
خلیج   چهارده گانه  جــزایــر  از  یکی  هنگام  جــزیــره 
بزرگ ترین جزیره  که در همسایگی  اســت  فــارس 
هرمزگان و جنوب جزیره قشم واقع  شده است و 
بومیان منطقه، نام این جزیره را به  صورت »هنجام« 
مرجانی،  ســواحــل  می کنند.  تلفظ  »هــنــیــام«  و 
سواحل زیبای صخره ای و شنی، وجود زیستگاه 
اطــراف جزیره،  دلفین های  و  بزرگ  الک پشت های 
آکــواریــوم هــای طبیعی و آهــون، تأسیسات بندری 
انگلیسی ها، کوه های قرمز و پارک کروکودیل نوپک از 
جاذبه های توریستی جزیره هنگام است که ساالنه 
گردشگران زیادی را از اقصی نقاط کشور و جهان به 
خود جذب می کند. حضور دلفین های بازیگوش در 
اطراف آب های جزیره، گردشگران بسیاری را به خود 

جزیره  ساکنان  و  می کند  جلب 
با ایجاد بازارچه سنتی در زمینه 
فــروش انــواع زیــورآالت و وسایل 

تزئینی فعالیت دارند...

نگرانی نوردکاران از قطعی برق

صنعتفوالددربرابرخاموشیمیشکند
جزیره »هنگام« 

مروارید 
خلیجفارس 
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اجرای طرح پرورش ماهیان دریایی در خانه های روستایی

روستاهاییکه
دریامیشوند

»خوسدوزی«بوشهر
مهراصالتجهانیگرفت
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سیستمپایشتصویریملی
راهاندازیمیشود

انتظامی جمهوری  کل  فرمانده  اصفهان   
فرماندهان  ــده  زنـ ــبــاط  ارت از  ایـــران  اســامــی 
کانتری ها  به  کنندگان  مراجعه  با  انتظامی 
از  و سایر یگان های پلیس به منظور آگاهی 
نحوه خدمت رسانی مطلوب به آنان خبر داد.
سردار حسین اشتری در حاشیه افتتاح مرکز 
فرماندهی  مانیتورینگ  و  تصویری  پــایــش 
با  کــرد:  اظهار  اصفهان  شهرستان  انتظامی 
ایــن مرکز که به همت فرماندهی  ــدازی  راه انـ
انتظامی استان اصفهان انجام شده، پایش 
به میزان 90 درصد  تصویری شهر اصفهان 

افزایش می یابد.
انتظامی  فرماندهی  تصویری  پایش  مرکز  وی 
مراکز  بهترین  از  یکی  را  اصفهان  شهرستان 
برشمرد  استان  این  در سطح  تصویری  پایش 
ــن مــرکــز هم  ــفــاده از ایـ ــرد: بــا اســت ــ ــیــان ک و ب
مــأمــوریــت هــای اســتــان و هــم مــأمــوریــت هــای 
انتظامی شهرستان انجام می شود و از طرفی هم 
با تمام مراکز انتظامی سطح استان ارتباط دارد.

با  کــرد:  تصریح  کشور  انتظامی  فرمانده  کل 
ترافیکی  کور  گره های  مرکز،  این  از  استفاده 
در شهرها و جاده های استان مدیریت شده 
و در مواردی که نیاز به حضور سریع پلیس 
در صحنه باشد، مجموعه پلیس شهرستان 
با  را  خــود  مأموریت های  می تواند  اصفهان 

سرعت و دقت بیشتری انجام دهد.
وی گفت: فرماندهان انتظامی ما به صورت 
ــن مــرکــز با  بــرخــط  مــی تــوانــنــد از طــریــق ایـ
کانتری ها و سایر یگان های انتظامی که مردم 

به آنجا مراجعه می کنند ارتباط برقرار کنند.
تصویری  پایش  این سیستم  اشتری  ســردار 
قابل  استان ها  از  تعدادی  سطح  در  فعاً  را 
استفاده عنوان کرد و افزود: این سیستم به 
مرور در تمام استان ها راه اندازی می شود که با 
کامل شدن آن می توانیم در آینده یک پایش 
تصویری ملی را در ستاد فراجا داشته باشیم.
ــه تمامی  ایـــن ســامــان بـــا  وی تــصــریــح کــــرد: 
ــاســگــاه هــای مـــــرزی، یــگــان هــای انــتــظــامــی،  پ
کانتری های سراسر کشور و بیش از 30 هزار 
گشت انتظامی ثابت و سیار و حتی شناورهای 
دریابانی فراجا در شمال و جنوب کشور را نیز 

می توانیم به صورت شبانه روزی رصد کنیم.
کــشــور خاطرنشان  انــتــظــامــی  کــل  فــرمــانــده 
تجهیزات  و  روز  فــنــاوری  از  هــر چقدر  کــرد: 
از دوربین ها بهره  هوشمند استفاده کنیم و 
ببریم و سامانه ها را افزایش دهیم، به سمت 
پلیس هوشمند رفته و مسلماً سرعت انجام 
در  می کند.  پیدا  افــزایــش  نیز  مأموریت ها 
را  نیرو  این سامانه ها کمبود  بیشتر مکان ها 
نیز جبران کرده و با استفاده از آن ها می توانیم 
بدون حضور فیزیکی مأموران، مأموریت های 

پلیسی را دنبال کنیم.

آیینعزاداریمسلمیهثبتملیشد

تهران   معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
و  زائـــران  مذهبی  هیئات  ــزاداری  عــ آیین  گفت:  حسنی)ع( 
مجاوران حرم در ایام مسلمیه به ثبت ملی رسید و این موضوع 
از لحاظ حقوقی سبب استحکام سنت دیرینه برگزاری مراسم 

باشکوه در صحن سیدالکریم می شود.
عباس سلیمی اظهار کرد: با گذشت دو سال از شیوع بیماری 
کرونا و فروکش کردن این بیماری و با هدف قرار گرفتن جوانان 
و نوجوانان در کنار هیئات مذهبی و نیل به اهداف فرهنگی و 
برگزاری شعائر دینی و آیینی و همچنین در اصل سنت دیرینه 
مسلمیه در صحن آستان مقدس سیدالکریم امسال در این 
ایام  برنامه های عزاداری طی روزهای چهارشنبه ۱۵تا جمعه ۱۷ 
تیر ماه جاری بعد از نماز مغرب وعشا در صحن مطهر برگزار 
خواهد شد. روزهــای ۶، ۷ و ۸ ذی الحجه در تقویم آیین های 
ایــام شهادت حضرت  با  به دلیل همزمانی  عـــزاداری شیعه 
مسلم بن عقیل)ع(؛ سفیر اعزامی امام حسین)ع( به کوفه، 

»مسلمیه« نام گذاری شده است.
کــانــون خانه  مــدیــره  حــاج مصطفی خرسندی؛ عضو هیئت 
هیئت های  تجمع  میزبان  مسلمیه  ایــام  در  گفت:  مــداحــان 
ریشه دار پایتخت که تاریخ تأسیس برخی از این جمع های دینی 
به بیش از ۱00 سال می رسد، هستیم. وی گفت: آیین سنتی 
ایام مسلمیه از حدود ۸0 سال قبل در ایام شهادت مسلم بن 
عقیل)ع( در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( 
برگزار می شود. این مراسم هر سال، از شب شهادت حضرت 
امام محمد باقر)ع( تا روز شهادت مسلم بن عقیل)ع( در حرم 

حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( برگزار می شود.

رشتمیزبانمسابقات
شطرنجبینالمللی

گیالن   نخستین دوره مسابقات شطرنج بین المللی گیان، 
طی ماه جاری به میزبانی رشت برگزار می شود.

از  این دوره  کــرد:  رئیس هیئت شطرنج استان گیان اظهار 
رقابت ها از ۱۸ تیر ماه جاری به مدت یک هفته به میزبانی 

شهرستان رشت و در محل دانشگاه گیان آغاز خواهد شد.
از رقابت ها، زبده ترین  این دوره  افــزود: در  حسین میربلوک 
همراه  به  کشور  مختلف  استان های  از  ایـــران  شطرنج بازان 
شطرنج بازان چند کشور صاحب نام این رشته ورزشی حضور 

یافته و در رده سنی آزاد با هم به رقابت می پردازند.

کمکاریگمرکدرساماندهیدروازهتجاریکرمانشاه

»پرویزخان«چشمانتظاراجرایطرحجامعاست
کرمانشاه   مرز پرویزخان با وجود 
بــزرگ  دروازه هــــــای  از  یکی  اینکه 
می شود  محسوب  کشور  تــجــاری 
با مشکات فراوانی از جمله نبود 
زیرساخت مناسب مواجه است و 
بــرای رشــد صــادرات غیرنفتی الزم 

است مشکات زیرساختی برطرف شود.
مرز رسمی پرویزخان به عنوان قلب تپنده صادرات 
استان  همسایگی  در  عـــراق  بــه  کشور  غیرنفتی 
با توجه  سلیمانیه در اقلیم کردستان قرار دارد و 
به نزدیکی فرهنگی و اجتماعی، تجارت عمده این 
بازارچه با کردهای این استان به ویژه شهرهای کار، 
سلیمانیه و همچنین موصل، خانقین و کرکوک در 

بخش مرکزی کشور عراق است.
مرز پرویزخان از اواخر سال ۷۶ به صورت رسمی 
راه اندازی شده است که در ابتدای ساخت وسعت 
این مرز که به شکل بازارچه فعالیت داشت سه 

هکتار بود و اکنون به 3۷۵ هکتار رسیده است.
عراق مسدود  با  مرزهای کشور  که  سال گذشته 
فعال کشور  مــرز  تنها  پرویزخان  مــرز  بــود،  شــده 
با عراق بود و همین موضوع سبب شد این مرز 

ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد.
بــا وجــود مــزایــای بسیار ایــن مــرز بــرای کشور و 
با  تناسبی  هیچ  زیرساخت ها  آن،  مرزنشینان 
پرویزخان  جامع  طــرح  و  نـــدارد  آن  ظرفیت های 
ریالی  نظر  از  ایـــران  بــزرگ تــریــن طــرح گمرک  کــه 
گمرک،  ساختمان  شــامــل  و  مــی شــود  محسوب 
و محل  پارکینگ  انبار،  محوطه سازی، سردخانه، 
و  رفاهی  امکانات  همچنین  و  سوخت  ترانزیت 
به  اســت،  مــرز  در  فعاالن  و  تجار  استقرار  محل 

کندی پیش می رود.
پرویزخان،  مرز  از  اهمیت صــادرات  به  توجه  با   
ــرز از جــمــلــه گـــره هـــای تــرافــیــکــی،  مــشــکــات مــ
ساماندهی مسیرهای تردد و پارکینگ ها، تعریض 
ورودی مرز، ایجاد امکانات رفاهی و... باید بیش 

از پیش مورد توجه قرار گیرد.

نابسامانی زیبنده کشور نیست ◾
از  نشستی  در  کرمانشاه  استاندار  امیری مقدم؛ 
وضعیت پرویزخان اظهار تأسف کرد و گفت: در 
بازدیدی که داشتیم، متأسفانه این مرز وضعیت 
مناسبی ندارد و تداوم این نابسامانی فعلی زیبنده 
کشور نیست و ضرورت دارد هرچه سریع تر فاز 
و  اجرایی  پرویزخان،  دوم طرح جامع ساماندهی 

این مشکات اصاح شوند.
بهمن امیری با انتقاد از طوالنی شدن روند اجرای 
طرح جامع پرویزخان گفت: حدود پنج ماه است 
و  مانده  راکــد  بسیار مهم همچنان  این طرح  که 
گمرک هیچ گونه اقدامی برای آن انجام نداده  که 
تداوم این رویه به صادرات کشور لطمه زده است.
بــرخــورداری  با  کرمانشاه  استان  کــرد:  اظهار  وی 
بازارچه، دارای ظرفیت  پنج مرز رسمی و یک  از 
بخش  دو  با  تجاری  مبادالت  برای  باالیی  بسیار 

عربی و کردی عراق است.
دولتی،  بخش  وظــایــف  از  یکی  ــرد:  ک عــنــوان  وی 
ــرز اســــت کـــه بــایــد  تــوســعــه زیـــرســـاخـــت هـــای مــ
دستگاه هایی مانند راهداری، حمل ونقل جاده ای 
ــمــرک بـــه شــکــل جـــدی بــــرای فـــراهـــم کـــردن  و گ

زیــرســاخــت هــا در مــرزهــای مــبــادالتــی اســتــان و 
راه های منتهی به مرز وارد عمل شوند.

 
کم کاری گمرک ◾

امــیــری مــقــدم بــه نــقــد عــمــلــکــرد گــمــرک اســتــان 
زمینه  در  گــمــرک  متأسفانه  گــفــت:  و  پــرداخــت 
کم کاری  به  حال  تا  پرویزخان  اجرای طرح جامع 
کرده  و پنج ماه است این پروژه را تعطیل نموده  
که با برنامه های کشور در زمینه توسعه صادرات 

منافات دارد.
استاندار کرمانشاه افزود: گمرک استان باید یک 
برنامه زمــان بــنــدی شــده بــرای اجـــرای ایــن پــروژه 

بسیار مهم ارائه دهد.
ــدن امــکــان حــمــل یــکــســره کـــاال تا  وی فــراهــم آمـ
مقصد را یکی از مطالبات استان دانست و گفت: 
این مطالبه را در نشست های آتی با طرف عراقی 

به شکل جدی مطرح خواهیم کرد.
امیری مقدم از سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
افــزود:   و  کــرد  استقبال  استان  مبادالتی  مرزهای 
بخش خصوصی باید پیشنهاد خود را در زمینه 
ایجاد سردخانه ها یا انبارهای نگهداری کاال و دیگر 
خدمات ارائه دهد و دستگاه های مربوط بسترهای 

الزم برای این سرمایه گذاری را فراهم کنند.
پرویزخان  مرز  در  دائمی  نمایشگاه  ایجاد  بر  وی 
در راستای معرفی کاال به تجار عراقی تأکید کرد 
و گفت: از طریق این نمایشگاه می توان بستری 
طرف  بــه  اســتــان  تولیدی  کــاالهــای  معرفی  بـــرای 
تجار  کرد.  فراهم  زمان ممکن  در کمترین  عراقی 
می توانند همانجا کاالهای خود را سفارش دهند 
و این کار در رونق تولید و اشتغال استان اثرگذار 

خواهد بود.
امیری مقدم همچنین بر ضرورت گذار از بازرگانی 
سنتی به سمت بازرگانی مدرن تأکید کرد و افزود: 
و  مدرن  بازاریابی  چرخه  وارد  باید  بازرگانی  اتاق 
بازارهای جدید  یافتن  دنبال  به  و  دنیا شود  روز 
برای کاالهای تولید استان باشد و مانند گذشته 

منتظر مراجعه تجار کشورهای دیگر نماند.
وی با اشاره به اینکه 9۷ درصد مبادالت تجاری 

در استان، صادرات و تنها 3 درصد واردات است 
تولیدات  تمام  از  گفت:  یــابــد،  افــزایــش  باید  کــه 
استان باید برای صادرات استفاده شود که در این 

صورت اشتغال زایی بسیاری ایجاد می  کند.

شاهراه اقتصادی  ◾
مرز،  کیلومتر   3۷۱ داشتن  با  کرمانشاه  استان 
دارای ۶ مرز رسمی فعال و بازارچه مرزی با عراق 
استان،  ایــن  در  پرویزخان  رسمی  مــرز  که  اســت 
بزرگ ترین دروازه تجاری کشورمان برای صادرات 
کاالهای ایرانی به عراق  است به گونه ای که بیش 
ــادرات بــه ایــن گــذرگــاه رسمی و  از ۵0 درصــد صـ

بین المللی اختصاص دارد.
بــه قــرابــت فرهنگی بین اســتــان مــرزی  بــا تــوجــه 
و  عــراق  کردستان  اقلیم  استان های  با  کرمانشاه 
دینی،  اشتراکات  و  کـُـردی  زبــان  و  رســوم  و  آداب 

کاالهای  فــروش  ــرای  ب بــازار  بهترین  عــراق  کشور 
ایرانی است.

پرویزخان، خسروی، سومار، شیخ صالح، شوشمی، 
تیله کوه و سازان مرزهای استان کرمانشاه با عراق 
هستند که از میان این مرزها پرویزخان به دلیل 
اهمیت آن و حجم باالی صادرات غیر نفتی همواره 
پررونق ترین مرز برای مبادالت تجاری و مرزی بوده 

و این مرز خواب ندارد.
ابریشم،  راه  مسیر  در  پــرویــزخــان  رســمــی  مــرز   
و سوریه  از طریق عراق  ارتباطی  راه  نزدیک ترین 
به طول 900 کیلومتر به کشورهای اروپایی است. 
در  زیرساخت ها  نامناسب  وضعیت  به  توجه  با 
عراق، بهترین نقطه برای سرمایه گذاری ایران در 

این کشور و اقلیم کردستان است. 
قصرشیرین  در شهرستان  پرویزخان  رسمی  مرز 
به صورت رسمی در سال ۸۶ تأسیس و راه اندازی 
شد که هم مرز با اقلیم کردستان عراق است و در 
همسایگی استان سلیمانیه قرار دارد. هم اکنون 
پرویزخانِ  از مرز رسمی  عمده کاالهای صادراتی 
ویژه  به  عــراق  کردنشین  مناطق  با  قصرشیرین 
و  خانقین  مــوصــل،  سلیمانیه،  کـــار،  شهرهای 
کرکوک در بخش مرکزی این کشور انجام می شود.

مرز پرویزخان سال 76 به صورت رسمی راه اندازی شده است که در ابتدای ساخت 
وسعت این مرز که به شکل بازارچه فعالیت داشت سه هکتار بود و اکنون به 375 هکتار 
رسیده است. سال گذشته که مرزها با عراق مسدود شده بود، مرز پرویزخان تنها مرز 
فعال با عراق بود و همین موضوع سبب شد این مرز ارزآوری خوبی برای داشته باشد.

گزيدهگزيده



کمیسیون 
اقتصادی مجلس از 
سیاست ارزی دولت 
حمایت می کند

محمدرضا 
پورابراهیمی؛ رئیس 
کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به رشد 
۲۱ درصدی تراز 
تجاری کشور نسبت 
به مدت مشابه سال 
گذشته گفت: در 
شرایط فعلی مجلس 
شورای اسالمی به 
خصوص کمیسیون 
اقتصادی از سیاست 
ارزی دولت 
حمایت می کند.

خبر

خراسان رضوی   اگر چه 
هنوز خاموشی و قطعی برق 
ناشی از کسر تولید در کشور 
ــاز نــشــده؛ امـــا نگرانی ها  آغـ
برای خاموشی های احتمالی 
بــه ویـــژه در صنایعی مانند 

فوالد و سیمان از حاال باال گرفته است.
پــیــش بــیــنــی مــی شــود تــابــســتــان امــســال نیز 
همچون ســال گذشته بــا کسری بــرق مواجه 
شویم. از این رو بنا بر اظهارات تولیدکنندگان، 
ایــن خاموشی ها بــرای بخش صنعت به  ویژه 

فوالد، بسیار گران تمام خواهد شد.
در حــالــی  کــه تــمــام تـــوان دولـــت در ســال بــرای 
تولید برق تنها به افزایش ۳ هزار و ۲۰۰ مگاوات 
محدود شده است، پیش بینی می شود امسال 
با حداقل کسری ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاواتی تولید 

در برابر مصرف برق مواجه باشیم.
طبق گزارش های رسمی، دولت بی درنگ باید 
ــرق ۲۶۲ هـــزار مشترک  پاسخگوی مــصــرف ب
صنعتی در کشور باشد که ۳۵ درصد از توان 
برق تولیدی را می بلعند. بخش خانگی اما با 
۳۲.۵ درصــد، عمومی 9.۳ درصــد، کشاورزی 
۱4.۲ درصد، معابر ۱.۶ درصد و سایر مصارف 
با  7.4 درصد به ترتیب در فهرست بیشترین 

تقاضای برق کشور، منتظر ایستاده اند.
هرچند تالش بر این است که برق بخش خانگی 
قطع نشود؛ ولی دولت برای ترغیب به کاهش 
مصرف در این بخش اعالم کرده حاضر است 
برق صرفه جویی شده حاصل از کنتور هوشمند 
خانوارها را برای بخش صنعت خریداری کند.

علیرضا اســدی؛ معاون پژوهش و برنامه ریزی 
سندیکای صنعت بعید مــی دانــد کــه تنها با 
مــدیــریــت مــصــرف بـــرق در تابستان امــســال، 
دیگر خاموشی نداشته باشیم. بــه گفته وی 
با توجه به تــداوم خشکسالی و خــروج بخشی 
از ظرفیت نیروگاه های برق آبی از شبکه، اینکه 
دولـــت سیزدهم بتواند تنها بــا اعــمــال برخی 
ســیــاســت هــای مــدیــریــت مــصــرف، جــلــو بــروز 
خاموشی در شبکه را بگیرد، دور از واقعیت ها 

به نظر می رسد.

خاموشی صنعت فوالد  ◾
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران ایران در 

ایــن زمینه اظهار می کند: قیمت حامل های 
انرژی؛ شامل برق در دولت جدیداً حدود ۸۰۰ 
درصد و گاز واحدهای نوردی و واحدهای ذوب 
و احیا از ۸۰۰ تا هزار و ۲۰۰ درصد گران شد و 
این امر، قیمت تمام  شده محصوالت نوردی را 

حدود ۵درصد افزایش داده است.
سید احمد رضوی با بیان اینکه افزایش قیمت 
حــامــل هــای انـــرژی مــوجــب گــرانــی محصول و 
فشار بیش  از حد روی تولیدکننده شده، اظهار 
کــرد: به  تبع ایــن مــوضــوع، قیمت آب و سایر 
هــزیــنــه هــای خــدمــات رســانــی در شهرک های 
 نــواحــی صنعتی کشور نیز رشــد بی سابقه و 

فزاینده ای را تجربه کرد.
وی با تأکید بر ایــن موضوع که اساسی ترین 
ــوالدی کشور قطعی برق  مشکل واحــدهــای ف
اســت، ادامــه داد: قیمت قطعات و تجهیزات 
بــرق و الکترونیکی در واحــدهــای فـــوالدی به 
 یک باره تا مرز ۱۰۰۰درصــد افزایش داشته و با 

کمبود مواجه است.
عضو هیئت مدیره فــوالد نیک صــدرای توس 
با اشــاره به اینکه نــوردکــاران، قربانی تحمیل 
تحریم ها به جمهوری اسالمی هستند، ادامه 
داد: بخش خصوصی بیشترین آســیــب را 
متحمل شــده و متأسفانه دولـــت به عنوان 

متولی جبران اقدامی انجام نمی دهد.

رضــوی بــا اشـــاره بــه ایــن مــوضــوع کــه دولت ها 
ــرای واحدهای  بایستی شرایط تحریم ها را ب
خصوصی و تولیدی، صنعتی و کشاورزی کشور 
تسهیل کنند، ادامــه داد: در حالی  که دولت 
باید تالش خود را به کاهش هزینه های تولید 
معطوف کــنــد، متأسفانه در عمل مشاهده 
ــجــام نــشــده و ظــاهــراً  مــی شــود کــه اقــدامــی ان
واحــدهــای تــولــیــدی و صنعتی کــشــور جنس 

ناهمگون با دولت پیدا کرده اند.
وی اذعان کرد: آنچه در عمل مشاهده می شود 
این است که دولت به فکر درآمدهای خود بوده 
و با افزایش نرخ دالر درآمدهای ریالی، تحمیل 
صنعت شده و مخارج دالری محاسبه و سبب 
از دســت رفتن ارزش افــــزوده و سرمایه ثابت 

واحدها شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن نــوردکــاران ایــران بیان 
می کند: بــا وجـــود شعارهایی کــه در حمایت از 
واحدهای تولیدی در سال های اخیر داده شده، 
اما همچنان نابرابری در بخش های مختلف این 

صنعت دیده می شود.
ــا بــیــان ایــنــکــه افــزایــش نـــرخ تعرفه  رضـــوی ب
ــوالد بــیــش از ۵درصــــد به  بـــرق در صنعت فـ
هزینه ها افزوده است، ادامه داد: قطعی برق 
در تابستان پــارســال موجب شــد واحــدهــای 
ــوردی از تولید بــاز بمانند و بیش از 4۵ روز  ن

با این مشکل به صورت جدی دست و پنجه 
نرم کنند.

وی با اشاره به اینکه همین موضوع در نهایت 
منجر به کسری ۳ میلیون تن در زنجیره فوالد 
شد، ادامه داد: این وضع نه تنها در تابستان 
گریبان نوردکاران و کارخانه های فوالد را گرفت 
بلکه در زمستان هم شاهد همین کمبودها 
بــودیــم و بــه دلــیــل کمبود انـــرژی، مــصــرف گاز 
یـــان هـــای بیشتری به  سهمیه بندی شــد و ز

صنعت فوالد وارد گردید.
ــان ایــنــکــه بـــا وجـــود  ــی ایـــن تــولــیــد کــنــنــده بـــا ب
ــرر و زیـــــان، هــیــچ خــســارتــی  ــاد ضــ ــ حــجــم زیـ
بــرای جــبــران بــه واحــد هــای تولیدی پرداخت 
نشده، ادامــه داد:حــال جای این ســؤال است 
کــه چــرا تنها واحــدهــای فـــوالدی مــورد اعمال 
ــی بــرای  ایــن مــحــدودیــت هــا واقـــع می شوند ول
خودرویی ها و صنعت خودرو قطعی برق اعمال 

نمی شود؟!
وی با انتقاد از سیاست های ناهمگون اظهار 
کــرد: در زمــان جنگ روسیه و اوکراین دیدگاه 
بر این بود که ایــران جایگزین اوکراین و قطب 
فــوالد می شود؛ اما صــدور بخشنامه های غیر 
کارشناسی موجب شد بــازار صـــادرات ایــران 
توسط عوامل داخلی از دست رفته و دو دستی 

تحویل روسیه و ترکیه شود!

نگرانی نوردکاران از قطعی برق 

صنعتفوالددربرابرخاموشیمیشکند

خبرخبر
روزروز

سرمازدگی بهاره علت کاهش ۳۵ درصدی تولید میوه های تابستانه
چهارمحال و بختیاری   رئیس ســازمــان جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کاهش ۳۵ تا 4۰ 
درصدی تولید میوه های تابستانه در استان خبر داد 

و گفت: علت این موضوع، سرمازدگی بهاره است.
عطاهللا ابراهیمی اظهار کرد: زردآلــو، گیالس و آلبالو 
از جمله میوه های تابستانه است که در چهارمحال و 

بختیاری تولید می شود.
وی با بیان اینکه به دلیل سرمازدگی بهاره، تولید این 
محصوالت در استان با کاهش ۳۵ تا 4۰ درصدی همراه 
بوده، عنوان کرد: بیشترین تولیدات در شهرستان های 

سامان و بن است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 

به سطح زیر کشت این نوع درختان در استان اشاره 
کرد و ادامــه داد: سطح باغات بــارور گیالس، آلبالو و 
زردآلــو در استان به ترتیب، 4۱۰ هکتار، ۱۶۵ هکتار و 

۶4۶ هکتار است.
ابراهیمی با بیان اینکه برخی از باغات به دلیل نرسیدن 
سن بلوغ نهال، بارور نیستند، مطرح کرد: ۳۳۰ هکتار 

از باغات گیالس، ۳۳ هکتار از باغات آلبالو و ۵4 هکتار 
از باغات زردآلو هنوز به مرحله باروری نرسیده اند.

ــشـــاورزی چــهــارمــحــال و  ــازمـــان جــهــاد کـ ــیــس سـ رئ
بختیاری در ادامــه اعــالم کــرد: ۱9 هــزار و ۵۰۰ هکتار 
از بــاغــات چهارمحال و بختیاری مجهز بــه آبیاری 

نوین است.

خبر

کنگره ملی 
شهدای قم
 آبان ماه 
برگزار می شود

قم   معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی 
استانداری قم به 
برگزاری کنگره ملی
 ۶ هزار و 9۰ شهید 
استان در آبان امسال 
اشاره و بیان کرد: برنامه 
ویژه و شایسته ای در 
خور مقام این شهیدان 
در برنامه های کنگره در 
نظر گرفته  شده  است.
احمد حاجی زاده 
همزمان با آغاز 
برنامه های کنگره ۶هزار 
و 9۰ شهید استان قم 
در دیدار با خانواده 
شهیدان جاسم و 
محمدحسن محرابیان، 
بر نقش مهم شهدا در 
تثبیت انقالب اسالمی 
ایران تأکید کرد.
وی همچنین ضمن 
تأکید بر حفظ و صیانت 
ارزش های انقالبی، 
خانواده شهدا و زنده 
نگه داشتن یاد آنان 
اظهار کرد: شهیدان 
برکت و نعمت های 
انقالب اند و باید 
شکرگزار این مهم 
باشیم.

خبر
خوزستان

   مشترکان کم مصرف برق پاداش می گیرند
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: 
۲۵۵ هزار مشترک که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته الگوی مصرف برق را تا پایان خرداد ماه 
رعایت کردند، مشمول دریافت پاداش شدند.

عبدالحمید عباس شیاری تعداد مشترکان برق 
خانگی و صنعتی زیر پوشش شرکت توزیع برق 

اهواز را ۶۱۲ هزار مشترک عنوان و اظهار کرد : در 
راستای پایداری شبکه برق در تابستان ۱۴۰۱در 

بخش های مختلف اداری، صنعتی و کشاورزی 

برنامه ریزی متعددی صورت گرفته تا تأمین برق 
شهروندان دچار اختالل نشود. نیاز است کلیه 

مشترکان به ویژه بخش های خانگی، تجاری و 
عمومی در این شرایط سخت ناشی از خشکسالی، 

همکار و یار ما باشند.

گفتنی است طی چند روز گذشته برق ۸۴۶ 
مشترک اداری، دولتی، غیردولتی و کشاورزی 
تحت پوشش شرکت توزیع برق خوزستان در 

راستای کنترل مصرف برق ادارات و سازمان های 
عمومی قطع شد.

۵۸ درصد 
حجم مخازن سدهای

 آذربایجان شرقی پر است 

آذربایجان شرقی   مدیر عامل آب منطقه ای 
آذربایجان شرقی با اعالم اینکه ذخیره مخازن 
سدهای استان اکنون به ۵۸ درصد حجم مخازن 
رســیــده اســـت، افـــزود: متوسط دمــا نسبت به 
پارسال یک تا ۱.۵ درجه سانتیگراد پایین تر است 

که بسیار کمک حال منابع آب خواهد بود.
ــرد: اولــویــت  یــوســف غـــفـــارزاده خــاطــرنــشــان کـ
در راســتــای تأمین آب شــرب اســتــان بـــوده که 
سدهایی مثل سد ستارخان برای تأمین آب اهر، 
سدعلویان برای تأمین آب مراغه، سد نهند برای 
تأمین آب تبریز برنامه ریزی شده و آب مازاد 
سدهای آذربایجان شرقی برای بخش کشاورزی 

استان استفاده می شود.
وی اعـــالم کـــرد: ریــنــگ آب تبریز نیز در حال 
تکمیل است و از ۲۶ کیلومتر، ۲۲ کیلومتر آن 
به اتمام رسیده که با پایان این طرح، ۶۰۰ لیتر بر 

ثانیه بر توان آب تبریز افزوده می شود.
وی اظهار کرد: سال گذشته رکورد آب تحویلی 
برای استفاده شهروندان ۵ هزار و 7۰۰ لیتر بر 
ثانیه در اوج مصرف تابستان بود که برخی مواقع 
با قطعی آب همراه می شد؛ اما امسال تاکنون 
رکورد آب تحویلی ۵ هزار و ۸۸۰ لیتر بر ثانیه بود 
که نسبت به سال گذشته افزایش داشته؛ ولی 

با قطعی آب روبه رو نبودیم.
وی خــاطــرنــشــان کــــرد: بـــا اجـــــرای طــرح هــای 
ــازســازی و  کــوتــاه مــدت و مــیــان مــدت از جمله ب
تعمیر شبکه آبرسانی سد نهند تبریز با افزایش 
۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر بر ثانیه اکنون تا 9۵۰ لیتر بر ثانیه 
افزایش یافته که عاملی بــرای تقویت پایداری 

بیشتر آب این کالنشهر است.

طرح کتابخانه بدون کتاب 
در کشور اجرا می شود

زنجان   معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری 
اطــالعــات نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
گفت: در راستای بازتعریف مفهوم کتابخانه 
و گام گذاشتن در مسیر ارائــه خدمات جدید 
و دوری از کلیشه های سنتی، طرحی بــه نام 
کتابخانه های بدون کتاب با منابع دیجیتال در 

کشور در دست اجراست.
سید باقر میرعبداللهی افزود: نخستین نمونه 
از این کتابخانه ها در پارک دانشجو شهر تهران 

راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار در زمان حاضر 
۳ هزار و 7۰۰ کتابخانه عمومی در کشور فعال 
اســت که ۲هــزار و 7۰۰ بــاب از آن هــا متعلق به 
نــهــاد کتابخانه های عمومی کــشــور و مابقی 

کتابخانه های مشارکتی مستقل است.
میرعبداللهی اظهار کرد: بر اساس برآوردها حدود 
۱۵ تا ۱۶ هــزار کتابخانه عمومی دیگر در سطح 
کشور احتیاج داریــم تا مطلوب نهایی، محقق 
شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه کار در حوزه کتاب و کتابخانه، یک فریضه 
فرهنگی اســت، گفت: کــار در حــوزه فرهنگ، 
احــتــرام و شــرافــت دارد و نهاد کتابخانه های 
عــمــومــی، فــضــای الزم را مهیا کـــرده تــا بــه این 

شرافت، بیشتر دامن بزند.
سید باقر میرعبداللهی افزود: خانواده ها ممکن 
است فرزندان خود را با تأمل و تأنی به برخی 
مکان ها بفرستند؛ ولی به کتابخانه ها با طیب 

خاطر، رضایت و خرسندی می فرستند.
ــزومــاً محل  وی خــاطــرنــشــان کـــرد: کتابخانه ل
عضویت و امانت نیست، بلکه کتابخانه محل 
ارائه خدمات کتاب محور و هر خدمت دیگری 

که در حوزه فرهنگ بگنجد، است.
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ــد در  ــود صــی ــمــب بوشهر   ک
دریــا و گرانی ملزومات صیادی 
هــمــواره یکی از گالیه هایی بود 
که طی سال های گذشته شنیده 
می شد؛ اما این روزها مسئوالن شیالت بر آن 
شدند تا صید را به خانه های صیادان آورده و 
در قالب استخرهای پــرورش ماهی، صنعت 

صید و صیادی را رونق دهند.  
طرح پــرورش ماهی با استفاده از آب دریا در 
مساحت های کوچک در منازل روستاهای 
ساحلی استان بوشهر می تواند نقش مهمی 

در اشتغال و تولید داشته باشد.
برخورداری از سواحل طوالنی و همجواری با 
خلیج فــارس یکی از مهم ترین ظرفیت ها در 
استان بوشهر است که فرصت های فراوانی 

را در اختیار مردم این استان قرار داده است.
دریـــا عـــالوه بــر منابع نفت و گـــازی کــه دارد، 
ــرای تــجــارت و دریــانــوردی  بستری مناسب ب
اســت. همچنین از قــدیــم االیــام محلی بــرای 
امرار معاش مردم این دیار بوده و بوشهری ها 
با کشورهای حاشیه خلیج فــارس مبادالت 

تجاری گسترده ای داشته اند.
صید و صیادی از دیگر ظرفیت های همجواری 
با دریا برای مرزنشینان استان بوشهر است. 
بسیاری از اهالی این دیار روزی خود را از دریا 
می گیرند. دل به دریا می زنند و از این سفره 

بزرگ، روزی برمی دارند.
پرورش آبزیان، یکی دیگر از ظرفیت های خلیج 
فارس برای استان بوشهر است. به گونه ای که 
بخش عمده میگوی پــرورشــی کشور توسط 

پرورش دهندگان استان بوشهر تولید می شود 
و این صنعت در حال گسترش است.

با وجود طرح های عظیمی که در حوزه پرورش 
میگو در استان بوشهر اجــرا شــده، در زمینه 
پرورش ماهی آنگونه که باید، اقدامی صورت 
نگرفته و ظرفیت استان در این زمینه خیلی 

بیشتر از وضعیت کنونی است.

پرورش ماهی در منازل روستایی ◾
مدیر کل شیالت استان بوشهر اظهار کرد: 
با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که در 
استان بوشهر وجود دارد، توسعه طرح های 
پـــرورش آبــزیــان را در ایــن اســتــان در دستور 

کار داریم.
ــرای طــرح هــای  ــازدار بــا بــیــان اینکه اجـ ــ علی ب

آبزی پروری موجب تأمین نیازهای مردم به این 
آبزیان می شود، ادامه داد: حفظ ذخایر دریایی 
ــه رو هستند از دیگر  کــه بــا تهدید جــدی روبـ

مزایای اجرای طرح های آبزی پروری است.
ــرد: اســتــان بوشهر قطب  وی خاطرنشان ک
میگوی پــرورشــی کــشــور اســت و بــا توسعه 
زیرساخت ها و تصویب طرح های مختلف، 
شاهد اجرای سطح زیر کشت و تولید میگوی 

پرورشی در استان خواهیم بود.
مــدیــر کــل شــیــالت اســتــان بوشهر بــا اشــاره 
به حمایت ویــژه از طرح های آبــزی پــروری در 
سطح استان بوشهر بیان کرد: پرورش ماهیان 
دریایی در روستاهای ساحلی استان بوشهر 
از برنامه های مهمی است که در دستور کار 

قرار دارد.

حمایت همه  جانبه  ◾
وی اضافه کرد: طرح پرورش ماهیان دریایی با 
استفاده از آب دریا در مساحت های کوچک 
در منازل روستاهای همجوار دریــا با طرح 
پایلوت در روستای تنبک شهرستان کنگان 

کلید خورده است.
بــازدار با اعالم حمایت ویژه از اجــرای چنین 
طرح هایی در سطح مناطق ساحلی استان 
ــه داد: پیش بینی مــی شــود به  بوشهر ادامـ
تدریج شاهد توسعه آن در سایر نقاط استان 

باشیم.

حرکت بزرگ بوشهر  ◾
استاندار بوشهر نیز چندی پیش به اهمیت 
توسعه طرح های آبزی پروری در استان اشاره 
ــژه از پــروژه هــای  کــرد و خواستار حمایت وی
پرورش ماهی و میگو در سطح سواحل استان 

بوشهر شد.
احمد محمدی زاده از آغاز اجــرای طرح های 
بزرگ و مهم در پرورش ماهی و میگو در استان 
بوشهر خبر داد و تصریح کــرد: در سواحل 
استان بوشهر حرکت بزرگی در عرصه پرورش 
ماهی در قفس با هدف گذاری تولید ۵۰ هزار 

تُن آغاز شده است.
وی با بیان اینکه امسال برای تولید ۳ هزار تن 
ماهی پرورشی در استان بوشهر برنامه ریزی 
شده، تصریح کرد: به ظرفیت هزار تن، قفس 
پرورش ماهی راه انــدازی می شود و طرح های 
مرتبط با این حــوزه با جدیت در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.

اجرای طرح پرورش ماهیان دریایی در خانه های روستایی

روستاهایی که دریا می شوند 

گزارش



نظام جمهوری 
اسالمی ایران به 
پیشرفت ادامه 

می دهد
سردار حسن 

حسن زاده؛ فرمانده 
سپاه حضرت محمد 

رسول اهلل)ص( 
تهران بزرگ گفت: 

امروز به برکت خون 
شهدا و مجاهدت 
و ایستادگی مردم 
و با وجود تمامی 

توطئه های استکبار، 
نظام مقدس 

جمهوری اسالمی، 
بن بست ندارد و به 

مسیر پیشرفت خود 
ادامه می دهد.

خبر

دونده کیش 
به مسابقات 

جهانی فنالند 
اعزام شد

هرمزگان   دونده 
کیش و دارنده عنوان 

قهرمانی آسیا و ایران، 
به منظور شرکت در 
رقابت های قهرمانی 

رده ارشد جهان، راهی 
فنالند شد. مسعود 

بهرامی روز گذشته برای 
شرکت در مسابقات 

جهانی دوومیدانی در 
رده قهرمانان ارشد به 

کشور فنالند اعزام شد.
وی در مواد ۱۰۰متر و 

۲۰۰متر به همراهی تیم 
ملی جمهوری اسالمی 

ایران شرکت می کند.
رقابت های جهانی 

دوومیدانی فنالند طی 
روزهای ۹ تا ۱۲ تیر در 

مواد مختلف با حضور 
ورزشکاران جهان برگزار 

می شود.

خبرخبر
روزروز

البرز   کاهش مصرف شیر، 
ناشی از افزایش قیمت موجب 
شــده بخشی از شیر تولیدی 
ــا بــه شیر خشک  ــداری هـ دامـ
تبدیل شود و حاال این شیرهای 
خشک شده در کارخانه ها روی 

هم بدون مشتری انباشته شده است.
بــه گـــزارش خبرنگار میهن، تولید شیر، فــروش 
محصول، سیر کردن شکم دام ها و تأمین سرمایه 
برای گردش مالی، این روزها کاری بس دشوار است 
و بسیاری از دامداران و صنایع لبنی در استان البرز 

را با مشکالت جدی مواجه کرده است.
در حال حاضر بسیاری از دامداران این استان 
به دلیل مشکالت فـــراوان در مسیر تولید با 

چالش مواجه اند. 
برخی از این دامــداران در گفت وگو با خبرنگار 
میهن ابـــراز کــردنــد: کــارخــانــه هــای لبنی، پول 
دامــداران را دیر به دیر »دو یا سه ماه یک بار« 
پرداخت می کنند. بنابراین اگر کارخانه ها پول 
دامداران را به موقع بپردازند، مشکل نقدینگی 

تولید کنندگان برطرف می شود. 
دامــداران کرجی در خصوص قیمت گذاری شیر 
می گویند: قیمت واقعی شیر این قیمت تعیین 
ــرای بهای آن کارشناسانه  شــده نیست و باید ب

حساب و کتاب و قیمت گذاری کنند. 
آن هــا بیان می کنند: وقتی ذرت کیلویی ۱۲ هزار 
تومان و یونجه با رطوبت و مصرف ۱۰ هزار تومان 
است، هزینه تولید برای دامدار بیشتر از نرخ فعلی 

تمام می شود و دامدار متضرر است. 
دامداران البرزی می گویند: در حال حاضر شیر را از 
ما کیلویی ۱۲ هزار تومان می خرند و گوشت قرمز را 
از 6۰ الی 8۰ هزار تومان بسته به نژاد دام خریداری 

می کنند که به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد.
ایــن تولید کنندگان اذعـــان می کنند: زمــانــی که 
خوراک دام تأمین نشود، دامدار مجبور به کشتار 

یا فروش دام است.
آن ها می گویند: از روزی که دام متولد می شود تا 

زمانی که به بار بنشیند ۳۰ ماه )دو سال و نیم( 
طول می کشد و کمتر کسی حاضر به کشتار دام 
می شود؛ اما زمانی که خوراکش تأمین نیست، دام 

را یا به کشتارگاه می فرستند یا زنده می فروشند. 
دامداران البرزی با تأکید بر این موضوع که باید کاری 
کرد تا شاهد این اتفاقات در دامداری ها نباشیم، از 
دولت می خواهند در قیمت تمام شده شیر و سایر 

تولیدات تجدیدنظر کند.
از طرفی کارخانه های تولید لبنیات نیز از نبود 
مشتری و کاهش مصرف شکایت داشته و اذعان 
می کنند بخش عمده ای از شیر خریداری شده از 
دامداری ها به شیر خشک تبدیل می شود که در 
حال حاضر این محصول نیز روی دست کارخانه ها 

مانده است.

دامداران نگران نباشند ◾
این مشکالت و نگرانی از نبود مشتری در حالی 
است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز درباره 
نگرانی دامداران از شیر خشک دپو شده می گوید: 

تمام تولیدات شیر دامداری ها به صورت تضمینی 
خریداری خواهد شد. بنابراین دامـــداران نگران 

فروش شیر تولیدی نباشند.
عبدالرضا روشن نژاد در نشست خبری در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به نگرانی دامداران نسبت به 
شیر خشک دپو شده در کارخانه های لبنی اظهار 
کــرد: ســازمــان تعاون روستایی بر اســاس قیمت 

مصوب آمادگی خرید شیر را دارد.
وی افـــزود: ما اعــالم کــرده ایــم شیر مــازاد تولیدی 
دامداران را می خریم. این هم جزو موارد حمایتی 
است که دولت در این زمینه پیش بینی کرده است. 
این موضوع شامل تمامی محصوالت مازاد بوده و 

تخم مرغ هم همین طور است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز همچنین در 
پاسخ به افزایش قیمت گوشت در مقایسه با قیمت 
جهانی این محصول گفت: این موضوع سبب 
نگرانی ما هم هست؛ ولی این آمادگی را داریم که 
اگر اتحادیه قصابان استان، مراکزی را اعالم کند، 
گوشت را به قیمتی پایین تر از قیمت بازار، مستقیم 

از دامداری ها عرضه کنیم.
وی در عین حال تصریح کرد: بخش عمده افزایش 
قیمت گوشت در بازار به دالالن بر می گردد و آن ها 

موجب افزایش قیمت گوشت شده اند.

مشکل حمل نهاده های دامی  ◾
عبدالرضا روشن نژاد درباره تأمین خوراک دام در 
استان نیز گفت: نهاده ها با دو نوع قیمت بارگذاری 
می شوند: نیمایی و ترجیحی. زمانی را تعیین کردند 
که تا آن زمان با قیمت ارز ترجیحی باشد و از آن 

تاریخ به بعد با ارز نیمایی.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز ادامــه داد: 
حمل سریع تر نهاده از مبادی با تالش خود وزیر 
جهاد کشاورزی در جریان است. نهاده به اندازه 
کافی تأمین شده است. ممکن است در حمل و 
نقل مشکالتی باشد که آن هم در حال برطرف 

شدن است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز همچنین 
در زمینه تخصیص نهاده به دامداری های خرد و 
روستایی گفت: در کنسانتره تهیه شده برای این 
دامداری ها به گونه ای عمل شده تا برای کمک به 
این قشر تا دو ماه آینده نهاده ها با قیمت سابق 

تأمین شود.
ــادآور شــد: مشکل نرسیدن خـــوراک به  وی یـ
دامــداری هــا مربوط به شبکه حمل و نقل بود 

که رفع شد.
وی همچنین گفت: در فروردین ماه دست کم هزار 
و 7۰۰ تن ذرت تخصیص پیدا کرد و هزار و4۹۰ تن 
جو با ارز ترجیحی و در اردیبهشت ماه هم نزدیک 
به ۳ هزار تن سویا با ارز ترجیحی تخصیص داده 
شد و عالوه بر این با ارز نیمایی هم نهاده موجود 
است. وی در زمینه انتقاد برخی از دامداران درباره 
نرسیدن خوراک دام به دامداری ها تصریح کرد: این 
مشکل از شبکه حمل و نقل بود. از آنجایی که این 
اقدام از طریق شرکت های باربری انجام می شود 
مقداری با تأخیر بود که این مشکل هم به تازگی 

رفع شده است.

به دلیل نبود مشتری

شیر دامداران البرزی خشک می شود 

قیمت واقعی شــیر این قیمت تعیین شــده نیســت و باید برای بهای آن 
کارشناسانه حساب و کتاب و قیمت گذاری کنند.    وقتی ذرت کیلویی 12 هزار 
تومان و یونجه با رطوبت و مصرف 1۰ هزار تومان است، هزینه تولید برای 

دامدار بیشتر از نرخ فعلی تمام می شود و دامدار متضرر است. 
گزيدهگزيده

خبر
»خوس دوزی« بوشهر 

مهر اصالت جهانی گرفت

بوشهر   مــعــاون صــنــایــع  دســتــی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان بوشهر گفت: در هشتمین داوری مهر 
اصالت جهانی، صنایع  دستی بوشهر در رشته 

خوس دوزی موفق به دریافت مهر اصالت شد.
لیال رحیمی اعــالم کــرد: در این دوره از بین ۳۱ 
استان کشور، ۱۲ استان منتخب شده و شرکت 
کردند که »منیژه حسینی« از شهرستان جم 
استان بوشهر، در رشته خــوس دوزی موفق به 

دریافت مهر اصالت جهانی شد.
ــت، یکی از  ــرد: داوری مهر اصــال  وی بــیــان کـ
مهم ترین رویدادهای مهم دنیا در حوزه صنایع  
دستی است که این دوره در کشور ازبکستان با 

حضور کشورهای غرب آسیا برگزار شد.
رحیمی عــنــوان کـــرد: معیارهای بــررســی مهر 
اصالت، هویت، کیفیت، اصالت و قابلیت تولید 
انبوه است که خوس دوزی بوشهر از تمامی این 

فاکتورها برخوردار بود.
معاون صنایع  دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتــی و گــردشــگــری اســتــان بوشهر 
گفت: این اثر با اهدای صنعتگر هم استانی به 
موزه ازبکستان، در زمان حاضر در موزه بخارا 

نگهداری می شود.
وی گفت: خــوس دوزی از هنرهای بومی استان 
بوشهر است که با نوارهای طالیی و نقره ای رنگ 
نقش هایی روی پارچه های توری دوخته می شود. 
نــقــش هــای کـــار شـــده در ایـــن رشــتــه بــه شکل 
ذهنی و هندسی است و بیشتر برای تزئین در 
شال های توری کاربرد دارد و در جشن ها و اعیاد 

مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد.

نرخ اعتیاد در اصفهان 
پایین  است

اصفهان   معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی 
استانداری اصفهان گفت: خداوند، رهبر معظم 
انقالب را حفظ کرد تا سکان انقالب اسالمی را به 
دست ایشان بسپارد و یاد و خاطره همه شهیدان 
به ویژه شهدای هفتم تیر را نیز گرامی می داریم. 

ــرد: نــرخ اعتیاد  محمدرضا جانثاری اظــهــار ک
در سطح کشور 5.4 درصــد اســت و ایــن نرخ 
ــه ۲.4 کــاهــش مــی یــابــد و  ــان ب در ســطــح اســت
خوشبختانه آمار استان اصفهان زیر میانگین 

نرخ کشوری است.
ــن بــالی  ــ وی افــــــزود: مــتــأســفــانــه اعـــتـــیـــاد؛ ای
خــانــمــان ســوز همه جــهــان را در برگرفته و در 
دهــه هــای اخیر رشــد زیـــادی در کشور داشته 
و تعداد زیــادی از جوانان را درگیر کــرده است. 
جــمــهــوری اســالمــی در مــبــارزه بــا مـــواد مخدر 
ثابت قدم است و شهدای زیــادی را هم در این 
راه تقدیم کــرده اســت. بــا ایــن حــال موقعیت 
جغرافیایی کشور ما و همسایگی با کشورهای 
پاکستان و افغانستان و ترانزیت مــواد از این 
کشورها به کشورهای اروپایی سبب شده در 

معرض مواد مخدر باشیم.
وی در توضیح آمار کشفیات مواد مخدر استان 
در سال ۱4۰۰ گفت: در سال گذشته حدود 4۹ 
تن مواد مخدر کشف شد که این مقدار نسبت 
به سال ۹۹ به دلیل فعالیت و فشارهای نیروی 
انتظامی در گلوگاه های ورودی استان با کاهش 

5 تنی مواجه بود.
جانثاری در ادامه متذکر شد: در استان اصفهان 
ــژه تــریــاک نسبت بــه مــواد  ــواد سنتی بــه ویـ مـ
صنعتی مصرف بــاالتــری دارنـــد؛ امــا نــرخ رشد 
مصرف مواد صنعتی نسبت به نوع سنتی آن 
بیشتر اســت و چه بسا به  زودی جــای ایــن دو 

عوض شود.
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عرصه فعالیت اقتصادی استان نیازمند روح و نشاط جوانی
همدان   نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان 
ایران در استان همدان با اشاره به اینکه با راه اندازی این 
خانه و با به  کارگیری نخبگان استان، می توانیم روح و 
نشاط جوانی را وارد عرصه  اقتصادی استان کنیم، گفت: 
هدف از تأسیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان 
همدان که با حضور نسل دوم و سوم صنعتگران استان 

شکل خواهد گرفت، حمایت از جوانان کارآفرین فعال 
و همراهی جوانانی عالقه مند به ایفای نقش در عرصه 

جهاد اقتصادی است.
وی افزود: از دیگر اهداف تأسیس این تشکل، مشارکت 
نــیــروی خــالق جـــوان اســتــان بـــرای ایــجــاد تــحــول بــزرگ 
در فعالیت تشکل های مــردمــی و ایــجــاد زمینه بــرای 

معرفی توانمندی جوانان تحصیلکرده استان به جامعه 
تولیدکنندگان برای استفاده بهینه از نیروی آنان است.

سعید افقی با اشاره به اینکه این خانه پذیرای اعضای 
حقوقی، حقیقی و افــتــخــاری از مــدیــران واحــدهــای 
صنعتی و معدنی و افــراد تحصیلکرده از حوزه های 
مرتبط با صنعت و معدن خواهد بود، خاطرنشان کرد: 

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان به همراه خانه 
صنعت، معدن و تجارت، دو تشکل در زیرمجموعه 
وزارت صنعت معدن  هستند. خانه صنعت، معدن 
و تــجــارت از ســال هــای گــذشــتــه در اســتــان فعالیت 
داشت؛ اما خانه صنعت جوانان استان همدان تاکنون 

راه اندازی نشده بود.

خبر
کرمان

   قرارگاه لشکر ثاراهلل
 در شلمچه فعال می شود

استاندار کرمان در ستاد مرکزی اربعین حسینی 
گفت: قرارگاه لشکر ثاراهلل کرمان در ابتدای 

جاده اهواز خرمشهر فعال می شود و به زائران 

پیاده روی اربعین ارائه خدمت می کند.
محمدمهدی فداکار در جلسه ای به ریاست احمد 

وحیدی؛ وزیر کشور افزود: استان کرمان امسال با 
در اختیار گرفتن زمینی از سپاه، قرارگاه لشکر ثاراهلل 
را در ابتدای جاده »اهواز - خرمشهر« فعال کرده که 

بخشی از بار زائران پیاده روی اربعین در مرز شلمچه 
از دوش استان خوزستان کاسته می شود.

وی با اشاره به زائران خارجی اربعین حسینی نیز 
که از مرزهای شرقی وارد کشور و استان کرمان 

می شوند، گفت: موکب ماهان واقع در نزدیکی 

پلیس راه »کرمان - ماهان« برای زائران خارجی 
آماده و تجهیز می شود.

استاندار کرمان در ادامه افزود: جمع کثیری از 
زائران خارجی اربعین حسینی را داریم که به 

زیارت مزار شهید حاج قاسم سلیمانی می روند. 

سمنان   رئیس اداره تولیدات دامــی جهاد 
کــشــاورزی شاهرود با بیان اینکه ساالنه 4۰۰ 
تُن گوشت شترمرغ در شاهرود تولید می شود، 
گفت: وزن گوشت شترمرغ بالغ به طور میانگین 

4۰ کیلوگرم است.
اسماعیل قلیان افـــزود: ساالنه ۱۰هـــزار قطعه 
شترمرغ در مزارع پرورش این حیوان در شاهرود 
رهاسازی می شوند و پرورش می یابند که عالوه بر 
گوشت از تخم، چربی و پوست آن نیز استفاده 

می شود.

ــراز کــرد: بوقلمون هم از دیگر ماکیان به  وی اب
شمار می رود که پرورش این حیوان در باغ ها و 
خانه های روستایی برخی از مــردم شهرستان 

شاهرود انجام می شود.
رئیس تولیدات دامی جهاد کشاورزی شاهرود 
ادامــه داد: قبل از همه گیری کرونا ۲8 هــزار و 
7۰۰ کلونی زنبور عسل در این شهرستان وجود 
داشــت. این میزان در حال حاضر به ۳۳هــزار 

کلونی زنبور عسل افزایش یافته است.
قلیان اظهار کرد: پس از سفر رئیس جمهوری 

بــه اســتــان سمنان بــا تمهیدات اتــخــاذ شــده، 
پــرورش زنبور عسل در این استان 8.6 درصد 

رشد یافت.
رئیس تولیدات دامی جهاد کشاورزی شاهرود 
گفت: 4۱درصد کلونی های زنبور عسل استان 
سمنان در شاهرود قرار دارد که بهره برداران از 

آن عسل برداشت می کنند.
ــت عــســل از  ــرداشـ وی ادامـــــه داد: مـــیـــزان بـ
کلونی های زنبور عسل در این شهرستان امسال 

۱۰۰ تن پیش بینی می شود.

خبر خبر 

تولید ساالنه ۴۰۰ 
ُتن گوشت شترمرغ 

در شاهرود

کردستان  مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب کردستان گفت: 
طبق بررسی های صورت گرفته، 
سرانه مصرف شبانه روزی آب 
در استان حــدود ۱۹4 لیتر اســت که ۱۹ لیتر 

از میانگین کشوری )۱75 لیتر( بیشتر است.
ــه ایــنــکــه مصرف  ــا اشــــاره ب ــرهــاد ب محمد ف
استاندارد آب در شبانه روز به ازای هر نفر ۱5۰ 
لیتر است، اظهار کرد: بخشی از مصرف باالی 
آب مشترکان کردستانی به دلیل مصارف 
سنتی از جمله شست وشوی معابر، کوچه ها 

و شست وشوی فرش است.
وی اضافه کرد: اگرچه شرکت آبفا برنامه ریزی های 
الزم برای جلوگیری از وقوع تنش آبی و همچنین 
کمترین قطعی و افت فشار را انجام داده؛ اما با این 
حال توصیه ما به شهروندان، مدیریت مصرف و 

صرفه جویی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کردستان در 
ادامه با اشاره به نیاز فرهنگ سازی در بحث 
ــادآور شــد: برخی شهروندان  مصرف آب یـ
نسبت به مصرف بهینه آب حساسیت الزم 
را ندارند. به گونه ای که کوچه  و خودرو را با آب 
شرب شست وشو می دهند که نشان می دهد 
در این زمینه نیاز مبرم به فرهنگ سازی داریم 
تــا شــهــرونــدان آب شـــرب را بـــرای ایــن گــونــه 

مصارف به کار نبرند.
وی در ادامـــه گفت: بــا توجه بــه فــرا رسیدن 
تابستان و قرارگیری در دوره اوج مصرف آب، 
استفاده از کولرهای آبی به جای گازی، کاهش 
زمــان استحمام و به کارگیری سردوش های 
کاهنده مصرف و باز نگذاشتن آب در هنگام 
مسواک زدن می تواند از جمله راهکارهای 
ساده و در عین حال کاربردی مدیریت مصرف 

آب در میان خانواده ها باشد.

هرمزگان   مــدیــر کــل منابع 
طبیعی و آبــخــیــزداری هرمزگان 
ــوزی بــه عــنــوان  گــفــت: آتـــش سـ
تهدید جــدی در کمین مراتع و 

جنگل های استان است.
سید محمد نور موسوی با اشاره به گرمای هوا 
در آغاز فصل تابستان در هرمزگان، اظهار کرد: 
با توجه به در پیش بودن گرما و خشکی هوا و 
وجــود پوشش علفی و خشک در عرصه های 
منابع طبیعی، رعایت موارد ایمنی در راستای 
پیشگیری از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع از 

سوی همگان ضروری است.
وی اضافه کرد: پیشگیری از حریق در عرصه های 
ملی و طبیعی به عنوان ساده ترین اقدام، نیازمند 
مشارکت فعال همه مردم با هدف حفاظت از 
سرمایه های ملی است. در این راستا بهره برداران 
و جوامع محلی، گردشگران و عموم مــردم از 

روشن کردن آتش در جنگل ها و مراتع اجتناب 
کنند. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان هرمزگان افزود: طبق بررسی های به عمل 
آمده بیشتر حریق های اتفاق افتاده در جنگل ها 
و مراتع استان خــارج از ساعات کــاری اداری و 

روزهای پایانی هفته و ایام تعطیالت است.
مــوســوی اضــافــه کـــرد: دامـــــداران، کــشــاورزان، 
گردشگران و تمام کسانی که در محیط های 
طبیعی برای تفریح و یا کار حضور دارند از روشن 
کــردن آتــش در طبیعت بــه خصوص مناطق 

حساس جنگلی و مرتعی جداً خودداری کنند.
وی در پایان از عموم مــردم هرمزگان خواست 
ضمن مشارکت فعال در امر حفاظت از منابع 
طبیعی به عنوان امانتی برای آیندگان، گزارش 
تــخــریــب، تــصــرف، قــطــع درخـــتـــان جنگلی و 
آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی را به 

سامانه های تلفنی ۱۳۹ و ۱5۰4 اطالع دهند.

 سرانه مصرف آب در کردستان 
بیش از میانگین کشوری است

آتش سوزی در کمین 
مراتع و جنگل های هرمزگان

خبرخبر



معیشت مردم را 
نباید به برجام گره زد

نماینده تفرش، آشتیان 
و فراهان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: 
برگشت آمریکا به برجام 
یک بازی است. بنابراین 
معیشت مردم را نباید 
به برجام گره زد. ولی 
اهلل بیاتی افزود: همان 
طور که بودجه امسال بر 
اساس تحریم ها بسته 
شده، ادامه مسیر هم با 
وجود تحریم ها میسر 
است تا اگر توافقی 
صورت نگرفت و اقتصاد 
کشور با چالش بیشتری 
مواجه شد، تنش 
کمتری به وجود آید.

خبر

اکران ۷۵ فیلم 
ویژه کودکان 
در مازندران

مازندران   مدیر کل 
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 
مازندران گفت: همزمان 
با تابستان، ۷۵ فیلم 
تولید شده کانون در 
مراکز فرهنگی هنری 
سراسر استان اکران 
می شود.
محمدعلی یزدانشناس 
گفت: همزمان با 
آغاز فصل تابستان 
و سیاست گذاری و 
برنامه ریزی کانون 
برای غنی سازی اوقات 
فراغت کودکان و 
نوجوانان، برنامه های 
متعدد و متنوعی در 
کلیه مراکز فرهنگی و 
هنری برگزار می شود.
وی ادامه داد: بر همین 
اساس عالقه مندان 
می توانند با عضویت 
در مراکز فرهنگی هنری 
شهرستان خود و 
حضور در کانون، ضمن 
استفاده از کارگاه های 
عمومی و تخصصی، از 
اکران فیلم های تولید 
شده کانون در حوزه 
کودک و نوجوان نیز 
بهره ببرند.
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خبر هرمزگان   جــزیــره هنگام 
یکی از جــزایــر چهارده گانه 
ــارس اســـت کـــه در  ــ خــلــیــج  ف
همسایگی بزرگ ترین جزیره 
هــرمــزگــان و جــنــوب جــزیــره 
ــت و  ــده اســ قــشــم واقـــــع  شــ
بومیان منطقه، نــام ایــن جــزیــره را بــه  صــورت 

»هنجام« و »هنیام« تلفظ می کنند.
سواحل مرجانی، سواحل زیبای صخره ای و شنی، 
وجود زیستگاه الک پشت های بزرگ و دلفین های 
ــوم هــای طبیعی و آهــون،  ــراف جــزیــره، آکــواری اطـ
تأسیسات بندری انگلیسی ها، کوه های قرمز و 
پــارک کروکودیل نوپک از جاذبه های توریستی 
جزیره هنگام است که ساالنه گردشگران زیادی را از 

اقصی نقاط کشور و جهان به خود جذب می کند.
حضور دلفین های بازیگوش در اطراف آب های 
جزیره، گردشگران بسیاری را به خــود جلب 
می کند و ساکنان جزیره با ایجاد بازارچه سنتی 
در زمینه فروش انواع زیورآالت و وسایل تزئینی 

فعالیت دارند.

سوغات هنگام ◾
در بــازار فــروش صنایع  دستی و اشکال متفاوت 
ساخته  شـــده از صــدف هــای گــونــاگــون، حضور 

گردشگران گرم است.
صدف های بزرگ را قایقرانان و ماهیگیران از دریا 
با خود به ساحل می آورند و می فروشند؛ اما در 
طول ماه با جزر و مد دریا، زنان به ساحل می روند، 
ــاســت جــمــع آوری  صــدف هــایــی را کــه هــدیــه دری

می کنند، می شویند و به رشته می کشند.
بنا به گفته بومی ها در حال حاضر مرواریدی در 
این صدف ها وجــود نــدارد؛ چون بــاران نمی بارد و 
عالوه بر خشکسالی، همان مسئله نبود نظارت بر 
اکوسیستم دریا موجب شده تعداد مرواریدها به 

حداقل برسد.

بی گمان گردشگرانی که به استان هرمزگان، از 
جمله جزیره هنگام می آیند، دلشان می خواهد 
آنچه را که ویژه این منطقه است به عنوان سوغات 

با خود ببرند. 

کشتی به  گِل  نشسته وعده ها ◾
اردیبهشت سال 94 بود که معاون رئیس  جمهور 
و رئیس ســازمــان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع  دستی وقــت کشور، جزیره هنگام  را به  
عنوان نخستین محل ساخت دهکده گردشگری 
حالل در نوار ساحلی جنوب کشور انتخاب کرد و 
گفت: این جزیره با همکاری سازمان منطقه آزاد 
قشم و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی 

به کانون گردشگری حالل کشور و منطقه تبدیل 
می شود؛ اما اکنون با گذشت چندین سال از این 
وعده ها اقدام چندانی برای ایجاد زیرساخت های 

گردشگری دیده نمی شود.
نبود زیرساخت های مناسب گردشگری، فقدان 
مجتمع های توریستی و اقامتی در »هنگام« 
حتی سرویس بهداشتی مناسب و در خور شأن 
گردشگرانی که سختی هزاران کیلومتر راه را به جان 

خریده اند، از مشکالت این حوزه است.
گردشگرانی که افــزون  بر 30 مایل دریایی را طی 
می کنند تا از طبیعت بکر و زیبایی های »هنگام« 
بهره ببرند. در صورت طوفانی شدن دریا و توقف 
تردد شناورها باید در جزیره ای فاقد هرگونه خدمات 

رفاهی ماندگار شوند و یا میهمان بومیانی شوند که 
خود از نظر معیشت در تنگنا هستند.

یکی از اهالی جزیره با گالیه از وضعیت نابسامان 
هنگام اظهار می کند: معیشت ساکنان جزیره تا 
قبل از ورود گردشگران در وضعیت نامناسبی بود و 
فقر و نداری در »هنگام« بیداد می کرد. این بخش از 
قشم مانند بسیاری از روستاها و مناطق دورافتاده، 

از زرق  و برق سازمان منطقه آزاد فاصله  دارد.
ــردشــگــران و  جــاســم اظــهــار مــی کــنــد: حــضــور گ
توریست ها در جزیره هرچند زمینه اشتغال و کار را 
فراهم کرده؛ اما هیچ کدام از نهادهای دولتی اقدامی 
برای رونق »هنگام« انجام نداده اند. اگر خود اهالی 
دست  به  کار نشده بودند به  جای جذب گردشگر با 

حضور نداشتن مسافر همراه بودیم.
این جوان عنوان می کند: مردان جزیره که تنها 
دارایی آن ها قایق های کوچک صیادی است، با 
حضور در بندرگاه قشم مسافران را به »هنگام« 
می آورند و آن ها را در بازدید از زیبایی های جزیره 
همراهی می کنند. تاکنون هیچ اقــدامــی برای 
ساماندهی و بهبود وضعیت قایقداران انجام  
نشده و تنها بــه بهانه نــظــارت، هزینه گزافی 

دریافت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه محرومیت جزیره بیش  از 
پیش در چشم گردشگران خودنمایی می کند، 
یادآور  شد: بازارچه سنتی ساحل »هنگام« توسط 
اهالی به  وسیله برگ های خرما و تکه های چوب و 
الوار ایجاد شده است. بنابراین اگر دریا طوفانی 
شود یا باد شدیدی بوزد، تمام بساط دستفروشان 

از بین می رود.
جاسم ادامه می دهد: مردم »هنگام« برای تهیه 
ملزومات زندگی باید کیلومترها راه را تا مرکز قشم 
بپیمایند. همچنین این جزیره از داشتن پزشک 
متخصص و آبرسانی مناسب، محروم است. از 
این  رو تنها امید ساکنان به حضور تیم های جهادی 

پزشکی است.

خبرخبر
روزروز

زنجان   مدیر کل آب و فاضالب استان زنجان گفت: 
روســتــایــیــان الــگــوی مــصــرف آب را جــدی نمی گیرند و 
خشکسالی وضعیت مناسبی را در روستاها رقم نمی زند.
علیرضا جزءقاسمی با اشاره به اینکه بیش از 28 درصد 
کاهش بارندگی داریم، اظهار کرد: رواناب های ورودی به 
سدها کاهش داشته و سال گذشته در ۵1 سال اخیر، 

خشک ترین سال بود.
وی با اشاره به اینکه بیش از 206 پروژه در روستا در حال 
اجــراســت گفت: خشکسالی وضعیت مناسبی را در 

روستاها رقم نمی زند.
مدیر کل آب و فاضالب استان زنجان با تأکید بر اینکه 
86 روستا دارای تنش آبــی دائــم انــد، گفت: 116 روستا 

تنش فصلی دارنـــد و 169 روستا نیز دارای فرسودگی 
تأسیسات اند و 13۷ روستا تحت پوشش شرکت نیستند.
جزءقاسمی با اشــاره به اینکه یک هزار و 8۵6 انشعاب 
غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شده است، گفت: حتی 
با وجود تعدد کف شکنی در چاه های برخی از روستاها به 
آب دسترسی پیدا نمی کنیم. در موضوع تأمین آب مسکن 

مهر که قرار بود یک سوم شرکت و یک سوم دولت و یک 
سوم استانداری پرداخت کنند، متأسفانه سهم هیچ یک 

پرداخت نشد.
جزءقاسمی اضافه کــرد: متأسفانه ارگــان هــای دولتی از 
جمله نیروهای نظامی، انتظامی و علوم پزشکی هم 

انشعابات غیرمجاز دارند.

خبر
اردبیل

  تسریع روند ایجاد منطقه آزاد اردبیل
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 

با تشریح ظرفیت های استان برای منطقه آزاد و 
لزوم تسریع در روند ایجاد آن، بر تعیین حدود و 
ثغور منطقه آزاد اردبیل توسط دولت تأکید کرد.

حجت االسالم والمسلمین سید کاظم موسوی 
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 

اظهار کرد: دستور از سرگیری پروژه بیمارستان 
هزار تختخوابی از وزیر بهداشت و نیز پیگیری 

تعدادی از پروژه های مهم عمرانی استان اردبیل با 

همراهی مسئوالن استانی اخذ شده است.
موسوی با تشریح ظرفیت های استان برای منطقه 
آزاد و لزوم تسریع در روند ایجاد آن، بر تعیین حدود 

و ثغور منطقه آزاد اردبیل توسط دولت تأکید کرد 
و انجام رایزنی ها و پیگیری های الزم برای تحقق 

این امر مورد توافق قرار گرفت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد: تمام تالشمان را انجام 

خواهیم داد تا این موضوع در دولت حل و فصل شده 
و حدود و ثغور این منطقه آزاد تعیین شود.

سرمایه گذاری ژاپن 
در احیای دریاچه ارومیه

آذربایجان غربی   سفیر ژاپــن در ایــران با 
اشــاره به سرمایه گذاری 10 میلیون دالری این 
کشور در راستای احیای دریاچه ارومیه گفت: 
این برنامه ویــژه در راستای کشاورزی پایدار و 
مصرف بهینه آب موفق بوده و در حال حاضر 
به مرحله ایجاد بــازار بــرای عرضه محصوالت 

تولیدی رسیده ایم.
»کازوتوشی آیکاوا« اظهار کرد: از سال 1393 با 
همکاری دفتر توسعه سازمان ملل پروژه ای برای 
کشاورزی پایدار در این حوزه شروع کردیم که 
در راستای کمک به احیای دریاچه ارومیه این 

همکاری تمدید شد.
وی اضافه کرد: این پروژه برای کمک به احیای 
دریاچه ارومیه از همان سال شروع شده و 10 
میلیون دالر نیز در این خصوص سرمایه گذاری 

کرده ایم.
آیکاوا با ابراز خرسندی از نتایج بسیار خوب این 
طرح و فعالیت کشاورزان ادامه داد: طبق گفته 
خود کشاورزان، در قالب این طرح با مصرف آب 
و نهاده های کمتر، محصول بهتری تولید و سود 

بیشتری نیز داشته اند.
سفیر ژاپن در ایران تأکید کرد: در حال حاضر 
اقداماتی در حال انجام است تا فروشندگان 
را مستقیم به بازارهای فروش این محصوالت 
وصل کند. آیکاوا اظهار امیدواری کرد این پروژه 
به توسعه کشاورزی و توسعه پایدار کمک کرده 
باشد. وی در خصوص ظرفیت های توسعه ای 
آذربــایــجــان غــربــی گفت: ایــن ظرفیت ها را در 
اختیار دولت ژاپن قرار می دهم تا زمینه همکاری 

بیشتری داشته باشیم.
آیکاوا همچنین از تصمیم آژانس همکاری های 
بین المللی ژاپن برای گردشگری در این منطقه از 
ایران خبر داد و افزود: توسعه همکاری های تجاری، 
دانشگاهی و گــردشــگــری بــا آذربایجان غربی 

می تواند در دستور کار جدی ما قرار گیرد.

تأمین دائمی گاز برای
 موکب های اربعین در مرز مهران

ایالم   فرمانده سپاه امیرالمؤمنین)ع( استان 
ایالم به تأمین زیرساخت گاز در مناطق مرزی 
و تأمین دائــمــی گــاز بــرای مــوکــب هــای اربعین 
ــاره کـــرد و گــفــت: اجـــر مــعــنــوی ایـــن کـــار با  اشــ

سیدالشهدا)ع( است.
ــانـــده ســپــاه  ــرمـ ــرمـــی؛ فـ ــاکـ ســــــردار جـــمـــال شـ
امیرالمؤمنین)ع( استان ایــالم  ضمن دیــدار با 
محمود کشاورز؛ سرپرست شرکت گاز با اشاره 
به تأمین زیرساخت گاز در مناطق مرزی و تأمین 
دائمی گاز برای موکب های اربعین گفت: اجر 

معنوی این کار با سیدالشهدا)ع( است.
وی افـــزود: عملکرد شرکت گــاز در گازرسانی، 
ــارز تــالش جــهــادی و انقالبی اســت به  نمونه ب
طوری که امــروز به برکت انقالب اسالمی همه 
شهرها و 9۷ درصد جمعیت روستایی از نعمت 

گاز برخوردارند. 
ــیــن)ع( گــفــت:  ــمــؤمــن ــرال فـــرمـــانـــده ســپــاه امــی
ــه مــنــاطــق مــحــروم روســتــایــی  خــدمــات دهــی ب
ــان به  ــیـ ــایـ ــتـ ــاهـــش مـــهـــاجـــرت روسـ ســبــب کـ
شهرها و رونــق اقتصادی در روستاها، کاهش 
هزینه های خدمات برای خانوارها و در نهایت 

محرومیت زدایی می شود.
ــان گــفــت: اجــــرای مــانــورهــای  ــای شــاکــرمــی در پ
تخصصی بسیج به منظور کمک به دستگاه های 
اجرایی در شرایط اضطراری است که در این راستا 
جامعه مهندسین بسیج به صورت تخصصی 
و سایر نیروهای بسیجی به صــورت عام آماده 

همکاری و کمک به شرکت گاز هستند.

هرمزگان   رئـــیـــس ســتــاد 
مدیریت بــحــران کیش گفت: 
جنوبی ترین مــرکــز لــرزه نــگــاری 
ــرای پــایــش هــای علمی  کــشــور بـ

زمین لرزه ها در این جزیره ایجاد می شود.
سعید پورزادی با بیان اینکه این مرکز با همکاری 
مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران ایجاد می شود 
اضافه کرد: این مرکز دارای پنج دستگاه لرزه نگار 
با به روزترین استانداردهای جهانی خواهد بود.
وی اضافه کــرد: هم اکنون معاونان اجرایی 
و علمی مــرکــز لــرزه نــگــاری کــشــور در کیش 
هستند و روز گذشته نیز یکی از دستگاه ها 
را در مجموعه تحقیقات زیست محیطی 

جزیره نصب کردند.
رئیس ستاد مدیریت بحران کیش در ادامه 
ــادآوری نصب چند دستگاه لرزه نگار  ضمن ی

دیگر گفت: چهار دستگاه لرزه نگار دیگر نیز 
امــروز در بنادر چارک و آفتاب و جزایر فــارور و 
هندورابی نصب می شوند تا داده هــای علمی 
از زمــیــن لـــرزه هـــای ایـــن مــحــدوده بــه منظور 

بررسی های علمی تر به ثبت برسند.
ــورزادی با بیان اینکه مرکز لرزه نگاری کیش  پ
جنوبی ترین نقطه لرزه نگاری کشور زیر نظر مرکز 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران فعالیت می کند، 
ــزود: در آینده نزدیک نیز کنفرانس علمی  اف
زلزله شناسی با همکاری مراکز علمی کشور 
از جمله دانشگاه تهران در این جزیره برگزار 
می شود. رئیس ستاد مدیریت بحران کیش با 
تأکید بر رعایت خونسردی و هوشیاری یادآور 
شد: با توجه به حضور سه ماهه تیم مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران در کیش اطالعات 

ثبت و برنامه ریزی های الزم انجام خواهد شد.

یزد   مدیر عامل شرکت توزیع 
نــیــروی بــرق اســتــان یــزد بــا اشــاره 
بــه اینکه 200 هـــزار چـــراغ گــازی 
معابر یزد با المپ های ال ای دی 
جایگزین مــی شــونــد، گــفــت: بــه هیچ عنوان 
برنامه ای برای قطع برق مشترکان خانگی نداریم.
علی جم اظهار کــرد: پیک بــار مصرف برق 
بـــرای امــســال تــاکــنــون  هـــزار و400 مــگــاوات 
بـــوده کــه ایــن پیک بــا احتساب مشترکان 
شرکت بــرق منطقه ای هــزار و9۷8 مگاوات 

بوده است.
ــد مــشــتــرکــان  ــیــان ایــنــکــه 81 درصــ وی بـــا ب
یــزد، مشترکان خانگی و تنها 1.۷ درصــد 
مــشــتــرکــان، صنعتی و مابقی آن هـــا سایر 
انواع مشترکان اند، افزود: ۵4 درصد مصرف 
پیک بار یزد خانگی و 33 درصد مربوط به 

صنعتی است.
جم با بیان اینکه وزارت نیرو برای جبران این 
کسری در دو حوزه افزایش تولید و مدیریت 
ــرق را در  تقاضا، صرفه جویی در مــصــرف ب
دستور کار قرار داده، تصریح کرد: در مدت 
چهار سال برنامه وزارت نیرو ایجاد 3۵ هزار 
مگاوات نیروگاه است که 10 هزار مگاوات آن 
نیروگاه های تجدیدپذیرند که از این میزان 
2 هــزار مــگــاوات نیروگاه خورشیدی در یزد 

افتتاح می شود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
یزد در ارتباط با مدیریت و صرفه جویی در 
مصرف برق گفت: وزارت نیرو در زمینه های 
مختلف، برنامه های گوناگونی تدوین کرده 
که در ارتباط با مشترکان خانگی قطع نکردن 

برق سیاست وزارت نیرو است.

برنامه ای برای قطع برق مشترکان خانگی نداریم مرکز لرزه نگاری در کیش ایجاد می شود
خبرخبر

ارگان های نظامی از انشعابات غیر مجاز استفاده می کنند
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