
استان لرستان با وجود بقاع متبرکه و امامزادگان 
شاخص، میزبان خیل زائران و مسافران تابستانی 
است که از جای جای ایــران به نیت زیــارت، راهی 
این خطه در غرب کشور می شوند. اماکن مذهبی 
این استان از کوهدشت و نورآباد گرفته تا خرم آباد 
و بروجرد در غرب کشور شناخته  شده اند به  طوری 
 که برخی امامزادگان در ایام تعطیالت نوروز میزبان 
زائـــران هستند. مقبره  حضور چند ده هــزارنــفــری 
زیدبن علی )ع( در محله ای به همین نام، در غرب 
مسجد جامع خرم آباد و در مرکز بازار روز این شهر 
قرار دارد. حریم مقبره 6 هزار مترمربع وسعت دارد 
که در گذشته گورستان بوده است. در میان این 
زمین، مقبره ای وجود دارد که آیات و کلمات مقدس 
را بــا خــط نسخ و بــه  طــور برجسته بــر آن نقش 

به  کنونی مقبره  بنای  کــرده انــد. 
سال ۱۳۰۷ هجری قمری مربوط 
می شود. بر اساس سنگ نبشته 

بنا که به خط کوفی است...

از پرداخت تسهیالت تا حقوق بیکاری

دولت پای کار امدادرسانی به زلزله زدگان است
امامزادگان لرستان 

مأمن مسافران 
تابستانی
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به علت برداشت های بی رویه

آب های زیرزمینی 
همدان آب رفت

آموزش و پرورش آذربایجان غربی 
کمبود نیرو دارد

۵۰۰ هزار شغل 
توسط کمیته امداد ایجاد می شود

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد

فراخوان ثبت نام سهام عدالت 
مددجویان 

تولید سنگین ترین چغندر کشور 
در سرپل ذهاب
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با خرید تضمینی خرما 
موافقت شد

بوشهر   نماینده مردم دشتستان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: وزیر جهاد کشاورزی به 
سازمان تعاون روستایی دستور داد در زمینه 

صادرات و خرید تضمینی خرما اقدام کند.
ابراهیم رضایی در نشست بررسی مسائل و 
مشکالت خرما  با حضور فرماندار و شماری از 
اعضای شوراهای اسالمی دشتستان در شهر 
وحدتیه افــزود: در نشست هفته گذشته با 
وزیر جهاد کشاورزی، مطالبات نخلداران در 
نــرخ خرید  و  آبــیــاری، زهکشی  و  آب  زمینه 
تضمینی تأکید شد که نباید مشکالت سال 
گذشته در زمینه خرید خرما برای سال زراعی 

جاری نیز وجود داشته باشد.
وی یادآورشد: در همین راستا نامه ای تنظیم 
و نرخ  ارائــه شد  وزیــر جهاد کشاورزی  به  و 
کیلوگرم  بــرای هر  تومان  ۲۰هــزار  پایه خرید 

خرمای کبکاب پیشنهاد شده است.
رضایی با بیان اینکه خرید تضمینی، راهکار 
اصلی نیست؛ اما نباید از آن غفلت شود، 
خرمای  خرید  برای  تقاضا  باید  کرد:  اظهار 
دشتستان که یک برند شناخته شده است، 

افزایش یابد.
نماینده دشتستان اظهار کرد: بخش عمده 
افت قیمت خرما در سال گذشته مربوط به 
مسئله کرونا بود. به طوری که از حدود ۳۰ 
تا ۴۰ هزار تن خرمایی که به خارج از کشور 
صادر می شد، در دوران کرونا آمار صادرات 

به شدت پایین آمد.
از فصل  پیش  قبل  ســال  کــرد:  اضــافــه  وی 
ــای بـــســـیـــار زیـــــــادی در  ــ ــرم ــت، خــ ــ ــرداشـ ــ بـ
این  و  داشــت  وجــود  انبارها  و  سردخانه ها 
موضوع سبب شد خرما با قیمت پایین تری 

به فروش برسد.
وی ادامه داد: به اعتقاد بنده قیمت تضمینی، 
نیست.  خرما  مسئله  حــل  دائــمــی  حــل  راه 
مگر خرمای پیارم یا مجول قیمت تضمینی 
دارد؟ این گونه ها یک قیمت جهانی دارند و 

براساس آن معامله می شوند.
وی با بیان اینکه خرمای کبکاب دشتستان 
یک برند مطرح در کشور است و باید تقاضا 
را برای این خرما فراهم کنیم، افزود: امسال 
بسته  و  کرونا  جمله  از  پــارســال  بد  شرایط 
 بودن بازارهای صادراتی را نداریم و خرماهای 

سال گذشته هم فروش رفته است.
برای  بنده  از  توقع  کرد:  خاطرنشان  رضایی 
ساماندهی بازار خرما منطقی است و در این 
زمینه تالش های بسیار زیادی را طی دو سال 

گذشته داشته ایم.
ــد مــشــکــالت  تـــــالش شــ کــــــرد:  بـــیـــان  وی 
حل  وزارتــخــانــه  سطح  در  را  صادرکنندگان 
تسهیل  خرما  صـــادرات  زمینه  نیز  و  کنیم 

شود.

وضعیت شاخص های امنیتی کردستان
 مناسب است

کردستان   رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:  کردستان 
استانی مرزی است؛ اما شرایط نشان می دهد در بسیاری از 
بخش ها و شاخص های امنیتی اوضاع این استان از متوسط 

کشور بهتر است.
از  بــازدیــد  در  یکشنبه  روز  بــاقــری  پــاســدار محمد  سرلشکر 
نمایشگاه توانمندی های انتظامی و مرزبانی استان کردستان 
در سنندج ضمن مناسب ارزیابی کردن آمادگی انتظامی و 
مرزبانی استان، امنیت پایدار امروز کردستان را مرهون تالش ها 

در بخش های مختلف انتظامی و مرزبانی استان دانست.
وی افزود: بحمدهللا با تالش بخش های انتظامی و مرزبانی، 

امنیت قابل قبول و پایداری در استان کردستان برقرار است.
سرلشکر باقری تصریح کرد: با وجود اینکه کردستان، استانی 
مرزی است و در منطقه همجوار ما وضعیت به سامانی وجود 
و  از بخش ها  در بسیاری  امــا شرایط نشان می دهد  نـــدارد؛ 
شاخص های امنیتی اوضاع این استان از متوسط کشور بهتر 
است. وی افــزود: در بخش های مختلف اطالعاتی، امنیتی، 
مرزبانی، آگاهی، پلیس فتا و سایر قسمت ها کارهای مختلفی 
نیروهای  تالش  نشانگر  که  انجام شده  کردستان  استان  در 

حاضر در این استان است.

آزادی ۱۹ زندانی زن 
توسط یک خیر در همدان

همدان    مدیر عامل ستاد دیه استان همدان از آزادی ۱۹ 
زندانی زن با شعار »زندان جای مادران نیست« توسط یک 
عامل  مدیر  روحانی منش؛  داد. یدهللا  در همدان خبر  خیر 
پایان ســال گذشته  از  کــرد:  ستاد دیــه استان همدان اظهار 
شــورای  رئیس  فاضلیان؛  حسن  حــجــت االســالم  پیگیری  بــا 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان و محمد کاظم حجازی؛ 
مدیر عامل مؤسسه شهید مدنی)ره( توسط آقای قهرمانی به 

نمایندگی از شرکت گلرنگ، ۱۹ زندانی زن آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه بدهی این مددجویان ۲۱میلیارد ریال بود 
که خیر نیک اندیش ۱۱ میلیارد ریال آن را پرداخت کرد و مابقی 
از طریق نقدینگی محکومان و تسهیالت بانکی پرداخت شد، 
و  ریــال  میلیون  بدهی مددجویان ۱۵۰  گفت: کمترین مبلغ 
بیشترین آن ۴میلیارد ریال بود. مدیر عامل ستاد دیه استان 
همدان گفت: این خیر نیک اندیش با شعار اینکه زندان جای 

مادران نیست، توانست ۱۹ مادر نیازمند را یاری کند.

توقع مردم و نمایندگان آذری 

دریاچه ارومیه نیاز به دلجویی دارد 
سال   ۲۵ غربی    آذربایجان 
دریاچه  شــدن  بــحــران خشک  از 
ــا تــاکــنــون  ــ ــذرد؛ ام ــه مــــی گــ ــیـ ارومـ
اقدامات دولت ها برای نجات این 
تـــاالب، چــاره ســاز نــبــوده و مــردم 
سیزدهم  دولت  منتظرند  منطقه 

گره احیای دریاچه ارومیه را باز کند.
از ســال ۷6 رونــد خشک شــدن دریــاچــه ارومیه 
با وجود هزینه های هنگفت  تاکنون  و  آغاز شده 
مــیــلــیــاردی، بــرنــامــه و اقـــدامـــات مــتــعــدد توسط 
متوقف  تنها  نــه  رونـــد  ایــن  گذشته،  دولــت هــای 
نشده بلکه وضعیت بحرانی این تاالب بین المللی 

همچنان ادامه دارد.
با وجود بارش های اخیر، وضعیت دریاچه ارومیه 
فصل  اتمام  به  توجه  با  اســت.  بحرانی  همچنان 
تأمین حقابه مورد نیاز آن و تأمین نشدن آن در 
سال آبی امسال با فرارسیدن فصل گرما پیش بینی 
و  بین المللی  زیــســت بــوم  ایــن  وضعیت  مــی شــود 

ارزشمند از وضع فعلی نیز بحرانی تر شود.
برگزاری صدها همایش و سمینار، تصویب ده ها 
طرح در قالب ستاد احیای دریاچه ارومیه، تأمین 
نشدن حقابه مورد نیاز دریاچه ارومیه به همراه 
جمله  از  کلیدی  و  مهم  طــرح هــای  نشدن  تمام 
طرح انتقال آب از سد کانی سیب، امروز نشان 
می دهد اقدامات و برنامه های دولت های گذشته 
توجهی  قابل  اقــدام  عمالً  و  نبوده  بیش  شعاری 

برای نجات این زیست بوم انجام نشده است.
انحالل ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان های 
مُهر  نیز  شرقی  آذربــایــجــان  و  غربی  آذربــایــجــان 
تأییدی بر این است که وعده دولت گذشته مبنی 
نخست  اولویت  ارومیه  دریاچه  احیای  اینکه  بر 
برای دلخوش  تنها وعده ای  نیز  این دولت است 
بــرای دریاچه  کــردن مــردم این منطقه بود و آبی 

ارومیه از این وعده ها گرم نشده است.

دغدغه مردم ◾
با توجه به عواقب منفی و وخیم خشک شدن 
و  نمکی  طــوفــان هــای  جمله  از  ارومــیــه  ــاچــه  دری
کــشــاورزی  و  معیشت  رفــتــن  بین  از  ریــزگــردهــا، 
منطقه، به هم خوردن زیست بوم منطقه احیای 
بلکه اصلی ترین و مهم ترین دغدغه  نه یکی  آن 
منطقه  و حتی  غربی  آذربایجان  مردم  مطالبه  و 
تـــداوم وضعیت  شمال غــرب اســت. در صــورت 
موجود نه این منطقه بلکه مردم مرکز کشور نیز 
از اثرات منفی این تهدید بزرگ زیست محیطی 

بی بهره نخواهند بود.
بعد از اینکه حجت االسالم رئیسی در خرداد ماه 
ریاست  انتخابات  نامزد  عنوان  به  گذشته  سال 
دریاچه  احــیــای  ضـــرورت  بــر  تأکید  بــا  جمهوری 
در  دیگر  بار  امید  بارقه های  گفت  سخن  ارومیه 

دل مردم این منطقه جرقه زد.
دولــت سیزدهم، در نخستین  آمــدن  کــار  روی  بــا 
دیدار اعضای مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی و استانداران جدید این دو استان 
با رئیس جمهوری، دوباره بر اهمیت دریاچه ارومیه 
تأکید شد و رئیس دولت عدالت، مسئوالن استانی 
و متولیان کشوری را به پیگیری اجرای طرح های مؤثر 

و احیای دریاچه ارومیه سفارش کرد.

در  رئیسی  ابراهیم  حجت االسالم  ایــن  از  پیش 
دیدار با مجمع نمایندگان استان های آذربایجان 
دغدغه  به  پاسخ  در  شرقی  آذربــایــجــان  و  غربی 
نمایندگان این دو استان درباره وضعیت دریاچه 
ناشی  محیطی  زیست  تبعات  و  ــار  آث و  ارومــیــه 
گفت:  منطقه،  در  آب  کمبود  و  خشکسالی  از 
شکل  به  زودی  به  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد 
جدیدی فعال خواهد شد تا با کمک نمایندگان، 
مدیران استان و دغدغه مندان، کار را دنبال کند و 

اقدامات الزم را انجام دهد.
عضو مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از عملکرد مسئوالن در 
احیای دریاچه ارومیه با اشاره به جزئیات تحقیق 
و تفحص از هزینه کرد ستاد احیای دریاچه ارومیه 
اظهار کرد: نگین فیروزه ای آذربایجان از دهه ۷۰ 

و دولت های  به سمت خشک شدن پیش رفت 
مختلف با طرح ها و برنامه هاى متفاوت نتوانستند 
حیات را به این دریاچه ملی کشور بازگردانند. در 
اجالس ها، همایش ها، جلسات  اخیر  چند سال 
و مصاحبه های متعددی برای احیای این دریاچه 
مطلوبی  نتایج  متأسفانه شاهد  که  گذاشته شد 

برای زندگی دوباره آن نبودیم.
معصومه پاشایی بهرام افزود: با راه اندازی ستاد 
برای  کالنی  بودجه های  ارومــیــه،  دریاچه  احیای 
متأسفانه  کــه  شــد  داده  اخــتــصــاص  آن  احــیــای 
در  همچنین  نــبــودیــم.  مدنظر  خــروجــی  شــاهــد 
بودجه  اســتــان،   دو  به  جمهور  رئیس   سفرهای 
مناسبی برای دریاچه پیش بینی شد تا در چند 
ماه آینده رهاسازی آب را به سمت دریاچه شاهد 

باشیم.
شــورای  مجلس  در  جلفا  و  مرند  مــردم  نماینده 
کــرد: تحقیق و تفحص  ادامــه اظهار  اسالمی در 
ستاد  عملکرد  بــه  نظارتی  بعد  از  شــده،  مطرح 
احیای دریاچه ارومیه است. حیات این دریاچه 
و  دارد  منطقه  اهالی  زندگی  با  تنگاتنگی  رابطه 
مختلفى  حوزه هاى  مى تواند  ملی  جنبه  از  حتی 
را درگیر کند. این سؤال برای بیشتر افراد ایجاد 
شده که چرا خروجی ها با دریافتی های بودجه اى 
آن همخوانی ندارد؟ البته باید بپذیریم طی چند 

اقلیمی  متعدد  تغییرات  با  کشور  گذشته  ســال 
افزایش  بارندگی،  کاهش  خشکسالی،  جمله  از 
تاالب ها،  آب  ــدازه  ان از  بیش  تبخیر  دمــا،  شدید 

دریاچه ها و… روبه رو بوده است.

تحقیق و تفحص  ◾
وی در ادامه اظهار کرد: دریاچه ارومیه در حال 
حاضر یک مسیر بحرانی را طی می کند و ادامه 
فاجعه  یک  به  تبدیل  می تواند  وضعیت  همین 
ملی شود. نمایندگان مردم در بهارستان معتقدند 
با توجه به رقم بودجه ای پیش بینی شده برای این 
دریاچه خروجی قابل قبولی از احیای آن را شاهد 
و  تحقیق  شد  مقرر  اســاس  همین  بر  نبوده ایم. 
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور 

کار مجلس قرار بگیرد. 

در  شــرقــی  آذربــایــجــان  نمایندگان  مجمع  عضو 
ادامه تأکید کرد: برخورد سیاسی با این دریاچه 
تغییر  با  شعاری  و  تبلیغاتی  عملکرد  قالب  در 
دولت ها شدت می گیرد و واقعیت امر اینجاست 
که دولت های زیادی روی کار آمدند و درک درستی 
از آذربایجان و نگین فیروزه ای آن نداشتند. مرگ 
دنبال  به  را  ملی  تبعات گسترده  ارومیه  دریاچه 

خواهد داشت.
ــاچــه ارومــیــه  وی بــا اشـــاره بــه نــگــاه ملی بــه دری
استان  دو  محدوده  در  شور  دریاچه  کــرد:  اظهار 
نباید  امــا  دارد؛  ــرار  ق شرقی  و  غربی  آذربــایــجــان 
دریاچه  ایــن  شــود.  قومیتی  نگاه  قربانی  امـــروز 
نگاه  گونه  هر  از  دور  به  ملی  عــزم  یک  نیازمند 
آذربایجان  از  سرزمین  این  تمام  است.  سیاسی 
و  ــران  ایـ لـــوای  ــر  زی ــرزی،  مـ نقطه صفر  تــا  گرفته 
متولیان معنوی  و  مــادی  حمایت های   نیازمند 

امر است.

دولت دلجویی کند ◾
برای  باید  سیزدهم  دولــت  شــد:  یـــادآور  پاشایی 
و  غربی  آذربایجان  استان  دو  مــردم  از  دلجویی 
آذربایجان شرقی یک بار برای همیشه گام بلندی 
برای احیای این دریاچه برداشته تا شاهد تپش 

دوباره قلب ارومیه باشیم.

با وجود بارش های اخیر، وضعیت دریاچه ارومیه همچنان بحرانی است. با توجه 
به اتمام فصل تأمین حقابه مورد نیاز آن و تأمین نشــدن آن در ســال آبی امسال 
با فرارسیدن فصل گرما پیش بینی می شــود وضعیت این زیست بوم بین المللی و 

ارزشمند از وضع فعلی نیز بحرانی تر شود.
گزيدهگزيده



 جنایات آمریکا 
باید به چالش 
کشیده شود
 معاون رئیس جمهور 
گفت: باید از حالت 
انفعال رسانه و 
پاسخگویی به 
شبهات در برابر 
آمریکا خارج شویم 
و جنایات آن ها در 
حوزه رسانه ای به 
چالش کشیده شود.

وی اظهار کرد: 
دشمنی آمریکا علیه 
مردم ایران از گذشته 
بوده و همچنان نیز 
این جنایات 
ادامه دارد.

خبر

هرمزگان   زلزله های قدرتمند 
بــامــداد شنبه یــازدهــم تیر ماه 
بندر خمیر اگــر چــه روستای 
ــانـــون ایــن  ســـایـــه خـــوش در کـ
زمین لرزه را با خاک یکسان کرد 
و هــراس را بین مــردم هرمزگان 
دامن زد؛ اما حضور میدانی مدیران در محل حادثه 
و مدیریت بحران و امدادرسانی در کمترین زمان 

ممکن، مهم ترین دستاورد این حادثه بود.
نخستین زمــیــن لــرزه بــا زلــزلــه 6.1 ریــشــتــری در 
ساعت 2:02 بامداد آغاز شد و براساس اعالم مرکز 
لرزه نگاری کشوری تا ساعت 11:۴8 ،۴1زلــزلــه در 
استان هرمزگان به وقوع پیوست. کانون ۳۵ مورد از 
این زلزله ها بندر خمیر، پنج مورد بندر کنگ و یک 

زلزله بندر چارک بود. 
ایــن زلزله نه تنها سبب جــان باختن تعدادی از 
هموطنان شد بلکه خانه های بسیاری را با خاک 

یکسان کرد.
ــاالی 6 ریشتر در مــدت کمتر از  سه زلزله قــوی ب
هشت ساعت در بندر خمیر ثبت شد که قوی ترین 
ــدرت داشـــت. بــه گفته مهدی  آن 6.۳ ریشتر ق
دوستی؛ استاندار هرمزگان روستای سایه خوش 
بندر خمیر به عنوان مرکز زمین لرزه های بامداد 

تقریباً به طور کامل تخریب شد.

اختصاص کمک 50 میلیارد تومانی  ◾
به منظور کمک به بازسازی مناطق زلزله زده، دولت 
۵0 میلیارد تومان به بــازســازی منطقه زلــزلــه زده 

هرمزگان تخصیص داد. 
رئیس بنیاد مسکن گفت: دولت ۵0 میلیارد تومان 
به فوریت تخصیص داد تا روند بازسازی منطقه 
زلزله زده هرمزگان پیش برود و احتماالً چهارشنبه 
همین هفته مصوبه وام و بالعوض این مناطق در 

دولت مصوب می شود.
اکبر نیکزاد؛ رئیس بنیاد مسکن کشور شامگاه 
یکشنبه در گفت وگوی رسانه ای با اعالم این خبر 
اظهار کرد: در زلزله هرمزگان شاهد بسیج همگانی 
بودیم که در ایــن راستا مــردم، بسیجیان، سپاه 
و هالل احمر ورود کــرده بودند و حــدود 1۵ نفر از 
افرادی را که زیر آوار مانده بودند، زنده نجات دادند.

وی با اشاره به اینکه امدادرسانی در زلزله هرمزگان 
بسیار خوب انجام شد، ادامه داد: بنیاد مسکن 
در کنار نیرو های امدادرسان قرار گرفته و تشکیل 
پرونده افــراد آسیب دیــده از زلزله را در روستا ها 

آغاز کردند.
ــزود: در روســتــا هــای  ــ رئــیــس بنیاد مسکن اف
زلزله زده هرمزگان هزار و 196 پرونده تشکیل 
شد که با پرونده هایی که در شهر ها ایجاد شد 
حدود هزار و ۴۵0 پرونده شد. پیشنهاد وام و 
بالعوض روز یکشنبه با فوریت تهیه و به ستاد 

حوادث ارسال شد.

روند کند بازسازی ◾
ــاره رونــد کند بــازســازی دیگر مناطق  نیکزاد دربـ
آسیب دیده از زلزله های پیشین هرمزگان افزود: در 
این زمینه چند مشکل وجود دارد. در روند بازسازی 
برابر قانون اختیار اینکه به شهروندان اجبار کنیم 

چه متراژی بسازند، نداریم.
وی اضافه کرد: پیشنهاد بنیاد مسکن برای ساخت 
مسکن در مناطق زلــزلــه زده روستایی هرمزگان 
200میلیون تومان وام و ۵0 میلیون تومان بالعوض 
بود. بنابراین به افراد آسیب دیده از زلزله که برای 
آن هــا تشکیل پــرونــده شــده اعــالم مــی شــود این 
ــرای ساخت یک واحــد 60  2۵0 میلیون تومان ب
متری در روستاست و نمی توانیم به شهروندان و 
روستاییان اجباری برای ساخت متراژ های معین 

داشته باشیم.
رئیس بنیاد مسکن گفت: بعضی از شهروندان 
آورده نقدی دارنـــد و مدعی ساخت واحـــد 100 
متری اند؛ اما برخی از همین افراد در تأمین آورده 
نقدی بــه مشکل می خورند و در تکمیل واحــد 

بازمی مانند.
نیکزاد با بیان اینکه ما در پرداخت تسهیالت گاهی 
مواقع با تأخیر مواجه ایم، افزود: در این زمینه دولت 
قسط اول بالعوض را پرداخت می کند و پرداخت 
دوم قسط بالعوض به تأخیر می افتد و این روند را 

کند می کند.
وی خاطرنشان کرد: در روند بازسازی، بعضی مواقع 
با افزایش بی رویه نرخ مصالح مواجه هستیم که 
ــاره پیشنهاد  بـــرآورد اولیه جوابگو نیست و دوبـ
تسهیالت و بالعوض تکمیلی را به دولت می دهیم 

و تا این روند طی شود، زمانبر خواهد بود.

آواربرداری آغار شده است ◾
در همین حال استاندار هرمزگان گفت: پیش بینی 
مــی شــود فرایند ســاخــت مــنــازل جــدیــد منطقه 

زلزله زده بندرلنگه تا 10 روز آینده آغاز شود.
مهدی دوستی؛ استاندار هرمزگان با اعالم این خبر 
اظهار کرد: آواربرداری منازل تخریب شده از زلزله 

بندرلنگه از دیروز آغاز شده است.
وی افزود: تاکنون 2۵0 کولر در چادر های زلزله زدگان 
ــع مشکل اســکــان تالش  نصب شــده و بـــرای رف
داریم در دو روز آینده برای اسکان آن ها کانکس 

تهیه کنیم.
ــرد:  ــ ــرنـــشـــان ک ــاطـ ــدار هـــرمـــزگـــان خـ ــ ــان ــ ــت اســ
ــیــاز بــرای  ــورد ن ــ مــاشــیــن آالت و تــجــهــیــزات م
آواربرداری به اندازه کافی در منطقه وجود دارد 

و در این خصوص مشکلی نداریم.

پرداخت بیمه بیکاری  ◾
در همین راستا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هرمزگان از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران 
واحد های آسیب دیده از زلزله خبر داد و گفت: 

درخواست کارگران در سریع ترین زمــان پذیرش 
می شود.   مجتبی معین وزیری اظهار کرد: حسب 
دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمام ارکان 
و زیرمجموعه های مرتبط بــا وزارتــخــانــه مکلف 
شــده ا نــد  نسبت به ارائــه خدمت به زلزله زدگان 

شهرستان های بندرلنگه و خمیر اقدام کنند.
وی افزود: تمام کارگران مشمول قانون کار و تأمین 
اجتماعی که واحدها و محل کار آن ها در اثر زلزله 
دچار آسیب شده، مشمول مقررات بیمه بیکاری 

می شوند. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان ادامه 
داد: مطابق تبصره 2 ماده  2 قانون بیمه بیکاری، 
بیمه شدگانی که به علت بروز حــوادث قهریه از 
جمله زلزله، بیکار می شوند بدون در نظر گرفتن 
حــداقــل سابقه در بند الــف مــاده 6 قــانــون بیمه 
بیکاری، از حمایت پرداخت ماهانه مقرری بیمه 

بیکاری برخوردار می شوند.
معین وزیری تصریح کــرد: تمام کارکنان ادارات 
تعاون و کــار هرمزگان به سرعت و خــارج از روال 
عادی اداری در سریع ترین زمان ممکن اقدام الزم 
را بــرای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران 

انجام می دهند.

منازل ویران شده بیمه بودند ◾
ــام)ره(  ــ مــعــاون ســتــاد اجــرایــی فــرمــان حــضــرت ام
هرمزگان نیز گفت: همه منازل ویـــران شــده در 
زلزله بیمه بودند و بــه زودی پرداخت خسارت به 

زلزله زدگان آغاز می شود. 
سجاد امــیــریــان نــژاد اظــهــار کــرد: ۵0 دستگاه 
کانکس از سوی ستاد اجرایی فرمان امــام)ره( 
بــه منطقه منتقل خــواهــد شــد تــا در اختیار 

زلزله زدگان قرار گیرد.
 وی افــزود: روزانــه ۳ هزار و ۵00 پرس غذا نیز از 
سوی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( پخت 

می شود.
به گفته امیریان نژاد، خانه تمام روستاییان بیمه 
اســت و بیمه برکت به خانه های تخریب شده 
۷0میلیون تومان بابت بنا و ۳0 میلیون تومان بابت 
لوازم منزل پرداخت خواهد کرد که از فردا کار تهیه 

پرونده خسارت دیدگان آغاز می شود.

خیز سپاه برای امدادرسانی  ◾
در کنار تمام کمک های در نظر گرفته شده، با این 
حال سپاه پاسداران کمک های بی شائبه ای را در 

این میان در طبق اخالص گذاشت.
در جریان عملیات مــردم یــاری و امدادرسانی به 
زلزله زدگان هرمزگان، بیش از 1۴ روستا از جمله 
حــنــادان، بنو، دوآب، نرمستان، کالته، دم گرد، 
خورخوار و چاه خــودرو زیر چتر حمایت و امداد 
قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه قرارگرفتند.

در این مرحله از عملیات امداد و مردم یاری، بیش از 

1۷0 خانوار از مجموعه 1۴ روستای آسیب دیده از 
زلزله اخیر هرمزگان زیرپوشش خدمات مهندسی، 
آبرسانی، تغذیه، اسکان و بهداشت و درمان قرارگاه 

مدینه منوره نیروی زمینی سپاه قرار گرفتند.
سرهنگ اسکندری؛ معاون هماهنگ کننده قرارگاه 
مدینه منوره نیروی زمینی سپاه گفت: آشپزخانه 
سیار قرارگاه که در منطقه برپا شده، کار تأمین سه 
وعده غذایی بیش از 2۵0 خانوار را که در جریان 
زلزله آسیب بیشتری دیده اند، عهده دار شده و 
روزانــه بیش از هزار و 200 پرس غذای گرم تهیه و 

توزیع می شود.
وی افزود: عالوه بر این، روزانه آب آشامیدنی خنک 
و بهداشتی در اختیار اهالی روستاهای آسیب دیده 
قرار می گیرد و آب الزم برای شست وشو و احشام 

زلزله زدگان نیز روزانه تأمین می شود.
سرهنگ اسکندری بیان کرد: نیروهای جهادگر و 
امدادی قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه از 
۴0 نفر در روز نخست به 90 نفر افزایش پیدا کرده و 
هر کدام از این افراد در بخشی از محورهای امدادی 

و خدماتی مشغول فعالیت اند.
وی افزود: واحد مهندسی قرارگاه مدینه منوره امروز 
همچنین 11 دستگاه ماشین آالت فنی مهندسی 
دیگر را به 16 دستگاهی که از روز نخست زلزله 
در منطقه فعالیت دارند، افزود. بدین ترتیب 2۷ 
دستگاه ماشین آالت مکانیزه قرارگاه در بخش های 
آبرسانی، آوار برداری، تسطیح و آماده سازی بستر 

اسکان موقت در حال فعالیت هستند.
اسکندری گفت: یکی از مشکالت و چالش های 
موجود، گرمای زیاد هوا در منطقه است که قرارگاه 
مدینه منوره عالوه بر استقرار ژنراتور موقت و کمک 
به واحدهای فنی اداره برق بــرای برقراری دوبــاره 
اتصال برق سراسری، بیش از 20 دستگاه کولر گازی 
و پنج دستگاه یخچال را در اختیار خانوارهایی که 
وسایل خنک کننده آن ها زیر آوار مانده، توزیع کرد 

و 2۵0 کولر دیگر نیز در حال تأمین است.
وی افــزود: بیش از 1۳0 تخته چــادر و 860 تخته 
موکت توسط قــرارگــاه مدینه منوره سپاه تهیه و 

تأمین شده و در صورت نیاز، آماده توزیع است.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه مدینه نیروی 
زمینی سپاه اظهار کــرد: عملیات آواربـــرداری 
آغاز شده و همچنان ادامه دارد و قرارگاه مدینه 
ضمن نصب 6 چشمه ســرویــس بهداشتی، 
همچنان به عملیات آبرسانی در روستاهایی که 
آب شرب آن ها از طریق منبع های ذخیره ساز 

آب تأمین می شود، ادامه می دهد.
وی افزود: قرارگاه همچنین با تهیه برنامه و نرم افزار، 
نیازمندی ها و اولویت ها را استخراج و در کنار 
ارزیابان مسکن، خانه های با احتمال خطر ریزش 
و غیرقابل سکونت را شناسایی و در این نرم افزار 
ثبت می کند و ساکنان این خانه ها را تحت حمایت 

خدمات گروه های جهادی و امدادی قرار می دهد.

خبرخبر
روزروز

آسفالت آزادراه زنجان- تبریز مناسب نیست
زنجان   رئیس اداره نگهداری راه های اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جــاده ای استان زنجان گفت: در سه  ماهه 
نخست سال جاری 2۴ هزار تُن آسفالت برای لکه گیری و 
روکش آسفالت راه های اصلی، فرعی و روستایی محورهای 

مواصالتی استان زنجان استفاده  شده است.
نظری با اشــاره به اینکه دو قـــرارداد بــرای اجــرای عملیات 

لکه گیری و روکش آسفالت آزادراه زنجان- قزوین با اعتبار۴0 
میلیارد تومان منعقد و از اردیبهشت  ماه سال جاری شروع  
شده است، اظهار کرد: جمعاً 20 قرارداد در حوزه نگهداری 
راه ها با اعتباری افزون  بر1۵0 میلیارد تومان در حال جریان 
است و در ادامه قراردادهایی با اعتبار 1۵0 میلیارد تومان 

هم در دست مناقصه و درمرحله پیمان سپاری هستند.

رئیس اداره نگهداری راه هــای اداره کل راهــداری و حمل  و 
نقل جاده ای استان زنجان در خصوص وضعیت روکش 
آسفالت در آزادراه زنجان- تبریز افزود: 6۷ درصد روکش 
آسفالت باند شمالی و ۵۳ درصــد روکــش آسفالت باند 
جنوبی این آزادراه دچار خرابی شدید است و این مسئله 
سبب نارضایتی کاربران جاده و به خطر افتادن ایمنی آن ها 

شده است. نظری ادامه داد: شرکت متولی فعلی نگهداری 
آزادراه زنجان- تبریز  بعد از 12 سال از بهره برداری آن نسبت 
ــدام نکرده و با وجود  به بهسازی روکــش آسفالت آن اق
مکاتبات و درخواست های بسیار زیاد، هیچ اقدام مؤثری 
در خصوص بهسازی روکش آسفالت آزادراه توسط آن ها 

صورت نگرفته است.

خبر

جشنواره 
بین المللی 
فرهنگ ملل 
در قزوین 
برگزار می شود

قزوین  
سرپرست معاونت 
امور بین الملل دانشگاه 
امام خمینی)ره( گفت: 
دانشگاه بین المللی 
امام خمینی)ره( میزبان 
دانشجویان غیر ایرانی 
90 دانشگاه سراسر 
کشور در جشنواره 
بین المللی فرهنگ ملل 
خواهد بود. محمد مولوی 
اظهار کرد: جشنواره 
بین المللی فرهنگ ملل 
هر سال توسط یکی از 
دانشگاه های مادر که 
اجازه جذب دانشجوی 
خارجی دارند، برگزار 
می شود. وی بیان 
کرد: در این جشنواره 
میزبان دانشجویان 
بین المللی سراسر 
کشور خواهیم بود که از 
18تا 20 تیر ماه به مدت 
سه روز متناسب با 
برنامه درخواستی خود 
دانشگاه ها به صورت 
فشرده برگزار خواهد 
شد. وی گفت: بیش 
از 80 سفیر و رایزن 
فرهنگی و شخصیت 
ملی و استانی به این 
جشنواره دعوت 
شده اند. 

خبر
قزوین

   ۲ شهرک صنفی در قزوین ایجاد می شود
معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین گفت: دو شهرک صنفی در قزوین 
به منظور انتقال برخی کسب و کارهای فنی به 

شکل خوشه ای و انتقال مشاغل مزاحم در قزوین 

ایجاد می شود.
کاظم رضا قلیان با بیان اینکه مجوز ایجاد این دو 
شهرک صنفی در استان قزوین صادر شده است، 

افزود: به دنبال تأمین زمین مناسب در اطراف 
قزوین برای ایجاد این دو شهرک هستیم.

وی اظهار کرد: تالش می شود در یکی از این 
دو شهرک، مشاغل و صنوف به شکل گروهی 

مانند کابینت سازی ها مستقر شوند و در کنار 
کارگاه های تولیدی، بازارچه های تخصصی نیز 

در آن ها شکل بگیرند.

این مسئول گفت: در شهرک صنفی دیگر نیز 
موضوع انتقال مشاغل مزاحم و آالینده از جمله 

چوب بری ها و آهن بری ها مطرح است که البته در 
این زمینه نیازمند هماهنگی های استانی و همکاری 

شهرداری ها و اتاق اصناف و اتحادیه ها هستیم.

جمکران بزرگ ترین 
موکب اربعین در ایران می شود

قم    جانشین ستاد اربعین استان قم، با اشاره 
به خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی)ع( در 
مسجد مقدس جمکران از فضای وسیع تر مسجد 
جمکران نسبت به مصالی قــدس شهر قــم، به 

 عنوان بزرگ ترین موکب اربعین در ایران یاد کرد.
ابوالقاسم مقیمی در جلسه هماهنگی ستاد 
ــاره بــه اهمیت بــرگــزاری  مــردمــی اربعین بــا اشـ
جلسات پیرامون نحوه میزبانی اربعین گفت: 
تمامی دستگاه ها باید به کمک ستاد مردمی 
اربعین در مسجد جمکران بیایند و در همین 
ــا ســتــادهــای بــقــاع مــتــبــرکــه، مــســاجــد و  راســت

حسینیه ها نیز فعال شوند.
معاون هماهنگی امــور زائـــران اســتــانــداری قم 
با اشــاره به نقش محوری مسجد جمکران در 
اربعین ســال جــاری افـــزود: با توجه به گرمای 
ویژه امسال، تمرکز خدمات در مسجد مقدس 
جمکران به  عنوان یک تصمیم بسیار مناسب 

در سطح استان است.
وی با تأکید بر آمار حضور زائران از نیمه شعبان 
سال گذشته و افزایش قابل  توجه نسبت به قبل از 
شیوع ویروس کرونا افزود: در آخرین سال برگزاری 
مراسم اربعین در قم، آمار پذیرایی 2۵0 هزار نفر 
زائر بود که با تخمین های امسال باید ۳0 درصد 

افزایش را در اربعین پیش رو در نظر گرفت.
وی اسکان زوار 1۷ کشور به  ویژه زائران کشورهای 
افغانستان و پاکستان در قم را یک رویداد ویژه 
عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی 
موجود الزم است تمهیدات مناسبی برای این 

موضوع اندیشیده شود.
ابوالقاسم مقیمی گفت: ایــن ۵0 روز خدمات 
بی سابقه در مسجد مقدس جمکران، فرصت 
مناسبی برای مواجهه فرهنگی با جریانات انحرافی 
بوده و الزمه آن فضاسازی مناسب رسانه ای است.

آموزش و پرورش آذربایجان غربی 
کمبود نیرو دارد

آذربایجان غربی   مدیر کل آموزش و پرورش 
آذربایجان غربی گفت: کمبود نیروی انسانی، 
یکی از چالش های پیش رو در سال تحصیلی 
آینده است و این استان با کمبود 9 هزار نیروی 

انسانی روبه رو است.
وی با ابراز خوشحالی از تأمین بخشی از کمبود 
نیروی انسانی استان اظهار کرد: حدود ۳ هزار 
و ۵00 نفر از طریق آزمــون مــاده 28 و دانشگاه 
فرهنگیان امسال جذب می شوند و برای برطرف 
کردن مابقی کمبود، دولت در صدد است از طریق 
مدیریت نیروهای نهضت، قرآنی و... )بعد از سال 

91( این مشکل را برطرف کند.
وی با بیان اینکه در استان با کمبود شدید نیرو 
مواجه هستیم، افزود: نیروهای آموزشی قبل از 
سال 91 جذب آمــوزش و پــرورش شدند و اکنون 
امیدواریم با مدیریت و برنامه ریزی دولت در پروژه 
مهر مشکلی به وجود نیاید و برنامه ریزی برای 
رفع چالش های پیش رو نیز در حال انجام است.

مدیر کل آمــوزش و پــرورش آذربایجان غربی با 
بیان اینکه اجالسیه رؤســای آمــوزش و پرورش 
در اشنویه در حال برگزاری اســت، ادامــه داد: 
هدف از تشکیل اجالس سران رؤسا آماده کردن 

نیروهای اداری در راستای پروژه مهر است.
جنگی یادآور شد: نیروی انسانی، فضای آموزشی 
و تجهیزات در این اجالس، مالک عمل هستند 

و پیرامون موضوعات اصلی بحث خواهد شد.
وی تأکید کرد: بحث کمبود فضای آموزشی نیز از 
چالش های اصلی است که امیدواریم تا دو سال 
آینده با برنامه ریزی های صورت گرفته این مشکل 

برطرف شود.
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از پرداخت تسهیالت تا حقوق بیکاری 

دولت پای کار امدادرسانی به زلزله زدگان است



فراخوان ثبت نام 
سهام عدالت 
مددجویان 

 محمدرضا پور ابراهیمی 
رئیس کمیسیون 

اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با 
بیان اینکه حدود 
4 میلیون نفر از 

مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی 

مشمول سهام 
عدالت اند، اعالم 

کرد تا یک ماه آینده 
فراخوان ثبت نام 

برای این افراد 
انجام می شود.

خبر

نمایشگاه   مد
 ایرانی - اسالمی

 در ایالم 
گشایش یافت

ایالم   نمایشگاه مد و 
لباس ایرانی - اسالمی 
با حضور مدیر کل امور 

اجتماعی استانداری 
ایالم، دبیر ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از 
منکر استان و جمعی 
از مسئوالن محلی و 

هنرمندان در مجتمع 
فرهنگی، هنری ارشاد 
اسالمی ایالم گشایش 

یافت. وی گفت: این 
نمایشگاه با هدف 

ترویج فرهنگ حجاب 
برپا شده است.

علی هوشمند گفت: 
هدف از راه اندازی این 

نمایشگاه ضمن تشویق 
هنرمندان طراح لباس، 

شرایط و آمادگی الزم 
را برای حضورشان در 

جشنواره بین المللی مد 
و لباس فجر که پایان تیر 
ماه جاری است، ایجاد 

می کند.
این نمایشگاه تا ۱۶ تیر 

ماه دایر است.

خبرخبر
روزروز

همدان   طی ۳۰ سال گذشته 
ســطــح آب هــــــای زیــرزمــیــنــی 
همدان ۱۷ متر فروکش کرده 
بــود در حالی  که طی دو سال 
گذشته ۷ متر کاهش  یافته و 
این یعنی آب به ته ظرف رسیده 
و باید مزیت نسبی استان را از کشاورزی به سمت 
دیگری برد. اگر تا پیش از این به فاصله 5 تا  ۶ متر 
با کندن زمین و حفر چاه به آب می رسیدیم، امروز 
همدان برای تأمین آب شرب هم باید به استان های 
مجاور برود. در چالش جدی آب هستیم به  طوری  

که دیگر آبی برای کشاورزی باقی نمانده است.
در استان همدان مصرف آب کشاورزی به  خصوص 
کشت محصوالت آب  طلب زیاد است و بیش از 
۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی را مصرف می کند. 
در یک مثال ساده یک  پنجم سیب زمینی کشور 
در هــمــدان تولید مــی شــود در حــالــی  کــه میزان 
مصرف آب برای تولید سیب زمینی باالست و باید 
برنامه ریزی به نحوی باشد که محصوالت به  صورت 

سازمان یافته به سمت تولیدات کم آب بروند.
واقعیت تلخی که باید آن را بپذیریم اینکه ذخایر 
آبی را در ۶۰ سال اخیر بی رویه مصرف کرده ایم 
ضمن اینکه میزان نزوالت آسمانی نیز به شدت 

کاهش یافته است. 

مدیریت منابع مهم است  ◾
مدیر دفتر حفاظت و بــهــره بــرداری شرکت آب 
منطقه ای همدان در گفت وگو با بازار اظهار کرد: 
با توجه به اینکه بیشتر وسعت کشور ما خشک، 
نیمه خشک و فراخشک است، مدیریت منابع 

آبی در کشور بسیار حیاتی و ضروری است.
محمد احــمــدی رحــمــت بــا بــیــان اینکه بیش از 
۹۰درصــــد منابع آبــی اســتــان هــمــدان در بخش 
ــزود: این در حالی  کشاورزی مصرف می شود، اف
اســت که متوسط جهانی مصرف آب در بخش 

کشاورزی تقریباً ۷۰ درصد است.
وی تأکید کرد: متوسط بارندگی در استان همدان 
ــال اخیر  ــه در چــنــد سـ ۳۳۰ میلیمتر اســـت ک
بــرداشــت بیش  از حــد از منابع آب زیرزمینی، 

خشکسالی های پی درپی، افزایش دما و تغییر 
اقلیم سبب شده آب سطحی و رواناب در استان 
به شدت کاهش یابد و این وضعیت در نیمه شمالی 

استان به  مراتب از نیمه جنوبی بحرانی تر است.
مدیر دفتر حفاظت و بــهــره بــرداری شرکت آب 
منطقه ای همدان یادآور شد: بیش از نیمی از ۶۰۹ 
محدوده مطالعاتی در کشور با برداشت بیش  از حد 
از منابع آب زیرزمینی ممنوعه شده که ضرورت 
دارد تمام دستگاه ها در اجرای طرح احیا و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی همکاری کنند تا منابع 

آب زیرزمینی را به تعادل برسانند.
احــمــدی رحمت کاهش کسری مخزن ساالنه 
در استان همدان به علت برداشت بیش  از حد 
از منابع آب زیرزمینی را تقریباً ۲۳۰ میلیون 
مترمکعب دانست و افزود: این در حالی است که 
طبق آمار میزان بهره وری آب در کشور ما نسبت به 

بعضی کشورهای همسایه پایین است.
وی گفت: تبعات خشک شدن منابع آب زیرزمینی 
در هر منطقه ای شامل مهاجرت، بروزریزگردها، 

آلودگی آب، فرونشست و ایجاد فروچاله است؛ اما 
برای حفاظت از منابع آب در وضعیت کنونی چند 
راه حل وجود دارد که نظارت بر برداشت از چاه های 
مجاز و برخورد جدی با هرگونه اضافه برداشت یکی 

از این راه هاست.
احمدی اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری 
چــاه هــای مجاز متناسب بــا پتانسیل دشــت را 
نیز مورد اشاره قرار داد و نصب کنتور هوشمند و 
انسداد چاه های غیرمجاز را راهکار دیگری برشمرد. 
وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و آگاهی رسانی 
ــاره وضعیت  به مــردم به  خصوص کشاورزان درب
منابع آب افزود: ترویج کشت های کم آب طلب در 
سطح مزارع موجود و تغییر کاربری آب چاه های 
کشاورزی برای تأمین آب صنایع و خدمات تولیدی 
به  منظور افزایش اشتغال در روستاها ازجمله 

راهکارهای مقابله با کمبود آب است.

جلوگیری از اضافه برداشت ◾
سرپرست شرکت آب منطقه ای استان همدان 

نیز با اشــاره به اینکه تعهد داریــم تا پایان سال به 
 منظور جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، تعداد 
قابل  توجهی کنتور هوشمند روی چاه های آب استان 
نصب کنیم، اظهار کــرد: بر اســاس نــوع مصارف 
چاه های مجاز، حدود ۸۰ درصد از کنتورهای نصب  

شده مربوط به بخش کشاورزی است.
محمد ضروری با بیان اینکه نصب کنتور هوشمند 
در اســتــان هــمــدان نیازمند هــمــکــاری و تعامل 
کــشــاورزان با شرکت آب منطقه ای اســت، بیان 
کـــرد: نصب کنتور هوشمند روی چــاه هــای آب 
سبب کنترل و نظارت بر میزان برداشت آب های 
زیرزمینی استان شده و از اضافه برداشت آب های 

زیرزمینی به  شدت جلوگیری می کند.
وی تأکید کرد: اگر کشاورزی بیش از میزان تعیین 
 شده آب از چاه برداشت کند، برق به  صورت خودکار 
قطع  شده و امکان برداشت آب از چاه تا زمانی 
که کارشناسان آب منطقه ای و برق اقدام نکنند، 

وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از منابع استان به 
کنتور مجهز شده، گفت: ۹5 درصد از کنتورهای 
ــد حجمی- ــده، هــوشــمــنــد و 5 درصــ نــصــب  شــ

مکانیکی است.
سرپرست شرکت آب منطقه ای استان همدان 
تصریح کرد: از ابتدای امسال تا پایان فصل بهار 
۲۲5 دستگاه کنتور روی چاه های استان نصب  شده 
و پیش بینی می شود تا پایان سال این تعداد به ۶5۰ 

دستگاه افزایش یابد.
ضروری با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴5۲ 
دستگاه کنتور روی چاه های استان نصب شد، 
عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح هوشمندسازی 
چـــاه هـــای آب تــاکــنــون نــزدیــک بــه 5۷ میلیون 
مترمکعب در برداشت از آب های زیرزمینی استان 

همدان صرفه جویی شده است.
آنچه مسلم است بهره برداری به  انــدازه ظرفیت 
دشت ها و آبخوان ها در قالب آب قابل  برنامه ریزی 
مهم ترین راهکار در حفظ منابع آبی است. ضمن 
اینکه توسعه کشاورزی به آب نیاز دارد و باید به این 
موضوع توجه داشت؛ چرا که همدان با مشکل آب 

شرب هم روبه رو است.

بهعلتبرداشتهایبیرویه

آب های زیرزمینی همدان آب رفت

در استان همدان مصرف آب کشاورزی به  خصوص کشت محصوالت آب  طلب 
زیاد است و بیش از ۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی را مصرف می کند. واقعیت 
تلخی که باید آن را بپذیریم اینکه ذخایر آبی را در ۶۰ سال اخیر بی رویه مصرف 

کرده ایم ضمن اینکه میزان نزوالت آسمانی نیز به شدت کاهش یافته است. 
گزيدهگزيده

خبر
درمانگاه موقت در مرز چذابه 

راه اندازی می شود

خوزستان   فرماندار دشت آزادگــان گفت: 
ــران اربعین  درمانگاه بــرای ارائــه خدمات به زائ
حسینی از تاریخ ۱۷ شهریور تا اول مهر امسال 

در مرز چذابه راه اندازی می شود.
حمید سیالوی در نشست هماهنگی راه اندازی 
درمانگاه تأمین اجتماعی ویژه پیاده روی اربعین 
در مرز چذابه بیان کــرد: با هماهنگی اداره کل 
تأمین اجتماعی خوزستان، این درمانگاه با تمامی 
امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و 
حمایت و همکاری ۱۴ استان معین خوزستان، 
بــرای ارائـــه خدمت بــه زائـــران اربعین حسینی 

راه اندازی می شود.
وی با تأکید بر لزوم خدمات رسانی به زوار اربعین 
حسینی به بهترین نحو ممکن افــزود: استقرار 
واحدهای درمانی در پایانه مــرزی چذابه دارای 
اهمیت ویــژه ای است و با توجه به پایین بودن 
سطح بهداشت و درمان در کشور عراق و اهمیت 
سالمت زائران در این ایام امید است با برنامه ریزی 
مناسب در این خصوص و در نظر گرفتن چندین 
گــروه بهداشتی در مسیر زائــران با مشکلی در 

بخش بهداشت و درمان روبه رو نشویم.
فرماندار دشت آزادگان با اشاره با شرایط جوی 
و آب و هوای گرم کشور عراق در اربعین امسال، 
راه اندازی این درمانگاه را امری ضروری دانست و 
ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته امید است 
امسال با ورود جدی تر دستگاه های اجرایی، 
وضعیت بهتری نسبت به دوره های قبل در ارائه 
خدمات به زوار اربعین حسینی داشته باشیم.

حمید سیالوی بیان کرد: تخصیص زمین به این 
درمانگاه و مراحل بررسی و آماده سازی این محل 
در سریع ترین وقت ممکن انجام خواهد گرفت.

۴۰ هزار معلم جدید 
روانه مدارس کشور می شوند

البرز   رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: 
امسال ۴۰ هزار معلم دانش آموخته این دانشگاه 

روانه مدارس کشور می شوند.
رضــا صحرایی در آیین جشن دانش آموختگی 
۸۰ دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان پردیس 
حکیم فردوسی فردیس استان البرز افزود: اکنون 
دانشگاه فرهنگیان ۹۴ هزار و 5۰۰ دانشجومعلم 
دارد. وی بیان کرد: امسال ۲5 هزار دانشجومعلم 
جدید پذیرفته می شوند. شیوه جدید جذب 
معلم در دستور کار قرار دارد که بعد از تصویب در 
سازمان اداره استخدامی و سایر نهادها شیوه های 
جدید جذب دانشجومعلم و معلم را هم دنبال 

خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه معلم باید انگیزه ساز باشد نه 
انگیزه سوز،  فرصت ساز باشد نه فرصت سوز، 
گفت: معلم مانند بازیگری روی سن تئاتر است. 
هیچ عــامــل بــیــرونــی بــه غیر از مخاطب نباید 
تأثیرگذار باشد. پرویز انصاری راد؛ معاون امور 
دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور نیز گفت: 
برای اینکه معلم، شایسته و حرفه ای شود به طور 
حتم  باید نسبت به کسب علم و دانش تالش کند 
و مهارت های معلمی، روش های تدریس و طراحی 
آموزشی ارزش های اخالقی و نگرش های اخالقی  
را بگذراند.  مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز 
در این آیین گفت: این دانشجویان، ورودی سال 
۹۷ بودند که در مهر سال ۱۴۰۱ به عنوان معلم در 

مدارس کشور مشغول می شوند.
حجرگشت گفت: در ســرانــه آمــوزشــی، استان 
البرز مشکالت عدیده ای دارد. در بعضی مناطق 
مدارس دو نوبته است با تراکم باالی ۳5 تا ۴۰. هر 
آنچه بتوانیم بــرای خدمت به دانــش آمــوزان در 

دانشگاه فرهنگیان تالش خواهیم کرد.
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تمهیدات الزم برای تردد زوار از مرز مهران اندیشیده شد
ایالم   معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایالم گفت: 
تمهیدات الزم بــرای سهولت تــردد زوار از مــرز مهران 

اندیشیده شده است.
محمدسبحان حسنی گفت: مــرز مــهــران در استان 
ایــالم هر ســال میزبان زائـــران اباعبدهللا الحسین)ع( 

بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری در ادامــه ضمن 
اشاره به وظایف دستگاه های خدمت رسان اظهار کرد: 
با توجه به مجوز تردد انفرادی به زوار برای حضور در 
مراسم دعای عرفه در کربالی معلی، دستگاه های اجرایی 
و خدمات رسان باید آمادگی الزم را برای ارائه خدمات 

مناسب داشته باشند.

وی در توضیح وضعیت حمل و نقل زائران از پایانه های 
استان افــزود: انتقال زائــران و تأمین اتوبوس از دیگر 
اولویت هایی اســت که باید توسط اداره حمل و نقل 
پایانه های استان و شرکت جوان سیر متناسب با ورود و 

خروج، برنامه ریزی الزم انجام گیرد.
حسنی در ادامــه با اشــاره به اینکه اربعین امسال در 

فصل گرم سال است، اضافه کرد: با توجه به گرمای هوا، 
بایستی خدمات رفاهی و بهداشتی متناسب با دمای 

هوا فراهم شود.
گفتنی است در این جلسه در خصوص اقدامات الزم 
برای تأمین نظم و امنیت، استقرار آمبوالنس، اسکان 

و تغذیه اضطراری بحث و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

خبر
کرمانشاه

   تولید سنگین ترین چغندر کشور 
در سرپل ذهاب

مدیر جهاد کشاورزی سرپل ذهاب گفت: چغندرکار 
سرپل ذهابی با تولید چغندر ۱۲ کیلوگرمی رکورد 

تولید بزرگ ترین چغندر قند پاییزه را در کشور 

شکست. وی اظهار کرد: در عملیات کیل  گیری، از 
مزرعه نمونه چغندرقند پاییزه احمد نوروزی؛ 

کشاورز روستای ورکورک دهستان حومه، 
چغندرقند با وزن ۱۲ کیلوگرم برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی سرپل ذهاب در ادامه ضمن 

اشاره به تولید چغندر از این مزرعه نمونه گفت: 
پیش بینی می شود از این مزرعه نمونه ۱4۰ تن 
در هکتار برداشت شود که در صورت تحقق این 

عملکرد، رکورد بیشترین تولید چغندرقند پاییزه در 
سطح کشور در سرپل ذهاب ثبت خواهد شد.

وی در توضیح وضعیت خوب برداشت محصول از 
مزارع این استان ادامه داد: در سال زراعی ۱4۰۰-

۱4۰۱ با همت مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان 
یک  هزار و ۶۵۰ هکتار چغندرقند پاییزه در مزارع 

شهرستان کشت شد.

زيارتزيارتراه و شهرسازیراه و شهرسازی منابع طبیعیمنابع طبیعی

بهره برداری  ازمحور 
شهرکرد- مسجد سلیمان تا ۱4۰۳

چهار محال و بختیاری   معاون مهندسی و راه اداره کل راه 
و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از تکمیل محور شهرکرد- 

بازفت - مسجد سلیمان تا خرداد ۱۴۰۳ خبر داد.
حمید ربیعی اظــهــار کـــرد: در سفر ریــاســت جمهوری به 
چهارمحال و بختیاری ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور 
تکمیل پروژه شهرکرد- بازفت به مسجدسلیمان اختصاص 
یافته است. وی با بیان اینکه این طرح از سال ۸۹ آغاز شده 
است، عنوان کرد: طول کل طرح در موافقتنامه ۲۶5 کیلومتر 
می باشد. معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پروژه های مهم طرح در حوزه 
استحفاظی چهارمحال و بختیاری شامل شهرکرد به شلمزار، 

واریانت های »آلیکوه«، »چری« و »هونی« یا »تاراز« است.
ربیعی به پیشرفت فیزیکی پروژه ها اشــاره کرد و گفت: در 
حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرکرد به شلمزار 
۴۰درصد، واریانت آلیکوه ۸5 درصد، واریانت چری ۱۰ درصد 

و واریانت تاراز ۳ درصد می باشد.
معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری علت کندی اجرای این طرح را کمبود اعتبار دانست 
و اعالم کرد: در صورت تخصیص به موقع اعتبار، این محور تا 

خرداد ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.

راه اندازی مرکز ارائه خدمات به 
زائران عتبات عالیات در مرز مهران

آذربایجان شرقی   اعضای شورای اسالمی تبریز با الیحه 
دو فوریتی شهرداری بــرای ساخت مرکز خدمات و اسکان 
ــران عتبات عالیات در مــرز مهران  آذربــایــجــان شرقی به زائـ

موافقت کردند.
اعضای شورای اسالمی در هشتادمین جلسه علنی، الیحه 
دو فوریتی شهرداری مبنی بر مساعدت ۲۰میلیارد ریالی 
برای ساخت زائرسرا و مرکز خدمات اربعین حسینی به مردم 
استان و شهروندان تبریزی در این مرز را بررسی و به آن رأی 

مثبت دادند.
شهردار تبریز در این جلسه گفت: در دو سال گذشته به خاطر 
شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
با مشکل برگزار می شد؛ امــا با فروکش کــردن ایــن ویــروس، 
فعالیت های فرهنگی افزایش  یافته اســت. در همین راستا 
امسال مراسم اربعین برگزار و پیش بینی می شود ۴ میلیون نفر 

در این مراسم حضور یابند.
یعقوب هوشیار با بیان اینکه بیشتر استان ها در این زمینه 
فعال بوده اند، افزود: شهرداری مهران در این خصوص زمینی 
در اختیار ستاد عتبات استان های مختلف قرار داده  است که 
اگر مرکز مذکور ساخته نشود، زمین  اهدایی به شهرداری مهران 

بازگردانده می شود.

سهم عوامل انسانی در آتش سوزی 
منابع طبیعی استان کرمان

کرمان   مدیر کل منابع طبیعی جنوب استان کرمان گفت: 
طبق بررسی های انجام شده بیش از ۹5 درصد آتش سوزی ها 

در عرصه های منابع طبیعی ناشی از عوامل انسانی است.
حمزه احمدی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۹۴۰ هزار 
هکتار وســعــت مــراتــع و بیش از ۴۸۰هــــزار هکتار وسعت 
جنگل های جنوب استان اســت، اظهار کــرد: یک میلیون و 
ــزار هکتار نیز وسعت عرصه های بیابانی در جنوب  ۲۶۰هـ
استان کرمان است که بیش از ۳۹۰ هزار هکتار از این عرصه ها 
را کانون های بحرانی فرسایش بادی تشکیل می دهند و مواردی 
چون کم آبی، گرما، کاهش بارندگی، خشکسالی و... ضرورت 
اجرای طرح های بیابان زدایی را در این منطقه بیشتر کرده است. 
وی با بیان اینکه هر سال در فصل تابستان، شاهد حریق هایی 
در عرصه های منابع طبیعی هستیم، گفت: طبق بررسی ها و 
تحقیقات انجام شده عوامل انسانی، عامل بیش از ۹5 درصد 

از این حریق های ایجاد شده است.
وی ادامه داد: سعی کردیم مناطق هدف و بحرانی را شناسایی 
کــرده و برگزاری دوره هــا و کالس های آموزشی و ترویجی را با 

جوامع محلی داشته باشیم.
وی ادامه داد: شرایط دمایی در این فصل حتی وجود یک تکه 

شیشه می تواند سبب وقوع حریق شود.



۵۰۰ هزار شغل 
توسط کمیته 
امداد ایجاد 
می شود

قائم مقام کمیته امداد 
با اشاره به اینکه 
کارآفرینی یکی از 
مهم ترین سیاست ها در 
راستای توانمندسازی 
مددجویان بوده 
گفت: طی سال جاری 
۵۰۰ هزار شغل در 
کشور ایجاد می شود. 
مصطفی خاکسار 
افزود: کمیته امداد، 
پرچمدار کمک به 
محرومان است.

خبر

دانشگاه 
شهرکرد 
در جمع 
مؤثرترین 
دانشگاه های 
جهان 

شهرکرد  
 سرپرست دانشگاه 
شهرکرد گفت: 
بر اساس آخرین 
رتبه بندی پایگاه 
بین المللی کالریویت 
آنالیتیکس، دانشگاه 
شهرکرد در جمع 
مؤثرترین دانشگاه های 
جهان قرار گرفت.
یاسر پیرعلی افزود: 
براساس گزارش پایگاه 
شاخص های اساسی 
علم )ESI( مؤسسه 
کالریویت آنالیتیکس 
)ISI(، دانشگاه شهرکرد 
موفق شد نام خود را بین 
اثرگذارترین دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی 
جهان به ثبت برساند.
وی تصریح کرد: 
اطالعات این پایگاه هر 
دو ماه یک  بار روزآمد 
می شود.
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افقی ◾
ــالــگــردان در دسته  ــرد ب  1. نــوعــی هــواگ
چندپروانه ها با چهار پروانه- ظرف آب 
کوچک دربــدار 2. سالن انتظار هتل – 
ساقه زیرزمینی گیاهان - آخرین پادشاه 
عـــراق کــه بــا کــودتــای عبدالکریم قاسم 
برکنار شــد و بــه قتل رسید 3. مخترع 
تلفن – ســود و فــایــده – واکــســن ایرانی 
کــرونــا – صــوت نــدا 4. دشمنی – غله 
استراتژیک - بشریت 5. پسوند تکرار 
- آدمیان – گــروه شغلی 6. انگور نارس 
- فوق ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن- 
برشته 7. لون و فام – شدنی – پرده داری 
خانه کعبه 8. ورقــه مــوج دار سیمانی – 
آرام گرفتن 9. مهر معروف – نوار پارچه ای 
بــاریــک و بــلــنــد – از شیخ نشین های 
حــاشــیــه خــلــیــج فــارس 10. الیـــه درونـــی 
لباس -  ســوره 113 قــرآن کریم - کاغذ 
پوستی 11. فــوری – صــبــرزرد – بیماری 
ــه بــعــد از  مــســری جــنــوب شــرق آســیــا ک
شــیــوع کــرونــا بــه فــرامــوشــی سپرده شد 
12. بخشی  از دستگاه گــوارش – محل 

عبور - ارجــح 13. مایه حیات – اجــرای 
حرکات نمایشی در کاراته – جمله ای که 
قابلیت راستی آزمایی دارد  - الستیک 
مرتجع 14. فیلسوف انگلیسی قرن 18 
 و 19 مــیــالدی - اعــتــراف کــردن - شیشه 
15. اســـب مــوردعــالقــه خــســروپــرویــز – 

منجم دانمارکی و از دستیاران کپلر

عمودی ◾
ــاوان – موسیقی  ــ  1. خــانــه کــوچــک – ت
نظامی 2. پارچه شناور در اقیانوس ها 
ــه قــائــمــه -  ــ ــم زاویـ ــزار هــنــدســی رسـ ــ – ابـ
پــرورنــده 3. مــایــه حــیــات – اصلی ترین 
عــامــل تــبــدیــل شــدن یــک فیلم نامه به 
یــک فیلم سینمایی یــا فیلم تلویزیونی 
است- آب بند 4. بسیار قدیمی – کفش 
چرمی پاشنه دار – مقابل جزئی 5. پول 
خرد آمیتاباچان – خودخواهی – ضمیر 
 اتحاد 6. برج کبوتر – زنده کننده - امتداد 
7. بافت چرب و سفیدرنگ بدن انسان 
ــوشــیــده - شایستگی  و حـــیـــوانـــات- پ

8. موضوع رساله – آرایــش سینمای – 

کثرت – زادگاه رازی 9. ماسک – الیه به الیه 
- تربت 10. دریچه چشم – حدفاصل مچ 
تا زانو – کمان صورت 11. اندک – مقابل 
بازکردن - میهمانی 12. مجانی – راستگو 
– قطر درونــی لوله تفنگ 13. از مبطالت 
روزه -  کرایه کاالی به انبارسپرده شده - نت 
منفی14. همزمان – شهری در فلسطین 
اشغالی – مظهر صالبت 15. سوخت 
مــوشــک – دســتــگــاه بین المللی یکاها 
-هریک از جانوران بندپا با سر ، سینه ، 

شکم ، و معموالً بال و شاخک

جدول     ۸۴۰۸
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 1 ق ی  چ  ی  ب ر گ  ر د ا ن   ا س ب
 2 ا   ک و ز ه   ه ا   ق ر ق ی   

 3 ب ش   م م   پ ر ر و   ج  ا ن ب
 4 ل ی  ب ی    ف ت و س ن ت ز   و ل
 5 م   ک و ا ل ا   ی  و ن   ت س و
 6 ه ش   ر س ا ن ه   س ب ا ک   ب
 7   ک و ی    خ  س ر و   ا ی  ث ا ر
 8 س ر ا   ا ن ی  م ی  ش ن   ی  ک ی 
 9 ف ی  گ  و ر   ل ا ر و   ک ر ب  

 10 ا   ر ی  و س   ن ا س ز ا   ر س
 11 ر ب ا   ن ب ا   ن ت و ر ک   و
 12 ش و   ت د و ی  ن گ  ر   ی  ا ر د
 13 ی  ر ن ا   س ا ح  ر   د ز   ش و

 14   د ی  ت ا   د ا   ق و م س   ک
 15 ب ا ل   ک ر ی  س ر و ن ا ل د و
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خبر لرستان   اســتــان لرستان 
ــاع مــتــبــرکــه و  ــقـ بـــا وجـــــود بـ
امــــــامــــــزادگــــــان شـــاخـــص، 
ــل زائــــــــــران و  ــیـ ــان خـ ــ ــزب ــ ــی مــ
مــســافــران تابستانی اســت 
که از جای جای ایــران به نیت 
زیارت، راهی این خطه در غرب کشور می شوند.

ــان از کــوهــدشــت  ــتـ ــن اسـ ــ ــاکـــن مــذهــبــی ای امـ
و نــورآبــاد گرفته تا خــرم آبــاد و بروجرد در غرب 
کــشــور شناخته  شــده انــد بــه  طـــوری  کــه برخی 
امامزادگان در ایام تعطیالت نوروز میزبان حضور 

ده هزارنفری زائران هستند. چند

امامزاده زید بن علی)ع( ◾
مقبره زید بن علی )ع( در محله ای به همین نام، 
در غرب مسجد جامع خرم آباد و در مرکز بازار 

روز این شهر قرار دارد.
حریم مقبره 6 هزار مترمربع وسعت دارد که در 
گذشته گورستان بوده است. در میان این زمین، 
مقبره ای وجود دارد که آیات و کلمات مقدس را با 
خط نسخ و به  طور برجسته بر آن نقش کرده اند.
بنای کنونی مقبره به سال 1307 هجری قمری 
مربوط می شود. بر اساس سنگ نبشته بنا که به 
خط کوفی است، این مقبره در سال 404 هجری 
قمری به  فرمان بدر بن حسنویه ساخته  شده و 
به زید بن علی بن حسین بن علی بن طالب )ع( 

تعلق دارد.
در حال حاضر به دلیل قرارگیری این امامزاده 
در مرکز بازار شهر خرم آباد، حریم این بقعه به  
وسیله مغازه هایی احاطه  شده که برای توسعه 
گردشگری مذهبی در خرم آباد نیاز به آزادسازی 

حریم این بناست.

امامزاده جعفر)ع( بروجرد ◾
امامزاده جعفر)ع( به عنوان یک بنای مذهبی 

و تاریخی در قسمت شرقی شهر بروجرد واقع  
شــده اســت کــه بــه استناد کتیبه های موجود 
امامزاده جعفر)ع( فرزند امام موسی کاظم)ع( 
است؛ اما برخی از منابع و متون تاریخی با پنج 
واسطه نسبت این امامزاده را به امام سجاد)ع( 

مرتبط می سازند.
ــگــاه،  ســاخــتــمــان گنبد هــرمــی شــکــل ایـــن آرام
نــمــونــه ای بسیار زیــبــا از هنر و معماری عهد 

سلجوقی است. 

ایــن مقبره در ســال 1208 به  فرمان تقی خان؛ 
ــان بــروجــرد تعمیر و مرمت  شده  حاکم آن زم
است. در محوطه این امامزاده 50 اصله درخت 
موجود است که دو اصله آن چنار است و یکی از 

آن ها 380 سال قدمت دارد.
امــامــزاده جعفر)ع( شهرستان بــروجــرد عالوه 
بر اینکه محل برگزاری مراسم  مذهبی بروجرد 
است، به  عنوان یکی از جاذبه های مذهبی غرب 

ایران هر سال پذیرای زائران زیادی است.

شهرستان دلفان میزبان چهار امامزاده ◾
شهرستان دلفان با 2 هــزار و 740 کیلومترمربع 
مساحت در شمال غربی استان لرستان و در میان 
سلسله جبال زاگــرس قــرار گرفته و اطــراف آن را 
کوه های سر به فلک کشیده مهراب، گرین و سفره 
کوه احاطه کرده است. هر سال شاهد حضور هزاران 
گردشگر مذهبی در ایام مختلف سال به  ویژه در ایام 

نوروز در این شهرستان باستانی هستیم.
گفتنی است این شهرستان، سعادت میزبانی 
امــامــزاده ابراهیم )ع( معروف به بابای بــزرگ، 
ــان احــمــد و مــحــمــود)ع( و امــامــزاده  ــامــزادگ ام

محمد)ع( معروف به پیرمحمد را دارد.

دیار دلفان  ◾
بارگاه ملکوتی امامزاده ابراهیم)ع( از فرزندان 
امــام موسی کاظم)ع( در فاصله 65 کیلومتری 
جنوب غربی نورآباد، مرکز شهرستان دلفان قرار 
دارد و پس از عبور از البه الی درختان کهنسال 
بــلــوط، آرامــگــاه ایــن ســاللــه رســــول هللا)ص( در 
دهــکــده ای زیبا در دامنه کوه های سر به فلک 

کشیده مهراب و سرکشتی نمایان می شود.
ــزرگــوار بــر هیچ کس  ــن ب معجزات و کــرامــات ای
پــوشــیــده نیست و عــالقــه مــنــدان و شیفتگان 
اهل بیت)ع( هر سال از راه دور و نزدیک به زیارت 

این فرزند رسول خدا می آیند.

درب گنبد؛ شهری زیارتی با هزاران زائر ◾
شهر زیــارتــی درب گنبد، از شــهــرهــای تابعه 
کوهدشت است که یکی از نوادگان امام موسی بن 
ــزاده محمد؛ مــعــروف به  ــام ــام ام جــعــفــر)ع( بــه ن

»شاهزاده محمد« در آن آرام گرفته است.
این شهر به واسطه وجود مرقد مطهر این امامزاده 
به یکی از اماکن زیارتی غرب کشور تبدیل شده 
که هر سال در ایام نوروز و تابستان پذیرای زائران 

بسیاری از استان های همجوار لرستان است.

امامزادگان لرستان 
مأمن مسافران تابستانی

خبرخبر
روزروز

بوشهر   اســتــانــدار بوشهر گــفــت: بــا فــعــال ســازی 
واحدهای راکــد در استان زمینه ایجاد 2 هــزار فرصت 

شغلی در استان فراهم می شود.
احمد محمدی زاده در نشستی بــا مسئوالن حــوزه 
اقــتــصــادی و صنعتی اســتــان بوشهر افـــزود: در زمــان 
حاضر 60 واحد صنعتی راکد و 50 واحد نیمه  راکد در 

استان وجود دارد که باید در سال جاری به چرخه تولید 
بازگردند.

وی بیان کرد: رفع مشکالت واحدهای صنعتی راکد و 
ارائه تسهیالت به این مجموعه ها در دستور کار قرار دارد 

و امید می رود به اهداف مورد نظر برسیم.
محمدی زاده با اشاره به تشکیل شورای سرمایه گذاری 

و اشتغال بــا هــدف روان ســازی ایــن مسیر در استان 
بوشهر گفت: هرچند در گذشته به عنوان سرمایه ستیز 
و سرمایه گریز مشهور بــودیــم؛ امــا باید بدانیم بــرای 
عمران، آبادی، توسعه و اشتغال، هیچ راهی جز حضور 

سرمایه های مردم در میدان نداریم.
وی ادامــه داد: کل منابع عمرانی استان بوشهر تنها 

هزارمیلیارد تومان است. این در حالی است که فقط یک 
پروژه اقتصادی به تنهایی با هزار و 600 میلیارد تومان در 

این استان اجرا می شود.
استاندار بوشهر یــادآور شد: باید به بخش خصوصی 
با روان سازی و سرعت بخشی در فرایند سرمایه گذاری 

کمک کرد. 

خبر
سیستان و بلوچستان

   خدمات سالمت به زائران بیت اهلل الحرام 
در فرودگاه زاهدان 

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: خدمات 
سالمت به یک  هزار و ۵۶۶ زائر بیت اهلل الحرام در 

فرودگاه بین المللی زاهدان به منظور صیانت از 
سالمت زائران ارائه شده است.

دکتر خداداد شیخ زاده اظهار کرد: به منظور صیانت 
از سالمتی زائران خانه خدا تمهیدات الزم توسط 

همکارانمان در مرکز بهداشت زاهدان صورت گرفت. 

در همین راستا قبل از اعزام زائران به خانه خدا با 
حضور تیم های بهداشتی مرکز بهداشت زاهدان 

در فرودگاه بین المللی زاهدان آموزش های الزم 
درخصوص پیشگیری از انواع بیماری ها و همچنین 
نحوه مراقبت از بیماران مبتال به دیابت و فشار خون 

ارائه شد.  معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: 

مرحله بعدی فعالیت های همکارانمان در مجموعه 
بهداشتی همزمان با بازگشت حجاج عزیز از این 

سفر معنوی آغاز خواهد شد.

یگان حفاظت از 
میراث فرهنگی استان اردبیل

 کمبود نیرو دارد

اردبیل   فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل 
گفت: یگان حفاظت مــیــراث فرهنگی استان، 

کمبود نیروی انسانی دارد.
سرهنگ نــاصــر شــکــری اظــهــار کـــرد: همکاری 
با نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه، مرزبانی و 
استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی به ویژه تشکیل 
انجمن های میراث فرهنگی در دستور کار یگان 

حفاظت میراث فرهنگی استان قرار گرفته است.
وی افــــزود: یــگــان حــفــاظــت، پیشانی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
مقابله با تاراج میراث فرهنگی بوده و همه رؤسای 
شهرستان ها باید با تمام قــوا با یگان حفاظت 
به منظور حفظ و صیانت از آثار تاریخی استان 

همکاری کنند.
وی با اشاره به اهمیت تشکیل انجمن های مردمی 
مــیــراث فرهنگی در شــهــرهــا، مــراکــز بخش ها، 
دهستان ها و روستاهای استان با به کارگیری 
ظرفیت فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها 
و شــورای اسالمی گفت: بسیاری از حفاری های 
غیرمجاز آثار باستانی نهفته در دل خاک به علت 
ناآگاهی مردم از پیامدهای این کار صورت می گیرد 
و الزم است در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی 

استان فرهنگ سازی و اطالع رسانی انجام شود.
وی ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی باید استفاده از ظرفیت رسانه ها، 
فضای مجازی و سایر امکانات ارتــبــاط جمعی 

اطالع رسانی الزم را در این خصوص انجام دهد.

یک هزار و ۳۶۶ واحد 
در شهر زلزله زده »سی سخت«

 تحویل مردم شد

کهگیلویه و بویراحمد   استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: یک هزار و 366 واحد در شهر 
زلزله زده سی سخت بازسازی و تحویل مردم شده 
است. سید علی احمدزاده در خصوص وضعیت 
بازسازی  شهر زلزله زده سی سخت ادامه داد: در 
زلزله 5.6 ریشتری 29 بهمن سال 1399 در شهر 
سی سخت 3هــزار و 46 واحــد مسکونی آسیب 
دید که از این تعداد یک هزار و 562 واحد کامالً 

تخریب شد.
وی بیان کرد: از مجموع یک هزار و 562 واحدی که 
به طور کامل تخریب شدند، 900 واحد شهری و 
662 واحد روستایی است که یک هزار و 366 واحد 

به طور کامل بازسازی و تحویل مردم داده شد.
ــاری برخی از  ــد ک احــمــدزاده ضمن اشـــاره بــه رون
متراژها ادامــه داد: 196 واحــد در مرحله سقف 
ــرای سایر واحــدهــا چــون از  و نــازک کــاری اســت. ب
متراژی که پیش بینی شده بیشتر است، منتظر 
تسهیالت ایم که نیاز اســت بانک ها به ایــن کار 
سرعت ببخشند. رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی پیرامون پرداخت تسهیالت تکمیلی، 
گفت: پــرداخــت تسهیالت تکمیلی در استان 
کهگیلویه و بویراحمد به کندی پیش می رفت 
که استاندار ورود پیدا کرد. بانک های عامل هم 

همراهی کردند و تسهیالت در اختیار قرار گرفت.
اکبر نیکزاد افــزود: پیگیر اختصاص تسهیالت 
تکمیلی برای 200 واحد باقی مانده هستیم؛ اما 
برخی  واحــدهــایــی کــه تحت پوشش نهادهای 
حمایتی هستند نتوانستند تسهیالت تکمیلی 
دریافت کنند که طبق رایزنی های صورت گرفته قرار 
شد هم از طریق نهادهای حمایتی و هم از حساب 
100 حضرت امام)ره( کمک شود تا واحدها سریع تر 

تکمیل و به بهره برداری برسند.

اماکن مذهبی استان لرستان از کوهدشــت و نورآباد گرفته تا خرم آباد و 
بروجرد در غرب کشور شناخته  شــده اند به  طوری  که برخی امامزادگان 

در ایام تعطیالت نوروز میزبان حضور چند ده هزارنفری زائران هستند. گزيدهگزيده

مــدیــر  آذربایجان غربی   
عامل شرکت گاز آذربایجان غربی 
ــاالی 20  ــای بـ گــفــت: 300 روســت
خانوار در این استان تا پایان سال 
جاری از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند 
شد. علیرضا شیخی اظهار کرد: از مجموع 2هزار 
و 872 روستای آذربایجان غربی، بیش از 2 هزار 
و 230 روستا باالی 20 خانوار جمعیت است که 

گازرسانی به آن ها در اولویت قرار دارد.
ــه داد: هــم اکــنــون گــازرســانــی بــه 600  وی ادامـ
روستای آذربایجان غربی در دست اقدام است 
که طبق برنامه ریزی انجام شده، مشعل گاز 300 

روستا تا پایان سال روشن خواهد شد.
مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان  غربی افزود: 
همچنین گازرسانی به بیش از 200 روستای این 

استان در مراحل پیمان گذاری قرار دارد که بر این 
اساس پیش بینی می شود تا پایان سال 1402 
ضریب نفوذپذیری گاز در روستاهای باالی 20 

خانوار استان به باالی 90 درصد برسد.
شیخی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار 
و 430 روستای باالی 20 خانوار آذربایجان غربی 
از نعمت گار برخوردار است، اضافه کرد: ضریب 
نفوذپذیری گاز در روستاهای استان 76 درصد 
بــوده که طی دو سال آینده و اجــرای طرح های 

گازرسانی، این میزان باالتر خواهد رفت.
وی گفت: آذربایجان  غربی استانی کوهستانی 
و سردسیر است که تا یک دهه گذشته یکی از 
استان های کم برخوردار در حوزه گازرسانی بود؛ 
ولی اکنون به استانی به نسبت برخوردار تبدیل 

شده است.

گلستان   رئــیــس حفاظت و 
اطالعات دادگستری گلستان به 
منظور مشارکت مردم در مبارزه با 
فساد، سامانه پیامکی سوت زنی 

را راه اندازی کرد.
رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری گلستان 
اظهار کرد: سامانه پیامکی سوت زنی، به منظور 
حــفــاظــت اطــالعــات دادگــســتــری گلستان و 
مشارکت مردم برای جلوگیری و مبارزه با فساد 
راه انـــدازی شــد. مهدی رزاقــی نــژاد اظهار کرد: 
ایــن سامانه پلی اســت بــرای ارتباط با کسانی 
که می خواهند فساد اداری و کارچاق کنی در 
دستگاه قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه 
ــای بــازرســی، اداره ثبت اسناد و  شامل اداره هـ
امــالک، پزشکی قانونی و اداره کل زنــدان هــا و 

همچنین وکال و کارشناسان را در استان افشا 
کنند. به گفته وی گسترش زمینه مشارکت 
مردمی در امر نظارت همگانی، پیشگیری از بروز 
تخلف و جرم، ارتقای سالمت نظام اداری، مقابله 
با فساد و توسعه فرهنگ قانون مداری از اهداف 

سامانه سوت زنی است.
رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری گلستان 
ادامه داد: مردم می توانند سوء جریان های مالی 
و فساد اداری را به شماره 09111758367 پیامک 
کنند و شماره تماس 1580 هم در طول شبانه روز 
گــزارش هــای مردمی را در ایــن زمینه دریافت 
می کند. وی در انتها یادآور شد: افراد می توانند 
حضوری هم گزارش های خود از متخلفان را به 
ستاد خبری حفاظت و اطالعات دادگستری 

استان اعالم کنند.

۳۰۰ روستای آذربایجان غربی 
تا پایان سال گازدار خواهد شد

راه اندازی سامانه پیامکی سوت زنی 
در دادگستری گلستان

خبرخبر

واحدهای راکد استان بوشهر 2 هزار فرصت شغلی ایجاد می کنند
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