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وداع مردم بندرعباس با دختران دانشآموز  /عكس:ایرنا

هرمزگان در عزای دختران دانش آموز
مردم بندرعباس پیکر دانش آموزان جان باخته در سانحه رانندگی را تشییع کردند.
به گزارش ایرنا ،در این آیین که در گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد ،مسئوالن
استانی ،فرهنگیان ،دانش آموزان و قشــرهای مختلف مردم در میان حزن و اندوه
فراوان با خانواده جان باختگان ابراز همدردی کردند .نماینده ولی فقیه در هرمزگان
و امام جمعه بندرعباس در این مراسم ضمن تسلیت این حادثه ،از استاندار هرمزگان
خواست روند بررسی کارشناسی و شناسایی عامالن آن طوالنی نشود و گزارش آن
هر چه سریع تر به مردم داده شود .آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی همچنین متذکر
شد :در بررسی این رویداد نباید دستخوش احساسات شد و سهم واقعی هر فرد باید
مشخص شود .وی ادامه داد :غفلتها و بی توجهیها در این اتفاق تلخ که دلهای
مردم هرمزگان را شکست موثر بوده است اما نباید به بهانه ای برای انتقام جویی و
تخریب در فضای مجازی تبدیل شود.

آیت اهلل نعیم آبادی خاطر نشــان کرد :رعایت قانون در بین مردم کمرنگ است و
یکی از نشانههای آن ،کشته شدن ساالنه هزاران نفر در حوادث رانندگی به دلیل
سبقت و سرعت غیرمجاز و تخطی از قانون است .اســتاندار هرمزگان نیز در این
مراسم از تشکیل کمیته حقیقت یاب برای شناسایی دالیل و عوامل سانحه واژگونی
اتوبوس اردوی دانش آموزان استان خبر داد .جاسم جادری اظهار کرد :این کمیته
با مسئولیت معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان تشکیل شده و همه افراد
ونهادهای مرتبط ،موظف به همکاری با آن هستند .وی اضافه کرد :نتیجه بررسیها
به اطالع مردم خواهد رسید و با مقصران برخورد قانونی خواهد شد .به گفته استاندار
هرمزگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای که مجوز حرکت شبانه اتوبوس
را صادر کرده و اداره آموزش و پرورش که اعــزام کننده دانش آموزان بوده در این
زمینه مسئول هستند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

دشت عباس زنده میشود
با اختصاص اعتبار ،طــرح احیای 550
اراضی هزار هکتار زمینهای دشت عباس اجرا
مي شود.
رييس سازمان جهاد كشــاورزي ايالم به همشهری
گفت :جهاد کشــاورزی درحال اجــرای پروژههای
اقتصادی ازمحل اعتبارات ملی است و درصورت وصل
شدن این پروژهها به اعتبارات ملی ،طرح احیای 550
هزارهکتارزمینهای دشت عباس وسامانه گرمسیری
ساماندهی شده وسبب فرصت اشتغال و تولید ثروت
در این منطقه میشود.
محمدتراب میری افزود 3 :هزار و  500هکتار از اراضی
شهرستان سیروان نيز تحت تاثیرآبیاری تحت فشار به
زمینهای آبی تبدیل میشود.
وي ادامه داد :همچنین  3هزار و  500هکتار در هلیالن
و در شهرســتان بدره  600هکتــار در تلخاب و هزار

هکتار در ولی عصر این شهرستان ساماندهی میشود
ميري اظهار كرد :در سالجاري  200هزار تن گندم در
استان برداشت شــد که  260میلیارد تومان از محل
فروش گندم برای کشاورزان اســتان درآمد به همراه
داشته است.
وي افزود 15 :میلیارد ریال از فروش کلزا و  20میلیارد
ریال از فروش ذرت درآمد حاصل شــده که با تحقق
این پروژهها شاهد تحوالت عظیم در بخش کشاورزی
استان و تولید ثروت برای کشاورزان شاهد خواهیم بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان دره شهر نيز گفت:
در ســال زراعی جاری  ٨٠هکتار از اراضی حاصلخیز
کشاورزی شهرستان دره شهر به زیر کشت دانه روغنی
کنجد رفته است که پیش بینی میشود از این میزان
سطح زیر کشت مقدار  ٩۶تن دانه روغنی کنجد تولید
و برداشت شود.

طیــار فیلی عمــده مناطــق غالب کشــت کنجد را
روستاهای مهدی آباد ،بهشت آباد ،روستاهای حوزه
چمکالن ،قلعه تســمه عنوان کرد و گفت ١۶٠ :بهره
بردار کشاورز به کشت و تولید این محصول مشغولند.
وي ازجملــه خدمــات ارائــه شــده به کشــاورزان
کنجد کار این شهرســتان را تهیــه بموقع نهادههای
کشــاورزی و بهر همنــدی آنــان از توصیههــای
بموقــع و خوب کارشناســان ومروجان کشــاورزی
و برگزاری کالسهــای آموزشــی و ترویجی عنوان
کرد.
فيلي اظهاركرد :اســتفاده ازدانه روغنی کنجد سطح
کلســترول خون را پایین ترمی آورد ،به پیشــگیری
از دیابت کمک میکند ،باعث افزایش ســامت قلب
میشود و ازسرطان وچین وچروک صورت پیشگیری
میکند.

مرمت پل تاریخی بریم باشت

افتتاح طرحهای کشاورزی در پارسیان

هشت دهنه از پل تاریخی بریم باشت مرمت شد.
عمران سرپرســت اداره میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری باشــت گفت :طرح مرمت هشت دهنه از
بنای تاریخی پل بریم به طول  40متر در این شهرستان اجرا شد.
صادق ماندنیزاده در گفت و گو با تسنیم افزود :این مرحله از مرمت،
به روش سنتی و با استفاده از مصالح سنگ اجرا شد.
وی گفت :پل بریم شهرستان باشت دارای  13دهنه به طول  80متر
مربع است.
سرپرســت اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری باشت
افزود :مرمت این بنای تاریخی با اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال
اجرا شد.
وی بیان کرد :این اثر تاریخی از بناهای بهجا مانده از دوره ساســانی
است که در سال  1380با شماره  4400در فهرست آثار ملی به ثبت
رسیده است.
ماندنیزاده ساخت دیوار حائل به طول  50متر ،آوار بندی دهنههای
پل و مرمت را از مهمترین اقدامات این اداره از سال  85تاکنون برای
صیانت از میراث تاریخی گذشــتگان و جلوگیری از تخریب این اثر
ذکر کرد.
وی گفت :پل بریم به صورت طاقهای کمانی به هم پیوسته ساخته
شده در روزگار کهن محل عبور ،تجارت و مبادله فرهنگ مردمان دور
و نزدیک منطقه بوده است.
این اثر تاریخی در مسیر ارتباطی خوزستان به فارس روی رودخانه
شیو ساخته شده و تا دوره اسالمی از آن اســتفاده میشد و اکنون
بخشی از آن مرمت و بازسازی شده است.

با افتتاح  5طرح کشاورزی در پارسیان هرمزگان  167نفر از معضل بیکاری نجات
کشاورزی یافتند .به گزارش ایرنا ،این طرحها با اعتباری بالغ بر  45میلیارد ریال در شهرستان
پارسیان استان هرمزگان افتتاح شد.
مدیر جهاد کشاورزی پارسیان اظهار کرد :با افتتاح این طرحها زمینه اشتغالزایی برای  167نفر
فراهم شد .یعقوب دلدار با اشاره به افتتاح یک واحد گلخانه به مساحت  4هزار و  200متر مربع
گفت :این طرح با اعتباری بالغ بر  6میلیارد ریال و با اشتغالزایی  5نفر افتتاح شد که تا پایان سال
جاری سطح زیر کشت گلخانهای شهرستان به  ٢٧هکتار خواهد رسید.
وی سطح زیرکشت گلخانه درشهرستان را  ٧هکتارعنوان کرد و افزود :ساالنه  35تا  50میلیون
نشا در شهرستان تولید میشود که مازاد مصرف شهرستان به استانهای فارس ،بوشهر و برخی
استانهای همجوار صادر میشود .مدیرجهادکشاورزی پارسیان ،این شهرستان را دربخش تولید
نشا خودکفا دانست و تصریح کرد :عالوه برتولید این محصول ،گلخانهها به کشت انواع سبزی و
صیفی روی آوردهاند که نوید بخش عبور از کشاورزی سنتی است .دلدار هم چنین به افتتاح 2/5
کیلومتر جاده بین مزرعههای شهرستان اشاره کرد و افزود :این پروژه با اعتبار  825میلیون ریال
افتتاح شد که سهولت در حمل و نقل محصوالت کشاورزی یکی از هدفهای مهم این طرح است.

خبرخوان بوشهر
باشگاه خبرنگاران /تفاهم نامه حقوق شهروندی میان کانون وکال
و استانداری بوشهر امضا شد.
تسنیم /تردد دریایی مسافران گناوه به خارگ از سر گرفته شد.
مهر /رطوبت هوا در جزیره خارگ به  94درصد رسید.

خبرخوان سمنان
فارس /سرپرست مرکز فنی و حرفهای خواهران شاهرود :آموزشهای دولتی برقشرکم درآمد
متمرکزمی شود.
مهر /کمبود آب یکی از چالشهای اساسی برای راه اندازی واحدهای تولیدی در  2هزار هکتار
از اراضی کشاورزی آرادان است.
پانا /ضریب پوشش تحصیلی در شاهرود حدود  99درصد است.

خبرخوان ایالم
ایسنا /آثار عباس عزیزپور از هنرمندان اهل شهرستان دره شهر استان ایالم به نهمین نمایشگاه
عکسهای برتر سال  95با عنوان دوربین دات نت راه یافت.
ایرنا /سهم  40درصدی واژگونی و خروج از جاده در تصادفات جادهای استان ایالم.
فارس /جانشین فرماندار یگانهای ویژه ناجا از استقرار  14گردان در مرز مهران همزمان با ایام
اربعین حسینی خبر داد.
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جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد
جنگلبان میخواهند

خروج دهدشت
از تنش آبی

معاون منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد از کمبود۳۰۰
جنگلبان برای حفاظت ازجنگلهای استان خبرداد.
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با ابراز نگرانی از
کمبود جنگلبان برای حفاظت از عرصههای جنگلی و مرتعی استان...
صفحه 2
را بخوانید

تلخاب همچنان میلرزد

مادوان در محاصره میوه فروشان سیار

با تداوم رانش زمین در روســتای تلخاب از توابع استان ایالم هنوز
هشدار تدبیری برای رفع نگرانی مردم اندیشیده نشده است.
يكي ازساكنان اين منطقه دراين باره به همشهري مي گويد :فرورفت
يكي ازتپه هاي منطقه هندميني ســبب وارد شدن خســارت به برخي از اراضی
كشاورزي اين منطقه شده است.
جمال آقایی ادامه مي دهد :با توجه به اينكه قسمت تخريب شده در فاصله نزديك
روستا قرارگرفته بدون شك وقوع مجدد اين حادثه در نزديكي روستا ممكن است
خسارات بیشتری به بار بیاورد.
فرماندارشهرستان بدره دراين زمينه به همشهري مي گويد :رانش زمين در روستاي
تلخاب بخش هندميني خسارت به اراضی کشاورزی را در پي داشته است.
سيروس مراد حاصلي درادامه خاطرنشان میکند :با توجه به اینکه رانش زمین
پدیدهای طبیعی به شمارمی رود ممکن است این حادثه درهر منطقهای رخ دهد.
وی مي گويد :عمده خسارات دربخش کشاورزی وبه تاسيسات كشاورزي ،پمپاژ
و تاسيسات آبرساني وارد شده است که میزان خسارات محاسبه و پیگیری خواهد
شد.
معاون اســتاندارایالم نیزدراین باره گفت :مطالعات وبازدیدهای فنی الزم دراین
باره انجام شده است.
شــاپور پوالدی اظهارکرد :براساس گزارشهای کارشناســی عامل رانش زمین
روستای تلخاب ناشی ازتحریکات واقدامات عمرانی سد سیمره در حین عملیات
ساخت است.
این مسئول خاطرنشان کرد :مدیریت ســد ونیروگاه سیمره مسئول رسیدگی به
رانش زمین در روستای تلخاب هستند و درصورت وقوع حادثه مسئولیت برعهده
مدیریت سد سیمره است.
پوالدی گفت :مکاتبات الزم با مســئوالن اجرایی ســد ســیمره صورت گرفته و
مقاومسازی رانش و اقدامات الزم درآن محل باید از طریق این مدیریت انجام شود.

ورودی و خروجی شهر مادوان در محاصره مصالح فروشان و میوه
پیگیری فروشان سیار است.
شهردار مادوان بویراحمد با انتقاد از اداره کل راهداری و حمل و
نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد ،گفت :ورودی و خروجی شهر  ۱۸هزار نفری
مادوان در محاصره مصالح فروشان و خودروهای میوه فروش است.
داریوش جهانبخش درگفتوگو با تسنیم ،اظهارکرد :حضور مصالح فروشان
و خودروهای میوه فروش در ورودی و خروجی شهر مادوان به عنوان ورودی
شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در سایه بیتوجهی مسئوالن
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مشکالت فراوانی را بوجود آورده است.
وی با تأکید بر اینکه مصالح فروشــان و خودروهای میوه فروش مسیر جاده
یاسوج -اصفهان یا همان ورودی وخروجی شهر مادوان را دچار یک آشفتگی
کرده است ،عنوان کرد :انتظار میرود اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
به عنوان متولی حفظ و نگهداری جادهها و حریم آن نسبت به رفع این مشکل
درکمترین زمان ممکن اقدام کند.
جهانبخش ابرازکرد :وجود مصالح فروشــیها درمسیرجاده یاسوج-اصفهان
ویاسوج -سی سخت مشکالت بهداشــتی عدیدهای را برای مردم و مسافران
فراهم آورده و البته امــکان افزایش تصادفات دراین دومحــور را نیز افزایش
داده است.
وی با اشــاره به اینکه تعریف عوارض نوســازی به عنوان منبع پایدار درآمد
توسط شهرداریها در دستورکاردولت است ،بیان کرد :برنامه داریم درپارک
70هکتاری مادوان مرکزتفریحی وفرهنگی با سرمایهگذاری بخش خصوصی
تعریف کنیم.
شهردارمادوان میزان درآمد این شهرداری را ناچیزدانست وافزود :شهر مادوان
یک شهرخوابگاهی بوده وبسیاری ازمردم آن بنیه مالی مطلوبی ندارند وتنها راه
سرپا نگهداشتن شهرکمکهای دولتی است.
جهانبخش بیشترین میزان مهاجرپذیری در استان کهگیلویه و بویراحمد را
مربوط به شهر مادوان اعالم کرد و گفت :برای ساماندهی و ارائه خدمات مطلوب
به مردم نیازمند افزایش اعتبارات دولتی هســتیم زیرا روزانه شاهد افزایش
جمعیت این شهر هستیم.

خروج دهدشت از تنش آبی
با افتتاح پروژه پمپاژآب«دمدره»دهدشت ،این شهرستان ازتنش آبی
آبفا
خارج شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت :پروژه
ایستگاه پمپاژ آب «دمدره» دهدشت با اعتباری بالغ بر  ۲۴میلیارد ریال افتتاح شد.
به گزارش مهر ،سید علی لدنی نژاد افزود :پروژه ایستگاه دمدره دهدشت به منظور
تقویت و تامین آب شرب شهرهای دهدشت ،سوق و روستاهای اقماری در دستور
کار آبفای اســتان قرار گرفت و با اجرای این پروژه مشکل افت فشار خط انتقال و
شبکه توزیع شهرهای تحت پوشش برطرف خواهد شد.
لدنی نژاد تصریح کرد :اعتبار هزینه شده برای اجرا و بهرهبردای از این پروژه بالغ بر
 ۲۴میلیارد ریال است.
وی افزود :مراحل مطالعات و اجرای این پروژه طی مدت سه سال به انجام رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان با تأکید بر اهمیت اجرای این پروژه در
بهبود روند خدمات رسانی به شهروندان دهدشتی و روستاهای اقماری آن تصریح
کرد :در حال حاضر و با اجرای برنامههای مدون ،شــهر دهدشت از وضعیت تنش
آبی خارج شده است.

خبرخوان چهارمحال و بختیاری
ایرنا /اهدای اعضای  2بیمار مرگ مغزی چهارمحال و بختیاری به  6نیازمند.
ایسنا /تصادف رانندگی درچهارمحال وبختیاری  2کشته داشت.
پایگاه خبری پلیس /فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری از کشــف 110
کیلوگرم تریاک در محور لردگان به بروجن خبر داد.

 16اولویت در طرح تفصیلی کرمان
 ۱۶اولویت طرح تفصیلی شهر کرمان مصوب شده است.
شهری معاون شهرسازی شــهردارکرمان گفت :ازسال  ۸۷که ضوابط
طرح تفضیلی بازنگری شده بود ،تنها  4اولویت از ۲۰اولویت طرح
تفصیلی مصوب شده بود ،اما تعداد اولویتهای مصوبشده در حال حاضربه
 ۱۶اولویت رسید.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری کرمان ،محمد پوراســماعیلی با بیان
اینکه ضوابط طرح تفصیلی به مناطق ارسال شده است ،تأکید کرد :ضوابط
طرح تفصیلی ،موضوع محرمانهای نیســت و باید در اختیار تمام همکاران و
کارشناسان حوز ه شهرسازیِ مناطق قرار گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه در صدور پروان ه ساختمان نقص داریم ،گفت :باید
ضمن رفع نواقص صدور پروانه در نحو ه وصول عوارض نیز تجدیدنظر شود.
معاون شهرسازی شهردار کرمان افزود :در رابطه با صدور عوارض ،سیستم مالی
شهرداری نباید تقسیط انجام دهد؛ بلکه افراد باید برای تقسیط به سیستمهای
بانکی معرفی شوند تا میزان عوارض از طریق وام توسط سیستم بانکی تقسیط
و مبلغ مذکوربهطور کامل به حساب شهرداری واریز شود.
پوراسماعیلی همچنین از برنامهریزی برای ارسال پروندهها به کمیسیون ماده
 ۱۰۰بهصورت مکانیزه خبر داد و گفت :با تکمیل این فرآیند ،برای جلوگیری
از تخلفات احتمالی ،دیگر پروندهها بهصورت فیزیکی به کمیسیونهای ماده
 ۱۰۰ارسال نخواهد شد.
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طبیعت
حفاظت از خاک در هرمزگان
طرح آبخیزداری و حفاظت خاک در  1/5میلیون هکتار حوزه آب
خیز هرمزگان اجرا میشــود .معاون آبخیزداری اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت :براساس برنامه ریزیهای
انجام شــده ،طرح آبخیزداری مطابق برنامه ششــم توسعه اجرا
میشود.
ابوالقاسم حسین پور در گفت و گوبا ایرنا اظهار کرد :این طرح در
حوزههای آبخیز  7سد هرمزگان شامل سدهای میناب ،جگین،
شمیل – نیان ،گابریک ،سرنی ،خالصی و الورفین انجام میشود.
وی بیان کرد :کنترل ســیالب ،کنترل رســوب وارده به مخازن
سدهای مهم اســتان برای حفظ عمرمفید سدها وحفاظت ازآب
خاک ازاهداف اجرای طرحهای آبخیزداری است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان
تصریح کرد :مطالعات میدانی وبازدیدهای محلی نشان میدهد
که با وجود خشکسالیها ،درهرمنطقهای که عملیات آبخیزداری
درآن اجرا شــد ،آبدهی قنات ومنابع آبی دشتها افزایش یافته
وباعث توسعه پایدار کشاورزی و روستاها شده است.
حسین پوربا اشــاره به حســاس بودن خاکهای استان نسبت
به فرســایش ،گفت :طرح آبخیزداری و حفاظت خاک از جمله
طرحهای ضروری و مستمر در شرایط اقلیمی و محیطی هرمزگان
بشمار میرود.
وی با تأکید بر حمایت از اجرای طرحهای آبخیزداری در هرمزگان
با توجه بــه بحران خشکســالی و کم آبی در اســتان ،ادامه داد:
بررســیهای علمی نشــان میدهد که آبخیــزداری همچنان
جامعترین فعالیت علمی برای ذخیره آبهای سطحی و انتقال
آب به سفرههای زیرزمینی وحافظ آب و خاک است.
از هفت میلیون و 200هزار هکتار مســاحت استان هرمزگان6 ،
میلیون و  900هزار هکتار جزو عرصههای منابع طبیعی اســت
که یک میلیون و  80هزار هکتار آن جنگل 4 ،میلیون و 93هزار
هکتار مرتع و یک میلیون و  565هزار هکتار آن را بیابان تشکیل
میدهد.
 7هزار و  451سازه آبخیزداری و بیش از 110هزارهکتارعملیات
بیولوژیک وبیومکانیک با ظرفیت آبگیری  400میلیون مترمکعب
در سال دراستان هرمزگان اجرا شده است.
خشکسالی و کم آبی درهرمزگان موجب خشک شدن 365حلقه
چاه آب آشــامیدنی18 ،دهنه چشــمه و قنات100 ،حلقه چاه
وکاهش آب 135حلقه چاه بین 30تا  70درصد شده است.
از  74دشــت موجود در هرمزگان تمامی آنها دارای بیالن منفی
هستند و  38دشت ممنوعه بوده و مابقی دشتها نیز شور است.
با این حال با اســتفاده از روشهای مناسب آبخیزداری میتوان
با مهار آب باران عالوه بر پیشــگیری از تخریــب خاک ،پدیده
خشکسالی را مدیریت کرد.
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راه روستايی كلگ مهران افتتاح شد
پروژه راه روستایی کلگ شهرستان مهران دراستان ایالم با حضور استاندار ایالم و نماینده ایالم در مجلس
شورای اسالمی افتتاح شد.به گزارش همشهری ،برای احداث این پروژه  800میلیون تومان اعتبار هزینه
شده و هدف از اجرای آن دسترسی اهالی روستای کلگ به جاده اصلی ایالم -مهران است.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

عراق؛ بازار کاالهای تولید ایالم

گشایش مرز شهابی و تسهیالت گمرکی ،دست بازرگانان استان را در معامله با عراقیها باز میکند
مریم نظری

ایالم -خبرنگار

بازاریابــی و افزایش ارتباطهای تجاری بیشــتر
شود گفت:تقویت روابط تجاری زمینه ساز رونق
اشتغال پایدار و شــکوفایی اقتصادی برای همه
مناطق مــرزی خواهد بود و مــا بدنبال افزایش
روابط اقتصادی با شهرهای مختلف عراق هستیم.

بخش خصوصی استان میتواند در
تجارت بازار عــراق حضور موفقی داشــته
باشند.
توانمندیهای بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی
ایــام دراین باره گفــت :باید تــاش کنیم که رییــس اتــاق بازرگانــی ایالم بــا اشــاره به
اگرمشکالتی فراروی تجار و بازرگانان وجود دارد توانمندیهــای بخــش خصوصی این اســتان
برای تامین نیازهای اساســی بازار عراق گفت:
در کوتاهترین زمان ممکن رفع شود.
شــعبان فروتن با بیان اینکــه بخش خصوصی خوشبختانه تجار و بازرگانان در کنار تولیدگران
کشورمان از هرگونه افزایش مراودههای تجاری این استان همواره مصمم به افزایش مراودههای
و اقتصــادی با کشــور عراق اســتقبال میکند اقتصادی با طرفهای مقابل هستند.
گفت:مهمترین تالش و رویکرد بخش خصوصی و فروتن تأکید کرد :تالش ما این اســت که اعزام
دولتی کشورمان مبتنی بر گسترش فعالیتهای هیاتهای تجاری و اقتصادی از اســتان ایالم و
پذیرش هیات از کشورهای
اقتصادی با طــرف عراقی
عراق به ویژه اســتا نهای
است.
مــرزی دیوانیه ،واســط و
رییــس اتــاق بازرگانــی
ایالم اظهارکــرد :باال بودن هماهنگی بیشتر بین مسئوالن میسان عراق زمینه افزایش
برای مراودههــای تجاری
تعرفههــای گمرکــی از اقتصادی به ویژه در مناطق مرزی
روز به روز افزایش یابد.
جانب عراق ،اطالع رسانی همچون ایالم و واسط میتواند به
نــه چنــدان مناســب در
تولید ثروت ،ســرمایه و تجارت
گشایش مرز شهابی
خصوص هرگونه تغییر در
آسان منجر شود
معــاون هماهنگــی امور
دستورالعمل و بخشنامه در
خصوص ممنوعیت برخی کاالها از سوی کشور اقتصادی و توسعه استاندار ایالم نیز در این باره
همسایه از جمله مهمترین مشکالت مرزی است .گفت :عراق همواره باید نخستین شریک تجاری
ایران باشد چرا که ما دارای ظرفیتهای مناسبی
برای بهبود روابط اقتصادی کشــور همســایه
شفاف نبودن نرخ تعرفه
فروتن تأکید کرد :شــفاف نبــودن تعرفهها نیز هستیم.
مشــکل دیگری بوده به نحویکه تعرفه در برخی حشمت اهلل عسکری به کاهش صادرات کاال در
مناطق مرزی عراق و ایران با مرز مهران متفاوت مرز مهران به عراق نیز اشاره کرد و گفت :بخش
اســت و همین عامل باعث بروز مشکالتی برای عظیمی از ایــن کاهش صادرات کاال ناشــی از
افزایش تعرفههای گمرکی از جانب عراق است.
تجار دو طرف شده که باید بر طرف شود.
وی با بیان اینکه نمایندگی اتاق مشترک ایران وی به افزایش مرزهای بین اســتان ایالم و عراق
و عراق در اتاق بازرگانی ایالم فعال اســت افزود :اشــاره کرد وافزود :کار جانمایی مرز چنگوله در
این نمایندگی مشکالت مرزی را رصد میکند و مجاورت شهابی میسان نیز به تازگی انجام شده
همواره از طریق اتاق مشترک ایران و عراق و دیگر و در آینده شاهد گشایش بازارچه در این منطقه
خواهیم بود که نقش موثری در افزایش صادرات
مسئوالن دولتی کشورمان پیگیر رفع آنها است.
رییس اتــاق بازرگانی ایالم با بیــان اینکه باید خواهد داشت.
هماهنگی بین مسئوالن اقتصادی
زمینه الزم بــرای تردد موقت تجار برای ســفر
به داخل کشــور عــراق فراهم شــود تا فرصت رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت ایالم

عکس :مهر

نیز گفت :برگزاری نشســتهای مشــترک بین
مسئوالن بخش خصوصی و دولتی ایران و عراق
میتواند به ســرعت بخشــی به رفع مشکالت
احتمالی کمک کند.
یاراهلل نصیری با اشــاره به اینکه اطالع رسانی
نامناسب در تغییرات تعرفهای باعث ضرر و زیان
برای تجار ایرانی در مرز میشود افزود :هماهنگی
بیشتر بین مسئوالن اقتصادی به ویژه در مناطق
مرزی همچون ایالم و واســط میتواند به تولید
ثروت ،سرمایه و تجارت آسان منجر شود.
صادرات صنایع دستی

رئیــس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری شهرســتان مهران هم ازصادرات
محصوالت صنایع دستی این شهرستان به عراق
خبر داد.
میثم علیزاده اظهــار کــرد ۱۰ :کارگاه صنایع
دستی درشهرستان مهران فعالیت دارند که این
کارگاهها دارای مجوز از اداره کل میراث فرهنگی
استان ایالم در رشتههای عروسک سازی محلی،
چرم دوزی ،تراش سنگهای قیمتی ،گلیم بافی،

ایران پیما
پرندگان
و مارهای سرگردان
سفر به جزیره شیدور
رضا محبوبی

خبرنگار استانها

نام هرمز ،قشــم ،کیش و هنگام را زیاد
شــنیدهایم .هر چند شــاید هنوز به این
جزیر ههای خلیج فارس ســفر نکرده و
مناظر شگفتانگیزشان را از نزدیک ندیده
باشیم ،اما نامشان به گوشمان آشناست و
حداقل چند نفر از دوستان و آشنایانمان
به این جزیرهها سفر کردهاند.
ما هم عکسهایشان را دیدهایم و احتماال
فکر کردهایم ،هوا که کمی خنک شود و به
جیبمان هم که کمی پول برسد ،کوله و
ساک میبندیم و ما هم این جزیرهها را از
نزدیک میبینیم .اما شاید در میان جزایر
خلیج فارس ،کمتر نام شید َور به گوشمان
خورده باشد.
جزیره شیدور ،شدوار یا شِ ــت َور از نقاط
دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران
است .این جزیره غیرمســکونی از توابع
شهرســتان ابوموســی واقع در اســتان
هرمزگان به شمار میآید .این جزیره به
وجود تعداد زیادی مار سمی سیاهرنگ و
کوچک معروف است که معموال زیر شن
مخفی میشــوند .به این جزیره «جزیره
ماران» نیز گفته میشــود .شــاید غیر
مسکونی بودن این جزیره به دلیل حضور
این مارها باشد.
شــتور در فاصلــه حــدود یــک و نیم
کیلومتری جنوب شــرقی جزیره الوان
قرار گرفتــه و از پناهگاههای مهم حیات
وحش و منطقه طبیعی حفاظت شــد ه
است که از ســال  ۱۳۶۶تحت مدیریت
ســازمان حفاظت محیط زیســت قرار
دارد.
این جزیره از بــا ارزشترین و مهمترین
پناهگاههــای حیات وحــش پرندگان،
الکپشــتهای دریایــی ،ماهیهــا و
دلفینهــا در خلیج فارس اســت و جزو
مناطق حفاظت شده کشور است .جزیره
شیدور را بهشــت پرندگان نیز مینامند.
شــاید دسترســی به آن برای هر کسی
مقدور نباشــد ،اما دیدن طبیعت زیبای
آن ،به احتمال زیاد تجربهای حیرتانگیز
خواهد بود.

درودگری ،حصیربافی ،تکــه دوزی ،قالب بافی،
نمدمالی و چاقوسازی هستند.
وی افزود :با توجه به تردد بیشــمار مســافران و
گردشــگران خارجی بویژه از کشور عراق محور
توجه بسیاری از هنردوستان و بازرگانان بویژه در
حوزه صنایع دستی قرار گرفته است.
علیــزاده تصریح کــرد :تاکنون چند ســفارش
از شــهرهای مختلف کشــور عــراق از کارگاه
داران شهرســتان مهران برای ارســال و عرضه
محصــوالت مذکوربــه شــهرهایی کــه تردد
مســافران در آنها بیشــتر اســت انجام شــده
است.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرســتان مهران
ادامــه داد :عروســک ســازی محلــی یکی از
رشتههایی است که با استقبال گردشگران روبرو
شده بطوریکه از ابتدای سال  ۹۶تا کنون نزدیک
به  ۷۰۰۰عدد عروسک با میزان درآمدزایی بالغ
بر  ۱۵۰میلیون ریال به کشــورعراق صادر شده
است و همچنین از سوی عراق سفارشعروسکهایی
با لباس مناطق محلی آن نیز داده شده که در خور
توجه است.

اقلیم
جنگلهای کهگیلویه
و بویراحمد جنگلبان
میخواهند

حدنگاری اراضی
کشاورزی چهارمحال
وبختیاری

معاون منابع طبیعی کهگیلویــه وبویراحمد
از کمبــود ۳۰۰جنگلبــان بــرای حفاظت
ازجنگلهای استان خبرداد.
معاون فنــی منابــع طبیعــی و آبخیزداری
کهگیلویه و بویراحمد با ابراز نگرانی از کمبود
جنگلبان برای حفاظت از عرصههای جنگلی و
مرتعی استان گفت :برای حفاظت از عرصههای
منابع ملی راهی جز بکارگیری  ۳۰۰جنگلبان
جدید نداریم.
گــودرز باقریفــرد درگفتوگو با تســنیم
اظهارکرد :این استان دارای یک میلیون 426
هزار و  300هکتار منابع ملــی بوده که از این
میزان  873هزار و  600هکتار جنگل و 552
هزار و  700هکتار نیز مرتع است.
وی با بیان اینکــه طبق اســتاندارد جهانی
ازهر 800هکتارباید یک جنگلبان حفاظت کند
گفت :دراین استان به ازای هر 17هزارهکتاریک
جنگلبان وجود دارد که شرایط سختی را برای
اداره کل منابع طبیعی وآبخیــزداری فراهم
کرده اســت .باقریفرد با بیــان اینکه اکنون
کمتراز100جنگلبان ازعرصههای منابع ملی
صیانت میکنند ،افزود :انتظار داریم مسئوالن
در زمینه استخدام و بکارگیری  300جنگلبان
مورد نیاز اســتان چاره اندیشی کنند .معاون
فنی منابع طبیعــی و آبخیزداری کهگیلویه و
بویراحمد تأکید کرد :جنگلبانان کهگیلویه و
بویراحمدی با کمترین امکانات وبا پای پیاده از
 20درصد جنگلهای حوزه زاگرس به سختی
و مشقت حفاظت و صیانت میکنند.
باقریفرد با بیان اینکه ســرانه جنگل در این
اســتان به ازای هر نفر  6/1هکتاراست ،ادامه
داد :به دلیل کمبود اعتبارقادر به اســتفاده از
جنگلبان جدید نیســتیم که رفع این مشکل
نیازمند حمایت سازمان مدیریت و برنامهریزی
و ســازمان جنگلها اســت .وی تأکید کرد:
بسیاری از جنگلبانان کهگیلویه و بویراحمدی
اکنون به صورت قراردادی مشغول بکار بوده و
با وجود سختی کار و تحمل سختیها کمترین
حقوق و مزایا را دریافت میکنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال
وبختیــاری از اجــرای طــرح حدنگاری
(کاداستر) در راستای تثبیت مالکیتهای
شــرعی و قانونی افراد در دولــت دوازدهم
خبر داد.
ذبیــح اهلل غریب بــه مهر گفــت :درحال
حاضر این طرح در 40هزارهکتار از اراضی
کشاورزی شهرستانهای شهرکرد و فارسان
درحال انجام است.
وی اظهارکــرد :اجرای طرح کاداســتر در
راســتای رفع تداخالت اراضی کشاورزی
و خرده مالکان نخســتین بار در این استان
انجام میشود.
غریب ادامه داد :این طرح درحجم وسیعی
از اراضی کشاورزی شهرستانهای شهرکرد
و فارسان درحال اجراست که تاکنون نقشه
 20هزار و  605هکتار از اراضی کشــاورزی
شــهرهای کیــان ،طاقانک ،هفشــجان و
شهرکرد همچنین روســتاهای بهرام آباد،
شمس آباد و ســیرک و نوآباد با همکاری و
مشارکت مردمی تهیه شده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال
و بختیاری گفــت :در اجــرای این طرح،
جمع آوری مدارک و مستندات و اطالعات
توصیفی و تکمیل فرمهــای خود اظهاری
مالکان و بهره بــرداران مناطق یاد شــده
درحال انجام است.
وی افزود :با تمهیدات اندیشــیده شــده
تــا پایــان برنامه ششــم توســعه مابقی
شهرستانهای استان نیزازخدمات ومزایای
این طرح بهره مند خواهند شد.
غریب ،تثبیت مالکیتهای شرعی وقانونی
افراد وحفظ حقوق دولتــی اراضی ،ایجاد
بسترمناسب برای ارائه خدمات به مالکان و
بهره برداران بخش کشاورزی وتسهیل وروان
سازی انجام کارواصالح فرایندهای موجود،
اســتفاده حداکثری ازفناوری اطالعات به
منظورافزایش ســرعت و دقــت را ازجمله
اهداف اجرای این طرح ملی عنوان کرد.
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صنایع دســتی دراستان
صنایع
دستی کهگیلویــه وبویراحمــد
میتوانــد معــدن فرصت
برای اشتغال ودرآمد باشد.
اســتاندارکهگیلویه وبویراحمــد دراین
باره به مهرگفت :ایجاد اشتغال در حوزه
صنایع دســتی این اســتان باید بیش
ازصادرات آن توسط متولیان و مسئوالن
اداره کل میراث فرهنگی دراولویت باشد.
سید موسی خادمی اظهارکرد :مسئوالن
اداره کل میراث فرهنگی این استان اقدام
به شناســایی چند صادرکننده توانمند
بومی یا غیربومی در حوزه صنایع دستی و
ارتباط دادن آنان با تولیدکنندگان صنایع
دستی استان کردهاند.
وی عنــوان کرد :این امرنقش بســزایی
درافزایش صــادرات محصوالت صنایع
دســتی کهگیلویــه وبویراحمد خواهد
داشــت و باید برای تحقــق آن تالش و
برنامهریزی شود.
خادمــی بــا اشــاره بــه اهمیــت
حضورتولیدکننــدگان صنایع دســتی
کهگیلویه و بویراحمد در نمایشگاههای
داخلی و یا خارجی ،ابراز داشت :مسئوالن
اداره کل میــراث فرهنگی در راســتای
توانمندســازی تولیدکنندگان اســتان
بــرای حضــور خودجــوش در چنین
نمایشــگاههایی اقدام بــه حمایت همه
جانبه  2یا  3ساله از آنان کنند.

ویدا آزموده

در سال  90بود که «مهتاب نوروزی» هنرمند صاحب نام سوزن دوز
ساکن روستای قاسمآباد استان سیستان و بلوچستان خانه خود را برای
احداث کتابخانه در اختیار مسئوالن قرار داد .زنده یاد نوروزی در 24
تیر  91از دنیا رفت ولی خانه او حاال بعد از گذشــت  4سال تبدیل به
کتابخانه ای  120متری با حدود  2هزار جلد کتاب به نام (مهتاب) شده
که یادگاری برای مردم محروم منطقه است .با «زینب نوروزی» فرزند
این هنرمند بلوچ گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

روزنه
نخلستانهای میناب را نجات دهیم

نخلستانهای پر بار برگزار میشد و این روزها در تنکترین
نخلستانهای منطقه برپا میشــود و همین مسأله باعث
شده تا بازار صادرات خارک در میناب مانند گذشته پر رونق
نباشد .یکی از نیازهای امروز مردم میناب توجه مسئوالن به
بخش کشاورزی این منطقه و تقویت نخلستانهایی است
که با همه ابعاد زندگی مردم گره خورده است ،از خوراک و
مسکن گرفته تا بخشی از پوشاک مردم .نخلهایی که هر
روز باید آهنگ زندگی را برای مردم منطقه به صدا در آورند
این روزها در معرض آسیبهای فراوان هستند و اگر کسی
چارهای برای آنها نیندیشد در آیندهای نه چندان دور شاهد
نابودی آنها خواهیم بود.

گذشته  10درصد کاهش یافت.
مدیر جهاد کشــاورزی میناب اظهار کرد :گلدهی درختان انبه از آخر
دیماه آغاز و زمان برداشت انبه نارس از اول اردیبهشت ماه تا آخر خرداد
ماه ادامه دارد.
ساالری ادامه داد :روستاهای شهوار ،تمبانو ،دهو سطی ،فخر آباد ،گلشوار
و بازیاری از مناطق مهم تولید انبه در میناب هستند.
وی گفت :از محصول انبه فرآوردههای مختلفی از جمله مربا ،کمپوت،

عصاره و انواع مختلف چاشــنیها و از میوههای نارس و کوچک نیز در
تهیه ترشی ،شوری ،مربا ،لواشک ،سس و تازه خوری استفاده میشود.
سبز انبه ،چارک ،کلک سرخ ،مشک ،هلیلی و النگرا ،سندی و آلفونسو از
مهمترین رقمهای انبه در شهرستان میناب است.
انبه میوه گرمسیری و سرشار از ویتامینهای  ،C،A،Bکربوهیدراتها،
اسیدهای چرب ،پروتئین ،اسیدهای عالی و مواد معدنی است.
هرمزگان رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت انبه در کشور را دارد.

50میلیارد ریال تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی کهگیلویه وبویراحمد پرداخت میشود
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شده را به آن اضافه و مواد را خوب با هم مخلوط میکنیم.
پیاز سرخ شده ،نمک ،فلفل و زردچوبه را به همراه مقداری
آب به مواد اضافه میکنیم و مهلت میدهیم تا کامال پخته
و له شوند.
در آخر ،دارچین و شــکر را اضافه میکنیم و بعد از چند
جوش کوچک ،غذا را در ظرف مورد نظر میکشــیم و با
پودر نارگیل و گردو تزیین میکنیم .قلیه کدو را معموال با
نان سرو میکنند.
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اشتغال با گسترش صنایع دستی

با «زینب نوروزی»
مدیر کتابخانه ای که مادرش تاسیس کرد

مهرزاد عبداللهی

شهرســتان میناب را ،به عنوان یکی از شهرســتانهای
فرهنگی و تاریخی در استان هرمزگان ،میتوان مهد تمدن
جنوب کشور دانست .به گزارش همشهری ،شهرستانی
که تاریخچه غنی و پر و پیمانش همــواره زمینه روایت
قصههای کهن زیــادی را در دل خود جای داده اســت.
شهرستانی که مردمش در طول سالیان متمادی همواره
با آیین و ســنتهای کهن زندگی کردهاند و پایبندی به
همین اعتقاداتشان همیشه مورد توجه فرهنگدوستان
بوده اســت .هر چند مردم میناب مردمی سنتی و معتقد
به سنتهایشان هســتند اما این روزها خیلی از آیینهای
قدیمی که به نوعی وابسته به کشاورزی آنهاست در معرض
تهدید و نابودی قرار گرفته اســت .آیینهایی که وابسته به
نخلستانهاست و خشکسالی سایه انداخته بر نخلها اجازه
نمیدهد که امروز اهالی این منطقه همچون گذشته قادر
به انجام آنها باشند.
آیین سنتی و بومی کنگجوشی که مقدمه تولید محصولی
به نام خارک است از جمله آیینهای سنتی میناب است که
هنوز هم در منطقه اجرا میشود اما نه با رونقی که در گذشته
اجرا میشــد .این آیین درگذشــتههای نهچندان دور در

12هزار تن انبه از 1678هکتار از باغهای میناب برداشت
محصول شد.
مدیر جهاد کشــاورزی میناب با اعالم این خبر به باشگاه
خبرنگاران گفت 70 :درصد محصول انبه بهصورت رسیده و  30درصد
به صورت سبز(کال) برداشت شده است.
محمد ســاالری افزود :به علت بارندگیهای متعــدد در فصل گلدهی
درختان انبه و شــرایط نامناسب جوی ،تولید امســال نسبت به سال

خانه هنرمندی که کتابخانه شد

شیوه پخت قلیه کدو

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

استانی

برداشت انبه از باغهای میناب

گپ فرهنگی

ناهاری برای ظهر پاییز

پاییز نزدیک است و کدو هم در راه .کدو با وجود خاصیت
بسیاری که دارد ،اغلب ما را گیج میکند که واقعا به کار
پخت چه غذایی میآید .برخی کدو را میپزند و با شکر به
عنوان میان وعده میخورند .بعضی هم بلدند با آن نوعی
آش درســت کنند .یزدیها راه دیگری برای استفاده از
کدو در غذا دارند .راهی متفاوت که شــاید بالتکلیفی
ما را با این ماده غذایی مقوی برطرف کند .این غذا قلیه
کدو است که با داشتن عطر و طعمی دلانگیز طرفداران
زیادی در میان اهالی شهر و حتی گردشگران داخلی و
خارجی دارد .برای پخت قلیه کــدو ،به  350گرم کدو
تنبل 150 ،گرم ماش 3 ،قاشــق پیاز سرخشده 50 ،گرم
لوبیا قرمز 100 ،گرم شکر 1 ،قاشق مرباخوری دارچین،
مقداری گردو ،پودر نارگیل ،نمک ،زردچوبه و فلفل نیاز
است .تهیه این غذا با خیس کردن لوبیا و ماش از شب قبل
شروع میشود .بعد از آن باید لوبیاها را نیمپز کرده و بعد از
اضافه کردن ماش اجازه دهید تا هر دو کامال پخته شوند.
کدوحلوایی را بعد از خارج کردن تخمهها و خرد کردن در
کمی روغن سرخ میکنیم .ســپس ،ماش و لوبیای پخته

ایجاد کارگاه گیوه بافی در استان ایالم
رئیس میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان دهلران از ایجاد کارگاه گیوه بافی در استان ایالم
خبرداد .فرج فاضلی درگفت وگوبا همشهری با اشاره به اینکه این کارگاه در روستای وحدت بخش مرکزی
احداث خواهد شد ،افزود :متقاضی ایجاد کارگاه گیوه بافی درحال آموزش این رشته است.

طرح

کنج مطبخ

02123023914

از کتابخانه مهتاب برای ما بگویید؟

حدود ســال  90بود که مادرم زمینی را که در روســتا داشت برای
ساخت کتابخانه به مسئوالن اهدا کرد .هزینه ساخت کتابخانه مهتاب
 100میلیون تومان بود که حــدود  70میلیون آن را انجمن حامی و
دانشآموختگان دبیرســتان جامع شــمیران به عهده گرفتند .این
کتابخانه دیگر فقط مخصوص کودکان نیست و خانوادهها هم گاهی
میآیند و کتابی را به امانت میبرند .االن که  4سال از افتتاح کتابخانه
گذشته ،وضع خیلی فرق کرده است .ما برای مدارس کتاب میبریم
و منتظر نمیمانیم آنها بیایند و درخواست بدهند .البته بزرگساالن
روستا هم میآیند و درخواست کتاب دارند .ما هم سعی کردهایم یک
سری برنامه محلی برگزار کنیم و به نوعی سرگرمی ایجاد کرده باشیم.
مدیریت این کتابخانه بر عهده شماست ،چطور شد که
به این کار روی آوردید؟

البته من سوزن دوزی هم می کنم ،اما همیشه به کتابخانه عالقه مند
بودم و دوست داشتم در فضای کتابخانه بزرگ شوم .تا اینکه در سال
گذشته علم کتابداری را فرا گرفتم.

راه اندازی بازارچههای صنایع دستی

استاندارخواســتارایجاد وراه انــدازی
بازارچههای صنایع دستی در شهرهای
مختلف کهگیلویــه وبویراحمد بهویژه
یاســوج شــد وگفــت :مکا نهایــی
مناســب برای این امرتوسط مسئوالن
اداره کل میــراث فرهنگــی واداره
کل امــور عشایراســتان مشــخص
شود.
وی اظهارکرد :ایجاد و راه اندازی چنین
بازارچههایی عالوه برآنکه سبب دسترسی
بهترگردشــگران به انواع صنایع دستی
کهگیلویــه وبویراحمد میشــود نقش
اثرگذاری درمعرفی هر چه بیشــتر این
محصوالت به مردم دیگر نقاط کشور نیز
خواهد داشت.
پیشرو درپرداخت تسهیالت

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
کهگیلویه وبویراحمد گفت :این اســتان
بعداززنجــان دومین اســتان در زمینه
پرداخت تســهیالت به تولیدکنندگان
وفعاالن حوزه صنایع دســتی در کشور
ظرف  3سال گذشته معرفی شده است.
پریسا راد اظهار کرد :ظرف  4سال گذشته
افزون بر 50میلیارد ریال به فعاالن حوزه
صنایع دستی دراستان تسهیالت کم بهره
پرداخت شده است.

وی تصریح کرد :سقف پرداخت تسهیالت
به تولیدکنندگان این حوزه بین  30تا 50
میلیون ریال بوده است.
راد با اشاره به اهتمام ویژه دولت یازدهم
نســبت به هنرمندان صنایع دستی در
استان کهگیلویه و بویراحمد اظهارکرد:
هرکارگاه تولیدی صنایع دستی دراستان
ل ایجاد میکند.
برای  3تا  5نفر اشتغا 
توسعه زیرساختها

کارگروه گردشــگری و خدمات ســفر
کهگیلویه و بویر احمــد کلیات طرح راه
اندازی بازارچه صنایعدســتی استان در
پارک اسکان یاسوج را تصویب کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری کهگیلویــه و بویراحمد
گفت :طرح بازارچه صنایعدستی استان
کهگیلویه و بویراحمد در پارک اســکان
یاسوج در زمینه اشــتغال زایی ،جذب
گردشگر و درآمدزایی هنرمندان استان
کارآمد است.
محمود باقری عنــوان کرد :زیربنای این
طرح که  2هزار و  500مترمربع است که
برای  110نفر اشتغالزایی به همراه دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری کهگیلویه و بویراحمد با
بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی ،بازار
ثابت برای عرضه صنایعدســتی اســت
گفت:اکنون فضای کافــی برای فروش

تلکس

ماجراهایغریبوغمانگیزیکقاچاقچیدرقشم
سفر یک نویسنده به جنوب برای خلق زبانی متفاوت در یک رمان

چند وقتی است که کتاب «ماجراهای غریب
و غمانگیز یک قاچاقچی در قشــم» منتشر
شده و با استقبال عالقهمندان به رمان مواجه
شده است« .متین ایزدی» نویسنده این رمان
درباره خلق آن به مهر می گوید « :ســوژه این
رمان شرح زندگی یک قاچاقچی سوخت در
جزیره قشم است .همیشــه برایم این دغدغه
وجود داشته اســت که چرا با توجه به سابقه
فیلمنامه و بازینامه نویسی در کشور ما  ،تعداد
زیادی از تولیدات داستانی ما در فضای غربی
شکل میگیرد در حالی که میشود آن را بومی
بیان کرد .مثال ما میتوانیم در ژانرهای وحشت
و علمی تخیلی و یا ادبیات تریلر نیز داستانی در
مختصات بومی خودمان خلق کنیم .به عبارت
دیگر میشــود نگارش ادبیات ژانری را جدی
گرفت ولی ما اینکار را جدی نگرفتهایم» .
وی ادامــه داد« :در بازیهــای رایانهای یکی
از تمهای مهم و پرمخاطــب تم ماجراجویانه
و قهرمانان شــکل دهنده به آن است .چیزی
مثل تن تن .من همیشــه فکــر میکردم اگر
بخواهیم چنین اثر داســتانی خلق کنیم که
همه عناصرش ایرانی باشــد و همه کاراکترها
و لوکیشنش ایرانی باشد چگونه باید این کار را
انجام داد .تیپها و حتی شکل حرفزدن این
آدمها با هم چگونه خواهنــد بود؟ پیدا کردن
جواب برای این ســوالها برایم این انتخاب را
پیش آورد که این کاراکتر میتواند در قشــم
زندگی کند .قشم ســحرآمیزی عجیبی دارد

و میشود از رازآلودگی آن برای تولید ادبیات
بهره زیادی برد و در کنارش عقبه خوبی از حوزه
دریانوردی در آنجا هست که میتواند مبدا خلق
اثری داستانی باشد ».ایزدی ادامه داد« :داستان
من در فضای یک گروه قاچاقچی در جزیره قشم
میگذرد .به هر حال چه دوست داشته باشیم
و چه نه ،قاچاق یک پدیده در کشور ماست .اما
با توجه به پیشفرض مخاطب برای این پدیده
که امری بد است ،قهرمان رمان من میخواهد
از تشکیالت قاچاقی که داخل آن است بیرون
بیاید اما ماجرایی که برای او رخ میدهد باعث
نوعی کشمکش میشــود که داستان را جلو
میبرد ».این نویسنده در ادامه با اشاره به زبان
ویژه بومی این رمان نیــز گفت« :من جنوبی
نیستم اما شــیفته فرهنگ جنوب هستم .به
آنجا سفر و زندگی کردم تا در نهایت زبان آنجا را
در رمانم ایجاد کنم .زبان این رمان باید چیزی
میبود که آدمها و حتی قاچاقچیهای قشم با
آن صحبت میکردند .باورم این بوده و هست که
اگر این افراد درست حرف بزنند این ژانر ادبی در
کشور ما میتواند الگویی جهانی نیز خلق کند و
نمونهای اعال از آن پدید بیاورند ».وی همچنین
با اشاره به خلق نوعی از بیان رئال در این داستان
نیز گفت« :یکی از ابزارهای رئالیسم جادویی
که اساتید داستاننویســی از آن زیاد استفاده
کردهاند این بوده که بشــود عناصر واقعی را با
اغراق زیاد فانتزی بیان کرد و البته به شرطی که
بیان فانتزی هم مبتنی بر واقعیت باشد.

سفرهبافی عکس :ایسنا

صنایعدستی در استان وجود ندارد.
باقــری اظهارکــرد :بیــش از 30
هزارنفرکارآموز درحوزه صنایعدســتی
در اســتان درســالهای اخیرآموزش
دادهشدهاند .وی با اشاره به اینکه فضای
کافی ومطمئــن برای تولیــد وفروش
صنایعدستی دراســتان دراختیارافراد
نیســت افزود :داللها با خریداری این
محصوالت با قیمت ناچیز از فروشــنده
وعرضه در بازارهای دیگر ،صنایعدستی
استان را به تاراج میبرند.
باقری ابراز کرد :توســعه گردشــگری
در طرح آمایش ســرزمینی دارای رتبه
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نخست سرمایهگذاری اســت ،بنابراین
باید از صنایعدستی و گردشگری استان
حمایت شود.
ســاالنه  218هــزار مترمربــع انــواع
صنایعدســتی بافتنــی در کهگیلویه و
بویراحمد تولید میشود.
جاجیم بافی ،رنگرزی سنتی ،سفره بافی،
نمدمالی ،نی چیت بافی ،مشــته بافی،
رندبافی ،گچمه بافی ،ریسندگی ،سورن
دوزی ،ســنگهای قیمتی ســبدبافی،
رودوزیهای سنتی و سیاه چادر بافی از
مهمترین رشتههای صنایع دستی در این
استان است.

دانش
گچساران؛ منطقه ویژه
علم و فناوری
نماینده شهرســتانهای گچساران و باشــت در مجلس شورای
اسالمی از معرفی گچســاران به عنوان منطقه ویژه علم و فناوری
خبرداد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،غالمرضا تاجگردون گفت:
ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان برای
کهگیلویه و بویراحمد ضروری است.
نماینده شهرستانهای گچساران وباشت درمجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه گچســاران به دلیل دارا بودن منابع نفتی ازظرفیت
باالیی به عنوان مرکزعلم و فناوری دراستان برخوردار است افزود:
این شهرســتان به عنوان منطقه ویژه علم و فناوری در اســتان
معرفی میشود.
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد منطقه علــم و فنــاوری موجب
اشــتغالزایی میشــود ادامــه داد :راه اندازی منطقــه ویژه علم
و فنــاوری میتواند درآمد زایی هنگفتی برای اســتان داشــته
باشد.
مسعود مروی جانشین دبیرستاد توسعه وفناوری نفت وگازمعاونت
فناوری ریاست جمهوری نیزگفت :به دنبال ایجاد اکوسیستم علم
وفناوری دراســتانهای مستعد هستیم وگچســاران با توجه به
وجود صنعت نفت وگاز و پتروشــیمی مستعد ایجاد منطقه ویژه
علم وفناوری نفت وگاز است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان هم گفت :با توجه
به وجود شــرکت بزرگ بهره برداری نفت وگازگچساران وصنایع
پتروشیمی شهرستان گچساران منطقه ویژه علم و فناوری نفت
گاز و پتروشیمی میشود.
علی حسن نوروزی افزود :با توجه به گستردگی حوزه بهره برداری
نفت وگازگچساران واینکه این حوزه ساالنه نیازمند حجم زیادی
کاال است بازارخوبی برای محصوالت شــرکتهای دانش بنیان
است.
وی ادامه داد :تبدیل گچســاران به منطقه ویــژه علم وفناوری
دراستان تصویب شده وبه زودی نهایی میشود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران هم گفت :وجود
شرکتهای دانش بنیان موجب ارتقای تولید وپیشرفت تجهیزات
شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران میشوند.
هوشــنگ صیدالی با بیان اینکه مخازن برخی حوزههای نفتی
روبه اتمام اســت ،افزود :ارتقای تجهیزات وامکانات شرکت بهره
برداری نفت وگاز گچســاران نیازمند توجه بیشتربه شرکتهای
دانش بنیان است.
مجید محنایی معاون امور اقتصادی اســتاندارهم گفت :توجه به
شرکتهای دانش بنیان یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی است
و باید یک درصد اعتبارات ادارات به این امر اختصاص یابد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال

www.ostani.hamshahrilinks.org
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اخبار روز
مشاهده مارمولک جکوی پلنگی در ملکشاهی

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت
ایالم از مشــاهده نوعی مارمولک از راسته جکوی پلنگی
برای اولین بار در شهرستان ملکشاهی خبرداد.
علی طاهرســارایی درگفت وگو با ایرنا اظهارکرد :هرچند
این گونه در بیشــتر نقاط اســتان ایالم پراکنش دارد اما
تاکنون موردی از مشــاهده آن در شهرستان ملکشاهی
گزارش نشده بود.
وی افزود :بــا توجه به دامنه پراکنش زیســتگاههای این
نوع مارمولک در استان ایالم مشــاهده آن در شهرستان
ملکشــاهی چندان عجیب به نظر نمیرسد ولی تا پیش
از این مســتندات و مدارکــی برای حیات ایــن گونه در
شهرستان ملکشاهی در دست نبود.

بوشهر بر قله بیلیارد کشور

ورزشکار برازجانی قهرمان مسابقات بیلیارد کشور شد.
رئیس هیات بولینگ و بیلیارد اســتان بوشهر با اعالم این
خبر به ایسنا گفت :این مسابقات با حضور  64ورزشکار از
استانهای سمنان ،تهران ،خوزستان ،فارس،کرمانشاه و
بوشهر برگزار شد.
میثم خرمایی پور افزود :حسن زارعتگر از برازجان ،علی
مقصود از کرمانشاه و سینا دشتستانی از بوشهر به ترتیب
به عنوانهای نخست تا سوم دست یافتند.

بهره بــرداری از اولین کلینیــک هپاتیت
سیستان و بلوچستان

اولین کلینیک هپاتیت سیستان و بلوچستان و آزمایشگاه
جامع بیمارستان بوعلی زاهدان در محل این بیمارستان
افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت .به گزارش ایسنا
محمود رضا میری رئیس دانشــگاه علوم پزشکی زاهدان
گفت :عالوه بر پذیرش عموم مردم برای تســت بیماری
هپاتیت ،غربالگری مادران باردار یکی دیگر از اهداف ایجاد
این مرکز است که تمام خدمات تشخیصی و درمانی پس
ازثبت الکترونیک امکان پذیر خواهد بود.

راهیابی هنرمند نقال خورموجی به جشنواره
ملی غدیر

طوبا شیرکانی بانوی هنرمند نقال ساکن شهرخورموج با
اثر جنگ بحرالعلم برای اجرا در جشنواره ملی نقالی و پرده
خوانی غدیر پذیرفته شد .سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی دشتی استان بوشــهر با اعالم این خبر به تسنیم
گفت :موضوع نقالی شیرکانی جنگ امام علی (ع) با پادشاه
جنیان است که توسط خودش نوشته شده است.
حمید زارعــی افزود :زمان اجرای این نقل ســه شــنبه
14شهریور  96ساعت 17:30در میدان امام حسین تهران
خواهد بود.

مرگ  2نفر در غار یخی چما

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
چهارمحال و بختیاری از فوت  2گردشگر شیرازی در غار
یخی چمای کوهرنگ خبر داد.
بهمن عسگری ســوادجانی در گفت و گو با ایسنا افزود:
درحالی که یک خانواده  8نفره شیرازی به قصد تماشای
غار یخی چما به درون این محوطه گردشگری وارد شده
بودند دچار سانحه شــده و  2تن از اعضای این خانواده بر
اثر سقوط تکههای یخ از سقف غار یخی دچار ضربه مغزی
شده و در دم فوت میکنند.
وی پیشروی بیش از حد در غار را عامل اصلی بروزحادثه
دانست و گفت :همواره به گردشگران توصیه وهشدارداده
میشــود که بیش از حد مجاز در درون غار وارد نشــوند
چون ممکن اســت به ســبب تغییرات دمایی قندیلها
سقوط کنند.

کشف پودر نیروزا در گناوه

 60میلیــارد ریال پودر نیــروزا درگناوه از توابع اســتان
بوشهرکشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر به پایگاه خبری پلیس
گفت :با انهدام یک باند قاچــاق کاال محموله بزرگ مواد
نیروزا غیرمجاز از یک انبار در شهرستان گناوه کشف شد.
ســردار خلیل واعظی افزود :اعضای باند قصد انتقال مواد
نیروزا را به انبارهای امن تر داشــتند تا در زمان مناسب
توزیع و به فروش برسانند که در تور عملیاتی پلیس قرار
گرفتند.
واعظی افزود :دربازرســی صــورت گرفتــه از انبار فوق،
محموله قاچاق شــامل  240هزار عدد انواع پودر و قرص
نیروزا خارجی کشف شد.

اعمــال محدودیــت ترافیکــی در محور
شهرکرد – اردل

اداره کل راهداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال و
بختیاری در اطالعیه ای اعمــال محدودیت ترافیکی در
محور ارتباطی شــهرکرد – اردل حدود پل بهشــت آباد
اعالم کرد.
به گزارش ایرنــا ،در این اطالعیه آمده اســت ،به منظور
انجام اجرای درز انبساط به روش پلیمری از روز شنبه 18
شهریور  1396تا روز یکشنبه  26شهریور هر روز از ساعت
 8صبح تا  18عصر در محور ارتباطی شــهرکرد – اردل
حدود پل بهشت آباد محدودیت ترافیکی اعمال و تردد به
صورت نوبتی و با رعایت ایمنی و احتیاط امکان پذیر است.

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره - 14
گروه ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

گازرسانی به قلعه رئیسی و دیشموک
با گازرسانی به این مناطق ،استفاده از جنگلها برای تامین سوخت پایان مییابد
با تکمیل فاز اول و دوم عملیات
انرژی
گازرســانی به بخشهای قلعه
رئیسی و دیشموک شهرستان
کهگیلویه رؤیای مردم این بخشها اینک به
واقعیت نزدیک شده است.
به گزارش ایرنا ،بخشهای قلعه رئیســی و
دیشموک درشهرستان کهگیلویه با یاسوج
مرکزکهگیلویــه وبویراحمد حــدود 250
کیلومتر فاصله دارند و سخت گذر بودن راه
ارتباطی این بخشها اجرای طرح گازرسانی
این منطقه را هزینه برکرده بود.
فاز سوم گازرسانی به بخشهای قلعه رئیسی
و دیشموک کهگیلویه با حضور معاون وزیر
نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در
اواخر سال  95آغاز شد.
حمیدرضا عراقی در آیین کلنگ زنی با اشاره
به هزینه  450میلیارد ریالی آن گفت :دولت
توجه ویژهای به مناطق محروم دارد.
وی اظهارکرد :اختصاص این مقداربودجه به
طرح نشان ازحمایت دولت از مناطق محروم
و دورافتاده است.
تامین به موقع اعتبار

نماینده شهرســتانهای کهگیلویه ،بهمئی
چرام و لنده درمجلس شــورای اسالمی هم

گازرســانی بــه بخشهای قلعه رئیســی،
دیشموک و روستاهای اقماری در شهرستان
کهگیلویه عنوان کرد.
وی گفــت :در شــهر قلعه رئیســی 732
خانــوار و در دیشــموک  978خانــوار در
انتظار گازرسانی هســتند .وی طول شبکه
گازرسانی به قلعه رئیســی را  73کیلومتر و
دیشموک را  90کیلومتر اعالم کرد و افزود:
 160روســتا در حریم  15کیلومتری این 2
شهر گازرسانی خواهند شد.
گازکشی به  20روستا

نمایی از دیشموک عکس :فارس

گفت :طرح گازرسانی به این بخشها با روند
خوبی درحال اجراست.
عــدل هاشــمی پوربا اشــاره بــه پیگیری
مستمرگازرسانی به بخشهای قلعه رئیسی
ودیشموک اظهارکرد :اعتباراین طرح بهموقع
تأمین خواهد شد.
وی بیان کرد :روستاهای درطول مسیر ،اداره
منابع طبیعی و راه نســبت به رفع معارضات
اجتماعی باید همکاری الزم برای تسریع در
روند اجرایی کار را داشته باشند.

توسعه شبکه گاز استانی

اســتاندارکهگیلویه وبویراحمــد طــرح
گازرســانی به بخشهای قلعه رئیســی و
دیشموک را خدمت ماندگار دولت به مردم
اعالم کرد.
سید موســی خادمی تأمین سوخت پایدار،
جلوگیــری از قطع درختــان جنگلی ،رفع
نارضایتیهای مردم ایــن مناطق ،کاهش
مصرف بیرویه سوخت فســیلی و تسریع
در توســعه همه جانبه را از مهم ترین فواید

از سوی دیگر رئیس شرکت گازکهگیلویه با
اشاره به لوله گذاری فاز اول و دوم این طرح
به طول  15کیلومتر گفت 35 :میلیارد ریال
در این راستا هزینه شد.
ســید مســلم اکوانیان اظهارکرد:عملیات
اجرایی فازســوم بــه طــول  58کیلومتر
واعتبار380میلیارد ریــال نیزروند اجرایی
خوبی دارد.
وی بیان کرد :شبکه داخلی در  20روستا نیز
اجرا شده است.
اکوانیان عنوان کرد :طرح شبکه داخلی شهر
دیشموک و  17روستای اطراف نیز طراحی
و بهزودی اجرا خواهد شد.

روستاهایی که روشن شدند
 6روستای شهرستان پارسیان از برق برخوردار
روزنه
شدند .فرماندار پارسیان با اشاره به افتتاح بیش
از28میلیارد ریال ازطرحهای عمرانی و ورزشی
با حضور اســتاندارهرمزگان ،اظهار کــرد :در این طرح ها6 ،
روستای شهرستان نیز از برق برخوردار شدند.
محمد رادمهر در حاشــیه افتتاح این طرحها در گفت و گو با
مهر بیان کرد :با حضور جاسم جادری استاندار هرمزگان فاز
اول گازرسانی به شهر پارسیان و دشتی به بهره برداری رسید
که با این بهره برداری ،بیش از  7هزار نفر از مزایای گازرسانی

بهره مند خواهند شد.
وی افزود :جایگاه سی ان جی شــهر پارسیان ،با اعتباری بالغ
 50میلیارد ریال از درآمد شهرداری و اعتبارات استانی به بهره
برداری رسید.
رادمهربا اشاره به توسعه شبکه برق رسانی شهر پارسیان گفت:
 104طرح برق رسانی با اعتباری بالغ بر  681میلیارد ریال به
بهره برداری رسید که نصب انشعاب بیش از  12هزارمشترک،
ایجاد  347کیلومتر شبکه فشارضعیف ومتوسط 822 ،دستگاه
پست توزیع برق ،بیش از  6هزار روشنایی معابر و برق رسانی به

 6روستا از جمله اقدامهای برگزار شده بود.
فرماندار پارسیان ادامه داد :کلنگ زنی سالن ورزشی روستای
ستلو نیز با اعتبار بالغ بر  10میلیارد ریال انجام شد که در هفته
دولت سال  97به بهره برداری خواهد رسید.

جذب نيروهاي بومي براي اشتغال

نماینده حوزه جنوبي استان در مجلس
شوراي اســامي نيز گفت :پروژههای
نفت و گاز دهلران ایالم بهخوبی در حال
اجراست.
شــادمهرکاظم زاده افــزود ۶۰۰:نفر
دراین طرح مشغول هستند و با تسریع
درعملیات ایــن تعداد بــه  ۱۰۰۰نفر
میرسد .وی براشتغال نيروهاي بومي
تاكيد كرده وگفــت :اولویت کاردر این
پروژهها با نیروهای بومی است.
سید محسن موسوی امام جمعه دهلران

وآبیاری تحت فشار را از دیگر اقدامات
دانست وافزود :افزایش سطح زیرکشت،
افزایــش تولیــد و ایجــاد اشــتغال
پایدارازمهم ترین اهدافی است که دولت
درحوزه کشــاورزی عملیاتی نموده به
طوری که توسعه زمینهای کشاورزی
به مرز  200هزار هکتارخواهد رسید.
کلنگ زنی مراکز جامع سالمت

نيزگفت :با توجه به سال تولید و اشتغال
بایــد ازظرفیتهای نفــت وگازمنطقه
برای اشتغال جوانان بهره گرفت.
وي افزود :با توجه بــه پروژههای فعال
شهرستان به آینده دهلران و توسعه آن
امیدواریم.
فرمانداردهلــران نيزازآغازفعالیــت
پتروشــیمی با اعتباری بالغ بر30هزار
میلیارد ریال ابرازخشنودي كرده وگفت:
نیروگاه برق 500مگاواتــی دهلران با
اعتباری بیــش از10هزارمیلیارد ریال
عملياتي مي شــود که زمینه اشــتغال
 1400نفر را فراهم خواهند کرد.
ســید حســینعلی موســوی با اشاره
به ســرمایه گذار یهــای مختلف در
زمینههــای نفــت وگاز ،آب وخــاک
وکشاورزی ،بهداشــت ودرمان ،سامانه
گرمسیری ،عمران شــهری وروستایی
درشهرستان ،ابرازکرد :درطول  4سال
گذشته بخوبی استعدادهای شهرستان
مورد توجــه قرارگرفته و امروز شــاهد
توســعه وترقی شهرســتان و فعالیت
پروژههای مهــم وتاثیرگذار از جمله ان
جی ال  ،3100پتروشیمی و برق 500

خبرخوان هرمزگان
مهر 4 /مرکز مشاوره خدمات پرستاری هرمزگان مجوز فعالیت در منزل را دارند.
ایسنا /رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در پیامی ،جان باختن تعدادی از دانش آموزان این
استان در سانحه غم انگیز واژگونی اتوبوس در شهرستان داراب را تسلیت گفت.
ایرنا 59 /طرح عمران شهری به ارزش  280میلیارد ریال در مناطق سه گانه شهرداری بندرعباس
به بهره برداری رسید.
پایگاه خبری پلیس /سرپرست پلیس راه هرمزگان از وقوع دو حادثه واژگونی خودرو با  2کشته و
 3مجروح در استان خبر داد.

مگاواتی در زمینه اشــتغال و تولید در
دهلران هستیم.
فرمانــدار دهلــران عمران شــهری،
توسعه فضاهای ســبز ،مبلمان شهری،
ساماندهی ورودیها و خروجیها را از
دغدغههای مردم و مســئوالن دانست
وخاطرنشــان کرد :این مهم پیوسته در
دستورکاراســت و اعضای شورای شهر
و شــهردار نیز با برنامه ریزی و تعریف
اهداف برای محقق شــدن آنها تالش
میکنند.
وی با اشاره به پیگیریها برای پروژههای
حوزه راه ،نفت و گاز و نیرو در شهرستان
گفت :تسریع در عملیات اجرایی ان جی
ال ،آغاز عملیات چهار بانده کردن مسیر
دهلران به اندیمشــک ،تعریض مسیر
دهلران به مهران ،تالش برای شــروع
فعالیت پتروشــیمی دهلــران ،احداث
برق  500مگاواتــی ،پیگیری برای رفع
مشکالت راه چمسرخ و بازگشایی مرز
چیالت بايد به جد دنبال شوند.
موســوی حجم ســرمایه گذاریهای
میلیاردی دولت در حوزه کشــاورزی
شهرستان واجرای ســامانه گرمسیری

دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در سیستان و بلوچستان:
شکوهی فر  -زاهدان  -خیابان مولوی -20تلفن05433220511:
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در سمنان:
خانم مومن  -سمنان  -میدان کوثر  -بلوار قائم  -ساختمان
آفتاب  -واحد  - 4تلفن02333349580 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در بوشهر:
آب اذر  -بوشهر  -خیابان چمران  -کوچه ساحل  - 3پ - 2
07733558953

دفترسرپرستیروزنامههمشهریدرچهارمحالوبختیاری:

علی جاللی دهکردی  -شهرکرد  -باالتر از سهراه سینما  -تقاطع
مولوی و ولیعصر(عج)  -پ - 436تلفن03832222083 -4 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در هرمزگان:
حسینپور  -بندرعباس  -بین میدان شهدا و سهراه دلگشا -
روبهروی رستوران سجاد  -تلفن07632230990 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در ایالم:
پروین سجادی  -نشانی :خیابان طالقانی  -ابتدای سمندری
ساختمان سپهر  -طبقه  - 1تلفن084 -33350984 :

میز خبر

فرآوری گیاهان دارویی
در چهارمحال وبختیاری
رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توســعه منابع طبیعــی چهارمحال و
بختیاری از راه اندازی صنعت فرآوری گیاهان دارویی با همکاری این صندوق
در سال آینده خبر داد .سید اسماعیل صالحی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران
افزود :با توجه به حمایتهایی که از شرکتهای تعاونی با همکاری بهره برداران
در زمینه کشــت گیاهان دارویی صورت گرفته است،تا دو ســال آینده ،ورود
حجم انبوهی از این گیاهان به بازار محتمل و متصور اســت .وی بیان کرد :از
این رو ،اتحادیه تعاونیهای منابع طبیعی استان با کمک بنیاد برکت به صورت
مشارکتی طرح راه اندازی صنعت فرآوری گیاهان دارویی را در دستور کار خود
قرار داده است .صالحی ادامه داد :درصورت اجرای این طرح ،زنجیره ای از تولید
تا فرآوری و فروش گیاهان دارویی در استان شــکل میگیرد .وی درباره زمان
آغازبه کارصنعت فرآوری این گیاهــان اظهارکرد :در صورت تامین منابع مالی
پیش بینی میشود این صنعت ،ازسال آینده وارد چرخه اقتصادی استان شود.
صالحی با بیان این که این صندوق با هدف حمایت مالی ازطرحهای در دســت
اجرای بهره برداران بخش منابع طبیعی ،سال  94درچهارمحال و بختیاری راه
اندازی شده است ،اظهارکرد51 :درصد از اعتبارات و سرمایه صندوق حمایت از
توسعه منابع طبیعی از سوی سهامداران(اعضا و بهره برداران این بخش) و مابقی
از منابع دولتی تامین میشود.

فرهنگسرایی کوچک برای کاشت
آرزوهای بزرگ

ایالم در انتظار پتروشیمي دهلران
اســتاندار ایــام از هزینه
صنعت اعتباری بیش از  ۳۰هزار
میلیــارد ریــال بــرای
پتروشیمی دهلران خبرداد.
محمدرضــا مروارید درآییــن عملیات
اجرایی پتروشیمی دهلران به همشهری
گفت :بــا پیگیریهای دولــت و توجه
وزیر نفت ،صندوق بازنشســتگی نفت
وارد ســرمایه گــذاری در ان جی ال و
پتروشیمی دهلران شد.
وی با اشاره به  ۵۴۵میلیون دالر اعتبار
ان جی ال از صندوق توسعه ملی افزود:
روال کار و روند ان در ان جی ال روز به
روز بهتر میشود.
استاندار ایالم با اشاره به تامین خوراک
پتروشیمی از ان جی ال گفت :بکارگیری
نیرهای بومی همیشه مورد تأکید است
ضمن اینکه شغلهای جانبی نیز ایجاد
خواهدکرد.
مرواریــد از توجــه وزارت نفــت برای
پروژههای دهلران قدردانی کرد و گفت:
این طرحها ضمن رونق اشتغال واقتصاد
منطقه موجب توسعه و پیشرفت بیش از
پیش شهرستان و استان میشوند.

دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در کهگیلویه و بویراحمد:
علیزاده  -یاسوج  -میدان هفتتیر  -پاساژ امیریان  -طبقه
دوم -تلفن07433228233 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در کرمان:
خدیشی  -کرمان  -چهارراه فرهنگیان  -روبهروی هتل پارس
 -طبقه اول  -واحد  - 4تلفن03432117834 :

وی به کلنگ زنی طرح گازرســانی به
روســتاهای حاضرمیل ،تم تــم آب و
گلسیری با اعتباری بالغ بر  26میلیارد
ریال خبرداد و افزود :در حوزه بهداشت و
درمان شامل افتتاح خانههای بهداشت
و کلنگ زنی دو مرکز جامع سالمت در
روســتاهای بخش مرکزی و موسیان
اعتباری بالغ بر  20میلیارد ریال هزینه
میشود.
فرماندار دهلران ادامه داد :بهره برداری
از واحدهــای کارآفرینــی و بنگاههای
کوچــک در شهرســتان بــا اعتباری
بالغ بر  10میلیارد ریال ،آبرســانی به
روســتاها و اصالح خطــوط انتقال آب
روستایی با اعتباری بالغ بر  21میلیارد
و  200میلیــون ریــال ،اجــرای طرح
هادی روســتایی با اعتباری بالغ بر یک
میلیاردو  400میلیــون ریال و روکش
آسفالت و معابر شهری ،بهسازی میادین
و توســعه فضاهای ســبز در دهلران و
میمه با اعتباری بالغ بــر  12میلیارد و
 700میلیون ریــال از دیگر پروژههای
هفتــه دولــت در دهلــران بودند .وی
اظهاركرد :درهفته دولت درشهرستان
مرزی دهلران  40پــروژه کلنگ زنی و
بهره برداری شــد که برای این پروژهها
اعتباری بالغ بر  480میلیارد ریال هزینه
شد.

تجربه فعالیت در کتابخانههای روستایی تجربهای بسیار متفاوت و ویژه ای محسوب
میشود؛ از جهاتی آسان و از جهاتی دیگر بسیار دشوار است .به گزارش همشهری
روستایی صمیمی با مردمانی آشنا؛ هوای گرم و گاهی شرجی با چهرههایی بیپیرایه
و مهربان؛ کتابخانهای کوچک و بیادعا و اعضایی از جنس صفا و جست وجوگر .این
ها میتواند ویژگیهای مشترک بسیاری از کتابخانههای روستایی در نقاط مختلف
کشور باشد .فرقی نمیکند کتابخانه در روستایی شمالی باشد یا روستایی جنوبی؛
کوچک باشد یا محدود؛ قالب اعضایش کودک باشــند یا بزرگسال؛ مهم این است
کتابخانه در روستا یعنی فرهنگسرایی کوچک برای کاشت آرزوهای بزرگ .کتابخانه
عمومی شهدای محراب روستای محمد صالحی گناوه یکی از کتابخانه های مهم و
قابل توجه در کشور است که در سالهای اخیر مورد توجه مردم بوده است .یکی از
عوامل مهم شکوفایی این کتابخانه ،تنوع برنامههای فرهنگی و کیفیت منابع کتابخانه
در ارتقای تاثیرگذاری روی مردم است .در کنار کالسهای آموزش قصهگویی ویژه
مادران ،اردوهای فرهنگی کتابخانه یکی از پرطرفدارترین برنامههای امســال بود.
نمیشود کتاب مهمترین بخش کاریات باشد و قسمت زیادی از زمانت را پیرامون
آن بگذرانی اما خودت یک کتابخوان نباشی .من هم از این قاعده مستثنی نیستم و
تقریبا همیشه کتاب برای خواندن دارم.

خبرخوان سیستان و بلوچستان
پانا /یک مدرسه  6کالسه توسط بنیاد برکت در روستای پسابندر این شهرستان
با اعتبار  12میلیارد و  500میلیون ریال به بهره برداری رسید.
فارس /اختصاص 240میلیارد ریال اعتبار به مشاغل خانگی سیستان و بلوچستان.
ایسنا /مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان :شکارچی متخلف
پرندگان در بزمان دستگیر شد.

خبرخوان کرمان
ایرنا /نعمت اهلل حسین زاده با کسب رای اکثریت اعضای پنجمین دوره انتخابات
شورای اسالمی به عنوان شهردار جیرفت انتخاب شد.
مهر /معاون استاندار کرمان خواستار شتاب بخشی در روند اشتغال استان شد.
فارس /محبوبه امیرتیموری بانوی نابینای هنرمند در شهر کرمان با سرانگشتان
دســتانش میتواند طرحها و رنگها را ببیند و آنها را بهخوبی تشخیص دهد و
حتی طراحی کند.

عکسنوشت  /هرمزگان

خبرخوان کهگیلویه و بویراحمد
ایسنا /مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد :با بهرهبرداری
از مجتمع آبرســانی قیام (موگرمون)  31روســتا بــا جمعیتی افزون بــر هفت هزار
و  600نفر در شهرســتان گرمســیری لنده از نعمت آب آشامیدنی ســالم بهرهمند
شدند.
مهر /فرمانده انتظامی شهرســتان گچســاران شایعه کشف جســد در محل ورودی
بیمارستان شهید رجایی شهر دوگنبدان را تکذیب کرد.
ایرنا /بیش از  2هزار میلیارد ریال در دولت یازدهم در بخش آب گچساران هزینه شد.

تشییع پیکر های دانش آموزان جان باخته هرمزگان /عکس :ایرنا

