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شادی از تاالب شادگان رخت بسته است
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با ساخت 2هزار و300 کالس درس جدید

سیستان و بلوچستان 
در تکاپوی حذف مدارس 

خشت و گلی است

یک  هزار و 200 هکتار از بافت
 استان زنجان فرسوده است

شیرابه زباله ها در گیالن 
وارد مزارع کشاورزی می شود

پرونده تخلف مدیران خوزستان 
روی میز دستگاه قضا 

»پوستین دوزی « 
سنت فاخر اقوام ترکمن
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خروج گندم از زنجان 
ممنوع است

بازرگانی  خدمات  و  غله  کل  مدیر  زنجان   
استان زنجان گفت: با توجه به وضعیت بارش 
باران و دیمی بودن کشت گندم در زنجان، خروج 

گندم از استان ممنوع اعالم شد.
ولی هللا زمانی با بیان اینکه خرید گندم مازاد 
بر مصرف کشاورزان زنجانی از ۲۸ خرداد ماه 
سال جاری آغاز شده است، گفت: طبق اعالم 
قیمت  ــاورزی،  ــشـ کـ جــهــاد  وزارت  بخشنامه 
خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری از 
کشاورزان به ازای هر کیلوگرم گندم ۱۰ هزار و 
۵۰۰ تومان تعیین و مبلغ یک هزار تومان نیز 
جایزه تحویل گندم به دولت به ازای هر کیلوگرم، 

به مبلغ مذکور اضافه شده است.
وی اظهار کرد: ۳۷ مرکز ملکی و خصوصی خرید 
تضمینی گندم در نظر گرفته شده و نگهداری 
بدون اخذ مجوزهای الزم  انبار کردن گندم،  و 
احتکار محسوب شده و در صورت مشاهده به 

مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان 
گفت: کشاورزان در زمان انتقال گندم به مراکز 
برای جلوگیری از هدررفت ذخیره گندم، نسبت 
و  کنند  اقــدام  کامیون  و چادرکشی  درزبــنــدی 
بــودن کف کامیون در زمان  تمیز  از  همچنین 

بارگیری گندم اطمینان حاصل نمایند. 

عطش روستاهای سمنان
 برطرف می شود

آبرسانی  استاندار سمنان گفت:  سمنان   
پایدار به تمام روستاهای دارای مشکل این 

استان در دستور کار قرار دارد.
سمنان  استاندار  هاشمی؛  محمدرضا  سید 
در بازدید از طرح آبرسانی به منطقه کوه زر 
در کیلومتر ۸۰ محور دامغان- روستای کوه زر 
نماینده مردم شهرستان  علیزاده؛  به همراه 
گفت:  اسالمی  شــورای  مجلس  در  دامغان 
تمامی تالش ها برای آبرسانی به روستاهای 

دارای کمبود آب به کار گرفته شده است.
تالش های  از  کرد:  اظهار  بازدید  این  در  وی 
سپاه  مــحــرومــیــت زدایــی  قـــرارگـــاه  مجموعه 
حضرت قائم آل محمد)عج( استان سمنان 
و شرکت آبفا استان برای اجرای مطلوب این 

طرح تقدیر و تشکر دارم.
روستا   ۳۲۰ بر  ــزون  اف کــرد:  اضافه  هاشمی 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  پوشش  زیــر 
سمنان قــرار دارنـــد کــه آبــرســانــی پــایــدار به 
دارای مشکل، در دستور  تمامی روستاهای 

کار قرار دارد.
ریاست  محل سفر  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
جمهوری به استان سمنان، اعتبارات بسیار 
و مسائل  مــوارد  برطرف شــدن  ــرای  ب خوبی 
مرتبط با آب آشامیدنی در روستاهای استان 

در نظر گرفته شده است.

انگور یاقوتی سیستان زینت بخش بازار

جهاد  ســازمــان  باغبانی  مدیر  بلوچستان    و  سیستان 
کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: امسال بیش  از ۳۷هزار 
تن انگور یاقوتی به عنوان زودرس ترین انگور کشور از باغات این 

استان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.
اردشیر شهرکی اظهار کرد: 4 هزار هکتار از باغ های سیستان 
و بلوچستان به کشت انگور اختصاص دارد که ۳ هزار و ۲۵۰ 
هکتار آن بارور و بقیه غیربارور است. وی ادامه داد: برداشت 
انگور در سیستان و بلوچستان از اردیبهشت آغاز و هم اینک 

به اتمام رسیده است.
شهرکی افزود: ۹۰ درصد انگور تولیدی این استان از نوع یاقوتی 
و بقیه شامل انواع فخری، لعل، امیری، غالمی، چشم گاوی، 
قندهاری و حاجی عباسی است. وی با اشاره به ویژگی های 
انگور یاقوتی گفت: این نوع انگور با شرایط سخت محیطی 
در سیستان و بلوچستان سازگاری دارد. شهرکی بیان داشت: 
درخت انگور یاقوتی در نیمه دوم اسفند شکوفه می زند، اواخر 
فروردین میوه اش سبز می شود و در اردیبهشت شاهد تغییر 

رنگ حبه های آن هستیم.

سوت قطار در بندر کاسپین 
به صدا درخواهد آمد

گیالن   استاندار گیالن گفت: امسال سوت قطار در بندر 
کاسپین به صدا درمی آید و کشتی های رو - رو در آن پهلو 
میلیارد   ۱۰۰ و  یک هزار  دریافت  عباسی  اســدهللا  می گیرند. 
تومان از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شده از محل سفر رئیس  جمهوری به گیالن را یادآور شد و 
ادامه داد: توسعه تجارت خارجی با استفاده از ظرفیت اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و فعال سازی بنادر گیالن با تکیه بر اقتصاد 

دریامحور مورد اهتمام است.
استاندار گیالن با تصریح اینکه امسال سوت قطار در بندر کاسپین 
به صدا در می آید، گفت: با تحقق این مهم و فراهم سازی بستر 
حرکت کشتی های رو - رو، شاهد رشد اقتصادی استان خواهیم 
فعال سرمایه گذاران  بــرای حضور  زمینه  فراهم سازی  وی  بــود. 
و بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و مدیریت تحولی را 

رویکرد خود برای بهبود وضعیت استان بیان کرد.
عباسی با اشاره به اینکه بر انتصاب افراد شایسته و نخبه بومی 
تأکید دارم، والیت پذیری و اعتقاد به برنامه های دولت سیزدهم 

و حرکت در این چارچوب را از مهم ترین مالک ها خواند.

با صادرات محصول به حوزه خلیج فارس و اوراسیا 

گلخانه های اصفهان دالر برداشت می کنند 
اصفهان   استفاده از محصوالت 
مختلف  کشورهای  در  گلخانه ای 
کــرده  پیدا  رواج  گذشته  از  بیش 
دارد.  ــادی  ــ زی مشتریان  و  اســـت 
بی شک با جذب بازارهای مختلف 
در سایر کشورها، ارزآوری مناسبی 

به همراه خواهد داشت.
از همین رو استان اصفهان به عنوان یکی از پیشتازان 
صنعت کشاورزی در کشور در کشت گلخانه ای حاال 

سعی در به دست گرفتن این بازار دارد.
اصفهان در سال های گذشته با توسعه گلخانه ها 
توانسته بخشی از بازار داخلی را به اسم خود ثبت 
راه  در  بــازارهــای جهانی،  به  نگاهی  نیم  با  و  کند 

پیشرفت این صنعت نیز تالش کند.
استان اصفهان از جمله مناطق مؤثر در صنعت 
ــا داشــتــن ۵۶۸  ب ایـــن منطقه  کـــشـــاورزی اســـت. 
هــزار هکتار اراضــی کشاورزی معادل ۵ درصــد از 
مساحت استان و ۳.۵ درصد از اراضی کشاورزی 
با  اســــت.  داده  اخــتــصــاص  خـــود  بـــه  را  کــشــور 
برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی، استعداد 
تولید انواع محصوالت کشاورزی را دارد به  گونه ای 
که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و پسته 
و در مناطق سرد و کوهستانی اش بادام و گردو و 
در مناطق معتدل و معتدل سرد، انواع محصوالت 

دانه دار و هسته دار کشت می شود.
مجموع اراضـــی زراعـــی اســتــان اصــفــهــان حــدود 
4۸۶هـــزار هکتار اســت کــه در ســال هــای طبیعی 
از حیث بارندگی، حدود ۷۰ درصد آن به کشت 
حبوبات  غــالت،  انـــواع  مانند  زراعـــی  محصوالت 
سبزی،  انــواع  و  جالیزی  علوفه ای،  محصوالت  و 
صیفی و گیاهان زینتی اختصاص می یابد. تولید 
ساالنه محصوالت زراعی استان در شرایط عادی 

حدود 4 میلیون و ۵۰۰ هزار تُن برآورد می شود.
این استان حــدود ۸۵ هزار  باغی  اراضــی  مجموع 
انــواع سیب  به طور عمده شامل  و  هکتار است 
درختی، انار، به، انگور، بادام، پسته، گالبی و زردآلو 
است. مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای استان در 

شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار تُن برآورد می شود.

کشتگلخانهای ◾
مــدیــر امـــور بــاغــبــانــی ســازمــان جــهــاد کــشــاورزی 
گلخانه ای  کشت  وضعیت  به  اشــاره  با  اصفهان 
استان اظهار کرد: این استان افزون بر ۲ هزار و 4۰۰ 
هکتار گلخانه دارد و توانایی افزایش این نوع کشت 

در منطقه وجود دارد.
احمدرضا رئیس زاده افزود: توسعه گلخانه ها به نوعی 
تغییر الــگــوی کشت بــه شمار مـــی رود؛ زیــرا راهکار 
مناسبی بــرای بهره وری در مصرف آب از یک  سو و 
بهبود کیفیت محصوالت تولیدی از سوی دیگر است.
وی بیان کرد: این نوع کشت برخالف کشت سنتی، 
در طول سال فعال است. بنابراین اشتغال دائم را 
به عنوان مزیت ارزشمند به همراه دارد. پس باید 
بیش از پیش با طرح های توسعه ای به نوعی راهبرد 

اشتغال زایی دائم را دنبال کرد.
از  موانع صــادراتــی  رفــع  داد:  توضیح  رئــیــس زاده 
این بخش است. استفاده  مهم ترین دغدغه های 
مختلف  کشورهای  در  گلخانه ای  محصوالت  از 
بیش از گذشته رواج پیدا کرده و مشتریان زیادی 

دارد و بی شک با جذب بازارهای مختلف در سایر 
کشورها، ارزآوری مناسبی به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت حمایت مالی از طرح های 
ذکر شده یادآور شد: در صورت اعطای تسهیالت 
افــزون بر  بانکی به موقع و متناسب با هزینه ها، 
۱۵۰ هکتار به مساحت گلخانه های استان اضافه 
ــرا و تــوســعــه طـــرح هـــای کشت  ــد. اجــ خــواهــد شـ
گلخانه ای امسال در این استان بیش از یک هزار 

و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی نیاز دارد.

ارزآوری100میلیوندالری ◾
وی در خصوص تولیدات اعالم کرد: تولیدات گلخانه ای 
در این منطقه بیشتر شامل خیار، گوجه فرنگی، فلفل 
دُلمه ای رنگی، بادمجان، توت فرنگی، سبزی برگی و 
غــده ای و همچنین گل زینتی است که حدود یک 

چهارم آن نیز به خارج از کشور صادر می شود.

رئیس زاده اظهار کرد: ساالنه بیش از ۱۰۰ هزار تُن 
از  محصول درجــه یک سبزی و صیفی گلخانه ای 
استان به کشور های حوزه خلیج فارس و اوراسیا صادر 

می شود که بیش از ۱۰۰ میلیون دالر ارزآوری دارد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان در تولید فلفل دلمه ای 
جایگاه نخست کشور را از آن خود نموده اضافه کرد: 
از بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار کشت گلخانه ای، ساالنه 
بیش از ۳۱۰ هزار تن انواع فلفل دلمه ای، بادمجان، 

گوجه فرنگی و خیار برداشت می شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصــفــهــان گــفــت: پیش بینی مــی شــود امــســال از 
گلخانه های سبزی و صیفی حدود ۳۵۰ هزار تن 

انواع محصوالت برداشت شود.

افزایشبرداشتدرسالزراعیجدید ◾
وی با اشــاره به محصوالت کشاورزی اذعــان کرد: 
از  ُــن محصول  ت هــزار  از ۶۸  بیش  تاکنون ساالنه 
زمین های کشاورزی برداشت می شد و پیش بینی 
می کنیم این رقم در سال ۱4۰۱ به حدود ۷۰ هزار 

تُن افزایش یابد.
به  و زعفران  رئیس زاده متذکر شد: گل محمدی 
همراه ۳۰ قلم انواع گیاه دارویی بهاره و پاییزه در 
بخش کشاورزی )جدا از عرصه های منابع طبیعی( 

افــزایــش  مــی شــود. همچنین  اســتــان کشت  ــن  ای
بهره وری در تولید، از جمله موارد ضروری است که 
امسال به طور جدی پیگیر آن هستیم. این امر به 

بهبود کیفیت و رونق تولید می انجامد.

صادراتوارزآوریمحصوالتگلخانهای ◾
گیاهی  تــولــیــدات  بهبود  مــعــاون  رستمی؛  اصــغــر 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز گفت: 
شرایط کم آبی و کم بارشی موجب افزایش کشت 

گلخانه ای در استان اصفهان شده است.
وی افــزود: توسعه کشت محصوالت گلخانه ای در 
حال حاضر نزدیک به ۲هــزار و 4۰۰هکتار رسیده 
است. با توجه به شرایط کم آبی و کم بارشی که در 
استان و برخی نقاط کشور وجود دارد، ایجاد اشتغال، 
افزایش تولید در واحد سطح، استفاده بهینه از آب 
کشاورزی، صادرات محصوالت گلخانه ای و ارزآوری 

از مزایای ایجاد گلخانه هاست. در سه سال اخیر، 
ســطــح کــشــت مــحــصــوالت گــلــخــانــه ای کــه شامل 
سبزیجات، صیفی جات و گل های فصلی است، بین 

۵۰۰ تا ۶۰۰ هکتارافزایش یافته است.
ــرد: چــشــم انــداز توسعه  کـ نــشــان  رستمی خــاطــر 
گلخانه در اصفهان مطلوب اســت. به  طــوری که 
امکان افزایش هزار هکتار در هر برنامه پنج ساله 
وجود دارد. تسهیل صدور مجوز های متقاضیان، 
برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز، جذب نیروی 
جمله  از  گلخانه ها  در  فنی  مسئول  و  ماهر  کــار 
اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان برای کمک 
به فعاالن این حوزه است؛ چرا که به ازای هر هکتار 
گلخانه، برای هشت تا ۱۰نفر شغل مستقیم و به 

همین تعداد شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.
بیشترین محصوالت کشت  شده در گلخانه های 
گوجه فرنگی  فلفل  دلــمــه ای،  ترتیب  بــه  اســتــان 
خیار،  بادمجان،  زیتونی(،  و  گیالسی  )معمولی، 
سبزیجات برگی و گل های زینتی است. آلوئه ورا، 
دارویی  گیاهان  برخی  و  پاپایا  آناناس،  انبه،  موز، 
نیز به کشت های گلخانه ای استان اضافه شده که 
در ماه های اخیر، رقم کشت آن افزون بر ۲۵هزار 
ُــن محصول بــر اســاس انــجــام آزمــایــش سالمت  ت

محصول و استاندارد های مدنظر است.

اصفهان در سال های گذشته با توسعه گلخانه ها توانسته بخشی از بازار داخلی 
را به اســم خود ثبت کند و با نیم نگاهی به بازارهای جهانی، در راه پیشرفت این 

صنعت نیز تالش کند.
گزيدهگزيده

سفر به عبادتگاهسفر به عبادتگاه
۳۳هزار ساله قمهزار ساله قم

خضر نبی)ع( مأمن دل های خسته است



استان فارس 
با کمبود معلم 
روبه رو است

استاندار فارس با 
بیان اینکه به شدت 
از کمبود دبیر و معلم 
رنج می بریم، گفت: 
از طریق دانشگاه 
فرهنگیان باید این 
کمبود برطرف شود؛ 
اما دانشگاه مناسب 
شأن استان فارس 
نیست. محمدهادی 
ایمانیه اظهار کرد: 
اولویت نخست ما 
آموزش و پرورش 
است. بنابراین 
مشکالت آن باید 
ریشه ای حل شود.

خبر

ــان   تــــــاالب  ــت ــوزس خ
بین المللی شادگان با بیش 
از ۵۰۰ هزار هکتار در جنوب 
خوزستان، به تنهایی بیش از 
یک سوم مساحت تاالب های 
ثبت شــده کشور در رامسر 
سایت )کنوانسیون بین المللی تاالب ها( را به 
خود اختصاص داده است. معیشت بیش از ۱۰۰ 
هزار نفر از مردم محلی به این تاالب که در حوزه 
شهرستان های شادگان، آبادان و ماهشهر قرار 

دارد، وابسته است.
آنچه تاالب شادگان را در رده نخست تاالب های 
کشور قرار داده، تنوع زیستی بی نظیر آن است. 
این تاالب یک سیستم زیست محیطی وسیع 
متشکل از تاالب های شیرین و شور، به عالوه 
خلیج جزر و مدی خورموسی و جزایر آن است 
و نقش رابط بین رودخانه جراحی و خلیج فارس 
را ایفا می کند. تاالب شادگان یکی از مهم ترین 
توقفگاه های پرندگان مهاجر و زمستان گذر در 
دنیاست؛ اما متأسفانه بخشی از این تاالب به 
محل دفن زباله شهرها و روستاهای خوزستان 
تبدیل شــده اســت. همین مسئله زنــگ خطر 
خروج تاالب از کنوانسیون رامسر را به صدا در 

آورده  است.
واقــعــیــت ایـــن اســـت کــه حــقــابــه ای کــه مدنظر 
سازمان محیط زیست است با عددی که مدنظر 
وزارت نیرو است تا حدودی تفاوت دارد. سازمان 
۱.6 میلیارد مترمکعب را حــداقــل آب مــورد 
نیاز تاالب می داند؛ اما وزارت نیرو ۹۰۰ میلیون 

مترمکعب را قبول دارد.

ریشه خشکیدگی تاالب  ◾
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان 
سدهای کرخه و مارون یک را از عوامل خشک 
شدن تاالب ها و افزایش بیابان زایی در استان 
دانست و گفت: هدف از ساخت سد مارون 2 
انتقال آب بین حوضه ای است و برای نجات 
خوزستان باید از ساخت ایــن سد جلوگیری 

شود.
محمدجواد اشرفی چندی پیش در همایش روز 
جهانی مقابله با بیابان زایی افــزود: سدسازی 
از عوامل افزایش بیابان زایی در کشور است 
و اگر آمایش سرزمین منطبق با واقعیت های 

ــروز ایــن مشکالت  محیطی اجـــرا مــی شــد، امـ
دامنگیر ما نبود.

وی بــا اظــهــار گله مندی از ســازمــان آب و برق 
خوزستان اضافه کــرد: مشکالتی که امــروز در 
ــم به دلیل  خوزستان به دلیل گــرد و غبار داری
بی توجهی این سازمان به اکوسیستم و رفتار 

یکپارچه سرزمینی است.
اشرفی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای اجرای 
سد مارون 2، اظهار کرد: وزارت نیرو در حالی 
به طور جدی از ساخت سد مــارون 2 حمایت 
ــارون یــک در حـــال حاضر  مــی کــنــد کــه ســد مــ
یکی از عوامل مشکل ساز و حل نشده برای 

خوزستان است.
وی افـــزود: وزارت نیرو معتقد اســت رودخانه 
مـــارون قابلیت بـــارگـــذاری بیشتر را دارد. در 
حالی که ما هم اکنون با مشکل خشک شدن 
نخلستان ها و تــأمــیــن نــشــدن حــقــابــه تــاالب 
شادگان در پایین دست این رودخانه مواجه ایم.

اشرفی با بیان اینکه نمایندگان خوزستان در 
مجلس به موضوع سد مــارون2 ورود کرده اند، 
تأکید کرد: برای نجات خوزستان باید از ساخت 

سد مارون 2 جلوگیری شود.
بــه گفته وی منافع ســایــر اســتــان هــا از جمله 
کهگیلویه و بویراحمد برای ما اهمیت دارد؛ اما 
نباید یک مشکل را با مشکل و ضــرری دیگر 

جبران نمود.
وی اضافه کرد: سد مارون 2 برای انتقال آب میان 
حوضه ای ساخته می شود و اراضــی ای که قرار 
اســت تحت پوشش ایــن سد قــرار گیرند، جزو 
حوضه رودخــانــه مـــارون نیستند و در حوضه 

رودخانه زهره قرار دارند.
بر اساس این گــزارش، سد مارون 2 )سد آبریز( 
در صورت اجرا، دومین سد روی رودخانه مارون 
خواهد بود که در استان کهگیلویه و بویراحمد 
ساخته مــی شــود. ایــن سد قــرار اســت ۱۵۰ متر 
ارتفاع و ۱۷۷ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره 
آب داشته باشد. این سد با واکنش خوزستانی ها 
مواجه شده که معتقدند آب شرب، کشاورزی و 
محیط زیست هفت شهرستان تحت تأثیر قرار 
می گیرد و حقابه تــاالب بین المللی شادگان از 

رودخانه نیز قطع می شود.
اشــرفــی؛ مــدیــر کــل حــفــاظــت محیط زیست 
خوزستان یک ماه پیش گفته بود: در نشست 
کمیته ارزیابی سد مارون 2 در سازمان حفاظت 
محیط زیست اواخــر سال گذشته، مخالفت 
ــن ســد اعـــالم کــردیــم؛ اما  خــود را بــا ســاخــت ای
سازمان حفاظت محیط زیست با ساخت این 
سد موافقت ضمنی کــرده و قــرار اســت بعد از 
برطرف کــردن ایرادهای گــزارش ارزیابی، مجوز 

محیط زیستی ساخت این سد صادر شود.

سدسازی و ریزگرد ◾
مدیر کــل حفاظت محیط زیست خوزستان 
همچنین با بیان اینکه سد مــارون یک بدون 
ــه نــیــاز تـــاالب بین المللی شـــادگـــان و  تــوجــه ب
هــور منصوره ساخته شــده، ایــن تــاالب هــا را از 

بحرانی ترین کانون های گرد و غبار دانست.
وی تصریح کرد: حقابه تاالب بین المللی شادگان 
از رودخانه مــارون باید ۴۸ مترمکعب بر ثانیه 
باشد؛ اما در حال حاضر حتی یک مترمکعب 
هم از این رودخانه وارد تاالب نمی شود. به طوری 
که به ناچار طرح انتقال آب از رودخانه کارون به 
تاالب شادگان را اجرا کردیم که ۳مترمکعب بر 

ثانیه آب وارد این تاالب می کند.
ــیــرو انــتــقــال آب  ــه داد: وزارت ن ــ اشــرفــی ادامـ
بین حوضه ای را ممنوع اعــالم کــرده و حاضر به 
پذیرش انتقال آب از کارون به تاالب شادگان نبود. 
این در حالی است که از دیرباز رودخانه کارون، 
عالوه بر رودخانه مارون- جراحی از منابع تغذیه 
این تاالب از طریق جریان های سیالبی در نهرهای 
مــارد، بحره و مالح بــوده؛ اما با ساخت سدهای 
بزرگ روی کارون، دیگر سیالب ایجاد نمی شود و 
آبی از این نهرها وارد تاالب شادگان نشده است.

وی افــزود: بندهای آبخیزداری منابع طبیعی 
ــه حــقــابــه هـــور شریفیه در  نــیــز بـــدون تــوجــه ب
پایین دست ساخته شــده کــه ایــن نیز یکی از 

کانون های بحرانی گرد و غبار است.
اشرفی اظهار کرد: سد کرخه و سدهای باالدست 
آن همچنین بدون توجه به نیازهای پایین دست 
و تاالب هورالعظیم و جنگل های کرخه ساخته 

شده است.
وی افزود: جنگل های کرخه میراث ملی کشور به 
شمار می آیند. این در حالی است که سیالب هایی 
که در گذشته ایــن جنگل ها را سیراب می کرد، 
حذف شده و اختصاص حقابه به این جنگل ها 

برای وزارت نیرو بسیار دور از ذهن است.
اشرفی با بیان اینکه اولویت بندی مصارف آب 
برای وزارت نیرو مغایر با قانون است، افزود: در 
حالی که بر اساس قانون، حقابه محیط زیست 
بعد از مصارف شــرب قــرار دارد؛ امــا در کشور 
حقابه محیط زیست اولویت آخر است و ابتدا 
نیاز آب شرب، کشاورزی و صنعت تأمین شده و 
اگر آبی باقی بماند به محیط زیست اختصاص 

داده می شود.

به دلیل ورود پساب و تأمین نشدن حقابه

شادی از تاالب شادگان رخت بسته است

خبرخبر
روزروز

سفره های زیرزمینی کردستان آب می رود
کردستان   مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان 
گفت: بر اساس آخرین آمار بدست آمده حجم آب های 
زیرزمینی اســتــان نسبت بــه مــدت مشابه پــارســال، 

۴۹میلیون و ۴2۰ هزار مترمکعب کمتر شده است.
آرش آریانژاد اظهار کرد: طبق آخرین پایش انجام شده، 
حجم کنونی آب هــای زیرزمینی استان یک  میلیارد و 

۵۷۴میلیون مترمکعب است که این رقم در مدت مشابه 
سال قبل، یک میلیارد و 62۳ میلیون مترمکعب بود.

وی با اشاره به مسدود شدن ۸۰ حلقه چاه آب غیرمجاز 
ــزود: ســال گذشته در  در سه ماهه نخست امسال افـ
مجموع 2۷۷ حلقه چاه آب غیرمجاز مسدود و ۸.2میلیون 

مترمکعب آب به آبخوان ها برگشت داده شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان یادآور شد: 
مناطق شرقی استان با کد مطالعاتی ۱۳۰۸ به لحاظ 
توسعه بهره برداری، جزو نقاط ممنوعه است و امکان 
ــرای بخش کــشــاورزی در حال  صــدور مجوز چــاه آب ب

حاضر وجود ندارد.
استان کردستان دارای ۱۸ محدوده مطالعاتی شامل 

۹مـــحـــدوده اصــلــی و ۹ مــحــدوده مشترک و متوسط 
بارندگی ساالنه ۴۵۵ میلیمتر است.

کردستان ۹ دشت دارد که پنج دشت آن در نیمه شرقی، 
دو دشت در غرب و دو دشت دیگر در جنوب استان واقع 
شده است. دشت های قروه، دهگالن و چاردولی در شرق 

استان، جزو دشت های ممنوعه است.

خبر

راه اندازی
 سه هتل 
بیمارستان 
در کرمانشاه 

کرمانشاه   
مدیر کل میراث 
فرهنگی استان 
کرمانشاه گفت: سه 
هتل بیمارستان با 
تجهیزات مدرن در 
کرمانشاه میزبان 
مسافران حوزه درمان 
خواهند بود.
جبار گوهری اظهار کرد: 
گردشگری سالمت، 
یکی از شاخه های 
گردشگری است و 
استان کرمانشاه به 
عنوان یکی از مقاصد به 
ویژه در اقلیم کردستان 
عراق است و این سبب 
می شود سفر اتفاق 
بیفتد و شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: در 
سفر درمان بیماران، هر 
مسافر همراه بیمار به 
یک خدمات هتلینگ 
نیاز دارد و حتی خود 
بیمار هم نیازمند 
آرامش است که دوران 
نقاهت را بگذراند و 
برای این امر باید 
مراحل ساخت اقامتی 
تفریحی اتفاق بیفتد.

خبر
قزوین

  برج خلیج فارس قزوین تخلیه می شود
 برج خلیج فارس قزوین تا رفع کامل نواقص و 

ایمن سازی ساختمان، تخلیه خواهد شد.
شهردار قزوین در نامه ای به مالکان برج خلیج 

فارس با اشاره به دستور دادستان قزوین و همچنین 

با توجه به اخطارهای مکرر شهرداری قزوین 
و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از مالکان 

خواست تا ظرف یک هفته این برج را تخلیه کنند. 
در این نامه عنوان شده که همه قسمت های برج اعم 
از شهربازی و سایر کاربری ها تا رفع کامل نواقص 

و ایرادات موجود که احتمال بروز خطرات جبران 
ناپذیری را در آینده به همراه خواهد داشت ظرف 

مدت یک هفته نسبت به تخلیه برج اقدام کنند. 
در غیر این صورت شهرداری قزوین با هماهنگی 
فرماندهی انتظامی و سایر دستگاه های ذی ربط 

نسبت به تخلیه و پلمب برج اقدام خواهد کرد. این 
برج در حالی تخلیه خواهد شد که بنا به دستور 

مدیر کل دفتر شهری و شهرداری های استانداری 
قزوین پیش از این اعالم شده بود ۷۰ برج ناایمن در 

قزوین وجود دارد.

یک  هزار و 200 هکتار از بافت
 استان زنجان فرسوده است

زنجان   مدیر کل راه و شهرسازی زنجان با بیان 
اینکه استان یک هزار و 2۰۰ هکتار بافت فرسوده 
دارد، گفت: از این میزان ۵۱۱ هکتار در شهر زنجان 
قرار دارد. مسعود بیات منش با بیان اینکه ۴۴ درصد 
از مساحت استان زنجان در پهنه با خطر باالی 
زلزله قرار دارد، گفت: در این میان ۴۸ درصد در پهنه 
با خطر متوسط زلزله و تنها ۸ درصد از مساحت 

استان در پهنه با خطر پایین زلزله قرار دارد.
وی اظهار کرد: اتخاذ سیاست هایی همچون رعایت 
اصول مهندسی ساختمان در ساخت و سازهای 
جدید، جلوگیری از گسترش شهرهای مستقر در 
پهنه با خطر باالی زلزله، مکان یابی سکونتگاه های 
جدید در نواحی با خطر پایین زلزله، آموزش مردم 
در هنگام بالیای طبیعی همچون زلزله می تواند در 

کاهش اثرات مخرب زلزله مؤثر باشد.
وی گفت: مرحله دوم توسعه شبکه شتاب نگاری 
ــل راه و  ــار اداره ک ــور کـ ــجــان در دســت ــان زن اســت
شهرسازی استان زنجان است و با مطالعه لرزه 
زمین ساختی و زمین شناسی و با در نظر گرفتن 
ضــوابــط از پیش تعیین شــده مانند لــرزه زمین 
ساخت، زمین شناسی منطقه، زمین شناسی 
ساختگاهی، توپوگرافی، خطر پذیری، سازه های 
مهم، تراکم کم دستگاه ها در بعضی مناطق و 
امکانات محلی، پنج محل انتخاب و دستگاه های 
شتاب نگار برخط تا ۱۵ تیرماه نصب و راه انــدازی 

خواهند شد.
ــاره بــه فـــاز نخست نصب 6  بــیــات منش بــا اشــ
ایستگاه شتاب نگار برخط در شهرستان های 
زنجان، ابهر، آببر، سلطانیه، ماه نشان، ارمغان خانه 
در ســال ۹۹، گفت: بــا آمـــاده ســازی زیرساخت 
ایستگاه های شتاب نگار شهرهای قیدار، زرین آباد، 
چورزق، گیلوان، سلطان آباد، این مناطق به شبکه 

شتاب نگاری برخط متصل خواهند شد.

رأی تخریب 300 ساختمان
 فرسوده در یاسوج صادر شد

کهگیلویه و بویر احمد   معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: ۳۰۰ بافت حلبی آباد، ناکارآمد و 
خطرناک در یاسوج؛ مرکز این استان وجود دارد که 

با وجود صدور رأی تخریب، هنوز پابرجا هستند.
عیسی حسنی اظهار کرد: حدود دو سال پیش 
بود که شناسایی بافت های فرسوده و خطرناک در 

استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
وی افــزود: هم اینک رأی تخریب این ۳۰۰ مورد 
بافت فرسوده و خطرناک در شهر یاسوج از سوی 
شــهــرداری صــادر شــده؛ امــا تاکنون شــهــرداری و 

شورای شهر اقدامی انجام نداده اند.
مــعــاون اجــتــمــاعــی و پیشگیری از وقـــوع جــرم 
دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
رسانه های استان باید مطالبه گر باشند که چرا با 
وجود صدور رأی تخریب این بافت ها همچنان 
پابرجا هستند. این بافت های فرسوده در زلزله و 
سیل سال های گذشته حتی سبب مجروح شدن 

چند تن از مردم شهر شده بود.
وی با اشاره به حادثه متروپل آبادان، ابراز کرد: اخیراً 
در استان نیز مصوب شده جلو هرگونه ساخت و 

ساز غیر مستحکم و ناایمن گرفته شود.
حسنی ادامه داد: در زلزله سی سخت نیز چندین 
واحد نوساز به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی در 
ساخت و نداشتن استحکام کافی فرو ریختند در 

حالی که بیشتر خانه های گلی پابرجا بودند.
وی ابراز کرد: چندین مورد در استان گزارش شده 
که ناظر ساختمان از سوی مالک ساختمان تهدید 
شده و در این رابطه پرونده هایی در دادگستری 

تشکیل شده است.

 تاالب شادگان یکی از مهم ترین توقفگاه های پرندگان مهاجر و زمستان گذر 
در دنیاست؛ اما متأسفانه بخشی از این تاالب به محل دفن زباله شهرها و 
روستاهای خوزستان تبدیل شــده است. همین مسئله زنگ خطر خروج 

تاالب از کنوانسیون رامسر را به صدا در آورده  است.
گزيدهگزيده
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بلوچستان   و  سیستان 
استان سیستان و بلوچستان 
در حالی کمترین سرانه فضای 
ــه خـــود  ــ ــور را ب ــشـ آمــــوزشــــی کـ
اختصاص داده که طی سال های اخیر همدلی 
و مشارکت خیران موجب شده تا تحولی در 

عرصه توسعه فضاهای آموزشی ایجاد شود.
در این استان به لحاظ پهناوری و پراکندگی 
روستاها و مناطق شهری و نبود زیرساخت های 
اصلی مانند جاده در برخی نقاط صعب العبور 
بــســیــاری از دانــــش آمــــوزان آن بـــه مــدرســه 
دسترسی ندارند. به همین دلیل بیشترین 
آمار بازماندگان از تحصیل کشور نیز به همین 

استان تعلق دارد.
از سوی دیگر چون این استان کمترین سرانه 
فضاهای آموزشی را در کشور دارد و با وجود 
اینکه در سال های اخیر اقدامات خوبی برای 
توسعه فضاهای آموزشی انجام شده؛ اما با رشد 
فزاینده جمعیت دانــش آمــوزی، این اقدامات 
جوابگوی نیاز جمعیت دانش آموزی سیستان 
و بلوچستان نیست. نیاز اســت تــا دولـــت و 
مسئوالن دست اندرکار توجه ویژه ای به توسعه 

فضاهای آموزشی در استان داشته باشند.
ــود همین مــوانــع در ســال هــای  بــه دلــیــل وجـ
اخیر حضور و فعالیت خیران مدرسه ساز در 
سیستان و بلوچستان به نهضتی ادامــه دار 
تبدیل شــد. بــه طــوری کــه بــه گفته مدیر کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مــدارس استان در 
حوزه مشارکت خیران مدرسه ساز، این خطه 

رتــبــه نخست کــشــور را داراســـــت. در ســال 
گذشته ۱۴ میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان از 
ســوی خــیــران بـــرای ســاخــت مـــدارس در این 

استان کمک شده است.

مدرسه خشت و گلی نداریم ◾
میثم لکزایی می گوید: تعداد 2 هــزار و ۳۰۰ 
کالس درس جدید در سطح استان در دست 
ساخت است که تا کنون متوسط پیشرفت 

فیزیکی این پروژه ها ۵۰ درصد بوده است.
وی می افزاید: هدف گذاری بر آن است تا از این 
تعداد کالس در دست ساخت در سال ۱۴۰۱ 
هزارو ۵۰۰ کالس برای استفاده دانش آموزان از 
فضاهای آموزشی استاندارد و مجهز در اختیار 

آموزش و پرورش استان قرار گیرد.
وی اذعــان می کند: در حال حاضر 2۳ درصد 
فــضــاهــای آمــوزشــی سیستان و بلوچستان 
ــازســازی انــد کــه در طرح  نیازمند تخریب و ب
تخریب و بازسازی مدارس فرسوده، برنامه ریزی 

داریم این فضاهای آموزشی را بازسازی کنیم.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه 
مدرسه خشت وگلی در سطح استان نداریم، 
بیان می کند: کالس های خشتی به طور کامل 
تخریب و بــازســازی شــده اســت. گــام بعدی، 
حذف مــدارس کانکسی و بلوکی است که در 
حــال برنامه ریزی و پیگیری هستیم تــا این 

مدارس را بازسازی کنیم.

مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی ◾
لکزایی با اشاره به اینکه دولت اهتمام ویژه ای 
بـــرای جــبــران عقب ماندگی حـــوزه فضاهای 
آمــوزشــی دارد، تــصــریــح مــی کــنــد: عـــالوه بر 
اعتباراتی کــه هــر ســال در اختیار استان ها 
قرار می گرفت، امسال دولــت، ریال و ردیفی 
را مستقل از آن اعتبارات برای کاهش فاصله 
سرانه فضاهای آموزشی به مناطق کم برخوردار 

تا متوسط کشور تخصیص داده است.
وی ادامه می دهد: در این طرح دو ردیف در 
ــرار گرفته  اختیار سیستان و بلوچستان ق
که رونــد تکمیل پــروژه هــای در دست اجرای 

استان را تسریع خواهد داد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در سه سال 
گــذشــتــه بــیــش از ۱۰ هـــزار کـــالس درس در 
سطح استان مجهز به  سیستم سرمایشی 
و گرمایشی استاندارد شده، اظهار می کند: 
پیش بینی مــی شــود تــا ســال ۱۴۰2 تمامی 
ســیــســتــم هــای گــرمــایــشــی غــیــر اســتــانــدارد 
مـــدارس ســطــح  اســتــان را بــه سیستم های 

استاندارد مجهز کنیم.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اســـتـــان ســیــســتــان و بــلــوچــســتــان توضیح 
می دهد: در خصوص تجهیزات به مدارس، 
هیچ گونه محدودیتی نداریم و در این زمینه 
تقریباً درخــواســت هــای همکاران آمــوزش و 
پرورش را  پاسخ داده ایم. در همین راستا سال 
گذشته بیش از ۸۴ میلیارد تومان تجهیزات 

در مدارس استان توزیع شده است.

با ساخت 2هزار و300 کالس درس جدید

سیستان و بلوچستان در تکاپوی حذف مدارس خشت و گلی است

گزارش



شیرابه زباله ها در 
گیالن وارد مزارع 

کشاورزی می شود
عضو مجمع نمایندگان 

گیالن در مجلس با اشاره 
به اینکه حجم زیادی 
از آلودگی ها، پساب 

صنعتی و شیرابه های 
سراوان است که وارد 

مزارع کشاورزی 
می شود، گفت: بیش از 
۴۰۰ هکتار از اراضی 

کشاورزی ما با شیرابه 
سراوان آبیاری می شود. 

محمدرضا احمدی، 
دفنگاه سراوان را یک 

معضل اصلی برای 
استان گیالن و کشور 

برشمرد.

خبر

تردد انفرادی 
از مرز مهران 
ممنوع است

ایالم   مدیر حج و 
زیارت استان ایالم با 
اعالم پذیرش زائران 

از مرز مهران در قالب 
کاروان گفت: تردد زائران 
در مرز مهران به  صورت 

انفرادی امکان پذیر 
نیست.

سجاد رحمانی گفت: 
زمینه ثبت نام زائران 
عتبات در دفاتر حج 
و زیارت استان ایالم 

مهیاست و چهار  دفتر 
در شهرستان های 
مهران، دره شهر، 

چرداول و ایالم نیز به 
این امر اختصاص یافته 

است. وی با تأکید بر 
اینکه شهروندان تنها 

با ثبت نام در قالب 
کاروان های رسمی حج و 
زیارت با اطمینان خاطر 
عازم کشور عراق شوند، 

افزود: در جلسه ای 
با مسئوالن عراقی و 

رئیس اداره گذرنامه، 
تمامی تمهیدات برای 
آسودگی خاطر زائران 
اندیشیده شده است.

خبرخبر
روزروز

ــم- زهــره شعبانی    ق
عــبــادتــگــاه خــضــر نـــبـــی)ع( 
ــه از  بـــا قــدمــتــی ۳هـــــزار ســال
جاذبه های طبیعی تاریخی 
است که از فراز آن گویی تمام 
شهر زیر قدم هایتان قرار دارد.
کوه سفید یا کوه خضر نبی)ع( در ۶ کیلومتری شهر 
قم و در نزدیکی شهرک ایثار، یکی از جاذبه های 
طبیعی گردشگری استان قم است که این روزها 

پذیرای مسافران و گردشگران زیادی است.
این مکان عبادتگاهی بکر و دل انگیز در یکی از 
مرتفع ترین نقاط استان قم است که هر سال 
میزبان گردشگران و بازدید کنندگان بسیاری از 

سراسر کشور است.
استان قم به دلیل پیشینه  بلند تاریخی، آثار 
و عمارات قدیمی بسیاری را در خود جای داده 
که با گــذر زمــان، همچون دُری نــاب، بر ارزش 
ــزوده مــی شــود.  بــســیــاری از  ــ و شــکــوه آن هـــا اف
بازدید کنندگان در برخی از این بناها، عالوه 
بر مشاهده  هنرمندی استادکاران معمار ایران 
کهن، حاالتی شگفت انگیز و دوست داشتنی را 
تجربه خواهند کرد که رنگ و بوی معنویت و 
نزدیکی با ایزد یکتا را در جسم و جان، تداعی 

می کند. 
ــی)ع( در بلندترین  ــب قــرارگــیــری کـــوه خــضــر ن
نقطه جغرافیایی قم و مشاهده آن در تمامی 
کمربندی ها، نواحی مختلف شهرستان قم و 
گلوگاه های این منطقه از کشور از ویژگی های 

منحصر به فرد آن است.
از دیــگــر مــکــان هــای تــاریــخــی و مهمی کــه در 

نزدیکی ایــن مکان زیبا و روحــانــی قــرار دارد، 
مسجد مقدس جمکران است.

ــوه خــضــر نـــبـــی)ع( در تــابــســتــان  ــ مــنــطــقــه ک
ــی مــتــفــاوت و  طــاقــت فــرســای قـــم، آب و هــوای

معتدل را تجربه می کند.
برای تسهیل در رفت و آمد زائران و بازدید کنندگان 
از این جاذبه طبیعی تاریخی، مسیری پله مانند 
برای آن تعبیه شده که تردد را برای تمامی سنین 

از جمله کودکان و کهنساالن ممکن کرده است.
بخش های جنوبی قله کوه، پرتگاهی مهیب و 
دره هایی با شیب زیاد دارد که اگر هنگام عبور 
از آن با بی دقتی همراه شود، حوادث تلخی را 

رقم خواهد زد.

غاری در دل تاریخ  ◾
طبق اظهار نظر مورخان و باستان شناسان، 
ــود داشـــتـــه که  ــاری وجــ ــ ــوه خــضــر غ در قــلــه کـ
محل نیایش خضر نــبــی)ع( بـــوده اســـت. در 
دورانــی که قم مانند امــروز گسترش نیافته و 
تا دامنه این کوه پیشروی نکرده بود، بسیاری 
از عــارفــان، زاهـــدان و سالکان از ایــن مکان به 
عنوان خلوتگاهی روحانی و معنوی برای انجام 

نیایش های خود بهره می بردند.
در لغت نامه دهخدا آمده  است: در ایران سه 
نقطه به نام قدمگاه خضر نبی)ع( شهرت دارد؛ 
یکی کوه خضر نبی)ع( در قم و دو مورد دیگر 
در مــازنــدران اســت. اولــی برجی است در آمل 
نزدیک سبزه میدان که در قبرستانی معروف 
به مصلی واقع شده است. دومی بنای کوچکی 

است بین شهر استرآباد و قلعه خندان.

وجه تسمیه کوه خضر ◾
در روایات تاریخی نام اصلی حضرت خضر)ع( 
»تالیا بن ملکان بن عامر بن ارفخشید بن سام 

بن نوح)ع(« بیان شده است.
علت نــام گــذاری کوه به خضر را به دلیل رنگ 
سبز خاک و سنگ آن و برگرفته از نام خضر که 
محل عبادت و حضور حضرت خضر نبی)ع( 

بود، عنوان کرده اند.
ــادق)ع( خــضــر را از پــیــامــبــران الهی  ــ ــام صـ امـ
بــرشــمــرده و از مــعــجــزات ایــشــان بــه ســبــزی و 
خرمی زمین های خشک و بی آب و علف، پس 
از حضور و نشستن وی در آن مکان ها اشاره 
کرده اند. به همین دلیل است که نام آن بزرگوار 
به خضر؛ یعنی سبز و خرم، شهرت یافته و وجه 

تسمیه کوه از این جهت بوده  است.

مأمن بزرگان دین ◾
روایـــت مــی شــود ایــن محل مأمن بزرگانی مثل 
مــالصــدرا؛ فیلسوف و حکیم متعالیه و مرحوم 
شیخ مرتضی زاهد قمی؛ برادر حاج شیخ عباس 
قمی خاتم المحدثین)ره( بوده است. این اواخر 
مخصوصاً مرحوم حاج شیخ جعفر مجتهدی که 
از عالقه مندان جدی این مسجد بودند، فراوان در 
آنجا مأوا می گرفتند و می توان گفت ایشان آخرین 

چله نشین این مسجد مقدس بودند.

قدمگاه های خضر نبی)ع(  ◾
در سرزمین های اسالمی، جایگاه  های مختلفی 
به خضر نبی)ع( نسبت داده شده است. یکی 
از مقاماتی که در مسجد کوفه وجود دارد، مقام 

حضرت خضر)ع( است که این مقام در ضلع 
جنوبی مسجد سهله قرار دارد. این مسجد در 
روایتی، به محلی گفته می شود که موسی)ع( و 
خضر)ع( یکدیگر را دیدند. مکان های بسیاری 
در عراق به مقام خضر مشهورند و گاهی برای 
خضر نبی)ع( بیش از ۱۵۰ مقام شناخته شده 
است. مکانی مشهور در کنار دجله نزدیک پل 
باب المعظم در بغداد وجــود دارد که به مقام 
خضر الیاس شهرت یافته اســت. مقام هایی 
به نام خضر در مصر، اردن، فلسطین و سوریه 
نیز وجود دارد. داعش پس از این که قسمتی 
از مناطق سوریه و عراق را تصرف کرد، اقدام به 
تخریب بعضی از اماکن تاریخی و مذهبی نمود 
و مقام خضر نبی)ع( در این میان در ادلــب و 

تلعفر ویران شد و از بین رفت.
حضرت امام صــادق)ع( ایشان را از پیامبران 
الهی برشمرده و از معجزات وی به سبزی و 
خرمی زمین های خشک و بی آب و علف، پس 
از حضور و نشستن ایــشــان در آن مکان ها 
اشــاره کــرده انــد. به همین دلیل است که نام 
آن بزرگوار به خضر؛ یعنی سبز و خرم شهرت 

یافته است. 
ــادق)ع(، خضر  ــ در سخن دیــگــری از امـــام صـ
نبی)ع( عالِم الهی معرفی شده اند که حضرت 
موسی)ع( به زیارت ایشان شتافتند. در آیات 
قرآن کریم نیز بدون اینکه نامی از این پیام آور 
الهی ذکر شود، از وی با عباراتی زیبا و ستودنی، 
مــدح و تمجید بــه عمل آمـــده و بــه همراهی 
حضرت خضر نبی)ع( با حضرت موسی)ع( نیز 

اشاراتی صورت گرفته است.

خبر
پرونده ترک  فعل احیای 

خلیج گرگان روی میز دادستانی

گلستان   رئــیــس  کــل دادگــســتــری گلستان 
گفت: یکی از پرونده های تشکیل شده در حوزه 
ترک فعل مدیران در دادستانی مرکز گلستان 
مربوط به قضیه احیای خلیج گرگان و مشکالت 

مربوط به جزیره آشوراده است.
حیدر آسیابی در گفت وگو با خبرنگاران گلستان 
با اشاره به اقدامات قضایی برای مقابله با ساخت 
و سازهای غیرمجاز در زیارت گرگان اظهار کرد: در 
حوزه امور اراضی از ابتدای تیر ماه سال گذشته تا 
۳۰ خرداد سال جاری براساس تبصره دو ماده ۱۰ 
قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، ۲۹۸ مورد قلع 
و قمع معادل ۱۶ هکتار در گلستان اجرا شده و 
۶۸ مورد حکم قطعی معادل نزدیک به یک و نیم 

هکتار انجام شده است.
وی با بیان اینکه ما به قول خود در حوزه مبارزه 
با زمین خواری و مدیریت روستای زیارت عمل 
ــدامــات انــجــام شــده و  کــردیــم، بــیــان کـــرد: بــا اق
اســتــقــرار پست ایــســت و بــازرســی در ابــتــدای 
ورودی روستای زیارت، ساخت و ساز غیرمجاز 
در این روستا به صفر رسیده است. مدیریت 
این مسئله پس از دو دهه انجام شد و ساخت 
و سازهای زیارت پس از ایجاد ایست و بازرسی 
و جلوگیری از انتقال مصالح به روستا از رونق 

افتاده است.
آسیابی با بیان اینکه به همراه دادستان مرکز 
گلستان و مدیران متولی امور اراضی از منطقه 
زیارت بازدید ۶ساعته داشتم، تأکید کرد: یکی 
از دالیل ساخت و سازهای غیرمجاز در زیارت، 
توجه نکردن متولیان اجرایی به ویژه در حوزه 
گردشگری به ظرفیت های گردشگری روستای 

زیارت است.

اعزام 2 هزار جهادگر قمی 
برای کمک به محرومان 

قم   مسئول حرکت های جهادی سازمان بسیج 
سازندگی سپاه استان قم از اعزام بیش از ۲ هزار 
جهادگر قمی در قالب ۱۰۰ گروه جهادی به ۱4 
استان خبر داد و گفت: این جهادگران با وجود 
گرمی هوا از فرصت تعطیلی های تابستان برای 

کمک به محرومان استفاده خواهند کرد. 
علی اخالصمند با بیان اینکه در تابستان ۱4۰۱ 
بیش از ۱۰۰ گــروه جــهــادی از اقــشــار و نواحی، 
اردوهای جهادی را  برگزار می کنند، اظهار کرد: این 
اردوها یک روزه تا یک ماهه خواهند بود و بیشتر 
اردوهــای داخل شهر یک تا سه روزه و اردوهــای 
خارج از شهر نیز بین هفت تا ۱4 روز خواهند بود.

وی در ادامه محرومیت زدایی، پزشکی، آموزش 
تحصیلی، اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی را از 
جمله مأموریت های اصلی گروه های جهادی 
ــرد: گــروه هــای  اســتــان قــم بــرشــمــرد و اضــافــه کـ
جــهــادی قــم بــه غیر از قــم در ۱۳ اســتــان دیگر 
ــت. البته حــدود  نقش آفرینی خواهند داشـ
7۰درصد گروه های جهادی فعالیت های خود را 

در داخل استان قم دنبال خواهند کرد.
مسئول حرکت های جــهــادی ســازمــان بسیج 
سازندگی سپاه استان قم از حضور اقشار و 
سنین مختلف در گروه های جهادی یاد کرد و 
گفت: بــرای پیشبرد برنامه های این گروه های 
جهادی از ظرفیت های مردمی و همچنین سپاه 
استان قم و دستگاه های  دیگر استفاده می شود.
ــه داد: در اســتــان  کــرمــان پنج اردوی  وی ادامـ
جهادی و در هر کــدام از استان های سیستان 
و بلوچستان، مازندران و ایالم دو اردوی جهادی 
برگزار می شود و دیگر اردوها نیز در استان هایی 
از جمله لرستان، مرکزی، خوزستان، خراسان 

رضوی و تهران دنبال خواهند شد.
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خشکسالی، 11 هزار میلیارد تومان به کشاورزان لرستان خسارت زد
لرستان   مــدیــر کــل مــدیــریــت بــحــران اســتــانــداری 
لرستان از خسارت ۱۱ هــزار و ۸۸۰ میلیارد تومانی 

خشکسالی به کشاورزان لرستانی خبر داد.
مهدی پازوکی گفت: از مدیر کل بیمه سالمت لرستان به 
خاطر ارائه خدمات به مردم به ویژه در مناطق محروم و در 

رأس آن شهرستان چگنی تقدیر می کنیم.

وی با اشاره به آخرین برآورد وضعیت خسارت وارده 
ناشی از خشکسالی سال زراعی ۱4۰۰ و ۱4۰۱ افزود: 
امسال بیش از ۱۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان در بخش 
کــشــاورزی ناشی از وضعیت خشکسالی، کاهش 
بارندگی ها و وضعیت تنش آبی در استان لرستان 

خسارت وارد شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان تصریح 
ــن هزینه قطعاً در بــودجــه دیــده  کـــرد: از آنــجــا کــه ای
نشده و سرفصلی هم برای پرداخت آن وجود ندارد، 
انتظار مـــی رود بــا پیگیری های نمایندگان از جهاد 
کشاورزی این هزینه تأمین شود تا بتوانیم دست کم 
 بخشی از خسارات کشاورزان و فعاالن این عرصه را 

جبران کنیم.
ــرد: در ســفــر ریــاســت  جــمــهــوری  ــ پـــازوکـــی اظــهــار ک
۸7۵میلیارد تومان برای پروژه های نیمه تمام خسارت 
دیده ناشی از سیل به استان اختصاص داده شده 
که مبلغی هم به شهرستان چگنی تخصیص داده 

خواهد شد.

خبر
قزوین

   آفت زمین خواری؛ بالی اراضی قزوین
امام جمعه قزوین گفت: تغییر کاربری 

اراضی کشاورزی و زراعی به بزرگ ترین و 
خطرناک ترین آفت دشت زرخیز قزوین تبدیل 
شده و مبارزه با این آفت باید در اولویت وزارت 

جهاد کشاورزی قرار بگیرد. 
آیت اهلل عبدالکریم عابدینی در مراسم انتخاب 
و معرفی کشاورزان نمونه استان قزوین اظهار 

کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی به 
بزرگ ترین و خطرناک ترین آفت دشت زرخیز 

قزوین تبدیل شده و مبارزه با این آفت باید در 
اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری غیرقانونی و 
ساخت وساز غیرمجاز، بالهای زیادی سر این 
دشت حاصلخیز آورده، تصریح کرد: نمونه آن 

همین ویالسازی هایی است که چند سال اخیر 
اتفاق افتاد و عالوه بر تخریب اراضی کشاورزی، 

اعتماد عمومی را هم خدشه دار کرد. به همین 
خاطر باید صیانت از اراضی زراعی، اصل نخست 

خدمت در مجموعه جهاد کشاورزی باشد.

خضر نبی)ع( مأمن دل های خسته است

سفر به عبادتگاه
۳هزار ساله قم

ــوال  ــ بوشهر   مــدیــر کـــل ام
تملیکی استان بوشهر گفت: 
۲۸۱ خودرو سواری و ۹4 دستگاه 
راهــســازی در انــبــارهــای گمرک 
و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

وجود دارد.
ــادری روز پنجشنبه در جمع  ــهـ ــم بـ رحــی
ــودرو و  ــا بــیــان ایــنــکــه ۳7۵ خــ خــبــرنــگــاران ب
ماشین آالت راهــســازی در انبارهای گمرک 
و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
وجود دارد، اظهار کرد: ۹4 دستگاه راهسازی 
به ارزش هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این 
انبارها وجود دارند که این ماشین آالت از سال 
۱۳۹۲ در انبار این دستگاه ها توقیف و هنوز 

ترخیص نشده اند.

مدیر کل اموال تملیکی استان بوشهر با بیان 
اینکه ۲۸۱ خــودرو ســواری و متروکه قاچاق 
خارجی در انبارهای گمرک بوشهر توقیف 
هستند، خاطرنشان کرد: برای ۱۲۰ دستگاه 
خــودرو ســواری خارجی رسوبی در گمرک و 
بندر بوشهر از سوی محاکم قضایی هنوز رأی 

صادر نشده است.
ــای رســوبــی در  ــودروهـ ــا بــیــان ایــنــکــه خـ وی ب
گمرک مشمول قانون قاچاق هستند، بیان 
کــرد: ارزش این خودروها از کارکرده تا صفر 
از 4میلیارد تومان تا ۱۲ میلیارد تومان و در 
مجموع یک هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان است که در انبارهای گمرک و اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر بالتکلیف 

مانده و هنوز ترخیص نشده اند.

گلستان   ســرپــرســت اداره 
کــل شــیــالت گلستان از آغــاز 
رهاسازی ۵۰ میلیون انواع بچه 
ماهی بــه ســوی خلیج گــرگــان و 
دریــای خزر خبر داد و گفت: این عملیات تا 

پایان تیر ماه ادامه دارد.
اسماعیل جباری اظهار کرد: فرایند رهاسازی 
در رودخــانــه هــای قــره ســو در حاشیه خلیج 
گرگان و مصب گرگانرود در دریای خزر انجام 

شده است.
وی افــزود: ایــن عملیات در راستای تقویت و 
بازسازی ذخایر آبزیان دریــای خزر اجــرا  و در 
مجموع ۵۰ میلیون بچه ماهی »کپور و کلمه« 
به سوی زیستگاه های آبی خزری رها می شوند.
به گفته وی در روزهای گذشته هم نزدیک به 

47۰هزار بچه ماهی خاویاری از طریق رودخانه 
گرگانرود رها شدند تا زمینه احیای این گونه در 

معرض خطر در دریای خزر فراهم شود.
سرپرست اداره کل شیالت گلستان هزینه 
تمام شــده هر قطعه بچه ماهی استخوانی 
)کپور و کلمه( قبل از رهاسازی را ۲۰ هزار ریال 
و هر قطعه بچه ماهی خــاویــاری را4۰۰ هزار 

ریال اعالم کرد.
ــرآوردهــا هــزار و  بــه گـــزارش ایــرنــا، بــر اســاس ب
ــال هزینه تــمــام شـــده بچه  ۲۰۰مــیــلــیــارد ریـ

ماهی های رهاسازی شده است.
ــه داد: طــی فــرایــنــد رهــاســازی  ــ جــبــاری ادام
بچه ماهیان استخوانی در مجموع ۱۰ میلیون 
ــه خلیج گرگان و 4۰ میلیون  بچه ماهی روان

بچه ماهی روانه خزر می شوند.

281 خودرو سواری در گمرک بوشهر 
خاک می خورند

رهاسازی 50 میلیون بچه ماهی 
در خیلج گرگان

خبرخبر



پرونده تخلف 
مدیران خوزستان 
روی میز
  دستگاه قضا 
 دادستان عمومی و 
انقالب مرکز استان 
خوزستان گفت: 
اخیراً پرونده برخی 
از شهرداری ها، 
شرکت های نفتی دولتی، 
توزیع برق استان، راه و 
شهرسازی، آبفا استان، 
بانک انصار، راهداری و 
چندین شرکت دولتی و 
خصوصی حوزه فوالد 
در حال رسیدگی است.

صادق جعفری چگنی 
ادامه داد: در همین 
راستا چند َتن از مدیران 
نیز بازداشت شدند.

خبر

هشدار 
دادستان به 
متولیان طرح 
تفصیلی کرج

البرز  
 دادستان عمومی و 
انقالب مرکز استان 
البرز با بیان اینکه طرح 
تفصیلی شهر کرج 
مصوب سال ۸۹ است 
و با وضعیت کنونی 
همخوانی ندارد، گفت: 
دست های پشت 
پرده اجازه بازنگری در 
طرح تفصیلی کرج را 
نمی دهند.
حسن مددی افزود: 
طرح تفصیلی کرج که 
در گذشته تصویب 
شده، اکنون با توجه 
به تراکم ساختمانی، 
جمعیت مهاجر و 
افزایش قیمت مسکن، 
پاسخگوی نیازهای این 
شهر نیست. از طرفی با 
توجه به محدودیت های 
ساخت پروژه های 
مسکن در برخی نقاط 
شهری گاهی سازندگان 
با افزایش تعداد طبقات 
دست به تخلف در 
این موارد می زنند که 
پرونده مربوط به آن 
در کمیسیون ماده 
100 بررسی و مشمول 
پرداخت جرائم 
می شود.
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افقی ◾
 1. نقاش معاصر ایــرانــی کــه داستان 
زندگی او دستمایه فیلمی به کارگردانی 
زنده یاد علی حاتمی شد 2. به دردبخور 
– نوعی نان سنتی 3. پیاپی آمده – جغد 
– شخص و فرد 4. خاک کوزه – قرض 
– بیماری مسری خطرناک - کوچیدن 
5. رفیق اداری – یاران پیامبراعظم)ص( 
که موفق به دیدار ایشان شده اند - ماه 
ــر و برقرار  والدت امــام عــلــی)ع( 6. دای
– ســرزمــیــن حــضــرت شــعــیــب)ع( - 
فرمانده بدن 7. میوه آتشین – شایعه 
خودمانی – واحــدی در سطح معادل 
10هزارمترمربع – نام ترکی ۸. چشمان 
- مــداوم ۹. انتها – اوالد پیامبرگرامی 
ــالم)ص( - مــایــع دبــاغــی – بستن  اســ
ــادآور برانگشت 10. مسافرخانه  نخ ی
بــیــن راهــی – بــرتــریــن نـــوع حــجــاب – 
ــوار غــیــرقــابــل نــفــوذ 11. همنشین  ــ دی
ــرد مشهور - بیمارپرسی  جسم – ب
12. از زیراندازها – کشیدنی فضول در 

کارمردم – جلو – اثر چربی 13. بنیان – 
ضمیر تازی - کامپیوتر 14. پیش گفتار 
– کشف شده 15. سکته قلبی – بندپای 
گزنده که نیش اکثر گونه های آن برای 

انسان کم خطر است

عمودی ◾
ــل و عـــلـــت – پـــســـر جــنــگــل  ــیـ  1. دلـ
2. تکان – کاغذ صافکاری – دلــداده 
رامین 3. باالترین نوع اختیار – ادویه 
 پرکاربرد هندی – مکان – 3کیلوگرم 
4. برگشتن از دین – عضو پرکار بدن 
- آگاه 5. »دوایر« با اندکی جابه جایی 
ــاب کـــردن  ــطـ ــرم حــجــمــی – خـ ــ  – جـ
ــرم تــشــکــیــل دهــنــده  ــوس – جــ ــ 6. ق
اجسام - پیوسته 7. زمــان و و قت – 
 عــدد قــرن – ناگزیر – نفوذ اینترنتی 
ــرد –  ــاالت روانــــی فـ ۸. مــجــمــوعــه حــ
ــژه حمل مایعات ۹. عضو  خـــودرو وی
صورت – ظرف پالستیک دهان گشاد 
– ماه سرد - جیحون 10. پرورندگان 

– خــرمــافــروش – بازیکن ثــابــت تیم 
11. چــغــنــدر پــخــتــه – اجــتــمــاع– از 
لوازم التحریر12. درآسایش – بانگ 
– سمی بسیار کشنده و خطرناک 
13. قدم یکپا – نام دیگر سوره سجده 
ــدد تــعــداد  - آرایـــــش ســیــنــمــای- عــ
آســمــان هــا 14. مــرکــز اســتــان الــبــرز – 
شــاخــه ای از ورزش بیلیارد – صوت 
ندای بی ادبانه 15. زینت دهنده دست 
عروس و مجرم – لقب اشرافی اروپایی

جدول     ۸۳۹۹
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ک ش ت ی  ب ا چ  و خ  ه   ف ا ن ی 
 2 ا م ی  ن   ر ی  ا ل   ب ا ر و ن
 3 ر ا ک   ع د س ی    ا ش ل   ر گ 
 4 ا ل   ب ا ی  ت   ک ن ک و ر   ه
 5 ت   ک ا د   ا خ  ر   ن د ی  م  

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

 12 گ    ه ل ه ل ه   ن س ا ب   م ش
 13 ل د   و ی  ر   ک س ا د   ب ا ی 
 14 پ ر و ژ ه   ل و و ر   ک ر ن ر
 15 ر ز ی  ن   ب ی  ژ ن و م ن ی  ژ ه

 

حل جدول شماره قبل
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طراح جدول: محمدرضا علی زاده
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خبر  گلستان- مریم منصوری  
 اســتــان گلستان بــه  واسطه 
برخورداری از تنوع اقوام، مملو 
از صنایع  دستی و هنرهای 
سنتی فاخری است که برخی 
از آن هـــا در حـــال فــرامــوشــی 
است. ازجمله این هنرها پوستین دوزی بوده که 
در گذشته، بیشتر در بین قوم ترکمن ساکن در 
گلستان و دامداران رواج داشت؛ ولی این روزها 
کمتر چوپانی از آن استفاده می کند. ثبت ملی 
»پــوســتــیــن دوزی ترکمن« در خـــرداد مــاه سال 
13۹0 امید را بــرای حفظ ایــن هنر سنتی زنده 

نگه داشت.
پوستین یکی از قدیمی ترین اشکال لباس است 
و سابقه کاربرد آن به انسان نخستین و آفریقا 
بازمی گردد. البته به  طور دقیق، مشخص نیست 
پوستین چه زمانی توسط انسان به  عنوان لباس 
استفاده شده؛ اما بر اساس تصاویر به جا مانده بر 
دیواره غارها، سابقه استفاده از پوستین به  عنوان 
پوشش برای انسان، به حدود 500 هزار سال قبل 
مــی رســد. در واقــع مــی تــوان گفت قدمت آن به 
زمانی برمی گردد که انسان برای گرم کردن خود 
به نخستین چیزی که فکر کرد، پوست حیوانات 
بود و نشانه استفاده از پوست در نقاشی های 
روی دیوارنگاره های قدیمی شاهد این مدعاست.

در گذشته طبقات مختلف جامعه بــا توجه 
به رتبه و درجه بندی اجتماعی خود از پوست 
استفاده می کردند. به  عنوان  مثال افراد متمول، 
پوست حیوانات باارزش تر مانند ببر و پلنگ را 
روی شانه های خود می انداختند و یا چوپانان از 

پوست گوسفند استفاده می کردند.

اوچمک؛ باالپوش گرمابخش ◾
این صنعت از گذشته نسل به نسل از نیاکان 
ــده اســت.  ــروزی رســی ــ ــان امـ ــ ــه مــــردان و زن ــا ب م

پوستین دوزی در حال حاضر یکی از حرفه هایی 
است که در استان گلستان، مردان ترکمن بدان 
اشتغال دارند. این جامه که در زبان ترکمنی به آن 
»اوچمک« گفته می شود، یکی از باالپوش های 
گرمابخش بـــوده و مـــورد اســتــفــاده چــوپــانــان و 
صحرانشینان قــرار می گیرد. در ایــن منطقه، 
هــوای ســرد و دام فـــراوان، دلیلی بــرای به وجود 

آمدن پوستین و پوستین دوزی شده است.
ــن، پــوســت  ــی ــوســت ــد پ ــی ــول ــمــن هــا بـــــرای ت ــرک ت
گوسفندان دارای پشمی یکرنگ و مناسب را 
جمع آوری می کنند. فرایند عمل آوری پوستین 
شامل خیساندن، شست وشو، درجه بندی، 
آنزیم دهی، رنگ برداری، خشک  کردن، رنگرزی، 

واکس و درنهایت تثبیت است.

محصوالتی که از پوستین تولید می شوند شامل 
پالتو، نیم تنه، چاروق، روفرشی، کیف، جلیقه، 
کاله و شال گردن است و در کارگاه های خیاطی با 
چرخ یا دست دوخته می شوند. برای تزئین رویه 
پوستین گاهی از هنر سوزن دوزی و رنگ آمیزی 

نیز استفاده می کنند.

 دوران بی رونقی ◾
پراکندگی تولیدکنندگان، گــرانــی مـــواد اولیه، 
از دســت رفتن بـــازار فــروش و برخی مشکالت 
دیگر موجب شد با گذشت زمان، این هنر رو به 
فراموشی برود. از دیگر دالیل تغییر اقلیم، افزایش 
روزهــای گرم سال و بی نیاز شدن از پوستین به  
عنوان تن پوشی گرم  کننده بود. از سوی دیگر در 
عصر حاضر، زندگی عشایر ترکمن تغییراتی را به 
خود دیده و درآمدزا نبودن این حرفه سبب شده تا 

جوانان کمتر به این شغل گرایش داشته باشند.
امروزه در استان گلستان آماده سازی پوست به 
 صورت محدود و بیشتر برای مصارف شخصی 
و همچنان به شیوه سنتی انجام می شود. این 
حرفه برای بقا و دوام نیاز به رفع مشکالت مرتبط 
با فرایند تولید و مصرف دارد و نیازمند طراحی  
جدید و تغییر کاربری منطبق بر نیاز بازار و ذائقه 

خریداران است.
برای رسیدن به این نقطه در قدم نخست باید 
به فکر رفع مشکالت تولید و حل موانع رونق 
آن باشیم. بــه  عــنــوان  مثال تشویق و ترغیب 
سرمایه گذاران برای ایجاد کارخانه های چرم و 
پوست و بهره گیری از فناوری روز برای استفاده از 
پوست خام و بی بو کردن آن و تولید پوست دباغی 
 شده به شیوه بهداشتی، راهکاری مؤثر در احیای 

این هنر سنتی و رو به فراموشی خواهد بود.
»پوستین دوزی ترکمن« در خرداد ماه سال13۹0 
در فهرست آثار ملی میراث  فرهنگی ناملموس 

قرار گرفت و با شماره 233 به ثبت رسید.

آشنایی با صنایع دستی استان گلستان

»پوستین دوزی «
سنت فاخر اقوام ترکمن

خبرخبر
روزروز

خوزستان   معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
گفت: حــدود 70 درصــد از مسیر اهــواز تا شیراز چهار 
خطه شده و باقی مانده آن نیز با روند بسیار خوبی در 

حال انجام است.
خیرهللا خادمی در حاشیه بازدید از پروژه های راهسازی 

خوزستان اظهار کرد: پروژه چهار خطه اهواز- اصفهان 
در برنامه است که در محدوده خوزستان بخش عمده 
این چهار خطه تا شهرستان ایذه به اتمام رسیده است. 
حدود 1۸ کیلومتر از این جاده باقی مانده که با سرعت 
بسیار خوبی در حال اجراست تا مسیر اهواز به ایذه به 

صورت چهار خطه به اتمام برسد.

وی افزود: تصمیماتی برای اجرای این طرح ها به واسطه 
تالقی هایی که با لوله های نفت و آب وجود داشت، گرفته 
شد تا بتوانیم با هماهنگی های انجام شده شاهد اجرای 

این طرح ها باشیم.
مــعــاون وزیـــر راه و شــهــرســازی گفت: طــرح کمربندی 
غــرب اهــواز باید در قالب رینگ کمربندی دور تا دور 

ــواز اجـــرایـــی شـــود و بــســیــار حــائــز اهــمــیــت اســت.  ــ اه
همچنین کنارگذر شمال شرق اهواز ساخته شده و فقط 

تقاطع های آن باقی مانده که اجرایی خواهند شد.
ــواز نیز کــه حــدود  ــرای غـــرب اهــ ــه داد: بـ خــادمــی ادامــ
15کیلومتر ترافیک سنگین از داخل شهر عبور می کند، 

باید کمربندی غرب تکمیل و ساخته شود.

خبر
زنجان

   افزایش پرونده های قصور پزشکی 
مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان گفت:  زنجان 

ظرفیت انجام آزمایش »دی ان ای« را ندارد. 
به گزارش خبرنگار قدس آنالین، مدیر کل پزشکی 

قانونی استان زنجان در نشست خبری با بیان اینکه 

آمار فوتی های تصادفات رانندگی طرح نوروزی 
سال جاری 14 نفر گزارش شده، افزود: این آمار 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 9 نفری 
داشته است. مهرداد ستاره به کاهش فوتی های 

تصادفات رانندگی داخل شهری استان در دو ماهه 

نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته اشاره کرد و گفت: این آمار در تصادفات 

برون شهری افزایش یافته؛ ولی در تصادفات خاکی 
روستایی کاهش 50درصدی گزارش شده است.

وی افزود: آزمایش های سم شناسی، سلول شناسی 

و...  در زنجان انجام می شود و استان زنجان جزو 
استان هایی است که ظرفیت های انجام آزمایش 

DNA  را ندارد.  مدیر کل پزشکی قانونی  یادآور شد: 
قصور پزشکی در استان به دلیل افزایش اطالعات 

مردم باال رفته است. 

آفت برگ خوار به جان دنا افتاد 

کهگیلویه و بویر احمد   مدیر کــل منابع 
طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 60 هزار هکتار 
از جنگل های مناطق سردسیری و گرمسیری 
این استان دچــار آفت پروانه برگ خوار سفید و 

جوانه خوار بلوط شده است. 
سعید جاوید بخت، روز جمعه در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا اظهار کــرد: 25 هــزار هکتار از این 
جنگل ها در مناطق گرمسیری باشت، کهگیلویه و 
بهمئی دچار آفت پروانه برگ خوار سفید شده اند.
وی افــزود: میزان ابتال به این آفت در جنگل های 
مناطق سردسیری استان شامل دنا و بویراحمد به 

بیش از 35هزار هکتار رسیده است.
جاوید بخت تصریح کــرد: از مجموع مساحت 
یک میلیون و 555 هزار هکتار استان یک میلیون 
و 3۹5 هزار هکتار جنگل و مرتع بوده و کهگیلویه 
و بویراحمد از استان های با درگیری باالی درختان 

بلوط به این آفت است.
وی تأکید کـــرد: خشکسالی، نــوع ســم پاشی و 
آلودگی های مرکبات و باغات، گونه های ضد این 
آفت را از بین برده اند و کاهش بارندگی ها از جمله 

علت های ایجاد آفت برگ خوار هستند.
وی ادامــه داد: اقداماتی در زمینه مبارزه با این 
ــجــام شــــده؛ امـــا شــیــوع ایـــن آفـــت در  آفــت هــا ان
جنگل های استان گسترده شده و در صورتی که در 
دو سه سال آینده ادامه پیدا کند منجر به خشک 

شدن جنگل های بلوط استان می شود.
مــدیــر کــل مــنــابــع طبیعی اســتــان کهگیلویه و 
بویراحمد در زمینه راهکار مقابله با این آفت ها، 
بیان کرد: محلول پاشی، راهکاری برای مقابله با 
این آفت است که اثرات مخرب زیست محیطی بر 

گیاهان و جانوران ندارد.

وضعیت نمازخانه های بین راهی 
کردستان مناسب نیست

کردستان   مدیر ستاد اقامه نماز کردستان 
خواستار بهبود وضعیت نمازخانه و مجتمع های 
بین راهی و تفرجگاه ها در این استان شد و گفت: 
در حــال حــاضــر بــه لــحــاظ امــکــانــات خدماتی و 

بهداشتی، این اماکن وضعیت مناسبی ندارند.
اکــبــر عظیمی در کـــارگـــروه بـــررســـی وضعیت 
نــمــازخــانــه هــای مــحــورهــای مــواصــالتــی اســتــان 
کردستان تنظیف وضوخانه و نمازخانه ها را مورد 
تأکید قرار داد و اظهار کرد: نظارت بر مجتمع ها و 
نمازخانه های بین راهی با جدیت پیگیری می شود.
مدیر ستاد اقامه نماز کردستان با بیان اینکه مردم 
این استان همواره از لحاظ میزبانی، شهره خاص 
و عام بوده  و میهمان نوازی و تکریم مسافران، از 
مهم ترین ویژگی های بارز ما ایرانیان به ویژه مردم 
کردستان به شمار  می رود، گفت: زمانی که میهمان 
وارد استان می شود، می طلبد زمینه و امکانات الزم 

برای خدمات دهی به  ویژه اقامه نماز مهیا باشد.
ــادآور شــد: تمام نهادها و دستگاه ها  عظیمی یـ
ــا مــشــارکــت یکدیگر تـــالش کنند تــا مـــردم در  ب
مــســافــرت هــای خــود بــه اســتــان در وقــت نــمــاز با 
آسودگی خاطر در نمازخانه های بین راهی برون 

 شهری و درون  شهری به اقامه نماز بپردازند.
ــراث  فرهنگی،  ــی ــیــان؛ مــدیــر کــل م یــعــقــوب گــول
گردشگری و صنایع  دستی استان کردستان نیز 
اظهار کرد: باید در پیک سفرهای تابستانی تمام 
دستگاه های ذی ربـــط نسبت به رفــع مشکالت 
نمازخانه های بین راهی و سرویس های بهداشتی 

اقدام عاجل داشته باشند.
ــان ایــنــکــه امـــاکـــن عــمــومــی از جمله  ــی وی بـــا ب
نمازخانه های بین راهی به  نوعی نشان دهنده 
سطح فرهنگ استان بــرای پذیرایی از مسافران 
است، گفت: ساماندهی این حوزه باید به  صورت 

ویژه مد نظر قرار گیرد.

پوســتین دوزی در حــال حاضر یکی از حرفه هایی اســت که در اســتان 
گلستان، مردان ترکمن بدان اشتغال دارند. این جامه که در زبان ترکمنی به 
آن »اوچمک« گفته می شود، یکی از باالپوش های گرمابخش بوده و مورد 

استفاده چوپانان و صحرانشینان قرار می گیرد.
گزيدهگزيده

ــا ســایــر  همدان   هــمــزمــان بـ
استان های کشور، رزمایش بزرگ 
صرفه جویی در مصرف آب و برق 
با مشارکت سپاه پاسداران، وزارت 
کشور و وزارت نیرو در استان همدان با رمز »یا 

علی ابن موسی الرضا)ع( آغاز شد.
به گزارش قدس انالین، رزمایش بزرگ مدیریت 
مصرف آب و برق از یکم تیرماه همزمان با آغاز 
هفته صرفه جویی در مصرف آب، با همکاری 
وزارت نیرو و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 

تمامی استان ها آغاز شد.
این رزمایش با هدف افزایش پایداری و تاب آوری 
ــرق در ســطــح کــشــور و  ــع آب و بـ ــوزی شبکه ت
شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو کلید خورد 
و با همکاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 

رده های مختلف آن شامل سازمان بسیج، وزارت 
کشور و استانداران سراسر کشور تا 15 شهریور 

ماه ادامه خواهد داشت.
رزمــایــش بــزرگ صرفه جویی در مصرف آب و 
بــرق در گــام نخست در تمامی اماکن اداری، 
تأسیسات و رده هـــای مختلف سپاه، بسیج، 
وزارت کشور و وزارت نیرو و در مراحل بعدی 
برای سایر ادارات و نهادهای واقع در استان ها 
برگزار خواهد شد و تمامی موارد مرتبط با ادارات 
بر اساس اقدامات صرفه جویی مؤثر مصرف، 
عملیاتی خواهد شد. پیش بینی می شود اجرای 
هماهنگ و موفقیت آمیز این رزمایش، زمینه 
الزم برای تحقق هدف گذاری کاهش 30درصدی 
مصرف آب شرب برای گذر ایمن و پایدار از پیک 

مصرف تابستان 1401 را فراهم سازد.

کرمانشاه   مدیر کــل اوقــاف 
و امــور خیریه استان کرمانشاه 
گفت: همزمان با ایــام تابستان 
و با هدف پر کردن اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان، طرح نشاط معنوی از اول تیر 

ماه در بقاع متبرکه کرمانشاه آغاز شد.
حجت االسالم والمسلمین »محمد صالحی« 
افـــزود: ایــن طــرح به  منظور غنی سازی اوقــات 
فراغت نوجوانان و جوانان اجــرا می شود و از 
راهکارهای مؤثر در ایجاد آرامــش و سالمت 
روانـــی در جامعه و پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر دلسوزان نسل جوان 
ــرای آیــنــده ســازان انقالب اسالمی برنامه ای  ب
نداشته باشند، دشمنان این خأل را پر نموده و 

آنان را به برنامه های خود مشغول خواهند کرد.
حجت االسالم صالحی در ادامــه توضیح داد: 
طرح مذکور با همکاری مراکز افق و مبلغان و با 
هدف بهره گیری از فضای معنوی بقاع متبرکه و 
در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه استان و در 15 

بقعه متبرکه کرمانشاه اجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد: از اهداف مهم اجرای این طرح، 
تعمیق باورهای دینی و ترویج معارف اسالمی با 
استفاده هوشمندانه از ظرفیت اوقــات فراغت 
دانش آموزان و استفاده از ابزارهای روز و روش های 
جذاب همانند ظرفیت فضای مجازی و ارتباط  گیری 
مؤثر، زمینه سازی تربیت نسل جوان و نوجوان 
برای کادرسازی مدیریت بقاع متبرکه و مراکز افق 
و مهارت افزایی و توانمندسازی دانش آموزان در 

کالس های طرح نشاط معنوی است.

اجرای رزمایش صرفه جویی آب و برق 
در همدان

اجرای طرح نشاط معنوی 
در بقاع متبرکه کرمانشاه 

خبرخبر

چهار خطه شدن ۷0 درصد محور اهواز- شیراز
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