
ساخت کشتی از جمله صنایع بزرگ و مادر در هر 
کشور به ویژه در استان های ساحلی و متصل به 
آب های بین المللی است و از رهاورد این صنعت 
می توان دست رد زدن به وابستگی به عنوان یکی 
از صنایع ارزآور و تولید ثروت در دنیا را نام برد که 
این صنعت در کشورمان به ویژه در کشتی سازی 
بومی شــده اســت. رونــق ایــن صنعت بــرای ایــران 
نوین  تکنولوژی های  ورود  و  پیشرفت  دلیل  بــه 
اینکه  به  توجه  با  و همچنین  دریایی  در صنایع 
در شمال و جنوب کشور دریا بوده، بسیار مهم 
است. ضمن خودکفایی و خوداتکایی در بخش 

به  مقرون  ارزآوری،  و  صـــادرات 
صرفه نیز بوده و از ظرفیت های 
ــرای اشــتــغــال  ــ بــســیــار بـــاالیـــی ب
بــرخــوردار اســـت. در ســال هــای 

گذشته پویش خودکفایی...

صف گازوئیل از حوصله کامیون داران در خراسان جنوبی خارج شد

زمان سوزی رانندگان خودروهای سنگین در صف های سوخت

با بومی شدن صنعت کشتی سازی
 در هرمزگان

لنگر وابستگی 
کشیده شد

۳
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آشنایی با میوه »چیکو«

سیستان و بلوچستان؛ 
بهشت میوه های 

گرمسیری

  برنامه ریزی برای
 ۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای

تخصیص اعتبار
 برای تأمین نهاده دامی عشایر

سد حلبی ساز دیگر جان 
نمی دهد، جان می گیرد

تعیین گروه سه نفره 
برای بررسی تخلفات متروپل

۳
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ورود بدون روادید 
گردشگران عراقی به ایران 

از مرز چذابه 

خوزستان   فرماندار دشت آزادگان گفت: 
گردشگران  ــزا(  ــد)وی روادی بــدون  ورود  امکان 
ایــران  اسالمی  به جمهوری  عراقی  ــران  زائ و 
کیلومتری   ۱۱۰ در  چذابه  بین المللی  مرز  از 

شمال غرب اهواز فراهم شده است.
حمید سیالوی افزود: بر اساس تفاهم انجام 
شده اخیر با مقام های عراقی، در شبانه روز 
و گردشگر  زائـــر  و ۲۵۰  هـــزار  یــک  حــداکــثــر 
کشور  وارد  چذابه  مرز  از  می توانند  عراقی 

شوند.
بهداشتی،  رعایت شیوه  نامه های  گفت:  وی 
تزریق دو مرحله واکسن کرونا، انجام آزمایش 
ــرای ورود گــردشــگــران و  ب پــی.ســی.آر  منفی 

زائران عراقی به کشورمان ضروری است.
ــاره به  ــ ــا اشــ ــان بـ ــت آزادگــــــ ــدار دشــ ــانـ ــرمـ فـ
ممنوعیت عبور انفرادی زائران ایرانی عتبات 
عالیات از مرز چذابه افزود: زائران ایرانی به 
مرزهای  از  تنها  می توانند  کــاروانــی  صــورت 
چذابه و شلمچه به شهرهای مقدس عراق 

سفر کنند.
از هر مرز  ایرانی که  ــران  زائ افــزود:  سیالوی 
کرده اند  سفر  عــراق  به  بین المللی  و  رسمی 
از مرز چذابه وارد کشور شوند و  می توانند 

محدودیتی در این زمینه نیست.
فرماندار دشت آزادگــان گفت: در چند روز 
چذابه  مــرز  از  عراقی  زائـــران  ورود  که  اخیر 
ــه طــور  بـــدون روادیــــد مــجــاز شـــده اســـت، ب
عراقی  گردشگر  و  زائر   ۷۰۰ روزانــه  میانگین 
کشور  وارد  چذابه  مسافری  پایانه  طریق  از 

شده اند.

کشتی گیر نهاوندی 
صاحب مدال برنز 

مسابقات آسیایی شد
همدان   رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند 
صاحب  نهاوندی  نوجوان  کشتی گیر  گفت: 
مدال برنز مسابقات آسیایی قرقیزستان شد.

ســلــیــمــان جـــوانـــمـــردی اظـــهـــار کــــرد: یــونــس 
شفیعی؛ کشتی گیر نهاوندی وزن ۷۱ کیلوگرم 
قهرمانی  کشتی  رقــابــت هــای  در  شــد  موفق 
نوجوانان  آسیا که در قرقیزستان برگزار شد، 
مدال برنز این مسابقات را بدست آورد و در 

جایگاه سوم ایستاد.
نخستین  کشتی گیر،  این  اینکه  بیان  با  وی 
حضور خود را در رقابت های بین المللی تجربه 
کــرد و موفق شــد، افــزود: مــدال کسب شده 
توسط این ورزشکار، چهارمین مدال میادین 
آسیایی و جهانی طی امسال است که توسط 
ورزشکاران این شهرستان کسب شده است.

بار برق مصرفی در گلستان 
سه برابر افزایش یافت

گلستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  سرپرست  گلستان   
گفت: بار مصرفی برق در گلستان سه برابر افزایش یافته که 
بیشتر مصرف، مربوط به مشترکان خانگی و سیستم های 

سرمایشی است.
سید احمد موسوی اظهار کرد: در روزهای عادی سال حدود 
۳۵۰ مگاوات مصرف برق را تجربه کردیم؛ اما در سال جاری 
شاهد این هستیم که در برخی روزها مصرف برق از هزار و 

۱۰۰ مگاوات گذشته است.
به  اشــاره  با  گلستان  برق  نیروی  توزیع  سرپرست شرکت 
اینکه بیشتر مصرف مربوط به بخش مشترکان خانگی و 
سیستم های سرمایشی است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما 
این است که مشترکان با رعایت نکات مصرف و قراردادن 
تا  کنند  کمک  سرمایشی  سیستم های  ــرای  ب ــاه  رف درجــه 

بتوانیم صرفه جویی بیشتری در این حوزه داشته باشیم.
موسوی با بیان اینکه چون بتوانیم کاهش مصرف برق را داشته 
باشیم، طرح کاهش ساعت کار در گلستان اجرایی شده است، 
یادآور شد: ساعت کار ادارات از  ۷ تا ۱:۳۰ تقلیل پیدا کرد و 
تمامی ادارات موظف اند در ساعات اداری ۳۰ درصد و خارج از 

ساعات اداری ۶۰درصد مدیریت مصرف داشته باشند.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح موفق شدیم روزانه ۹ تا ۱۲ 

مگاوات صرفه جویی مصرف داشته باشیم.

آغاز به کار چهارمین جشنواره 
»نه به اعتیاد« در یزد

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  عامل سازمان  مدیر  یزد   
وظیفه  را  اجتماعی  آسیب های  با  مقابله  یــزد  شــهــرداری 
تمام عناصر مدیریتی دانست و گفت: چهارمین جشنواره 
هماهنگی  شــورای  مشارکت  با  اعتیاد«  به  »نه  اجتماعی 
و دانشگاه علوم پزشکی  بهزیستی  با مواد مخدر،  مبارزه 

در یزد آغاز شد.
حجت االسالم والمسلمین مجتبی صداقت اظهار کرد: یزد 
شاهراه مواد مخدر در کشور است که باید برای مقابله با این 

پدیده، اقدامی جدی و مستمر انجام شود.
وی گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری آغازی برای 
فرایند ساماندهی و رفع مشکالت حوزه اجتماعی نظیر مواد 

مخدر است.

انتقاد نماینده ولی فقیه از نحوه مدیریت شهری

»خرم آباد« خرم نیست 
لرستان   مشکالت شهر خرم آباد 
بــا مدیریت  رابــطــه مستقیمی  کــه 
به  اســـت  مــدتــی  شـــهـــرداری دارد، 
پرداخت  جمله  از  مختلف  دالیــل 
برخی  نیز  و  کارگران  نکردن حقوق 
موجب  شهر  سطح  در  کاستی ها 

بروز انتقادات بسیاری شده است.
کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری خرم آباد در 
این راستا از جمله اقشاری اند که خواستار دریافت 
معوقات ۶ ماهه خود بوده و اذعان می کنند مسئوالن 
شــهــرداری از کنار ایــن مسئله عبور کــرده و پاسخ 

مناسبی نمی دهند.

وضعیت پرداخت حقوق ها مطلوب نیست ◾
از کارگران شهرداری و فضای سبز  محمد مهدوی 
خرم آباد در این خصوص می گوید: وضعیت پرداخت 
حقوق در این اوضــاع اقتصادی، مطلوب نیست و 
متأسفانه شهرداری هر دو یا سه ماه یک  بار حقوق 
پرداخت می کند. در حالی  که بنده مستأجر هستم 
و به  جز این کار، شغل دیگری ندارم و زندگی خود را 

فقط با یارانه می گذرانیم که آن هم جوابگو نیست.
نیز  بیمه ها  پــرداخــت  وضعیت  اینکه  بیان  بــا  وی 
را  ــا  آن هـ یــک  بـــار  مـــاه  هرچند  و  نیست  مناسب 
مسئوالن  از  وقتی  کــرد:  عنوان  می کنند،  پرداخت 
ذی ربط می پرسیم چرا بیمه ها را پرداخت نمی کنید، 

به حرف ما توجهی نکرده و پاسخی هم نمی دهند.
این کارگر شهرداری یادآور می شود: حقوق ما کارگری 
و به میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و چیزی 
نیز  اوالد، خــانــواده، حق مسکن و…  اســم حق  به 
دریافت نمی کنیم؛ ولی با این  حال این مبلغ ناچیز را 

نیز هر چند ماه یک  بار پرداخت می کنند.

رنج تمام نشدنی  ◾
علیرضا میبدی از کارگران شهرداری و فضای سبز 
خرم آباد نیز اظهار کرد: متأسفانه از ابتدای امسال، 
تنها حقوق یک ماه ما را پرداخت کرده اند. از طرفی 
هم فقط این شغل را داریــم و جای دیگر مشغول 
نیستیم. همچنین به دلیل کهولت سن نمی توانیم 

جای دیگر کار کنیم.
وی افــزود: در این وضعیت اقتصادی که قیمت ها 
را  مــا  حقوق  نــه  تنها  می یابند،  افــزایــش  لحظه ای 
پرداخت نکرده اند بلکه حتی نمی دانیم این ماه نیز 

حقوقمان را پرداخت می کنند یا خیر!
این کارگر شهرداری عنوان کرد: متأسفانه سه سال 
است شهرداری، لباس و دستکش نیز برای ما تهیه 
نکرده و حتی این چکمه ها را نیز خودمان خریداری 
حتی  می کنیم  اعــتــراض  وقتی  طرفی  از  ــم.  کــرده ای

پاسخمان را نمی دهند.
وی تصریح کرد: ما یک خانواده هفت نفره هستیم 
و تنها حقوق ما همین مقدار اندک است که آن را 
نیز پرداخت نمی کنند. از طرفی هیچ کاری نمی توانیم 
انجام دهیم. یک  بار به وضع موجود اعتراض کردیم؛ 

ولی ما را اخراج کردند و بعد دوباره مشغول شدیم.

اعتراض نماینده ولی فقیه ◾
مشکالت مدیریت شهری خرم آباد کار را به جایی 
انتقاد  با  لرستان  در  ولــی  فقیه  نماینده  که  رساند 
جلسه ای  در  خــرم آبــاد  شهری  عمران  وضعیت  از 

با اعضای شــورای اسالمی شهر خــرم آبــاد زبــان به 
اعتراض و انتقاد گشود.

بیان  با  شاهرخی  احمدرضا  سید  حجت االسالم 
به  نباید  تــوصــیــه ای  و  ســفــارشــی  نــیــروهــای  اینکه 
شهرداری تحمیل شوند و از طرفی هویت شهر را 
برای  گفت:  کنیم،  از مسائل  بعضی  قربانی  نباید 
آنچه که مربوط به هویت و شناسنامه شهر است، 
پالک در نظر گرفته شود تا کسی جرئت نکند برخی 

اقدامات را انجام دهد.
نماینده ولی  فقیه در لرستان تأکید کرد: با وجود 
ما،  شهر  وضعیت  گرفته،  صورت  که  تالش هایی 
صحن  در  بارها  هم  شما  خــود  نیست.  مطلوب 
وضعیت  تقریباً  داشته اید.  اعتراف  این  به  شورا 
برخی شهرهای استان از وضعیت شهر خرم آباد 
بهتر است. وضعیت شهر خرم آباد نیازمند تغییر 

و تحول است.

حجت االسالم شاهرخی بر ضرورت حفظ و افزایش 
فضای سبز، آسفالت خیابان ها و کوچه ها، بازآفرینی 
شهری، رسیدگی به حاشیه شهرها، گرفتن پالک برای 
کارکنان شهرداری  معوق  پرداخت حقوق  درختان، 
و… تأکید کرد و افزود: در این راستا اقدامات علمی، 
کارشناسی و… برای رفع این مشکالت انجام گیرد. 
مردم انتظار دارند بدانند در یک برنامه کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت چه اقدامی در بخش عمرانی، 

فرهنگی، هنری و اجتماعی شهر انجام می گیرد.
به  توصیه ای  و  نیروهای سفارشی  کــرد:  تأکید  وی 
شهرداری تحمیل نشوند. این پدیده زشت در همه 

ادارات و شهرداری های ما باید تمام شود.
وی با بیان اینکه مجموعه شهرداری ها، دهیاری ها، 
شوراهای اسالمی شهر و روستا به عنوان متولی ارائه 
خدمات عمومی و مدیریت بخشی از امور شهری و 
روستایی در خدمتگزاری در حد و اندازه ای که موجب 
رفاه و آسایش مردم شوند، تأثیرگذارند، گفت: باید 
چاره جویی کنیم تا اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم را 
نسبت به شوراهای اسالمی شهر و شهرداری که طی 

سال های گذشته آسیب دیده، ارتقا دهیم.
نماینده ولی  فقیه در لرستان با تأکید بر شناسایی 
این آسیب ها گفت: همچنین کاستی ها و روزنه هایی 
را که سبب این آسیب ها، بی اعتمادی  و نارضایتی 

مردم شده برطرف کنیم.
اینکه کسب  بر  تأکید  با  حجت االسالم شاهرخی 
رضایت مردم، یک اصل اساسی در همه سازمان ها 
مــردم،  اعتماد  و  رضــایــت  افـــزود:  اســـت،  ادارات  و 
آسیب دیده و شهرداران و شــورای اسالمی شهرها 
باید بــا کــار مضاعف و شــبــانــه روزی، خــود را وقف 

خدمت به مردم نموده و گذشته را جبران کنند.
حجت االسالم شاهرخی با تأکید بر اینکه شرکت در 
ادارات دولتی  و  و مناقصه های شهرداری  مزایده ها 
از سوی اعضای شورای شهرها به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم جرم محسوب می شود ادامــه داد: 
دخالت در کمیسیون معامالت و واگذاری پیمانکاری 
به وابستگان خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

از سوی اعضای شورا ممنوع است.
وی بیان کرد: بر اساس تحقیقاتی که از پرونده های 
تخلفاتی انجام شده، مهم ترین تخلفات شوراها شامل 

تخلفات ساختمانی، دخالت در کمیسیون ماده ۱۰۰ و 
مزایده ها، سوء استفاده از اطالعات طرح های تفصیلی 

و دریافت حقوق یا پاداش از شهرداری هاست. 

وضعیت برج های »دوقلو« مایه نگرانی است ◾
اینکه  بــر  تأکید  بــا  لرستان  در  ولــی  فقیه  نماینده 
وضعیت برج های »دوقلو« مایه نگرانی است اظهار 
کرد: وضعیت این پروژه باید به سامان شود و از این 

حالتی که دارد، خارج شود.
وی با اشاره به افزایش عوارض شهرداری گفت: این 
امر باید عقالنی و منطقی باشد؛ چرا که مردم نسبت 

به این امر انتقاد و نگرانی دارند.
نماینده ولی  فقیه در لرستان همچنین با انتقاد از 
وضعیت نظافت در برخی مناطق شهر بیان کرد: 
همچنین مشکالت حوزه فضای سبز رفع شود؛ چرا 

که این امر در برخی مناطق رها شده است.
ظرفیت های  به  اشــاره  با  شاهرخی  حجت االسالم 
طبیعی و تاریخی شهر خرم آباد گفت: اگر به این 
ظرفیت ها توجه می شد، شاهد ارتقای فرهنگی در 
شهر خرم آباد بودیم. انتظار می رود شورای اسالمی 
با نگاه به آیین نامه ها  شهر و شــهــرداری خــرم آبــاد 
و  طرح ها  و  کنند  جبران  را  گذشته  ایــن  قوانین،  و 
برنامه های آینده به عنوان یک مجموعه دیده شوند.

مشکالت مدیریت شهری خرم آباد کار را به جایی رساند که نماینده ولی  فقیه در 
لرستان با انتقاد از وضعیت عمران شهری خرم آباد در جلسه ای با اعضای شورای 

اسالمی شهر خرم آباد زبان به اعتراض و انتقاد گشود. گزيدهگزيده



تعیین گروه 
سه نفره برای 
بررسی تخلفات 
متروپل
وزیر کشور از تعیین 
گروه سه نفره برای 
بررسی تخلفات و 
بی انضباطی های 
متروپل خبر داد و 
گفت: این پرونده 
گزارش مفقودی 
ندارد. احمد وحیدی 
گفت: بحث متروپل 
شامل چند بخش 
است. در ابتدا 
مهم ترین موضوع، 
بحث بحران آن 
بود که اکنون پایان 
پذیرفته است.

خبر هرمزگان    ساخت کشتی 
ــع بـــــزرگ و  ــای از جــمــلــه صــن
مــادر در هر کشور به ویــژه در 
استان های ساحلی و متصل 
به آب های بین المللی است و 
از رهاورد این صنعت می توان 
دســت رد زدن بــه وابستگی بــه عــنــوان یکی از 
صنایع ارزآور و تولید ثروت در دنیا را نام برد که 
این صنعت در کشورمان به ویژه در کشتی سازی 

بومی شده است.
رونــق این صنعت بــرای ایــران به دلیل پیشرفت 
و ورود تکنولوژی های نوین در صنایع دریایی و 
همچنین با توجه به اینکه در شمال و جنوب کشور 
دریا بوده، بسیار مهم است. ضمن خودکفایی و 
خوداتکایی در بخش صادرات و ارزآوری، مقرون به 
صرفه نیز بوده و از ظرفیت های بسیار باالیی برای 

اشتغال برخوردار است.
در سال های گذشته پویش خودکفایی در این 
صنعت بــا ســاخــت و بــه آب انــــدازی چندین 
ــام اســتــان هــای مختلف در  فــرونــد کشتی بــه ن
کــشــتــی ســازی هــرمــزگــان شکل گــرفــت؛ امــا به 
تدریج و در میانه راه به دلیل حمایت نشدن، 
از رونق افتاد و حتی برخی برای تعمیرات نیز به 
کشورهای همسایه دور و نزدیک چشم دوختند؛ 
اما با تحریم های اقتصادی، زمینه یک بازگشت 

به خویشتن در این صنعت فراهم شد.
ساالنه حدود ۵۰ هزار کشتی بزرگ اقیانوس پیما 
در خلیج فارس و دریــای عمان تردد می کنند و 
جمهوری اسالمی ایــران در شمال این آب های 
بین المللی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه 

صنعت دریایی است.
ایران با بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی در 
شمال و جنوب، یکی از کشورهای دریایی جهان 
محسوب می شود و افزایش سرمایه گذاری ها در 
صنعت دریایی کشور در توسعه و رشد اقتصاد 

دریا محور کشور نقش مهمی ایفا می کند.
مجتمع کــشــتــی ســازی »ایــزوایــکــو« در غــرب 
بندرعباس با وجود 3 هزار کیلومتر مرز آبی کشور 
در هرمزگان و همچنین توسعه، بهره برداری، 
گسترش حمل و نقل مواد نفتی و افزایش رفت 
و آمد واحدهای شناور در منطقه استراتژیک 
خلیج فارس و دریای عمان در سال ۵۲ با طراحی 
شرکت آلمانی )بلوم اندفوس( به منظور جذب 
بخش بزرگی از بازار تعمیرات و ساخت شناور با 
وسعت یک هزار و ۱۰۰ هکتار در 3۷ کیلومتری 

غرب بندرعباس ساخته شده است.
مجتمع ایزوایکو همچنین مدیریت منطقه 
ــارس در  ــژه اقتصادی کشتی سازی خلیج ف وی
غرب بندرعباس را برعهده دارد. این منطقه ویژه 
صنعتی اقتصادی که در سال ۱3۸۰ شکل گرفته 

است، ابزارها و زیرساخت های الزم برای ساخت 
و تعمیر کشتی و سازه های دریایی را برای چندین 

شرکت فعال در این صنعت فراهم کرده است.
ایزوایکو دارای ۶ زیرمجموعه بحر گسترش هرمز، 
صنایع کشتی سازی ندیم گسترش هرمز، مبین 
سازه گستر خلیج  فارس، گروه تأمین تجهیزات 
شفق هرمز، عظیم گسترش هرمز و بحر گسترش 
هرمز در صنعت کشتی سازی است که به صورت 
هولدینگ مرکزی اداره می شوند و هر کــدام از 
این مجموعه ها فعالیت های تخصصی از جمله 
ساخت و تعمیر شناورهای کوچک، متوسط و 

بزرگ را بر عهده دارند.
در سال های گذشته کشتی های کوچک و بزرگ 
زیـــادی از جمله کشتی »ایـــران- شهرکرد« با 
ظرفیت ۲ هزار و ۲۰۰ تی .ای.یو به عنوان دومین 
کشتی کانتینربر اقیانوس پیما، شناور »حجاز 
۶۶« با ابعاد ۱4 در ۶۷ متر، شناور 4 هــزار تنی 
»آمیتیس« بــه طــول حــدود ۱۰۰ متر و عرض 
۱۷متر، سه سکوی نفتی با ظرفیت تولید هرکدام 
روزانه ۲۵ هزار بشکه نفت خام و نفتکش آرگو 
ــزار در حــوض خشک  )ARGO(   بــا وزن ۵۶هــ
مجتمع صنعتی ایزوایکو به صورت اساسی و 

تخصصی تعمیر شدند.

حمایت از صنعت کشتی سازی  ◾
ــت از صنعت  ــان حــمــای ــزگـ ــرمـ اســـتـــانـــدار هـ

ــویــت مهم در دولــت  کــشــتــی ســازی را یــک اول
برشمرد و تصریح کــرد: کشتی سازی هر جای 
دنیا نیاز به حمایت دارد و ما از این مجموعه با 

تمام توان حمایت خواهیم کرد.
مهدی دوستی با اشاره به اینکه کشتی سازی با 
اقتصاد دریا در هرمزگان شناخته شده و از دیرباز 
همین بوده و توسعه ایران در محوریت دریاست، 
افــزود: رونق تولید و فعالیت پی در پی صنعت 
کشتی  سازی، یکی از اصلی ترین نقش  های ما در 
استان است و به دنبال این هستیم تا قدم  های 
الزم را برای رونق واقعی صنعت کشتی سازی و 

فوالد در این منطقه برداریم.
وی بـــا اشــــــاره بـــه عــقــب مـــانـــدگـــی صنعت 
کشتی سازی هــرمــزگــان گــفــت: متأسفانه در 
سال  های گذشته کشتی سازی در استان و کشور 
رونق خوبی نداشته و در رقابت با سایر کشورها 
مانند کــره جنوبی عقب افتاده بــود؛ امــا امــروز 

شاهد شکوفایی این صنعت مهم هستیم.
وی هرمزگان را یکی از استان های با ظرفیت باال 
توصیف کرد که می تواند در عرصه  های مختلف 
از جمله صنعت کشتی سازی و فوالد، توان خود 

را به نمایش بگذارد.

 نوسازی شناورها؛ اولویت اصلی سازمان بنادر  ◾
و دریانوردی

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع 

سازمان بنادر و دریــانــوردی نیز اذعــان می کند: 
براساس اسناد باالدستی از جمله سند تحول 
دریا در طول هشت تا ۱۰ سال آینده، سهم دریا 
در اقتصاد کشور دو برابر می شود که این افزایش 
در راستای تحقق اهداف جمهوری اسالمی در 
سواحل شمال و جنوب کشور به منظور سوق 
دادن رشد جمعیت و صنعت در سواحل کشور 
زیرنظر شــورای عالی توسعه سواحل مکران، 

شورای عالی توسعه دریایی تحقق می یابد.
 حسن بیک محمدلو بــا بــیــان اینکه تحقق 
ایــن هــدف نیازمند همکاری های چند جانبه 
دستگاه های مختلف است، می افزاید: سازمان 
ــوردی به نمایندگی از وزارت راه  ــان بنادر و دری
و شــهــرســازی، شــیــالت و صــنــایــع دریـــایـــی به 
نمایندگی از وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد کشاورزی از جمله دستگاه های 
همکار برای رسیدن به افزایش دو برابری سهم 

دریا در اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه بــرای رسیدن به هــدف عالوه 
بـــر هــمــکــاری مــشــتــرک دســتــگــاه هــا نیازمند 
حــضــور ســرمــایــه گــذاران داخــلــی و خــارجــی در 
ســواحــل کشور بــه ویــژه خلیج فــارس و دریــای 
عمان هستیم، اذعــان می کند: سازمان بنادر 
و دریـــانـــوردی در ایـــن زمــیــنــه از حــضــور تمام 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای پیشبرد 

اهداف جمهوری اسالمی استقبال می کند.

خبرخبر
روزروز

افتتاح 35 طرح تأمین آب آشامیدنی در روستاهای محروم همدان 
همدان   آیین افتتاح 3۵ طرح تأمین آب آشامیدنی در 
۱۹ روستای محروم استان همدان با حضور خیر آبرسان 
کشور و با مشارکت سپاه انصارالحسین)ع( این استان 
انجام شد. علیرضا قاسمی فرزاد؛ استاندار همدان طی 
مراسم افتتاح همزمان 3۵ طرح آبرسانی به ۱۹ روستای 
محروم استان همدان در طرح شهید سلیمانی در روستای 

سیاه دره ملوسان اظهار کرد: در روستای سیاه دره ملوسان 
با کمک خیر آبرسان کشور »علی اکبر ابراهیمی« 3۵ طرح 
آبرسانی در ۱۹ روستای محروم این استان به نمایندگی از 

دیگر پروژه ها در بخش مرکزی نهاوند افتتاح شد.
  استاندار همدان با بیان اینکه با هدف محرومیت زدایی 
طرح آبرسانی به ۷۲ روستای کم برخوردار به زودی اجرا 

می شود، افزود: در همین زمینه تفاهم نامه اجرای طرح 
میان قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه انصار الحسین)ع( 
استان همدان با خیر آبرسان؛ علی اکبر ابراهیمی به 
نیابت از بــرادر شهیدش و حاج قاسم سلیمانی برای 
اجرای عملیات آبرسانی به ۷۲ روستای محروم استان 

همدان که فاقد تأسیسات آبی هستند، امضا شد.

قاسمی فــرزاد تصریح کرد: اجــرای این طرح، گامی عملی 
برای آبرسانی به مناطق روستایی استان همدان است و 
براساس تفاهم نامه منعقد شده 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.

خبر

نمایشگاه 
ویترینی قم 
در عراق 
برپا می شود

قم   رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی 
قم گفت: به زودی 
نمایشگاه ویترینی قم 
در استان دهالویه عراق 
برای معرفی ظرفیت های 
تولیدی و بهبود روند 
مبادالت تجاری دو 
طرف برپا خواهد شد.
ابوالفضل خاکی افزود: 
طی یک ماه گذشته 
هیئت های تجاری از 
کشورهای نیجریه، 
نیجر و عراق با سفر 
به قم با ظرفیت های 
تجاری و تولیدی قم 
آشنا شدند.
وی ادامه داد: با 
تعامالت انجام شده 
به زودی نمایشگاه 
ویترینی قم در یکی از 
شهرهای شمالی کشور 
عراق برپا خواهد شد تا 
زمینه آشنایی و افزایش 
تبادالت تجاری فراهم 
شود.

خبر
زنجان

  مدارس زنجان کمبود مشاور دارد 
 مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: 

متأسفانه در مدارس در زمینه مشاوره های تربیتی، 
دینی و مسائل روانی، کمبود شدیدی داریم.

علی اسماعیلی به اهمیت مشاوره اشاره کرد و 

افزود: در مدارس ابتدایی هیچ مشاوری نداریم. 
در مدارس متوسطه دوره اول، باید مشاور داشته 
باشیم؛ ولی با تعداد اندک مشاور مواجه هستیم. 

حل این مسائل نیازمند این است که مراجع قانونی 
نسبت به این مسئله ورود داشته باشند.

وی با بیان اینکه موضوع کمبود و مشکالت در حوزه 
مشاوره مربوط به کل کشور است، گفت: تعداد 

مربیان تربیتی نیز در مدارس بسیار کم شده و برای 
جذب و به کارگیری نیروی انسانی در این حوزه هم 

مراجع باالدستی باید تصمیم بگیرند. اسماعیلی 

به موضوع حمایت های مددکاری از دانش آموزان و 
خانواده های آنان در صورت نیاز اشاره و اظهار کرد: 

بر اساس ساز و کارهای موجود، تمهیدی در این 
خصوص وجود ندارد. در حالی که دستگاه تعلیم و 

تربیت نزدیک ترین نهاد به دانش آموزان است.

سرمایه گذاران استرالیایی
 عالقه مند به همکاری با ایران

 

آذربایجان شرقی      سفیر استرالیا در ایران 
استرالیا  در  ایرانیان  اینکه جامعه   به  اشاره  با 
افزود:  هستند،  تحصیلکرده  و  فعال  بسیار 
استرالیایی  سرمایه گذاران  و  تجار  از  بسیاری 

عالقه مند به همکاری با تجار ایرانی هستند.

»لیندال ساکس« در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: کشور 
متبوعش و ایران زمینه های مستعد و مناسبی برای 
همکاری در تجارت محصوالت کشاورزی، معدن، 

دارو، درمان و آموزش دانشگاهی دارند.
سفیر استرالیا در ایــران اظهار کرد: دولت نقش 
ــدارد و بخش  ــ چــنــدانــی در اقــتــصــاد اســتــرالــیــا ن
خصوصی دارای توان بسیار باال در اقتصاد این 
کشور اســت و به دلیل وجــود تعرفه های پایین 
گمرکی در استرالیا، شناسایی زمینه های همکاری 

بین دو کشور ضروری است.
ــرد: بــا وجــود افــزایــش قیمت های  ــادآوری ک ــ وی ی
جهانی بسیاری از کاالها، از اعمال تحریم ها علیه 
ایران خوشحال نیستیم و با توجه به اینکه دارو و 
مواد غذایی، مشمول تحریم  نیست، می توان در 

این زمینه همکاری کرد.
ساکس افــزود: جمهوری اسالمی ایران موقعیت 
جغرافیایی بسیار مناسبی دارد و به نوعی مرکز 
تجارتی منطقه محسوب می شود و می توان از 
طریق چابهار کاال را به ایران حمل کرد و از طریق این 

کشور به بسیاری از کشورها صادر نمود.
رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز نیز 
در این دیــدار با اشــاره به اینکه آذربایجان شرقی 
زمینه های مساعدی برای فعالیت سرمایه گذاران 
خارجی دارد، گفت: ظرفیت های متعدد صنعتی 

و کشاورزی در این استان وجود دارد.
ــزود: ارتباطی قدیمی بین تبریز و  یونس ژائله اف
استرالیا در خصوص صادرات فرش و واردات پشم 
وجود داشت که اکنون این ارتباط بیشتر با نیوزلند 
برقرار شــده اســت.  وی با اشــاره به حجم بسیار 
پایین تجارت بین دو کشور نسبت  به گسترش 
روابط تجاری میان آذربایجان شرقی و استرالیا ابراز 
امیدواری و اظهار کرد: تبریز از ایام گذشته، شهر 
تجارت بوده و در واقع تجارت و صنعت در خون 

مردم این منطقه جریان دارد.
ژائله با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران بهترین 
منطقه برای سرمایه گذاری است، ادامه داد: ارزان 
بــودن حامل های انــرژی، وجــود بــازار ۵۰۰ میلیون  
نفری پیرامونی و مهم تر از همه حمایت دولت 
از ســرمــایــه گــذاران خــارجــی، امتیازاتی اســت که 
سرمایه گذاران خارجی می توانند در کشور ما از 

آن ها بهره مند شوند.

آماده باش پنج شهرستان 
فارس برای زلزله های احتمالی

فارس     معاون  امــداد و نجات جمعیت هالل 
احمر فارس از آماده باش پنج شهرستان جنوبی 

فارس برای احتمال وقوع دوباره زلزله خبر داد.
محمد مهدی خوبیار اظــهــار کــرد: در پــی زلزله 
۵.۲ ریشتری بندر مقام هرمزگان، با توجه به 
نزدیکی این منطقه با جنوب فارس و به خصوص 
شهرستان المــرد، دو تیم از شهرستان المــرد به 
روستاهای هم مرز با استان هرمزگان برای بررسی 

اعزام شدند.
وی با تأکید بر اینکه استعالم و پیگیری از دیگر 
ــالم کــرد:  ــه دارد، اعـ ــارس ادامــ مناطق جــنــوب فـ
شعبه های الر، المــرد، مهر، گــراش، اوز وخنج به 

حالت آماده باش درآمده اند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
فــارس اعــالم کــرد: گــزارش بررسی ها و خسارات 

احتمالی در ادامه اطالع رسانی می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR پنجشنبه 2 تیر 1401  2۳ ذی القعده 144۳  2۳ ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره ۹۸۳۸

کرمان     سد حلبی ساز بردسیر 
که یکی از سدهای پر آب کرمان 
طی سال های گذشته محسوب 
می شد و به اراضی پایین دست 
و هزاران ماهی در پشت دریچه های خود جان 
می بخشید، دیگر جان نمی دهد بلکه جان 

می گیرد.
سد حلبی ساز با کاربری استحصال آب برای 
کــشــاورزی، یکی از طرح های مهم و البته در 

ابعاد وسیع در شهرستان بردسیر است.
ــن ســد در ۱۸ کیلومتری جـــاده بــردســیــر -  ای
سیرجان قرار گرفته و به دلیل نزدیکی به شهر 
کرمان یکی از مکان های اصلی تفریحات آبی 
مردم از جمله ماهیگیری و گردشگری است. 
البته آب این سد مهم ترین منبع تأمین آب 

باغ های پایین دست سد محسوب می شود.
طی روزهــای اخیر خبری عجیب در خصوص 
ایــن ســد، مــردم را شوکه کــرده اســت. آب سد 
حلبی ساز کــه طــی ســال هــای اخــیــر و در اوج 
خشکسالی نیز دچــار افــت سطح نمی شد، 
خشکیده و سطح آب به شدت افت کرده است.
نکته عجیب اینکه در حالی که هنوز سطح 
آب تا کف، چند متر فاصله دارد، سد به گل 
نشسته و این امر نشان می دهد طی سال های 
اخیر هیچ گونه الیروبی در این سد انجام نشده 
و کــف ســد مملو از گــل و الی شــده اســت به 
طوری که دریچه کف سد نیز زیر گل و الی قرار 

گرفته است.

خطر خشکیدگی باغات ◾
به گزارش مهر تجمع گل و الی در سد موجب 
شده هزاران قطعه ماهی پشت این سد تلف 
شوند به طــوری که بــوی تعفن اطــراف سد را 
گرفته و تعداد زیــادی ماهی در پشت دیــواره 
و اطــراف دریاچه تلف شده اند و باقی مانده 
ماهی ها نیز در حوضچه های کوچک گرفتار 

شده و در حال جان دادن هستند.
یکی از ساکنان روستاهای پایین دست سد 
ــجــاد شــده  حــلــبــی ســاز مــی گــویــد: صحنه ای
در پشت ایــن ســد بی سابقه اســت و چنین 
وضعیتی در بدترین شرایط خشکسالی هم 
ــود. از مسئوالن می خواهیم  ایــجــاد نشده ب

بــررســی کنند کــه چــرا ورودی آب بــه پشت 
دریاچه سد، متوقف شده است.

ــاغ در  ــزاران هکتار ب ــزود: هــ ــ محمد بــاقــری اف
پایین دست سد نیز در خطر جــدی خشک 
شدن قرار گرفته و مسئوالن باید فکری برای 
رفع مشکل کنند زیرا سرچشمه های رودخانه 
منتهی به سد همچنان آب دارند؛ اما آبی وارد 

سد نمی شود.
محمد حسنی؛ یکی دیــگــر از ساکنان این 
منطقه مــی گــویــد: تنها منبع درآمـــد مــردم 
منطقه باغ های میوه پایین دست سد است؛ 
اما از ابتدای سال جاری سطح آب حتی قبل 
از شروع فصل گرم سال افت کرد و ورودی آب 

تقریباً متوقف شد.
وی گفت: مسئوالن باید بررسی کنند آبی که 
وارد دریاچه سد می شد در حال حاضر کجا 
مـــی رود و چــرا چنین وضعیتی بـــرای محیط 
زیست و زمین های کشاورزی ایجاد شده است.
وی گفت: اگر کار الیروبی سد انجام می شد، 
االن دســت کــم 4 متر آب پشت ســد وجــود 
داشــت؛ اما در حال حاضر 4 متر گل پشت 

سد قرار دارد.

آب نیست ◾
رئیس جهاد کــشــاورزی شهرستان بردسیر 
نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص 
خشک شــدن ایــن ســد می گوید: مهم ترین 
عامل خشک شدن دریاچه سد، خشکسالی 
ــی شــدیــد در منطقه اســت و همین  و کــم آب

مسئله موجب شد آب به کف سد برسد.
حیدر آبــادی افــزود: عمالً شاهد هستیم آبی 
وارد سد نمی شود و گرمای هوا نیز به حدی 
افــزایــش یافته که میزان تبخیر آب دریاچه 
افزایش یافته و در نتیجه، وضعیت فعلی روی 

داده است.
وی عنوان کــرد: تلف شــدن ایــن ماهی ها نیز 
به دلیل کمبود شدید آب و به گل نشستن 
دریاچه اســت. ضمن اینکه باید بگویم این 
ماهی ها از طریق رودخانه و یا عوامل دیگر به 
سد وارد شده اند و جهاد کشاورزی اقــدام به 

رهاسازی ماهی در این سد نکرده است.

نفس ماهی ها از نبود آب گرفت

سد حلبی ساز دیگر جان نمی دهد، جان می گیرد

گزارش

  با بومی شدن صنعت کشتی سازی در هرمزگان

 لنگر وابستگی کشیده شد



تخصیص اعتبار 
برای تأمین نهاده 

دامی عشایر
رئیس امور عشایری 

کشور گفت:
۲۰ هزار میلیارد 

تومان اعتبار برای 
تأمین نهاده دامی در 
قالب دامدارکارت ها 

تخصیص یافته 
است. عباس پاپی زاده 

افزود: سال گذشته 
به ۳۱ استان کمتر 

از ۲۳ میلیارد تومان 
اعتبار در این زمینه 
تخصیص داده شد 
و بودجه تأمین آب 
برای عشایر نسبت 

به سال گذشته حدوداً 
چهار برابر شده است.

خبر

هنرمند البرزی 
رکورد کتابت 

قرآن را به خود 
اختصاص داد

البرز    »سید 
علی اصغر موسویان« 
هنرمند و کاتب قرآن 
کریم در البرز موفق 

شد برای چهلمین بار 
کار کتابت قرآن کریم را 
به اتمام برساند و یک 

رکورد جهانی به نام 
خود ثبت کند.

سید علی اصغر 
موسویان؛ هنرمند 
البرزی بیش از ۳۰ 

سال است به کتابت 
قرآن کریم به روش ها 

و خطوط مختلف 
مشغول است و تاکنون 

۴۰ بار کتاب وحی را 
کتابت کرده است.
این هنرمند تمام 
آثار زیبای قرآنی 

خود را بدون کمک از 
دستگاه های دولتی و با 

هزینه شخصی خود 
خلق کرده است.

خبرخبر
روزروز

خـــراســـان جــنــوبــی    
صف های طویل در برخی از 
جایگاه های سوخت خراسان 
جنوبی برای دریافت گازوئیل 
این روزها تبدیل به معمایی 
شده که مسئوالن امر پاسخ 

به چرایی آن را در قاچاق سوخت می دانند.
به گــزارش خبرنگار ایرنا، گــزارش هــای مردمی 
ــی در بـــرخـــی از  ــوالنـ ــای طـ ــود صـــف هـ ــ از وجـ
جایگاه های سوخت خراسان جنوبی که موجب 
معطلی چندین ساعته رانندگان خودروهای 
سنگین شــده، ناشی از وجــود اعتراضاتی در 

محدودیت های سوخت گیری است. 
شــلــوغــی و صـــف هـــای طـــوالنـــی گـــازوئـــیـــل از 
هفته های گذشته تــاکــنــون بــه یــک خواسته 
صنفی تبدیل شده و کامیون داران، رانندگان 
ــزرگ، مینی بوس و اتوبوس از  وسایل نقلیه ب
وضعیت صف های طویل گازوئیل و کاهش 

سهمیه سوخت گالیه مند هستند.
در حالی از چند هفته گذشته شاهد گالیه 
کــامــیــون داران خــودروهــای سنگین نسبت به 
صــف هــای طــویــل گــازوئــیــل و کــاهــش سهمیه 
سوخت هستیم که مسئوالن معتقدند سهمیه 
ســوخــت کـــامـــیـــون داران کــاهــش نیافته بلکه 
براساس میزان پیمایش، سهمیه واریز می شود.
قاچاق سوخت از گذشته نیز در استان های 
مرزی به عنوان یک معضل مورد توجه بوده و 
همواره دولت نیز طرح هایی را برای پیشگیری 

از این موضوع اجرایی کرده است. 
اما روزهای اخیر انتظار کشیدن در صف های 
طویل خودروهای سنگین برای دریافت سهمیه 
گازوئیل از حوصله رانندگان ناوگان حمل  و 
نقل عمومی خارج شده به  طوری که  بسیاری 
ــاری که از سایر  از آن هــا به  ویــژه خــودروهــای ب
شهرها به این استان آمده اند، از این وضعیت 
گالیه مند بــوده و خــواســتــار رفــع ایــن مشکل 

هستند.
 این موضوع تا جایی پیش رفت که چند روز 
قبل مدیر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی نیز در کمیسیون ایمنی راه ها 
که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار برگزار شد، گالیه خود را از بی توجهی 
مسئوالن شرکت نفت به صف های ایجاد شده 
مطرح کــرد و با نشان دادن ویدئویی از گالیه 

رانندگان، خواستار رفع این مشکل شد.

صف های طویل  ◾
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی در ایــن جلسه گفت: محدودیت های 
عــرضــه ســوخــت در جــایــگــاه هــا مــوجــب بــروز 
صف های طوالنی شده که معضلی برای وسایل 
نقلیه سنگین و بخش حمل و نقل استان است.
اسدهللا جالل زاده اظهار کرد: اجرای محدودیت 
برای سوخت گیری در جایگاه ها سبب تشکیل 
صف های طوالنی شده که اعتراض رانندگان را 

در پی داشته است.
وی با بیان اینکه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ سوخت در 
جایگاه های استان عرضه نمی شود، افزود: سهمیه 
سوخت براساس پیمایش سهمیه بوده؛ اما ایجاد 
محدودیت زمانی موجب بروز مشکالت زیاد در 

حوزه حمل و نقل استان شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
ــــن مــحــدودیــت هــا فــقــط در  جــنــوبــی گــفــت: ای
جایگاه های سوخت استان اجرا می شود و انتظار 
می رود جلسه ای با حضور مسئوالن شرکت پخش 

فرآورده های نفتی برگزار و این مشکل رفع شود.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی نیز صف های 
طویل در جایگاه های سوخت را معضل جدید 
در جــاده هــای اســتــان دانــســت و گــفــت: وقتی 
کامیونی با بار فاسد شدنی هشت ساعت در 
صف سوخت گیری معطل باشد، مسلم است 
با سرعت زیاد ادامــه مسیر خواهد داد که این 

موضوع در تصادفات هم نقش دارد.

کــارت هــای اضــطــراری عاملی بـــرای تشکیل  ◾
صف های طویل 

با این وجــود مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خــراســان جنوبی معتقد است 
صــف هــای تشکیل شــده نــه بــه خاطر کاهش 
سهمیه سوخت یا عامل دیگر بلکه به خاطر 
ــارت اضــطــراری جایگاه ها بــرای  استفاده از ک

دریافت سوخت است. 
قربانعلی مردانی گفت: تعدادی از جایگاه های 
استان، به منظور مدیریت شرایط خاص، دارای 
کـــارت ســوخــت اضــطــراری نفت گاز هستند. 
این کارت ها دارای محدودیت هایی؛ همچون 
سهمیه روزانــه و سهمیه عرضه شده برای هر 

وسیله حمل و نقل است.
وی ادامه داد: با توجه به ماهیت این کارت ها، 
ارتباط نداشتن سوخت تحویلی به سهمیه 
ــژگــی ایــن  هــر وســیــلــه نقلیه از مــهــم تــریــن وی

کارت هاست.
ــه عــبــارت دیــگــر ایـــن کـــارت باید  وی گــفــت: ب
توسط خودروهایی استفاده شــود که امکان 
سوخت گیری از کارت سوخت شخصی خود 

را ندارند.
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به افزایش 
ــازارهــای جهانی، برخی  قیمت نفت گاز در ب
سودجویان اقدام به سوءاستفاده از این ویژگی 

کرده اند.

 پنج نرخی بودن گازوئیل وسوسه ای  ◾
برای قاچاق

مــردانــی گفت: اگرچه نمی توان گفت تمامی 
ــای مــتــقــاضــی در صــــف، بـــا نیت  ــ ــودروهـ ــ خـ
سوءاستفاده اقدام به سوخت گیری می کنند؛ 
اما به دلیل محدودیت سقف برداشت از کارت 
اضطراری موجب شده متقاضیان واقعی این 

کارت ها نیز با مشکل مواجه شوند.
مدیر شرکت پخش فــرآورده هــای نفتی منطقه 
خــراســان جنوبی علت اصلی قاچاق سوخت 
در خراسان جنوبی را اختالف قیمت فاحش 
ــرآورده هــای نفتی در داخــل نسبت به خارج  ف
استان دانست و گفت: پنج نرخی بودن قیمت 
گازوئیل در استان برای سودجویان وسوسه انگیز 

است.
وی افزود: با ایجاد صف در جایگاه های سوخت، 
سهمیه هم افــزایــش پیدا کــرد. پس دلیلی بر 
کمبود سوخت نیست که عده ای به این مسائل 

دامن می زنند.
مردانی یادآور شد: چهار ماه قبل راهکاری برای 
ــه شــد؛ زیرا  به وجــود نیامدن شرایط فعلی ارائ
علت اصلی تشکیل صف ، وجود جایگاه هایی 

است که کارت اضطراری دارند.
مدیر شرکت پخش فــرآورده هــای نفتی منطقه 
خراسان جنوبی اظهار کــرد: این جایگاه ها که 
تعداد آن ها به ۱۴مورد می رسد، معموالً در ورودی 
و خروجی استان  وجود دارند که این کارت برای 
در راه ماندگان تعبیه شده است؛ اما برای عموم 

استفاده می شود.
وی ادامــه داد: در گزارش گیری ۱۵ روزه از این 
جــایــگــاه هــا، ۳۸ خــــودرو از دو جــایــگــاه هــر روز 
سوخت گیری کردند که دلیلی جز قاچاق نداشته 

و به تعزیرات معرفی شدند.
مردانی اظهار کرد: بیشتر کمپرسی ها قدیمی 
هستند کــه از لــحــاظ قــانــونــی، کـــارت سوخت 
ندارند. به همین دلیل وارد صف ها می شوند تا 

از کارت اضطراری استفاده کنند.
وی بیان کــرد: از طرفی کــارت هــای اضــطــراری، 
ــاه دار شـــده که  ــگـ ــایـ ــدی بــــرای جـ ــ ــ مــحــل درآم
می خواهد بیشتر بفروشد تا کارمزد بیشتری 

دریافت کند.
ــادآور شــد: در فــضــای مــجــازی خــبــری از  ــ وی ی
جــمــع آوری کــارت هــای اضــطــراری و گــران شدن 
سوخت منتشر شده که این مهم، خود سبب 

افزایش صف  شده و خبری کذب است.

صف گازوئیل از حوصله کامیون داران در خراسان جنوبی خارج شد

زمان سوزی رانندگان خودروهای سنگین در صف های سوخت 

در حالی از چند هفته گذشته شاهد گالیه کامیون داران خودروهای سنگین 
نسبت به صف های طویل گازوئیل و کاهش ســهمیه سوخت هستیم که 
مسئوالن معتقدند سهمیه سوخت کامیون داران کاهش نیافته بلکه بر اساس 

میزان پیمایش، سهمیه واریز می شود.
گزيدهگزيده

خبر
بیش از ۵۰ درصد مدارس

 استان کرمان خیرساز است

کرمان     مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: بیش از ۵۰ درصد مدارس استان، خیرساز 
است و هرگونه تغییر نام و یا کاربری این مدارس، 

تخلف است.
رضا رضایی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری 
که »بم را خواهیم ساخت؛ اما این بار محکم تر« 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به بم 
داشته و دارند و تأکید ایشان مبنی بر ساخت بم 
با وجود نیروهای بومی توانمند در این شهرستان، 
تحقق یافت و از دل ویرانه های ناشی از زلزله، 

شهری زیبا و محکم ساخته شد.
وی با اشاره به تحصیل بیش از ۳۸ هزار دانش آموز 
در مدارس شهرستان بم خاطرنشان کرد: نوسازی، 
بهسازی و ساخت فضای آموزشی استاندارد در 
راستای کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و 
پرورشی در شهرستان بم از اولویت های آموزش و 

پرورش استان کرمان است.
ــاره بــه اهمیت کیفیت فضاهای  رضــایــی بــا اشـ
آموزشی گفت: کیفیت بخشی به فعالیت های 
آموزشی و پرورشی، یکی از مهم ترین راهبردهای 

آموزش و پرورش استان است.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مدارس استان 
کرمان خیرساز هستند، افزود: هر گونه تغییر نام و 
یا کاربری مدارس خیرساز بدون هماهنگی، تخلف 
است مگر در مــواردی که اجــازه خیر و یا وارث او 

وجود داشته باشد.
رضایی با بیان اینکه آموزش و پرورش توانمندی ها 
ــده ای دارد گفت: استفاده از  و سرمایه های ارزنـ
ظرفیت های آموزش و پرورش در راستای افزایش 
ــهــره وری و رفــع مشکالت مــالــی نــظــام تعلیم و  ب

تربیت، ضروری است.

استان یزد در کاهش پرونده
 قضایی رتبه اول را کسب کرد

یزد     رئیس  کل دادگستری یزد گفت: در سال 
گذشته با کاهش ۲۳.۲ درصدی پرونده ها باالترین 
عملکرد را در کشور داشته و رتبه نخست را از آن 
خود کرده است و در موضوع صلح و سازش نیز با 
ثبت ۵۲.6 درصد مصالحه در پرونده ها، رتبه دوم 

کشور به یزد تعلق گرفته است.
غالمعلی دهشیری گفت: در میان جرائم مختلف، 
مواد مخدر، سرقت و جرم علیه اشخاص و اطفال 
و برخی جرائم حوزه های مالی، حقوقی، امــوال و 
مالکیت اصلی ترین و بیشترین دلیل محکومیت 

متهمان در استان است.
یکی از برنامه های مهم و محوری دادگستری یزد 
را کاهش جمعیت کیفری زندان ها با اجرای طرح 
تفکیک بین متهم و مجرم ذکر کرد و ادامه داد: به 
منظور کاهش جمعیت کیفری زندان های استان 
و جلوگیری از تبعات منفی آن، امسال برای اجرای 

طرح تفکیک متهم و مجرم اقدام می شود.
دهشیری یکی از برنامه های موفق دادگستری 
استان یزد را در موضوع حفظ و احیای حقوق عامه 
اعــالم کرد و گفت: در این مدت 66۷ مــورد حکم 
رفع تصرف فوری به وسعت افزون بر ۷۳۸ هکتار و 
ارزش بیش از ۲۲۳ میلیارد تومان صادر و اجرایی 

شده است.
همچنین در موضوع صلح و سازش نیز با ۵۲.6 
درصــد مصالحه در پرونده ها رتبه دوم کشور به 
یزد تعلق گرفته و در حوزه عملکرد شوراهای حل 
اختالف نیز با وجود کاهش ۱۹ درصدی، رتبه پنجم 

کشور را داریم.
دهشیری گفت: دستگاه قضا در استان با تعیین 
تکلیف ۵۴.۵ درصدی پرونده های مسن نیز رتبه 
نخست کشور به لحاظ بیشترین کاهش در این 

بخش را به خود اختصاص داده است.
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اعضای شورای هیئات مذهبی استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شدند
کهگیلویه و بویراحمد    ششمین دوره انتخابات 
ــورای هیئات مذهبی شــهــرســتــان هــای کهگیلویه  شــ
وبویراحمد با برگزاری انتخابات رئیس، نایب رئیس و 

دبیر شورای استانی به کار خود پایان داد.
ششمین دوره انتخابات رئیس، نایب رئیس و دبیر 
شورای هیئات مذهبی کهگیلویه وبویراحمد با حضور 

حجت االسالم موسوی نیا؛ معاون فرهنگی اداره کل 
تبلیغات اسالمی کهگیلویه و بویراحمد، رؤسای شورای 
هیئات مذهبی شهرستان های استان این اداره کل به 

کار خود پایان داد.
در ابـــتـــدای ایـــن دوره از انــتــخــابــات، حــجــت االســالم 
موسوی نیا ضمن خیرمقدم، در اهمیت وجود هیئات 

مذهبی در ترویج فرهنگ اسالم ناب و خیزش  هنجارهای 
اجتماعی گفت: هیئات مذهبی در سال های متمادی 
منشأ برکات، خیرات و اثرات مطلوب اجتماعی و فرهنگی 
در جامعه بوده و هستند و مصداق بارز آن در سال های 
اخیر، حضور فعال هیئات در کمک به آسیب دیدگان 
در حوادثی از جمله سیل، زلزله، کرونا به خصوص در 

ماه های محرم، صفر و رمضان است.
در ادامــه این جلسه، کاندیداها به بیان طــرح، برنامه 
و پیشنهادات خــود پرداختند و در نهایت به ترتیب 
محمدمهدی حيدرخواه به عنوان رئيس، سيد حسين 
اسمائيلی؛ نايب رئيس و هوشنگ دهبانی به عنوان دبیر 

انتخاب شدند.

خبر
مازندران

   ایمنی در محور کندوان ارتقا یافت 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 

از ارتقای ایمنی با اجرای عملیات رهاسازی 
سنگ های معلق و ترانشه های باز ریزشی در 

محور کندوان خبر داد.

حسن جهانیان اظهار کرد: اجرای طرح لق گیری 
ترانشه و رهاسازی سنگ های معلق دیوارهای 

کناری محور کندوان حد فاصل اوجانو تا پل زنگوله 
توسط راهداران صورت گرفت.

وی گفت: با توجه به کوهستانی بودن محور کرج 

- چالوس و ریزش سنگ از کوه، با شناسایی نقاطی 
که بیشتر در معرض خطر است، با بررسی های 
دقیق اقدام به لق گیری کردیم تا خطرات در این 

مسیر به حداقل کاهش یابند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 

یادآور شد: جاده کوهستانی کرج - چالوس از 
مسیرهای پرتردد و حادثه خیز کشور است و طول 

این مسیر حدود ۱6۲ کیلومتر است که نیمی از 
آن در استان البرز و بقیه آن در حوزه استحفاظی 

استان مازندران قرار دارد.

اصفهان     مــعــاون آمـــوزش 
ــوزش و  متوسطه اداره  کــل آمـ
پرورش استان اصفهان گفت: 
بــرنــامــه ریــزی هــای الزم بـــرای 
تأمین کسری ۱6 هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی 
بـــرای پـــروژه مهر در ســال تحصیلی ۱۴۰۱ 

-۱۴۰۲ در استان صورت گرفته است.
سید احــمــد بنی لــوحــی افـــزود: ایــن میزان 
کسری نیرو در پی بازنشسته شدن تعداد 
زیادی از معلمان در سال تحصیلی جاری در 
استان به وجود آمد که باید برای مهر امسال 

جبران شود.
ــن منظور از ظرفیت  وی اظــهــار کـــرد: بــه ای
دانشگاه فرهنگیان، نیروهای استخدامی و 
نیز نیروهای سربازمعلم برای جبران بخشی 

از این کمبود بهره گرفته می شود.
معاون آموزش متوسطه اداره  کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان افزود: بخش دیگری 
نیز از طــریــق بــه کــارگــیــری نــیــروهــای خرید 
خدمات آموزشی که صالحیت آن ها مورد 

تأیید قرار گرفته است، تأمین می شود.
بــه گفته وی بــرای نــیــروهــای جــذب شــده از 
ــخــدامــی و همچنین  طــریــق آزمـــــون اســت
ســربــازمــعــلــم هــا در فــصــل تــابــســتــان دوره 
آمــوزشــی بــرای افــزایــش مهارت تدریس در 

آن ها برگزار می شود.
وی افـــزود: بــا برنامه ریزی های انــجــام شده 
پیش بینی می شود استان مشکلی از بابت 
فضای فیزیکی و نــیــروی انسانی در سال 

تحصیلی آتی نخواهد داشت.
بنی لــوحــی گــفــت: بــر ایــن اســـاس چندین 
کارگروه شامل سازماندهی نیروی انسانی، 
تعمیر، تجهیز و بازسازی فضاهای فیزیکی، 
تــوجــیــه، تــبــلــیــغ و اطـــالع رســـانـــی، تــأیــیــد 
صالحیت، بهداشت و سالمت، آمــوزش و 
ســواد رســانــه ای و تولید محتوا و نظارت بر 
محتواهای آموزشی تشکیل شده تا در تمام 
بخش ها برنامه ریزی ها به صــورت جامع و 
کامل برای آماده سازی استان در پروژه مهر 

تحصیلی صورت گیرد.

آذربایجان غربی     مدیر کل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس آذربایجان غربی 
گــفــت: یـــادمـــان هـــای شــهــدا و 
مناطق عملیاتی اســتــان از تیر مــاه پذیرای 

کاروان های راهیان نور خواهند بود.
ــــزود: مشارکت  سرهنگ جلیل وحــیــدی اف
همه دستگاه های متولی و معین برای برگزاری 
اردوهای راهیان نور شمال غرب ضروری بوده و 
می توان با بهره مندی از ظرفیت این دستگاه ها 

با آمادگی کامل میزبان زائران بود.
وی در ایــن جلسه که با هــدف پشتیبانی و 
آمــاده ســازی یادمان های راهیان نور شمال 
غرب برای میزبانی از زائران برگزار شد، گفت: 
هفت یــادمــان راهــیــان نــور در سطح استان 
آماده میزبانی خواهند بود که شامل یادمان 
تمرچین، یادمان شهید بروجردی، یادمان 
ــــک، یــادمــان  شهید امینی و شــهــدای دارل
ــازا، یــادمــان دارســاویــن، یادمان  ــ بلفت دوپ
بمباران شیمیایی سردشت و یادمان شهید 

کاظمی است. 
مدیر کل حفظ آثــار و نشر ارزش هـــای دفاع 
مقدس آذربایجان غربی ادامه داد: با استفاده 
از ظرفیت نیروهای مسلح و دستگاه های 
دولتی در موضوع راهیان نور، زیرساخت های 
مــنــاســبــی در بـــرخـــی مــنــاطــق عــمــلــیــاتــی و 

یادمان های استان ایجاد شده است.
وی در ادامــه با اشــاره به رشــد تعداد زائــران 
راهیان نور در سال جدید افزود: طی سال های 
گذشته حــدود ۳۰۰هـــزار زائــر از یادمان های 
استان بازدید کردند که امسال پیش بینی 
می شود شاهد رشد حضور میهمانان در این 

مناطق باشیم.
وحیدی با بیان اینکه تمام نقاط آذربایجان 
غربی یادآور ایستادگی و استقامت رزمندگان 
اســت، گفت: الزم اســت با ایجاد و تقویت 
زیرساخت های مناسب و توجه به نیازهای 
فصلی این کاروان ها نسبت به تقویت فرهنگ 
دفــاع مقدس و تبیین آن بــرای نسل جدید 

اقدام شود.

کسری نیروی انسانی امسال مدارس اصفهان 
تأمین می شود

 آذربایجان غربی 
میزبان کاروان های راهیان نور می شود

خبرخبر



  برنامه ریزی 
برای ۱۰ هزار 
مگاوات برق 
هسته ای 
معاون سازمان انرژی 
اتمی کشور با بیان اینکه 
سند جامع راهبردی 
تقویت صنعت هسته ای 
ایران تدوین شده است، 
گفت: یکی از بخش های 
سند برنامه ریزی برای 
۱۰هزار مگاوات برق 
هسته ای است. پژمان 
شیرمردی افزود: 
سند جامع راهبردی 
برای ۲۰ سال آینده در 
سازمان انرژی اتمی 
کشور تدوین شده است. 

خبر

حرکت نمادین 
کاروان
 امام حسین)ع( 
در شهر زنجان

زنجان   
سرپرست سازمان 
فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری 
زنجان گفت: حرکت 
نمادین کاروان امام 
حسین)ع( دوم محرم 
امسال در شهر زنجان 
انجام می شود.
مهدی کریمی با بیان 
اینکه شهر زنجان به 
دلیل برگزاری مراسم 
ویژه عزاداری ماه محرم 
به شهر شور و شعور 
حسینی در کشور 
مطرح است، گفت: 
آیین های ویژه ماه های 
محرم و صفر نقش 
مهمی در ترویج و تبیین 
فرهنگ عاشورایی در 
جامعه دارد و باید همه 
برای برگزاری هرچه بهتر 
این آیین ها تالش کنند. 
وی بیان کرد: حرکت 
نمادین کاروان امام 
حسین)ع( دوم محرم 
در شهر زنجان انجام 
می شود.
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افقی ◾
 1. ورزش سنتی و پــهــلــوانــی کــردهــا و 
ترک های خراسان - میرا 2. مورداعتماد 
– واحد پول عربستان – لقب اشرافی 
اروپایی 3. گوسفند جنگی – لنز – ابزار 
 مقیاس سنجی نقشه – جـــوی خــون 
4. خاندان – واحــد حافظه رایــانــه ای – 
سد دانشگاه 5. طرح قدیمی دبیرستانی 
ــا - هــمــنــشــیــن 6. صــــدای  ــهـ ــتـ نـ – ا
سرکشیدن مایعات – یخ بسته – پرده در 
7. وســایــل – شیشه آزمایشگاهی – 
خراسان قدیم 8. سوغات اصفهان – 
برگزیده – بهره مند - خاندان 9. تقویت 
ــواج رادیـــویـــی – تــخــم مــرغ محلی –  امــ
ــه رانـــنـــده تــاکــســی ــالقـ ــوردعـ  مــســیــر مـ
10. چشم – حمله کننده – جوش  جوانی 
11. اهــداف و مقاصد – درس خــوانــده – 
سطل آبکشی 12. هیاهو - نسب شناس 
– رنگ موی فوری 13. دشمن سرسخت 
– هــــوش و ذکـــــاوت – بـــــازار بــی رونــق 
- ثروتمند 14. طــرح و نقشه – مــوزه 

مشهور پاریس – گوشه زمین فوتبال 
15. صمغ – از داســتــان هــای معروف 

شاهنامه فردوسی

عمودی ◾
ــای رزمـــی – مـــدور – گیاه   1. از ورزش هــ
معطر خوراکی 2. از چهارجهت اصلی 
جغرافیایی – ژله پترولیوم- شکاف لباس 
3. واکنش تکرارشونده عصبی – قوم 
 بـــزرگ ایــرانــی – تحفه – حــرف پیروزی

4. پسوند نسبیت – چوبدستی پلیس – 
عناصر گروه هفتم جدول تناوبی 5. قوم 
 حضرت هــود)ع( - انتها – تدارک دیدن

ــال و خــــــودروی وطــنــی  ــاه دوم ســ 6. مــ
بــازنــشــســتــه – لــبــخــنــدزنــان – طایفه 
کم حرف ایــرانــی 7. معما – سروصدای 
جمعیت – شلوار جین 8. صوت افسوس 
– شرمسار – موی گردن شیر - محدب 
9. نیمه دیوانه – شهر زیره – نخست وزیر 
فعلی بریتانیا 10. از خواهران برونته – 
لحظه لحظه – زرد ترکی 11. صدایی که 

هنگام به هم زدن سرانگشتان شنیده 
می شود– این پول در استانبول به کارتان 
ــد – عـــدل و قــســط 12. خــوراکــی  مــی آی
شیرین شــیــرازی و کــرمــانــی – مــاالمــال 
– شــهــر جــشــنــواره 13. مخفف اگـــر – 
 ضرباهنگ – جــای بلند – دور از اتهام 
14. شهر پــرفــروغ – دوی استقامت – 
عرصه مسابقات اسبدوانی 15. روشنایی 

– شانه - خواهر
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 2 س ا ت و ر   م ر و ج    خ  ش ا ب
 3   ش ا ل   ا   ا ن ا ت   ا ک ر

 4 ف و ج    گ  ر ا ن ش   ا ز ن   ک
 5 س ر   پ ر ت ر ه   ب ر ن   ت ش
 6 ف   ج  ا ی  ز ه   خ  ی  ا ب ا ن  

 7 ا ر ا   ز ی    گ  ل   ج  و ر ا ب
 8 ت خ  م ه   ن خ  ی  ل و   ر ی  س ه
 9   ن ه ی  ب   ز ر   ا ه   ک ا د
 10 ز ه   م ر د ه   ش ک م ب ه   ا

 11 ن   پ ن ا ه   خ  ر ا ب ه   ا ش
 12 گ  و ا ه ی    ک ا ف و ر   ت ب ت
 13 ب ی  ت   ت و ا ن   ی    ن و ع  
 14 ا ل ک ل   ت ن ه ا   ا س ک ا ر

 15 ر ا   ک ر و ی    ب ا د ب ا د ک
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خبر

 سیستان و بلوچستان   
بسیاری از مردم عالقه وافری به 
مصرف میوه های گرمسیری و 
نوبرانه های خارج از فصل دارند 
و معموالً این نوع محصوالت را 
که از آن ها به  عنوان »میوه های 
الکچری« یاد می شود، می توان از میوه فروشی های 
بسیاری از نقاط کشور تهیه کــرد. با ایــن وجود 
بیشتر مصرف کنندگان نمی دانند این میوه های 
خوش طعم و رنگارنگ در کــدام مناطق پــرورش 
می یابند و تولید می شوند. برهمین اســاس هم 
باورعمومی این است که بیشتر آن ها وارداتی اند؛ اما 
واقعیت چیز دیگری است. سیستان  و بلوچستان 
استانی کم  بــارش و گــرم و خشک اســت. همین 
موضوع سبب شده عموم مــردم تصور کنند کار 
کشت و زرع در این استان چندان به  صرفه نباشد 
و بیشتر فعالیت های کشاورزی و باغداری دراین 
استان، در حد فعالیت های معیشتی است. باید 
اعتراف کرد این استان با وجود خشکسالی های 
ــارش هــای کــم، همچنان از قطب های  پیاپی و ب
کشاورزی کشور، به  ویژه در زمینه تولید محصوالت 

گرمسیری و خارج از فصل است.

چیکو  ◾
چیکو نام یکی از میوه های گرمسیری با پوستی 
قهوه ای و مزه ای شیرین است. مزه آن چیزی بین 
شکر و نوشابه است. درخت چیکو، ساپودیال نام 
دارد و صمغ آن درخت که پیشتر برای درست 
ــس( به کــار مــی رفــت، چیکل  کــردن سقِّز )آدامـ

نام دارد. چیكو درختی است همیشه سبز با 
قامتی برافراشته و پهن و انشعابات كم كه ارتفاع 
آن تا 20 متر مــی رســد. ارتــفــاع درخــتــان چیكو 
پیوندی كوتاه تر است و بین 5 تا 15 متر است. 
از ویژگی های درخــت چیكو مقاومت در برابر 
خشكی زمین و شــوری آب اســت. شهرستان 
ساحلی چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان 
به دلیل نزدیكی به خط استوا در تمام فصول 
ســال، آب و هــوای معتدل و مرطوب دارد و این 

میوه در آن منطقه کاشته  می شود.
برداشت چیکو از باغات سیستان و بلوچستان

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی سیستان و بلوچستان در این زمینه 
اظهار می کند:  تاکنون 800 تن میوه گرمسیری 

چیکو از 122 هکتار از باغات این استان برداشت 
و روانه بازار مصرف شده است.

امان هللا طوقی اظهار می کند:  چیکو به عنوان 
میوه گرمسیری در سطح 185 هکتار از باغات 

میوه سیستان و بلوچستان کشت می شود.
ــداران ســیــســتــان و  ــاغــ ــ ــد: ب ــی دهـ ــه مـ ــ وی ادامـ
ــه بـــرداشـــت چیکو  ــرداد بـ ــ ــ ــا م بــلــوچــســتــان تـ
مشغول اند بــه طـــوری کــه امــســال پیش بینی 
می شود یک هزار تن از این محصول تولید و روانه 
بازار مصرف شود. معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان 
ابراز می کند: این محصول گرمسیری عمدتاً در 
شهرستان های چابهار، سرباز، کنارک و قصرقند 

کشت می شود.

خواص شگفت انگیز چیکو  ◾
این میوه سرشار از یک ترکیب پلی فنولی به نام 
تانن است. تانن یک ترکیب ضد التهابی است 
که به کاهش عالئم تحریک در مناطق مختلف 
دستگاه گــوارش، ســوزش قلب و ســوزش معده 

کمک می کند.
چیکو حاوی مقدار زیادی ویتامین A است که 
به شکل گیری سلول های حسی بینایی کمک 

می کند و بینایی را بهبود می بخشد.
ــد بــاکــتــریــایــی  تـــانـــن هـــا حـــــاوی خــاصــیــت ضـ
و ضدانگلی نیز هستند. از ایــن رو می توانند 
خونریزی و عفونت روی زخم را متوقف کرده و 

به عنوان درمانی برای اسهال استفاده شوند.
میوه هایی مانند چیکو که سرشار از ویتامین 
A هستند، از بــدن در برابر سرطان های ریــه و 
ــان محافظت می کنند. همچنین  حــفــره دهـ
خاصیت ملین آن به دلیل داشتن فیبر در رژیم 
غذایی، دستگاه گوارش را پاک سازی می کند و 
به محافظت دیواره روده بزرگ در برابر سرطان و 
خطرات ناشی از سموم کمک می کند. چیکو در 
کاهش اثرات پیری و همچنین سالم نگه داشتن 

پوست روشن و بدون چروک کمک می کند.
گیاه چیکو به داشتن خاصیت هموستاتیک؛ 
یعنی متوقف کردن ریزش خون شناخته شده 
است. بنابراین این گیاه برای کاهش خونریزی 
ناشی از سوختگی و آسیب دیدگی مفید است.

ــن مــیــوه بــه عــنــوان یک  ــه هــای خــرد شــده ای دان
ادرارآور عمل می کند و به این ترتیب به بیرون 

راندن سنگ مثانه و کلیه کمک می کند.

آشنایی با میوه »چیکو«

سیستان و بلوچستان؛ بهشت میوه های گرمسیری 

خبرخبر
روزروز

ــالل احــمــر  ــر عــامــل جــمــعــیــت هـ هرمزگان    مــدی
هرمزگان گفت: 15 منزل مسکونی در سه روستای 
شهرستان پارسیان )گاوبندی( بر اثر زمین لرزه بامداد 

دیروز دچار ترک خوردگی شدند.
مختار سلحشور اظــهــار کــرد: ایــن روستاها شامل 
دُمتیر جنوبی، دُمتیر شمالی و گود کُناردان می شود 

و عمده ترک خوردگی منازل مربوط به روستای دُمتیر 
جنوبی است.

وی در توضیح وضعیت افــرادی که از این زمین لرزه 
ــد، ادامـــــه داد: امـــکـــان اِســکــان  ــ ــده ان ــ خـــســـارت دی
اضطراری موقت برای افرادی که خانه های آنان دچار 
ترک خوردگی شده فراهم است و خوشبختانه این 

زمین لرزه هیچ مصدوم و فوتی نداشته است.
ــرد: ســه تــیــم در هــمــان لــحــظــات وقــوع  وی اضــافــه کـ
زمین لرزه برای بررسی میدانی خسارت های احتمالی 
به منطقه اعــزام شدند و با مسئوالن محلی و افراد 
منطقه تحت تأثیر زمین لرزه 5.2 ریشتری ارتباط 
برقرار شد که نتیجه بررسی ها و ارتباط ها وارد نشدن 

خسارت جدی بود.
ــداد و نــجــات جمعیت  سلحشور گــفــت: مــعــاون امـ
هالل احمر هرمزگان هم اکنون در حال آمــاده شدن 
بــرای حضور میدانی در منطقه متأثر از زمین لرزه 
ــه منطقه   اســـت و چــنــانــچــه الزم شـــد، خـــودم هــم ب

خواهم رفت.

خبر
البرز

   واحدهای صنعتی اشتهارد
 از مالیات معاف می شوند

 استاندار البرز گفت: با پیگیری های صورت گرفته 
معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی 

شهرستان اشتهارد این استان از امسال لحاظ 

می شود. مجتبی عبداللهی در ادامه و در توضیح 
سوخت مورد نیاز خودروهای حمل و نقل صادرات 
افزود: بخشی از خودروهای حمل و نقل در حوزه 

صادرات فعالیت دارند. از این رو موضوع تأمین 
سوخت آن ها مد نظر است.

وی ادامه داد: تأمین این نیاز از طریق شرکت توزیع 
سوخت استان بررسی و همراهی الزم صورت 

می گیرد. عبداللهی در توضیح ماشین آالت مورد 
نیاز گفت: ماشین آالت فنی در حوزه های مختلف 

تولیدی و صنعتی مورد نیاز است و بخش بزرگی از 

آن ها باید به کشور وارد شود که این موضوع نیز از 
مجاری قانونی پیگیری می شود. وی با اشاره به طرح 
موضوع معاف مالیاتی مجموعه های تولیدی از چند 

سال گذشته، افزود:  بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و 
صنعتی در شهرستان اشتهارد فعالیت دارند.

75 درصد آب قم از 
خارج استان تأمین می شود

قم     مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قم 
با بیان اینکه 75 درصد آب قم از خارج از استان 
تأمین می شود، گفت: در حال حاضر 2هــزار و 
200 لیتر بر ثانیه از سد کوچری، هزار و 300 لیتر 
بر ثانیه از سد 15 خرداد، هزار و 300 لیتر بر ثانیه از 
چاه های داخل شهر و 2 هزار و 500 لیتر بر ثانیه از 

چاه های علی آباد وارد استان می شود.
ــــن شــرکــت  حــســن بــخــتــیــاری اظـــهـــار کــــرد: ای
تأمین کننده آب شــرب بیش از یک میلیون و 
400 هزار نفر در داخل شهر و همچنین دورترین 
نقاط روستایی است و ما به لحاظ تأمین آب، 

محدودیت های زیادی داریم.
وی با اشاره به اینکه 75 درصد از آب مورد نیاز 
قم از خــارج استان تأمین مــی شــود، گفت: از 
جمله منابع آب استان، 13 حلقه چاه علی آباد و 
بخش قابل توجهی چاه های آب شهری هستند 
و حوزه های روستایی، از منابع محلی چاه ها و 

قنوات تأمین می شوند.
ــن آب از ســـد 15 خـــــرداد،  ــأمــی ــاری ت ــی ــخــت ب
سرشاخه های دز و سد کوچری را مورد اشاره قرار 
داد و افزود: تا سال گذشته 82 درصد آب مورد 

نیاز استان را از سد کوچری تأمین می کردیم.
ــدازی و تشکیل پلیس آب  وی با اشــاره به راه انـ
در قم عنوان کــرد: وظیفه پلیس آب، گشت و 
نظارت و بازرسی است تا شاهد مصرف بی رویه 

و مشکالتی از این دست در زمینه آب نباشیم.
وی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا در سال 
1402، استان قم را به عنوان استان بدون مشکل 

در حوزه آبرسانی روستایی معرفی نماییم.

۸ استان معین برای اربعین 
در مهران فعال هستند

ــالم گفت: هشت استان  ایالم    اســتــانــدار ای
معین برای تکمیل زیرساخت های اربعین در 

مهران فعال هستند.
حسن بهرام نیا در دیدار محمدرضا کدخدازاده؛ 
ــای وزارت راه و  مــعــاون ساخت و توسعه راه هـ
شهرسازی با عنوان این مطلب که برای برگزاری 
یک اربعین به یاد ماندنی باید کــاری کنیم که 
ــارت زائـــران مضاعف شــود، اظهار  شیرینی زی
کرد: امروز ایالم در ایجاد و ترمیم زیرساخت های 
جاده ای به یک کارگاه عمرانی و سازندگی مبدل 

شده است.
وی در ادامه گفت: تسریع در تکمیل پروژه های 
حوزه راه اربعین در اولویت دستور کار استان قرار 

گرفته است.
وی افزود: امسال بخش اعظمی از زائران اربعین 
از مرز مهران به کربال مشرف می شوند که این 
مهم می طلبد که به زیرساخت های ایــن مرز 

بیش از گذشته توجه شود.
ــالم بــا اشــــاره بــه ایــنــکــه امــســال  ــ اســتــانــدار ای
پیش بینی مــی شــود قریب 80 درصــد زائـــران، 
مهران را به عنوان مسیر بازگشت خود به کشور 
انتخاب کنند، اضافه کرد: تالش خواهیم کرد 
با اعتبارات متمرکز و رایزنی های انجام شده در 
مرکز، هیچ وقفه ای در عملیات عمرانی پروژه ها 
ایجاد نشود تا پروژه عمرانی و راهسازی در موعد 

مقرر به بهره برداری برسد.
استاندار ایالم با ابراز رضایت از عملکرد مدیران کل 
راه و شهرسازی و راهداری استان گفت: نخستین 
مدیری که در استان در دولت سیزدهم ابقا شد، 

عبدهللا بهادری؛ مدیر کل راه و شهرسازی بود.
وی همچنین با قدردانی از مدیر کل راهـــداری و 
حمل و نقل جاده ای استان گفت: از زمان حضور 
ایشان در ایالم به صورت مشارکتی 400 میلیارد 
تومان با سازمان راهداری انعقاد قرارداد داشته ایم.

ایالم    مــعــاون وزیـــر و رئیس 
سازمان سینمایی کشور گفت: 
50 درصد امکانات آمفی تئاتر 
شهرستان های دهلران، دره شهر 
و ملکشاهی توسط سازمان سینمایی کشور 

تجهیز خواهد شد.
محمد خزاعی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان 
سینمایی کشور در نشست هم اندیشی با 
دستگاه های فرهنگی با حضور استاندار ایالم 
گفت: هدف از سفرهای استانی، شناسایی 
مشکالت حوزه سینمایی است که ما در این 
راستا تمامی تالش خود را برای رفع مشکالت 

استان ایالم به کار خواهیم گرفت.

رئیس سازمان سینمایی کشور بنا به درخواست 
استاندار ایــالم در زمینه مشارکت در اجــرای 
برنامه های حوزه فرهنگ و ارشاد استان پاسخ 
مثبت داد و گفت: ســازمــان سینمایی کشور 
آمادگی دارد برای تولید یک فیلم فاخر سینمایی، 
تولید 10 فیلم کوتاه، ایجاد دفتر انجمن سینمایی 
جوان با استانداری ایالم مشارکت کند. این مقام 
مسئول در پایان گفت: استان ایــالم ظرفیت 
باالیی در نیروهای انسانی داشته و بر همین 
مبنا امکان برگزاری جشنواره های فیلم، عکس 
و جشنواره منطقه ای سال بعد در استان ایالم 
وجود دارد؛ اما زیرساخت این استان نیز باید تا 

آن زمان آماده شود.

قزوین    فرماندهی انتظامی 
استان قزوین گفت: ناشنوایان 
و افراد سخت گویش می توانند 
نــیــازهــای پــلــیــســی خـــود را به 

سامانه پیامکی 11028 ارسال کنند.
ــا بــیــان اینکه مرکز  ــردار علی ابــراهــیــمــی ب ســ
فوریت های پلیس 110 به صورت شبانه روزی 
آماده خدمات رسانی و رسیدگی به نیازهای حوزه 
نظم و امنیت عموم مردم است، اظهار کرد: با 
توجه به اینکه درصدی از افراد جامعه ناشنوا 
و یا سخت گویش هستند، با راه اندازی سامانه 
پیامکی 11028 ظرفیتی در کل استان ایجاد شد 
تا این عزیزان هم بتوانند به صورت پیامکی با 

110 تماس و ارتباط بگیرند. فرمانده انتظامی 
استان افزود: در این زمینه، هر عزیز ناشنوا یا 
سخت گویشی که به هر دلیل نیاز به حضور 
پلیس و امدادخواهی داشت می تواند با ارسال 
مورد و آدرس خود به سامانه پیامکی 11028 از 
پلیس کمک بخواهد و کاربران 110 نیز به نیازهای 
امنیتی این امدادخواهان رسیدگی خواهند 
کرد. ســردار ابراهیمی با اشــاره به آثار مطلوب 
این سیستم در خدمت رسانی و پاسخگویی به 
موقع به نیازهای پلیسی مردم خاطرنشان کرد: 
با هدف خدمت رسانی مضاعف، سامانه پیام 
کوتاه 11028 در استان به صورت رسمی افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.

تأمین تجهیزات آمفی تئاتر در ایالم 
توسط سازمان سینمایی کشور

راه اندازی »سامانه پیامکی پلیس ۱۱٠« 
ویژه ناشنوایان در قزوین

خبرخبر
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