
 در فاصله حدود ۳۲ کیلومتری غرب شهرستان 
خرم آباد، معدن سنگ مرمریت گوهره وجود دارد 
که روزانه سنگ های بسیاری را روانه بازار می کند.
رنگی  طــیــف  دارای  ــاد  ــ آب خـــرم  گـــوهـــره  ســنــگ 
کرم روشن، کرم و بژ است که در درجــات پایین 

آن، رگه های طالیی و سیاه دیده می شود.
ســنــگ مــرمــریــت گـــوهـــره خـــرم آبـــــاد  یــکــی از 
مرمریت های مرغوب ساختمانی بوده که درجات 
ممتاز آن به صورت کوپ یا فــراوری شده صادر 
می گردد. درجات خوب آن نیز چنانچه به خوبی 

استخراج شوند با مرمریت های 
لــوکــس و گــران قــیــمــت بــرابــری 
می کنند. سنگ گوهره خرم آباد 

به دلیل مالیمت...

قطب انرژی کشور در حسرت اتصال به شبکه خط آهن است

خروج پروژه ریلی بوشهر از خط اعتبار  
سایه اندازی ورشکستگی

 بر کارخانه های سنگبری 

فراوری سنگ 
در لرستان 
لنگ می زند
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قادرآباد ناهوک تشنه است

روستاییان جنوب 
سیستان و بلوچستان 

در عطش آبرسانی 

تاالب گمیشان 
در شرایط فوق بحرانی قرار دارد

 پوشش بیمه ناباروری 
در اصفهان آغاز شد

رئیس جمهور 
امروز وارد ورامین می شود

 کتابخانه مرکزی یزد در فهرست 
بهترین کتابخانه های دنیا

2

2

4

4

3

3

خبر

خبر

سرمایه گذاری برای ساخت 
نیروگاه در واحدهای صنعتی

محیط  و  هماهنگی  مــعــاون  خوزستان   
و تجارت  وزیــر صنعت، معدن  کار  و  کسب 
ــرق بــرای  ــاه تــولــیــد بـ ــروگ ــی گــفــت: ســاخــت ن
واحدهای صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری 
بیش از 7 میلیارد دالر آغاز شده که پس از 
برای حوزه  برق  مگاوات  بهره برداری، ۱۴هــزار 

صنعت کشور تولید خواهد کرد.
اهواز  به  در جریان سفر خود  نیازی  مهدی 
بـــرای جــلــوگــیــری از قطعی بــرق  بــیــان کـــرد: 
این  تابستان  در  ویــژه  به  تولیدی  واحــدهــای 

نیروگاه ها ساخته می شود.
باید  تأمین برق صنعتگران  بــرای  افــزود:  وی 
بلند مدت  و  کارهایی به صورت کوتاه مدت 
انجام شود که برای بلند مدت از سال گذشته 
به دنبال راه انــدازی نیروگاه خاص واحدهای 
صنعتی هستیم. امید است با ساخت این 
نیروگاه ها از سال آینده این محدودیت تأمین 
برق برای واحدهای صنعتی را نداشته باشیم.
مــعــاون وزیـــر صمت در ادامـــه اظــهــار کــرد: 
ــا وزارت  هــمــکــاری خــوبــی در ســـال جـــاری ب
است  ــرار  ق اگــر  شد  توافق  که  داشتیم  نیرو 
محدودیتی در تأمین برق واحدهای صنعتی 
تا در زمان  از قبل اطالع دهند  انجام شود، 

محدودیت با چالش کمتری مواجه شوند.
به اجــرای طرح آمایش برای  با اشــاره  نیازی 
ــد تــولــیــدی در شــهــرســتــان هــای  ایــجــاد واحــ
مختلف افزود: آمایش سرزمین از سال قبل 
بــرای هر شهرستان  تا  است  انجام  در حال 
ایجاد اشتغال و واحــد تولیدی   بــرای  طرحی 

براساس ظرفیت منطقه ایجاد شود.

فعالیت های فرهنگی اولویت 
زندان های لرستان است

لرستان  مدیر کل زندان های لرستان گفت: 
ترویج و توسعه فعالیت های فرهنگی، قرآنی 
و تربیتی از مهم ترین اولویت های زندان های 

لرستان است.
عبدالمجید کشوری اظهار کرد: مردم به یاری 
رساندن و تصمیمات مسئوالن زندان  چشم 
و امید دارنــد که این امر یکی از نشانه های 
رفع  بــرای  فــردی  چنانچه  اســت.  مسلمانی 
مشکلش نسبت به شما حس اطمینان دارد، 
مورد  که  است  بــارز مسلمانی  نشانه های  از 

توجه ائمه اطهار)ع( نیز هست.
اینکه  بیان  با  لرستان  زنــدان هــای  کل  مدیر 
وجود پویایی و تالش در هر مجموعه سبب  
ــود، گــفــت:  ــی شـ ــی مــجــمــوعــه مـ ــعــال رشـــد وت
اقدامات بی سابقه ای در زندان های لرستان و 
در زمینه های زیرساختی، تشکیالتی و چه در 
انجام  به جامعه هدف  حوزه خدمات رسانی 

شده که قابل تقدیر و تشکر است.

 هزینه سفر به عتبات عالیات
 5میلیون تومان برآورد شد

کرمانشاه   مدیر کل حج و زیارت کرمانشاه از بازگشایی مرز 
خسروی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: برای هر هفته، 

اعزام ۱۰ کاروان ۴۰ نفره در دست اقدام قرار گرفته است.
»سعید کریمی خو« هزینه سفر به عتبات عالیات با محاسبه 
حمل  و نقل و هتل درجه یک را بین ۴ تا 5میلیون تومان برای 
هر نفر اعالم کرد و افزود: برای کاهش این قیمت با طرفین 
عراقی در حال مذاکره و رایزنی هستیم؛ هرچند آن ها مبلغ 

بیشتری را مطالبه کرده اند.
وی از وجود ۲۱ دفتر زیارتی در استان خبر داد و گفت: ۱7دفتر 
در شهر کرمانشاه و چهار دفتر نیز در شهرستان های کنگاور، 

سنقروکلیایی، جوانرود و اسالم آبادغرب قرار دارد.
مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه در ادامه سخنانش 
همچنین از اعزام دو کاروان ۱۳5 و ۱۱5 نفره استان به سرزمین 
وحی از طریق فرودگاه بین المللی حضرت امام)ره( تهران خبر 
داد و گفت: کاروان دیگر زائران استان کرمانشاه نیز با ۸5 نفر  

هفته آینده عازم این سفر معنوی خواهد شد.
وی ادامه داد: در مراسم حج امسال ۳۳5 زائر استان کرمانشاه 
در قالب دو کاروان اهل تسنن و یک کاروان اهل تشیع به 
خانه خدا اعزام و در مناسک حج ابراهیمی شرکت می کنند.

کریمی خو یادآوری کرد: دولت سعودی هزینه مناسک حج 
سال آینده را ۴5۰۰ دالر که معادل ۱۳5 میلیون تومان فعلی 
برای  الزم  رایزنی های  البته  که  کــرده است  تعیین  می شود، 

کاهش این مبلغ قطعاً انجام خواهد شد.

تربیت راوی در دستور کار قرار دارد
کرمان  مدیر کل تبلیغات اسالمی استان کرمان گفت: یکی از 
اهداف فرهنگی و اجتماعی ما ترویج فرهنگ و مکتب سلیمانی 
است که در این راستا آمــوزش راوی در دستور کار قــرار دارد. 
حجت االسالم غالمحسین حقانی با اشاره به اهم رویکردها 
و فعالیت های سازمان تبلیغات اسالمی در استان کرمان گفت: 
اهم وظیفه سازمان تبلیغات اسالمی، رساندن و اقناع سازی 
پیام به مردم است تا بر این اساس مردم به صورت جهادی و 
خودجوش، مروج فرهنگ دینی باشند. حجت االسالم حقانی 
ایــن اســت که مساجد در حوزه های  ما  رویــکــرد  کــرد:  اضافه 
مختلف اجتماعی و فرهنگی در سطح محله ورود پیدا کنند و در 
این راستا برای ائمه جماعات نیز برنامه هایی تعریف شده است.

به دلیل مدیریت دوگانه  

نبض خدمات در بیمارستان کودکان تبریز کند می زند
ــی-  ــرق آذربـــایـــجـــان ش
مرتضائی   یحیی   سید 
مردانی  »زهــرا  کودکان  بیمارستان 
بــزرگ تــریــن مرکز  بــه عــنــوان  آذر« 
درمانی تخصصی کودکان منطقه 
به  زمینی  در  کشور  غــرب  شمال 
وسعت ۹ هکتار از حدود یک ماه قبل، فعالیت 
رسمی خــود را شــروع کــرده اســت. به دلیل قرار 
داشتن این مرکز درمانی در جاده تبریز- باسمنج 
لحاظ  از  ــژه  ویـ بــه  مــراجــعــان،  بـــرای  را  مشکالتی 
رفت وآمد به دلیل فاصله ۱۰ تا ۱5 کیلومتری از مرکز 

شهر، به وجود آورده است.
تمامی هزینه های ساخت و تجهیز این بیمارستان 
با زیربنای 55 هزار مترمربع توسط خانواده مردانی 

آذر؛ خیر تبریزی تقبل شده است.
این مرکز درمانی 5۴۰ تختخوابی که قابل افزایش 
به ۶۴۰ تخت است، در حال حاضر با ۲7۰ تخت 
اشــغــال شــده بــه بــیــمــاران ارائـــه خدمت می کند. 
5۰درصد مراجعان از استان های همجوار می باشند 
و  با مشکالت بسیاری دســت  در حــال حاضر  و 

پنجه نرم می کنند.
این روزها تغییر مکان بیمارستان کودکان تبریز و 
به شهرک خــاوران، مشکالت  از شهر  آن  انتقال 
بــســیــاری را بـــرای مـــردم و کـــادر درمـــان بــه وجــود 
امکانات  نبود  شهر،  مرکز  از  دوری  اســت.  آورده 
ایاب و ذهاب، کمبود امکانات نرم افزاری، نبود راه 
دسترسی مناسب، کمبود نیروی انسانی و مهم تر 
از همه، چالش های مدیریتی و بروز اختالف بین 
مدیریت دانشگاه علوم پزشکی با خیر سرمایه گذار 

از جمله این مشکالت است.

مشکالت مدیریتی  ◾
رئیس بیمارستان کودکان زهرا مردانی آذر با تأیید 
وجود مشکالت ذکر شده، مهم ترین، بزرگ ترین و 
به  را مربوط  بیمارستان  این  محوری ترین مشکل 
مسائل مدیریتی خواند و گفت: هم اکنون شاهد 
حاکمیت مدیریت دوگانه در بیمارستان هستیم 
که سبب ایجاد هزاران مشکل ریز و درشت شده 
است. عباسعلی درستی با ابراز تأسف از شرایط 
به وجود آمده در این مرکز درمانی و آموزشی، نبود 
نقل  و  حمل  ناوگان  نبود  مناسب،  دسترسی  راه 
و  همراه  تلفن های  نامناسب  آنتن دهی  عمومی، 
اینترنت، نبود روشنایی کافی در معابر و مشکالت 
این مجموعه  از جمله معضل های  را  کادر درمان 

بیان کرد.
وی چالش های مدیریتی بیمارستان کودکان تبریز 
را به قدری بزرگ و الینحل برشمرد که ادامه مسیر 

کنونی را غیرممکن خواند.
می کنم  اذعــان  تعارف  بــدون  کــرد:  اظهار  درستی 
کنونی،  ــد  رون بــا  بیمارستان  ایــن  اداره  امــکــان  کــه 
سابقه  ســال  چندین  با  بنده  و  اســت  غیرممکن 
آذربایجان  درمــان  و  بهداشت  حــوزه  در  مدیریت 
این  تا کنون در  به دلیل شوق قلبی  تنها  شرقی، 

مجموعه دوام آورده ام.
وی با انتقاد از نحوه نگرش های مدیریتی خیر به 
بیمارستان، یادآور شد: هر چند ایشان هزینه های 
عهده  بر  مجموعه  بــرای ساخت  را  باالیی  بسیار 
اداره  کــه  داشـــت  نظر  در  باید  امــا  اســـت؛  گرفته 

تفاوت های  مکان ها  سایر  مدیریت  با  بیمارستان 
از  یکی  بــیــمــارســتــان،  اداره  دارد.  بــزرگــی  بسیار 
در جهان  مدیریت ها  و سخت ترین  پیچیده ترین 
به شمار می رود و تخصص های خاص خودش را 

می طلبد.
درستی ادامه داد: هم اکنون به اندازه ای مدیریت 
بیمارستان، سخت و ناممکن شده که حتی برای 
تعویض اتاق ها و مسائل جزئی مهندسی و فنی 
باید اجازه خیر حاصل شود که این روند برخالف 
مدیریت بیمارستانی است. اگر مدیریت، اختیارات 
خاص خود را نداشته باشد، معنی و مفهوم اداره 

بیمارستان، محلی از اعراب نخواهد داشت.
وی با اشاره به رایزنی ها و مذاکرات مختلف خود 
و فصل مشکالت  بــرای حل  با خیر سرمایه گذار 
مدیریتی، از بی نتیجه بودن این مذاکرات خبر داد و 
گفت: تنها راهکار برون رفت از مشکالت مدیریتی 

بیمارستان کودکان تبریز، توجیه کارشناسی خیر 
توسط مدیران باالدستی است.

ــریــن مــشــکــالت  ــکــی دیـــگـــر از مــهــم ت ــی ی ــتـ درسـ
سرویس دهی  نبود  را  تبریز  کــودکــان  بیمارستان 
این  به  حومه  و  تبریز  اتوبوسرانی  واحــد  شرکت 
مجموعه عنوان و اضافه کرد: با وجود اینکه بارها 
برای حل این مشکل با شهرداری و شورای اسالمی 
شهر تبریز مذاکره شده؛ اما این مذاکرات تاکنون 

هیچ نتیجه ای نداشته است.
و جاده های  معابر  در  مناسب  روشنایی  نبود  وی 
ســرویــس دهــی ضعیف  بــیــمــارســتــان،  بــه  منتهی 
ایــنــتــرنــت، نــبــود مــهــدکــودک بـــرای فــرزنــدان کــادر 
و کادر  پایین بودن اضافه کاری پرستاران  درمــان، 
درمان، نبود پزشک مقیم در اورژانــس، نبود بوفه 
محل  و  بیماران  همراهان  استفاده  بــرای  مناسب 
نامناسب دفع پسماندها را از دیگر مشکالت مهم 

بیمارستان کودکان مردانی آذر بیان کرد.
درستی، فضای فیزیکی بیمارستان را هم نامناسب 
و مغایر با اصول مهندسی مرکز درمانی بیان کرد 
این بیمارستان به عنوان مرکز  و ادامه داد: چون 
نیازمند  می گیرد،  قرار  بهره برداری  مورد  آموزشی 
است  دانشجویان  و  استادان  بــرای  ویــژه  امکانات 

کتابخانه، رختکن های  نبود  نیز  زمینه  این  در  که 
آموزشی  کالس های  و  آقایان  و  بانوان  مخصوص 

بیشتر به چشم می خورد.

برای حل مشکالت، پا در میانی کنید ◾
امور  و  بازرسی  و  نظارت  معاون  زمینه  همین  در 
کل  بازرسی  سازمان  رئیس  اجتماعی  و  فرهنگی 
تبریز  کودکان  بیمارستان  محل  از  که  نیز  کشور 
فــراوان این  بازدید می کرد، ضمن تأیید مشکالت 
ابراز تأسف از مشکالت بی شمار  با  مرکز درمانی 
این مرکز درمانی، اظهار کرد: با توجه به مشکالتی 
که مردم، مراجعه کنندگان، بیماران و کادر درمان 
این بیمارستان با آن ها دست به گریبان هستند، 
بدون وساطت و پادرمیانی بزرگان این شهر تاریخی 
از جمله امام جمعه و استاندار، مشکالت همچنان 

باقی خواهند ماند.

نــشــان می دهد  ــزود: شــواهــد  ــ اف جعفر کــاظــم پــور 
قرارداد ساخت و تجهیز بیمارستان کودکان تبریز 
به گونه ای تنظیم شده که نمی توان ایرادی به خیر 
و مرد نیکوکاری که با هزینه های میلیاردی، آن را 
ساخته، متوجه کرد. بر همین اساس تنها با روش 
ریش سفیدی و مذاکره باید به دنبال حل مسائل 

مدیریتی آن بود.
را  بیمارستانی  و  درمــانــی  مــراکــز  اداره  کــاظــم پــور 
متفاوت تر از نگرش های خیران و نیکوکاران نسبت 
به ساخت مــدارس و مساجد بیان و اضافه کرد: 
بیمارستان  مثل  بزرگی  مرکز  اداره  تــردیــد،  بــدون 
کودکان تبریز، نیازمند تخصص های ویژه ای است 

که نمی توان آن را نادیده گرفت.
وی مشکل اصلی و مهم بیمارستان کودکان تبریز 
را مدیریتی خواند و با بیان اینکه سایر مشکالت 
یـــادآور شد:  اســت،  قابل حل  اعتبارات  تزریق  با 
مسائل مدیریتی با پول قابل حل نیست و باید 
در این زمینه تدبیر کرد. معتقدم اگر بزرگان شهر 
بیمارستان  ایــن  نشوند،  عمل  وارد  سریع  تبریز 
ظرف ۶ ماه آینده به کلی تعطیل خواهد شد و این 
برای مردم آذربایجان شرقی و استان های همجوار 

زیان بار است.



   ذخایر آبی 
تهران، نامطلوب 
است  
تهران   استاندار 
تهران گفت: ذخایر 
آبی در استان، 
نامطلوب است و 
مردم باید مدیریت 
مصرف داشته باشند 
تا با صرفه جویی 
مناسب بتوانیم این 
خشکسالی را پشت 
سر بگذاریم.

محسن منصوری 
گفت: ۶۴۰ میلیون 
مترمکعب، ذخایر آب 
سدهای استان تهران 
است که صرفه جویی 
مردم  را در مصرف 
آب می طلبد.

خبر بــوشــهــر- مــرضــیــه 
جهاندیده   راه آهن بوشهر- 
شیراز- عسلویه، پــروژه ای که 
در ســال ۸۶ و تــوســط دولــت 
نهم کلید خورد. پروژه عظیمی 
که قرار بود با اجرایی شدن آن، 
قطب بزرگ انرژی کشور به شبکه سراسری ریلی 
متصل شود و سهم زیــادی در رونــق اقتصادی 
کشور ایفا کند و آبادانی را برای استان بوشهر به 

ارمغان بیاورد.
خبر خوبی که برای بوشهری ها در حکم رهایی از 
بن بست بود. بن بستی که علت العلل بسیاری 
از پسرفت ها و به کامیابی نرسیدن این استان 
زرخیز در زمینه مبادالت تجاری، اقتصادی و حتی 
توریستی و گردشگری بود. بوشهری ها سال ها و 
سال ها منتظر سوت قطاری بودند تا اقتصادشان 
را بیدار کند و تکانی به وضعیت معیشت و کسب 
و کارشان بدهد. حاال ۱۵ســال بعد از این ماجرا، 
هنوز هیچ قطاری به هیچ ایستگاهی در بوشهر 
نرسیده و چشمان منتظر مردم، توده هایی از شن 
و ماسه و چند ماشین کهنه و قدیمی راهسازی را 
به جای ریل قطار در نقطه هایی از استان مشاهده 
می کنند. صحنه هایی که بیش از هر چیزی مایه 
تأسف و حسرت همگان مــی شــود و ایــن نکته 
ــرژی کشور  را مــدام یـــادآوری می کند که قطب ان
بــر خــاف وعــده هــای مکرر دولــت هــا، جایی در 
برنامه های توسعه کشور ندارد و بوشهر همچنان 
باید تنها بندر جنوبی ایران باشد که به شبکه ریلی 

متصل نیست.

ریل بوشهر ◾
شروع به کار دولت سیزدهم برای پروژه راه آهن 
بوشهر، خوش خبر بود. رئیس جمهور در سفری 
که مهر ماه ۱۴۰۰ به استان بوشهر داشت، ضمن 
بازدید از قطعه ۱۰ این پروژه در تنگستان گفت: 
باید اعتبارات این پروژه به طور حتم در بودجه 
سال آینده گنجانده شود. خبری که در صورت 
تحقق می توانست پویایی و رونــق اقتصادی را 

برای استان بوشهر به همراه بیاورد.
آیـــت هللا رئیسی در سفر خــود بــه بوشهر به 
خبرنگاران بوشهری گفت: وزیر راه و شهرسازی 
باید تمام بخش های مختلف مرتبط با پــروژه 
راه آهن شیراز- بوشهر را برای تأمین منابع مالی 
مورد نیاز از طریق سه کانال فاینانس، تهاتر و 

صنایع مختلف انجام دهد.
ــن مــوضــوع زمــانــی سبب امـــیـــدواری هــر چه  ای
بیشتر بــوشــهــری هــا شــد کــه رئــیــس ســازمــان 
ــاره به  ــا اشــ مــدیــریــت و بــرنــامــه ریــزی اســتــان ب
تصویب ۴۰۰میلیون دالر برای راه آهن بوشهر- 

شیراز- عسلویه گفته بود: این اعتبار در قالب 
دو سفر رئیس جمهور به استان های بوشهر و 
فــارس مصوب شــده اســت که سهم هر استان 

۲۰۰میلیون دالر است.
ــاره در دل فــعــاالن  ــ ایـــن مــوضــوع، امــیــدی دوبـ
اقتصادی و مردم بوشهر زنده کرد. بوشهری ها 
امــیــدوار بودند که ســال ۱۴۰۱ شــروع دوبـــاره ای 
برای رسیدن به یکی از مطالبات اساسی و کلید 
پیشرفت استانشان باشد؛ اما روند امور، خیلی 

زود این امید را کمرنگ و به ناامیدی بدل کرد.

بوشهر از اولویت راه آهن خارج شد ◾
در حالی که پروژه راه آهن بوشهر وارد پانزدهمین 
ســال خــود می شود و تمام اقتصاددانان تأکید 
ویژه ای بر انجام آن جهت رشد اقتصادی کشور 
ــق و  ــروژه، رون داشته و معتقدند با انجام ایــن پـ
رشد اقتصادی زیادی نه تنها نصیب استان که 
کل کشور می شود؛ اما باز هم در سایه سکوت 
و انفعال نمایندگان استان بوشهر در مجلس و 
سایر مسئوالن، این پروژه حیاتی از اولویت راه آهن 
کشور خارج شد و سرنوشت آن باز هم به درهای 

بسته  نبود اعتبار و سرمایه گره خورد.
معاون وزیــر راه با وجــود تأکید بر اتصال مراکز 

استان ها به شبکه ریلی برای سهولت، کم هزینه 
ــاال، کاهش  کــردن جابه جایی مسافر و حمل ک
تــصــادفــات رانــنــدگــی، صرفه جویی در مصرف 
سوخت و ارتقای سطح ایمنی حمل و نقل، بار 
دیگر نام استان بوشهر را از فهرست اولویت های 
راه آهن کشور حذف کرد و گفت: سه مرکز استان 
دیــگــر شــامــل اســتــان هــای کــردســتــان، اردبــیــل و 
چهارمحال و بختیاری در ســال جــاری و سال 
آتی به شبکه ریلی کشور متصل می شوند تا به 
عــنــوان بیست و سومین، بیست وچهارمین و 
بیست وپنجمین مرکز استان از مزایای راه آهن 

برخوردار شوند.

بوشهری ها منتظر پاسخ هستند ◾
اکنون مردم بوشهر از نمایندگان خود در مجلس 
ــورای اســامــی کــه مــدافــع حــقــوق آن هـــا در  شــ
سیاست های کان و برنامه های توسعه کشور 
هستند می خواهند تا پاسخ قانع کننده ای به 
آن ها دربــاره وضعیت راه آهــن بوشهر به عنوان 

اساسی ترین مطالبه  آن ها بدهند.
نمایندگان استان باید به مــردم توضیح دهند 
که چرا با وجود تأکید رئیس جمهور بر اتصال 
بوشهر به شبکه ریلی کشور و تأمین اعتبار آن، به 

فاصله چند ماه ناگهان بوشهر از اولویت راه آهن 
کشور خارج شده و استان های دیگری که سهم 
به مراتب کمتری در حوزه انرژی و اقتصاد کشور 
ــد، جایگزین بوشهر شده اند؟ چرا استان  دارن
بــنــدری بوشهر بــا آن همه منابع عظیم، باید 
تنها بندری باشد که هنوز به شبکه ریلی کشور 
متصل نشده و در زمره آخرین استان هایی است 
کــه در ایــن بن بست فیزیکی گیر کــرده و هیچ 

اراده ای برای برون رفت ندارد.
در زمان حاضر در استان بوشهر قطعه ۱۰ پروژه 
راه آهن در حد فاصل شهر اهرم به کلمه به طول 
۲۵ کیلومتر فعال است و برای این قطعه، ۶۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون ۱۵۰ 

میلیارد تومان هزینه شده است.
آن طور که پیشتر برای طرح راه آهن شیراز- بوشهر 
هدف گذاری شده، جابه جایی سه میلیون تُن بار 
در سال اول بهره برداری و افزایش تا ۶ میلیون تُن 
طی ۱۰ سال، جابه جایی یک میلیون مسافر در 
سال اول بهره برداری و افزایش تا ۲ میلیون نفر طی 
۱۰ سال پیش بینی شده است که بی شک رونق 
اقتصادی و اجتماعی را برای این استان به ارمغان 
می آورد. این پروژه که از سال ۸۶ آغاز شده، تنها ۲۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قطب انرژی کشور در حسرت اتصال به شبکه خط آهن است

خروج پروژه ریلی بوشهر از خط اعتبار  

خبرخبر
روزروز

رئیس جمهور امروز وارد ورامین می شود
تهران   معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران از 
سفر رئیس جمهور به شهرستان های ورامین، پیشوا 
و قرچک خبر داد و گفت: ایــن سه شهرستان امــروز 
میزبان رئیس جمهور خواهند بود. سید عباس جوهری 
اظهار کرد: امروز رئیس جمهور محترم به اتفاق هیئت 
همراه به دیار ۱۵خرداد، شهرستان های ورامین، پیشوا 

و قرچک سفر خواهند کرد. وی ادامه داد: در این  سفر 
رئیس جمهور از برخی پروژه های مهم این سه شهرستان 
بازدید خواهند داشت. همچنین جلسه ای به منظور 
بررسی مسائل، مشکات و نیازمندی های مختلف 
ــن، پیشوا و قــرچــک بــا حضور  شهرستان های ورامــی
رئیس جمهور، هیئت همراه، استاندار تهران و برخی 

مسئوالن استانی و شهرستانی تشکیل خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران عنوان کرد: 
اخیراً مصوباتی جامع و کامل برای تمامی شهرستان های 
استان تهران با حضور ریاست محترم جمهور در شورای 
اداری استان تهران مطرح و مصوب شده است؛ لکن با 
حضور رئیس جمهور محترم در این سه شهرستان، 

عاوه بر آن مصوبات کلی، مصوباتی هم برای رفع برخی 
مشکات ویژه این سه شهرستان به تصویب خواهد 
رسید. جوهری افـــزود: آیــت هللا رئیسی پیش از این 
سفر، بــه شهرستان های پــردیــس، شــهــریــار، مـــارد و 
قدس نیز سفر داشته اند و در فرصت های آتی به سایر 

شهرستان های استان  تهران نیز سفر خواهند کرد.

در حاشیه

27 اثر 
ناملموس 
آشپزی گیالن 
به ثبت ملی 
رسید

گیالن   مدیر کل 
میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 
دستی گیان از ثبت 
ملی ۲۷ اثر ناملموس از 
فرهنگ آشپزی استان 
خبر داد و گفت: نیمه 
دوم تیر ماه، شهر رشت 
-شهر خاق خوراک 
یونسکو- میزبان 
جشنواره غذاهای بومی 
و محلی خواهد بود.
وی گفت: شهر رشت 
سال ۱۳۹۴ به عنوان 
تنها شهر خاق 
خوراک در فهرست 
شبکه شهرهای خاق 
یونسکو قرار گرفت که 
این موضوع ظرفیت 
گردشگری را افزایش 
داد.
ولی جهانی اظهار کرد: 
برگزاری جشنواره های 
تخصصی در گیان با 
هدف ترویج فرهنگ، 
آداب و سنن مناطق 
مختلف استان و 
جذب گردشگران 
داخلی و خارجی در 
شهرستان های مختلف 
استان برنامه ریزی شده 
است.

خبر
مرکزی

   اجرای طرح جهاد آبرسانی به 1۰هزار 
روستای کشور

 معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت 
مهندسی آبفا کشور از اجرای طرح جهاد آبرسانی 

خبر داد و گفت: در این طرح قرار است با همکاری 

قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( 1۰هزار روستای 
کشور طی 3۶ ماه آبرسانی شوند.

هاشم امینی که با هدف سرعت بخشیدن 
به اجرای پروژه های آب و فاضالب استان 

مرکزی سفر کرده بود، گفت: با شرایطی که 

خشکسالی های متوالی در کشور ایجاد کرده، 
وزارت نیرو به دنبال طرح هایی برای آبرسانی 
به شهرهای دارای تنش آبی در کشور است که 

اجرای آن ها شروع شده است.
وی با اعالم اینکه یکی از شهرهایی که در کشور 

فرایند آبرسانی در آن به دو صورت انجام می گیرد، 
شهر ساوه است، بیان کرد: بخشی از آب مورد نیاز 

ساوه از طریق آب شیرین کن ها در اختیار مردم 
قرار می گیرد و بخشی دیگر هم در شبکه توزیع، به 

دست اهالی می رسد.

 پوشش بیمه ناباروری 
در اصفهان آغاز شد

اصفهان  وزیر بهداشت و درمان گفت: برای 
ــار نــابــاروری تحت پــوشــش بیمه  نخستین ب
سامت در اصفهان از اول خرداد ماه امسال 

اجرایی شده است.
بهرام عین اللهی در سفرش به اصفهان افزود: 
بر این اساس۹۰ درصد خدمات ناباروری تحت 

پوشش بیمه سامت است.
وی گــفــت: از ابـــتـــدای خــــرداد امــســال نیاز 
بــه پــرداخــت هــزیــنــه هــای نـــابـــاروری نیست و 
با مراجعه به ایــن مــراکــز، هزینه های درمانی 
بــیــمــاران کامل از صــورت حــســاب آن هــا کسر 

می شود. 
ــزود: بــه دنــبــال  ــ ــر بــهــداشــت و درمــــان افـ ــ وزی
مــانــدگــاری نــیــروهــای متخصص، ۲۰ درصــد 
ــه مــنــاطــق مــحــروم  افـــزایـــش رشــتــه پــزشــکــی ب
اختصاص داده شــده که بر اســاس آن، افــراد 
پذیرفته شده باید از نیروهای محلی و بومی 
بــاشــنــد تــا پــس از اخـــذ تخصص در منطقه 
بمانند و مشکل کمبود پــزشــک در مناطق 

محروم رفع شود.
وی با بیان اینکه سقف کارانه و پلکان درآمد 
پزشکان متناسب با محل خدمت آن ها تعیین 
خواهد شد، اظهار کرد: نسبت درآمد پزشکان 
شاغل در مناطق محروم و کانشهرها اصاح و 
باز تعریف می شود. به طوری که توزیع پزشک 

با سند آمایش سرزمین منطبق شود.
ــرای ۱۰۰درصــــدی طرح  وزیـــر بهداشت از اجـ
نسخه نویسی الکترونیکی از دی مــاه سال 
گذشته در کشور و استان اصفهان خبر داد 
و گفت: با اجــرای این طــرح، در بیمه سامت 

نسخه غیر الکترونیک نداریم.

600 کودک کار 
در استان کرمانشاه 

شناسایی شدند

کرمانشاه    مــدیــر کــل بهزیستی استان 
کرمانشاه گفت: براساس برآوردها بین ۶۰۰ تا 
۸۰۰ کودک کار در استان وجود دارد که در حال 

تهیه بانک اطاعاتی از آن ها هستیم.
ــار به  فــرحــنــاز محمدی اظــهــار کـــرد: کـــودک ک
فــرد زیــر ۱۸ ســال اطــاق مــی شــود کــه بــه دلیل 
ــد ســرپــرســتــی و مشکات  بــی ســرپــرســتــی، ب
اقتصادی مجبور به تأمین مایحتاج زندگی 

است.
وی با اشــاره به اینکه بـــرآورد می شود ۶۰۰ تا 
۸۰۰ کودک کار در استان وجود داشته باشد، 
عنوان کرد: از اواخر سال گذشته، تهیه بانک 
اطاعاتی این کودکان با توجه به اسکن عنبیه 
در حــال انجام اســت که با تکمیل ایــن بانک 
اطاعات برای همکاری های بیشتر در اختیار 

دستگاه های دیگر قرار می گیرد.
ــوزش و ادامـــه  ــ مــحــمــدی دربــــاره وضــعــیــت آم
تحصیل کودکان کار گفت: دو نهاد همکار در 
این زمینه، ثبت احــوال و آمــوزش و پــرورش به 
خوبی برای شناسنامه دار کردن کودکان فاقد 
شناسنامه و ادامـــه تحصیل آن هــا همکاری 
می کنند و اقدامات در زمینه دعوت به فضای 

آموزشی انجام می شود.
وی گفت: هم اکنون سه مرکز فعال در شهر 
کرمانشاه وجود دارد که کل استان را پوشش 

می دهند.
 ۳۷۸ پــرونــده فعال کــودکــان کــار در یک مرکز 
ــه آموزشی وجود  شبانه روزی و دو مرکز روزان
دارد که کــودکــان کــار از ایــن طریق از خدمات 

تخصصی بهره مند می شوند.
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ــادی از  ــ خوزستان   زمـــان زی
حادثه متروپل نگذشت که ۵۳ 
خانوار ساکن ساختمانی به نام 
»عــدالــت۲« متعلق بــه تعاونی 
بیمارستان ابوذر واقع در منطقه ۳۰۰دستگاه 
اهواز در اعتراض به اینکه این ساختمان ، بدون 
پایانکار و نیمه کاره به بهره برداری رسیده، از 
ترس خراب شدن آن را ترک کــرده، در فضای 

سبز مقابل ساختمان چادر زدند.
اهالی مجتمع مسکونی عدالت ۲ در حالی 
بیش از پنج سال در آنجا سکونت دارند که این 
ساختمان پایانکار نداشته و یک بار سال ۹۲ 
فرونشست و فنداسیون آن خبرساز شده بود.
به گزارش فارس پس از حادثه ناگوار متروپل 
آبادان نگاه ها به سمت ساختمان های ناایمن 
به ویــژه مجتمع های مسکونی دوخته شده 

است.
  
حکم تخلیه ساختمان ابالغ شد ◾

محمدرضا قنواتی؛ شهردار منطقه هشت 
ــواز بــا تأیید ناایمن بـــودن این  شــهــرداری اهـ
ساختمان اظهار کرد: این ساختمان سال ۸۷ 
پروانه ساخت وساز گرفت؛ اما از سال ۹۰ تا ۹۴ 
حکم توقف عملیات آن صادر شد؛ ولی مالک 
بــدون توجه به این اخطارها ساخت وســاز را 
ادامــه داده اســت.وی با بیان اینکه هیچ گونه 
پایانکاری بــرای این ساختمان صــادر نشده، 
ــــزود: جــدا از استحکام ساختمان، چاله  اف

آسانسور، حفاظ ندارد. 

دور راه پله ها در زیرزمین حفاظ نیست. برق 
در چاله آسانسور، آویــزان مانده و انشعابات 

غیرمجاز است.
شهردار منطقه هشت شهرداری اهواز درباره 
صدور حکم تخلیه ساختمان گفت: بنده به 
تمام ساکنان و مالک ساختمان اباغ کردم این 
مجتمع باید تخلیه شود؛ چرا که این ساختمان 

از نظر ما محیط کارگاهی و خطرناک است.
قنواتی با انتقاد از سکونت در این مجتمع و 
ایجاد ناامنی روانی برای شهروندان، بیان کرد: 
ساکنان انتظار دارند شهرداری، استانداری 
و... بــرای آن هــا خانه بخرد، در حالی که در 
صورت تأیید ناایمن بودن ساختمان از سوی 
سازمان نظام مهندسی، مالک موظف است 
ــرای آن هــا بخرد یــا کــرایــه کند و یا  خــانــه ای ب

پولشان را به روز پرداخت کند.

60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ◾
کــوروش خواجوی؛ رئیس سازمان نظام فنی 
مهندسی خوزستان در این زمینه اظهار کرد: 
این ساختمان سال ۸۷ پروانه ساخت وساز 
گرفته و در این پروانه نام یک شرکت مهندسی 
بــه عــنــوان ناظر درج شــده کــه عضو سازمان 
نبوده اســت.  وی افــزود: بنا به تحقیقاتی که 
انجام شد، اسکلت و سفت کاری ساختمان 
سال ۹۲ تمام شده بود و تا سال ۹۷ برخی از 
قسمت های ساختمان توسط برخی از مالکان 

نازک کاری  شده است.
رئیس سازمان نظام فنی مهندسی خوزستان 
گفت: ناظران سازمان فنی مهندسی از سال 

۹۵ تا ۹۷ با شرکتی که مسئول نظارت از این 
ساختمان بوده به صورت شخصی همکاری 
کــردنــد؛ امــا تمام گــزارشــاتــی کــه آن شرکت و 
ناظران حقیقی سازمان فنی مهندسی به عنوان 
شخص حقیقی به شهرداری ارسال کرده اند، 
مبنی بر این بوده که کار باید متوقف و پایانکار 

ساختمان صادر نشود.
خواجوی با بیان اینکه شهرداری پایانکاری 
ــکــرده اســت،  ــادر ن ــرای ایـــن ســاخــتــمــان صــ ــ ب
عنوان کــرد: صــدور پایانکار به معنای مجوز 
بــهــره بــرداری اســت. در حالی  کــه اهــالــی این 
ساختمان بـــدون بــهــره بــرداری در آن ساکن 

شدند.
وی با تأکید بر اینکه ساختمان »عدالت ۲« 
یک کارگاه ساختمانی با ۶۰ درصد پیشرفت 
ــرد: دســتــگــاه هــای  ــ ــان ک ــی ــت، ب فــیــزیــکــی اســ
ــرق، گــاز و...( بــه این  خــدمــات رســان )آب، بـ
ساختمان انشعاب ندادند و اکنون انشعابات 

آب، برق و... ساختمان، غیرقانونی است.
وی افزود: این ساختمان مشکل سازه ای دارد 
و آنچه باید فوری به آن رسیدگی شود، مربوط 
به نورگیرها، چاله آسانسورها و... است که باز 

هستند و خطر آن ها بیش از سازه است.
خواجوی با طرح این سؤال مبنی بر اینکه بر چه 
اساسی ساختمانی که پایانکار ندارد مردم در 
آن ساکن شدند، گفت: به نظر می رسد افرادی 
کــه اقـــدام بــه خرید ملک در ایــن ساختمان 
کردند از روی ناچاری بود؛ زیرا کاماً مشخص 

است این مجتمع قابل سکونت نیست.

تخلیه ساختمان عدالت در اهواز با دستور شهرداری  

ترس از تراژدی متروپل، ساکنان یک مجتمع را آواره کرد 

گزارش



تولید ۱۰ اثر 
فاخر هنری با 
همکاری بنیاد 

فارابی
یزد   مدیر کل امور 

هنری بنیاد شهید و 
امور ایثارگران کشور 

از توافق با بنیاد 
سینمایی فارابی 

برای تولید ۱۰اثر 
فاخر هنری در 

زمینه ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت خبر 

داد و گفت: امسال 
نخستین جشنواره 
تئاتر خیابانی ایثار 

به میزبانی یزد 
برگزار می شود.

در حاشیه

برگزاری نخستین 
جشنواره بازار سفر 

در البرز 

البرز   مدیر کل 
میراث فرهنگی استان 
البرز گفت: نمایشگاه 
گردشگری بازار سفر 
از ۳۰ خرداد تا ۳ تیر 

ماه سال جاری در باغ 
گل های پارک چمران 

کرج برگزار خواهد شد.
فریدون محمدی با 

اشاره به اینکه البرز برای 
نخستین بار میزبان 
جشنواره بازار سفر 

خواهد بود، گفت: این 
جشنواره یک فرصت 

و امتیاز است که به 
صورت تخصصی برای 
ارائه تور و مسافرت های 

درون استانی برگزار 
می شود.

وی با اشاره به ظرفیت 
استان البرز مبنی بر 
قرار گرفتن در مسیر 
مواصالتی ۲۵ استان 

دیگر و همچنین 
همجواری با قطب 

جمعیتی پایتخت، 
تصریح کرد: البرز با 
این شرایط می تواند 

مقصد مسافرت های 
آخر هفته و کوتاه مدت 

باشد.

خبرخبر
روزروز

لرستان   در فاصله حــدود 
۳۲ کیلومتری غرب شهرستان 
ــعــــدن ســنــگ  خــــــرم آبــــــاد، مــ
مرمریت گوهره وجود دارد که 
ــه سنگ های بسیاری را  روزانـ

روانه بازار می کند.
سنگ گوهره خرم آباد دارای طیف رنگی کرم روشن، 
کــرم و بژ اســت که در درجــات پایین آن، رگه های 

طالیی و سیاه دیده می شود.
ــرم آبــــــاد  یــکــی از  ــره خــ ــوهـ ســنــگ مــرمــریــت گـ
مرمریت های مرغوب ساختمانی بوده که درجات 
ممتاز آن به صــورت کــوپ یا فـــراوری شــده صادر 
می گردد. درجات خوب آن نیز چنانچه به خوبی 
استخراج شوند با مرمریت های لوکس و گران قیمت 

برابری می کنند.
سنگ گوهره خرم آباد به دلیل مالیمت، انعکاس 
نــور و قیمت مناسب در قسمت های داخلی 

ساختمان کاربرد دارد.
لرستان با برخورداری از ۵٫۲۱ درصد سنگ های 
تزئینی کشور، منبعی مهم برای تأمین، استخراج و 
صادرات سنگ های فراوری شده به شمار می رود. 
موضوعی که می توانست با اقــدامــی راهــبــردی، 
بخش عظیمی از اقتصاد لرستان را پویا و زنده نگه 
دارد؛ اما متأسفانه در وهله نخست با  انتقال و خام 
فروشی های سنگ، مسیر پیشرفت این صنعت 

مهم را با چالش های بسیار روبه رو کرد.
هم اکنون بیش از ۹ واحد سنگبری که در شهرک 
صنعتی جنوب خــرم آبــاد وجــود دارنـــد و بعد از 
استخراج از معادن، بخش مهمی از کار فــراوری 
سنگ ها را برای تزئین و نما انجام می دهند، تعطیل 
شده و بسیاری دیگر در آستانه تعطیلی قرار دارند.

سنگ مشکالت  ◾
شاهپور واقفی؛ مدیرعامل کارخانه سنگبری گوهره 
خرم آباد در این زمینه گفت: از سال ۱۳۷۳ با سختی 
و مشقت بسیار، این واحد مختص سنگ گوهره را 
که از سنگ محلی خرم آباد است، راه اندازی کردیم. 
متأسفانه در این چند سال، بسیاری از واحدهایی 
که اطـــراف ما بودند به دلیل بــروزرســانــی نشدن 
دستگاه ها و نداشتن توان رقابت با بازار استان های 

دیگر، تعطیل شدند.
وی افزود: با توجه به اینکه یک معدن در محدوده 
شهر ماست، فقط سنگ گوهره را می توانیم برش 
بزنیم و انتقال سنگ های متنوع از استان های دیگر 
نیازمند کرایه های سنگین اســت. نوع دیگری از 
سنگ های چینی به دلیل استخراج کم فقط در 

اختیار »ازنا« و »دورود« است.

 مدیرعامل کارخانه سنگبری گوهره خرم آباد عنوان 
کرد: ما فقط یک نوع سنگ را برش می دهیم؛ اما 
در اصفهان به دلیل معادن نزدیک، انواع متنوعی 
از سنگ ها برش داده می شوند. سنگ گوهره به 
دلیل اینکه معادن آن در استان لرستان است، 
باید فراوری آن هم به طور ویژه برای شهر و استان 

ما باشد.
وی بــا اشـــاره بــه هزینه  های چند میلیونی آب و 
ــران، تصریح کــرد:  ــارگ بــرق بـــدون یــارانــه و بیمه ک
مالیاتی که ساالنه پرداخت می کنیم، بیش از سود 
حاصل از فــروش محصوالت اســت. متأسفانه 
هیچ گونه حمایتی از بخش های تولیدی؛ همچون 
کارخانه های سنگبری نشده اســت درحالی که 
واحــدهــای ما ظرفیت سه شیفت کــاری با تولید 

باال را دارند.
واقفی با اشاره به ضرورت تجربه کارگران در نحوه 
کار با دستگاه ها، بیان کرد: کار با دستگاه ها نیازمند 
کسب تجربه است. همیشه کارگران بومی استان را 
به کارگیری کردیم؛ اما به دلیل فرسودگی دستگاه ها 
و بــه روز نبودن آن ها و سرمایه های کم، مجبور به 

تعدیل نیرو هستیم.
مدیرعامل کارخانه سنگبری گوهره خرم آباد با 
اشاره به مشکالتی؛ همچون ورود دالل ها در عرصه 
خرید سنگ خــام و خــام فــروشــی سنگ گفت: 

تولیدات کارخانه با کندی و به سختی پیش می رود.

لرستان در بخش فراوری، لنگ می زند ◾
دبیر کل انجمن سنگ ایـــران با اشـــاره به اینکه 
لرستان معدن یکی از بهترین انــواع سنگ ها با 
نام گوهره است، گفت: نبود واحدهای فراوری در 
استان کامالً مشهود است و به همین دلیل ایجاد 

پایانه صادراتی در استان، فعالً منطقی نیست.
احمد شریفی با اشاره به لزوم ایجاد پایانه صادرات 
سنگ تزئینی کشور اظهار کرد: گزارش مبسوطی 
از پــایــانــه صــــادرات سنگ بــه عــنــوان یــک پـــروژه 
تحقیقاتی- پژوهشی انجمن با کمک شرکت 

شهرک های صنعتی آماده شده است.
وی با بیان اینکه انتخاب مکان ساخت پایانه 
صادراتی سنگ، کارشناسی بیشتری نیاز دارد، 
افــزود: در ایجاد پایانه صادراتی سنگ، آنچه که 
اهمیت دارد نزدیکی واحدهای تولیدی، فراوری و 

معدنی در یک منطقه است.
ــران عنوان کــرد: در هر  دبیر کل انجمن سنگ ای
منطقه ای که تجمع واحدهای تولیدی، فــراوری و 
معدنی داشته باشیم، ایجاد پایانه صادراتی سنگ 

نیز موجه تر است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان، مجموعه ای 
از واحــدهــای تولیدی معدنی و فــراوری را به خود 

اختصاص داده، بیان کرد: در شهرستان محالت 
استان مرکزی، مجموعه زیادی از واحدهای معدنی 

و فراوری وجود دارد و این واحدها متمرکز است.
شریفی با تأکید به اینکه حدود ۵۰۰ واحد فرآوری 
در استان تهران استقرار دارد، گفت: پایانه صادراتی 
سنگ را می توان با توجه به بخش فراوری و صادرات 

سنگ های فراوری شده در این استان ایجاد کرد.
دبیر کل انجمن سنگ ایران با اشاره به ظرفیت های 
سنگ لرستان تصریح کــرد: ایــن استان، معدن 
یکی از بهترین انواع سنگ ها با نام گوهره است 
و معادنی که در لرستان وجود دارند، نسبتاً قابل 

 قبول اند.
شریفی اظهار کرد: سنگ لرستان در بخش فراوری 
لنگ می زند و نیاز است مجتمع های بزرگ فراوری 
ساخته شوند تا بتوان به عنوان یکی از نقاط ایجاد 

پایانه صادرات سنگ، روی آن حساب کرد.
وی با بیان اینکه ایجاد پایانه صادراتی در لرستان 
با توجه به نبود واحدهای فراوری، توجیهی ندارد 
ــویــت گــذاری درخــصــوص بهترین مناطق  بــه اول
بــرای ایجاد پایانه صــادراتــی سنگ کشور از نظر 
کارشناسی اشاره کرد و افزود: شهرستان محالت 
اســتــان مــرکــزی و اســتــان اصفهان اولــویــت هــای 
نخست است و شهر تهران نیز پتانسیل خوبی 

برای صادرات سنگ های فراوری  شده دارد.

سایه اندازی ورشکستگی بر کارخانه های سنگبری 

فراوریسنگدرلرستان،لنگمیزند
خبر

 پیشگیری از آتش سوزی 
در مراتع بوشهر ضروری است

بوشهر   مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان بوشهر گفت: برنامه ریزی برای پیشگیری 
از وقــوع آتش ســوزی در مناطق حفاظت شده 
و تــأمــیــن آب آبــشــخــورهــای حــیــات وحــش از 
ضــرورت هــای محیط زیست استان در فصل 
گرماست. فرهاد قلی نژاد بیان کرد: بوشهر به 
دلیل شرایط آب و هوایی، یکی از استان هایی 
است که با خشکسالی شدید و گرمای مفرط 
مواجه است و این ویژگی، چالش هایی را در این 

فصل برای محیط زیست ایجاد می کند.
وی افزود: از این رو اقدامات و راهکارهای فوری 
مانند پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع 

در مناطق حفاظت شده ضروری است.
قلی نژاد عنوان کرد: الزم است یک مانور اطفای 
حریق در مناطق سناریویی تدوین شود تا دستگاه ها 
و نیروها در هماهنگی کامل باهم قرار گیرند. مدیر 
کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه 
کرد:  عالوه بر این تیم های واکنش سریع در ادارات 
و مناطق با حضور محیط بانان و جوامع بومی و 

همیاران محیط زیست تشکیل شود.
ــا تهیه  ــت بـ وی گـــفـــت: هــمــچــنــیــن الزم اســ
بروشورهای آموزشی و نصب بنرها در مناطق 
حساس و بحرانی به هوشیارسازی شهروندان 
نسبت به بحران های آتــش ســوزی در مناطق 

حفاظت شده، اقدام شود.
ــژاد ادامـــه داد: تأمین آب آبشخورهای  قلی ن
حیات وحش از دیگر ضرورت های این فصل در 

استان بوشهر است.
ــرگــزاری منظم نشست های  وی تأکید کـــرد: ب
کارگروه مدیریت بحران به خصوص در فصل 
گرم، بسیار مهم است تا بتوانیم از تنوع زیستی 

به بهترین شکل ممکن حراست کنیم.

 تجهیز اراضی کشاورزی زنجان 
به آبیاری نوین 

زنجان   رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان گفت: بیش از ۵۰ درصد از اراضی کشاورزی 
استان زنجان به آبیاری نوین تجهیز شده است. 
روح هللا حسنی ظهر پنجشنبه در نشست 
خبری با خبرنگاران گفت: استان زنجان ۸۳۹ هزار 
هکتار اراضــی بخش زراعــی، باغی و گلخانه ای، 
صنایع غذایی و تبدیلی، آبزی پروری و دامی دارد.

وی بــا بــیــان اینکه در اســتــان زنــجــان ۱۰۰ هــزار 
بهره بردار کشاورزی وجود دارد، اظهار کرد: ساالنه 
۳ میلیون تُن محصوالت زراعی و باغی در استان 
تولید می شود که معادل ۲٫4۵ درصد محصوالت 

کشوری در این عرصه است.
رئیس سازمان جهاد کــشــاورزی استان زنجان 
گفت: ارزش تولیدات کشاورزی استان زنجان 
۱۸۳ هزار میلیارد ریال است و به طور متوسط هر 
کشاورز ساالنه ۱۸۳ میلیون تومان درآمد خواهد 
داشــت. حسنی جمعیت حوزه دامی استان را 
یک میلیون و ۹۱۳ رأس اعالم کرد و ابراز کرد: از این 
تعداد، دامداری های کوچک ۲۰۹ واحد، صنعتی 

۳۸۳ واحد و طیور ۳۲۷ واحد است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از اراضی 
کشاورزی استان زنجان به آبیاری نوین تجهیز 
شــده اســت، گفت: از ابــزارهــای تشویقی برای 

ارتقای این مهم در استان استفاده می شود.
رئیس سازمان جهاد کــشــاورزی استان زنجان 
به اجـــرای طــرح حدنگاری و رفــع تداخل اشــاره  
و ابـــراز کــرد: حــدود ۳۵۳هـــزار هکتار در استان 
حدنگاری انجام گرفته که جزو استان های پیشتاز 
در این زمینه هستیم. حسنی به سند سازگاری با 
کشت آبی اشاره کرد و افزود: همه ساله ۵۰ هکتار 
از اراضــی کشت برنج کم شــده و به کشت های 

جایگزین اختصاص داده می شود.
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فعالیت ۱۰ مسجد در تبریز شبانه روزی می شود
آذربایجان شرقی   شــهــردار تــبــریــز از فعالیت 

شبانه روزی ۱۰ مسجد در سطح شهر خبر داد.
یعقوب هوشیار در دیدار با خانواده  شهدا، ائمه جماعات 
و فرماندهان بسیج نواحی منطقه یک تبریز گفت: 
امیدوارم در آینده نزدیک شاهد کاهش مشکالت شهر 

در سایه برگزاری چنین جلساتی باشیم.

 وی افــزود: مهم ترین هدف ما از این جلسات، تعامل 
ــراد و مــدیــران و مساجد اســـت. وی همچنین  بین افـ
یـــادآور شــد: برنامه ما مسجدمحوری اســت که مقرر 
کــرده ایــم حــوزه هــای بسیج و مساجد را فعال کنیم و 
خدمات شــهــرداری را از طریق مساجد انجام داده و 
پیشنهادات خود را از این راه پیش ببریم. شهردار تبریز 

همچنین بیان کرد: سال آینده بودجه بندی شهرداری 
بر اســاس ناحیه محوری اســت. تبریز را به ۳۵ ناحیه 
تقسیم کــرده ایــم و حتی بــودجــه ای اختصاصی برای 
پــروژه هــای نقطه ای تعیین می کنیم. وی بیان کــرد: ما 
منتظر فرارسیدن سال بعد نبودیم و خدمات خود را 

افزایش دادیم و تولید آسفالت را به پنج برابر رساندیم.

ــزود: حتی بـــرای پـــروژه هـــای نیمه تمام که  ــ هــوشــیــار اف
سال های سال باقی مانده بود، روزشمار نصب کردیم تا 

در اسرع وقت به اتمام برسد.
شــهــردار تبریز تأکید کــرد: موضوع فعالیت مساجد 
شبانه روزی را پیگیری می کنیم. حداقل ۱۰ مسجد به 

عنوان مساجد شبانه روزی انتخاب می شوند.

خبر
سیستان و بلوچستان

   ساخت ۱2 مجموعه ورزشی 
در منطقه سیستان

معاون محرومیت زدایی و مردم یاری قرارگاه قدس 
نیروی زمینی سپاه از آغاز ساخت ۱2 مجموعه 

ورزشی روباز با روکش چمن در منطقه سیستان با 

مشارکت قرارگاه قدس و ورزش جوانان سیستان 
و بلوچستان خبر داد.

علی اکبر جعفری اظهار کرد: در پنج سال گذشته 
بیش از 53 مجموعه ورزشی روباز در روستاهای 

سطح استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده 

است. معاون محرومیت زدایی و مردم یاری 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه افزود: در 6 ماه 

 آینده، ۱2 زمین ورزشی در روستاهای
 فاقد مجموعه ورزشی برای ایجاد سالمتی، 
سرگرمی و شور و نشاط جوانان روستاهای 

منطقه سیستان به ابعاد 3۰*45  زیرسازی، 
حصار، سکوی تماشاگر، سرویس و رختکن با 
اعتبار بیش از 2 میلیارد تومان توسط قرارگاه 

عملیاتی شهید هراتی آماده و به ورزش جوانان 
برای اجرای چمن تحویل می شود.

بویراحمد   و  کهگیلویه 
معاون امــور بازرگانی و توسعه 
ــل صــنــعــت،  ــارت اداره کـ ــجـ تـ
مــعــدن و تــجــارت کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: در راستای تفویض اختیار 
بــرگــزاری میزهای صــادراتــی بــه استان ها از 
سوی سازمان توسعه تجارت، برگزاری میز 
تخصصی صادراتی گلخانه ای به این استان 

تفویض شد.
امیرتیمور موسویان اظهار کرد: در راستای این 
طرح، تسهیالت با کاهش سودهای بانکی و 
کمک های بالعوض به بهره برداران به منظور 
توسعه سرمایه گذاری و صادرات محصوالت 
گلخانه ای در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت 

می شود.
تـــــصـــــریـــــح  وی 
ــظــور  ــه مــن ــ کـــــــرد: بـ
اســـتـــفـــاده بیشتر 
از دیــــدگــــاه هــــای 
ــای  ــ ــ ــل ه ــ ــ ــک ــ ــشــ ــ ــ ت
خـــــــصـــــــوصـــــــی و 
ــار،  ــ ــت کـ ــ ــوری ــحــ ــ م
ــره وری کــافــی  ــ ــهـ ــ بـ
ــیــت هــای  از ظــرف
موجود استان در 
ــای توسعه  ــتـ راسـ

تــجــارت و رفــع مشکالت، تفویضِ میزهای 
ــادرات محصوالت کــشــاورزی به  توسعه صـ
کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی 
کشور داده شد تا رونــد انجام ایــن فرایند با 

محوریت اتاق های بازرگانی انجام شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد 
همچنین از اعطای مشوق ترانزیت هوایی 
جابه جایی تولیدات گلخانه ای به کهگیلویه 

و بویراحمد از طریق کشور روسیه خبر داد.
موسویان با اشاره به اینکه استان کهگیلویه 
و بویراحمد از مناطق مهم تولید گل رز کشور 
ــادرات ایــن محصوالت بــه خــارج  اســت و صـ
از کشور خواست سرمایه گذاران این حوزه 
است، ابرازامیدواری کرد با این طرح ها ضمن 
ــد  ــ افـــزایـــش درآم
بـــــهـــــره بـــــرداران، 
ــاد  ــجــ ــ ــه ای ــ ــن ــ ــی ــ زم
فــــــرصــــــت هــــــای 
شغلی در این حوزه 
نــیــز فـــراهـــم شـــود. 
سالیانه بیش از ۲۱ 
میلیون  شاخه گل 
رز در گلخانه های 
استان تولید و روانه 

بازار می شود.

یزد  مدیر کــل کتابخانه های 
ــزد گــفــت:  ــ ــان ی ــتـ عــمــومــی اسـ
کتابخانه مرکزی یزد به عنوان 
تنها نامزد کتابخانه های عمومی 
ایران در جشنواره بهترین کتابخانه های جهان 
در ایفال شرکت کرده و با توجه به برخورداری از 
استانداردها و امکانات مدرن، کسب رتبه یزد 

در این جشنواره دور از انتظار نیست.
رقیه دوســـت فاطمی ها ضمن قــدردانــی از 
تالش ها و کمک های همه مدیران فرهنگی، 
خیران نیک اندیش یــزدی، اعضای انجمن 
کتابخانه های عمومی، شهرداران و اعضای 
شوراهای اسالمی شهرها، به دلیل همراهی 
صمیمانه با امور کتابخانه های استان افزود: 
آسیب های حوزه فرهنگ در درازمدت آشکار 

می شود و بی توجهی 
به مطالعه و فرهنگ 
ــی از  ــ ــوان ــخــ ــ ــاب ــ ــت ــ ک
ــواردی اســـت که  ــ ــ  م
پیامدهای ناگواری 
برای یک جامعه به 

همراه دارد.
وی تــصــریــح کــرد: 
ســاخــت محکم و 
اساسی زیربناهای 
فکری و فرهنگی 

ــاال بـــردن ســرانــه مطالعه  جامعه از جمله ب
زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی و 

فرهنگی است.
سرپرست فرمانداری یزد نیز در این نشست 
اظهار کرد: همه باید تالش کنیم تا با استفاده 
از ظرفیت های موجود از جمله نقش آفرینی 
ــای عــمــرانــی و بــرنــامــه هــای  ــروژه هـ خــیــران، پـ
فرهنگی حوزه کتاب و کتابخوانی به سرانجام 
برسد و مجموعه فرمانداری نیز با اختصاص 
بودجه های مناسب در بخش تملک و دارایی، 

به این امر کمک کند.
صادق ابوالقاسمی؛ بخشدار مرکزی یزد نیز 
در ادامــه گفت: بخشداری، تمام تالش خود 
را به کار خواهد گرفت تا با تأمین هزینه های 
ــاره آن کمک  ــدازی دوبـ ــ ایــن کتابخانه به راه ان
کند؛ زیــرا با توجه 
به کمبود امکانات 
ــه ای  ــ ــان ــخــ ــ ــاب ــ ــت ــ ک
ــای  ــاهــ ــ ــت در روســ
ــزی،  ــ ــرک ــ ــش م ــخـ بـ
ایــــــن کــتــابــخــانــه 
ــود اثــر  ــ تــوانــســتــه ب
فرهنگی مطلوب و 
چشمگیری در میان 
ساکنان این روستاها 

به جا بگذارد.

تفویض میز صادرات گلخانه ای
به کهگیلویه و بویراحمد

 کتابخانه مرکزی یزد در فهرست 
بهترین کتابخانه های دنیا

خبرخبر



   اختصاص 
»دامدار کارت« 
برای تأمین نهاده 
دامی عشایر   
سیستان و بلوچستان   
رئیس سازمان امور 
عشایر ایران گفت: با 
حذف ارز ترجیحی، 
تسهیالت »دامدار کارت« 
اقدامی مؤثر برای 
تأمین نهاده دامی مورد 
نیاز عشایر است.

وی گفت: با توجه 
به استمرار بحران 
خشکسالی در سیستان 
و بلوچستان و کاهش 
قدرت مالی عشایر، 
گام های مؤثری برای 
کمک به عشایر در سطح 
ملی برداشته شده است.

در حاشیه

برگزاری 
دومین کنگره 
بین المللی  شعر 
مباهله در یزد 

یزد    مدیر کل سازمان 
تبلیغات اسالمی استان 
یزد از برگزاری دومین 
کنگره بین المللی شعر 
مباهله در استان یزد با 
رویکرد تولید محتوای 
فاخر خبر داد و گفت: 
این کنگره در بازه 
زمانی عید غدیر تا عید 
مباهله برگزار می شود.
حجت االسالم 
والمسلمین علیرضا 
نجیمی با تأکید بر 
اهمیت توجه به برگزاری 
پرشور والدت اهل 
بیت)ع( در کنار ایام 
سوگواری گفت: این 
امر یکی از اولویت های 
اجرایی مهم سازمان 
تبلیغات در سطح 
استان و کشور است.
وی اظهار کرد: رویکرد 
این دوره کنگره 
بین المللی شعر مباهله، 
تولید محتوای فاخر 
در حوزه های مختلف 
است که در بازه زمانی 
عید غدیر تا عید مباهله 
برگزار می شود.
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افقی ◾
 1. چــنــدی قــبــل در الــمــپــیــک 2020 
ــدال طــالی  ــ تــوکــیــو مــوفــق بــه کــســب م
وزن 72کیلوگرم کشتی فرنگی شد – 
آب بــنــد 2. تــرانــه- نویسنده فرانسوی 
ــام کوچک امیل  ایتالیایی االصل بــا ن
- نابینا 3. ناگزیر – پایتخت اشکانیان 
4. عــدد دایـــره – حــیــوان دســت آمــوز – 
دل آزار کهنه - پرچم 5. این پول در پکن 
به کارتان می آید – دستوری – کتاب ثبت 
رکوردهای جهانی 6. ساز مدور  برنجی – 
خدای را خطاب کرده – از قهرمانان رمان 
بینوایان 7. ضرورت – رایزنی - طردکردن 
8. پرحرفی – از نظر گذراندن – کیسه 
ــرادر طبل  زر – چه وقت؟ 9. قطیفه - ب
- اندیشه 10. حکایتگر – طــالی سبز 
ایران - نومید 11. اشعه – بی نظیر – شیره 
چغندرقند 12. خودرو  وطنی – پادگانی 
در تهران – سیاره زهره - شهر ارگ 13. 

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

القاب سوره یاسین.

عمودی ◾
ــا – ابــــزاری بــرای   1. بـــاالآمـــدن 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 پاریس سن ژرمــن 6. دشمن 
– سکوت مصلحت آمیز - پزشک تیغ 
دردست 7. هیزم – چاشنی دوسویه - 
العــالج 8. دستاویز – بر صــورت آقایان 
بجویید – برابر اصل است – مادر فلزات 
9. دچار اختالالت روحی شده – صفحه 
اینترنت – پایه و دیرک 10. سازی زهی 

از خانواده  ویولن و کمی بزرگ تر از آن – 
استانی در غرب کشورمان به مرکزیت 
سنندج – آخرین رمق 11. اسب چاپار 
– ابــزار ورزش باستانی - پیوندخوردن 
12. رفیق دوشاخه برق – پسوند جمع 
فارسی – سابقه دار 13. کمیسر – بی زبان 
– هــوش و ذکـــاوت 14. کــشــور ساعت 
و چاقو – بــاالبــر خـــودرو – شــاخــه ای از 
شمشیربازی 15. صحیح – ایدئولوژی 

حمایت از حقوق زنان - سه کیلوگرم.
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بلوچستان   و  سیستان 
روســـتـــای قـــادرآبـــاد از تــوابــع 
دهستان ناهوک  با بیش از 200 
خانوار و 1000 نفر جمعیت، 
از نبود آب آشامیدنی سالم 

گالیه دارند.
چــنــدی پیش مـــردم روســتــای قـــادرآبـــاد ناهوک 
طی ارســال نامه ای به سرپرستی روزنامه قدس 
در جنوب سیستان و بلوچستان از نبود آب 

آشامیدنی سالم در این روستا گالیه کردند.
در این نامه آمده است که بارها و بارها نبود آب 
آشامیدنی را بــه مسئوالن مــربــوط شهرستان 
سراوان گوشزد کردیم؛ اما هنوز این مشکل رفع 

نشده است.
ــد آب تــنــهــا نــیــاز  ــیـ ــی دانـ هـــمـــان طـــوری کـــه مـ
روستاییان این خطه از سرزمین ایــران نیست و 
خشکسالی های چندین ساله سبب خشک 
شــدن محصوالت کــشــاورزی در روستاها شده 
ــد خــود را از دست  اســـت. مـــردم بــه  نوعی درآمـ
ــد، در صورتی  که ناهوک، تنها دهستانی   داده ان
است که دارای آب های زیرزمینی بوده و قنات آن 

بیشترین آب را در شهرستان داراست.

در حسرت رسیدن تانکر آب ◾
اهالی روستای قادرآباد از توابع شهرستان سراوان 
دهستان ناهوک در سیستان و بلوچستان با 
مشکل تأمین آب شرب روبه رو هستند و چشمان 
آن ها در حسرت رسیدن تانکر آب بعد از 45 روز 

به انتظار نشسته است.

ــورای اســالمــی روســتــای قــادرآبــاد در  عضو شـ
گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کــرد: روستای 
قادرآباد از روستاهای توابع دهستان ناهوک 
اســت کــه افـــزون بــر 1000 نفر جمعیت در آن 
سکونت دارنــد و به دلیل خشکسالی، مردم 
عشایر هم جوار به این روستا آمده و به جمعیت 
آن روزبه روز افزوده می شود. رستم گمشادزهی 
ــرد: هــر خــانــوار بعد از گذشت 45 روز  بیان ک
با توجه به تعدادشان، 500 لیتر آب دریافت 
می کنند و حال نزدیک به چهار سال است که 
لوله کشی در روستا انجام شده؛ ولی به خاطر 
نبود مخزن آب، هنوز این پروژه اجرا نگردیده 
و مردم به اجبار برای ادامه حیات و تأمین آب 

مصرفی به قنات ناهوک مراجعه می کنند.

وی افــزود: این موضوع هم برای مردم عشایر و 
هم برای کشاورزان منطقه ناهوک موجب بروز 
مشکالت فراوانی شده است. کار به جایی رسیده 
که از پشت تریبون های عمومی و حتی در کنار 
جوی آب، افــراد سهامدار آب قنات، جلو مردم 

عشایر را می گیرند.
عضو شورای اسالمی قادرآباد گفت: اگر امکانات 
در روستاها باشد، لزومی ندارد مردم روستایی به 
شهرها مهاجرت کنند در حالی که اگر این روند 
ادامه پیدا کند تا چند سال آینده، روستاها خالی از 

سکنه می شوند.
گمشادزهی افزود: اهالی این روستا به دلیل نبودِ 
آب آشامیدنی با مشکل جدی روبه رو هستند. این 
مردم با نبود آب نمی توانند کنار بیایند. بارها این 

مشکل را به گوش مسئوالن رسانده ایم؛ ولی باز هم 
پشت گوش انداخته اند.

طی مسافت دو کیلومتری برای آب ◾
یکی از اهالی قادر آباد نیز در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار کرد: مردم روستا برای قطره آبی مسافت 
دو کیلومتر رفت و برگشت را  با پای پیاده تا قنات 
طی می کنند. این مقدار آب نه کفاف شست و شو 
را می دهد و نه آشامیدن و حمام رفتن؛ ولی چاره ای 

نیست.
وی بیان کرد: آب آشامیدنی از حداقل امکاناتی 
اســت کــه بــرای مــانــدگــاری در روســتــا ضــروری 
است؛ اما سال هاست روستای قادرآباد با کم 
آبی روبه رو بوده و مسئوالن توجهی به مشکل 

ندارند.
وی افــزود: با این وضعیت، مسئوالن چگونه 
انتظار دارنــد روستاییان به شهرها مهاجرت 
نــکــنــنــد و در روســـتـــا بــمــانــنــد و چـــرخ تولید 

محصوالت کشاورزی را بچرخانند؟
انتظار مــی رود مسئوالن شهرستان ســراوان 
مشکالت نــاشــی از بــحــران نــبــود آب در این 
ــرامــوشــی نــســپــارنــد و  ــت ف منطقه را بــه دسـ
برنامه ریزی مدونی در قالب برنامه های کوتاه 
مدت و بلند مدت برای مدیریت این بحران در 

روستا داشته باشند.
ــورای اســالمــی  رســتــم گــمــشــادزهــی؛ عــضــو شــ
قـــادر آبـــاد نــاهــوک از اســتــانــدار ســیــســتــان و 
بلوچستان خواست تا به ایــن مطالبه مردم 

روستای قادرآباد، پاسخ مثبت داده شود.

قادرآباد ناهوک تشنه است

روستاییان جنوب سیستان و بلوچستان در عطش آبرسانی 

خبرخبر
روزروز

کرمانشاه   اســتــانــدار کرمانشاه از بازگشایی مرز 
خسروی در روزهای آینده و اعزام روزانه 400 زائر از این 

مرز خبر داد.
بهمن امیری مقدم با اشاره به پیگیری های انجام شده 
بــرای بازگشایی مــرز خــســروی، اظــهــار کــرد: بــه دنبال 
پیگیری های انجام شده و نشست هایی که در تهران 

ــای آینده  داشــتــیــم، مــوافــقــت شــده ایــن مــرز در روزهــ
ــر از آن اعــزام داشته  بازگشایی شــود و روزانـــه 400 زائ

باشیم.
وی ادامه داد: قرار شده این مرز به صورت دائمی باز شود 
و در اربعین هم میزبان زائرین خواهد بود و امنیت زائران 

در آن سوی مرز هم تأمین می شود.

ــه از سفر قریب  الوقوع  اســتــانــدار کرمانشاه در ادامـ
رئیس جمهور به کرمانشاه هم خبر داد و اظهار کرد: 
از آنجایی که در ایــن سفر، وزرا هم رئیس جمهور را 
همراهی می کنند، بنابراین از دستگاه های اجرایی انتظار 
می رود عملکرد خوبی از خود ارائه دهند. در سفرهای 
شهرستانی، همراه وزیر خود باشند و از مطالبات حوزه 

کاریشان چیزی را از قلم نیندازند. 
به گفته استاندار کرمانشاه در بحث ارتباطات مردمی، 
ــه ای تلفنی بـــرای درخــواســت هــا و مطالبات  ســامــان
مــردم راه انــــدازی مــی شــود و از طرفی مــردم می توانند 
درخواست های خود را هم به صــورت مکتوب تحویل 

دهند.

خبر
یزد

   هدف بسیج، تولید محتوای تراز انقالب 
اسالمی است 

رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد، 
امیدآفرینی و معرفی دستاوردهای انقالب را از 

جمله موضوعات اصلی جشنواره رسانه ای ابوذر 

دانست و گفت: هدف بسیج رسانه، گسترش تولید 
محتوای تراز انقالب اسالمی است.

محمدعلی پارسائیان در نشستی که به منظور 
تشریح برگزاری دومین جشنواره رسانه ای 

ابوذر در استان یزد برگزار شد با اشاره به اهداف 

جشنواره اظهار کرد: این جشنواره وسیله ای 
است تا به اهداف مدنظر بسیج رسانه به خصوص 

تولید محتوا در تراز انقالب اسالمی دست یابیم.
وی افزود: نخستین جشنواره رسانه ای ابوذر، 
نقاط قوت و ضعفی داشت که باید در جشنواره 

آینده آن ها برطرف شوند. همچنین جشنواره 
گذشته مشکالتی داشت. 

با وجود این موارد، حجم کمی آثار ارسال شده، 
زیاد بود و از لحاظ کیفی آثار مورد رضایت 

متصدیان ارزیابی نبود.

ایجاد مرکز تجاری مشترک 
بین ایران و ترکمنستان 

ــران و  ــ ــیــس اتــــاق مــشــتــرک ایـ گلستان   رئ
ترکمنستان گفت: تصویب ایجاد مرکز تجاری 
ــران و ترکمنستان در تــهــران و عشق آباد،  ایـ
عالوه بر گره گشایی در بسیاری از امور مربوط 
ــرزی گــلــســتــان شــتــاب  ــ بـــه تــوســعــه اســـتـــان م

می بخشد.
ــاش اظـــهـــار کــــرد: ســفــر اخــیــر  ــره بـ رحـــمـــان قـ
مقامات ترکمنستان، پانزدهمین نشست 
مشترک مقامات دو کشور در سالیان اخیر 
بود که عزم و اراده منحصر به فرد طرفین در 
توسعه مناسبات همه جانبه به ویژه در بخش 
اقتصادی، مهم ترین شاخصه ایــن نشست 

بوده است.
وی بــا اشـــاره بــه مــیــزان تــبــادالت دو کشور در 
سال های گذشته افزود: پیک تبادالت تجاری 
دو کشور در سال های 91 و 92 انجام شد که 
رقمی معادل یک میلیارد و 100 میلیون دالر 
بــود. برآیند مــذاکــرات صــورت گرفته حکایت 
از آن دارد که طرفین به سوی ارتقای تبادالت 

مالی حرکت خواهند کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان ادامه 
داد: یکی از مصوبات این سفر، پرداخت بدهی 
گازی ایران به ترکمنستان از سوی کشور عراق 
است. مقرر شد از محل بدهی عراق به ایران 
مبلغی معادل یک میلیارد دالر از بدهی های 
تــهــران بــه عشق آباد از طریق عــراق پرداخت 
شود که به یقین این موضوع برخی از اختالف 
نظرها و سوءتفاهم های گذشته بین دو کشور 

را برطرف خواهد کرد.
قره باش تصریح کــرد: راه انـــدازی مرکز تجاری 
ترکمنستان و ایران در تهران و عشق آباد یکی 
از مصوبات ارزشمند این سفر است که پس از 
سال ها تالش به ثمر نشسته و بارقه امیدی در 

تجار و بازرگانان ایجاد کرده است.

تعطیلی شرکت خمیرمایه ناغان 
در شهرستان کیار

 

کل  رئـــیـــس  بختیاری    و  چهارمحال 
دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در 
گفت وگو با روابط عمومی دادگستری از قطعیت 
دادنــامــه تعطیلی شرکت خمیرمایه ناغان در 
شعبه دوم دادگــاه تجدیدنظر استان خبر داد.  
به گــزارش روابــط عمومی دادگستری، اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و 
بختیاری اقدام به شکایت در خصوص شرکت 
خمیرمایه ناغان نمود که در نهایت با قطعیت 
در دادگاه شعبه دوم تجدیدنظر استان حکم به 
محکومیت شرکت موصوف به ممنوعیت از تمام 
فعالیت های شغلی و تولیدی منتهی به آلودگی 
رودخــانــه و آلــودگــی خــاک و آب هــای زیرزمینی 
و انتشار بــوی نامطبوع به طــور دائــم داده شد.  
ــرد: چند سالی اســت شرکت  بهرامی اظــهــار ک
خمیرمایه ناغان با تخلیه پساب آلوده، معضل 
جــدی بــرای محیط زیست منطقه ایجاد کرده 
است. در راستای رفع مشکل آلودگی، جلسات 
بسیاری در استان با حضور مسئوالن مربوط 
برگزار و مقرر شد اقدامات الزم جهت رفع آلودگی 
با تجهیز کارخانه به دستگاه های تصفیه فاضالب 
و پسماند صــورت پذیرد که متأسفانه با وجود 
ــاره، مشکالت مطرح شــده از  فرصت چندین ب
سوی شرکت نام برده شده، حل نشد و در نتیجه 
پس از شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان در دادگاه بخش ناغان از توابع شهرستان 
کیار موضوع مطروحه بررسی و حکم به تعطیلی 

کارخانه داده شد.

گلستان   مدیر کل حفاظت 
محیط زیست استان گلستان 
ــزار هــکــتــار از  ــ گـــفـــت: 200 هـ
عرصه های گلستان، مستعد 

فرسایش بادی و خاکی هستند.
محمدرضا کنعانی با اشاره به اینکه برخی 
از مــنــاطــق گــلــســتــان در شـــرایـــط بــحــرانــی 
خشکسالی و بیابانی شدن هستند، اظهار 
کــرد: 200 هــزار هکتار از عرصه های استان 
گلستان مستعد فرسایش بــادی و خاکی 

هستند. 
وی تأکید کــرد: تاالب 
گمیشان به مساحت 
ــزار هـــکـــتـــار و  ــ ــ 20 ه
خـــلـــیـــج گــــرگــــان در 
شرایط فــوق بحرانی 
قرار دارند و اگر کاری 
بــــرای آن هــــا انــجــام 
ــه روزگــــــار  ــ ــود ب ــشـ نـ
دریــــاچــــه ارومـــیـــه 

گرفتار می شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان 
افــزود : 130هـــزار هکتار از اراضــی گلستان 
منشأ گرد و غبار و در حال تبدیل شدن به 
بیابان هستند که  از این سطح، 3 هزار هکتار 
در شمال گمیشان در وضعیت بحرانی قرار 
دارد و  نیازمند اقدام فوری برای مقابله با این 

پدیده هستند.
محمدرضا کنعانی در ادامه به دالیل زایش 
بیابان ها در گلستان اشاره کرد و گفت: برای 
جلوگیری از پدیده بیابان زایی و برای کاشت 
نهال باید از مردم، نهاد ها و سمن ها کمک 

گرفت. 
ــه در  ــ ــ ــی ک ــ ــ ــردم ــ ــ م
ــن  ــ مــــــــحــــــــدوده ایـ
ــی  ــ ــدگ ــ ــق زن ــاطــ ــ ــن ــ م
می کنند، می توانند 
با شترداری، کشت 
نـــــهـــــال و ایــــجــــاد 
ــع خــصــوصــی  ــ ــرات ــ م
ــک  ــمــ ــ  بــــــــــه مــــــــــا ک

کنند.

 همدان   ســرپــرســت معاونت 
ســـوادآمـــوزی اداره کــل آمـــوزش و 
پرورش استان همدان گفت: آمار 
باسوادی در این استان به 96 درصد 
افزایش یافت که این آمــار، یک درصــد باالتر از 
میانگین کشوری است.  »منوچهر توسلی کیا« 
افــزود: براساس راهبردهای اجرایی در راستای 
برنامه ریشه کنی بیسوادی در گــروه سنی 10 تا 
49 سال، 6 هزار و 400 سوادآموز سال گذشته در 
طرح های آموزشی مرتبط با سوادآموزی استان 
شرکت کــردنــد. امسال نیز 8هـــزار و 600 نفر از 

دوره های سوادآموزی، 
انتقال و دوره تحکیم، 
بهره می برند. توسلی 
کیا خاطرنشان کرد: 
پراکندگی جمعیت، 
ــزه در  ــیـ ــگـ نـــبـــود انـ
ســــــــوادآمــــــــوزان و 
ــات  ــالعــ ــود اطــ ــ ــب ــ ن
اسمی دقیق آمــار 
بیسوادان از عمده 

مشکالت نهضت ســوادآمــوزی استان همدان 
است که در این باره باید چاره اندیشی شود.

وی گفت: حجم ابالغی سواد آموزی استان در سال 
1401، 8 هزار و 600 نفر تعیین شده است. 

ــاره بــه اینکه در ســال جــاری  توسلی کیا بــا اشــ
ــوزی زیرنظر  ــوادآمـ ظرفیت های مــوجــود در سـ
شورای پشتیبانی سواد آموزی استان به سه گروه 
تقسیم بندی شــده اســت، تصریح کــرد: گــروه 
سازمانی شامل آموزش دهنده های فعال، نهضت 
دانـــش آمـــوزی، دانشجو معلمان، فرهنگیان و 
اداره استثنایی در مجموع 94 درصد و نیز گروه 
فراسازمانی؛ شامل تفاهم نامه های بین 
دستگاهی 5.2درصــد و 
بقیه نیز باید توسط گروه 
ســوم حلقه های میانی؛ 
شامل نیروهای مردمی، 
ــورای تعلیم و تربیت  شــ
روستا و محله، گروه های 
ــوزه علمیه  جــهــادی و حــ
خـــواهـــران پــوشــش داده 

شود.

تاالب گمیشان 
در شرایط فوق بحرانی قرار دارد

آمار باسوادی همدان 
باالتر از میانگین کشوری است

خبرخبر

مرز خسروی به زودی بازگشایی می شود
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