
عید قربان یکی از اصلی ترین عیدها در سیستان و 
بلوچستان؛ سرزمین بکر فرهنگ ها، از جایگاه و ارزش 
باالیی برخوردار است. اگرچه  کرونا مدتی موجب 
محدودیت هایی برای آن شد.  هر سال در آستانه 
هوایی  و  حــال  بلوچستان  و  سیستان  قربان،  عید 
مراکز  و  بازارها  از شلوغی  به خود می گیرد.  خاص 
خرید برای تهیه لباس و آجیل تا آماده کردن حنا برای 
اجرای مراسم حنابندان در شب عید از آدابی است 

که در چنین ایامی رنگ خاصی 
به خود می گیرد. سنت هایی که 
بــه  واســطــه مـــردم والیــتــمــدار این 
خطه از ایران اسالمی درگذر زمان 

و پیشرفت های دنیای صنعتی...

به همت مردم، خیران و دولتمردان در هرمزگان

سیل مهربانی در روستاهای زلزله زده جاری است
نگاهی به آیین های مذهبی 

در سیستان و بلوچستان

»عید قربان« 
آینه سنت های 
دیرینه پایتخت 

وحدت ایران

2

WWW.QUDSONLINE.IR۹۸۵۰ پنجشنبه 1۶ تیر 14۰1  ۷ ذی الحجه 1443  ۷ جوالی 2۰22   سال سی و پنجم    شماره

 علی نیکزاد؛ نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

 مشکل مسکن را با 
تأمین زمین و تسهیالت 

برطرف می کنیم

البرز به ۶۰ میلیون مترمکعب
 حقابه نیاز دارد

تمدید تاریخ موعد اعزام به خدمت 
مشموالن زلزله زده هرمزگان 

وقوع جرایم خشن در گیالن
۷۰ درصد کاهش یافت

صنایع پایین دستی پتروشیمی
 در بوشهر ایجاد می شود
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تولید کاغذ خوشنویسی
 آنتی باکتریال در کشور

قزوین   تنها شرکت علمی و هنری کشور در 
استان قزوین، کاغذ تخصصی خوشنویسی، 
ــرده کـــه ایــن  ــ ــری تــولــیــد ک ــگــارگ تــذهــیــب و ن
محصول، طبق تحقیق علمی شخصی تهیه 
شده، 100 درصد بومی بوده و نمونه خارجی 
ندارد و دارای شخصیت و شناسنامه منحصر 

به فرد است.
شرکت برگه زرینه قلم عماد مستقر در پارک 
علم و فناوری استان قزوین تنها شرکت علمی 
اختراع  ثبت  دارنـــده  تنها  و  ــران   ایـ و هنری 
علمی در هنرهای تجسمی ایران است که در 
سال 93 ثبت اختراع شد و ثبت شرکت و 
عالمت تجاری هم صورت گرفت. این شرکت 
فــنــاوری استان  و  ــارک علم  پ از ســال 95 در 
عنوان  به  در سال 97  و  قزوین مستقر شد 
نخستین شرکت دانش بنیان علمی و هنری 

مطرح شد.
مدیر عامل این شرکت که 30 سال است در 
عرصه خوشنویسی فعالیت می کند و مسئولیت 
هم  را  ارمنستان  کشور  خوشنویسان  انجمن 
ــوده، در راســتــای  فرهنگ سازی در  عــهــده دار ب
زمینه خط ایرانی در یکی از دانشگاه های این 

کشور فعالیت هایی هم داشته است.
»هومان بابا اوالدی« در این خصوص گفت: 
برای روکش  این مواد  به  در راستای رسیدن 
و...  تذهیب  خوشنویسی،  کاغذهای  کــردن 
بیش از 12 آزمایش تخصصی انجام شد و در 
سال 1400 برای نخستین بار در تاریخ میراث 
روکـــش دار  کاغذ  اســتــانــدارد  ــران،  ایـ فرهنگی 
از  شــد.  تعریف  علمی  صـــورت  بــه  سلولزی 
ویژگی های این مواد می توان به آنتی اکسیدان، 
آنتی باکتریال و ضد قارچ بودن آن اشاره کرد 
که درجه پیوستگی، درجه چسبندگی، میزان 
نفوذپذیری  کــاغــذ،  مقاومت  نــور،  شکست 
کاغذ در مایعات و ... در آن لحاظ و مد نظر 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه صادرات ما هنوز به صورت 
ــد: طبق  ــن ــافـــه مــی ک صــنــعــتــی نــیــســت، اضـ
قراردادهای مکتوب به کشورهای کانادا، ترکیه 
سال های  در  و  داریـــم  صـــادرات  پاکستان  و 
داشتیم.  به عربستان صــادرات  گذشته هم 
نگاه ما ایــن اســت که به عــراق و سوریه که 
خط نسخ و ثلت در این کشورها رواج دارد، 
صادرات داشته باشیم. از سویی کشور ترکیه 
از  که  دادنــد  قرآن های نفیس سفارش  بــرای 

کاغذهای شرکت ما استفاده کنند.
امسال در حال رایزنی و پیگیری هستیم که با 
نامه نگاری با سازمان ها و ادارات دولتی و دفتر 
رهبر معظم انقالب این مسئله را نهادینه کنیم 
که استفاده از کاغذهای تخصصی خوشنویسی 
انجمن های  و  ارشــاد  و  فرهنگ  برنامه  در  و... 

خوشنویسی، تذهیب و نگارگری قرار گیرد.

اعزام ۴۰ کودک تحت حمایت 
بهزیستی اردبیل به مشهد مقدس

اردبیل   مدیر کل بهزیستی استان اردبیل گفت: 40 نفر 
از دختران تحت حمایت بهزیستی استان اردبیل برای امور 

زیارتی، فرهنگی و سیاحتی به مشهد مقدس اعزام شدند.
حامد رضایی اظهار کرد: با همکاری سپاه استان اردبیل، گروه 
جهادی گفتمان ناب و اداره  کل بهزیستی استان اردبیل، 40نفر 
از دختران تحت حمایت بهزیستی از روز 13 تا 1۸ تیر ماه به 

مشهد مقدس اعزام شده اند.
وی افزود: برنامه های ویژه سازمان بهزیستی برای غنی سازی 
فصل تابستان صــورت گرفته و عــالوه بر امــور سیاحتی، به 

کارهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی نیز پرداخته می شود.
مدیر کل بهزیستی استان اردبیل عنوان کرد: گروه های جهادی 
نقش مؤثری در اجرایی شدن برنامه های بهزیستی دارند و در 
آینده نیز با تأمین هزینه های الزم از سوی سپاه پاسداران و اداره  
کل بهزیستی استان اردبیل، برنامه های متفاوتی برای کودکان 

تحت پوشش بهزیستی خواهیم داشت.

دبیرخانه دائمی  جشنواره فیلم  کوتاه
 دفاع مقدس در قم راه اندازی شد

قم   مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
قم از ایجاد دبیرخانه دائمی  جشنواره فیلم  کوتاه دفاع مقدس 
در این استان خبر داد. حجت االسالم والمسلمین علی لقمان 
با اشــاره به علت واگــذاری دبیرخانه جشنواره به قم گفت: 
با برگزاری کنگره ملی 6 هــزار شهید دفــاع مقدس  همزمان 
استان قم از بنیاد حفظ آثار تقاضا شد جشنواره ملی شهادت 
قلم به میزبانی استان قم برگزار شود. این در حالی است که 

برگزاری سایر جشنواره ها در استان ها گردشی است.

مناطق محروم در تحقق حقوقشان 
دچار مشکل هستند

کهگیلویه و بویر احمد     رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: مناطق محروم در تحقق حقوقشان دچار مشکل هستند. 
اینکه مردم مظلومانه در برخی از نقاط زندگی می کنند، از ضعف 
ماست و ما و شما باید دست به دست هم داده و مشکالت 
را حل کنیم. محمدباقر قالیباف افزود: اینجاست که ما باید به 

عنوان نمایندگان مردم از مناطق محروم حمایت کنیم.

بنای تاریخی در معرض تخریب

تکیه سید ابورضاj تکیه گاهی برای ایستادن می خواهد
بقعه  تــاریــخــی  بــنــای  مرکزی   
سید ابــورضــا)ع(؛ از نــوادگــان امام 
مــوســی کـــاظـــم)ع( از یــک صحن 
نسبتاً وسیع و ساختمان بقعه ای 
از  شــده  تشکیل  آن  مرکز  در  کــه 
آثار دوره صفوی است و در ضلع 
شرقی و ابتدای بازار تاریخی شهر ساوه قرار دارد و 

به نام امامزاده سید ابورضا)ع( شناخته می شود.
از  که  دارد  وجــود  حجره هایی  اطــراف صحن،  در 
قدیم االیام و در ایام عاشورا تکیه بندی شده و در آن 
مراسم عزاداری ایام محرم برگزار می شود. از این رو 
این محل در بین اهالی به نام »تکیه سید ابورضا« 

نیز معروف است.
به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری ساوه، اصل بنا متعلق به دوره صفویه 
است و شاهد آن سنگ قبری است که در داخل 
ایوان ورودی بقعه وجود داشته و بنا بر نوشته های 
روی آن متعلق به شخصی به نام زبیده خانم بوده 
که در ســال 1110 ه. ق در حــدود 326 ســال قبل 
زمــان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی  در  و 
در این محل مدفون شده است. در دوره قاجار و 
احتماالً در زمان سلطنت ناصرالدین شاه تغییراتی 

در معماری بنا صورت گرفته است.
به لحاظ ساختاری، مصالح به کار رفته در ساخت 
بدنه  تزئینات،  لحاظ  به  و  اســت  گچ  و  آجــر  بنا، 
خارجی بنا در دوره قاجار با آجر نماکاری شده و 
جداره های داخلی بقعه نیز با اندود گچ پوشانده 

شده است.
و  ورودی  ــوان  ــ ای ــاالی  بـ بــدنــه  و  سقف  همچنین 
گوشه سازی های آن با کاربندی تزئین و فضای بین 
کاربندی ها با گچ بری برجسته با نقش پرنده، گنبد 
و گلدسته، گل و بوته و آینه کاری تزئین شده بود 
که متأسفانه در سال های اخیر دیگر اثری از آن ها 
وجود نداشته و جداره های ایوان ورودی با سنگ 
مرمر، آینه کاری و کاشی های هفت رنگ منقوش به 

آیات قرآنی نوسازی شده است.
خبرگزاری ایسنا، در سوم آذر ماه 1394 با انتشار 
گزارشی با عنوان »سید ابورضا، لرزان از هیاهوی 
بنای  این  به تهدیداتی که متوجه  شهر« نسبت 
تاریخی ارزشمند مستقر در مرکز شهر ساوه بود، 

هشدار داد.
در این گزارش بیان شد بناهای تاریخی که قدمت 
طوالنی داشته باشند از ارزش باالیی برخوردارند؛ 
چرا که بیانگر تاریخ و پیشینه کهن یک سرزمین 
هستند. قطعاً اگر تهدیدی آن بنا را متوجه خود 
سازد، به لحاظ قدمت باالی آن، مرمتش سخت و 

شاید ناممکن به نظر برسد.
دلیل  به  که  بنا  این  نظیر  تاریخی  اثر  گرچه یک 
وجود این امامزاده جلیل القدر به عنوان یک پایگاه 
دینی و مذهبی می تواند در جایگاه قطب فرهنگی 
در مرکز شهر تاریخی همچون ساوه نمایان شود؛ 
اما بدنه این بقعه متبرکه روزانه لرزان از هیاهوی 

شهری و نامالیمات روزگار است.
ساخت وسازهای مجاور این بقعه متبرکه و دخل 
و تصرفاتی که در محوطه تاریخی استقرار این بنا 
و مرور  و عبور  از یک سو  و می شود  انجام شده 
وسایل نقلیه سبک و سنگین برای تأمین نیاز بازار 
بزرگ شهر ساوه که به موازات این بنای ارزشمند 
تــردد  ــاالی  بـ و حجم  دیــگــر  از ســـوی  گرفته  ــرار  قـ

شهروندان از جمله تهدیداتی است که روزانه لرزه 
بر تن این اثر ارزشمند تاریخی و دینی می اندازد.

ــان امـــام  ــاب ــاده راه در خــی ــ ــی ــ ــرچــه بـــا ســاخــت پ گ
ضــروری  غیر  ــرددهــای  ت از  بخشی  خــمــیــنــی)ره( 
وسایل نقلیه از مجاورت این بقعه کاسته شده؛ 
اما خیابان منتهی به این بنا همچنان شاهد عبور 
زعم  به  آن ها  تردد  که  است  مرور خودروهایی  و 
و  سستی  موجب  فرهنگی  مــیــراث  کارشناسان 

ریزش بنای این اثر کهن می شود.
هیاهوی شهر از یک طرف و بارش های باران از طرف 
دیگر موجب شده بخشی از سقف و دیواره های 
این بقعه تاریخی تخریب و زخمی بر چهره این 
بنای ارزشمند تاریخی ایجاد شود. بخشی از هنر 
معماری اصیل ایرانی به کار رفته در ساخت سازه 
این بقعه متبرکه بر اثر تخریب نابود شده و حال و 

روز این بنای تاریخی، خوش نیست.

تهدید جدی ◾
مقدس  آســتــان  اجــرایــی  مــدیــر  زمینه  همین  در 
امــامــزاده سید ابــورضــا)ع( اظهار کــرد: چند سال 
پیش در جــریــان بــازدیــد مــدیــر کــل وقــت میراث 
بــه دلیل  و گــردشــگــری اســتــان مــرکــزی،  فرهنگی 
رطوبتی که متوجه دیواره های این بقعه متبرکه بود 
تصمیم گرفته شد سنگ های دیواره برداشته شود 
و پس از رسیدن به پوسته، بازسازی و مرمت انجام 

شود تا تهدید و آسیب جدی متوجه بنا نشود.
مرتضی رأفت با اشاره به اینکه عملیات بازسازی 
تحت  و  متبرکه  بقعه  امــنــای  هیئت  همت  بــه 
با   139۸ ســال  در  فرهنگی  میراث  اداره  نظارت 
حضور کارشناسان آغاز شد، گفت: پس از تغییر 
در  وقــفــه ای  فرهنگی  مــیــراث  استانی  کــل  مــدیــر 
آغاز عملیات اجرایی مرمت و بازسازی این بقعه 
صورت گرفت و در ادامه به دلیل بارش های شدید 
بنا  تخریب  از  پیشگیری  منظور  به   139۸ ســال 

تصمیم به سبک سازی سقف گرفته شد.
مــدیــر اجـــرایـــی آســتــان مــقــدس امـــامـــزاده سید 
از سوی  بیان کرد: تعلل صورت گرفته  ابورضا)ع( 
میراث فرهنگی استان موجب شد شدت بارش ها 
قسمتی از این بنای تاریخی را تخریب کند که دارای 
قدمت باالیی بود و می بایست هر سال عملیات 

مرمت و بازسازی آن توسط میراث فرهنگی برای 
جلوگیری از تخریب، صورت می گرفت.

احتمال دارد که سازه فرو بریزد ◾
رأفت در ادامه با اشاره به آغاز تخریب این بنای 
تاریخی از سال 139۸ گفت: از سال 139۸ تاکنون 
از چندگاهی  و هر  میزان تخریب ها بیشتر شده 
و  می شود  تخریب  تاریخی  بنای  ایــن  از  بخشی 
تمامی ســازه یک باره  که  دارد  وجــود  احتمال   این 

فرو بریزد.
وی افزود: به منظور حفاظت از ضریح مطهر این 
با صرف  سال 139۸  در  واجب التعظیم  امــامــزاده 
دور  ریــال فضای  میلیون  بر 200  افــزون  هزینه ای 
ضریح محصور شد تا از ریزش سازه بقعه در امان 
بماند. هم اکنون ارزش ریالی ساخت این ضریح 

افزون بر 50 میلیارد ریال است.

میراث فرهنگی پول تعمیر بنا را ندارد ◾
وی بیان کرد: پس از تخریب این بقعه، اداره میراث 
فرهنگی اعالم کرد که هرگونه مرمت و بازسازی یا 
ساخت سازه این امامزاده باید منطبق با معماری 
پیشین و اولیه صورت گیرد که متأسفانه به دلیل 
محدودیت منابع مالی امکان بازسازی برای میراث 

فرهنگی براساس ضوابط موجود وجود ندارد.

سبک سازی سقف بدون مجوز انجام شده ◾
و  دســتــی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  اداره  رئــیــس 
گردشگری ساوه نیز با اشاره به اینکه بنای امامزاده 
رسیده  ملی کشور  ــار  آث ثبت  به  ســیــدابــورضــا)ع( 
ایــن بقعه  بنای  از  اســت، گفت: تخریب بخشی 
متبرکه تاریخی به منظور سبک سازی سقف بدون 
اخذ مجوز از سوی میراث فرهنگی و مغایر با اصول 

فنی صورت گرفته است.
به تشکیل چندین جلسه در  اشــاره  با  ایاز  رضا 
فــرمــانــداری ســاوه با موضوع بــازســازی ایــن بنای 
تاریخی گفت: در این جلسه مقرر شد که اداره 
میراث فرهنگی با ایجاد پوشش موقت از تخریب 
و  شیروانی  ساخت  و  کند  جلوگیری  بنا  بیشتر 
گرفته  صــورت  راستا  همین  در  داربــســت  نصب 

است.

هیاهوی شــهر از یک طرف و بارش های باران از طرف دیگر موجب شده بخشی 
از سقف و دیواره های بقعه ســید ابورضا)ع( تخریب و زخمی بر چهره این بنای 
ارزشمند تاریخی ایجاد شود. بخشی از هنر معماری اصیل ایرانی به کار رفته در 

ساخت سازه این بقعه متبرکه بر اثر تخریب نابود شده است.
گزيدهگزيده



 ایجاد
 ۱۰ دهکده 
فناوری کشاورزی 
در کشور

علی خیرالدین؛  
معاون فناوری وزیر 
علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: ایجاد 
۱۰ دهکده فناوری و 
نوآوری کشاورزی در 
کشور با هدف کمک به 
تقویت امنیت غذایی 
و ارتقای بهره وری 
در بخش های مختلف 
کشاورزی در دستور 
کار قرار دارد.

خبر به همت مردم، خیران و دولتمردان در هرمزگان

سیل مهربانی در روستاهای زلزله زده جاری است 

خبرخبر
روزروز

رشد مختومه شدن پرونده های اجرای اسناد رسمی در یزد
یزد   مدیر کل ثبت اسناد استان با بیان اینکه کاداستر جزو 
سیاست های اصلی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
است، گفت: مختومه شدن پرونده های اجرای اسناد رسمی 
یــزد درســه مــاه نخست امسال، با رشــد 192.5 درصــدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
شهرام تقدم در نشست خبری با بیان اینکه سند تحول 

و تعالی قوه قضاییه نقشه راه این سازمان است، اظهار 
کرد: تا کنون برای حدود 9۸ درصد ازسطح عرصه های 
اســتــان جانمایی، تثبیت و نسبت بــه صـــدور اسناد 

مالکیت این اراضی اقدام شده است.
ــزود: 2.5 درصــد اراضـــی باقی مانده اســتــان نیز  وی افـ
مربوط به اراضــی شهری، روستایی و کشاورزی است 

که با توجه به تکلیفی که برعهده اداره کل ثبت اسناد 
استان گذاشته  شده امیدواریم تا پایان سال در حوزه 
این اراضی نقش مؤثری داشته باشیم و صدور اسناد 
مالکیت کاداستری اراضی شهری، روستایی با اولویت 

اراضی کشاورزی را انجام دهیم.
وی گفت: در مدت چهار ماه گذشته افزون بر79 درصد 

دفاتر اسناد رسمی استان اسکن و آرشیو الکترونیک 
شدند و در راستای مکانیزه شدن زیرساخت ها و دولت 
الکترونیک و هوشمندسازی فرایندهای ثبتی گام 
بــرداشــتــه ایــم. بــه زودی بـــرای تسهیل و تسریع ارائــه 
خدمات الکترونیکی به مردم، کلیه دفاتر اسناد رسمی 

استان اسکن و آرشیو الکترونیکی می شوند.

خبر

برگزاری 
پانزدهمین 
المپیاد فرهنگی 
ورزشی 
دانشجویان 
کشور در تبریز

آذربایجان شرقی   
مدیر کل تربیت بدنی 
امور دانشجویان وزارت 
علوم، تحقیقات گفت: 
تبریز برای دومین بار در 
تاریخ المپیاد فرهنگی 
و ورزشی دانشجویان 
کشور میزبان خواهد 
بود. ابراهیم علیدوست 
قهفرخی عنوان کرد: 
پانزدهمین دوره المپیاد 
فرهنگی ورزشی 
دانشجویان کشور از 
پانزدهم تیر تا پنجم 
مرداد ماه جاری برگزار 
خواهد شد. تیم های 
دختران از پانزدهم تیر 
ماه وارد تبریز می شوند 
و نوزدهم تیر ماه مراسم 
افتتاحیه این بازی ها 
انجام خواهد شد. 
بیست و پنجم تیر 
ماه مراسم اختتامیه 
رقابت های دختران 
برگزار شده و سی ام تیر 
ماه رقابت دانشجویان 
پسر آغاز می شود و 
پنجم مرداد ماه مراسم 
اختتامیه المپیاد برگزار 
خواهد شد.

خبر
سیستان و بلوچستان

   بحران آب در سیستان و بلوچستان جدی است
 امام جمعه زاهدان گفت: کمبود آب از مشکالت جدی 

منطقه است و نیازمند اقدام عاجل در رسیدگی 
به این معضل هستیم. در این راستا برخی قوانین 

تصویب و ابالغ شده؛ اما سؤال اصلی اینجاست که 

چه اقدام عملی صورت گرفته است؟
آیت اهلل مصطفی محامی در دیدار حبیب اهلل 

دهمرده؛ نماینده مردم زابل در مجلس شورای 
اسالمی ضمن قدردانی از تالش نمایندگان استان در 

مجلس شورای اسالمی برای پیگیری و حل مشکالت 

مردم اظهار کرد: تصویب برخی قوانین در مجلس 
شورای اسالمی مختص منطقه سیستان شرط الزم 
کار بوده اما به تنهایی کافی نیست و قوانین مصوب 

شده باید به مرحله اجرا رسیده و در ادامه مورد 
پیگیری، نظارت و مطالبه مجلس قرار گیرد.

آیت اهلل محامی گفت: نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی باید به فکر مردم بوده و یک صدا 

همکاری کنند تا صدای مردم به مجلس منتقل 
شود و همان طور که نمایندگان مجلس به تصویب 
طرح ها رأی می دهند، نتیجه آن را نیز پیگیر باشند.

صنایع پایین دستی پتروشیمی
 در بوشهر ایجاد می شود

بوشهر    استاندار بوشهر گفت: براساس مصوبه 
صورت گرفته، صنایع پایین دستی پتروشیمی در 
چهار منطقه از کشور ایجاد و توسعه خواهد یافت 
که یکی از آن ها به استان بوشهر اختصاص یافت.

احمد محمدی زاده در آیین آغاز عملیات اجرایی 
پروژه های زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی شمال 
استان بوشهر افزود: معاون اول رئیس جمهور در 
جلسه ای این چهار منطقه را مشخص و تعیین 

کرده است.
وی با بیان اینکه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
جــزو اولویت های اول کشور اســت، گفت: رهبر 
معظم انقالب و رئیس جمهور دغدغه و اصرار 
دارند که نفت خام به فراورده و ارزش افزوده تبدیل 
و استفاده بهینه شــود. محمدی زاده گفت: اگر 
صنایع پایین دستی پتروشیمی و نفت فعال شود، 
با یک سرمایه گذاری 2 میلیارد دالری، هزاران شغل 

و ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.
وی بیان کرد: استان بوشهر از ظرفیت های متنوع 
و مزیت های زیــادی از جمله در حــوزه صنعت، 
کــشــاورزی، گردشگری و سایر حوزه های صنایع  

پایین دستی و تبدیلی برخوردار است.
محمدی زاده گفت: توسعه همه جانبه استان 
بوشهر در اولویت کاری قرار دارد و با توجه به اینکه 
دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذاریم، باید امکانات 
و زیرساخت ها را فراهم کنیم.  استاندار بوشهر 
به قابلیت های شهرستان دیلم و گناوه اشاره کرد 
و افـــزود: ایــن منطقه چــهــارراه نفت خــام ایــران و 
بزرگ ترین تلمبه خانه نفت ایران با قدمت ۶۰ سال 
مستقر است که نفت را برای صــادرات به جزیره 

خارگ و در آینده به جاسک منتقل می کند.

زیرساخت های الزم 
برای خدمات رسانی به زائران

 احصا شود

ــیــان ایــنــکــه بخشی از  قم    فــرمــانــدار قــم بــا ب
نارضایتی های موجود در خدمات رسانی به زائران 
و مجاوران حضرت معصومه)س( به دلیل کمبود 
زیرساخت هاست گفت: زیرساخت های مورد 
نیاز باید احصا و به مجموعه مدیریت استان 
نیز منتقل و با هماهنگی، از ظرفیت ها بیشترین 
استفاده را ببریم. عباس ذاکریان در جلسه ستاد 
ــران و خــدمــات سفر شهرستان  ــ تسهیالت زائ
قم، ویژه اعیاد قربان و غدیر افــزود: بعضاً در یک 
مناسبت بیش از 2۰۰ هزار خــودرو وارد شهر قم 
مــی شــود و چــون مقصد حــداقــل 1۰ درصـــد این 
خــودروهــا حــرم حضرت معصومه)س( و هسته 
مرکزی شهری است، ما زیرساخت الزم برای توقف 

و استقرار این تعداد خودرو را نداریم.
وی یادآور شد: ظرفیت پارکینگ موجود در اطراف 
حرم مطهر، حداکثر ۶ هزار دستگاه خودرو است.

ذاکریان بیان کرد: باید زیرساخت های مورد نیاز 
احصا و به مجموعه مدیریت استان منتقل شود. 
ــرای تأمین ایــن زیرساخت ها با هماهنگی که  ب
صورت می گیرد، از ظرفیت ها بیشترین استفاده را 
ببریم و به نوعی مدیریت شود که زائران با کمترین 
مشکل مواجه شوند؛ چون کسی بیش از ظرفیت 

دستگاه ها، از آن ها توقع خدمت  رسانی ندارد.
ــــودن روز  ــه در پــیــش ب ــا اشــــاره ب ــم ب ــدار ق ــان ــرم ف
عرفه و عیدقربان و اتصال ایــن مناسبت ها به 
تعطیلی های آخر هفته گفت: با توجه به احتمال 
ــام، می طلبد که با آمادگی  بــاالی سفر در ایــن ای
بیش از پیش در عرصه های مختلف حمل  و نقل، 
اسکان و ارائه خدمات امدادی به زائران فعالیت 
بیشتری صــورت گیرد تا شاهد ایــن باشیم که 
زائران و مجاوران با رضایتمندی کامل مناسبت ها 

را پشت سر می گذارند.
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ــه ۶.1  ــ ــزل ــ هــرمــزگــان   زل
ریشتری ساعت 2:۰2 بامداد 
روز شنبه »بــنــدرخــمــیــر« در 
استان هرمزگان اگر چه سقف 
بــســیــاری از خــانــه هــا را بــر سر 
مالکان آن آوار کرد؛ اما حاال با 
گذشت زمان، برخی دیگر از مشکالت هموطنان 

ما را می آزارد.

مردم را از یاد نبریم  ◾
در همین حال نماینده مردم بندرعباس در مجلس 
شــورای اســالمــی، از گــروه هــای امـــدادی و مردمی 
ــه زده روستایی را که  ــزل درخــواســت کــرد مــردم زل
منازلشان غیر قابل سکونت شده است، در این 

هوای گرم فراموش نکنند.
احمد مرادی در صفحه شخصی خود در توئیتر با 
اشاره به آخرین وضعیت مناطق زلزله زده استان 
هرمزگان نوشت:  »با حضور همه مسئوالن امر، 
وضعیت امدادرسانی به روستای  سایه خوش به 
حد قابل قبولی رسیده اســت. از همه گروه های 
امدادی و مردمی درخواست دارم در این گرمای هوا، 
مردم روستاهای درگیر زلزله را که منازلشان غیرقابل 

سکونت شده فراموش نکنند.

اسکان موقت ◾
استاندار هرمزگان در این زمینه گفت: طی هفته 
جاری تعداد 12۰ کانکس حمل و به روستای کانونی 
زلزله منتقل شد و بخشی از آن ها نصب شده که 

کولر نیز برایشان تعبیه شده است.
مهدی دوستی با اشاره به انجام عملیات آواربرداری 
از تمام نــهــادهــای دخیل در امــر خدمت رسانی 
ــژه ســپــاه امــام  ــه زدگــان غــرب اســتــان بــه ویـ ــزل بــه زل
ســجــاد)ع( اســتــان، نــیــروی دریــایــی ســپــاه، قــرارگــاه 
مدینه و سایر ارگان های فعال تقدیر کرد و گفت: 
اصلی ترین چالش و نگرانی ما تأمین کانکس برای 
زلزله زدگان غــرب استان بــود. استاندار هرمزگان 
گفت: کانکس ها برای زیست مردم مناسب اند. 
امیدواریم روزی 12۰ کانکس به منطقه منتقل شود 
و ظرف چند روز آینده روند انتقال و نصب کانکس ها 
به پایان برسد تا شاهد ساماندهی مردم زلزله زده و 

رفع مهم ترین دغدغه فعلی زلزله زدگان باشیم.
وی تصریح کرد: روند عملیات آواربرداری در حال 
انجام است و پس از پایان این عملیات، بالفاصله 
عملیات ساخت نیز آغــاز خواهد شد. اکنون در 
حال تأمین مصالح مورد نیاز هستیم و در خصوص 

طراحی سازه ها نیز تصمیم گیری شده است.

جهاد خدمت  ◾
اسکان موقت زلزله زدگان، آواربرداری با تجهیزات، 
تــوزیــع مــواد غــذایــی، پخت و تــوزیــع غــذای گــرم، 
کمک رسانی به مردم زلزله زده، اهــدای کانکس و 
لــوازم سرمایشی، برپایی بیمارستان صحرایی و 
نصب چادرها و... تاکنون در مناطق زلزله زده غرب 
هرمزگان به ویژه روستای سایه خوش صورت گرفته 
است. فعالیت امدادرسانی و عملیات مردم یاری 
به زلزله زدگان استان هرمزگان توسط نیروهای 
امدادی و داوطلبان مردمی به صورت شبانه روزی 
ادامــه دارد و مناطق زلــزلــه زده به صحنه خدمت 

تبدیل شده است.
همچنین نیروهای جهادی بسیج و سپاه، نیروهای 
نظامی و انتظامی و دیگر دستگاه ها و ارگان های 
دولتی و مردمی از ساعات اولیه زلزله در مناطق 

آسیب دیــده حضور یافته و همچنان در حال 
خدمت رسانی به مردم آسیب دیده هستند.

توزیع بیش از هزار و 300 چادر  ◾
 یک  هــزار و ۳۰۰ دستگاه چــادر بین خانوارهای 
متأثر از زمین لرزه های باالی ۶ ریشتر در منطقه 

سایه خوش غرب هرمزگان توزیع شد.
مختار سلحشور؛ مدیر عامل جمعیت هالل احمر  
اظهار کرد: دو چادر گروهی هم توسط ارگانی دیگر 

به منطقه آورده شده که در حال برپا شدن است.
دبیر کل جمعیت هالل احمر نیز گفت: 29 تیم 
ــن جمعیت بــرای  عملیاتی و دو تیم آنــســت ای
خدمت رسانی به زلزله زدگان هرمزگان در منطقه 

زلزله زده حضور دارند.

کانکس های سپاه به »سایه خوش« رسید ◾
۴۰۰ کــانــکــس هــمــراه بــا سیستم سرمایشی 
توسط نیروی دریایی سپاه در روستای زلزله زده 

سایه خوش هرمزگان در حال برپایی است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اعالم این خبر گفت: 
بحمدهللا با پیگیری های انجام شده و حمایت 
بی دریغ فرمانده محترم کل سپاه و همت معاونت 
ــاد و پشتیبانی ســپــاه از عصر روز دوشنبه  آمـ
نخستین ســری از کانکس های اسکان رسید و 

در حال جانمایی، نصب و تحویل به مردم است.
ــزود: همزمان با  ــادار علیرضا تنگسیری افـ ــ  دری
نصب کانکس ها، 15۰ چشمه دستشویی و حمام 
جانمایی، نصب و آبرسانی هم تا رفع کامل مشکل 
آب، توسط منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در 

حال انجام است.
وی ضمن تقدیر و تشکر از مواکب مردمی اربعین 
بابت تأمین غذای گرم و اقدام های خدماتی یادآور 
شــد: منطقه پنجم نیروی دریــایــی سپاه تا رفع 
مشکالت ناشی از زلزله روزانه 5 هزار پرس غذای 

گرم پخت و در بین مردم توزیع می کند.

تأمین ۴0 میلیارد ریال لوازم سرمایشی  ◾
 2۴۰ دستگاه کولر و امکانات سرمایشی به ارزش 
ــداد امــام  ــال بــا همت کمیته امــ ۴۰ میلیارد ریـ
خمینی)ره( هرمزگان و مجمع خیران کشور برای 
خــانــواده هــای زلزله زده سایه خوش تأمین شده 
است. جلیل تراهی؛ مدیر کل کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( هرمزگان در بازدید از مناطق زلزله زده 
سایه خــوش و روستاهای اطـــراف با بیان اینکه 

ــه زده تــحــت حــمــایــت امـــداد  ــزلـ خـــانـــواده هـــای زلـ
هرمزگان، نگران وسایل سرمایشی نباشند، گفت: 
یکی از نیازهای ضروری خانواده های زلزله زده، لوازم 
سرمایشی است که در همین راستا 2۴۰ دستگاه 
کولر و امکانات سرمایشی به زودی و با هماهنگی 
استانداری هرمزگان و سایر دستگاه های اجرایی 

بین زلزله زدگان توزیع خواهد شد.

اهدای ۴ تُن برنج توسط یک خیر مینابی  ◾
یک خیر خیراندیش مینابی ۴ تن برنج به همراه 
اقـــالم غــذایــی بــه مناطق زلــزلــه زده غــرب استان 
هرمزگان اهدا کرد. رئیس شعبه ویژه هالل احمر 
میناب گفت: همچنین یک تن شکر و 2۰۰ بطری 
۳ لیتری روغن به مناطق زلزله زده شهرستان های 
بندرلنگه و خمیر ارســال شد.  احسان محسنی 
یادآور شد: 1۰۰ تخته چادر به وسیله دو دستگاه 
ــرداری مــیــنــاب بــرای  ــهـ کــامــیــون بــا هــمــکــاری شـ

زلزله زدگان غرب استان هرمزگان ارسال شد.

 ارســـال وســایــل خنک کننده از ســوی اوقــاف  ◾
بندرعباس 

محموله آب مــعــدنــی، وســایــل خنک کننده و 
مایحتاج ضروری در راستای اجرای امینانه نیات 
واقفان از محل نیات موقوفه ها توسط اداره اوقاف 
و امور خیریه بندر عباس به مناطق زلزله زده غرب 

هرمزگان ارسال شد.
محمدعلی پویه؛ رئیس اداره اوقاف و  امور خیریه 
بندرعباس در این خصوص اظهار کرد: پایگاهی نیز 
در امامزاده سید مظفر)ع( بندرعباس فعال است 
که به صورت شبانه روز آماده دریافت کمک های 

مؤمنانه مردم خداجوی شهر بندرعباس است.

۵0 گروه جهادی در حال امدادرسانی  ◾
5۰ گــروه جهادی از همان ساعات آغازین وقوع 
زلزله در غرب استان هرمزگان به محل اعزام شدند.

 یاسین بــاوقــار؛ مسئول بسیج سازندگی سپاه 
امام سجاد)ع( هرمزگان گفت: با حضور به موقع 
ــداد رســانــی هــا در حال  جــهــادگــران بسیجی، امـ
انجام است و این آمادگی برای اعزام تعداد بیشتر 

گروه های جهادی وجود دارد.

اختصاص ۵00 میلیارد ریال برای بازسازی ◾
دولــت بــرای آغــاز سریع تر رونــد بــازســازی مناطق 
زلزله زده به فوریت 5۰۰ میلیارد ریال اختصاص داد.

 رئیس بنیاد مسکن کشور در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری با اشاره به اینکه در روستاهای زلزله زده 
هرمزگان یک هزار و 19۶ پرونده امالک آسیب دیده 
تشکیل شـــد، گــفــت: بـــا مــجــمــوع واحـــدهـــای 
آسیب دیده شهری یک هزار و ۴5۰ پرونده تشکیل 

شده است.
اکبر نیکزاد افزود: در روند بازسازی یک مسئله ای 
داریم که همین موضوع موجب تفاوت برداشت ها 
از رونــد بازسازی می شود. در رونــد بازسازی بعد 
از تشکیل پرونده و آواربـــرداری، شــروع عملیات 

نوسازی واحدهای آسیب دیده انجام می شود.
وی بیان کرد: پیشنهاد بنیاد مسکن برای ساخت 
مسکن در مناطق زلزله زده روستایی هرمزگان 
2میلیارد ریــال وام و 5۰۰ میلیون ریــال بالعوض 
بوده است. بنابراین به افراد آسیب دیده از زلزله 
که برای آن ها تشکیل پرونده شده، اعالم می شود 
که این 2میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال برای ساخت 
یک واحــد ۶۰ متری در روستاست و نمی توانیم 
به شهروندان و روستاییان اجباری برای ساخت 
متراژهای معین داشته باشیم. البته گاهی برخی 

شهروندان متراژهای باالتری انتخاب می کنند. 

اهدای ۱0 منبع ذخیره آب ستاد عتبات عالیات  ◾
ستاد توسعه و بــازســازی عتبات عالیات کشور 
1۰مخزن تأمین آب برای زلزله زدگان غرب استان 

هرمزگان اهدا کرد.
مدیر عامل آب و فاضالب هرمزگان با قدردانی 
از اقــدام این ستاد در همراهی با مــردم زلزله زده 
و مشارکت در تأمین مخازن ذخیره افــزود: این 
منبع های آب با ظرفیت 5 هزار لیتری ذخیره آب، 
قدم مثبتی در تأمین نیاز آبی زلزله زدگان برداشت.

عبدالحمید حمزه پور تصریح کــرد: این مخازن 
از ســـوی آبــفــا در اخــتــیــار زلــزلــه زدگــان روســتــای 
سایه خوش  بندر لنگه قرار می گیرد که با در اختیار 
گذاشتن این مخازن در کنار دیگر اقدام های آبفا 
بتوان بخشی از نیاز زلزله زدگان را از ایــن طریق 
برآورده کرد.  وی در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار کرد: آبرسانی به زلزله زدگان سایه خوش و 
روستاهای آسیب دیده بندر لنگه در محل کمپ 
ایجاد شده و برای اسکان موقت حادثه دیدگان 

بدون وقفه ادامه دارد.
مدیر عامل شرکت آب و فــاضــالب هرمزگان از 
آبرسانی سیار به مناطق زلزله زده غرب استان تا 
پایداری وضعیت خبر داد و گفت: چهار تانکر 
بــرای آبرسانی سیار در سایه خــوش بندرلنگه و 

روستاهای مجاور استقرار یافت.
 
راه اندازی مجتمع درمانی سپاه ◾

مجتمع درمــانــی صحرایی نیروی دریــایــی سپاه 
پــاســداران انــقــالب اســالمــی در مناطق زلــزلــه زده 

هرمزگان تجهیز و راه اندازی شد. 
مسئول امــداد و عملیات مرکز بــهــداری جنوب 
نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: این مجتمع 
درمانی 11 تختخواب و دو واحد تفکیک شده برای 
خانم ها و آقایان دارد. یوسفی با بیان اینکه ویزیت، 
تزریقات، سرم درمانی و دارو در این مرکز به صورت 
ــه به ــرد: روزانـ  رایــگــان تجویز مــی شــود، تصریح ک

 5۰ تا 1۰۰ بیمار در این مرکز خدمات پزشکی ارائه 
می شود. مسئول امــداد و عملیات مرکز بهداری 
جنوب نیروی دریایی سپاه پاسداران اظهار کرد: 
در این درمانگاه امکان حمل مصدوم و بیمار تا 

نخستین مرکز درمانی هم وجود دارد.



باید به سمت 
افزایش کیفیت 
صادرات برویم 

سیدرضا فاطمی امین؛ 
وزیر صنعت، معدن 

و تجارت گفت: ما 
باید به سمت افزایش 

کیفیت صادرات برویم 
و کاالهایی را صادر 

کنیم که عالوه بر 
اشتغال زایی، فناوری 

باالیی هم داشته 
باشند و آب کمی 

مصرف کنند.
وی افزود: در بحث 

صادرات تنها مبلغ آن 
اهمیت ندارد، بلکه 

ترکیب صادرات نیز 
مهم است.

خبر

برپایی 
نخستین 
نمایشگاه 
سوغات و 

مشاغل خانگی 
در بابل

مازندران   
آماده سازی و افتتاح 
نخستین نمایشگاه 

هدایا و سوغات 
مشاغل خانگی در بابل 

با حضور مسئوالن 
استانی و شهرستانی 

برگزار شد.
در این نمایشگاه که 

در راستای حمایت از 
بخش تولید و مشاغل 

خانگی برگزار شده 
است، غرفه داران اقدام 

به عرضه محصوالت 
خود در بخش های 

صنایع چوبی، صنایع 
غذایی، گل و گیاه، 

پوشاک، لوازم آرایشی 
و... نمودند.

گفتنی است این 
نمایشگاه در مصلی 

شهر بابل است و طی 
روزهای ۱۳ تا ۱۷ تیر 

ماه با همکاری جهاد 
دانشگاهی مازندران 

دایر است.

خبرخبر
روزروز

خراسان رضوی   تقریباً 
ــه یــاد  تــمــامــی افــــراد جــامــعــه ب
دارنــد که برای تهیه یک بلیت 
و یا فراهم سازی مقدمات سفر 
خارجی چه هزینه ها و یا زمانی 
را برای مراجعه و دریافت بلیت 
 یــا کسب اطــاعــات باید بــه جــان می خریدیم  و 
در نهایت پاره ای از اوقات به دلیل نداشتن اطاعات 
الزم، متحمل هزینه های اضافی می شدیم. این در 
حالی است که امــروزه شاهد استفاده فزاینده از 

فناوری در عرصه گردشگری هستیم. 
ــای جـــدیـــدی تــحــت عــنــوان  ــه هـ ــامـ ــرنـ دائـــمـــا بـ
استارت آپ های گردشگری معرفی می شوند که 
برخی از آن ها دارای کارایی باالیی هستند و جایگاه 

خوبی بدست آورده اند.
در حال حاضر وب سایت های بسیاری در حوزه 
گردشگری برای رزرو خدمات فعالیت دارنــد؛ اما 
شاید کمتر شخصی مطلع باشد که این مجموعه ها 
چگونه شکل گرفتند و چه افراد موفق و خوش ذوقی 

در پشت این مجموعه ها هستند. 
احسان افضل زاده نائینی؛ رئیس هیئت مدیره 
آژانــس سریع سیر خراسان یکی از کارآفرینانی 
است که فعالیت خود را از مشهد مقدس شروع 
کــرده و مجموعه خدمات گردشگری جامعی را 
با عنوان »پرشین هتل« گــردآوری کرده است که 
گفت وگوی ما با این فعال با تجربه در حوزه خدمات 

گردشگری و فناوری های جدید قابل توجه است.

 21 سال تالش ◾
رئیس هیئت مدیره پرشین هتل که فعالیت خود 
را با تأسیس آژانس سریع السیر خراسان در سال 
۱۳۸۰ آغــاز کــرده اســت، در خصوص مشکات 
آژانس های مسافرتی تا قبل از ورود فناوری اظهار 
می کند: پیش از این بلیت ها، معرفی به هتل ها و 
سایر ملزومات به صورت کاغذی و حضوری بود، 
بسیاری از مــردم شب تا صبح بــرای دریافت و یا 
پیش فروش بلیت حتی مجبور به شب خوابی در 
پشت درهای دفتر خطوط هوایی بودند؛ اما تاش 
ما بر ایــن محور بــود تا ایــن سیستم معیوب را با 

بهره مندی از فناوری رفع کنیم.
وی با ابراز خوشحالی از اینکه وب سایت »پرشین 
ــرای نخستین بــار در مشهد موفق شد  هتل« ب
محتوای مختلفی از تصاویر و ویدئو از هتل های این 
شهر مقدس گردآوری و در اختیار گردشگران قرار 
دهد، ابراز می کند: خوشبختانه بدین شکل امکان 
رزرو آناین و دریافت اطاعات هتل ها و نظرسنجی 

برای مسافران فراهم شد.
افضل زاده فــراهــم ســازی زیرساخت های سفر 
اقتصادی با قیمت مناسب را یکی از مأموریت ها 
و اهداف این مجموعه می داند و می گوید: در این 
راستا تاش کردیم با هتل ها قرارداد بسته و حجم 
بیشتری از رزرو را در اختیار بگیریم تا با این شیوه 
هزینه سفر را برای زائران و مسافران کاهش دهیم.

وی با اشاره به این موضوع که این مجموعه بر پایه 
تولید دانش شروع به کارکرده، ادامه می دهد: در 
این وب سایت، مقاصد گردشگری که در ایران کم 
یا ناشناخته بود، به وسیله تولید محتوا به مردم 
معرفی شد تا بتوانند برای سفر خودشان انتخاب 

بهتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه تاش کردیم اطاعات مقاصد 
گردشگری را بیش از گذشته در اختیار گردشگران 
قرار دهیم، عنوان می کند:  در حال حاضر مردم 
انتخاب های بیشتری در مقاصد و اقامتگاه ها 
دارند و این کار سبب اشتغال زایی در بخش های 
مختلف مرتبط به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

گردشگری شده است.

رونق اقتصادی  در حوزه گردشگری سالمت ◾
رئیس هیئت مدیره آژانس سریع سیر خراسان 
گــردشــگــری را عــامــل ایــجــاد اشتغال مــی دانــد و 
می گوید: از این رو بیشتر تاشمان بر این است 
که بحث سفر را در داخل کشور انجام دهیم تا از 
خروج ارز جلوگیری شود و از زیبایی های شهرهای 

مختلف کشورمان بهره برده شود. 
افضل زاده با اشاره به حوزه گردشگری سامت 
و تاش هایی که وی و مجموعه اش در این راستا 
داشتند بیان می کند: در ایام کرونا برای ایجاد 
ارزآوری و اشتغال سعی کردیم از کشورهایی 
چون افغانستان، کویت، آذربایجان، عراق، سوئد 
و انگلستان افــراد بسیاری در این حــوزه جذب 

کنیم و خدمات متنوعی را ارائه بدهیم.
ــرای تمامی  ــ ــه ب ــه ایـــن مــوضــوع ک ــا اشــــاره ب وی ب
گردشگران پروسه های درمانی تخصصی و پزشکی 
هسته ای و حتی خدمات پرستاری در دوران نقاهت 
فراهم شده اســت، ادامــه می دهد: در این زمینه 
موفق شدیم حدود 2 هزار نفر را از سال  ۱۳99 تا 

سال ۱4۰۱ به ایران دعوت کنیم.
وی اظــهــار می کند: بــه طــور کلی مــیــزان ارزآوری 
هــر گردشگر بــه غیر از خــدمــات درمــانــی بــه طور 
متوسط روزانـــه ١٠٠ دالر محاسبه مــی شــود؛ اما 
متأسفانه در بحث ورود گــردشــگــران خارجی 
محدودیت هایی وجود دارد که این محدودیت ها را 
سازمان گردشگری و وزارت خارجه لحاظ  می کنند 
و هر مجموعه می تواند در ماه حداکثر ١٠٠ ویزا 

صادر کند.
وی متذکر مــی شــود: اگــر ایــن محدودیت وجود 
نداشت به طــور قطع حجم گردشگر وارد شده 

توسط این مجموعه نیز بیشتر بود.

از »کیش لند یار« تا »استانبول یار«  ◾
احــســان افــضــل زاده نائینی وجـــود یــک ســری 
مشکات برای رزرو آناین هتل ها را غیر قابل انکار 
می داند و می گوید: برخی هتل ها هنوز خدماتشان 
به روز نیست. بنابراین نمی توان ظرفیت و نرخ آن 
را روی وب سایت به نمایش گذاشت؛ اما در همین 
زمینه پنلی را ایجاد کردیم و در اختیار هتل های 
مختلف قرار دادیم تا آن ها موفق شوند ظرفیت های 

خود را به نمایش بگذارند.
وی با اشــاره به این موضوع که زنجیره سفر فقط 
هتل نیست، یـــادآور مــی شــود:  رزرو تــور خیلی 
اهمیت دارد و از این رو با تاش فراوان سعی کردیم 
بسته سفر را به صورت آناین روی وب سایت قرار 
دهیم تا تمامی گردشگران از خدمات ارائــه شده 
ایــن مجموعه به صــورت تمام وقــت و 24ساعته 

بهره مند شوند.
وی یادآور می شود با این حال هنگامی که رزرو تور 

را راه اندازی کردیم باز هم به این نتیجه رسیدیم که 
 زنجیره سفر به همین جا ختم نمی شود و گردشگر 
تمایل دارد بعد از رزرو هتل و پـــرواز در مقصد 
گردشگری نیز از خدمات دلخواه بهره مند باشد. 
ایــن موضوع موجب شد در برخی از مکان های 
گردشگری مانند جزیره کیش،  آژانــس »آســان 
گشت کیش« را در ایــن جزیره راه انـــدازی کنیم. 
از طریق ایــجــاد وب سایت »کیش لند یــار« به 
صورت قانونی عاوه بر بحث رزرو هتل و تور در مورد 
برنامه های تفریحی مانند گشت های دریایی و یا 

کنسرت ها به صورت تخصصی وارد کار شویم.

سفرهای خارجی با کمترین دغدغه ◾
افضل زاده همچنین با نگاهی به هموارسازی 
سفر های خارجی به ما می گوید: از آنجایی که 
یکی از مقاصد گردشگری درحال حاضر بحث 
استانبول است و نیازی به ویزا نــدارد، بنابراین 
وب سایت تخصصی در زمینه رزرو هتل، تور 
و تفریحات استانبول را راه انــدازی کردیم تا این 
وب سایت با عنوان »استانبول یار« به صورت 
تخصصی مقاصد گردشگری استانبول را به 

گردشگر توضیح دهد.
رئیس هیئت مدیره پرشین هتل در خصوص ارائه 
خدمات تخصصی مجموعه اش می گوید: یکی از 
اقدامات ما برای کاهش دغدغه سفر، رزرو هتل های 
استانبول به صورت آناین و ریالی است. بنابراین 
اطاعات الزم را از شرکت های خارجی دریافت و 
آن را به صورت فارسی و مبالغ را به صورت ریالی در 

اختیار گردشگران قرار می دهیم.
وی تولید محتوا برای افزایش دانش سفر را یکی از 
اهداف و مأموریت های خود دانسته و می گوید:  در 
این راستا  از دانش و حضور جوانان خوش  فکر برای 
تولید محتوا به صورت متنی، تصویری، ویدئویی، 
پادکست و صوتی بهره گرفتیم  و حتی با دفاتر 
فرهنگی ایران در کشورهای مختلف قرارداد بسته و 
همکاری گسترده ای را انجام دادیم تا اطاعات الزم 

را در اختیار گردشگران قرار دهیم.
افضل زاده می افزاید: بسیاری از این گردشگران 
هیچ اطاعاتی نسبت به سایر شهرهای ایــران 
نداشتند؛ ولی امروزه عاوه بر مشهد بقیه شهر های 

ایران را در برنامه تفریحی خود می بینند.

همکاری با دانش بنیان ها  ◾
وی بهره مندی از دانــش بنیان ها را بــرای توسعه 
صنعت گردشگری یکی از برنامه های آتی »پرشین 
هتل« مــی دانــد و می گوید: هــر مسافری کــه در 
هتل های مجموعه ما حضور داشته باشد یک 
لینک برایش آناین ارســال می شود و نظرات آن 
میهمان را که درهتل اقامت داشته است در سایت 

خودمان انتشار می دهیم تا افــراد بعدی بتوانند 
تصمیم درستی دربــاره موقعیت و امکانات هتل 

داشته باشند.
افضل زاده عنوان می کند: متأسفانه در سال های 
9۸ تــا ۱4۰۱ بــه دلــیــل شــرایــط کــرونــا سختی ها و 
مشکات زیادی را متحمل شده و دچار ضرر و زیان 
شدیم. حتی مجبور به تعدیل نیرو شدیم؛ اما پس 
از گذشت این ایام و عادی شدن شرایط به حالت 

گذشته باز می گردیم. 
رئیس هیئت مدیره پرشین هتل یادآور می شود: 
در این مجموعه به طور مستقیم ٧٠ نفر مشغول 
به فعالیت اند و به طور غیرمستقیم نیز افرادی در 
محل های اسکان میهمانان، تفریحگاه ها  و مراکز 
ارائه خدمات گردشگری مشغول به همکاری با این 

مجموعه هستند.
وی می گوید: مجموعه پرشین هتل برای اقامت 
راحت تر مسافران، نیروهایی را استخدام کرده 
است که به زبان های انگلیسی، عربی، اردو و فرانسه 
مسلط باشند تا آسان تر با گردشگران ارتباط برقرار 
کنند و گردشگران را درست راهنمایی کنند تا آن ها 
با هر هدفی که سفر کرده اند، خدمات را به بهترین 

شکل دریافت نمایند.

مشکالت پیش روی صنعت گردشگری  ◾
افضل زاده با بیان اینکه البته در مسیر با مشکات 
بسیاری نیز دست و پنجه نرم می کنیم، افــزود: 
ــران و برخی تورها یکی از مشکاتی  راهنمای زائ
است که متأسفانه بدون هیچ نظارت و برنامه ریزی 

جریان دارد.
وی در خصوص تبعات ایــن بی برنامگی ابــراز 
می کند: متأسفانه به دلیل فعالیت راهنمایان 
ــران و زائـــــران بـــه مقاصد  غــیــر مـــجـــاز، مــســاف
و اقامتگاه های درســتــی هــدایــت نمی شوند و 
گردشگر و زائر به مقصدی هدایت می شود که 
برای آن ها درآمد داشته باشد. بنابراین موضوع 
امنیت و رفاه گردشگر را به خطر انداخته و روی 

دیدگاه آن ها اثرات مخربی خواهد داشت.
وی تاش بــرای ارائــه خدمات آناین را در همین 
راستا عنوان کــرده و می گوید: تاش کردیم ابتدا 
واسطه ها را حــذف کنیم و خدمات را شفاف در 

اختیار مسافران قرار دهیم.
وی یکی دیگر از مشکات در این حوزه را فاصله 
مجموعه های گردشگری با مجموعه های دولتی 
می داند و می گوید: متأسفانه در کشور یک شبه 
قوانینی وضع می شود که این موضوع به صنعت 
گردشگری ضرر می زند. به طور مثال در حالی که ما 
با گردشگران تا سه ماه آینده قرار تور منعقد کردیم؛ 
اما قیمت پروازها به دالر می شود. بنابراین تور 

55۰دالری یک شبه به ۷۰۰ دالر می رسد!

در گفت وگو با رئیس هیئت مدیره »پرشین هتل« واکاوی شد 

سفرهوشمندانه با تکنولوژی گردشگری
خبر

موافقت وزیر راه 
با تقویت زیرساخت های 

حمل  و نقل آذربایجان  غربی

آذربایجان غربی    وزیر راه و شهرسازی گفت: 
زیرساخت های حمل و نقل استان آذربایجان  غربی 
با توجه به قرار گرفتن این استان در مسیر ترانزیتی 

باید تقویت شود.
استاندار آذربایجان غربی همراه با مدیر کل راه و 
شهرسازی استان به منظور تحقق اولویت های 
دولــت سیزدهم به ویــژه تقویت زیرساخت های 
حمل و نقل، ارتــقــای مــبــادالت تجاری و مــرزی، 
روان سازی فرایندهای تجاری در پایانه های مرزی 
و پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن با وزیر راه و 

شهرسازی دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی 
از تقویت بهره مندی از ظرفیت های حمل ونقلی 
آذربایجان  غربی خبر داد و گفت: آذربایجان  غربی 
از نظر کریدوری در مسیر ترانزیت قرار دارد و سهم 
این استان با تکمیل پروژه های راهسازی کریدور 
بــزرگــراهــی غــرب کشور و ساماندهی جــاده هــای 
منتهی به پایانه های مرزی از درآمدهای حمل  و نقل 
بین المللی گسترش می یابد که نتایج اقتصادی و 

اجتماعی در پی دارد.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن 
اشــاره به تخصیص ۷۰ هــزار میلیارد ریــال برای 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل استان در سفر 
ریاست جمهوری و هیئت دولت گفت: توجه ویژه 
به پــروژه هــای راهسازی از جمله تکمیل کریدور 
بزرگراهی غرب کشور که پایانه مرزی بازرگان در 
شمال استان را به بندر امام خمینی)ره( متصل 

می کند، از مطالبات اساسی استان است.
وی گفت: در اجــرای طــرح نهضت ملی مسکن 
ــار باشند. از آن جــایــی کــه این  ــای ک بــایــد همه پ
طــرح از طرح های اباغی با اولویت بــاال از سوی 
رئیس جمهور است، ما  آمادگی کامل برای تحقق 
قانون جهش تولید مسکن و تعدیل عرضه و تقاضا 

در بازار مسکن  را داریم.

البرز به ۶۰ میلیون مترمکعب
 حقابه نیاز دارد

البرز    استاندار البرز با بیان اینکه افزایش میزان 
بهره برداری آب از منابع زیرزمینی استان 5۰درصد 
در برنامه است، گفت: برای این منظور به ۶۰میلیون 

مترمکعب حقابه نیاز داریم.
مجتبی عبداللهی در دیــدار با مدیر عامل آب و 
فاضاب کشور اظهار کرد: چندی پیش 55 میلیون 
مترمکعب حقابه جدید از محل سدهای البرز 
به استان اختصاص یافت؛ ولی زیرساخت های 
الزم بــرای بهره برداری مهیا نبود. وی ادامــه داد: 
ارتقای زیرساخت هایی همچون تصفیه خانه آب 
و فاضاب در استان برای بهره برداری این سهم، 
ضروری است که البته طی ماه های اخیر تحوالت 

محسوسی در این راستا مشهود بوده است.
عبداللهی گفت: اکنون درصــدد هستیم میزان 
بــهــره بــرداری آب از منابع زیرزمینی استان را به 
5۰درصد برسانیم. برای این منظور به ۶۰ میلیون متر 
مکعب حقابه دیگر از سدهای امیرکبیر و طالقان نیاز 
داریم. وی افزود: رینگ شبکه آبرسانی استان یک 
نیاز اساسی جهت ساماندهی شبکه آبرسانی و 

افزایش کیفیت ارائه خدمت به مردم است.
استاندار البرز با تشریح شرایط استان و رشد 
ــــزون جمعیت گفت: باید شرایطی فراهم  روزاف
شود که با حمایت های ملی و عزم استانی بتوانیم 
زیرساخت های آب و فاضاب استان را ارتقا دهیم.
 اتابک؛ مدیر عامل آب و فاضاب کشور نیز در این 
نشست اظهار کرد: عقب ماندگی تاریخی در مخازن 
آب استان البرز وجــود دارد و با بررسی مشکات 

تاب آوری شبکه های آبی و مخازن افزایش می یابد.
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بزرگ ترین مجموعه ورزشی ویژه بانوان کشور بهسازی می شود
کرمانشاه    به گفته مدیر کل ورزش و جوانان استان 
کرمانشاه، مجموعه ورزشــی کوثر کرمانشاه به عنوان 
بزرگ ترین مجموعه ورزشی مختص بانوان در کشور با 

۱۰ میلیارد تومان اعتبار بهسازی خواهد شد.
صابر رحیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت 
حدود یازده مجموعه ورزشی در شهر کرمانشاه، اظهار 

کــرد: در ایــن بین مجموعه ورزشــی کوثر بزرگ ترین و 
کامل ترین مجموعه ورزشــی مختص بانوان در کشور 

است.
وی ادامه داد: این مجموعه دارای زمین چمن فوتبال، 
پیست دوومــیــدانــی، استخر، سالن ورزشـــی، مسیر 
پــیــاده روی و میهمانسراست که فضای مناسبی برای 

بانوان ورزشکار کرمانشاهی است.
وی به قدمت زیاد مجموعه ورزشی کوثر اشاره کرد و ادامه 
داد: با توجه به این شرایط تعمیر، تجهیز، نگهداری و 

زیباسازی این مجموعه را در اولویت قرار داده ایم.
مدیر کل ورزش و جوانان استان با اشاره به برنامه ریزی 
برای زیباسازی این مجموعه ورزشی، اعام کرد: حدود 

۱۰میلیارد تــومــان اعتبار بـــرای ایــن مجموعه در نظر 
گرفته ایم که این مجموعه ورزشی را زیباتر خواهد کرد 

و فضای سبز آن گسترش پیدا می کند.
وی تأکید کــرد: در نظر داریـــم بــا توسعه فضای سبز 
مجموعه، یک پارک برای بانوان در آن راه اندازی کنیم که 

در کنار ورزش از این فضا هم استفاده کنند.

خبر
فارس

   ادارات فارس، پنجشنبه ها تعطیل شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس 
گفت: با توجه به افزایش بی سابقه دما در استان 

فارس و به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی 
برق و خاموشی شبکه، فعالیت ادارات فارس در 

روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه امسال 
تعطیل شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس 
گفت: با توجه به افزایش بی سابقه دما در استان 

و به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی برق و 

خاموشی شبکه، فعالیت ادارات فارس در روزهای 
پنجشنبه تا پایان مرداد ماه امسال تعطیل شده 
است. وی ادامه داد: ساعت کار ادارات استان در 

روزهای شنبه تا چهارشنبه کماکان از ساعت 7 تا 
13:30 است.

وی افزود: بیمارستان ها، مراکز امدادی، درمانی، 
بهداشتی، بخش های عملیاتی و دارای نوبت 
کاری، اورژانس، آتش نشانی و خدمات امداد 

جاده ای و مراکز انتظامی طبق روال قبل به ارائه 
خدمات خواهند پرداخت.

گیالن    رئیس پلیس آگاهی استان گیان 
گفت: در حوزه جرایمی نظیر سرقت خودرو، 
کیف قاپی و مــوبــایــل قــاپــی در اســتــان گیان 

امسال شاهد کاهش ۷۰ درصدی هستیم.
ــدادی در تشریح آمــار  سرهنگ علیرضا حـ
پــرونــده هــای ســرقــت در گــیــان اظــهــار کــرد: 
بیشترین فراوانی پرونده های جرایم در استان 
گیان، سرقت است که 9۰ درصــد جرایم در 

استان را تشکیل می دهد.
رئیس پلیس آگاهی استان گیان با بیان اینکه 
در حوزه جرایم خرد امسال 2 درصد افزایش را 
در گیان شاهد بودیم، افزود: بخش عمده ای 

از سرقت های خرد، سرقت کابل های برق است 
و دستگاه های اجرایی مربوط باید نسبت به 
خودنگهدار کــردن کابل ها و زمینی کــردن آن 

اقدام کنند.
حدادی با اشاره به اینکه جرایم مهم امسال 
در اســـتـــان گــیــان رونــــد کــاهــشــی داشــتــه، 
خاطرنشان کــرد: سرقت منازل جزو سومین 
جرم اولویت دار در استان گیان است و نسبت 
بــه مــدت مشابه ســال گذشته ایــن جــرم در 

استان گیان ۱۳ درصد کاهش دارد.
رئــیــس پلیس آگــاهــی فــرمــانــدهــی انتظامی 
استان گیان با بیان اینکه در حوزه موبایل قاپی 

ــدود ۷۰  و کــیــف قــاپــی نــیــز شــاهــد کــاهــش حــ
ــراز کـــرد: ۷5  ــدی در اســتــان هستیم، ابـ درصـ
درصد پرونده های جرایم در استان گیان در 

حوزه جرایم خرد است.
رئــیــس پلیس آگــاهــی اســتــان گــیــان بــا بیان 
اینکه نخستین مؤلفه مقابله بــا مجرمان، 
آگاهی شهروندان و مشارکت اجتماعی آنان  
ــرای کــاهــش ســرقــت هــاســت، تــصــریــح کــرد:  بـ
ــدام بــعــدی کــاهــش فاصله وقـــوع تــا کشف  اقـ
جرم و شناسایی سارق و مجرم است و موارد 
جــرم باید در کمتر از یــک ساعت بــه پلیس 

اطاع رسانی شود.

خبرخبر

وقوع جرایم 
خشن در گیالن

70 درصد
 کاهش یافت



 مشکل مسکن را 
با تأمین زمین 
و تسهیالت 
برطرف می کنیم

علی نیکزاد؛ نایب 
رئیس مجلس 
شورای اسالمی 
گفت: درصدد رفع 
مشکالت مسکن با 
ارائه ساز و کارهای 
الزم فنی و اقتصادی 
هستیم تا بتوانیم 
مشکالت موجود در 
این زمینه را با تأمین 
زمین و تسهیالت 
برطرف کنیم که در 
این راستا تحقق 
نهضت ملی مسکن 
در دستور کار قرار 
گرفته است. 

خبر

جشنواره ملی 
نهج البالغه 
در یزد 
برگزار می شود

یزد   جشنواره ملی 
نهج البالغه به همت 
دانشگاه فنی و حرفه ای 
استان یزد در دو 
بخش فرهنگی ادبی و 
پژوهشی، اول مرداد ماه 
برگزار می شود.
این جشنواره با هدف 
توسعه و ترویج فرهنگ 
نورانی نهج البالغه 
در راستای آموزه های 
دینی و تربیتی مبتنی 
بر فرمایشات گهربار 
مولی الموحدین 
حضرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( در قالب های 
فرهنگی و هنری، به 
کارگیری و انتشار آثار 
مطلوب ارسالی در 
قالب های مختلف و 
ارائه به مجموعه های 
فرهنگی، اجتماعی و 
انقالبی و نیز تجلیل 
از مبلغان و فعاالن 
فرهنگی، ادبی و 
هنری در عرصه ترویج 
مضامین نهج البالغه 
برگزار خواهد شد.
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افقی ◾
 1. این ضرب المثل برای اهمیت عفوکردن 
 به کــار مـــی رود 2. سوغات – بدگوی مردم 
3. دفع مزاحمت – اسرار- نویسنده – نیم تنه 
مردانه 4. سرپناه – نــام دخترانه فرنگی - 
فرشته 5. سبزی خــردکــردنــی – مــرواریــد 
درشــت – آزاد – بررسی و تحلیل 6. عضو 
شنای ماهی – پایتخت جمهوری چک - 
 دانش 7. سرپرستی و رهبری  – رنج و آزردگی 
8. نپذیرفتن – سوراخ کن ورقه های کاغذی 
و فلزی – سمیع – مادر ورزش ها 9. ماه سوم 
 مــیــالدی – شیپور صبحگاهی ســربــازان 
10. جادو – تاج - اشعه 11. آتش را خاستگاه 
ایــن جانور می دانند – تعجب خانمانه – 
ــشــان تــایــیــد 12. صفحه  صـــوت نـــدا – ن
ــودان - روستا   الکترونیک – پایتخت سـ
13. سودای ناله – مبارز – پسر مازنی – قدم 
یکپا 14. سازمان مسافربری هواپیمایی ارتش 
– سوءظن فراوان داشتن 15. فرومایه -فیلمی 
ابرقهرمانی به کارگردانی انگ لی محصول 

سال 2003 آمریکا - میل به غذا

عمودی ◾
 1. شهری در خــراســان رضــوی که مدفن 
بــرخــی از رهــبــران دراویــــش در آن واقــع 
شده است - فلز سنگین – واحد برداشت 
سینمایی 2. نــحــوه اســتــفــاده از چیزی 
– اولــیــن زن شهید اســالم 3. از مصالح 
ساختمانی – بخشی از جمله – رنــج و 
تعب – نت بیماری 4. سفیده مــوی سر 
– بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس 
و گلزن ترین هافبک تاریخ فوتبال جهان 
–  مقام 5. بهشت شــداد – از مقامات 
محلی کــه مسئول اداره یــک دهستان 
است - نفوذکردن 6. نوار باریک حاشیه 
کارهای چوبی – خبرگزاری رسمی ایتالیا 
– مطلع و باخبر 7. هرگونه فعالیتی که با 
هدف سرگرمی انجام شود – میخ ته پهن 
فلزی- عاجل 8. همسر مرد – کاری که با قوه 
قهریه انجام شود – محل کار دستفروش 
– مخترع تلفن 9. متاع – سلطان جنگل – 
جهاز عروس 10. سوغات کاشان – آسیب و 
صدمه – باکتری میله ای شکل 11. آکندگی 

ــاران و نــزدیــکــان حضرت عیسی)ع(  – یـ
را گویند - مرزبان 12. خالص و سره – از 
رشته های فنی و مهندسی دانشگاهی 
– علم وخرد 13. حرص و طمع – صفحه 
چــوبــی یــا پالستیکی بـــرای حمل و نقل 
آسان تر کاال در انبارها- ظرف آزمایش – 
پسوند مصدر جعلی 14. بخشنده – از 
پیامبران الهی که آرامگاهش در شوش 
واقع شده 15. وارسی و کنترل – دزد خانگی 
– از آن در تهیه ژل گیاهی حالت دهنده مو 

هم استفاده می شود
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 1 ت و ن ا ل ی  ت ه   س ا س ا ت  
 2   ا س ت   ک ر ی  ه   ف ی  ن ا ل
 3 ب ن ی  ا ن   د چ  ا ر   س ی    ی 
 4 ق ی  م   ا س د   ل ا ک ی    د ق
 5 ر ل   ب م ب   پ ه ن ا   س ی  ه
 6 ه   ف ا ر ا ب ی    ت ش ر ی  ف  
 7   ف ر د ا   ر ا س   ف ا ن ت ا
 8 پ ا ک   د و ا ز د ه   ک و ر ه
 9 پ ل ا س   ن د   ی  ل و   ه ی   
 10   و ن ی  ز   ر ا م ا ل ل ه   ی 
 11 ق د س   ه م ز ن   ک و ک   ب ا

 12 ب ه   ت ر ی  ا   ه ت ل   ش ر ف
 13 ل   گ  س   ش د ا د   ه و ن د ا
 14 ه م د ر د   ه م ی  ن   ر و ی   
 15   ت ا ی  م ر   م ه م ا ن د ا ر

 

حل جدول شماره قبل
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طراح جدول: محمدرضا علی زاده

۴

خبر

بلوچستان،  و  سیستان 
بابک رحیمیان   عید قربان 
یــکــی از اصــلــی تــریــن عیدها 
بلوچستان؛  و  در سیستان 
ســرزمــیــن بکر فــرهــنــگ هــا، از 
جایگاه و ارزش باالیی برخوردار 
است. اگرچه  کرونا مدتی موجب محدودیت هایی 
بـــرای آن شـــد.  هــر ســال در آستانه عید قربان، 
سیستان و بلوچستان حال و هوایی خاص به خود 
می گیرد. از شلوغی بازارها و مراکز خرید برای تهیه 
لباس و آجیل تا آماده کردن حنا برای اجرای مراسم 
حنابندان در شب عید از آدابی است که در چنین 
ایامی رنگ خاصی به خود می گیرد. سنت هایی 
که به  واسطه مــردم والیتمدار ایــن خطه از ایــران 
اسالمی درگذر زمان و پیشرفت های دنیای صنعتی 
و فناوری، اعتقادات همچنان پاک و دست نخورده 

باقی مانده است. 
با توجه به اینکه این روزها به دلیل شیوع کرونا، 
هنوز رعایت فاصله گذاری اجتماعی، پروتکل های 
بهداشتی و پرهیز از تـــرددهـــای غــیــرضــروری 
صــدرنــشــیــن خــبــرهــاســت و هــمــه مــســئــوالن 
بهداشتی بر آن تأکید دارنــد، امسال عید قربان 

متفاوتی را در پایتخت وحدت تجربه می کنیم.

آیین های مذهبی  ◾
ــه  عــنــوان عــیــد اصلی  از آنــجــایــی  کــه ایـــن عــیــد ب
اهل تسنن و تشیع تلقی می شود، در سیستان 
و بلوچستان به  عنوان مرکز وحــدت پیروان این 
دو مذهب رسمی و اصلی اسالم، صفای معنوی 

عید قربان در هر شهر و روستا و کوی و برزن جلوه 
خاصی دارد.

 از چند روز مانده به عید، بازارهای فروش البسه، 
شیرینی، شــکــالت، تنقالت و دام رونـــق زیــادی 
پیدا می کند. مــردم بــرای خرید دام به میدان ها 
و مکان های مخصوص فــروش دام می روند و در 
هر خیابان و کوچه ای صــدای گوسفند به گوش 
می رسد. اهل تشیع سیستان و بلوچستان در روز 
عید قربان لباس های نو به تن کــرده و به بهترین 

شکل در جامعه ظاهر می شوند.
مــردم شیعه این استان پس از اقامه نماز عید در 
صبح روز عید قربان، برای انجام فریضه قربانی کردن 
عازم منازل خود می شوند و بیشتر مردم این استان 

خودشان کار ذبح را در منازل انجام می دهند.

کمک به فقرا ◾
گوشت حاصل از قربانی در بسته بندی های 
مختلف برای فقرا، نیازمندان و نیز بخشی از 
آن برای اقوام و فامیل در نظر گرفته می شود و 
هر خانواده به  انــدازه طعام یک روز خود از آن 

برمی دارد.
دیـــد و بــازدیــد آشــنــایــان و دوســتــان و انــجــام 
صله رحم از بــزرگ فامیل آغــاز می شود. حال 
و هوای عید با فریادهای کودکان هنگام بازی 

در کوچه ها و خانه ها همه را به وجد می آورد.
اقامه نماز عید، قربانی کردن، حنابندان، انجام 
صله  رحــم، دیــد و بــازدیــد و حاللیت طلبیدن 
از شاخص ترین آداب  و رســوم اهــل سنت در 

پاسداشت این عید فرخنده است.

حنابندان ◾
خرید گوسفند، دوخــت و دوز لباس و خرید 
کفش، تهیه شیرینی و آجیل و پخت کلوچه 
ــه هــای مـــردم  ــام ــرن ــه آداب و ب مــحــلــی ازجــمــل

بلوچستان قبل از عید سعید قربان است.
 بــانــوان خطه بلوچستان در شــب عید قربان 
دســت و پــای فــرزنــدان خویش را با حنای قرمز 
نقش می زنند و از صبح روز عید لباس های پاکیزه 

و خوشبو بر تن کودکان خود می کنند.
در آستانه عید سعید قــربــان، زن و مــرد و پیر 
و جــوان، خــود را به زیباترین لباس و زیــورآالت 
می آرایند و با شرکت در نماز عید، سجده شکر را 
با پاک ترین احساس به  دور از غرور و خودپسندی 

در برابر ذات اقدس الهی به جای می آورند.
بزرگان اقوام بلوچ بعد از اتمام نماز عید قربان 
به منازل خــود بازمی گردند و گوسفندانی را 
که از قبل آمــاده کرده اند، با بر زبان رانــدن نام 
خداوند تعالی برای صدقه دادن به مستمندان 

ذبح می کنند.

رفع کدورت ها ◾
اهل سنت سیستان و بلوچستان عید قربان را 
یکی از شاخص ترین اعیاد مذهبی خود می دانند. 
بر همین اساس مدت سه روز با حضور در منازل 
بزرگان، سران و ریش سفیدان طوایف به جشن و 

شادی می پردازند.
بازار آشتی کنان، کنار گذاشتن کدورت ها و حاللیت 
طلبیدن در بین برادران اهل سنت بلوچ در سه روز 

عید قربان از همیشه داغ تر می شود.

نگاهی به آیین های مذهبی در سیستان و بلوچستان

»عید قربان« آینه سنت های دیرینه پایتخت وحدت ایران

خبرخبر
روزروز

آذربایجان شرقی   مــدیــر کــل امـــور روســتــایــی و 
شوراهای استانداری آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان 
شرقی 3 هــزار و76 روستا دارد که 28 درصــد جمعیت 
استان در روستاها ساکن اند و 349 مورد آن ها هم خالی 

از سکنه است.
محمد اسکندری اظهار کــرد: به عنوان مدیران ارشد 

روستا 40 وظیفه و قانون برای دهیاران در نظر گرفته شده 
و از زمانی که دهیاران انتخاب شدند، مدیر هماهنگ 

کننده ای نیز با آن ها بوده است.
وی ادامــه داد: در این بخش با وجــود مشکالت، همه  
اهالی شــورا یکدل و همدل هستند و با وحــدت خود، 

پیشرفت و سازندگی این منطقه را رقم می زنند.

وی افزود: دهیاران موظف اند تا چهار سال آینده تمامی 
مشکالت روستاها را برطرف کرده و در آن نقش آفرینی 

کنند.
ــزار و 942 دهــیــار در  ــرد: هـ اســکــنــدری خــاطــرنــشــان کـ
آذربایجان شرقی فعالیت می کنند که از آغاز کار خود، 
پروژه های عمرانی بسیاری را پیش برده اند و اعتباراتی 

نیز به فرمانداران تعلق یافته تا طبق آن در روستاهایی که 
دهیار ندارند، هزینه کنند.

وی اظهار کــرد: یکی از مشکالت اساسی روستاها، 
ــی بــه 260 روســتــا را با  ــرســان ــی اســـت کــه آب ــرســان آب
265میلیارد تومان اعتبار طی 30 ماه آینده به اتمام 

می رسانیم.

خبر
کرمان

   ۱۱ درصد جمعیت کرمان زیر پوشش 
کمیته امداد هستند

استاندار کرمان گفت: متأسفانه در برنامه ریزی های 
توسعه ای استان، توازن رعایت نشده و ۱۱ درصد 

جمعیت استان زیر پوشش کمیته امداد هستند.

محمد مهدی فداکار بیان کرد: نرخ رشد 
اقتصادی استان کرمان به دلیل وجود معادن، 

مثبت است؛ اما این نرخ روی توسعه استان تأثیر 
مستقیم نداشته است. وی افزود: نبود توازن در 

توسعه استان یکی از مشکالت است. البته یکی 

از سیاست های استان توجه بیشتر به معادن و 
صنایع در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه 

برای مردم ساکن در استان است.
وی عنوان کرد: هم اکنون ۱۱ درصد جمعیت 

کرمان یعنی حدود ۳۰۰ هزار نفر زیر پوشش 

کمیته امداد است و این رقم، قابل قبول نیست.
فداکار بیان کرد: فعالیت های شرکت های معدنی 

و صنعتی به خصوص در زمینه برگشت ۱۵ درصد 
مالیات به مناطق حوزه های معدنی باید روی 

زندگی مردم این مناطق تأثیرگذار باشد.

مراکز اسکان اضطراری اربعین
 ایجاد می شود

مرکزی   استاندار مرکزی با بیان اینکه مراکز 
اسکان اضطراری اربعین در مسیرهای مواصالتی 
استان مرکزی ایجاد می شود، گفت: ادغام مدارس 

در استان مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.
فــرزاد مخلص االئمه در شــورای آمــوزش و پرورش 
اســتــان مــرکــزی بــا اشـــاره بــه بــهــره  وری از ظرفیت 
فرمانداران  اظهار کرد: باید از ظرفیت فرمانداران 
در 12 شهرستان استان بیش از این بهره برداری 
شود. تیم مدیریتی در سطح استان، ادارات کل و 
استانداری در حال مدیریت است و گفته می شود 
حاضرند شبانه روزی با حداکثر تالش در خدمت 
پیشرفت و موفقیت اســتــان حــرکــت کنند. به 
طور طبیعی نگاه فرمانداران نسبت به مسائل 

شهرستان به دلیل نوع مأموریت، ویژه تر است.
وی در توضیح سند تحول دولت افزود: سند تحول 
دولت مردمی ممکن است در نیمه دوم امسال 
ویرایش شود و نیاز است اعضای شورای آموزش، 
بخش مربوط به خود را  مطالعه و پیشنهادات خود 

را برای ویرایش یا اصالح سند، ارائه کنند.
وی در توضیح افزایش حضور زائران در اربعین 
امسال گفت: پیش بینی شده امسال 5 میلیون 
ــر اربعین داشــتــه باشیم کــه اگــر ایــن میزان  زائ
تحقق یابد، در زمینه تردد با مشکالتی مواجه 
می شویم. بنابراین برای جلوگیری از این مشکل 
باید امکان اسکان اضطراری در مسیرهای ساوه، 
خمین و... ایجاد شــود. از ظرفیت مــدارس در 
این زمینه استفاده شود و با توجه به اینکه 40 
موکب در مسیرهای استان وجود دارد، آموزش 
ــرورش طــرحــی را در زمینه اســکــان در این  و پـ

مسیرها داشته باشد.

۱۵ درصد نیاز زغال سنگ
 کشور در گلستان 
استخراج می شود

گلستان   سرپرست سازمان صنعت، معدن 
و تــجــارت گلستان گفت: بــا تــالش معدن کاران 
استان 15 درصد نیاز زغال سنگ کشور در استان 
استخراج شده و برای رونق تولید و فراوری در اختیار 

کارخانه مرتبط قرار می گیرد.
ــشــســت بــا  درویـــشـــعـــلـــی حـــســـن زاده در ن
ــان افــــزود: 16 فــقــره پــروانــه  مــعــدن کــاران اســت
بهره برداری معدن زغال سنگ در استان وجود 
دارد که ظرفیت اسمی آن ها 350 هزار تن زغال 

سنگ در سال برآورد می شود.
به گفته وی طی سال قبل 250 هزار تن زغال سنگ 
از معادن استان استخراج و به کارخانه های مقصد 

در استان های همجوار حمل شد.
وی اضــافــه کـــرد: بـــرای اســتــخــراج زغـــال سنگ 
از معادن گلستان بیش از هــزار نفر مشغول 

فعالیت هستند.
حسن زاده با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در 
بهره برداری از معادن زغال سنگ استان گفت: 
طــرح تهویه مــعــادن و گازسنجی از مهم ترین 
اقداماتی است که مدیران حوزه زغال سنگ در 

استان باید انجام دهند.
وی ادامــه داد: ایــن استان از 11 مــاده معدنی در 
بخش های یُد، زغال سنگ، مخلوط کوهی، شن و 
ماسه، خاک رس، سیلیس، سنگ آهک و سنگ 
الشه با حجم 300 میلیون تُن حجم برخوردار بوده 
و بیشتر حــوزه فعالیت معادن استان در بخش 

زغال سنگ در شرق استان است.
حسن زاده گــفــت: اســتــان گلستان بــه سبب 
مزیت های نسبی در حــوزه معدن، زمینه تولید 
ثروت و خلق ارزش افــزوده در این مقوله را دارد و 
می توان با ایجاد زیرساخت های مناسب، تحوالت 

مثبتی را در این بخش ایجاد کرد.

ایالم    معاون گردشگری اداره 
ــراث فــرهــنــگــی، صنایع  کــل مــی
دستی و گردشگری استان ایالم 
گفت: طبق برآوردها بیش از 800 
نفر به صــورت مستقیم در مراکز گردشگری 
که از سازمان میراث فرهنگی مجوز دریافت 

کرده اند، مشغول به کارند.
کرمی؛ معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
ایالم گفت: با توجه به اینکه استان ایالم در 
غرب کشور و در حوزه زاگــرس واقع شده از 
چند جهت دارای قابلیت ها و پتانسیل های 
گردشگری است. مهم ترین آن اکوتوریسم 
و طبیعت گردی است که در سراسر استان 

جــاذبــه هــای شــاخــص گــردشــگــری فــراوانــی 
وجود دارد.

وی افـــزود: همچنین موقعیت ژئوپلتیک در 
غرب کشور و وجود 430 کیلومتر مرز مشترک با 
کشور عراق و بازار اصلی هدف گردشگری استان 
ایالم کشور عراق در نظر گرفته شده که سبب 

شده گردشگری استان مورد توجه قرار بگیرد.
کرمی ادامه داد: مراکز گردشگری که از سازمان 
میراث فرهنگی مجوز دریافت کرده اند از جمله 
هتل ها، مجتمع های گردشگری، میهمانپذیرها 
و... با انجام فعالیت ها در زمینه اشتغال زایی 
استان نقش مؤثری ایفا می کنند. طبق برآوردها 
بیش از 800 نفر به صــورت مستقیم در این 

راستا مشغول به کار هستند. 

هرمزگان     ســازمــان وظیفه 
عــمــومــی اعـــالم کـــرد مشموالن 
مناطق زلزله زده استان هرمزگان 
که برگ آماده به خدمت مرداد و 
شهریور ماه 1401 را دارند می توانند یک یا دو ماه 

موعد اعزام خود را تمدید کنند.
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیه ای 
اعــالم کــرد: به منظور همدردی با مشموالن و 
خانواده های آنــان در منطقه زلــزلــه زده استان 
هرمزگان، تسهیالتی برای تمدید تاریخ اعزام به 
خدمت برای این دسته از عزیزان در نظر گرفته 
شده است. الزم به ذکر است کلیه مشموالن 
اعــزامــی مــرداد و شهریور مــاه 1401 در استان 
هرمزگان که در اثــر زلزله دچــار آسیب شــده و 

قادر به اعزام به خدمت نبوده اند، می توانند در 
صــورت تمایل و ارائــه درخواست، تاریخ اعزام 

خود را تا یک یا دو ماه تمدید کنند.
در ایــن اطالعیه آمـــده اســـت، ایــن مشموالن 
می توانند درخواست های خود را به نزدیک ترین 
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +10( 
یا وظیفه عمومی شهرستان یا استان محل 
سکونت خــود ارائــه کنند و پیگیری الزم را به 

عمل آورند.
گفتنی است در صورتی که این عزیزان امکان 
مراجعه بــرای ثبت درخــواســت را نــدارنــد و 
دچار حادثه شده باشند، مدت غیبت آنان 
بــا ارائـــه مستندات معاذیر مــربــوط توجیه 

غیبت می شود.

اشتغال مستقیم 800 نفر 
در مراکز گردشگری ایالم

تمدید تاریخ موعد اعزام به خدمت 
مشموالن زلزله زده هرمزگان 

خبرخبر

۳۴۹ روستای آذربایجان شرقی خالی از سکنه است
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