
جاجیم بافی یکی از هنرهای دستی رایج در شهرستان 
ــار در کــنــار بقیه  خلخال اســـت. مــردمــان ایــن دیـ
صنایع  دستی، بیشتر به تولید جاجیم مشغول اند 
و نقش و نقوش آن ها روی این دست بافته توجه 
همگان را جلب می کند. به همین دلیل اداره کل 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان 
اردبیل به دنبال ثبت خلخال به عنوان شهر ملی 
جاجیم است. جاجیم بافی یکی از رشته های صنایع  
دستی اســت که در جــای جــای ایــران رایــج است؛ 
اما هنرهای دستی معموالً در هر منطقه با آداب 

منطقه  آن  طبیعت  و  ــوم  رسـ و 
آمیخته می شوند و رنگ و بوی 
بومی به خود می گیرند.  جاجیم 
ــه عــنــوان زیــرانــداز   کــه بیشتر ب

شناخته می شود ...

اجاره به شرط تماشا

سواحل خزر عمومی یا خصوصی؟
»خلخال« در 

حسرت کسب 
عنوان شهر 
ملی جاجیم 
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کارخانه های روغن کشی هم خوب هم بد

کام تلخ زیتون کاران 
از فراوری زیتون

کاالهای ته لنجی به صورت
 قانونی وارد کشور می شوند

 امور زائران عتبات 
 تسهیل شود

وقف نهال نخل برای کمک به محرومان استان فارس

امام محله ای که 
عشق می کارد

تب کریمه کنگو در جنوب کرمان 
جوالن می دهد
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تشکیل ۹ هزار مرکز نیکوکاری
 در کشور

مرکزی   معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( از تشکیل بیش از 

۹ هزار مرکز نیکوکاری در کشور خبر داد.
حبیب اله آسوده ظهر اظهار کرد: باید با عدالت، 
مصرف و تولید و توزیع عادالنه باشد. در کنار 
عدالت یکی دیگر از ارکانی که مورد تأکید دین 
است، »احسان« بوده که می توانند در کنار هم 

رفاه و آسایش نیازمندان را ارتقا بخشند.
کمیته  مــردمــی  مشارکت های  توسعه  مــعــاون 
امداد امام خمینی)ره( بیان کرد: اجرای عدالت 
و گسترش آن و فراهم آوردن شرایطی که منجر 
شود مردم انفاق و احسان را انجام دهند، یکی 

از وظایف حاکمیت است.
آســوده با بیان اینکه کمیته امــداد در سال ۵۷ 
توسط امام راحل تأسیس شد ادامه داد: کمک 
به نیازمندان و ترویج خیر و احسان در جامعه 
و توانمندسازی نیازمندان دو هدف اصلی کمیته 

امداد است.
ســال گذشته  در  اینکه  بیان  بــا  ــه  ادامـ در  وی 
بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان کمک های مردمی 
ارزش گذاری شد، بیان کرد: راهبرد کمیته امداد 
مردمی سازی خیر و انفاق در کشور است که این 
مهم جز با جریان سازی و شفاف سازی میسر 

نخواهد شد.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( از فعالیت بیش از ۹ هزار مرکز 
این  کــرد:  بیان  و  نیکوکاری در کشور خبر داد 
مراکز با سه ویژگی محله محور، مردم محور و 

مسجد محور در حال فعالیت اند.
وی با اشاره به موضوع زکات گفت: قانون زکات 
در سال ۹۱ در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شد که اخیراً نیز آیین نامه اجرایی زکات تدوین  
و  بحث  مجلس  کمیسیون  در  آینده  هفته  و 
بررسی خواهد شد تا وظایف دستگاه ها تعیین 

و مشخص شود.

بازدید از موزه های کرمان برای
 زوج های جوان رایگان است

کرمان   معاون میراث  فرهنگی اداره  کل میراث 
استان  صنایع  دستی  و  گردشگری   فرهنگی، 
کرمان گفت: بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی 
امــام  بــه مناسبت ســالــروز ازدواج  ایــن اســتــان 
علی)ع( و حضرت فاطمه )س( از ۱۰ تا ۱۷ تیر ماه 

برای زوج های جوان رایگان است.
مجتبی شفیعی افزود: زوج های جوانی که تاریخ 
عقدشان از ابتدای سال جاری تاکنون بوده نیز 
می توانند از خدمات هتل های استان کرمان با 

۲۰درصد تخفیف استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین زوج های جوان در این 
تاریخی،  اماکن  و  از موزه ها  بازدید  بــرای  هفته 

کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشند. 

مدیران ضعیف از بدنه دولت جدا می شوند

یزد   استاندار یزد گفت: عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی 
توسط بازرسی استانداری و ارگان های مرتبط بررسی و در سه 
رتبه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و مدیران ضعیف از بدنه 

دولت جدا می شوند.
بر  بنا  و  شــده  انجام  برنامه ریزی  طی  افـــزود:  فاطمی  مهران 
استعالمی که از دستگاه های نظارتی و سازمان مدیریت استان 
و بررسی بازرسی استانداری انجام می شود، عملکرد مدیران 
دستگاه های اجرایی بررسی شده و به مدیران سه کارت سبز یا 

زرد یا قرمز داده خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: مدیرانی که طی این بررسی کارت سبز 
دریافت کنند، مورد تشویق قرار می گیرند و به مدیران دارای 
کارت زرد مهلتی داده خواهد شد تا نواقص مدیریتی خود را 
رفع کنند و مدیرانی که کارت قرمز بگیرند، از بدنه مدیریتی 
دولت سیزدهم در استان جدا خواهند شد و شخص دیگری 

جایگزین آن ها می شود.
استاندار یزد در ادامه و در توضیح لزوم اجرایی شدن برنامه های 
تحولی تمام دستگاه ها گفت: برنامه تحولی استان اجرایی شده 
و در فاز دوم برنامه تحولی شهرستان ها نیز رونمایی می شود 
و سپس تمامی دستگاه های اجرایی باید برنامه تحولی مرتبط 
با خود را اجــرا کنند و این یعنی فعالیتی جــدای از کارهای 
روزمره که نیاز به پیگیری ویژه دارد. مهران فاطمی افزود: مالک 
اعتبارات و همچنین بازرسی و نظارت و بر اساس این برنامه 
تحولی خواهد بود و همه اقدامات آتی دستگاه های اجرایی 

براساس این برنامه و برنامه یزد نوین انجام خواهد شد.

آزادسازی 10 زندانی با کمک مالی
 کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران 

اصفهان   مدیر ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به 
زندانیان نیازمند کاشان گفت: احسان حاج صفی؛ کاپیتان تیم 
ملی فوتبال ایران با کمک خیرخواهانه و ۱۸۰ میلیون تومانی 
خود سبب آزادی ۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در این شهرستان 
ــزود: مجموع دیــه ۱۰ زنــدانــی یــاد شده  شــد. علی راحمی افـ
۱.۵میلیارد تومان بود که شاکیان، پس از نشست های مختلف 

ستاد دیه از ۸۷۰ میلیون تومان این مبلغ گذشت کردند.
زندانی و  از سوی ۱۰  نیز  تومان  ادامــه داد: ۴۵۰ میلیون  وی 
۱۸۰میلیون تومان باقی مانده نیز توسط حاج صفی تأمین و 

سبب آزادی زندانیان شد.

نگاهی به افت و خیز تولید مرغ 

جوجه ها را آخر تابستان می شمارند
از  پـــس  مـــرغ  اگـــرچـــه  گلستان   
آزادسازی قیمت ها به بیش از ۵۹هزار 
تومان به ازای هر کیلو نرخ گذاری شد؛ 
اما کاهش قدرت خرید مردم موجب 
را  مرغ  گوشت  تولیدکنندگان،  شد 
با قیمت های کمتری به بازار عرضه 
کنند تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ در ماه گذشته 

به ۴۱ هزار تومان رسید.
این در حالی است که تولیدکنندگان برای تنظیم بازار و 
جلوگیری از ضرر و زیان به کاهش تولید روی آورده اند.
پس از اجرای اصالحات اقتصادی، مرغداران از زیان 
انباشته بازار و نخریدن مرغ نگران اند و این مسئله 

موجب کاهش تولید جوجه یک روزه شده است.
با آزادسازی قیمت نهاده ها به نظر می رسد دولت نباید 
مرغداران را به حال خود رها کند و با سرمایه گذاری 
بــازار برای  بــرای کاهش ریسک  خطرپذیر شرایط را 

پرورش دهندگان مرغ به وجود آورد.
پرورش دهندگان مرغ و زنجیره پرورش طیور نخستین 
گروهی بودند که بعد از اجرای طرح عادالنه  سازی و 
مردمی سازی یارانه ها با مشکل روبه رو شدند. علت 
این بود که با افزایش قیمت مرغ میزان تقاضا برای 
خرید کاهش یافت و مرغداران مجبور شدند با قیمتی 

پایین تر از مصوب، محصول خود را عرضه کنند.
و  نهاده ها  بــرای خرید  که  ایــن مسئله موجب شد 
خالی  مــرغ  دهندگان  پــرورش  چنته  سرمایه گذاری، 
بماند و از سویی نوسان در بازار نیز سبب شده قدرت 
ریسک این مرغداران برای جوجه ریزی کمتر شود؛ چرا 
که مرغداران پیش بینی می کنند زیان نخریدن مرغ 
با توجه به افزایش قیمت ها موجب خواهد شد کمر 

آن ها در تولید بشکند و به مرز ورشکستگی برسند.

نوسان قیمت مرغ  ◾
به نظر می رسد در اجــرای طرح اقتصادی دولت پازل 
ناتمامی در مرغداری ها وجود دارد و این مسئله سبب 
شــده مــرغــداران در شــوک نخریدن مـــرغ، ۲۳درصـــد 
جوجه ریزی را در سطح کشور کاهش دهند. این مسئله 
همان طور که پیش از این پیش بینی می شد موجب 
افزایش قیمت مرغ به دلیل کاهش عرضه خواهد شد و 
ممکن است این افزایش قیمت، پاشنه آشیل جدیدی 

برای طرح اقتصادی دولت سیزدهم باشد.

کاهش 23 درصدی جوجه ریزی  ◾
رضا مبصری؛ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مرکز 
گلستان در این باره می گوید: در کل کشور ۱۲۳میلیون و 
۴۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی ابتدای سال به ۱۰۸میلیون 

و ۹۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در خرداد کاهش یافته 
است. آمارها بیانگر آن است که در سطح کشور بیش 
از ۲۳ درصد کاهش جوجه ریزی را شاهد هستیم. وی 
بیان کرد: البته به این آمار باید انحراف ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
قطع جوجه ریزی را نیز بیفزاییم؛ چرا که در این شرایط 

مرغداران به فکر مدیریت ریسک هستند.
ابــتــدای ســال و در هفته  مبصری معتقد اســت در 
نخست فروردین، ۳۲ میلیون جوجه ریزی انجام شده 
و در هفته نوزدهم؛ یعنی انتهای خرداد این میزان به 
۲۲ میلیون جوجه ریزی رسیده است. این مهم وخامت 
شرایط را نشان می دهد. همچنین میزان تولید جوجه 
از آن  یافته که بخشی  روزه ۳۰ درصــد کاهش  یک 
دائمی )حذف مرغ مادر( و یا موقت )تو لک بردن مرغ 
مــادر( است. وی یــادآور شد: با افزایش قیمت مرغ، 
کاهش تقاضا را نیز در سطح بازار شاهد بودیم و این 
تدریجی  با کاهش  تابستان  در  مسئله سبب شده 
عرضه روبــه رو شویم و این مهم موجب خواهد شد 

قیمت عرضه و قیمت بازار به یک تعادلی برسند.

مشکل مرغداران در تأمین نهاده دامی ◾
این فعال اقتصادی معتقد است که دیگر هیچ نهاده  
یارانه ای در اختیار تولیدکنندگان و پرورش دهندگان 
مرغ قرار نــدارد؛ زیرا شرکتی نزدیک به ۸۰۰هــزار تن 
نهاده را در ۸ فروردین به پرورش دهندگان فروخته؛ ولی 
تا امروز چیزی تحویل نداده و نحوه عرضه نهاده در 
اسفند و بهمن سال گذشته نیز مطلوب نبوده است.

مبصری یــادآور شد: در حال حاضر هم نهاده ها از 
سوی مرغداران خریداری نمی شود؛ چون پول کافی 
بــرای این کار ندارند و زنجیره تولید بعد از گذشت 
دوره ۴۵ روزه جوجه ریزی را به تعویق می اندازند. حتی 
کردند  استفاده  جدید  نهاده های  از  که  مرغدارانی 
قیمت  از  پایین تر  قیمت  به  را  مــرغ  شدند  مجبور 

مصوب بفروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش 
قیمت مــرغ و رســیــدن بــه قیمت مصوب بــودیــم و 
دولت  اقتصادی  طــرح  ابتدای  در  که  بــود  مشخص 
قیمت در نظر گرفته شده جذب نمی شود و در ادامه 
با افزایش قیمت تدریجی مرغ  روبه رو بودیم. در حال 
حاضر قیمت مرغ زنده ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان است و 
قیمت عرضه نیز به ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده؛ ولی 
پیش بینی ما این است که قیمت تمام شده مرغ برای 

پرورش دهندگان به ۴۶هزار تومان خواهد رسید.
این فعال اقتصادی می گوید: محاسبه این قیمت نیز 
بسیار آسان است. برای هر کیلو مرغ باید نزدیک به 
۳۳ هزار تومان نهاده مصرف کنیم و ۴ هزار تومان 
قیمت جوجه یک روزه است که این هزینه ها شامل 
۸۰ درصد هزینه تولید گوشت مرغ است. با در نظر 
و  کیلو  هر  ازای  به  تومان   ۵۰۰ حمل  هزینه  گرفتن 
یک هزار و ۸۰۰ تومان هزینه کشتار قیمت تمام شده 

مرغ ۶۴ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.
مبصری تأکید کرد: اگر برای اصناف سود ۱۰درصد در 
نظر بگیریم، قیمت مرغ ۷۱ هزار تومان و اگر ۱۳ درصد 
سود در نظر بگیریم، قیمت مرغ برای مصرف کننده به 

۷۳ هزار تومان می رسد.

ضرورت پیش بینی تسهیالت  ◾
در این راستا کارشناسان بر این باورند که دولت با 
ارائه تسهیالت خطرپذیر برای پرورش دهندگان مرغ 
و  فروپاشی  مانع  روزهـــای سخت،  ایــن  در  می تواند 
ورشکستگی بسیاری از مرغداران شود. گفتنی است 
بیش از یک  هزار و ۱۵۰ واحد تولیدی و کارخانجات 
که  فعالیت اند  مشغول  استان  در  مــرغ  به  وابسته 
افزون بر ۱۳ هزار نفر در این صنعت کار می کنند و 
استان گلستان ۱۰ درصد مرغ کشور را تأمین می کند.

ولی فقیه  نماینده  خوزستان   
ــاره به  در اســتــان خــوزســتــان بــا اشـ
ــه گــفــت:  ــودن روز عــرف ــ ب پـــیـــش رو 
مرزهای  که  هستیم  این  خواستار 
زمینی ایران و عراق در روز عرفه به 

روی زائران باز شوند.
نبی  محمد  ســیــد  حــجــت االســالم 
ــرد: مطالبه  مــوســوی فـــرد اظــهــار کـ
ایــن اســت کــه همه امکان  شــهــدا 

زیارت را به راحتی داشته باشند.
در  خوزستان  در  ولی فقیه  نماینده 

ادامــه افـــزود: درخــواســت همه این 
اســت که ایــن هفته مــرزهــای ایــران 
برای زیارت عتبات عراق باز شود تا 
بتوان در این روز به زیارت عتبات به 
خصوص امام حسین)ع( نائل شد.

موسوی فرد با اشاره به اجرای طرح 
حجاب و عفاف از نیمه دوم تیر ماه 
سال جاری در خوزستان اشاره کرد 
و گفت: با حضور نمایندگان رهبری 
همایشی برگزار شد که مقرر گردید 
مــاه چارچوب مشخصی  تیر   ۲۱ از 

که درباره حجاب اعمال شده است، 
اجرایی شود.

با  خوزستان  در  ولی فقیه  نماینده 
را  ساله  صد  راه  شهدا  اینکه  بیان 
یک شبه طی کردند، گفت: عارفان 
از منیت  تا  سال ها تالش می کنند 
از  اما شهدا یک شبه  کنند؛  عبور 
آن هــا عنایت  به  و  منیت گذشتند 
ــه جــایــگــاهــی بــرســنــد که  ــا ب شـــده ت
جایگاه  آن  به  سال ها  از  پس  عرفا 

می رسند.

خبر خبر 

درخواست برای 
بازگشایی مرز 

زمینی ایران و عراق 
در روز عرفه



طرح تعالی 
 نظام سالمت 
 کلید خورد 
وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی 
گفت: طرح عدالت و 
تعالی نظام سالمت در 
وزارت بهداشت کلید 
خورد و بسته های 
خدمت تحت این 
طرح، تعریف و گام به 
گام اجرایی خواهد 
شد. بهرام عین اللهی 
گفت: این طرح، 
تدوین و دستورالعمل 
آن به همه بخش ها 
ابالغ شده است.

خبر زنجان   فراوری و روغن کشی 
خانگی زیتون در شهرستان 
ــارم اســتــان زنــجــان سبب  طـ
ــه حــجــم زیـــادی  شـــده ســاالن
ــوده واحــدهــای  ــ از پــســاب آل
صنعتی و خانگی وارد محیط 
زیست شــده و آب هــای زیرزمینی و چاه های 

جذبی را تهدید کنند. 
ــتــون یــکــی از مــفــیــدتــریــن و پــردرآمــدتــریــن  زی
محصوالت کشور است و ارزش غذایی باالی 
زیــتــون، آن را بــه میوه ارزشــمــنــدی در سراسر 
جهان تبدیل کــرده اســت. در واقــع 80  درصد 
کشت زیتون در پنج استان انجام می شود که 
شهرستان طارم در استان زنجان رتبه نخست 
کشور را با تولید ارقام های مختلف با کیفیت 

باال به خود اختصاص داده است.
ایــن محصول بــه  شکل خــام یــا بــه صــورت تن 
کنسرو زیتون یا روغــن زیتون و یا مــوارد دیگر 
مــورد استفاده قــرار می گیرد. در گذشته، این 
ــام از اســـتـــان خـــارج  ــورت خـ مــحــصــول بـــه صــ
می شد؛ اما کشاورزان تالش دارند با فراوری آن، 
ارزش افزوده را حفظ کرده و به صورت فراوری 

شده به دیگر استان ها صادر کنند.
در ایــن میان نبود شهرک تخصصی فــراوری 
ــا انــجــام فــــراوری غــیــر اصــولــی و  و همچنین ب
خانگی، سبب ورود پساب حاصل از آن به 
محیط زیــســت شــده کــه مــوجــب آســیــب هم 
بــه خــود کــشــاورز و هــم محیط زیــســت شده 
اســت. اگــر کــار با ایــن رویــه پیش رود به زودی 
 شاهد تخریب محیط زیست با کمترین زمان 

خواهیم بود.
در این راستا روح هللا حسنی؛ رئیس سازمان 
جهاد کــشــاورزی اســتــان زنــجــان در گفت وگو 
بــا خبرنگار تسنیم اظــهــار کـــرد: زیــتــون جزو 
محصوالت ویژه استان زنجان در سطح کشور 
است که قیمت آن همیشه در بازار در تالطم 
بــوده و فـــراوری آن دارای ارزش افـــزوده باالیی 

است.
ــتــون و  ــه مــشــکــالت فــــراوری زی ــاره ب ــا اشــ وی ب
چالش های پیش رو کشاورزان گفت: خریداران 
ــورت  ــه صـ ــن مــحــصــول ســعــی مــی کــنــنــد بـ ــ ای
هوشمندانه آن را به شکل خام با قیمت پایین 
خریداری و با فراوری آن به استان های دیگر با 

قیمت باال صادر کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در 
زمینه تکمیل زیرساخت ها گفت: دولت موظف 
و مکلف به ساخت کارخانه فراوری نیست؛ زیرا 
کشاورزی به صورت خصوصی اداره می شود و 
نقش جهاد کشاورزی نقش تنظیم گری است 

و در بسیاری از مــوارد اگــر ما دخالت نکنیم، 
نتیجه خوبی حاصل می شود.

وی به حضور سرمایه  گذار اشــاره کرد و گفت: 
 پــیــگــیــر ســـرمـــایـــه گـــذار در شــهــرســتــان طـــارم 
در خصوص ساخت سردخانه و فراوری زیتون 
هستیم؛ اما به دلیل استقبال نشدن، تاکنون 

موفق به این کار نشده ایم.
ــزود: در بــرخــی مـــوارد بـــرای اینکه  ــ حسنی اف
کــشــاورز تحت فشار نباشد، دولــت اقــدام به 
خرید تضمینی محصول زیتون می کند؛ اما 
نمی توان به ایــن مــوارد اکتفا کــرد؛ زیــرا خرید 
ــه دنــبــال  تضمینی، پـــایـــدار نیست و بــایــد ب
تکمیل زیرساخت ها با حضور سرمایه گذار 
باشیم و پیگیر ایجاد شهرک فرآوری زیتون در 

شهرستان طارم هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
در پاسخ به اینکه چرا محصول زیتون استان 
به اســم استان های دیگر به فــروش می رسد، 
گفت: به دلیل نبود زیرساخت های الزم است 
که محصول خام از کشاورز خریداری شده و 
پس از فراوری و بهینه سازی به اسم استان های 
دیگر فروخته می شود. تنها راهکار موجود برای 
این موضوع، توسعه زیرساخت های مربوط به 

این محصول است.

ضرورت ایجاد تصفیه خانه فراوری زیتون  ◾
ــر کـــل محیط  ــدیـ مــحــمــدرضــا یـــافـــتـــیـــان؛ مـ
زیست استان زنجان نیز می گوید:  در حفظ 
ــت نخست مــا ایــجــاد  ــوی محیط زیــســت، اول
تصفیه خانه ها در شهرک های صنعتی است 
کــه یکی از ایــن مـــوارد ایــجــاد تصفیه خانه در 
شهرستان طارم به دلیل وجود محصول زیتون 

و فرآوری آن است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خام فروشی 
زیتون کم شــده، افـــزود: فـــراوری زیتون سبب 
می شود سطح زندگی و درآمد مردم تغییر کند 
که یکی از موارد مثبت آن، مهاجرت معکوس 

به روستاها شده و جای امیدواری  دارد. 
مدیر کل محیط زیست استان زنجان گفت: 
با وجــود داشتن جنبه مثبت فــراوری زیتون، 
پساب حاصل از آن در صورت تصفیه نشدن 
دارای تأثیر سو بر محیط زیست خواهد بود و 
صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست از 
جمله آب و خاک وارد خواهد آورد و در نهایت 

سالمت مردم به خطر می افتد.
وی با اشاره به اینکه 80 درصد فراوری ها به  شکل 
خانگی انجام می شود، تصریح کــرد: مشکلی 
که در پی فــراوری هــای زیتون به  ویــژه در بخش 
خانگی وجود دارد، استفاده از نمک بسیار زیاد 

برای گرفتن تلخی زیتون است که به دلیل نبود 
تصفیه وارد چاه های جذبی و آب های زیرزمینی 
و سطحی می شود که با ورود آن در زنجیره غذایی 

بر افراد و سالمتی آن ها تاثیرگذار است.
یافتیان به تصفیه خانه شهرک صنعتی طارم 
ــراوری در  نیز اشــاره و عنوان کــرد: واحــدهــای ف
شــهــرک صنعتی بــایــد مــیــزان پــســاب خــود را 
مدیریت کنند تا به محیط زیست وارد نشده و 

موجب آسیب های جبران ناپذیر نشوند.
وی افــزود: نفوذ پساب، سبب آلودگی خاک 
و ایجاد بــوی بد در محیط می شود. بنابراین 
نــیــازمــنــد تــصــفــیــه خــانــه هــای کــوچــک در حد 

روستاها هستیم.
بــا ایــن توضیحات متأسفانه مــوضــوع تصفیه 
پساب زیــتــون در شهرک صنعتی مــورد توجه 
مسئوالن قرار نگرفته و فــراوری سنتی و خانگی 
نیز به آن ها اضافه شده و محیط  زیست را زودتر 
از آنچه به نظر می آید، در خطر نابودی قرار داده 
اســـت. الزم اســـت در زمــیــنــه مــدیــریــت پساب 
واحــدهــای خانگی، ابــتــدا زیــرســاخــت هــای الزم 
مــانــنــد شــهــرک صنعتی و تجمیع واحــدهــای 
ــراوری بـــدون ایجاد  ــ صنعتی ایــجــاد شــونــد تــا ف
آلودگی برای کشاورزان انجام شود که این کار به 

نظارت و همکاری بین دستگاهی نیاز دارد.

خبرخبر
روزروز

آذربایجان  غربی پذیرای بیش از ۳۰۰ هزار زائر راهیان نور
آذربایجان  غربی   مسئول مرکز حفظ آثار و نشر 
ــای دفــاع مقدس سپاه شهدای آذربایجان  ارزش هـ
غــربــی گــفــت: امــســال بــا بهبود وضعیت مقابله با 
کرونا این استان، میزبان حدود ۳00 هزار نفر از ۱۷ 
استان مختلف کشور در قالب کاروان های راهیان نور 

خواهد بود.

سرهنگ جالل الدین اعظمی افــزود: امسال با توجه 
بــه بهبود وضعیت کــرونــا پیش بینی مــی شــود بیش 
از ۳00هــزار زائر از سراسر کشور از هفت یادمان این 

استان دیدن کنند.
وی ادامه داد: تمهیدات الزم برای استقبال و همچنین 
پذیرایی از این کاروان ها که در قالب گروه های مختلف 

مردم از اواسط تیر ماه به منطقه ما اعزام خواهند شد، 
در نظر گرفته شده است.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: این استان از 
لحاظ تعداد المان های ملی ثبت شده کشور با تعداد 
هفت المان در رده هفتم قرار دارد و جزو پنج استان 

درگیر در جنگ تحمیلی نیز محسوب می شود.
سرهنگ اعظمی اظهار کــرد: کــاروان هــای راهیان نور 
فرصت مناسب و مغتنمی برای تعمیق باورهای انقالب 
و ارزش های شهدا بین نسل های جوان بوده و این امر 
به تقویت روحیه ایثار و استکبارستیزی آن ها کمک 

می کند.

خبر

بزرگداشت 
شیخ 
صفی الدین 
اردبیلی 
برگزار می شود

اردبیل   
مدیر کل اجتماعی و 
فرهنگی استانداری 
اردبیل گفت: 
برنامه های بزرگداشت 
روز شیخ صفی الدین 
اردبیلی به صورت 
مردمی برگزار می شود.
رضوان باقالچی اظهار 
کرد: امسال با توجه 
به درج روز بزرگداشت 
شیخ صفی الدین 
اردبیلی در تقویم رسمی 
کشور، این برنامه 
پرشورتر و با بازتاب ملی 
برگزار می شود.
وی با اشاره به تقارن 
این روز با اعیاد قربان و 
غدیر  خواستار برگزاری 
با نشاط برنامه های 
پیش بینی شده در 
تمامی شهرستان های 
استان شد.
باقالچی گفت: 
برنامه ها از ۲۵ تیر ماه به 
ترتیب هر روز در یکی از 
شهرستان های استان 
برگزار و تا ۷مرداد ماه 
ادامه می یابد.

خبر
آذربایجانشرقی

   نانوایی ها همکاری نکنند 
سهم آردشان قطع می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان  
شرقی با تأکید بر تسریع روند نصب دستگاه های 
کارتخوان هوشمند در نانوایی ها گفت: سهم آرد 

نانوایی هایی که همکاری نمی کنند، باید قطع شود. 
محمد کالمی افزود: تا امروز در یک هزار و ۷۴۷ 

نانوایی تبریز کارتخوان هوشمند نصب شده؛ ولی 
۲۸۰ نانوایی به دلیل خطای شاپرک و ۱۹۳ نانوایی 

در انتظار اخذ کد مالیاتی هنوز موفق به دریافت 

دستگاه کارتخوان هوشمند نشده اند.
وی اظهار کرد: اجرای این طرح در قالب اتاق 

عملیات با حضور شرکت پست، بانک سپه، اداره کل 
امور مالیاتی، شرکت غله و اتحادیه نانوایان انجام 

می شود که متولیان امر باید در سرعت بخشی نسبت 

به نصب دستگاه ها، اقدامات الزم را  انجام دهند.
کالمی ادامه داد: جلوگیری از قاچاق و توزیع خارج از 

شبکه آرد از اهداف نصب دستگاه کارتخوان هوشمند 
است و با اجرای این طرح، ساماندهی بیشتری روی 

نحوه پخت و توزیع نان صورت خواهد گرفت.

بهره برداری از 
هفت پروژه عمرانی در اردبیل 

تا پایان شهریور

اردبیل   شهردار اردبیل از بهره برداری از هفت 
پروژه عمرانی در اردبیل تا پایان شهریور ماه امسال 
خبر داد و گفت: بــرای اجــرای طرح های عمرانی 
شهرداری 8 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص 

داده شده است.
محمود صفری اظهار کرد: ۲6 پروژه عمران شهری 
شامل آسفالت ریزی خیابان ها و کوچه ها، ایجاد 
فضای سبز و جــدول گــذاری خیابان های اصلی 
ــیــل در حــال اجــراســت. وی بــا اشـــاره به  در اردب
تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری افزود: بیش از 
۲0هزارمیلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح های 

عمرانی نیمه تمام شهر اردبیل نیاز است.
شهردار اردبیل از بهره برداری از هفت پروژه عمرانی 
در این شهر تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد 
و گفت: برای اجرای طرح های عمرانی شهرداری 
8هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده 
اســـت. صفری بــا بیان اینکه عملیات اجرایی 
پل قدس اردبیل به خوبی پیش مــی رود، افــزود: 
پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه، این پروژه 

به طور کامل به بهره برداری برسد.
ــرای نخستین بــار  ــ ــزود: ب ــ ــ ــیـــل اف ــهـــردار اردبـ شـ
۳00میلیارد ریال به صورت بالعوض و ۳00میلیارد 
ــرای نــوســازی  ــ ــورت وام ب ــه صــ ــال دیــگــر هــم ب ــ ری

اتوبوس ها اختصاص یافته است.
صفری دربــاره توسعه فضای سبز اردبیل افزود: 
توسعه فضای سبز اردبیل نیازمند تأمین اعتبار 
الزم است و در این باره هماهنگی های الزم انجام 
شده و مقرر است اعتبارات بخش فضای سبز در 

جاهای دیگر صرف نشود.
وی بیان کرد: با به کارگیری نیروهای متخصص در 
سازمان زیبا منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل 
تالش می شود فضای سبز در مناطق مختلف این 

شهر توسعه یابد.

کاالهای ته لنجی به صورت
 قانونی وارد کشور می شوند

خوزستان   وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
مدیران و فعاالن اقتصادی خرمشهر پیشنهاد 
دقیقی بــرای چگونگی افزایش حجم تجارت در 
بندر خرمشهر بدهند تا تصمیم گیری نهایی در 

این خصوص انجام شود.
ــد از بندر  ــازدی احــســان خــانــدوزی در حاشیه ب
خرمشهر بــیــان کـــرد: بــایــد شــرایــط بـــرای رونــق 

اقتصادی در مناطق آزاد ایجاد شود.
وی گفت: در این سفر با جمعی از فعاالن اقتصادی 
در بنادر چوئبده و اروندکنار شهرستان آبــادان و 
بندر خرمشهر دیدار و گفت وگو داشتم و مسائل و 

مشکالت آن ها بررسی شد.
خاندوزی ادامه داد: یکی از مسائلی که در دولت 
مطرح اســت، قانونمند کــردن واردات کاالهای 
ته لنجی است تا سبب رونق مناطق مرزی و بندری 
شود. وزیر امور اقتصادی و دارایــی افــزود: وزارت 
صمت و کشور با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، آیین نامه ای برای مبادالت مرزنشینان 
و کاالهای ته لنجی آماده کردند که این آیین نامه 

آماده و در هیئت دولت بررسی شد.
خــانــدوزی گفت: بر اســاس مصوبه هیئت دولت 
کاالهای ته لنجی به صورت قانونی و با نظم و پس 
از ثبت در گمرک وارد کشور خواهد شد. وی با بیان 
اینکه با این اقدام کاال از مسیر تخلف قاچاق خارج 
می شود، افزود: برنامه ریزی شده تا تعداد سفرهای 
کاالهای ته لنجی نیز افزایش یابد که این موجب رونق 
اقتصادی، اشتغال و معیشت منطقه می شود. وی 
گفت: امید است با این اقدامات، شاهد کاهش نرخ 
بیکاری که از گالیه های مردم خوزستان است، باشیم.
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کرمان   کشتار دام در خارج 
از کــشــتــارگــاه و یـــا بـــه صـــورت 
سنتی یکی از مشکالتی است 
کــه هــمــواره در فصل تابستان 
سالمتی هموطنان را به ویژه در استان هایی 
مانند کــرمــان و سیستان و بلوچستان که 
در معرض ورود دام قاچاق هستند به خطر 

می اندازد.
در اســتــان هــایــی مانند کــرمــان کــه بــرخــی از 
خــانــواده هــا بــه دلــیــل زنــدگــی سنتی تمایل 
ــرای خرید گوشت و ذبــح دام به  بیشتری ب
صورت سنتی و کشتار در منزل دارند، معموالً 
با بیماری کشنده تب کریمه کنگو بیش از 

گذشته روبه رو می شوند.
متأسفانه کشتار غیر بهداشتی دام و ذبح 
آن در مراکز غیر مجاز هر ســال بسیاری از 

هموطنان ما را به کام مرگ می کشد.
آلودگی الشه های گوشت به این بیماری حتی 
بانوان خانه دار را در امان نگذاشته و برخی از 
این بانوان غافل از اینکه چه خطری آن ها را 
تهدید می کند، هنگام خرد کردن گوشت در 
صورت آلودگی به این بیماری مبتال و حتی 

جان خود را از دست می دهند.
استفاده از گوشت دام مبتال به تب کریمه 
بدون رعایت مراحل پیش سرد و قرار دادن در 
یخچال و یا استفاده تازه و گرم  از دل و جگر 
دام  و حتی تکه کردن گوشت بدون استفاده  
از دستکش در منزل، خانواده ها را تهدید 
می کند. از این رو رعایت تمهیدات بهداشتی 

در ایــن زمینه و بــه ویــژه در فصل تابستان 
بسیار جدی و ضروری است.

تب کریمه را جدی بگیریم ◾
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
با هشدار نسبت به شیوع تب کریمه کنگو 
ــرد: بیماری تب  در جنوب کــرمــان اظــهــار ک
کریمه کنگو یک بیماری خونریزی دهنده 
تب دار مشترک بین انسان و حیوان است 
ــان نــشــدن، مــرگ و میر  کــه در صـــورت درمـ

باالیی دارد.
دکترعلی اصغر خیرخواه با اشاره به وضعیت 
بیماری کریمه کنگو در جنوب کرمان با اشاره 

ــای انتقال ایــن بیماری گفت: یکی  بــه راه هـ
از ایــن راه هــا گــزش کنه اســت که عفونت در 
انــســان پــس از گــزش تــوســط کنه آلـــوده و یا 

له کردن آن روی پوست ایجاد می شود.
ــا خــون،  ــا بــیــان ایــنــکــه تــمــاس ب خــیــرخــواه ب
ترشحات و بافت حیوان آلوده  در هنگام ذبح 
دام، کمک به زایمان دام و قطعه کردن گوشت 
تازه دام آلوده از دیگر راه هــای انتقال است، 
تصریح کــرد: انتقال از انسان به انسان از 
طریق تماس با خون و ترشحات آلوده بیماران 

اتفاق می افتد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
با اشاره به راه های پیشگیری بیماری گفت: 

توصیه می شود از خرید و مصرف گوشت 
ــاچــاق وارد و به  ــه صـــورت ق ــه ب ــایـــی ک دام هـ
صورت غیر بهداشتی ذبح و عرضه می شوند 

خودداری کنید.
 خیرخواه افـــزود: بــرای پیشگیری باید از 
کشتار دام در محیط خــارج از کشتارگاه 
ز تــمــاس مستقیم پوستی  خــــودداری و ا
بــا خــون و ترشحات آلـــوده دامــی در حین 
ــمــان دام پــرهــیــز نــمــود. کــســانــی کــه در  زای
محیط دامپروری و روستایی خصوصاً در 
ــد برای  فصل بهار و تابستان حضور دارن
جلوگیری از گزش کنه ها از مواد دور کننده 
حشرات، لباس های آستین بلند و چکمه 

استفاده کنند.
وی در ادامه توصیه های بهداشتی به منظور 
ــزود:  پیشگیری از ابــتــال بــه ایــن بــیــمــاری افـ
باید از له کــردن کنه روی پوست خود اکیداً 
ــودداری شــود و هنگام تماس بــا گوشت،  خـ
خــون و ترشحات دام استفاده از دستکش 
ــردی توصیه می شود.  و وســایــل حفاظت ف
گوشت و جگر بعد از پخت کامل استفاده 
شود و گوشت مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲تا 8 

درجه )یخچال( نگهداری گردد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
از بهبود وضعیت یک بیمار مبتال  به این 
بیماری در منطقه جنوب کرمان خبر داد و 
گفت: یک مورد مثبت خانم ۳۱ ساله ای بود 
که تحت درمان قرار گرفت و با حال عمومی 

خوب مرخص شد.

هشدار مسئوالن بهداشتی 

تب کریمه کنگو در جنوب کرمان جوالن می دهد

گزارش

کارخانه های روغن کشی کارخانه های روغن کشی هم خوب هم بدهم خوب هم بد

کام تلخ زیتون کاران کام تلخ زیتون کاران 
از فراوری زیتوناز فراوری زیتون



ضرورت بهره گیری 
از ظرفیت های 

دانش بنیان در حوزه 
کشاورزی 

رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس با 
اشاره به تهیه طرح 

امنیت غذایی و تبدیل 
آن به قانون گفت: 
باید بهره گیری از 

ظرفیت های دانش بنیان 
در حوزه کشاورزی، 

شتاب بیشتری بگیرد.
محمد جواد عسکری 
افزود: امنیت غذایی 

به امنیت ملی گره 
خورده و این بحث در 

کشورهای توسعه 
یافته نیز چالش است.

خبر

پویانمایی 
»دیویونه«

 به جشنواره ای 
از انگلیس
 راه یافت

سمنان    
پویانمایی »دیویونه« 
به کارگردانی »فهیمه 

قبادی«؛ هنرمند استان 
سمنان و تهیه کنندگی 
حوزه هنری این استان، 
با موضوع آسیب های 
اجتماعی به جشنواره 
»lift off« انگلیس راه 

یافت. این انیمیشن 
بین ۱۳ اثر برگزیده 

تلویزیون در جشنواره 
دوساالنه پویانمایی 

تهران که یکی از 
معتبرترین جشنواره ها 
در سطح جهانی است، 

قرار گرفت.
»دیویونه« با محوریت 
آسیب های اجتماعی 

در جامعه امروز ساخته 
شده است.

فهیمه قبادی گفت: 
پویانمایی، هنری جذاب 

است و انتقال پیام 
در این قالب می تواند 

تأثیر عمیق تری بر ذهن 
مخاطب بگذارد.

وی افزود: هنرمندان 
پویانمایی ایرانی در 

زمینه انیمیشن کوتاه 
مفهومی و جشنواره ای 

جایگاه خوبی در دنیا 
دارند.

خبرخبر
روزروز

فارس    مــوقــوفــات تنها در 
عرصه علم و در مــورد توزیع 
بــســتــه هــای مــهــر تحصیلی 
خــاصــه نــمــی شــود بلکه در 
بحث گسترش عــلــم، تهیه 
کتاب و بقیه اقام از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
وقف از نکات دینی، برکات و ثواب فراوانی دارد و 
اثرات مهم آن بر جامعه را نمی توان نادیده گرفت. 
بنابراین یکی از مباحث مهم وقف این است که 
می تواند به کاهش شکاف طبقاتی و کاهش 
بین فقیر و غنی کمک کند که این امر به عدالت 

اجتماعی منجر می شود.
اگــر فــرض بر شناخت نیازها و اولویت های روز 
جامعه بــرای شکل گیری موقوفات باشد، امروز 
با دامنه وسیع تری از موقوفات روبــه رو هستیم. 
بنابراین از موضوعات مربوط به سامت، محیط 
زیست، مشکات معیشتی، زوج هــای جــوان و 
آزادی زندانیان تا فناوری های نوین و اشتغال زایی 
از جمله تنوع به وجود آمده در حوزه وقف است که 
حاال در استان فارس یکی از امامان جماعت سعی 
کرده به شیوه جدید و با کاشت یک هزار نخل در 

یاری رساندن به محرومان پیشقدم شود.
مـــردم »دهـــرم« در اســتــان فـــارس بــا محوریت 
امام محله خــود، هــزار نخل کاشته اند و از آن 
مراقبت می کنند تا به ثمر برسد و در آینده درآمد 

آن صرف کمک به نیازمندان شود.
امام محله دهرم در استان فارس دست به یک 
ــدام ابتکاری زده و از سنت وقــف بــرای یاری  اق

رساندن به مردم نیازمند استفاده کرده است.
این امام محله اقدامات ابتکاری مختلفی انجام 
داده است تا هم در حوزه های فرهنگی در منطقه 
پویایی ایجاد شود و هم منشأ رفع محرومیت 

در دهرم شود.

وقف نهال نخل ◾
حــجــت االســام صـــادق منفردیان؛ امـــام محله 
شهر دهرم استان فارس در تشریح فعالیت های 
فرهنگی خود در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: 
به دنبال این بودم تا حرکتی را راه اندازی کنیم که 
مورد استقبال مردم واقع شود. به همین خاطر در 

ایام اربعین مراسم پیاده روی را شروع می کنیم.

این امام محله که در مناطق هدف بنیاد علوی 
فعالیت می کند، بیان کرد: این برنامه در فاصله 
بین دو امامزاده شهر برگزار می شود و جمعیتی 
بین ۴ تا ۵ هزار نفر در آن شرکت می کنند و مورد 

استقبال خوب مردم قرار گرفته است.
وی با بیان این نکته که طلبه باید دست مردم را 
بگیرد، خاطرنشان کرد: سعی کردم در عمل و با 
کار خود تأثیر معنوی و اقتصادی داشته باشم. 

برای همین اقدام به کشاورزی کردم.
وی ادامــه داد: یکی دیگر از اقداماتی که انجام 
دادیم، کاشت نهال نخل است. این کار به این 
صورت بود که از مردم خواستیم هرکس در حد 
توانش و در مکان هایی نظیر باغچه یا مقابل 
منزل خــود یــک یــا چند نخل بــکــارد و از آن هــا 
مراقبت کند و در آینده ثمرات آن برای کمک به 

نیازمندان هزینه شود.
این امام محله عنوان کرد: در این طرح تاکنون 

یک هزار نخل کاشته شده است.

اجرای سبد مهربانی ◾
حجت االسام منفردیان به کمک های مسجد 
به نیازمندان اشــاره و اظهار کــرد: بــرای دخیل 
کردن مردم و دریافت کمک های خرد آن ها طرح 
سبد مهربانی را اجرا کردیم. در قالب این طرح از 

مردم خواستیم ضایعات نان و بقیه ضایعاتی را 
که قابلیت فروش دارند، برای کمک به نیازمندان 

اهدا کنند.
این امام محله افــزود: در ابتدای کار، ضایعات 
را اول و وسط هر ماه جمع آوری می کردیم؛ اما 
در ادامه، سبدهایی را در محله ها نصب کردیم 
تا افــراد ضایعات را در آن ها بریزند و ما آن ها را 
جــمــع آوری  کنیم. پــس از جــمــع آوری و فــروش 
ضایعات، پول حاصل از این کار به صورت شفاف 
در فضای مجازی منتشر و سپس برای کمک به 

نیازمندان هزینه می شود.
ــردم از هــر یــک از  ــ ــرای تــوجــیــه م ــ وی گــفــت: ب
فامیل های ساکن در شهر یک نفر را مأمور کردیم 
تا طرح را برای آن ها تشریح کنند. در ادامه همین 
افراد موظف شدند افراد نیازمند در فامیل خود 
را به ما معرفی کنند. بدین ترتیب خانواده های 

بی بضاعت را شناسایی کردیم.

کمک به بیماران نیازمند ◾
حجت االسام منفردیان عنوان کرد: یکی دیگر 
ــم،  از اقــدامــاتــی کــه بــا کمک مــردم انــجــام دادی
کمک بــه درمـــان بــیــمــاران بــود. هزینه رفــت و 
آمد هشت نفر از بیماران که باید برای درمان، 
پیوسته بــه شــیــراز سفر مــی کــردنــد، از جمله 

ایــن اقــدامــات بــود. با یکی از داروخــانــه هــا نیز 
هماهنگ شــده و درصـــدی از هزینه داروی 
بیماران نیازمند از درآمد ناشی از سبد مهربانی 

تأمین می شود.
ایــن امــام محله ادامــه داد: با رایزنی هایی که 
ــک طــبــقــه از  ــم ی ــردی ــجــام شــد هــمــاهــنــگ ک ان
حسینیه ای در شهر شیراز به بیماران داده 
شود که آن ها بتوانند تا زمان طی مراحل درمان 
خود در این مکان ساکن شوند و مجبور نباشند 

مدام رفت و آمد کنند.
وی به انتفاد یکی از اهالی نسبت به طرح سبد 
مهربانی اشــاره کرد و گفت: این فرد در ابتدا 
به من گفت در شــأن یک روحانی نیست که 
ضایعات جمع کند؛ اما وقتی ماجرای طرح را 
بــرای او توضیح دادم و فهمید که با این طرح 
چگونه مشکات نــیــازمــنــدان حــل مــی شــود، 

نظرش عوض شد.
حجت االسام منفردیان ادامه داد: با پیشنهاد 
ــا هــزیــنــه شخصی یــک وانــت  همین فـــرد و ب
دوکابین خریداری کــردم و در اختیار کارهای 
عام المنفعه قرار دادم. افراد کارهای خود اعم 
از جابه جایی و نظایر آن را با این خودرو انجام 
می دهند و هزینه آن را می پردازند که این مبالغ 

نیز صرف کمک به نیازمندان می شود.

وقف نهال نخل برای کمک به محرومان استان فارس

اماممحلهایکهعشقمیکارد
خبر

7هزار و 650 خانوار 
روستایی فارس طعم 

شیرین آب را خواهند چشید

فارس    مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس 
اظهار کرد: پروژه آبرسانی به هزار و ۱۵0 خانوار با 
جمعیتی معادل ۴ هزار و۵00 نفر از روستاهای 
رکن آباد و اسام آباد عبدلی شهرستان داراب 
ــه 6 هـــزار و۵00  و همچنین طـــرح آبــرســانــی ب
خانوار روستاهای شرق مرودشت که مراحل 
تکمیلی اجرا را می گذرانند، به زودی وارد مدار 

بهره برداری می شود.
ــروژه  ــور اظــهــار کـــرد: پ دکتر علی جــان صــادق پ
آبرسانی به هزار و ۱۵0 خانوار روستاهای رکن آباد 
و اسام آباد عبدلی شهرستان داراب به زودی به 

بهره برداری می رسد.
صـــادق پــور در همین زمینه گــفــت: بــا پیگیری 
مسئوالن محلی و تــاش همکاران شرکت آب 
و فــاضــاب اســتــان فـــارس و شهرستان داراب، 
پــروژه آبرسانی به مجموعه  روستایی رکن آباد و 
اسام آباد شهرستان داراب که در حال حاضر با 
مشکات عدیده ای مواجه اند شامل حفر، تجهیز 
و برق رسانی یک حلقه چاه و اجرای ۴ هزار متر خط 

انتقال مراحل تکمیلی خود را طی می کند.
وی افزود: برای اجرای این پروژه تاکنون ۵0 میلیارد 
ریال هزینه شده که با بهره برداری از این پروژه هزار 
و ۱۵0 خانوار معادل ۴ هــزار و ۵00 نفر از مزایای 
آبرسانی آن بهره مند می شوند که امیدواریم با 
بهره برداری از آن شاهد رفع مشکل کمبود آب در 

این روستاها باشیم.
صــادق پور اظهار کــرد: پــروژه  اصلی که به منظور 
آبرسانی به مناطق روستایی شرق مرودشت از 
سد درودزن طراحی و اجــرا گردیده، آبرسانی به 
۳0 روستا شامل ۱۱ روســتــای مجموعه اکـــراد از 
شهرستان زرقــان و ۱۹ روستای شرق شهرستان 

مرودشت را انجام خواهد داد.

رشد  اقتصادی قم 
۲0 هزار میلیارد تومان 

اعتبار می خواهد

قم    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم 
گفت: رشــد اقتصادی از مهم ترین برنامه های 
دولت سیزدهم است و در همین ارتباط، میزان 
رشــد اقتصادی بخش های مختلف اســتــان در 
مجموع 7.8 درصــد درنظر گرفته  شد که بــرآورد 
سرمایه گذاری مــورد نیاز بــرای تحقق آن حدود 

۲0هزار میلیارد تومان است.
ــا تــوجــه بــه ضـــرورت  ــادری بــیــان کـــرد: ب ــ حــســن ن
توسعه اقتصادی کشور، رشد اقتصادی به عنوان 
مهم ترین برنامه دولت در سال ۱۴0۱ تعیین شده که 
در همین زمینه میزان رشد اقتصادی بخش های 
مختلف استان قم از طرف سازمان برنامه و بودجه 
به ترتیب در بخش کشاورزی ۱0.۱ درصد، معدن 
6.8 درصد، صنعت ۹ درصد، خدمات 7.۲ درصد 
ــزوده 7.8 درصــد درنظر گرفته   و جمع ارزش افـ

شده  است.
ــزود: تحقق رشــد اقــتــصــادی مـــورد نظر  ــ وی اف
مستلزم اراده،  هماهنگی،  برنامه ریزی، مدیریت 
اجـــرا و نــظــارت قــوی در سطح استانی اســت. 
ــه مــنــظــور تحقق کامل  در همین ارتـــبـــاط و ب
رشــد اقتصادی مــورد نظر، ســازمــان مدیریت 
ــرآورد  و برنامه ریزی قم اقــدام هــایــی همچون ب
سرمایه گذاری مورد نیاز به میزان تقریباً ۲0هزار 
میلیارد تومان، برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز به 
تفکیک بخش های مختلف، برآورد هدف های 
کمی تولید ناخالص داخلی استان به تفکیک 
بخش های اقتصادی و شهرستان ها و تدوین 
برنامه تحقق رشد اقتصادی را انجام داده  است.
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ظرفیت اشتغال زایی در صنایع دریایی بوشهر افزایش می یابد
بوشهر    نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس 
شــورای اسامی گفت: صنایع دریایی صدرا می تواند 
اشتغال زایی باالیی برای استان داشته باشد که با ظرفیت 

پایینی در حال کار است.
عبدالکریم جمیری اظهار کرد: از جمله موضوعاتی که 
در نشست با معاون وزیــر نفت و رئیس شرکت ملی 

نفت ایران مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت، موضوع 
شرکت ایران صدرا بود.

ــزود: در این جلسه که مدیر عامل ایــران صدرا  وی اف
و قائم مقام ایــن شرکت نیز حضور پیدا کــردنــد، با 
هماهنگی انجام گرفته موضوع بررسی و حل مسائل 
بین مجموعه شرکت نفتی و شرکت ایران صدرا مورد 

گفت وگو قرار گرفت.
وی گفت: شرکت ایــران صــدرا از شرکت های معتبر و 
باسابقه است که کارهای بزرگی در شمال و جنوب انجام 
داده و پایگاه این شرکت در بوشهر در ساخت و تعمیرات 

کشتی و ساخت سکوهای نفتی کارنامه خوبی دارد.
وی بیان کرد: شرکت ایران صدرا می تواند اشتغال زایی 

باالیی برای استان بوشهر داشته باشد که در حال حاضر 
با ظرفیت پایینی در حال کار کردن است.

نماینده مردم بوشهرافزود: هدف ما این بود که مسائل 
مختلف این شرکت را با معاون وزیر نفت مورد بحث و 
بررسی قرار دهیم تا این شرکت بتواند با ظرفیت باالتر به 

فعالیت ادامه دهد و اشتغال زایی بیشتری ایجاد کند.

خبر
سیستان و بلوچستان

   شرکت های دانش بنیان  
سیستان و بلوچستان  حمایت می شوند

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: حمایت 
ویژه از شرکت های دانش بنیان و تولیدات آن ها در 

دستور کار استانداری است.

حسین مدرس خیابانی در حاشیه بازدید از 
نمایشگاه تولیدات دانش بنیان پارک علم و 

فناوری سیستان و بلوچستان، این نمایشگاه را 
خارق العاده و غیرقابل انتظار توصیف و اظهار کرد: 

استعداد و ظرفیت های بی نظیر استان که بارها 

در سخنرانی ها و جلسات به آن اشاره شده در این 
نمایشگاه به عینه قابل مشاهده است و نمونه هایی 

که حتی بعضی از آن ها در سطح کشور هم انجام 
نمی شود، در استان سیستان و بلوچستان ارائه 

شده است.

وی بیان کرد: برخی از کارآفرینان و نخبگانی که 
در این نمایشگاه حضور دارند، نیاز به گسترش 

کارهایشان دارند تا بتوانند به بازار، عرضه داشته 
باشند. بنابراین مسئوالن حتماً با رویکرد استفاده از 

این محصوالت در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.

مازندران   به طور حتم شما 
هم در سفر به سواحل دریــای 
خزر با پدیده اجاره و یا پرداخت 
عـــوارض بـــرای ورود بــه ساحل 

مواجه شده اید.
به گزارش خبرنگار میهن، متأسفانه بر خاف 
تصور، بسیاری از معابر منتهی به ساحل 
توسط برخی افراد مسدود شده و تنها در ازای 
پرداخت هزینه به شما اجازه داده می شود 

قدم در ساحل بگذارید.
ایــن رویـــه طــی ســال هــای گذشته بــه رسمی 
معمول تبدیل شده است. حتی تا آنجا پیش 
رفته است که بسیاری از کوچه های منتهی به 
دریا نیز توسط مالکان شخصی مسدود شده 
و اجازه پارک و یا توقف خودروهای غیر ساکن 

را در آن معبر نمی دهند.
انسداد برخی از معابر منتهی به دریا و ایجاد 
اقامتگاه ها که تعداد آن ها نیز روزافزون شده، 
یکی از موارد ابراز گایه و اعتراض بسیاری از 

هموطنان به سواحل دریای خزر است.
در همین راســتــا بسیاری از مسافرانی که 
به بابلسر سفر کرده اند اذعــان می کنند در 
این شهر تمامی معابر منتهی به دریا تنها 
با پــرداخــت عــوارض و قبض پارکینگ برای 

مسافران قابل استفاده است.
گردشگران در این زمینه می گویند: این در 
ــافــت عـــوارض  حــالــی اســـت کــه بــه ازای دری
ــا شـــهـــرداری،  تــوســط بــخــش خــصــوصــی و ی
هیچ امکاناتی در  اختیار مسافران قرار داده 

نمی شود.

ــراز مــی کــنــنــد:  ــ ــ بـــســـیـــاری از مـــســـافـــران اب
ــا بــخــش خــصــوصــی در حالی  شـــهـــرداری ی
نسبت به اخــذ عــوارض اقــدام می کنند که 
حــتــی ابــتــدایــی تــریــن امــکــانــات الزم مانند 
سرویس های بهداشتی را تأمین نکرده اند 
و در این مکان ها زباله های رها شده خاطر 

مسافران را مکدر می کند.
ــه خــبــرنــگــار مــا می گویند:  ایـــن مــســافــران ب
متأسفانه در مکان هایی که عوارض دریافت 
می شود، حتی از نصب یک آبسرد کن و یا 
شیر آب دریغ شده است. بنابراین جای این 
پرسش خالی است که این عوارض برای چه 
منظوری دریافت می شود و آیا ساحل خزر 

مکانی عمومی است یا خصوصی؟

استفاده از ساحل و دریا رایگان است  ◾
در همین راستا مدیر کل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری مازندران پاسخ می دهد: 
استفاده از سواحل برای عموم،  رایگان است 
مگر در مواردی که بخش خصوصی در محل 
اقدام به ارائه خدمات و امکانات کرده باشد.  
علی رجبی وندچالی در پاسخ به این پرسش 
که آیا دریافت ورودی در سواحل مازندران و 
اخذ وجه برای ورودی پارکینگ ممنوع است، 
اظهار کــرد: در برخی از مناطق استان نظیر 
نوشهر یا کــارآبــاد در عباس آبــاد، معابری 
ــرادی با  ــ ــد کــه اف منتهی بــه دریـــا وجـــود دارنـ
مسدود کردن این مسیر از مسافران و مردم، 
بدون ارائه هیچ گونه خدماتی، هزینه ورودی 

دریــافــت می کردند که ایــن موضوع ممنوع 
است.

رجــبــی بــا بــیــان اینکه هیچ فـــردی بــه بهانه 
ــرای دســتــرســی به  ــ ــودن مــعــبــر ب ــ شــخــصــی ب
ساحل، مجاز به گرفتن هزینه از مردم نیست 
و سواحل برای عموم بازگشایی شده، افزود: 
هزینه ورودی ایــن اماکن ساحلی در حالی 
بــود که هیچ نــوع امکاناتی نظیر پارکینگ، 
جانمایی نــشــده و یــا آب شــرب و سرویس 
بهداشتی به مردم ارائه نمی شد. این موضوع 
به دستور استانداری مازندران ممنوع اعام 
شــده اســت و بــا متخلفان بــرخــورد قضایی 

صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مکان هایی نظیر فرح آباد 
ســاری یا پــاژ بابلسر که امکانات، خدمات 
تفریحی و شنا ارائــه می کنند و یا طرح های 
سالم سازی دریا که در آن پارکینگ مشخص 
و تعبیه شده، آب شرب، سرویس بهداشتی، 
نمازخانه، غریق نجات و... وجــود دارنــد، به 
دلیل هزینه بر بودن خدمات رسانی، مجازند 
و می توانند مطابق قیمت مصوب تعیین 
شده از سوی سازمان گردشگری در قبال آن 

هزینه ها ورودی دریافت کنند.
مــدیــر کــل دفــتــر امـــور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری مازندران تصریح کرد: حتی اگر 
طرح سالم سازی دریا در ساحلی وجود دارد 
که هیچ امکانات و خدماتی ارائــه نمی دهد، 
مجاز به گرفتن هزینه از مسافران، گردشگران 
ــورت مــشــاهــده با  ــردم نــیــســت و در صــ و مــ

متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

اجاره به شرط تماشا 

سواحل خزر عمومی یا خصوصی؟ 

گزارش



 امور زائران  
 عتبات 
 تسهیل شود
آیت اهلل وحید 
خراسانی با قدردانی 
از زحمت های انجام 
گرفته برای زائران 
عتبات عالیات، بر 
ضرورت خدمات 
بیشتر و تسهیل 
امور زائران در 
مناسبت های 
پیش  رو تأکید کرد.

وی گفت: اجر 
خدمت به زائر امام 
حسین)ع(، اجر 
خدمت به خداست.

خبر

نوزدهمین 
اجالس 
بین المللی 
پیرغالمان 
حسینی 
برگزار می شود

کرمانشاه   
مسئول کمیته ادیان 
و مذاهب پیرغالمان 
حسینی)ع( در 
کرمانشاه گفت: 
نوزدهمین اجالس 
بین المللی پیرغالمان 
حسینی، مرداد ماه 
امسال در کرمانشاه 
برگزار می شود.
سن، حفظ بیش از 
2هزار بیت شعر، سابقه 
خدمت در دستگاه 
امام حسین)ع(، 
تألیف داشتن و چهره 
اجتماعی از جمله 
مالک ها برای انتخاب 
افراد برتر پیرغالمان در 
همایش است.
همایش پیرغالمان 
حسینی در شهرهایی 
برگزار می شود که 
سبک خاص عزاداری 
داشته باشند.
استان کرمانشاه از 
معدود استان هایی 
است که ادیان مختلف 
در کنار هم زندگی 
می کنند.
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افقی ◾
 1. واکسن کرونای ساخت کشورهای 
ــقــوم  ــان - حــل ــتـ ــلـــسـ ــگـ ــد و انـ ــ ــوئ  ســ
 2. قشنگ – قــصــه – نــفــی از آمــدن 
3. تصویب کردنی مجلسی ها – عالمت 
تجارتی کاال - پریشان 4. نشان جمع – 
 لوله تنفسی – قــاره کهن – عزیز عرب
 5. ناوارد – امپراتور ظالم عصر اصحاب 
 کهف 6. صــوت درد – مستبد - غرور 
7. جنگ افزار ورزشــی – صلح و آشتی 
– خـــودرو حمل بار 8. کلمه استثنا – 
بیماری جرب – صوت شگفتی – سود 
حرام 9. چلچراغ – برادر هلو – روز عرب 
10. دینی در جنوب شرق آسیا – واسطه 
احضار ارواح – نت چهارم 11. نام کهن 
یزد - شفاف 12. ورم – اشاره به جمعی 
دور – بــرای – عزیز عــرب 13. بخت و 
اقبال – نام کوچک »کامو« نویسنده و 
روزنامه نگار فرانسوی برنده جایز نوبل 
ادبــیــات  - سنگ محک طــال 14. ساز 

تیره – هم رتبه – عینک آفتابی 15. خرد 
و هوش – کوچک ترین قاره جهان

عمودی ◾
 1. زمــــــان بــــی آغــــاز – ابـــــــزار ورزش 
ژیمناستیک – تپه کوچک 2. باالترین 
ــی - زخــمــی 3. از نــام هــای  رنــگ – دایـ
قـــرآن – پیشه وری - آمـــاس 4. نشاط 
– نــیــتــروژن – از مــحــصــوالت شرکت 
ــاز هــیــونــدایــی کــره جــنــوبــی  ــودروســ  خــ
5. بزرگ ترین جزیره ژاپن - از تقسیمات 
ارتشی – نفس خسته 6. حــرف آخر 
انگلیسی – رنگین کمان – تهمت زدن 
7. مشهور – کفش الستیکی قدما – 
شهری در کریمه و در ساحل دریــای 
سیاه 8. چادر – پس از دوخت می آید 
– دست کشیدن روی سطحی – مظهر 
سرعت 9. توقف موقت در بین راه – 
 از سبزی های خوردنی – کلمه تعلیل 
10. نام قدیم تیم گل ریحان که در دسته 

اول لیگ فوتبال کــشــورمــان فعالیت 
دارد – کــاخ ریاست جمهوری فرانسه 
- دنیاآوردن 11. آتشدان حمام – سلول – 
نیمه گرم 12. رزمایش – ظاهر ساختمان 
- دشمن 13. انحنا یافتن اعضای سازه 
بر اثر فشار – راه و روش – کشوری در 
جنوب شرقی آسیا 14. گیاه خورشتی – 
زیلوباف – مقابل معنوی 15. نام پسرانه 
عربی – اجرام گردنده آسمانی – عضو 
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خبر

اردبیل   جــاجــیــم بــافــی یکی 
از هــنــرهــای دســـتـــی رایـــــج در 
ــت.  شــهــرســتــان خــلــخــال اسـ
ــار در کنار بقیه  مــردمــان ایــن دی
صنایع  دستی، بیشتر به تولید 
جاجیم مشغول اند و نقش و 
نقوش آن هــا روی ایــن دست بافته توجه همگان را 
جلب می کند. به همین دلیل اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی استان اردبیل به دنبال 

ثبت خلخال به عنوان شهر ملی جاجیم است.
جاجیم بافی یکی از رشته های صنایع  دستی است 
که در جای جای ایران رایج است؛ اما هنرهای دستی 
معموالً در هر منطقه با آداب و رسوم و طبیعت آن 
منطقه آمیخته می شوند و رنگ و بوی بومی به خود 
می گیرند.  جاجیم که بیشتر به عنوان زیرانداز 
شناخته می شود در قدیم به عنوان روانداز و محافظ 
سرما نیز استفاده می شد. در برخی مناطق آن را 
برای استفاده به عنوان روانداز کرسی می بافتند و 

در مناطق دیگری نیز از آن باالپوش می دوختند. 
ــیــل یکی از  شهرستان خلخال در اســتــان اردب
مناطقی است که جاجیم بافی در آن رونق زیادی 
دارد و می توان از خلخال به عنوان یکی از مهدهای 

این هنر دست نام برد. 
مردمان خلخال با صنایع دستی عجین اند و در هر 
خانه یکی از انواع صنایع  دستی تولید می شود. 
عالوه بر جاجیم، صنایع  دستی دیگری مثل پاالز، 
گلیم، ورنــی و فــرش نیز در ایــن شهرستان بافته 
می شود؛ اما جایگاه جاجیم بافی در میان مردم 
خلخال متفاوت است. این هنر سینه به سینه، 
به ویــژه از مــادران به دختران انتقال یافته است. 
تاکنون صدها سال است که مردمان در این منطقه 

بافته هایی به نام جاجیم تولید می کنند. بافندگان 
در تولید جاجیم طرح ها و نقشه ها را ذهنی ایجاد 

می کنند و هیچ چیز از روی نقشه نیست.

طرح های مختلف  ◾
سرقا، جولما و همیان، برخی از طــرح هــای اجرا 
شده در جاجیم های منطقه شهرستان خلخال 
است. آن ها نقش ها را به صورت ذهنی و با توجه 
به الگویی که از قبل یاد گرفته اند، روی جاجیم ها 
ایجاد می کنند و با توجه به شکل و شمایلی که 
در ایــن طــرح هــا وجـــود دارد، عناوینی بـــرای این 
طرح ها انتخاب کرده اند. سرقا در ترکی به معنی 
گــوشــواره اســت و بــه طرحی اطـــالق مــی شــود که 
نقش هایی شبیه گوشواره دارد. همیان؛ طرحی 
است که نقش های موجود در آن متنوع اند. نقش 
گالب پاش، کوزه، فانوس، عالمت نه  روز و نه شب، 

شانه، سماور و گل در طرح همیان اجرا می شوند. 
عالوه بر این طرح های مختلف دیگری در گوشه 
گوشه شهر و روستاهای اطراف بافته می شوند که 
بسیاری از آن ها ابداع خود بافندگان است. آن ها 
در خلخال به خاطر سردسیر بودن منطقه بیشتر 
از رنگ های گرم در بافت جاجیم استفاده می کنند. 

مواد اولیه جاجیم بافی ◾
برای تهیه مواد اولیه، بافندگان پشم بهاره گوسفند 
را تهیه می کنند و در مدل سنتی و قدیمی آن را به 
صورت دستی با وسیله ای به اسم شانه، حالجی 
می کنند. پس از آن با وسیله های سنتی پشم شانه 
شده را می ریسند. در منطقه خلخال از دو نوع 
وسیله برای ریسیدن نخ استفاده می شود. »جهره« 
وسیله رایج تر در این منطقه است که بیشتر در 
مناطق ترک نشین از آن استفاده می کنند و در 

روستاهایی که کردنشین اند از وسیله ای به اسم 
»تشی« برای نخریسی استفاده می شود. 

رنگرزی نخ های استفاده شده در جاجیم بافی در 
دو مرحله انجام می شود. برخی از بافندگان بعد 
از نخریسی، محصول نخ را رنگرزی می کنند؛ اما 
برخی دیگر یک مرحله قبل تر و پشم چیده شده 
از گوسفندان را با روش خاصی رنــگ می کنند 
و معتقدند در ایــن روش رنــگ نــخ هــای حاصل 

هیچ وقت از بین نمی رود.
آن ها طبق سنت رنگرزی از مواد مختلفی برای این 
کار استفاده می کنند. پوست انــار، پوست گردو، 
جاشیر، اسپرک، نیل، روناس و زاج سفید از جمله 
موادی اند که برای رنگرزی از آن ها استفاده می شود. 
در مقیاس های بزرگ تر برخی از تولید کنندگان، 
مراحل نخریسی و رنگرزی را در واحدهای صنعتی 

و به صورت گسترده انجام می دهند.

»خلخال« در حسرت کسب عنوان شهر ملی جاجیم 

خبرخبر
روزروز

چهارمحال و بختیاری   سرپرست معاونت امور 
عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح 
راه آهن استان تاکنون از 65 درصد پیشرفت فیزیکی 
برخوردار است که تا پایان سال 1402 به بهره برداری 

می رسد.
ــــن مـــیـــزان اعــتــبــار  عــلــی حـــیـــدری اظـــهـــار کــــرد: از ای

11هزارمیلیارد تومان جذب طرح های عمرانی می شود، 
9هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی است و مابقی آن 
اختصاص به تأمین قیر، خریداری خودرو، اتوبوس و 

سایر فعالیت های زیرساختی استان دارد.
وی در ادامــه با اشــاره به تعهد وزارت راه و شهرسازی 
برای تکمیل روسازی راه آهن مبارکه به سفیددشت به 

شهرکرد، تصریح کرد: طرح راه آهن استان تاکنون از 65 
درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و برای تکمیل 
زیرسازی آن به یک  هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
که در مصوبات سفر رئیس  جمهور دیده شده است. 
پس از آن وزارت راه و شهرسازی تعهد کرده روسازی 
طرح را انجام دهد که پیش بینی می شود دست باال تا 

پایان سال 1402 این طرح به بهره برداری برسد.
وی گفت: یکی از مشکالت  فرودگاه کردستان کوتاهی 
باند اســت که در همین خصوص توسعه باند را در 
اولویت کار خود قرار داده و پس از آن در تالش هستیم 
ــرواز به مقصد تهران بــرقــرار و چابهار و  روزانـــه یک پ

عسلویه نیز به پروازهای استان اضافه شوند.

خبر
کرمانشاه

  38 پروژه گازرسانی استان کرمانشاه 
در دست اجراست

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه 
در تالش هستیم تا پایان سال آینده کرمانشاه، 

استان سبز کشور شود، گفت: هم اکنون 38 پروژه 

فعال گازرسانی با اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان در 
استان در دست اجراست.»ناصر حسینی« افزود:  
در حال حاضر 99.۵ درصد خانوارهای شهری 
با گازرسانی به 3۰ شهر و 8۵ درصد خانوارهای 

روستایی با گازرسانی به هزار و 8۱۰ روستا از 

نعمت گاز طبیعی برخوردارند.  وی در ادامه با اشاره 
به اینکه در حوزه شهرستان پاوه ۵۶ روستای دارای 

سکونت وجود دارد، گفت: ۴۲ روستا از این تعداد 
به دلیل کوهستانی بودن، قابل گازرسانی است که 

تاکنون به ۲۴ روستا گازرسانی شده و ۱۱ روستای 

دیگر نیز تا پایان سال جاری از نعمت گاز برخوردار 
می شوند. حسینی با بیان اینکه گازرسانی به هفت 

روستای باقی مانده دیگر نیز در مرحله مطالعه و 
طراحی است، از فعالیت پنج پیمانکار فعال با اعتبار 

۴۵ میلیارد تومان در شهرستان پاوه خبر داد.

توسعه  مکانیزاسیون
 برای افزایش بهره وری آب 

ضروری است

گیالن   استاندار گیالن با تأکید بر اینکه مراکز 
تحقیقاتی حوزه کشاورزی در گیالن فعاالنه تر 
عمل کنند تا زنجیره ارزش این محصوالت شکل 
گیرد، گفت: توسعه مکانیزاسیون برای افزایش 
بهره وری آب در بخش کشاورزی ضروری است.

اســدهللا عباسی در جلسه بررسی مشکالت 
اســتــان در حــوزه هــای کــشــاورزی، اظــهــار کــرد: 
گیالن یکی از استان های دارای ظرفیت در تولید 
محصوالت کشاورزی است؛ ولی با این وجود با 
مشکالت عدیده ای در این حوزه مواجه هستیم 
که به این منظور باید تمامی مصوبات این جلسه 

در استان به مرحله اجرا درآید.
وی حــضــور اعـــضـــای کــمــیــســیــون کـــشـــاورزی 
مجلس شــورای اسالمی و معاونان وزیــران در 
اســتــان را فرصتی مناسب در خــصــوص حل 
مشکالت بخش کشاورزی دانست و ادامه داد: 
کشاورزان گیالنی دچار تنگناهایی در عرصه های 
مختلف اند و این حضور و جلسات، می تواند به 

رفع مشکالت کمک کند.
نماینده عالی دولــت در گیالن تنها راه نجات 
رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت و تاالب 
انــزلــی را اصـــالح ساختارهای فــاضــالب ذکــر و 
خاطرنشان کرد: سه شنبه هفته جاری جلسه ای 
در این خصوص که جزو مصوبات سفر استانی 
دولـــت بــه گــیــالن نیز اســـت، بــا حــضــور معاون 

اجرایی رئیس جمهوری برگزار شد.
عباسی میزان گفت: از یک میلیون مترمکعب 
نیاز آبی استان، هم اکنون 800 هزار متر مکعب 
آب در سد سفید رود موجود است که این  امر 
نشان دهنده کمبود 300  هزار مترمکعبی آب 

زراعی است.
وی گفت: سد سفید رود به تنهایی جوابگوی 
تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی گیالن نیست 
و وزارت نیرو باید در این موارد تصمیمات الزم 

را اتخاذ کند.

قزوین رتبه سوم جذب
 اعتبارات سفر ریاست  جمهوری 

را به خود اختصاص داد

قزوین   رئیس سازمان برنامه و بودجه استان 
قزوین با اشــاره به اختصاص بیش از 11 هزار 
میلیارد تومان بودجه به این استان گفت: قزوین 
سومین استان کشور در جذب اعتبارات سفر 

ریاست  جمهوری است.
ابوالفضل یاری اظهار کرد: با توجه به اختصاص 
بیش از 11 هــزار میلیارد تومان بودجه، قزوین 
سومین استان کشور در جذب اعتبارات سفر 

ریاست  جمهوری شد.
ــاره بــه سهم اســتــان هــای مختلف از  وی بــا اشـ
ــرد: طبق قــانــون بودجه  بــودجــه 1401 اضــافــه ک
ــاری و  ــد بــودجــه هــای جــ امــســال 2.72 درصــ
هزینه ای به استان ها اختصاص یافته است. 
ضمن اینکه سهم کلیه استان ها از بودجه های 
عمرانی کشور 21.2 درصد و از درآمد مالیاتی هم 
62.3 درصد است. به همین خاطر باید تالش 
مدیران برای جذب بودجه های ملی بیشتر شود.
ــودجــه هــای جـــاری و  یـــاری از رشـــد 2 درصـــد ب
هزینه ای استان در سال 1401 خبر داد و گفت: از 
نظر میزان پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان 
دولــت در کشور رتبه 28 را داریـــم؛ ولــی از نظر 
میانگین پرداختی به هر کدام از کارکنان با 18.3 
درصد رشد نسبت به سال قبل در رده چهارم 
کشور هستیم و نسبت بــه معدل پرداختی 

کشور وضعیت بهتری داریم.

اصفهان   مدیر کل مدیریت 
ــداری اصفهان  ــان بــحــران اســت
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
بــه 11 هکتار از مــراتــع استان 
به دلیل هفت مــورد آتــش ســوزی خسارت 

وارد شد.
مــنــصــور شیشه فـــروش افــــزود: ایـــن مــراتــع 
آسیب دیده در شهرستان های فریدونشهر، 
سمیرم، برخوار و فریدن واقع است که در زمان 
وقوع حریق با حضور به موقع عوامل امدادی، 
آتــش نــشــانــی و تــیــم هــای محلی از وسعت 

خسارت جلوگیری شد.
وی اظهار کرد: علت بخشی از این حوادث، 
انسانی و عامل دیگر آن گرما، افزایش دمای 

هوا و وزش بادهای گرم گزارش شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
افـــزود: در فــروردیــن امسال بر اثــر بارش های 
بهاری پوشش های گیاهی و علوفه ای رشد کرد 
و اکنون با شدت گرما و نبود بارش، خشک شد 

که می تواند عامل ایجاد حریق در مراتع شود.
به گفته وی اکنون عالوه بر آماده باش 70 گروه 
گشت و بازرسی در سطح استان برای پیگیری 
و نــظــارت بــر وضعیت مــراتــع، شــهــرداری هــا 
و دهــیــاری هــا نیز مکلف شدند علوفه های 
موجود در فضاهای سبز و خشک را هرس 
کنند و باغداران و کشاورزان نیز به جمع آوری 
شاخه های خشک و ممانعت از آتــش زدن 

ته مانده مزارع بپردازند.

همدان   استاندار همدان گفت: 
استان در آمادگی کامل برای سفر 

رئیس جمهور به همدان است.
علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه 
شـــورای اداری شهرستان مالیر که با حضور 
وزیـــر محترم دادگــســتــری بــرگــزار شــد، گفت: 
ارتباط و تعامل خوبی بین مجموعه دولت در 
همدان و مجمع نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی وجود دارد. وی ادامه داد: مجمع 
نمایندگان استان در مجلس شــورای اسالمی 
همیشه حــامــی دولـــت مــردمــی و انقالبی در 
همدان هستند. استاندار همدان با تصریح بر 
اینکه انسجام خوبی بین ارکان نظام با محوریت 
حضرت آیت هللا شعبانی؛ نماینده ولی فقیه 

در اســتــان و امــام جمعه شهر هــمــدان حاکم 
اســـت، گفت: اســتــان در آمــادگــی کامل بــرای 
سفر رئیس جمهور محترم به همدان است. 
این مسئول با بیان اینکه پروژه ها ی مؤثری برای 
مطرح کردن در سفر رئیس جمهور محترم به 
استان آماده کرده ایم، یادآور شد: در سفر رئیس 
جمهور به استان، نقش وزرا در پیشبرد اهداف 
و برنامه های دولت در استان بسیار مؤثر است. 
قاسمی فـــرزاد بــا ابـــراز خوشحالی از حضور 
همدانی ها در کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان 
کــرد: برخی از وزرای دولــت مردمی و انقالبی 
سیزدهم از همدان هستند که آن ها به عنوان 
یک ظرفیت در پیشبرد اهداف دولت در استان 

محسوب می شوند.

آتش سوزی به ۱۱ هکتار از مراتع اصفهان 
خسارت وارد کرد

 آمادگی کامل همدان 
برای سفر ریاست جمهوری

خبرخبر

بهره برداری از راه آهن چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ۱۴۰۲
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