
گــردشــگــری کــشــاورزی یــا »اگــروتــوریــســم« یکی از 
ظرفیت های بالقوه خراسان رضوی است که تاکنون 

به  صورت حرفه ای و جدی به آن نگاه نشده است.
گردشگری کشاورزی، عملی برای جذب گردشگران به 
یک منطقه برای اهداف کشاورزی است.  گردشگری 
کشاورزی با جذب گردشگران به مناطق روستایی 
سبب ایجاد شکلی از آرامش روحی و روانی در آن ها 
شده که به دنبال روند رو به رشد نوعی گردشگری 
است که هم آموزشی و هم تفریحی است. همچنین 
ایــن نــوع از گــردشــگــری، گزینه دیــگــری بــرای تنوع 
فعالیت های کشاورزان کارآفرینی است که مایل به 
مزرعه  در  میهمان نوازی  و  کــشــاورزی  فعالیت های 
خویش بوده و این امر فعالیت های اقتصادی بیشتری 
را در مناطق روستایی به ارمغان می آورد. گردشگری 

کشاورزی در دو دهه میالدی اخیر 
در کشورهای توسعه  یافته شکل 
حال  در  کشورهای  در  و  گرفت 
 توسعه ای همچون چین از سال 

2004 بر آن تمرکز شد ... 

به منظور رفع موانع

تولیدکنندگان از سازمان های حمایتگر انتظار حمایت دارند

گردشگری کشاورزی 
ظرفیتی جدید در 

اشتغال زایی روستایی
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با افزایش دو برابری تعداد بیماران

کرونا در اصفهان 
جوالن می دهد

نرخ ازدواج در کرمانشاه 
باالتر از میانگین کشوری است

کردستان روز جمعه 
میزبان رئیس جمهور است

گردشگری خنک در فصل تابستان

»غار سهوالن« 
دومین غار بزرگ آبی ایران

کمبود ۲۲۰ هزار  معلم 
در وزارت آموزش و پرورش
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۲۸ درصد معادن کشور
 غیرفعال است

تجارت  و  مــعــدن  صنعت،  وزیـــر  کرمان   
گفت: ۱0هزار معدن در کشور داریم؛ اما از 
نظر ذخایر و ظرفیت، 2۸ درصد از این تعداد 
و  مصالح  معادن  عمدتاً  که  است  غیرفعال 

سنگ های ساختمانی است.
از  بــهــره بــرداری  آیین  در  امین  فاطمی  رضــا 
خط سوم کنستانتره گهرزمین در سیرجان 
با بیان اینکه ۵00 میلیون تن استخراج مواد 
سال  ــزود:  افـ دارد  وجــود  کشور  در  معدنی 
میلیون   4.۵ فقط  فروشی  خام  در  گذشته 
نیمه خام  گرفتار  اما  داشتیم؛  تن صــادرات 

فروشی هستیم.
وی اظهار کرد: بیش از 7 میلیون تن فوالد 
حالی  در  کــردیــم  صــادر  کشور  از  نیمه خام 
وارد  فلزی  ورق  کــه  داریـــم  شرکت هایی  کــه 
می کنند. پس زنجیره تولید در کشور ناقص 

است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
اولویت ما تکمیل زنجیره های تأمین و توزیع 
متناسب  و  جغرافیایی  مناطق  در  مناسب 
کــرد: در تکمیل  اظهار  اســت  افــزوده  ارزش 
بیکاری،  و  داریــم  نقص  فوالد  تولید  زنجیره 
مهاجرت، آلودگی و انباشتگی نیز وجود دارد 
پایین  و  باال  نیز  معادن  زنجیره  سودهای  و 

است.
و صنایع  کــرد: در حــوزه معدن  وی تصریح 
برخورداریم  توانمندی  نیروهای  از  معدنی 
شرکت ها  ایــن  مالی  ــدرت  ق خوشبختانه  و 
بسیار افزایش پیدا کرده و از مسیر فرصت 
بلوغ صنعت و توانمندی مالی باید مسائل 

و مشکالت را رفع کنیم.
وزیــــر صــنــعــت، مــعــدن و تـــجـــارت افــــزود: 
ماست  اولویت  کردن شرکت ها  دانش بنیان 
بــزرگ شــدن، سایر  از  باید پس  و شرکت ها 
و  درآورنــــد  حــرکــت  بــه  را  فعالیت ها  رشــتــه 
مسئله اصلی با ایجاد تقاضا در شرکت های 

بزرگ اتفاق می افتد.
وی ابراز کرد: شرکت هایی در کشور 70 هزار 
دارند.  خالص  سود  سال  در  تومان  میلیارد 
بنابراین یک شرکت ما سود خالصی بیش 

از بودجه عمرانی کل کشور دارد.
الــزام کــرده که  وی ادامــه داد: قانون معادن 
معدنی  منطقه  در  مــالــیــات  از  ــد  درصـ  ۱۵
نیز  وزارت صمت  و ۶۵ درصــد  هزینه شود 

به زیرساخت های صنعتی و معدنی بیاید.
فاطمی امین افزود: قانون بازگشت ۱۵درصد 
ــرای  ــت ب ــت مــطــرح کــردیــم و دولـ را در دولـ
 ۱40۱ بودجه  الیحه  در  را  آن  بــار  نخستین 
به مجلس فرستاد که مصوب شد و این ۱۵ 
جای  در  نمی تواند  قانوناً  امسال  از  درصــد 

دیگری هزینه شود.

درمان سرطان کودکان
 بدون عوارض میسر شد

مرکزی   یک فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان 
از درمان قطعی کودکان سرطانی با ترکیب دو دارو که خاصیت 

بیولوژیکی دارند، برای نخستین بار در استان مرکزی خبر داد.
وحید فالحتی گفت: تاکنون بیماران مبتال به AML-M3  که 
نوع پرومیلوسیتیک لوکمیا هستند از طریق روش های معمول 
و به عبارتی دیگر از طریق شیمی درمانی و استفاده از داروی 
آترا مراحل درمان خود را طی می کردند؛ اما در راستای مطالعات 
داروهـــای  از  اســتــفــاده  گرفته  بــررســی هــای صـــورت  و  بالینی 

بیولوژیک و جایگزین در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامــه داد: در درمــان چهار بیمار شرکت  کننده در یک 
مطالعه بالینی به جای داروی شیمی درمانی، ترکیب دو دارو 
که خاصیت بیولوژیک داشته و فاقد عوارض داروهای شیمی 
درمانی بودند، تجویز شد که با گذراندن مراحل درمانی، شاهد 
ــدی آن هــا بــودیــم. ایــن مهم در جــای خود  بهبودی ۱00درصــ
به خصوص به دلیل اینکه نخستین مورد در کشور است، 

پیشرفتی بزرگ و چشمگیر محسوب می شود.
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان تأکید کرد: 
تفاوت این دارو با داروی شیمی درمانی این است که بیماران، 
دیگر دچار عوارض شیمی درمانی نمی شوند. وی خاطر نشان 
کرد: داروی مورد استفاده در این روش درمانی در ایران موجود و 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد و مزایای این روش نسبت به 
شیمی درمانی، کاهش زمان بستری بیمار، کاهش هزینه های 

درمان و بار مالی و بهبود ۱00 درصدی بیمار است.

حمایت استانداری از چهارقلوهای کرمانی
چهارقلوهای  خانواده  با  دیــدار  در  کرمان  استاندار  کرمان  
کرمانی گفت: همه تالشمان را برای کاستن دغدغه های این 

خانواده به کار می گیریم.
محمدمهدی فداکار عصر دوشنبه با همراهی مدیر کل امور 
ــان و خــانــواده اســتــانــداری به دیــدار خــانــواده چهارقلوهای  زن
کرمانی رفت. وی در این دیدار که مدیران کل حوزه استاندار، 
راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، هالل  احمر و روابــط عمومی 
استانداری حضور داشتند، دغدغه ها و مشکالت این خانواده 

را در بخش درمان، مسکن، ایاب و ذهاب و... جویا شد.
ــواده 7 نــفــره، طی  ــن خــان فــداکــار بــا آرزوی سالمتی بـــرای ای

تماس های تلفنی پیگیر حل مشکالت آن ها شد.

با وجود تعیین مصوبه برای جلوگیری از افزایش اجاره بها

گوش موجران به مشکالت مستأجران بدهکار نیست
گلستان   با وجود تصویب بسته 
حمایتی برای مستأجران؛ اما شرایط 
بازار در گلستان بیانگر آن است که 
بخشنامه ها  به  بی توجه  مــوجــران 
اجــاره هــا  و  داده  جـــوالن  همچنان 

بیش از دو برابر شده است.
به گــزارش مهر،  نــرخ اجــاره در گرگان نسبت به 
سال قبل دو الی سه برابر افزایش یافته و شعار 
نکرده  دوا  از مستأجران  را  دردی  دادن مسئوالن 
است. آن ها یا مجبورند خانه را تخلیه نمایند و یا 

از افزایش رهن و اجاره تمکین کنند.

مستأجران مجبور به تمکین هستند ◾
بــنــگــاه مــعــامــالتــی مسکن در گــرگــان  یــک مــدیــر 
ــاره افزایش اجــاره گفت: بــرای شهرهای کمتر  درب
افزایش  تا ۱۵ درصد  نفر جمعیت  از یک میلیون 
سقف اجاره بها در نظر گرفته شده؛ اما مالکان با 

توجه به تورم و گرانی ها به این نرخ قانع نیستند.
میثم محمدی افزود: سال گذشته هم این مصوبه 
ابالغ شده بود؛ اما هر مالکی که به بنگاه مراجعه 
افزایش 30  تقاضای  مختلف،  عناوین  به  می کرد 

الی ۵0 درصدی اجاره بها را داشت.
مستأجران  از  بسیاری  قبل  ســال  کــرد:  بیان  وی 
یا  پایین تر  مناطق  بــه  و  کـــرده  تخلیه  را  خانه ها 
حاشیه شهرها و حتی روستاها رفتند. هم اکنون 
هم اوضاع بدتر از سال گذشته است و هر فردی 
عهده  از  نمی تواند  می کند  مراجعه  بنگاه  به  که 

خواسته های موجران برآید.
محمدی گفت: با وجود تنگناهای مالی، مستأجران 
از هزینه های اولیه زندگی خود کم کرده و مجبور 
این  غیر  در  زیرا  مالک اند؛  درخواست  تمکین  به 

صورت باید ملک را تخلیه کنند.
به  کــرد: در مناطق مختلف گرگان سال  بیان  وی 
از  کــه  می کنید  را مشاهده  جــدیــدی  ــراد  افـ ســال 
محالت باالتر به محالت پایین تر آمده و سلسله وار 
این روند از ناهارخوران به گرگانپارس، گرگان جدید، 

شهرک های کمربندی و حتی روستاها ادامه دارد.

عدم تمکین از مصوبه سقف اجاره بها جرم است ◾
رئیس اتحادیه امالک گرگان هم در این خصوص 
اجاره  سقف  تعیین  مصوبه  گذشته  سال  گفت: 
بها در گرگان اثرگذاری زیادی نداشت و بسیاری از 

موجران از این امر تمکین نکردند.
ــال قــبــل در  ــ مــحــمــدرضــا صــنــعــتــی افــــــــزود: سـ
خوش بینانه ترین حالت حدود ۱۵ الی 20 درصد از 
موجران این سقف را رعایت کرده و افزایش اجاره 

بهای آن ها بر اساس نرخ متعارف بود.
قیمت های  هــم  اکــنــون  هــم  ــرد:  کـ بــیــان  صنعتی 
نامتعارف اجاره بها در شهر گرگان وجود داشته و 
مالکان مبلغ اجاره را افزایش داده اند و این عددها 

بسیار غیرواقعی است.
وی ادامه داد: به همکاران در بنگاه ها تذکر دادیم 
که برای قیمت های نامتعارف قرارداد تنظیم نکنند؛ 
مــوارد معموالً  این  به شرایط موجود  توجه  با  اما 

رعایت نمی شود.
صنعتی با بیان اینکه مستأجر، مستأصل و گرفتار 
ــوده و مجبور اســت خانه را رهــن و اجــاره کند،  ب
اضافه کرد: قوه مقننه برای مالکان جریمه در نظر 

گرفته و اگر بخواهند دستور تخلیه خانه را بگیرند 
را داشت  اگر شرایط  و  داده  باید مفاصا حساب 

دادخواست آن ها ثبت می شود.
رئیس اتحادیه امالک گرگان توضیح داد: همکاران 
ــراردادی را خــارج از  ــ مــا در اتحادیه امــالک اگــر ق
سقف، بدون بیان میزان افزایش منعقد کنند، برای 
آن ها جرائمی تعیین شده و مدت یک سال جواز 
آن ها معلق می شود و دو برابر کمیسیون دریافتی 

باید خسارت دهند.

اختصاص ۱۵ درصد منابع بانک ها به مسکن ◾
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان 
خبرنگاران  با  گفت وگو  در  خصوص  ایــن  در  هم 
بیان کرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود دولت 
در عمل  اما  بسازد؛  واحد مسکونی  میلیون  یک 
400هــزار واحــد ساخته شد و این کمبود مسکن 

و  عرضه  بخش  در  تعادل  خــوردن  برهم  موجب 
تقاضا و همچنین افزایش نرخ مسکن و اجاره بها 

شده است.
شده  مقرر  افـــزود:  سیدالنگی  محمدرضا  سید 
تأمین مسکن، سالی 20 هزار  بــرای  دولــت فعلی 
تأمین  با  و  واحــد مسکونی در شهرهای گلستان 

زمین بسازد.
کردن  برطرف  ــرای  ب اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
مشکل افزایش اجــاره بها، دولــت اقــدام به ارائــه 
تسهیالت ودیعه مسکن کرده است، ادامه داد: از 
طرف دیگر دولت برای کنترل مبلغ اجــاره بها در 
شهرها با کمک مجلس افزایش 20 درصدی مبلغ 
اجاره بها را تصویب کرده و اجرای درست این قانون 
در مبایعه نامه هایی که در مشاوران امالک به ثبت 

رسیده است، قابلیت پیگیری دارد.
دولت  اقــدامــات  از  دیگر  یکی  گفت:  سیدالنگی 
برای کمک به موضوع اجاره بها، مسکن اجاره ای 
۹۹ساله است تا از طریق کمیته امداد به زوج های 

جوان کمک شود.
بــرای پرداخت  ــاره همکاری نکردن بانک ها  وی درب
افــزود: تمام بانک ها  تسهیالت در حــوزه مسکن، 

موظف شــده انــد تا ۱۵ درصــد از منابع خــود را به 
بخش تسهیالت در حوزه مسکن اختصاص دهند.

پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن ◾
مدیر کل راه و شهرسازی گلستان هم در خصوص 
که  مــاه  خـــرداد  تــا  گفت:  مستأجران  از  حمایت 
ثبت نام برای کمک ودیعه مسکن آغاز شد تا کنون 
3هزار نفر در گلستان متقاضی بهره مندی از این 

تسهیالت بوده و اقدام به ثبت نام کردند.
مهدی ملک افزود: شهرهای گرگان و گنبدکاووس 
را  مسکن  ودیــعــه  ــافــت  دری متقاضی  بیشترین 
حائز  متقاضیان،  از  درصــد   ۶2 تاکنون  و  داشته 
شرایط شناخته شده اند که اعطای تسهیالت به 

آن ها در حال انجام است.
بــه 2 هـــزار و 47۱  بــیــان کـــرد: در ســال ۱3۹۹  وی 
متقاضی و در سال ۱400 به 3 هزار و ۵۸0 متقاضی 

در سطح استان گلستان وام کمک ودیعه مسکن 
پرداخت شد.

ودیعه  کمک  وام  بــرای  ثبت نام  داد:  ادامــه  ملک 
مسکن از طریق سامانه جامع طرح های حمایتی 
مسکن وزارت راه و شهرسازی در بخش ثبت نام 

تسهیالت کمک ودیعه انجام می شود.
به  اشـــاره  بــا  گلستان  شهرسازی  و  راه  کــل  مدیر 
در  ودیعه مسکن  کمک  تسهیالت  اینکه سقف 
 70 ترتیب  به  شهری  نقاط  سایر  و  استان  مرکز 
و 40 میلیون تومان است، تأکید کرد: افــرادی که 
متقاضی دریافت تسهیالت ودیعه و اجاره مسکن 
هستند، باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری باشند.
ودیعه  تسهیالت  ســود  نــرخ  داد:  توضیح  ملک 
مسکن ۱۸ درصد بوده که ۵ درصد از این ۱۸ درصد 
یارانه ای و ۱3 درصد توسط مردم پرداخت می شود 

و طول دوره بازپرداخت، پنج ساله است.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تعیین سقف 
بــهــا، الزم است  ــاره  اجــ ــزایــش  اف ــرای  بـ مشخص 
ــعــزیــرات، نــظــارت  دســتــگــاه هــای نــظــارتــی مــانــنــد ت
از  اندکی  تا  باشند  بــازار داشته  این  بر  جدی تری 

مشکالت موجران کاسته شود.

سال قبل بســیاری از مســتأجران خانه ها را تخلیه کرده و به مناطق پایین تر یا 
حاشیه شهرها و حتی روستاها رفتند. هم اکنون هم اوضاع بدتر از سال گذشته 
اســت و هر فردی که به بنگاه مراجعه می کند نمی تواند از عهده خواســته های 

موجران برآید.
گزيدهگزيده



۲۸ خانه ایثار 
در کشور 
راه اندازی 
می شود

امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی؛ 
معاون رئیس جمهور 
گفت: با هدف ایجاد 
محیطی سالمت برای 
جامعه ایثارگران، در 
نظر داریم ۲۸ خانه 
ایثار را در حوزه های 
فرهنگی، تفریحی و 
ورزشی در استان های 
کشور  در راستای 
سالمت روحی و 
جسمی جامعه هدف 
خود ایجاد کنیم. 

خبر

خراسان رضوی   گردشگری 
کــشــاورزی یــا »اگروتوریسم« 
یــکــی از ظــرفــیــت هــای بالقوه 
خراسان رضوی است که تاکنون 
به  صورت حرفه ای و جدی به آن 

نگاه نشده است.
گردشگری کشاورزی، عملی برای جذب گردشگران 

به یک منطقه برای اهداف کشاورزی است. 
گردشگری کــشــاورزی بــا جــذب گــردشــگــران به 
مناطق روستایی سبب ایجاد شکلی از آرامش 
 روحــی و روانــی در آن هــا شده که به دنبال روند 
رو به رشد نوعی گردشگری است که هم آموزشی 

و هم تفریحی است.
همچنین این نوع از گردشگری، گزینه دیگری 
بــرای تنوع فعالیت های کــشــاورزان کارآفرینی 
اســـت کــه مــایــل بــه فعالیت های کـــشـــاورزی و 
میهمان نوازی در مزرعه خویش بوده و این امر 
فعالیت های اقتصادی بیشتری را در مناطق 

روستایی به ارمغان می آورد.
گردشگری کشاورزی در دو دهه میالدی اخیر 
در کشورهای توسعه  یافته شکل گرفت و در 
کــشــورهــای در حــال  تــوســعــه ای همچون چین 
از سال 2004 بر آن تمرکز شد، به  طوری  که در 
سال 2011 حدود 720 میلیون بازدید کننده را در 
حوزه گردشگری کشاورزی به خود جذب کرد و 
درآمدی افزون  بر 216 میلیارد »یوان« از این راه 

برای اقتصاد کشورش حاصل آمد. 
استان خراسان رضــوی نیز با توجه به حضور 
ــر و مــســافــر، یــکــی از  ــ ســـاالنـــه 30مــیــلــیــون زائ
پایگاه های مهم صنعت گردشگری کشور به 

شمار می آید. 

بنا بــر نظر کــارشــنــاســان، ایــن بخش می تواند 
در پیوند با سایر حــوزه هــای تخصصی؛ نظیر 
بخش کشاورزی پتانسیل های تــازه ای را فراهم 
آورد و ظرفیت جدیدی برای جذب و ماندگاری 
گردشگران ایجاد کند و اقتصاد روستایی را نیز 

متحول نماید.

ظرفیتی جدید ◾
امید رضوانی؛ مدرس حوزه گردشگری در این 
زمینه می گوید: صنعت گردشگری در خراسان 
رضوی همچون سایر مناطق کشور حتی جهان 
به  واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا، متحمل 

خسارت های سنگینی شده است. 

برنامه ریزان این بخش باید بکوشند این تهدید 
را به مدد ظرفیت های جدید، به فرصت تبدیل 
کـــرده و مانع آن شوند تــا ســرمــایــه گــذاری هــای 
صنعت گردشگری، در این بحران از دست برود.
سال گذشته مشاهده شد که کرونا موجب شده 
برخی افراد که در روستاها و یا حاشیه شهرهای 
بــزرگ باغ یا ویال داشتند، به این مکان ها پناه 
ببرند.  بنابراین کرونا در تغییر سیاق زندگی این 

افراد و همه ما تأثیر گذاشت.
وی با بیان اینکه از این فرصت باید استفاده کرد و 
ذائقه گردشگران را در این روند تحول سبک زندگی، 
به سفر به مناطق طبیعی ســوق داد، می گوید: 
تغییر بخشی از مقاصد گردشگری و استفاده از 

ظرفیت های تازه در این حوزه می تواند برای صنعت 
گردشگری فرصت های تازه ای فراهم کند.

در بسیاری از کشورها بخشی از تورهای توریستی 
مــربــوط بــه گردشگری کــشــاورزی اســت. مــا نیز 
اگر بتوانیم زمینه بازدید دوستداران طبیعت از 
محیط های کشت و کار و به  ویژه مزارع ارگانیک را 
فراهم کرده و حس تولید را به این گردشگران القا 
کنیم، قطعاً شاهد رشد عالقه مندی در این افراد 
خواهیم بود. به این طریق بستری فراهم می شود 
تا گردشگرانی که به نیت زیارت به مشهد سفر 
می کنند، انگیزه ماندگاری بیشتری در این شهر و 

استانمان داشته باشند.

توافق برای اگروتوریسم ◾
در همین زمینه رئیس سازمان نظام  مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با اشاره 
بــه توافقنامه بین دو وزارت جهاد کــشــاورزی و 
میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص بحث 
اگروتوریسم  اظهار می کند: در استان بحث اجرایی 
اگروتوریسم به سازمان نظام  مهندسی کشاورزی 
واگذارشده است. البته در توافقنامه مبادله شده 
در تهران، مشکالتی وجود دارد که باید برطرف شود.
سید احمد دلقندی می گوید: یکی از اهداف ما 
آشنایی مــردم با محصوالت کشاورزی است. 
موضوع دیگر، هدایت سرمایه گذاران به بخش 

کشاورزی و صنایع فراوری آن است.
ــل به  ــادی مــای ــ ــراد زیـ ــ ــد: افـ وی تــوضــیــح مـــی دهـ
سرمایه گذاری در این حوزه اند؛ اما آشنایی کافی 
با این مقوله ندارند. یکی از اهداف ما فراهم کردن 
زمینه این آشنایی و هدایت مؤثر سرمایه گذاران در 

این بخش است.

گردشگری کشاورزی ظرفیتی جدید در اشتغال زایی روستایی

خبرخبر
روزروز

کردستان روز جمعه میزبان رئیس جمهور است
کردستان  استاندار کردستان گفت: رئیس جمهور 
در بیست و هفتمین سفر استانی خود روز جمعه به 

کردستان سفر می کند.
اسماعیل زارعی کوشا اظهار کرد: آیت هللا سید ابراهیم 
رئیسی، جمعه )17 تیر( به کردستان می آید که امیدواریم 
مصوبات این سفر، زمینه ساز توسعه هر چه بیشتر 

استان باشد.
ــت،  ــان و وزرای دولـ ــن ســفــر، مــعــاون وی افـــــزود: در ایـ
رئیس جمهور را همراهی می کنند و هر شهرستان میزبان 

یکی از وزرا و یا همراهان رئیس جمهور خواهد بود.
استاندار کردستان اضافه کرد: برای برنامه ریزی سفر و 
پیگیری طرح های عمرانی، جلسات کارشناسی متعددی 

در سطح استان و ستاد دولت تشکیل و در این جلسات 
کارشناسی با همکاری نهادهای اجرایی، اولویت های 
استان احصا و برای اجرای طرح های اولویت دار تصمیم 

الزم اتخاذ شده تا در این سفر مصوب شود.
زارعی  کوشا با ابراز خوشحالی از سفر ریاست جمهوری 
بــه کــردســتــان تأکید کـــرد: حــضــور آیــت هللا رئیسی و 

هیئت دولت در استان، فرصت خوبی است تا با وضعیت 
منطقه بیشتر آشنا شده و برای رفع مشکالت استان 

تصمیم گیری شود.
استاندار کردستان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی 
مشکالت حوزه کاری خود را احصا و به استانداری اعالم 
کرده اند تا در سفر رئیس جمهور به استان بررسی شود.

خبر

جشنواره 
فرهنگی و 
هنری جوانی 
جمعیت 

مازندران  قرارگاه 
سالمت و جوانی 
جمعیت دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران در نظر 
دارد جشنواره فرهنگی 
هنری جوانی جمعیت را 
با اهداف ترویج فرهنگ 
ازدواج و فرزندآوری، 
آگاه سازی جامعه از 
مزایای جوانی جمعیت 
و چالش ها و تهدیدات 
سالخـوردگی جمعیت 
کشور در پنج محور 
برگزار کند.
این جشنواره در 
محورهای پوستـر و 
طـراحـی گرافیک، 
انیـمیشن، موشـن و 
کلـیپ، داستـان کوتـاه و 
فیلم نامـه، پیشنهادات 
و نظرات کاربردی و تیتر و 
جمالت کوتاه تأثیرگذار 
برگزار می شود.
بر پایه این خبر، مهلت 
ارسال آثار به جشنواره 
31مرداد ماه بوده و 
شرکت برای عموم آزاد 
است.

خبر
زنجان

   کنترل سفر ناوگان اتوبوسی در زنجان
 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجان گفت: طرح ویژه کنترل تأخیر در مبدأ و 
حین سفر ناوگان اتوبوسی در استان زنجان در 
راستای نظارت بر اجرای ضوابط حمل  و نقل 

مسافر و منشور حقوق مسافر در پایانه های 
مسافربری استان و شرکت های حمل  و نقل 

مسافری  همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.
جعفر قزوینیان اظهار کرد: طرح ویژه کنترل 

تأخیر در مبدأ حین سفر ناوگان عمومی حمل ونقل 

مسافر از 1۲ تا ۲1 تیر ماه از سوی معاونت حمل  
و نقل سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای به 

استان ابالغ  شده است. وی با بیان اینکه مطابق 
ضوابط حمل  و نقل مسافر و منشور حقوق مسافر، 

شرکت های حمل  و نقل موظف به ارائه خدمات 

مناسب اند، اضافه کرد:  در صورتی که تأخیر به هر 
دلیلی در مبدأ حرکت ناوگان اتوبوسی ایجاد شود، 

باید در مدت کمتر از یک ساعت، شرکت های حمل  و 
نقل نسبت به جایگزینی ناوگان مناسب بدون هیچ 

هزینه اضافی برای مسافران اقدام کنند.

آب شهرک صنعتی و پارکینگ
 اربعین مهران تأمین شد

ایالم    مدیر امور آبفا مهران گفت: آب شهرک 
صنعتی و پارکینگ اربعین در این شهرستان در 

آستانه اربعین 1401 تکمیل و تأمین شد.
 سجاد  سهرابیان اظهار کرد: با توجه به نام گذاری 
امــســال تــوســط رهــبــر معظم انــقــالب بــه سال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفــریــن« و در 
راســتــای اســتــمــرار در تولید و اشــتــغــال و رفع 
کمبود آب شهرک صنعتی ناحیه مهران، به 
صورت امانی نسبت به اجرای لوله گذاری با لوله 
پلی اتیلن ۹0 میلیمتر به طول حدود 3 کیلومتر 

اقدام نموده است.
وی با اشــاره به سایر خدمات آبفا شهرستان 
افــزود: همچنین در راستای مصوبات جلسه 
ستاد اربعین برای آبرسانی به پارکینگ اربعین، 
نسبت به اجرای 600 متر لوله گذاری با لوله 63 

پلی اتیلن اقدام شد.
مدیر امــور آبفا مهران در ادامــه ضمن تقدیر 
از تالش و فعالیت های مدیر عامل شرکت در 
راستای تأمین آب بــرای زوار اربعین حسینی 
ــا تـــالش مجموعه مــدیــریــت اســتــان  گــفــت: ب
و در رأس آن مهندس نــاصــری؛ مــدیــر عامل 
فعالیت های چشمگیری برای آبرسانی به پایانه 
مـــرزی مــهــران صـــورت گرفته و امــســال شاهد 

افزایش کمی و کیفی آب این منطقه هستیم.
وی تأکید کــرد: با توجه به افزایش دمــای هوا 
ضروری است مردم در مصرف آب صرفه جویی 

کنند.

ذخایر خونی سیستان و 
بلوچستان کاهش یافته است

سیستان و بلوچستان    ایــرنــا: مدیر کل 
انــتــقــال خــون سیستان و بلوچستان گفت: 
وضعیت ذخایر خونی استان کاهش یافته و 

نیازمند مشارکت و همکاری مردم است.
دکتر رضا عباسی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تا پایان خرداد ماه 1۸ هزار و 4۸1 نفر برای اهدای 
خــون به پایگاه ها و مراکز سازمان انتقال خون 
سیستان  و بلوچستان مراجعه کردند که 14هزار و 

۹۵۹ نفر از آنان موفق به اهدای خون شدند.
وی بیان کرد: از مجموع اهدا کنندگان خون در 
سیستان و بلوچستان ۹۵6 نفر زن و 14هزار و 3 

نفر مرد بودند.
مدیر کل انتقال خون سیستان و بلوچستان با 
بیان اینکه این میزان حدود ۵0 درصد نیاز استان 
را تأمین کــرده اســت، افــزود: متوسط میانگین 
درخــواســت ماهانه خــون و فــراورده هــای خونی 

استان 12 هزار و ۹26 واحد است.
وی بیان کرد: میزان مصرف خون و فراورده های 
خونی از ابتدای امسال تاکنون 3۸ هزار و 77۹ 
واحــد خــون و فــراورده هــا، 2۹ هــزار و 67۹ واحد 

گلبول قرمز، 4 هزار و 434 پالکت است.
عباسی با اشاره به اینکه کمبودها از پایگاه های 
معین در سطح کشور دریافت می شود، گفت: 
از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه 16 هزار و 446 
واحد خون از سایر استان ها به ویژه شهرهای 

تهران، بجنورد و سمنان دریافت شده است.

2 نرخی بودن ارز به صنعت 
دام و طیور آسیب زده است

البرز    علیرضا عباسی؛ نماینده مردم کرج، فردیس 
و اشتهارد در مجلس شورای اسالمی گفت: یکی 
از آسیب های جدی در حوزه صنعت دام و طیور، 
بحث دو نرخی بودن ارز است که به درستی تصمیم 
به اصالح گرفته شد و از طرف دیگر دولت ناگزیر بود 

این سیاست را انتخاب و اجرا کند.

گردشگری کشاورزی با جذب گردشگران به مناطق روستایی سبب ایجاد 
شکلی از آرامش روحی و روانی در آن ها شده که به دنبال روند رو به رشد 

نوعی گردشگری است که هم آموزشی و هم تفریحی است.
گزيدهگزيده
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ــوردی  ــانـ ــر کــل بــنــادر و دریـ بوشهر     مــدی
بوشهر گفت: بخش دریایی پایانه مسافری 
بین المللی دریایی بوشهر به منظور پشتیبانی 
از جام جهانی 2022 فوتبال در قطر تا پایان 

مرداد امسال به بهره برداری می رسد.
ــر کــل بــنــادر و  مــحــمــد شکیبی نــســب؛ مــدی
ــرخــی از فــعــاالن  ــرد: ب ــ ــوردی اظـــهـــار ک ــ ــان ــ دری
ــد کشتی های خارجی  اقــتــصــادی قصد دارنـ
را بــه  طــور چــارتــر اجـــاره کنند تــا در طــول جام 
جهانی فعالیت کـــرده و در خــط کشتیرانی 

بوشهر- دوحه اقدام به فعالیت و جابه جایی 
مسافر کنند.

وی گفت: شناورهای رو-رو پسنجر از شرایط 
بسیار خوبی برخوردارند و در حال آماده کردن 
مقدمات برای تردد یک شناور رو-رو پسنجر 
در طول دوران برگزاری جام جهانی فوتبال در 

مسیر بوشهر- قطر هستیم.
ــه مــنــظــور فعالیت هرچه  وی عــنــوان کـــرد: ب
بهتر در راســتــای پشتیبانی از جــام جهانی 
2022 قطر، زیرساخت های دریایی مناسب 

را در بندر بوشهر تأمین می کنیم. در حوزه 
شــنــاورهــا عالقه مند بــه فعالیت حداکثری 
بخش خصوصی هستیم و پیش بینی می کنیم 
تا پایان مهر مــاه ســال جــاری نخستین سفر 

دریایی از بوشهر به دوحه انجام شود.
مدیر کل بنادر و دریانوردی بوشهر اظهار کرد: 
سعی خواهیم کرد بهترین همکاری را با کشور 
دوســت و همسایه خــود؛ یعنی قطر داشته 
باشیم و در عین حال به بهترین شکل ممکن 
از فرصت اقتصادی برای کشور استفاده کنیم.

خبر خبر 

تماشاگران از 
»بندر بوشهر« به 
قطر سفر می کنند

اصفهان    در حــالــی کــه ایــن 
ــا شــاهــد کمترین مــیــزان  روزهــ
رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در ســطــح جــامــعــه هــســتــیــم و 
بسیاری از مــردم بــر ایــن بــاورنــد کــه بیماری 
کرونا از جهان رخت بر بسته، متأسفانه این 
بیماری در استان اصفهان دوباره با افزایش 

آمار ابتال و حتی فوتی همراه شده است.
در همین راســتــا سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان از افزایش تست های روزانه 
مثبت کــرونــا و تــعــداد بــیــمــاران بستری در 
بیمارستان ها خبر داد و گفت: در روزهــای 
یازدهم و دوازدهــم تیر ماه بعد از حدود سه 

هفته، فوتی کرونا در استان داشتیم. 
پژمان عقدک به ایسنا اظهار کرد: گزارش ها 
و آمارهای روزانه کرونا نشان داده در دو هفته 
گذشته تست های مثبت کرونا رو به افزایش 
بــوده است به طــوری که تقریباً در دو تا سه 
هفته قبل، کمتر از ۵درصـــد از تست های 
ــه مثبت می شد؛ ولی االن به 2۵ تا 30  روزان
درصد رسیده است. تست یک چهارم افرادی 
که به خاطر داشتن عالئم مشکوک، تست 
می دهند، مثبت می شود که نسبت به قبل 

افزایش زیادی دارد.

تعداد بیماران دو برابر شده است ◾
وی با بیان اینکه تعداد کل بیماران بستری در 
بیمارستان نیز نزدیک به دو برابر شده است، 
گفت: حدود ۵0 بیمار بستری در هفته های 
گذشته اکــنــون بــه 100 نفر رســیــده و تعداد 

بیماران بستری در آی سی یو هم تا حدودی 
افزایش پیدا کرده است. به نظر می رسد این 
روند ادامه دار خواهد بود. در استان های دیگر 
نیز کرونا روند افزایشی داشته و در کشورهای 
همسایه و دنیا نیز بیماری، رونــد صعودی 

پیدا کرده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
افزود: هنوز تفکیک نشده که بیماران مبتال به 
کرونا واکسن زده اند یا خیر؛ اما از زمان شروع 
واکسیناسیون تاکنون همیشه آمــار نشان 
داده افرادی که واکسن نزده اند بیشتر درگیر 
بیماری و بستری شده اند. حتی در مرگ و میر 
نیز ایــن شواهد وجــود دارد؛ چــون افــرادی که 
واکسن نزده اند به دلیل ایمنی پایین تر، بیشتر 

استعداد ابتال به بیماری را دارند.

وی بــا اشـــاره بــه اینکه در روزهـــای یــازدهــم و 
دوازدهم تیر ماه بعد از حدود سه هفته یک 
فوتی کرونا در استان داشتیم، گفت: افراد 
ــرای تــزریــق دوز چــهــارم واکسن  می توانند ب
کرونا مراجعه کنند؛ اما مشکل اساسی ما 

دوز اول است.
عقدک تصریح کــرد: نزدیک به ۸7 درصد 
از افــراد بــاالی پنج ســال در استان اصفهان 
دوز اول واکسن کرونا را تزریق کرده و نزدیک 
ــد. وی  ــکــرده ان ــزریــق ن ــه 13 درصـــد هــنــوز ت ب
گفت: 77 درصــد دوز دوم را تــزریــق کــرده و 
23 درصد دوز دوم را نزده اند. 3۹ درصد هم 
دوز سوم را تزریق کرده اند؛ اما 61 درصد دوز 
ســوم را نــزده انــد. به همین دلیل بر تکمیل 

واکسیناسیون تأکید داریم.

واکسن را جدی بگیریم ◾
وی مــهــم تــریــن اقــــــدام بـــــرای پــیــشــگــیــری 
ــرد و  از کــرونــا را واکــســیــنــاســیــون عــنــوان کـ
افـــزود: مـــردم می توانند بــه مــراکــز منتخب 
در سطح شــهــرســتــان هــای اســتــان مراجعه 
ــد، دوز و  کنند و بــراســاس شرایطی کــه دارنـ
نوع واکسنی که باید تزریق کنند مشخص 

می شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه مراکز واکسیناسیون در چند ماه 
گذشته مراجعان زیادی نداشته است، تأکید 
کرد: اگر مردم مراجعه کنند، هم واکسن و هم 
نیرو و فضای فیزیکی مهیاست. در دو سه ماه 
گذشته استقبال از واکسن در کل کشور قابل 
قبول نبود و مردم فکر می کردند کرونا تمام 
شــده و ســاده انــگــاری می شد؛ امــا با افزایش 
کرونا در کشور قطعاً تمایل به تزریق واکسن 

افزایش می یابد.
ــه مـــردم تــوصــیــه کـــرد در اســـرع وقــت  وی ب
ــود را تــکــمــیــل کــنــنــد.  واکــســیــنــاســیــون خــ
همچنین افــزود: ممکن است پیک جدید 
ــن شرایط  ــران هــم شـــروع شـــود. در ای در ایـ
مهم ترین توصیه همان است که از ابتدای 
کــرونــا وجـــود داشــتــه؛ یعنی بـــرای افــزایــش 
ایمنی حتماً واکسیناسیون را تکمیل کنید، 
پروتکل های بهداشتی یعنی زدن ماسک، 
رعــایــت فاصله مناسب و تهویه هــوا را به 
ویــژه در محیط های بسته جدی بگیرید تا 
احتمال ابتال به کرونا و سایر بیماری های 

تنفسی کاهش پیدا کند.

با افزایش دو برابری تعداد بیماران 

کرونا در اصفهان جوالن می دهد 

گزارش



حل مشکل 
آب، مهم ترین 

خواسته مردم 
چهارمحال و 

بختیاری 
احمد راستینه 

هفشجانی؛ نماینده 
مردم شهرستان  

شهرکرد در مجلس 
شورای اسالمی گفت: 
حل مشکالت و مسئله 

آب، مهم ترین خواسته 
مردم و از مؤلفه های 
دستیابی به توسعه، 
کسب رضایتمندی 

عمومی، اشتغال زایی 
و رفع محرومیت 

است.

خبر

جشنواره 
»کیش 

خوشمزه« 
در جزیره 

برگزار می شود

هرمزگان 
مدیر عامل جامعه 

پذیرایی کیش گفت: 
نخستین دوره 

جشنواره »کیش 
خوشمزه« از ۲۰  تیر 
امسال در این جزیره 

برگزار می شود.
کاظم پناهی اظهار کرد: 
با همراهی و مشارکت 
بیش از ۴۰۰ مجموعه 
کافه رستوران و مرکز 

غذایی در جزیره کیش، 
نخستین دوره این 

جشنواره از ۲۰ تیر ماه 
همزمان با اعیاد قربان 
و غدیر آغاز و تا پایان 
هیجان جام جهانی 
ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این جشنواره 
مردمی با حمایت 
هنرمندان تراز اول 

کشور و همراهی 
رسانه های جمعی، 

ایده های خالق و نو را 
در ساختار گردشگری 

جزیره پیگیری و به 
مرحله اجرا در می آورد.

خبرخبر
روزروز

سمنان- مرتضی مزینانی   
تولید به هر شکلی که مدنظر 
باشد، یک الزام اساسی دارد 
و آن هم، »مانع زدایی« است. 
این خواسته البته در بیانات 
رهــبــری بــارهــا و بــارهــا بازتاب 
داده شــده و معظم له از مسئوالن و دولت ها 
خواسته اند تا قبل از هر چیز، ورود به حوزه تولید 
را تسهیل کـــرده، حمایت از تولید را در عمل 
نشان دهند و رفع موانع تولید را اولویت خود 
بدانند؛ اما این خواسته ها تا چه میزان عملی 

شده است؟
ــدارد که امــروز تولیدکنندگان  تردیدی وجــود ن
و ســربــازان خط مقدم اقتصاد کشور بیش از 
همیشه به حمایت های همه جانبه نیاز دارند تا 
بتوانند در مسیر رشد اقتصادی کشور قدم های 

بلندتری بردارند.
رفــع موانعی که از آن هــا به عنوان تحریم های 
داخلی در سخنان کارشناسان اقتصادی یاد 
ــریــن حمایتی اســت  ــزرگ ت ــروز ب ــ مـــی شـــود، ام
کــه مــی تــوان از حـــوزه تولید، تولیدکنندگان و 

کارآفرینان کشورمان داشت.

امنیت سرمایه گذاری مهم است ◾
سعید ترکمان دهنوی؛ عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
سمنان در همین راستا امنیت سرمایه گذاری 
را مهم مــی دانــد و می گوید: مشارکت فعاالن 
اقتصادی می تواند تأثیرگذار باشد به  شرط آنکه 
الزامات آن فراهم آید. دغدغه هایی مانند تأمین 
ــرق، آب و زیرساخت ازجمله عواملی است  ب
که سرمایه گذار را نگران می کند و باید برای آن 

فکری شود.
در کنار همه این دغدغه ها، مشکالت دیگری نیز 
وجود دارد که اهمیتشان کمتر از زیرساخت های 
اساسی نیست. یکی از این مشکالت، رویه های 
برخوردی در سازمان های مرتبط با حــوزه کار و 

تولید است.

مانع زدایی ◾
عبدالحمید دربانیان؛ عضو هیئت رئیسه اتاق 
بــازرگــانــی، صنایع، معادن و کــشــاورزی استان 
سمنان در این زمینه سخنان قابل  تأملی بیان 

می کند و می گوید: بیشترین مشکل در دفاتر و 
بازرسی های یک  ساله اعالم شده است که باید 

برای آن چاره ای اندیشید.
وی گفت: برون سپاری سازمان های حسابرسی 
ــده ای بــرای  تأمین اجتماعی، مشکالت عــدی

واحدهای صنعتی ایجاد کرده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: مسئله فوق 
از طریق اتاق بازرگانی به سازمان تأمین اجتماعی 
اعالم و قرار بر این شد تا دفاتر یک  ساله مورد 

بازرسی قرار گیرند.
دربـــانـــیـــان گــفــت: مــســائــلــی هــمــانــنــد افــتــتــاح 
حساب ها، ترکیب هیئت های حل اختالف تأمین 
اجتماعی با درصد آرای مساوی ازجمله موادی 
است که در حال پیگیری بوده و باید به طور جدی 

برای آن اقدام شود.

بروکراسی اداری  ◾
یکی از مهم ترین موانع تولید، سنگ هایی است 
که بروکراسی اداری و برداشت های سلیقه ای از 
قوانین، مقررات، بخشنامه ها و آیین نامه ها پیش 

پای تولیدکنندگان گذاشته است.
کارشناسان اقتصادی عقیده دارند تعدد مجوزها 
و فرایندهای غیرشفاف در ادامه همین رویه های 
غلط، سبب مــی شــود تولید در کــشــورمــان آن 
ــرای کــمــک بــه رشـــد تولید  شــتــاب مــدنــظــر را بـ

ناخالص ملی نداشته باشد.
امروز انرژی فراوانی از کارآفرینان در بخش های 
مختلف گرفته می شود و سازمان های مرتبط 
با کــار و تولید، همواره نفع خــود را بر کمک به 

تولیدکنندگان برتری می دهند.
بــه عــبــارت بهتر، گــرفــتــاری تولیدکنندگان در 
شرایطی که همواره بر لزوم »رفع موانع تولید« 
تأکید مــی شــود، یکی دو تــا نیست و برخی از 
کارآفرینان با گالیه جدی از روندهایی که تأمین 
اجتماعی پیش گرفته، عقیده دارنـــد: هر چه 
بیشتر در تأمین اجتماعی بدهکارمان کنند، 

منفعت بیشتری می برند!
بــرون ســپــاری ســازمــان هــای حسابرسی تأمین 
اجتماعی، مشکالت عدیده ای برای واحدهای 

صنعتی ایجاد کرده است
شهرام پرویز؛ رئیس کمیسیون مالیات و تأمین 
ــازرگــانــی، صــنــایــع، مــعــادن و  ــاق ب اجتماعی اتـ
کشاورزی استان سمنان در این زمینه می گوید: 
اطالعات قانونی کارفرمایان بسیار ضعیف است. 
به طور مثال، شرکت های اقماری سازمان تأمین 
اجتماعی به  صورت درصدی حق الزحمه دریافت 
می کنند و هر چه بیشتر کارفرما را بدهکار کنند، 

منفعت بیشتری می برند.
وی گفت: با وجــود دستور بررسی حسابرسی 
یک  ساله، شرکت ها رأساً با واحدهای صنعتی 
تماس گرفته و تقاضای دفاتر را دارند و زمانی که 

دفاتر تحویل داده شد، مشکالت عدیده برای 
واحدهای تولیدی ایجاد می شود.

رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی 
ــازرگــانــی، صــنــایــع، مــعــادن و کــشــاورزی  ــاق ب اتـ
استان سمنان تصریح کرد: اخیراً شرکت های 
حسابرسی بــه فــاکــتــورهــای فـــروش واحــدهــای 
صنعتی ضریب اعمال می کنند و ضرورت دارد 
نشست های تخصصی با مدیران سازمان تأمین 

اجتماعی برگزار و مشکالت پیش رو رفع شود.
شرکت های اقماری تأمین اجتماعی به  صورت 
درصدی حق الزحمه دریافت می کنند و هر چه 
بیشتر کارفرما را بدهکار کنند، منفعت بیشتری 

می برند.
پرویز ادامــه داد: در بسیاری از مــوارد، گــزارش  
ــتــصــادی بــخــشــنــامــه هــا و  ــده کــه فــعــاالن اق شـ
دستورالعمل های جدید را به کارمندان امور 
مالیاتی اظهار می کنند؛ ولی با عبارت »هنوز 

ابالغ نشده« مواجه می شوند.
رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
ــرورت بــایــد با  سمنان خاطرنشان کـــرد: بــه ضـ
مــدیــران جلسات منظم بــرگــزار شــود تا فاصله 

اظهار و ابالغ بخشنامه ها به حداقل برسد.

لزوم حذف فشارهای مضاعف  ◾
رهبر معظم انقالب در سخنرانی نــوروزی سال 
1۴۰۰ خطاب به ملت ایران در تبیین موانع تولید 
در کشور فرموده بودند: »مقررات زائد و غیرالزم 
و دست وپاگیر و کمک نکردن بانک ها و نظام 

بانکی به تولید« از مواردی است که وجود دارد.
رهبری همان جا نیز تأکید داشتند: »لکن موانع 
تولید فقط ایــن هــا نیست« و بــرداشــتــن این 
موانع را بر عهده دستگاه های دولتی یا به  کلی 
دستگاه های حکومتی دانستند و فرمودند: 
»موانع تولید، زیاد است و باید از سر راه برداشته 

شود«.
این بیانات، در کنار شرایط حساس کنونی، همه 
را بر آن می دارد تا لزوم حذف فشارهای مضاعف 

به فعاالن اقتصادی را اولویت خود بدانند.
فرایندهای غیر شفاف و برخی مقررات تأمین 
اجتماعی در مواجهه با فعاالن اقتصادی امروز 
فــشــارهــای مضاعفی بــه تولیدکنندگان وارد 

می آورد که باید اصالح شود.

به منظور رفع موانع 

تولیدکنندگان از سازمان های حمایتگر انتظار حمایت دارند

رفع موانعی که از آن ها به عنوان تحریم های داخلی در سخنان کارشناسان 
اقتصادی یاد می شود، امروز بزرگ ترین حمایتی است که می توان از حوزه 

تولید، تولیدکنندگان و کارآفرینان کشورمان داشت.
گزيدهگزيده

خبر
4.4درصدسرمایهگذاریهای

صنعتیکشوردریزد
انجامشدهاست

یزد  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان یزد گفت: سهم یزد در سرمایه گذاری های 

صنعتی کشور در حال حاضر ۴.۴ درصد است.
محمدرضا علمدار یزدی با اشاره به اینکه استان 
یزد از نظر جمعیتی 1.3 درصد جمعیت کشور 
را دارد، اظهار کرد: این استان با وجود سهم کم 
جمعیتی، از نظر تولید مــحــصــوالت صنعتی 
ــه گــذاری در ایـــن زمــیــنــه، ۴.۴ درصــد  و ســرمــای

سرمایه گذاری های کشور را جذب کرده است.
وی از یزد به عنوان بهشت سرمایه گذاری ایران 
ــیــروی متعهد، متخصص  ــزود: ن ــ یـــاد کـــرد و افـ
و ســخــتــکــوش، مــعــافــیــت هــای گــمــرکــی، وجــود 
شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و… 
تنها بخشی از مزیت های سرمایه گذاری استان 

یزد به شمار می رود.
علمدار یــزدی یــادآور شد: استان یزد از سال ۹۴ 
تاکنون رتبه نخست جواز تأسیس در کشور را به 
خود اختصاص داده و کسب رتبه نخست شرکت 
شهرک های صنعتی در زمینه فروش زمین، مؤید 

این مطلب است.
وی تأکید کرد: یزد سال های زیادی است که از نظر 
صدور معافیت های گمرکی رتبه نخست کشور 
را دارد و این امر می تواند برای سرمایه گذاران یک 
مزیت به شمار برود. وی همچنین از تفویض ثبت 
سفارش به استان ها خبر داد و یــادآور شد: ثبت 
سفارش در گذشته در تهران انجام می شد؛ اما 
مدتی است که به استان ها تفویض شده و این امر 

سبب مدیریت هزینه و زمان شده است.

گلوگاههایفسادخیز
دردستگاههایاجراییقم

شناساییشد

قم  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  قم 
گفت: گلوگاه های فسادخیز در ۵۰ دستگاه اجرایی 
استان شناسایی و روش هــای جلوگیری از بروز و 
مبارزه با آن ها تهیه شده  است. حسن نادری بیان 
کرد: در همین زمینه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
قم در قالب بازرسی های میدانی، رونــد فعالیت 
دستگاه های اجرایی استان را مورد نظارت دقیق 
قرار داده و تالش دارد تمامی گلوگاه های فسادخیز 
و راه های احتمالی انجام تخلف های اداری را در این 

مجموعه ها مسدود کند.
ــه سخنان خــود بــه سایر اقــدام هــای  وی در ادامـ
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان طی یک 
سال  اخیر پرداخت و گفت: بررسی، تأیید و نظارت 
بر فرایند صدور ردیف استخدامی برای کارکنان 
جدیداالستخدام و تبدیل وضعیت استخدامی 
کارکنان نظام اداری استان از بستر سامانه کارمند 

ایران به تعداد یک هزار و ۶۰۰ مورد صورت گرفت.
وی افزود: همچنین نظارت بر مصاحبه تخصصی 
آزمـــون هـــای استخدامی دســتــگــاه هــای اجــرایــی 
به تعداد ۵۵ مــورد و اجرایی نمودن قانون جامع 
خدمت رسانی به ایثارگران در قالب یک هزار و 
۵۶۸ مــورد از دیگر اقدام های انجام شده توسط 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان است.
نادری در ادامه تأکید کرد: در همین زمینه می توان 
به اجرای برنامه های دیگری همچون انجام فرایند 
مدیریت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 
و رتبه بندی دستگاه ها و ارائــه گــزارش به سازمان 
اداری و استخدامی کشور به تعداد ۵۰ دستگاه 
اجــرایــی و بــرگــزاری جشنواره شهید رجــایــی در 
هفته دولت و معرفی دستگاه های برتر در ارزیابی 

عملکرد در شورای اداری استان اشاره کرد.
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سفیر سنگال خواستار راه اندازی کارخانه دارویی شد
البرز  سفیر سنگال در ایران با اشاره به ظرفیت های 
ــــی در اســتــان الــبــرز گفت:  متنوع شــرکــت هــای داروی

کارخانه دارویی ایرانی در سنگال راه اندازی شود.
»سالیو نیانگ دینگ« در مورد سفر یک روزه هیئت 
تجاری سنگال به استان البرز و دستاوردهای حاصل 
از این سفر اظهار کرد: ظرفیت های بسیار زیــادی در 

استان البرز برای کار کردن وجود دارد.
وی افزود: در زمینه محصوالت کشاورزی و غذایی فضا 

برای همکاری بین البرز و سنگال وجود دارد.
سفیر سنگال در جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
زمینه دوم همکاری مشترک دارو است ،  بیان کرد: 
البرز ظرفیت های دارویی بسیار زیادی دارد و سنگال 

عالقه مند است یک واحد تولیدی داروهای ایرانی برای 
استفاده مردم در این کشور ایجاد شود.

نیانگ دینگ با بیان اینکه همکاری های متعددی در 
حوزه صنایع دستی هم بین البرز و سنگال امکانپذیر 
است، گفت: سنگال چرم زیادی دارد و در این بخش با 
یک صنعت محلی طرف هستیم و با ظرفیت هایی که 

در ایران و البرز دیدم، زمینه مناسبی برای بهینه سازی 
صنعت چرم در سنگال وجود دارد.

وی تصریح کـــرد: زمــیــنــه هــای مختلف دیــگــری هم 
بــرای همکاری بین ایــران و سنگال وجــود دارد؛ اما 
این سه مورد در سفر اخیر به البرز نظر مرا بیشتر 

جلب کرد.

خبر
مرکزی

   آبرسانی سیار 
به 23 روستای درگیر با تنش آبی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با 
اشاره به  آبرسانی سیار در برخی روستاها گفت: 

از ابتدای تابستان، 23 روستای استان با تنش آبی 

درگیر شدند که برای عبور از این شرایط توسط 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی آبرسانی 

سیار انجام  شده است.
یوسف عرفانی نسب افزود: در سال گذشته ۱۵۰ 

روستا با تنش آبی مواجه بودند که با برنامه ریزی 

و اجرای پروژه های آبرسانی، این رقم در سال 
جاری به ۱۰7 روستا رسیده است.

وی تصریح کرد: بارندگی ها در فصل بهار 
سال گذشته مناسب نبود به طوری که وضعیت 

بارش ها در استان مرکزی در بلند مدت 3۰ درصد 

کاهش داشته است. مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان گفت: الگوی مصرف آب ۱۴۰ لیتر 
است؛  اما در استان مرکزی سرانه مصرف آب در 
شهرها ۱۵8 لیتر و سرانه مصرف آب برای هر 

نفر در روستا ۱8۴ لیتر است.

کرمانشاه   مــدیــر کــل ثبت 
ــشــاه  ــان ــرم ــان ک ــ ــت احـــــــوال اســ
میانگین سنی مردان استان در 
ازدواج هـــای ثبت شده امسال 
را 31.1 ســال و زنـــان اســتــان را ۲۶.3 سال 

اعالم کرد.
صــادق خـــدادادی با اشــاره به ثبت ۴هــزار و 
۲۶۵ مــورد ازدواج در استان طی سه ماهه 
ابتدایی امسال، گفت: از این تعداد 3هزار و 
۹۵7 مورد در شهرها و 3۰۸ مورد در مناطق 

روستایی به ثبت رسیده است.
وی افــزود: بیشترین میزان ازدواج در سال 
جاری در میان مردان ۲۵ تا 3۴ سال و زنان 1۵ 

تا ۲۹ سال به ثبت رسیده است.
ــردان اســتــان  ــدادادی میانگین ســنــی مــ ــ خـ
هنگام ازدواج را در سال جاری 31.1 سال و 

زنان استان را ۲۶.3 سال اعالم کرد.
ــوال اســتــان کرمانشاه  مــدیــر کــل ثــبــت احــ

خاطرنشان کــرد: باالترین میانگین سنی 
ازدواج مربوط به شهرستان داالهو است که 
میانگین سنی مردان آن هنگام ازدواج 3۴.7 

سال و زنان 3۰.1 سال بوده است.
وی افزود: همچنین کمترین میانگین سنی 
ازدواج هــم مــربــوط بــه شــهــرســتــان »ثــالث 
باباجانی« است که میانگین سنی مردان 
آن ۲۸.3 سال و زنان ۲۲.۲ سال بوده است.

ــاره بـــه فـــراوانـــی اخـــتـــالف سنی  ــ وی بـــا اشـ
مزدوجان این استان افزود: اختالف سنی که 
مرد دو تا سه سال از زن بزرگ تر باشد هم در 
رده بعدی فراوانی ازدواج های استان در سال 

جاری است.
وی به نرخ ازدواج در استان هم اشاره کرد و 
افزود: هم اکنون نرخ ازدواج در استان 7.7 
در هر هزار نفر جمعیت است که نسبت به 
نرخ ازدواج کشور با ۶.۸ نفر در هر هزار نفر 

جمعیت در جایگاه باالتری قرار دارد.

مــدیــر  آذربایجان غربی   
کــل امـــور روســتــایــی اســتــانــداری 
ــا اشــــاره به  آذربــایــجــان غــربــی ب
اختصاص 1۰ هزار میلیارد ریال 
اعتبار طی 1۰ سال گذشته به دهیاری های استان 
گفت: طبق این آمار، متوسط اعتبار روستاها در 

سال به یک  هزار میلیارد ریال می رسد.
هــادی پاشایی افـــزود: از ایــن میزان )اعتبار 
1۰ سال اخیر(، یک  هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار فقط در سال گذشته به دهیاری های 

استان اختصاص یافته است.
وی اضــافــه کــرد: عــالوه بـــرآن، ۹۰۰ دستگاه 
ماشین آالت خدماتی و عمرانی نیز طی این 
مدت در اختیار دهیاری های سطح استان 
قــرار گرفته کــه اقـــدام قابل توجهی در این 

بخش است.
ــن نــهــادهــا  ــ ــی گــفــت: هـــمـــواره بـــه ای ــاشــای پ
کمک کــرده و اعتباراتی را از محل مالیات و 

همچنین پرداخت مستقیم توسط سازمان 
شــهــرداری هــا و دهــیــاری هــا بــه ایـــن نهادها 

اختصاص داده است.
وی با اشــاره به وجود ۲ هزار و ۹۴۲ آبــادی در 
استان ادامه داد: از این تعداد، ۲ هزار و 173 
روستا باالی ۲۰ خانوار بوده و یک هزار و ۹7۵ 

روستا دارای دهیاری است.
پاشایی تأکید کــرد: این آمــار نشان می دهد 
که ۹1درصــد روستاهای بــاالی ۲۰ خانوار در 
استان، دارای دهیاری هستند که می تواند 
در مدیریت مناسب امور مربوط به روستاها 

بسیار مؤثر باشد.
وی با اشاره به اینکه میانگین سهم جمعیتی 
روستایی در کشور ۲۵ درصــد اســت، افــزود: 
این رقم در آذربایجان غربی 33 درصد بوده و 
یکی از بیشترین ارقام در کل کشور است که با 
توجه به این رقم، توجه به توسعه روستاها در 

استان ما بسیار با اهمیت تر به نظر می رسد.

نرخازدواجدرکرمانشاه
باالترازمیانگینکشوریاست

ساالنهیکهزارمیلیاردریال
درروستاهایآذربایجانغربیهزینهمیشود

خبرخبر



کمبود ۲۲۰ هزار 
 معلم در وزارت 
آموزش و پرورش

عضو کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس با اشاره 
به  کمبود ۲۲۰ هزار 
 معلم و ۵۰ هزار نیروی 
پشتیبانی در وزارت 
آموزش و پرورش گفت:  
کالس های بدون معلم، 
یک ضعف بسیار بزرگ 
است. حجت االسالم 
احمد حسین فالحی 
اظهار کرد: هدف 
ما بازگرداندن 
دانش آموزان 
ترک تحصیل
 شده است.

خبر

پویش نذر 
قربانی به 
مناسبت عید 
سعید قربان در 
کرمانشاه

کرمانشاه   دبیر 
کانون های خدمت 
رضوی استان کرمانشاه 
از برگزاری پویش نذر 
قربانی به مناسبت 
عید سعید قربان در 
کرمانشاه خبر داد.
سید محمدجعفر 
امامیان اظهار کرد: به 
مناسبت ایام باسعادت 
عید قربان، پویش 
نذر قربانی و عقیقه 
به همت خادمیاران 
رضوی در کرمانشاه 
برگزار خواهد شد.
وی ضمن اشاره به ذبح 
۸۷۰ رأس گوسفند و 
توزیع ۱۷ هزار و ۴۰۰ 
بسته گوشت طی 
۱۵ مرحله قربانی و 
عقیقه افزود: در این 
مرحله ذبح ۱۱۰ رأس 
گوسفند در راستای 
اجرای امینانه نیت 
ناظران با رعایت 
دستورالعمل های 
بهداشتی و بسته بندی 
گوشت قربانی 
پیش بینی شده است.
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افقی ◾
 ۱. ردیف منظم و نامنظم صداهای یک 
گام موسیقایی- دریچه هوای موتور 2. از 
 افعال ربطی – بدمنظر – مسابقه نهایی
 3. اســــاس – مــبــتــا – بــلــه ایــتــالــیــایــی
ــده – از  ــ ــردرن ــ ــی ــرســـت – شــ ــرپـ ۴. سـ
ــردن از غــصــه ۵. نقش  ــ قــرمــزهــا – مـ
هنری – جــنــگ افــزار مخرب ترکاندنی 
– عــرض- مخفف سیاه 6. معلم ثانی 
– بـــزرگ داشـــتـــن ۷. روز بــعــد – واحــد 
ــه گــــازدار  ــوشــاب شـــمـــارش احـــشـــام – ن
میوه ای ۸. مطهر – عدد سال - آتشدان 
9. از زیــرانــدازهــا – چــوب خوشبو – زرد 
ــه  ــان  انــگــلــیــســی – صـــوت نــــدای بــی ادب
۱۰. شــهــرروی آب – مــرکــز تشکیات 
خــودگــردان فلسطین ۱۱. قبله نخست 
مــســلــمــیــن – وســنــی – بــخــیــه – آش 
ســاده ۱2. میوه نیکو – رســتــوران فرنگی 
– میهمانخانه مجلل - آبـــرو ۱3. مزه 
دهان جمع کن – ارم را در مقابل بهشت 

ساخت – خــودروســاز باسابقه ژاپنی 
۱۴. دونفر دارای اندوه مشترک – اشاره 
ــزدیــک – فــلــز چــهــره ۱۵. دستگاه  ــه ن ب

زمان بندی – خدمه هواپیما

عمودی ◾
 ۱. بزرگ ترین ســوره قــرآن – نــام کوچک 
گواردیوال سرمربی »من سیتی« - جهت 
نماز 2. عطر شیرینی – خوراکی شیرین 
شــیــرازی و کرمانی – شیره خرما 3. باد 
خنک و مــایــم – بسامد – آبــروفــروش 
ــدر تــرکــی – جنبش  ــ تــرحــم طــلــب ۴. پ
هــوا – عــدد مــاه - شیوع ۵. نــاکــام – سم 
- لحظه 6. طــایــه دار اعـــداد – سرزمین 
 بلقیس – زبان گنجشک – گوسفند ماده 
۷. عــبــورومــرور – شما عمو یــا عمه اش 
هستید ۸. صفر – بــدبــوی پرخاصیت 
ساالد – لحظه – چندین امت 9. خرمن 
ماه – از عناصر دوگانه نمک طعام - تحفه 
۱۰. استفاده از حقوق ویژه در سیاست – 

نابودی – پس ندادنی خسیس ۱۱. صوت 
نفرت – یابنده – ســروصــدای جمعیت 
۱2. واحــدی کوچک در حجم مایعات – 
گوسفند جنگی – اثر چربی – نویسنده 
فرانسوی »بیست هزار فرسنگ زیردریا« 
ــــوری – طبیب مــخــصــوص دربـــار  ۱3. ف
فرعون – استراق سمع ۱۴. حرف فاصله – 
 بیماری حناق – پسر کوروش هخامنشی 
۱۵. الیاف مرکب خوشنویسی – سودای 

ناله – گونه ای از مرکبات از جنس نارنگی
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آذربایجان غربی    غار 
ســهــوالن دومــیــن غـــار بــزرگ 
آبــی ایـــران اســت و در حــدود 
۴3 کیلومتری شمال شرقی 
مــهــابــاد در مــحــور مــهــابــاد - 
بــوکــان در آذربــایــجــان غربی 
قرار دارد. این غار در قدیم، خانه مردم پارتی تبار 

بوده است.
ــی تاریخی ســهــوالن یکی از مهم ترین  غــار آب
و کم نظیرترین غــارهــای طبیعی کــشــور و از 
شگفت انگیزترین جلوه های طبیعت زیبای 

استان آذربایجان غربی به شمار می رود.
این غار روزانــه پذیرای حدود هــزاران گردشگر و 
مسافری اســت که از اقصی نقاط کشور برای 
دیدن این پدیده طبیعی به مهاباد سفر می کنند.
غار سهوالن به زبــان کــردی به معنی یخبندان 
است و این غار در نزدیکی روستایی به همین 
نام قرار گرفته است. مردم محلی، غار را »کونه 
کوتر«؛ یعنی »النه کبوتر« نیز می  نامند. دلیل 
ایــن نــام گــذاری وجــود تعداد زیــادی النــه کبوتر 

درون غار است.
ــار ســهــوالن حــــدود 6۰۰  ــی غـ مــســاحــت داخــل
مترمربع اســت و محتویات غـــار، سنگ های 
آهکی است. ارتفاع سقف غار تا سطح دریاچه 
آن ۵۰ متر است و عمق آب در برخی جاها به 32 
متر می  رسد. اختاف دمای درون و بیرون غار 

بین ۱۰ الی ۱۵ درجه است.
غار سهوالن شبیه غار علیصدر در همدان است. 
این غار آبی با جلوه های طبیعی و قندیل های 

منحصر به فردی که دارد در دامنه رشته کوه های 
کوتر قــرار دارد. این پدیده زیبا و نــادر دارای دو 

دهانه است.
مطالعات غارشناسان نشان می دهد این غار 
بر اثر فعالیت های زمین شناسی به اواخر دوره 
کرتاسه برمی گردد که قدمت آن به ۷۰ میلیون 

سال قبل می رسد.
این غار ۱۰۰ سال پیش برای نخستین بار توسط 
ژاک دمرگان فرانسوی مورد کاوش و بررسی قرار 
گرفت. پس از آن در سال های جنگ جهانی دوم 
نیز توسط یک هیئت انگلیسی دوبـــاره مورد 

مطالعه قرار گرفت و در مهرماه ۱3۷3 به وسیله 
غارشناسان ایرانی شناسایی شد.

در خرداد ماه سال۷6 نیز یک کمیته از اعضای 
غارشناسی آذربایجان غربی ایــن غــار را مورد 
بازدید و مطالعه قرار دادند. کارشناسان میراث 
فرهنگی معتقدند به استناد الیه های سفالی 
که از منطقه داالن اصلی و تاالر بزرگ و دهلیز 
ــده ایـــن غـــار از  ــاالن بــدســت آمـ ورودی کــونــه مـ
هزاره های دوم و اول قبل از میاد تا دوره پارتی و 
اسامی و حتی زمان هایی از قرون وسطی مورد 

سکونت انسان ها قرار گرفته است.

بازدید گردشگران ◾
مدیر مجموعه غار آبی  تاریخی سهوالن مهاباد 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۷۸ هزار 
گردشگر داخلی و خارجی از اقصی نقاط کشور 

از این اثر طبیعی بازدید کرده اند.
یوسف محمودزاده روز دوشنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا افــزود: از ایــن تعداد بیش از 
ــد گــردشــگــر از کــشــورهــای خــارجــی از  ۱۵درصــ

جمله عراق و ترکیه بوده اند.
وی با اشــاره به تجهیز و ساماندهی امکانات 
ویژه بازدید از داخل غار اظهار کرد: هم اکنون 
۱3 قایق پارویی به همراه ۱2 نفر نجات غریق 
ــرای بــازدیــد گردشگران در ایــن غار  و غــواص ب
مستقر بــوده و خدمات الزم را به آن هــا ارائــه 

می کنند.
محمودزاده با بیان اینکه این غار به علت شیوع 
کرونا پس از دو ســال بازگشایی شــده است، 
ادامــه داد: طی سه ماهه نخست امسال نیز 
۵۰۰ نفر در اقامتگاه های بومگردی روستای 
سهوالن که در جوار این غار واقع شده، اقامت 

داشته اند.
ــی ســهــوالن مــهــابــاد اضــافــه کــرد:  مــدیــر غــار آب
هشت سوییت اقامتی با ظرفیت حدود ۴۰ نفر 
در روستای سهوالن برای پذیرش میهمانان و 

مسافران نوروزی ساخته شده است.
ــزارش ایــرنــا، غــار سهوالن مهاباد دومین  به گ
غار بزرگ آبی ایران است که در ۴3 کیلومتری 
شمال شرقی مهاباد در محور مهاباد - بوکان 

)جاده برهان( در آذربایجان غربی قرار دارد.

گردشگری خنک در فصل تابستان

»غار سهوالن« دومین غار بزرگ آبی ایران

خبرخبر
روزروز

فارس   استاندار فــارس با اعتقاد به اینکه به همه 
فرمانداران تکلیف شده تا با نظارت آب منطقه ای باید 
سالی ۱۵ درصد از چاه های غیرمجاز پلمب و بسته شوند، 
گفت: فرمانداران مکلف شدند تا پایان سال، 2۵درصد 
ــراف تــاالب هــا را پلمب کنند و  چــاه هــای غیرمجاز اطـ

برداشت آب نداشته باشند.

ــدون شــک مطالعات  مــحــمــدهــادی ایمانیه گــفــت: بـ
ــه نقشه راه احیای تاالب ها به عنوان  درخصوص ارائ
پیش فرض هایی برای تصمیم گیری است که از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. قطعاً بدون مطالعه، پژوهش 
و تحقیق، هــر تصمیمی کــه گرفته شـــود تصمیمی 
تشریفاتی اســت که قابلیت اجرایی نــدارد؛ امــا نباید 

به کارهای مطالعاتی اکتفا شود بلکه باید کار عملیاتی 
انجام شود.

وی با اعتقاد به اینکه باید برنامه  زمان بندی شده برای 
احیای تــاالب هــای استان فــارس تدوین شــود، گفت: 
پس از نابودی تاالب ها دیگر نمی توان اقدام  سازنده ای 
بــرای احیای آن هــا انجام داد. بنابراین ضــروری است 

هر چه سریع تر اقــدامــات الزم بــرای احیای تاالب ها 
صورت گیرد.

ایــن مقام مسئول گفت: به همه فــرمــانــداران تکلیف 
شده که با نظارت آب منطقه ای باید سالی ۱۵ درصد از 
چاه های غیرمجاز پلمب شوند. پلمب چاه های غیرمجاز 

در اطراف تاالب ها نیز باید 2۵ درصد باشد.

خبر
هرمزگان

   ۱۲۰ کانکس به هرمزگان منتقل شد
 استاندار هرمزگان گفت: روز گذشته ۱۲۰کانکس 

حمل و به روستای کانونی زلزله منتقل شد. 
تعدادی از آن ها نصب و کولر نیز برایشان تعبیه 

شده است. مهدی دوستی پس از برگزاری 

جلسه ستاد مدیریت بحران استان در روستای 
سایه خوش با اشاره به انجام عملیات آواربرداری 

از تمام نهادهای دخیل در امر خدمت رسانی 
به زلزله زدگان غرب استان به ویژه سپاه امام 

سجاد)ع( استان، نیروی دریایی سپاه، قرارگاه 

مدینه و سایر ارگان های فعال تقدیر کرد و گفت: 
اصلی ترین چالش و نگرانی ما تأمین کانکس برای 

زلزله زدگان غرب استان بود.
وی افزود: خوشبختانه روز گذشته ۱۲۰ کانکس، 

حمل و به روستای کانونی زلزله منتقل شد. بخشی 

از آن ها نصب و کولر نیز برایشان تعبیه شده است. 
استاندار هرمزگان گفت: کانکس ها برای زیست 

مردم مناسب هستند. امیدواریم روزی ۱۲۰ کانکس 
به منطقه منتقل شود و در سه روز آینده، روند 

انتقال و نصب کانکس ها به پایان برسد. 

۷۰درصد نیاز برنج کشور 
در داخل تولید می شود

ــر جهاد کــشــاورزی با  مازندران   مــعــاون وزی
اعام این که متوسط نیاز برنج حدود 3 میلیون 
تُن است، گفت: خوشبختانه ۷۰ درصد از این 
مقدار در داخل تولید می شود و  سیاست وزارت 
جهاد کشاورزی، افزایش تولید در داخل کشور 
با استفاده از کشت قراردادی،  دادن نهاده های 
مناسب و کافی ارقام پر محصول به کشاورزان 

شمال کشور است.
عــلــیــرضــا مــهــاجــر افـــــزود: کــمــبــود بــرنــج مــورد 
نــیــاز کـــشـــور  از خــــارج تــأمــیــن و در اخــتــیــار 

مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: سیاست حمایت از شالیکاران 
شمال بــرای افزایش تولید با کاهش هزینه ها 
از طریق افــزایــش ضریب مکانیزاسیون جزو 

برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: سیاست 
حمایتی واردات برنج توسط دولت وجود دارد و 
اکنون مشکلی در تأمین برنج خارجی نداریم و 
برنج  به اندازه کافی برای تنظیم بازار در انبارها 

موجود است.
وی ادامه داد: طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی 
مازندران امسال 2۱6هــزار هکتار از زمین های 
استان زیر کشت برنج رفته است. با توجه به 
اینکه نشای برنج امسال حدود ۱۰ روز زودتر 
از سال پیش در مازندران انجام شد. گفتنی 
اســت بــرداشــت بــرنــج هــم تــا چند روز آینده 

شروع می شود.

مددجویان کمیته امداد
به اردوهای زیارتی و سیاحتی

 اعزام می شوند

قزوین   معاون امــور فرهنگی کمیته امــداد 
امــام خمینی)ره( قزوین از اعــزام 3 هــزار نفر از 
مددجویان تحت حمایت این نهاد به اردوهای 

زیارتی و سیاحتی در سال جاری خبر داد.
حسین قلی پــور افـــزود: رویــکــرد کمیته امــداد 
امــام)ره( در کنار ارائه خدمات مختلف، ارتقای 
فرهنگ خــانــواده هــای مــددجــو اســت؛ چــرا که 
ــم نباید فقر اقــتــصــادی، زمینه  ــ اعــتــقــاد داری

فقرفرهنگی را ایجاد کند.
قلی پور با بیان اینکه اجرای برنامه های فرهنگی 
ــادی در کــاهــش آســیــب هــای روحــی  ــ نــقــش زی
ناشی از شرایط کرونایی بین مددجویان خواهد 
داشــت، اظهار کــرد: به همین منظور امسال 
۱3میلیارد ریال اعتبار برای اردوهای سیاحتی و 
زیارتی مددجویان تحت حمایت این نهاد درنظر 

گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه اردوهــای زیارتی ما شامل 
اعــزام مددجویان به مشهد و قم خواهد بود، 
تصریح کرد: هدف از برگزاری اردوهای فرهنگی، 
ایــجــاد انــس و الــفــت، تقویت روحــیــه جامعه 
پذیری، تعمیق باورهای دینی، گسترش و تعمیق 
مهارت های فردی و اجتماعی و پرورش فضای 
معنوی و والیت مداری در میان مخاطبان است.
ــارتــی  ــرد: اردوهــــــای زی ــ ــن مــســئــول تــأکــیــد ک ایـ
و ســیــاحــتــی ســـرپـــرســـتـــان و خـــانـــواده هـــای 
تحت حمایت این نهاد در نیمه دوم سال برگزار 
خواهد شد و اردوهای دانش آموزی و دانشجویی 
در طول تابستان همزمان با اوقــات فراغت در 

دستور کار قرار دارد.
قلی پــور به بــرگــزاری برنامه های اوقــات فراغت 
ــاره کـــرد و گــفــت: یکی  ــوزان نــیــز اشــ ــــش آمــ دان
ــه  از سرفصل های مهم کمیته امـــداد در ارائ
خــدمــات فــرهــنــگــی، پـــرکـــردن اوقــــات فــراغــت 
جوانان و نوجوانان است تا زمینه رشد و ارتقای 

مددجویان فراهم شود.

غار آبی تاریخی »سهوالن« یکی از مهم ترین و کم نظیرترین غارهای طبیعی 
کشور و از شــگفت انگیزترین جلوه های طبیعت زیبای استان آذربایجان 

غربی به شمار می رود.
گزيدهگزيده

اردبیل   مــعــاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری اردبیل 
گفت: اردبیل جزو استان های 
پــرتــنــش آبـــی اســـت و در حــال 
حاضر ۵۰۰ روستای استان با تانکر آبرسانی 

می شود.
میرکمال الدین میرجعفریان در بــازدیــد از 
برخی روستاهای محروم استان اردبیل اظهار 
کرد: اردبیل جزو استان های پرتنش آبی است 
و در این زمینه آبرسانی ۵۰۰ روستای استان از 
طریق تانکر انجام می شود تا بتوانیم عملیات 
آبرسانی به ۴۵۴ روستای استان را که از محل 
اعتبارات محرومیت زدایی در دستور کار قرار 

گرفته، رقم بزنیم.
ــرد: در حــال حــاضــر بــســیــاری از  وی بــیــان کـ

روستاهای استان دچار کمبود آب هستند. 
به همین منظور لوله کشی و آبرسانی به ۱۰۰ 
روستای استان آغــاز و بــرای مابقی روستاها 
نیز اقدامات الزم برای تأمین اعتبارات انجام 
شده است. با تخصیص به موقع اعتبارات، 
آبرسانی بــه ایــن روستاها اجــرایــی می شود 
که به همین منظور تمهیدات الزم به عمل 

آمده است.
مــیــرجــعــفــریــان اظـــهـــار کــــرد: مــنــابــع بـــدون 
محدودیت در حــوزه آبرسانی در استان ها 
جــذب می شود. در ایــن زمینه جــذب منابع 
به تناسب کــار، اجرایی شده و درصددیم از 
عواقب اجـــرای برنامه مصرف بهینه آب با 
تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاهای 

استان جلوگیری کنیم. 

اصفهان   مدیر عامل شرکت 
آب و فاضاب استان اصفهان 
گـــفـــت: اصــــــاح، بـــهـــســـازی و 
نــوســازی شبکه فــاضــاب این 
کانشهر، در صــورت تأمین اعتبار کافی به 

دست کم دو سال زمان نیاز دارد.
ــه دلــیــل قدمت  ــزود: ب ــ حسین اکــبــریــان افـ
حدود ۵٠ ساله شبکه فاضاب در این خطه، 
نقاطی دچار خرابی شده که به طور حتم باید 

بهسازی و نوسازی شود.
وی ادامــه داد: بــرای مرحله نخست اصــاح و 
بازسازی شبکه، حداقل یک هزار میلیارد تومان 
نیاز داریــم که بخشی از آن از مصوبات سفر 

رئیس جمهور به اصفهان تأمین شده است.
اکبریان اظهار کــرد: بخش قابل توجهی از 

حوادث شهری که این روزها نیز بیشتر شده، 
ناشی از فرسودگی شبکه فاضاب است. 

بنابراین اصاح آن اهمیت باالیی دارد.
مدیر عامل آب و فاضاب اصفهان همچنین 
درباره شرایط خشکسالی در استان و کسری 
منابع آبی تصریح کرد: اصفهان همچنان با 
کمبود 2 مترمکعب بر ثانیه آب آشامیدنی 
ــه رو اســت. با این  در اوج ساعات مصرف روب
حال سعی کرده ایم با تمهیداتی قطعی آب در 

شبکه نداشته باشیم.
ــرد: امــســال در مناطقی  اکــبــریــان اضــافــه کـ
افت فشار آب شبکه گزارش شد؛ اما تاکنون 
نیازی به توزیع آب با تانکر نبوده و پیش بینی 
می شود بتوان تابستان را با همین شرایط 

سپری کرد.

اردبیل به استان پرتنش آبی 
تبدیل شده است

اصالح شبکه فاضالب اصفهان 
دو سال زمان نیاز دارد

خبرخبر

۲۵درصد از چاه های غیرمجاز اطراف تاالب ها بسته می شوند
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