
شهر آبپخش با داشتن نخلستان بسیار، وجود مواد 
اولیه مناسب و صنعتگران خالق در تولید صنایع 
 دستی حصیری، به عنوان شهر ملی حصیربافی در 
کشور به ثبت رسیده اســت. حصیربافی یکی از 
قدیمی ترین صنایع  دستی بوده که به عنوان منشأ 
نساجی شناخته می شود. نمونه ها و مدارک بدست 
آمده گواه آن است که نخستین زیراندازهای بشر 
از نی و گیاهان ساخته می شد و نخستین سرپناه 
پس از زندگی در غارها، به کمک نی و حصیر پدید 
آمده است. حصیربافی در مناطق مختلف بسته 
به نوع زندگی و شرایط اقلیمی و… به طور خاصی 

رواج دارد و استان بوشهر نیز با 
توجه به موقعیت جغرافیایی و 
نخلستان زیاد، از دیرباز یکی از 
مراکز ساخت و تولید حصیر در 

کشور بود...

کمبود علوفه، دام ها را گرسنه گذاشته است

دامداران در دام تولید
گذری بر صنایع دستی استان بوشهر

»آبپخش« 
شهر ملی 

حصیربافی
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  ویالسازی آفت روستای »زیارت« 

 طبیعت گرگان
 رنگ آجر به خود گرفت

 یک هزار و ۷۴۲ پروژه نیمه تمام 
در کردستان وجود دارد

جذب 80 درصد از اعتبار عمرانی 
سفر رئیس جمهوری به سمنان  

روایت فعالیت 50 جوان برای رفع محرومیت در منوجان

»دست های مهربان« از آستین 
یک گروه جهادی بیرون آمد

۴۵ واحد تولیدی راکد تهران
 سال گذشته احیا شد
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انهدام بزرگ ترین شبکه قاچاق
 مواد مخدر در جنوب کشور

انتظامی  فــرمــانــده  جانشین  هرمزگان  
اســـتـــان هــرمــزگــان گــفــت: بـــا هــوشــیــاری و 
مخدر  مــواد  با  مبارزه  پلیس  تکاوران  تالش 
استان، بزرگ ترین شبکه قاچاق مواد مخدر 
و  جنوب  در  شیشه  صنعتی  ــگــردان  روان و 
جنوب شرق کشور شناسایی و منهدم شد.

انهدام  مراسم  در  مشوق  مهرداد  سرهنگ 
افزود:  قاچاق در جمع خبرنگاران  باند  این 
مبنی  اطـــالعـــات  و  اخــبــار  ــول  وصــ پــی  در 
ــواد مــخــدر صــنــعــتــی تــوســط  ــ بـــر قـــاچـــاق م
داخل  به  افغانستان  کشور  از  قاچاقچیان 
خــاک ایـــران و قــاچــاق بــه کــشــورهــای حــوزه 
بر  شــوم  پــدیــده  ــن  ای تأثیر  و  فـــارس  خلیج 
روابط اقتصادی ایران و متضرر شدن تجار 
مقام های  توسط  موضوع  پیگیری  ایــرانــی، 
کشوری و استانی به صورت ویژه در دستور 

کار پلیس قرار گرفت.
با مواد  وی بیان کرد: تکاوران پلیس مبارزه 
اقدام های  انجام  با  هرمزگان  استان  مخدر 
فنی و اطالعاتی شبانه روزی و هدایت پلیس 
مبارزه با مواد مخدر فراجا، در نهایت شبکه 
به  را  مــخــدر صنعتی شیشه  مـــواد  قــاچــاق 

سرکردگی »حمید.س« شناسایی کردند.
استان  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
بــررســی هــای دقیق  بــا  کــرد:  اظــهــار  هرمزگان 
صورت گرفته مشخص شد سرکرده شبکه، 
ــراوده و رفــت و آمــد زیـــادی بــا کشورهای  مـ
که  داشته  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  متعدد 
ریــزی عملیاتی  طــرح  و  اطالعاتی  اشــراف  با 
پلیس ، تمامی اقدام های وی و دیگر اعضای 
گرفت  قـــرار  اطــالعــاتــی  رصــد  تحت  شبکه، 
غافلگیرانه،  و  ضربتی  عملیات  یــک  در  و 
اعضای اصلی شبکه دستگیر شدند. در این 
عملیات بیش از ۶۰کیلوگرم مخدر صنعتی 
شیشه در حین انتقال، کشف و ضبط شد.

مالی،  رصــد  کـــرد:  ــان  اذعـ مــشــوق  سرهنگ 
»سلطان  سرشبکه  ارتــبــاطــات  و  اقـــدام هـــا 
مقدار  شد  مشخص  خــود  ایــادی  با  کویر« 
ــواد مـــخـــدر صــنــعــتــی از  ــ ــوجــهــی مـ قـــابـــل ت
اســتــان هــای شــرقــی بــه اســتــان هــرمــزگــان به 
مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق 

شده است.
مــشــتــرک،  عــمــلــیــات  در  داد:  ــه  ــ ــ ادام وی 
سرشبکه این باند در یکی از شهرستان های 
شمالی کشور و سه عضو دیگر این باند در 

بندرعباس دستگیر شدند.
ــان  ــتــظــامــی اســت جــانــشــیــن فــرمــانــدهــی ان
هرمزگان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
مربوط  جعلی  مُهرهای  تعدادی  سرشبکه، 
تجاری  و شرکت های  دولــتــی  ارگــان هــای  بــه 
کشف شد که تراکنش مالی سرشبکه اصلی 

۸۸۴میلیارد تومان است.

امنیت و سالمت زائران اربعین حسینی 
در اولویت است

استاندار  انتظامی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  همدان  
همدان گفت: پس از دو سال وقفه به علت شیوع کرونا، 
بنابراین  می شود.  برگزار  اربعین  پــیــاده روی  ــاره  دوب امسال 
انبوه متقاضی حضور در این  مدیریت و کنترل جمعیت 
امنیت  و  سالمت  مهم  مؤلفه  دو  گرفتن  نظر  در  با  آیین 

بسیار با اهمیت است و باید در اولویت قرار گیرند.
»حسن رضانیا« روز شنبه در نشست اعضای ستاد اربعین 
5میلیون  امسال  کــرد  پیش بینی  همدان  استان  حسینی 

ایرانی در پیاده روی اربعین حسینی شرکت کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار همدان تأکید 
کرد: متولیان این سفر معنوی و رؤسای کمیته ها باید همه 
همت و تالش خود را برای زمینه سازی سفر امن و باسالمت 

داشته باشند.
رضانیا پیشگیری از ابتالی زائران اربعین حسینی به بیماری 
پیش بینی  وجــود  با  گفت:  و  برشمرد  اهمیت  با  بسیار  را 
ظرفیت  و  امکانات  پــیــاده روی،  ایــن  از  استقبال   افــزایــش 

حمل و نقلی استان مشخص و محدود است.
وی بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت اقالم به خصوص 
ــی، احــتــمــال فــراهــم نــبــودن زمینه پــذیــرایــی و  ــواد غــذای مـ
سرویس دهی به زائران در ایستگاه های صلواتی و موکب ها 

بیش از ظرفیت های پیش بینی شده وجود دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار همدان احتمال 
و  امنیت  تأمین  اصــل  رعایت  بــرای  و  ایــن شرایط  در  داد 
اعزام  برای  محدودیت هایی  کشور  اربعین  ستاد  سالمت، 

زائران ایجاد کند.
رضانیا فعال شدن کمیته فرهنگی و آموزشی، تکریم مردم 

عراق، حفظ حریم و مرجعیت عراق را مورد تأکید قرار داد.

سرانه آموزشی خوزستان 
پایین تر از استاندارد است

خوزستان  رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: سرانه 
فضای آموزشی هشت استان، پایین تر از استاندارد کشوری 
یعنی 5.2 مترمربع است که استان خوزستان نیز چنین 

شرایطی دارد.
افزایش سرانه فضای  بــرای  را  تمام تالش خود  افــزود:  وی 

آموزشی در این استان ها به کار می گیریم.

6.۵ درصد از ذخایر ایران سهم جنوب شرق کشور است

سیستان وبلوچستان؛ غنی از ثروت و محروم از توسعه 
 سیستان و بلوچستان   سیستان 
وبــلــوچــســتــان یــکــی از اســتــان هــای 
مستعد در زمینه سرمایه  گذاری به 
ویــژه در بخش معدن اســت. وجود 
خطه  ایــن  در  معدن   ۴۰۰ از  بیش 
پهناور همچون  گنج نهانی است که 
فعال  شدن این ظرفیت از یک سو سرمایه گذاران را به 

سمت خود می خواند.
و ذخایر معدنی کشف شده   از جمله ظرفیت ها 
از کشور به تفکیک مــواد معدنی  ایــن بخش  در 
و  بر اساس گواهی های کشف شده شامل مس، 
پالسری،  آهن  و  آهن  سنگ  تیتانیوم،  آنتیموان، 
 سرب، روی، طال، منگنز، کرومیت، قلع، تنگستن 
و کانسار های غیرفلزی نظیر تالک، منیزیت،  گل 
و سنگ های  کائولن، سیلیس  فلدسپات،  سفید، 
ساختمانی به ویژه گرانیت بستری مناسب  برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد کرده است. 

از حضور  فــراوانــش  مــعــادن  کنار  در  منطقه   ایــن 
معدن آنتیموان، تیتانیوم، مس و حتی معدن طال 
 که اقتصادی ترین معادن کشور به شمار می آیند 

هم بی بهره نمانده است .    
و  سیستان  سهم  کــشــور  ذخــایــر  از  درصـــد   ۶.5 
بلوچستان در بخش معدن است که بر این اساس 
 روند فعالیت های معدنی و رشد مناسب شاخص ها، 
یکی از محور های توسعه استان است؛ اما با این 
حال آن طور که باید زیرساخت های بهره برداری از 

این ثروت عظیم هنوز فراهم نشده است. 
   
بیشترین ذخایر معدنی کشور  ◾

عبدالرشید آسوده؛ رئیس خانه معدن سیستان و 
بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار عصر هامون با 
بیان  اینکه یکی از بخش های محور توسعه، معادن 
است، گفت: سیستان و بلوچستان ظرفیت های 
 بسیار باالیی در بخش معدن دارد که توجه ویژه 

دولت و بخش خصوصی را می طلبد. 
معدنی  ذخایر  و  ظرفیت ها  جمله  از  ــزود:  افـ وی 
کانی های  و  به تفکیک مواد معدنی  کشف شده 
 فلزی شامل مس، آنتیموان، تیتانیوم، سنگ آهن 
و آهن پالسری، سرب، روی، طال، منگنز،  کرومیت، 
قلع، تنگستن و کانسارهای غیرفلزی نظیر تالک، 
منیزیت، گل سفید، فلدسپات،  کائولن، سیلیس و 

سنگ های ساختمانی به ویژه گرانیت است. 
معدن  کــرد:  تصریح  اســتــان  معدن  خانه  رئیس 
آنتیموان در سفید آبه، معدن مس چهل کوره  در 
آبــاد، معدن گرانیت بوگ و معدن سنگ  نصرت 
ریگ ملک در میرجاوه، معادن آهک سیمان  زابل 
و خاش و معدن منگنز آسان دوک در شهرستان 
نیکشهر از مهم ترین معادن در این خطه  پهناور 

به شمار می روند. 
وی ادامه داد: طی ۱۰ سال اخیر جهش خوبی در 
بخش اکتشاف انجام شد و شرکت دولتی  امیدرو، 
شناسی  زمین  سازمان  و  تولید  و  تجزیه  شرکت 
وارد اکتشاف مواد معدنی شدند و کم  و بیش به 
توجه  استان  در  قیمتی  نیمه  اهمیت سنگ های 
شد که در این زمینه فعالیت هایی  در حال انجام 
است. همه این ها بستگی به اکتشاف شرکت های 
دولتی و خصوصی دارد که  بتوانند پتانسیل های 

معدنی را کشف کنند. 

کانی سازی  نظر  از  مناطق مستعد  آســوده گفت: 
اســت، معدن  نتیجه  در حال  که  فعالیت هایی  و 
 طالی جانجا در شمال استان، طالی منطقه تفتان 
شرکت صدر تأمین، طالی درگیابان  سفیدسنگ، 
مــس الر، مــس و طــالی آیــاگــی، مــس چهل کــوره 
شرکت ملی مس، کانی سازی  مس و طال در جنوب 
استان و همچنین کرومیت های منطقه نصرت آباد، 
منگنزی در جنوب  استان و ایرانشهر از مهم ترین 
مواد معدنی استان در بخش کانی های فلزی است. 
کانی  یــک  عــنــوان  بــه  منیزیت  اینکه  بیان  بــا   وی 
غیرفلزی و برند در استان مطرح می شود، اذعان 
 کرد: ۸5 درصد ذخایر کشور از کانی زدایی منیزیت 
و  خراسان  بلوچستان  و  سیستان  استان های  در 
جنوبی استخراج می شود و کمربند کانی سازی از 

بزمان شروع و تا بیرجند ادامه  دارد.
پــنــج مــعــدن فعال  ــال حــاضــر  افـــــزود: در حـ وی 

اکتشافات منیزیت را استخراج می کنند و بخشی 
از  آن برای فــراوری نهایی به شرکت تهیه و تولید 
و  یــزد  به  و بخشی  به شهرستان سربیشه  مــواد 
منیزیتی  مشتقات  تولید  و  بافت  بــرای   اصفهان 

ارسال می شود. 
بــاارزش  اینکه منیزیت یک کانی  با اشــاره به  وی 
و مهم در کشور اســت، تشریح  کــرد: این کانی در 
گذشته از کشورهای دیگر وارد می شد؛ اما در حال 
در سیستان  معادن  به  استخراج  توجه  با  حاضر 
ــدازی شده، کشور را  و بلوچستان که کشف و راه ان
از  واردات کرده است. در ساخت آجرهای  بی نیاز 
نسوز در بخش صنعتی و کوره های ذوب بخشی از 
آن برای  منیزیت به عنوان زیرگداز استفاده می شود. 
هر  وجــود  داد:  ادامــه  استان  معدن  خانه  رئیس 
معدنی در استان، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
 را به دنبال دارد.  نیروهای کارگری، نیمه تخصصی 
و  بخشی  کار می کنند  و تخصصی که در معدن 
تأمین می کنند.  بومی  نیروهای  را  این اشتغال  از 
کــارگــران ســاده و آمــوزش دیــده به  عنوان کارگران 
ماهر و بخشی از نیروهای فنی مهندسان معدن 
این  در  اســتــان  هستند  در  کــه  زمــیــن شناسی  و 
معادن مشغول به کارند. تأکید بر این است اگر 
نیروی تخصصی در  استان نبود، از سایر استان ها 

محلی  و  بومی  نیروی  که  چــرا  شوند؛  به کارگیری 
بــرای کارفرما  بــه معدن  نــزدیــک تــر باشد  هــر چــه 

هزینه های جانبی و استخراج پایین تر است. 

لزوم ایجاد صنایع فراوری  ◾
از استان  با اشــاره به صـــادرات مــواد معدنی  وی 
گفت: سنگ آهن، کرومیت و منگنز بیشترین نیاز 
 در کشور است و کارخانجات غیرآلیاژ سیلکومنگنز 
ایجاد  ارزش  افـــزوده  آن هــا  بــرای  باید  تــروکــروم  و 
شود. همچنین برای منیزیت باید کوره های پخت 
ارســال  و  هزینه  حمل  تا  کــرد  فعال  استان  در  را 
به بیرجند، اصفهان، یزد و کرمان را معدن دار یا 

کارخانه دار متقبل نشوند. 
ــاره بــه دغــدغــه هــای مــعــدن دارهــای  آســــوده بــا اشــ
مــواد معدنی  تمام شده  کــرد: هزینه  بیان  استان 
بزرگ ترین  از  معدنی  مــاشــیــن آالت  و  فرسودگی 

ماشین آالت  نــاوگــان  معدن دارهاست.  مشکالت 
 استخراج معادن استان، قدیمی و فرسوده هستند. 
زیــادی  استهالک  بــاال،  بر مصرف سوخت  عــالوه 
 دارند و هزینه تمام شده استخراج مواد معدنی در 

مقایسه با میانگین کشوری بسیار بیشتر  است. 
بــا مــطــرح کـــردن طــرح حمایتی دولـــت بــرای  وی 
واردات ماشین آالت گفت: از طریق منطقه آزاد 
 چابهار و مجوز دولت، معدنکارها به صورت ورود 
موقت ماشین آالت معدنی را از کشورهای  دیگر 
وارد و یا واردات مشروط انجام دهند تا مستلزم 
ــرداخــت هــزیــنــه هــای گــمــرکــی و حــقــوق  گمرکی  پ
که  دهــنــد  تعهد  بــایــد  قبالش  در  امــا  نباشند؛ 
ماشین معدنی فقط در معادن استان به کارگیری 

 شود تا هزینه تولید پایین آید. 
رئیس خانه معدن استان ادامه داد: متولیان امر 
و  به دست هم دهند  وزارتخانه دست  در سطح 
استان  معدنکارهای  تا  کنند  تعریف   ســازوکــاری 
کنند.  استفاده  همجوار  کشورهای  مزیت  این  از 
چرا  راه هــاســت؛  ایــن  از  یکی  ماشین آالت  واردات 
که هزینه ماشین آالت استیجاری از بقیه  شهرها 
بسیار باالست و به دالیل شرایط بد آب و هوایی، 
کمتری  قطعات  رغبت  کمبود  و  مسافت  دوری 

نشان می دهند. 

 6.5 درصد از ذخایر کشور سهم سیستان و بلوچستان در بخش معدن است که بر 
این اساس  روند فعالیت های معدنی و رشد مناسب شاخص ها، یکی از محور های 
توسعه استان است؛ اما با این حال آن طور که باید زیرساخت های بهره برداری از 

این ثروت عظیم هنوز فراهم نشده است. 
گزيدهگزيده



چهره عفیفانه 
جامعه نیاز به 
رسیدگی دارد
نماینده مردم قزوین، 
البرز و آبیک در مجلس 
شورای اسالمی گفت: 
امروز چهره زندگی 
عفیفانه مخدوش شده 
و درخواست داریم 
دادستان جدید قزوین 
به عنوان مدعی العموم 
به این موضوع ورود 
کند. فاطمه محمد بیگی 
افزود: مدعی العموم به 
مسئله زندگی عفیفانه، 
استحکام زندگی و 
کاهش طالق در جامعه 
حضور جدی 
داشته باشند. 

خبر

ــارت  گلستان   روســتــای زی
بـــرخـــاف اســـمـــش بیشتر 
یک روســتــای گردشگری در 
منطقه ییاقی و خوش آب  و 

 هوای گرگان است. 
ایـــن روســـتـــا جــذابــیــت هــای 
ــشــار، رودخـــانـــه، جنگل،  فــراوانــی ازجــمــلــه آب
چشمه آبگرم و معماری منحصربه فرد دارد و 
یکی از نکاتی که این روستا را به مکانی محبوب 
تبدیل می کند، فاصله نزدیک آن به شهر گرگان 
است. بعضی ها نسبت این منطقه ییاقی با 
شهر گرگان را شبیه نسبت لواسان با تهران 

می دانند.
در چند دهه گذشته، زمین های کشاورزی این 
روستا از مــردم بومی خریداری و قطعه بندی 
شدند و به فروش رسیدند. به هر حال به صورت 
قانونی یا غیرقانونی این زمین های کشاورزی را 

تغییر کاربری داده اند.
رفته رفته بافت تاریخی و سنتی ایــن روستا 
جای خود را به ویاها و ساختمان های نوساز 
داده و موجب شــده زیبایی ها و طبیعت این 
روستا از بین بــرود. به طــوری که هر کس وارد 
این روستا شود فکر می کند در یکی از کوچه ها 

و خیابان های شهر قدم می زند.
در گوشه و کنار این روستا به ندرت خانه های 
سنتی با بافت قدیمی یافت می شود؛ چرا که 
تراکم خانه های نوساز به قدری زیاد است که 
اگر خانه ای هم مانده باشد، در بین این ویاها 

گم شده و دیده نمی شود.

ویــاســازی هــا به صــورت قارچ گونه در منطقه 
ــارت، قطعاً با تبانی  ناهارخوران و روستای زی
ــط اتفاق  و همکاری برخی از مسئوالن ذی رب
افتاده؛ چرا که امکان ندارد ویاسازی در مناطق 
ــد مسئوالن پنهان  کوهستانی جنگل از دی

بماند.
طبق اظــهــارات دادســتــان سابق مرکز استان 
حدود ۶هزار واحد مسکونی غیر قانونی در این 
روستا ساخته شده که پرونده های آن در دست 
دستگاه قضا قرار گرفته و طبق قانون با آن ها 

برخورد می شود.
دســت انــدازی و تغییر کاربری گسترده در این 
منطقه زیبا و تاریخی که شاید بتوان گفت گرگان 
با آن نفس می کشد و با آن زنــده اســت، مرکز 

استان را با مشکات زیادی روبه رو کرده است.
از سال های قبل، زنگ خطر این ساخت و سازها 
برای این منطقه زده شده و صدها هزار مترمربع 
خــانــه هــای مــســکــونــی و ویـــا و تفکیک های 
غیرمجاز و غیرقانونی این منطقه گردشگری را 

دچار آسیب کرده است.
بی مهری هایی که در این سال ها به این مناطق 
شــده در کنار بی توجهی مسئوالن سبب شده 
حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست 

به صورت کامل در این مناطق انجام نشود.
ایــن روزهـــا اهمیت منابع طبیعی و محیط 
زیست و نقش این منابع باارزش و تأثیر آن ها 
در زندگی انسان ها بر کسی پوشیده نیست. 
در ایــن مــیــان ســاخــت و ســازهــای غیرمجاز و 
تبدیل اراضــی به خانه باغ هایی که در نهایت 

می شوند، چهره این منابع طبیعی را عوض  ویا
کرده و کارکردهای آن ها را تغییر می دهد.

با اینکه دستگاه قضا بارها با متخلفان برخورد 
کرده و حتی برخی از این ساختمان ها را تخریب 
کــرده؛ اما باز هم می بینیم همچنان در گوشه 
و کــنــار ایــن روســتــا ساختمان هایی از جنس 
سیمان و فوالد، از دل جنگل ها بیرون آمده اند.
دســتــگــاه هــایــی؛ هــمــچــون مــحــیــط زیــســت و 
منابع طبیعی که وظیفه شرعی و قانونی آن ها 
جلوگیری از دســـت درازی هـــای غیرمجاز به 
اراضـــی ملی اســـت، قبل از اینکه ســاخــت و 
ســازهــای غیر مجاز در دل جنگل ها صــورت 
بگیرد، آن هم نه در مناطق دور، بلکه در جلو 
چشم مــردم و در روز روشــن کجا هستند که 

جلوی آن ها را بگیرند؟
مسئوالن ذی ربط اگر با این گونه موارد، مخالف 
و به وظایف خود به خوبی آشنا هستند، باید 
جلو این دست درازی ها به بیت المال و اراضی 
ملی را بگیرند قبل از اینکه تمامی درختان این 
منطقه به علت اشتهای زیــاد زمین خواران، 

جنگل خواران و ویاسازان از بین بروند.

ساخت و ساز کنترل شده است  ◾
رئیس کل دادگستری گلستان در این زمینه 
ــیــن خــواری و  ــا زم تــوضــیــح مــی دهــد: مــبــارزه ب
جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در روستای 
زیارت اتفاق افتاده و با استقرار ایست بازرسی 
ــن ســاخــت و ســازهــا نــزدیــک بــه صفر  عــمــاً ای

رسیده است.

حیدر آسیابی اظهار کرد: مبارزه با زمین خواری 
و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در 
روستای زیارت اتفاق افتاده و با استقرار پست 
ــازرســی عــمــاً ایــن ســاخــت و سازها  ایــســت ب

نزدیک به صفر رسیده است.
رئیس کل دادگستری گلستان افــزود: حدود 
دو دهه بود که کنترل ساخت و سازها در این 
منطقه سخت شده بــود. با همت و همکاری 
دستگاه های اجرایی و دستگاه قضا و بعد از 

۲۰سال، این امر فعاً مدیریت شده است.
وی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی مبارزه 
با زمین خواری بوده که مورد تأکید رهبر معظم 
انــقــاب و رئــیــس جمهور اســـت، ادامـــه داد: 
ســاخــت و ســـاز غــیــرمــجــاز جـــرم بـــوده و قابل 

تعقیب قضایی است.
آسیابی با اشــاره به بازدید ۶ ساعته به همراه 
دادســتــان و مــدیــران متولی از منطقه زیــارت 
گفت: با وجود ظرفیت های متعدد گردشگری؛ 
اما صرفاً به ساخت و ساز در این منطقه توجه 
شده که این امر نشان از توجه نکردن متولیان 

اجرایی به این مسئله است.
رئیس کل دادگستری گلستان بیان کــرد: در 
ــرای عرضه صنایع  ــارت، مکانی ب روســتــای زیـ
دســتــی و مانند آن یــافــت نمی شود و از نظر 
بومگردی و گردشگری، عملکرد بسیار ضعیف 

است.
وی با اشاره به ظرفیت های آبگرم زیارت اضافه 
کرد: این پتانسیل قابل توسعه بوده؛ اما اقدامی 

در این راستا انجام نشده است.

خبرخبر
روزروز

اعتماد عمومی و حمایت مردم، از مؤلفه های اقتدار دستگاه قضاست
یزد   رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: آنچه در 
جامعه از اقتدار دستگاه قضا مشاهده می شود نتیجه 

اعتماد و حمایت های مردم به خدمتگزاران خود است.
غــامــعــلــی دهــشــیــری بــا گــرامــیــداشــت یـــاد و خــاطــره 
سیدالشهدای انقاب اسامی؛ شهید بهشتی اظهار 
کرد: شهید بهشتی از ارکان انقاب اسامی و سرمایه های 

ارزشمند ایــن نظام بــود که منافقان جنایتکار و خائن 
به سرکردگی آمریکا اجــازه ندادند این کشور از تفکر و 

اندیشه های متعالی آن شهید عزیز بهره مند شود.
وی افــزود: رساندن موجودی پرونده های دستگاه قضا 
استان به کمترین میزان موجودی در ۱۰ سال گذشته 

گواهی بر این ادعاست.

دهشیری تصریح کرد: ورود به حوزه اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از صنعت و تولید در لبیک به فرامین رهبری 
و تبعیت از سیاست های رئیس قوه قضاییه از دیگر 
اقدامات دستگاه قضا بود که ماحصل آن بازگشت پنج 
واحد صنعتی پس از سال ها تعطیلی به چرخه اقتصاد 
و تولید کشور و ایجاد اشتغال بوده است.رئیس شورای  

قضایی استان با بیان اینکه انقاب اسامی مسیر سختی 
را تاکنون با موفقیت پشت سر گذاشته گفت:  توطئه های 
منافقان و گروهک ها در ابــتــدای انقاب و بعد جنگ 
تحمیلی و در ادامه فتنه های مختلف، تحریم ها و فشارها و 
بعد فتنه داعش و عملیات روانی و جنگ ترکیبی، نمونه ای 

از خباثت و دشمنی دشمنان این نظام است.

خبر

جشنواره 
نمایش 
عروسکی ملی 
در لرستان 
برگزار می شود

لرستان   دبیر دومین 
جشنواره کشوری 
نمایش عروسکی 
گفت: جشنواره 
نمایش عروسکی 
ملی در چهار بخش 
نمایشنامه نویسی 
عروسکی، ساخت 
عروسک نمایشی، 
طراحی عروسک و 
پژوهش در لرستان 
برگزار می شود.
ایوب ماسوری با اشاره 
به برگزاری جشنواره 
نمایش عروسکی 
ملی در لرستان اظهار 
کرد: دومین جشنواره 
نمایش عروسکی ملی 
به میزبانی اتحادیه 
بین المللی نمایش 
عروسکی استان لرستان 
از یکم تیرماه امسال با 
حضور مشترک داوران 
بومی و کشوری آغاز 
شده است. وی افزود: 
ایجاد بستر مناسب 
برای بروز و ظهور 
خاقیت های هنری 
در قالب هایی همچون 
نمایشنامه نویسی و... از 
جمله مهم ترین اهداف 
برگزاری این جشنواره 
ملی است.

خبر
هرمزگان

   خسارتی از زلزله جزیره کیش گزارش 
نشده است

رئیس ستاد مدیریت بحران کیش گفت: تاکنون 
خسارتی از زلزله 5.6 ریشتری بندرچارک در این 

جزیره گزارش نشده است.

سعید پورزادی با بیان اینکه تاکنون خسارتی در 
این جزیره از زمین لرزه 5.6 ریشتری گزارش نشده 
اظهار کرد: کانون این زمین لرزه بین جزیره کیش و 
بندر چارک گزارش شده که شدت آن از زمین لرزه 

۲5 خرداد هرمزگان حدود 0.4ریشتر بیشتر است.

وی در توضیح آمادگی ستاد بحران در پی 
زلزله های بعدی افزود: مدیریت ستاد بحران، 

جلسه خود را تشکیل داده و با توجه به باال بودن 
قدرت این زمین لرزه در صددیم سطح آمادگی خود 

را ارتقا داده تا خدمات مورد نیاز مردم در مواقع 

بحرانی به سهولت انجام شود. وی اضافه کرد: 
توصیه می شود مردم نیز هوشیارتر از روزهای 

گذشته باشند و در صورت امکان در فضاهای 
سربسته حضور نیابند تا اگر این زمین لرزه 

پس لرزه ای داشت، بتوانند در امنیت کامل باشند.

۴۵ واحد تولیدی راکد تهران
 سال گذشته احیا شد

تهران   رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: 
در راستای اجرای سیاست های دستگاه قضا، سال 
گذشته ۴۵واحــد تولیدی و صنعتی راکــد استان 
تهران با حمایت این اداره کل احیا شد و به چرخه 

تولید بازگشت.
ــان ایــنــکــه بـــا احــیــای  ــی عــلــی الــقــاضــی مــهــر بـــا ب
ایــن واحــدهــای تولیدی ۴ هــزار و ۴۷۹ نفر به کار 
ــزود: دستگاه قضا بــا تمام  ــ خــود بازگشتند، اف
تــوان و ظرفیت از واحــدهــای تولیدی، صنعتی و 
شرکت های دانــش بنیان که مهیای تولید و کار 

هستند، حمایت می کند.
وی اظهار کرد: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه 
برنامه تحولی مهم و اساسی در دستور کار قرار 
گرفته کــه مــردمــی ســازی  و حــضــور مسئوالن و 
دست اندرکاران دستگاه قضا بین مردم از مهم ترین 
برنامه ها برای رسیدگی و حل مشکات شهروندان 
است. این مسئول اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه 
با حضور در مجتمع های قضایی، پای حرف مردم 
ــان را بررسی و دستور  می نشیند و مطالبات آن
رسیدگی صادر می کند. بنابراین امروز هیچ فردی 
برای دسترسی به مسئوالن و مدیران دستگاه قضا 

با مانع روبه رو نخواهد بود.
ــاره بــه کــاهــش ۱۲ درصــــدی پــرونــده هــا  وی بــا اشــ
در دادگستری استان تهران طی ســال گذشته 
خاطرنشان کــرد: کاهش اطاله دادرســی و کوتاه 
کردن زمان رسیدگی در محاکم قضایی، از دیگر 
برنامه های تحولی قــوه قضاییه اســت کــه سال 
گذشته ۲۱۵ هــزار پرونده در دادگستری استان 
تهران با صلح و سازش مختومه شد. القاضی مهر 
اضافه کرد: امسال پرونده های منتهی به صلح و 

سازش ۴۶ درصد رشد نشان می دهد.

اختصاص ۲۱۵ میلیارد تومان 
برای نوسازی مدارس 
چهارمحال و بختیاری 

چهارمحال و بختیاری   مدیر کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مــدارس چهارمحال و بختیاری 
گفت: در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به 
استان ۲۱۵ میلیارد تومان بــرای توسعه، تجهیز 
ــدارس اســتــان و حــذف ۴۰ مدرسه  و نــوســازی مـ

کانکسی اختصاص یافت.
 کامران رهــی افـــزود: ایــن اعتبارات در قالب پنج 
سرفصل از جمله حذف ۴۰ مدرسه کانکسی با 
همکاری بنیاد برکت، تکمیل استخر شهدای 
دانش آموزی شهید استکی، تکمیل اردوگاه های 
دانش آموزی، تخریب و بازسازی مدارس و تکمیل 

سالن ورزشی است.
به گفته وی ۱۲ طرح تخریب و نوسازی در سطح 
مدارس استان از محل اعتبارات سفر با اعتباری 
بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان انجام خواهد شد و 
۱۰میلیارد تومان نیز برای تکمیل استخر شهدای 
آموزش و پرورش و ۱۵میلیارد تومان نیز برای تکمیل 

اردوگاه های دانش آموزی اختصاص داده شد.
مــدیــر کــل نـــوســـازی، تــوســعــه و تجهیز مـــدارس 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه قدمت 
برخی از مدارس استان باالست، گفت: ۳۰ درصد 
مدارس استان در برابر زلزله مقاوم نیستند و نیاز به 
تعمیرات اساسی دارند و ۱۰درصد مدارس استان 
نیازمند تخریب و بازسازی اند.  وی از آغاز عملیات 
ساخت دو مدرسه در روســتــای لِبد شهرستان 
کوهرنگ خبر داد و گفت: برای ساخت این مدارس 
یک  هزارمترمربع زمین از طرف مردم این روستا اهدا 
شده است. به گفته وی طبق دستور رئیس جمهور، 
مدرسه فعال این روستا بازسازی، تعمیر و تجهیز و 
دو مدرسه جدید دخترانه و پسرانه متوسطه در این 

منطقه ساخته خواهد شد.
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کرمان   ۱۵ سال قبل بچه های 
یک محله در منوجان بر آن شدند 
ــدازی یــک گـــروه جهادی  ــ بــا راه انـ
در شهرستان منوجان اندکی 
از محرومیت مــردم بکاهند و امـــروز از تهیه 
بسته های معیشتی تا کمک هزینه های درمانی 

و تهیه جهیزیه برای نیازمندان گام برمی دارند.
گروه جهادی »دست های مهربان« به همت 
جوانان یک محله در شهرستان منوجان از 

۱۵ سال قبل کار خود را شروع کرده است.
مجید زارعی؛ مدیر این گروه جهادی در گفت وگو 
با »راه آرمــان«  در خصوص خدمات این گروه 
عنوان کرد: با هدف کمک به محرومان و رخت 
بربستن چهره فقر از شهرهای جنوبی کرمان 

این گروه جهادی راه اندازی شد.
 وی تأکید کرد: در مسیر خدمت به محرومان، 
مشقت و سختی ما با لبخند کودکانی که به رفاه 

نسبی می رسند، پر حاوت می شود.
ــروه جــهــادی  ــ ــن گـ ــ ــی در خـــصـــوص ای ــ ــ زارع
عــنــوان کــرد: عملکرد ایــن گــروه در راستای 
مــحــرومــیــت زدایــی اســـت و در ایـــن مسیر، 
خدماتی هرچند اندک برای مردم محروم این 

منطقه ارائه داده است.

کمک به محرومان ◾
وی به بخشی از فعالیت های گــروه جهادی 
»دســت هــای مهربان« در ســال هــای ۱۴۰۱-
ــرد و گــفــت: مــنــطــقــه هــدف  ــاره کـ ــ ۱۴۰۰ اشـ

ایــن گـــروه جــهــادی در مناطق ماهکنگان، 
قلعه، ســـرراس، نـــودژ، دهــنــو، حسین آباد، 
یوسف آباد، محمدآباد، خسروآباد، چاه موزی 

در منوجان است.
 زارعی تأکید کرد: تاکنون ۸۰۰ بسته غذایی 
و کمک معیشتی با همکاری ستاد اجرایی 
فــرمــان امـــام)ه( و بسیج سازندگی سپاه به 
ارزش هر بسته ۳۰۰ هزار تومان در این مناطق 

توزیع شده است.
ــروه جــهــادی دســت هــای مــهــربــان،   مــدیــر گـ
دیــگــر خــدمــات را پـــرداخـــت کــمــک هزینه 
درمــانــی عــنــوان کــرد و گــفــت: بـــرای بیش از 
۲۰۰ بیمار نیازمند در مناطق ماهکنگان، 

ــرراس، چـــاه مـــوزی،  ــــودژ، ســ ــاد، ن ــ حسین آب
یوسف آباد، محمدآباد، خسروآباد، قلعه و 
دهنو جمعاً  ۷۰میلیون تومان کمک هزینه 

درمانی پرداخت شده است.
ــنـــزل بـــرای  ــریـــد لــــــوازم ضــــــروری مـ  وی خـ
مناطق مــورد هــدف را از دیگر خــدمــات این 
ــرای  گـــروه جــهــادی نـــام بـــرد و تــأکــیــد کـــرد: ب
ــوده؛ امــا زندگی  خــانــواده هــایــی کــه از فــقــرا بـ
عزتمندانه داشــتــنــد، بعد از شناسایی به 
صورت محرمانه لوازمی مانند یخچال، کولر، 
گاز و فرش که جمعاً ارزش آن ها ۴۰ میلیون 

تومان بود، تهیه و اهدا شد.
زارعی اذعان کرد: هزینه ۱۶ میلیون تومانی 

نیز به خانواده های نیازمند برای تعمیر منزل 
مسکونی اختصاص یافته است.

تهیه لوازم زندگی  ◾
مــدیــر گـــروه جــهــادی دســت هــای مهربان از 
وجود باران های سیل آسا در این مناطق خبر 
داد و گفت: در همین راستا خرید و نصب 
ایزوگام چهار واحد مسکونی جمعاً به ارزش 
۱۳ میلیون تــومــان در دســتــور کــارگــروه قــرار 

گرفت و اکنون در حال بهره برداری است.
 وی توزیع ۱۵۰ کیسه آرد برای زنان سرپرست 
خــانــوار و اهـــدای جهیزیه بــه دو زوج جــوان 
با همکاری ستاد اجرایی فرمان امـــام)ره( را 
از دیگر خــدمــات ایــن گــروه جــهــادی نــام برد 
ــواده هــا ســه مــرد  ــرای نــجــات خــان و گــفــت: بـ
سرپرست خانواده را از دام اعتیاد رها کردیم.

 زارعی  گفت: در ماه مبارک رمضان با همکاری 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و بسیج سازندگی 
۲۰ هــزار پــرس غــذا طبخ  و بین خــانــواده هــای 

عزتمند در مناطق محروم منوجان توزیع شد.
 مدیر گـــروه جــهــادی دســت هــای مهربان به 
ــاره کــرد و گفت: بــرای  عــدالــت تحصیلی اشـ
ثبت نام ۳۰ دانش آموز نیازمند، کمک هزینه 
ثبت نام به ازای هر دانش آموز ۱۲۰هزارتومان 
پــرداخــت شد و بیش از ۱۰۰ بسته آموزشی 
شامل: لوازم التحریر، کیف، کفش، مانتو و 
شلوار بــرای دانــش آمــوزان نیازمند در مناطق 

محروم منوجان خریداری و توزیع شد.

روایت فعالیت ۵0 جوان برای رفع محرومیت در منوجان

»دست های مهربان« از آستین یک گروه جهادی بیرون آمد

گزارش

  ویالسازی آفت روستای »زیارت« 

 طبیعت گرگان
 رنگ آجر به خود گرفت



مشکالت مالی 
در ایالم منجر به 

ترک تحصیل 
می شود

نماینده مردم ایالم در 
مجلس شورای اسالمی  

گفت: یکی از دالیل 
ترک تحصیل 

دانش آموزان،  فقر 
مالی بسیاری از 

خانواده هاست. سارا 
فالحی اظهار کرد: یکی  

از مطالبات ما توجه 
ویژه به زنان و بانوان 

است؛ چرا که معتقدیم 
بسیاری از مسائلی 

که در جامعه ما وجود 
دارد، راه  حلش را از 

زنان می خواهیم.

خبر

دزفول و 
صعده یمن 

خواهر
خوانده شدند

خوزستان   
 با حضور سفیر یمن 
در ایران تفاهم نامه 

خواهرخواندگی 
شهرهای دزفول 

و صعده یمن امضا شد.
ابراهیم الدیلمی؛ سفیر 

یمن در جمهوری 
اسالمی ایران اظهار 
کرد: افتخار می کنیم 

با چنین شهری در 
جمهوری اسالمی 

ایران تبادل همکاری 
می کنیم.

سفیر یمن در جمهوری 
اسالمی ایران با تأکید بر 
اینکه مقاومت در برابر 
دشمنان از ویژگی های 

شهر های دزفول و 
صعده است، تصریح 

کرد: از دیگر مشترکات 
این دو شهر، وجود آثار 
تاریخی، بازار قدیمی و 

صنایع دستی است.
در این نشست که با 

هدف تبیین مطالعات 
اندیشمندان و اساتید 
حوزه دینی و تبادالت 

علمی در موضوع 
مطالعات فرق شیعه 

انجام شد، تفاهم نامه 
خواهرخواندگی 
شهرهای دزفول 

و صعده یمن امضا شد.

خبرخبر
روزروز

ــای  ــال هـ مــرکــزی   در سـ
گـــذشـــتـــه نـــوســـانـــات بـــــازار 
گــوشــت، صنعت دامــپــروری 
را بـــا چــالــش هــای بــســیــاری 
ــود. بــه طــوری  ــرده بـ مــواجــه کـ
ــداران به علت کمبود  که دامـ
نهاده، گرانی علوفه، به صرفه نبودن تولید، قیمت 
پایین گوشت، شیر و... دست به کشتار دام های 
مولد زدند تا بتوانند بخشی از هزینه های تولید و 

پرورش دام را تأمین کنند.
در ایـــن مــیــان بــســیــاری از دامـــداری هـــا دچــار 
ــد و شـــرایـــط کــنــونــی نیز  ورشــکــســتــگــی شــدن
چالش های جدیدی را برای آن ها به وجود آورده 

است.
میزان نهاده های دامی که با نرخ دولتی عرضه 
ــداران نیست و  ــ مــی شــود، جــوابــگــوی نــیــاز دامـ
ناگزیرند نهاده های مورد نیاز خود را از بازار آزاد و 

با چند برابر قیمت تهیه کنند.
در کنار مشکالتی که عنوان شد، گرمای زودرس 
امسال و کاهش بارندگی های بهاره موجب بروز 
زودهنگام پدیده خشکسالی در ماه های نخست 
سال جــاری و فقر شدید مراتع و کمبود علوفه 
شد. این معضل در کنار گرانی نهاده های دامی، 
تأمین خــوراک برای دام هــا را بسیار دشوارتر از 

گذشته کرده است.
ــزارش ایسنا »عــلــی اکــبــر عبداللهی« از  بــه گــ
دامــــداران روســتــای طرازناهید بخش مرکزی 
ساوه که به دلیل خشکسالی و نداشتن توجیه 
اقتصادی، پرورش دام سنگین را تقریباً تعطیل 
کرده و حاال تنها ۳۰ رأس دام سنگین و حدود 
۵۰۰ رأس دام ســبــک دارد اظــهــار مــی کــنــد: 
شهرستان ســاوه از کمترین میزان بارش ها در 
استان مرکزی برخوردار است و دشت مرکزی 
ساوه به ویژه روستاهای طرازناهید، باغ شیخ و 
احمدآباد در منطقه خشک با کمترین میزان 

منابع آبی قرار دارند.
وی افـــزود: قـــرار گرفتن ایــن روســتــا در منطقه 
خشک، شرایط مرتعی را فقیر کرده به گونه ای که 
امکان چرای دام وجود ندارد. از آنجا که بخشی 
از تأمین غذای دام از طریق مراتع صورت می گیرد 
به دلیل فقیر بودن مراتع این منطقه، دامداران 
مجبور به خرید نهاده های دامی شده اند و نتیجه 

آن افزایش قیمت تمام شده تولید است.
وی بیان کرد: معموالً ابتدای فصل بهار به دلیل 
بــارش هــای بهاره، بخشی از بیابان های بخش 
مرکزی ساوه مورد استفاده دام های سبک قرار 
می گرفت که امسال به دلیل گرمای زودرس و 
فقیرتر شدن مراتع نسبت به سال های قبل، 
دامداران از این مزیت فصلی نیز محروم شدند.

این دامــدار ساوجی افــزود: وقتی دامــدار نتواند 
ــرورش دام را تأمین کند،  هزینه های تولید و پ
ناگزیر است از طریق کشتار بخشی از دام ها 
هزینه سایر دام هــا را تأمین نماید که به نوعی 
در علم اقتصاد به این حالت »درجا زدن« گفته 
می شود؛ یعنی تمام زحمات دامدار برای تولید 

دام هدر رفته و هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
وی ادامــه داد: یک دامــدار باید بتواند ساالنه 
عالوه بر درآمد اقتصادی ناشی از تولید و پرورش 
ــای خــود را افــزایــش دهـــد؛ اما  دام، آمـــار دام هــ

متأسفانه در سال های اخیر بسیاری از دامداران 
به جای افزایش آمار دام، دست به کشتار آن ها 
زده انــد تا بتوانند از محل فروش گوشت قرمز، 
ــا را تأمین کنند. مثالً یک  هزینه سایر دام هـ
دامـــداری هــزار رأســی در گذشته، به دامــداری 

۵۰۰رأسی تنزل پیدا کرده است.

افت کیفیت علوفه دامی در مراتع ◾
او گفت: تقاضای باالی چرای دام و ظرفیت پایین 
مراتع به گونه ای شده که عالوه بر محدودیت در 
تولید، کیفیت علوفه دامی در مراتع نیز کاهش 
یافته و دامــدار ترجیح می دهد به جــای چرای 
دام، اقدام به خرید علوفه کند. قیمت باالی جو 
به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان و یونجه ۱۰ هزار 
تومان، تأمین غذای دام را دشوار کرده است. اگر 
امروز قیمت گوسفند زنده به ازای هر کیلو بین 
۷۵ تا ۸۰ هزار تومان است، به ۱۰۰ هزار تومان هم 

برسد، گران نیست و نمی تواند منافع دامدار را 
تأمین کند.

عبداللهی با بیان اینکه اگر نهاده دامی دولتی 
در اختیار دامدار قرار نگیرد دامداری ها تعطیل 
خواهند شد، گفت: رانت موجود در نهاده های 
دامی موجب شده ۱۰۰ درصد نهاده دولتی در 
اختیار دامدار قرار نگیرد و برخی سوءاستفاده ها 
سبب شده تنها ۳۰ الی ۴۰ درصــد نهاده ها به 

دامدار برسد.

گوسفند گرسنه زاد و ولد نمی کند ◾
ــداران روستای  ــ حسن عبداللهی از دیگر دام
طرازناهید بخش مرکزی ساوه نیز گفت: غنی 
نبودن مراتع بخش مرکزی و ممنوعیت چرای 
دام برای جلوگیری از تخریب مراتع موجب شده 
دامــدار نتواند گوسفندهای خود را از دامداری 
خارج کند و ناگزیر است با هزینه باال علوفه و 

نهاده دامی خریداری کند.
وی بیان کرد: محدودیت مراتع و جوابگو نبودن 
نهاده های دامی دولتی روند تولید گوشت قرمز 
در دامداری ها را با مشکل مواجه کرده است. 
نهاده های دامی دولتی تنها جوابگوی یک هفته 
است و برای تأمین مابقی روزها در طول یک ماه 
باید دام تولیدی را به فروش رساند و با پول آن 
نهاده دامی از بازار آزاد تهیه کرد. به عبارتی باید 
دام را زیر قیمت بازار فروخته و برای خرید دوباره 

با قیمتی باالتر و آزاد تهیه شود.
ایــن دامـــدار ساوجی گفت: کمبود نهاده های 
دامی به دلیل گرانی و نداشتن توجیه اقتصادی 
خرید نهاده برای دامدار موجب شده گوسفندان 
نتوانند شکم خود را به طور کامل سیر کنند و 
طبیعی اســت که نمی توانند زاد و ولــد داشته 
باشند. پایین بودن نرخ زاد و ولد، یک دامداری 
را به یک واحــد تولیدی ضــررده تبدیل خواهد 
کــرد و در نهایت موجب ورشکستگی دامــدار 

خواهد شد.
وی در ادامه گفت: پایین بودن قدرت خرید مردم 
برای خرید دام به وزن باالی ۵۰ کیلوگرم در کنار 
محدودیت در تأمین نهاده های دامی برای ازدیاد 
وزن دام موجب شده دامداران گوسفندهای خود 
را با وزن کمتر از۵۰ کیلو عرضه کنند که از این نظر 

نیز دامداران متضرر خواهند شد.

کمبود علوفه، دام ها را گرسنه گذاشته است

دامداران در دام تولید

در این میان بســیاری از دامداری ها دچار ورشکســتگی شدند و شرایط 
کنونی نیز چالش های جدیدی را برای آن ها به وجود آورده است. میزان 
نهاده های دامی که با نرخ دولتی عرضه می شود، جوابگوی نیاز دامداران 
نیســت و ناگزیرند نهاده های مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با چند برابر 

قیمت تهیه کنند.

گزيدهگزيده

خبر
ظرفیت آب آشامیدنی شهرهای 

گلستان اضافه می شود

گلستان   مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
گلستان گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده 
توسط این شرکت تا پایان تیر ماه جاری، ۴۵۰لیتر در 
ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی تعدادی از شهرهای 

استان اضافه خواهد شد.
سیدمحمد حسینی افزود: افزودن این مقدار آب 
در راستای کمک به شرکت آب و فاضالب گلستان 
بــرای تأمین آب آشامیدنی پایدار اهالی استان 

صورت گرفته است.
وی اضافه کــرد: شرکت آب منطقه ای گلستان 
متولی اجــرای طرح های آبرسانی نیست و صرفاً 
از اواسط سال ۹۹ اجرای چند طرح این حوزه را به 
منظور کمک به شرکت آب و فاضالب استان انجام 

داد و امسال مسئولیت آن پایان می پذیرد.
حسینی بــا بــیــان اینکه طــی پنج ســال گذشته 
وضعیت اعتباری گلستان در اجــرای طرح های 
آبرسانی خوب نبود و حداکثر سالی ۲۰۰ میلیارد 
ریال تخصیص می یافت، ادامه داد: با پیگیری های 
استاندار و نمایندگان مــردم استان در مجلس 
شــورای اسالمی و همچنین حمایت وزارت نیرو 
وضعیت اعتباری طرح های آبرسانی گلستان از 

سال گذشته رشد بسیار خوبی پیدا کرده است.
وی بیان کــرد: مجموع اعتبارات حــوزه آبرسانی 
گلستان ســال گذشته از ۲۰۰ میلیارد ریــال به 
۲هزارمیلیارد ریال افزایش یافت و این اعتبارات 
پس از سفر پارسال رئیس جمهور به استان به 

۴هزارمیلیارد ریال افزایش یافت. 
حسینی، بزرگ ترین طــرح آبرسانی ایــن شرکت 
را آبرسانی به گرگان دانست و افزود: در این طرح 
۱۱حلقه چاه آب در حال حفر است که برخی از آن ها 
تا دو هفته آینده و تعدادی هم تا پایان تیر ماه جاری 

به شبکه آبرسانی این شهر وصل خواهند شد.

سایت ویژه 
دفع پسماندهای پزشکی 
در اصفهان ایجاد می شود

اصفهان   معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اصفهان از ایجاد سایت ویژه دفع پسماندهای 
پزشکی با کمک شرکت های دانش بنیان خبر داد.

مهران زینلیان اظهار کرد: یکی از مهم ترین مسائل 
مطرح شده در نخستین جلسه مدیریت پسماند 
استان، موضوع دفع پسماندهای پزشکی استان 
بود که طبق مصوبات پیشین در این  باره باید دو 

راهکار کوتاه مدت و بلندمدت ارائه می شد.
وی ادامه داد: از این رو در این جلسه مقرر شد به 
عنوان راهکار کوتاه مدت، با انعقاد قرارداد از ظرفیت 
موجود شرکت فعال در این زمینه در اصفهان برای 

دفع پسماندهای پزشکی استان استفاده شود.
زینلیان در ادامه به همراهی دانشگاه علوم پزشکی 
ایــن استان در دفــع پسماندهای پزشکی اشــاره 
کرد و افزود: همچنین به عنوان راهکار بلندمدت 
مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کمک 
شرکت های دانش بنیان، سایت ویژه دفع پسماند 

پزشکی در استان ایجاد کند.
وی گــفــت: بــررســی جانمایی ســایــت پسماند 
شهرستان های غرب اصفهان مورد بررسی قرار 
گرفت که در مورد محل آن به جمع بندی رسیدند 
و تأییدیه محیط زیست را نیز داشــت. از این رو 
قرار شد برای اجــرای طرح در اسرع وقت، برنامه 
زمان بندی ارائــه شود. زینلیان با اشــاره به نهایی 
شدن جانمایی سایت دفع پسماند شهرستان های 
مبارکه، شهرضا و دهاقان خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه جانمایی این سایت در دهاقان، تأییدیه 
محیط زیست دارد و تجهیزات سایت خریداری 
شــده، کارخانه مدیریت پسماند در شهرستان 

دهاقان تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
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برق ۳۸ اداره پرمصرف آذربایجان غربی قطع شد
آذربایجان غربی   مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
بــرق آذربایجان غربی از قطع بــرق ۳۸ اداره پرمصرف 

استان خبر داد.
طاهر کیامهر از قطع برق ۳۸ اداره پرمصرف استان خبر 
داد و گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و به دنبال ابالغ 
مصوبه هیئت وزیران مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق 

ادارات و دستگاه های اجرایی، دستگاه های اداری و دولتی 
سطح استان مورد سنجش قرار گرفته و برق اداراتی که 

اقدام به کاهش مصرف نکرده اند قطع خواهد شد.
وی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح کاهش ساعات کار 
ادارات به منظور صرفه جویی در مصرف برق، بیش از 
۳۱۰ اخطاریه قطع برق به دستگاه های اجرایی در سطح 

استان صادر شده که درنهایت به دنبال رعایت نکردن 
الگوی مصرف تعیین شده توسط برخی از ادارات، برق 

۳۸ دستگاه دولتی قطع شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
تصریح کرد: تمامی دستگاه ها و ادارات سطح استان 
باید مصرف برق خود را به میزان ۳۰ درصد نسبت به روز 

مشابه سال قبل در ساعات اداری و ۶۰ درصد در ساعات 
غیر اداری نسبت به روز جاری کاهش دهند.

وی در ادامــه خاطر نشان کرد: برای وصل دوبــاره برق 
این ادارات، باالترین مقام دستگاه مربوط باید تعهد 
دهد. در صورت تکرار، اسامی آن ها از طریق رسانه ها 

اعالم می شود.

خبر
آذربایجان شرقی

  آذربایجان شرقی در مرز مهران زائرسرا 
ایجاد می کند

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان 
شرقی گفت: نخستین زائرسرای استان برای 

استفاده زائران و خادمان موکب های اربعین 

حسینی در پایانه مرزی مهران در حال ساخت 
است. علی حق بیگی در توضیح ساخت نخستین 
زائرسرای استان آذربایجان شرقی در پایانه مرز 

مهران افزود: عملیات ساخت این زائرسرای مرزی 
با مشارکت استانداری در زمینی به مساحت 

۳هزار مترمربع با زیربنای هزار و ۷۰۰ مترمربع 
در حال اجراست و امیدواریم تا اربعین امسال 

به بهره برداری برسد. وی از هماهنگی مدیران 
و خادمان موکب های استان برای حضور در 

اجتماع بزرگ پیاده روی اربعین حسینی خبر داد 

و افزود: امسال ۳۸ موکب دارای پروانه فعالیت با 
کارگروه های تخصصی و فنی؛ شامل کمیته های 
اسکان، تغذیه و بهداشت و درمان به زائران در مرز 

عراق و شهرهای نجف، کربال، کاظمین و سامرا 
خدمات پذیرایی ارائه خواهند کرد.

سمنان   اســتــانــدار سمنان گفت: ۱۵ هــزار 
میلیارد تومان تسهیالت برای استان سمنان 
در سفر رئیس جمهوری به این استان تصویب 
شد که ۴ هــزار میلیارد تومان بــرای طرح های 
عمرانی است و حدود ۸۰ درصد آن جذب شد.

سید محمدرضا هاشمی بیان کــرد: در سفر 
رئیس جمهوری به استان سمنان، برای ۱۲هزار 
و ۵۰۰ نفر از مــردم در مجموع ۲۱۵ میلیارد 
تومان تسهیالت قرض الحسنه تصویب شد 
کــه تــا کنون بــه ۵ هــزار نفر توسط پنج بانک 

عامل، تسهیالت پرداخت شده است.

وی افــــزود: اســتــان ســمــنــان ۱۴.۴ درصـــد از 
تسهیالت سرمایه در گردش کشور را دریافت 
کرد که در نتیجه برای ۹۵۰ نفر ایجاد اشتغال 
شد و ۴۰ واحــد تولیدی راکــد به چرخه تولید 

بازگشت.
استاندار سمنان گفت: در حوزه اشتغال، استان 

سمنان بعد از ایالم در مقام دوم قرار دارد.
هاشمی با بیان اینکه ۶۰ هــزار واحــد مسکن 
در اســتــان ســمــنــان ســاخــتــه مــی شــود، بیان 
کـــرد: ۳۰هـــزار واحـــد مسکن در شهر جدید 
ایوانکی و ۳۰ هزار واحد در سایر نقاط استان 

سمنان ساخته می شود. استان سمنان بعد 
از خــراســان جنوبی دومــیــن اســتــان در حــوزه 

ساخت مسکن است.
وی افزود: در سرخه و بیارجمند مشکل برای 
ساخت مسکن، مسئله تأمین زمین است. با 
این حال ۴۷۵ هکتار زمین از راه  الحاق یا تغییر 

کاربری تأمین شد.
هاشمی با بیان اینکه مبلمان شهری سمنان 
ــران باشد، گفت: ورودی  باید مــورد پسند زائ
ــرای جذب  شهر سمنان مناسب نیست و ب

گردشگر باید رسیدگی شود.

خبرخبر

جذب ۸۰ درصد 
از اعتبار عمرانی سفر 

رئیس جمهوری 
به سمنان  

البرز   فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیــســت کــشــور گفت: 
برای ایمنی بیشتر محیط بانان 
در پایش زیستگاه های جانوری 
و محیط زیست، ایــن قشر به فناوری نوین 

مجهز می شوند.
جــمــشــیــد مــحــبــت خــانــی افــــــزود: یــکــی از 
مأموریت های اصلی محیط بانی کشور، مبارزه 
با مخربان محیط زیست به ویژه شکارچیان 

متخلف و غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه در این عرصه محیط بانان 
۱۵۰ شهید و بیش از ۳۰۰ جــانــبــاز تقدیم 
نــمــوده انــد، اظــهــار کــرد: بیشتر ایــن عزیزان 
توسط شکارچیان غیرمجاز، شهید یا مجروح 

شده اند.
محبت خانی گفت: در همین راستا امسال 
یکی از مــوضــوعــات در دســتــور کــار سازمان 
حفاظت محیط زیست، آموزش محیط بانان، 

بــا کیفیت  بــاالتــر اســت. نخستین دوره آن 
بــا آمـــوزش ۹۰ محیط بان در مــرکــز آمــوزش 
ــوت  ــا دعـ ــرج و بـ ــ مــحــیــط بــانــی کـــشـــور در ک
محیط بانان از ســراســر کشور آغــاز شــده تا 
آموزش هایی در ابعاد اجتماعی، پیشگیری، 
حقوقی و قانون به کارگیری سالح را فرا بگیرند 
و بــا دســت پــر بــه مناطق و اســتــان هــای خود 

بازگردند.
وی تصریح کرد: خودروهایی که محیط بانان 
در اختیار دارند یا مستهلک اند یا جوابگوی 
مسیرهای صعب العبور نیستند. امیدواریم 

نوسازی خودرویی انجام شود.
محبت خــانــی تــعــداد محیط بانان سراسر 
کشور را ۳ هزار و ۸۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: 
بر اساس ساختار سازمانی تعداد محیط بانان 
بایستی به حدود ۸ هزار نفر برسد که تاکنون 
۵۰ درصـــد محیط بانان کــشــور بــرابــر چــارت 

تأمین شده است.

خوزستان   مـــعـــاون وزیـــر 
آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور گفت: جمع آوری مدارس 
کانکسی با جمعیت دانش آموزی کمتر از ۱۰ نفر 

از اولویت های این سازمان است.
مهرهللا رخشانی مهر بیان کــرد: جمع آوری 
مدارس کانکسی از یک سال گذشته با یک روند 

خوب در خوزستان آغاز شده است.
ــرد:  ــر آمــــوزش وپـــــرورش اظــهــار ک ــ مــعــاون وزی
خوشبختانه تعداد قابل توجهی پروژه نیمه تمام 
مدرسه سازی در مناطق روستایی شهرستان 
رامشیر وجــود دارد که بــرای تکمیل آن هــا باید 

برنامه ریزی کرد.
وی افزود: اولویت این سازمان، تکمیل طرح های 
نیمه تمام مدرسه سازی است که از محل منابع 
ملی و یا استان و خیران، تأمین اعتبار می شوند.

رخشانی مهر بیان کرد: تعدادی از این طرح ها 

را می توان تا مهر ماه تکمیل کرد و سایر طرح ها 
را نیز می توان در دهه مبارک فجر تحویل داد.

ــر آمـــوزش و پـــرورش اظــهــار کــرد:  مــعــاون وزی
در نخستین تخصیص منابع ســال ۱۴۰۱ 
ــرای تکمیل ایــن طــرح هــا را  اعــتــبــارات الزم ب

تأمین خواهیم کرد.
ــرای یــک طــرح جدید  ــه داد: بـــرای اجـ وی ادامـ
مدرسه سازی در شهرستان رامشیر تصمیمات 
خوبی گرفته شده و از محل اعتبارات نفت و یا 
محرومیت زدایی، نخستین طرح شهری را در 

این منطقه آغاز خواهیم کرد.
رخشانی مهر بیان کرد: هشت استان وجود دارد 
که سرانه آموزشی آن ها زیر ۵.۲ مترمربع و زیر 
متوسط کشوری اند و خوزستان جزو این هشت 

استان است.
وی ادامــه داد: از دیگر برنامه های این سازمان 
جــمــع آوری کانکس های فرسوده و خریداری 

کانکس های جدید برای مناطق محروم است.

محیط بانان به فناوری نوین 
مجهز می شوند

مدارس کانکسی زیر ۱۰ دانش آموز 
جمع آوری می شوند

خبرخبر



محیط زیست 
ایران وضعیت 
مناسبی ندارد
رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: 
متأسفانه محیط 
زیست ایران در وضعیت 
مناسبی قرار ندارد و 
در این شرایط وظیفه 
تک تک ماست که 
حساسیت بیشتری 
برای صیانت از این 
حوزه داشته باشیم.

وی اظهار کرد: 
امیدواریم فرهنگ 
 دوستی با طبیعت به 
فرهنگی غالب در کشور  
تبدیل شود و هیچ 
تخلفی در این حوزه 
اتفاق نیفتد.

خبر

تدوین 
بانک جامع 
تولیدکنندگان 
ملزومات عفاف 
و حجاب 
در کرج 

البرز   
دبیر قرارگاه عفاف و 
حجاب فرمانداری کرج 
گفت: بانک جامعی از 
تولیدکنندگان ملزومات 
عفاف و حجاب را در 
کالنشهر کرج تهیه 
کرده ایم.
سپیده غفاری اظهار 
کرد: بیش از ۳۰ 
تولیدکننده ملزومات 
عفاف و حجاب در 
شهرستان کرج برای 
عرضه تولیدات خود 
در رویداد ستر ثبت 
نام کردند. از این تعداد 
بیش از ۵۰۰ طرح به 
دبیرخانه ستر ارسال 
شد که استقبال قابل 
توجهی بود.
وی بیان کرد: 
رویداد ستر، یک 
سیاست گذاری 
فرهنگی – اجتماعی 
برای ساماندهی 
فعالیت تولیدات حوزه 
عفاف و حجاب در 
کالنشهر کرج بود.
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خبر بوشهر   شــهــر آبــپــخــش با 
داشتن نخلستان بسیار، وجود 
مواد اولیه مناسب و صنعتگران 
خالق در تولید صنایع  دستی 
حصیری، به عنوان شهر ملی 
حصیربافی در کشور به ثبت 
رسیده اســت. حصیربافی یکی از قدیمی ترین 
صنایع  دستی بــوده که به عنوان منشأ نساجی 
شناخته می شود. نمونه ها و مدارک بدست آمده 
گواه آن است که نخستین زیراندازهای بشر از نی 
و گیاهان ساخته می شد و نخستین سرپناه پس از 
زندگی در غارها، به کمک نی و حصیر پدید آمده 
است. حصیربافی در مناطق مختلف بسته به نوع 
زندگی و شرایط اقلیمی و… به طور خاصی رواج دارد 
و استان بوشهر نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و نخلستان زیاد، از دیرباز یکی از مراکز ساخت و 

تولید حصیر در کشور بود.

حصیربافی در بوشهر  ◾
استان بوشهر و به طور ویژه شهر آبپخش با توجه 
به فراوانی برگ و الیاف خرما، از قدیم تولید انواع 
محصوالت حصیری یکی از فعالیت های مردمان 
این دیار بود. به همین دلیل بسیاری از ساکنان این 
شهر در اوقات فراغت در کنار کشاورزی، حصیربافی 

کرده و از این طریق کسب درآمد می کنند.
 
مواد اولیه حصیربافی  ◾

پیش نخل )برگ درخت خرما( اصلی ترین مواد 
اولیه برای تولید حصیر، پنگاش )ساقه درخت 
خرما(، سوزن، درفش، رنگ و چاقو دیگر وسایل 

اولیه برای تولید حصیر است.

تکنیک حصیربافی  ◾
در تکنیک حصیربافی از پیش نخل، به دو شیوه 
ساده و یا رنگ شده استفاده می شود که برای این 

تکنیک، پیش را از ساقه درخت نخل جدا کرده و 
پس از تمیز کردن آن با توجه به ظرافت محصولی 
که قرار است تولید شود، یک پیش را به دو یا چند 
قسمت تقسیم می کنند. محصوالتی چون سفره 
حصیری، کاله، تک، زنبیل و بادبزن با این تکنیک 

بافته می شوند.

مهم ترین محصوالت حصیری  ◾
تک )نوعی فــرش حصیری(، تویزه )دستبافته  

حصیری دایـــره ای شکل به عنوان سینی(، تلی 
ــالت(، سپک )ظرفی  )ظــرفــی بـــرای نــگــهــداری غـ
سینی  مانند برای پاک  کردن گندم(، چاکان )سبد 
ــرای تـــرازو نیز  جــمــع آوری خرماست که گاهی ب

استفاده می شود.(

بازار هدف  ◾
حصیربافی از جمله صنایع کم هزینه؛ اما ارزآور 
است و با در نظر گرفتن تمهیدات هوشمندانه 

می توان نهایت بهره وری را از این هنر در راستای 
اشتغال زایی و رونق اقتصادی داشت.

نــوآوری و خالقیت در تولید متناسب با نیاز روز 
جامعه، نوعی بازاریابی و شناسایی بــازار هدف 
است که بهبود معیشت هنرمندان و به چرخش 

درآمدن چرخه اقتصادی را به دنبال دارد. 
در حال حاضر این رشته از صنایع  دستی بومی 
بوشهر، بسیار مــورد استقبال بازارهای داخلی 
و خارجی قــرار گرفته و هر سال تعداد زیــادی از 
محصوالت حصیری به کشورهای حاشیه خلیج  

فارس صادر می شود.

حصیربافی در حال حاضر  ◾
حصیربافی همچنان به شکل و کاربرد قدیم خود، 
تولید و در بـــازار عرضه مــی شــود. همین مسئله 
موجب شــده در زندگی های پر از رنــگ و تجمل 
امروزی، این هنر رنگ خود را از دست داده و کم کم 
مصالح طبیعی آن، جــای خــود را بــه پلیمرهای 
صنعتی بدهند. با این وجود این هنر ساده و در عین 
حال ظریف و انعطاف پذیر، در صورتی که در کنار 
دیگر آثار صنایع  دستی قرار بگیرد، می تواند جایگاه 
خود را در دکوراسیون های مدرن و امروزی باز کند. 

نتیجه   ◾
هنگامی که امکان دسترسی به مــواد اولیه در 
منطقه ای فــراهــم بــاشــد، پیشرفت، شکوفایی 
و درآمـــدزایـــی حـــوزه صنایع  دستی آن منطقه 
امکان پذیر می شود. البته به شرط آنکه بتوان از 
فرصت های موجود استفاده کــرد. هنرمندان و 
صنعتگران شهر آبپخش در سال های اخیر از 
فرصت ها و پتانسیل های موجود استفاده کرده 
و توانسته اند صنایع  دستی شاخص خود را که 
حصیربافی بوده، در داخل و خارج کشور معرفی 
کنند و از این طریق به افزایش اشتغال، تولید و 

درآمدزایی رسیده اند.

گذری بر صنایع دستی استان بوشهر

»آبپخش« 
شهر ملی حصیربافی 

خبرخبر
روزروز

بوشهر   مدیر کــل پزشکی قانونی اســتــان بوشهر از 
افزایش 6۰ درصــدی مصدومان رانندگی در استان طی 
دو مــاه نخست ســال خبر داد و گفت: تعداد فوتی های 
حــوادث رانندگی در این مدت کاهش یافته اســت. علی 
سامان پور اظهار کرد: پزشکی قانونی یک سازمان وابسته 
به قوه قضائیه است که خدمات گسترده ای در زمینه های 

مختلف به جامعه ارائه می کند. وی اضافه کرد: هم اکنون 
6 شهرستان دارای پزشکی قانونی هستند که فقط در 
شهرستان های دشتستان، بوشهر و کنگان ساختمان 
تحت تملک داریم و در جم دو اتاق در دادگستری داریم 

و در دشتی و گناوه نیز خدمات در مطب انجام می شود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر از انجام 18 هزار و22۰ 

مورد معاینات بالینی در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: 
رتبه 29 کشور را در این زمینه داریم که آمار پایینی است. 
سامان پور با اشاره به افزایش معاینات اجساد ارجاعی به 
پزشکی قانونی طی سال گذشته خبر داد و خاطرنشان 
کرد: تعداد فوتی های حوادث رانندگی نیز سال گذشته ۰.9 

درصد افزایش یافت.

وی بیان کرد: طی دو ماه نخست امسال تعداد پرونده های 
به نتیجه رسیده پزشکی قانونی استان بوشهر 26 درصد 
افزایش یافته اســت. وی کمبود امکانات و پزشک را از 
مشکالت اساسی پزشکی قانونی عنوان کرد و افزود: انتظار 
داریم با حمایت مسئوالن و تأمین اعتبارات مورد نیاز، زمینه 

رفع نیازها و ارائه خدمات بیشتر در استان فراهم شود.

خبر
کردستان

  یک هزار و ۷۴۲ پروژه نیمه تمام 
در کردستان وجود دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان 
گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته در حال 

حاضر یک هزار و ۷۴۲ پروژه نیمه تمام استانی 

داریم که برای اتمام این طرح ها، ۵۳ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است. ارسالن ازهاری به 
تفکیک این میزان پروژه از نظر درصد پیشرفت 

پرداخت و اظهار کرد: اکنون ۲۸۴ پروژه نیمه تمام 
استانی با پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰درصد در 

استان وجود دارد که تکمیل آن ها نیازمند ۹ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد ریال است. وی آمار پروژه های 

نیمه تمام باالی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در 
استان را ۳۸۵ طرح با ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار 

مورد نیاز اعالم کرد و افزود: برای تکمیل ۵۵۶پروژه 

با پیشرفت فیزیکی باالی ۳۰ درصد نیز باید ۱۹ 
هزار میلیارد ریال اعتبار نقدی تأمین شود.

ازهاری یادآور شد: ۵۱۷ پروژه مستمر هم در 
استان داریم که برای اتمام آن ۱۲ هزار میلیارد ریال 

نیاز است.

معرفی محصوالت 
سیستان و بلوچستان 
به بازرگانان هندوستان

سیستان و بلوچستان   تور صنعتی نشست 
اعضای خوشه بسته بندی خرمای ســراوان و 
نظام پیمانکاری فرعی )SPX(شرکت شهرک های 
صنعتی سیستان و بلوچستان با رئیس اتاق 

بازرگانی ایران و هند برگزار شد.
ــر عــامــل شــرکــت شــهــرک هــای صنعتی  مــدی
سیستان و بلوچستان گفت: با هدف هم افزایی 
ــرای امــکــان صــادرات  و ارائـــه راهــکــارهــای الزم ب
مــحــصــوالت واحـــدهـــای تــولــیــدی مستقر در 
شهرک ها و نــواحــی صنعتی اســتــان در قالب 
تــور صنعتی بــه کــشــور هــنــدوســتــان، نشست 
اعــضــای خــوشــه بسته بندی خــرمــای ســـراوان 
SPX( سیستان و  و نظام پیمانکاری فرعی )
بلوچستان با رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند در 
دفتر اتاق بازرگانی مشترک دو کشور برگزار شد.
ــورت  ــار کـــــرد: در صـ ــهـ ــی اظـ ــکـ عــلــیــرضــا راشـ
ــرگــزاری  فــراهــم شـــدن شــرایــط الزم در زمـــان ب
نمایشگاه های بین المللی در کشور هندوستان، 
تور صنعتی خارجی با حضور سرمایه گذاران، 
ــدی و اعـــضـــای  ــیـ ــولـ ــران واحـــــدهـــــای تـ ــ ــدیـ ــ مـ
خوشه های کسب و کار مستقر در شهرک ها 
 و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان 

برگزار می شود.
ــادآور شــد: از دیــگــر اهـــداف بــرگــزاری تور  ــ وی ی
صنعتی،  بــازدیــد اعــضــای خوشه بسته بندی 
خرمای ســراوان و نظام پیمانکاری فرعی استان 
)SPX( در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع کشاورزی و... آشنایی با بازارهای هدف 
صادراتی است. راشکی خاطر نشان کرد: استان 
سیستان و بلوچستان با داشتن ۳۰شهرک و 
محصوالت گوناگون با استفاده از ظرفیت هایی 
چون دسترسی به سواحل مکران، دریای عمان و 
دارا بودن مرزهای طوالنی با کشورهای افغانستان 
و پاکستان نقش مؤثری در اشتغال و توسعه 

شرق کشور ایفا می نماید.

مصرف آب شرب در گیالن
 بیشتر از میانگین کشوری

گیالن    مدیر عامل شرکت آب و فاضالب گیالن 
گفت: سرانه مصرف آب شرب در گیالن بیشتر 

از میانگین کشوری است.
ــقــای تصفیه  ــار علیپور در خــصــوص ارت مــازی
آب آشامیدنی در گیالن اظهار کــرد: فــاز دوم 
بزرگ ترین تصفیه خانه آب گیالن در سنگر از 

توابع شهرستان رشت راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه عــالوه بر رشت در آستارا نیز 
ارتقای تصفیه خانه این شهرستان را در درست 
داریم، افزود: تصفیه خانه شهرستان رودسر در 

دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
ــه صــورت  علیپور گــفــت: در 11 شــهــرســتــان ب

عملیاتی در حال کار هستیم.
وی با بیان اینکه 26 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
اســت تــا کــارهــا در بخش فــاضــالب اســتــان به 
مراحل مطلوبی برسند، تصریح کرد: از آنجایی 
که اعتبار سالیانه کمتر از ایــن اعتبار است، 
مقرر شد با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
تفاهم نامه ای امضا کنیم و عالوه بر رشت، در 
چهار شهرستان فومن، سیاهکل، الهیجان 
و رودســر نیز تفاهم نامه جدیدی با این قرارگاه 

ببندیم.
مدیر عامل شرکت آب و فــاضــالب گیالن در 
ادامــه و در خصوص میزان سرانه مصرف آب 
آشامیدنی گیالن اضافه کرد: سرانه مصرف آب 
آشامیدنی گیالن بیشتر از میانگین کشوری 

است.

استان بوشهر و به طور ویژه شهر آبپخش با توجه به فراوانی برگ و الیاف 
خرما، از قدیم تولید انواع محصوالت حصیری یکی از فعالیت های مردمان 
این دیار بود. به همین دلیل بســیاری از ساکنان این شهر در اوقات فراغت 

در کنار کشاورزی، حصیربافی کرده و از این طریق کسب درآمد می کنند.
گزيدهگزيده

زنجان   اســـتـــانـــدار زنــجــان 
ــه اجـــــــرای  ــکــ ــ ــن ــ ــان ای ــ ــیـ ــ ــا بـ ــ ــ ب
هــوشــمــنــدســازی یـــارانـــه نــان، 
ــردم  ــود و مـ ــ مــوفــقــیــت آمــیــز ب
و نانوا ها از  طــرح استقبال کــردنــد، گفت: 
کارتخوان های هوشمند در تمام نانوایی ها 

نصب شد.
محسن افشارچی اظهار کرد: خوشبختانه 
طرح تغییر ارائه یارانه آرد به خوبی در استان 

اجرا شده و مشکل خاصی ندارد.
وی با بیان  اینکه تمام نانوایی های استان 
زنجان )بیش از هزار و6۰۰( به کارتخوان های 
جدید مجهز شده اند، گفت: خوشبختانه 
هم مردم و هم نانواها از این طرح استقبال 
ــد خرید نان  کــردنــد و هیچ مشکلی در رون

وجود ندارد.
استاندار زنجان تأکید کرد: این طرح به مرور 

در دیگر استان های کشور اجرا خواهد شد.
وی در پایان گفت: در این طرح، قیمت نان 
به هیچ وجه تغییر نکرده و فقط روش خرید 
نــان تــفــاوت کـــرده اســـت. بــه عــبــارتــی دیگر 
خرید فقط با استفاده از ایــن کارتخوان ها 
امکان پذیر است و از سوی دیگر خرید نقدی 
هم دیگر مثل گذشته قابل قبول برای نانوا ها 
نیست و شهروندان باید هنگام خرید نان 

حتماً کارت بانکی همراه داشته باشند.
افشارچی گفت: حتی در ایــن طــرح عالوه 
ــز یــارانــه آرد به حساب نــانــوا، روزانــه  بر واری
1۵درصــد کل تراکنش ها به شکل تشویقی 

به حساب نانوایان واریز می شود.

مــحــمــدرضــا  خوزستان   
اقــتــداری؛ دانشجوی 8۳ ساله 
مقطع کارشناسی دانشگاه پیام 
نور دزفول افراد را به تحصیل و 

علم آموزی تشویق می کند.
ــراد کم سن تر در  اگرچه تحصیل در کنار اف
برخی افــراد سبب خجالت یا خودکم بینی 
می شود؛ ولی با توسعه آموزش های نهضت 
سوادآموزی، این فرهنگ در جامعه جا افتاد 
و در حال حاضر هیچ محدودیت سنی برای 

تحصیل در هر مقطعی وجود ندارد.
حال شرایط به گونه ای شده که افــراد مسن 
و عالقه مند بــدون ترس در مراکز فرهنگی و 
آموزشی حضور یافته و تحصیل می کنند که 

این نکته بسیار مثبتی است.

این حرکت فرهنگی و همراهی مردمی موجب 
شده عزت نفس افراد مسن در حال تحصیل 

نیز باالتر رود.
مــحــمــدرضــا اقـــتـــداری بــا 8۳ ســـال ســـن، در 
ترم آخر کارشناسی آمــوزش زبــان انگلیسی 

تحصیل می کند.
کرمی می گوید: پیش از این، افرادی با حدود 
7۰ سال در دانشگاه تحصیل کرده اند؛ ولی 
تاکنون مفتخر به حضور دانشجویی به سن 

آقای اقتداری نبوده ایم.
هدف وی از تحصیالت دانشگاهی افزایش 
تبحر در تــدریــس اســت. او بــر ایــن موضوع 
تأکید دارد که تا زمان، فرصت و انرژی داریم 
باید تحصیل کنیم که مبادا در آینده پشیمان 

شویم.

اجرای هوشمندسازی یارانه نان در زنجان 
موفقیت آمیز بود 

 دانشجوی ۸۳ ساله دزفولی 
و تشویق افراد به تحصیل

خبرخبر

افزایش ۶۰ درصدی مصدومان رانندگی در بوشهر
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