
چاروق  دوزی ازجمله صنایع  دستی و سنتی است 
که قدمت زیادی دارد. از قدیم به عنوان یک کفش 
روزها  این  اما  بود؛  بــادوام مورد استفاده کشاورزان 
کمتر کسی از آن یاد می کند و در حال محو شدن 

از خاطره هاست.
یکی  بــزرگ،  در شمال خراسان  قوچان  شهرستان 
استادان  و  ــوده  ب چـــاروق  تواید  و  ساخت  مراکز  از 
و  ایــن کفش چرمی محکم  در دوخــت  هنرمندی 

بادوام فعالیت داشتند.
افــــــــراد، مـــرحـــوم  ــن  ــ ایـ یـــکـــی از 
محمدعلی بخشنده بود که تا دو 
دهه قبل و اواخر عمر به این کار 

مشغول بود...

به دلیل اجرای 14 طرح انتقال آب 

کارون آب می رود 
 روایت فراموشی یک هنر 

از خراسان تا موزه لوور 

»چاروق دوزی«؛ 
 هنری آشنا 
 در فرانسه، 

غریب در قوچان
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با رسیدن نامه پیرزن کوهرنگی به دست رئیس جمهور

 »بی بی گل« 
صاحب خانه می شود

 اصفهان 50 هزار هکتار 
رشد بیابان دارد

 بزرگراه ایالم - مهران 
تا اربعین تکمیل می شود

 »تنگه هرمز« 
لرزه خیزترین منطقه در کشور

 راه اندازی مدرسه پرواز
در کردستان
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مرکز ناباروری پیشرفته در بم 
راه اندازی می شود

کرمان  سرپرست فرمانداری بم از راه اندازی 
مرکز درمان ناباروری پیشرفته در این شهرستان 
خبر داد و گفت: این مرکز با اعتبار ۱۰ میلیارد 
ــال در مــحــل بــیــمــارســتــان افــاطــونــیــان بم  ــ ری

راه اندازی می شود.
محمد برزنگ افزود: این مرکز به منظور اجرای 
رهبر  ســوی  از  اباغی  سیاست های جمعیتی 

معظم انقاب راه اندازی خواهد شد.
وی با اشــاره به پایین بودن نگران کننده رشد 
نــابــاروری، یک  جمعیت در کشور ادامــه داد: 
و  روحــی  نظر  از  و  می شود  محسوب  بیماری 
روانی بر زوجین تأثیر می گذارد و موجب از هم 

پاشیدگی کانون گرم خانواده می شود.
سرپرست فرمانداری بم تأکید کرد: راه انــدازی 
مرکز درمان ناباروری در بم یک گام مهم با هدف 
فرزندآوری در بیماران نابارور است که از مراجعه 
باالی  هزینه های  و  دیگر  به شهرهای  بیماران 

رفت و آمد جلوگیری خواهد کرد.
برزنگ ادامه  داد: عملیات اجرایی ساخت مرکز 
درمانی ناباروری در بم با ۷۰۰ مترمربع مساحت 
در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط 

یکی از بانک ها به زودی آغاز خواهد شد.

۲00 هزار واحد مسکونی 
روستایی خوزستان نیاز به 

مقاوم سازی دارند
مسکن  ــیــاد  ــن ب ــل  کـ مـــدیـــر  خوزستان   
انقاب اسامی خوزستان از اباغ تسهیات 
برای  عامل  بانک های  به  تومانی  ۲۰۰میلیون 
مقاوم سازی خانه های روستایی در خوزستان 
خبر داد و گفت: ۲۰۰ هــزار واحــد مسکونی 
مــقــاوم ســازی  نیازمند  اســتــان  در  روســتــایــی 

هستند. 
حسین جنتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اهمیت مقاوم سازی خانه های روستایی در 
کــرد: تسهیات ۲۰۰ میلیون  اظهار  خوزستان 
جهت  خوزستان  عامل  بانک های  به  تومانی 
پرداخت تسهیات برای مقاوم سازی خانه های 

روستایی اباغ شده است.
با نرخ  ارزان قیمت  این تسهیات  ــزود:  اف وی 
سود ۴ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله خواهد بود 
و می تواند کمک بسیار خوبی برای مقاوم سازی 
واحدها و خانه های مردم در روستاهای استان 

باشد.
ــر کـــل بــنــیــاد مــســکــن انـــقـــاب اســامــی  مــدی
خــوزســتــان گــفــت: از روســتــایــیــانــی کــه دارای 
ــوده هستند،  ــرسـ فـ و  غــیــرمــقــاوم  خــانــه هــای 
بــرای دریافت وام مسکن و  درخواست داریــم 
معرفی به بانک های عامل به اداره هـــای بنیاد 

مسکن در شهرستان های خود مراجعه کنند. 

 مهاجرت از داخل و خارج کشور به قم 
از مسائل اساسی استان است

قم   استاندار قم با اشاره به موضوع مهاجرت به قم گفت: 
ظرفیت نیروی انسانی یکی از مزیت های بی بدیل و کم نظیر 
از  در استان قم است و به همین دلیل مسئله مهاجرت 
داخل و خارج از کشور به این استان یکی از مسائل اساسی 

است.
سید محمدتقی شاهچراغی گفت: دشمن برای تغییر ذائقه 
فرهنگی و دینی مردم قم برنامه ریزی و تاش گسترده ای را 

آغاز کرده است.
از منظر دستگاه  انتظامی  نیروی  وی تصریح کرد: تقویت 
بهبود  مسیر  در  قم  استان  مهم  نیازهای  از  نیز  قضایی 

خدمات رسانی اجتماعی به مردم است.
وی با اشاره به تقاضای سرمایه گذاری خارجی در قم بیان 
کرد: از دستگاه قضایی درخواست می شود نسبت به رفع 
داشته  ویــژه ای  نگاه  قم  در  خارجی  سرمایه گذاری  موانع 

باشد.
شاهچراغی خاطرنشان کرد: ظرفیت نیروی انسانی یکی از 
مزیت های بی بدیل و کم نظیر در استان قم است و به همین 
دلیل مسئله مهاجرت از داخــل و خــارج از کشور به این 

استان یکی از مسائل اساسی است.
استاندار قم با اشاره به سکونت ۲۵۰هزار اتباع در قم اظهار 
قانونی  اتباع مجوزهای  ایــن  از  نفر  کــرد: حــدود ۲۰۰ هــزار 
سکونت در قم را دارنــد. نخبگان اتباع یکی از ویژگی ها و 

مزیت های قم است.

 راه اندازی کاروان شادی 
همزمان با عید غدیر در قم 

قم   مسئول ستاد مردمی غدیر منطقه ۴ قم گفت: امسال 
نیز کاروان بزرگ شادیِ خودرویی، همچون سال های قبل با 
عنوان »غدیر تا ظهور« شب عید بزرگ غدیر برگزار خواهد 

شد.
علیرضا خلیلی؛ مسئول ستاد مردمی مساجد منطقه ۴ قم 
اظهار کرد: کاروان شادیِ خودرویی، مثل هر سال با عنوان 
»غدیر تا ظهور« در شب عید بزرگ غدیر برگزار خواهد شد.
وی افزود: از دیگر برنامه های این ستاد مردمی، تجمع بزرگ 
سلسله جلیله ســادات در کنار مزار ۱۴ شهید گمنام کوه 

خضر نبی)ع( خواهد بود.

تأمین نهاده همچنان با مشکل روبه رو است

دامداران در دام تولید 
 گلستان- هنگامه خاندوزی  
افزایش قیمت نهاده دامی پس از 
حذف ارز دولتی، دامداران گلستانی 
را برای تأمین خوراک دام با مشکل 
که موجب  کــرد. موضوعی  مواجه 
ــا بــا هـــدف افــزایــش  ســاخــی دام هــ
نقدینگی دامدار و سیر کردن شکم بقیه دام ها شد.
در کشور ما صنعت دامــپــروری، برخاف اهمیت 
در اشتغال و نقش آن در تأمین پروتئین حیوانی 
برای نیل به تأمین امنیت غذایی، در اولویت های 
شاهد  متأسفانه  اســت.  گرفته  قــرار  کم اهمیت تر 
هستیم دامداران گلستانی برای ادامه حیات شغلی، 
ناگزیر به فروش دام برای تهیه خوراک و تأمین نیاز 

بقیه دام هایشان هستند.

خلف وعده های دولت  ◾
رئیس تعاونی گاوداران صنعتی گرگان با بیان اینکه 
دولت وعده تأمین نهاده را به دامداران صنعتی داده 
بود؛ اما تاکنون محقق نشده و دامداران در شرایط 
کــرد: شرایط خیلی  ابـــراز  می برند،  به سر  سختی 
سختی پیش رو داریم و وعده جهاد کشاورزی درباره 
تخصیص نهاده دولتی تاکنون محقق نشده است. 
تنها یک نوبت نهاده دولتی به دامدار در اردیبهشت 
ماه تخصیص یافت که آن هم برای سهمیه فروردین 

بود.
محمد تیموری با بیان اینکه متأسفانه همان سهمیه 
فروردین را نیز شرکت ها هنوز به دامداران ندادند و 
طی تماسی که داشتیم، به ما گفته شد هنوز دولت 
ارز تأمین نهاده را تخصیص نداده است، افزود: اگر 
تأمین نهاده برای دام ها انجام نشود، ضربه سنگینی 
به دامــدار وارد خواهد شد. دام، یک موجود زنده 
است که اگر خللی در تغذیه آن به وجود بیاید هم از 
لحاظ شیردهی و هم ژنتیک لطمه سنگینی خواهد 

خورد که جبرانش زمان زیادی می طلبد.
وی با اشاره به اینکه گاوهای صنعتی اکثراً اصاح 
نــژادی هستند، بیان کــرد: این دام هــا یک سرمایه 
ملی هستند که باید برای حفظ و بقایشان تاش 

بیشتری از سوی دولت انجام شود. 

دام در صف فروش ◾
یک دامدار گلستانی در این زمینه می گوید: از طرح 
راهکاری  تاکنون  چون  هستیم؛  خسته  مشکات 
برای آن پیدا نشده و هر روز شرایط بدتر از روز قبل 
بــرای همه مسئوالن واضح  می شود. مشکات ما 
و مشخص است و این روزها وقتی به جلسه های 
مختلف برای بیان مشکات وارد می شویم، به نوعی 
حس می کنم ما را به ُسخره گرفته اند و هیچ تاشی 

برای رفع این مشکات وجود ندارد.
محسن عابدینی با بیان اینکه به دلیل قیمت باال 
و نبود نقدینگی برای تأمین نهاده، ناگزیر به فروش 
دام سنگین و خرید خوراک برای زنده نگه داشتن 
دیگر دام ها هستیم، ابراز کرد: ۳۲۰ رأس گاو دارم که 
به خاطر نبود نهاده دامی، خوراک و شیردهی آن ها 
را به کمتر از نصف رسانده ام تا بتوانم حیات آن ها 

را حفظ کنم.
وی با بیان اینکه از فروردین ماه، پول نهاده را واریز 
کردیم؛ اما هنوز چیزی به ما تحویل نشده و تنها جو 
در اختیار دامدار قرار دادند و سویا و ذرت ندادند، 
ادامــه داد: به سه شرکت آریا تجارت، قسمتی از 
آوا تجارت و امور پشتیبانی دام، پول نهاده را واریز 
کردیم؛ اما آن ها هنوز نهاده به ما تحویل ندادند و 
می گویند دولت برای تأمین نهاده، ارزی تخصیص 

نداده است.
این دامدار با اشاره به اینکه در حال حاضر نهاده با 
قیمت آزاد در بازارگاه بارگذاری شده است، تصریح 
کرد: قرار بود تا خرداد ماه نهاده دولتی به ما بدهند تا 
بتوانیم گردش مالی برای تهیه نهاده با قیمت آزاد را 
داشته باشیم که متأسفانه این مسئله محقق نشده 
است. همچنین نهاده هایی را که قبل از حذف ارز، 
پول آن ها را واریز کردیم، هنوز به ما تحویل نداده اند.

مشکلی در تأمین نهاده نداریم ◾
مدیر کل امور پشتیبانی دام گلستان در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: تأمین و ذخیره سازی نهاده دامی، 

یکی از وظایفی است که بر عهده داریم؛ اما توزیع 
نهاده دامی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام 
می شود. ما برای تأمین نهاده مشکلی نداریم؛ اما 
باید مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شود 

تا ما بتوانیم نهاده را در بازارگاه بارگذاری کنیم.
محمدرضا جامی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی 
ایــن اداره کــل ذخــیــره ســازی نــهــاده دامــی اســت، 
ــهــاده هــای ذخــیــره شـــده، ذخــایــر  تــصــریــح کـــرد: ن
استراتژیک کشور است تا زمانی که بازار با مشکل 
مواجه می شود بتوانیم تأمین نهاده داشته باشیم. 
ــازار  ب نــهــاده  کننده  تأمین  دام،  امـــور  پشتیبانی 
نیست؛ اما در چند سال گذشته به دلیل تحریم ها 
از یک ذخیره کننده به تأمین کننده بزرگ تبدیل 

شده است.
وی با بیان اینکه ۱۳۲هــزار تُن نهاده ذرت، کنجاله 
که  کردیم  توزیع  تاکنون  اول ســال  از  دامــی  و جو 
بیشترین توزیع نیز برای مرغداری ها بوده، ابراز کرد: 
از اول اسفند نگاه به این سمت است که دامداران 
که کشت  علوفه ای  ازطریق  را  نهاده  دام سنگین، 

می شود تأمین کنند.
وی با بیان اینکه برای تأمین نهاده تاکنون مشکلی 
نداشتیم، یادآورشد: قبل از اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه ها نهاده های دامی را توزیع کردیم و بعد از آن 

بیشتر بخش خصوصی در این حوزه فعال است.

اولویت تأمین نهاده ها  ◾
حالی  در  گلستان  دام  پشتیبانی  امــور  کل  مدیر 
ادعا می کند که مشکلی برای تأمین نهاده نداریم 
کشاورزی  جهاد  دامــی  تولیدات  بهبود  معاون  که 
گلستان اظهار می کند: نهاده سهمیه اردیبهشت 

هنوز به وزارتخانه تحویل داده نشده است.
عبدالغفار تخله با بیان اینکه اولویت ما  دریافت 
و تأمین نهاده سهمیه یارانه ای اردیبهشت ماه از 
وزارتخانه است، تصریح کرد: هنوز توزیع سراسری 
نهاده انجام نشده و وزارتخانه در حال بررسی است. 
امیدواریم نهاده بخش دولتی در کوتاه ترین زمان، 

تعیین تکلیف شود.



    اجرای طرح 
»هر شهید، یک 
پیام« با محوریت 
حجاب و عفاف   
 چهارمحال و بختیاری   
 استاندار چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به 
میزبانی استان از کنگره 
ملی ۱۱ هزار شهید 
جامعه عشایری کشور 
در اواخر خرداد امسال، 
گفت: این کنگره فرصت 
مناسب و ارزشمندی 
برای اجرای طرح 
»هر شهید، یک پیام« 
با محوریت حجاب 
و عفاف و با رویکرد 
اغنایی است.

خبر خـــوزســـتـــان- نـــادره 
وائلی زاده  اجــرای طرح های 
انتقال آب از رودخانه کارون، 
ــرد و غـــبـــار در  ــ ــای گ ــون هـ ــانـ کـ
خــوزســتــان را پــدیــد آورده که 
ادامه این طرح ها، شدت گرفتن 

ریزگردها را به دنبال خواهد داشت. 
بخشی از آب رودخانه کــارون را پنج سد مخزنی 
بزرگ بلعیده اند. بخشی را هم هفت طرح انتقال 
آب به کویر. با انتقال آب سرشاخه های کــارون، 
جلگه خوزستان هم دارد تبدیل به کویری بزرگ 
می شود. طوفان های خاک ۲۰سالی می شود که 

نفس خوزستان را بند آورده اند.
بحرانی ترین کانون های گرد و غبار خوزستان، در 
حوضه رودخانه کــارون قــرار دارنــد که با خشک 
شدن این رودخانه شکل گرفته و در حال گسترش 

هستند.
آن طــور که رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه 
شهید چمران اهــواز می گوید: گــرد و غباری که 
اکنون خوزستان و کشور را تحت تأثیر قرار داده، 
پدیده جدیدی است که ناشی از خشک شدن 
بسترهای آبی، اعم از بستر رودخانه ها، تاالب ها و 
یا آبگیرهای فصلی و مناطق دارای پوشش گیاهی، 

چه در داخل و یا خارج از کشور است. 
مهدی قمشی می افزاید: بخشی از کانون های گرد 
و غبار در داخل کشور و خوزستان، متأثر از کارون 
و کاهش آورد این رودخانه اســت. کانون شرق و 
جنوب شرق اهــواز و کانون اطــراف خرمشهر در 

حوضه رودخانه کارون قرار دارند. 

۱۴ طرح برای انتقال کارون ◾
کارشناسان بر این باورند که متوسط ۶۰ ساله آورد 
آب کارون بزرگ ۱۹ میلیارد مترمکعب بوده که در 
۲۰ســال اخیر به متوسط ۱۴ میلیارد مترمکعب 
رســیــده اســـت. در خشکسالی ها آبــدهــی این 
ــه تــا ۱۰ میلیون مترمکعب نیز کاهش  رودخــان
می یابد. کاهش شدید آبدهی این رودخانه عالوه 
بر تنش هایی که به بخش آب شرب و بهداشت 
و کشاورزی خوزستان وارد کرده، محیط زیست 
این استان را نیز دستخوش بحران کرده که یکی 
از آن هـــا شکل گیری کــانــون هــای ریــزگــرد اســت. 
طرح های انتقال آب از متهمان اصلی خشکی 
کارون به شمار می آیند. تا کنون ۱۰ طرح انتقال آب 
از سرشاخه های کارون بزرگ )کارون و دز( به فالت 
مرکزی با حجم بیش از ۲میلیارد مترمکعب اجرا 

شده یا در حال اجراست.
طرح های انتقال آب از سرشاخه های رودخانه کارون 
در سال ۱۳۳۲ با طرح »کوهرنگ یک« برای انتقال 
۲۹۷ میلیون مترمکعب به زاینده رود آغاز شد. بعد از 
آن »کوهرنگ۲« برای انتقال ۲۴۶ میلیون مترمکعب 
آب به زاینده رود در سال ۱۳۶۸ به بهره برداری رسید. 

طرح های انتقال آب »قمرود یک« و »قمرود ۲« برای 
انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب به قم در سال های 
۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ اجـــرا شــد. سپس طــرح »چشمه 
ــرای انتقال ۱۲۰ میلیون مترمکعب به  لنگان« ب
زاینده رود در سال ۱۳۸۴، طرح »خدنگستان« برای 
انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب به زاینده رود در سال 
۱۳۹۲ و طرح »سد کمال« برای انتقال ۶۵ میلیون 
مترمکعب آب به اراک در سال ۱۳۹۰ اجرا شدند. 
طرح »کوهرنگ ۳« نیز برای انتقال ۲۶۸ مترمکعب 
به زاینده رود ساخته شده که بدون افتتاح رسمی 
در حال بهره برداری است.طرح »بهشت آباد« 
برای انتقال ۵۸۰ میلیون مترمکعب به استان های 
اصفهان، کرمان و یــزد و طــرح »ونــک سولگان« 
برای انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب به رفسنجان با 
وجود مخالفت ها ردیف اعتباری داشته و در حال 
اجرا هستند. همچنین طرح »ماربر« برای انتقال 
۳۰۰میلیون مترمکعب به کویر ابرقو سیرجان، 
طــرح سد مخزنی »تنگه ســرخ« بــرای انتقال آب 
۲۳۰ میلیون مترمکعب به استان فـــارس، طرح 
»گوکان« برای انتقال ۲۲۰ میلیون مترمکعب به 
زاینده رود و »ســد خرسان« با حجم حــدود ۱.۲ 
میلیارد مترمکعب و سیستم انتقال آب ۴۰۰ میلیون 
مترمکعب به استان های اصفهان، کرمان و یزد در 

حال مطالعه هستند.

بیابان زایی با انتقال کارون ◾
عضو هیئت علمی گروه خاک شناسی دانشگاه 
شهید چمران اهــواز معتقد اســت: به طــور کلی 
انتقال آب بین حوضه ای، اکولوژی منطقه را به 

هم می ریزد.
احــمــد لــنــدی مــی گــویــد: »نــهــر مــالــح« بــه عنوان 
سیالب بر طبیعی کــارون، در گذشته سرریز این 
رودخانه را به هورهای منطقه منتقل می کرد؛ اما 
با کاهش آبدهی کــارون، این رودخانه دیگر آبی 
ندارد که این هورها را مرطوب کند. به همین دلیل 
کانون های گرد و خاک در شرق و جنوب شرق اهواز 

شکل گرفته است.
وی توضیح می دهد: مکانیزم بلند شــدن گــرد و 
خاک به این صورت است که معموالً باید باد با 
ــوزد. دشتی که بــاد در آن حرکت  سرعت کافی ب
کند و در نهایت ذرات خاک جدا از هم، باید وجود 
داشته باشد تا شاهد خیزش گرد و خاک باشیم. 
رطوبت کافی در خاک و یا وجود موادی مثل آهک 

و گچ، موجب چسبندگی ذرات خاک می شود. 
لندی می افزاید: وقتی آب را از سرشاخه ها خارج 
می کنیم، حتی همان ۲۰۰ میلیون مترمکعبی که 
منتقل می شود در این مکان ها بسیار بــاارزش 
است و مانع شکل گیری کانون های گرد و خاک 

می شود. 

خشک رودها و کانون های ریزگرد ◾
این استاد دانشگاه تصریح می کند: انتقال آب 
بین حوضه ای بیشتر روی کانون شرق و جنوب 
شرق اهواز تأثیر گذاشته؛ اما باید توجه داشت 
خوزستان پنج رودخــانــه دارد و آب همه آن ها 
کاهش داشته که هر کدام حوضه هایی را شکل 
داده انــد. به طور نمونه ۵۰ هزار تا ۷۰هزار هکتار 
کانون گرد و خاک در اطــراف هورالعظیم داریم. 
در حالی که اگــر آب کافی به ایــن تــاالب برسد، 
امکان بلند شــدن گــرد و خــاک از آن نواحی به 
حداقل می رسد. وی ادامــه می دهد: ما اکنون 
عالوه بر کارون، در کرخه، مارون و زهره هم همین 
مشکل را داریم. روی رودخانه های مارون و کرخه 
سدسازی شده اســت. این سدسازی ها هم در 
واقــع بــرای انتقال آب و افزایش مصرف است. 
ابتدا سدها را برای کنترل سیالب می سازند؛ اما 
بعد می بینیم که آب آن را منتقل می کنند. مثالً 
در ایالم طرح توسعه کشاورزی در حال اجراست 
ــر جلوگیری نــشــود، در ســال هــای آینده  کــه اگ

مشکالت دوچندان می شود.
وی نیز مهم ترین راهکار را توقف طرح های انتقال 
آب بین حوضه ای می داند و می افزاید: این انتقال 
آب ها از کارون برای تأمین آب صنایع در استان های 

کویری صورت می گیرد که صحیح نیست.

به دلیل اجرای 14 طرح انتقال آب 

کارون آب می رود 

خبرخبر
روزروز

قیمت بلیت سینماهای کرمانشاه شناور می شود
کرمانشاه   مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان 
کرمانشاه از اجــرای طرح پایلوت بهای بلیت شناور در 
سینماهای کرمانشاه خبر داد. محمدجواد کنجوری؛ 
مدیرامور سینمایی حــوزه هنری استان کرمانشاه از 
اجــرای طرح پایلوت بهای بلیت شناور در سینماهای 
کرمانشاه خبر داد. وی با بیان اینکه این طرح از شنبه در 

سینماهای آزادی و بیستون )هتل پارسیان( آغاز شده 
است، افزود: این طرح که در سینماهای جهان نیز رایج 
است، می تواند در راستای فروش بهینه سینماها در 

کشور بسیار مؤثر باشد.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: 
قطعاً بهای دریافت خدمات توسط مخاطبان از نکات 

حائز اهمیت استقبال از سینماست و اجرای این طرح در 
شرایط اقتصادی فعلی برای مردم هنردوست کرمانشاه 

بسیار مهم  خواهد بود.
وی گفت: آیتم هایی نظیر ساعت پخش، روز نمایش، 
کیفیت سالن و مناسبت ها از جمله عواملی هستند که 

در نحوه بهای بلیت سینماها مؤثر خواهند بود.

کنجوری گفت: در مرحله نخست ایــن طــرح به صورت 
آزمایشی برای فیلم »هناس« در سینماهای حوزه هنری 
اجرا خواهد شد و قیمت بلیت سینماها در این فاز برای فیلم 
مذکور به حداقل ۲۰۰هزار ریال و حداکثر ۳۵۰ هزار ریال )با 
توجه به آیتم های گوناگون( کاهش می یابد. این برنامه می تواند 

با افزایش استقبال مخاطبان از سینماها روبه رو شود.

در حاشیه

برپایی اجتماع 
همخوانی 
»سالم فرمانده« 
در گرگان 

گلستان   اجتماع 
بزرگ همخوانی سرود 
»سالم فرمانده« 
دوشنبه ۳۰ خرداد در 
گرگان برگزار می شود.
روز دوشنبه ۳۰ خرداد 
ماه جاری اجتماع بزرگ 
سربازان دهه نودی 
حضرت ولی عصر)عج( 
و همخوانی سرود 
»سالم فرمانده« در 
شهرستان برگزار 
می شود.
این اجتماع بزرگ با 
حضور ابوذر روحی؛ 
خواننده سرود سالم 
فرمانده و حاج مهدی 
مختاری ساعت ۱۷:۳۰ 
در چهارراه شهدا 
شهرستان گرگان برگزار 
می شود.
عالوه بر تشکل های 
مردمی، تمام 
دستگاه های دولتی در 
برگزاری این اجتماع 
مشارکت دارند.

خبر
زنجان

   شناسایی یک هزار بازمانده از تحصیل در 
زنجان

 رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: یک هزار 
نفر در این استان سال گذشته از حضور در مدارس 

باز مانده و به دالیلی از ادامه تحصیل محروم شدند. 

حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی با  تأکید بر 
اینکه تدبیر برای این قشر که آینده سازان جامعه 
هستند، امری ضروری است، افزود: نیاز جامعه 

امروز ما این است که کودکان از تحصیل باز نمانند 
و بر اساس قانون، فراهم کردن امکانات تحصیلی 

و آموزشی رایگان برای کودکان مهم و الزم است. 
وی با بیان اینکه نگاه حاکمیت به کودکان، باید نگاه 

حمایتی باشد، اظهار کرد: حمایت همه جانبه از 
کودکان ضروری است و آن ها نباید به علت نداشتن 

توانایی مالی، از تحصیل محروم شوند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از کودکان باید یک 
تکلیف برای مسئوالن باشد، خاطرنشان کرد: 

کانون اصالح و تربیت استان، اقدامات بسیار خوب و 
مؤثری در حوزه های پیشگیرانه، آموزشی، تربیتی 

و فرهنگی انجام داده است.

 اجرای 200 کیلومتر فیبر نوری
در روستاهای آذربایجان غربی 

آذربایجان غربی  مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات آذربایجان غربی گفت: ۲۰۰ کیلومتر فیبر 
نوری روستایی با عنوان »تار« با هدف توسعه پهن 
باند و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات در 

روستاهای این استان اجرایی می شود.
قاسم جلیلی نژاد بیان کــرد: توسعه فیبر نوری 
روستایی با هدف افزایش بهره وری در استفاده از 
زیرساخت های ارتباطی موجود در استان، اتصال 
نقاط مختلف و دور افتاده بوده که مشکل تأمین 
زیرساخت های شبکه ملی اطالعات در تمام نقاط 
استان رفع می شود. وی ادامه داد: پیش از این نیز  
۸۷کیلومتر فیبر نوری روستایی با عنوان »تار« با 
هدف توسعه پهن باند روستایی و حفظ یکپارچگی 
شبکه ملی اطالعات در این استان به بهره برداری 
رسیده بود. جلیلی نژاد با اشاره به اینکه بیش از 
۱۰۰ روستای این استان با یک هزار خانوار در فاز 
نخست از این طرح بهره مند شدند، اضافه کرد: 
فاز اول این پروژه با وجود تمام موانع و مشکالت 
به علت شرایط جغرافیایی استان به اتمام رسید 
و برنامه ریزی برای اجرای فازهای دوم این پروژه در 

دستور کار است.
وی یــادآور شد: شبکه ملی اطالعات در سه الیه 
زیرساخت، خدمات و محتوا پیش بینی شده که 
الیه اول آن در حوزه تأمین زیرساخت های الزم برای 
این شبکه از تعهدهای وزارت ارتباطات به شمار 
می رود. وی با اشاره به اهداف اتصال روستاها به 
شبکه ملی اطالعات تأکید کرد: افزایش اشتغال، 
کاهش شکاف دیجیتالی، توسعه خدمات مبتنی 
بر فناوری اطالعات برای افزایش رفاه روستاییان، 
توسعه زیرساخت های ارتباطی از اهداف اتصال 

روستاها به شبکه ملی اطالعات است

گلستان رتبه سوم پوشش 
اینترنت روستاها را دارد

گلستان  مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
گلستان گــفــت: اکــنــون  از ۹۳۲ روســتــای بــاالی 
۲۰خانوار این استان شمالی ۹۰۰ روستا به شبکه 
اینترنت متصل هستند که به لحاظ رتبه در جایگاه 

سوم کشوری قرار دارد.
محمد احمدی افــزود: اتصال روستاهای استان 
گلستان به اینترنت  از ۷۰ درصــد به ۹۵ درصد 
در زمان حاضر رسید که از میانگین ۸۰ درصدی 
کشور باالتر اســت. وی اظهار کــرد: از مهم ترین 
دغدغه های مربوط اتصال اینترنت پرسرعت و 
کامل روستاهای باالی ۲۰ خانوار این استان است 

که باید منابع و زیرساخت های آن فراهم شود .
احمدی افزود: در دولت سیزدهم با هدف گذاری 
و برنامه ریزی اینترنت بر بستر فیبر نوری با وجود 
همه محدودیت ها، بودجه ارتباطات ۲۰۰درصد 
ــرده اســت کــه  در توسعه بخش  افــزایــش پیدا ک
بسیار تأثیرگذار خواهد بود. مدیر کل ارتباطات 
و فناوری اطالعات گلستان یــادآور شد: با فراهم 
شدن توسعه، زمینه تجارت الکترونیک در گلستان 
بیشترین رشــد تعداد مرسوله پستی استان را 
داشته که در اشتغال زایی به نوعی پیشتاز است. 
وی با اشاره به پتانسیل این استان در بحث تجارت 
الکترونیک بیان کرد: گلستان ظرفیت و پتانسیل 
ویــژه ای در تجارت الکترونیک دارد که با توجه به 
شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال  آفرین 
نیاز به مانع زدایی و ارائه تسهیالت ویژه برای رشد 
و توسعه این ظرفیت ها در استان است. وی اظهار 
کرد: متأسفانه برخی از مدیران نهادها هنوز تحول 
دیجیتال را درک نکرده اند و به یقین چشم انداز 
مناسب هوشمندسازی در حوزه های مختلفی 
از جمله کــشــاورزی، شیالت و صنعت، نیازمند 

زیرساخت های مناسب است.
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هرمزگان   وقوع زمین لرزه های 
اخیر در استان هرمزگان بسیاری 
از شــهــرونــدان را نــگــران کـــرده که 
شاید این زمین لرزه های پرقدرت 
و متوالی با سونامی دریــا ارتباط داشته باشد.

پیرو وقــوع زلزله به بزرگی ۴.۵ ریشتر در عمق 
۱۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۱۱ کیلومتری 
بندرچارک، ۳۳کیلومتری کیش و ۴۳ کیلومتری 
شهر جناح بستک، اکنون بسیاری از شهروندان 
هرمزگانی دغدغه سونامی و یا زمین لرزه های 

بزرگ تر را دارند.

زلزله خاصیت زاگرس  ◾
سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تأکید 
بر اینکه از ویژگی های زلزله های منطقه زاگرس 
وقوع زلزله های فراوان است، به ایسنا گفت: بر 
این اساس زلزله هایی که در بندر چارک استان 
هرمزگان رخ داد، نه ربطی به وقوع سونامی و نه 

نشان از احتمال وقوع زلزله های بزرگ دارد.
دکتر حمید زعفرانی با اشاره به زلزله های اخیر 
در بندر چارک با بیان اینکه این منطقه در ناحیه 
زاگرس قرار گرفته است، اظهار کرد: زلزله هایی که 
در منطقه زاگرس رخ می دهد، عموماً با تکرار زیاد 
و باال رخ می دهد. وی حوالی تنگه هرمز را جزو 
لرزه خیزترین مناطق به لحاظ تعداد زلزله ها در 
کشور توصیف کرد و یادآور شد: بر این اساس، 
زلــزلــه هــای اخــیــری کــه در بندر چـــارک بــه ثبت 

رسیده، طبیعی است.
سونامی و زلزله های بندر چارک ◾

سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در 
پاسخ به این سؤال که آیا این زلزله ها می توانند 
ارتباطی با وقوع سونامی داشته باشند، ادامه 
داد: این زلزله ها ارتباطی با سونامی ندارند؛ چون 
اگر نگران وقوع سونامی باشیم، باید از سمت 
ساحل مکران این اتفاق بیفتد و سواحل مکران 
از »جاسک« شروع می شود و به سمت چابهار 
ادامه دارد. زعفرانی با تأکید بر اینکه زلزله های 
ثبت شده در استان هرمزگان در سمت شرق به 
غرب تنگه هرمز است، خاطر نشان کرد: از این رو 
احتمال وقوع سونامی به دلیل رخدادهای لرزه ای 

در هرمزگان بسیار کم است.

وی تأکید کرد: زلزله های اخیر استان هرمزگان 
در داخل خشکی رخ می دهد و ربطی به وقوع 

سونامی ندارد.

زلزله های بــزرگ بعد از زلزله های فـــراوان در  ◾
هرمزگان

وی در خصوص اینکه آیا این زلزله ها می توانند 
پس لرزه هایی برای وقوع زلزله های بزرگ تر باشند، 
با تأکید بر اینکه این ادعا از نظر علمی صحیح 
نیست، توضیح داد: وقوع زلزله در ناحیه زاگرس، 
دارای توالی است؛ به این صورت که یک زلزله 
بزرگ با چندین زلزله کوچک همراه است؛ ولی 
هیچ گاه نمی توان ادعا کرد که با این توالی زلزله ها، 
یک زلزله بزرگ در راه است. زعفرانی خاطر نشان 
کرد: احتمال وقوع زلزله بزرگ در منطقه هرمزگان 

بعد از این زلزله ها کم اســت؛ ولی توصیه ما به 
هموطنانمان در این منطقه آن است که در چنین 

شرایطی احتیاط الزم را داشته باشند.

گسل هایی که استان های جنوبی را احاطه  ◾
کرده است

سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی با تأکید بر اینکه استان 
هرمزگان در محدوده زمین ساختی زاگرس قرار 
دارد، ادامه داد: عالوه بر آن، اکثر گسل هایی که 
در زاگرس وجود دارند، رخنمون سطحی ندارند، 
به این معنی که اگر زلزله ای رخ دهد، گسیختگی 
ــدارد و ایــن طبیعت  ــاری نـ گسل روی زمین آثـ

لرزه ساختی زمین در منطقه زاگرس است.
زعــفــرانــی اضــافــه کـــرد: مهم ترین گسل های 
شناخته شده این منطقه، گسل »راندگی اصلی 
زاگرس« و گسل »زندان-میناب« در شرق استان 
هرمزگان است که یکی از گسل های اصلی به 

شمار می رود.
وی گسل »قــشــم« در جــزیــره قشم را از دیگر 
گسل های مهم این منطقه نام برد و افزود: تقریباً 
بسیاری از گسل های استان هرمزگان شناخته 
 شده هستند و مطالعات زیادی روی آن ها انجام 
شده اســت. در بندر چــارک استان هرمزگان از 
دوشنبه ۲۳ خــرداد مــاه، زلزله های فــراوانــی به 
ثبت رسید و برخی از ساختمان ها ترک خوردند. 
بنابراین نگرانی از وقوع زلزله های بزرگ تر در بین 

شهروندان هنوز وجود دارد.

هرمزگان همچنان می لرزد

»تنگه هرمز« لرزه خیزترین منطقه در کشور

گزارش



بررسی شرایط 
 پنج روستا 

برای ثبت جهانی 
گردشگری 

گیالن   مدیر کل توسعه 
گردشگری کشور با اشاره 

به برنامه ریزی سازمان 
جهانی گردشگری برای 

ثبت ۳۰ دهکده، گفت: 
بررسی شرایط پنج 

روستای ایرانی برای 
ارسال به این سازمان در 

دستور کار قرار گرفته 
است.

وی افزود: طی نشستی 
در وزارتخانه ظرفیت 

پنج روستا در حال 
بررسی است که روستای 

قاسم آباد یکی از این 
روستاهاست.

در حاشیه

اجرای طرح استانی 
حجاب و عفاف در 

مازندران

مازندران   دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از 

منکر مازندران اعالم 
کرد: طرح استانی 
حجاب و عفاف در 
مازندران در قالب 

قرارگاه ۲۱ تیر در استان 
آغاز شد.

دبیر ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر مازندران 
گفت: در حال حاضر 

مسئله حجاب به یکی 
از دغدغه های اصلی 
در کشور تبدیل شده 
و بدحجابی به عنوان 
نمادی هنجارشکن، 
اسالمیت نظام را به 

چالش کشیده که ستاد 
در نظر دارد با اجرای این 

طرح، امنیت اخالقی 
را به فضای جامعه 

بازگرداند. این طرح در 
ابتدا از دستگاه های 
دولتی آغاز و به مرور 

اصناف، اماکن عمومی 
و... را در برخواهد 

گرفت تا شاهد حل این 
معضل مهم اجتماعی 

در جامعه باشیم.

خبرخبر
روزروز

خراسان رضوی- هادی 
اســالمــی  چــــــاروق  دوزی 
ازجــمــلــه صــنــایــع  دســـتـــی و 
سنتی است که قدمت زیادی 
دارد. از قدیم به عنوان یک 
کفش بـــادوام مــورد استفاده 
کشاورزان بود؛ اما این روزها کمتر کسی از آن یاد 

می کند و در حال محو شدن از خاطره هاست.
شهرستان قوچان در شمال خراسان بزرگ، یکی 
از مراکز ساخت و تولید چاروق بوده و استادان 
هنرمندی در دوخت این کفش چرمی محکم و 

بادوام فعالیت داشتند.
یکی از این افراد، مرحوم محمدعلی بخشنده بود 
که تا دو دهه قبل و اواخر عمر به این کار مشغول 
بــود. فرزندش رضا از نوجوانی با عالقه به این 
هنر نزد پدر به فراگیری آن پرداخته و اکنون هم 
با ادامــه این کار در دوخت چاروق های زیبا و با 

استحکام تالش دارد. 
برای آشنایی با این محصول هنر دست مردمان 
قوچان که حاال تنها یک کارگاه از آن باقی مانده 
است، با رضا بخشنده که این هنر را به ارث برده 
و سعی می کند یادگار پدر را زنــده نگاه دارد به 

گفت وگو نشستیم.

چاروق قوچان  ◾
رضــا بخشنده تنها چـــاروق دوز قــوچــان بــه ما 
می گوید: اگرچه هنوز در بعضی شهرها مانند 
بجنورد و زنجان کم وبیش چاروق تولید می شود؛ 

اما چاروق آن ها با قوچان تفاوت دارد.
وی در تفاوت های چاروق قوچان با سایر شهرها 
مانند زنجان می گوید: چاروق قوچان از چرم گاو 
مخصوصی تهیه می شود که بسیار محکم و 
بـــادوام اســت. روی چــاروق پس از آمــاده شدن 
نقش و نگارهایی با نخ های رنگی و محکم ایجاد 
مــی شــود کــه نــوع مــردانــه آن در روستاها بــرای 
کارهای کشاورزی و چوپانی وهم در جشن های 

محلی استفاده می شود.
وی در پاسخ به ســؤال ما مبنی بر تفاوت های 
ــوع زنــانــه آن نیز  چـــاروق زنــانــه نیز مــی گــویــد: ن
به عنوان یک کفش سنتی و زیبا در عروسی ها 
و جشن ها هــمــراه بــا لــبــاس هــای محلی مــورد 

استفاده قرار می گیرد . 

ریزش مشتری ها  ◾
وقتی از این هنرمند قوچانی درباره اوضاع کارش 
می پرسیم، با نگاهی سرد پاسخ می دهد: در حال 
حاضر مانند قدیم  چاروق پوشی مرسوم نیست 

و تعداد خریداران هم بسیار کم است. بخشنده 
به ما می گوید: دوخت چاروق کار بسیار سختی 
اســت و تهیه یــک جفت آن چندین روز طول 
می کشد. وی با اشاره به اوضاع اقتصادی این روزها 
اظهار می کند: تمامی مراحل دوخت این کفش 
با دست انجام می شود؛ اما کمبود و نبود چرم 
خوب که حاال قیمتش هم سر به فلک کشیده، 
کار را بیش از گذشته هنگام فروش سخت کرده 
است. وی با ابراز تأسف می گوید: سال ها پیش 
تعداد بیشتری هنرمند به شغل چـــاروق دوزی 
مشغول بودند؛ اما به دلیل درآمد ناکافی و نبود 
حمایت، این شغل را برای همیشه کنار گذاشتند 
و تنها پدر من به عنوان باقی مانده چاروق دوزان 
قوچان به کار ادامه داد. بخشنده اظهار می کند: 
هنگامی که پــدرم فوت کرد از سال ۱379 برای 
روشن نگاه  داشتن چراغ این هنر در شهرستان 
قوچان، آستین همت را باال زدم و با عشق به این 
هنر و آموزش هایی که از پدرم آموختم، کار را با 

جدیت آغاز کردم.

خریداران خارجی ◾
رضا آهی از سر افسوس می کشد و می گوید: حاال 
به این وضعیت و کار و کاسبی ما نگاه نکنید. 
زمانی اینجا مشتری از مشتری کنده نمی شد 
و تا قبل از انــقــالب، توریست های بسیاری از 
کشورهای خارجی برای خرید همین کفش به 

قوچان می آمدند.
وی به ما می گوید: بسیاری از گردشگران خارجی 
از بلژیک، استرالیا و فرانسه قبل از انقالب به 
قوچان می آمدند و سراغ پدرم را می گرفتند تا از 

نزدیک با روش کارش آشنا شده و چاروق بخرند.
وی با بیان اینکه در گذشته این کفش بازار خیلی 
خوبی به ویژه در میان توریست ها داشت، ابراز 
ــا اصــالً کــار و کاسبی خوب  می کند: ایــن روزهـ
ــراد محلی و داخـــل کشور  نیست و نه تنها افـ
نگاهی به این محصول ندارند بلکه توریست هم 

چندان به این منطقه نمی آید.

آموزش هنرجویان ◾
وقتی از رضا سؤال می کنیم که چه هدفی دارد 
و چگونه می خواهد از اشتباهات گذشته راهی 
جدی برای خود باز کند، به ما پاسخ می دهد: من 
این هنر را از دوران نوجوانی نزد پدرم فراگرفتم. 
بنابراین با عشق و عالقه بدون هیچ حمایتی با 
عــزم خــودم چــاروق قوچان را که به ثبت ملی و 

معنوی رسیده ادامه دادم.
وی عنوان می کند: حــال که 40 ســال از عمرم 
گذشته است و در اوج عالقه به این کار هستم، 
آماده ام که این صنایع  دستی و هنر را به فراگیران 
و عالقه مندان زیادی آموزش دهم.  کارگاه من به 

روی همه عالقه مندان باز است. 

هنرهایی که منقرض شدند ◾
بخشنده با بیان اینکه بسیاری از رشته های 
صنایع دستی مانند هنر پوستین دوزی، رنگرزی و 
پارچه بافی سنتی، در حال محو شدن از خاطره ها 
هستند، به ما می گوید: تمامی ایــن هنرها تا 
40سال پیش رونق فراوانی داشت؛ اما حاال به 

این کاالها و هنرمندانش توجهی نمی شود.
وی در پایان اظهار می کند: بــاوجــود اینکه به 

تنهایی برای زنده ماندن این هنر در تالشم؛ اما 
متأسفانه تسهیالت و حمایتی صورت نمی گیرد. 
تالش زیادی برای جانمایی مکانی برای معرفی 
ایــن صنایع  دستی به گردشگران و مسافران 
انجام دادیم. با وجود تالش فراوان، مکان در خور 

شأنی تعلق نگرفت.
وی اظهار می کند: پیش  از این قرار بود بازارچه 
صنایع  دستی در قــوچــان ایــجــاد شــود کــه این 
بــازارچــه نیز تعطیل شــد. فقط برخی وقت ها 
مسئوالن برای معرفی هنرهای صنایع  دستی 
قــوچــان یــا در ایــام انتخابات بــا وعــده هــایــی که 
معموالً عملی نمی شوند، به یاد ما نیز می افتند.

یاد باد آن روزگاران یاد باد ◾
در گذشته، چـــاروق در طبقه اعیان جامعه به 
 صورت تزئین  شده و با گلدوزی و در میان عامه 
مردم به  صورت ساده پوشیده می شد. در جهیزیه 
دخــتــران هم ازجمله وسایل ضـــروری به شمار 
می رفت. چــاروق تا حــدود 50 سال پیش  از این 
مورد استفاده بود و حتی حدود 40 سال پیش نیز 
اساتید زیادی در این حرفه مشغول به کار بودند. 
با آمدن ماشین دوخت، پالستیک و به دنبال آن 
کفش های جدید به  مرور زمان استفاده این نوع 
کفش از رونق افتاد. اساتید این حرفه نیز آن را ترک 
کرده یا دار فانی را وداع گفتند. استادانی که در این 
هنر دستی زیبا و نفیس بیش از 40 سال مشغول 
بودند،  عبارت اند از: اسدهللا بی گناه، قدرت هللا 
چــرم فــروشــان، سید حبیب هاشمی، شکرهللا 
پدیداران، رضا قلی خاکی و حاج علی قنادزاده که 

همگی از دنیا رفته اند. 

روایت فراموشی یک هنر از خراسان تا موزه لوور 

»چاروق دوزی«؛ هنری آشنا در فرانسه، غریب در قوچان
خبر

 راه اندازی مدرسه پرواز
در کردستان

کردستان   اســتــانــدار کــردســتــان گــفــت: با 
توجه به شرایط آب و هوایی، سایت های پرواز 
هوانوردی و جلوه طبیعی زیبا و با هدف توسعه 
ورزش هوایی باید زمینه راه اندازی مدرسه پرواز 

کردستان در مریوان فراهم شود.
اسماعیل زارعــی کوشا اظهار کــرد: نام مریوان 
با تئاتر بین المللی خیابانی در حــوزه فرهنگ، 
مرز بین المللی باشماق در حوزه اقتصاد و شهر 
ورزش های هوایی گره خورده و تمام موهبت های 
ــرای توسعه و تحول اقتصادی در این  الهی ب

شهرستان متمرکز شده است.
ــوار؛  وی به جاذبه های گردشگری دریاچه زری
دومین دریــاچــه شیرین جهان و منطقه آزاد 
تجاری برای رشد اقتصادی منطقه اشاره کرد و 
به مسئوالن پیشنهاد داد با توجه به اینکه ورزش 
هوایی پاراگالیدر با هیجان و استقبال مردم 
کردستان مواجه است، باید زیرساخت مدرسه 
این ورزش ها را به لحاظ آموزش علمی در مریوان 

و کردستان بنا نهاد.
استاندار کردستان با اعــالم اینکه هم اکنون 
ــعــال اســـت،  مـــدرســـه پـــــرواز در خــوزســتــان ف
از مسئوالن خــواســت شــرایــط علمی و عملی 
راه انــدازی این مدرسه را برای آموزش حرفه ای، 

مطالعه و امکان سنجی کنند.
زارعــی کوشا ورزش هوایی پاراگالیدر را افــزون 
بر ورزش هوانوردی از نظر مبانی علوم انسانی 
ــدازی  یک هنر نیز توصیف کــرد و افـــزود: راه انـ
این مدرسه در تعلیم مربیان کــارآزمــوده مورد 
تأیید مراجع قانونی کشور مؤثر است و ایمنی، 
خطرات ناشی از سقوط ایــن ورزش هوایی را 

افزایش می دهد.
زارعی کوشا، امنیت جان ورزشکاران را در ورزش 
هوایی پاراگالیدر مهم عنوان کرد و به مشتاقان 
این ورزش وعده داد دبیرخانه برگزاری مسابقات 

پاراگالیدر در مریوان راه اندازی شود.

 وسایل نقلیه توقیفی 
در البرز ترخیص می شوند

البرز   رئــیــس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ــرز از اجــــرای طـــرح ویـــژه تــرخــیــص خـــودرو  ــب ال
و موتورسیکلت های توقیفی در ایــن استان 

خبرداد.
 سرهنگ حمدهللا رحمتی پور اظهار کرد: برای  
تسریع در ارائه خدمات و مساعدت شهروندان 
ــاهــش انــبــاشــت  ــرز، بـــه مــنــظــور ک ــبـ اســـتـــان الـ
خودروهای توقیفی در توقفگاه ها، صیانت از 
اموال مردم و تسهیل در طرح ترخیص وسایل 
نقلیه  برای خودروهای توقیفی قبل از سال 99 و  
موتورسیکلت های قبل از سال 9۸ با تسهیالت 

ویژه اجرایی شد.
وی افزود: مالکان وسایل نقلیه می توانند برای 
بهره مندی از مزایای این طرح به ستاد ترخیص 
پلیس راهــور استان البرز و یا از طریق برنامه 
»پلیس مــن« بــرای ترخیص خــودروهــای خود 

اقدام کنند.
وی تأکید کــرد: مالکان خــودروهــا یا متصرفان 
موتورسیکلت های توقیفی و رســوبــی )فاقد 
دستور قضایی یا نداشتن تــصــادفِ منجر به 
جرح و فوت(، می توانند با داشتن مدارک از این 

تسهیالت ویژه بهره مند شوند.
رحمتی پور خاطرنشان کرد: در صورت مراجعه 
نکردن مالکان خودروهای توقیفی، از مجاری 
قانونی نسبت به تعیین تکلیف این گونه وسایل 

اقدام خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز یادآور 
شد: در اجــرای این طــرح، مالکان بــدون نیاز به 
پرداخت عــوارض و مالیات، ارائــه نکردن سند 
مالکیت در صورتی که وسیله نقلیه به نام مالک 
باشد، نیاز نداشتن به بیمه شخص ثالث، نبود 
نیاز به ارائه گواهی راهنمایی و رانندگی، امکان 
تحویل وسیله نقلیه بــه متصرف در صــورت 
داشــتــن اســنــاد وســایــل نقلیه و اینکه هزینه 
نگهداری خودرو در پارکینگ برابر تعرفه سال 
94 می توانند نسبت به ترخیص وسیله خود 

اقدام کنند.
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ایجاد آتش بُر در مناطق جنگلی کهگیلویه و بویراحمد 
کهگیلویه و بویراحمد   فرمانده یگان حفاظت 
منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: 
به منظور جلوگیری از گسترش آتش به جنگل ها و مراتع 
استان از سال گذشته تاکنون یک هزار و ۱۶0 کیلومتر 

آتش بُر در این مناطق ایجاد شده است.
ســرهــنــگ محمد داورافـــــــزود: 4۸0 کیلومتر از ایــن 

میزان آتش بُر امسال برای جلوگیری از گسترش آتش 
به جنگل ها ایجاد شد.

ــن آتــش بـُـر مــیــزان وسعت  ــراز کـــرد: بــا ایــجــاد ای داور ابـ
آتش سوزی های استان امسال نسبت به سال گذشته 

۸0درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: این میزان آتش بُر در بیش از 95 درصد 

مناطق حادثه خیز استان ایجاد شده است.
داور اظهار کرد: این میزان آتش بُر در کانون های بحران 
از جمله مناطق جنگلی، کنار جاده های اصلی و فرعی 

ایجاد شد.
داور افــزود: ایــن میزان آتش بُر به منظور پیشگیری و 
کاهش میزان خسارت ناشی از آتش سوزی های احتمالی 

در فصل خشک با توجه به افزایش سطح علوفه در مراتع 
استان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: ۶۸0 کیلومتر آتش بُر سال گذشته در 
مناطق مختلف استان اجرا شد.

وی افزود: سال گذشته یک هزار و 550 هکتار از جنگل ها 
و مراتع مناطق مختلف استان طعمه حریق شد.

خبر
 

سیستان و بلوچستان

   تولید خمیردندان گیاهی در دانشگاه 
علوم پزشکی زاهدان 

 گروه سه نفره ای از مخترعان و فناوران دانشگاه 
علوم پزشکی زاهدان موفق به ثبت اختراع خمیر 

دندان گیاهی آستراگالوس با اثر ضد درد و 

آنتی باکتریال شدند.
 مسئول مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی 

زاهدان در توضیح اختراع خمیردندان ضد درد 
توضیح داد: فاطمه نصرتی و تیم همکار ایشان با 

استفاده از گیاه انزروت، نعناع و میخک موفق به 

تولید خمیردندان ۱۰۰درصد گیاهی شدند که 
با مصرف آن بعد از یک هفته به اثرات ضد درد و 
آنتی باکتریایی برای مشکالت دهان و لثه دست 

یافته اند.
دکتر لیلی محمدی با اشاره به نوآوری در حوزه 

گیاهان دارویی این استان ادامه داد: حوزه 
گیاهان دارویی استان غنی از نوآوری بوده و با 

تقاضای بازار جهانی زمینه شناسایی و ثبت 
کاربردهای پنهان در این حوزه به شدت احساس 

می شود.

ــی  ــازرسـ ــل بـ ــ ــر ک ــدیـ ــالم  مـ ای
استان ایالم گفت: چند قطعه 
باقی مانده بزرگراه ایالم-مهران 

تا اربعین تکمیل می شود.
مــهــدی اصــالنــی اظــهــار کـــرد: اداره کــل راه و 
شــهــرســازی اســتــان ایـــالم ساخت و تکمیل 
بزرگراه ایالم به مهران را در دست اجرا دارد 
ــالم بــه سمت مــهــران تونل کیلومتر  کــه از ای
5 به طول ۸40 متر در دست ساخت است. 
حفاری آن به پایان رسیده و هم اکنون پیمانکار 
مشغول کف کنی و ترانشه برداری مسیر رفت 
و برگشت این تونل برای عبور اضطراری در ایام 

اربعین است.
ــزود: طبق برنامه ریزی کارفرما در نظر  وی اف
است مسیر بعد از تونل کیلومتر 5 تا تونل دوم 
راه کربال به عالوه پل بزرگ این مسیر تا اربعین 
به صورت چهار خطه آماده شود و پیمانکار 

در تونل دوم راه کربال نیز مشغول عملیات 
الینینگ اســت. ایــن تونل و مسیر ورودی و 
خروجی آن را بــرای عبور اضــطــراری اربعین 

آماده خواهند کرد.
بازرس کل استان بیان کرد: با توجه به اهتمام 
و پیگیری های مجموعه مدیریتی اداره کل 
راه و شهرسازی و عوامل مشاور و پیمانکار، ۶ 
کیلومتر باقیمانده از تقاطع ماربره تا سه راهی 
صالح آباد هم اکنون در حال اجرای آسفالت 
اســت و با نظارت مستمر کارفرما و جدیت 
پیمانکار تا اربعین به صورت بزرگراه تکمیل 

شود و زیر بار ترافیک برود.
وی در خصوص تقاطع غیر همسطح صالح 
آباد گفت: این تقاطع در زمان بازدید در حال 
تکمیل بوده و باید مسیر زیرگذر آن تا اربعین 
آماده شود؛ اما مسیر روگذر آن تا پایان سال 

به بهره برداری خواهد رسید.

بوشهر   ســـرپـــرســـت مــرکــز 
علمی کاربردی سازمان همیاری 
شــهــرداری هــای اســتــان بوشهر 
گفت: نخستین مرکز مطالعات 
تخصصی شهری و روستایی جنوب کشور در 
بوشهر راه انــدازی شده است که به عنوان مرکز 
مشاوره مدیریتی و اتاق فکر همه شهرداران این 
استان، ایفای نقش می کند. این مرکز تخصصی 
بــا هـــدف اســتــفــاده مــؤثــر از ظرفیت نخبگان 
دانشگاهی در مدیریت شهری و روستایی و 
شناخت کمبودها و نارسایی ها در این زمینه 

تشکیل شده است.
ــزود ایــن مرکز بــا نگرش نــویــن، تحقیق،  وی افـ
پژوهش و آمـــوزش  را به عنوان حلقه مفقوده 
توسعه، مسیر و چشم انداز مدیریت شهری 

فعال می کند.
سرپرست مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری 

شهرداری های استان بوشهر با اشاره به اهمیت 
برگزاری همایش های کاربردی از سوی این مرکز، 
عنوان کــرد: این همایش ها با همکاری مراکز و 
سازمان ها با هدف شناسایی معضالت شهری و 
ارائه راهکارهای عملی برای حل این مشکالت و 
شناسایی و نمایش دستاورد شهرداری ها برگزار 
می شود. انبارگی گفت: مرکز مطالعات تخصصی 
شهری و روستایی استان بوشهر در چهار سطح 
پژوهشی، مشاوره ای، اجرایی و آموزشی فعالیت 
می کند. وی دربــاره برنامه ها و کارکرد این مرکز 
گفت: شناسایی تجربه های شــهــرداری هــا و 
انتقال آن به مجموعه مدیریت شهری دیگر 
شهرستان ها، تهیه بسته های کاربردی قوانین 
و مقررات در حوزه های مختلف شهرداری و... از 
اقداماتی است که این مرکز می تواند در راستای 
ارتــقــای وضعیت مدیریت شهری در استان 

انجام دهد.

 بزرگراه ایالم - مهران 
تا اربعین تکمیل می شود

 راه اندازی مرکز مطالعات شهری و روستایی 
در بوشهر 

خبرخبر



   تولید در شرایط 
اقتصادی فعلی 
تحسین برانگیز 
است  
کردستان   استاندار 
کردستان گفت: اقتصاد 
کشور از بیماری 
مزمنی رنج می برد و 
تولید در این شرایط 
تحسین برانگیز است.

وی افزود: آفت بزرگ 
این اقتصاد از جمله 
تورم و کاهش ارزش 
پول ملی به تولید 
 می رسد و کار را 
 برای تولیدکنندگان 
سخت می کند.

در حاشیه

بزرگداشت 
هنرمند 
»نقاشی 
قهوه خانه ای«  

قزوین  
دبیر برگزاری رویداد 
»خلیل خیال« در 
قزوین گفت: برنامه 
»خلیل خیال« روز یکم 
تیر ۱۴۰۱ با رونمایی از 
اثر »منجی« از مرحوم 
استاد خلیلی از نقاشان 
برجسته نقاشی 
قهوه خانه ای، در قزوین 
برگزار خواهد شد.
محمد رازقی اظهار 
کرد: استاد خلیلی 
با وجود اینکه یکی 
از اساتید برجسته 
نقاشی قزوینی است، 
متأسفانه در استان 
ما به درستی شناخته 
نشده است.
رازقی خاطرنشان کرد: 
حوزه هنری قزوین در 
تالش است یادبودی 
برای این هنرمند 
برجسته برگزار کند 
تا مردم قزوین با این 
شخصیت بزرگ آشنا 
شده و آثار وی نیز به این 
طریق دیده شود.
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 چهارمحال و بختیاری  
آیت هللا رئیسی همراه تعدادی 
از اعــضــای هیئت دولـــت روز 
پنجشنبه ۱۹ خرداد در بیست 
و چهارمین سفر استانی خود 
به چهارمحال و بختیاری سفر 

کرد.
به گزارش ایرنا، رئیس  جمهور در بخشی از برنامه 
خود پس از بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان 
کوهرنگ به روستایی در یکی از دورافتاده ترین و 
محروم ترین مناطق این شهرستان به نام »لبد« 

رفت و با مردم آنجا دیدار و گفت وگو کرد. 
لبد از روستاهای بخش بازفت شهرستان کوهرنگ 

چهارمحال و بختیاری است.
در جریان این سفر، یکی از زنان روستا با عنوان 
»بی بی گل« در مسیر کـــاروان خــودرویــی حامل 
رئیس  جمهور ایستاد تا عــالوه  بر استقبال از 
آیت هللا رئیسی، نامه خود را به دست باالترین 
مقام اجرایی کشور برساند. او در نهایت موفق 
شد نامه خود را به شخص رئیس  جمهور بدهد. 
آیـــت هللا رئیسی پــس از خــوانــدن نــامــه پیرزن 
کوهرنگی و بررسی درخواست او در همان مسیر 
برگشت دستورات الزم برای حل مشکل بی بی گل 

را صادر کرد.
این آغازی برای پایان دادن به بی خانمانی او و دختر 

۳۷ ساله اش بود.
مرکز ارتــبــاطــات مــردمــی ریــاســت  جمهوری با 
دستور مستقیم آیت هللا رئیسی پیگیری نامه  
بی بی گل و به نتیجه رساندن آن  را در اولویت 

قــرار داد. بر اســاس توضیحات مسئوالن این 
مرکز، مشکل پیرزن کوهرنگی با »اکبر نیکزاد«؛ 
رئیس بنیاد مسکن مطرح و مقرر شد این بنیاد 
از همین هفته ســاخــت مسکن بـــرای پیرزن 
کوهرنگی را آغاز کند و مرکز ارتباطات مردمی 
دولت هم تأمین وسایل کامل منزل بی بی گل 
را تقبل کرد. قرار است همزمان با عید سعید 
قــربــان بــا حضور حــجــت االســالم والمسلمین 
»احمد صالحی«؛ رئیس مرکز ارتباطات مردمی 
یا نماینده ای از سوی دولت، تحویل بی بی گل و 

دخترش شود.

تکمیل خانه های نیمه کاره ◾
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال 
و بختیاری در همین خصوص گفت: مقدمات 
عملیات اجرایی تکمیل خانه بی بی گل آغاز شد و با 
برآورد مصالح مورد نیاز و سپس تأمین آن از سوی 
این نهاد و انتقال آن به روستا، عملیات اجرایی 

شروع خواهد شد.
فرشید ریاحی سامانی افزود: از آنجا که بخشی از 
عملیات اجرایی این واحد مسکونی طی سال های 
گذشته انجام شده تالش می شود در سریع ترین 

زمان، تکمیل و تحویل این بانو شود.

وی تصریح کرد: عالوه  بر خانه مسکونی بی بی گل، 
۴۲ واحد دیگر نیز در روستای لِبد )روستایی که 
بی بی گل در آن ساکن است( به صورت نیمه کاره از 
سال های گذشته مانده است که عملیات تکمیل 
همه این ۴۲ واحد نیز در دستور کار قرار گرفته و 
عملیات تکمیل با شروع انتقال مصالح مورد نیاز؛ 

مانند شن و ماسه از چهارشنبه آغاز می شود.
به گفته رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری، بخشی از هزینه های 
ساخت این واحدهای مسکونی بالعوض و بخشی 
از محل تسهیالت بنیاد مسکن تأمین می شود؛ 
اما برای سرعت بخشی به عملیات ساخت و ساز و 
معطل نکردن کار، منابع مالی دقیقی هنوز برای این 
موضوع مشخص نشده است. در ادامه با برآورد 

هزینه ها می توان برای آن منابعی درنظر گرفت.

درمان فرزند معلول بی بی گل ◾
سرپرست فرمانداری شهرستان کوهرنگ نیز از 
تأمین تجهیزات زندگی واحد مسکونی بی بی گل 
و کمک به درمان فرزند معلول وی خبر داد و گفت: 
پس از آنکه به زودی خانه مسکونی این بانو تکمیل 
و تحویل وی داده خواهد شد، تمامی تجهیزات و 
لوازم خانگی منزل مسکونی بی بی گل سلیمانی 
از ســوی دولــت تأمین و در اختیار وی قــرار داده 
می شود. بی بی گل سلیمانی؛ زن سرپرست خانوار 
است و یک دختر معلول دارد که بنا بر دستور 
رئیس  جمهور مقرر شد مراحل درمان این فرزند 
نیز در دستور کار قــرار گیرد و تا جایی که امکان 

درمان است با این بانو همکاری شود.

با رسیدن نامه پیرزن کوهرنگی به دست رئیس جمهور

»بیبیگل«صاحبخانهمیشود

خبرخبر
روزروز

اردبیل   فرماندار شهرستان انگوت اعالم کرد: وقوع 
رگــبــار شــدیــد و جـــاری شــدن سیل در شهر انــگــوت و 
روستاهای اطراف طی هفته گذشته، بیش از یک هزار 
میلیارد ریال به تأسیسات و اماکن شهری و روستایی 

این شهرستان خسارت وارد کرد.
لطفعلی زیادی با بیان اینکه بر اثر جاری شدن سیل در 

محدوده شهر انگوت، مبلمان شهری، معابر و آسفالت 
خیابان ها در اثر آبگرفتگی دچار تخریب شده  است، 
افزود: ۲۰ واحد مسکونی نیز خسارت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی 
دیــده و به بسیاری از لــوازم و تجهیزات خانگی در این  

منازل آسیب رسیده است.
ــزارع کــشــاورزی منطقه و از بین رفتن  وی تخریب مـ

محصوالت کــشــاورزی را از دیگر خــســارت هــای سیل 
چهارشنبه هفته قبل در شهرستان انگوت بیان کرد 
و افــزود: در اثر جــاری شدن سیل ۱۰ رأس دام سبک و 

سنگین نیز تلف شده است.
ــگــوت از پــاکــســازی مــعــابــر و  ــدار شــهــرســتــان ان ــان ــرم ف
مــحــدوده هــای جـــاده ای شهر و مناطق روســتــایــی این 

شهرستان از آثار سیالب و گل والی خبر داد و بیان کرد: 
خسارت وارده به تأسیسات بــرق، آب و گاز با حضور 

نیروهایی از دستگاه های مرتبط رفع شده است.
شهرستان تازه تأسیس انگوت با ۲۷هزار نفر جمعیت 
در شمال استان اردبیل و در ۱۰۰ کیلومتری مرکز این 

استان قرار دارد.

خبر
مازندران

   ۷۰ اثر ناملموس معنوی مازندران 
ثبت ملی شد

  سرپرست میراث فرهنگی مازندران شمار آثار 
ناملموس فرهنگی و معنوی ثبت شده ملی را در 

استان ۷۰ اثر ذکر کرد و گفت: آیین های بومی 

عاشورایی از جمله این میراث است.
مهدی ایزدی با اشاره به اینکه ۷۰ اثر در استان در 

فهرست آثار ناملموس میراث معنوی ثبت شده، 
آیین های سنتی، آیین های بومی عاشورایی، 

دستاوردهای تاریخی و حماسه ششم بهمن آمل 

را از جمله آثار ناملموس معنوی ثبت شده بیان 
کرد. وی گفت: میراث ناملموس شهدای گمنام 

به عنوان یک ارزش تاریخی و فرهنگی باید ثبت 
شود و در این زمینه نیز برنامه هایی در دست اقدام 
است و هر سال برنامه خاص درباره شهدای گمنام 

برگزار می شود.
ایزدی یادآور شد: ۱۷ پرونده میراث ناملموس 

تاریخی و فرهنگی از جمله آیین های سوگواری 
و بومی در حال ثبت در فهرست ملی است و 

امیدواریم تا پایان سال این طرح محقق شود.

 اصفهان 50 هزار هکتار 
رشد بیابان دارد

اصفهان   رئیس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع 
طبیعی استان اصفهان ضمن اشاره به تغییرات 
اقلیمی به عنوان اصلی ترین عامل افزایش بیابان 
ــزار هکتار در استان  گفت: ساالنه حــدود ۵۰هـ

اصفهان افزایش بیابان داریم.
حسینعلی نریمانی بــا بــیــان اینکه بــر اســاس 
ــورت گرفته در اســتــان اصفهان  مطالعات صـ
۷۳6هـــزار هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی 
داریم، اظهار کرد: این مطالعات در سال 8۱ انجام 
شد و پس از یک دهه با به روزرسانی اطالعات این 
میزان مرکز کانون فرسایش به یک میلیون و ۹۲هزار 

هکتار رسید.
رئیس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۹8 میزان 
مرکز کانون بحران فرسایش بادی به یک میلیون 
و ۵۰۰هزار هکتار رسید، ابراز کرد: منظور از کانون 
فرسایش آن است که شدت فرسایش بیشتر و به 

دنبال آن میزان خسارت نیز بیشتر شده است.
حسینعلی نریمانی؛ رئیس اداره بیابان زدایی 
اداره کل منابع طبیعی استان با بیان اینکه با 
بررسی های صورت گرفته مشخص شده نزدیک 
۴۰ الی ۵۰هزار هکتار افزایش بیابان داریم، ابراز 
کــرد: بیشترین عامل در این افزایش، تغییرات 
اقلیمی است؛ چرا که اگر عاملی به جز تغییرات 
اقلیمی بود، انتظار می رفت این افزایش نوسان 
داشته باشد در حالی که این افزایش تقریباً با نرخ 

ثابت بوده است.
رئیس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان ضمن تأکید بر استفاده هر چه 
بیشتر از تکنولوژی و علوم نوین افزود: بیابان زایی 
یک زلزله خاموش است و بر همین اساس اگر همه 
مردم رسانه شوند و قطع درختان را گزارش کنند، 

مأموران ما به محل اعالم شده اعزام می شوند.

 سرچشمه زاینده رود
با تانکر آبرسانی می شود

چهارمحال و بختیاری  معاون بهره برداری 
و توسعه آب شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به آبرسانی بیش از ۲۰۰ روستا در قطب 
تولید آب کشور، گفت: تابستان امسال با ایجاد 
تنش آبی در شهرستان های بن، شهرکرد و بروجن 
برخی از شهرها هم در فهرست آبرسانی با تانکر 

قرار می گیرند.
مراد محمودی؛ معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
آبرسانی به بیش از ۲۰۰ روستا در قطب تولید 
آب کشور، اظهار کرد: تابستان امسال با ایجاد 
تنش آبی در شهرستان های بن، شهرکرد و بروجن 
برخی از شهرها در فهرست آبرسانی با تانکر قرار 
می گیرند. وی گفت: میانگین مصرف آب در 
شهرکرد باید ۷۵۰ تا 8۰۰ لیتر در ثانیه باشد؛ اما در 
تعطیالت اخیر این میزان به یک هزار لیتر افزایش 
یافت. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آبفا چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به اتمام 
تقریبی بیماری کرونا و با آغاز تعطیالت تابستان 
و افزایش ورود مسافر به استان، مصرف آب به 

شدت افزایش پیدا می کند.
محمودی اضافه کرد: همان طور که مشاهده شد 
در تعطیالت خــرداد ماه دو تا سه برابر جمعیت 
سامان مسافر وارد این شهر شده و به دنبال آن 

مصرف آب افزایش پیدا کرده بود.
مصرف آب در بخش کشاورزی استان باالست 
از ایــن رو باید با اجــرای سیاست هایی از جمله 
اجرای شیوه های نوین آبیاری، مصرف در این حوزه 
کاهش پیدا کند؛ چرا که دبی آب چاه های شرب به 

شدت کم شده است.

البرز   مــدیــر عــامــل صندوق 
توسعه صــنــایــع دســتــی، فرش 
دستباف و احیا و بهره برداری 
از بناهای تاریخی گفت: پلمب 
کاروانسرای عباسی کاری غیر حرفه ای است. 
از این رو باید با متخلف برخورد شود نه با بنا.

به گزارش ایسنا، هادی میرزایی در بازدید از 
کاروانسرای عباسی، پلمب این کاروانسرا را 
یکی از اتفاقات غیر حرفه ای و خارج از روال 
قانونی خواند که در واقع سوءاستفاده از قانون 
ــاده ۱۰۰ شــهــرداری هــا در پلمب مجموعه  م

کاروانسرای  عباسی بوده است.
 وی ایــن بنای قدیمی ۴۰۰ ساله را جزئی از 
هویت این استان عنوان کرد که باید در اختیار 

عموم باشد و با داشتن حداقل زیرساخت های 
گردشگری مورد بهره برداری قرار بگیرد.

به گفته میرزایی شهرداری کرج در دوره قبل 
۲۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری برای 

این بنا تعریف کرده است.
به گفته او ایــن بنا در دهــه ۷۰ با اعتبارات 
ملی و از سال 8۴ از سرجمع منابع صندوق، 
مورد مرمت قرار گرفته بود و بخش هایی که 
به عنوان فضاهای غیر رسمی مورد نیاز بود؛ 
مانند فضای آشپزخانه با سازه های سبک 
در مجاورت بنا و در عرصه اصلی ملکی که 
متعلق به میراث فرهنگی است، اجرا شده تا 
کمترین مداخله را درون بنای اصلی داشته 

باشد.

مرکزی   مدیر امــور شیالت 
سازمان جهاد کشاورزی استان 
مــرکــزی گــفــت: از اســتــان هــای 
پیشرو در حوزه آبزیان هستیم 
و در زمینه تولید ماهی خاویاری رتبه 6 کشور 

را داریم.
حسن اکبری اظهار کــرد: استان مرکزی در 
حوزه تولید ماهی خاویاری رتبه 6 کشور را دارد 
و جزو ۱۷ استانی که ماهی قزل آال را در قفس، 
دریاچه و سدهای خاکی پرورش می دهند به 

شمار می آید.
وی افزود: اصل کار شیالت بحث تولید آبزیان 
پرورشی است که در کنار آن افزایش سرانه 
مصرف آبزیان هم به عهده شیالت است و 

سرانه مصرف آبزیان در استان مرکزی حدود 
۹ کیلوگرم و در کشور نیز ۱۳ کیلوگرم است.

وی بــا بیان اینکه میانگین فاصله مصرف 
آبزیان در کشور ما با جهان 8 کیلوگرم است، 
گفت: در تــالش هستیم با افزایش تولید و 
فرهنگ سازی در راستای مصرف آبزیان بتوان 

این میزان سرانه مصرف را افزایش داد.
حسن اکبری عنوان کرد: استان مرکزی در 
حوزه تولید ماهی قزل آال رتبه سیزدهم، در 
استخرهای دو منظوره رتبه سوم و در برخی 
شاخص ها از جمله تولید بچه ماهی قزل آال 
رتبه سوم و در حــوزه تولید ماهی خاویاری 
رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده 

است.

 پلمب کاروانسرای عباسی 
اقدامی غیر حرفه ای است

 استان مرکزی در تولید ماهی خاویاری 
پیشتاز است

خبرخبر

سیل به زیرساخت های انگوت در اردبیل خسارت زد

افقی ◾
 ۱. مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان که 
چندروز قبل به تیم فوتبال استقالل تهران 
پیوست ۲. ناتو- ترمز کشتی – محصول 
صابون ۳. قبل از خــورد – همیشگی – 
کارگاه حــدادی ۴. هوش و ذکــاوت – دریا 
– مــادر بــاران - سرزمین ۵. مالیمت در 
رفتار – کــالم - مجال 6. پله اتــوبــوس – 
فاصله زمانی – مخفف شــاه – صفحه 
الکترونیکی ۷. قوم ترک تبار ساکن آسیای 
میانه - ســـروصـــدای جمعیت  - پس 
ندادنی خسیس 8. ماده ضدعفونی که به 
طور گسترده در پانسمان به کار می رود – 
زینت داده شده ۹. آب ناشنوا – عازم شده 
– پدرمرده ۱۰. ظرف قهرمانی – قلب قرآن 
– عروس آسمان شب - بلندمرتبه ۱۱.برج 
کبوتر – چــهــارچــوب عکس - مذاهب 
۱۲. خانقاه – تنبل جالیزی – مساوی 
– لباس جنگ ۱۳. مخترع گرامافون – 

اطالع رسانی – موی مجعد ۱۴. راه میان بر 
– دردها – تصور ۱۵. هر که نان ... / منت 

از حاتم طایی نکشد

عمودی ◾
 ۱. از لهجه های اصیل و قدیمی و زنده 
ــه منزل  ــه ب ــاری اســـت ک ــ خــراســانــی – ب
نمی رسد – همسر حضرت ابراهیم)ع( 
۲.ستون خیمه – دعای مستجاب شده 
۳.لحظه – دوســتــی - فتوت ۴. عــدل و 
قسط – وســایــل -  هم صحبت ۵. گل 
مظهر عاشقی – چاشنی های گیاهی 
ــا- عـــالقـــه شـــدیـــد بــــه چــیــزی  ــ ــذاهـ ــ غـ
6.ســوخــت مــوشــک - معیار - جنگل 
۷. قسمت بیرونی سقف – آب بــنــد – 
حــرف تــکــراری – بچه  می کشد – خمیر 
بتونه 8. سلول – هم صدا ۹. نگاه خیره 
– ریشه – من+شما – مایه حیات – برادر 
پدر ۱۰.کمربند ترسایان – پول پرداختی 

ماهانه – انجام کاری بدون دقت ۱۱. مطلع 
– جنگ افزارها – هم در آرایشگاه و هم در 
میدان جنگ هست ۱۲. وحشی – شاعر 
یونانی سراینده »تبارنامه خــدایــان« - 
حشره آفت گندم ۱۳. قوم شمالی ساکن 
گیالن – تفاوت داشتن – خدای درویش 
۱۴. روشــی بــرای براق شدن مو – کرمینه 
حشرات ۱۵.دوغ سنتی کوه های قفقاز 
– مایه آهنگ – خدمتکاری که در خانه 

ارباب به دنیا آمده باشد

جدول     8394
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               15 

 

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

 1 س ج  ا د گ  ن ج  ز ا د ه   ن س ک
 2 ا ل ک ل   ا ل ی  س   و ا ن ی  ل
 3 س ی  ر   م ق و ا   س گ  ک   ل ا

 4 و   م ا ز و   ن ق ل و ن ب ا ت
 5 ن ا   ک ی  س ه   ا ه   و ا ن  
 6   پ خ  ت ن   ر ا ی    ف ن ر   ح 
 7 س ر ا ی    ا ب ل م ب و   ج  ز م
 8 ن ی  ک و ز ی  ا   م ا ر م ا ه ی 
 9 گ  ل س   ا و ر ا ق ی    ع م و د
 10 ر   ت پ ل   ی  ر ا   س ا ه ا  

 11   ک ر ی    ک و   م ه ر و   ر ک
 12 ر ا ی  ا ن ا م ه   ا و ن س   ی 
 13 ش ل   پ ا پ   و ی  ف ر   ن ا م
 14 ت ب ع ی  د   س ر ا ب   ت ب ر ی 
 15 ه د م   م ا د ا م ک ا م ل ی  ا

 ا

حل جدول شماره قبل
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