
با به گل  مــاه، همزمان  اردیبهشت   هر ســال و در 
نشستن بوته های گل  محمدی، در شهرستان کاشان 
مراسم گالب گیری برگزار می شود. این آیین سنتی در 
فهرست میراث ملی ناملموس ثبت شده و همچنین 
است.  داده  جــای   خــود  دل  در  را  جهانی  شهرتی 
تمدنی  مراکز  کهن ترین  از  یکی  کاشان  شهرستان 
در محور تاریخی شمال فالت مرکزی ایــران است.  
به  گونه ای که بر اساس کاوش های باستان شناسی 
پیشینه حیات متمدنانه انسان در محوطه باستانی 
سیلک در محور شمال شرق کاشان به هزاره پنجم 

در  چــیــزی  یعنی  مــیــالد  از  قبل 
حدود ۷هزار سال قبل بازمی گردد. 
با این وصف، با شکل گیری تمدن 
شکل گیری  شــاهــد  کــاشــان،  در 

تمدن عظیم...

زیرساخت های صادرات فراهم شد

منطقه ویژه اقتصادی سمنان دروازه ورود به بازارهای جهانی
آیین گالب گیری شهرتی جهانی دارد

»گالب کاشان« 
رایحه خوش 

گردشگری
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به دلیل ازدحام سفر در مرز مهران

حمل و نقل در پایانه 
مسافری ایالم لنگ می زند

مشموالن غایب سربازی
 دانشگاه نمی روند

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

برای تغییر سن ازدواج  
حمایت مالی کفایت نمی کند 

به دلیل ناتمام ماندن پروژه تولید

فوالد ازنا در مشکالت 
ذوب شده است

اصفهان برای صادرات 
مصنوعات طال مشکل دارد
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»باب المراد« 
راهی کاظمین می شود

عتبات  ــازســازی  ب ســتــاد  مسئول  سمنان  
عالیات در استان سمنان با اشاره به ساخت 
ورودی  در هــای  از  یکی  عنوان  به  باب المراد 
حرمین عسکریین تا مهر ماه امسال گفت: 
به دنبال آن هستیم که مراحل ساخت این 
پایان  به  موعد  از  پیش  را  بهشتی  حرم  درِ 

برسانیم.
کرد: هم اکنون  اظهار  جبار دوست محمدیان 
کار قلم زنی روی آن در حال انجام است و پس 
از پایان مرحله قلم زنی، مرحله نهایی آن یعنی 

آبکاری و طالکاری انجام می شود.
وی با اشــاره به آغــاز کار ساخت این در، در 
استان سمنان از دی ماه سال گذشته تصریح 
کرد: بنا داریم تا پیش از مهر ماه، همه مراحل 

ساخت آن را به سرانجام برسانیم.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
سمنان از برگزاری مراسم بدرقه باب المراد در 
این استان خبر داد و افزود: در واقع باب المراد 
همان دری است که مردم این استان به سوی 
بهشت خواهند گشود. پس از پایان ساخت 
سمنان  استان  شهرستان های  تمام  در،  این 

میزبان آن خواهند بود.
بخشی  اینکه  به  اشــاره  با  دوست محمدیان 
از ایــن پـــروژه بــزرگ بــه  صــورت کــشــوری و با 
مشارکت سایر استان ها انجام شده تا مردم 
معنوی سهیم  کار  این  در  نیز  دیگر شهرها 
یعنی  کار  اولیه  کــرد: بخش  تصریح  باشند، 
بخش چوبی این در، در استان قم انجام شده 
و مابقی اقدامات در استان سمنان در حال 

انجام است.
برای  کمک ها  شــدن  مردمی  بر  تأکید  با  وی 
موضوع  این  گفت:  عالیات  عتبات  بازسازی 
یکی از رویکردهای جدید ستادهای بازسازی 
در کل کشور محسوب می شود و مردم استان 
سمنان نیز در سال های اخیر در این زمینه 

خوش درخشیده اند.
بـــازســـازی عــتــبــات عالیات  مــســئــول ســتــاد 
مـــردم دوســتــدار  افـــزود:   در اســتــان سمنان 
اهــل بــیــت)ع( در اســتــان سمنان بــه  صــورت 
پرشور پــای کــار آمــده و ســال گذشته بیش 
برای  ریال کمک های مردمی  میلیارد  از 38 
بـــازســـازی عــتــبــات عــالــیــات در ایـــن اســتــان 

جمع آوری شده است.
دوست محمدیان با اشاره به اینکه با توجه به 
میل و عالقه مردم استان سمنان و استقبال 
کم نظیر آنان برای کمک به بازسازی عتبات 
برای  عالیات، هدف گذاری کمک های مردمی 
ایــن مهم در استان سمنان در ســال جدید 
داریم  بنا  امسال  یافته، عنوان کرد:  افزایش  
کمک های  ریــال  میلیون   500 و  میلیارد   52
ایــن هــدف مقدس در استان  بـــرای  مــردمــی 

سمنان جمع آوری کنیم.

آب معدنی کهگیلویه و بویراحمد 
در جام جهانی قطر

صنعت،  ســازمــان  سرپرست  بویراحمد    و  کهگیلویه 
معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: آب معدنی یکی از 

محصوالتی است که می تواند به قطر صادر شود.
کریم روزبهان با اشاره به اینکه جام جهانی فرصت مناسبی 
برای صادرات محصوالت کهگیلویه و بویراحمد است، گفت: 
به  از محصوالت استان است که می تواند  آب معدنی یکی 
قطر صادر شود. بنابراین به چهار واحد تولید آب معدنی اعالم 

کردیم تولیدات خود را به استانداردهای جهانی برسانند.
و  کهگیلویه  تــجــارت  و  معدن  صنعت،  ســازمــان  سرپرست 
کرده  اعــالم  وزارت صمت  اینکه  بیان  با  ادامــه  در  بویراحمد 
داشت  افزایش  خودسرانه  که  محصوالتی  قیمت های  همه 
باید به قیمت 3۱ اردیبهشت ماه بازگردد، افــزود: واحدهایی 
که خودسرانه محصوالت خود را افزایش دادند تا ۱0 تیر ماه 

فرصت دارند قیمت ها را به 3۱ اردیبهشت ماه برگردانند.
روزبهان در پاسخ به سؤالی مبنی بر افزایش قیمت شن و ماسه 
در استان گفت: قیمت شن و ماسه دستوری نیست و مشمول 
قیمت گذاری نمی شود. بنابراین افزایش ها قانونی بوده است. 
البته این دلیل نمی شود که دستگاه های نظارتی از وظایف خود 

غافل شوند.
در ادامه دارا فرامرزی؛ معاون معدن سازمان صمت به مراحل 
شناسایی واحدهای راکد اشــاره و با بیان اینکه واحدها در 
پروانه  دارای  واحــد صنعتی   52۱ گفت:  شناسایی اند   حال 
بهره برداری در استان است که ۴۱۱ واحد با ظرفیت مختلف 

در حال فعالیت اند.

کنگره بین المللی شمس تبریزی 
برگزار می شود

آذربایجان غربی   در جلسه هماهنگی برای برگزاری کنگره 
شمس مقرر شد کنگره بین المللی شمس تبریزی در شهرهای 
تهران، خوی و قونیه با حضور شمس شناسان و مولوی شناسان 

از سراسر جهان برگزار شود.
عادل نجف زاده؛ نماینده مردم خوی و چایپاره در این جلسه با 
اشاره به اینکه شمس جزو ظرفیت های ارزشمند برای پیشبرد 
اهداف فرهنگی،هنری و ادبی کشور در سطح جهان است، تصریح 
کرد: امروز ساخت بارگاه شمس، مطالبه جدی عالقه مندان از 
سراسر جهان، ایران و خوی است. با پیگیری های مستمری که 
انجام شده، بارگاه با اعتبار تخصیصی 30 میلیارد تومان از محل 

سفر رئیس جمهور به استان در حال ساخت است.

گروه های جهادی منتظر دعوت نمی مانند 

آتش به اختیارها در خط مقدم کمک به محرومان
سیل،  شریفی   مریم  میهن- 
بیماران، جاده سازی،  درمــان  زلزله، 
مسجد  مــحــرومــان،  خانه  ساختن 
ــه کـــودکـــان و  و مـــدرســـه، آمــــوزش ب
یک  بـــرای  تفاوتی  هیچ  بــزرگ تــرهــا 
جهادگر ندارد. مهم این است که کار 

بر زمین نماند و مشکلی هرچند کوچک حل شود.
دولتی  کمک  سازمانی،  دستور  منتظر  جهادگران 
جهادگر  سرمایه  نمی مانند.  ــزرگ  ب سرمایه های  و 
 ایمان به خدا و نیت خالصانه اوست. با هنر خود با 
بیل و کلنگ و دانشی که در پس سال ها تالش در 
حوزه و دانشگاه آموخته با هر چه در توان دارد به 

میدان می آید تا فردای روشن تری بسازد.
با سید محمود موسوی؛ مسئول گروه جهادی شهید 
مدافع حرم »احمد غالمی« به گفت وگو نشستیم تا 

با فعالیت های جهادی این گروه آشنا شویم.

گروه جهادی »شهید احمد غالمی« چه سالی و با  ◾
چه هدفی شکل گرفت؟

با هــدف کمک  گــروه جهادی شهید احمد غالمی 
به زنان بی سرپرست، ایتام، معلوالن و در یک کالم 
محرومان واقعی جامعه مدت دو سال است فعالیت 

خود را آغاز کرده است.

چند نفر در گروه جهادی شهید غالمی فعالیت دارند؟ ◾
گـــروه جــهــادی شهید  تقریبی در  بــه طــور  نفر   ۴0
غالمی فعالیت دارند؛ اما افرادی که مهارت خاصی 
مثل بنایی، برق کشی، لوله کشی و... دارند به فراخور 
نیازمندی که وجود دارد به جمع گروه اضافه می شوند 

و در پیشبرد کارها کمک می کنند.
افراد خیری هم هستند که در شهرهای دیگر مثل 
تهران و مشهد حضور دارنــد و زمانی که به کمک 
مالی نیاز داشته باشیم با کمک های نقدی خود ما 
را حمایت می کنند. به طور مثال یک شرکت آجر در 
آزادشهر در مدت دو سالی که گروه جهادی ما کار 
خود را آغاز کرده بیش از ۱5 کامیون آجر برای ساخت 

خانه محرومان اهدا کرده است.

فعالیت گروه های جهادی بیشتر در چه زمینه ای است؟ ◾
گــروه هــای جهادی هرجایی که مــردم نیاز به کمک 
به  نیاز  وارد می شوند. ممکن جایی  باشند  داشته 
ساخت خانه برای محرومان باشد. جایی دیگر نیاز 
باشد برای اقدامات درمانی مثل خرید ویلچر و دارو، 

محرومان حمایت شوند.
در برخی محله ها ممکن است مساجد و حسینیه ها 
این  باشند که در  بازسازی داشته  و  به تعمیر  نیاز 
صورت جهادگرانی که مهارت الزم را دارند به میدان 
می آیند. یا در محله ای اقدامات فرهنگی الزم باشد 
که در این صورت روحانیان، معلمان و دانشجویان 

پای کار می آیند.
برخی جهادگران با آموزش های خود در روستاها به 
جوانان و زنان سرپرست خانوار در زمینه اشتغال زایی 
کمک می کنند. برخی به آبرسانی و جاده سازی در 

روستاهای محروم کمک می کنند.

چند مورد از اقدامات گروه جهادی »شهید احمد  ◾
غالمی« را بگویید.

یکی از بــانــوان سرپرست خــانــوار مــدت 2۱ ســال با 

فرزندانش در خانه های کرایه ای زندگی می کرد. گروه 
و  مــردم  مالی  حمایت های  با  غالمی  جهاد شهید 
ــادر و  ــرای ایــن م خــیــران یــک بــاب خانه مسکونی ب

فرزندانش ساخت.
شادمانی این مادر و فرزندانش بهترین هدیه برای 

گروه جهادی ما بود.
بود.  پا معلول  دو  از  ما  ــرادران همشهری  بـ از  یکی 
سرویس بهداشتی در حیاط خانه بود و تمکن مالی 
را  برای ساخت سرویس بهداشتی در داخل خانه 

نداشتند.
همین مسئله موجب رنج و عذاب شدیدی هم برای 
این برادر و هم برای همسر وی شده بود. هر بار برای 
رفتن به سرویس بهداشتی مجبور به تحمل سختی 
سرویس  جهادی،  بچه های  همت  بودند.با  ــادی  زی
بهداشتی به مبلغ 20 میلیون تومان برای این شهروند 

معلول ساخته شد.

در زلزله روستاهای رامیان، گروه های جهادی به کمک 
وام،  گرفتن  وجــود  با  که  رفتند  ــادی  زی خانواده های 
خانه های آن ها نیمه کاره مانده بود و توان مالی ادامه 

ساخت خانه شان را نداشتند.
این ها چند مورد از اقدامات جهادی گروه بود و در این 
دو سال اخیر، گروه جهادی شهید غالمی بیش از ۴0 

مورد ساخت و ساز انجام داده است.

گروه جهادی شهید غالمی اقدامات فرهنگی هم در  ◾
دو سال اخیر داشتند؟

عده ای از بانوان مکانی برای برگزاری کالس های قرآن 
نداشتند. بچه های جهادی اعم از کاشی کار، گچ کار، 
لوله کش و کارگر همه پای کار آمدند و در ساخت 

فاطمیه شرکت کردند.
ــای زیــارتــی بــه مشهد مقدس بــرای  بــرگــزاری اردوهــ
ــروه جــهــادی داشتیم. کمک بــه ساخت  اعــضــای گ
مسجد و مهدیه و جــمــع آوری کمک بــرای ساخت 
عتبات عالیات چند مورد از اقدامات فرهنگی گروه 

جهادی ما در دو سال اخیر بوده است.

به چه  ◾ به محرومان  بیشتر  بــرای خدمت رسانی   
حمایت هایی نیاز دارید؟

ما نیاز به یک مکان مشخص داریم که مردم بتوانند 
به راحتی به آنجا مراجعه کرده و کمک های خود را به 
ما برسانند. عالوه بر آن به یک انبار برای نگهداری 
تجهیزاتی مثل بیل، کلنگ و مابقی وسایل خود نیاز 
داریــم. سپاه یک انبار در اختیار ما قرار داده؛ ولی 

این انبار کوچک است و جوابگوی نیاز ما نیست. 
از  فهرستی  ــداد  امـ کمیته  و  بهزیستی  مسئوالن 
محرومان را در اختیار گروه های جهادی قرار دهند 
که همه با هم به نیازمندان کمک کنیم تا شاهد این 

وضعیت نباشیم.
اگر از بودجه شهرستان درصــدی را بــرای گروه های 
جهادی اختصاص دهند می توانیم کمک های بهتری 
مسئوالن  آن  کنار  در  باشیم.  داشته  محرومان  به 
می توانند پروژه های سازندگی را که در دست اقدام 
دارند، به گروه های جهادی ارائه کنند تا با مشارکت 
گروه های جهاد کارهای عمرانی شهرستان با هزینه 

کمتر و سرعت بیشتر به بهره برداری برسند.

 چه انتظاری از مسئوالن شهرستان خود دارید؟ ◾
از  فهرستی  ــداد  امـ کمیته  و  بهزیستی  مسئوالن 
محرومان را در اختیار گروه های جهادی قرار دهند 

که همه با هم به نیازمندان کمک کنیم تا شاهد این 
وضعیت نباشیم که به یک نیازمند چند بار سبد کاال 

داده شود و دست نیازمند دیگری خالی بماند.
تا حد مطلوبی حل  آزادشهر  در  را  این مشکل  ما 
کرده ایم؛ ولی الزم است به طور جدی این فهرست 
تهیه و در اختیار گروه های جهادی در سراسر کشور 
قرار گیرد و از اقدامات جزیره ای در کمک به محرومان 

پرهیز شود.

 همکاری خیران با گروه های جهادی به چه صورت  ◾
است؟

گروهی از خیران با دیدن فعالیت های گروه جهادی، 
خــودشــان بــه ســراغ مــا می آیند. گــروهــی از خیران 
هستند که ما به سراغ آن ها می رویم؛ مثل کارخانه های 
ماسه و آجر که محصوالتشان نیاز فعالیت های گروه 
جهادی است و تا امروز همکاری خوبی با ما داشتند.

گــروه  ◾ بــا  مهندسان  و  پزشکان  جامعه  همکاری 
جهادی شهید غالمی به چه صورت است؟

تمام پروژه های سازندگی ما زیر نظر مهندس ناظر 
»علی بیگی« که به صورت افتخاری و جهادی با 
گروه ما فعالیت دارد، انجام می شود. چند نفر از 
پزشکان شهرستان هستند که اعالم آمادگی کردند 
تا مورد  آن هــا معرفی می کنیم  به  را  بیماران  ما  و 
درمان قرار گیرند. عزیزان پزشک به غیر از موارد 
درمانی به صورت کمک مالی هم گروه های جهادی 

را حمایت می کنند.



برای تغییر
 سن ازدواج  
حمایت مالی 
کفایت نمی کند 
انسیه خزعلی؛ 
معاون امور 
زنان و خانواده 
رئیس جمهور گفت: 
ما برای روستاییان 
جدا از وام ازدواج، 
وام دیگری را در نظر 
گرفتیم؛ اما برای 
تغییر برخی تفکرات 
در سن ازدواج، تنها 
حمایت مالی کفایت 
نمی کند و باید 
فرهنگ عوض شود.

خبر

سمنان   کد گمرکی منطقه 
ویــژه اقتصادی سمنان که از 
مصوبات سفر رئیس جمهور 
به استان سمنان بود، عاقبت 
صادر شد تا گامی مؤثر و بلند 
در راســتــای ارتــقــای صــادرات 

استان برداشته شود. 
کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان، مصوب 
سفر ریاست جمهوری به استان سمنان صادر 
شد تا منطقه ویژه اقتصادی آن در کنار منطقه 
ویژه اقتصادی گرمسار، دامغان و همچنین ۱۶ 
ناحیه و شهرک صنعتی دیگر در سراسر استان 
ــازارهــای  سمنان آمـــاده اتــصــال مضاعف بــه ب

جهانی باشد.
موضوعی که می تواند در کنار کاهش مشکل 
بازار فروش محصوالت و کاالهای تولیدی استان 
سمنان به تجارت بین المللی و طبیعتاً تولید و 
اشتغال نیز کمک شایانی داشته باشد. ایجاد 
دفتر گمرکی در شاهرود و همچنین مرزهوایی 
فــرودگــاه سمنان و بین المللی شــدن فــرودگــاه 
شاهرود نیز دو موضوعی هستند که می توانند 
استان سمنان را به بازارهای جهانی وصل کنند.

مصوبه سفر استانی  ◾
استاندار سمنان با بیان اینکه کد گمرکی منطقه 
ویــژه اقتصادی سمنان صــادر شد، به خبرنگار 
بازار گفت: این مصوبه یکی از مسائلی بود که 
در سفر آبان ماه ۱۴۰۰ حجت االسالم رئیسی به 
استان سمنان به مثابه یک مطالبه مطرح شده 

بود و شاهد هستیم که تحقق یافت.
منطقه ویــژه اقتصادی سمنان کــاربــری تجاری 
صنعتی دارد و می تواند در زمینه تقویت تولید و 
اشتغال استان سمنان نقش مؤثری داشته باشد. 
سید محمد رضا هاشمی از تصویب کد گمرکی 
سمنان به مثابه »یک وعــده صادقه« یاد کرد 
و گفت: منطقه ویژه اقتصادی سمنان کاربری 
تجاری صنعتی دارد و می تواند در زمینه تقویت 
تولید و اشتغال استان سمنان نقش مؤثری 
داشته باشد. همچنین صدور کد گمرکی برای 
ایــن مجموعه مــی تــوانــد راهــکــار مــؤثــری بــرای 
گشایش درهــای بــازارهــای بین المللی به روی 

محصوالت استان سمنان باشد.
وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی سمنان 
یک هزار هکتار وسعت دارد و ظرفیت خوبی برای 

جذب سرمایه گذار است، بیان کرد: کد گمرکی 
می تواند یکی از مزیت ها برای ایجاد رغبت در 
بین سرمایه گذاران در این منطقه باشد. از سوی 
دیگر این منطقه دارای مزیت ها و ویژگی های 

دیگری مانند نزدیکی به تهران است.

وجود خط راه آهن  ◾
اســتــانــدار سمنان بــا بیان اینکه منطقه ویــژه 
اقتصادی سمنان به واسطه قرارگیری در مجاورت 
خط راه آهــن سراسری تهران - مشهد ظرفیت 
خوبی برای صادرات است، گفت: تولیدگران به 
واسطه این امکان، نگران حمل و نقل نخواهند 
ــرای منطقه ویژه  ــزرگ ب بــود و ایــن یک امکان ب

اقتصادی سمنان است.
هاشمی تسهیل و تسریع در دسترسی جاده ای 
و ریلی و همچنین نزدیکی به تهران را دیگر ویژگی 
منطقه دانست و تأکید کرد: صادرات تولیدات و 
کاالهای شهرک های صنعتی استان می تواند 
این امکان را به ما بدهد که تجارت بین المللی را 

در استان گسترش دهیم.
کد گمرکی دارای الزاماتی بود که خوشبختانه با 
همراهی خوب مسئوالن ذی صالح در سمنان و 
همچنین تهران توانستیم آن ها را انجام دهیم. 
ازجمله یکی از این الزامات می توان به محصور 
کردن کامل منطقه و مسائل ایمنی، امنیتی و… 
اشاره کرد که محقق شده است. سرمایه گذاران 
می توانند از خدمات این منطقه ویژه اقتصادی 

دارای کد گمرکی همچون رویــه هــای صــادرات، 
تــرانــزیــت، ورود قطعی، موقت و مرجوعی به 

گمرک بهره مند شوند.
البته کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سمنان 
و صدور آن نیاز به تأیید دارد. آن طور که مدیر 
عــامــل شــرکــت شــهــرک هــای صنعتی اســتــان 
سمنان می گوید: با پیگیری های به عمل آمده و 
فراهم نمودن مقدمات الزم نظیر محصور کردن 
منطقه، تأییدیه صدور کد گمرکی منطقه ویژه 

اقتصادی سمنان نیز اخذ شده است.
محمد رضا باقری با بیان اینکه الزامات این حوزه 
ایجاد کنترل دوربینی و ایجاد ساختمان گمرک 
ــاز گمرکی بــود، گفت:  و انبار سرپوشیده و روب
خوشبختانه مــوارد دیگر مــورد نیاز در تأییدیه 
لحاظ و صدور کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی 

سمنان اخذ شده است.
منطقه ویژه اقتصادی سمنان به واسطه قرارگیری 
در مجاورت خط راه آهن سراسری تهران - مشهد 

ظرفیت خوبی برای صادرات است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استان سمنان 
دارای دو منطقه ویــژه اقتصادی با کد گمرکی 
است، افــزود: تا پیش از این، تنها منطقه ویژه 
اقتصادی که در استان با کد گمرکی فعالیت 
ــژه اقتصادی گرمسار بــود.  داشــتــه، منطقه وی
ــژه اقتصادی  بــنــابــرایــن بــایــد گفت منطقه ویـ
سمنان دارای یک هزار هکتار زمین است که در 
۱۰کیلومتری شرق شهر سمنان واقع شده است.

منابع ویژه استان سمنان  ◾
مــدیــر عــامــل شــرکــت شــهــرک هــای صنعتی 
استان سمنان با بیان اینکه قــرار گرفتن در 
کریدور شمال-جنوب و شــرق- غــرب، وجود 
منابع عظیم مــواد معدنی، وجــود خط آهن 
سراسری و فرودگاه از جمله مزایای منطقه 
ویژه اقتصادی است، تأکید کرد: قرار گرفتن 
در مجاورت شهرک صنعتی سمنان و امکان 
استفاده و تــبــادل مــواد اولــیــه، محصوالت و 
توان مهندسی با واحدهای صنعتی موجود 
در ایــن شهرک از دیگر مــزایــای منطقه ویژه 

اقتصادی سمنان است.
بــاقــری بــا بیان اینکه بــا پیگیری های بــه عمل 
آمده تا آینده نزدیک، کد ترخیص نیز همچون 
کد گمرکی برای منطقه ویژه اقتصادی سمنان 
ــراز کــرد: کد گمرکی همواره  صــادر می شود، اب
یکی از مشوق ها و ترغیب کنندگان تولیدگران و 
سرمایه گذاران برای حضور در یک منطقه ویژه 

اقتصادی است.
ــن ظرفیت در  ــد مــســئــوالن از ای حــال بــایــد دی
راستای جذب سرمایه گذار و ارتقای بازارهای 
تولیدات استان چه بهره ای خواهند برد و تا 
چه میزان می توان شاهد رونق تولید و اشتغال 
ــود. از ســوی دیگر در سالی کــه مزین بــه نام  ب
دانش بنیان هاست باید دید که برنامه دولت 
بــرای همراهی دانش بنیان ها با تولیدگران در 

زمینه ارتقای بهره وری چه خواهد بود.

زیرساخت های صادرات فراهم شد

منطقه ویژه اقتصادی سمنان دروازه ورود به بازارهای جهانی

خبرخبر
روزروز

دادگستری آذربایجان  شرقی مانع تعطیلی ۲۴۴ واحد تولیدی شد
ــری  آذربایجان شرقی    رئــیــس کـــل دادگــســت
آذربایجان شرقی اعــالم کــرد: این مجموعه طی سال 
گذشته مانع از تعطیلی ۲۴۴ واحد تولیدی و صنعتی 

در شهرهای مختلف استان شد.
موسی خلیل اللهی افزود: عالوه بر عملکرد فوق دستگاه 
قضایی آذربایجان شرقی در حیطه اقتصاد مقاومتی 

طی پارسال مشکالت تعداد ۶۶ واحد تولیدی، صنعتی 
و خدماتی نیز از طریق استمهال، تخفیف و تقسیط 

مطالبات و معوقات بانکی حل شد.
وی اظهار کــرد: در راســتــای اجــرای برنامه های ستاد 
اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰، مسائل و مشکالت 
تعداد زیــادی از واحدهای تولیدی مشکل دار استان 

بررسی، کنکاش و حل و فصل شده است و این امر در 
زمان حاضر نیز همچنان تداوم دارد.

خلیل اللهی احیای کارخانه های ورشکسته و تعطیل 
شده را جزو اولویت های اصلی و محوری دادگستری 
آذربایجان شرقی برشمرد و ادامه داد: براساس قانون، 
قــوه قضائیه مکلف بــه پلمب کــارخــانــه ورشکسته 

و انجام اقــدامــات تصفیه دارایـــی و تقسیم آن بین 
طلبکاران اســت کــه ایــن مــوضــوع مــوجــب تعطیلی 
واحد و بیکاری کارگران و تبدیل خطوط تولید به آهن 
قراضه می شد. با تالش دادگستری، تصدی این گونه 
ــراد دارای اهلیت  واحــدهــا و کارخانه ها به دســت اف

سپرده شد.

خبر

طرح نشاط 
معنوی 
در ۳۵ امامزاده 
استان مرکزی 
اجرا می شود

مرکزی   مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه 
استان مرکزی از اجرای 
طرح نشاط معنوی در 
۳۵ امامزاده شاخص 
استان خبر داد.
حجت االسالم عبدهللا 
واحدی گفت: طرح 
نشاط معنوی همزمان 
با اوقات فراغت 
تابستانی دانش آموزان 
و غنی سازی این اوقات، 
در ۳۵ امامزاده و بقعه 
متبرکه استان برگزار 
می شود.
وی اظهار کرد: طرح 
نشاط معنوی با هدف 
غنی سازی اوقات 
فراغت تابستانی 
دانش آموزان از اول 
تیر ماه تا ۶ مرداد ماه 
سال جاری در این 
اماکن متبرکه برگزار 
می شود و مخاطبان آن 
دانش آموزان رده سنی 
۸ تا ۱۸ سال هستند.
وی ادامه داد: آموزش 
مهارت های زندگی 
توسط مربیان سبک 
زندگی در این طرح 
پیش بینی شده است.

خبر
آذربایجان غربی

   مشترکان خانگی آذربایجان  غربی کمتر از 
الگو برق مصرف می کنند

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف برق برای 

گذر از زمان اوج در تابستان امسال گفت: ۷۰ درصد 

مشترکان خانگی در استان، کمتر از الگوی تعیین 
شده، مصرف دارند که باید از این مشترکان قدردانی 
کرد. طاهر کیامهر افزود: با این همراهی، هیچ گونه 

مشکلی در خصوص تأمین برق پایدار طی سال 
جاری در آذربایجان غربی نداشتیم و امیدواریم با 

تداوم این همکاری ها تا پایان تابستان این وضعیت 
ادامه یابد. وی اضافه کرد: سال گذشته از اواخر 

اردیبهشت، شاهد قطعی برق و بروز مشکالتی در 
حوزه تأمین پایدار برق در استان بودیم؛ ولی امسال 
با برنامه ریزی  دقیق و اجرای کامل این برنامه ها تا 

امروز هیچ گونه قطعی و خاموشی ناشی از کمبود 
برق اعمال نشده است. کیامهر ادامه داد: طبق 

هماهنگی صورت گرفته با شهرک های صنعتی 
آذربایجان غربی، یک روز در هفته برنامه های 

مدیریت مصرف در این حوزه انجام می گیرد.

مشموالن غایب سربازی
 دانشگاه نمی روند

فارس    معاون وظیفه عمومی استان فارس گفت: 
مشموالنی که در کنکور سراسری شرکت کرده اند، 
توجه داشته باشند غیبت سربازی مانع پذیرش 
قبو ل شدگان آزمــون ســراســری در دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزشی است. 
سرهنگ محمدرضا دهقانیان اظهار کرد: شرکت 
مشموالن در آزمون های سراسری دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشی دلیل بر مجوز ادامه تحصیل 
نیست و مــشــمــوالن غــایــب حــتــی در صــورت 
قبولی، مجاز به ثبت نام نبوده و مورد پذیرش قرار 

نمی گیرند.
دهقانیان عنوان کرد: مشموالن مقاطع تحصیلی 
دانشگاهی و دوره متوسطه که در سال مشمولیت 
ــال ۱۴۰۰  ــاه سـ و در خـــــرداد، تــیــر و شــهــریــور مـ
فارغ التحصیل شده اند تا پایان شهریور ماه سال 

۱۴۰۱ مهلت معرفی دارند.
ــرد: این  مــعــاون وظیفه عمومی اســتــان بــیــان کـ
تسهیالت فقط شامل مشموالنی می شود که در 
سال مشمولیت )سال تولد +۱۸( فارغ التحصیل 
شده اند. وی اظهار کرد: مشموالنی که قبل از سن 
مشمولیت و در سن ۱۷ سالگی )سال تولد +۱۷( 
یا قبل از آن در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی 
فارغ التحصیل می شوند بر اساس قانون خدمت 
وظیفه عمومی پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام، 

۶ماه مهلت معرفی دارند.
دهقانیان گفت: امکان تحصیل همزمان با خدمت 
سربازی وجود ندارد و سربازان وظیفه غیرغایب در 
صورت قبولی و احراز شرایط الزم می توانند برای 
ادامه تحصیل، از خدمت ترخیص و در دانشگاه 

ثبت نام کنند.

تولید دانش بنیان منجر به
 ایجاد شغل های جدید می شود

کردستان   رئیس پــارک علم و فناوری استان 
کردستان گفت: تولید دانش بنیان منجر به تولید 

بیشتر و اشتغال شغل های جدید می شود.
حامد قادرزاده با اشاره به نام گذاری سال جاری به 
سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین از سوی 
رهبر معظم انقالب افــزود: تولید دانــش بنیان و 
تولید مبتنی بر دانش می تواند منجر به تولید و 

ایجاد اشتغال جدید در جامعه شود.
وی با اشاره به اینکه دانش بنیان به کاهش هزینه، 
افزایش بهره وری و نگرش به آینده اطالق می شود 
یادآورشد: تزریق دانش مدیریت اشتغال زایی و 

کارآفرینی دانش بنیان حائز اهمیت است.
وی کمبود مشاوره را از ضعف های اصلی دانست 
و گفت: در راستای ایجاد جامعه نخبگان استان و 
توسعه شرکت های دانش بنیان باید مهارت های 

ارتباطی تقویت شود.
قادرزاده به باال بودن نرخ تورم در استان و لزوم ایجاد 
اشتغال و کارآفرینی در استان اشاره کرد و گفت: 
توسعه کردستان در گرو هم افزایی نخبگان جامعه 

و توزیع فعالیت های عادالنه است.
مدیر کــل صنعت، معدن و تــجــارت کردستان 
نیز گفت: طرح های صنعتی مبتنی بر دانــش با 

اشتغال زایی در استان تعریف می شود.
بختیار خلیقی نیز دراین خصوص گفت: طرح های 
صنعتی مبتنی بر دانــش با اشتغال زایی بــاال و 
اولویت دار از برنامه های سازمان صمت در سال 
جاری است. وی افزود: امسال مشکل تخصیص 
زمین مــورد نیاز شرکت های دانــش بنیان حل 
خواهد شد و در قالب کارگاهی جهت تولید انبوه 

به متقاضیان واگذار می شود.
وی با اشاره به وجود ۱۸ گونه معدنی )طال، سنگ 
آهن و ...(  در استان گفت: این گونه ها مهم ترین 

مزیت اقتصادی استان محسوب می شود.
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ایالم   بسیاری از شهروندان 
ایالمی و کسانی که قصد سفر 
ــوس بـــه تـــهـــران و ســایــر  ــوبـ بـــا اتـ
ــد، از  ــ اســتــان هــای کــشــور را دارن
نبود اتوبوس های بین شهری در پایانه های 

مسافربری گله مند هستند.
نبود اتوبوس، بازار سیاه خرید و فروش بلیت برای 
متقاضیان را موجب شده است. تنها راه برای 
تهیه بلیت، التماس و خواهش و یا داشتن آشنا و 
فامیل در بین دارندگان اتوبوس بین شهری است 
تا بتوان بیمار خود را به تهران انتقال داد یا برای 
امور کاری راهی استان دیگری شد و یا باید روزها 
در انتظار نشست تا شاید بخت یار شود و موفق 

به تهیه بلیت در پایانه ایالم و راهی سفر شد.
ــودن بــســیــاری از شــرکــت هــای  ــب  پــاســخــگــو ن
مــســافــربــری ، بی توجهی مــســئــوالن نــاظــر بر 
پایانه ها، ضعف زیــرســاخــت هــای درمــانــی و 
اجبار بیماران برای مراجعه به مراکز درمانی 
تهران، مسافرت های الزم و ضروری و سکوت 

مسئوالن،  داد مردم ایالم را درآورده است.
فتاحی؛ یکی از شهروندان ایالمی با انتقاد از 
این روند به خبرنگار تسنیم در ایالم گفت: پنج 
روز است منتظر خرید بلیت اتوبوس هستم؛ 
اما به هر مرکز فروش بلیت اتوبوس در پایانه 
ــن پــاســخ مواجه  ایـــالم مراجعه می کنم بــا ای

هستم که »بلیت نداریم« یا »جا نداریم.«
ــه یــادآورشــد  ــ ایـــن شــهــرونــد ایــالمــی در ادام
کاش مسئوالن استانی که شب و روز از حل 

 مشکل مردم سخن می گویند برای این مسئله 
پیش پا افتاده چاره ای بیندیشند و برای تأمین 

اتوبوس بین شهری برنامه ریزی کنند.
یکی از مسافران که برای تهیه بلیت به پایانه 
ایالم آمده بود، اظهار کرد: برای خرید بلیت 
سفر تهران به دفتر فروش بلیت مراجعه کردم 
که متوجه شدم هیچ بلیتی فروخته نمی شود.

این شهروند ایالمی ادامه داد: وقتی علت را از 
فروشنده بلیت جویا شدم، در جوابم گفت: 

اتوبوس نداریم.

کمبود اتوبوس  ◾
محمد حسنی علت کمبود بلیت و ناوگان 

اتوبوسرانی در این استان را جابه جایی حجم 
زیاد زائــران عتبات عالیات و مسافران عراقی 
در بازگشت به کشور از مرز بین المللی مهران 

عنوان کرد.
 رئیس روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جــاده ای ایالم افــزود: با توجه به حذف 
روادید برای سفر به عتبات عالیات، اعزام زائران 
به صورت کاروانی، تردد زیاد مسافران عراقی در 
ورود به کشور و شرایط هوایی گرم مرز مهران، 
بیشتر ناوگان اتوبوسرانی استان ایالم در مرز 
مهران برای جابه جایی مسافران اعزام شده اند.
وی با بیان اینکه عــوارض جابه جایی ناوگان 
اتوبوسرانی اعزامی به مرز مهران از ۱۵ درصد 

به ۵ درصد کاهش یافته، افزود: با رایزنی های 
الزم ارسال ناوگان اتوبوسرانی از سراسر کشور 
به مــرز مهران بــرای جابه جایی مسافران در 

بازگشت به کشور در حال انجام است.
رئیس روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان ایالم یادآور شد: این روند 
کمبود اتوبوس در سطح استان به ویژه شهر 

ایالم تا پایان هفته جاری برطرف خواهد شد.
به نظر می رسد بهانه »کمبود اتوبوس در ایالم 
ناشی از جابه جایی حجم زیــاد مسافران در 
مرز مهران است«، پاسخ قانع کننده ای برای 
ــردان ایــالمــی کــه معموالً  ده هـــا مسافر ســرگ
دلیل مسافرت آن ها بیماری، پزشکی، کاری 
و... است، نیست و پاسخی برای رفع تکلیف 

بوده باشد.
ــاظــر بــر حــمــل و نقل  مــســئــوالن مــرتــبــط و ن
بین شهری برای وضعیت فعلی استان ایالم 
ــران  ــزایــش زائـ ــودن اربــعــیــن و اف و در پیش بـ
عتبات عالیات باید از پیش برنامه ریزی انجام 
مــی دادنــد و مــردم ایــالم را ســرگــردان و چشم 
انتظار نمی کردند. با ایــن وصــف مــردم ایالم 
از مسئوالن ایــن ســؤال را دارنـــد کــه آیــا بــرای 
ایــن تــعــداد اتوبوسی کــه بــه مــرز اعـــزام شــده، 

جایگزینی تعیین شده است؟
مسئوالن مربوط چه تمهیداتی اندیشیده اند 
تا مردمی که قصد سفر به شهرهای استان 
را دارنــد در پایانه های مسافربری سرگردان 

نشوند؟

به دلیل ازدحام سفر در مرز مهران

حمل و نقل در پایانه مسافری ایالم لنگ می زند

گزارش



اجاره به شرط 
تملیک باید 

در دستور کار 
دولت قرار گیرد

احمد راستینه؛ 
نماینده شهرکرد، بن 

و سامان در مجلس 
شورای اسالمی 

گفت: موضوع اجاره 
به شرط تملیک به 
عنوان یک راهکار 

مهار اجاره بها باید 
در دستور کار دولت 

قرار گیرد تا بتوان 
مشکالت مستأجران 

را کاهش داد.

خبر

برگزاری 
جشنواره 
تابستانی 

در قشم 

هرمزگان   
مدیر عامل سازمان 

منطقه آزاد قشم گفت: 
جشنواره تابستانی 

قشم از ۱۸ تا ۳۱ تیر ماه 
در نگین خلیج فارس 

برگزار می شود.
افشار فتح اللهی بیان 

کرد: معرفی ظرفیت های 
گردشگری جزیره، 

کاهش هزینه سفر و 
اقامت در قشم در فصل 
تابستان و معرفی قشم 

به عنوان منطقه ای با 
شرایط خرید مناسب 

و با تخفیف ویژه از 
اهداف جشنواره 

تابستان ۱۴۰۱ قشم 
است.

وی اظهار کرد: به 
دنبال زمینه سازی 
برای افزایش ورود 
گردشگران، رونق 
فعالیت بازارها، 

مجتمع های تجاری 
و فعاالن اقتصادی 

و اماکن اقامتی و 
همچنین ارائه خدمات 

به عالقه مندان حوزه 
گردشگری هستیم.

خبرخبر
روزروز

لرستان   طــی چــنــد ســال 
اخیر، استان لرستان یکی از 
استان هایی بود که با چالش 
افتتاح پــروژه هــای نیمه تمام 
ــن مــوضــوع  ــ ــد. ای مـــواجـــه شــ
همواره مسئوالن این استان 
را در تنگنا قرارداده؛ چرا که افتتاح این واحدهای 
تــولــیــدی، مطالبه اصــلــی مــردمــی اســت کــه با 
مشکالتی همچون بیکاری دست و پنجه نرم 

می کنند.
ــا از  ــ ــــوالد و ذوب آهـــن ازن کــارخــانــه مجتمع ف
شاخص ترین پروژه های ملی و به تبع آن در سطح 
استان لرستان است که افزون بر سه سال درگیر 
معضالت پیچیده بود. همین مشکالت مانع از 

ادامه روند کار این مجتمع شده است.
مجوز اولیه کارخانه فــوالد ازنــا سال ۸۱ صادر 
و فعالیت رسمی برای ساخت این کارخانه از 
سال ۸۴ آغــاز شد. این واحــد صنعتی یکی از 
مهم ترین پروژه های استان لرستان در این حوزه 

محسوب می شود.
پیش بینی مــی شــد یــک میلیون و 2۰۰ هــزار 
ــورت راه انــــــدازی  تــن مــحــصــول ســاالنــه در صــ
و بــهــره بــرداری از ایــن کارخانه در فــاز نخست 
توسط این کارخانه تولید شــود. در فاز دوم در 
بخش ذوب این کارخانه نیز در صورت راه اندازی 
7۰۰هزار تن محصول به  طور ساالنه وارد چرخه 
فعالیت شود. در این صورت تولید این کارخانه 
در هر دو فاز آن به یک میلیون و 9۰۰ هزار تن در 

سال می رسد.
ــی نداشته  ــن خبرهای خــوش چــنــدان دوامـ ای
و ســرآغــاز مشکالت متعدد بــرای فــوالد ازنــا و 
تعطیلی عملیات اجرایی آن در ســال ۱۳9۰ با 

وجــود پیشرفت فیزیکی 6۰ درصـــدی بــود. با 
ــاره این کارخانه  گذشت سه سال فعالیت دوب
سال ۱۳9۳ آغــاز شد؛ ولی باز هم بعد از مدت 

کوتاهی تعطیل شد.
در این راستا مردم چشم انتظار تحقق مصوبه 
سفر دولـــت بـــرای افتتاح و تکمیل فـــوالد ازنــا 
هستند. تعیین تکلیف نشدن این پروژه صنعتی 
موجب انتقاد امـــام جمعه ایــن شهرستان و 
تأکید وی بــرای ورود مسئوالن قضایی در این 

زمینه شد.
طرح های صنعتی نیمه تمام در لرستان یکی از 
معضالت موجود در حوزه اقتصاد و اشتغال این 
استان است. طرح ها و پروژه هایی که با گذشت 
سال ها همچنان در چند قدمی افتتاح، متوقف 

مانده اند.

پروژه ای در آستانه ۲۰ سالگی ◾
ایــن طــرح هــای صنعتی و تولیدی نیمه کاره در 
لرستان موجب ناامیدی مردم شده؛ چرا که با 
افتتاح و بهره برداری از آن ها زمینه اشتغال خوبی 

می تواند در استان فراهم شود.
لرستان همواره یکی از استان های صدر جدول 
بیکاری در کشور بود. این در حالی است که اگر 
برخی از همین طرح های نیمه تمام صنعتی و 
اقتصادی در لرستان به مرحله افتتاح برسند، 
شاید بخشی از زخــم ملتهب بیکاری التیام 

پیدا کند.
این پــروژه صنعتی به این دلیل بــرای لرستان و 
لرستانی ها ارزشمند است که بهره برداری از آن 
می تواند به  طور مستقیم هزار و ۵۰۰ شغل در 
یکی از بیکارترین استان های کشور ایجاد کند که 
این رقم مجزا از اشتغال غیرمستقیم این واحد 

صنعتی است.
ــا در صــورت  ــوالد ازنـ از ســـوی دیــگــر مجتمع فـ
بــهــره بــرداری کامل می تواند از خــروج ساالنه 
میلیون ها دالر ارز از کشور جلوگیری کند و به این 
لحاظ نیز از مهم ترین واحدهای صنعتی کشور 

محسوب می شود.

انتقاد امام جمعه از بالتکلیف بودن پروژه ◾
تعیین تکلیف و تکمیل نشدن این طرح صنعتی 
در شهرستان ازنــا همواره مــورد انتقاد مــردم و 
همچنین مسئوالن در سطوح مختلف بــوده 
است. حاال استمرار این وضعیت موجب انتقاد 
حجت االسالم علی سپهوند؛ امــام جمعه این 

شهرستان شده است.
وی در سخنانی  اظهار کرد: از رئیس کل دادگستری 
استان توقع داریم با رایزنی با قوه قضاییه طرح فوالد 

ازنا را از بالتکلیفی خارج کند.
امام جمعه ازنا با اشاره به بالتکلیفی ادامه دار 
کارخانه فوالد ازنا افزود: واقعاً حیف است که این 
همه سرمایه در این پروژه به کار رفته؛ اما همچنان 

بالتکلیف و تعطیل باشد.
حــجــت االســالم سپهوند اضــافــه کـــرد: انتظار 
مــی رود با طی مراحل قانونی، مشکل مجتمع 

فوالد ازنا از هر نظر مرتفع شود.
وعده نماینده برای افتتاح طرح در دهه فجر ۱۴۰۱
این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از 
این حسین گودرزی؛ نماینده مردم دورود و ازنا 
در مجلس شورای اسالمی با رونمایی از وعده ای 
جدید، خبر از آغاز به کار این طرح صنعتی در 

دهه فجر ۱۴۰۱ داد.
وی در جریان بازدید خود از این پروژه صنعتی 
اظهار کرد: یک سال و نیم از نخستین بازدید 

من از این مجموعه می گذرد. حدود 7۰ تا ۸۰ نفر 
نیروی جوان ازنایی در این کارخانه کار می کنند و 
بدون حضور نیروهای خارجی در حال راه اندازی 

شرکت هستند.
نماینده مــردم دورود و ازنــا در مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به نیاز شهرستان به تکمیل 
این پروژه صنعتی، خطاب به کارگران این پروژه 
گفت: ما برای رفع مشکالت کنار شما هستیم. 
باالتر از همه، خدا در کنار ماست. یک برنامه 
زمان بندی با مسئوالن پروژه داریم که دهه فجر 

۱۴۰۱ خط تولید این پروژه شروع به کار کند.

آب پاکی استاندار روی دست مردم! ◾
فرهاد زیویار؛ استاندار لرستان در گفت وگویی از 
عقبگرد این پروژه به نقطه اول خبر داد و گفت 
که این طرح صنعتی با مشکالت حقوقی مواجه 

شده است.
وی در گفت وگوی تلویزیونی صدا و سیمای مرکز 
لرستان گفته اســت: فــوالد ازنــا آمــاده واگــذاری 
شــد؛ امــا به خاطر دعــواهــای حقوقی به همان 
نقطه نخست برگشتیم. بنده نه خوش بین و نه 
بدبین هستم؛ اما پیگیری می کنم چون نمی توان 
اشخاص حقیقی را وادار کرد. از ابزارها و امکانات 
ــدازی استفاده می کنیم. با  خودمان بــرای راه انـ
همکاری اشخاص، دستگاه قضا و قوه مجریه 

باید پیگیری کنیم.
بنا بــر ایــن گـــزارش، فـــوالد ازنـــا حـــدود 2۰ سال 
عمر دارد. تعیین تکلیف این طرح صنعتی در 
فهرست مصوبات سفر یازدهم دولت به لرستان 
قرار گرفته؛ اما متأسفانه افتتاح این پروژه متوقف 
مانده تا مردم چشم انتظار تحقق وعده دولت در 

زمینه این طرح صنعتی بمانند.

خبر
بوشهر صاحب 

خانه گفت وگو می شود

بوشهر   مدیر کل امــور اجتماعی استانداری 
بوشهر گــفــت: طـــرح خــانــه گــفــت وگــو در حــوزه 
خــانــواده و پیشگیری از طــالق بــا همکاری امــور 
بانوان استانداری و سازمان های مــردم نهاد در 

شهرستان های این استان راه اندازی می شود.
سید عباس موسوی نژاد افزود: خانه گفت وگو یکی 
از برنامه های دفتر امور اجتماعی است که شامل 
آموزش مهارت پیش از ازدواج برای جوانان و  ارتباط 
زوجین و حل تعارض های آنــان، حل تعارض و 
اختالف زوجین در ُشرُف طالق، کاهش آسیب برای 
زوجین جدا شده و فرزندان آن ها، مشاوره خانواده 

و مذهبی است.
ــدازی خانه گفت وگو  وی اظهار کرد: هدف از راه ان
تقویت مهارت های زندگی و ارائه مشاوره و آموزش 
به زوجین است. موسوی نژاد ادامه داد: آموختن 
مهارت های زندگی از جمله ضرورت هایی است که 
امروز زوجین باید آن ها را فرا گیرند و در زندگی خود 

از این مهارت ها استفاده کنند.
وی ادامـــه داد: امـــروز بسیاری از مشکالتی که 
گریبانگیر افراد و خانواده هاست به علت نداشتن 

مهارت های زندگی است.
وی نهاد خانواده را از اصلی ترین کانون های تشکیل 
یک جامعه رو به پیشرفت و توسعه اجتماعی 
عنوان کرد و گفت: چند سالی است شاهد نداشتن 

تاب آوری زوجین به ویژه زوج های جوان هستیم.
موسوی نژاد گفت: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری بوشهر با شناسایی آسیب های جدی 
ایــن استان در حــوزه اجتماعی اقــدامــات خــود را 

برنامه ریزی می کند.
وی افزود: هدف از تشکیل نشست های اجتماعی 
بـــا مــحــوریــت ســمــن هــای حـــوزه هـــای مختلف 
تسهیلگری، شناسایی ظرفیت ها و در مرحله بعد 
تعامل با دستگاه های اجرایی برای پیشبرد اهداف، 

برنامه ها و اجرای طرح های تخصصی است.

٤٠ درصد از زندانیان 
مربوط به مواد مخدر در گیالن 

زن هستند

ــواد مخدر   گیالن   رئــیــس پلیس مــبــارزه بــا مـ
فرماندهی انتظامی گیالن با بیان اینکه در حال 
حاضر 6۰ درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر 
زندان های استان، مردان و ۴۰ درصد زنان هستند، 
گفت: اعتیاد در میان زنان استان رو به افزایش 
است. سرهنگ علی احمدپورافزود: اعتیاد در سن 
کمتر از 2۳ سال، اعتیاد پنهان محسوب می شود 
کــه در قالب سیگار و بــا مــواد مــخــدری همچون 

حشیش و گُل مورد مصرف قرار می گیرد. 
سرهنگ احمدپور با تأکید بر ضــرورت نظارت و 
مراقبت خانواده ها بر فرزندان گفت: باید مراقب 
باشند که به دلیل موضوعات اجتماعی و اقتصادی 
از نظارت بر فرزندانشان که مهم ترین سرمایه 

زندگی هستند، غفلت نکنند.
وی با انتقاد از خانواده هایی که بــرای سیگار یا 
قلیان کشیدن فرزندانشان حساسیتی به خرج 
نمی دهند، گفت: قلیان برابر با ١٢ نخ سیگار است 
و افراد را برای کشیدن سیگار و اعتیادهای دیگر  
آماده می کند. سرهنگ احمدپور با بیان اینکه در 
زمینه مبارزه با مواد مخدر خأل قانونی داریم، افزود: 
انواعی از مواد مخدر با نام های جدیدی همچون 
کیمکال وجود دارند که در قانون برای آن ها تعریف 
جرم نشده و نمی توان برای آن ها برخورد قانونی 

داشت؛ اما مصرفشان اعتیاد را به همراه دارد.
به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیالن 
در حال حاضر ظرفیت مرکز ترک اعتیاد ماده ۱6 
در استان ۵۰ نفر است؛ اما این ظرفیت بسیار کم 
بوده و قرار است در آینده نزدیک به 2۵۰ نفر برسد.
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کمک های فنی و اعتباری به فعالیت های دانش بنیان در زنجان
زنجان   استاندار زنجان گفت: امسال ۴۵ میلیارد 
تومان کمک فنی و اعتباری برای حمایت و پشتیبانی 
از فعالیت های دانش بنیان از محل بودجه استانی 

اختصاص یافته است.
ــزود: شرکت های دانش بنیان  محسن افشارچی افـ
ــن صــنــدوق بــه نحو خوبی  اســتــان بــایــد از ظرفیت ای

استفاده کنند.
وی به اهمیت فعالیت های دانش بنیان اشاره و اظهار 
کرد: اقتصاد دانش بنیان یکی از واجبات است؛ چون 

اتکا به نفت، امر مطمئنی نیست.
اســتــانــدار زنــجــان افـــزود: در ایــن حــوزه بــا عــدد و رقم 
پیش می رویم. متأسفانه در این زمینه در استان، آن 

وضعیتی را که باید داشته باشیم، نداریم و این مسئله 
ناشی از مشکالت ساختاری بوده است.

افشارچی با بیان اینکه از حیت ظرفیت نیروی انسانی 
و تنوع محصوالت تولیدی در اســتــان، شرایط خوبی 
در استان داریـــم، گفت: تمام تــالش ما ایــن اســت که 
زیرساخت های مورد نیاز اقتصاد دانش بنیان را در استان 

فراهم کنیم و از نظر فرهنگی این موضوع را جا بیندازیم.
وی خاطرنشان کــرد: ایجاد زیرساخت ها و حمایت 
از فعالیت های دانش بنیان چندان سخت نیست؛ 
اما بخش مهم مسئله در این حــوزه ایجاد فرهنگ و 
اهمیت دادن به تولید ثــروت از طریق فعالیت های 

دانش بنیان است.

خبر
گلستان

رویداد دختران حاج قاسم برگزار می شود  
 مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان از برگزاری 

رویداد »دختران حاج قاسم« در روزهای ۱۵ تا ۱۷ 
تیر ماه خبر داد. حجت االسالم عباسعلی گرزین 
اظهار کرد: رهبر کبیر انقالب، بانوان را رهبران 

نهضت اسالمی می دانست؛ زیرا معتقد بود بانوان، 
نقش تعیین کننده ای در لحظات حساس تاریخی 

داشته اند. مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان افزود: 
دشمنان نظام به نقش مهم زنان در پیشبرد اهداف 

انقالب پی برده اند. به همین دلیل تالش می کنند 

آن ها را از نقش اثرگذار و تاریخی خود دور کنند.
وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسالمی و مدارس 

صدرای والیت تصمیم گرفته اند با هدف تقویت 
استعدادهای اجتماعی دختران ایران اسالمی و 

تربیت کنشگران اجتماعی که اهل دغدغه و توجه 

به نیازهای اجتماعی جامعه و پیگیر حل مشکالت 
باشند، رویداد دختران حاج قاسم را در استان اجرا 

کنند. گرزین افزود: رویداد دختران حاج قاسم در 
تاریخ ۱۵ تا ۱۷ تیر ماه جاری و با هدف تبدیل 

دختران جامعه به کنشگران اجتماعی برگزار می شود.

اصفهان   رئــیــس ســازمــان 
صمت اســتــان اصفهان گفت: 
۵۰ درصد از کارگاه های طالسازی 
کشور در اصفهان مستقر است و 
این در حالی است که صادرات مصنوعات طال از 

اصفهان دچار مشکل است.
امیرحسین کمیلی اظهار کرد: استان اصفهان 
از نظر واحدهای صنعتی و معدنی و واحدهای 
تولیدی صنفی و خدماتی برجستگی خاصی 
دارد. آمار واردات و صادرات در دوازده ماه سال 

۱۴۰۰ نسبت به ۱۳99 نشان از رشد دارد. 
ــزود: در ســال ۱۴۰۰، از مــبــدأ اصفهان  ــ وی اف
یک هزار و ۴۸۸ قلم کاال به ۱۰۴ کشور دنیا صادر 
شده است. در فرش دستباف، اصفهان حرف 

اول را در کشور می زند.
ــان اصــفــهــان  ــتـ رئـــیـــس ســـازمـــان صــمــت اسـ

اضافه کرد: اصفهان مزیت های مختلفی دارد 
که باید مورد توجه قرار گیرد. این استان با تولید 
۴۰درصد از فوالد کشور برای سرمایه گذاری در 
این بخش، مزیت بسیاری دارد. به عــالوه این 
استان در حوزه طال با در اختیار داشتن ۵۰ درصد 
کارگاه های طالی کشور رتبه نخست را دارد؛ اما 
متأسفانه در حوزه صــادرات مصنوعات طال به 

دلیل برخی قوانین، دچار مشکل شده ایم.
کمیلی افزود: تعیین یک کارشناس در هر استان 
برای ارتباط بین رایزنان بازرگانی با تجار هم بسیار 
کمک کننده است. وی خاطرنشان کرد: اصفهان 
هم از نظر سخت افزاری و زیرساختی پتانسیل 
خوبی دارد و هم از نظر نرم افــزاری. این استان 
می تواند صادرات خدمات فنی مهندسی خوبی 
داشته باشد که ارزش افزوده بسیار باالیی برای 

استان خواهد داشت.

کرمانشاه   مدیر درمان تأمین 
اجتماعی استان کرمانشاه با 
ــرای طــرح توسعه  ــاره بــه اجـ اشـ
ــس بیمارستان شهدای  اورژانـ
کرمانشاه به عنوان بزرگ ترین اورژانس تأمین 
اجتماعی کشور گفت: این طرح به مساحت ۳ 
هزار و 2۰۰ متر هم اکنون با ۱۵درصد پیشرفت 
فیزیکی در حال اجراست و مقرر شده در دو 

سال به بهره برداری برسد.
ــا افتتاح  میثم حجتی پـــور اظــهــار کـــرد: ب
ــرح، اورژانــــــس بــیــمــارســتــان شهدا  ــن طــ ایـ
ــــس تأمین اجتماعی  بــه بــزرگ تــریــن اورژان
کشور تبدیل و خدماتی مانند تجهیز این 
بیمارستان به دستگاه ام آرآی هم به خدمات 

کنونی اضافه می شود.
وی ســاخــت ال دی آر )زایــشــگــاه مـــدرن و 

ــا(، توسعه  ــی ــدارد روز دن ــان مــطــابــق بــا اســت
و نـــوســـازی ۱2 تــخــت بــخــش ان آی ســـی یـــو 
ــال(،   ــفــ ــژه اطــ ــ ــ ــای وی ــت هـ ــبـ ــراقـ ــش مـ ــخـ )بـ
بــهــره بــرداری از درمــانــگــاه اســکــریــن قلب، 
ساخت انبار دارویــی بیمارستان حضرت 
معصومه)س( و همچنین تجهیز و نوسازی 
واحـــد رادیـــولـــوژی و نـــوســـازی و بــهــســازی 
آشپزخانه بیمارستان های شهدا و حضرت 
معصومه)س( را بخشی از طرح های افتتاح 
ــان تــأمــیــن اجتماعی  شـــده مــدیــریــت درمــ

اعالم کرد.
ــور افـــزود: بــا توجه بــه اینکه  دکتر حجتی پ
یک سوم موالید استان در بیمارستان حضرت 
مــعــصــومــه)س( انــجــام مــی شــود،  درمــانــگــاه 
تخصصی این بیمارستان نیز در آینده نزدیک 

به بهره برداری می رسد.

اصفهان برای صادرات مصنوعات طال 
مشکل دارد

اجرای بزرگ ترین اورژانس تأمین اجتماعی کشور 
در کرمانشاه

خبرخبر

به دلیل ناتمام ماندن پروژه تولید  

فوالد ازنا در مشکالت ذوب شده است



تدوین سند محتوایی 
راهبردی موزه های 
دفاع مقدس 
سردار عباس مطهری؛ 
رئیس سازمان امور 
موزه ها و یادمان های 
بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع 
مقدس گفت: نسل 
جوان و نوجوان نیازمند 
حرکت های حماسی 
و حرکتی در حوزه 
دفاع مقدس هستند 
که موزه های دفاع 
مقدس باید در این راستا 
پیش بینی های الزم را 
داشته باشند. در این 
راستا سند محتوایی 
راهبردی موزه ها 
به زودی تدوین می شود.

خبر

گلستان میزبان 
جشنواره 
مطبوعات 
می شود

گلستان   
معاون رسانه ای فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 
گلستان گفت: به 
مناسبت روز خبرنگار، 
جشنواره مطبوعات در 
گلستان برگزار می شود.
جواد قربانی اظهار کرد: 
اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با همکاری 
خانه مطبوعات و 
رسانه های استان 
گلستان جشنواره 
مطبوعاتی را در دو 
بخش حرفه ای و 
عمومی برگزار می کند.
وی  با اشاره به اینکه 
این جشنواره در بخش 
حرفه ای؛ شامل تیتر، 
خبر، مقاله و... است، 
افزود: برای بخش 
مردمی این جشنواره 
نیز عکس و کلیپ 
خبری که با موضوعات 
مرتبط با جشنواره در 
فضای مجازی انتشار 
یافته در نظر گرفته 
شده است.
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افقی ◾
 1. لقب احمدشاه مسعود مبارز فقید 
ــر انفجار دو فرد  افغانستانی کــه بــر اث
ــاط بــا شبکه  ــب انــتــحــاری مظنون بــه ارت
القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده 
ــوری  ــد کشته شــد – رنـــگ مـــوی ف ــودن  ب
2. نمک – اجاره - صدقات 3. دربرگیرنده 
– وســایــل – سنگ زینتی گران قیمت 
4. لحظه – خاندان – دیندار - ثروتمند 
5. محله و حسینیه محل استقرار امام 
خمینی)ره( - آرزوی بــزرگ 6. صحرا – 
شعبده باز 7. گــاز ضدعفونی – صوت 
ندای بی ادبانه – طایفه کم حرف ایرانی 
– همگی – اصفهان قدیم 8. چیره دست 
– استخوان کاسه سر – ورقــه پیچیده 
آلومینیومی 9. پهلوان – دهـــان تــازی 
– از مصالح ساختمانی – نقیض کل 
– سرشک دیده 10. ماده اولیه ساخت 
 جنگ افزار گرم – یار شمع و گل و بلبل

11. پــــــــرنــــــــده تــــــرازونــــــشــــــیــــــن – 

روشن کننده خودرو 12. سرزمین – افسر 
 و تاج – تکیه دادن – خط کش هندسی 
13. آهسته و آرام – بــرای خلع کسی از 
مقامی ، می زنند- جنگل 14. نخ بافتنی 
– دیوانه – محله و برزن 15. لغزنده – از 
لبنیات –  سریالی در مجموعه نمایش 
خانگی  بــا هنرنمایی مــهــران مــدیــری و 

ویشکا آسایش

عمودی ◾
 1. گیاهی زینتی که به عنوان پرچین کاشت 
ــاران گرامی امــام علی)ع( -  می شود - از ی
تنها 2. پهلوانان – اولین مؤذن اسالم – یار 
پیراهن 3. دلسوزی – راتبه – بمب کلسیم 
4. شتر بی کوهان – آسایش – درگرمابه از 
تن بزدایند 5. صریح – زاری کــردن - رهرو 
ــدای مهیب – مــتــداول –  ــازده 6. صـ ــ - ی
شهرروی آب 7. مقررات سازمان بین المللی 
انرژی اتمی- نمونه خروار - هیزم 8. کاشف 
قانون جاذبه عمومی زمین – رسوب ته جوی 

– از پسران فریدون در شاهنامه 9. مبارزه 
 در راه خــدا – نیم سال تحصیلی – زباله 
10. آماده و مهیا – کوچیدن – طالیی رنگ 
11. آب بسته – محافظ پلکان – نابودی 
– بــوی رطوبت 12. سنگریزه – اسرافکار 
– پارچه مانتویی 13. آدم آهنی – خودرو 
کوچک حمل بار - خوب 14. شهری در 
کرمان – باجه بلیت فروشی سینما - 
آبله 15. کینه مــعــروف – از روش هــای 

چاپ - اکسیر
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خبر

 اصفهان- سعید احمدی  
 هر سال و در اردیبهشت  ماه، 
هــمــزمــان بــا بــه گــل نشستن 
بــوتــه هــای گــل  مــحــمــدی، در 
ــاشــان مــراســم  شــهــرســتــان ک
گالب گیری بــرگــزار می شود. 
ــیــن ســنــتــی در فــهــرســت مـــیـــراث ملی  ایـــن آی
ناملموس ثبت شده و همچنین شهرتی جهانی 

را در دل خود جای  داده است.
شهرستان کــاشــان یکی از کهن ترین مراکز 
تمدنی در محور تاریخی شمال فــالت مرکزی 
ایران است.  به  گونه ای که بر اساس کاوش های 
باستان شناسی پیشینه حیات متمدنانه انسان 
در محوطه باستانی سیلک در محور شمال 
شرق کاشان به هزاره پنجم قبل از میالد یعنی 
چیزی در حــدود 7هــزار سال قبل بازمی گردد. 
با این وصــف، با شکل گیری تمدن در کاشان، 
شاهد شکل گیری تمدن عظیم )چه در دوران 
پیش از اســالم و چه در دوران اسالمی( در این 

خطه هستیم. 
ــودن ایـــن مــحــور تمدنی،  ــ ــری ب ــوی ــه ک ــا تــوجــه ب ب
بهره گیری مناسب از آب محدود و ایجاد زمین های 
کشاورزی و باغی در این شهرستان از پیشینه ای 
بس کهن بــرخــوردار اســت. با این  حال براساس 
برخی شواهد موجود، پیشینه ایجاد مزارع کشت 
گل های محمدی در این شهرستان دست کم به 
بیش از چهار سده قبل بازمی گردد. بنابراین امروزه 
کاشان یکی از کهن ترین و مهم ترین مراکز تولید 

گالب در جهان به شمار می رود.

این شهرستان یکی از شهرستان های مهم در 
استان اصفهان است. وجود آثار تاریخی متعدد 
ارزشمند و همچنین جاذبه طبیعی موجود در این 
شهرستان، این منطقه را به یکی از مقاصد مهم 
گردشگری در استان اصفهان تبدیل کرده است.

ــار تاریخی و  در شهرستان کاشان عــالوه بر آث
جاذبه های گردشگری فراوان، آیین و رسوم زیادی 
نیز وجــود دارد که ایــن خــود به  تنهایی جاذبه 
مهمی برای گردشگران و عالقه مندان فرهنگ و 

هنر پیشینیان است.
یکی از ایــن آیین ها که هر ســال در شهرستان 
کاشان برگزار می شود، مراسم گالب گیری است 
که شهرتی جهانی دارد. به  نحوی که در زمان 
برگزاری مراسم گالب گیری، شهرستان کاشان 
شاهد حضور گسترده گردشگران از داخــل و 

خارج از کشور است.
شهرهای اصلی شهرستان کاشان که در آن ها 
شاهد مراسم گالب گیری هستیم، عبارتند از: 
کاشان، برزک، نیاسر و قمصر که از گذشته های 
دور در این شهرها با آداب و رسوم خاصی مراسم 
گالب گیری با شور و اشتیاق وصف ناپذیری برگزار 

می شده است. 
یکی از مهم ترین موضوعات در امر گالب گیری، 
نـــزدیـــک بــــودن مـــــزارع گـــل هـــای مــحــمــدی به 
کــارگــاه هــای گالب گیری اســت که با حضور در 
شهرستان کــاشــان بــه  خــوبــی درمــی یــابــیــم در 
بیشتر مزارع این شهرها، بوته های گل محمدی 
باکیفیت بسیار باالیی در حال پرورش است. در 
اردیبهشت  ماه شاهد زیبایی شکوهمندی از به 

گل نشستن این مزارع هستیم. 

پس از به گل نشستن مزارع گل محمدی می توان 
به جرئت گفت تمامی مردم شهر، یکدل شده و 
دست در دست یکدیگر با حضور در مزارع گل 
محمدی، مشغول چیدن گل ها هستند. پس 
از اتمام مراحل چیدن گل ها، تمامی آن ها را به 

کارگاه های گالب گیری منتقل می کنند. 
ــای گـــالب گـــیـــری بـــا اســـتـــفـــاده از  ــاه هـ ــارگـ در کـ
دستگاه های سنتی و به همان روش پیشینیان، 
عملیات گالب گیری آغــاز می شود. می توان با 
اطمینان گفت محصول بدست آمده یکی از 
بی نظیرترین و باکیفیت ترین گالب های موجود 
در جهان اســت کــه در ایــن مــیــان، گــالب شهر 
قمصر، سرآمد کیفیت ایــن محصول در بین 

گالب های کاشان است.
یکی از زیباترین مراحل گالب گیری، زمانی است 
که گل های چیده شده به کارگاه های گالب گیری 
منتقل می شوند. در این زمان طی مراسمی که با 
مولودی خوانی و اشعار بسیار زیبا همراه است 
و بر شکوه این آیین می افزاید، گل ها به  منظور 
عرق گیری و در مراحل مختلفی به دستگاه های 

سنتی گالب گیری اضافه می شوند. 
گــالب مــایــع خوشبویی اســت کــه هــم مصرف 
خوراکی دارد و درمــان  کننده خیلی از امــراض 
است و هم به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده 
قـــوی و خــوشــبــو مــی تــوان آن را در مــکــان هــای 
مختلفی اســتــفــاده کـــرد. یــکــی از مــکــان هــای 
ــا گـــالب کــاشــان هــر  ســـال مــورد  مــقــدســی کــه ب
شست وشو قــرار می گیرد، خانه خــدا در شهر 

مکه و دیگر اماکن مقدس مسلمانان است.

آیین گالب گیری شهرتی جهانی دارد

»گالب کاشان« رایحه خوش گردشگری

خبرخبر
روزروز

یزد   مدیر عــامــل  شرکت بــرق منطقه ای یــزد گفت: 
حدود 200مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف 
استان به ویژه نقاط کمتر برخوردار استان جانمایی شده 
و امیدواریم تا یک سال آینده این نیروگاه ها هم در مدار 
قرار گیرند. ابوالفضل اسدی اظهار کرد: ظرفیت اسمی 
نیروگاه های استان حدود 2هــزار و800 مگاوات است. 

نزدیک به 2هزار و 46مگاوات ظرفیت عملی ما بوده که 
این روزها به 2هزار و 75 مگاوات رسیده است.

اسدی تصریح کرد: برای اینکه محدودیت برق آبی کشور 
را پوشش دهیم، مجبوریم نیروگاه های دیگری را در 
چارچوب سیکل ترکیبی حرارتی ایجاد نماییم. از طرف 
دیگر10هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را که وابستگی 

کمتری به سوخت دارند افزایش بدهیم.
وی ادامه داد: برای نیروگاه های برق آبی هم تالش شده 
که در زمستان ذخیره آب بیشتری انجام شود تا در تیر 
و مرداد از آن استفاده نماییم و مشکل کمتری داشته 
باشیم. همه این اقدامات موجب شده تا امــروز ما در 
حوزه خانگی و تجاری اصالً محدودیت نداشته با شیم.

وی ادامــه داد: ما به ایــن میزان بسنده نمی کنیم و با 
وجود تولید به میزان مورد نیاز در استان در حدود دو 
نیروگاه 100مگاواتی در دو شهرستان اردکــان و بهاباد 
و 42 مگاوات در منطقه خاتم و در مجموع تا دو سال 
آینده هــزار و 200مــگــاوات نیروگاه به ظرفیت استان 

اضافه می شود.

خبر
اصفهان

   نرخ بیکاری در اصفهان روند کاهشی دارد 
معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: نرخ 

بیکاری در استان اصفهان روند کاهشی دارد و در 
بخش صنعت، میزان اشتغال افزایشی است.

امیررضا نقش اظهار کرد: استان اصفهان بیش از 

۱۷۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی و همچنین 
بیش از ۳۰۰ هزار دانشجو دارد که موجب شده 

این استان در حوزه سرمایه های انسانی پتانسیل 
خوبی داشته باشد. وی اضافه کرد: این استان با 

9هزار و5۰۰ بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی که در 

۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی مشغول به فعالیت اند، 
۲۰ درصد فراورده های نفتی و ۴۰ درصد فوالد 

کشور را تأمین می کند. وی گفت: صنعت این استان 
یک صنعت ملی است و تأثیر زیادی در اقتصاد کشور 
دارد. نقش تصریح کرد: مهم ترین نقش پذیری های 

این استان در نظام تقسیم کار ملی و منطقه ای موارد 
مختلفی را شامل می شود. سهم اقتصاد دانش بنیان 

در کل کشور کمتر از یک درصد است. در حالی که این 
سهم در اصفهان ۲.5 درصد است و تالش داریم این 

مقدار را در سال های آینده به 5 درصد برسانیم.

مخترع یزدی مدال جهانی
 WIPO گرفت

یزد   طــرح »دســتــگــاه تــمــام اتوماتیک تست 
ته نشینی« مربوط به دانشگاه یزد موفق به کسب 
مــدال و جایزه ســازمــان جهانی مالکیت فکری 

)WIPO( شد.
ــایــی؛ عضو هیئت علمی دانشکده  شــهــرام آق
مهندسی بـــرق دانــشــگــاه یـــزد و آرش طــهــری؛ 
دانــش آمــوخــتــه دکــتــرای مهندسی مــعــدن این 
دانشگاه برای نخستین بار در دنیا موفق به ساخت 
دستگاه تمام اتوماتیک تست ته نشینی شدند. 
تاکنون تعدادی از آن در مراکز معدنی و شرکت های 
ساخت فلوکوالنت نصب و در حال بهره برداری 
اســت. طهری؛ مخترع جــوان ایــن طــرح، عنوان 
بهترین مخترع جوان کشور را کسب کرده و این 
طرح ضمن رضایت کامل بهره برداران صنعتی و 
اعطای تأییدیه عملکرد، در سال های قبل نیز موفق 
شده بود عناوین مختلفی از قبیل طرح برگزیده 
بخش نوآوری در بیست و دومین جشنواره جوان 

خوارزمی و... را  دریافت نماید.
آقایی یکی دیگر از مخترعان این دستگاه با تشریح 
کاربردهای آن گفت: این طرح در فرایند بازیابی 
آب صنعتی در صنایعی از قبیل، صنایع کاغذسازی، 
ــراوری مـــواد معدنی، مراکز  ــ ســرامــیــک، صنایع ف
آزمایشگاهی صنعتی و همچنین آزمایشگاه های 
تحقیقاتی و دانشگاهی بــرای سنجش کیفیت 
عملکرد و انتخاب فلوکوالنت مناسب در قالب 
آزمون ته نشینی کاربرد داشته و هم اکنون به عنوان 
یک محصول فناورانه به صنایع و دانشگاه ها عرضه 
می شود. وی افزود: این در حالی است که مقدمات 
تحقیقاتی آزمایشگاهی مشابهی به تازگی از سوی 
محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا به عنوان 
یکی از پیشروان علم فراوری مواد معدنی به چاپ 
رسیده است و این موضوع نشان از توانمندی باالی 
محققان ایرانی و لــزوم اعتماد و حمایت صنایع 

داخلی به دانشگاه دارد.

هندی ها در چابهار 
دفتر تجاری ایجاد می کنند

سیستان و بلوچستان   مسئول اداره منطقه 
آزاد چابهار گفت: در سفر به هند درباره تکمیل 
و تجهیز بندر چابهار مذاکره خوبی انجام شد. 
همچنین پیشنهاد ایران برای ایجاد دفتر تجاری 
بخش خصوصی هند در چابهار مورد استقبال 

قرار گرفت.
نصرهللا ابراهیمی اظهار کــرد: در سفری که با 
یک هیئت تجاری و اقتصادی به ریاست معاون 
اقتصادی وزارت خارجه به هند داشتیم، مذاکرات 
فشرده و خوبی برای حل مسائل فی مابین و به ویژه 
تکمیل تعهدات هندی ها در بندر چابهار که 
توسط شرکت هندی »IPGL« وابسته به وزارت 

کشتیرانی هند دنبال می شود انجام شد.
مسئول اداره منطقه آزاد چابهار افـــزود: هند 
متعهد شــده در مجموع 85 میلیون دالر ذیل 
توافقنامه داالن تجاری ایــران، هند و افغانستان 
موسوم به »توافقنامه چابهار« برای تجهیز بندر 
چابهار به تجهیزات تخلیه و بارگیری صرف کند 
که تاکنون تنها 28 درصد این تعهد عملیاتی شده 
و با مذاکرات خوبی که با هندی ها داشتیم انتظار 
داریم روند تکمیل سرمایه  گذاری هند در چابهار 
با توجه به معافیت تحریمی که ایــن بندر برای 

سرمایه گذاری هند دارد، نهایی شود.
وی ادامــه داد: همچنین در ایــن سفر پیشنهاد 
منطقه آزاد چابهار مبنی بر راه اندازی و ایجاد دفتر 
تجاری بخش خصوصی هند مورد استقبال طرف 
هندی قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی وزارت 
امور خارجه و منطقه آزاد چابهار این دفتر آغاز 

به کار کند.

مرکزی   اســتــانــدار مــرکــزی 
گفت: تعداد بسیاری از پروژه های 
نیمه تمام با تشخیص درست، 
بنیان گذاری نشده  و بدون منابع 
مالی کار شروع شده  یا طرحی در قسمت دیگری 
به  صورت غلط افتتاح شده و بودجه را بلعیده و 

کار نیمه تمام مانده است.
فرزاد مخلص االئمه در حاشیه بازدید از شهر 
جدید امیرکبیر در حضور اهالی این شهر با اشاره 
به مسائل و مشکالت شهر امیرکبیر اظهار کرد: 
بحث درمانگاه شهر امیرکبیر جزو مطالبات 
جدی و عمومی است و بحث جاده دسترسی و 
زیرگذر دسترسی به این شهر که از سال گذشته 
مطرح بــوده و در چند ماه گذشته فعال شده، 

در شرف اتمام است. وی افزود: بحث استخر، 
مدرسه، فضای آموزشی و سیستم جمع آوری 
فاضالب جزو آن مواردی است که  باید در یک 

بازه زمانی مناسب بررسی و حل شوند.
وی عنوان کرد: بیش از 80 هزار پروژه نیمه تمام 
در کشور وجود دارد که شهر امیرکبیر یکی از 
80هــزار پروژه است و جزو پروژه های نیمه تمام 

محسوب می شود. 
مخلص االئمه اضافه کرد: بسیاری از پروژه های 
نیمه تمام با تشخیص درســت، بنیان گذاری 
نشده  و بــدون منابع مالی، کــار شــروع شــده  یا 
طرحی در قسمت دیگری به  صورت غلط افتتاح 
شده و بودجه را بلعیده و کار نیمه تمام مانده و 

مانع پیشرفت طرح های قبلی شده است.

ــالم   مـــعـــاون ســیــاســی و  ای
امنیتی استاندار ایــالم گفت: 
سن ازدواج در استان، یک سال 
باالتر از میانگین کشوری است 
و این آمــار رضایت بخش نیست. باید همه 

دستگاه ها در این راستا پای کار باشند.
محمدسبحان حسنی؛ معاون استاندار ایالم 
خواستار عملیاتی شدن برنامه تدوین شده 
در خصوص جوانان شد و گفت: این برنامه ها 
یک تکلیف بــرای همه دستگاه های اجرایی 

است و باید با جدیت دنبال شوند.
وی افزود: از جمله این برنامه ها، فرهنگ سازی 
در بحث نشاط و شادابی جامعه بوده که در 
تصمیم سازی در خصوص مسائل جوانان، 

مشارکت همه دستگاه ها ضــروری اســت و 
بایست این مهم در دستور کار قرار گیرد.

معاون استاندار خواستار هماهنگی و همکاری 
دستگاه های اجرایی استان برای تکمیل اوقات 
فراغت دانش آموزان شد و بیان کرد: بسیار 
مهم است که برنامه های حوزه جوانان از نظر 
کمی و کیفی به طــور کامل اجــرا شــود و باید 

اوقات فراغت دانش آموزان مدیریت شود.
مــعــاون سیاسی و امنیتی در پــایــان بــه سن 
ازدواج در استان اشــاره و تصریح کــرد: سن 
ازدواج در استان یک سال باالتر از میانگین 
ــن آمـــار رضایت بخش  کــشــوری اســت کــه ای
نیست و باید همه دستگاه ها در این راستا 

پای کار باشند.

پروژه های عمرانی نیمه تمام
 بودجه ها را می بلعند

سن ازدواج در ایالم 
یک سال باالتر از میانگین کشوری است

خبرخبر

ایجاد ۲۰۰مگاوات نیروگاه خورشیدی در یزد
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