
شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت 
با بیش از یک میلیون نفر جمعیت در جنوب شرق 
ــام اتباع  پــر ازدحــ تــهــران قـــرار دارنـــد و از مناطق 
و  اجــتــمــاعــی  شــبــکــه هــای  هستند.  افغانستانی 
رســانــه هــای آن طــرف آب هــمــواره بــر ایــن موضوع 
در  بیگانه  اتباع  اجتماعی  که حقوق  دارنــد  تکیه 
ایران رعایت نشده و این افراد از خدمات آموزشی 
و یا درمانی بهره مند نیستند. هر چند آمار دقیق 

اتــبــاع  از حــضــور  و مــســتــنــدی 
افغانستانی در جنوب شرق تهران 
زندگی  ولــی  نیست؛  دســت  در 

مسالمت آمیز و آرام آن ها در...

مذاکرات ایران و ترکمنستان به کجا رسید؟

مرز باجگیران دروازه ورود به شانگهای 
جریان سازی رسانه های معاند 

در اذهان عمومی  

حقوق اجتماعی 
اتباع افغانستانی 

چقدر رعایت 
می شود؟
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مردم در انتظار بهره مندی از خدمات هوایی

فرودگاه سمنان 
بال پرواز می خواهد

ضرورت نوسازی صنعت یزد 
با شرکت های دانش بنیان

مجلس نسبت به مستأجران 
نگاه حمایتی دارد

جاذبه گردشگری خوی راه دسترسی مناسب ندارد

سد »کلوانس« 
مهجور مانده است

نگاه فنالند به ایران بر پایه 
روابط بلندمدت و پایدار است

۳
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طرح »امام محله« یک ایده
 خوب برای تعامل با مردم است

»امام  طرح  گفت:  قزوین  استاندار  قزوین   
محله« که متولی آن سازمان تبلیغات اسالمی 
است، یکی از ایده های خوب در راستای تعامل 
مردم با نهاد متولی تبلیغ معارف دینی و تبیین 

باورهای مذهبی جامعه است.
محمد مهدی اعالیی اظهار کرد: رویکرد جدید 
سازمان تبلیغات اسالمی در تعامل با مردم و 
سازمان  ایــن  در  که  جدیدی  تبلیغی  نهضت 
شکل گرفته موجب شکل گیری موفقیت های 

بسیار خوبی شده است.
تبلیغات  ســازمــان  کــرد:  بیان  قزوین  استاندار 
استان قزوین وظایف و مأموریت های خود را به 
خوبی انجام داده است. وی افــزود: طرح امام 
محله که متولی آن سازمان تبلیغات اسالمی 
است، یکی از ایده های خوب و مؤثر در راستای 
تعامالت مردم با نهاد متولی تبلیغ معارف دینی 

و تبیین باورهای مذهبی جامعه است.
ــرد: ارتــبــاطــات  ــراز کـ ــ  محمد مــهــدی اعــالیــی اب
رو در رو و نزدیک سازمان تبلیغات با مردم که 
در قالب امامان محله انجام شد، اثر تبیینی 
و تبلیغی دارد و به مردمی شدن امــور بسیار 
کمک می کند. وی تصریح کرد: سازمان تبلیغات 
دلیل  بــه  مدیریتی  جــدیــد  دوره  در  اســالمــی 
از جوانان و جوان گرایی مدیریتی در  استفاده 
رأس آن توانست به یکی از نمونه های سپردن 

امور به جوانان تبدیل شود. 

راهیابی مستند 
تولید شبکه استانی دنا 
به جشنواره بین المللی

کهگیلویه و بویراحمد   مدیر کل صــدا و 
سیمای مرکز استان از راهیابی مستند مسابقه 
»چرنگ« تولید شبکه استانی دنا به جشنواره 
گفت:  رئــوف  امیر  داد.  خبر   ABU بین المللی 
اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه 
موسوم به ABU با ۲۷۶ عضو از ۷۶ کشور جهان 
در چهار قاره و بیش از 3 میلیارد مخاطب در 
بزرگ ترین و گسترده ترین  کشورهای مختلف، 
تشکل رادیو تلویزیونی در جهان به شمار می رود. 
وی ادامه داد: هدف از ساخت این مستند، حفظ 
و زنده نگه داشتن آداب و رسوم، بازی های محلی 
و بومی مبتنی بر محتوایِ سبک زندگی ایرانی 

اسالمی مردم کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

قهرمان کاراته جهان مدال های  خود را 
به حادثه دیدگان متروپل اهدا کرد

خوزستان   »فرشاد شاهیاری«؛ قهرمان کاراته جهان ۱۱مدال 
خود را به خانواده های داغدیده حادثه ساختمان متروپل آبادان 
اهدا کرد. فرشاد شاهیاری؛ دارنده مدال قهرمانی جهان، مدال 
قهرمانی مسابقات اروپــا، دو مــدال قهرمانی آسیایی، چهار 
مدال مسابقات بین المللی و چهار نشان قهرمانی کشور در 
رشته کاراته را برای ابراز همدردی با خانواده های حادثه دیده 

متروپل به آن ها اهدا کرد.
وی که یکی از فرماندهان میدانی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( در 
کمک رسانی در حادثه متروپل است روز سه شنبه در گفت وگو 
قرارگاه  از طریق  این حادثه  ابتدای  از  ایرنا گفت:  با خبرنگار 
خاتم االنبیاء)ص( به آبادان آمدم و غم مردم این شهر در حادثه 
متروپل را از نزدیک مشاهده کردم. شاهیاری اظهار کرد: مردم 
آبادان به خصوص خانواده هایی که عزیزان خود را در این حادثه 
از دست دادند، در روزهای ابتدایی آواربرداری با تمام وجود کنار 

ما بودند و میهمان نوازی خوبی از گروه های امدادی داشتند.
ــزود: اهدای  اف ــده مــدال قهرمانی جهان در رشته کاراته  دارن
بــرای جبران  که می توانستم  بــود  کوچکی  کــار  تنها  مدال ها 
محبت مردم آبــادان و تسکین درد حادثه دیدگان و خانواده 
جانباختگان متروپل انجام دهم. وی بیان کرد: این مدال ها و 

موفقیت ها متعلق به مردم ایران است.

انجام ششمین پیوند موفق کبد در تبریز
واحــد  هماهنگ کنندگان  مسئول  شرقی    آذربایجان 
فراهم آوری اعضای پیوندی آذربایجان  شرقی گفت: ششمین 
پیوند موفق کبد در مدت سپری شده از سال جاری در تبریز 
انجام شد.  مهسا صادقیان در گفت وگو با خبرنگاران ضمن 
اعالم این خبر اظهار کرد: بیمار مرگ مغزی ۷۱ ساله با اهدای 

کبد خود به هم  وطن دیگری جان دوباره بخشید.
وی ادامه داد: کبد مرحومه ماه زر حسن زاده؛ بیمار مرگ مغزی 
شده ۷۱ ساله بنابی با رضایت خانواده اش به یک بیمار در 
صف پیوند اهدا شد. وی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی شده 
به یک مرد ۵۵ ساله تبریزی در انتظار صف دریافت کبد، پیوند 

زده شد و به او زندگی دوباره بخشید.
صادقیان خاطرنشان کرد: این ششمین پیوند موفق کبد در 
تبریز در مدت سپری شده از سال جاری است که با اهدای 

عضو یک بیمار مرگ مغزی انجام شد.

به دلیل کمبود آب در فصل خرماپزان 

عطش کرمان از سفره های زیرزمینی رفع نمی شود
مــســئــوالن  ــای  ــده هـ وعـ کرمان   
برای تأمین آب شرب شهر کرمان 
به  و  نرسید  امــســال  تابستان  بــه 
گفته مسئوالن بیشترین توان آب 
دوســوم  پاسخگوی  استحصالی، 

نیاز این شهر است.
با وجودی که هنوز تابستان با گرمای طاقت فرسای 
خود در پهنه کویری کرمان آغاز نشده؛ اما مشکالت 
مناطق  از  برخی  در  آن  فشار  افــت  و  آب  تأمین 
شهر موجب نارضایتی مردم شده است. هر چند 
کرمان حکایت  در  آب  کمبود  دغدغه  و  تابستان 
دیروز و امروز نیست و مردم کرمان سال هاست با 
این مشکالت دست و پنجه نرم می کنند و هر سال 
و  کویر  امید تحقق وعده مسئوالن، خرماپزان  به 
عطش و گرمای تابستان را زیر سایه هولناک تنش 

آبی و بحران کمبود آب سپری می کنند.
تا تابستان راهی نمانده و نه راه حل های اورژانسی 
آب  کمبود  معضل  چــاره  مسئوالن  کوتاه مدت  و 
کرمان بود و نه راهکارهای بلندمدت آن ها. در این 
شرایط مردم کالنشهر کرمان باید تابستان امسال 
را هم در شرایطی سپری کنند که آب موجود، تنها 

پاسخگوی دو سوم نیاز کرمان است.
آسمانی،  نــزوالت  کاهش  پیاپی،  خشکسالی های 
پایین رفتن سطح سفره های زیرزمینی آب در کنار 
مجاز،  غیر  انشعابات  وجــود  آب،  فرسوده  شبکه 
و دولتی  از مشترکان خانگی  توجه نکردن برخی 
بی توجهی  و  آب  مصرف  مدیریت  بــه  پرمصرف 
کوتاهی های سال های  و  این مسئله  به  مسئوالن 
امــروز کرمان در یک تنش آبی  قبل سبب شــده 
شدید قــرار داشــتــه بــاشــد. مشکلی کــه بــا وجــود 
پیگیری های مسئوالن و نمایندگان استان کرمان در 
مجلس شــورای اسالمی، چــاره ای برای بحران آب 

تابستان امسال هم نیست.

کمبود آب  ◾
به گفته محمد طاهری؛ مدیر عامل سابق شرکت 
مهندسی آب و فاضالب استان کرمان، آب شرب 
کالنشهر کرمان توسط ۱۱0 چاه تأمین می شود که 

هزار مترمربع در اوج مصرف، کمبود آب داریم.
علیرضا عبدیان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
با اشــاره به اینکه با گرم شدن  استان کرمان هم 
مصرف  طبیعتاً  تابستان  فصل  فرارسیدن  و  هــوا 
آب افزایش پیدا می کند و ممکن است مشکالتی 
برای مشترکان به وجود بیاید گفت: با انتقال آب 
خلیج فارس، کرمان تابستان آینده مشکل تأمین 

آب نخواهد داشت.
وی افزود: این اطمینان را به شهروندان می دهیم 
استان،  نقاط  اقصی  در  آبفا  شرکت  کارکنان  که 
تمام تالش خود را می کنند که با توجه به امکانات 
ــود و  ــدان تــأمــیــن شـ مـــوجـــود، آب شـــرب شــهــرون
ــا هــمــت دوچـــنـــدان نــیــروهــای آب و  ــاءهللا ب ــ ان شـ
فاضالب و همراهی مردم، فصل تابستان با کمترین 

مشکل سپری خواهد شد.
مناطق شهر  از  برخی  مشترکان  حاضر  حــال  در 
آب  نعمت  از  روز  در  ســاعــت  چند  تنها  کــرمــان 
برخوردار هستند و گاهی حتی منبع ذخیره آب 
آن هــا هم پر نمی شود و بقیه ساعات روز باید با 

همین آب سر کنند.

در این شرایط حمیدرضا فروغی؛ مدیر امور آبفا 
بیان  با  تسنیم  با  در گفت وگو  کرمان  شهرستان 
کمبود  با  شــدت  به  کرمان  شهرستان  در  اینکه 
توانی  بیشترین  کرد:  اظهار  مواجه هستیم،  آب 
از چــاه هــای آب شــرب کرمان  را  که داریــم و آب 
استحصال می کنیم، پاسخگوی دوسوم نیاز آبی 

ماست.

استفاده از پمپ آب، غیر قانونی است  ◾
و  کامل  آب  قطع  تاکنون  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
شهر  از  نقطه ای  هیچ  در  را  آب  جیره بندی  یــا 
که  آبی  کمبود  دلیل  به  افــزود:  نداشتیم،  کرمان 
در شهر کرمان داریم در برخی از ساعات شبانه 
که  ویژه مشترکانی  به  از شبکه  در قسمت هایی 
در انتهای شبکه قرار دارند، با افت فشار مواجه 

می شوند.

مدیر امور آبفا شهرستان کرمان با بیان اینکه در 
برخی از مناطق نیز بعضی از شهروندان با نصب 
تــوان  ــدازه ای  ــ ان تــا  روی شبکه  بــر  پمپ مستقیم 
قطعی  موجب  متأسفانه  می کنند  کــم  را  شبکه 
این کار  برای دیگر مشترکان می شود، گفت:  آب 
غیرقانونی است. ابتدا اخطار می دهیم و در صورت 

توجه نکردن طبق قانون جمع آوری می شود.

جیره بندی نداریم ◾
ما قطعی  در حــال حاضر  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
بــرنــامــه ریــزی شـــده و جــیــره بــنــدی آب در کــرمــان 
نداریم و از این بابت نمی توان از قبل، قطعی آب 
از  باید  افـــزود: همشهریان  کــرد،  اطــالع رســانــی  را 
باشند  داشته  آب  مناسب،  ذخیره سازی  با  قبل 
تا با مدیریت مصرف در ساعاتی که شبکه دچار 
افت فشار آب می شود، بتوانند از آن استفاده کنند.
فــروغــی بــا اشـــاره بــه افــت فــشــار آب در شهرک 
الغدیر، شهرک افضلی پور، والیت و سیدی گفت: 
تنها ۵ درصــد مشترکان دچار  الغدیر  در شهرک 

مشکل افت فشار آب هستند.
وی با بیان اینکه شهرک والیت از مناطقی است 
که امسال دچار مشکل افت فشار آب شده، ادامه 
داد: مشترکان این شهرک از حدود  ساعت ۷ صبح 

در  که  می شوند  مشکل  دچــار  بعدازظهر  یک  تا 
تالش هستیم مشکل این شهرک حل شود.

مدیر امور آبفا شهرستان کرمان بیان کرد: تعداد 
واحدهای هر مجتمع در این شهرک زیاد بوده و 

منابع ذخیره آب آن کوچک است.
این  افـــزود: محل نصب مــخــازن ذخــیــره آب  وی 
مجتمع های مسکونی اکثراً مناسب نیست و این 
مسئله سبب می شود زمانی که افت فشاری در 

شبکه اتفاق می افتد، آب به مخازن آن ها نرسد.
فروغی با بیان اینکه روستای سیدی در حاشیه شهر 
کرمان یکی از مناطقی است که بیشترین مشکل افت 
فشار آب را دارد، گفت: ساخت و سازهای بی رویه 
در حاشیه شهر کرمان به ویژه در این منطقه، وجود 
انشعابات غیرمجاز و قرار گرفتن برخی از مناطق آن در 
خارج از محدوده خدمات شهری؛ مجموعه عواملی 

است که به این مسئله دامن زده است.

انشعاب مشترکان پر مصرف قطع می شود ◾
آبی  کیفیت  ما  قرمز  اینکه خط  به  اشــاره  با  وی 
است که به  دست شهروندان می رسد، افزود: حتی 
اگر نتوانیم آبی به  شهروندان برسانیم، هیچ وقت 

اجازه نمی دهیم آب بی کیفیت وارد شبکه شود.
مدیر امور آبفا شهرستان کرمان با بیان اینکه چند 
پرمصرف  برای مشترکان  اخطار  نامه  گذشته  روز 
دستگاه های  و  ادارات  دولتی،  مشترکان  ویــژه  به 
اجرایی فرستاده شده، ادامه داد: در گام نخست 
با مشترکان دستگاه های اجرایی و دولتی برخورد 
می کنیم و در صورت توجه نکردن به این اخطارها 

آب آن ها قطع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دو اکیپ به واحدهای نظارتی ما 
اضافه شده، گفت: برخورد با ساختمان های در حال 
ساختی که از آب شرب استفاده می کنند و برخورد 
با انشعابات غیر مجازی که استفاده غیرمسکونی از 

آب شرب دارند، در اولویت این اکیپ هاست.
فروغی با بیان اینکه کسانی که مصرف آن ها زیر الگوی 
مصرف باشد، هیچ گونه افزایش تعرفه ندارند و آب بهای 
آن ها تقریباً رایگان است، افزود: مشترکانی که مصرف 
آن هــا بیش از الگوی مصرف اســت، آب بهایشان به 
صــورت پلکانی محاسبه شــده و در مصارف بــاال به 

شدت با افزایش قبض مواجه می شوند.

خشکسالی های پیاپی، کاهش نزوالت آســمانی، پایین رفتن سطح سفره های 
زیرزمینی آب در کنار شبکه فرسوده آب، وجود انشعابات غیر مجاز، توجه نکردن 
برخی از مشــترکان خانگی و دولتی پرمصرف به مدیریت مصرف آب و بی توجه 
مسئوالن به این مسئله و کوتاهی های سال های قبل سبب شده امروز کرمان در 

یک تنش آبی شدید قرار داشته باشد.

گزيدهگزيده



ایثارگران 
بوشهری تبدیل 
وضعیت نشوند، 
شکایت می کنیم

نعمت اهلل غالمپور؛ 
مدیر کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران 
استان بوشهر گفت: در 
سال جاری در زمینه 
اشتغال آفرینی، بیش از 
۱۲۰ میلیارد تومان از 
بودجه اعتبار استانی 
برای اشتغال آفرینی 
ایثارگران به بنیاد شهید 
استان اختصاص یافته 
است.وی افزود: تا کنون 
بیش از هزار نفر تبدیل 
وضعیت شده اند.

خبر

تهران   شــهــرســتــان هــای 
ورامــــیــــن، پـــیـــشـــوا، قــرچــک 
ــیـــش از  ــاکــــدشــــت بــــا بـ ــ و پ
یک میلیون نفر جمعیت در 
جنوب شرق تهران قرار دارند 
ــام اتباع  و از مناطق پر ازدحـ

افغانستانی هستند.
شبکه های اجتماعی و رسانه های آن طرف آب 
هــمــواره بر ایــن موضوع تکیه دارنـــد که حقوق 
اجتماعی اتباع بیگانه در ایران رعایت نشده و 
این افراد از خدمات آموزشی و یا درمانی بهره مند 

نیستند.
هر چند آمار دقیق و مستندی از حضور اتباع 
افغانستانی در جنوب شرق تهران در دست 
نیست؛ ولی زندگی مسالمت آمیز و آرام آن ها در 
این مناطق نشان از دوستی دیرینه و اشتراکات 

فرهنگی مردم دو کشور دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اشتراکات فرهنگی، مرز 
مشترک و پیشینه تاریخی بین دو کشور ایران 
و افغانستان سبب شده بسیاری از این افراد 
امروز در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک 
و پاکدشت در مناطق روستایی و شهری زندگی 

کرده و از تمام خدمات نظام برخوردار هستند.

ارائه خدمات آموزشی رایگان  ◾
پــس از دســتــور رهــبــر معظم انــقــاب مبنی بر 
اینکه هیچ کودک افغانستانی نباید از تحصیل 
بــاز بماند و همه آن هــا باید در مـــدارس ایرانی 
ثبت نام شوند، فرزندان دختر و پسر اتباع افغان 
بـــدون پــرداخــت هیچ گونه هزینه در مــدارس 
عادی و در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول به 
تحصیل هستند و از تمامی خدمات آموزشی 

برخوردارند.
در حــال حــاضــر بیش از ۲۰ هـــزار دانــش آمــوز 
افغانستانی در مدارس شهرستان های ورامین، 
قرچک، پیشوا و پاکدشت همچون دانش آموزان 
ایرانی مشغول به تحصیل هستند بدون آنکه 
هزینه ای به جز پــول کتاب و بیمه به مدرسه 

پرداخت کنند.
مدیر آموزش و پرورش پیشوا در این زمینه گفت: 
حــدود ۳۰ درصــد از دانــش آمــوزان شهرستان 
پیشوا را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند به 
طوری که در برخی از مدارس روستایی، ۹۰ درصد 

از دانش آموزان، جزو اتباع هستند.

سعید تاجیک افــزود: این دانــش آمــوزان بدون 
ــوزان  ــش آم توجه بــه ملیت، در کنار سایر دان
ــوده و در کنار  از خدمات آمــوزشــی بــرخــوردار ب
دانش آموزان ایرانی حتی در زمان شیوع ویروس 
کــرونــا و اســتــفــاده از فضای مــجــازی، مشغول 

تحصیل بودند.
وی تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری بیش 
از 7هزار و ۵۰۰  دانش آموز اتباع افغانستانی در 
مــدارس شهری و روستایی پیشوا مشغول به 
تحصیل هستند که این افراد بیش از ۳۰ درصد 
از  جمعیت ۲۱ هزار نفری دانش آموزی پیشوا را 

تشکیل می دهند.

ساخت مدرسه ویژه اتباع در ورامین ◾
سال ۱۳۹۳ و با همکاری اداره کل امــور اتباع و 
مهاجرین خارجی استانداری تهران و با اعتباری 
بیش از ۲ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال کتابخانه 
ویژه اتباع در منطقه ۱۰ شریفای ورامین ساخته 

شد.
ــال، یــک بـــاب مــدرســه ۱۲  همچنین در آن سـ
کاسه در روستای کریم آباد از توابع شهرستان 

پاکدشت ساخته شد.
ــا مساحت  ایـــن آمــوزشــگــاه در ســه طبقه و ب
یک هزار و ۶۰۰ متر مربع دارای ۱۲ کاس درس ، 
۶ باب اتاق اداری و ۴ باب آزمایشگاه با اعتباری 

افزون بر ۱۸میلیارد ریال ساخته شد.

فعالیت اتباع در حوزه کشاورزی و صنعت  ◾
در کنار خدمات آمــوزشــی، امــروز بسیاری از 
گلخانه ها و دامـــداری هـــای شهرستان های 
جنوب شرق تهران با مشارکت و فعالیت اتباع 

اداره می شود.
ــاه اجتماعی  ــ ــار و رف رئــیــس اداره تـــعـــاون، کـ
شهرستان پیشوا که بیشترین تعداد اتباع 
را در خــود جــای داده به خبرنگار ایرنا گفت: 
بیشترین فعالیت اتباع مجاز با داشتن کارت 
کــار در حــوزه  کــشــاورزی و صنعت اســت و این 
افراد می توانند با کارت صادر شده برای استان 
تهران در واحــدهــای مختلف مشغول به کار 

شوند.
وحید آریــا افــزود: اتباع افغانستانی در حوزه 
ــی و حـــوزه خــدمــات درمـــانـــی و  صــنــایــع غــذای
پزشکی اجازه فعالیت ندارند و فقط می توانند 
ــژه اســتــان تــهــران در حــوزه هــای  بــا کــارت کــار وی

مرتبط مشغول به کار شوند.
وی تأکید کــرد: استفاده کارفرمایان از اتباع 
بیگانه غیرقانونی، جرم است و در صــورت به 
کارگیری آنان کارفرما در بار نخست، پنج برابر 
حقوق روزانه و در صورت تکرار تخلف تا ۱۰ برابر 

حقوق روزانه جریمه می شود.

استفاده اتباع از خدمات درمانی ◾
ــه شــده بــه اتــبــاع،  در کــنــار ســایــر خــدمــات ارائـ

ــان از خدمات بهداشتی و درمــانــی مناطق  آن
شهری و روستایی استفاده کرده و گاهی هم به 
منظور کنترل بیماری در محل تجمع این افراد 
طرح های درمانی ویــژه از جمله مبارزه با فلج 

اطفال، آبله و سایر غربالگری ها اجرا می شود.
رئیس شبکه بهداشت و درمــان شهرستان 
ــه گـــفـــت: بـــر اســـاس  ــن ــی قـــرچـــک در ایــــن زم
ــان شهرستان  ــار شبکه بــهــداشــت و درمــ آمـ
ــر پنج سال  قــرچــک، ۳ هـــزار و 7۱۴ کـــودک زی
تــبــعــه افــغــانــســتــانــی در شــهــرســتــان قرچک 
سکونت دارنـــد کــه بــا اجـــرای دو مرحله طرح 
سراسری واکسیناسیون کودکان علیه بیماری 
فلج اطفال، آن هــا علیه ایــن بیماری ویروسی 

واکسینه شدند.
دکتر سید محمد طباطبایی افـــزود: با توجه 
به پراکندگی سکونت آنان در مناطق مختلف 
شهری، روستایی، مزارع کشاورزی، کارخانجات 
و کارگاه ها و حضور آن هــا در مراکزی همچون 
ــا، گلخانه ها  ــداری هـ ــزی، دامـ ــوره هــای آجــرپ ک
و مناطق حــاشــیــه ای، گــروه هــای سیار شبکه 
بهداشت به محل سکونت شناسایی شده 
اعزام شدند و پوشش کاملی برای مقابله با این 

بیماری صورت گرفت.

بهره مندی خانواده شهدای افغانستانی از  ◾
خدمات بنیاد شهید 

شهرستان های جنوب شرق تهران در دوران 
مــقــابــلــه بـــا گـــروه هـــای تــروریــســتــی تکفیری 
داعــشــی بیش از ۲۰۰ شهید مــدافــع حــرم از 
تیپ فاطمیون، تقدیم اسام کردند که خانواده 
معظم آنـــان از خــدمــات بنیاد شهید و امــور 
ایثارگران؛ همچون سایر خانواده های شهدا و 

ایثارگر ایرانی برخوردارند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک در 
ایــن بــاره گفت: خــانــواده شهدای مدافع حرم 
افغانستانی همچون سایر خانواده های شهدای 
ایرانی از خدمات این نهاد انقابی برخوردار 
بــوده و مسائلی مانند دریــافــت شناسنامه و 
کدملی، برخورداری از بیمه تکمیلی و دریافت 

حقوق و مزایا برای آنان برقرار شده است.
آزمــان کــادری افــزود: فرزندان شهدای مدافع 
حــرم در مــدارس شاهد مشغول به تحصیل 
بوده و روند تعلیم و تربیت آنان به طور مستمر 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.

جریان سازی رسانه های معاند در اذهان عمومی  

حقوق اجتماعی اتباع افغانستانی چقدر رعایت می شود؟  

خبرخبر
روزروز

ضرورت نوسازی صنعت یزد با شرکت های دانش بنیان
یزد   استاندار یزد به تبیین ضــرورت نوسازی صنعتی 
ــوان و ظــرفــیــت شــرکــت هــای  ــ ــا بــهــره گــیــری از ت ــان ب اســت
دانش بنیان پرداخت و گفت: تغییر ریل این حوزه بر مبنای 
قانون جهش تولید دانش بنیان انجام و دغدغه های موجود 
و تسهیلگری های الزم به صورت مکاتبه و دیدار حضوری با 

مسئوالن کشوری پیگیری و منعکس می شود.

مهران فاطمی در نشست شــورای گفت وگوی دولــت و 
بخش خصوصی به عزم جدی استان برای اجــرای طرح 
بورسیه شغلی دانشجویان در واحدهای تولیدی اشاره و 
اظهار کرد: در این راستا ظرفیت های موجود، نام واحدهای 
شرکت کننده در طــرح، ضــوابــط و شــرایــط اختصاصی 
هر کــدام از این واحدها باید در کوتاه ترین زمــان ممکن 

 تعیین و در دفترچه سازمان سنجش وزارت علوم در سال
 ۱۴۰۱-۱۴۰۲ درج شود.

وی با اشاره به تدوین محورهای برنامه یزد نوین با بهره گیری 
از نظرات ذی نفعان، بدنه اداری، دانشگاهیان و کارشناسان 
در قالب جلسات مشترک افزود: محورهای این برنامه باید 
به صورت مصداقی در جلسات این شورا مطرح و به نقد و 

چالش کشیده شده و موانع پیش روی آن ها برداشته شود.
فاطمی با بیان اینکه تأثیر اهداف و راهبردهای برنامه یزد 
نوین باید در متن جامعه و صنعت استان عینیت پیدا کند، 
گفت: در این راستا هم افزایی الزم بین دستگاه های استانی 
ایجاد و از تــوان و ظرفیت فعاالن بخش خصوصی برای 

پیگیری و تحقق این راهبردها استفاده می شود.

خبر

نشست 
تخصصی 
»کارآفرین شو« 
در تبریز 
برگزار شد

آذربایجان شرقی  
نشست تخصصی 
»کارآفرین شو« به 
همت کانون پرورش 
فکری کودکان و 
نوجوانان استان 
آذربایجان شرقی و 
با مشارکت سازمان 
فنی و حرفه ای استان 
با هدف ترویج فرهنگ 
کارآفرینی برای 
نوجوانان عاقه مند 
عضو مراکز کانون تبریز 
برگزار شد.
در این نشست که به 
عنوان نخستین مرحله 
از دوره های آموزش 
کارآفرینی در مجتمع 
کانون تبریز برگزار شد، 
جمعی از نوجوانان 
پسر عاقه مند به 
حوزه کارآفرینی 
حضور داشتند. علی 
بینش آشنایی با 
فرهنگ کارآفرینی را 
یک نیاز ضروری برای 
نوجوانان دانست و 
اظهار امیدواری کرد 
که برگزاری این دوره ها 
گام مهمی برای تربیت 
نسلی کارآفرین برای 
آینده میهن اسامی 
باشد.

خبر
مازندران

   شرق مازندران تشنه است 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران گفت: 

شرق مازندران از گلوگاه تا نکا تشنه است.
بهزاد برادرزاده اظهار کرد: عماًل نمی توانیم 

در شرق استان چاه حفر کنیم؛ چرا که آب تمام 

چاه ها لب شور است. وی با اعالم اینکه آب شرب 
استان از سه سد و ۷۲۹ چاه تأمین می شود، 

افزود: متأسفانه در مازندران تنها از ۱۲ درصد 
آب های سطحی برای شرب استفاده می شود که 

این عقب ماندگی باید مرتفع شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران 
اضافه کرد: برای مدیران وزارت نیرو غیرقابل 
باور است که برخی از نقاط مازندران با تانکر 

آبرسانی می شود در حالی که واقعیت موجود 
همین گونه است.

برادرزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص 
معطل ماندن ۱۵ ساله پروژه های فاضالب پنج شهر 

که اعتباراتش از محل بانک توسعه اسالمی است، 
گفت: متأسفانه در بخش فاضالب جزو استان های 

فقیر هستیم.

ضرورت رفع موانع صدور ویزا
 برای تجار ایران  و عمان

کرمان   نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشاره به مشکاتی که در مسیر صدور ویزا برای 
تجار و سرمایه گذاران ایران و عمان وجود دارد، گفت: 
این موضوع باید با رایزنی  بین مسئوالن دو کشور 
حل و فصل شود تا بتوان از ظرفیت های اقتصادی و 
تجاری موجود به نحو احسن استفاده کرد. شهباز 
حسن پـــور؛ نــایــب رئــیــس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی در این دیدار ضمن اشاره 
به سابقه روابــط تاریخی دو کشور، سیاست های 
عمان را در حوزه های منطقه ای و بین المللی مثبت 
و سازنده خواند و گفت: جمهوری اسامی ایران 
ــژه دولــت جدید از گسترش همکاری ها در  به وی
زمینه های سیاسی و اقتصادی حمایت می کند و 
 امیدواریم با شناسایی ظرفیت ها شاهد تقویت 

هر چه بیشتر روابط بین دو کشور باشیم.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسامی همواره از 
ارتقای همکاری ها و مناسبات ایران با کشورهای 
منطقه به ویــژه کشور عمان استقبال کــرده و بر 
ــراودات دوستانه فی مابین  تقویت و تحکیم مــ

تأکید دارد.
ــاره بــه ظرفیت های اقــتــصــادی استان  وی بــا اشـ
کــرمــان خــواســتــار ســرمــایــه گــذاری هــای مشترک 
اقتصادی بازرگانان ایرانی و عمانی شد و بر رفع 
موانع احتمالی در این مسیر از جمله موانع بانکی 

و تسهیل تردد تجار تأکید کرد.
حسن پور بیگلری همچنین در این دیدار با تأکید 
ــروازی مستقیم بین کرمان-  ــدازی خط پ بر راه انـ
مسقط افزود: مشکاتی در مسیر صدور ویزا برای 
تجار و سرمایه گذاران دو کشور وجود دارد که باید با 
رایزنی  بین مسئوالن دو کشور حل و فصل شود تا 
بتوان از ظرفیت هایی که در این حوزه بین دو کشور 

وجود دارد به نحو احسن استفاده کرد.
ابراهیم بن احمد المعینی گفت: خوشبختانه 
تعامات اقتصادی و سیاسی بین دو کشور رو به 
افزایش است و امیدواریم این روند در دولت جدید 

جمهوری اسامی ایران شتاب بیشتری بگیرد.
 وی با اعــام آمادگی بــرای ایجاد پــرواز مستقیم 
ــع مــوانــع  ــ ــرد: رفـ ــ ــ ــان- مــســقــط اظـــهـــار ک ــ ــرم ــ ک
سرمایه گذاری مستلزم ارتباط مستمر بخش های 

خصوصی عمان و ایران است.

پروژه شمس تبریزی 
اعتبار می خواهد

آذربایجان غربی    مدیر کل صنایع دستی و 
گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به پیشرفت 
۲۵درصدی پروژه شمس تبریزی گفت: تکمیل این 

پروژه به ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
جلیل جباری افــزود: بــرای ساخت پــروژه شمس 
 تبریزی در شهرستان خــوی ۳7 میلیارد ریــال 
هزینه شده که با تسریع تخصیص ها این طرح 

زودتر به اتمام می رسد.
وی با بیان اینکه هشت پروژه مهم ملی در استان 
ــرد: در حـــال اخـــذ اعتبار  ــود دارد، اظــهــار کـ وجـ
 بــرای تکمیل ایــن طــرح هــا هستیم در حالی که 
یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب این 
طرح هاست. جباری با بیان اینکه راه دسترسی به 
تخت سلیمان تکاب بسیار نامناسب است، گفت: 
نیازمند نگاه مسئوالن به این مسئله هستیم؛ چرا 
که مسیر دستیابی ایــن اثــر جهانی بــرای جذب 

گردشگر باید مناسب سازی شود.
وی با بیان اینکه موزه صلح سردشت نیز نیازمند 
ساخت سریع اســت، ادامــه داد: مقرر شــده در 
الیحه بودجه سال آینده ۲۴۰ میلیارد ریال برای این 

منظور در نظر گرفته شود.
جباری با اشاره به اهمیت هفته فرهنگی آذربایجان 
در بین کشورهای همجوار یادآور شد: برگزاری هفته 
فرهنگی آذربایجان غربی در کشورهای همجوار 
ــن منطقه  مهم ترین موضوعی اســت کــه در ای
مغفول واقع شده و تخصیص اعتباری برای این 
اقدام مؤثر در معرفی استان نیز از ضروریات است.
وی با انتقاد از اینکه هفته های فرهنگی در استان 
متولی ندارد، گفت: باید ظرفیت های گردشگری 
آذربایجان غربی در راستای رونق گردشگری در این 

منطقه معرفی شود.

اشتراکات فرهنگی، مرز مشترک و پیشینه تاریخی بین دو کشور ایران و 
افغانستان سبب شده بسیاری از اتباع افغانستانی ، امروز در شهرستان های 
ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت در مناطق روستایی و شهری زندگی کرده 

و از تمام خدمات نظام برخوردار هستند.
گزيدهگزيده
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آذربایجان غربی   سد خاکی 
کلوانس بــه عــنــوان تنهاترین و 
بزرگ ترین سد خاکی شهرستان 
 خـــــوی در بـــخـــش ســـرســـبـــز و 
خـــوش آب وهـــوا و یــیــاقــات بــکــر و طبیعی 
صفاییه در ۳۵ کیلومتری خوی قرار دارد. این 
سد در حال حاضر به خاطر چشم انداز جذاب 
و طبیعت زیبایش به محل مراجعه گردشگران 
از سراسر کشور تبدیل شده است. متأسفانه 
به خاطر نبود آسفالت مسیر ۴کیلومتری، 
گردشگران با مشکات زیادی روبه رو می شوند 
و این مسیر سخت و سنگاخی به خودروها 

آسیب جدی می زند.
ــبــودن جــاده  ــزارش ایــســنــا، آســفــالــت ن ــ بــه گ
ــرای  ــه ســد کــلــوانــس مــشــکــاتــی ب منتهی ب

گردشگران ایجاد کرده است.
سیروس بخت آور؛ دهیار روستای کلوانس 
در خصوص اهمیت و ضــرورت آسفالت راه 
سد کلوانس اظهار کرد: سد کلوانس محل 
مراجعه گردشگران و عاقه مندان زیــادی از 
ســراســر کشور اســت. بــه طــوری کــه روزهــای 
تعطیل، بیش یک هــزار خــودرو به ایــن سد 
می آیند و آسفالت نبودن مسیر ۴کیلومتری 
منتهی بــه ســد، گــردشــگــران را بــا مشکات 

زیادی مواجه کرده است.
وی تصریح کــرد: در صــورتــی کــه مسئولین 
راهـــداری بقیه جــاده سد را آسفالت کنند، 
می توانیم در محل ســد کلوانس اقـــدام به 

سرمایه گذاری نماییم تا گردشگران با طیب 
خاطر و آرامش از زیبایی های طبیعی سد و 

آب و هوای بسیار خوب آن بهره مند شوند.
رضا از عاقه مندان ماهیگیری از شهر ارومیه 
نیز اظهار کــرد: هر ماه همراه دوستان برای 
ماهیگیری بــه ســد کــلــوانــس مــی آیــیــم و در 
اطــراف سد اتــراق می کنیم. متأسفانه جاده 
مواصاتی سد کلوانس به خاطر دست انداز و 
نداشتن آسفالت به خودروها آسیب می زند.
ــاهــی و  ــــرد: هــیــچ خــدمــات رف وی تــصــریــح ک
بهداشتی اطــراف سد نیست و از این لحاظ 

در مضیقه هستیم.

استقبال از سرمایه گذاران ◾
جلیل جــبــاری؛ مدیر کــل مــیــراث فرهنگی، 
ــجــان  ــای صــنــایــع دســتــی و گــردشــگــری آذرب
ــا ایــســنــا اظــهــار کــرد:  غــربــی در گــفــت وگــو ب
 بخش صفاییه خــوی از مناطق سرسبز و 
خوش آب وهــوای استان محسوب می شود 
که چشم اندازهای طبیعی چشم نوازی دارد.

وی تصریح کــرد: میراث فرهنگی استان با 
آغوش باز از سرمایه گذارانی که می خواهند 
در پیرامون سد کلوانس سرمایه گذاری نموده 
و خدمات رفاهی به گردشگران ارائــه کنند، 

حمایت می کند. 

راهداری وظیفه ای ندارد ◾
ــیــس راهــــــداری خـــوی نــیــز در  کــاظــمــی؛ رئ
ایـــن زمــیــنــه گــفــت: ایـــن راهـــــــداری، حـــوزه 
استحفاظی خود را می تواند تحت پوشش 
قــــرار دهـــد و چـــون راه ســـد، تــحــت حـــوزه 
اســتــحــفــاظــی ایـــن مــجــمــوعــه نــیــســت باید 
نــهــادهــای متولی ســد کــلــوانــس نسبت به 

آسفالت راه سد اقدام کنند.
ایــن در حالی اســت که امینی؛ مدیر جهاد 
کشاورزی خوی نیز با بیان اینکه سد خاکی 
کــلــوانــس تــوســط وزارت جــهــاد کــشــاورزی 
ــال ۱۳۸۸ افـــتـــتـــاح شــد،  ســاخــتــه و در ســ
ــودجــه ای  ابــــراز مــی کــنــد: در حـــال حــاضــر ب
 بــــرای تــکــمــیــل جــــاده ســـد در اخــتــیــارمــان 

نیست.
امینی ادامه داد: باید دستگاه های مسئول 
اعــم از راهـــداری، جهاد کــشــاورزی و میراث 
فرهنگی بــا همکاری و هماهنگی یکدیگر 

جاده سد را تکمیل کنند.
به نظر می رسد با توجه اهمیت سد کلوانس 
در جــذب تــوریــســت و گــردشــگــر از سراسر 
کشور و درخواست گردشگران برای آسفالت 
ــاده ۴ کیلومتری ســد کــلــوانــس و ایــجــاد  جـ
امــکــانــات خــدمــات رفــاهــی و بهداشتی در 
اطراف سد، ضروری است مسئولین مربوط، 
آسفالت باقی مانده جاده سد کلوانس را در 
اولویت قــرار دهند تا سد کلوانس به قطب 

گردشگری تبدیل شود.

جاذبه گردشگری خوی راه دسترسی مناسب ندارد

سد »کلوانس« مهجور مانده است 

گزارش



مجلس نسبت به 
مستأجران نگاه 

حمایتی دارد
نماینده مردم قزوین، 

البرز و آبیک در مجلس 
شورای اسالمی 

گفت: مجلس در باب 
کاالهای اساسی و 

اجاره بها نگاه حمایتی 
به مستأجران دارد.

وی ادامه داد: از 
آنجایی که مستأجران 
شرایط خوبی ندارند، 

حتمًا دولت باید 
اقدامات الزم را انجام 
دهد و خوشبختانه 
امروز سران سه قوه 

به این موضوع توجه 
ویژه نشان داده اند.

خبر

کنسرت تلفیقی 
فارسی و ترکی 

در تبریز 
اجرا می شود

آذربایجان شرقی   
کنسرت تلفیقی 

»بی من مرو« به زبان 
فارسی و ترکی با صدای 

حسام الدین سراج و 
اتابک عطری و نوازندگی 

اردشیر کامکار سه 
استاد عرصه موسیقی 

ایرانی سه شنبه و 
چهارشنبه در تبریز 

برگزار می شود.
حسام الدین اظهار کرد: 
موسیقی ترکی و فارسی 
وجه اشتراکات بسیاری 

با یکدیگر دارند و در 
کنسرت »بی من مرو«، 
تصنیف های فارسی و 
ترکی اجرا خواهد شد 

که ملودی آن ترکی 
است و از اشعار فارسی 

استفاده کرده ایم. 
همچنین یک تصنیف 
کردی هم اجرا می کنیم.
وی گفت: هر کاری که 

عرضه می شود باید 
ابتکار و نوآوری داشته 

باشد وگرنه محکوم 
به شکست است؛ اما 

همین نوآوری در فضای 
کنونی موسیقی دیده 

نمی شود.

خبرخبر
روزروز

 قوچان- هادی اسالمی  
ــیـــران یـــکـــی از  ــرز بـــاجـــگـ ــ  مـ
گــره هــای کـــور تــجــارت ایـــران 
بــا ترکمنستان اســت کــه با 
ســفــر اخــیــر رئــیــس جــمــهــور 
ــه ایـــــــران و  ــ ــان ب ــرکــمــنــســت ت
امضای سند همکاری ۲۰ ساله، امید به باز 

شدن آن قوت گرفته است.
خراسان رضوی به  دلیل نزدیکی به ترکمنستان 
و کشور های ســی آی اس)هــم ســود( در مسیر 
ریل گذاری ایران برای ارتباط با کشور های عضو 

پیمان شانگهای، نقش کلیدی دارد.
مرز باجگیران در استان خراسان رضوی که تا 
چند سال پیش به دلیل رونق تجارت موجب 
جذب بسیاری از جویندگان کار شده بود، حاال 
مدت مدیدی است به دالیل مختلف مسدود 
شــده و شهرستان باجگیران را نیز از رونــق 

انداخته است.
ــجــاد مــحــدودیــت هــای یــک  طــرفــه از ســوی  ای
ترکمنستان در مرز باجگیران و تکرار آن طی 
سال های گذشته در تردد مسافری، گردشگری، 
تجاری و کامیون ها موجب شد بیکاری در این 
نقطه از مرز و تأسیسات گمرک، پایانه مرزی و 
همچنین بازارچه مرزی سایه بیندازد تا آنجا 
که محدودیت های ترکمنستان، نان بسیاری از 

تجار و مردم محلی را آجر کرد.
ــان شــیــوع کــرونــا وضعیت  مــتــأســفــانــه از زمــ
اقــتــصــادی، مــالــی و تــبــادل کــاال در باجگیران 
ــتـــال و مــشــکــات  ــه آن دچــــار اخـ ــازارچــ ــ و ب
غیرقابل حل شده و خیلی از غرفه داران دچار 

خسارت مالی سنگین شده اند.
عده ای از نیروهای کار و کارگران بومی منطقه 
که در این نقطه مشغول فعالیت بودند، همه 
بیکار شدند و بسیاری از غرفه داران در فهرست 

کسبه و تجار ورشکسته جای گرفتند.
ترکمنستان طی سال های گذشته با افزایش 
ــجــاد  ــا ای ــی تــعــرفــه هــای گــمــرکــی و یـ ــاگــهــان ن
محدودیت برای تردد روزانــه تنها ۱۰ کامیون، 
بارها و بارها تجارت در این منطقه را با فراز و 

نشیب روبه رو کرده است.
اگــرچــه سفر اخیر رئیس  جمهور کشورمان 
به ترکمنستان و یا سفر بسیاری از مسئوالن 
جمهوری اســامــی و حتی مسئوالن محلی 
مانند استاندار خراسان رضوی با تأکید بر از 
سرگیری روابط تجاری با این کشور در جریان 

بوده است؛ اما تا وقتی که این مشکل رفع شود 
و دوباره مرز باجگیران از حالت مسدودی خارج 
شده و سروسامان بگیرد، ظاهراً زمان و رایزنی 

بیشتری الزم است.

روزنه امید ◾
سفر اخیر رئیس  جمهور ترکمنستان به ایران، 
سند همکاری ۲۰ ساله ایــران و ترکمنستان و 
امضای ۱۳ سند همکاری بین ایــن دو کشور 
در بخش های انــرژی، بــرق، ترانزیت و مسائل 
تجاری حاال روزنه امید را برای رونق تجارت در 

باجگیران قوت بخشیده است.
ــرز بـــاجـــگـــیـــران در  ــ ــ ــایـــش م ــشـ ــت گـ ــیـ ــمـ اهـ
ــا پایتخت  ــاط ســریــع تــر ب ــب وهــلــه نخست ارت
ترکمنستان؛ عشق آباد و در ادامــه ترددهای 
مسافری و ترانزیتی است. با توجه به اهمیت 
ایــن مــرز و انتظارها در خــصــوص گشایش و 
فعالیت های مــرزی در باجگیران گفت وگویی 
با علی آذری؛ نماینده حــوزه انتخابیه قوچان 
در مجلس شــورای اسامی داشتیم و آخرین 

وضعیت بازگشایی این مرز را جویا شدیم.

 طرف ترکمن چقدر عالقه به بهبود روابط دارد؟ ◾
ــردی مــحــمــد اف«  ــ ــردار ب ــ ــای »سـ ــ ــدن آق بــا آمــ
کــه بــه عــنــوان نخستین سفر پــس از روی کار 
آمدنشان به ریاست جمهوری ترکمنستان، 

ایران را انتخاب کرده بودند و همچنین به دنبال 
برقراری و تقویت روابــط قدیمی و دوستانه  به 
طور حتم در آینده ای نزدیک شاهد شکل گیری 
اراده مشترک بین ایران و ترکمنستان به منظور 
تقویت روابط تجاری، راه اندازی بازارچه  و رونق 

ترانزیت در این مرز هستیم.
در حوزه مرز باجگیران متأسفانه زمان زیادی 
ــده و  ــ اســت کــه ایــن مــرز بــه حــالــت رکـــود درآم
بازارچه مرزی تعطیل شده است. حاال با نظر به 
اینکه سیاست های دولت ایران و ترکمنستان 
ــط بین الملل و تقویت این  توجه ویــژه به رواب
روابـــط بــا کشور همسایه اســت، از سرگیری 

تجارت شکل خواهد گرفت.
بنده روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه در نشست 
مشترک رئــیــس مجلس بــا ریــاســت محترم 
جمهوری ترکمنستان حضور داشتم. در این 
جلسه مطالباتی نیز جهت آغاز فعالیت مرز 
باجگیران و رونق حوزه ترانزیتی و بازارچه  مرزی 
پیشنهاد شد و جالب اینکه در این نشست، 
خود رئیس  جمهور ترکمنستان نیز به اهمیت 
رابطه و گسترش آن به عنوان یک اولویت تأکید 

داشت.

 دیدار رؤسای جمهور چه دستاوردهایی برای  ◾
باجگیران به همراه داشت؟

قول بهبود روابط اقتصادی، سیاسی، بازرگانی 

و دیپلماتیک در سطح بـــاال، کــامــی بــود که 
شخص رئــیــس  جمهور ترکمنستان از این 
عبارت استفاده کرد و در کنار آن گفت وگوها 
و توافقات بین المللی دو طرف به نحوی بود که 
دنبال برطرف کردن عقب ماندگی بودند. ما نیز 
به  عنوان نماینده مجلس جمهوری اسامی 
درخواستمان این بود که حوزه مرزی باجگیران 
خیلی وقت است تعطیل  شده و این توافقات 
برای بازگشایی مرزها هر چه سریع تر باید به 

مرحله اجرا درآید.

 این مرز چه سهمی از ترانزیت کاال می تواند  ◾
داشته باشد؟

ظرفیت ایران و ترکمنستان برای ۱۰ میلیون تُن 
ترانزیت برنامه ریزی شده است. از این حجم 
تــرانــزیــت، قسمتی از آن بـــرای فعالیت های 
ترانزیتی مرزی باجگیران اختصاص می یابد 
که بنده نیز به عنوان عضو کمیسیون عمران 
ــا وزیـــر راه و  ــا بـــرگـــزاری جــلــســاتــی ب مجلس ب
شــهــرســازی در راســتــای اهمیت بخشیدن و 

توسعه این حوزه رایزنی خواهم داشت.
گر چه قباً هم در این مرز، ترانزیت داشتیم؛ 
ولی نیاز است ظرفیت ترانزیت سابق را افزایش 
دهیم تا فصل جدیدی از روابط دو کشور و رونق 

اقتصادی در این منطقه رقم بخورد.

 آیا نگرانی هم برای سنگ اندازی کشورهای  ◾
دیگر وجود دارد؟

ترکمنستانی ها البته از این بابت کمی نگرانی 
داشتند که ناامنی های موجود از دیگر کشورها 
تــأثــیــرگــذار بــاشــد و معتقدند ایـــن تــحــوالت 
مــنــطــقــه ای ســبــب فــرصــت ســوزی ســیــاســی، 

اقتصادی و بازرگانی شده است.

 آیــا زیرساخت های باجگیران بــرای حضور  ◾
گردشگران متناسب است؟

اگر خواهان تقویت مرز باجگیران هستیم، نیاز 
داریم جذابیت را نیز در شهر مرزی باجگیران 

ایجاد کنیم.
خودمان وقتی برای این مسئله اهمیت قائل 
نشویم کشور مقابل نیز اهمیتی به تقویت 
ایــن مــرز نــخــواهــد داد. از طــرفــی جــذابــیــت و 
ظرفیت های خوبی در منطقه باجگیران؛ مثل 
دره شمخال، دره ها و چشم اندازهای طبیعی 
بوده که نیاز داریم بیش از گذشته توجه شود.

مذاکرات ایران و ترکمنستان به کجا رسید؟

مرز باجگیران دروازه ورود به شانگهای 

مرز باجگیران در استان خراسان رضوی که تا چند سال پیش به دلیل رونق 
تجارت موجب جذب بسیاری از جویندگان کار شده بود، حاال مدت مدیدی 
است به دالیل مختلف مسدود شده و شهرســتان باجگیران را نیز از رونق 

انداخته است.
گزيدهگزيده

خبر
اربعین، رسانه عاشوراست

زنجان    استاندار زنجان در جلسه ستاد اربعین 
با بیان اینکه اربعین، رسانه عاشوراست، گفت: 
خوشبختانه خود شیعه هم به گونه ای با اربعین 
عجین شــده و بــرخــورد می کند کــه پــررنــگ تــر از 

سال های قبل دیده می شود.
محسن افشارچی در جلسه ستاد اربعین که در 
استانداری زنجان برگزار شد با اشــاره به اهمیت 
پیاده روی اربعین برای شیعیان به ویژه در جمهوری 
ــیــاده روی و زیـــارت اربعین، از  ــزود: پ اســامــی، افـ
ابزارهای اقتدار نظام جمهوری اسامی است و از 
این رو کسانی که در ستاد اربعین فعالیت می کنند، 

یک مسئولیت سیاسی دارند.
وی با بیان اینکه ما برای دفاع از خودمان ابزارهای 
مختلف در اختیار داریم، گفت: هر ابزاری که بتواند 
در مردم انگیزش اجتماعی ایجاد کرده و شیعیان 
را کنار هم جمع کند، از ابزارهای دفاعی محسوب 
می شود. استاندار زنجان با بیان اینکه پیاده روی 
اربعین یک حرکت عبادی سیاسی است، تأکید 
کرد: چون امام حسین)ع( همه چیز ما شیعیان 
است، پیاده روی اربعین، حرکت عبادی است و از 
نظر افزایش معنویت اجتماعی تأثیر بسیاری دارد.

افشارچی افزود: اربعین از نظر سیاسی هم  نماد 
اقتدار نظام است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه متولیان برگزاری 
راهپیمایی اربعین باید از محل این حرکت بر نقاط 
اقتدار نظام جمهوری اسامی بیفزایند، گفت: بر 
فرماندهی میدانی برنامه پیاده روی اربعین تأکید 
دارم و بــه اعتقاد مــن، مسئولیت و فرماندهی 
میدانی پیاده روی اربعین باید با کسی باشد که 

موکب داری کرده و به زیر و بم آن آشنایی دارد.

حمایت دادگستری 
استان فارس از تولید

فارس    رئیس کــل دادگــســتــری اســتــان فــارس 
گفت: ســال گذشته ۱۸۹ شرکت که در آستانه 
تعطیلی بودند. با همکاری دادگستری از تعطیلی 
نجات یافتند و امسال نیز تاکنون ۲۷ شرکت دوباره 

به تولید بازگشتند.
حجت االسام و المسلمین سید کاظم با بیان 
اینکه این استان بزرگ ترین قوه قضائیه کشور 
و در عین حال امن ترین و بهترین حــوزه است، 
افـــزود: معاونت راهــبــردی قــوه قضائیه عملکرد 
دادگستری ها را مورد سنجش قرار می دهد که با 
ارزیابی های انجام شده، فارس همیشه رتبه اول تا 

سوم را کسب کرده است.
موسوی با بیان اینکه در حوزه الکترونیک اکنون 
۹۸.6 درصــد اباغات الکترونیک اســت، عنوان 
کرد: با این امر امکان حفظ اطاعات و اسرار مردم 
فراهم شده است و تاش می شود که ۱۰۰ درصد 
اباغات الکترونیکی باشد. رئیس کل دادگستری 
استان فــارس با اشــاره به اینکه سامانه خدمات 
قضایی »من« طراحی شده که ۱۹ خدمت در این 
سامانه ارائه می شود، تصریح کرد: یکی از بیشترین 
مراجعات مردم، مشکات مالی و معاماتی است 
که در این سامانه امکان بررسی سوابق معامله 
وجود دارد و درصد کاه برداری ها کاهش می یابد. 
همچنین نوبت دهی، انتخاب وکیل مطمئن و دیگر 

موارد نیز از دیگر امکانات این سامانه است.
وی افزود: در حوزه اقتصاد به دلیل تأمین نبودن 
زیرساخت ها، دشمن ورود کرده و باید تاش کرد 
که این حوزه نیز مانند حوزه نظامی قدرتمند شود. 
سال گذشته ۱۸۹ شرکت که در آستانه تعطیلی 
بودند با همکاری دادگستری از تعطیلی نجات 
یافتند و امسال نیز تاکنون ۲۷ شرکت دوبــاره به 
تولید بازگشتند. موسوی با بیان اینکه صنعت 
استان رو به رشد است بر حمایت دادگستری از 

تولید و واحدهای صنعتی تأکید کرد.

3

WWW.QUDSONLINE.IR۹۸۳۷ چهارشنبه 1 تیر 1401  22 ذی القعده 144۳  22 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره

ساخت منطقه ویژه اقتصادی، گامی مهم در توسعه اشتغال است
لرستان     نماینده مــردم بــروجــرد در مجلس شــورای 
اسامی گفت: ساخت منطقه ویژه اقتصادی، گامی مهم 
در راستای رشد و توسعه اشتغال و جذب سرمایه گذاران 

ملی و منطقه ای است.
عباس گودرزی افزود: خرداد ماه جاری پس از سال ها تاش 
و پیگیری مجوز محدوده فعالیت و سازمان مسئول منطقه 

ویژه اقتصادی بروجرد از شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور مصوب شد.

وی اظهار کــرد: در جلسه با معاون وزیــر صمت و مدیر 
عامل شرکت شهرک های صنعتی کشور مقرر گردید در 
دو مــاه آینده با حضور ایشان عملیات اجرایی ساخت 
ساختمان گمرک، حصارکشی، باسکول و سایر ملزومات 

منطقه ویــژه اقــتــصــادی شهرستان بــروجــرد در شهرک 
صنعتی شماره دو واقع در اشترینان آغاز شود. نماینده 
مردم بروجرد در مجلس شورای اسامی بیان کرد: تصویب 
منطقه ویژه اقتصادی بروجرد نتیجه پیگیری های معاون 
اول رئیس جمهور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و فرماندار 
بروجرد است. گودرزی اضافه کرد: منطقه ویژه اقتصادی 

کانون جذب سرمایه گذار بوده، به خصوص سرمایه گذاری 
که نیاز به واردات مواد اولیه دارد. وی ادامه داد: با ایجاد 
منطقه ویــژه اقتصادی، سرمایه گذار از عــوارض و تعرفه 
گمرکی معاف و به خاطر بخشودگی و معافیت هایی که 
در این شهرک ها در قانون لحاظ شده، توجیه اقتصادی 

بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خواهد داشت.

خبر
همدان

   طرح آبرسانی به ۷۲ روستای همدان
 استاندار همدان گفت: طرح آبرسانی به ۷۲ 

روستای استان که دارای مشکالتی در بحث تأمین 
آب شرب مورد نیاز هستند، در راستای پروژه 

محرومیت زدایی از روستاها و با انعقاد تفاهم نامه 

همکاری سپاه پاسداران و خیران به زودی عملیاتی 
و اجرا می شود. علیرضا قاسمی فرزاد در آیین 

بهره  برداری از ۱۹ پروژه آبرسانی به روستاهای 
محروم استان همدان افزود: در همین زمینه 

تفاهم نامه اجرای طرح میان قرارگاه پیشرفت و 

آبادانی سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با خیر 
آبرسان »حاج اکبر ابراهیمی« برای اجرای عملیات 

آبرسانی به ۷۲ روستای محروم استان همدان 
که فاقد تأسیسات آبی اند، امضا شد. وی با بیان 

اینکه اجرای این طرح گامی عملی برای آبرسانی به 

مناطق روستایی استان همدان است، تصریح کرد: 
براساس تفاهم نامه منعقده، این خیر بزرگ به عنوان 

پدر طرح های آبرسانی کشور ۱۶۰ میلیارد تومان 
هزینه آبرسانی به ۷۲ روستای محروم استان 

همدان را تأمین و پرداخت کرده است.

مرکزی   مــعــاون هماهنگی 
امــــــور اقـــتـــصـــادی و تــوســعــه 
منطقه ای اســتــانــداری مرکزی 
ــرارداد  ــ ــرای ق گــفــت: مــوانــع اجــ
۷۲میلیون یورویی شرکت صنایع آذرآب اراک 
با شرکت های پیمانکار سازمان انرژی اتمی با 
پیگیری استانداری و دستگاه های متولی این 

استان برداشته شد.
ــزود: وضعیت کنونی  حسن میرزاخانی افـ
واحد تولیدی آذرآب روال عادی دارد و کارگران 
نیز مشغول به کار هستند و مشکلی در این 
ــدارد. وی در خصوص انعقاد  زمینه وجــود ن
قـــرارداد ایــن شرکت با ســازمــان انـــرژی اتمی 
گفت: مدیران شرکت آذرآب پس از دریافت 
برنامه زمــان بــنــدی اجـــرای قــراردادهــا آمــاده 

فعالیت و همکاری با شرکت روسی است.
مــعــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توسعه 
ــداری مــرکــزی اظــهــار کــرد:  ــان منطقه ای اســت
۱۴ قـــــرارداد در بـــازه هـــای زمــانــی مــتــفــاوت با 

پیمانکارهای سازمان انرژی اتمی منعقد شده 
و اولویت اجرای قراردادها را طرف روسی تعیین 

می کند تا تعهدات، انجام شده تلقی شود.
میرزاخانی ادامـــه داد: مشکاتی کــه مانع 
ــن واحــد  ــرارداد بـــود، رفــع شــده و ای ــ ــرای ق اجـ
تولیدی می تواند با ظرفیت بیشتری پس از 

اجرای قراردادها به فعالیت خود ادامه دهد.
 وی تصریح کــرد: محدودیتی بــرای اجــرای 
قراردادهای واحد تولیدی آذرآب وجود ندارد و 
در صورت موافقت سهامدار، موضوع افزایش 
سرمایه و تغییر سهامدار در راستای بهبود 

وضعیت شرکت در دستور کار قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت ارشد 
استان به ویژه استاندار، رفع موانع و مشکات 
واحــدهــای تولیدی استان از جمله شرکت 
صنایع آذرآب را در اولــویــت اقــدامــات خود 
قــرار داده و امید اســت دوبــاره شاهد رونــق و 
شکوفایی اقتصادی در ایــن واحــد تولیدی 

همچون گذشته باشیم.

ــر کـــل امـــور  گلستان     مــدی
اتـــبـــاع و مــهــاجــریــن خــارجــی 
اســتــانــداری گلستان بــا اشــاره 
به اینکه حضور اتباع خارجی 
در گلستان پررنگ تر شده است، گفت: برای 
ساماندهی بهتر اتباع خارجی شناسایی، 
سرشماری و تابعیت آن هــا در دستور کار 

قرار گرفت.
ابراهیم اصانی اظهار کرد: یکی از اقدامات 
دولت انقابی، ساماندهی اتباع و مهاجران 
است و وزیر کشور و دیگر مسئوالن در این 
حــوزه اقــدامــات مختلفی داشتند تا اتباع 

خارجی از شکل بی هویتی خارج شوند.
وی بــا بــیــان اینکه قانونمند کـــردن ورود و 
اقــامــت و اشــتــغــال اتــبــاع خــارجــی یــکــی از 
ســیــاســت هــای دولـــت مــردمــی اســـت، بیان 
ــی کـــه جــمــهــوری اســامــی  ــجــای کــــرد: از آن
ــبــاع  ــت و ات ــام اســ ــ ام الــــقــــرای جـــهـــان اسـ
ساکن در کشورمان نیز مسلمان هستند، 

جــمــهــوری اســامــی قصد تقابل بــا آن هـــا را 
نـــدارد بلکه بــرای ساماندهی بهتر، بحث 
شناسایی، سرشماری و تابعیت آن ها را در 

دستور کار قرار داده است.
مــدیــر کــل امـــور اتــبــاع و مهاجرین خارجی 
استانداری گلستان با اشاره به اینکه حضور 
اتباع خارجی در گلستان پررنگ تر شده است، 
بیان کرد: ما براساس مأموریت اعام شده، 

تمام اتباع جدیدالورود را شناسایی کردیم. 
ــزار تبعه  ــود ۳۵ هـ ابــراهــیــم اصــانــی از وجـ
ــان  ــدرک در اســت ــ افــغــانــســتــانــی دارای مـ
گلستان خبر داد و یـــادآور شــد: بــراســاس 
سیاست های اباغی از دستگیری 6گــروه 
از اتباع افغانستان ممانعت به عمل آمد 
ــرای حضور فــعــاالن اقــتــصــادی، نظامی،  و ب
انتظامی، مقامات دولت سابق و خانواده های 
آن ها و غیر تبعه افغانستانی در کشورمان 
مراعات می کنیم و این مهم نیز متأثر از رأفت 

اسامی جمهوری اسامی ایران است.

موانع اجرای قرارداد »آذرآب« اراک 
برطرف شد

حضور اتباع خارجی در گلستان 
پررنگ تر شد

خبرخبر



  اجرای طرح های 
فرهنگی در سواحل 
مازندران
مدیر کل تبلیغات اسالمی 
مازندران گفت: طرح های 
فرهنگی سواحل 
دریای مازندران در 
همه شهرهای ساحلی 
به ویژه مناطق غرب 
استان همانند شهرهای 
محمودآباد، نور، نوشهر، 
چالوس و رامسر در 
حال اجراست. وی گفت: 
مهم ترین هدف اجرای 
این طرح ها ایجاد امنیت 
اخالقی، اجتماعی و 
نشاط فرهنگی برای 
خانواده هایی است که 
میهمان استان مازندران 
هستند.

خبر

۳۰۰ اثر 
به دبیرخانه 
جشنواره 
»وقارلی قیزالر« 
ارسال شد

اردبیل   
مسئول امور فرهنگی 
بانوان تبلیغات اسالمی 
اردبیل گفت: جشنواره 
»وقارلی قیزالر« ویژه 
دهه کرامت و هفته 
حجاب در اردبیل اجرا 
می شود که تاکنون ۳۰۰ 
اثر به دبیرخانه ارسال 
شده است. سارا حقی 
اظهار کرد: جشنواره 
»وقارلی قیزالر« با 
هدف گرامیداشت دهه 
کرامت و هفته حجاب و 
عفاف در راستای توسعه 
فرهنگ و هویت ایرانی، 
اسالمی در اردبیل اجرا 
می شود. جشنواره 
»وقارلی قیزالر« به 
مناسبت دهه کرامت 
و هفته حجاب و عفاف 
از ۱۱ خرداد تا ۱۵ تیر ماه 
اجرا می شود که مراسم 
اختتامیه این جشنواره 
پنجشنبه ۲۳ تیر ماه 
برگزار می شود.
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افقی ◾
 ۱. بازیگر خانم سینمای کشورمان با 
هنرمندی در فیلم سینمایی »والدین 
ــزاری در دست  ــ امــانــتــی« - چــهــره ۲. اب
قــصــاب – رواج دهـــنـــده – مــخــزن گلوله 
تفنگ ۳. پارچه کهنه – لحظات – واحدی 
در سطح 4. گروه – نیروی ربایشی متقابل 
بین تمامی ِجرم های موجود در عالم- الیه 
در خطر جو ۵. راز و رمز – نقاشی چهره 
 – پایتخت سوئیس – آتــش مختصر 
6. پاداش – معبر درون شهری 7. نظرات 
اینترنتی – زندگی کردن – آب+خاک – از 
پاپوش ها 8. از تنقالت – محل تخم گذاری 
الک پشت های نوک عقابی در بوشهر 
- رشته المــپ چراغانی 9. بانگ – طال 
– سودای ناله – طرح قدیمی دبیرستانی 
۱۰. چله کمان – میت – معده حیوانات 
علفخوار ۱۱. حمایت– ساختمان ویرانه 
- مایع دباغی ۱۲. شهادت دادن – ماده 
معطری کــه بــدن میت را بـــاآن خوشبو 

می کنند – بام جهان ۱۳. خانه شعری – 
نیرو - گونه ۱4. کشف زکریای رازی – یگانه 
- جــایــزه معتبر سینمایی ۱۵. عالمت 

مفعول بی واسطه – مدور - کاغذباد

عمودی ◾
 ۱. کافی – از انــواع کودهای شیمیایی - 
منطقه ای نیمه خودمختار در تانزانیا 
۲. خط چین - سوراخ - خانه تابستانی 
۳. آن چــه از گله زاییده شــود – لباس - 
ضدحمله 4. حــرکــت بــه شــیــوه کــرم – 
ســتــون بـــدن – جـــالل و جــبــروت – اثــر 
چربی ۵. بــدی – فـــرار – دوری جستن 
6. چـــاه جهنده – عـــدد روســتــا – حق 
حــذف ظالمانه مصوبات سازمان ملل 
7. ظــرف رنگرزی – ابــزارکــار نجار – این 
دسته گیاهان بر روی زمین ، صخره یا 
روی تنه درختان ، طبقات حصیری یا 
بالش مانندی به وجود می آورند - معدنی 
8. سرود – گرفتاری - سرپناه 9. فرایند 

ــروه –  ــاردارشــدن ذرات – گ شیمیایی ب
آبــرو – مایه حیات ۱۰. ارتــش جمهوری 
اسالمی ایران – پیشوند نداری - کنکاش 
 ۱۱. چپاول – سایدبای ساید – نام ترکی 
۱۲. آب منجمد – حشره تولیدکننده 
 عــســل – مــیــوه نیکو - خــویــشــاونــدی 
۱۳. اعتبار – تخت پادشاهی - چکاوک 
۱4. گوسفند جنگی – تنبل و تن پرور – 
اندازه ها ۱۵. جاسوس – پاکیزگی – کالم 
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سمنان  فرودگاه سمنان با 
وجود آنکه در مسیر توسعه 
قرار گرفته و مجوزهای هوایی 
آن اخــذ شــده؛ امــا همچنان 
در انتظار پروازهای داخلی و 

خارجی است.
فرودگاه سمنان یکی از چند ۱۰ پروژه نیمه کاره 
استان سمنان است که سابقه تأسیس آن به 
سال ۱۳۵۵ برمی گردد. در آن زمان این پروژه به 
صورت یک باند 8۰۰ متری نیمه کاره رها شد 
تا اینکه پس از گذشت قریب به 4۰ ســال با 
ــاره در مسیر  همکاری فرمانداری سمنان دوب

توسعه قرار گرفت.
با شیوع کرونا پروازهای فرودگاه سمنان کاهش 
قابل توجهی یافت و مسئوالن به  ناچار مجبور 
به تعطیلی این فرودگاه شدند و تمرکز خود را 
روی توسعه فرودگاه قرار دادند. قبل از شیوع 
ــرواز از سمنان به  ــروس کرونا هفته ای دو پ وی
مقصد مشهد انجام می شد؛ اما در بهمن ماه 
سال گذشته با وجود آنکه مرز هوایی سمنان 
با هیاهوی رسانه ای باز شد، در برقراری پروازها 
همچنان لنگ می زند و نه تنها شاهد برقراری 
پروازهای بین المللی از این فرودگاه نیستیم 
بلکه از بــرقــراری پــروازهــای داخلی نیز خبری 

نیست.
حسین شجاعی؛ مدیر فــرودگــاه سمنان به 
مرآت می گوید: متأسفانه پروازهای داخلی از 

فرودگاه سمنان در حال حاضر انجام نمی شود 
و نیاز به مکاتبه و رایزنی با بخش خصوصی و 
سرمایه گذاری آژانس های هوایی دارد که فعالً 

در حال رایزنی هستیم.
ایـــن مــقــام مــســئــول در تــوضــیــح عــلــت انــجــام 
نــشــدن پــروازهــای خــارجــی از ایــن فــرودگــاه با 
وجود اخذ مجوز مرز هوایی ابراز کرد: پروازهای 
خارجی عالوه بر اخذ مجوز مرز هوایی، نیازمند 

زیرساخت های مــربــوط بــه گمرک و گذرنامه 
ــروازهــای  اســت کــه بــا آمـــاده شــدن شــرایــط، پ

خارجی نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
شجاعی با بیان اینکه راه انــدازی ایرتاکسی ها 
نقش مهمی در توسعه گردشگری و صنعت 
دارد، اظهار کرد: در مورد راه اندازی ایرتاکسی ها 
نیز رایزنی های الزم و مذاکرات انجام شده و پس 

از تأییدات نهایی خبری خواهد شد.

وی درباره روند پیشرفت فازهای سوخت رسانی 
فرودگاه بین المللی سمنان خاطرنشان کرد: فاز 
نخست پایگاه سوخت رسانی تکمیل شده و 
اعتبارات فاز دوم و تهیه مخازن آن نیز از پخش 
فراورده های نفتی فراهم شده و پیشرفت خوبی 

دارد و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

تکمیل ترمینال ◾
مدیر فرودگاه سمنان در مورد تکمیل ترمینال 
فـــرودگـــاه ســمــنــان نــیــز اظــهــار کـــرد: ترمینال 
مسافر بری یــک و دو سمنان تکمیل شــده و 
مناقصه محوطه سازی فرودگاه، یک ماه آینده 
انجام خواهد شد و فازهای ترمینال تکمیل 

می شود.
شجاعی فعالیت فــرودگــاه سمنان را در حال 
حاضر تنها بــا پــروازهــای آمــوزشــی دانــســت و 
گفت: امیدواریم با همراهی مسئوالن، زمینه 
برقراری پروازهای داخلی و خارجی مسافری 

نیز فراهم شود.
به راستی فرودگاه سمنان که بارها بارقه های 
امید رونق دوباره سفرهای هوایی را در دل مردم 
ایجاد کرده و بارها نیز این امیدها را خاموش 
کرده چه زمانی قرار است رونق بگیرد؟ انتظار 
می رود با وجود صرف هزینه های هنگفت برای 
تکمیل فرودگاه سمنان و اخذ مجوز مرز هوایی 
در مرحله عملیاتی نیز فرودگاه سمنان شاهد 

پروازهای داخلی و خارجی شود.

مردم در انتظار بهره مندی از خدمات هوایی 

فرودگاه سمنان بال پرواز می خواهد 

خبرخبر
روزروز

گیالن   سفیر فنالند در تهران در جریان سفر به 
رشت تأکید کرد: روابط پایدار و پیشرفته بین ایران 
و فنالند از اهــداف روابــط خارجی دو کشور است و 
ما به همکاری های دوجانبه نه به صورت کوتاه مدت 

بلکه بلندمدت نگاه می کنیم.
»کـــاری کاهیلوئوتو« در جــریــان سفر بــه رشــت در 

دیــدار بــا مدیر کــل حفاظت محیط زیست گیالن 
ــزود: خــروج مــن از تــهــران و حــضــور در استان ها  افـ
امکان آشنایی با ظرفیت های وسیع منطقه را فراهم 
می آورد. من پیغام رسان دو کشور هستم و گسترش 
ظرفیت ها و روابط بین دو کشور از اهداف من است.
وی اظهار کــرد: انجام مسئولیت انتقال آنچه در 

گیالن موجود یا مورد نیاز است به طرف های مقابل 
فنالند، بر دوش من است و بــرای فنالندی ها سفر 
به منطقه کاسپین و خزر به دلیل تشابهات بسیار 
ــا، جنگل و صنعت  ــ ی ــودن از در چـــون بـــرخـــوردار بـ

جنگلی، تعجب برانگیز و شگفت آور است.
وی بر آمادگی همکاری فنالند در موضوع مدیریت 

پسماند در ایران و گیالن تأکید کرد و گفت: مسئله 
بعدی بحث آب و مدیریت آن است که فنالند در 
این حوزه از مدیریت دانش بنیان برخوردار است و 
می تواند مبنای همکاری دوکشور باشد و از نظر ما 
این همکاری می تواند در ابعاد بلندمدت تعریف 

شود.

خبر
تهران

   اسکان ۵۰ هزار زائر 
توسط ستاد اربعین تهران

 معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با اشاره به 
هماهنگی های انجام گرفته با موکب های اربعین 
حسینی گفت: اسکان زائران برای حدود ۵۰ هزار 

نفر در عتبات عالیات توسط ستاد اربعین استان 
تهران پیش بینی شده است. محسن نایبی  با اشاره 
به تشکیل جلسه ستاد اربعین استان تهران اظهار 

کرد: طی دو سال گذشته برنامه های پیاده روی 
اربعین تحت الشعاع ویروس کرونا قرار گرفته بود و 

با فروکش کردن این بیماری، امسال حرکت جدیدی 
انجام می شود. وی گفت: بر اساس دستورالعمل 
وزارت کشور، ستاد اربعین فعال شده و نخستین 

جلسه ستاد اربعین استان تهران در اسفند ماه ۱۴۰۰ 
برگزار شد. هماهنگی با موکب ها نیز انجام شده و از 

امروز شور و شوق حسینی برای برگزاری مراسمی 
باشکوه ایجاد می شود.

وی افزود: مراسم اربعین، کار دولتی نیست بلکه کار 
مردمی است که با هم افزایی انجام می شود. بنابراین 

به دنبال استفاده از مشارکت های مردمی هستیم.

صدور روادید برای گردشگران
 فوتبال رایگان است

هرمزگان    رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور 
خارجه در قشم گفت: موقعیت ایــن جزیره در 
دهانه تنگه هرمز و ظرفیت های اقتصادی آن در 
ــا و خشکی، نقش راهــبــردی به ایــن منطقه  دری
داده و می توان آن را با احیای ظرفیت های قانونی 
مناطق آزاد و اعطای اختیارات بیشتر به منطقه 
آزمایشی توسعه دیپلماسی اقتصادی و سیاسی 

با همسایگان مطرح کرد.
ــؤال کــه چه  ــه ایـــن ســ ــی در پــاســخ ب جعفر زمــان
برنامه هایی برای ارائه تسهیالت الزم کنسولی به 
سرمایه گذاران خارجی، صاحبان مشاغل مختلف 
و جهانگردان بــرای سفر به جزیره قشم داریــد، 
اظهار کرد: مهم ترین نمونه تسهیالت کنسولی 
در نظر گرفته شده از سوی وزارت امور خارجه برای 
صاحبان سرمایه و گردشگران خارجی، لغو روادید 
برای اتباع تمامی کشورها برای حضور در مناطق 

آزاد است.
وی ادامه داد: با تمهیدات در نظر گرفته شده برای 
گردشگران فوتبال در ایام برگزاری جام جهانی در 
قطر، صدور روادید برای اتباع کشورهایی که تیم 
ملی آن ها در جام جهانی حضور دارند و اتباع سایر 
کشورها که از مبدأ قطر وارد کشور می شوند، رایگان 

انجام خواهد شد.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قشم 
در پاسخ به این سؤال که  طرح خواهرخواندگی 
منطقه آزاد قشم با منطقه آزاد نانشا چین به کجا 
رسید، افزود: موضوع خواهرخواندگی در خصوص 
منطقه آزاد نانشا در استان گواندوگ چین پیرو 
امضا یادداشت تفاهم همکاری در سال ۱۳94 
فی مابین این استان و منطقه آزاد قشم در خالل 

سفر رئیس جمهور چین به ایران مطرح شد.

تأمین آب شرب پایانه مهران
 توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( ایالم

ایالم    مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی)ره(، استان ایالم گفت: ایام اربعین 
امسال روزانه بیش از ۳۰ هزار وعده غذای گرم 
پخت و به دست زائران اربعین در مرز بین المللی 

مهران می رسد.
محمد زارع در جلسه ستاد اربعین در مرز 
مهران با تأکید بر اینکه فرمانده اصلی اربعین، 
امام حسین)ع( است، اظهار کرد: ستاد اجرایی 
جهت ارائه خدمت به زائران اربعین هر آنچه در 
توان دارد کف دست گرفته و شبانه روز در تالش 
است تا بتواند بخشی از مشکالت و موانع سر 

راه زائران را برطرف کند.
 وی بــا بــیــان اینکه پیش بینی شــده بیش از 
۲ میلیون بطری آب معدنی ســرد بــه دست 
زائران برسانیم، افزود: عالوه بر این با توجه به 
گرم بودن هوا یک کارگاه یخ سازی در مرز مهران 

راه اندازی می شود.
مدیر کــل ستاد اجــرایــی فــرمــان حضرت امــام 
خــمــیــنــی)ره( اســتــان ایـــالم بــا اشـــاره بــه اینکه 
پیش بینی می شود حجم عظیمی از زائــران از 
مرز مهران تردد کنند، بنابراین می طلبد همه 
دستگاه ها با تمام توان پای کار باشند، تأکید کرد: 
اگر به درستی اقدامات و فعالیت های پیش بینی 
شده برای اربعین پیش نرود، به طور قطع دچار 

مشکل خواهیم شد.
زارع در اشاره به تأمین آب شرب مورد نیاز زائران 
اضافه کــرد: ایــام اربعین ۱4۰۱ آب شرب پایانه 
مــرزی مهران توسط ستاد اجرایی تأمین و در 

اختیار زائران قرار می گیرد.
 پیش بینی مــی شــود در ایـــام اربعین امسال
۵ میلیون زائر به کربالی معلی مشرف شوند.

فرودگاه ســمنان یکی از چند ۱۰ پروژه نیمه کاره اســتان سمنان است که 
سابقه تأسیس آن به سال ۱۳۵۵ برمی گردد. در آن زمان این پروژه به صورت 
یک باند ۸۰۰ متری نیمه کاره رها شد تا اینکه پس از گذشت قریب به ۴۰سال 

با همکاری فرمانداری سمنان دوباره در مسیر توسعه قرار گرفت.
گزيدهگزيده

اردبیل    رضـــا قاسمیان در 
نــشــســت بـــا ســفــیــر اســتــرالــیــا 
در ایــران اظهار کــرد: موقعیت 
ترانزیتی بسیار مناسبی است 
و ظرفیت های اقتصادی فـــراوان موجود در 
اســـتـــان، زمــیــنــه هــای هــمــکــاری مــشــتــرک با 

کشورهای دنیا را فراهم کرده است.
وی افزود: اردبیل آماده حرکت جهشی برای 
توسعه بوده و ظرفیت های کشاورزی موجود 
در ایــن استان بــرای کشورمان و حتی سایر 

کشورها بسیار مهم و اساسی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اردبــیــل بــیــان کـــرد: ظرفیت های مــوجــود در 
ــخــش کـــشـــاورزی  ــل از جــمــلــه در ب ــ ــی ــ اردب
دانش بنیان و قراردادهای متقابل برای تولید 
موادغذایی و حبوبات و غله می تواند برای 

کــشــورهــای دیــگــر از جمله اســتــرالــیــا دارای 
مزیت هایی باشد.

وی یکی دیگر از مزیت های استان اردبیل را مرز 
طوالنی و مناسب به سمت آسیای میانه و اروپا 
اعالم کرد و گفت: در ترانزیت انرژی و حمل  و 

 نقل، اردبیل دارای موقعیت راهبردی است.
وی تصریح کرد: معادن استان اردبیل هم از 
لحاظ حجم و هم از لحاظ کیفیت و ارزش 
مواد اولیه برای صنایع تنوع بسیار زیادی دارد 
و سرمایه گذاری در این بخش برای کشورها 

قطعاً سودآور است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر کشورهای دنیا از 
لحاظ زیست محیطی، منابع طبیعی، منابع 
آب و خــاک و... دارای سرنوشت یکسانی 
هستند و ما باید با نگاه وسیع و جهانی به 

منافع دیگر کشورها توجه کنیم.

کرمانشاه    فرمانده انتظامی 
استان کرمانشاه از آمادگی کامل 
پلیس برای تأمین امنیت زائران 
ــام اربعین  عتبات عــالــیــات و ایـ
حسینی خبر داد و گفت: امسال مرز خسروی 
در شهرستان قصرشیرین برای تردد زوار عتبات 

عالیات بازگشایی می شود.
ــدان« اظــهــار کــرد:  ــاویـ ــردار »عــلــی اکــبــر جـ ســ
خوشبختانه با تالش های صــورت گرفته مرز 
خسروی به روی زائران عتبات عالیات در حال 
بازگشایی است و پیش بینی می شود پس از 
دو سال وقفه در کار اعزام، شاهد حضور خیل 
مشتاقان حضرت اباعبدهللا  الحسین)ع( در 

استان برای عزیمت به کربالی معلی باشیم.
وی ادامه داد: کرمانشاه از دیرباز قدمگاه زائران 
عتبات عالیات و خاندان عصمت و طهارت)ع( 

بوده و افتخار میزبانی و پذیرایی از زوار حضرت 
امام حسین)ع( را برعهده داشته است.

ــــزود: حتی زمــانــی کــه مرز  ــردار جــاویــدان اف سـ
خسروی نیز بسته بود، بسیاری از زائران عتبات 
عالیات با حضور در کرمانشاه عازم دیگر مرزهای 
زمینی در استان های ایالم و خوزستان می شدند 
و این نشان می دهد کرمانشاه در هر شرایطی 
افتخار میزبانی از زوار امام حسین)ع( و دیگر 

ائمه اطهار)ع( را داشته است.
وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت زوار عتبات 
خاطرنشان کرد: در این میان یکی از مهم ترین 
موضوعاتی که باید به آن پرداخت، بحث تأمین 
امنیت زائـــران کربال و عتبات عالیات است 
که خوشبختانه پلیس در این راستا توانسته 
شرایط خوبی ایجاد و رضایت عموم مردم و زوار 

را کسب کند.

 ظرفیت های اردبیل 
زمینه ساز همکاری با کشورهای دنیا 

پلیس کرمانشاه آماده تأمین امنیت 
زائران عتبات عالیات

خبرخبر

نگاه فنالند به ایران بر پایه روابط بلندمدت و پایدار است
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