
پاک  پیشانی  روی  از  را  عرقش  آستین،  گوشه  با 
می کند. صورتش کامالً سیاه شده و وقتی دستش 
را روی پیشانی اش می کشد، تمام آستینش سیاه 
می شود. علی روحی ۳۵ سال است عمرش را پای 
این کوره گذاشته است. خودش می گوید: »شغل 
آبا و اجدادیمان است.« او صاحب کارگاه بلورسازی 
»مهدی صنعت« در قرچک است و از مشکالتی 
هنرمندان  دامـــن  ــا  روزهـ ــن  ای کــه  صحبت می کند 

گرفته  را  آبگینه  و  بلور  شیشه، 
است. او صبح که می آید تا غروب 
همراه کارگرانش پای کوره است و 

از دل آتش، نان درمی آورد ...

شائبه جدید کاربران فضای مجازی

گنج مخفی در زیر تخت جمشید؛ شایعه یا واقعیت؟
خاموشی کوره ها 

به دلیل افزایش هزینه انرژی

شیشه نازک 
اشتغال 

»بلورسازان« 
ترک برداشت
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مطالبه متقاضیان از دولت

وام 200 میلیون تومانی 
مسکن  روستایی 

چه شد؟

بیمارستان صحرایی 
در مرز خسروی راه اندازی می شود

سردار آزمون هزینه آبرسانی
 19 روستای گلستان را تقبل کرد

اقدامات خوبی برای حقابه 
رودخانه هیرمند انجام شده است

سامانه مدیریت اطالعات و رصد 
اتباع بیگانه  رونمایی شد
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دستگاه قضا به 2 میلیون
 مترمربع فضای اداری نیاز دارد

تهران   معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی 
قوه قضائیه گفت: بر اساس استانداردهای 
میلیون   4 ــه  ب بـــودجـــه،  و  بــرنــامــه  ســـازمـــان 
این  و  داریـــم  نــیــاز  اداری  فــضــای  مترمربع 
میلیون   ۲ تنها حــدود  حــال حاضر  در  قــوه 

مترمربع فضای اداری در اختیار دارد.
از  بسیاری  کــرد:  اظهار  شاهرخیان  ابراهیم 
فضاهای اداری موجود، مستهلک و فرسوده 

هستند که نیاز به تعمیر و بازسازی دارند.
از  یــکــی  اداری،  فــضــای  داد:  ادامـــــه  وی 
همکاران  و  رجـــوع  ــاب  اربـ عــمــده  مشکالت 
ماست. بسیاری از ساختمان های قوه قضائیه 
استیجاری اند که مشکالت و موارد متعددی 
رفــع مشکل فضای  اســـت.  کـــرده  ایــجــاد  را 
اداری شهرستان پردیس برای ایجاد فضایی 
ــاب رجـــوع و هــمــکــاران، قابل  ــ مــنــاســب ارب

قدردانی است.
قــوه  عــمــرانــی  و  پشتیبانی  مــالــی،  مــعــاون 
قضائیه با اشاره به سختی کار همکاران در 
این قوه، خاطرنشان کرد: حجم باالی پرونده 
اداری، تجهیزات  کمبود فضای  مراجعان،  و 
بسیار سخت  کاری  شرایط  پایین  مزایای  و 
ایجاد  مــا  همکاران  ــرای  ب فرسایی  طاقت  و 
خارج  در  همکاران  از  بسیاری  اســت.  کــرده 
از وقت اداری و روزهای تعطیل نیز در حال 
رسیدگی به پرونده های مراجعان هستند که 

قابل تقدیر است.
آیــت هللا  ریاست  دوره  در  کــرد:  اضافه  وی 
قوه قضائیه،  در  رئیسی  ابراهیم  دکتر سید 
استفاده  با  قوه قضائیه  تبیین سند تحولی 
از ظرفیت ها و دانش همکاران داخل و خارج 
انجام شد و سند تبیین و در دوره ریاست 
پیدا  ارتقا  دوره  اژه ای  غالمحسین محسنی 
قــوه قضائیه  راه  عــنــوان سند  بــه  کــه   کــرد 

مدنظر همه مسئوالن است.
ــی  ــی، پــشــتــیــبــانــی و عــمــران ــ ــال ــ ــاون م ــعــ مــ
قوه قضائیه درباره اقدامات انجام شده برای 
رفــاهــی کارکنان  امــکــانــات  افــزایــش مــزایــا و 
نیروی  توسعه  کــرد:  خاطرنشان  نهاد،  این 
مستمر  پــرداخــت  مــالــی،  منابع  و  انسانی 
گرفتن  نــظــر  در  مــزایــا،  افــزایــش  و  حــقــوق 
اطاله  و  پرونده ها  برای  فوق العاده  پرداختی 
خرید  وام  و  قرض الحسنه  وام  دادرســـی، 
کاال که به مرور به تمام استان ها تخصیص 

می شود. داه 
ــد: طــبــق مــذاکــرات  ــادآور شـ شــاهــرخــیــان یـــ
راه و شهرسازی و سایر  با وزیر  انجام شده 
تأمین  بــرای  اقداماتی  مرتبط،  دستگاه های 
مسکن کارکنان قوه قضائیه در دست انجام 
رسانی  اطالع  نهایی شدن،  از  و پس  است 

خواهد شد.

جمعیت بیکار استان کرمان؛
109 هزار نفر 

استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  ســازمــان  رئیس  کرمان   
کرمان گفت: ۱۰۹ هزار نفر جمعیت بیکار استان بوده و نرخ 

بیکاری استان ۱۱.۳ درصد است.
جعفر رودری؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت استان کرمان ۱.۳ 
درصد است، اظهار کرد: ۲ میلیون و 4۱۰ هزار نفر جمعیت 
باالی ۱۵ سال استان کرمان است که در سن کار قرار دارند.

وی با عنوان اینکه حدود ۱۰۹ هزار نفر بیکار در استان کرمان 
وجــود دارد، گفت: سال گذشته بــرای حــدود ۲۲ هــزار نفر 
اشتغال زایی خالص در استان کرمان انجام شد و ۱۲ درصد 
اشتغال ایجاد شده در کشور مربوط به استان کرمان است 

که در واقع عملکرد قابل قبولی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره 
به اینکه نرخ بیکاری در استان کرمان ۱۱.۳ درصد بوده که 
تقریباً بیشتر در حوزه بانوان است، افزود: نرخ مشارکت 
استان 4۰.۳ درصد بوده که نسبت به جمعیت روستایی 

استان به کل کشور 4۱.8 درصد است.
وی با بیان اینکه یکی از معضالت بازار کار در ایران نسبت 
به سایر کشورهای دنیا، پایین بودن نرخ مشارکت است، 
استان  در  تا ۳۵ ساله  بیکاری جوانان ۱8  نرخ  داد:  ادامــه 

کرمان ۲۳.4 درصد بوده که یک شاخص مهم است.
رودری با اشاره به اینکه ۳6 درصد از جمعیت استان کرمان 
که در سن کار قرار دارند، شاغل هستند، بیان کرد: بیکاری 
باالی جوانان به ویژه جوانان تحصیلکرده یک نکته راهبردی 

در استان کرمان است.
گفتنی است از ابتدای امسال اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر در 

استان کرمان در سامانه رصد ثبت شده است.

دستگاه های دولتی با پرداخت 
اجاره بهای غیرمتعارف نرخ را باال می برند

هیئت  عضو  سلیمی؛  علیرضا  حجت االسالم  مرکزی  
گاهی سازمان های  گفت:  اسالمی  شــورای  رئیسه مجلس 
ــرای  ــاره   بــهــای غــیــرمــتــعــارف ب ــا پــرداخــت اجــ ــتــی نــیــز ب دول
ساختمان های مورد نیاز، بستر را برای افزایش قیمت های 
اجاره فراهم می کنند و مبنای غلط و اشتباهی را پایه گذاری 

می کنند که باید جلو این اقدام گرفته شود.

وعده آبرسانی مسئوالن تا بهمن ماه سال جاری 

چشم دریاچه ارومیه به تونل انتقال آب، خشک شد
ارومیه – سکینه اسمی   بعد 
از بارها وعده افتتاح تونل انتقال 
سال  طی  ارومیه  دریاچه  به  آب 
بــازرس  اکــنــون  امــســال  و  گذشته 
غربی  آذربایجان  بازرسی  سازمان 
ــاح ایـــن طـــرح در  ــت ــت ــد اف مــی گــوی

صورت پیگیری به بهمن ماه موکول شد.
به  زاب  رودخـــانـــه  از  آب  انــتــقــال  عظیم  ــروژه  ــ پ
دریاچه ارومیه که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان 
هزینه برای ساخت آن شده است و بنا به گفته 
مسئوالن استانی اگر با هزینه های امروز محاسبه 
گردد ۱۲هزار میلیارد تومان دولت برای این پروژه 

اعتبار تخصیص داده است.
رودخانه  از  آب  انتقال  تونل  پــروژه  افتتاح  وعــده 
شاخص ترین  عنوان  به  ارومیه  دریاچه  به  زاب 
پـــروژه احــیــای دریــاچــه ارومــیــه، از بهار ســال ۹۹ 
به دی ماه و بهمن ماه سال  شروع شد. سپس 
قبل و بعد از آن به بهار سال جاری موکول شد؛ 
امــا با وجــود ایــن وعــده هــای مکرر اکنون بــازرس 
سازمان بازرسی آذربایجان غربی می گوید اگر این 
طرح پیگیری شود، بهمن ماه امسال به ایستگاه 

بهره برداری می رسد.
احیا  ستاد  طــرح هــای  قالب  در  ارومــیــه  دریــاچــه 
قرار بود از سال ۱۳۹4، در مدت ۱۰ سال به تراز 
روند معکوسی  روزها  این  برسد.  اکولوژیک خود 
بحرانی  به وضعیت  روز  به  روز  و  گرفته  به خود 

خود نزدیک تر می شود.

ورود سازمان بازرسی  ◾
بنا به آخرین آمارهای منتشره توسط وزارت نیرو 
حجم آب موجود این پیکره آبی به ۳.۰۲ میلیارد 
مترمکعب رسیده که ۱.8میلیارد مترمکعب طی 

یک سال کمتر شده است.
ماه  هشت  در  آذربایجان  آبــی  نگین  آبــی  حجم 
پربارش سال، تنها ۲۹۰ میلیون مترمکعب بیشتر 
شده و با توجه به ورود به فصل گرم و کم بارش 
احتمال وخیم تر شدن شرایط دریاچه دور  سال 

از ذهن نیست.
ده ها  و  میلیاردی  هزینه های  هــدررفــت  کنار  در 
طرح در قالب ستاد احیای دریاچه ارومیه چشم 
امیدها به اتمام طرح تونل کانی سیب و انتقال 
آب از زاب به دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ ترین 
پــروژه نجات این تــاالب اســت. چشم امیدی که 
دولــت هــای  و  مسئوالن  متعدد  وعــده هــای  اسیر 

گذشته شده است.

انتقال ۶۵۰ میلیون مترمکعب   ◾
است  طول  کیلومتر   ۳6 دارای  کانی سیب  تونل 
شده  حفاری  خاتم االنبیا)ص(  قرارگاه  توسط  که 
قـــرار اســت ســاالنــه 6۵۰ میلیون  اتــمــام آن  بــا  و 

مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شود.
تونل کانی سیب، تونل انتقال آب، کانال انتقال 
دریاچه  سمت  بــه  اصلی  تونل  خــروجــی  از  آب 
ارومیه و بند انحرافی »بادیناوا« چهار جزو اصلی 
طرح انتقال آب از رودخانه زاب شمرده می شوند 
از  تومان  میلیارد   ۱.44۰  ،۹۷ ســال  پایان  تا  که 
محل منابع عمومی و تسهیالت صندوق توسعه 
ملی برای این پروژه هزینه شده بود. در سال ۹8 
اثرات  با  مقابله  محل  از  یــورو  میلیون   ۱۳.6 نیز 

محل  از  نیز  دالر  میلیون   ۱۷ و  ریزگردها  مخرب 
برای  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت  باقی مانده 

تکمیل آن تخصیص یافت.
سد کانی  سیب مهم ترین تأمین  کننده آب مورد 
آبــی آذربــایــجــان اســت و  بــرای احیای نگین  نیاز 
درصد   ۹۹ ایــن ســد،  آب  انتقال  تونل  اینک  هم 
پیشرفت فیزیکی دارد که می تواند چرخه انتقال 

آب به دریاچه ارومیه را کامل کند.
از  فیزیکی  و مشکالت  موانع  برخی  ظاهر شدن 
جمله آبرفتی شدن مسیر و سختی شرایط، کار 
طرح انتقال آب از طریق تونل به دریاچه ارومیه 
را کمی به تأخیر انداخته؛ اما همین بخش پایانی 

پروژه نیز درگیر وعده های مکرر شده است.
ایــن پـــروژه شــامــل یــک ســد مخزنی بــا گنجایش 

تراز  در  کل مخزن  متر مکعب حجم  ۲۲۰میلیون 
نــرمــال بـــوده کــه اجـــرای ســد مــذکــور بــا ۱۰۰درصـــد 
پیشرفت آبگیری و در مرحله بهره برداری است که 
بر اساس گفته های نماینده کارفرما به جهت آبگیری 
سد مذکور قسمتی از اراضی کشاورزان داخل آب و 
جزو سد شده و هزینه ای افزون بر ۲۰۰میلیارد تومان 

برای تملک اراضی، مورد نیاز است.

طرح انتقال آب تا بهمن ◾
از سفر  بعد  آذربایجان  غربی  استان  بــازرس  کل 
و  غربی  آذربایجان  به  کشور  کل  بازرسی  رئیس 
از آخــریــن وضعیت دریــاچــه ارومــیــه به  بــازدیــد 

بازدید از روند اجرای تونل انتقال آب سد رفت.
گفت:  طــرح  ایــن  از  بازدید  در  روح هللا محبوبی 
بــه مــوقــع در خرید  نــکــردن  اقــــدام  مــتــأســفــانــه 
زمین های دیمی مذکور، موجب شده با توجه به 
آبگیری سد و بهره مندی زمین های اطراف از آب 
با  و  آبی محسوب  نیز  نظر  مورد  زمین های  سد، 

افزایش قیمت مواجه شوند.
»ساخت  پـــروژه  دوم  بخش  اینکه  بــیــان  بــا  وی 
در  و  ۳6کیلومتر  به طول  آب سد«  انتقال  تونل 
سازندگی  قــرارگــاه  توسط  زمین  متری   ۱4۵ عمق 

ــت، گفت:  خــاتــم االنــبــیــا)ص( ســاخــتــه شـــده اسـ
بهره برداری  برای  کارفرما  نماینده  اظهار  براساس 
ــت، مــاشــیــن آالت و  از تــونــل )آبــگــیــری( الزم اسـ
از  بیرون  به  و  جمع آوری  تونل  داخــل  تجهیزات 
نیاز  زمان  ماه  تونل منتقل شوند و دست کم ٩ 
اتمام  به  ماه  بهمن  تا  پیگیری  و در صورت  دارد 

می رسد.
بازرس  کل استان آذربایجان غربی با بیان اینکه 
کانال  »ســاخــت  عملیات  پـــروژه  دیــگــر  قسمت 
به  تونل  از  خــروجــی  آب  کــه  اســت  آب«  انتقال 
»گــدار«  رودخــانــه  به  آن  از  بعد  و  کانال هدایت 
مذکور  کانال  از  کــرد:  اظهار  شد،  خواهد  ریخته 
نیز بازدید شد که بر اساس مشاهدات، عملیات 
بــه اتــمــام رســیــده و در  ساخت کــانــال نیز کــامــالً 

مرحله آبگیری است.
واقــع  اراضـــی  تملک  در  بــه ضـــرورت تسریع  وی 
بستر  تعریض  بــرای  »گــدار«  رودخانه  مسیر  در 
الیــروبــی  عــمــلــیــات  ــزوم  ــ ل همچنین  و  ــه  ــانـ رودخـ
از  و گفت: قسمتی  کــرد  اشــاره  رودخــانــه مذکور 
رودخانه الیروبی شده و به مساحت 4.۵ کیلومتر 
از رودخانه به دلیل ادعای مالکیت اهالی بر بستر 
و حریم رودخانه با مانع مواجه شده و در صورت 
نیز  کانال  الیروبی  عملیات  مانع،  شــدن  برطرف 

6ماه طول خواهد کشید.
و تعریض  به اصالح  اشاره  با  محبوبی همچنین 
ادامــه  مهاباد  به  ارومیه  بانده  دو  جــاده  پل های 
داد: عالوه بر موارد مذکور در مسیر برای به اتمام 
تومان  میلیون   ٩٠٠ و  هــزار  مبلغ  پــروژه  رسیدن 
اعتبار نیاز است که در سفر استانی رئیس  جمهور 
با تخصیص آن موافقت شده و در انتظار ابالغ 

توسط معاون اول رئیس جمهور است.
ــه نـــه تنها  ــ ــی ــ ــه اروم ــاچــ ــ اکـــنـــون وضــعــیــت دری
به  نسبت  آن  ــراز  تـ بلکه  اســـت  امــیــدوارکــنــنــده 
باید  اســت.  رســیــده  ثبت شــده  ارتــفــاع  کمترین 
احیای  گــره  سیزدهم  دولــت  دیــد  و  ماند  منتظر 

دریاچه ارومیه را باز می کند یا نه.

دریاچه ارومیه در قالب طرح های ستاد احیا قرار بود از سال ۱۳۹۴، در مدت ۱۰ 
سال به تراز اکولوژیک خود برسد. این روزها روند معکوسی به خود گرفته و روز به 

روز به وضعیت بحرانی خود نزدیک تر می شود.
گزيدهگزيده



ملی پوشان از 
حداقل حقوق 
و دستمزد 
برخوردار 
می شوند

مریم کاظمی پور؛ 
معاون توسعه ورزش 
بانوان وزارت ورزش 
و جوانان با بیان اینکه 
بیشتر ورزشکاران 
ملی پوش ما از حداقل 
حقوق و دستمزد 
قانونی نیز محروم 
هستند، گفت: تمام 
تالش خود را به کار 
خواهیم بست تا 
ملی پوشان ما حداقل 
دستمزد و حقوق را 
دریافت کنند.

خبر

فارس   چندی پیش ویدئویی 
مبنی بر »کشف گنج مخفی 
در زیرزمین تخت جمشید و 
پنهان کاری میراث فرهنگی« 
در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد که واکنش هایی 
از سمت و سوی فعاالن و کارشناسان حوزه میراث 
فرهنگی به همراه داشت و آن را مغرضانه و با هدف 

تخریب میراث فرهنگی کشور عنوان کرد.
مطابق گفته های کارشناسان، در ویدئوی مذکور 
فردی غیرمتخصص ضمن معرفی خود به عنوان 
باستان شناس، با ادعایی کذب بیان کرده که در 
زیر تختگاه میراث جهانی پارسه )تخت جمشید( 
زیرزمینی وجــود دارد که در آن مکان گنج هایی 
کشف شــده در حالی کــه اداره مــیــراث فرهنگی 

صحت و سقم این ماجرا را انکار می کند.
سیاوش آریا؛ فعال میراث فرهنگی در استان فارس 
با انتشار مطلبی در صفحه مجازی خود نسبت 
به ادعای مطروحه واکنش نشان داد و با عنایت به 
ادله های موجود در کاوش های آبراهه ها در فصل 
دوم و سوم در میراث جهانی پارسه، آن را بی اساس 

دانست.
کاوش های آبراهه های پارسه در واقع همزمان با 
نخستین کاوش ها در پارسه و از زمــان پُروفسور 
»اِرنـِـســت هِرتسفِلد« در دوره پهلوی یکم آغاز 

شده بود.
ما فیلمی را از مؤسسه شــرق شناسی شیکاگو 
در دست داریم که وابسته به کاوش های »اِریک 
اِشمیت« اســت. در ایــن فیلم افـــرادی را نشان 
می دهد که از پلکانی که در جنوب خاور )شرق( صد 
ستون است و به درون آبراهه ها منتهی می شود، 
خــاک بــرداری می کنند. ایــن فیلم نشان می دهد 
که بخشی از آبراهه های این کاخ در همان زمان 

کاوش های نخستین، انجام شده است. 
در نقشه ای که در کتاب »پرسپولیس 2« وجود 
دارد، اِشمیت طرح کامل شبکه آبراهه های تختگاه 
پارسه به ویژه بخشی از آبراهه ها را که در زیر کاخ 
آپاداناست و به زیر کاخ َسد )صد( ستون می انجامد 
و شاخه ای که از آنجا به سوی شمال خاوری تختگاه 

می رفته نشان می دهد.
همچنین شبکه ای دیگر از آبراهه ها از محدوده 
کــاخ هَــدیــش، تَچر و کــاخ »جــی« بــه ســوی خــاور 
امتداد داشته و از زیر جنوب کاخ سه دروازه )شورا( 

به سمت خاور رهسپار می شد و در فاصله میان 
خزانه و کاخ َسد ستون به شبکه اصلی آبراهه ها 
می پیوست. هر چند این بخش در نقشه اِشمیت 
وجود ندارد و به نظر می رسد او نتوانسته آن بخش 

را به پایان برساند.

توهم بدخواهان  ◾
در این میان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، 
مطالب مطرح شده در فیلم کوتاه منتشر شده 
را غیرواقعی و توهم بدخواهان میراث فرهنگی 
دانسته و در پاسخ به آن و برای تنویر افکار عمومی، 
درباره آنچه در زیرزمین تخت جمشید وجود دارد، 

ویدئویی را منتشر کرده است.
در ایــن ویدئو حمید فدایی؛ مدیر پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشید بــا بــیــان اینکه یکی از 
شگفتی های مهندسی در تخت جمشید، شبکه 
آبرسانی این اثر است، گفت: با وجود گذشت بیش 
از 2 هزار و500 سال از زمان ساخت تخت جمشید، 
این شبکه همچنان کارکرد خود را در قامت یک 

پدیده مهندسی حفظ کرده است.
وی ادامـــه داد: بر اســاس پایش انجام شــده روی 
این شبکه به ویژه بعد از بارندگی های سیل آسای 
فروردین سال 1398 این موضوع کامالً مشخص 
شد که این شبکه چگونه توانست با کارکرد بسیار 
خوب و از طریق هدایت سریع و مناسب آب ناشی 

از بارندگی ها نجات بخش بناهای موجود در این 
محوطه باشد و از تخریب و فرسایش جلوگیری کند.

فدایی با تأکید بر این مطلب که انجام اقدامات الزم 
به دلیل احیای دوباره مسیل های آبرسانی در این 
محوطه در طول 9 دهه گذشته قطعاً در این کارکرد 
مناسب تأثیر داشته، بیان کرد: در چند سال اخیر 
پنج فصل کاوش علمی و باستان شناسی در این 
آبراهه ها و مسیل های موجود در تخت جمشید 

اجرا و پیگیری شده است.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که کاوش های 
علمی صورت گرفته با هدف احیای این آبراهه ها 
به دنبال مسدود شدن آن پس از تخریب تخت 
جمشید انجام گرفته، تصریح کرد: این کاوش ها به 
صورت مستمر و مداوم در طول سال های گذشته 

انجام شده است.
ــدی؛ سرپرست  ــو، علی اســ ــدئ ــه ایـــن وی ــ در ادام
کاوش های آبراهه های تخت جمشید با بیان این 
مطلب که مساحت تخت جمشید افزون بر 12.5 
هکتار است، اظهار کرد: در مواقع بارندگی، آب 
موجود روی سطح تختگاه محوطه تخت جمشید 
در صورت نبود آبراهه مناسب برای تخلیه آب به 
سمت پایین تر و یا جایی با ارتفاع کمتر حرکت 
می کرد که قطعاً این موضوع سبب تخریب در بناها 

و سازه های موجود در این محوطه می شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس معماران هخامنشی 

تصمیم می گیرند برای دفع آب ناشی از بارندگی ها 
در این محوطه، یک شبکه آبراهه عظیم در زیر 
کلیه کاخ ها و حیاط های موجود در محوطه تخت 
جمشید ایجاد کنند تا با یک شیب مناسب آب 
را به گوشه جنوب شرقی تختگاه هدایت کــرده و 
آنجا از طریق دریچه این آب به محوطه جنوبی و 
پایین دست تخت جمشید هدایت می شده است.
اسدی با بیان این مطلب که شبکه آبراهه تخت 
جمشید دارای چهار بخش اصلی است، گفت: 
شاهراه این آبراهه در زیر کاخ های آپادانا، صد ستون 
حیاط شمالی آپادانا و دروازه ملل واقع شده است.

ــاس تــوضــیــحــات ســرپــرســت کـــاوش هـــای  بـــر اســ
آبراهه های تخت جمشید، شبکه دوم این آبراهه در 
قسمت تحتانی کاخ های هدیش، تچر، شورا و بخش 
جلویی کاخ ملکه قرار گرفته و بخش سوم نیز که در 
واقع یک راه اصلی است و در شرق تخت جمشید 
است، آب های دو شبکه اشاره شده را تجمیع کرده و 

به قسمت های جنوبی هدایت می کند.
وی در انتها چهارمین و آخرین بخش این شبکه 
آبراهه را شبکه مختص بنای خزانه دانست که در 
حقیقت شبکه روسطحی تختگاه تخت جمشید 
محسوب می شود. وی خاطرنشان کرد: کل این چهار 
بخش اصلی در واقع یک شبکه واحد را تشکیل 
می دهند که از آن تحت عنوان شبکه آبراهه یا به 
تعبیر دقیق تر، فاضالب تخت جمشید یاد می  شود.

شائبه جدید کاربران فضای مجازی 

گنج مخفی در زیر تخت جمشید؛ شایعه یا واقعیت؟

خبرخبر
روزروز

سردار آزمون هزینه آبرسانی 19 روستای گلستان را تقبل کرد
گلستان   ســردار آزمــون؛ مهاجم ملی فوتبال ایــران و 
عضو باشگاه بایرلورکوزن آلمان عالوه بر هبه زمین، هزینه 
حفر یک حلقه چــاه، تجهیز، خرید لوله و اتصاالت و 
کمک به آبرسانی 19 روستا و شهر اینچه برون از توابع 

گنبدکاووس را تقبل کرد.
تفاهم نامه اجرای این طرح خیرخواهانه با حضور این 

ملی پوش گنبدی در امــور آب و فاضالب گنبدکاووس 
امضا شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب گلستان گفت: با 
امضای این تفاهم نامه، مشکالت بخشی از تأمین آب 
آشامیدنی 19 روستای مرزی و محروم  شهر اینچه برون 

حل می شود.

ایرج حیدریان افزود: در این تفاهم نامه، زمین حفر چاه 
به مساحت 100 مترمربع در محدوده روستای »گوزنی 
تپه« و لوله های جدار چاهی مطابق مشخصات فنی و 
تأییدیه کارفرما تهیه شده و پس از عقد قرارداد حفاری 
با یکی از شرکت های مجاز، عملیات حفر چاه توسط 

پیمانکار انجام خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضالب گنبدکاووس نیز در واکنش به 
این اقدام گفت: این اقدام موجب می شود چالش رفع 
کمبود آب شرب در این منطقه مرزی و محروم به حداقل 
برسد. حسین سعیدی راد افزود: حفر این حلقه چاه، 
15 لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی برای مردم این منطقه 

تأمین خواهد کرد.

خبر

نشست 
هم اندیشی 
قرآن و عترت
 ۶ استان کشور 
در خرم آباد 

لرستان   
مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی لرستان 
گفت: نشست 
هم اندیشی قرآن و 
عترت و امور مساجد 
۶ استان کشور در 
خرم آباد برگزار می شود.
منصور احمدی اظهار 
کرد: در این نشست 
مسائل، مشکالت و 
تنگناهای فعالیت های 
قرآنی و امور مساجد 
استان های لرستان، 
آذربایجان غربی، 
خراسان شمالی، 
مرکزی، کرمانشاه 
و خوزستان بررسی 
خواهد شد.
این نشست در قالب 
راهکارهای اجرایی 
تدوین و به استان ها 
ابالغ خواهد شد.
وی افزود: در حاشیه 
این نشست، 
سایر موضوعات و 
نیازمندی های فرهنگی، 
هنری و رسانه ای استان 
را با مسئوالن وزارتخانه 
در میان خواهیم 
گذاشت تا بیشترین 
بهره را از این کارگاه برای 
لرستان داشته باشیم.

خبر
آذربایجان غربی

   پیروان ادیان در ایران آزادی کامل دارند
اسقف اعظم خلیفه  گری ارامنه کل آذربایجان با رد 

ادعای دشمنان در خصوص نقض حقوق پیروان 
ادیان در ایران گفت: پیروان همه ادیان و مذاهب در 

جمهوری اسالمی ایران با آزادی کامل از حقوق 

خاصه خود برخوردارند.
»اسقف گریگور چیف چیان« در دیدار با فرماندار 

چالدران با قدردانی از مسئوالن نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران در برگزاری هر چه بهتر 
مراسم مذهبی قره کلیسا، افزود: این کار نشان از 

توجه مسئوالن به حقوق پیروان ادیان مختلف است.
وی اضافه کرد: دشمنان همواره سعی دارند از 

ایران به عنوان  نقض کننده حقوق بشر یاد کنند. 
در حالی که در ایران اسالمی، پیروان ادیان با آزادی 

کامل مراسم دینی خود را انجام می دهند.

فرماندار چالدران هم در این دیدار با بیان اینکه هر 
سال در سایه نظام جمهوری اسالمی ایران ارامنه به 

صورت آزادانه در قره کلیسای چالدران، آیین های 
مذهبی خود را به جای می آورند، ادامه داد: امسال نیز 

این مراسم مذهبی در مرداد ماه برگزار خواهد شد.

صنایع دستی کردستان
نشان ملی مرغوبیت گرفت

کردستان   مــدیــر کـــل  مـــیـــراث  فــرهــنــگــی، 
گردشگری و صنایع  دستی کردستان با بیان 
اینکه ســال گذشته 15 اثــر صنایع دستی از 
کردستان، مهر اصالت و نشان ملی مرغوبیت 
کاالی صنایع  دستی دریافت کردند گفت: در 
مجموع تاکنون 15۴ اثر از استان این نشان ملی 

را دریافت کرده اند.
یعقوب گویلیان اظهار کرد: 15 محصول صنایع 
دستی کردستان که سال گذشته موفق شدند 
نشان ملی مرغوبیت کاال را دریافت کنند؛ شامل 
یک اثر گلیم، دو اثر سراجی )چرم سازی(، سه 
اثر ساز ســازی، سه اثر چاقو ســازی و شش اثر 

نازک  کاری بود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ارزش تولیدات 
صنایع  دســتــی اســتــان افـــزون بــر یــک  میلیارد 
ــزود: ۷5۴ هــزار دالر  ــود، افـ ــال ب و 100میلیون ری
هم انــواع محصوالت صنایع  دستی که توسط 
هنرمندان استان تولید شده بود به خارج از کشور 
از جمله کشورهای عراق به ویژه اقلیم کردستان، 
آلمان و کشورهای حاشیه خلیج  فارس صادر شد.
وی ادامه داد: بیشترین حجم صادرات استان 
را نــازک  کــاری چــوب، دست بافته های سنتی، 
ــورآالت سنتی، کــالش، سفال، حصیربافی،  زی
ــه خــود  ــمــد و مــحــصــوالت چـــرمـــی بـ ــوه، ن ــیـ گـ

اختصاص داده است.
مدیر کل  میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی کردستان تعداد شاغالن صنایع  دستی 
استان را بیش از 28 هزار نفر عنوان کرد و گفت: 
افـــزون بــر 85 درصــد از شــاغــالن حــوزه صنایع 

 دستی استان را بانوان تشکیل می دهند.
ــادآور شــد: ایــن مــجــوزهــا بــرای  ــ وی در ادامـــه ی
صنعتگران فعال در رشته های رودوزی  سنتی، 
سفالگری، نازک کاری، البسه  محلی، تولیدات 
چــرم، جاجیم  بــافــی، گلیم بافی، کالش بافی، 

شال بافی و قلم زنی صادر شده است.

اداره های استان مرکزی
 پنجشنبه ها دورکار شدند

مرکزی   استاندار مرکزی گفت: اداره های دولتی 
این استان پنجشنبه ها تا پایان تیرماه جاری با 

هدف مدیریت مصرف انرژی، دورکار شدند.
فـــرزاد مخلص االئمه افـــزود: بــا توجه بــه دوره 
اضطرار مصرف برق کشور، تعطیلی اداره هــای 
دولــتــی اســتــان در نشست کــارگــروه مدیریت 

مصرف برق، برنامه  ریزی شد.
وی ادامـــه داد: ایــن تصمیم بــا هــدف کمک 
بــه بخش صنعت و کــشــاورزی گرفته شــده و 
براساس نتایج حاصل از پایش مصرف برق در 
پنجشنبه گذشته و با وجود اینکه این تعطیلی 
بی موقع بـــود، کــاهــش مــصــرف قــابــل توجهی 

حاصل شد.
استاندار مرکزی اظهار کرد: امروز تصمیم گرفته 
شد تا پایان تیر ماه که چهار تا پنجشنبه دیگر 
باقی مانده، بخش اداری تعطیل و امور مربوط به 

آن به صورت دورکاری انجام شود.
ــن تــعــطــیــلــی شــامــل  ــ مــخــلــص االئــمــه گـــفـــت: ای
حـــال دســتــگــاه هــای خــدمــات رســان نــمــی شــود و 
دستگاه هایی؛ همچون ادارات کل گمرک و امور 
مالیاتی باید به صورت شیفت یا اضافه کار خدمات 

ارائه دهند تا امور جاری مردم مختل نشود.
وی افــزود: فعالیت بانک ها هم روز پنجشنبه 
از ساعت ۷ تا 11 برنامه ریزی شده و از 11 که اوج 

مصرف است، باید تعطیل باشند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: هفته گذشته 
با اعمال تعطیلی روز پنجشنبه، 1۶ مگاوات برق 

صرفه جویی شد. 
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میهن   با گذشت بیش از یک 
هفته از خبر موافقت سازمان 
بــرنــامــه و بــودجــه بــا پــرداخــت 
تسهیالت 200میلیون تومانی 
ساخت مسکن روستایی، هنوز این موضوع 
شکل اجرایی به خود نگرفته و این در حالی 
است که حدود نیمی از فصل گرما و مناسب 

ساخت و ساز به پایان رسیده است.
ــیــکــزاد؛ رئــیــس بنیاد  چــنــدی پــیــش اکــبــر ن
مسکن اعــالم کــرد: به دنبال ایجاد وقفه در 
نوسازی واحدهای روستایی، رئیس  جمهور 
به مسئوالن سازمان برنامه و بودجه دستور 
ــرداخــت وام 200 میلیون  داد نسبت بــه پ
تومانی ساخت مسکن روستایی اقدام کنند 

که سازمان برنامه هم موافقت کرده است.
این موافقت ضمنی پس از پیگیری های مکرر 
رســانــه ای و مسئوالن بنیاد مسکن صورت 
گرفت. آن  طــور که نیکزاد گفت احتماالً تا 
پــایــان هفته آخــر خـــرداد مــاه دستورالعمل 
پرداخت این وام به بانک ها ابالغ می شود؛ اما 
بررسی ها از بنیاد مسکن نشان می دهد هنوز 

این موضوع محقق نشده است.
حـــدود هفت مــاه از مصوبه 25 آبـــان سال 
1۴00 درخــصــوص وام 200 میلیون تومانی 
ساخت مسکن روستایی با نرخ سود 5درصد 
ــذرد. گــفــتــه مــی شــود مــشــکــل اصلی  ــی گـ مـ
پرداخت این تسهیالت، مابه التفاوت نرخ 
سود آن است. تسهیالت مسکن روستایی 
5درصــد اســت که دولــت باید مابه التفاوت 

آن تا رقم 18 درصد را تضمین کند. این مبلغ 
حــدود ۴0 هــزار میلیارد تــومــان مــی شــود که 

تأمین آن در شرایط فعلی دشوار است.
با این حال برخی روستاییان در تماس های 
مکرر با رسانه ها از افزایش قیمت نهاده های 
ــراز نگرانی می کنند. در حال  ساختمانی اب
حاضر وام روستایی، 100 میلیون تومان است 
کــه بــه گفته روستاییان، رقــم قابل توجهی 
از هزینه های ساخت را پوشش نمی دهد. 
حتی بنا به اذعــان مسئوالن بنیاد مسکن، 
وام 200 میلیون تومانی هم حدود 50درصد 

هزینه های ساخت را در برمی گیرد.
تعلل در پرداخت تسهیالت 200 میلیون تومانی 
در حالی اتــفــاق افــتــاده کــه نــرخ تــورم سالیانه 

نهاده های ساختمانی بر اساس اعالم مرکز آمار 
در زمستان گذشته به 55 درصد رسیده است. 
همچنین سه ماه از فصل مناسب ساخت و 
ساز به پایان رسیده و اگر تابستان هم تمام شود، 
در بسیاری از مناطق کشور انجام ساخت و ساز 
امکان پذیر نیست. در شرایط فعلی، روستاییان 
حدود سه ماه زمان دارنــد تا واحدهای خود را 
به مرحله فونداسیون و اسکلت برسانند که با 
اوضاع کنونی بعید است وام به  موقع به دست 

آن ها برسد.

گالیه متقاضیان  ◾
بــرخــی مــتــقــاضــیــانِ چــشــم انــتــظــارِ وام 200 
میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی 

کــه بــه توصیه بنیاد مسکن بـــرای دریــافــت 
تسهیالت 100 میلیون تومانی اقدام کرده اند، 
می گویند: مسئوالن بانک به آن ها گفته اند 
اگر این وام را بگیرید دیگر وام 200میلیونی به 
شما تعلق نمی گیرد و البته بعضی دیگر هم 
عنوان کرده اند برای متمم باید دوباره مدارک 

و تضامین بیاورید.
بررسی ها حاکی از آن است که فعالیت های 
ساختمانی در روستاها در پی انتظار برای 
دریافت وام 200 میلیون تومانی دچار اختالل 

شده است. 
بر این اساس مسئوالن بنیاد مسکن با توجه به 
نوسانات نرخ مصالح ساختمانی از متقاضیان 
خواسته اند نسبت به دریافت وام 100 میلیون 
تومانی که پیش از این پرداخت می شد، اقدام 
کنند و به محض آغاز پرداخت وام 200 میلیون 

تومانی، بقیه مبلغ را دریافت کنند.
بانک ها بــا ایــن توجیه کــه حتی در صــورت 
موافقت سازمان برنامه و بودجه، جزئیات 
نحوه دریافت تضامین برای تسهیالت 200 
میلیون تومانی جزو اختیارات بانک است، 
می گویند در بــررســی شــرایــط متقاضیان، 

مختار هستند. 
در شرایطی پرداخت تسهیالت 200 میلیون 
تومانی ساخت مسکن روستایی با گذشت 
مــاه هــا هنوز شکل اجــرایــی بــه خــود نگرفته 
کــه روستاییان از نوسانات قیمت مصالح 
ساختمانی و از دســت رفــتــن فصل گــرمــا و 
شرایط مطلوب ساخت و ساز نگران هستند.

مطالبه متقاضیان از دولت 

وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی چه شد؟

گزارش



سرمایه گذاری 
300میلیاردی 

مخابرات در 
سیستان و 
بلوچستان

مدیر عامل شرکت 
مخابرات کشور گفت: 

امسال حدود 300 
میلیارد تومان در 

سیستان و بلوچستان 
سرمایه گذاری خواهیم 
کرد که بستگی به خود 

استان نیز دارد و همکاری 
ارگان های مربوط را 

می طلبد. وی اظهار کرد: 
با وجود اینکه مخابرات، 

خصوصی شده؛ اما 
همچنان نگاه ویژه در 
مناطق محروم بسیار 

گسترده انجام می شود.

خبر

پیست 
گردشگری 

موتورسواری 
در کیش ایجاد 

می شود

هرمزگان  
رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی کیش گفت: 
در راستای ساماندهی 

موتورهای شارژی، 
پیست گردشگری 

موتورسواری در این 
جزیره ایجاد می شود.
مهدی توانگر اظهار 
کرد: این پیست در 

جنوب جزیره توسط 
سازمان منطقه آزاد 

کیش به منظور تحقق 
برنامه های ساماندهی 

موتورهای شارژی ایجاد 
می شود.

رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی کیش اضافه 

کرد: این پیست 
هم اکنون در مرحله 

مشاور و طراحی قرار 
دارد که پلیس راهنمایی 

و رانندگی جزیره آن 
را به عنوان یکی از 
راهکارهای کاهش 

تخلفات و ساماندهی 
کرایه موتورهای شارژی 

در جزیره کیش 
پیشنهاد کرده است.

خبرخبر
روزروز

 قم- مهدی بخشی سورکی  
 80 کیلومتری حاشیه شمالی 
کویر قم در دل شن های روان 
ایــن منطقه، بنایی عظیم و 
مستحکم با بــرج و باروهای 
استوار، چشم هر رهگذری را 

به خود خیره می کند.
ــوده، کــاروانــســرای  ــرسـ ــنــای قــدیــمــی و فـ ــن ب  ایـ
دیر گچین نام دارد که روزگاری در دوره ساسانی 
ــا آن ســاخــتــار معماری  ایــســتــاده و اســـتـــوار ب
بی بدیلش مادر کاروانسراهای ایران نام گرفته 
که حکایت از قدمت، وسعت، نــوع ساخت و 

کاربری های زیاد آن دارد.
در کاوش های صورت گرفته باستان شناسان با 
بررسی مصالح به کار رفته در آن پی بردند که 
این کاروانسرا به دوره ساسانی تعلق دارد؛ ولی 
بعدها در دوران سلجوقی و صفوی تعمیرات و 
تغییرات اساسی در آن صورت گرفته و در دوره 
قاجار قسمت هایی نیز به آن ملحق شده است.

پررونق ترین کاروانسراهای عصر ساسانی ◾
به گــزارش مهر، سابقه تاریخی دیــر گچین را 
اگــر در کتاب های تاریخی جست وجو کنیم، 
به متونی می رسیم که عمر ایــن بنا را به هزار 
و ۷۵0 ســال قبل و به دوران اردشــیــر ساسانی 
نسبت می دهند و آن را یکی از پررونق ترین 

کاروانسراهای عصر می دانند.
دیر گچین بر سر شاهراه ارتباطی جنوب شرق 
به غرب و در مسیر قم به ری قرار دارد؛ مسیری 
کــه در گذشته یکی از پــر رفـــت و آمــدتــریــن و 

کلیدی ترین مسیرهای کشور بود.
اهمیت ایــن کــاروانــســرا در دوره سلجوقیان با 
رونق گرفتن مسیر ساوه و قم به ورامین باز هم 
بیشتر شد و کاروانسراهای دیگری به نام های 
قلعه سنگی مــحــمــدآبــاد کــاج و قلعه گلی در 

نزدیکی آن ساخته شدند تا این مسیر پر رونق، 
هر چه بیشتر آباد شود.

مورخان در آثار تاریخی به گوشه ای از کارکردهای 
ایــن کاروانسرا اشــاره کــرده انــد و بر اســاس این 
نوشته ها به نظر می رسد دیر گچین در گذشته 
مقر نیروهای سلطنتی ایستگاه میان راهــی 

بوده است.

مساحت کاروانسرای دیر گچین به ۱۹ هکتار  ◾
می رسد

اگــر گذرتان به کاروانسرای دیــر گچین بیفتد، 
می توانید چهار برج قطور را در اطراف آن ببینید 

که ارتفاع آن ها تا ۶ متر هم می رسد.
در ضلع جنوب شرقی این کاروانسرا مسجدی 
۳00 مترمربعی قرار دارد و در ضلع شمال شرقی 
آن، حیاط خلوتی طراحی شده که محل استقرار 

میهمانان ویژه و مأموران حکومتی بوده است.
در گوشه شمال غربی بنا هم آسیابی سنگی و 
در ضلع جنوب غربی، یک حمام با تمام اجزا 
از جمله سربینه، گرمخانه، خزینه و سرویس 
ــی آورد  ــان مـ ــادت بهداشتی خــواهــیــد دیــد کــه ی
چرا این کاروانسرای ۱۲هــزار مترمربعی را مادر 

کاروانسراهای ایران نامیده اند.
البته به تمام این تجهیزات داخلی باید ملحقاتی 
مثل بنای قلعه گلی کنار کاروانسرا، کوره آجرپزی، 
آب انبار و قبرستان را در خارج از کاروانسرا اضافه 
کنید که با احتساب آن ها مساحت این بنا به ۱۹ 

هکتار می رسد.

خصوصیات کلی کاروانسرای دیر گچین ◾
علیرضا بخشی با تشریح ویژگی های این کاروانسرا 
اظهار کرد: بنای دیر گچین از جمله بناهای چهار 
ایوانی است که بر خالف بسیاری از کاروانسراها، 
عالوه بر اتاق  ها، حجره  ها، ایوان ها، شترخوان  ها 
ــژه، دارای حیاط وسیع،  و فضاهای اقامتی ویـ

حمام عمومی، سرویس های بهداشتی، آسیاب، 
حوض خانه، مسجد، دکان های خرید و فروش کاال 
و حیاط خلوت است و در خارج بنا، آتشکده، کوره 

آجرپزی، آب انبار و قبرستان وجود دارد.
ــرد: این  کــارشــنــاس مــیــراث فرهنگی عــنــوان کـ
گستردگی خاص در طول دوران گذشته، عالوه 
بر اهمیت این ناحیه و راه ارتباطی موجود در آن، 
نشان از توجه ویژه حکومت های مرکزی و محلی 

به این بنا بوده است.
وی افزود: طراحی ورودی کاروانسرای دیر گچین 
بــه گــونــه ای اســت کــه مسافران را از فاصله ای 
دور به سمت خود می خواند و هشتی ورودی، 
کاروانیان را به داخل هدایت کرده و در عین حال 
که کاروانسرادار و نگهبان، بر ورود و خروج نظارت 
دارند، حیاط مرکزی برای خستگان از راه رسیده، 

فضایی امن و پرجنب و جوش است.

وضعیت نامناسب کاروانسرای دیر گچین ◾
کــاروانــســرای دیــر گچین در گــذر زمــان و به دلیل 
بی توجهی های صورت گرفته، روز به روز بیشتر به 
مرز نابودی نزدیک شده و تا همین چند سال پیش 
به عنوان مکانی برای نگهداری شترها و احشام 

عشایر محلی مورد استفاده قرار می گرفت.
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
ــن کــاروانــســرا را در تــاریــخ ۱ مهر ماه  دســتــی ای
۱۳8۲ با شماره ثبت ۱0۴08 به فهرست آثار ملی 
ایران اضافه کرد. پس از ثبت ملی بنا، مرمت و 
تعمیرات اضطراری و نجات بخشی اثر آغاز شد 
و تا سال ۱۳8۵ ادامه داشت که البته این کار هم 
به دلیل کمبود اعتبارات با روند کندی پیگیری 
شد و اعتبارات قطره چکانی، کفاف مرمت این 

اَبَرکاروانسرا را نمی داد.
ــال و روز خــوشــی  ــــن روزهـــــا حــ ــر گــچــیــن ای ــ دی
نــدارد و با وجــود اینکه در ســال ۱۳۹۵ به دلیل 
ــار نفیس  وضعیت نامناسبش از فهرست آث

میراث فرهنگی کــشــور خـــارج شــده و از سوی 
ــار تاریخی و  صندوق احیا و بــهــره بــرداری از آث
فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شده؛ اما به 
گفته کارشناسان باستان شناسی و گردشگری، 
مرمت های دســت وپــا شکسته و غیر اصولی 
انجام گرفته و استحکام بخشی های نادرست، 
تغییر کاربری نامناسب و مخرب و نحوه نگهداری 
نادرست کاروانسرا زخمی دیگر بر پیکره این 
ســازه تاریخی انداخته و احیای آن بیشتر به 
ایــن کاروانسرا آسیب وارد کــرده و چهره آن را 

مخدوش کرده است.
مــدیــر عــامــل صــنــدوق احــیــا و بــهــره بــرداری از 
بناهای تاریخی و فرهنگی وقــت اعـــالم کــرده 
بود دیر گچین طبق قرارداد با هزینه ای بیش از 
۲00میلیارد ریال برای مرمت و تجهیز به کانون 
اتومبیلرانی واگذار می شود. حال باید پرسید آیا 
مفاد این قرارداد عملیاتی شده یا خیر که به نظر 

می رسد این گونه نباشد.
ــار تــاریــخــی،  عــالقــه مــنــدان بــه گــردشــگــری و آثـ
ــوردی، رصــدگــری ســتــارگــان، عکاسی و  ــرن ــوی ک
همچنین مسافران نوروزی در قالب تورهایی از 
این اثر تاریخی بازدید می کنند. البته تعداد آنان 
انــدک است که به نظر می رسد برنامه خاصی 
ــای جذب  ــرای ایـــن جــاذبــه تــاریــخــی در راســت بـ
گردشگران و عموم عالقه مندان برای دیدن این 
اثر تاریخی وجود ندارد و پیوست فرهنگی نیز 

برای آن تعریف نشده است.
ــیــن فــهــرســت  گــفــتــه شــــده دیــــر گــچــیــن در ب
۵۶کاروانسرایی است که پرونده آن برای ثبت در 
فهرست میراث جهانی یونسکو فرستاده شده 
است. در سال جاری بازدیدهایی از سوی نماینده 
یونسکو از این مجموعه نیز صورت گرفته؛ اما 
باید دیــد با ایــن اوصــاف و وضعیت نامناسب 
این کاروانسرا این نهاد جهانی، ثبت آن را تأیید 

می کند یا خیر.

خبر
اقدامات خوبی 

برای حقابه رودخانه هیرمند
 انجام شده است

سیستان و بلوچستان   رئــیــس ســازمــان 
مدیریت بحران کشور با بیان اینکه عدم آورد 
رودخانه هیرمند مشکالت زیادی را برای مردم 
شــمــال سیستان و بلوچستان ایــجــاد کــرده 
است، گفت: کشور دوست و برادر؛ افغانستان 
برابر قانون باید حقابه ایران را بدهد و در این 

راستا اقدامات خوبی انجام شده است.
حسن نامی با بیان اینکه ایران در یک منطقه 
ــع شــده،  ــ وســیــع بــا ظــرفــیــت هــای فـــــراوان واق
ــم که  ــزار کیلومتر مــرز داریـ تصریح کـــرد: 8هـ
بخش عــمــده ای از آن در اســتــان سیستان و 

بلوچستان است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید 
ــزود: در  بر اینکه آینده ایــران روشــن اســت، اف
آیــنــده ابــرقــدرت هــا زدوده می شوند و جهان 

شاهد ابرقدرت نخواهد بود.
وی ادامه داد: امروز جمهوری اسالمی صاحب 
ــــم غــاصــب صهیونیسم  ــــدرت اســـت و رژی ق
بین الملل تمام تــالش خــود را می کند تا این 
قدرت را در هم بشکند؛ اما با هوشیاری مردم و 
نیروهای امنیتی ایران اسالمی این رژیم جعلی 

به اهداف خود نخواهد رسید.
ــران  ــامــی بـــا تــأکــیــد بـــر انـــجـــام وظـــایـــف مــدی ن
خاطرنشان کــرد: همه دستگاه ها مأموریت 
دارنــد پیشنهاد بودجه خــود را به مسئوالن 

ذی ربط ارائه دهند.
وی تأکید کرد: سیستان و بلوچستان یکی از 
مهم ترین و راهبردی ترین استان های کشور به 
شمار می آید؛ چرا که این منطقه، دروازه ورود 

به آب های اقیانوسی است.
اســتــانــدار سیستان و بلوچستان نیز اظهار 
کرد: در اسناد تهیه شده ۶ ظرفیت برای کشور 
برشمرده اند کــه هــر ۶ مــورد را در ایــن استان 
داریم بدین معنی که ظرفیت های یک کشور 

را منطقه داریم.

راه اندازی آشپزخانه امدادی
 برای زلزله زدگان چارک 

هرمزگان   معاون اجتماعی ستاد اجرایی 
ــدازی  فرمان حضرت امـــام)ره( هرمزگان از راه ان
آشپزخانه امدادی برای زلزله  زدگان بندر چارک 

در کمپ اضطراری خبر داد.
ــان زاده بــیــان کـــرد: پــس از وقــوع  ــری ــی ســجــاد ام
ــداوم در غــرب هــرمــزگــان، حسب  زلــزلــه هــای مـ
دستور مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امـــام)ره( هرمزگان و مدیر عامل بنیاد احسان 
وابسته بــه ستاد اجــرایــی بــه کمک گــروه هــای 

امدادی منطقه آمد.
ــان زاده در حــاشــیــه بـــازدیـــد از مــنــازل  ــریـ ــیـ امـ
آسیب دیده مــردم در بندر چــارک عنوان کرد: 
قرارگاه جهادی و خدمت رسانی ستاد اجرایی 
و بنیاد احــســان وابسته بــه ســتــاد اجــرایــی با 
همکاری گروه های جهادی همکار ستاد جهت 

امدادرسانی به مردم آسیب دیده اقدام کردند.
امیریان زاده اظهار کرد: وقوع زلزله های مداوم 
در استان هرمزگان و به ویــژه غــرب هرمزگان 
ــردم سبب  ضــمــن آســیــب زدن بــه مــنــازل مــ
وحشت در بین ساکنان گــردیــده که باید در 
راستای تجهیز کمپ اسکان و توزیع چادر بین 

مردم اقدام گردد.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی افـــزود: توزیع 
ــردم و  ــ ــادر بــیــن م بــســتــه هــای معیشتی و چــ
راه انـــدازی آشپزخانه امــدادی بــرای ساکنان در 
کمپ اضطراری از اولویت های این ستاد بوده که 

با حمایت بنیاد احسان انجام می پذیرد.
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سالن ورزشی آموزش و پرورش سمنان در اختیار خانواده ها قرار می گیرد
سمنان   با اجرای طرح شهید خرازی، مجتمع های ورزشی 
آمــوزش و پــرورش استان سمنان آخر هفته ها در اختیار 

دانش آموزان و خانواده های آنان قرار می گیرد.
علیرضا حاجی قاسمی؛ معاون تربیت بدنی و سالمت 
اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار کرد: از امروز 
طرحی موسوم به شهید خــرازی با هدف طرح آزادســازی 

مجموعه های آموزشی و ورزشــی در استان سمنان اجرا 
مــی شــود تــا مجموعه ها و مکان هایی کــه امــکــان انجام 
فعالیت های ورزشی را دارند و متعلق به آموزش و پرورش 

هستند، در اختیار دانش آموزان و والدین قرار گیرند.
وی گفت: طرح آزادسازی مجموعه های آموزشی و ورزشی 
با رویــکــرد خــانــواده مــحــوری و دسترسی آســان والــدیــن و 

دانش آموزان به فضاهای ورزشی، ایجاد نشاط، شادابی 
و امیدآفرینی در خانواده ها، غنی سازی اوقــات فراغت، 
پیشگیری از اضافه  وزن و چاقی، اجرای فعالیت های ورزشی 
بــرای ارتقای ســواد حرکتی و ترویج و توسعه ورزش هــای 

همگانی آغاز شده و با جدیت در حال پیگیری است.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 

ــازی مجموعه های  استان سمنان تصریح کــرد: با آزادسـ
ورزشی به دنبال چرخش تحولی، از اختصاصی سازی به 
عمومی سازی، عدالت محوری با رویکرد مردم محوری و 
مردمداری هستیم. حاجی قاسمی بیان کرد: در این راستا 
ــرورش استان سمنان، آخر  اماکن متعلق به آمــوزش و پ

هفته ها در اختیار خانواده ها قرار می گیرند.

خبر
تهران

   خدمت ورامینی ها به زائران اربعین
فرماندار ورامین گفت: چهار موکب از شهرستان 

ورامین در کشور عراق به زائران حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( خدمت رسانی می کنند که 

جزو ظرفیت های ارزشمند در این حوزه است.

مجید درویشی اظهار کرد: اربعین حسینی یکی از 
عظیم ترین و باشکوه ترین جریان های فرهنگی دینی 
است و هر شخصی در هر جایگاهی برای پاسداشت 

اباعبداهلل  این حرکت عظیم سیل مشتاقان آقا
الحسین)ع( با جان و دل باید فعالیت کند.

وی افزود: نگاه به برگزاری مراسم اربعین باید فراتر 
از نگاه ساختاری و دستوری باشد و همه باید هر 

چه در توان دارند برای تکریم و تسهیل زائران چه در 
داخل کشور و چه در کشور عراق انجام دهند.

فرماندار ورامین با توجه به تقویت ظرفیت 

شهرستانی در خصوص اربعین حسینی خاطرنشان 
کرد: چهار موکب شهرستان ورامین در کشور عراق 
به زائران آقا اباعبداهلل الحسین)ع( خدمت می کنند 
که مقدمات الزم جهت تسهیل روند خدمت رسانی 

در کشور عراق و ایران فراهم شده است. 

»دیر گچین« در آرزوی ثبت جهانی 

مادر کاروانسراهای ایران، مهجور مانده است 

هرمزگان   مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان گفت: 
این شرکت ۴ هزار میلیارد ریال 
از مشترکان خود طلب دارد که 
بیشترین میزان مطالبات مربوط به بخش اداری 

و دولتی و نیروهای مسلح است.
عبدالحمید حمزه پور با اشاره به اینکه این میزان 
بدهی، تأثیر منفی در ارائه خدمات به مشترکان 
و مردم دارد، یادآورشد: شرکت آب و فاضالب 
اســتــان هرمزگان بــه صــورت خــودگــردان اداره 
می شود و بــرای تأمین هزینه های خود نیاز به 

وصول مطالبات از مشترکان است.
وی بیان کــرد: شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
بـــرای تأمین و تــوزیــع آب شــرب در شهرها و 
روســتــاهــا، پــرداخــت حقوق کــارمــنــدان خــود و 
ارائـــه خــدمــات بهینه در بخش های مختلف 
اعــم از اتفاقات، فنی، آزمایشگاه و مانند آن 

نیازمند تعامل و همکاری مشترکان خــود در 
پرداخت به موقع آب بهاست. ساالنه ۱۴هزار 
میلیارد ریال صرف خرید تضمینی آب تولیدی 

آب شیرین کن ها در هرمزگان می شود.
مدیر عامل شرکت آب و فــاضــالب هرمزگان 
از خرید تضمینی ساالنه نزدیک به ۱۴ هزار 
میلیارد ریــال آب تولیدی آب شیرین کن های 
بخش خصوصی در استان خبر داد و گفت: 
خرید تضمینی هــر مترمکعب آب تولیدی 
آب شــیــریــن کــن هــا طبق تعرفه ســال گذشته 
۱80هزار ریال است که مشترک مبلغ ناچیزی 

از این عدد را تا سقف الگوی مصرف می پردازد.
وی بیان کــرد: در حــال حاضر ۴۷ درصــد کل 
ظرفیت آب شیرین کن های کشور در هرمزگان 
تولید می شود که با اضافه شدن ظرفیت های 
ــان از آب تــولــیــدی  ــزگـ ــرمـ جـــدیـــد، ســهــم هـ
آب شیرین کن ها به ۶۱ درصد کل کشور می رسد.

الــبــرز   ســـامـــانـــه مــدیــریــت 
اطالعات و رصد اتباع بیگانه با 
عنوان اختصاری »مدارا« با هدف 
پیشگیری و مقابله با جرائم با 
حضور رئیس حفاظت و اطالعات قوه قضائیه 
ــورای مــدیــران دادگــســتــری کل  در نشست شـ

استان البرز در کرج رونمایی شد.
 حسین فاضلی هریکندی در آیین رونمایی از 
»سامانه مدیریت اطالعات و رصد اتباع بیگانه« 
 با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان البرز 
در سال گذشته از رسیدگی به 8۱۱هــزار و ۳۴۵ 
فقره پرونده در مراجع قضایی استان خبر داد 
و اظــهــار کــرد: تــعــداد پــرونــده هــای یکتا در این 
مدت ۳۳۴ هزار و۶۵۳ فقره پرونده بود و با وجود 
افزایش ۱۱درصدی ورودی پرونده در سال ۱۴00، 
با تــالش همکاران، ۶ درصــد افــزایــش عملکرد 
در رسیدگی به پرونده ها به نسبت سال ۱۳۹۹ 

داشتیم. وی  با اشــاره به ایجاد سه قــرارگــاه در 
دادگستری کل استان البرز به منظور تسریع در 
رسیدن به اهداف تحول و تعالی قضایی در استان 
افــزود: قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با 
تغییر کاربری، قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرائم 
خاص و قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت در 

استان البرز ایجاد شده است.
فاضلی با اشـــاره به ایجاد »سامانه مدیریت 
اطالعات و رصد اتباع بیگانه« برای نخستین 
بار در کشور در استان البرز که با همت دبیرخانه 
شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان به 
بهره برداری رسیده است، گفت: در استان البرز 
آمار دقیقی از اتباع بیگانه وجود ندارد؛ اما سال 
گذشته حدود ۳/۱ درصد از پرونده های ثبت 
شده اشخاص، تابعیت غیرایرانی داشتند که 
بیشترین آن هــا اتباع کشورهای افغانستان، 

آذربایجان، عراق و کویت بودند. 

آب و فاضالب هرمزگان از مشترکان
 طلبکار است

سامانه مدیریت اطالعات و رصد اتباع بیگانه 
 رونمایی شد

خبرخبر



مناطق مسکونی 
البرز به بافت 
زندان ها نزدیک 
شده است

استاندار البرز با تأکید 
بر انتقال زندان ها 
در این استان گفت: 
رشد شهرنشینی، 
مناطق مسکونی البرز 
را به بافت زندان ها 
نزدیک کرده است. 
مجتبی عبداللهی 
با اشاره به شرایط 
استان البرز به  واسطه 
موانع و دغدغه های 
اجتماعی، فرهنگی و 
استقرار زندان های 
ملی بر ضرورت انتقال 
زندان های ملی از این 
استان تأکید کرد.

خبر

درخشش 
اعضای کانون 
پرورش فکری 
خوزستان در 
جشنواره ملی 
»نقاشی آب«

خوزستان  
 سه عضو کانون 
پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان خوزستان 
موفق به کسب مقام 
برگزیده در جشنواره 
ملی نقاشی آب شدند.
آنیسا رضانژاد ۱۰ ساله، 
آرشیدا جهانپور هشت 
ساله و آرسن حامدیان 
۶ ساله از اعضای کانون 
پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان خوزستان 
با مربیگری شیرین 
فتحی به عنوان نفرات 
برتر جشنواره ملی آب 
معرفی شدند.
گفتنی است وزارت 
نیرو با همکاری صندوق 
کودکان ملل متحد 
)یونیسف( و وزارت 
آموزش و پرورش، در 
راستای نگاه توسعه 
پایدار به منابع ارزشمند 
آب کشور با زبان 
مشترک هنر نقاشی، 
جشنواره ملی نقاشی 
آب ویژه کودکان و 
نوجوانان را
 برگزار کرده است.
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افقی ◾
 ۱. ستون هایی از مـــواد معدنی کــه از 
کــف غــار بــاال آمــده انــد – ضمیر اتحاد 
ــشــه داری – فیلسوف فرانسوی   2. ری
قرن ۱9- جذب کننده 3. بازرگان – مادر 
 عــرب – خون بها – پرنده آش سردکن 
4. مجازات شرعی – از وسایل گرمایشی 
منزل - جیوه 5. ســربــه  راه – دســتــار - 
بــااهــمــیــت ۶. شــهــری در ایـــالـــت ژنــو 
سوئیس - شهری در آذربایجان شرقی 
- حـــرف فــاصــلــه 7. بــیــچــاره – آهنگر 
انقالبی ایران باستان – سلطان جنگل 
ــه ای ابــریــشــمــی - پــارچــه یا  ــارچـ 8. پـ
فــرش کهنه و پوسیده- خــراب 9. گاز 
ضدعفونی – مرزها - جاهل ۱۰. سودای 
ناله – قرض و دین - فواق ۱۱. بخشش و 
کرم – خوراکی های ساخته شده از کاکائو 
- قاتل جنگل ۱2. شترمرغ امریکایی 
- »گریختن«+»پشت سر« - حرف 
انتخاب ۱3. مرموز – سخنان بیهوده 

ــدا – ریـــزه ۱4. ابـــزار انتقال  – صــوت ن
مایعات – استطاعت مالی – هم صدا 
۱5. ویــران شــده – درجـــه ای در گذشته 

باالتر از سرتیپ

عمودی ◾
 ۱. خودکشی – چاقوساز – بــرادر تور و 
ایــرج در شاهنامه 2. جانماز – ابزارکار 
 بــنــا – امــپــراطــور دیـــوانـــه روم باستان 
 3. افــســر – چــلــچــراغ – زن و فــرزنــد
4. اسبی با نقطه های ریز - پایه – حفره 
تحتانی قلب – سر فوتبالی 5. لنگه در – 
هوو – رکورددار تمام رده های سنی پرتاب 
دیسک کشورمان ۶. خالق – مخترع 
ماشین بخار 7. حمام – قوم و فامیل – 
ظاهر ساختمان 8. سه کیلوگرم – عامل 
انتقال وراثت – صفت سرعت حلزون 
– آب ناشنوا – انــدک 9. خاطر – ساز 
کوبه ای بومی مناطق جنوبی کشورمان 
- آرایشگاه ۱۰. رشته ورزشی راجرفدرر 

– بررسی ، تحلیل و شناخت پدیده های 
روحی ۱۱. جالل و جبروت – الیه درونی 
لباس – کاله انگلیسی ۱2. دندان سوهان 
– گهواره – زاپــاس – ابرودرهم کشیده 
۱3. ایالتی در هندوستان – مانندی 
ــده – دیگ  – دســت آمــوز ۱4. ذوب شــ
دهان گشاد - العــالج ۱5. مــادر بــاران – 
تکیه کــالم مومن – شهری در استان 
مرکزی که تغییریافته نام آتشدان است
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 تهران- مهدی ارجمند  
با گوشه آستین، عرقش را از 
ــاک می کند.  روی پیشانی پ
صــورتــش کــامــالً ســیــاه شــده 
و وقـــتـــی دســـتـــش را روی 
پیشانی اش می کشد، تمام 

آستینش سیاه می شود.
علی روحــی 35 ســال اســت عمرش را پــای این 
کوره گذاشته است. خودش می گوید: »شغل 
آبــا و اجــدادیــمــان اســـت.« او صــاحــب کــارگــاه 
بلورسازی »مهدی صنعت« در قرچک است و 
از مشکالتی صحبت می کند که این روزها دامن 

هنرمندان شیشه، بلور و آبگینه را گرفته است.
او صبح که می آید تا غروب همراه کارگرانش پای 
کوره است و از دل آتش، نان درمــی آورد. وقتی 
با او صحبت می کنم با عشق و عالقه از کارش 
حرف می زند. از اینکه با آتش، روزگار گذرانده و 
حکایت دوستی او با کوره حاال تبدیل به رفاقتی 

35ساله شده است.
البــه الی حرف هایش از روزهایی می گوید که این 
کارگاه دست کم 75 کارگر و استادکار داشت با پنج 
کوره روشن؛ اما حاال 3۰ کارگر دارد و یک کوره روشن.
او از نــامــهــربــانــی بـــه صــنــایــع  دســتــی و هنر 
شیشه گری و بلورسازی گالیه دارد و می گوید: 
»روز به روز مشکالتمان بیشتر می شود. این 
دو سال اخیر هم کرونا بالی جان ما شد و حاال 
هم قبض های نجومی گــاز شــده اســت قــوز باال 
قــوز. من که خــودم نایب رئیس انجمن در این 
شهرستان هستم، نمی توانم از پس مشکالت 

برآیم. آن وقــت چطور مــی تــوان از  و هزینه ها
دیگر فعاالن و صاحبان کارگاه ها انتظار داشت 

مشکالتشان را برطرف کنند.«
این استاد پیشکسوت صنایع  دستی می افزاید: 
»من هر ماه برای هزینه و درآمدی که در کارگاه 
دارم برنامه ریزی می کنم؛ اما وقتی ماه بعد به 
یک باره قبض گاز 2۰میلیون تومان نسبت به 
دوره قبل افزایش پیدا می کند، چطور می توانم 

برنامه ریزی داشته باشم؟«
دوباره مشغول کار می شود. آهی کشیده و می گوید: 

»همین روزهاست که اینجا را تعطیل کنم.«
 کارگاه این استاد پیشکسوت، تنها یک نمونه 
از کــارگــاه هــای شیشه گری و بــلــورســازی است 
کــه مشکالت متعدد از جمله افــزایــش بهای 

گازمصرفی سبب شده تا بعد از 35 سال فعالیت 
ــروش کارگاه  در ایــن حــوزه بــه فکر تعطیلی و ف
بیفتد. با گشت  و گذاری در شهر ری، قرچک و 
ورامین و بازدید از کارگاه های شیشه گری و صحبت 
با تولیدکنندگان شیشه و آبگینه به عمق فاجعه 
پی می برم. افزایش بی مالحظه قیمت گاز مصرفی 
و قبض های نجومی که کمر تولید کنندگان را 
شکسته، تنها یکی از مشکالت این کارگاه هاست.

تعدیل نیرو به دلیل افزایش هزینه گاز ◾
جالل قاری قرآن صاحب کارگاه تولید شیشه و 
آبگینه سپیدارجام در شهر ورامین است که دل 
پردردی از این افزایش قبض ها دارد. او می گوید: 
»از افزایش مبلغ قبض گاز شوکه شدیم؛ چون 

یک  باره انجام شد و همه ما را غافلگیر کرد.« 
این صنعتگر صنایع  دستی می افزاید: »اسفند 
99 هر مترمکعب گاز ۱2۰تومان برای ما محاسبه 
می شد. خرداد ۱4۰۰ این عدد به 25۰تومان در هر 
مترمعکب رسید و امسال نیز هر مترمکعب گاز 
5۰۰ تومان برای ما محاسبه شد که این افزایش 
چهار بــرابــری بهای گــاز مصرفی موجب شده 

دخل و خرج ما جور در نیاید.« 
او اضافه می کند: »این افزایش مبلغ قبض گاز 
در کنار سایر موارد سبب شده تا با تعدیل نیرو 
هزینه های کارگاه را کاهش دهیم. در حالی که 
سال گذشته ۱2 کارگر و استادکار در این کارگاه 
مشغول فعالیت بودند، امسال تعداد آن ها به 

چهار نفر کاهش پیدا کرده است.«

واقعیت آشکار  ◾
در خصوص حل مشکالت این هنرمندان همین 
بس که رئیس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی شهرستان ورامین، با زدن مُهر 
تأیید بر این مشکالت اظهار می کند: ورامین 
به عنوان »شهر ملی شیشه و آبگینه« ثبت شده 
و مشکالتی که امروز صاحبان کارگاه های شیشه 
و آبگینه در این شهرستان با آن روبه رو هستند، 
شایسته این هنرمندان نیست؛ چرا که در شرایط 
سخت کرونایی بسیاری از این کارگاه ها با حفظ 
نیروها و کارگران خود، تولید را ادامه دادند؛ اما 
مشکالتی مانند افزایش مبلغ قبض گاز موجب 
شده مشکالت کارگاه های شیشه و آبگینه در 

این شهرستان افزایش پیدا کند.

خاموشی کوره ها به دلیل افزایش هزینه انرژی 

شیشه نازک اشتغال »بلورسازان« ترک برداشت

خبرخبر
روزروز

کرمانشاه   سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان 
کرمانشاه گفت: با توجه به احتمال صدور مجوز برای تردد 
زائران اربعین از مرز خسروی، سه بیمارستان صحرایی در 

نزدیکی این مرز راه اندازی می شود.
با توجه به اینکه احتمال بازگشایی مرز خسروی برای تردد 
زائران اربعین وجود دارد، برنامه ریزی برای بهداشت و درمان 

زائران با توجه به گرمای هوا و شیوع بیماری های باکتریایی 
و وبــا در عـــراق، از اهمیت ویـــژه ای بــرخــوردار اســت. قباد 
محمدی؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار 
کرد: با توجه به کاهش بار بیماری کرونا به دلیل مجاهدت 
کــادر درمــان و واکسیناسیون گسترده، امسال میزبان 
زائــران عتبات عالیات خواهیم بود و مرز خسروی یکی از 

مرزهای تردد زائران در اربعین خواهد بود. وی عنوان کرد: 
سه بیمارستان صحرایی در نزدیکی مرز خسروی استقرار 
پیدا می کند و بیمارستان های ثابت در شهرستان های 
قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیالن غرب و اسالم آباد غرب از 
نظر تجهیزات و نیروی انسانی تقویت می شوند. محمدی 
با بیان اینکه دست کم 5۰ تا 7۰ آمبوالنس مــازاد در این 

شهرستان ها مستقر می شوند، گفت: بالگرد اورژانس نیز 
در منطقه مستقر است. هومن رفیعی؛ مدیر مرکز اورژانس 
پیش بیمارستانی استان کرمانشاه نیز اظهار کــرد: برای 
نخستین بار در اربعین امسال سامانه ای طراحی شده که 
مدیران سالمت به صورت کامپیوتری و لحظه ای می توانند 

وضعیت لجستیک و نیروهای خود را رصد کنند.

خبر
یزد

   صرفه جویی آب در فضای سبز یزد  
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 

یزد گفت: با توجه به مشکل کم آبی شهر یزد برای 
آبیاری فضای سبز، از طرح ترکیبی ایجاد فضای 

سبز بهره گرفته ایم که در این طرح 25درصد 

صرفه جویی آب با استفاده از روش های آبیاری 
نوین زیرسطحی صورت گرفته است. محمد 

حسن منصوری زاده اظهار کرد: طرح ترکیبی 
ایجاد فضای سبز و فضای خشک با توجه به 
کاهش منابع آبی استان و مشکل کاشت چمن و 

گیاهان پرآبخواه در شهر یزد اجرا می شود که در 
اجرای این طرح برای ایجاد فضای سبز شهری 
در کنار درختان کم آبخواه، گلکاری و فضاهای 

باقی مانده با برش های چوب پر می شود. وی 
درخصوص سرانه فضای سبز شهری یزد افزود: 

در حال حاضر890هکتار فضای سبز در شهر یزد 
وجود دارد به طوری که سرانه فضای سبز برای 
هر شهروند 0.16متر است که از میزان متوسط 

کشوری0.4 کمتر است. بنابراین برای جبران این 
سرانه، کاشت  گیاهان کم آبخواه در دستور کار است.

پزشکی قانونی بوشهر
 کمبود پزشک دارد

بوشهر   مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر 
گفت: با وجود اینکه این اداره کل از دستگاه های 
مهم و تخصصی قضایی است؛ اما با کمبود شدید 
پزشک و امکانات، دست و پنجه نرم می کند و به 

حمایت فرمانداران نیاز دارد.
سامانپور افــزود: در زمــان حاضر به دلیل کمبود 
پزشک برخی از شهرستان های استان بوشهر از 
خدمات پزشکی قانونی بی بهره اند و برای دریافت 
این خدمات باید به مرکز این استان مراجعه کنند.

وی بیان کرد: در ۶  شهرستان  استان بوشهر مراکز 
پزشکی قانونی در ساختمان ملکی مستقر هستند 
و شهرستان های عسلویه، جــم، دشتی و گناوه 
فضای مناسبی در اختیار ندارند و پزشکان به دلیل 
کمبود امکانات در مطب شخصی و یا دادگستری 
خدمات مــورد نیاز در حــوزه پزشکی قانونی را به 

مردم ارائه می دهند.
سامانپور با اشاره به ساختمان نیمه کاره پزشکی 
قانونی در عسلویه اضافه کــرد: براساس توافق 
انجام شده با پارس جنوبی قرار بود این ساختمان 
با همکاری شورای راهبردی پتروشیمی در عسلویه 
ساخته شــود؛ اما تاکنون این پــروژه با ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی به دلیل تأمین نشدن اعتبار به 

صورت نیمه کاره رها شده است.
وی ادامه داد: با توجه به بُعد مسافت، تالش بر 
این است که ساختمان پزشکی قانونی عسلویه 
هرچه سریع تر تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.
ــادآور شد: با توجه به حقوق، مزایا و  سامانپور ی
سختی کار در مجموعه پزشکی قانونی، پزشکان 
کمتری متقاضی کار در این مجموعه هستند به 
نحوی که حتی متقاضیان آزمـــون استخدامی 
سهمیه پیش بینی شــده بــرای استان بوشهر را 
تکمیل نکردند و ایــن معضل بــزرگــی بـــرای این 

مجموعه است.

اصفهان نامزد عنوان پایتخت
 جوانان کشورهای اسالمی شد

اصفهان   مدیر کل ورزش و جوانان استان اعالم 
کرد اصفهان به طور رسمی نامزد عنوان پایتخت 

جوانان کشورهای اسالمی شده است.
ــاره مصوبات جلسه ستاد  ــ جـــواد محمدی درب
ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: با توجه 
به سیاست های ابالغی براساس سند ملی جوانان 
پنج کمیته در حوزه جوانان ایجاد شده و در جلسه 
ستاد دو محور ازدواج و خانواده، اوقات فراغت و 
آسیب های اجتماعی در حوزه جوانان بیان شد 
و مدیران دستگاه ها نقطه نظراتشان و جوانان 
حاضر در جلسه نیز دغدغه ها و مطالباتشان را 
عنوان کردند. وی افــزود: در این جلسه مصوبات 
خوبی به تصویب رسید که به زودی به دستگاه ها 
ابالغ خواهد شد و دستگاه های مختلف گزارش 
اقداماتشان را هر ۱5 روز یکبار به ستاد ارســال 

خواهند نمود.
محمدی بیان کرد: در بحث اوقات فراغت، وظایف 
دستگاه های مختلف مشخص و گوشزد شد و با 
توجه ابالغیه ستاد و دستور استاندار قابلیت اجرایی 
شدن پیدا می کند. عالوه بر این در آستانه روز ملی 
ازدواج و سالروز ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین)ع( و 
حضرت فاطمه)س( طرح ها و برنامه های مختلفی 
ــواده عــنــوان شـــده، به  کــه در بحث ازدواج و خــان
دستگاه های مختلف ابالغ و پیش بینی های الزم 

در راستای اجرایی شدن آن ها انجام خواهد شد.
وی ادامــه داد: یکی از برنامه های ستاد، برگزاری 
جشنواره ازدواج در هفته آینده با عنوان »یک 
انگشت عسل« است که بــرای نخستین بار در 
شهرستان اصفهان و هشت شهرستان دیگر 

استان به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

آذربایجان شرقی   استاندار 
آذربــایــجــان شرقی بــا اشـــاره به 
ضرورت توجه به موضوع عفاف 
و حجاب گفت: ایستگاه های 
مــشــاوره ای عفاف و حجاب در سطح شهر 

تبریز ایجاد شود.
عابدین خرم با ابــراز نگرانی از دستمایه قرار 
دادن حجاب به عنوان یک تهدید اجتماعی 
ــه یـــک تــهــدیــد  گـــفـــت: عـــفـــاف و حـــجـــاب بـ

اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه دشمن بــرای مقابله با 
ســالم فرمانده جــریــان شــیــراز را ایــجــاد کــرد، 
ادامه داد: باید موضوع عفاف و حجاب تبیین 
شــود. ضمن اینکه ایستگاه های مشاوره ای 
ــدازی شده و به مردم  در سطح شهرها راه ان

مشاوره دهند.
ــراد باحجاب نیز  عابدین خــرم به تشویق اف
تأکید کرد و افزود: اقدامات تنبیهی نیز در کنار 

تشویق باید درنظر گرفته شود.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره 
به ایجاد مراکزی برای عرضه پوشاک ایرانی 
در سطح شهر افزود: باید مراکزی برای عرضه 
پوشاک ایرانی و اسالمی در سطح شهر تبریز 
ایجاد شده و با قیمت مناسب این پوشاک به 

دست مردم برسد.
ــات فــراغــت  ــ وی ســپــس بـــه فـــرارســـیـــدن اوقـ
دانش آموزان و دانشجویان اشاره کرد و ادامه 
داد: باید مربیان خــوب و دانــا جــذب شــده و 
برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشـــی در 

تمامی مدارس، سالن ها و اماکن برگزار شود.

ــور  ــاون امـ ــعـ خوزستان   مـ
فــرهــنــگــی کمیته امــــداد امــام 
خمینی)ره( خوزستان گفت: 
8۰ دانشجو زیر پوشش کمیته 
امداد امام)ره( استان به عنوان زیارت اولی در 
قالب طرح »شوق زیارت« به مشهد مقدس 

اعزام شدند.
ناصر اسکندری با اشاره به اینکه این طرح با 
حمایت خیران انجام گرفته، بیان کرد: سهم 
خوزستان در سه ماه دوم امسال، برای اعزام 
به اردوهای سراسری مشهد مقدس 44۰ نفر 
است و در تابستان مددجویان زیر حمایت 
ایــن کمیته به سفر زیــارتــی مشهد مقدس 

اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه اعزام زائران به اردوهای 

شوق زیارت با اولویت مددجویان زیارت اولی 
انجام می شود، بیان کرد: اعزام زائــران در پی 
شیوع کرونا متوقف شده بود؛ اما از امسال 
و با کاهش چشمگیر این بیماری، سفرهای 

معنوی شوق زیارت از سر گرفته شده است.
ــداد امــام  ــ مــعــاون امـــور فرهنگی کمیته ام
خــمــیــنــی)ره( خــوزســتــان گــفــت: ایـــن طــرح، 
بستری مناسب بــرای شناسایی و اعــزام آن 
گــروه از مشتاقان اهــل بیت)ع( اســت که به 

دلیل نیاز مالی، امکان زیارت ندارند.
اسکندری ادامه داد: طرح شوق زیارت عالوه بر 
فراهم آوردن امکان زیارت اماکن مقدسه برای 
نیازمندان جامعه، زمینه مشارکت نیکوکاران 
و دوستداران اهل بیت)ع( برای مشارکت در 

این طرح را فراهم کرده است.

ایستگاه های مشاوره ای حجاب 
در سطح شهر تبریز ایجاد شود

۸۰ دانشجو زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینی)ره( خوزستان به مشهد اعزام شدند

خبرخبر

بیمارستان صحرایی در مرز خسروی راه اندازی می شود
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