
بسیاری از مردم عالقه وافــری به مصرف میوه های 
گرمسیری و نوبرانه های خارج از فصل دارند و معموالً 
این نوع محصوالت را که از آن ها به عنوان »میوه های 
الکچری« یاد می شود، می توان از میوه فروشی های 
بسیاری از نقاط کشور تهیه کرد. با این وجود بیشتر 
مصرف کنندگان نمی دانند این میوه های خوش طعم 

و رنگارنگ در کدام مناطق پرورش 
ــیــد مــی شــونــد.  مــی یــابــنــد و تــول
باورعمومی  هم  اســاس  برهمین 
این است که بیشتر آن ها وارداتی 

هستند؛ اما...

بهدلیلبرخیمشکالتوبیرغبتیسرمایهگذاران

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان بالتکلیف است
برداشتموزآغازشد

سیستان و 
بلوچستان 

رنگین کمان 
میوه های 
گرمسیری
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سایه اندازی رکود 
بر بازار لوازم خانگی

عضوکمیسیونقضاییمجلس:

سیاست های کاهش جمعیت 
غلط بود

ساخت پهپاد سم پاش 
اراضی کشاورزی در گیالن

بوشهر جاذبه ای چهار فصل 
برای گردشگری 

5 هزار شغل در روستاهای 
مازندران ایجاد شد
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اعالم آمادگی کرمانشاه 
برای برگزاری مسابقات 

ملی و جهانی

جــوانــان  و  ورزش  کــل  مــدیــر  کرمانشاه   
کرمانشاه از اعالم آمادگی کرمانشاه برای برگزاری 
مسابقات ملی و جهانی در صورت تخصیص 
اعتبار خبر داد. صابر رحیمی با اشاره به اینکه 
ــد مــدال هــای مسابقات  ســال گذشته ۱۳درصـ
کشوری توسط ورزشکاران کرمانشاهی کسب 
شد، اظهار کــرد: ورزشــکــاران استان کرمانشاه 
سال گذشته ۶۲ مــدال بــرای استان کرمانشاه 
معادل  بررسی ها  اســاس  بر  که  کردند  کسب 

ماهیانه ۶ مدال بوده است.
وی به حضور ۶۹ تیم ورزشی استان کرمانشاه 
در لیگ های ورزشی کشور اشاره کرد و افزود: 
دلیل  بــه  فوتبال  مانند  رشته ها  از  برخی  در 
نداشتن اسپانسر مالی، مشکالتی وجود دارد 
که می تواند دلیل موفق نبودن این تیم ورزشی 
تلقی شود؛ اما در این راستا تالش های الزم برای 

پیشرفت آن ها صورت می گیرد.
کرمانشاه  اســتــان  جــوانــان  و  ورزش  کــل  مدیر 
بـــا اشـــــاره بـــه هــمــکــاری خـــیـــران بــــرای ایــجــاد 
زیرساخت های ورزشی در استان، تصریح کرد: 
سال گذشته توسط یکی از اسپانسرهای استان 
به  زمین چمن مصنوعی  قطعه  کرمانشاه ۱۵ 
مبلغ حدود ۱۶ میلیارد تومان در مناطق محروم 

و حاشیه نشین استان کرمانشاه ساخته شد.
در حوزه  پــروژه هــای جدید  کــرد:  بیان  رحیمی 
بــرداری  به بهره  آینده  تا ۴۵ روز  نهایتاً  ورزش 
خواهند رسید که این پروژه ها شامل ساخت 
ــو، اســکــیــت،  ــول ــوپ ــوردی، کــان ــره نـ ــخـ ــواره صـ ــ ــ دی
و  دوچــرخــه ســواری  پیست  تنیس های خاکی، 

میدان سوارکاری است.
وی با اشــاره به مطالبات در نظر گرفته شده 
در سفر  داد:  ادامــه  رئیس جمهور،  در سفر 
اعتبارات  کرمانشاه  استان  به  رئیس جمهور 
بسیار خوبی در بخش ورزش استان درخواست 
و مصوب شــده که در صــورت تحقق، شاهد 
کرمانشاه  استان  ورزش  در  بسیاری  تحوالت 
بــرگــزاری  بـــرای  آمــادگــی کامل  ــود و  ب خواهیم 
فراهم  جهانی  و  ملی  سطح  در  مسابقات 
استان  جــوانــان  و  ورزش  کــل  مدیر  مــی شــود. 
کــرمــانــشــاه بــه اعــتــبــارات خــوبــی کــه در سفر 
رئیس جمهور برای ساخت سالن ۶ هزار نفری 
دهکده المپیک در نظر گرفته شده، اشاره کرد و 
گفت: اعتباراتی به منظور تکمیل مجموعه کوثر 
و دهکده المپیک کرمانشاه مصوب شده که به 
دنبال اجرای طرح و برنامه های مربوط هستیم.

رحیمی خاطر نشان کرد: طی یک ماه تا ۴۵ روز 
پیش  رو زمین چمن شهرستان هرسین اتمام 
و آمــاده بــهــره بــرداری خواهد بــود و در صورت 
برگزاری  آمادگی  کرمانشاه  اعتبار،  تخصیص 

مسابقات ملی و جهانی را داراست.

تولید توپ های جام جهانی قطر 
در اردبیل

استان  تجارت  و  رئیس سازمان صنعت، معدن  اردبیل   
اردبیل از تولید توپ های فوتبال ویژه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
در اردبیل خبر داد. رامین صادقی اظهار کرد: اردبیل به قطب 
تولید اسباب بازی و توپ های ورزشی تبدیل شده تا تأمین کننده 

بخش عمده ای از نیاز کشور باشد.
وی صدور پروانه بهره برداری برای یک هزار و ۱۷۰ واحد تولیدی 
و صنعتی را با اشتغال مناسب یادآور شد و خاطرنشان کرد: 
۲۷۰ واحد پیشران صنعتی نیز در این استان در حال اجراست 

که طی امسال و سال آینده تکمیل و به بهره برداری می رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: 

این استان یکی از اقدامات مؤثر در بخش صنعت است.
 وی افــزود: اردبیل امــروز به قطب تولید شیرآالت بهداشتی، 
ام دی اف، صنایع فوالدی و... تبدیل شده که روز به روز نیز 

تولید این محصوالت با جهش مناسب روبه رو است.
صادقی از بازگشت ۵۸ واحد تولیدی به چرخه اشتغال و تولید 
خبر داد و بیان کرد: در ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی استان اعم از 
دولتی و خصوصی توسعه متوازن صنایع در مناطق مختلف در 
دستور کار قرار گرفته است. صادقی ادامه داد: نتایج امیدبخشی 
را در توسعه صنایع معدنی شاهدیم که امیدواریم با تأمین 
زیرساخت ها مدرن ترین واحدهای صنایع تبدیلی معدنی در 
این استان راه انـــدازی شوند. وی سهم صنعت را در اشتغال 
استان باالتر از ۲۹درصد دانست و تصریح کرد: ۵۱۶ میلیون دالر 

صادرات غیرنفتی از گمرکات استان انجام شده است.

برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در قزوین
قزوین   مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
نهاده،  دارویـــی،  گیاهان  گیاه،  و  گل  نمایشگاه  گفت:  قزوین 
تجهیزات باغبانی، سوغات و صنایع دستی در قزوین برگزار 
می شود. احمد خورگامی اظهار کرد: نمایشگاه گل و گیاه و 
دارویـــی،  گیاهان  نمایشگاه  بــا  همزمان  باغبانی  تجهیزات 
سوغات، صنایع دستی و هدایا از ۱۳ تا ۱۷ تیر ماه در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار می شود.
انواع  با  نمایشگاه، آشنایی  این  برگزاری  از  افــزود: هدف  وی 
گیاهان مناسب آپارتمان، برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، ارائه توانمندی های مشارکت کنندگان و 

فعاالن در امر گل و گیاه، سوغات و هدایاست.

گالیه بیماران و پزشکان در خراسان جنوبی 

کمبود دستگاه های تصویربرداری پزشکی مرهم می خواهد 
خراسان جنوبی  کمبوددستگاه های 
جمله  از  پزشکی   تــصــویــربــرداری 
در  که  نیازهایی  از  یکی  »ام.آر.آی« 
حال حاضر در استان خراسان جنوبی 
و  بیماران  از  بسیاری  گالیه  موجب 

همچنین پزشکان شده است.
بــیــمــارســتــان هــای  تــنــهــا در  ــان جــنــوبــی  ــراسـ در خـ
بیمارستان  و  بیرجند  امــام رضــا)ع(  و  ولیعصر)عج( 
و ۹  دارد  ــود  وجـ ام.آر.آی  دســتــگــاه  قــایــن  شــهــدای 

شهرستان استان فاقد این دستگاه است.
به گزارش خاورستان بحث تجهیز بیمارستان های 
فردوس و طبس به دستگاه ام.آر.آی چندین سال 
امــر محقق  ایــن  تاکنون  امــا  اســت مطرح شــده؛ 

نشده است.
گالیه بیماران از انتظارهای طوالنی مدت بیش از یک 
ام.آر.آی در بیمارستان های  ماه برای دریافت نوبت 

شهر بیرجند از گالیه های مطرح شده است.

نبود تناسب امکانات با مراجعه کنندگان ◾
چاجی یکی از بیماران منتظر در صف نوبت گیری 
ام.ار.آی بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجند اظهار کرد: 
بیش از یک ماه است در انتظار دریافت نوبت برای 

انجام ام.آر.آی گردن هستم.
وی افزود: وقتی بیماری برای درمان به پزشک مراجعه 
می کند و نیاز به ام.آر.آی دارد بهتر است در کمترین 
زمان به او نوبت داده شود؛ چرا که بعد از گذشت 
بیش از یک ماه، نتیجه ام.آر.آی نتیجه ای که باید 

باشد، نیست.
وی عنوان کرد: کمبود این دستگاه در بیمارستان های 
استان سبب شده بیماران سایر شهرستان ها نیز برای 
انجام ام.آر.آی به بیرجند آمده و این مسئله موجب 

افزایش مدت زمان نوبت دهی می شود.
بــودن  فــعــال  دو شیفت  کـــرد:  اظــهــار  بیمار  ــن  ای
با  ولیعصر)عج(  بیمارستان  ام.آر.آی  قسمت 
توجه به حجم مراجعات و بیماران زیادی که در 

انتظارند پاسخگو نیست.
از تمام استان  ام.آر.آی  مراجعات  افــزود: ظاهراً  وی 
را بین بیمارستان های امام رضــا)ع( و ولیعصر)عج( 
تقسیم کرده اند؛ اما باز هم برای دریافت نوبت باید 

بیش از یک ماه تا ۴۰ روز منتظر بود.
زارگزی یکی دیگر از بیماران منتظر در نوبت ام .آر.آی 
بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند نیز اظهار کرد: بیش 
از یک ماه است در نوبت انجام ام.آر.آی برای ناراحتی 

از ناحیه پا هستم.
درمــیــان هستم  بومی شهرستان  من  افـــزود:  وی 
و چون بیمارستان اسدیه به این دستگاه مجهز 
بیرجند  به  ام .آر.آی  انجام  بــرای  نــاچــارم  نیست 
در  طوالنی  مــدت  باید  هم  اینجا  و  کنم  مراجعه 

انتظار دریافت نوبت باشم.
این بیمار اظهار کرد: اگر حداکثر زمان انتظار برای 
تحمل  قابل  باشد،  روز   ۱۰ ام .آر.آی  نوبت  دریافت 
است؛ اما اینکه به بیش از یک ماه و حتی بیشتر 
زمان انتظار نوبت دهی می رسد، بیمار از ادامه درمان 

و انجام ام .آر.آی پشیمان می شود.

تصویربرداری های غیر ضروری  ◾
دکترعلی اکبر اسماعیلی؛ معاون درمان دانشگاه 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بیرجند  پزشکی  علوم 
یک  ام .آر.آی  دستگاه  کــرد:  اظــهــار  خــاورســتــان، 

وسیله تشخیصی تصویربرداری است نه وسیله 
بــه اشــتــبــاه فکر  بــیــمــاران  درمــانــی کــه بعضی از 

می کنند این دستگاه درمانی است.
وی افزود: در ارتباط با بحث تشخیص نیز تعدادی از 
مراجعان فکر می کنند با تصویربرداری ام .آر.آی تمام 
بیماری ها تشخیص داده می شود. از این رو برخی از 
بیماران تصورشان بر این است که باید حتماً ام.آر.آی 

از تمام بدن انجام شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان 
کرد: برخی از پزشکان نیز به واسطه اصراری که از 
طرف بیمار برای نوشتن ام.آر.آی به عمل می آید 
و برای اینکه رضایت بیمار را جلب کنند با وجود 
وی  بــرای  را  آن  ام.آر.آی  به  بیمار  نداشتن  نیاز 

درخواست می کنند.
اسماعیلی عنوان کرد: انجام ام .آر.آی برای برخی از 
بیماران الزم است و باید انجام شود که پزشک مربوط 

نوشته و این یک نیاز واقعی است؛ اما اینکه بیمار 
پزشک را تحت فشار نوشتن بگذارد و پزشک نیز به 
دلیل جلب رضایت بیمار این اقدام را انجام دهد، یک 

نیاز القایی است.
وی اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از ام .آر.آی هایی 
که برای بیماران نوشته یا درخواست می شود نیازهای 
این  و  اســت  اســتــانــدارد  و غیر  الــقــایــی، غیرعلمی 
سیستم درمانی را با حجم زیادی از درخواست ها و 

ترافیک انجام ام.آر.آی مواجه می کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
حتی در برخی از موارد درخواست توسط متخصصان 
غیر مرتبط نوشته می شود. برای نمونه پزشکی که 
متخصص اعصاب و روان است برای انجام ام .آر.آی 

از اندام ها و مفاصل بیمار هم درخواست می دهد.
اسماعیلی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی و بررسی های 
میدانی انجام شده در سطح استان بیش از ۵۰ درصد 

درخواست های انجام ام.آر.آی غیرضروری است.

فشار مضاعف  ◾
اسماعیلی بیان کرد: در مرکز استان دو دستگاه  در 
بیمارستان های ولیعصر)عج( و امام رضا)ع( داریم که 
بیمارستان  ام .آر.آی  دستگاه  فنی  مسائل  دلیل  به 
ولیعصر)عج( از مدار خدمات رسانی خارج شده و 

بیماران برای انجام ام.آر.آی به بیمارستان امام رضا)ع( 
مراجعه می کنند.

امام  بیمارستان  در  ام.آر.آی  کــرد:  خاطرنشان  وی 
رضـــا)ع( به صــورت شبانه روزی و حتی در روزهــای 
تعطیل انجام می شود و فقط دستگاه چند ساعت در 

شبانه روز برای سرد شدن خاموش می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان 
اینکه انجام ام.آر. آی برای برخی از بیماران زمان زیادی 
نیاز به انجام  از بیماران  می برد، عنوان کــرد: برخی 
ام.آر.آی قسمت های مختلف بدن دارند که بیش از 
یک ساعت و نیم زمان نیاز دارد و این نیز بر ترافیک 

انتظار می افزاید.
نیز  قاین  بیمارستان  در  کــرد:  بیان  اسماعیلی 
یک دستگاه داریم که بیماران شهرستان قاین و 
آنجا  به  نیز  استان  مرکز  از  حتی  اورژانسی  غیر

مراجعه می کنند.

ــان و  وی افــــزود: بــیــمــاران شــهــرســتــان هــای ســرای
به  این شهرستان ها  زمان تجهیز  تا  نیز  فــردوس 
دستگاه ام .آر.آی می توانند از دستگاه بیمارستان 

قاین استفاده کنند.

کمک خیران  ◾
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمــان  و  بهداشت  معاون 
استان  غــرب  شهرستان های  بــرای  گفت:  بیرجند 
خیران جمع آوری  کمک  با  مبالغی  سال ۱۳۹۷  از 
بیمارستان  بــرای  ام .آر.آی  بود دستگاه  قــرار  و  شد 
فردوس نصب شود. با وجود اینکه مکان تعبیه در 
بیمارستان حضرت رسول)ص( فردوس آماده است؛ 

اما دستگاه ام.آر.آی هنوز نصب نشده است.
اسماعیلی عنوان کرد: برای بیمارستان طبس نیز 
پیگیری هایی انجام شده و ساختمان محل نصب 

دستگاه در حال ساخت است.
ام . دستگاه  افــزایــش  بــرای  کــرد:  خاطرنشان  وی 
خصوصی  بخش  از  نیز  اســتــان  مرکز  در  آر.آی 

درخواست هایی داشتیم.
بیرجند  پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  درمـــان  مــعــاون 
برای  آینده  ماه   ۶ پیش بینی می شود طی  گفت: 
شهرستان های فردوس و طبس دستگاه ام.آر. آی 

نصب شود.

کمبود این دستگاه در بیمارســتان های خراسان جنوبی سبب شده بیماران سایر 
شهرستان ها نیز برای انجام ام.آر.آی به بیرجند آمده و این مسئله موجب افزایش 
مدت زمان نوبت دهی می شود.  دو شیفت فعال بودن قسمت ام.آر.آی بیمارستان 

ولیعصر)عج( نیز پاسخگوی حجم مراجعات نیست.
گزيدهگزيده



سیاست های 
کاهش جمعیت 
غلط بود
عضو کمیسیون قضایی 
مجلس گفت: ما زمان 
زیادی بر طبل کاهش 
جمعیت کوبیدیم و این 
را به عنوان یک ارزش 
بیان کردیم در حالی که 
سیاست غلطی بود و در 
این زمینه همه بر اشتباه 
بودن سیاست کاهش 
جمعیت اجماع نظر دارند. 
حجت االسالم والمسلمین 
محمدتقی نقدعلی افزود: 
اگر در جامعه ای نیروی 
انسانی جوان وجود 
نداشته باشد، آن جامعه 
در عرصه بین المللی 
نمی تواند قد علم کند. 

خبر

کرمان   استان کرمان بنا بر 
ظرفیت هایی که دارد تاکنون 
در شهرستان های سیرجان، 
رفسنجان و بم، مناطق ویژه 
ــدازی شــده؛  ــ اقــتــصــادی راه انـ
ــن مـــیـــان منطقه  ــ ــا در ای ــ ام
ویــژه اقتصادی جــازمــوریــان یکی از طرح های 
اقتصادی اســت که نزدیک به دو دهــه است 
مطرح شده و به تصویب رسیده؛ اما متأسفانه 

پیشرفت قابل توجهی نداشته است. 
علی پرورش؛ فرماندار رودبار جنوب با اشاره به 
اینکه طرح منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در 
سال ۱۳۸۲ مطرح و به تصویب رسیده است، 
افزود: شرکت عمران کرمان در راستای فراهم 
کــردن زیرساخت ها عهده دار این مسئولیت 
شد؛ اما متأسفانه کار خاص و قابل توجهی 

انجام نشد. 
وی بیان کرد: بعد از مدتی بحث سرمایه گذاری 
بــرای فراهم کــردن زیرساخت ها به دو شرکت 
دیگر واگــذار شد؛ اما باز هم انتظارات برآورده 
نشد و یکی از مشکالت را تأمین آب منطقه 

عنوان کردند. 
ــار جنوب اظهار کــرد: در زمینه  فرماندار رودب
حل مشکل آب جلساتی برگزار و یک سری 
مطالعات انــجــام شــد و از طــرف دیــگــر شاهد 
مطالبات مردمی در منطقه بــرای ساماندهی 

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان هستیم. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر استاندار نیز 
ــرای حل ایــن مسئله دارد و  توجه و دغدغه ب
بــا پیگیری های انــجــام شــده قـــرار بــر تفاهم و 
همکاری چند شرکت بزرگ برای فراهم کردن 
زیــرســاخــت هــای ایــن منطقه ویـــژه اقتصادی 

شده است. 
ــرد: چــنــدی پــیــش نــیــز رئیس  ــــرورش بــیــان کـ پ
مناطق آزاد کشور بحث منطقه ویژه جازموریان 
را مطرح و تأکید کرد که هرچه زودتر این منطقه 

ویژه اقتصادی تعیین تکلیف شود. 

نبود آب مانع کار سرمایه گذاری شده است ◾
در ادامـــه حسین مهرابی؛ مــعــاون اقتصادی 
اســـتـــانـــدار کـــرمـــان گــفــت: در ابـــتـــدا یــکــی از 

شرکت ها متعهد به سرمایه گذاری و راه اندازی 
ــرســاخــت هــا در مــنــطــقــه ویــــژه اقــتــصــادی  زی
جازموریان شد؛ اما به دالیل مختلفی همچون 
کمبود آب به تعهدات خود عمل نکرد و از این 

موضوع کناره گیری نمود. 
وی گفت: طی آخرین صحبت ها و جلساتی 
که انجام شد، قــرار بر این شد تا چند شرکت 
معتبر به صورت مشارکتی بحث فراهم کردن 
زیــرســاخــت هــای الزم منطقه ویــژه اقتصادی 
جازموریان را برعهده بگیرند و مشکالتش از 

جمله در زمینه آب را مرتفع کنند. 
مهرابی بیان کــرد: باید یــک طــرح مطالعاتی 
جدید بر اساس تغییرات اقلیمی، کمبود آب 
و سایر مشکالت انجام شود و طبق این طرح 
زمینه ساماندهی این منطقه ویــژه اقتصادی 

را فراهم کنند. 
وی با بیان این مطلب که در زمینه تأمین آب 
مورد نیاز نیز با آب منطقه ای جلساتی گرفته 
شده و تفاهم هایی نیز در این موضوع صورت 
گرفته است، افزود: در صورت راه اندازی منطقه 
ویژه اقتصادی جازموریان، شاهد دسترسی به 
آب های آزاد، کاهش هزینه های حمل و نقل، 

راه انــدازی صنایع تبدیلی، افزایش صــادرات و 
رونق اقتصادی منطقه جنوب کرمان خواهیم 

بود. 

خواب ۱۸ ساله  ◾
ــلــهــی؛ نــمــایــنــده مــــردم پنج  مــنــصــور شــکــرال
شهرستان جنوبی کرمان در مجلس شــورای 
ــژه اقتصادی  اســالمــی گفت: طــرح منطقه وی
جازموریان نزدیک ۱۸ سال پیش؛ یعنی سال 
۸۲ به تصویب رسید؛ اما برای به نتیجه رسیدن 

نیاز به پیگیری داشته است. 
وی با اشاره به اینکه یک سری مشکالت برای 
احــیــای زیرساخت های ایــن منطقه همچون 
تأمین آب و نبود سرمایه گذار داشته ایم، بیان 
کرد: با روی کار آمدن استاندار جدید تاکنون 
سه جلسه کــاری در ایــن زمینه تشکیل شده 
ــر اقتصاد نیز همکاری هایی  ی و همچنین وز

داشته است. 
شکراللهی بــا بیان ایــن مطلب کــه مساحت 
منطقه ویژه اقتصادی جازموریان هزار هکتار 
است، تصریح کرد: براساس آخرین جلسات 
ــرار بــر ایــن شد  و صحبت های انــجــام گرفته ق

چند شرکت معتبر همچون صنایع ملی مس، 
مجموعه هلدینگ امید و شرکت هلدینگ 
فرزانگان پارس نیکو به صورت مشارکتی اقدام 
به ساماندهی و فراهم کردن زیرساخت ها در 

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان کنند. 
نماینده مــردم پنج شهرستان جنوبی کرمان 
در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه 
بــرای فراهم شدن زیرساخت ها نیاز به تغییر 
آیین نامه و طــرح مطالعاتی بــراســاس شرایط 
منطقه داریم، عنوان کرد: استاندار جدید در 
همین مدت کوتاه بازدید هوایی از این منطقه 
اقتصادی داشــت و دســتــورات الزم را در این 
زمینه ارائــه کــرد. همچنین دبیر شــورای عالی 
مناطق آزاد اقتصادی کشور در چند روز اخیر 
خواهان تعیین تکلیف منطقه ویژه اقتصادی 

جازموریان تا پایان تیر ماه شد. 

انتظار برای تحول اقتصادی ◾
ــان ایـــن مــطــلــب کـــه طــبــق جلسات  ــی وی بـــا ب
ــاءهللا مسئله آب هــم رفع  گرفته شــده ان شــ
می شود، ابراز کرد: منطقه جنوب کرمان دارای 
ظــرفــیــت هــای کــم نظیر کـــشـــاورزی و معدنی 
اســت که با راه انـــدازی منطقه ویــژه اقتصادی 
جازموریان شاهد تحول اقتصادی در جنوب 

کرمان خواهیم بود. 
شکراللهی بیان کــرد: جنوب کرمان به دلیل 
نزدیک بــودن به خلیج فــارس و دریــای عمان 
فــرصــت خــوبــی را بـــرای ســرمــایــه گــذاران مهیا 
می کند. بنابراین در حــال حاضر تــعــدادی از 
شرکت ها بــرای سرمایه گذاری اعــالم آمادگی 
کرده اند؛ چون به خوبی می دانند این منطقه 
دارای ظرفیت های عظیمی است که می تواند 

صرفه اقتصادی داشته باشد. 
ــاره بـــه ایــنــکــه طــبــق صــحــبــت هــا و  ــ وی بـــا اشـ
برنامه ریزی های انجام شده قرار بر این بود که 
بحث برق و آب و همچنین سایر زیرساخت ها 
سریع تر آماده شود، افزود: از آنجا که کشورهای 
افغانستان و پاکستان در همسایگی ما قرار 
دارنــد و این منطقه در مسیر هرمزگان است، 
می تواند یک فرصت خوب سرمایه گذاری برای 

این کشورها باشد.

بهدلیلبرخیمشکالتوبیرغبتیسرمایهگذاران

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان بالتکلیف است

خبرخبر
روزروز

مرز »خسروی« برای ثبت نام پیاده روی اربعین در دسترس قرار گرفت
کرمانشاه   مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: 
مرز خسروی برای ثبت نام در سامانه سماح برای اعزام 
به اربعین حسینی)ع( بــرای ثبت نام کنندگان قابل 

انتخاب است.
سعید کریمی خو؛ مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه 
اظهار کرد: مرز خسروی به فهرست مرز های امن کشور 

برای حضور در پیاده روی اربعین حسینی پیوست و برای 
زائران در سامانه سماح قابل انتخاب است.

وی گفت: پیش ثبت نام اعـــزام زائـــران بــه عتبات در 
اربعین حسینی از جمعه ۱۰ تیر آغاز شده و تا ۳۱ تیر 

ماه به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.
مدیر کل حج و زیــارت استان کرمانشاه با اشــاره به 

فاصله زمانی حـــدوداً سه ماهه تا اربعین حسینی، 
اظهار کرد: در این راستا برنامه ریزی هایی در سازمان 
حــج و زیـــارت انــجــام گرفته تــا پــس از دو ســال وقفه، 
امسال شاهد اجتماع عظیم عزاداران حسینی در روز 

اربعین باشیم.
کریمی خو با بیان اینکه عالقه مندان به حضور در 

مراسم اربعین حسینی می توانند برای پیش ثبت نام 
 https://samah.haj.ir به سامانه سماح به آدرس
مراجعه کنند، گفت: کسانی که امکانات و زیرساخت 
الزم را در اختیار دارند می توانند در منزل پیش ثبت نام 
را انجام دهند. درغیر این صورت به دفاتر حج و زیارت 

استان مراجعه کنند.

خبر

مستند »مراد« 
از سمنان 
در جشنواره 
بین المللی 
آمریکا 
تندیس گرفت

سمنان    مستند 
»مراد« از سمنان برنده 
تندیس برنز  پنجاه و 
پنجمین دوره جشنواره 
بین المللی »ورد فست 
هیوستون« آمریکا شد.
فیلم مستند »مراد« 
تولید سیمای مرکز 
سمنان به تهیه کنندگی 
و کارگردانی روح هللا 
 REMI   فخرو در بخش
AWARDS  جشنواره 
بین المللی »ورد فست 
هیوستون« آمریکا،  
تندیس برنز این بخش 
از جشنواره را به خود 
اختصاص داد.
این فیلم پیش از این نیز 
جایزه بهترین کارگردانی 
جشنواره »وسویوس« 
ایتالیا و جایزه بهترین 
مستند کوتاه پنجاه و 
پنجمین دوره جشنواره 
بین المللی »ورد فست 
هیوستون« آمریکا 
در سال  ۲۰۲۲ را 
دریافت کرد.

خبر
قم

   تغییر کاربری ریل های متروکه قم 
فرماندار قم با اشاره به اجرایی شدن جمع آوری 

ریل های متروکه قم گفت: زمین های احصا شده در 
اختیار شهرداری قرار می گیرد و بعد از تفکیک، فضای 
سبز و کاربری های خدماتی برای آن تعریف می شود. 

عباس ذاکریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به اینکه سال های سال مقداری از ریل های درون 

شهر به صورت متروکه درآمده، اظهار کرد: یکی از 
مصوبات سفر اخیر رئیس جمهور به قم این بود 

که دو ریل متروکه درون شهری در حاشیه بولوار 

امام رضا)ع( به طول 8کیلومتر و دیگری از ایستگاه 
مرکزی تا ایستگاه جمکران به طول 7 کیلومتر 
جمع آوری و زمین آن تحویل شهرداری شود.
فرماندار قم گفت: اجرایی شدن این تصمیم به 

هماهنگی ها و فراهم کردن مقدمات توسط 

دستگاه های مختلف از جمله راه آهن و شهرداری 
نیاز داشت. از دو ماه پیش ریل های حاشیه بولوار امام 

رضا)ع( توسط راه آهن به صورت کامل جمع آوری 
شد و اقدامات الزم برای جمع آوری خط دوم از 

ایستگاه مرکزی تا ایستگاه جمکران نیز آغاز شد.

ایجاد موکب لرستان 
در مرز مهران

لرستان   عملیات ساخت موکب لرستان در مرز 
مهران با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن 

استان لرستان آغاز شد.
استاندار لرستان با جمعی از مسئوالن استان از 

موکب لرستان در استان ایالم بازدید کرد.
فرهاد زیویار در حاشیه این بازدید گفت: سفر به 
استان ایــالم در راستای بررسی شرایط استقرار 
موکب لرستان در مسیر راهپیمایی اربعین صورت 

پذیرفت.
 استاندار لرستان اظهار کرد: با توجه به در پیش 
بودن ایام محرم و صفر و ضرورت خدمت رسانی 
به زوار ابا عبدهللا الحسین)ع(، از محل استقرار 
مــوکــب لــرســتــان بـــازدیـــد شــد و پــس از بــررســی 
وضعیت، تصمیمات الزم در زمینه تأمین نیازها 
اتخاذ شد. وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته 
یک قطعه زمین به ابعاد ۳ هزار مترمربع به لرستان 
بــرای ساخت موکب اختصاص یافته که در این 
سفر کلنگ آن به زمین زده شد. در نظر است با 
پیگیری نسبت به تسریع در ساخت آن، اقدامات 

الزم عملیاتی شود.
اســتــانــدار لــرســتــان خاطرنشان کـــرد: اقــدامــات 
زمینه ای درباره ارائه خدمات به زوار در ایام محرم 
و صفر و به ویژه در راهپیمایی اربعین از مدت ها 
قبل در قالب برگزاری جلسات هماهنگی در استان 
انجام شده و با توجه به تشریح وظایف دستگاه های 
اجرایی مشکلی وجــود نخواهد داشــت. زیویار 
تصریح کرد: مردم والیتمدار و عاشق اهل بیت )ع( 
لرستان همواره در ایام محرم و صفر ارادت خود را به 
امام حسین)ع( و یاران باوفایش ابراز کرده و امسال 
نیز همچون سال های گذشته زوار لرستانی در 
مراسم راهپیمایی اربعین حضور پررنگ خواهند 

داشت.

کاهش آمار ورود به زندان های
 آذربایجان شرقی 

آذربایجان شرقی   رئیس کل دادگستری 
آذربــایــجــان شــرقــی گــفــت: تــعــداد ورودی هــــای 
زندان های این استان طی سال ۱۴۰۰ نسبت به 
سال ۱۳۹۹ حدود ۹درصد کاهش داشته است.

موسی خلیل اللهی تالش برای حبس زدایی را 
یکی از اولویت های مهم دستگاه قضایی برشمرد 
و با تأکید بر اینکه دادگستری آذربایجان شرقی 
در این خصوص برنامه های متعددی را به اجرا 
می گذارد، افزود: بر همین اساس درباره مرتکبان 
جرایم سبک که حکم حبس برای آن ها صادر 
می شود، اگر متهم تا ساعت ۱۷ ضامن یا وثیقه 
به مراجع قضایی معرفی کند، به زندان نمی رود.
ــیــان ایــنــکــه رویـــکـــرد دســتــگــاه قضایی  وی بــا ب
درخصوص وقوع جرایم و مجازات زندان، تفکیک 
جرایم خشن و سبک است، افزود: نوع برخورد و 
مقابله با مجرمانی که امنیت جامعه را مخدوش 
و احساس ناامنی در جامعه ایجاد می کنند با 
افرادی که جرایم سبک مرتکب شده و فاقدسابقه 

کیفری اند، به هیچ عنوان یکسان نیست.
خلیل اللهی ادامه داد: طبق رویکردهای جدید 
قــوه قضاییه بــا مرتکبان جــرایــم خشن مثل 
آدم ربایی و سرقت، بدون کوچک ترین اغماض 
برخورد می شود و در خصوص مرتکبان جرایم 
غیرعمد و سبک نیز ارفاقات قانونی از جمله 
عــدم صــدور قــرار حبس، استفاده می شود که 
منجر به کاهش ورودی به زندان ها خواهد شد.

خلیل اللهی افـــزود: در آیــنــده نــزدیــک زمینه 
مالقات خانواده زندانی در منزل با مددجو در 

زندان از طریق ویدئوکنفرانس فراهم می شود.
وی ادامه داد: باید این فرهنگ سازی از طریق 

رسانه های گروهی انجام شود.

جنوب کرمان به دلیل نزدیک بودن بــه خلیج فارس و دریای عمان فرصت 
خوبی را برای ســرمایه گذاران مهیا می کند. در حال حاضــر تعدادی از 
شــرکت ها برای ســرمایه گذاری اعالم آمادگی کرده اند؛ چون به خوبی 

می دانند این منطقه دارای ظرفیت های عظیمی است.
گزيدهگزيده
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بلوچستان    و  سیستان 
بسیاری از مــردم عالقه وافــری 
به مصرف میوه های گرمسیری 
ــارج از فصل  و نــوبــرانــه هــای خـ
دارنـــد و معموالً ایــن نــوع محصوالت را که 
از آن هــا به عنوان »میوه های الکــچــری« یاد 
می شود، می توان از میوه فروشی های بسیاری 
از نقاط کشور تهیه کرد. با این وجود بیشتر 
مصرف کنندگان نمی دانند ایــن میوه های 
خوش طعم و رنگارنگ در کدام مناطق پرورش 
می یابند و تولید می شوند. برهمین اساس هم 
باورعمومی این است که بیشتر آن ها وارداتی 
هستند؛ امــا واقعیت چیز دیــگــری اســت. 
سیستان  و بلوچستان استانی کــم بــارش و 
گــرم و خشک اســت. همین موضوع سبب 
شــده بیشتر مــردم تصور کنند کــار کشت و 
زرع درایــن استان چندان به  صرفه نباشد و 
بیشتر فعالیت های کشاورزی و باغداری در 
ایــن اســتــان، درحــد فعالیت های معیشتی 
اســت. باید اعتراف کرد این استان با وجود 
خشکسالی های پــیــاپــی و بـــارش هـــای کــم، 
همچنان از قطب های کــشــاورزی کشور، به 
 ویژه در زمینه تولید محصوالت گرمسیری و 

خارج از فصل است.

برداشت 60 هزار تن موز  ◾
مــدیــر بــاغــبــانــی ســـازمـــان جــهــاد کــشــاورزی 
سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۶۰ هزار 
تن موز امسال از سطح ۳ هزار هکتار از باغات 
این استان برداشت و روانه بازار مصرف شده 

است. 

اردشــیــر شهرکی اظهار کــرد: حــدود 5 هزار 
هکتار از باغات جنوب سیستان و بلوچستان 
بــه کشت مــوز اختصاص دارد کــه بیش  از 
۳هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

وی ادامـــه داد: دشــتــیــاری، زرآبـــاد، ســربــاز و 
ــورکـــی بخش  ــژه مــنــطــقــه عـ ــ ــه ویـ چــابــهــار بـ
پیرسهراب بیشترین سطح زیر کشت موز 
سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص 

داده اند.
مــدیــر بــاغــبــانــی ســـازمـــان جــهــاد کــشــاورزی 
ــا اشـــــــاره بــه  ــ ســیــســتــان و بــلــوچــســتــان ب
ظرفیت های کشاورزی منطقه تأکید کرد: این 
استان رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت 

موز در کشور را از آن خود کرده است.

وی اظهار کــرد: پیش بینی می شود امسال 
بیش  از ۱5۰ هـــزار تــن مــوز از سطح ۳ هــزار 
هکتار از باغات استان سیستان و بلوچستان 

برداشت و روانه بازار مصرف شود.

میوه های گرمسیری سیستان و بلوچستان ◾
سیستان و بلوچستان بــه سبب نزدیکی 
بــه خــط اســتــوا و بهره گیری از رطــوبــت دریــا 
ــادی در تــولــیــد مــحــصــوالت  ــ تــوانــمــنــدی زیـ
گرمسیری و نیمه گرمسیری و بعضاً منحصر 
ــواوا،  ــوز، پــاپــایــا، گـ ــبــه، مـ بــه فـــرد از جمله ان
هندوانه آناناسی، نارگیل، زیتون محلی، انار و 
مرکبات  دارد. تولید محصوالت کشاورزی در 
سیستان و بلوچستان در طول سال رواج دارد 

و زمین های برخی مناطق این استان مانند 
نیکشهر، سرباز، ایرانشهر، کنارک، زرآباد، 
دشتیاری و چابهار هر سال توان تولید دو بار 

محصول را دارند.
در نواحی جنوبی سیستان و بلوچستان که 
شرایط آب و هوایی تقریباً استوایی و گرم 
و مرطوبی دارد میوه های گرمسیری تولید 
مــی شــود کــه حتی مـــردم خــود اســتــان فقط 
نامشان را شنیده اند و از نــزدیــک آن هــا را 

ندیده اند.
اکـــنـــون در شــهــرســتــان ســـربـــاز مــیــوه هــایــی 
بــه نــام چیکو، گـــواوا )زیــتــون محلی)، پاپایا 
)خربزه درختی(، کنار، پالسا و سیتاپُل تولید 

می شوند که چندان شناخته شده نیستند.
چیکو میوه ای تقریباً شبیه کیوی؛ اما کروی 
شکل است. این میوه کامالً گوشتی و شیرین 

است و هسته ای در مرکز خود دارد.
گــواوا شبیه گالبی و یا کروی شکل است که 
میوه رسیده آن سبز متمایل به زرد است. 
این میوه دانه هایی شبیه گالبی و عطر و طعم 

خاصی دارد.
ــدازه  خربزه درختی هم مــیــوه ای در حد و ان
ــــگ با  ــجــی رن ــارن طــالــبــی اســــت. گــوشــتــی ن
دانه هایی سیاه و ساچمه ای شکل دارد که 
ماده ای ژالتینی اطراف دانه ها را در بر گرفته 

است.
پالسا مـــزه ای تــرش و شیرین دارد و شبیه 
گیالس؛ امــا ریزتر اســت. میوه سیتاپل هم 
مــخــروطــی شــکــل و دورنــمــایــی مــانــنــد میوه 
درخت کاج دارد. سبز رنگ است و به دلیل 
ظاهرش به آن بستنی درختی هم می گویند.

برداشت موز آغاز شد

سیستان و بلوچستان رنگین کمان میوه های گرمسیری 

گزارش



دستور وزیر 
جهاد برای خرید 

تضمینی خرمای 
دشتستان

نماینده دشتستان با 
اشاره به دیدار خود با 
وزیر جهاد کشاورزی 

گفت: وزیر جهاد 
دستورات محکمی 

صادر کرد؛ از جمله به 
سازمان تعاون روستایی 

دستور داد نسبت به 
خرید تضمینی خرما 

و صادرات آن به روسیه 
اقدام کند. رضایی 

افزود:  اگر وعده های 
وزیرمحقق شود، تحول 

اساسی در وضعیت 
نظام سالمت دشتستان 

ایجاد خواهد شد.

خبر

طرح 
نخبه پروری 

»رسا« 
در لرستان

 اجرا می شود

لرستان    طرح 
نخبه پروری با عنوان 

»رسا« توسط اتحادیه 
انجمن های اسالمی 

دانش آموزان در استان 
لرستان اجرا می شود.

طرح نخبه پروری با 
عنوان »رسا« توسط 
اتحادیه انجمن های 

اسالمی دانش آموزان 
در استان لرستان اجرا 
می شود. این طرح بر 

مبنای منظومه فکری 
جوانان و نوجوانان با 
۱۰۶ هدف تربیتی در 
سطح دانش آموزان 
پایه های هشتم تا 
دوازدهم به همراه 

شبکه فارغ التحصیالن 
و با هدف کادرسازی 

ستاره های انجمن 
اسالمی دانش آموزان در 

استان برگزار می شود. 
اجرای برنامه های 

متنوع فرهنگی، تربیتی 
و آموزشی برای ایام 

تابستان و در طول سال 
تحصیلی در قالب این 

طرح برای دانش آموزان 
پیش بینی شده است.

خبرخبر
روزروز

قزوین    افـــزایـــش قیمت 
لوازم خانگی در نگاه نخست 
ــه نــوعــی حــمــایــت از  شــایــد ب
تولیدکنندگان باشد؛ اما دود 
ــن گــرانــی بــه چشم  اصــلــی ای
مصرف کننده ای مــی رود که 
مجبور است کاالهای مورد نیاز خود را با قیمت 

بسیار باال خریداری کند.
طی ســال هــای اخیر سیاست  افــزایــش سنت 
ــه سایر  حسنه ازدواج بــا پــرداخــت وام  و ارائـ
بسته  های حمایتی به طور جدی آغاز شده؛ اما 
یک حساب سرانگشتی و رصدی بر بازار لوازم 
خانگی نشان می دهد با این مبالغ، زوج هــای 
جوان فقط قادر به خرید چند قلم از لوازم مورد 

نیاز خود برای شروع زندگی هستند.
بازدید میدانی خبرنگار صبح قزوین از بــازار 
ــوازم خــانــگــی نــشــان مــی دهــد شــهــرونــدان و  ــ ل
اصناف دل خوشی از بازار نداشته و از کمبود 
ــوازم خــانــگــی، عــرضــه قــطــره چــکــانــی و نبود  ــ ل
نظارت های جدی بر واردات آن گالیه مند بوده و 

منتظر اتفاق مثبتی در این حوزه اند.

عرضه اقالم اساسی به صورت قطره چکانی  ◾
سید مرتضی حسینی از فروشندگان لــوازم 
خانگی اظهار می کند: در شرایط کنونی کاالهای 
اساسی به صورت قطره چکانی به بازارعرضه 
می شود و حتی برخی از کاالها در داخل موجود 
نبوده و بــرای دسترسی به آن مجبورهستیم 

چندین ماه منتظر بمانیم.
وی می گوید: با وجود اینکه مشکالت خود را در 
اتحادیه و صنف لوازم خانگی پیگیری کردیم؛ 
اما کسی پاسخگو نبوده و هیچ اتفاق مثبتی 

رخ نداده است.
حسینی عنوان می کند: در راستای مدیریت 
ــوازم خانگی، انتظار داریــم  ــازار لـ قیمت در بـ
مصوبه مشخصی برای صادرات در نظر گرفته 
شود تا رغبت تولیدکننده برای فروش داخلی 

بیشتر شود.
این فروشنده لوازم خانگی با اشاره به وضعیت 
بازار تصریح می کند: در شرایط فعلی باید لوازم 
خانگی را با قیمت باالتر از بازار تهران و با نرخ 
دالر خــریــداری کنیم کــه ایــن شــرایــط بــه نفع 

فروشندگان این صنف نیست.

مشاهدات صورت گرفته از بازار لوازم خانگی 
شهر قزوین نشان می دهد قیمت بیشتر اقالم 

۱۰ الی ۱8 درصد افزایش داشته است.

کاهش قدرت خرید مردم  ◾
یکی دیگر از کسبه های لوازم خانگی با اشاره 
ــالم اســاســی در تمام  ــ بــه افـــزایـــش قــیــمــت اق
شرکت های لوازم خانگی بیان می کند: افزایش 
غیرمنطقی قیمت لوازم خانگی، قدرت خرید 
مردم و حتی فروشندگان را کاهش داده است.

ــوازم خــانــگــی برخی  ــ ــد: قیمت ل ــزای وی مــی اف
برندها به صــورت ســرســام آوری افزایش یافته 
است. برای مثال قیمت یک دستگاه ماشین 
لباسشویی که طی سال های اخیر 5 میلیون 
ــروز دســت کــم بــه ۱9 میلیون و  تــومــان بـــود، امـ
برندهای خارجی به 3۰ تا 5۰ میلیون رسیده 

است.

تغییر قیمت لوازم خانگی با نوسانات نرخ ارز ◾
یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی با بیان 
اینکه افزایش نرخ ارز بر تمام کاالها از جمله 
لــوازم خانگی تأثیرگذار بــوده، اظهار می کند: 
ــوط به  عــلــت رشـــد قیمت در ایـــن حـــوزه مــرب
صــادرات لوازم خانگی با نرخ ارز به کشورهای 

خارجی بوده و همین امر موجب کمبود کاال در 
داخل و افزایش قیمت ها شده است.

ــازار نشان می دهد کاالهایی که  مشاهدات ب
فروش چندانی ندارند، افزایش قیمت نداشته؛ 
امــا کاالهایی کــه بــا فــروش خوبی هــمــراه بــوده 
و مــردم استقبال مناسبی بــرای خرید نشان 

دادند با افزایش قیمت روبه رواست.
یکی دیگر از کسبه ها اذعان می کند: از ابتدای 
ســال جــاری کــاالهــای لـــوازم خانگی کــه دارای 
مصوبه از سازمان تولیدکننده بودند، تغییر 
قیمتی نداشته و با قیمت سال گذشته عرضه 
شدند؛ امــا کاالهای غیرشرکتی و خارجی که 
از مرزها وارد می شوند بــدون هیچ نظارتی با 

افزایش قیمت همراه اند.

افزایش 20 درصدی  ◾
سیدعلی مــرتــضــوی؛ رئــیــس اتــحــادیــه لـــوازم 
خانگی قزوین در خصوص افزایش قیمت ها 
اظهار می کند: تمام اقالم لــوازم خانگی تولید 
داخل از ابتدای سال  جاری با افزایش قیمت ۱5 

الی 2۰ درصدی همراه است.
وی با بیان اینکه 9۰ درصد کاالهای داخلی به 
صورت مونتاژ تولید می شوند، اذعان می کند: 
با توجه به اینکه ورود کاالهای خارجی به داخل 

از چهار سال گذشته ممنوع  شده، عمده این 
کاالها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند.

ــال حــاضــر  مــرتــضــوی بـــیـــان مــی کــنــد: در حــ
قیمت لــوازم خانگی 2۰ درصــد افزایش یافته 
و پیش بینی مــی شــود از ابــتــدای فصل پاییز 

امسال دوباره با افزایش قیمت همراه باشد.
وی تصریح می کند: قیمت لــوازم خانگی در 
گذشته به صورت سالیانه افزایش پیدا می کرد؛ 
اما در شرایط کنونی این افزایش ها به صورت 

فصلی اتفاق می افتد.

تعطیلی واحدهای صنفی  ◾
مرتضوی با بیان اینکه بــازار لــوازم خانگی با 
رکود همراه است، ادامه می دهد: کاهش قدرت 
ــا بــرای  خــریــد مـــردم و اشــتــیــاق نــداشــتــن آن هـ
استقبال از بازار لوازم خانگی از سال گذشته 
تاکنون 3۰ واحــد صنفی را در شهر قزوین به 

تعطیلی کشاند.
رئــیــس اتــحــادیــه لـــوازم خانگی قــزویــن ادامــه 
مــی دهــد: بــرخــی واحــدهــای صنفی بــا وجــود 
داشتن مشتری و متقاضی برای لوازم خانگی، 
کاالیی برای عرضه در اختیار نداشته و شرایط 
سخت خرید و فروش آن ها را به خرید کاالهای 

ارزان تر ترغیب کرده است.
ــادآور می شود: اگرشرایط فعلی در بــازار  وی ی
لوازم خانگی ادامه پیدا کند، میزان قدرت خرید 
مـــردم در پــایــان ســال  جـــاری نسبت بــه مدت 
مشابه ســال گذشته بــا کاهش 3۰ درصــدی 

همراه خواهد بود.
مرتضوی بیان می کند: یکی از دالیل دولت برای 
جلوگیری از ورود لوازم خانگی خارجی، ممانعت 
از خروج ارز و حمایت از تولیدات داخلی بود که 
همین عامل تولیدکنندگان را متعهد می کند 
میزان کــاالی مــورد نیاز مصرف کننده ایرانی را 
تأمین کنند. صــادرات تولیدات داخلی توسط 
تولیدکنندگان در شرایط فعلی که کاالی ایرانی 
مورد نیاز کشور است، عقالنی نیست و باید از 

این امر جلوگیری شود.
ــوازم خانگی قزوین تصریح  رئیس اتحادیه ل
می کند: کمبود لـــوازم خانگی را در برخی از 
فروشگاه های شهر شاهدیم؛ زیرا تولیدکنندگان 
داخلی تعهدی را که نسبت به تأمین نیاز مردم 

به دولت داده بودند نتوانستند اجرایی کنند.

مغازه داران قزوینی از کار و کاسبی گالیه دارند 

سایه اندازی رکود بر بازار لوازم خانگی

کاهش قدرت خرید مردم و اشتیاق نداشــتن آن ها برای استقبال از بازار 
لوازم خانگی از سال گذشته تاکنون 30 واحد صنفی را در شهر قزوین به 

تعطیلی کشاند.
گزيدهگزيده

خبر
ساخت پهپاد سم پاش اراضی 

کشاورزی در گیالن

گیالن    رئیس بسیج علمی و فــنــاوری گیالن از 
ساخت پهپاد سم پاش توسط سازمان بسیج علم و 
فناوری در استان گیالن خبر داد و افزود: کار سم پاشی 
سخت ترین مرحله کــشــاورزی اســـت. بــه همین 
منظور با همکاری مرکز رشد سپاه قدس گیالن پهپاد 

سم پاش در استان گیالن ساخته شده است.
سید جلیل قاسمی با بیان اینکه سازمان بسیج 
کشاورزی و علم و فناوری همواره یکی از حامیان 
کشاورزان در سطح کشور بوده است، اظهار کرد: 
سازمان بسیج کشاورزی و علم و فناوری یکی از 
مهم ترین اقشار بسیج در کشور به ویژه در استان 
گیالن است که در این مدت خدمات ارزنده ای را به 

کشاورزان ارائه داده است.
وی با اشــاره به نقش تأثیرگذار سم پاشی دقیق 
مــزارع در کاهش آفــات باغات کــشــاورزی گفت: 
سم پاشی دقیق مــزارع، نقش مهمی در کاهش 

آفات موجود در باغات کشاورزی دارد.
وی از ساخت پهپاد سم پاش توسط سازمان بسیج 
علم و فناوری در استان گیالن خبر داد و افزود: کار 
سم پاشی سخت ترین مرحله کشاورزی است. به 
همین منظور با همکاری مرکز رشد سپاه قدس 
گیالن پهپاد سم پاش در استان گیالن ساخته 
شــده اســت. قاسمی گفت: در ایــن سم پاش ۱۷ 
لیتر سم جای گرفته و قــادر است در مدت زمان 
۱۰ دقیقه اراضی کشاورزی را به طور دقیق و کامالً 
اتوماتیک سم پاشی کند کــه ایــن امــر منجر به 
کاهش 3۰درصدی مصرف سم در باغات کشاورزی 
می شود. وی بیان کرد: کاهش 3۰ درصدی مصرف 
ــودن و قابلیت  سموم، سم پاشی دقیق، بومی ب
تجاری سازی از جمله مهم ترین مزیت های پهپاد 

سم پاش ساخته شده در استان گیالن است.

صادرات فرش 
کهگیلویه و بویراحمد 
به نام استان های دیگر

کهگیلویه و بویراحمد    معاون بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: فــرش این 
ــه نـــام اســتــان هــای فـــارس و  اســتــان هــم اکــنــون ب

چهارمحال و بختیاری صادر می شود.
امیرتیمور موسویان افــزود: در سه ماهه نخست 
امسال بیش از یک میلیون و ۷۴۶ هــزار دالر به 
میزان 52 هزار و 38۰ تن کاال از استان کهگیلویه و 

بویراحمد صادرات داشته ایم.
وی اظهار کرد: این میزان صادرات نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از نظر ارزش ریالی 2۴ درصد و از 
نظر وزن ۱۷ درصد کاهش داشته که این کاهش به 
دلیل تأمین نیاز استان و صرفه جویی در مصرف 

برق از سوی کارخانه سیمان بوده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تــجــارت اســتــان کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشان کرد: عمده این کاالها شامل سیمان، 
ــــودر و عــصــاره شــیــریــن بــیــان واحــــد صنعتی و  پ
محصوالت لوازم آرایشی و بهداشتی سینره بوده 
اســت. موسویان تصریح کــرد: ایــن میزان کــاال به 
کشورهای عراق، آفریقای جنوبی و کویت صادر شده  
است. وی عنوان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد 
ظرفیت های معدنی دارد که قابلیت صادراتی دارند 
و در صورت فراهم شدن زیرساخت ها می توانیم از 

این ظرفیت نیز استفاده کنیم.
مــوســویــان تأکید کـــرد: ســرمــایــه گــذار خـــوب در 
زمینه فرش نداریم و می توانیم در صورت وجود 
سرمایه گذار در این خصوص صادرات فرش استان 
را که هم اکنون از استان های فارس و چهارمحال 
و بختیاری انــجــام مــی شــود، از اســتــان خودمان 

کهگیلویه و بویراحمد انجام دهیم.
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آذربایجان غربی میزبان زائران راهیان نور ۱۷ استان 
آذربایجان غربی   مسئول مرکز حفظ آثــار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس سپاه شهدای آذربایجان غربی 
گفت: امسال این استان میزبان حدود 3۰۰ هزار نفر از 
۱۷ استان مختلف کشور در قالب کاروان های راهیان نور 

خواهد بود.
سرهنگ جالل الدین اعظمی افــزود: امسال با توجه 

به بهبودی وضعیت کرونا پیش بینی می شود بیش از 
3۰۰ هزار 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 اظــهــار کــرد: کــاروان هــای راهــیــان نور 
فرصت مناسب و مغتنمی برای تعمیق باورهای انقالب و 
ارزش های شهدا در بین نسل های جوان بوده و این امر به 
تقویت روحیه ایثار و استکبارستیزی آن ها کمک می کند.
وی تأکید کرد: رسالت راهیان نور، نهادینه کردن فرهنگ 

ایثار و شهادت در بین نسل جوان کشور است. 

خبر
اصفهان

۹۷۵ روستای اصفهان   
درگیر تنش آبی است

 سخنگوی آبفا استان اصفهان گفت: امسال ۹۷۵ 
روستای این استان به دلیل نداشتن دسترسی به 
منابع آب پایدار و نبود زیرساخت های مناسب با 

تنش آبی رو به رو هستند. مهرداد خورسندی اظهار 
کرد: بیش از یک  هزار روستا در استان اصفهان )به 

جز محدوده کاشان( وجود دارد که از این تعداد ۹۴۸ 
روستا تحت پوشش آبفا اصفهان است.

وی افزود: شماری از روستاها نیز یا جمعیت کمی 

دارند و یا درخواستی برای تحت پوشش آبرسانی 
آبفا قرار گرفتن از سوی دهیاری های آن ها اعالم 
نشده؛ اما شرکت آبفا به آن ها نیز آبرسانی سیار 

می کند. سخنگوی آبفا استان اصفهان با بیان اینکه 
در مجموع امسال ۹۷۵ روستای استان چه تحت 

پوشش و چه غیر تحت پوشش به دلیل کمبود آب، 
دسترسی نداشتن به منابع آب پایدار و یا فرسودگی 

و نبود تأسیسات مناسب با تنش آبی روبه رو هستند، 
خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به بیش از 

۴هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کرمانشاه    مــدیــر کــل راه و 
شهرسازی استان کرمانشاه با 
اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
ــروژه آزادراه  ۷۰ کیلومتر از پـ
هــمــدان- کرمانشاه- خــســروی گفت: کل 
پروژه ۴5۰ کیلومتر است که اجرای کامل آن 
در حال حاضر حدود 8 هزار میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
ــه نــیــاز اســتــان  ــاره ب ــا اشــ مـــهـــرداد آهــکــی ب
بــه ســاخــت آزادراه هــمــدان- کرمانشاه- 
خــســروی گفت: بــا توجه بــه اینکه اجــرای 
این پروژه اعتبار بسیاری نیاز دارد، درتالش 
هستیم بــا قطعه بــنــدی و واگـــذاری آن به 
سرمایه گذاران مختلف این پروژه را اجرایی 

کنیم.
آهــکــی طــول مسیر ایــن آزادراه را حــدود 
ــرد: با  ــ ــالم و تــصــریــح ک ۴5۰ کــیــلــومــتــر اعــ
توجه به اینکه سرمایه گذاران باید مسیر 
آزادراه را تعیین کرده و از کوتاه ترین مسیر 
ــودن ســرمــایــه گــذاری خود  ــرای بــه صرفه ب ب

استفاده کنند، نمی توان طــول دقیق این 
مسیر را تعیین کرد؛ اما حدوداً یک مسیر 

۴5۰ کیلومتری خواهیم داشت.
ــدن  ــ ــه پـــــای کـــــار آم ــ ــا اشـــــــاره ب ــ آهـــکـــی ب
ســـرمـــایـــه گـــذار بــــرای اجـــــرای بــخــشــی از 
پــروژه گفت: در حال حاضر سرمایه گذار 
بـــرای اجـــرای ۱3۰کــیــلــومــتــر از مسیر ایــن 
آزادراه پای کار آمده و عملیات اجرایی در 

۷۰کیلومتر آن آغاز شده است.
ــرای اجـــرای ایــن قطعه از  وی اعتبار الزم ب
مسیر آزادراه را حدود 2 هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان اعالم و تصریح کرد: قطعاً با توجه به 

قیمت ها این اعتبارات هم به روز می شود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه 
ــن ســرمــایــه گــذاری  خــاطــرنــشــان کـــرد: در ای
ــروژه بر  تأمین ۷۰درصـــد سهم اعتبارات پ
عهده سرمایه گذار و 3۰ درصــد مابقی بر 

عهده دولت است.
وی گفت: تکمیل قطعات باقی مانده حدود 

۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

هــمــدان   مـــســـئـــول بــســیــج 
ســازنــدگــی اســتــان هــمــدان از 
شناسایی ۱9۰ خانه برای ایجاد 
پــنــل خــورشــیــدی در هــمــدان 
خبر داد و گــفــت: در حــال حــاضــر مشکل 
تأمین اعتبار برای اعطای تسهیالت از سوی 

بانک ها وجود دارد.
علی قــرابــاغــی بــا اشـــاره بــه پیگیری ایجاد 
پــنــل هــای خــورشــیــدی در پــشــت بــام برخی 
از منازل اظهار کــرد: ایــن موضوع دو سال 
پیش نیز جزو برنامه های بسیج مهندسین 
ــال حـــاضـــر بسیج  ــود و در حــ ــ صــنــعــتــی ب
ســازنــدگــی متولی اســت و مــوضــوع نیز در 
دست پیگیری است؛ اما مسئله تسهیالت، 

مشکل فعلی ماست.
وی بیان کرد: دو سال پیش 5۰ میلیون تومان 
تسهیالت بانکی برای این منظور اختصاص 
می یافت که تقریباً مجموع کار 9۰ میلیون 
تــومــان هزینه داشـــت و قـــرار بــود از طریق 
قرارگاه اقتصادی مقاومتی حمایت هایی هم 

صورت گیرد؛ اما انجام نشد.
مسئول بسیج ســازنــدگــی اســتــان همدان 
ــرد: امــســال در یــک مرحله  خــاطــرنــشــان کـ
یــک هــزار و 5۰۰ نــیــروگــاه 5کــیــلــوواتــی ابــالغ 
ــودجــه امــســال و  شـــده اســـت و آنــچــه در ب
قــانــون بــودجــه مجلس آمــده ایــن اســت که 
به هر کدام از خانواده ها ۱2۰ میلیون تومان 
وام قرض الحسنه بــا بــازپــرداخــت 8 ساله 

اختصاص یابد.
قراباغی تصریح کرد: این طرح می تواند در 
مناطق محروم و روستاها اجرایی شود و تأثیر 
زیادی بر پایداری شبکه برق خواهد داشت؛ 
چون در نزدیک ترین محل مصرف برق تولید 
می شود که کمک شایانی در نوسانات برق 

خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در سطح کشور ۶۰ هزار 
مورد پنل خورشیدی پیش بینی شده، عنوان 
کرد: به نواحی بسیج در سطح استان ابالغ 
شــده تا خانواده هایی را شناسایی کنند و 

تاکنون ۱9۰ نفر شناسایی شده اند.

آغاز ساخت آزادراه 
همدان- کرمانشاه- خسروی

شناسایی ۱۹۰ خانه در همدان 
برای ایجاد پنل خورشیدی

خبرخبر



وزارت راه مانع 
دریافت نرخ 
دالری بلیت 
هواپیما شود
نماینده آبادان در 
مجلس خواستار 
اتخاذ سیاست گذاری 
مناسبِ  وزارت راه 
برای خدمت رسانی 
مطلوب شرکت های 
هواپیمایی شد و گفت: 
این وزارتخانه  مانع از 
اجرایی شدن دریافت 
نرخ دالری بلیت 
هواپیما شود.

سید محمد مولوی 
اظهار کرد: در شرایط 
فعلی اقتصادی باید به 
فکر تقویت واحد پولی 
کشورمان باشیم. 

خبر

کنگره 
منطقه ای 
شعر محرم 
در تبریز 
برگزار می شود

آذربایجان  شرقی  
 کنگره منطقه ای شعر 
محرم ویژه استان های 
شمال غرب کشور 
با همکاری اداره کل 
تبلیغات اسالمی 
آذربایجان  شرقی 
و سازمان بسیج 
هنرمندان استان، 
مرداد ماه سال  جاری 
در تبریز برگزار می شود. 
سرپرست اداره کل 
تبلیغات اسالمی استان 
مهم ترین اهداف این 
کنگره را شکوفایی و 
ترویج شعر عاشورایی 
و... با مضامین مهمی 
همچون ارزش های 
انقالب اسالمی عنوان 
کرد. وی خاطرنشان 
کرد: محوریت موضوعی 
کنگره منطقه ای شعر 
محرم، شخصیت بلند 
ستاره آسمان کرامت، 
پرورده دامان عصمت، 
عقیلة النساء، نور چشم 
مرتضی، سلیلة الزهراء، 
بطله کربال؛ حضرت 
زینب کبری)س( است. 
مدت زمان پذیرش آثار 
از یکم تا دوازدهم مرداد 
ماه جاری بوده و آیین 
اختتامیه در مرداد ماه 
۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
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افقی ◾
 ۱. خواننده جـــوان پــرطــرفــدار موسیقی 
پاپ کشورمان و خواننده تیتراژ  »درکنار 
پروانه ها« 2. معبر رودخانه – گرانبها – 
رگ گیاهی – ضمیر بی حضور 3. ابریشم 
 نــاخــالــص – مقاطعه – درگــیــری و نــزاع 
۴. روزی و راتبه – شهری صنعتی در آلمان 
– انگشت کوچک دست و پا 5. سنجش 
ــوارض پـــرخـــوری – نـــام کوچک  ــ – از عـ
کانتونا بازیکن ســال هــای قبل تیم ملی 
فوتبال فرانسه 6. از القاب موالی متقیان 
امام علی)ع( – واحد پول ترکیه 7. صفحه 
اینترنتی – مروارید درشت – ازروش های 
پرطرفدار پخت مرغ- دوست داشتن 8. 
مخترع ماشین بخار – ساختمان و سازنده 
ساختمان – شعله آتش - طایفه 9. مبدل 
ولتاژ باالی الکتریسیته به ولتاژ پایین- ذره 
بـــاردار شیمیایی ۱۰. گیاه زینتی از تیره 
کاسنیان با دونــوع گل کم پر و پرپر بومی 
مناطق آفریقا - اسباب زحمت ۱۱. پیوند 
کوواالنسی– سرطان خون – آزاد و رها ۱2. 

قلعه دیدنی بم – شهری در استان فارس 
- ماندگاری ۱3. پایتخت فالسفه – مرغ 
غمخوارک - پرتو ۱۴. جهت – نام دخترانه 
وطنی – نوعی خودرو مسابقه ای - خاندان 
۱5. آتشدان نانوایی – مار افسانه ای که از 
دهانش آتش می زند- گیاهی با خاصیت 

سم زدایی

عمودی ◾
 ۱. برندی امریکایی در صنعت گوشی 
 تلفن هــمــراه – ســوغــات کــرمــان - زیرکی 
2. پنبه زنی – آش ســاده – مــاده حالت 
ــر – فـــــــردوس قــدیــم  ــوی ســ ــ ــده مـ ــ ــن  دهــ
3. جهانگرد – پسر جنگل ۴. لحظه – 
ــافــت کــاال – نویسنده - تلخ  قبض دری
5. خرجی زن و فرزندان – آستان شاهان 
– فیلمی از محسن مخملباف 6. نیکی و 
احسان – مروارید درشت – کشور اورست 
- سرپرستی 7. اسباب و ادوات – برش 
سینمایی – اختالف پتانسیل الکتریکی 
8. افـــراد زیــرک – کــاخ سلطنتی فرانسه 

ــاد – زدنــی پس از  9. دارای گنجایش زی
ــایــی در شــمــال غــربــی ترکیه   تــوپ – دری
۱۰. گاز تنفسی – این پول در اتاوا به کارتان 
 مــی آیــد – ام الخبائث – کلمه پرسشی
 ۱۱. کـــم – پــشــت ســرهــم - از مـــوآراهـــا 
۱2. الگوی روز – خروس جنگی – دلداده 
عذرا – جوی خون ۱3. صفت روزگــار آدم 
بیچاره – بــه پستی گراییدن ۱۴. پــاردم 
– زنــده – خمیر بتونه – سخنان بیهوده 
ــاه شعرنو – تابلوی ســوزن دوزی  ۱5. زادگ

- کاروان

جدول     ۸۴۰۶
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ا س ت ر ا ز ن ک ا   خ  ر خ  ر ه
 2 ز ی  ب ا   د ا س ت ا ن   م ی  ا

 3 ل ا ی  ح  ه   م ا ر ک   م ش و ش
 4   ه ا   ن ا ی    ا س ی  ا   ا م
 5 پ   ن ا ش ی    د ق ی  ا ن و س  

 6 ا خ    ز و ر گ  و   ن خ  و ت   س
 7 ر ا ک ت   س ا ز ش   ت ر ی  ل ی 
 8 ا ل ا   گ  ا ل   و ا ه   ر ب ا
 9 ل و س ت ر   ش ل ی  ل   ن ه ا ر
 10 ل   ب و د ا   م د ی  و م   ف ا

 11   ا ی  س ا ت ی  س   ز ل ا ل   ت
 12 پ ف   ا ن ه ا   ب ه ر   ا م  
 13 ش گ  و ن   ا ل ب ر   م ع ی  ا ر
 14 ت ا ر   ه م ت ر ا ز   د و د ی 
 15 ه ر م ا ن   ا ق ی  ا ن و س ی  ه
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۴

خبر بوشهر   اســتــان بوشهر با 
داشــتــن جــاذبــه هــای متعدد 
دریایی، کشاورزی، تاریخی و 
فرهنگی مقصدی چهارفصل 
برای گردشگری در ایران است.

بوشهر با داشتن ۱6 هتل، ۱۱ 
هتل آپارتمان، 57 اقامتگاه بومگردی، 26 خانه 
مسافر، ۱۴ میهمان پذیر و دو اقامتگاه سنتی 
که همه دارای مجوز قانونی اند، سعی کرده در 
سال های اخیر از لحاظ توسعه زیرساخت های 
اقامتی بــه کیفیتی مطلوب برسد و در فصل 
ــردشــگــران و  ــگــوی گ ــان جــواب گــردشــگــری اســت

مسافران باشد.

جاذبه های طبیعی ◾
استان بوشهر نزدیک به هزار کیلومتر مرز آبی 
با خلیج همیشه فارس دارد به طوری که همه، 
بوشهر را با نام این پهنه آبی می شناسند و در 
واقع پیشینه این استان با دریا و دریانوردی گره 

خورده است.
ماهی و ماهیگیری، صید و صــیــادی و دریــا و 
دریانوردی واژه هایی اند که بدون تردید تداعی 
خاطرات کسانی است که به بوشهر سفر کرده و 

یا قصد سفر به این استان را دارند. 
در کنار این موضوع از ساحل خلیج فارس که 
فاصله بگیریم، بی شک یکی از پررنگ ترین 
و زیــبــاتــریــن جــاذبــه هــای گــردشــگــری بوشهر 
نخلستان های سرسبزی اســت که همچون 
نــگــیــنــی ســبــز بـــر جـــغـــرافـــیـــای ایــــن اســتــان 
خودنمایی می کند و چشم هر گردشگری را 

به خود خیره می کند.
چشمه های آبــگــرم معدنی، چشمه های آب 
شیرین، کوه، تپه و دره های بکر و دست نخورده، 
تنها بخشی از زیبایی های این استان است که در 

کنار ساحل و دریا می توانید تجربه کنید.

جاذبه های تاریخی ◾
تاریخ چند هزار ساله بوشهر گواه روشنی است 
تا به قدمت این استان در تاریخ برسیم و در کنار 
ــدادادی، از جاذبه های  جاذبه های طبیعی و خــ
تاریخی آن نیز لذت ببریم.  نوار کاخ های هخامنشی 
در شهرستان دشتستان، گــور دخــتــر، کوشک 
اردشیر، چهل خانه سعدآباد، بافت تاریخی شهر 
بوشهر، کاروانسرای مشیرالملک برازجان، قلعه 
ملک منصورخان شبانکاره، قلعه زائر خضرخان 
اهرمی، قلعه محمدخان دشتی، قلعه نصوری 
سیراف و قلعه تاریخی حصار در دیلم بخشی از 

تاریخ استان بوشهر است که در کنار قدمت به هنر 
معماری در بوشهر قدیم می پردازد.

ــروز، یــکــی از  ــ ســیــراف دیــــروز و بــنــدر طــاهــری امـ
قدیمی ترین بنادر در دنیای تجارت بــوده که به 
گفته تاریخ نویسان، ناخدا سلیمان سیرافی جزو 
نخستین دریانوردانی بود که به تجارت دریایی با 

دیگر بنادر دنیا پرداخت.
جــزیــره تاریخی خـــارگ در کنار آثـــار تاریخی از 
جمله کلیسای نسطوریان، معبد پالمیران، مقبره 
شیخ محمد حنفیه و کتیبه منقش هخامنشی، 
پتانسیل باالیی در حوزه گردشگری مقاومت دارد؛ 

چرا که با دارا بــودن یکی از بزرگ ترین سکوهای 
صادرکننده نفت خاورمیانه، در سال های دفاع 
مقدس، به طور مستمر مورد اصابت موشک های 
جنگی حزب بعث قرار گرفت؛ ولی یک روز صادرات 
نفت در این جزیره قطع نشد. این موضوع نشان از 
رشادت دلیرمردان بوشهری دارد که در طول تاریخ 
امنیت خلیج همیشه فارس را مدیون جانفشانی 
آنان هستیم و در حال حاضر بخشی از جاذبه های 
گردشگری مقاومت بوشهر در این جزیره قرار دارد. 

گردشگری ساحلی ◾
پتانسیل گردشگری دریــایــی در استان بوشهر 
بر هیچ کس پوشیده نیست و در سال های اخیر 
تالش شده زمینه توسعه زیرساخت الزم در این 
حوزه افزایش پیدا کند. یکی از زیرساخت های مهم 
در گردشگری دریایی کیفیت بخشی به ناوگان 
شناورهای گردشگری بوده که با توجه به پهلوگرفتن 
کشتی گردشگری پرنسس و پیشرفت ساخت 
چند کشتی تفریحی در استان، می توان آینده 
این موضوع را روشن دید و شاهد خدمات بهتر 

گردشگری دریایی در بوشهر بود. 

موزه ها ◾
موزه منطقه ای خلیج فارس بزرگ ترین موزه جنوب 
کشور است که در بوشهر قرار دارد و بیش از 2هزار 
شئ تاریخی از کرانه و پس کرانه خلیج فارس از سه 
استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان در آن جانمایی 
شده است و با گالری های متعدد تاریخی، فضایی 
فوق العاده در زمینه آشنایی با بوشهر و خلیج فارس 
برای عالقه مندان و بازدید کنندگان است.  موزه شهید 
رئیسعلی دلواری، موزه تجارت دریایی، موزه تاریخ 
پزشکی، موزه مردم شناسی و موزه سیراف پارس از 
دیگر موزه هایی اند که گردشگران و مسافران با حضور 
خود در بوشهر و بازدید از این اماکن، می توانند با 

جزئیات تاریخی و فرهنگی بوشهر آشنا شوند.

بوشهر جاذبه ای چهار فصل 
برای گردشگری 

خبرخبر
روزروز

ایالم   استاندار ایالم گفت: برگزاری مراسم اربعین و 
پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور اولویت های اصلی 

استان ایالم در سال جاری است.
حسن بهرام نیا صبح شنبه در جلسه شورای اداری ایالم 
اظهار کرد: استان ایالم به واسطه هشت سال جنگ و 
هشت سال بازسازی به مدت ۱6 سال از قافله توسعه 

کشور عقب افتاده است.
وی تصریح کرد: امــروز به برکت دولت کار و کرامت که 
مبنای آن بر محور عدالت و عدالت محوری است، استان 
ایالم از شمال تا جنوب به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل 

شده است.
بهرام نیا اضافه کرد: برای اینکه استان را متحول کنیم 

باید سرمایه گذاران کشور در استان حضور یافته و امروز 
یکی از مهم ترین موضوعات ما اشتغال و سفره مردم 
است و همه در این پازل با وحدت رویه شریک هستیم 

و این ظرفیت در استان وجود دارد.
استاندار ایالم بیان کرد: 32 سفر شهرستانی در مدت 
هفت ما گذشته از نقاط مختلف استان ایالم با حضور 

همه مــدیــران استانی انــجــام شــده اســت کــه عــالوه بر 
پروژه های عمرانی و خدماتی با مردم از نزدیک دیدار و 

مالقات شده است.
بهرام نیا اضافه کرد: اربعین و پیگیری مصوبات سفر 
ریاست جمهوری به استان و پرداختن به معیشت و 

اشتغال، اولویت های اصلی استان است.

خبر
گیالن

   ساخت مسجد سنتی 
در موزه میراث روستایی گیالن

مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
استان گیالن از آمادگی قرارگاه جهاد سازندگی و 
محرومیت زدایی سپاه )قرب کوثر( برای ساخت 

مسجد سنتی در موزه میراث روستایی گیالن خبر داد. 
ولی جهانی؛ مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و 

صنایع  دستی استان گیالن با اشاره به اهمیت موزه در 
معرفی آداب، سنن، رسوم و فرهنگ مردم هرمنطقه 

اظهار کرد: موزه میراث روستایی گیالن ۱۷سال پیش 

با هدف صیانت از فرهنگ، معماری و آداب و رسوم 
گیالن افتتاح شد. وی با تأکید بر اینکه نقش فرهنگی 

موزه ها به عنوان بستری برای مبادالت فرهنگی 
است، گفت: موزه ها مراکز فرهنگی اند که خالقیت 

همراه با دانش، در آن ها نقش مهمی دارد.

به گفته مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی استان گیالن، موزه  میراث  روستایی، پس از 
انجام مراحل بررسی و داوری در اسفند ماه سال 
گذشته مورد موافقت کلیه اعضای شورای ثبت 

کشور قرار گرفت.

5 هزار شغل در روستاهای 
مازندران ایجاد شد

ــریــت و  ــان مــدی ــازمـ مــازنــدران   رئــیــس سـ
برنامه ریزی مــازنــدران از اجــرای ۴ هــزار طرح 
اشتغال روستایی با اشتغال بیش از 5 هزار نفر 

در روستاهای استان خبر داد.
ــاره گـــزارش ارزیــابــی  فــرج هللا فتح هللا پــور دربـ
عملکرد اشتغال پــایــدار در مناطق محروم 
ــغــال و  ــیـــزان اشــت ــار کــــرد: مـ روســـتـــایـــی اظـــهـ
ــه شــده در روستاها باید رصد  تسهیالت ارائ

و پایش شود.
وی با عنوان اینکه براساس اعتبارات صندوق 
ــدار، ارزیــابــی  ــای توسعه ملی بـــرای اشــتــغــال پ
واحــدهــا جــزو مهم ترین بــرنــامــه هــاســت و با 
توجه به اهمیت این قانون، نظارت بر طرح ها 
و راســتــی آزمــایــی ضـــروری اســت، ادامـــه داد: 
۴هزار و 6۰9 طرح تسهیالت اشتغال روستایی 
توسط بانک های عامل در اســتــان پرداخت 
شد در حالی که اعتبار تخصصی به استان 
667میلیارد تومان بوده و بیش از 53۴ میلیارد 

تومان پرداخت شد.
وی طرح های ارســال شده به بانک را ۴ هزار و 
8۱6 طرح، طرح های منعقده را ۴ هزار و 632 
مــورد و طــرح هــایــی را کــه تسهیالت برایشان 
پــرداخــت شــده ۴هــزار و 6۰9 مــورد ذکــر کــرد و 
افــزود: از مجموع طرح ها 652 طرح در بابل، 
67۰ طرح در ســاری و در قائمشهر ۴8۰ طرح 

اجرا شده است.
فتح هللا پور گفت: از مجموع طرح ها، ۴ هزار 
طــرح بــه طــور کامل بــا همکاری دستگاه های 
اجــرایــی شهرستان سرشماری شد و 3 هزار 
و 7۰5 طــرح اجــرا شد و 295 طــرح تسهیالت 

دریافت کرد؛ ولی کاری انجام نداد.
وی اشتغال ایجاد شده را 5 هزار ۴3۴ شغل ذکر 

کرد و گفت: بیش از 7۰۰ شغل انحراف داشتیم.

تشکیل ۶ هزار پرونده قضایی
 به دلیل عدم کنترل زبان

قزوین   دادستان قزوین هشدار داد: مجرمان 
خشن و اراذل و اوبــاش قزوین از چنگال قانون 
در امان نخواهند بود و برخورد سخت و بدون 

اغماض دستگاه قضایی در انتظار آن هاست.
حسین رجبی اظــهــار کـــرد: یکی از مسائل و 
مشکالتی که مــردم ایــن شهر با بنده در میان 
گذاشتند، وقوع جرایم خشن و قدرت نمایی با 
سالح سرد توسط اراذل و اوباش است و به مردم 
شریف اقبالیه این اطمینان را می دهم که اجازه 
نخواهیم داد مجرمان خشن از چنگال قانون 

در امان باشند.
وی افــزود: یکی از موضوعاتی که در دین مبین 
اسالم و سیره اهل بیت)ع( و ائمه اطهار)ع( به 
آن تأکید بسیار شده، بحث رعایت حق الناس 
اســـت؛ زیـــرا امـــروزه بسیاری از بداخالقی ها، 
ناهنجاری ها، جرایم، آسیب ها و حتی بسیاری 
از پرونده های قضایی به دلیل رعایت نکردن 
حقوق دیگران و قانع نبودن به حقوق خود است.
ایــن مسئول عنوان کــرد: یکی از مـــواردی که در 
بحث حق الناس باید به آن توجه کرد، کنترل زبان 
است و جای تأسف دارد که در سال گذشته بیش 
از 6 هزار پرونده به دلیل تسلط نداشتن بر زبان در 
مراجع قضایی استان تشکیل و مورد رسیدگی 
قرار گرفته است. دادستان قزوین تصریح کرد: 
یکی از مسائل و مشکالت مــردم، وقــوع جرایم 
خشن با سالح سرد توسط اراذل و اوباش است 
که به مردم شریف اقبالیه این اطمینان را می دهم 
که اجازه نخواهیم داد مجرمان از چنگال قانون 
در امان باشند و برخورد سخت و بدون اغماض 

دستگاه قضایی در انتظار آن هاست. 

یزد    مدیر کل صنعت، معدن 
و تجارت استان یزد با بیان اینکه 
ــه گــذاری  ــای یـــزد بــهــشــت ســرم
اســـت، از وجـــود بیش از هــزار 
واحد نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی 

باالی 6۰ درصد در یزد خبر داد.
ــاره بــه اینکه  محمدرضا علمدار یـــزدی بــا اشـ
ظرفیت تولید کاشی یزد ۴۰۰ میلیون مترمربع در 
سال است اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین 
حجم تولید کاشی و سرامیک کشور در یزد 
تولید می شود و  بیش از 2۰ هزار نفر در صنعت 
کاشی و سرامیک یــزد اشتغال دارنـــد. امــروزه 
کاشی استان یزد به کشورهای مختلف آسیا و 
اروپا صادر می شود و درآمدزایی بسیار باالیی 

برای کشور دارد. وی گفت: با بیش از 9۰ درصد 
تولید روفرشی و پرده، افزون بر 6۰ درصد پارچه 
پرده و رومبلی و بسیاری دیگر از تولیدات حوزه 

نساجی یزد، ما رتبه نخست کشور را داریم.
ــرد: اســتــان  ــ ــزدی خــاطــرنــشــان ک ــ عــلــمــدار ی
ــور را به  ــشـ ــزد ۱.3درصـــــــــد جــمــعــیــت کـ ــ یـ
ــا بــه لــحــاظ تولید  خــود اختصاص داده؛ ام
محصوالت صنعتی و سرمایه گذاری کشور، 
۴.۴ درصد را به خود اختصاص داده ایــم که 

برای استان افتخار بزرگی است.
وی یزد را بهشت سرمایه گذاری دانست و در 
ارتباط با دلیل این موضوع گفت: از سال 9۴ 
تا امروز یزد رتبه نخست صدور جواز تأسیس 

کشور را کسب کرده است.

زنجان    رئیس سازمان حج 
ــارت استان زنجان گفت:  و زی
اعزام زمینی زائران از این استان 
بــه عتبات عالیات آغـــاز شد. 
عالقه مندان به این سفر معنوی می توانند 

برای ثبت نام اقدام کنند.
ابراهیم احدی افزود: تاکنون مراحل ثبت نام 
و اعــزام ۱۰ کــاروان به عتبات عالیات انجام 
شده و تعدادی از کاروان ها اعزام شده اند و 
سه کاروان نیز برای عرفه اعزام خواهند شد.

وی یــادآوری کرد: در حال حاضر در مراحل 
ثبت نام هستیم و تعدادی از کاروان ها نیز تا 

پایان تیر ماه اعزام خواهند شد.
رئیس سازمان حج و زیــارت استان زنجان 

گفت: متقاضیان سفر به عتبات عالیات به 
سایت عتبات عالیات و یا دفاتر زیارتی در 
شهرستان ها و مرکز استان مراجعه و ثبت نام 

خود را تکمیل کنند.
احدی ادامه داد: عالقه مندان و متقاضیان 
سفر هوایی نیز می توانند از طریق روش های 
بیان شده از ایستگاه پروازی تهران ثبت نام 

خود را تکمیل کنند.
رئیس سازمان حج و زیــارت استان زنجان 
ــادآوری کــرد: ثبت نام و اعــزام همه زائــران  یـ
ــای  ــاروان هــ ــ زمــیــنــی فــقــط در چـــارچـــوب ک
سازمان های حج و زیــارت انجام می شود و 
متقاضیان باید از طریق کــاروان هــای مجاز 

اعزام شوند.

وجود یک هزار واحد نیمه تمام صنعتی 
در استان یزد 

اعزام زمینی زائران به عتبات عالیات 
از زنجان آغاز شد

خبرخبر

»اربعین« از اولویت های اصلی استان ایالم است 
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