
دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی در خلیج  فارس 
سال ۱۳۸۸ به ثبت ملی و در سال ۲۰۱۱ میالدی به 
عنوان هشتمین میراث ناملموس ایران در اجالس 
اندونزی سازمان یونسکو به نام استان های خوزستان، 
هرمزگان و بوشهر به ثبت رسید. لنج سازی یکی از 
فــارس محسوب  کــرانــه خلیج   مــردم  بومی  صنایع 
می  شود. واژه »لنج« در مناطق دیگر ایران بسته به 
تلفظ آن مناطق، گاهی با کسر الم نیز تلفظ می شود.  
امـــروزه روی کــارآمــدن فــنــاوری هــای جدید و وجــود 
به  چــوب  از  نکردن  استفاده  بر  مبنی  نظریه هایی 

دلیل حفظ و مراقبت از جنگل ها 
و محیط  زیست طبیعی، سبب 
شده کارگاه های صنعتی جایگزین 
کارگاه های سنتی شوند و لنج های 

چوبی جای خود را...

عبور پروژه خط آهن گلستان از چهار دولت  

قطار مشهد - گرگان تأخیر دارد
میراث خوزستان در دریای فراموشی

»لنجسازی« 
صنعتیکه به
گِلنشست
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مشکالت بر تاروپود یکی از قطب های 
صنایع  دستی کشور گره انداخته است

فرشهمدانبردار رکود
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فضایمجازی،ابزاردشمن
برایتغییرفرهنگاست

فرهنگی  انقالب  عالی  شــورای  دبیر  البرز  
بــرای  دشمن  قــوی  ابــزارهــای  از  یکی  گفت: 
ولی  اســت؛  مجازی  فضای  فرهنگ،  تغییر 
فرهنگ  فضا  ایــن  وجــود  با  بتوانیم  باید  ما 

اسالمی را در جامعه پیاده  کنیم.
حــجــت االســالم ســیــد ســعــیــدرضــا عــامــلــی؛ 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، در آیین 
فرهنگی کشور  نقشه مهندسی  از  رونمایی 
ــبــرز و رونــمــایــی از ســنــد راهــبــردی  بـــرش ال
شهدای  سالن  در  کــه  الــبــرز  قــرآنــی  توسعه 
گفت:  شــد،  برگزار  البرز  استانداری  دولــت 
قدرت فرهنگ نسبت به سیاست و اقتصاد 
باالتر است. فرهنگ قوی، ضامن یک کشور 
است. اگر فرهنگ قدرتش را از دست بدهد، 
بعد از مدتی سیاست و اقتصاد هم کارایی 

الزم را نخواهند داشت.
انسانی  سرمایه  مــا  اینکه  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
ارزشمندی داریم که با برنامه ریزی و تقویت 
این سرمایه در جهت  از  فرهنگ می توانیم 
رشد و اعتالی کشور استفاده کنیم، افزود: 
به  بسیار  هــم  انــقــالب  دوم  ــام  گ بیانیه  در 
اهمیت فرهنگ تأکید شده که این موضوع 
را  فرهنگی  مــســائــل  بــه  رســیــدگــی  و  تــوجــه 

دوچندان می کند.
در  عاملی  سعیدرضا  سید  حــجــت االســالم 
فرهنگی  مهندسی  سند  تــدویــن  بــه  ادامـــه 
ــادآور شــد: معمار این  کشور اشــاره کــرد و ی
سند، رهبر معظم انقالب است. این سند در 
شورای عالی انقالب فرهنگی در سال ۹۱ یک 
بار به تصویب رسید و سال ۹۳ هم نسخه 
جدیدی از آن ارائه شد که در نسخه جدید 
به برش استانی سند مهندسی فرهنگی به 

 عنوان یک تکلیف نگاه شده است.
وی به برش استانی سند مهندسی فرهنگی 
ــزود: الــبــرز دارای  الــبــرز نیز اشـــاره کــرد و افـ
اقتصادی  حوزه های  در  ویــژه ای  ظرفیت های 
اما در حــوزه فرهنگ به   و کشاورزی اســت؛ 
واســطــه شــرایــط خــاص اســتــان ضعف هایی 
وجود دارد که امیدواریم با بهره گیری از این 
را  مشکالت  ایــن  از  بسیاری  بتوانیم  سند 

مرتفع کنیم.
این مسئول در ادامه با سهم فضای مجازی 
در تغییر فرهنگ اضافه کرد: یکی از ابزارهای 
فــرهــنــگ، فضای  تغییر  بـــرای  قــوی دشــمــن 
با وجود  باید بتوانیم  مجازی است؛ ولی ما 
این فضا فرهنگ اسالمی را در جامعه پیاده  
استقرار  انقالب،  معظم  رهبر  هــدف  کنیم. 
ــن تــمــدن از  تــمــدن نــویــن اســالمــی اســـت. ای
است  ظهور  دوران  مؤلفه های  ایشان  منظر 
که باید آن را دنبال و از ظرفیت فناوری های 

جدید برای کاهش فساد استفاده کنیم.

دستگاهقضابامشکالتفضایمجازی
برخوردکند

مرکزی   نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: دستگاه 
قضا باید مقتدرانه با معضالت فضای مجازی برخورد جدی کند.
کلی  کــرد: جریان  اظهار  نجف آبادی  دری  قربانعلی  آیــت هللا 
مبنای  بر  اسالمی  و جمهوری  اساسی  قانون  اسالمی،  نظام 
عدالت محوری است و در نظام عالم همه ذرات بر اساس قانون 
عدل، استوارند و همه نظام عالم بر عدل و توزین حکیمانه 

استوار است و همه بر اساس ترازوی حق سنجیده می شوند.
وی افزود: استان مرکزی شرایط خوبی دارد به طوری که از سالمت، 
امنیت، عدالت، رفاه توانمندی و آسایش نسبی برخوردار است 
و همه دستگاه ها ازجمله سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه قضا، 

دستگاه امنیتی و... باید همکاری و همدلی داشته باشند.
دری  نجف آبادی تصریح کرد: قضات دستگاه قضا امانتداران 
پاک  سرشت و صدیق در ادای وظیفه و تکلیف، نقش آفرینی 
می کنند و باید استقالل، صالبت و اقتدار دستگاه قضا تقویت 
شود. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: دستگاه های 
امنیتی و اطالعاتی باید نسبت به توطئه های دشمنان آگاه و 
هوشیار باشند و نباید اجازه داد استان مرکزی پاتوق فساد، مواد 
مخدر، قاچاق و... شود که دستگاه های امنیتی، انتظامی و سپاه 
اقدام های خوبی انجام دادند و همه باید هم پوشانی و هم افزایی 

داشته باشند.
دری نجف آبادی افزود: فضای مجازی باید مورد توجه دستگاه ها 
قرار گیرد که به تدبیر حکیمانه نیاز دارد و نقشه راه دستگاه های 
امنیتی، اطالعاتی و قضایی باید انسجام قدرتمند در برخورد با 
متخلفان و مجازات آن ها و اصالح مجرمان بر اساس سیاست 

جامعه باشد؛ زیرا امنیت بسیار مهم است.

طرح»نفس«درزنجانبرگزارمیشود
زنجان  معاون بهداشتی دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: طرح »نفس« به همت 
بسیج جامعه پزشکی با همکاری ماماها و پزشکان متخصص 
زنان در این استان اجرا می شود. در این طرح، مادران بارداری که 
قصد سقط جنین دارند، شناسایی و برای حفظ این فرزندان 
تالش می شود. دکتر مشهود تقی لو افزود: طرح »نفس« برای 
نخستین بار سال گذشته توسط بسیج جامعه پزشکی در 
خراسان رضوی با هدف کمک همه جانبه به خانواده هایی که 

به علل مختلف مبادرت به سقط جنین می کنند، انجام شد.

بهدلیلبیاعتباریدرختانبلوطدردولت

آفت»جوانهخوار«نفسزاگرسرابرید
کهگیلویه و بویراحمد  برگ خوار 
و جــوانــه خــوار بلوط امــســال افــزون 
و  جنگل ها  از  هکتار  ــزار  هـ  ۶۰ بــر 
مختلف  شــهــرســتــان هــای  مــراتــع 
به  را  بــویــراحــمــد  و  کهگیلویه  در 
بلوط های  دسته جمعی  گورستان 
آفت  ایــن  بــی امــان  و حمله  کـــرده  تبدیل  ــرس  زاگـ

همچنان ادامه دارد.
ــا، بــر اســـاس آخــریــن ارزیــابــی هــا  ــرن بــه گـــزارش ای
بــاشــت، منطقه  از جــنــگــل هــای  ۶۰هــــزار هــکــتــار 
چاروسا و دشمن زیاری در شهرستان کهگیلویه 
و بخشی هم  ــرگ خــوار  ب آفــت  بــه  لــنــده مبتال  و 
منطقه  در  عمدتاً  دنا  و  بویراحمد  در شهرستان 
بلوط  جوانه خوار  پروانه  آفــت  چالش  در  ــوداب  ل

گرفتار است.
از  بیش  زیستگاه  زاگـــرس  رشته کوه  دامــنــه هــای 
۵۰درصد خانوارهای عشایری کشور و تأمین کننده 
۴۰ درصد آب کشور است که هر هکتار آن ساالنه 

۶۰ تن ریزگرد را در خود رسوب می دهد.
در کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۸۷۴ هزار هکتار 
پوشش  با  بلوط  که جنگل های  دارد  وجــود  جنگل 
۹۰درصدی مهم ترین بخش جنگلی این استان است.
از  هکتار  هــزار   ۱۰۰ از  بیش  کنون  تا  ســال۹۰  از 
دچــار  بویراحمد  و  کهگیلویه  بلوط  جنگل های 
کوه های  در  آسیب  ایــن  کــه  شدند  خشکیدگی 
خاییز، لنده و بوستان بیش از بقیه نقاط استان 

خودنمایی می کند.
در  بــرگ خــوار  آفــت  از  نــاشــی  بـــروز خشکیدگی 
ــاشــت و دیــگــر  ــوط شــهــرســتــان ب ــل جــنــگــل هــای ب
را  واکنش هایی  روزهــا  این  استان  شهرستان های 
در محافل رسمی و شبکه های اجتماعی به دنبال 

داشته است.

نفس های به شمارش افتاده بلوط به دنبال عالج   ◾
ــعــال مــحــیــط زیــســتــی اســتــان  مــســتــنــدســاز و ف
کهگیلویه و بویراحمد در این باره می گوید: درباره 
پیش  مــاه  دو  حـــدود  فــن  اهــل  گفته  بــه  بلوط ها 
مبارزه  باید  بــودنــد  اول  نسل  در  آفــت هــا  وقتی 
مناطق  برخی  و  کوتاهی شد  که  انجام می گرفت 

محلول پاشی شد که ناقص بود.
جواد هادی اصل افزود: تکثیر دشمن طبیعی هم 
به خوبی انجام نگرفت و باید از کسانی که در این 
این  به  پرسید چرا فرصت  دارند  باره مسئولیت 

آفت داده شد؟
کهگیلویه  اســتــان  زیــســتــی  مــحــیــط  فــعــال  ــن  ایـ
کارشناسان  گفته  بــه  کـــرد:  تأکید  بــویــراحــمــد  و 
و  قــرار داریــم  یا چهارم آفت  االن در نسل سوم 

محلول پاشی وضع را بدتر می کند.
 
وظیفه منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد    ◾

بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بلوط  درخــتــان  خشکیدگی  از  جلوگیری  گفت: 
آفت  هجوم  مرکز  عــنــوان  بــه  باشت  شهرستان 
پروانه برگ خوار در پهنه زاگرس به اولویت کاری 
و دغدغه اصلی کارشناسان مجموعه تبدیل شده 
بدنه  آفــت در  ایــن  بــرای مهار  و حساسیت الزم 

مدیریتی کشور ایجاد شده است .
سعید جاویدبخت اظهار کرد: افزون بر۵۲هزار هکتار 

از اراضی استان به برگ خوار بلوط و جوانه خوار آلوده 
شده  که از این میزان حدود ۲۰هزار و ۴۰۰ هکتار 
آفت برگ خوار بلوط و ۳۱هزار و ۶۰۰ هکتار آن آلوده 

به آفت جوانه خوار بلوط است.
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اخیراً  که  ارزیابی هایی  اساس  بر  اینکه  به  اشاره 
انــجــام شــده ایــن رقــم بــه حــدود ۶۰ هــزار هکتار 
آفات علت های متعددی  این  ادامه داد:  رسیده، 
دارند و در سطح استان آفت برگ خوار در مناطق 

زیادی شیوع پیدا کرده است.
آفــت  اکــنــون مــرکــز  ادامــــه داد: گــرچــه هــم  وی 
باشت  شهرستان  بــلــوط،  جنگل های  بــرگ خــوار 
است؛ ولی شهرهای دیگری در منطقه چاروسا و 
دشمن زیاری در شهرستان کهگیلویه و لنده نیز 

بحث  در  و   مبتالست  برگ خوار  آفت  بحث  در 
دنا  و  بویراحمد  شهرستان  در  بلوط  جوانه خوار 

عمدتاً در منطقه لوداب است.
وی تأکید کرد: در بحث برگ خوار بلوط که بیشتر 
اوج این آفت در شهرستان باشت بوده و برگ های 
از  بیش  شده اند  خشک  منطقه  آن  در  درختان 
۱۵هزار هکتار در آن منطقه دچار آفت شده است.
متعددی  پیگیری های  کــرد:  تصریح  جاویدبخت 
آفــات انجام شده و عــالوه بر  با این  بــرای مبارزه 
پایش انجام شده در سطح استان و اعزام  چهار 
مسئوالن  منطقه،  بــه  مختلف  کارشناسی  تیم 
بــازدیــد  منطقه  از  نــیــز  کــشــوری  کــارشــنــاســان  و 

داشته اند.
از ۳۵۰ هزار هکتار در سطح  پایش بیش  از  وی 
عرصه های استان خبر داد و گفت: در این پایش 
افزون بر ۵۲ هزار هکتار از این ۳۵۰ هزار هکتار 
ــوده بـــوده و بــر اســـاس ارزیــابــی هــای جــدیــد به  آلـ

۶۰هزار هکتار رسیده است.
جاویدبخت عنوان کرد: در این مدت فعالیت های 
کارشناسی تیم گیاه پزشکی فعال شده و کارگروه 
مرکز  دانشگاه،  اساتید  از  متشکل  گیاه پزشکی 

تحقیقات، حفظ نباتات و منابع طبیعی است.
اعتبارات  آفــات،  با  مبارزه  کرد:  ابــراز  جاویدبخت 

زیادی را می طلبد و عزم ملی را نیاز دارد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  کل  مدیر 

تــصــریــح کـــرد: ایـــن آفـــت فــقــط مختص اســتــان 
حوزه  تمام  در  و  نیست  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان های  در  که  بــوده  و مشکلی  زاگــرس است 

حوزه زاگرس این آفت شیوع پیدا کرده است.
وی بیان کرد: موضوعی که وجود دارد این است 
که مبارزه با این آفت باید در زمان خاصی باشد. 
البته با توجه به مبارزات بیولوژیکی که در سطح 
این  در  مــی رســد  نظر  بــه  انــجــام شــده،  عرصه ها 

فصل بازدهی الزم را برای مقابله ندارد.
پیگیری های  وجــود   با  کــرد:  جاویدبخت تصریح 
انجام شده تاکنون در بحث اعتبارات ۱۴۰۱ منابع 
طبیعی استان نتوانسته منابعی دریافت کند؛ اما 

با جدیت پیگیر موضوع هستیم.
بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 

تأکید کرد: بر اساس حساسیت های ایجاد شده، 
استانداران حوزه زاگرس برنامه ای برای جنگل های 

زاگرس دیده اند.
وی افزود: این برنامه در سطح استانداران و معاون 

اول رئیس جمهور در دست پیگیری است.
جاویدبخت تصریح کرد: امید است با نگاه ویژه 
دولـــت مــردمــی ســیــزدهــم نسبت بــه مــوضــوع و 
پیگیری های استان بتوانیم گزارش خوبی به مردم 

بدهیم و دغدغه های پیش رو  را رفع کنیم.

اعتبار ۲۰میلیارد تومانی؛ نوشدارویی که دیر می رسد ◾
اســتــان هیچ  منابع طبیعی  ــان  اذعـ بــه  تــوجــه  بــا 
وجود  با  آفــت  ایــن  با  مــبــارزه  منظور  به  اعتباری 

پیگیری های فراوان اختصاص داده نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و 
بویراحمد در این باره گفت:  با پیگیری های مقامات 
استانی از سوی رئیس سازمان جنگل ها و منابع 
طبیعی کشور ۲۰ میلیارد تومان برای مبارزه با این 
آفت در جنگل های استان با محوریت شهرستان 

بحرانی باشت اختصاص داده شد.
علی شهابی نسب افزود: پس از آن یک تیم از 
و  بررسی  بــرای  کشور  جنگل های  سازمان  ســوی 
اعتبار  این  تاکنون  اما  استان شدند؛  وارد  اقــدام 
جذب نشده و حجم زیادی از جنگل های استان 

آسیب دیده است.



کردها همیشه 
مدافع نظام و 
کشور هستند
عبدالسالم کریمی؛ 
مشاور رئیس جمهور 
در امور اقوام و 
اقلیت های دینی و 
مذهبی گفت: کردها 
همچون سایر اقوام 
ایرانی به عنوان 
یکی از قدیمی ترین 
و فرهنگی ترین 
مردمان کشور، 
همیشه ایران را 
خاستگاه خود 
دانسته  و مدافع 
کشور و نظام بوده  و 
هستند.

خبر

گلستان   اهـــالـــی اســتــان 
گلستان چندین دهه است 
کــه در انتظار اجــرایــی شدن 
ــن گــرگــان-  ــروژه ملی راه آهــ پـ
ــورد - مشهد  ــجــن گــنــبــد- ب
هستند و اکنون امیدوارند 
تأمین این نیاز اساسی سه استان یاد شده با 

تصمیم دولت سیزدهم محقق شود. 
ــروژه ملی راه آهــن گرگان - گنبد - بجنورد -  پ
مشهد در حافظه تاریخی مــردم گلستان به 
ویژه نواحی شرقی آن سابقه  طوالنی دارد و با 
وجود چندین بار کلنگ زنی شروع ساخت آن 
در دوره های گوناگون، به دالیل مختلف از جمله 
کمبود اعتبار و تأمین نشدن فاینانس خارجی 

هنوز در نقطه صفر باقی مانده است.
مــردم ایــن دیــار به ویــژه اهالی گنبدکاووس به 
خاطر دارنــد رئیس دولــت نهم در نخستین 
سفر استانی خود به گلستان و این شهرستان 
بنرها و پارچه هایی را که روی آن ها عبارت هایی 
از جمله »مردم شرق گلستان در انتظار شنیدن 
سوت قطار هستند« یا »اجــرای پروژه راه آهن 
گرگان - گنبد - بجنورد - مشهد مطالبه چند 
دهـــه ای مــردم شــرق گلستان اســـت«، نوشته 

شده بود، مشاهده کرد.
اجرایی شدن این پــروژه ملی و مسیر ریلی نه 
تنها مطالبه مردم گلستان بلکه خواسته اهالی 
استان های خــراســان شمالی و رضــوی است. 
به اعتقاد کارشناسان از زیرساخت های مهم 
ارتباطی و توسعه ای بــرای سه استان به ویژه 
گلستان و خراسان شمالی خواهد بود و نقش 

مهمی در بهبود و رونق اقتصادی و اشتغال زایی 
منطقه، حمل و نقل ایمن و سریع مسافر و بار 

و ترانزیت کاال خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، این پروژه یک خطه ۲۷ ایستگاه 
و حدود ۵۷۰ کیلومتر طول دارد و ابتدای مسیر 
آن از خروجی ایستگاه گرگان شــروع شــده و 
با عبور از شهرهای سرخنکالته، فاضل آباد، 
علی آباد، خان ببین و دلند، رامیان و آزادشهر، 
ــه، پیشکمر،  گــنــبــدکــاووس، گــالــیــکــش، کــالل
گرماب، تنگه، آشخانه، شیرین دره، دونگال، 
بجنورد، به یگان، شــیــروان، فـــاروج، قوچان و 

اخلمد به گلبهار و مشهد ختم می شود.
گفته می شود ظرفیت جابه جایی ساالنه این 
خط ریلی که مسئوالن ارشد دولت و مجلس 
شورای اسالمی در ادوار گذشته وعده ساخت 
آن را داده و حتی کلنگ شروع عملیات اجرایی 
آن را بــر زمین زدنـــد، ۲ تــا 4 میلیون مسافر و 
ُــن بــار اســت. ضمن  حمل تقریبی ۲میلیون ت
اینکه اجــرای این پــروژه، آخرین بار در جریان 
سفر رئیس جمهور وقت و هیئت دولت در آذر 

ماه سال ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
با این حال اجرا نشدن این مصوبه سبب شد 
تــا ساخت آن به عنوان یــک مطالبه عمومی 
همچنان مـــورد پیگیری مــقــامــات اســتــانــی و 
نمایندگان قرار بگیرد که حاصل آن موافقت 
ــال ۹۷ مــبــنــی بر  هــیــئــت وزیــــــران در آذر ســ
اختصاص ۱۵ درصد سهم کارفرما برای پروژه 
راه آهن گرگان - گنبد- بجنورد - مشهد از محل 
صندوق توسعه ملی و ۸۵ درصد فاینانس بود.

در ادامه این روند و در جریان سفر ۹ اسفند ۹۹ 

معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی 
دولــت قبل به گلستان، خبر ساخت راه آهــن 
گرگان - مشهد ظرف پنج سال با کمک بازار 

سرمایه داده شد.
محمد اسالمی با وجود اینکه در حاشیه افتتاح 
مرحله نخست طرح تعریض جاده کردکوی به 
بندرترکمن گفته بود عزم دولت برای برقراری 
مسیر ریلی گرگان - مشهد جدی است؛ اما این 

عزم، فرجامی برای این خط نداشت!

دستور کار دولت جدید  ◾
هر چند داستان این پروژه عظیم از دولت نهم 
تا دولــت سیزدهم به درازا کشیده شد و هنوز 
فرجامی نداشته؛ اما وزیر راه و شهرسازی دولت 
ــروژه از اولویت های  جدید هم ادعــا دارد ایــن پ

دولت سیزدهم است.
 رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی در جلسه 
شـــورای هماهنگی راه وشــهــرســازی خــراســان 
شمالی در بــدو ورود به ایــن استان و با حضور 
دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی 
در اســتــان اظــهــار کـــرد: در سفر هیئت دولــت 
به استان با اعتبارات خوبی که در بخش های 
مختلف دیده شده و با اعتبار پیش بینی شده 
 در بخش راه هــای استان تحول خوبی در حوزه 

حمل و نقل استان ایجاد می شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: پیگیری ساخت 
راه آهــن مشهد - بجنورد - گرگان در دستور 
کار کالن کشور است که ساخت آن می تواند 
تأثیر خوبی بر تمامی حوزه ها در استان داشته 

باشد.

کاهش بار ترافیکی و آمار تصادفات  ◾
نماینده مـــردم چــهــار شهرستان مینودشت، 
گالیکش، کالله و مراوه تپه در مجلس شــورای 
اسالمی درباره اهمیت این پروژه به ایرنا گفت: برای 
اجرای این خط ریلی، مجمع نمایندگان گلستان 
چندین نشست با مسئوالن راه آهــن جمهوری 
اسالمی و وزارت راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، 
بانک مــرکــزی، آســتــان قــدس رضــوی و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی برای یافتن راهکار تأمین 

منابع مالی ساخت این پروژه برگزار کردند.
رضــا آریانپور افـــزود: مطابق بــرآوردهــای انجام 
شده براساس فهرست بهای سال ۹۹، هزینه 
ــروژه راه آهــن گرگان - گنبد - بجنورد  اجرایی پ
ــال اســت که با  - مشهد ۳۵۰ هــزار میلیارد ری
توجه به مشکالت و تنگناهای مالی دولت، باید 
از ظرفیت بخش خصوصی و بــازار سرمایه در 

اجرای پروژه استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای این پروژه ملی در 
دولت انقالبی و جهادی سیزدهم اضافه کرد: 
نمایندگان مردم سه استان گلستان، خراسان 
شمالی و خراسان رضوی ساخت راه آهن گرگان 
- گنبدکاووس - بجنورد - مشهد را خواستارند و 

در این راه به دولت کمک خواهند کرد.
به گفته آریانپور با اجرایی شدن این پروژه ریلی 
و اتصال آن به کریدور راه آهن شمال - جنوب، 
تــرانــزیــت کــاال از کــشــورهــای آســیــای میانه به 
گلستان و خراسان شمالی رونق بیشتری گرفته و 
زمینه ساز توسعه و رونق اقتصادی هرچه بیشتر 
این دو استان و ایجاد اشتغال برای هزاران جویای 

کار منطقه خواهد بود.

عبور پروژه خط آهن گلستان از چهار دولت  

قطار مشهد - گرگان تأخیر دارد

خبرخبر
روزروز

سند مالکیت حرم مطهر حضرت معصومه)س( صادر شد
قم    سند مالکیت آستان مقدس بانوی کرامت به 
همت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم صادر 

و به تولیت این آستان مقدس تحویل داده شد.
سند مالکیت حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
توسط جوانی؛ مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان 
قــم بــه آیــت هللا سیدمحمد سعیدی؛ تولیت این 

حرم مطهر تحویل داده شد.
ــا بــیــان اینکه  ــدار ب ــ آیـــت هللا ســعــیــدی در ایـــن دی
مباحث سندی وقتی از حــوزه فنی خــودش خارج 
می شود، دارای آفات و آسیب هایی است که باید 
تا حد توان جلو آن را گرفت، اظهار کرد: ما از زمانی 
کــه در خــدمــت ایــن آســتــان شــریــف هستیم، نظر 

رهبرمعظم انقالب این بود که در اداره آستان هم 
غبطه آستان در نظر گرفته شود و هم حال مردم 
رعایت شود و هیچ کدام از این دو مطلق نیستند و 

هر دو باید در کنار هم باشند.
در این دیدار جوانی؛ مدیر کل ثبت اسناد و امالک 
استان قم با بیان اینکه سند مالکیت حرم مطهر 

ــده اســــت، گــفــت: سند  ــادر شـ بـــانـــوی کـــرامـــت صــ
مالکیت آســتــان مقدس بــانــوی کــرامــت بــا بررسی 
همه جوانب کارشناسی و طی شدن روند قانونی، 
صادر شده و دغدغه ما از ابتدا این بود که مسائل 
در استان قم رفع شود و برای مسئوالن بعدی باقی 

نماند.

خبر

نمایشگاه 
تخصصی 
ازدواج 
در خوزستان 
برگزار می شود

خوزستان  
نمایشگاه تخصصی 
ازدواج در محل دائمی 
نمایشگاه های استان 
خوزستان در شهر اهواز 
از تاریخ ۱۱ الی۱۳ تیر ماه 
۱4۰۱ برگزار می شود.
به مناسبت هفته 
ملی ازدواج، نمایشگاه 
تخصصی ازدواج 
استان خوزستان با 
شعار »جوان، ازدواج، 
تحکیم خانواده« از 
تاریخ ۱۱ تا ۱۳ تیر ماه 
در شهر اهواز، محل 
نمایشگاه بین المللی 
خوزستان از ساعت ۱۹ 
الی ۲۳ برگزار می شود.

گفتنی است محورهای 
نمایشگاه شامل 
راهنمای ژنتیک، 
برگزاری کارگاه های 
تخصصی ازدواج، 
فرزندآوری، بازی 
درمانی کودکان، کتاب 
و محصوالت فرهنگی، 
ارائه ملزومات و 
تجهیزات ازدواج است.
این نمایشگاه توسط 
معاونت امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان 
استان خوزستان برگزار 
می شود.

خبر
یزد

   برگشت دریافتی های غیرقانونی بانک ها 
به مردم

 مدیر کل بازرسی استان یزد گفت: نظارت بر 
دستگاه های دولتی و سازمان های عمومی غیردولتی 

وظیفه سازمان بازرسی است و یکی از شیوه های 

نظارتی، اهتمام به نظارت همگانی است که در این 
زمینه نیز نقش رسانه ها می تواند بسیار تأثیرگذار 
باشد.  حجت االسالم اکبر طالبی در نشست خبری، 

برخی از پرونده های سازمان بازرسی استان را 
در کشور تأثیرگذار خواند. از آن جمله به موضوع 

»اخذ کارمزد هزینه نگهداری و وصول و ریسک 
عدم وصول اسناد در تسهیالت خرید دین« اشاره و 

اظهار کرد: براساس این اقدام یک درصد از تسهیالت 
بانک های کشور از وام گیرنده به صورت غیرقانونی 
اخذ می شد. به طوری که طی بررسی های سه ساله 

بازرسی، در این مدت 2هزار و583 میلیارد ریال 
دریافت غیرقانونی از مردم )22۰میلیارد ریال تنها 

در حوزه استان یزد( اتفاق افتاده بود. بنابراین با ابالغ 
بانک مرکزی به سراسر کشور، این دریافتی ها در 

دستور برگشت به حساب افراد قرار گرفت. 

۸۱ درصد ۱۴ سد موجود
 گلستان آب ندارد

گلستان   مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
گلستان گفت: هــم اکــنــون حجم آب موجود 
پشت ۱4 سد این استان به خاطر خشکسالی 
و کم بارشی 4۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب 
معادل ۱۹ درصد کل ظرفیت مخازن است که 

روند کاهشی دارد.
سیدمحسن حسینی مــجــمــوع کــل ظرفیت 
سدهای استان را  ۲4۵ میلیون مترمکعب  اعالم و 
اضافه کرد: این در حالی است که در  مدت مشابه 
سال قبل، حجم آب موجود در پشت سدهای 
استان ۵۲ میلیون و 4۰۰ هزار مترمکعب معادل 

۲۲درصد از کل ظرفیت مخازن بود.
وی ادامــه داد: اکنون دو سد کوچک مخزنی در 
استان شامل سد شهید دستغیب و کرند هر کدام 
۱۰هــزار متر مکعب آب در خود جای داده انــد که 
کمتر از یک درصد حجم این سازه های آبی است.

حسینی درخــصــوص آخــریــن ظرفیت آبگیری 
این سدها تصریح کرد: سد کوثر در گرگان معادل 
ــد  ۶۰درصــــد ظــرفــیــت، بــوســتــان مــعــادل ۱۱درصـ
ــد ظرفیت،  ظــرفــیــت،  گلستان مــعــادل ۱۹درصــ
وشمگیر آق قال معادل ۳درصد ظرفیت، نگارستان 
ــعــادل ۵۵درصـــــد ظــرفــیــت، شهید  ــاد م عــلــی آب
ایمری معادل 4۰درصــد ظرفیت، شهید قربانی 
معادل ۳۳درصـــد، شهید چمران کالله معادل 
۵۳درصد، دانشمند داشلی برون معادل ۲ درصد 

و اینچه برون معادل ۳درصد ظرفیت آب دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در 
تاالب سدهای استان در شهرستان گنبدکاووس 
شامل آلماگل ۲ میلیون و ۳۰۰ هــزار مترمکعب 
معادل 4۶ درصد و آالگل ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار متر 

مکعب معادل ۱۵ درصد آب وجود دارد.

آینده تجارت با عراق 
روشن است

کرمانشاه     رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه 
با اشاره به اهمیت حمل بار یکسره میان دو کشور 
گفت: حضور نخست وزیر عراق در ایران فرصتی 
مناسب برای طرح موضوع حمل یکسره بار میان 

دو کشور است.
کیوان کاشفی در شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان اظهار کــرد: استان کرمانشاه 
در بسیاری از شاخص های اقتصادی از جمله 
بیکاری، صنعت و کشاورزی، جایگاه مناسبی در 

کشور ندارد.
وی بــا بیان اینکه اســتــان کرمانشاه صـــادرات و 
جایگاه تجاری مناسبی در کشور دارد، عنوان 
کرد: کرمانشاه سال گذشته رتبه پنجم کشور را 
در صادرات به خود اختصاص داد و این در حالی 
اســت کــه ســه اســتــان قبل از کرمانشاه دریایی 
هستند. کاشفی گفت: بیش از ۵۰درصد صادرات 
به عــراق از طریق مــرزهــای استان انجام شــده و 
عملکرد استان از ۸۰میلیون دالر در سال ۸۰ به 

۲میلیارد و ۸۸۰میلیون دالر رسیده است.
وی با بیان اینکه صــادرات در استان شامل سه 
بخش تولیدات استان، بازرگانی و صادرات سایر 
استان هاست، افـــزود: امــروز کشور عــراق که در 
۲۰۰کیلومتری استان ما قرار دارد، یکی از قطب های 
پیشرفت اقــتــصــادی دنیا محسوب مــی شــود و 

ساالنه ۱4۰میلیون دالر نفت می فروشد.
کاشفی با اشاره به اینکه عراق بازار رایگانی برای 
کشور ما محسوب می شود، عنوان کــرد: آینده 
تجارت با عراق دست کم برای ۱۰ سال آینده روشن 

است و باید مشکالت در این زمینه رفع شود.
کاشفی گفت: حمل یکسره بار در مرزهای استان 
یکی از درخواست های ما در سفر رئیس  جمهور 

به استان خواهد بود.
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چهارمحال و بختیاری   
تعیین تکلیف برج های دوقلوی 
شهرکرد ایــن روزهــا بزرگ ترین 
چــالــش مــدیــریــت شــهــری و از 
مهم ترین مطالبات مردمی به شمار می رود. 
گرچه سال هاست مردم چشم انتظار ساخت 

این پروژه در مرکز استان هستند. 
اجرای طرح برج دوقلوی شهرکرد از سال ۸۹ 
کلید خورد و با وجود اینکه قرار بود طی ۳۶ 
ماه تکمیل و به بهره برداری برسد، همچنان 
ــت. مــقــرر شــده  نیمه تمام بــاقــی  مــانــده اسـ
بــود ایــن طــرح در زمینی به مساحت حدود 
۶هزار مترمربع و در ۲۶طبقه ساخته شود که 
واحدهای تجاری، خدماتی، درمانی، اداری، 
رفاهی و تفریحی از بخش های پیش بینی 

شده در این پروژه بود.
وعــده ساخت و تکمیل ایــن پــروژه هر سال 
از ســـوی مــســئــوالن مــدیــریــت شــهــری داده 
می شود؛ ولی عمالً چیزی خالف آن را شاهد 
ــروژه ای کــه در قلب شهرکرد به  ــ هستیم. پ

آینه دق تبدیل شده است.
ســـال گــذشــتــه شــهــردار ســابــق شــهــرکــرد در 
نشست خــبــری بــیــان کـــرد: بــرج هــای دوقلو 
سرمایه شهرداری اند که باید حفظ شوند. 
بــنــابــرایــن بــرنــامــه ایــن اســت کــه بــه ساخت 
۱۳ طبقه اکتفا شــود. در این صــورت تهدید 
برج های دوقلو به فرصت تبدیل خواهد شد. 

ضمن اینکه زمینی در ضلع غربی برج ها 
خریداری و تملک شده تا از بار ترافیکی این 

محدوده کاسته شود.
البته تعیین تکلیف برج های دوقلوی شهرکرد 
این روزها بزرگ ترین چالش مدیریت شهری و 
از مهم ترین مطالبات مردمی به شمار می رود.

تعیین تکلیف برج های دو قلو  ◾
محمدرضا بیاتی؛ رئیس شـــورای اسالمی 
شهرکرد در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
ــرج هــای دوقــلــوی  ــروژه ب ــ آخــریــن وضــعــیــت پ

شهرکرد اظهار کــرد: مشاور اقتصادی، دو 
پارامتر به صرفه بودن و ایجاد نشدن ترافیک 
در محل پروژه را مدنظر قرار دارد که باید این 

نظرات به کمیسیون ماده پنج ارائه شود.
وی با بیان اینکه مشارکت به جــای فروش 
بـــه نــفــع مـــا خـــواهـــد بــــود، افــــــزود: قـــرارگـــاه 
خاتم االنبیا)ص( مشارکتی در پروژه نخواهد 
داشت. معموالً در پروژه های خدمات شهری 
همچون تقاطع های غیر همسطح دخالت 
دارد. بنابراین مشارکت بــرج هــای دو قلو با 
بخش خصوصی انجام خواهد شد که چند 

سرمایه گذار مراجعه کرده و در حال ارزیابی 
وضع موجود هستیم.

رئیس شــورای اسالمی شهرکرد تأکید کرد: 
بنا بر طرح ارائه شده باید هزینه تمام شده و 
ارزش وضع موجود مشخص شود. زمانی  که 
ارزش وضع موجود برآورد شود، قیمت تمام 
شده بنا بر نظر مشاور بدست خواهد آمد که 
با توجه به نوع مصالح وهزینه های الزم برای 
ایــن طــرح، سهام شــهــرداری و سهم شریک 

مشخص می شود.
بیاتی خاطرنشان کرد: بسیاری از اقدامات، 
انجام شــده و در کمتر از یک ســال تکلیف 
برج های دوقلوی شهرکرد مشخص خواهد 
شد. البته این امر به نگاه مجموعه مدیریت 
شهری و سازمان های ناظر بــرای همکاری و 

رسیدن به نتیجه سریع تر بستگی دارد.
رئیس شــورای اسالمی شهرکرد بیان کرد: 
بررسی وضعیت موجود ایــن برج ها انجام 
شده به گونه ای که ارزش روز عرصه، اسکلت، 
هزینه اتمام و سایر موارد برآورد شده است. 
همچنین پیشنهاد جامع برای نحوه عمل در 
زمینه فروش یا مشارکت به شهرداری اعالم 

شده است.
رئیس شــورای اسالمی شهرکرد ادامــه داد: 
پیشنهادات مشاور در خصوص برج های 
دوقلو شهرکرد باید در صحن شــورا ارائــه تا 

تصمیمات الزم اتخاذ شود.

پس از گذشت ۱۱ سال 

برج های دوقلوی شهرکرد بالتکلیف هستند

گزارش



پرداخت 
تسهیالت برای 
کشت جایگزین

عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس 
گفت : 15 میلیون 
تومان تسهیالت 

برای هر هکتار کشت 
جایگزین پرداخت 

می شود. به دلیل 
وضعیت اقلیمی 

کشور و محدودیت 
منابع آب، باید 

تمامی استان ها به 
سمت تغییر کشت و 

کشت های جایگزین 
بروند.

خبر

کاراته کای 
گیالنی جواز 

حضور در 
بازی های 

کشورهای 
اسالمی را 
کسب کرد

گیالن   
»سارا بهمنیار« کاراته 

کای گیالنی نفر برتر 
انتخابی مرحله نهایی 

تیم ملی کاراته بانوان در 
وزن ۵۰ کیلوگرم اعزامی 
به بازی های کشورهای 

اسالمی شد.
سارا بهمنیار کاراته کای 
گیالنی در مرحله نهایی 

انتخابی وزن منفی 
۵۰ کیلوگرم با برتری 
مقابل حریف خود 

موفق به کسب سهمیه 
حضور در بازی های 

کشورهای اسالمی شد.
بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی ۱۸ 
الی ۲۷ مرداد ماه سال 
جاری در قونیه ترکیه 

برگزار می شود.

خبرخبر
روزروز

ــاری همدان  ــ همدان   روزگ
در تولید قالی و فرش حرفی 
بـــــرای گــفــتــن داشــــــت؛ امــا 
متأسفانه این روزهــا بیشتر 
امـــتـــیـــازات مــنــحــصــربــه فــرد 
همدان در زمینه بافت فرش 
از بین رفته که این وضعیت، احیای برندهای 

فرش همدان را گوشزد می کند.
هــمــدان در تولید صنایع  دســتــی از جایگاه 
ارزنـــده ای بــرخــوردار اســت. به  نحوی  که عالوه 
بر ده ها، صدها و هزاران هنری که در این بخش 
گنجانده  شده در تولید و عرضه فرش دستباف 
به مناطق مختلف کشور و حتی جهان سرآمد 

بوده است.
ــازار و طبق اظهارنظر فعاالن این  ــزارش ب به گ
عــرصــه، فــرش هــمــدان بیشتر بــه کشورهای 
سردسیر مانند ایتالیا، اتریش، آمریکا، کانادا و 
کشورهای اسکاندیناوی صادر می شد. ایران در 
گذشته در زمینه صادرات فرش در رده چهارم 
دنیا قــرار داشته؛ اما مشکالت و موانعی این 

جایگاه را از ایران گرفته است.
بـــررســـی وضــعــیــت هـــمـــدان در تــولــیــد فــرش 
دستباف بیانگر آن اســت که در حــال حاضر 
حــدود ۴۰ هــزار نفر قالیباف و ۴۰۰ نفر رفوگر 
و مرمت کار فرش در استان همدان هستند و 
عشوند و گل حیدر نهاوند، میشن و عاشوری 
ــوزان، فــرش مهربان،  مــالیــر، کسب و ننج، جـ
گل ماهی و ریزماهی اســدآبــاد، شهری باف و 
انــجــالس هــمــدان بــرخــی از نقشه های فرش 
همدان اند که تــعــدادی از آن هــا به فراموشی 

سپرده  شده و نیازمند احیای جدی هستند.
در همین یکی دو دهه قبل بازار فرش همدان 
رونــق و دادوســتــد داشــت. همدان گویی بندر 
گمرک غــرب کشور بــود و فرش ها بــرای توزیع 

به همدان می آمد و از همدان به سایر مناطق 
ــه شــایــد  ــ ــ  ارســـــال مــی شــد تـــا جــایــی کـــه روزان
یک هزار تخته فرش و قالی از همدان و اطراف 
به بازار فرش همدان می آمد؛ اما در حال حاضر 
در بهترین حالت روزی دو تا سه تخته فرش 

هم نمی آید.

امتیاز از دست رفته ◾
رسیدن به پاسخ برخی ســؤاالت درخصوص 
مشکالت صنعت فــرش دستباف همدان ما 
را پای صحبت های حمیدرضا فــروزان احسن 
که از کارآفرینان مطرح در حوزه فرش دستباف 

همدان محسوب می شود نشاند.
ــوزه فـــرش را از ســال  وی فعالیت خـــود در حـ
۱۳۸۷ آغاز کرد و در سال ۱۳۹۵ نیز وارد حوزه 
گلیم بافی شد. با برگزاری کارگاه های آموزشی، 
افراد بسیاری را در این حوزه آموزش داده است. 
وی در گفت وگو با خبرنگار بازار به بیان برخی 
مشکالت حــوزه فــرش دستباف پرداخت و با 
بیان اینکه در استان همدان بیش از ۲میلیون 
و ۲۰۰ هزار رأس گوسفند وجود دارد؛ اما بخش 
اعظمی از پشم ایــن گــوســفــنــدان در استان 
ــرآوری نمی شود، گفت: تــالش شده  همدان ف
بــا احــیــای حرفه ریسندگی ایــن مشکل را تا 
حدودی حل کنیم و ریسندگی پشم را در چند 

روستای نهاوند و کبودرآهنگ آغاز کرده ایم.

ایــن روزهــا بیشتر امتیازات منحصربه فرد  ◾
همدان در زمینه بافت فرش از بین رفته است

وی با بیان اینکه زمانی همدان بــرای خود در 
تولید قالی و فرش حرفی بــرای گفتن داشت، 
بیان کرد: متأسفانه این روزها بیشتر امتیازات 
منحصربه فرد همدان در زمینه بافت فرش از 

بین رفته است.

فروزان احسن با بیان اینکه جمع آوری و احیای 
نقشه های قدیمی فــرش اســتــان مدنظر قــرار 
گــرفــتــه؛ زیـــرا هــمــدان دارای ۴۰ نقشه و برند 
معروف اســت، ادامــه داد: نبود مــواد مرغوب 
فرش در استان همدان یکی دیگر از مشکالت 
جدی است که باید چاره ای برای آن اندیشید.

ــا طــرح هــا و  وی بــا تأکید بــر اینکه ایــن روزهـ
ــان هــمــدان بافته  نــقــشــه هــای قــدیــمــی اســت
نمی شود و اگر مسئوالن در زمینه جمع آوری 
ــتـــان و  ــای قــدیــمــی اسـ ــرح هــ ــقــشــه هــا و طــ ن
بازآفرینی آن هــا همکاری کنند مــی تــوان به 
آینده فرش امیدوار بود، گفت: البته برخی 
مناطق استان همدان حفظی باف هستند 
و نقشه نــدارنــد که ایــن موضوع تا حــدودی 

مشکل آفرین است.
فــروزان احسن با بیان اینکه صنعت فرش به 
حدی اشتغال زاست که اگر به آن توجه شود 
مشکل بیکاری تا حدودی رفع خواهد شد به 
ریسندگی، پشم چینی، فرش بافی، رنگرزی 
و شست وشو اشــاره کرد و ادامــه داد: در حال 
حاضر مشکل مهمی که در همدان با آن روبه رو 
هستیم از دست دادن پیشکسوتان صنعت 
فرش است؛ چرا که نمی توانیم اطالعات آن ها 

را گردآوری کنیم.

مشکالت ریز و درشت ◾
وی با بیان اینکه مشکالت فــرش همدان کم 
نیست و باید بگوییم فرش همدان در وضعیت 
کُما به سر می برد، اظهار کــرد: صنعت فرش 
همدان باید به  صــورت هدفمند هم از سوی 
دولت و هم از طریق بخش خصوصی حمایت 

شود.
ایــن کــارآفــریــن صنعت فــرش بــه بــرخــی دیگر 
از مشکالت نیز اشــاره کــرد. وی با بیان اینکه 

نحوه تــوزیــع تسهیالت ایــن بخش همچنان 
ــفـــت: افـــــــرادی را  ســـؤال بـــرانـــگـــیـــز اســـــت، گـ
مــی شــنــاســیــم کــه از چــنــد بــخــش تسهیالت 
گرفته اند؛ اما به عنوان قالیباف هم تسهیالت 

این بخش را دریافت کرده اند.
وی با اشاره به اینکه ۲۷ صنف وابسته به فرش 
وجود دارد که در بررسی انجام  شده اغلب آن ها 
تاکنون و هنوز نتوانسته اند تسهیالتی دریافت 
کنند، افــزود: شاید جوانانی تمایل به ورود به 
این صنعت داشته باشند؛ اما وقتی می بینند 
حمایت کافی صورت نمی گیرد، از ورود به آن 
منصرف می شوند و یا وسط کار تغییر شغل 

 می دهند.
ــان ایـــنـــکـــه یـــکـــی از  ــیـ ــا بـ ــ ــن ب ــسـ فــــــــروزان احـ
درخـــواســـت هـــای مــا از دولـــت ایـــن اســـت که 
بانک ها و مجموعه هایی که پرداخت تسهیالت 
فرش را بر عهده  دارند، آن را یکپارچه کنند و این 
اقدام را زیر یک چتر انجام دهند تا مشکالتی 
ــه رو هستیم تــا حد  کــه سال هاست بــا آن روبـ
زیـــادی حــل شــود، گفت: حــل مسائل فــرش، 
نیازمند اتاق فکری متشکل از پیشکسوتان، 
کــاربــلــدان و متخصصان در ایــن حــوزه هــم از 
بخش خصوصی و هم از بخش دولتی است 
تا با همفکری، صنعت فرش همدان را از این 

رخوت و کُما رها کنیم.

ضرورت احیای برندهای فرش همدان  ◾
وی با تأکید بر ضــرورت احیای برندهای فرش 
همدان و انتقاد از اینکه فرش های بافته  شده 
ــام اســتــان هــای دیگر فروخته  در هــمــدان بــه ن
مــی شــود، گــفــت: تــابــلــو فــرش هــای خــوبــی در 
همدان می بافند؛ اما به نام استان دیگر فروخته 
می شوند که این وضعیت هم به استان مربوط 

و هم به همدان ضربه می زند.

خبر
افزایش مرگ های غیر طبیعی

 در کهگیلویه و بویراحمد 

کهگیلویه و بویراحمد   مدیرکل پزشکی 
قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مرگ های 
غیرطبیعی، یــک شاخص قابل توجه بــوده که 
امــســال در اســتــان ۷.۱ درصــد نسبت بــه مدت 
مشابه افزایش داشته است. کامروز امینی اظهار 
کرد: در سه ماهه نخست امسال، آمار معاینات 
بالینی در مراکز پزشکی قانونی استان، ۵ هزار و ۲۶۳ 
نفر بوده که این عدد نسبت به سال گذشته ۶.۸ 

درصد افزایش داشته است.
ــزود: از این تعداد، ۳هــزار و ۵۸۵ نفر مرد و   وی اف

یک هزار و ۶۶۸ نفر زن بوده اند.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد 
ــای  تصریح کـــرد: امــســال ۱۸۳ جسد بــه اداره هــ
پزشکی قانونی استان ارجــاع شد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، ۵.۱۷ درصد افزایش 

داشته است.
امینی تأکید کرد: اجسادی که به پزشکی قانونی 
ــد که فــوت مشکوک  ارجـــاع می شوند مــواردی ان
داشته اند. از این تعداد اجساد، ۱۵۳ مورد مرگ 
غیرطبیعی بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، ۷.۱ درصد افزایش را نشان می دهد.
وی با ابراز نگرانی از افزایش مرگ های غیرطبیعی 
گــفــت: افــزایــش آمـــار مــرگ هــای غیرطبیعی و 
فــوت هــای مشکوک در اســتــان باید مــورد توجه 

متولیان امر قرار گیرد.
مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد ابراز 
کرد: طی مدت یاد شده هفت پرونده قصور پزشکی 
بوده که سه پرونده منجر به رأی محکومیت و چهار 
مورد منجر به تبرئه شده است. امینی ادامه داد: 
بیشترین پرونده های قصور پزشکی در استان 

مربوط به حوزه زنان و زایمان است.

بودجه شهرک های 
صنعتی اصفهان در اختیار

 ساخت تصفیه خانه ها

اصفهان   مــدیــرعــامــل شــرکــت شــهــرک هــای 
صنعتی استان اصفهان گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد 
بودجه شهرک های صنعتی استان برای ساخت 
و نگهداری تصفیه خانه های فاضالب و شبکه ها 

هزینه می شود.
 رسول سواری اظهار کرد: این استان رتبه نخست 
کشور را در زمینه ساخت تصفیه خانه ها در بین 
شهرک های صنعتی کشور دارد و استان های دیگر 

با اختالف در رده های بعدی قرار دارند.
وی خاطرنشان کــرد: ساخت تصفیه خانه های 
شهری و صنعتی در کشور ما تجربه جدیدی است 

که نیازمند توسعه است.
سواری با اشاره به اینکه فعالیت های عملیاتی و 
تئوریک شهرک های صنعتی در اصفهان در این 
زمینه بیشتر از استان های دیگر است، بیان کرد: 
خروجی این حجم از فعالیت و تجربه می تواند به 

یک فعالیت دانش بنیان تبدیل شود.
وی اضافه کرد: ایجاد زیرساخت های سخت افزاری 
ــلـــه ایـــجـــاد  در شـــهـــرک هـــای صــنــعــتــی ازجـــمـ
زیرساخت های آب، برق و گاز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. به این سبب ۶۶ شاخص از نظر 
زیرساخت های نرم افزاری در حوزه صنایع کوچک 
وجود دارد که حمایت های نرم افزاری از واحدهای 

صنعتی انجام می شود.
وی تصفیه خانه ها را به عنوان یکی از گزینه های 
اصلی در ایجاد شهرک های صنعتی دانست و 
گفت:  امروز با توجه به بحران آب در کشور و به  ویژه 
در این استان، ایجاد تصفیه خانه ها و استحصال 
آب جذابیت جدید و بیشتری پیدا کــرده و در 
صورت راه اندازی تصفیه خانه های تکمیلی، توجه 

شرکت های خدماتی به آن ها معطوف می شود.
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حضور هیئت تجاری تاجیکستان در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
فارس   قائم مقام وزیــر صنعت و تکنولوژی های نو 
تاجیکستان در رأس یک هیئت تجاری از این کشور، از 
منطقه ویژه اقتصادی شیراز و فرصت های سرمایه گذاری 

ایجاد شده در آن بازدید کردند.
رئیس سازمان صمت فارس در حاشیه بازدید این هیئت 
گفت: از طریق سازمان صمت استان و در راستای میزان 

صادرات واحدهای تولیدی استان به خصوص کشورهای 
اوراسیا پیگیری هایی انجام شد و متوجه شدیم هیئت 

عالی رتبه صنعتی به کشور سفر کرده اند.
حمیدرضا ایزدی با بیان اینکه قائم مقام وزیر صنعت 
و تکنولوژی های نو کشور تاجیکستان و سه معاون 
وزیــر دیگر در حوزه های انــرژی این هیئت را به استان 

فارس دعوت کردیم، عنوان کرد: این هیئت از واحدهای 
تولیدی فارس بازدید و با ظرفیت های استان از نزدیک 

آشنا شدند.
او ادامــه داد: هــدف از دعــوت ایــن هیئت تجاری ارائــه 
توانمندی های فارس در حوزه های صادرات و بخش های 
مختلف بود تا  بتوانیم رونق خوبی را در بخش صادرات 

داشته باشیم.
ــه ایــنــکــه با  ــاره ب ــا اشــ رئــیــس ســازمــان صــمــت فـــارس ب
مشارکت سرمایه گذاران داخلی به تاجیکستان در قالب 
سرمایه گذاری خارجی نیز پیشنهاداتی از طرف هیئت 
خارجی داده شده، عنوان کرد: آماده هستیم در زمینه 

کارخانه های تاجیکستان با فارس همکاری کنیم.

خبر
چهارمحال و بختیاری

  وزش باد به نیمی از  باغات سامان خسارت زد
 سرپرست فرمانداری سامان گفت: در هفته های 

اخیر وزش باد شدید به ۳۰ تا 5۰ درصد باغات 
زردآلو شهرستان خسارت وارد کرد.

محمدتقی گنجعلی تأکید کرد: بر اثر وزش باد 

شدید در روز پنجشنبه هفته گذشته و براساس 
بازدیدهای میدانی کارشناسان جهاد کشاورزی 

از باغات شهرستان سامان بیشترین سطح 
خسارت به باغ های زردآلو با ۳۰ تا 5۰ درصد 
خسارت شامل ریزش میوه و شکستگی تنه و 

سرشاخه وارد شده است.
وی افزود: همچنین ۲۰ تا ۳۰ درصد باغات هلو 
و گردو شهرستان سامان با خسارت ریزش میوه 

مواجه شد.
گنجعلی تصریح کرد: بر اثر شدت وزش باد 

در سامان به ۲۰ درصد درختان میوه ارقام 
مختلف دیگر این شهرستان خسارت ریزش میوه 

وارد شده و خسارت وزش باد شدید در باغات 
شهرستان سامان هنوز برآورد، جمع بندی و 

اعالم نشده است.

ایالم   مدیر حج و زیارت ایالم 
گفت: سه کــاروان ۴۰نفره بعد 
از دو ســال وقفه از طریق مرز 
بــیــن الــمــلــلــی مــهــران بــه نجف 
اشــرف، کربالی معلی، کاظمین و سامرا در 

کشور عراق اعزام می شوند.
احسان رحمانی اظهار کــرد: ایــن کــاروان هــا 
در تاریخ های ۱۲، ۱۶ و ۱۹ تیر ماه از طریق مرز 
ــدون روادیـــد( به کشور  بین المللی مهران )ب

عراق اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه ظرفیت هر کــاروان ۴۰ نفر 
اســت، افــزود: مدت زمــان اقامت در سفر به 
عتبات عــالــیــات  )کــربــال، نــجــف، کاظمین و 
سامرا( پنج شب و ۶ روز با تمام امکانات رفاهی 

خواهد بود.
مدیر حج و زیــارت ایالم با بیان اینکه امکان 
تردد زائران به صورت انفرادی در مرز مهران 

وجود ندارد، یادآور شد: ۱۳ دفتر مجاز زیارتی 
در این استان برای ثبت نام زائران به صورت 

کاروانی فعال است.
رحمانی با اشاره به پذیرش زائر از مرز مهران 
افزود: ثبت  نام زائران عتبات عالیات در دفاتر 
حج و زیارت استان در چهار شهرستان ایالم، 
مهران، دهلران و چــرداول به صورت کاروانی 

انجام می شود. 
وی با تأکید بر اینکه شهروندان تنها با ثبت نام 
ــارت با  در قالب کــاروان هــای رسمی حج و زی
اطمینان خاطر عازم کشور عراق شوند، گفت: 
کاروان های حج و زیارت به ظرفیت روزانه هزار 

و ۸۵۰ نفر عازم عتبات عالیات خواهند شد.
مدیر حج و زیارت ایالم در ادامه افزود: افراد 
فقط در قــالــب دفــاتــر حــج و زیـــارت و دفاتر 
مُجازی که زیر نظر این سازمان است، اقدام 

به ثبت نام نمایند.

کرمان   جوان خوش فکر تحت 
ــداد اســتــان  ــ حــمــایــت کمیته ام
کــرمــان مــوفــق بــه تولید ۲۰ نوع 
ــراورده از محصول خرما شده  فـ
اســت. شهرستان بم از توابع استان کرمان از 
سالیان گذشته به عنوان یکی از قطب های تولید 
و صــادرات خرما در کشور شناخته می شود. 
متأسفانه بــه  دلیل نبود زیرساخت الزم در 
صنایع پشتیبان و تبدیلی، همواره محصول 
خرما به  طــور خــام و تک محصولی به فروش 
می رسد و ضایعات خرما ازجمله هسته خرما 
دور ریز می شود که به دلیل همین مسئله عالوه 
بر ایجاد خسارت برای کشاورزان، درآمد کمی از 

محل فروش خرما نصیب آن ها می شود.
خانم جوانی تحت حمایت کمیته امداد استان 
کرمان با ۲۱ سال سن موفق به تولید محصوالتی 
ارزشمند شده که برای افزایش کمیت و کیفیت 

صادرات خرما نقش بسزایی ایفا می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه محصول خرما برای 
خام فروشی در سردخانه ها نگهداری می شود 
و سود چندانی عاید کشاورزان نمی کند، به این 
فکر افتادم که از خرما و ضایعات آن محصوالتی 
فــراوری کنم که سود خوبی نصیب کشاورزان 
شود. این جوان خالق و خوش فکر ادامــه داد: 
از سال ۹۴ کار خود را شروع کردم و پس از اخذ 
مجوزهای قانونی اقـــدام به تولید ۲۰ فـــراورده 
ازجمله حلوای خرما، قهوه خرما، شیره خرما، 
چیپس خرما، کمپوت خرما، شیره ارده، ترشی 

خارک و موارد دیگر از محصول خرما کردم.
وی که توانسته هم اکنون زمینه اشتغال هفت 
نفر را فراهم کند، ادامه داد: با دریافت تسهیالت 
و حمایت از سوی دستگاه ها و ارگان ها و خرید 
دستگاه های بسته بندی می توانم زمینه اشتغال 

۲۰ نفر را فراهم کنم.

سه کاروان از ایالم به عتبات عالیات 
اعزام می شوند

تولید ۲۰ نوع فراورده 
از محصول خرما 

خبرخبر

فرش همدان بر دار رکود
مشکالت بر  تاروپود یکی از قطب های صنایع  دستی کشور 

گره انداخته است



ورود دولت برای 
جراحی اقتصادی، 
ضروری بود
معاون توسعه مدیریت و 
منابع سازمان دامپزشکی 
کشور گفت: ورود دولت 
برای جراحی اقتصادی 
الزم و ضروری بود که 
آثار و نتایج مثبتی را 
در پی خواهد داشت. 
محمد حسینی افزود: 
دولت با جراحی 
اقتصادی برای حذف 
ارز ترجیحی اقدام کرد 
که الزم است شرایط 
و زیرساخت های 
الزم را برای فعالیت 
تولیدکنندگان 
فراهم کنیم.

خبر

طرح
 هر مسجد 
یک حقوقدان 
در خوزستان 
آغاز شد

خورستان   
طرح هر مسجد 
یک حقوقدان به 
همت کانون بسیج 
قضات سازمان بسیج 
حقوقدانان سپاه 
خوزستان به صورت 
نمادین در مسجد امام 
حسن  مجتبی)ع( کوی 
نفت اهواز آغاز شد.
مسئول سازمان 
بسیج حقوقدانان 
سپاه ولی عصر)عج( 
خوزستان گفت: 
طرح هر مسجد یک 
حقوقدان برای ارائه 
خدمات حقوقی به 
مردم استان عملیاتی 
شده و خوزستان پایلوت 
اجرای این طرح است.
سرهنگ عبداالمیر 
تمیمی با اشاره به اینکه 
اجرای این طرح سه 
هدف را دنبال می کند، 
اظهار کرد: کمک به 
احیای حقوق عامه، 
احیای صلح و سازش و 
انجام مشاوره حقوقی 
رایگان از اهداف اجرای 
این طرح است.
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افقی ◾
 1. عضو مجلس سنا – شیمیدان و 
زیست شناس فرانسوی کاشف داروی 
بیماری هـــاری 2. دعـــای دســت نماز - 
گل مظهر شهادت 3. بنیان – صحنه 
نمایش – نوشته – مخفف کاه و کوه – 
بیماری مسری دستگاه تنفسی 4. مهار 
شتر – بیماری التهاب سینوس ها - دارو 
5. پاره آتش – خواب آشفته – بیماری 
اشراف 6. خدای درویش – عزیز عرب – 
بخت و اقبال – از مبطالت روزه – حرف و 
ضمیر انگلیسی 7. جمع شدن خون در 
قسمتی از بدن – مجلس قانونگذاری 
روسیه 8. روشن کننده خــودرو - آونگ 
ــه- بـــاج و خـــراج   9. مـــوضـــوع و مــســال
10. زائوترسان خیالی – تکیه دادن – از 
خواب افزارها – نفس خسته – پیشوند 
استمرار 11. نویسنده – شهری در استان 
همدان - متفق 12. ماه پرتابی – مرد دارای 
ــاد - نصف  همسر وفــرزنــد و نانخور زی

13. راه کــوتــاه – از گرفتنی ها – حرف 
ــوروزی – ســرمــای شــدیــد - بیماری  ــ  نـ
ــواع  14. چـــراغ – اهــل کــاشــان 15. از ان

کالباس مرغوب – میمون انسان نما

عمودی ◾
 1. ابزاری باسابقه برای شخم زدن زمین – از 
موجودات ذره بینی که بعضی گونه هایش 
بــرای انسان مضرهستند 2. از ماهیان 
خوردنی جنوبی با گوشتی قرمزرنگ - 
ــی بهانه گیر – حیوان باوفا  قشر 3. زدن
– بیماری تنگی نفس – مرطوب – پسوند 
شباهت 4. خوگرفتن – خواستار آسودگی 
- گرداگرد اماکن مقدس 5. کشور بن علی 
معدوم – دردمند – پرنده ملقب به سلطان 
آســمــان 6. پوستین – عــدد نخست – 
 نزدیکی – نــت اســتــمــرار – بـــرادر گندم 
7. ناسازگاری – از زیراندازها 8. بزرگراه – 
رنگ فلزی خــودرو 9. فرودآمدن – سالن 
 پذیرایی از میهمانان ویـــژه در فــرودگــاه 

10. خاندان – قلب قــرآن – عقاب سیاه 
 – نشان مفعول بی واسطه – کجاست؟
11. بـــی صـــدا – شــهــر مــدفــن مـــوالنـــا – 
برنج فروش 12. ابــزار صید – برنجی که 
ــه هــای آن شکسته اســت-  دوســـوم دان
راه رفــتــن 13. صــوت شگفتی – مــردن از 
غصه – ماه هشتم میالدی – سه کیلوگرم 
– پول سامورایی 14. اهل سوریه - طوالنی 
15. بـــرگـــه دان دانــشــجــو – شــهــری در 

شهرستان سیاهکل استان گیالن
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 1 ا س ت ا ل ا گ  م ی  ت ه ا   م ا
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 3 ت ا ج  ر   ا م   د ی  ه   س ا ر
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 خوزستان- اکرم ندیمی پور   
ــج ســازی و  ــن ــش ســنــتــی ل ــ دان
دریـــانـــوردی در خلیج  فــارس 
سال 1388 به ثبت ملی و در 
سال 2011 میالدی به عنوان 
هشتمین میراث ناملموس 
ایــران در اجــالس انــدونــزی سازمان یونسکو به 
نام استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر به 
ثبت رسید. لنج سازی یکی از صنایع بومی مردم 
کرانه خلیج  فارس محسوب می  شود. واژه »لنج« 
در مناطق دیگر ایران بسته به تلفظ آن مناطق، 

گاهی با کسر الم نیز تلفظ می شود. 

ساخت لنج ◾
امــروزه روی کارآمدن فناوری های جدید و وجود 
نظریه هایی مبنی بر استفاده نکردن از چوب به 
دلیل حفظ و مراقبت از جنگل ها و محیط  زیست 
طبیعی، سبب شده کارگاه های صنعتی جایگزین 
کارگاه های سنتی شوند و لنج های چوبی جای 
خود را به مواد فایبرگالس ارزان  قیمت تر بدهند. 
موضوعی که سبب شده ساخت لنج های چوبی 
متوقف و کارگاه ها در نبود مواد تولیدی به مرمت 
لنج های قدیمی بپردازند؛ اما با این وجود، دانش 
ساخت، استفاده و تعمیر لنج های چوبی تا امروز 
در بخش های جنوبی ایران و در کرانه خلیج فارس 
هنوز زنده و پویاست. مراکز اصلی لنج سازی در 
جنوب ایران، شهرهای آبادان، خرمشهر، چوئبده، 
هندیجان، بندرکنگ و شیف و بنادر کوچک و 
بزرگ دیگری اند که در تداوم حیات این صنعت 

بومی نقش اساسی ایفا کرده اند.
مهم ترین و اصلی ترین چوب در ساخت لنج، 
چوب ساج است که در گذشته از هندوستان 
وارد می شد. در کنار این نــوع، انــواع دیگری از 
ــرای مرمت  ــروزه ب چــوب نیز کــاربــرد داشـــت. امـ
لنج های قدیمی به دلیل  وارد نشدن چوب ساج 
از هندوستان از چوب اکالیپتوس و چوب گردو که 

در داخل کشور است استفاده می شود. 
عمر مفید لنج بین 50 تا 100 سال است که در 
صورت استفاده درست و نگهداری از آن، یک 

لنج تا 100 سال نیز قابل استفاده است. 

لنج سازی در هندیجان ◾
ورود دانــش لنج سازی به هندیجان به بعد از 

شروع جنگ تحمیلی و آمدن مهاجران آبادانی 
ــد،  ــودن ــج ســازی مــشــغــول ب ــن کـــه بـــه صــنــعــت ل
بازمی گردد. افــرادی که به کار ساخت و تعمیر 

لنج اشتغال دارند »گاَلف« نامیده می شوند. 
مرحوم حاج فالح و حاج هادی بحرانی نخستین 
کارگاه های لنج سازی را در هندیجان تأسیس 
کــردنــد. دو کــارگــاه یکی بــه نــام »چــالــه گــود« در 
مسیر بندر سجافی و دیگری به نام »برزوباد« 
در هندیجان جنوبی در دهه 60 فعالیت خود را 
آغاز کردند. کارگاه چاله گود در حاشیه رودخانه 
ساخته شده بود و توسط یک دستکند مصنوعی 
که به گود معروف بود، روزانه لنج های بی شماری 

را رفع نقص و تعمیر می کرد.
گـــالف کـــاران بــه منظور تعمیر، لنج را در این 

ــد بــه گــونــه ای کــه فقط  دستکند قـــرار مــی دادن
قسمت پایین آن در آب قرار می گرفت تا به این 
روش، بازگشت آن به رودخــانــه پس از تعمیر 
با سهولت بیشتری صــورت گیرد. عــالوه براین 
کــارگــاه هــا، مــراکــز دیــگــری هــم بـــرای تعمیر و یا 
شست وشوی لنج در حاشیه رودخــانــه وجود 
داشت که یکی در ابتدای چم شعبان، یکی در 
مسیر امامزاده میررحمان و دیگری کارگاه خزعل 

در 20کیلومتری بندر سجافی بود. 
به دلیل منسوخ شدن ساخت لنج چوبی، در 
محل این کارگاه های قدیمی امروزه هیچ فعالیتی 
صورت نمی گیرد. کارگاه جدید لنج در هندیجان 
در محلی دیگر در مسیر بندر سجافی نزدیکی 
گمرک، سال 1387 تأسیس شد که فقط تعمیر و 
بازسازی لنج های قدیمی در آن صورت می گیرد. 
از دوران شکوه لنج ها در هندیجان در حال حاضر 
فقط تعدادی کمتر از 10 عدد لنج چوبی باقی 

مانده است که قدمتی بین 40 تا60 سال دارند.
به  دلیل از رونــق افتادن لنج های چوبی، شغل 
گالفی نیز به سردی نشسته است. از همین رو 
و از آنجایی که این شغل که در طایفه بحرانی 
موروثی بــوده و جوان ها نیز شغل پدر را ادامه 
ــار افــول هنر گالفی به دلیل   مــی دادنــد، در روزگ
کارایی نداشتن آن، جوان ها عالقه ای به آموزش، 

یادگیری و ادامه آن ندارند.
از جمعیت گالف ها که در گذشته به ساخت لنج 
می پرداختند، اکنون حدود 20 نفر باقی مانده اند 
که آنان نیز فقط به کار تعمیر و مرمت لنج های 

قدیمی مشغول اند.

میراث خوزستان در دریای فراموشی 

»لنج سازی« صنعتی که به گِل نشست  

خبرخبر
روزروز

زنجان   عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده 
کشاورزی دانشگاه زنجان گفت: تشخیص زودهنگام 
بیماری های گیاهی یکی از راه های جلوگیری خسارت های 

ناشی از این بیماری هاست.
داوود کولیوند با اشــاره به اینکه ترکیب اصلی و مهمی 
برای کنترل بیماری ویروسی و از بین بردن ویروس ها وجود 

ندارد، افزود: نخستین قدم در مدیریت این بیماری ها، 
تشخیص زودهنگام و سریع آن ها، همچنین از بین بردن 

مواد یا محصوالت آلوده به  ویروس های گیاهی است.
ایــن محقق بــا تأکید بــر اهمیت بــررســی و تشخیص 
ــی به کشور، همچنین پایش  محصوالت و نهاده واردات
دقیق بذر، نشا و قلمه و سایر محصوالت وارداتی یا کشت 

شده در مزارع اضافه کرد: حساسیت  این  مسئله منجر 
به تولید کیت های تشخیص بیماری های ویروسی شد.

کولیوند بیان کرد: یکی از تحقیقات و پژوهش هایی که 
ما در دانشکده کشاورزی و آزمایشگاه ویروس شناسی 
دانشگاه زنجان انجام دادیــم، طراحی و تولید کیت های 
 تشخیصی است که بتواند به صورت زودهنگام و سریع و 

دقیق بیماری های ویروسی را در مزارع یا در مرحله قرنطینه 
هنگام ورود به کشور پایش و بررسی کند.

هیئت علمی گــروه گیاه پزشکی دانشگاه زنجان اذعان 
کرد: برای بقیه محصوالت و ویروس های مهم، تحقیقاتی 
در حال انجام اســت. امیدواریم کیت های تشخیصی 

بیشتری برای انواع ویروس ها تولید کنیم.

خبر
گیالن

   سایت های مجازی گردشگری مجوز بگیرند
 مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع 

 دستی گیالن اعالم کرد: تمامی سایت های 
مجازی گردشگری استان ملزم به دریافت مجوز 

از این اداره کل هستند و در صورت دریافت نکردن 

مجوز، فعالیت های آنان خالف قانون خواهد بود.
ولی جهانی افزود: متأسفانه مدتی است 

تعدادی سایت در فضای مجازی استان بدون 
دریافت مجوز اقدام به فعالیت کرده اند که نحوه 

فعالیتشان مشخص نیست. بنابراین براساس 

جلساتی که با دستگاه های متولی استان برگزار 
شد تصمیم بر این شد که فرایند دریافت مجوز 

برای فعاالن این عرصه تسهیل شود و در صورت 
دریافت نکردن مجوز با آنان برخورد قانونی 

صورت گیرد.

به گفته او در روزهای اخیر کمیسیون بررسی 
صدور مجوز کسب و کار در حوزه فضای مجازی 

با محوریت صنعت گردشگری تشکیل و چهار 
مجوز کسب و کار مجازی با محوریت گردشگری 

صادر شد. 

بازسازی گلزارهای شهدای 
آذربایجان  شرقی

آذربایجان  شرقی    مدیر کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران آذربایجان  شرقی گفت: بازسازی و ترمیم 
مزار شهدا از محل اعتبارات سفر رئیس  جمهور به 

استان به زودی آغاز می شود.
جابر ابوالفتح زاده تصریح  کرد: بازسازی و ترمیم 
مزارهای شهدا در قالب کارگروه بهسازی و تکمیل 
گلزارهای شهدا انجام می شود و مزار شهدایی که 
بیشترین آسیب را دیده  باشند، در این کارگروه 
ــا انجام  بــررســی شــده و بــهــســازی و ترمیم آن هـ
می شود. وی همچنین برگزاری یادواره های شهدا 
را مصداقی از جهاد تبیین دانست و اظهار کرد: 
نقش یادواره های شهدا در تحقق بیانیه گام دوم 
انــقــالب اســالمــی و تبیین ارزش هــــای اسالمی، 

بی بدیل است.
ابوالفتح زاده تجلیل از خانواده های معظم و معزز 
شهدا را وظیفه ای ملی عنوان کرد و گفت: نباید این 
نکته مهم را فراموش کنیم که عزت و آبروی خود را 
مرهون ایثار و فداکاری جامعه ایثارگری در دوران 

هشت سال دفاع مقدس هستیم.
وی اعــالم کــرد: ایــن استان در سال های 1342 تا 
پیروزی انقالب اسالمی، تعداد 119 شهید تقدیم 
اسالم و انقالب کرده که چهار شهید واالمقام از 

شهرستان عجب شیر بوده است.
فرماندار عجب شیر نیز در این جلسه یاد و خاطره 
تمام شهدای دفاع مقدس، امنیت، مدافعان حرم 
و سالمت را گرامی داشت و افزود: شهدا به وظایف 
و تکلیف خود عمل کردند و االن وظیفه ماست که 

امانتدار شایسته ای برای آنان باشیم.

سامانه »جست وجوی شغل«
 راه اندازی شد

سمنان   مدیر کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
استان سمنان با تأکید بر ثبت نــام کارجویان و 
کــارفــرمــایــان اســتــان در سامانه »جست وجوی 
شغل« گفت: سامانه »جست وجوی شغل« با 
هدف اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان استان 

به وسیله این اداره کل راه اندازی شد.
جعفر کاشانی  ابراز کرد: سامانه »جست وجوی 
شغل« فرصت انتخاب بهترین گزینه در کوتاه ترین 
زمــان و صرف کمترین هزینه را بــرای کارجویان و 
کارفرمایان متقاضی نیروی کار در استان سمنان 

فراهم می کند.
وی بیان کــرد: سامانه »جست وجوی شغل« با 
هدف افزایش رضایتمندی استفاده کنندگان از 
خدمات کاریابی، کاهش هزینه های جست و جوی 
شغلی و  بهبود و انسجام عملکرد دفاتر کاریابی و 

در نهایت افزایش اشتغال راه اندازی شده است.
وی گفت: کارجویان می توانند درخواست کار و 
کارفرمایان درخواست نیروی انسانی را با مراجعه 
 shoghl.mcls.gov.ir بــه ســامــانــه اینترنتی 

ثبت کنند.
ــاه اجتماعی استان  مدیر کل تــعــاون، کــار و رف
سمنان با اشــاره به کاربردی بــودن این سامانه 
تصریح کــرد: تمام کاریابی های داخــلــی ملزم 
بــه ثبت اطــالعــات عملکرد خــود در سامانه 
»جست وجوی شغل« هستند. ایــن سامانه 
مــی تــوانــد، جامعه بــزرگ تــری از کــارفــرمــایــان و 
کــارجــویــان را بــه یکدیگر متصل کند و بــه این 
ترتیب کــارفــرمــایــان و کــارجــویــان، گزینه های 

انتخابی بیشتری خواهند داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان 
با اشاره به شفافیت و پویایی ایجاد شده در بازار کار 
به وسیله سامانه »جست وجوی شغل« گفت: 
سامانه »جست وجوی شغل« موجب بهبود 
ســیــاســت گــذاری و ارتــقــای عملکرد بخش های 

مختلف در حوزه بازار کار است.

آذربایجان غربی   رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست 
سردشت گفت: میزان غلظت 
ــوای ایــن  ــ ــ ــاک در ه ــ ــرد و خـ ــ گـ
شهرستان مــرزی در وضعیت ناسالم قــرار 
گرفته و به چهار برابر حد مجاز رسیده است.

خالد بایزیدی اظهار کرد: بر اثر وقوع پدیده 
گرد و غبار، آسمان این شهرستان هم اکنون 
در وضعیت ناسالم و خطرناک قــرار گرفته 
و بــا تــوجــه بــه آمـــار ثبت شــده در ایستگاه 
ــوا بــه 600  ــنــدگــی هـ ســنــجــش، مــیــزان آالی
میکروگرم بر مترمکعب رسیده که چهار 
برابر بیش از حد مجاز و میزان یک هوای 

استاندارد است.
رئـــیـــس اداره حــفــاظــت مــحــیــط زیــســت 

سردشت اضافه کــرد: ایــن آلودگی از شب 
ــوده ریــزگــردهــا بــه آسمان  گذشته بــا ورود ت
ــده و بـــراســـاس داده هــــای  ــاز شـ منطقه آغــ
ایــســتــگــاه سنجش کــه هــر ســاعــت مــیــزان 
آالیندگی هوا را رصد می کند، در این مدت 

سیر صعودی داشته است.
ــودگــی هــوا منشأ  ــادآور شــد: آل ــ بــایــزیــدی ی
ــراق و  خــارجــی داشــتــه و از طــریــق کــشــور عـ
ــاد شــدیــد از مــرزهــای غــربــی وارد  بــا وزش ب

کشورمان و شهرهای مرزی شده است.
وی از شهروندان به ویژه زنان باردار، کودکان 
خــردســال، بیماران آسمی، قلبی و عروقی 
و جانبازان شیمیایی خواست از ترددهای 
غــیــرضــروری بــیــرون از منزل بــه طــور جدی 

پرهیز کنند.

ــادر و  ــنـ هرمزگان   مـــدیـــر بـ
ــوردی شــهــرســتــان قشم  ــ ــان ــ دری
اعالم کرد: بندر مسافری شهید 
ذاکری این جزیره به دلیل شرایط 
نامساعد جوی و دریایی از دوشنبه گذشته تا 

اطالع بعدی تعطیل شد.
علی اشــتــری افــــزود: بــا تــوجــه بــه پیش بینی 
هواشناسی دریایی و همچنین افزایش سرعت 
باد و به دنبال آن، تالطم دریا در آب های محدوده 
جزیره قشم، فعالیت بندر مسافری شهید 
ذاکــری قشم از ساعت 07:45 صبح دوشنبه 

گذشته تا اطالع بعدی متوقف شده است.
وی ادامه داد: بازگشایی دوباره این بندر، منوط به 

احراز شرایط مساعد جوی خواهد بود.
شهرستان قشم 19 اسکله مسافری، تجاری و 

گردشگری دارد. 9 اسکله گردشگری مجاز در 
مناطق شیب دراز، کندالو، هنگام، الفت، گورزین، 
سهیلی، طبل، دهخدا و گوران شهرستان قشم 

فعالیت می کنند.
سفر بــه قشم از ســه مسیر هــوایــی )فــرودگــاه 
بین المللی قشم(، زمینی )سفر با خودروهای 
شخصی و عمومی از طریق بندر پهل بندرعباس 
به بندر الفــت جزیره قشم توسط شناورهای 
ــایــی )از بــنــدر شهید  لندینگ کــرافــت( و دری
حقانی بندرعباس به بندر شهید ذاکری شهر 
 قشم( امکان پذیر است. جزیره قشم با وسعت 
یک هزار و 500 کیلومتر مربع از تنگه هرمز به 
موازات ساحل جنوبی ایران به طول 135 کیلومتر 
و عرض میانگین 11 کیلومتر از توابع هرمزگان 

است و 300 کیلومتر خط ساحلی دارد.

آلودگی هوای سردشت 
به چهار برابر حد مجاز رسید

بندر مسافری شهید ذاکری قشم 
تعطیل شد

خبرخبر

ساخت کیت های تشخیص ویروس های گیاهی در زنجان
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