراب مــالیــی اف
ــــرای ذخــیــره ســازی در ســه طــــرح، توسط  نــیــاز ب
پــرورش دهندگان انجام شده و انتظار مــی رود با 
ذخیره سازی در هفته جاری، زمینه تولید 770 تن 

میگو در این سایت در سال جاری فراهم شود.
وی اظهار کرد: در صورتی که شبکه برق داخلی 
ــور کامل انجام می شد،  شهرک شیالتی رودشـ
تعداد بیشتری از طرح ها و حوضچه ها آمــاده 
ذخیره سازی بود؛ اما در زمان حاضر، سه مزرعه 
با 150 هکتار استخر، کار تولید را با نصب ژنراتور 

برق آغاز کرده اند.
رئیس اداره شیالت گناوه گفت: میزان برداشت و 
تولید هر مزرعه بستگی به وسعت استخر و نصب 
هواده )توربین اکسیژن هوا( دارد که نقش مؤثری در 

افزایش تولید و وزن میگو خواهد داشت.
مالیی بیان کرد: نوع میگو ذخیره سازی شده در این 
طرح ها از گونه »وانامی« است که دیگر سایت های 

استان و این شهرستان از آن استفاده می کنند.
گناوه با داشتن بیشترین نوار مرزی ساحلی در 
استان بوشهر، در زمینه طرح های توسعه آبزی 
پروری گام های خوبی برداشته است. هم اکنون با 
داشتن سه سایت پــرورش میگو به عنوان قطب 
ــن آبـــزی در استان  و بــزرگ تــریــن تولیدکننده ای
محسوب می شود. استان بوشهر با تولید ساالنه 
28 هزار تن میگو پرورشی، قطب نخست تولید این 

آبزی در کشور است.

ایجاد 400 شغل جدید در پارک 
علم و فناوری اردبیل 

اردبیل  رئــیــس پـــارک علم و فــنــاوری استان 
اردبیل از اشتغال زایی برای یک هزار و 600 نفر در 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور اردبیل 
در سال های اخیر خبر داد و گفت: پیش بینی 
می شود امسال هم بیش از 400 شغل جدید در 

پارک علم و فناوری استان ایجاد شود.
حبیب ابراهیم پــور با اشـــاره به نقش و جایگاه 
شرکت ها و واحدهای فناور جدید در افزایش میزان 
اشتغال در استان، اظهار کرد: در حال حاضر 35 
شرکت دانش بنیان و 118 واحــد رشد در استان 

اردبیل فعال اند. 
 رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل از فعالیت 
150 شرکت دانش بنیان پیشرو در استان خبر داد 
و گفت: این شرکت ها روی نمونه، کار می کنند و 
توسعه فعالیت آن هــا در استان مــورد توجه قرار 

گرفته است.
ابراهیم پور با اشــاره به برنامه ریزی برای فعالیت 
ســه شتاب دهنده قــوی در اســتــان افـــزود: هنوز 
مجوز شتاب دهنده در کشور صادر نشده؛ ولی با 
پیگیری های انجام شده، زمینه برای راه اندازی سه 

شتاب دهنده قوی در استان فراهم شده است.
ــان ایــنــکــه 7 مــیــلــیــارد تـــومـــان از  ــیـ وی بـــا بـ
ــیــس جــمــهــور بـــه تأمین  مــحــل اعـــتـــبـــارات رئ
زیرساخت های پارک علم و فناوری اختصاص 
یافته است، گفت: 68 میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی بــه شرکت های دانــش بنیان اســتــان از 

طریق بانک تجارت پرداخت می شود.
ابراهیم پور همچنین از راه انـــدازی مرکز نــوآوری 
اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در اردبیل خبر 
داد و گفت: این مرکز در اردبیل راه انــدازی شده و 
در کنار آن، ایجاد مرکز نوآوری تولید بذر دانه های 

روغنی در حال انجام است.

امام جماعت پایگاه فرهنگی اجتماعی منطقه »منبع آب« حاشیه شهرستان 
اهواز همراه هشــت نفر از طالب و ۱۶ نفر از دانشــجویان، کارگروه های 
مختلفی را برای خدمت رسانی فرهنگی - اجتماعی و محرومیت زدایی از 

این منطقه حاشیه شهر در نظر گرفت.
گزيدهگزيده

سمنان  رئــیــس پـــارک علم و 
فــنــاوری اســتــان سمنان گفت: 
تفاهم نامه همکاری بین پارک 
علم و فــنــاوری اســتــان سمنان 
و ترکیه بــرای همکاری بیشتر در زمینه های 
مهندسی نرم افزار، کشاورزی و انرژی منعقد 

شد.
محسن نظری افزود: این تفاهم نامه همکاری 
با پارک» ATEK Teknokent «  کشور ترکیه 

بسته شد.
وی با بیان اینکه پــارک علم و فناوری کشور 
ترکیه در زمــیــنــه هــای مهندسی نـــرم افـــزار، 
کشاورزی و انرژی تمرکز جدی دارد، ابراز کرد: 
این مجموعه جزو 10 پارک برتر کشور ترکیه 

به شمار می رود.

نظری با بیان اینکه کشاورزی نسل جدید از 
جمله ظرفیت ها و توانمندی های قدرتمند این 
پارک است، تأکید کرد: برگزاری رویدادهای 
تخصصی مشترک و ایجاد دفتری از پارک 
فناوری این کشور در پارک استان سمنان از 

جمله موارد پیگیری و مطرح شده است.
ــارک علم و فــنــاوری استان سمنان   رئیس پ
ــازار ترکیه بــرای  اظــهــار کـــرد: دسترسی بــه بـ
شرکت های دانش بنیان اســتــان سمنان از 
مهم ترین اهداف اجرای این تفاهم نامه است.
سال قبل در استان سمنان 73 شرکت دانش 
بنیان و 300 شرکت فناور توسعه و 9 شرکت 

خالق نیز مجوز فعالیت گرفتند.
پــارک علم و فناوری استان سمنان دارای 6 

پردیس تملیکی در کل استان است.

تهران  آیــیــن اســتــقــبــال از 
ــوف  ــ ــم مـــتـــبـــرک امــــــام رئ ــرچـ پـ
ــا)ع( و  ــرضــ ــ عــلــی بــن مــوســی ال
خادمان گرانقدر آن حضرت در 

شهرستان پردیس برگزار شد.
ــزارش آســتــان نــیــوز از تــهــران، خــادمــان  بــه گـ
امام رضا)ع( همزمان با دهه کرامت و سالروز 
والدت آن حضرت، با پرچم متبرک رضوی 

وارد شهرستان پردیس شدند.
خــادمــان پس از حضور در دفتر امــام جمعه 
شهرستان با استقبال صمیمانه مواجه شدند 
و طی نشستی کوتاه با نماینده ولی فقیه در این 

منطقه دیدار و گفت وگو کردند.
ورود پرچم متبرک گنبد حضرت علی بن موسی 
الــرضــا)ع( در جــوار آستان مقدس امــامــزاده 

سلطان مطهر)ع( حال و هوای امام  رضایی)ع( را 
در هفته کرامت به شهر بومهن بخشید و مردم 
با شور و هیجان نسبت به زیارت پرچم متبرک 

از همدیگر پیشی می گرفتند.
مراسم با استقبال از کاروان خادمان و پرچم 
متبرک بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، با حضور 
جمعی از مــســئــوالن شهرستانی و اقشار 
مختلف مــردم در محل گلزار شهدای شهر 

بومهن برگزار شد.
خدام حرم رضوی پس از گلباران و عطر افشانی 
مزار شهدای واالمقام هشت سال دفاع مقدس 
و شهدای مدافع حرم در جوار آستان مقدس 
امامزاده سلطان مطهر)ع(، ضمن ادای احترام 
به مقام شامخ آنان با آرمان های امام)ره(، شهدا 

و انقالب اسالمی تجدید پیمان کردند.

 امضای تفاهم نامه همکاری 
پارک علم و فناوری سمنان با ترکیه 

 کاروان زیر سایه خورشید 
به شهرستان پردیس رسید

خبرخبر

راه اندازی دهکده فناوری کشاورزی در استان همدان 
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