
مطلوب  منظر  و  وضــعــیــت  هــورالــعــظــیــم  ــــاالب  ت
خودش را بر اثر خشکسالی، جاده سازی ها برای 
توسعه صنعت نفت و ساخت دکل های برق و… 
به مرگ حتمی خود  و هر لحظه  داده  از دست 
عراقی  بخش  در  هورالعظیم  می شود.  نزدیک تر 
دچار خشکسالی و کم آبی شده و مدیریت غلط 
ایرانی )شهرستان دشت آزادگــان( نیز  در بخش 
سبب شده اوضاع این تاالب بین المللی ارزشمند 
هر روز نسبت به روز قبل وخیم تر و به خانه مرگ 
نزدیک تر شود. فعاالن محیط زیستی معتقدند 

تــاالب  منظر  دیگر  هورالعظیم 
بــودن خــود را از دســت داده و 
جاده سازی های مرتبط با ساخت 
دکل های برق و استحصال نفت 

باید استانداردهای الزم را...

پروژه ریلی غرب کشور به مقصد نرسید

راه آهن کرمانشاه- خسروی در ایستگاه انتظار
به دلیل خشکسالی

هورالعظیم 
جان می دهد 

و جان می گیرد

۳
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دلفان از صنایع تبدیلی محروم است

جوالن دالالن 
در قطب تولید حبوبات

بازار آب در قزوین 
راه اندازی می شود

معاون پژوهشی و برنامه ریزی سازمان فنی و حرفه ای کشور:

بیکاری ابرچالش کشور است

65 راه روستایی مسدود شد

کرمان در محاصره سیل

ادارات کرمان پنجشنبه ها 
تا ۱۵شهریور تعطیل شد

انسداد 7 مسیر ارتباطی 
در سیستان و بلوچستان
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کشور به ۱۰۰ دستگاه اتوبوس
 خون گیری نیاز دارد

انتقال خون  سمنان   مدیر عامل سازمان 
ایران گفت: ۱۰۰ دستگاه اتوبوس خون گیری به 
منظور ایجاد امکان اهدای خون برای مردمان 
نیکوکار در مناطق روستایی کشور نیاز است.

مصطفی جمالی ابراز کرد: اکنون یک دستگاه 
اتوبوس خون گیری در گیالن و دو اتوبوس پیرو 
خراسان  ــرای  ب جمهور  رئیس  سفر  مصوبه 

شمالی خریداری شده است.
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران ادامه 
یا  مــنــاطــق روســتــایــی کــشــور  داد: در دیــگــر 
اتوبوس ها  یا  ندارد  اتوبوس خون گیری وجود 

قدیمی و غیر استاندارد است.
سیار  واحـــد  تأمین  اینکه  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
ایجاد  برای  اتوبوس خون گیری  یا  خون گیری 
امــکــان اهــــدای خـــون در روســتــاهــا نــیــاز به 
حمایت دولت دارد، افزود: پیش بینی می شود 
با همراهی دولت و برنامه ریزی هایِ در دستور 
کار در دو سال آینده تعدادی اتوبوس سیار 
خون گیری برای ایجاد فرصت اهدای خون در 

مناطق روستایی فراهم شود.
بیان  ایــران  انتقال خون  مدیر عامل سازمان 
کرد: طبق بــرآورد به دست کم  ۱۰۰ دستگاه 
اتــوبــوس خــون گــیــری بـــرای چند ســال آینده 
اتوبوس  دستگاه  یک  هر  تأمین  اســت.  نیاز 
است؛  ضــروری  البته  و  هزینه بر  خون گیری 
چرا که در روستاها امکان ایجاد پایگاه انتقال 
نــدارد و بر همین اساس  خــون ثابت وجــود 
به تناسب جمعیت مناطق روستایی تأمین 

اتوبوس خون گیری در اولویت قرار دارد.
در  انتقال خــون  پایگاه های  یـــادآور شــد:  وی 
تمام شهرهای بزرگ کشور فعال است و در  
برخی شهرها  نیاز به جابه جایی مکان وجود 
دارد و ایجاد پایگاه ثابت در مناطق روستایی 
و کم جمعیت امکان پذیر نیست که این خأل با 
تأمین واحد خون گیری سیار یا همان اتوبوس 

خون گیری در حال رفع است.
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت: 
بیماران  بـــرای  دارو  تهیه  زمینه  در  پالسما 
سرطانی کاربرد زیادی دارد و کشور به منظور 
تأمین دارو، طی  ارزی در زمینه  صرفه  جویی 
هزار   ۲۰۰ تا   ۱۸۰ میانگین  گذشته  سال های 
لیتر پالسما به خارج از کشور صادر و  پس از 
تبدیل پالسما به دارو،  دوباره وارد کشور شد.
ایــران صــادرات فراورده های   وی تأکید کــرد: 
ــان به  ــ ــازاد درم ــ ــدارد و پــالســمــای م ــ خـــون ن
تبدیل  و  فراوری پالسما  فناوری  که  کشوری 
داروهای مشتق از پالسما دارد، ارسال و پس 
از تبدیل پالسما به دارو در نهایت دارو وارد 

کشور می شود.
جمالی خاطرنشان کرد: داروهــای پالسمایی 
که از پالسمای ارسالی به خارج از کشور تهیه 
می شود بخشی از نیاز کشور را رفع می کند. 

پیش بینی سیالب 
در چهارمحال و بختیاری

بحران  مــدیــریــت  کــل  مــدیــر  بختیاری    و  چهارمحال 
چهارمحال و بختیاری گفت: پنجشنبه با ورود سامانه بارشی 
به استان احتمال جاری شدن رواناب در مسیل ها، آبگرفتگی 

معابر، سیالبی شدن رودخانه های فصلی وجود دارد.
خسرو کیانی با بیان اینکه سامانه بارشی ناشی از جریانات 
مانسون از امروز وارد چهار محال و بختیاری می شود، اظهار 
کرد: بر اساس پیش بینی ها این سامانه در استان موجب رگبار، 
باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی همراه با گرد و 

خاک و در مناطق مستعد تگرگ می شود.
وی عنوان کرد: در این مدت احتمال جاری شدن روانــاب در 
مسیل ها، آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن رودخانه های فصلی، 
 ساعقه، خسارت بر اثر باد شدید لحظه ای همراه با خیزش 
گــرد و خــاک موقت، کاهش شعاع دیــد و اختالل در ناوگان 
حمل و نقل، دور از انتظار نیست. مدیر کل مدیریت بحران 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به شناسایی نقاط پر خطر مطرح 
کرد: افراد باید در این زمان از توقف و اسکان در مسیل های 

رودخانه ها و نقاط پر خطر خودداری کنند.

کارهای بر زمین  مانده زیادی در قم داریم
قم   استاندار قم با بیان اینکه معتقدیم قم یک جهانشهر است، 
گفت: در موضوع برنامه های توسعه ای کارهای روی زمین مانده 
در این شهر زیاد است و باید بیش از پیش به آن پرداخته شود.
عقب ماندگی های  کــرد:  اظهار  شاهچراغی  سیدمحمدتقی 
موجود در شهر قم ناشی از کم توجهی قبل از انقالب است. آن 
قدر فشار حاکم نظام پهلوی در قم به واسطه توجهی که به مرکز 
جوشش و رویش انقالب داشته سنگین بوده که تمام کارهای 
دیــده نشده است.  انقالب صــورت گرفته،  از  بزرگی که پس 
ایفای نقش قم در ایجاد و استقرار انقالب اسالمی می طلبد که 

کارهای بیشتری در آن صورت گیرد.
از  جهان  کشور   ۱35 میزبان  قم  استان  افـــزود:  قم  استاندار 
باب تحصیل است و به واسطه احادیث در منظر شیعیان 
افغانستان، پاکستان، هندوستان و حتی بخشی از شیعیان 

چین، قم را به عنوان مأمن در آخرالزمان می دانند.
بــه واســطــه وجـــود 97 درصــد  قــم  کـــرد:  شاهچراغی تصریح 
جمعیت شهری، یک استان شهر نیز به شمار می رود و برای 
توسعه زیرساخت های شهری برنامه هایی با اجرای طرح های 
کلیدی این شهر در بخش عمرانی و زیرساخت های شهری 

است که باید برطرف شود.

پروازهای گرگان تأخیر دارد
گلستان   تأخیر و لغو پروازها به 
قطعات،  نبود  و  فرسودگی  دلیل 
طـــی هــفــتــه هــا و مـــاه هـــای اخــیــر 
مشکالت زیادی را برای مسافران 
اســت.  کـــرده  ایــجــاد  گلستان  در 
مسئوالن  دارد  ضــرورت  بنابراین 

اقدام عاجلی در این زمینه بیندیشند.
فعالیت صنعت  آغاز  از  با گذشت چندین دهه 
وضعیت  کشور،  در  هوایی  ترابری  و  هواپیمایی 
قــابــل قبولی  بــه جــایــگــاه  تــرانــزیــتــی  ــن صنعت  ای
توسعه  رونــد  تا چند سال گذشته  و  بود  رسیده 
به  رو  پیشرفت  بیانگر  نرم افزاری  و  سخت افزاری 

جلوی آن بوده است.
مسافربری،  هواپیمای  تجهیزات  و  اقالم  ساخت 
تربیت  فرودگاه های کشور،  و کیفی  توسعه کمی 
و  همه  کاربلد  و  متعدد  کارشناسان  و  خلبانان 
روشنی  چــشــم انــداز  کــه  اســت  آن  بیانگر  همه 
فراروی صنعت هوانوردی کشور قرار دارد؛ اما از 
و اعمال  با تشدید تحریم ها  و  چند ماه گذشته 
خرید  و  تأمین  حــوزه  در  تجاری  محدودیت های 
ایجاد  این صنعت  در  را  مرتبط مشکالتی  اقالم 

کرده است.
هــرچــنــد نــخــبــگــان کــشــور و بــرخــی شــرکــت هــای 
با  کردند  تــالش  اخیر  ســال هــای  در  دانش بنیان 
از  بخشی  داخلی  توان  و  پتانسیل  از  بهره گیری 
کمبودها را برطرف کنند؛ اما به سبب آنکه برخی 
از اقالم و تجهیزات و خدمات مورد استفاده در 
امکان  بــوده  تک  فناوری های  جــزو  ایــن صنعت، 
خودکفایی حداکثری در این صنعت هنوز محقق 

نشده است.
ــاوگــان هــوایــی و ضـــرورت بهسازی  ن فــرســودگــی 
و اورهــــــال کــــردن پـــرنـــده هـــا در کــنــار کــمــبــود و 
اقــالم  تأمین  و  تهیه  از  نــاشــی  مــحــدودیــت هــای 
تعداد  شــد  سبب  هواپیماها  تعمیر  نیاز  مــورد 
هواپیماهای آماده پرواز در کشور و به دنبال آن 

در استان ها از جمله گلستان کاهش یابد.
و  خطوط  در  فعال  هواپیماهای  تــعــداد  کاهش 
ایرالین های مختلف سبب شد برخی از شرکت ها 
نسبت به لغو پرواز در برخی خطوط اقدام کرده و 

یا تعداد پروازها را کاهش دهند.
صنعت  اخیر  روزهــای  مشکالت  همه  این  البته 
سن  بـــودن  ــاال  ب بلکه  نیست  کــشــور  هواپیمایی 
از  از قطعات سبب بعضی  برخی  نبود  و  ناوگان 
نقص های فنی شده که این امر تأخیرهای طوالنی 

مدت یا لغو آن پرواز را به دنبال داشته است.

ضرر مالی با لغو پروازها ◾
یکی از تجار گرگانی ساکن تهران با ابراز گالیه از 
نبود پروازهای کافی در این مسیر به مهر گفت: 
بنده به دلیل شرایط شغلی، ماهیانه باید چندین 
سفر داخلی و خارجی انجام دهم که این امر با 
خودروی شخصی مشکل و گاه غیرممکن است.

شرایط  قبل  مــدتــی  تــا  ــزود:  ــ اف آلوستانی  احــمــد 
باید  اکنون  اما هم  بود؛  پروازها حاکم  در  بهتری 
از چندین هفته قبل بلیت تهیه و رزرو شود که 
را  این امر، سفرهای ناگهانی و پیش بینی نشده 

سخت کرده است.
یا  و  کــاری  یــک جلسه  در  تأخیر  کــرد:  بیان  وی 
مــالــی ضــررهــای جدی  از نظر  تــجــاری  قــرارهــای 
با  رایزنی  با  باید  مسئوالن  و  می کند  وارد  ما  به 

شرکت های هواپیمایی، سریع تر این مشکالت را 
برطرف کنند.

آلوستانی گفت: مردم انتظار دارند مدیران متولی 
از  بهینه  استفاده  و  ترسیم سازوکاری درست  با 
پتانسیل های موجود و برنامه ریزی بهتر، سرویس 

مناسب تری را به مسافران ارائه دهند.

رایزنی برای افزایش پروازها ◾
شورای  مجلس  در  کتول  علی آباد  مردم  نماینده 
اســالمــی هــم در ایــن خــصــوص گــفــت: بــه اتفاق 
مدیرکل  استاندار،  استان،  نمایندگان  از  جمعی 
وزیـــر و  مــعــاون  فــرودگــاه هــای گلستان، خــدمــت 
رئیس سازمان هواپیمایی کشور رسیدیم و آن ها 

ــاه گرگان  ــرودگ ــروازهــا از ف ــد تــعــداد پ وعـــده دادنـ
افزایش خواهد یافت.

رحمت هللا نوروزی افزود: همچنین با شرکت های 
هواپیمایی رایزنی شده تا فعالیت آن ها در استان 

پررنگ تر شود.
وی با اشاره به ظرفیت خوب فرودگاه گرگان، بیان 
اضافه  را  پروازها  تعداد  بتوانیم  امیدواریم  کرد: 
کرده تا مردم دچار مشکل نشوند و نیازشان در 

خود استان برطرف شود.
نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسالمی 
کشور،  هوایی  ناوگان  بــودن  فرسوده  به  اشــاره  با 
و  بــا تشریک مساعی  امــیــدواریــم  کـــرد:  عــنــوان 
متخصصان  عــلــمــی  ظــرفــیــت هــای  از  اســتــفــاده 
بتوانیم در پیشبرد عملی ساخت هواپیما گام های 

اساسی برداریم.
کمبود ناوگان هوایی دلیل حذف برخی از پروازها

گلستان  فرودگاه های  هوانوردی  عملیات  معاون 
هم در این خصوص گفت: در حال حاضر بیشتر 
حجاج  جابه جایی  عملیات  مشغول  هواپیماها 
بیت هللا الحرام بوده و این پروازها تا اواخر هفته 

جاری در گلستان ادامه دارد.
عبدالخلیل صادقی افزود: با برخی از شرکت های 
پــرواز  سورتی های  تعداد  تا  شــده  رایزنی  پــروازی 
خطوط  در  و  داده  افــزایــش  گلستان  در  را  خــود 

جدید هم پرواز انجام شود.
ــه دو سورتی  روزان کــرد: در حال حاضر  بیان  وی 

در صورت  و  شــده  انجام  تهران  به سمت  ــرواز  پ
را  مسافران  نیاز  فوق العاده  پروازهای  با  ضــرورت 

برطرف می کنیم.
3۰ اتوبوس از چرخه خدمت رسانی خارج شدند

گلستان،  در  پــروازهــا  تــعــداد  کاهش  بــه  توجه  بــا 
استقبال مردم از ناوگان جاده ای از جمله اتوبوس 
بی شمار شده و این امر افزایش سفرهای جاده ای 
را امری ضروری کرده است. بنابراین در این راستا 
با مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان 
به خبرنگار مهر  میقانی  کردیم. مهدی  گفت وگو 
گفت: سفرهای روزانه طبق روال عادی از پایانه های 
مسافربری گلستان به مقاصد مختلف انجام شده 

و رانندگان به مردم ارائه خدمت می کنند.

وی افزود: طی سه سال گذشته به دلیل شرایط 
کرونا بخش حمل و نقل جاده ای در حوزه مسافر، 
اتوبوس  دستگاه   3۰ حــدود  و  دید  آسیب جدی 
فروش  با  و  گــردونــه خدمات دهی خــارج شــده  از 
امری  که  رفته اند  باربری  به سمت  اتوبوس خود 

ناخوشایند بود.
ــرد: امــا هــم اکــنــون بــا تــوجــه به  میقانی بــیــان کـ
استقبال خوبی که از اتوبوس شده با انجمن های 
ــی کــــرده ایــــم تـــا در ایــــن زمــیــنــه  ــ ــزن ــ صــنــفــی رای

سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.
طبق گفته وی هم اکنون ۱5۰ دستگاه اتوبوس از 
اقصی نقاط استان به 5۰ مقصد در کشور تردد 

داشته و مسافران را جابه جا می کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان 
تأکید کرد: با توجه به تغییر معادله بعد از شرایط 
اتوبوس ها  تعداد  افــزایــش  زمینه  در  باید  کرونا 

سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.
اقــالم  تهیه  هرچند  مــهــر،  خبرنگار  گـــزارش  بــه 
بقا  هــوانــوردی نقش مهمی در  ضــروری صنعت 
مدیریت  نقش  نمی توان  امــا  دارد؛  آن  پویایی  و 
را  صنعت  ایــن  چالش های  کاهش  ــرای  ب بهینه 

نادیده گرفت.
ــوان جامعه  ــ ت از  اســتــفــاده  بـــا  ــد  ــای ب مــســئــوالن 
همچنین  و  متخصص  نــیــروهــای  و  دانشگاهی 
نیازهای  رفــع  زمینه  هــمــراه،  کشورهای  از  کمک 

داخل را فراهم کنند.



سودجویان بازار 
دیگر آسایش 
نخواهند داشت
رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی از برخورد 
شدید با هرگونه 
گران فروشی در بازار 
خبر داد و گفت: در یک 
هفته گذشته 
۱۲ هزار واحد صنفی 
متخلف و گرانفروش 
پلمب شده اند. احمد 
اُصانلو اظهار کرد: بازار 
را برای گرانفروشان 
ناامن کرده ایم و 
مردم مطئمن باشند 
متخلفان بازار دیگر 
آسایش نخواهند 
داشت.

خبر

 خوزستان- کوثر کریمی  
  تاالب هورالعظیم وضعیت و 
منظر مطلوب خودش را بر اثر 
خشکسالی، جاده سازی ها 
ــرای توسعه صنعت نفت  بـ
و ساخت دکــل هــای بــرق و… 
از دست داده و هر لحظه به مرگ حتمی خود 

نزدیک تر می شود.
هورالعظیم در بخش عراقی دچار خشکسالی 
و کم آبی شده و مدیریت غلط در بخش ایرانی 
)شهرستان دشــت آزادگــــان( نیز سبب شده 
اوضــاع این تــاالب بین المللی ارزشمند هر روز 
نسبت بــه روز قبل وخــیــم تــر و بــه خــانــه مرگ 

نزدیک تر شود.
فعاالن محیط زیستی معتقدند هورالعظیم 
دیگر منظر تاالب بودن خود را از دست داده و 
جاده سازی های مرتبط با ساخت دکل های برق 
و استحصال نفت باید استانداردهای الزم را 
داشته باشد که از جمله آن استانداردها می توان 
به ارتــفــاع مشخصی اشــاره کــرد؛ ولــی در حال 
حاضر این بایدها برای تاالب هورالعظیم رعایت 

نشده است .
استفاده از روش هــای سنتی استحصال نفت 
بــه هــر دلیلی از جمله اقتصادی تر بـــودن و یا 
تحریم کشور ایران برای اجرای روش هــای نوین 
استحصال نفت از زیــر آب توسط کشورهای 
مشخص سبب شده کمپ ها و جاده های خاکی 
زیادی در تاالب هورالعظیم سر برآورده و عالوه بر 
خشک شدن آن، تردد سگ ها و خودروها نیز 
تهدیدی برای جان بسیاری از جاندارانی است که 
در نوع خود منحصر به فرد و در برخی موارد این 
جانداران فقط در تاالب هورالعظیم زندگی کرده و 
نمونه آن در هیچ نقطه دیگری از جهان نیست.

کاهش آب هورالعظیم و آتش نیزارها ◾
رستم سواری یکی از گاومیش داران منطقه رفیع 
بیان می کند: درد گاومیش داران و اهالی شهر 
رفیع از چند جا به صورت همزمان شروع شد. 
این روزها گرد و غبار، بسیار شدید است و این 
موضوع از یک سو و کم آبی هورالعظیم از سوی 
دیگر موجب نگرانی همه شده که فقط به کمک 

خداوند امیدوار هستیم.
او اضافه می کند: اگر صبح ها در خانه را باز کنیم 
۱۰۰ متر جلوتر خود را هم نمی بینیم و همه این 
مشکالت از خشک شدن تاالب هورالعظیم در 
بخش عراقی است که این خاک را بلند می کند.

این گاومیش دار اهل شهر رفیع بیان می کند: به 
خاطر بی آبی تاالب هورالعظیم هنگام تابش نور 
شدید آفتاب شاهد برخورد نور با نیزارهای این 
تاالب هستیم که در نهایت بدون شعله به آسانی 

آتش گرفته و فقط موجب انتشار دود می شوند.
ســواری اظهار می کند: رودخانه نیسان هم تا 
حد زیــادی خشک شده و فقط فاضالب شهر 
سوسنگرد به آن سرریز می شود. گرمی هوا و 
آفتاب سوزان سبب کاهش و تبخیر آب موجب 
خشکی تاالب تا حد زیادی شده و هر روز شاهد 

کمتر شدن آب هورالعظیم هستیم.
ــرای تغذیه از  او می گوید: وقتی گاومیش ها ب
علف تاالب و یا آبتنی قصد ورود به هورالعظیم 
را دارنـــد از همان ابتدا وارد گنداب شــده و به 
خاطر نوشیدن از این گنداب ها بیمار شده یا 
می میرند. پارسال نیز بر اثر همین حادثه شاهد 

سقط جنین گاومیش ها در رفیع بودیم.

هورالعظیم نیازمند احیای فوری ◾
او بیان کرد: تردد فراوان در این جاده سبب تلفات 

باالی حیات وحش می شود به طوری که روزانه 
گونه های در خطر انقراض جهانی مانند سسک 
نیزار خوزی و موش دم بلند میان رودان در این 
تلفات جاده ای از بین می روند که ارزش حفاظتی 

این گونه ها مانند پلنگ ایرانی است.
ــه ده هــا گونه  حافظی بــا اشـــاره بــه اینکه روزانـ
جانوری باارزش در جاده های هورالعظیم کشته 
می شوند، تصریح می کند: غذادهی کمپ های 
وزارت نفت و دفع غلط پسماند سبب شده تا 
گونه مهاجم سگ ولگرد، خسارت جدی را به 

حیات وحش وارد کند.
فعال محیط زیست خوزستان می افزاید: این 
نگرانی وجود دارد که در آینده اگر آورد مناسب 
آب بــرای هورالعظیم هم وجــود داشته باشد، 
وزارت نفت مانند گذشته مانع ورود و آبگیری 
کامل هورالعظیم شود تا تأسیساتش زیر آب 

نروند.
او تأکید مــی کــنــد: هــر چند تــالش هــای یگان 
حفاظت محیط زیست هورالعظیم بسیار 
شایسته تقدیر است؛ اما کمبود نیرو و امکانات 
و گستره وسیع تاالب مزید بر علت شده است. 
همچنین خشکی تاالب و تأمین نشدن حقابه 
سبب افــزایــش آتــش ســوزی هــا شــده که عالوه 
بر نــابــودی حیات وحــش موجب آلــودگــی هوا 

می شود.

ــاره به  فــعــال محیط زیــســت خــوزســتــان بــا اشـ
اینکه هیچ پایگاه هوایی اطفای حریق در تاالب 
ــاالب هورالعظیم  ــدارد، ت هورالعظیم وجــود نـ
شبیه کارگاه نفتی شده و منظرِ تاالب حفاظت 

شده را ندارد.

حقابه هورالعظیم تأمین شود ◾
سید کریم حسینی؛ نماینده مــردم اهـــواز در 
مجلس شورای اسالمی نیز بیان می کند: یکی از 
نکات حائز اهمیت این است که همه مسئوالن 
باید بدانند تاالب هورالعظیم محلی با اثرگذاری 
مستقیم بر مناطق مختلف کشور است؛ یعنی 
آثار مثبت و منفی آن به شکل مستقیم بر ایران 

تأثیر می گذارد.
ــه  عــضــو کمیسیون اجــتــمــاعــی مجلس ادامـ
مــی دهــد: در قوانین زیست محیطی دنیا هر 
تاالب و رودخانه ای که آثار مثبت آن به محیط 
زیست بر می گردد، حقابه ای دارد که باید به هر 
شکلی و در شدیدترین شرایط تنش آبــی هم 

حداقل حقابه آن تأمین شود.
ــاره بــه ایــنــکــه در دهــه هــای اخــیــر ایــن  ــا اشــ او ب
ــرای هورالعظیم  کــار )تــأمــیــن حقابه تـــاالب( بـ
صورت نگرفته است، انتقاد می کند: حوادثی 
چــون جنگ تحمیلی در گذشته و بعد از آن 
نیز ســال هــای کــم بـــارش سبب خشک شدن 
بخش هایی از این تاالب شدند. عملیات صنعتی 
به ویژه نفت در این تاالب باید با رعایت همه زوایا 
و حقابه تــاالب انجام و در خصوص حفاری و 

استحصال نفت باید دقت بیشتری شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس عنوان می کند: 
تاالب اکوسیستمی است که حداقل به حقابه ای 
نیاز دارد چون محل زیست انــواع حیوانات و 
جانوران اهلی و محلی برای امــرار معاش مردم 
بومی است و از این رو باید تحت هر شرایطی 

حقابه آن تأمین شود.
او می افزاید: به نظر می رسد وجود آب سد سیمره 
در تاالب فواید بیشتری نسبت به ذخیره آن در 
مخازن داشته باشد. آثار تأمین حقابه اراضی 
تاالب به شکل مستقیم با محیط زیست مرتبط 
است که انجام این امور در راستای تأمین حقابه 

تاالب خیلی واجب است.

به دلیل خشکسالی 

هورالعظیمجانمیدهدوجانمیگیرد

خبرخبر
روزروز

زائران اربعین سریعاً برای گذرنامه اقدام کنند
فارس   مدیر کل پست فارس خواستار اقدام به موقع 

زائران اربعین حسینی برای اخذ یا صدور گذرنامه  شد.
مهدی آزادی با تأکید بر افزایش هماهنگی بین پست و 
اداره گذرنامه در شیراز و شهرستان ها، خواستار اقدام 
به موقع زائران برای اخذ یا تمدید گذرنامه هایشان شد.

ــارس همچنین از ارتــقــای ظرفیت  مدیر کــل پست ف

موجود و افزایش ساعت کاری کارکنان پست در ایام 
اربعین به منظور کارسازی و توزیع بهینه گذرنامه های 

زائران خبر داد.
او از رسانه ها خواست نسبت به اطالع رسانی الزم به 
زائران اربعین حسینی در راستای موکول نکردن اخذ یا 
تمدید گذرنامه ها به روزهای پایانی منتهی به اربعین به 

منظور جلوگیری از بروز اختالل در تحویل گذرنامه ها به 
دلیل افزایش ترافیک کاری در پیام مذکور اقدام کنند.

سرهنگ افشین فر؛ رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه 
فــارس نیز بیان کــرد: در دو مــاه اخیر حــدود ۵۰ هــزار 
ــرای توزیع به پست فــارس تحویل  گذرنامه صــادر و ب

شده است.

او افزود: تحویل گذرنامه در این بازه زمانی رشد دو برابری 
نسبت به سال گذشته داشته است.

افشین فر از تالش پست تقدیر کرد و در راستای ایجاد 
راهکار قانونی در زمینه ایجاد بستر مناسب برای انجام 
رهگیری ویژه گذرنامه های زائران توسط اداره کل پست 

فارس قول مساعدت داد.

خبر

رتبه دوم 
آذربایجان 
شرقی 
در المپیاد 
دانش آموزی 
نانو

آذربایجان شرقی   
آذربایجان شرقی رتبه 
دوم سیزدهمین المپیاد 
دانش آموزی علوم و 
فناوری نانو را کسب 
کرد. در مراسم پایانی 
این المپیاد، استان های 
کردستان، آذربایجان 
شرقی و تهران به ترتیب 
به عنوان استان های برتر 
فعال در سیزدهمین 
المپیاد دانش آموزی 
علوم و فناوری نانو 
معرفی شدند . محمود 
بیگلری از پژوهش سرای 
دانش آموزی مراغه هم 
مدرس برتر این المپیاد 
شناخته شد.
سیزدهمین المپیاد 
دانش آموزی نانو با 
ثبت نام بیش از ۵ هزار 
دانش آموز در سراسر 
کشور آغاز و 4هزار و 
26۵ نفر در مرحله 
نخست که در بهمن 
ماه ۱4۰۰ به صورت 
آزمون تستی برگزار 
شد، حاضر شدند.

خبر
قزوین

   بازار آب در قزوین راه اندازی می شود
 استاندار قزوین گفت: بازار آب در قزوین به 

منظور بهره برداری بهینه از این نعمت الهی در 
حوزه کشاورزی تا پایان سال جاری راه اندازی 

می شود.

محمدمهدی اعالیی افزود: با توجه به مصرف 
و بهره برداری ۸۸ درصدی از آب در حوزه 

کشاورزی، توجه به این موضوع برای ما از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی افزود: ارزش افزوده در اقتصاد تعریف خاصی 

دارد و به همین لحاظ با توجه به راندمان آب در 
حوزه کشاورزی و بخش های دیگر اقتصادی، 

باید توجه به ارتقای ارزش افزوده و میزان 
بهره وری از آب در بخش های مختلف در دستور 

کار قرار گیرد.

اعالیی در ادامه ضمن اشاره به افزایش میزان 
مصرف آب در بخش صنعت اضافه کرد: مصرف 
آب در بخش صنعت حدود 3 تا 4 درصد است که 

لزوم توجه به بهره برداری بهینه از این مایع بدون 
جایگزین در کشاورزی را مضاعف می کند.

کشت برنج در اصفهان 
به یک پنجم رسیده است

اصفهان   مدیر امــور زراعــت ســازمــان جهاد 
کشاورزی اصفهان گفت: میزان سطح کشت 
برنج در این استان در یک دهه اخیر به دلیل 
کمبود شدید منابع آبی و توصیه های ترویجی 

کشاورزی به یک پنجم گذشته رسیده است.
پیمان فیروزنیا افــزود: در سال های گذشته که 
ــی منطقه وضعیت بهتری داشــت  منابع آب
حدود 2۰ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت 
برنج می رفت؛ اما این رقم اکنون به حدود 4 هزار 

هکتار می رسد.
وی دلیل کاهش سطح زیر کشت فعلی را افت منابع 
آبی و توصیه های ترویجی کشاورزی عنوان کرد و 
ادامه داد: اکنون به دلیل اینکه کشت و برداشت 
برنج ســود زیــادی پیدا کــرده، برخی کــشــاورزان را 
ترغیب نموده که در زمین های کشاورزی حتی نه  

چندان بزرگ به کشت آن بپردازند.
ــت ســازمــان جــهــاد کــشــاورزی  مــدیــر امـــور زراعـ
اصفهان اظهار کرد: برخی اراضی کشاورزی نیز 
از لحاظ ارتفاع پایین تر از سطوح دیگر است و از 
آنجا که کشت برنج مستلزم اجرای روش غرقابی 
است بنابراین به  غیر از آن نمی توان محصول 

دیگری کشت کرد.
فیروزنیا افزود: از هر هکتار در استان اصفهان 6تن 
َشلتوک بدست می آید. در صورتی  که از هر هکتار 
4 تُن برنج برداشت شود، میزان کل برداشت از 

مزارع استان افزون  بر ۱6 هزار تن است.
وی با اشاره به اینکه کشت برنج برخالف دیگر 
محصوالت کشاورزی در ابعاد کوچک از مزارع 
نیز مقرون به  صرفه است، تصریح کرد: برخی از 
کشاورزان، کشت این ماده غذایی را در سطح 
محدودتر از اراضی و به  عنوان مصرف شخصی 

تولید می کنند.

یک هزار تن برنج و گوشت
 میان هیئت های مذهبی زنجان

 توزیع می شود

زنجان   استاندار زنجان گفت: بیش از یک 
هــزار و ۱۵ تن برنج و گوشت میان هیئت های 

عزاداری این استان توزیع می شود.
دکتر محسن افشارچی در همایش مسئوالن 
هیئت های مذهبی و مداحان و شاعران آیینی 
ــوزیــع  بخشی از اقـــالم مـــورد نیاز  زنــجــان بــه ت
هیئت های مذهبی با قیمت پایین تر از بازار اشاره 
کــرد و افــزود: به منظور حمایت از هیئت های 
مذهبی در راستای حفظ فرهنگ پخت و توزیع 
ــالم مــورد نیاز هیئت های  نـــذری، بخشی از اق
متقاضی، شامل برنج، گوشت قرمز و گوشت 
مــرغ بــا قیمت پایین تر از بـــازار در میان آن هــا 

توزیع می شود.
وی میزان این اقالم را یک هزار و ۱۵ تن اعالم و 
اظهار کرد: این اقالم شامل 6۵۰ تن برنج، 6۵ تن 
گوشت قرمز و ۳۰۰ تن گوشت مرغ است که در 
میان هیئت های مذهبی متقاضی برای  پخت 

نذری توزیع می شود.
استاندار زنجان همچنین با اشــاره به مطالبات 
مداحان و شاعران آیینی زنجان در خصوص رفع 
مشکالت  معیشتی و تأمین حداقل های الزم برای 
زندگی گفت: در خصوص خواسته ها و مشکالت 
مداحان و شاعران آیینی، در بخش های مختلف 
از جمله مسکن،  معیشت، بیمه، وام ضروری و... 

از هیچ تالشی کوتاهی نخواهیم کرد.
افشارچی افزود: محلی به عنوان کانون مداحان 
و شاعران آیینی به منظور استقرار آن ها برای 
ــزاری کــالس هــای فرهنگی و  ــرگ تــبــادل نظر و ب
مذهبی بین مداحان و شاعران هم قول مساعد 

داده شده است.
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لرستان   شهرستان دلفان 
به عنوان قطب تولید حبوبات 
ازجمله نخود شناخته  شــده و 
این در حالی است که با جوالن 
ــه نـــام دیگر  ــاورزان ب ــشـ دالالن، دســتــرنــج کـ

استان ها به فروش می رسد.
استان لرستان با دارا بودن ۸۰۰ هزار هکتار 
اراضــــی کـــشـــاورزی بــا تــولــیــد ســاالنــه حــدود 
۳میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی رتبه 
نخست تولید حبوبات را در کشور به خود 

اختصاص داده است.

دلفان رکورددار تولید نخود در ایران ◾
از 2۸۵ هزار تن میانگین تولید نخود در کشور، 
شهرستان دلفان در استان لرستان به تنهایی 
با تولید ساالنه 2۰ هزار تن نخود رکورددار تولید 

این محصول در ایران به شمار می رود.
این شهرستان با دارا بودن ۱2۰ هزار هکتار 
اراضـــی کــشــاورزی کــه تنها 2۰ درصــد از آن 
به صــورت آبی بــوده و مابقی به صــورت دیم 
کشت می شود، زمینه مناسبی بــرای تولید 

نخود دارد.
میانگین تولید نخود در ایران 4۰۰ کیلوگرم در 
هر هکتار است که این رقم در دلفان به 6۰۰ تا 
6۵۰ کیلوگرم در هر هکتار برداشت می شود.

ــام بــه هــر گوشه از ایــن شهرستان  در ایــن ای
ــاورزان زحــمــتــکــش ایــن  ــشــ ــ ــی ک ــزن کـــه ســـر ب
دیــار در حــال بــرداشــت دسترنج یــک ساله 
خــود هستند و بــرداشــت انــواع محصوالت 
کــشــاورزی و تــب و تــاب کــشــاورزان نشان از 

رضایتمندی آن ها از محصولشان است.

با وجود خشکسالی های اخیر مردم شکرگزار 
نعمت پــروردگــار خــود هستند. شغل اغلب 
مــردم ایــن شهرستان کــشــاورزی و دامپروری 

است و از این راه امرار معاش می کنند.
علی همتی یکی دیگر از کشاورزان نخودکار 
شهرستان دلفان در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
قیمت باالی کود شیمیایی و عدم استفاده 
از چــاه هــای کــشــاورزی را یکی از مهم ترین 
مشکالت کــشــاورزی عنوان کــرد و گفت: ما 
کشاورزان منطقه باید به خاطر اجازه دادن 
برداشت بی رویه سیب زمینی کاران غیر بومی 

از سفره های زیرزمینی بسوزیم و بسازیم.
وی افزود: متأسفانه تمام دسترنج خود را باید 
به قرض به دالالن بدهیم و بازار خرید و فروش 
منظمی وجود نــدارد که بتوانیم با اطمینان 

خاطر محصوالتمان را به بازار عرضه کنیم.

پیش بینی برداشت ۲۰ هزار تن نخود ◾
ــیـــس جــهــاد  ــی؛ رئـ ــن ســـیـــد ســعــیــد حــســی
کشاورزی دلفان اظهار کرد: این شهرستان 
با تولید ساالنه بیش از 2۰ هــزار تن نخود، 
یکی از قطب های مهم کشاورزی در استان 

و کشور است.
وی عنوان کرد: امسال میزان 4۵ هزار هکتار 
از اراضــی کــشــاورزی دلفان به کشت نخود 
اختصاص پیدا کــرده است و تعداد ۸ هزار 
بــهــره بــردار تولید نــخــود در دلــفــان در حال 

برداشت محصول خود هستند.
رئیس جهاد کشاورزی دلفان، سال گذشته 
را یکی از سال های خشک برشمرد و ادامه 
داد: در سال گذشته با توجه به خشکسالی، 
سرمازدگی و کمبود آب مورد نیاز کشاورزی 
تنها ۱۵ هـــزار تــن نــخــود در ایــن شهرستان 

تولید شد که خوشبختانه امسال پیش بینی 
می شود بیش از 2۰ هزار تن برداشت شود.

فروش نخود لرستان به نام دیگر استان ها ◾
وی در ادامـــه مهم ترین مشکل کــشــاورزان 
نخودکار دلــفــان را نداشتن کارخانه بــزرگ 
بسته بندی و صنایع تبدیلی عنوان کــرد و 
گفت: نخود تولیدی این شهرستان در دیگر 
استان ها بسته بندی و به بــازارهــای مصرف 

داخلی و خارجی عرضه می شود.
ــیــس جــهــاد کـــشـــاورزی دلـــفـــان تــعــداد  رئ
واحـــدهـــای بــســتــه بــنــدی حــبــوبــات در ایــن 
شهرستان را سه واحد عنوان کرد و افزود: 
به دلیل ناتوانی در رقابت با رقبای برون 
ــوازن قــیــمــت و مشکل  ــ اســتــانــی، عـــدم تـ
ــا امـــروز  نــقــدیــنــگــی، تــمــامــی ایـــن واحـــدهـ

تعطیل شده اند.
به دلیل نبود کارخانه های بزرگ بسته بندی 
و برندسازی متأسفانه دسترنج یک ساله 
کشاورزان این دیار، با قیمت بسیار پایین در 
آشفته بازار این محصول به فروش می رسد 
ــام اســتــان کــرمــانــشــاه معرفی و صــادر  و بــا ن

می شود.
خیابان شهید مــدرس شهر نورآباد محلی 
است که اکثر حبوبات فروشان شهرستان 
در آنــجــا کــار خــریــد و فــروش نــخــود و دیگر 
محصوالت کــشــاورزی را انــجــام می دهند. 
آن هــــا نــیــز وجــــود دالالن کــرمــانــشــاهــی و 
نبود کــارخــانــه بسته بندی را از مهم ترین 
ــن  مــعــضــالت و مــشــکــالت کــــشــــاورزان ای

شهرستان عنوان می کنند.

دلفان از صنایع تبدیلی محروم است

جوالن دالالن در قطب تولید حبوبات

گزارش



دیپلماسی فعال 
با کشورهای 

همسایه برای حل 
معضل ریزگردها

محمد کعب عمیر؛ نماینده 
مردم شوش در مجلس 
گفت: پدیده ریزگردها 

مشکالت متعددی برای 
مردم استان های جنوبی 

ایجاد کرده و نیاز است 
برای رفع سریع و اساسی 

این معضل، دیپلماسی 
منطقه ای فعال شود. از 

آن جایی که بخشی از 
منشأ ریزگردها مربوط 
به کشورهای همسایه 

است الزم است این مشکل 
به صورت ویژه 

پیگیری شود.

خبر

جشنواره 
رسانه ای 
»َزّناره« در 

کهگیلویه و 
بویراحمد 

برگزار می شود 

کهگیلویه 
و بویر احمد   

رئیس حوزه هنری 
کهگیلویه و بویراحمد 

گفت: جشنواره 
رسانه ای زَنّاره )بخشی 
از لباس رزم عشایر( از 

سوی این نهاد فرهنگی 
در استان برگزار 

می شود.
محمدشریف اسالمی 

اظهار کرد: این 
جشنواره با محوریت 
فرهنگ و زیست بوم 
عشایر برگزار می شود 

و بخش های ۶ گانه این 
جشنواره شامل تیتر، 
خبر، گزارش، مقاله، 

کلیپ خبری و عکس 
خبری است.

وی افزود: مهلت ارسال 
آثار به این جشنواره 

تا ۱۵شهریور ماه ۱۴۰۱ 
است و آیین پایانی 

آن نیز ۳۰ شهریور ماه 
امسال برگزار می شود.

خبرخبر
روزروز

کــــرمــــانــــشــــاه- 
فـــاطـــمـــه الـــســـادات 
راه آهـــــــن  مصطفوی   
کرمانشاه-خسروی یکی از 
پــروژه هــای نیمه تمام بــزرگ 
استان کرمانشاه طی سالیان 
گذشته است که به دلیل کمبود اعتبارات رها 
شــده و نیازمند تــوجــه دولـــت سیزدهم بــرای 

تکمیل آن است.
شرایط جغرافیایی و هم مــرزی با کشورهای 
خــارجــی از جــمــلــه تــرکــیــه، عــــراق، جــمــهــوری 
ــایــجــان، ارمــنــســتــان، غــرب کــشــور شامل  آذرب
استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
ایــالم، اردبیل، کردستان، کرمانشاه به همراه 
استان های لرستان و همدان را در موقعیت 
شاهراهی ارتباط ایران به اروپا قرار داده است. 
شاهراهی که با توجه به اهمیت ژئوپلتیک، 
گسترش آن رونق اقتصادی کشور را به همراه 

دارد.
بی شک قطار توسعه استان های غرب کشور 
ــده و زمــیــنــه ســاز رشد  ــ زمــانــی بــه حــرکــت درآم
اقتصادی می شود که ظرفیت های ریلی، راهی، 
ترانزیتی و مرزی استان با برنامه ریزی اصولی 
ــار گرفته شـــود. مــوضــوعــی که  مــســئــوالن بــه ک
سال هاست مــورد غفلت تاریخی قــرار گرفته 

است.
ــا عــنــوان  ســـال ۱۳۹۷ خــط ریــلــی کــرمــانــشــاه ب
ــا طــول  ــرب کـــشـــور بـ ــن راه آهــــــن غــ ــریـ ــزرگ تـ بـ
ــا اتــصــال شــهــر کــرمــانــشــاه به  ۶۰۵کــیــلــومــتــر ب
خــط ریلی مــالیــر- اراک شــروع بــه کــار کــرده و 
از پــروژه هــایــی اســت کــه بــه پــایــان نرسیده به 
صورتی که خط نیمه تمام راه آهــن پس از گذر 
از اسالم آباد غرب، گیالنغرب و قصرشیرین در 
نهایت می بایست به مرز خسروی در مرز ایران 
به عراق برسد و در ادامه این خط ریلی در کشور 
عراق پس از عبور از خانقین به بغداد و موصل 
ختم شده و پس از آن در دیرالزور، رقه و حلب 

در کشور سوریه ادامه پیدا می کند.
ــدازی ایـــن خــط ریــلــی، نــقــل و انتقال  ــ ــ بــا راه ان
ــران عتبات عالیات و از سوی  مسافران و زائـ
دیگر حرم امام رضا)ع( به راحتی انجام گرفته 

و همگی به راه انـــدازی خط ریلی کرمانشاه به 
خسروی وابسته است که این راه آهن موجب 
اتصال مسیر شرق به غرب کشور و سپس به 
ــدازی ایــن مسیر  کشور عــراق اســت که با راه انـ
ــران و عــراق،  ریــلــی مــبــادالت تــجــاری کــشــور ایـ
سوریه و کشورهای مدیترانه به راحتی انجام 

خواهد شد.
در روزهــای پایانی دولت اول اصالحات پروژه 
راه آهــن غــرب کشور آغــاز به کــار کــرد و تا سال 
۱۳۸۴ پیشرفت چندانی مشاهده نشد و سپس 
ــروژه به دولــت هــای نهم و  اجــرای برنامه های پ
دهــم واگــذار شد تا با اجــرای برنامه های خود 
بزرگ ترین پــروژه عمرانی غرب کشور را پیش 
برده و تحول اقتصادی کشور را رقم زنند؛ اما در 
دولت های نهم و دهم وعده های راه آهن غرب 
کشور بر زمین ماند و در سال ۹۲ دوباره امیدها 

به سمت دولت تدبیر و امید انتقال یافت.
ــروژه در ســال هــای  بی توجهی مــســئــوالن بــه پـ
۹۴ تــا ۹۷ تذکر نمایندگان مــردم در مجلس 
شــورای اسالمی را به دنبال داشت و قول های 
ــم یکی  مسئوالن در دولــت یــازدهــم و دوازدهـ
پــس از دیــگــری از یــاد مــی رفــت و تنها پــروژه 
راه آهن غرب کشور ماندگار مانده بود که کمبود 
اعتبارات و مشکالت، راه آهن غرب کشور را به 

تأخیر انداخته بود.

ــرب کــشــور پـــس از افــتــتــاح  ــروژه راه آهـــــن غـ ــ پـ
خـــط راه آهـــن مــالیــر بــه کــرمــانــشــاه بــه دو فــاز 
کرمانشاه- اسالم آبادغرب و اسالم آبادغرب- 
خسروی تقسیم شده و تاکنون هیچکدام از 
این دو فاز به مرحله بهره برداری نرسیده است.
عــالوه بر تجار و بازرگانان که با این خط ریلی 
به بازارهای خارجی دسترسی آسان تری پیدا 
می کنند، زوار عتبات عالیات و اماکن مقدسه 
ســوریــه نیز از آن بهره خواهند بــرد و مسیر 
بلندمدت در نظر گرفته شــده بـــرای راه آهـــن 
کرمانشاه یکی از خطوط اصلی جاده تجاری 
ابریشم اســت که در صــورت تحقق می تواند 

احیاگر این مسیر مهم باشد.

 تکمیل پروژه راه آهن کرمانشاه به خسروی  ◾
در پی تأمین اعتبارات

مسعود فرامرزیان؛ مجری طرح پروژه راه آهن 
کرمانشاه در گفت وگو با مهر اظهار کرد: پروژه 
راه آهن غرب کشور از پروژه های بین المللی بوده 
که وصل کردن شرق به غرب یکی از مهم ترین 

اهداف این پروژه است. 
وی افزود: پروژه محور کرمانشاه به خسروی با 
طول ۲۶۳ کیلومتر در پنج قطعه تقسیم بندی 
شده و قطعات یک تا سه یعنی تا کیلومتر ۱۴۰ 
فعال بوده و ۸۲ درصد زیرسازی این محور یعنی 

کرمانشاه- اسالم آباد پیش  رفته است که طی 
برنامه ریزی های انجام شده و در صورت تزریق 
منابع خط کرمانشاه به اسالم آباد غرب تا سال 
۱۴۰۳ و در ادامه خط اسالم آبادغرب-خسروی 
تا سال ۱۴۰۵ به پایان برسد و قابل ذکر است 
ــاد غرب  شــرط بــه پــایــان رســیــدن خــط اســالم آب
بــه خــســروی پیش بـــردن همزمان کــار بــا خط 

کرمانشاه- اسالم آباد غرب است.
مدیر پــروژه راه آهــن کرمانشاه تصریح کرد: در 
سال های گذشته ۵۰ تا ۶۰ میلیارد هزینه برای 
هر کیلومتر راه آهــن صــرف شد به صورتی که 
۸۰۰میلیارد تومان در ســال ۹۶ هزینه مسیر 
اسالم آباد غرب بــوده؛ ولی با گذشت چندین 
سال در حال حاضر برای بهره برداری این مسیر 
ریــلــی یــک هــزار و ۸۰۰ میلیارد تــومــان هزینه 

احتیاج است.
وی گفت: اتصال راه آهـــن جمهوری اسالمی 
به دریــای مدیترانه از اهــداف بلندمدت و یک 
ــوده که  ارتــبــاط ریلی مهم بین ایـــران و عــراق ب
مسیر راه آهن کرمانشاه - خسروی حلقه ای از 
ترانزیت شرق به غرب است و سبب تسهیل 
در راه های ارتباطی کربال، نجف، سوریه و دیگر 

امکان زیارتی می شود.
ــن کــرمــانــشــاه  ــ ــ ــان کــــرد: راه آه ــی ــان ب ــرزیـ ــرامـ فـ
زیرمجموعه راه آهــن اراک بوده و پیگیری های 
انجام شــده باید از طریق ایــن راه آهــن صورت 
گــیــرد و مسیر اصــلــی اراک - مــالیــر، مــالیــر- 

کرمانشاه و کرمانشاه-خسروی است.

تکمیل پــروژه راه آهــن کرمانشاه از مصوبات  ◾
دولت سیزدهم

آیــت هللا سید ابراهیم رئیسی در بــدو ورود 
بــه اســتــان کرمانشاه در جمع خبرنگاران به 
مشکالت این استان اشاره و اظهار کرد: برای 
ــردم کــرمــانــشــاه اعــتــبــارات  حــل مــشــکــالت مــ
ویژه ای در قالب مصوبات سفر استانی در نظر 

گرفته ایم.
ــروژه راه آهــن  وی در جلسه شــورای اداری به پ
ــزود: تکمیل پــروژه  کرمانشاه اشـــاره کــرد و افـ
راه آهن کرمانشاه یکی از مصوبات سفر هیئت 
دولت به کرمانشاه است و باید راه اندازی شود.

پروژه ریلی غرب کشور به مقصد نرسید

راه آهن کرمانشاه- خسروی در ایستگاه انتظار
خبر

یک چهارم ازدواج ها 
در خوزستان به طالق ختم شد

خوزستان   معاون امور جوانان اداره کل ورزش 
و جوانان خوزستان گفت: بر اســاس آمــار، سال 
گذشته یک چهارم ازدواج هــای صورت گرفته در 
استان خوزستان به طالق ختم شد که این موضوع 

نگران کننده است.
پرویز امیری بیان کــرد: سال قبل ۴۰ هــزار و ۳۹۲ 
ازدواج در استان خوزستان ثبت شد که ۳۷ هزار و 
۲۹۶ مورد آن شهری و ۳ هزار و ۹۶ مورد روستایی 
بود. وی افزود: در همین بازه زمانی ۱۰ هزار و ۲۴۸ 
مــورد طالق صــورت گرفت که ۹ هــزار و ۶۹۳ مورد 
شهری و ۵۵۵ مورد در مناطق روستایی این استان 
بود. معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
خوزستان گفت: شهرستان اهواز با ۱۲ هزار و ۶۷۸ 
مورد ازدواج و ۳ هزار و ۷۱۹ مورد طالق بیشترین آمار 

را بین شهرهای استان در سال گذشته داشت.
وی افزود: عمده مشکل جوانان در مسیر ازدواج، 
بحث اشتغال و مسکن است که باید مورد توجه 
مسئوالن قرار گیرد. همچنین میزان تسهیالت 
ازدواج باید افزایش یابد و به آسانی در اختیار 

متقاضیان قرار گیرد.
امــیــری گــفــت: متأسفانه خیلی از زوج هـــای 
جوان آگاهی کاملی نسبت به زندگی زناشویی 
نداشته و از مراکز مشاوره قبل و بعد از ازدواج 
ــه هــمــیــن دلــیــل هر  کــمــتــر بــهــره مــی گــیــرنــد. ب
اختالفی که بین دو طرف ایجاد شود، سریعاً به 

درگیری و تنش کشیده می شود.
وی عنوان کرد: بنا داریم از ظرفیت خانه های جوان 
جهت استقرار کادر بهداشت و خدمات رسانی به 

مردم استان استفاده کنیم.

کاهش نرخ بیکاری در سمنان

سمنان    سرپرست معاونت  هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری سمنان گفت: استان سمنان 
بــرای نخستین بــار طی دهــه اخیر، نــرخ بیکاری 
۶/۱درصــد و زیر ۷ درصد را تجربه کرد که بسیار 

ارزشمند است.
محمدرضا صادقی با حضور علی حسین شهریور؛ 
معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش صالحیت 
حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ابراز 
کرد: رویکرد فعال و پیشتازانه اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان سمنان در حوزه مهارت آموزی، 
توانمندسازی و توسعه کارآفرینی امــری حائز 

اهمیت و ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه ۳۰۴ میلیارد تومان تسهیالت 
کم بهره اشتغال در استان سمنان پرداخت شد، 
ــزود: ۲۳۳ میلیارد تومان تسهیالت کم بهره  افـ
اشتغال زایی، ۴۱ میلیارد تومان مشاغل خانگی و 
۳۰ میلیارد تومان تسهیالت مشاغل به متقاضیان 

پرداخت شد.
سرپرست معاونت  هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری سمنان گفت: تثبیت اشتغال یکی از 
دغدغه های ما در سطح استان است که به صورت 
ویژه در دستور کار قرار داشته و نیازمند توجه و ورود 

شورای مهارت است.
صادقی ابراز کرد: استان سمنان یکی از استان های 
ــوزه دانــش بــنــیــان اســت و  پیشرو و مــوفــق در حـ
باید از ظرفیت های این حوزه در راستای توسعه 

مهارت آموزی و اشتغال بهره گیری کرد.
وی با بیان اینکه استاندار سمنان اهتمام ویژه ای 
برای احیای واحدهای راکد در استان دارد، گفت: با 
۴۰ واحد تولیدی احیا شده در ۱۰ ماه سال گذشته، 
۹۷۳ فرصت شغلی جدید برای استان فراهم شد.

ــزود: اســتــان سمنان رتبه دوم تعهد  صــادقــی افـ
اشتغال کشور را در سامانه رصد اشتغال با تحقق 
ــد تعهدات شغلی بــه خــود اختصاص  ۴۵درصـ

داده است.
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7 مسیر ارتباطی در جنوب سیستان و بلوچستان مسدود است
سیستان و بلوچستان   مدیر کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان گفت: هفت 
مسیر ارتباطی فرعی همچنان با توجه به تداوم بارندگی 
در جنوب این استان بسته است و تالش راهداری برای 

بازگشایی آن ها ادامه دارد.
جالل الدین قادری اظهار کرد: همزمان با بارندگی های 

چند روز اخیر و در نتیجه طغیان رودخانه های محلی 
در جنوب استان ۱۰ مسیر ارتباطی فرعی بسته شد که با 
تالش راهداران تاکنون سه مسیر بازگشایی شده است.

وی ادامــه داد: تــالش شــبــانــه روزی راهـــداران ایــن اداره 
کل همچنان بــرای بازگشایی مسیرهای فنوج - کتیج 
 - رمشک، دلگان - زهکلوت، دلگان ایرانشهر، جلگه - 

چاه اسحاق، جلگه - ایرانشهر، دلگان - هودیان و زرآباد 
- چاهان ادامه دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان 
و بلوچستان از فعالیت ۵۰ تیم راهداری با ۳۴۰ نیرو در 
جنوب استان در سیالب اخیر خبر داد و افــزود: بر اثر 
شدت بارش ها و جاری شدن سیالب در امدادرسانی به 

مردم استان یکی از راهداران پرتالش این اداره کل جان 
خود را از دست داد.

قـــادری خاطر نشان کــرد: شــمــاره ۱۴۱ مرکز مدیریت 
اطالعات راه ها و جنوب سیستان و بلوچستان به صورت 
شبانه روزی آماده پاسخگویی در زمینه وضعیت جوی 

راه هاست.

خبر
مرکزی

   شهرک های صنعتی استان مرکزی
 اعتبار گرفت

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
مرکزی گفت: 3 هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

در سفر هیئت دولت به استان مرکزی در راستای 

رفع مشکالت شهرک های صنعتی اختصاص 
یافت.

علیرضا حیدری تفرشی افزود: رفع مشکالت 
زیرساختی شهرک ها و نواحی صنعتی استان 

مرکزی در دستور کار ویژه است و فعاالن این 

حوزه امید دارند تا در سفر دولت به استان بخشی 
از دغدغه ها و چالش های دیرین آن ها برطرف 

و فرصت دوباره برای تولید و ایجاد اشتغال 
مطلوب تر در صنعت فراهم شود.

وی اظهار کرد: صنایع به عنوان موتورهای 

مولد اقتصاد، در ساماندهی نیروی کار فعال 
جامعه نقش کلیدی دارند و زمینه ساز توسعه 

صنعتی کشور و به تبع آن استان هستند که 
شناسایی چالش ها و مشکالت فراروی این بخش 

هدف گذاری شده است.

تــهــران    کــــارخــــانــــه ای از 
مجموعه کارخانجات مستقر 
در شــهــرک صنعتی قرچک، 
ــاز حــرم  ــی ــورد ن ــ پـــارچـــه هـــای م
مطهر حضرت ابــوالــفــضــل)ع( در کربال را 

اهدا کرد.
در مــراســم اهـــدای پــارچــه هــای حــرم مطهر 
حـــضـــرت ابـــوالـــفـــضـــل)ع( کـــه بـــا حــضــور 
مسئوالن قرچک در محل شهرک صنعتی 
این شهرستان برگزار شد، شرکت کنندگان 
ضمن توسل به قمربنی هاشم)ع( و عرض 
ارادت به محضر ایشان از دور، پارچه های 
ــشــان را  ســفــارش شـــده از تــولــیــت حـــرم ای
بارگیری کــرده و بــرای شــروع مــاه محرم، به 

کربالی معال ارسال کردند.
فرماندار قرچک در این مراسم گفت: امروز 
یکی از مهم ترین ایام برای مردم و مسئوالن 
شهرستان قرچک بــه حساب مــی آیــد که 
یـــن منطقه  پــیــشــرفــت هــای صنعتی در ا
سبب شده تا افتخار تهیه پارچه های مورد 
نیاز حــرم علمدار دشــت کربال توسط یک 

کارخانه مستقر در شهرک صنعتی قرچک 
تأمین و ارسال شود.

علیرضا فــاتــحــی نــژاد گــفــت: پیش از این 
ــن حــرم مطهر از  پــارچــه هــای مـــورد نــیــاز ای
ــی  ــد؛ ول ــأمــیــن مـــی شـ کـــشـــورهـــای دیـــگـــر ت
پـــیـــشـــرفـــت هـــای چـــشـــمـــگـــیـــر صــنــعــت 
ــژه شهرستان  ــه ویـ نــســاجــی در کــشــور و ب
قــرچــک سبب شــد تــا ایــن افتخار نصیب 
ــنــدگــان و صــنــعــتــگــران  ــیــدکــن ــول ــردم، ت ــ ــ م
ــرم امــــســــال در  ــحــ ــرچــــک شـــــود کــــه مــ ــ ق
حـــرم مــطــهــر حــضــرت ابـــوالـــفـــضـــل)ع( از 
ــران و صنعتگران قرچکی  ــارگ  تــولــیــدات ک

استفاده شود.
وی تصریح کــرد: ایــن شرکت بــزرگ تولید 
پارچه های مبلی »اُیـــاز« بیش از ۲ هــزار و 
۱۰۰ متر پارچه به عرض ۳ متر را به سفارش 
حرم حضرت ابوالفضل)ع( تولید و به کربال 

ارسال کرده است.
ــن پــارچــه هــای  فــاتــحــی نــژاد ارزش ریــالــی ای
یـــال  ــی را بــیــش از ۴ مــیــلــیــارد ر ــ ــدای  اهــ

اعالم کرد.

ــل  ــامـ ــالن    مـــــدیـــــر عـ ــی گ
ــرق  ــیـــروی ب ــع نـ شـــرکـــت تـــوزیـ
ــرای  ــرد: بــا اجـ ــ ــالم ک گــیــالن اعــ
طـــرح هــوشــمــنــدســازی لـــوازم 
اندازه گیری برای بیش از ۱۸۰ اداره و دستگاه 

دولتی اخطار قطع صادر شده است.
محمدتقی مــهــدیــزاده بــا اشـــاره بــه اینکه 
مدیریت مصرف هوشمند، راه بــرون رفت 
از چالش های پیش روی صنعت برق است، 
عــنــوان کــرد و افـــزود: طــرح هوشمندسازی 
لــــوازم انـــدازه گـــیـــری در اســتــان بــه منظور 
ــری و کــنــتــرل پــذیــری مشترکان  ــذی ــت پ رؤی
بــا اولــویــت مشترکان صنعتی، کــشــاورزی، 
اداری و پرمصرف خانگی با موفقیت در حال 

اجراست.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن 
عنوان کرد: هوشمندسازی لوازم اندازه گیری، 
بـــرقـــراری مــشــوق هــای مــدیــریــت مــصــرف و 
ــرژی از  عــادالنــه ســازی یــارانــه هــای بخش انـ
مهم ترین شیوه های نوین و موفق صنعت 

برق کشوراست.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن 
اظهار کــرد: با کنترل پذیر کــردن مشترکان 
 از راه دور، قــابــلــیــت اعـــمـــال مــحــدودیــت 
بار مصرفی برای مشترکان پر مصرف در ایام 

پیک فراهم می شود. 
مــهــدیــزاده خاطرنشان کـــرد: مــقــرر شــد در 
گیالن در افق اول ۵۹ هزار مشترک و در افق 
دوم ۱۷۵ هــزار مشترک مجهز به سیستم 
هوشمند شــونــد کــه مــشــتــرکــان صنعتی، 
چاه های کشاورزی و مشترکان خانگی باالی 
الگوی مصرف در اولــویــت هوشمندسازی 

قرار دارند.
مدیر عامل تــوزیــع بــرق گیالن بــا اشـــاره به 
تعیین مــیــزان مــصــرف ادارات گــفــت: با 
اجــرای طرح رؤیت پذیری و کنترل پذیری و 
پایش مصرف بــرق ادارات و دستگاه های 
ــرق بــرای  ــی، بــیــش از ۱۸۰ اخــطــار بـ ــرایـ اجـ
ادارات و دستگاه های اجرایی در کل استان 
صــادر شد و بــرق تعدادی از ایــن مشترکان 
 نیز به دلیل تکرار عــدول از آستانه مصرف

 قطع شد.

کارخانه نساجی قرچک، پارچه های حرم مطهر
 حضرت ابوالفضل)ع( را اهدا کرد

۱۸۰ دستگاه دولتی گیالن 
اخطار قطع برق گرفتند

خبرخبر



بیکاری ابرچالش
 کشور است

معاون پژوهشی و 
برنامه ریزی سازمان 
فنی و حرفه ای 
کشور با بیان اینکه 
»بیکاری« ابرچالش 
امروز کشور است، 
گفت: الزامات بازار کار 
باید در آموزش های 
فنی و حرفه ای لحاظ 
شود. علی حسین 
شهریور افزود: 
تدوین سیاست های 
سازمان فنی 
وحرفه ای با هدف 
ترویج مهارت آموزی 
در کشور از جمله 
رویکردهای ماست.

خبر

تکواندوکار 
سمنان
 در ترکیب 
تیم ملی بانوان 
قرار گرفت

سمنان    غزل 
سلطانی؛ تکواندوکار 
استان سمنان در 
ترکیب تیم ملی تکواندو 
بانوان کشور در وزن 
منفی ۴۹ کیلوگرم برای 
حضور در بازی های 
همبستگی کشورهای 
اسالمی قرار گرفت.
چهارمین دوره 
بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی 
۲۰۲۲ به میزبانی ترکیه 
در شهر قونیه طی 
روزهای ۱۸ تا ۲۷ مرداد 
ماه برگزار خواهد شد.
رقابت های تکواندو در 
این دوره از روز نخست 
بازی ها آغاز می شود 
و چهار روز طول 
می کشد. 
هدایت تیم ملی 
تکواندو بانوان برعهده 
مینو مداح است و ندا 
زارع به عنوان مربی او را 
یاری می کند.
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افقی ◾
 ۱. سرمربی موفق ایرانی تیم ملی والیبال 
کشورمان کــه چــنــدروز قبل ایــن تیم را با 
درخششی خیره کننده بــه مقام هفتم 
لیگ ملت های والیبال رساند – نامه را 
در آن می گذارند ۲. پشت سر – اساس 
– دهان – سلسله کریم خانی 3. جنگ و 
نبرد – رها – اهل مرکز استان مرکزی است 
۴. درهــم آمیختن سینمایی – اندیشه 
شیطانی – زبان گنجشک 5. آب بسته – 
نت بیماری – خاضع - ماالمال 6. حسد 
– سه تای انگلیسی – به این پرنده کلنگ 
هم می گویند ۷. یک حرف و سه حرف – 
سفید ترکی – زیرپامانده - دوستان ۸. ماده 
سفیدرنگ محافظ البسه در مقابل بید 
وموریانه - روستای لی لی پوتی های شهر 
بیرجند در خراسان جنوبی ۹. دنیایی- بز 
کوهی – لنگه در - دســتــور ۱۰. سلسله 
ــه ای فــوتــبــال اسپانیا –  مسابقات حــرف
قرض- سرشب ۱۱. رایحه – جنگجوی غرب 
وحشی – درنده - سایه ۱۲. درخت انگور – 

فراق - گودال ۱3. پیش پرده معادل فارسی 
ــی  ــه درون ــن واژه سینمایی اســت – الی ای
لباس - عقیم ۱۴. پــول ترکیه – صندلی 
اسب – برصورت آقایان بجویید – ظرف 
درکردنی ۱5. کاغذی نامرغوب – خواننده 
سنتی موسیقی که »جان عاشق« از آثار 

ماندگار ایشان است
عمودی ◾

 ۱. از صحاح اربعه – دانه روغنی خوراکی 
پــرخــاصــیــت – کـــالم نــیــشــدار ۲. میوه 
آبدارتابستانی – باور موهومی - حصیر 
3. دگرگونی سیاسی – برادر هلو – از دهان 
بچه مشهد نمی افتد ۴. صفحه مدور 
 خــودرو و رایانه – فــوری – پوشش ستور
ــشــار  5. طـــال – بـــز کـــوهـــی – شــهــر آب
ــردار –  ــربـ ــویـ ســفــیــد لـــرســـتـــان 6. تـــصـ
ــان)ع( – پــســونــد  ــیـ ــعـ ــیـ ــام نـــهـــم شـ ــ ــ ام
ــکــان دار ۷. مطلب  ــی شــبــاهــت – تــیــر پ
ــتـــاب یـــا فــیــلــم خــــنــــده دار – مــوی  ، کـ
ــرود ــ ــده - سـ ــ ــرنـ ــ  مـــجـــعـــد – دهـــــــان پـ

 ۸. ماه چهارم میالدی – نام پسرانه ارمنی 

 ۹. یکپارچه – نیز- لحظه – دیــوار بلند 
۱۰. صــــوت نــــدا – چــــوب در گــویــش 
بچه لندن – درد و رنج – گرداگرد  عمارت 
۱۱. شهری در هلند که قــرارداد تأسیس 
اتحادیه اروپایی در آن امضاشد - ساز 
مدور - بخیل ۱۲. راه مختصر – کشتی 
جنگی - پیشرفته ۱3. مــســاوی – کوه 
افسانه ای یونان که محل زندگی آپولون 
ــای جــریــان بـــرق و حـــرارت  ــوده - رســان  بـ
۱۴. سد دانشگاه – باور قلبی - ناهموار 

۱5. دینداری – ناپسند – مقابل کتبی

جدول     8426
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ل س ا ن ج  ل س ل ی  ک ر ز   ج  ک
 2 م ا ی  ه   ق ی  ا م ت   ل و د ر
 3 پ و ل ا د   ر ز ی  ل ا   ا ل و
 4 ا ی    ل ی  ق و ا ن   م ف ر   ر
 5 ر ز م   ر و ز ن   م د ی  و م  
 6 د   ب س ک ی    ی  ا ک ن د   ق د
 7   س ا ی  ر   ک ا ت ا   ه م س ر
 8 ک ا ر   د ش ت   ا ن س   ک و ه
 9 ا ل ک ن   م ر ف ق   ا ر ا م  

 10 ک و   ج  ز ا ی  ر   خ  ن ج  ر   س
 11   س ر ی  ا ل   ا ن ا ت   ه د ی 
 12 م   ا ب ی    ح  و ا ص  ی  ل   ر ا
 13 س ی  ن   ر و ب ا ن   م و ل و د
 14 ک ا د ر   ل ی  ن د ا   ل ی  ن ت
 15 ن م   ا ت و ب ی  و گ  ر ا ف ی   
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خبر کــرمــان   هـــمـــان طـــور کــه 
پیش بینی شده بود بارش های 
سامانه موسوم به »مونسون« 
از عصر سه شنبه در کرمان به 
اوج رسید و مناطق مختلف را 
درگیر کرد. غیر از انسداد 65 
راه روستایی، چهار راه فرعی و دو راه اصلی و قطع 
برق ۱۰ روستا، آب بردگی سه خودرو نیز گزارش 

شده که سرنشینان آن ها نجات یافته اند.
به گزارش ایرنا تا صبح چهارشنبه هیچ موردی از 
خسارت جانی یا تلفات انسانی در نتیجه سیالب 
سنگین جنوب استان کرمان گزارش نشده و این 
در حالی است که بنا بر اعالم مدیر کل مدیریت 
بحران استانداری این استان تمامی رودخانه های 
فصلی جنوب استان جاری و سیالبی شده اند. 
جنوب استان کرمان، زمستان سال گذشته نیز به 
فاصله یک ماه دو مرتبه درگیر سیالب شدید بود 

که خسارت های زیادی برجای گذاشت.

باران جنوب، طوفان شن شمال ◾
بارش ها که از چند روز پیش به صورت پراکنده 
در نقاط مختلف استان شروع شده بود، از عصر 
دیروز در حالی به اوج رسید که در جنوب استان 
شاهد بارش های شدید و رگباری بودیم. در مرکز 
اســتــان، شــرق و مناطقی از شمال اســتــان نیز 
شهروندان شاهد خیزش گردوخاک و طوفان 
شن بودند که این طوفان تا حوالی نیمه شب هم 

در برخی نقاط ادامه داشت.

استاندار در میدان  ◾
دکتر محمدمهدی فــداکــار؛ اســتــانــدار کرمان 
با توجه به پیش بینی های هواشناسی، عازم 
مناطق جنوبی استان و درگیر بــارش و سیالب 
شد و به همراه متولیان حوزه ستاد بحران از نقاط 
مختلف شهرستان های جنوبی از جمله منوجان 

و قلعه گنج بازدید و در جریان بازدیدها ستاد 
مدیریت بحران را در شهرستان منوجان تشکیل 
داد. سپس جلسه مدیریت بحران شهرستان 

قلعه گنج را مدیریت کرد.
استاندار کرمان در این جلسات تأکید کرد: تمامی 
دستگاه ها پای کار باشند تا از خطرات احتمالی 

کاسته و حتی جان یک نفر از دست نرود.

جزئیات خسارت ها ◾
اما آن طور که مجید سعیدی؛ مدیر کل مدیریت 
بحران استانداری کرمان اعــالم می کند بارش 
شدید باران در شهرستان های فاریاب، منوجان، 
کهنوج، عنبرآباد، رودبــارجــنــوب، قلعه گنج، 

جیرفت و اُرزوئیه رخ داده است.
ــه هــای فصلی در  بــه گفته وی تمامی رودخــان

جنوب استان کرمان جاری و سیالبی شده اند.
ــن مــنــاطــق 65  ــیــان ایــنــکــه در ایـ ســعــیــدی بــا ب

راه روستایی تاکنون مسدود شــده اظهار کرد: 
چهار راه فرعی فاریاب – کهنوج، رودبارجنوب 
– برجک، قلعه گنج – رمشک و رودبــار جنوب 
- کهنوج و دو راه اصلی رودبار جنوب به سمت 
زهکلوت و نیز ایرانشهر)سیستان و بلوچستان( 
به دلیل جاری شدن سیالب مسدود شده است.
به گفته وی همچنین تعدادی منزل مسکونی 
ــاب دچــار  ــاری در شــهــرســتــان هــای ارزوئــیــه و ف

آبگرفتگی شده اند.

قطع برق در نقاط مختلف ◾
مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان با 
بیان اینکه برق ۱۰ روستا در شهرستان فاریاب، 
برخی نقاط شهرستان های جیرفت و منوجان 
در نتیجه بارش ها و مناطقی از بخش گلستان 
شهرستان سیرجان نیز به علت طوفان شدید 
از دیــروز قطع شــده اظهار کــرد: تالش ها برای 

برقراری اتصال برق ادامه دارد.

نجات سرنشینان سه خودرو ◾
سعیدی همچنین تأکید کرد: سه دستگاه خودرو 
در شهرستان های منوجان، قلعه گنج و جیرفت 
دچار سیالب شده بودند که سرنشینان آن ها 

را نجات دادند؛ اما خودروها را آب برده است.
ــزارش ایــرنــا از ابــتــدای هفته جـــاری بارها  بــه گـ
هواشناسی با ارائه هشدار سطح قرمز نسبت به 
بارش های سیل آسا در جنوب استان کرمان تأکید 
کرده بود و مدیران استان کرمان نیز تمهیدات 
الزم را بـــرای مــدیــریــت بــحــران و پیشگیری از 

خسارت های سیل به کار گرفته بودند.
بــراســاس پیش بینی هواشناسی، بــارش هــا تا 
روزهــای آینده در استان کرمان همچنان ادامه 
خواهد داشــت و ضــرورت دارد شهروندان به 

رودخانه ها و ارتفاعات نزدیک نشوند.

خبرخبر
روزروز

کرمان- ایرنا    مــعــاون توسعه مدیریت و منابع 
استاندار کرمان اعالم کرد: فعالیت تمامی ادارات استان 
کرمان در روزهای پنجشنبه از تاریخ ۴ مرداد تا پانزدهم 

شهریور به مدت 6 هفته تعطیل خواهد بود.
علی بیگ زاده با اعالم این خبر افزود: کماکان ساعت کار 
ادارات از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷الی ۱3:3۰ است.

وی تصریح کرد: بیمارستان ها، مراکز امدادی، بهداشتی 
و درمــانــی، بخش های عملیاتی و دارای نوبت کــاری، 
اورژانس، آتش نشانی، خدمات امداد جاده ای و بانک ها 

طبق روال قبل ارائه خدمت می کنند.
وی بیان کــرد: بــراســاس ایــن تصمیم، بــاالتــریــن مقام 
مسئول در هر دستگاه اجرایی باید به گونه ای برنامه ریزی 

کند که کاهش ساعت کار به صورت دورکاری کارکنان آن 
دستگاه در طول ایام هفته جبران شود.

وی گفت: این تصمیم با توجه به افزایش دما در سطح 
استان و به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی برق و 
پایداری شبکه در مصارف خانگی، کشاورزی و صنعت 
ــران و با عنایت به  به استناد تصویب نامه هیئت وزی

درخواست شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان و به 
استناد مصوبه شوراهای مربوط و همچنین موافقت 

استاندار کرمان اتخاذ شده است.
ــرد: فعالیت دستگاه های  بــیــگ زاده خــاطــرنــشــان کـ
قضایی، امنیتی، نظامی و انتظامی براساس مقررات 

مربوطه است.

خبر
یزد

  برگزاری  ۱۰۰ سوگواره ویژه محرم در یزد
مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  

دستی استان یزد با اشاره به ظرفیت باالی استان 
از نظر گردشگری مذهبی گفت: امسال افزون بر 

۱۰۰ برنامه و سوگواره ویژه ایام محرم و صفر در 

این خطه برگزار می شود. احمد آخوندی افزود: 
استان هر ساله در ماه های محرم و سفر با توجه به 

برگزاری آیین ها و مراسم عزاداری خاص مقصد 
گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است.

وی ادامه داد: امسال در سراسر استان یزد از 

اول ماه محرم تا پایان ماه صفر افزون  بر ۱۰۰ 
برنامه و سوگواره برگزار خواهد شد که برخی از 

این آیین ها و مناسک در فهرست آثار ناملموس 
کشور نیز به ثبت رسیده اند. وی با بیان اینکه 

حضور گردشگران خارجی و غیرمسلمان در ماه 

محرم در یزد، سبب آشنایی آنان با فلسفه قیام امام 
حسین)ع( و درک صحیح آموزه های دینی می شود، 

اضافه کرد: توجه به گردشگری مذهبی و جذب 
گردشگران خارجی از این طریق می تواند به توسعه 

گردشگری در یزد منجر شود.

دستگاه های اجرایی کرمانشاه 
برای پذیرایی اربعین 

هماهنگ باشند

کرمانشاه    سرپرست فرمانداری کرمانشاه 
با بیان اینکه همه ادارات و دستگاه های اجرایی 
برای پذیرایی و مدیریت مراسم اربعین باید با هم 
ــرای شرایط مناسب  هماهنگ باشند، گفت: ب
اسکان و پذیرایی از لحظه ورود زائر به شهرستان 

و تا لحظه خروج آن باید تدبیری اندیشیده شود.
»ابراهیم رحیمی زنگنه« در نخستین جلسه ستاد 
اربعین افــزود: بخش عمده ای از هویت وجودی 
کرمانشاه وابسته به دروازه عتبات عالیات است. در 
طول تاریخ بسیاری از تحوالت اجتماعی و هویت 
این شهر به واسطه اینکه در مسیر عتبات عالیات 
قرار گرفته و به عنوان اصلی ترین دروازه زائران امام 
حسین)ع( و ائمه اطهار)ع( بوده، تحت تأثیر قرار 

گرفته است.
سرپرست فــرمــانــداری کرمانشاه تأکید کــرد: در 
فرمانداری کرمانشاه مسئولیت سنگینی داریم. 
همه ما باید امکانات خود را خالصانه و جدی به 
کار ببریم. وی با اعالم اینکه از حدود ۲۰ روز قبل 
از اربعین تا حدود ۱۰ روز بعد از آن باید هماهنگی 
بین تمامی ارگان ها وجود داشته باشد، گفت: هر 
دستگاهی طی آیین نامه، مسئول یک کمیته است. 
کمیته ها ظرف چند روز آینده تشکیل خواهند شد. 
بعضی از کمیته ها مانند اسکان و پذیرایی، امنیت، 
پشتیبانی و خدمات، مهم هستند و جلسات این 
کمیته ها باید با حضور نماینده فرمانداری برای 

هماهنگی بیشتر برگزار شود.
ــزود: کــمــیــتــه ای با  ــ رحــیــمــی زنــگــنــه همچنین افـ
حضور نماینده ادارات برق، راهنمایی و رانندگی، 
ــفــا، شـــهـــرداری و بقیه دســتــگــاه هــای مربوط  آب
باید بــرای جانمایی موکب ها تشکیل شــود تا با 
هماهنگی های اتخاذ شده در این کمیته مشکلی 

برای جانمایی موکب ها پیش نیاید.

آذربایجان غربی، استان معین
 پایانه مرزی مهران انتخاب شد

آذربایجان غربی    مدیر کل راهــداری و حمل 
و نقل جــاده ای آذربایجان غربی از آمادگی این 
اداره برای جابه جایی زائــران اربعین حسینی)ع( 

خبر داد.
پیمان آرامون اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های 
انجام گرفته جابه جایی زائران اربعین از تاریخ دهم 
شهریور ماه تا پنجم مهر ماه سال جاری به مدت 
۲۷ روز خواهد بود. وی ادامه داد: استان آذربایجان 
غربی به عنوان معین پایانه مرزی مهران استان 
ایالم در ایام جابه جایی زائران اربعین حسینی)ع( 

انتخاب شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان 
غربی با اشاره به اقدامات ویژه این اداره برای اجرای 
طرح اربعین حسینی)ع( یادآور شد: به کارگیری 
ناوگان سایر ارگان ها و سازمان ها، عملیاتی شدن 
کــامــل سامانه سپهتن بــه منظور رصــد تـــردد و 
پیش بینی سیر ناوگان اتوبوسی، ممنوع شدن 
پیش فروش سرویس های شرکت ها و سرویس های 
دربستی به کلیه مقاصد کشور در طول دوره طرح و 
امکان پذیر بودن صدور صورت وضعیت برای کلیه 
شرکت های مسافربری کشور به مرزهای چهارگانه 
مهران، خسروی، شلمچه و چزابه و بالعکس بدون 
در نظر گرفتن محدودیت شبکه سیر از جمله آن 

را شامل می شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان 
غربی گفت: نحوه خروج اتوبوس های بین المللی به 
کشور عراق صرفاً بر اساس دستورالعمل مربوطه 
که توسط دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی و 
با هماهنگی دفاتر حمل و نقل مسافر تهیه و ابالغ 

می شود، امکان پذیر خواهد بود.

هرمزگان    معاون تولید برق 
شرکت آب و برق کیش گفت: 
ــزایــش رانــدمــان  ــای اف در راســت
 و حــفــاظــت از محیط زیست 
هم اکنون ۷۰ درصد توان این شرکت در تولید 

انرژی الکتریسیته با گاز فعالیت می کند.
مهدی توسط اظهار کرد: بیشترین توان تولید 
بــرق ایــن شرکت با هشت واحــد نیروگاهی 
۱۷۸ مگاوات اســت که هم اکنون 6 واحــد از 
نیروگاه های آن با توان ۱۲5مگاوات با انرژی گاز 

فعالیت می کند.
وی با بیان اینکه شرکت آب و برق کیش در 
تالش است در آینده نزدیک تمام سوخت 

مورد نیاز خود را از گازوئیل به گاز تغییر دهد، 
افــزود: همواره استفاده از سوخت گازوئیل 
به  جــای گــاز بــرای خــوراک توربین های گازی 
آســیــب هــای جــبــران نــاپــذیــری در پــی داشته 
که با انتقال گــاز از خط هفتم ســراســری به 
نیروگاه های این شرکت سبب کاهش بخشی 
از این معضالت زیست محیطی شده است.

معاون تولید برق شرکت آب و برق کیش افزود: 
ــاز خــط هفت ســراســری  یکم تیر امــســال، گ
به نیروگاه شرکت آب و بــرق کیش به عنوان 
اصلی ترین مصرف کننده گــاز وصــل شــد و 
ــه گــاز به حدود   در حــال حاضر مصرف روزانـ
یک میلیون و ۱۰۰هزار مترمکعب رسیده است.

ایالم    فــرمــانــده گـــارد مــرزی 
ــراق از آمــادگــی  ــ مــنــطــقــه 3 عـ
مرزبانان عراقی برای تسهیل در 

تردد زوار اربعین خبر داد.
ــهــادی مــحــمــد در  ســرلــشــکــر حــســن عــبــدال
نشست همکاری های مرزی دو کشور ایران و 
عراق از آمادگی مرزبانان عراقی در آن سوی مرز 
خبر داد و عنوان کرد: تعامل خوبی با مرزبانان 
برادر در خاک ایران داریم که نتیجه این تعامل 

امنیت پایدار در مرزهای مشترک است.
ــا تــمــام تالشمان  ــه ایــنــکــه م ــا اشــــاره ب وی ب
ــرای زوار  ــ  را مــی کــنــیــم کــه مــیــزبــان خــوبــی ب
اباعبدهللا الحسین)ع( باشیم اضافه کرد: از 

همین حاال عده ای از مردم موکب های خود را 
برای خدمت به زوار برپا کرده اند.

ــالم بــا اشـــاره به  فرمانده مرزبانی اســتــان ای
تــعــامــل خـــوب بــا طـــرف عــراقــی در مــرزهــای 
مشترک در استان گفت: در این نشست بر 
چگونگی تعامل بیشتر دو طرف و در بحث 
تسهیل در تردد زوار در اربعین امسال بحث 

و گفت وگو شد.
سرهنگ فرج رستمی در ادامه ضمن اشاره 
به استقبال طرف عراقی بــرای تسهیل امور 
زائران بیان کرد: با استقبال طرف عراقی خیلی 
از مسائل و مشکالت سال های گذشته برای 

تسهیل در تردد زائران برطرف خواهد شد.

۷۰ درصد توان شرکت آب و برق کیش 
با گاز فعالیت می کند

آمادگی مرزبانان عراقی 
برای تسهیل در تردد زوار 

خبرخبر

ادارات کرمان پنجشنبه ها تا ۱۵شهریور تعطیل شد

65 راه روستایی مسدود شد

کرمان در محاصره سیل
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