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رزهایی که
خریداری ندارند

تخریب منابع طبیعی استان ،مهمترین دلیل گسترش پدیده فرونشست زمین است
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ِگلفشان؛ دیدنی و فراموش شده
«گِلفشان پیرگل» خاش در سیستان و بلوچستان در حسرت
گردشگر مانده است.
گلفشان طبیعی پیرگل یکی از آثار بسیار دیدنی و جذاب و از
موهبتهای الهی شهرستان خاش است که میتواند به عنوان
یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری سیستان و بلوچستان

ناوگان حمل و نقل در مرکز هرمزگان نو میشود /عکس :مهر

تاکسیهای نو در بندرعباس

2

شناسایی  1400انشعاب غیرمجاز آب
بیش ازهزار و  400انشعاب غیرمجاز در
هشدار هرمزگان شناساییشده است.
به گزارش ایســنا ،معاون امور مشترکان
آب و فاضــاب هرمــزگان در این خصــوص گفت:
استفادهکنندگان انشعابات غیرمجاز آب در هرمزگان
تا پایان شهریور فرصت دارند نسبت به تبدیل وضعیت
انشعابات خود اقدام کنند.
علیرضایی ســردره در گفت و گو با ایرنا بابیان اینکه
بیشترین انشعابات غیرمجاز در حاشیه شهرها وجود
دارد ،اظهار کــرد :وجود انشــعابات غیرمجاز موجب
افزایش هدر رفت آب میشــود و نصب غیراصولی این
انشــعابات موجب کاهش عمر مفید شبکه و احتمال

مراجعه به امور آب و فاضالب شرق و غرب در بندرعباس
و نواحی نسبت به مجاز سازی انشعاب خود اقدام کنند.

رزهایی که خریداری ندارند

آب سامان آلوده نیست

 16/5میلیون شاخه گل ُرز بر دست تولیدکنندگان کهگیلویه و
گل
بویراحمد مانده است.رئیس ســازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه
وبویراحمد درتشریح این خبر گفت :با وجود تولید این میزان گل
ُرز شاخه بریده دراستان امکان صادرات آن هنوز مهیا نیست .به گزارش ایسنا
جعفرگوهرگانی افزود :تولید گل رز شاخه بریده تنها یک مثال از انبوه مشکالت
بر سر راه محصوالت کشاورزی اســت به گونه ای که  16/5میلیون شاخه گل
ساالنه در این استان تولید میشود اما چون تجار و صادرکنندهای نداریم دست
تولیدکنندگان ما هم از بازارهای داخل کشور و برون مرزی کوتاه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شــهری چهارمحال وبختیاری خبر
آبفا
آلودگی آب شرب شهر سامان را تکذیب کرد.
قدرت اهلل بیگلری به ایسنا گفت :براســاس استانداردهای موجود حد
مجاز نیترات درآب  50میلی گرم برلیتراســت وبراین اساس آب شرب همه مناطق
شهری استان سالم و بدون آلودگی است.
وی افزود :براساس اعالم شبکه بهداشت شهرستان سامان ،نیترات موجود درآب این
شهر13میلی گرم برلیتراست وازنظرآلودگی مشکلی ندارد.
این مســئول ادامه داد :باالترین نیترات موجود درآب شــهرهای استان مربوط به
شهرستان بروجن با  40میلی گرم بر لیتر است.
بیگلری بــا بیان اینکــه کیفیت آب خــط قرمــز وزارت نیرو اســت ،تصریح کرد:
تنها آبی وارد مدار می شــود که از نظر ســامت و بهداشــت مطابق با استانداردها
باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شــهری چهارمحال و بختیاری با اشاره به شایعاتی
درخصوص آلودگی آب شرب شهرسامان ،افزود :عکس ها و مطالبی در فضای مجازی
مبنی بر آلودگی آب شرب این شــهر منتشر شــده که صحت ندارد و مردم در این
خصوص نگران نباشند.

مبارزه الکترونیکی با قاچاق
مبارزه با قاچاق مستلزم استفاده از فرآیندهای الکترونیک است.
قاچاق فرماندار بندرعبــاس به مهر گفت :برای رســیدن به موفقیت در
مبارزه با قاچاق کاال فرآیندهای الکترونیک در گمرک ،بنادر و سایر
نهادهای مرتبط باید جایگزین روش های سنتی و دستی شوند.
احمد پویافر افزود :این امر زمینه ساز کنترل سایر بخش های موثر در مبارزه با
قاچاق کاال و کاهش ورودی به کشور می شود.
فرماندار بندرعباس اضافه کرد :کار اطالعاتی ،زدن باندهای بزرگ و اصلی یکی
از هدف گذاری های مهم در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد :باید فرهنگ مصرف کاالهای داخلی درجامعه رواج بیشتری
یابد وتولیدکننــدگان داخلی هم برای بهبود کیفیــت محصوالت خود تالش
بیشتری کنند.

خبرخوان ایالم
پانا /مدیرکل نوســازی ،توســعه وتجهیزمدارس ایالم ازکلنگ زنی 11فضای
آموزشی این استان همزمان با هفته دولت امسال خبرداد.
ایرنا /رییس حوزه هنری اســتان ایالم از اختصاص  37میلیارد ریال برای آغاز
عملیات اجرایی نخستین مرکز فرهنگی ،هنری انقالب اسالمی با عنوان برج هنر
اسالمی در این استان طی سال جاری خبر داد.
پایگاه خبری پلیس /رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان
ایالم با اشــاره به اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی از پلمپ  6واحد صنفی
متخلف خبر داد.

شناسایی
 1400انشعاب
غیرمجاز آب 1
تامین آب ۲۵۰۰
خانوار یاسوجی
صفحه  2را
بخوانید

معــــــــاون
مهنــــد سی
و توســعه شــرکت آب و فاضالب
کهگیلویــه و بویراحمــد گفت :با
تکمیل مخــزن جدید آب شــرب
بنســنجان ،آب مورد نیــاز ۲۵۰۰
خانوار در شهر یاسوج تامین خواهد...

محسوب شود ،اما به دلیل وجود برخی
بی مهریها به دست فراموشی سپرده
شده است.
«محمد قلندرزهی» از ساکنان منطقه سرتالپ خاش در این
مورد بیان کرد :باید راه دسترسی کیفی به همراه امکانات ...

خبرخوان بوشهر
باشگاه خبرنگاران 200 /هزار سند تگ برگ امالک در استان بوشهر صادر شد.
فارس 96 /میلیارد ریال به عمران شهرهای دشتی بوشهر اختصاص یافت.
تسنیم /ذخیره سازی یک میلیارد و 79میلیون قطعه بچه میگو در استان بوشهر.

خبرخوان سمنان
فارس /رئیس کانون مربیان فوتبال استان ســمنان خواستار حمایت کامل تا لیگ
برتری شدن تیم فوتبال ساحلی سمنان شد.
تسنیم /معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان از افزایش  ١٠٠درصدي
رشتههاي تحصيالت تكميلي این دانشگاه خیر خبرداد.
پایگاه خبری پلیس /رئیس پلیس راه استان سمنان از برخورد با تخلفات حادثهساز
درطرح تابستاني سال  96درتمامي محورهای استان سمنان خبرداد.
پانا /تنها مرکز یادگیری محلی کودکان کار کشور در دامغان فعال است.

صفحه  4را
بخوانید

 | 1قاچاق

مبارزه
الکترونیکی
با قاچاق

 8میلیارد تومان تسهیالت
تولید در هرمزگان
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شترهای بالتکلیف
درسیستان وبلوچستان

اصالح جادههای
لردگان

صفحه  2را
بخوانید

 1400شتر بالتکلیف درسیستان وبلوچستان وجود
دارد.معاون امنیتی و انتظامی اســتاندار سیستان و
بلوچستان با بیان این مطلب گفت :جهاد کشاورزی باید هر چه سریعتر آنها
را تعیین تکلیف کند زیرا امکان افزایش این آمار از مبادی قاچاق وجود دارد.

 ۳تصادف در سمنان با  5کشته

ورود آلودگی به شبکه میشود.
وی افزود :استفاده غیرمجاز از شبکه آب شهری براساس
قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب ،برق،
تلفن ،فاضالب و گاز جرم بوده و مشــمول جریمه تا 2
برابر بهای خدمات مصرفی میشود.
معاون امور مشترکان آب وفاضالب هرمزگان با اشاره
به اینکه مبنای محاسبه جریمهها باالترین نرخ تعرفه
است ،اظهارکرد :درصورت تکرار استفاده غیرمجاز از آب
 ،انشعاب آب  3تا  6ماه قطع میشود.
رضایی ســردره با اشــاره به اینکه بیش از  225هزار
مشترک زیرپوشش شــرکت آب و فاضالب هرمزگان
هستند ،بیان کرد :متقاضیان میتوانند با ارائه مدارک و
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رئیس پلیس راه سمنان با اشاره به وقوع  3سانحه شدید رانندگی
حادثه
در شــاهرود و فوت  5نفر گفت :واژگونی اتوبوس منجر به جان
باختن 3نفر و مصدومیت شدید  7نفر شد.
سرهنگ«حسن خســروجردی» در گفت و گو با مهر ،ضمن اشاره به وقوع
حادثه واژگونی اتوبوس مســافربری تایباد -تهران در کمربندی شــاهرود و
حدفاصل کیلومتر  5تا  6محور شــاهرود-دامغان که به جــان باختن  3نفر
انجامید ،تأکید کرد :این حادثه ۳۵زخمی داشت که  ۲۸نفر سرپایی مداوا و
 7نفر به دلیل شدت جراحات در بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود بستری
هستند.
وی با بیان اینکه این حادثه به علت بیتوجهی راننده به جلو رخ داد که مرگ
راننده و شاگرد او را رقم زد ،افزود :این واژگونی  2نفر را نیز از ناحیه پا به شدت
مصدوم کرد که یک نفر در بیمارستان درگذشت و تعداد فوتیهای این حادثه
به  3نفر برسد.
رئیس پلیس راه اســتان ســمنان همچنین از حادثهای دیگر و برخورد یک
دستگاه پیکان با درخت و تیر چراغ برق در محور شاهرود-بسطام و جان باختن
یک نفر خبر داد و عنوان کرد :شدت این حادثه به حدی بود که خودرو به دو
نیم تقسیم شد و متاسفانه راننده در دم جان باخت.
خسروجردی همچنین با اشاره به حادثه سوم در ساعت  ۱:۴۰بامداد جمعه
و از برخورد خودرو سوناتا با عابر پیاده درپلیس راه شهید نوری این شهر نیز
خبر داد و گفت :این حادثه منجر به مرگ عابر که از اتباع خارجی بود ،شد.
وی گفت :بیشترین عامل بیتوجهی به جلو و واژگونی خواب آلودگی است که
با توجه به رانندگیهای طوالنی ،در ساعات بامداد بدیهی محسوب میشود اما
رانندگان متاسفانه به این موضوع توجهی ندارند.
رئیس پلیس راه اســتان ســمنان با تأکید بر اینکه اســتراحت کافی پس
از رانندگیهــای طوالنــی میتوانــد از بــروز چنین حوادثــی جلوگیری
کنــد ،افــزود :جزئیــات وقــوع حادثــه واژگونی اتوبــوس در شــاهرود
در دست بررسی است.

احداث  2زمین فوتبال ساحلی در سمنان
رئیس هیأت فوتبال ســمنان با بیان اینکــه  2زمین فوتبال
ورزش ساحلی در سمنان احداث شده اســت ،گفت :این زمینها در
اختیار بازیکنان قرار دارد.
«علی رضاعلی» در گفتوگو با فارس اظهار کــرد :ازجمله برنامههای مهم
هیأت فوتبال سمنان ،حمایت از باشگاههای فعال در لیگهای دسته یک و
دسته  2در رشتههای مختلف بوده است.
وی ادامه داد :تیم هف سمنان نماینده اســتان در لیگ دسته دوم فوتبال
باشگاههای کشور است.
رئیس هیأت فوتبال استان سمنان با تأکید بر اینکه ازجمله برنامههای مهم
ما راهاندازی تیم فوتبال ساحلی استان بوده است ،تصریح کرد :تالشهای
زیادی برای شکل دادن این تیم انجام دادیم و زیر نظر مستقیم هیأت فوتبال
است.
رضاعلی با اشاره به اینکه تیم فوتبال ســاحلی سمنان در لیگ دسته یک
حضور دارد ،اضافه کرد :تاکنون  5بازی هم در این مســابقات انجام شده و
سمنان رتبه دوم جدول را از آن خود کرده است.
وی با بیان اینکه  2زمین مخصوص فوتبال ساحلی در استان سمنان داریم،
تصریح کرد :این  2زمین در شهر سمنان احداث شده است و در اختیار تیم
فوتبال ساحلی استان قرار دارد.
رئیس هیأت فوتبال استان ســمنان با تأکید بر اینکه در ماههای گذشته
کالسهای آموزشــی خوبی در بخش داوری و مربیگری برگزار شد ،اظهار
کرد :اساتید بزرگ داوری در این کالسها تدریس کردند.

 ۲۳۰هزار تن خرما درسیستانوبلوچستان
برداشت میشود
امسال  ۲۳۰هزار تن خرما از نخلستانهای استان برداشت و روانه
محصول بازار میشود.
به گزارش مهر «رضا نجفی» اظهار کرد ۵۷ :هزار هکتار از ســطح
باغهای سیستان و بلوچستان به کشت خرما اختصاص دارد که  ۴۵هزار هکتار
آن بارور و بقیه غیر بارور است.
وی بیان کرد :کار برداشت خرما که از نیمه دوم تیر در سیستان و بلوچستان آغاز
شده در نیمه اول آبان به اتمام میرسد.
وی افزود ۷۰ :نوع خرما در استان سیستان و بلوچستان تولید میشود که خرمای
ربی و مضافتی بیشترین سطح زیر کشت را تشکیل میدهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از دیگر ارقام کشت شده
خرما در اســتان را هلیله ،مضافتی ،کتومی ،نگال و شکری عنوان کرد و گفت:
خرمای تولید شده استان عالوه بر اســتانهای دیگر به کشورهای حوزه خلیج
فارس ،اروپا و روسیه صادر میشود.
وی بیان کرد :سیستان و بلوچستان رتبه دوم تولید خرمای کشور را داراست.
وی گفت :هم اینک  ۲۱واحد بسته بندی خرما با ظرفیت  ۴۰هزار تن ۵۵ ،واحد
ســردخانه نگهداری خرما با ظرفیت  ۷۰هزارتن تن و  ۳واحد فرآوری خرما با
ظرفیت  ۱۲هزار تن در استان وجود دارد.

برخورد با سالح و مهمات غیر مجاز
در ایالم
رئیس دادگستری استان ایالم از برخورد جدی با حمل کنندگان
هشدار سالح و مهمات غیر مجاز در ایالم خبر داد.
به گزارش مهر«محمد رزم» در بازدید از دادگســتری بدره اظهار
کرد :توجه مسئوالن قضایی شهرستان به اجرای صحیح و کامل قانون ضروری
است.
وی افزود :برخورد قاطع و قانونی با ســارقان ،مجرمین مواد مخدر باید مد نظر
قرار گیرد.
رزم اظهارکرد :برای حفظ محیط زیســت که از منابع و ســرمایههای مهم این
استان و بدره است ،باید در مورد جرائم زیســت محیطی ،تصرف اراضی ملی،
قطع درختان ،تهیه زغال و آتش سوزیهای مراتع و جنگلها با دقت و قاطعیت
برخورد شود.
وی اضافه کرد :اجرای دقیق طرح هادی روســتاها باید مورد توجه قرار گیرد و
حفظ حریم روستاها باید از سوی دادگستری شهرستان تحت نظارت باشد.
رزم اظهار کرد :گشتهای پلیس باید تقویت و افزایش یابد و ایست و بازرسیها
در ورودی و خروجیهای شهرستان به حد مناسبی برسد تا امنیت منطقه ارتقا
پیدا کند .رزم در این دیدار ،اسلحه و مهمات را یکی دیگر از موارد مورد بررسی
دستگاه قضایی در شهرســتان دانســت و گفت :باید به صورت جدی با حمل
کنندگان سالم و مهمات غیر مجاز برخورد شود.
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خطبه
امام جمعه ایالم:اختالف بین مرجعیت دینی و سیاســیون باعث
شکست نهضت ملی کردن نفت شد.
امام جمعه بوشــهر :کودتای  28مرداد هیچ وقــت در ایران تکرار
نخواهد شد.
امام جمعه شهرکرد :دولت دوازدهم خالقانه وارد میدان عمل شود.
امام جمعه ســمنان :نمایندگان مجلس به وزرای انقالبی ،والیی و
مردمی رای دهند.
امام جمعه زاهدان :مجلس امروز در آزمون بزرگ قرار دارد.
امام جمعه کرمان :صنعت دفاعی کشور دژ مستحکم نظام جمهوری
اسالمی است.
امام جمعه موقت یاسوج :ایران به وجود شهدای مدافع حرم افتخار
میکند.
امام جمعه بندرعباس 28 :مــرداد روزجنایت آمریکا درحق مردم
ایران است.

زیست بوم
شترهای بالتکلیف
درسیستان وبلوچستان
 1400شتر بالتکلیف درسیستان وبلوچستان وجود دارد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان این
مطلب گفت :جهاد کشــاورزی باید هر چه سریعتر آنها را تعیین
تکلیف کند زیرا امکان افزایش این آمار از مبادی قاچاق وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری ،علی اصغر میرشکاری در
کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کاال
و ارز استان با اشــاره به ورود دام ازمعابرمرزی جدید افزود :مجوز
فعالیت قانونی  6بازارچه شاهگل ،تخت عدالت و بش دلبر در شمال
استان  ،میرجاوه ،بازارچه میل  160و جالق در شهرستان سراوان و
جنوب استان با پیگیری مجدانه شخص استاندار و سایر مسئوالن
استانی برای بهبود معیشت مردم مرزنشین استان در هیات دولت
به تصویب رسد  .وی بیان کرد :واردات دام با نظارت سازمان ها و
نهادهای نظارتی از بازارچه های مصوب جدید انجام خواهد شد.
معاون استاندار با اعالم این مطلب که کل دام های سنگین موجود
در استان اعم از گاو و گوساله پالک کوبی شده است ،تصریح کرد:
کشف دام سنگینی بدون پالک کوبی ،قاچاق محسوب می شود.
وی اضافه کرد :از آمار  70هزار شتر موجود در استان 41 ،هزار شتر
پالک کوبی شده است .معاون استاندار اظهار کرد :برنامه و بودجه
اعتبار مورد نیاز برای پالک کوبی شترهای باقی مانده فاقد پالک
را تأمین کند  .میرشکاری تأکید کرد :تیمی متشکل از نهادهای
ذیربط و نظارتی تشکیل شود و نسبت به پالک کوبی شترهای فاقد
پالک ظرف مدت یک هفته با همکاری صاحبان آنها اقدام کند.

پایان عملیات ساخت فضاهای آموزشی -مشارکتی در ایالم
مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس ایالم از اتمام عملیات ساخت 13فضای آموزشی مشارکتی در
این استان خبر داد.سعید هژبری در گفت و گو با ایرنا افزود :این مدارس در قالب  50کالس درس و گستره
 5هزار و  20متر مربع در مناطق شهری و روستایی استان احداث شده اند.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

تاکسیهای نو در بندرعباس

فرهنگ
تامین آب  ۲۵۰۰خانوار
یاسوجی

 64دستگاه سواری جدید جایگزین تاکسیهای فرسوده میشوند
مدیرعامــل ســازمان
شهری تاکسیرانی بندرعباس از
افــزودن  64دســتگاه
تاکسی پژو  ،405سمند و آریو امسال به
نــاوگان حمــل و نقل درون شــهری
هرمزگان خبر داد.
«حســین اخالقی» درگفت وگو با ایرنا
افزود :واگــذاری این تعــداد خودرو در
هیات مدیره اتحادیه تاکسیرانی کشور
برای هرمزگان تصویب شده است.
وی ادامــه داد :با توجه به فرســودگی
ناوگان درون شهری هرمزگان در حال
رایزنی برای اختصاص تعدادی خودروی
آریو به این استان هستیم.
اخالقی اظهار کرد :سال گذشته با اجرای
 3طرح نوســازی ناوگان تاکســیرانی

بندرعبــاس در مجموع  323دســتگاه
تاکســی جدید جایگزین تاکسیهای
فرسوده شدند.
وی افزود :بندرعباس شــهر گردشگری
است و استفاده از خودروهای استاندارد
در  3مجرای ورودی هوایــی ،دریایی و
زمینی به جلب رضایت گردشــگران به
استان کمک شایانی میکند.
این مقام مسئول اظهار کرد :بندرعباس
با وجود اینکه یک شــهر طولی اســت
اما در ســالهای اخیر نیاز به تاکســی
در محورهــای عرضی آن نیــز از جمله
محلههای مختلف منتهــی به بلوار امام
حسین(ع) از شمال بندرعباس افزایش
یافته و باید متناســب با افزایش نیازها،
برای گســترش شبکه تاکســیرانی نیز

اقدام کنیم.
اخالقی بیان کرد :بــه منظور رفاه حال
بیشتر شــهروندان و ارائه خدمات بهتر،
به طور جدی به دنبال گســترش شبکه
حمل و نقل و ارتقای کیفیت خودروهای
تاکسی در شهر بندرعباس هستیم.
هم اکنون ناوگان تاکسیرانی هرمزگان
با بیــش از  150هزار ســفر شــهری و
هزار و  844تاکســی در  37خط و در 3
بخش مرکزی ،شــرقی و غربی در حال
خدمترسانی به مردم است.
به گفته مسئوالن سازمان اتوبوسرانی و
تاکسیرانی بندرعباس برای پاسخگویی
به نیازهای حمل و نقل درون شهری این
شهرستان حداقل نیاز به  4هزار دستگاه
تاکسی و  400دستگاه اتوبوس است.

اصالح جادههای لردگان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
جاده
چهارمحال و بختیاری از اصالح و رفع 20
نقطــه و پیــچ پرحادثــه در محورهای
مواصالتی لردگان خبر داد.
به گزارش ایرنا«احمد جمشیدی» اظهار کرد :عملیات
اجرایی اصالح و رفــع حادثه خیزی پیچهای پرحادثه
توسط  4اکیپ راهداری درحال اجراست که به زودی
به اتمام میرسد.
به گفته وی ،در محدوده جادههای لردگان حدود 70
پیچ حادثه خیز شناسایی شده است.
جمشــیدی ادامــه داد :همزمان با اصــاح پیچهای

عکس :باشگاه خبرنگاران

افزایش اعتبار
پروژه راهآهن چهارمحال و بختیاری

پرحادثه در محورهای ارتباطی لردگان ،تعریض و رفع
نقاط حادثه خیز  2کیلومتر از محور ارتباطی روستای
باغ اناری میالس در حال اجراست.
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جادهای چهارمحال
و بختیاری اظهار کرد :روشنایی تونل الغدیر در مسیر
ارتباطی بروجن  -لردگان یکی از مهمترین اقدامات در
نگهداری راههای این استان است.
جمشــیدی گفت :تونل الغدیر به طــول  445متر در
کیلومتر  45از مرکز لردگان در محور بروجن به لردگان
قرار دارد که این تونل دارای  140چراغ روشنایی است.
براساس گزارشهای اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای چهارمحال و بختیاری  200نقطه حادثه خیز و
پیچ خطرناک و  151گردنه شناسایی شده و کد دار در
این استان وجود دارد.
3هزار و  732کیلومتر راه شامل  215کیلومتر بزرگراه،
هزار و  136کیلومتر راه اصلی و فرعی و  2هزار و 381
کیلومتر راه روستایی در چهارمحال و بختیاری وجود
دارد که در مسیر اتصال اســتانهای مرکزی و غربی
کشور قرار دارد.

استاندارچهارمحال و بختیاری از
ریل
افزایــش اعتبار پــروژه راه آهن
چهارمحال و بختیاری خبر داد.
قاسم سلیمانی دشــتکی در گفت و گو با مهر
با اشاره به اینکه اعتبار اجرای پروژه راه آهن
چهارمحال و بختیاری افزایش یافت ،اظهار کرد:
با افزایش اعتبار این پروژه زمینه برای اجرایی
شدن این طرح فراهم شده است.
وی عنوان کرد :اعتبار این طرح از  ۷۰میلیارد
ریال بــه  ۴۷۰میلیارد ریال در ســال جاری
افزایش پیدا کرده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد :پروژه
راه آهن چهارمحال و بختیاری شامل ورود ریل
راه آهن از سمت مبارکه به سمت شهر سفید
دشت و سپس به شهرکرد است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ورود راه آهن به
چهارمحال و بختیاری از خواســتههای مردم
این استان اســت ،تأکید کرد :دولت با جدیت

چاقسالمتی

ایران زمین
امتیاز بزرگ روستاها
برای جذب گردشگر
گردشگری در چابهار
رضا محبوبی

خبرنگار استانها

«چابهار آیینه گردشگری در سیستان و
بلوچستان اســت و باید در آینده نزدیک
به عنــوان قطــب گردشــگری جنوب
شرق کشور مطرح شــود ».این را ایوب
درویشــی فرماندار چابهــار میگوید و
ادامه میدهد« :با توجه به طرح توســعه
سواحل مکران باید بتوانیم با ادله محکم
از داشــتهها و نعمتهای خــدادادی به
نحو احســن اســتفاده و آنها را به مزیت
تبدیل کنیم ».سیســتان و بلوچســتان
ظرفیتهای زیادی برای گردشگری دارد
و در این میان شــاید بیــش از هر بخش
دیگر بتوان روی چابهار برای درآمدزایی
و رونق اقتصادی در این زمینه حســاب
کرد.
درویشــی میگوید« :هما نطور که در
بخش صنعت از قبیل پتروشیمی و فوالد
به امید خدا در آینــده نزدیک به عنوان
هاب معرفی خواهیم شد ،در گردشگری
نیز باید به سمت و سویی حرکت کنیم که
به عنوان هاب گردشــگری جنوب شرق
کشور مطرح شویم،چرا که این دو نه تنها
با هم هیچ منافاتــی ندارند ،بلکه مکمل
یکدیگرند».
به گفته فرماندار چابهار ،سرمایهگذاری
در حوزه گردشگری قابل قیاس با بخش
صنعت نیست ،بدین گونه که اگر بخشی
از سرمایهگذاریهایی که در صنعت انجام
گرفته در گردشگری صورت میپذیرفت،
یقینــا انقالبــی در گردشــگری پدید
میآمد .اما چه مشــکالتی در این بخش
وجود دارد؟ درویشــی میگویــد« :ما
باید تغییــر در نوع نگاه به گردشــگری
را مد نظر قرار دهیم زیــرا با وجود ۵۴۰
کیلومتــر ســاحل زیبــا و دیدنی حتی
یک شــناگاه ســالم در منطقه نداریم».
ســکونت 64درصداز جمعیت چابهاردر
روســتا خود یک امتیاز برای گردشگری
محســوب میشــود ،چرا که میتوان از
آن به عنوان بســتر بومگردی اســتفاده
کرد.

این پروژه را پیگیری میکند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به
اینکه ورود راه آهن به چهارمحال و بختیاری
زمینه ساز افزایش سرمایهگذاری در این استان
است ،تأکید کرد :ورود راه آهن به چهارمحال و
بختیاری سرعت توسعه این استان را چنیدن
برابر میکند.
وی تأکید کرد :هم اکنون بخشی قابل توجهی
از این پروژه انجام شده است و در تالش هستیم
این پروژه هرچه سریعتر تکمیل شود.

معاون مهندســی و توسعه شــرکت آب و
فاضــاب کهگیلویه و بویراحمــد گفت:با
تکمیل مخزن جدید آب شرب بنسنجان،
آب مورد نیاز  ۲۵۰۰خانوار در شهر یاسوج
تامین خواهد شد.
به گزارش مهر ،مسعود مرادیان افزود :این
مخزن با ظرفیت  ۲۵۰۰مترمکعب در محل
مخزن قدیم بنســجان و در ضلع شــمالی
شهر یاسوج قرار دارد .مرادیان عنوان کرد:
عملیات اجرایی احداث این مخزن از بهمن
ماه سال گذشته آغاز شــده است و تاکنون
بیش از  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افــزود :هــدف از احداث ایــن مخزن
تامین و تقویت فشار آب مناطق بنسنجان،
دولتآباد ،بلوار کشــاورز و کوی مخابرات
است و تالش میشود تا این مخزن در موعد
مقرر یعنــی مهرماه جــاری تکمیل و وارد
مدار بهرهبرداری شــود .معاون مهندسی و
توسعه شرکت آب و فاضالب استان با اشاره
به در پیش بودن هفته دولت اظهار کرد :در
سال جاری شــرکت آب و فاضالب استان
 ۴پروژه مهم تامین و اصالح شــبکه آب در
نقاط مختلف استان را آماده بهرهبرداری و
کلنگزنی دارد.
مرادیان گفت :پروژه حفر و احداث یک حلقه
چاه آب شرب و اجرای خط انتقال در شهر
باشت و افتتاح ایستگاه دمدره دهدشت به
عنوان دو مورد از این پروژهها است.
وی افزود :پروژههای اصالح شــبکه توزیع
آب شهر یاســوج و حفر و تجهیز یک حلقه
چاه در شــهر دیشــموک نیز 2پروژه دیگر
قابل افتتاح و کلنگزنی در هفته دولت سال
جاری هستند.
مرادیان با اشــاره به اهمیت اجــرای این
پروژههــا در رفع مشــکالت آب شــرب
شهروندان در شــهرهای دهدشت ،باشت،
یاسوج و دیشــموک اظهار کرد :با افتتاح و
بهرهبرداری از این پروژهها بخش زیادی از
مشکالت مربوط به کمبود و افت فشار آب
این شهرها برطرف خواهد شد.

گپی با «علی اسفندیاری مهنی» خوشنویس و نقاش جیرفتی
خبرنگار استانها

«علی اسفندیاری مهنی» یکی از خوشنویسان و نقاشان
اســتان کرمان اســت که در منطقه محروم قلعه گنج
زندگی می کند .وی متولد  1354در جیرفت اســت و
حدود  5سال در منطقه محروم قلعه گنج به خوشنویسی
مشغول است و در این سالها شاگردان بسیاری را آموزش
داده است .اسفندیاری در جشــنواره عاشورایی جنوب
کرمان برگزیده بخش خوشنویسی شــد .در جشنواره
قرآن و عترت هم که چندی قبل برگزار
شد ،مقام اول خوشنویسی را کسب کرد.
در نمایشگاه گروهی پوستر که با عنوان
حجاب درجیرفت برگزار شــد شــرکت
داشــت و مقام نخست را کســب کرد.
همچنين لیال زارعی همسر اسفندیاری،
یکی از عکاسان حرفه ای در کرمان است.
با این هنرمند کرمانی گپی کوتاه زدیم.
هستید؟

این روزها مشغول چه کاری

به غیر از کارهای روزانه ،ایــن روزها تمرکزم را به تلفیق
نقش سفالینهها وســنگهای صابونی تمدن جیرفت با
خوشنویسی گذاشته ام .امیدوارم بتوانم احساس و دینم
را به تمدن بزرگ کرمان ادا کنم.
چطور به هنر خوشنویسی روی آوردید؟

از سال  73هنر خوشنویس را در محضر استاد غالمرضا
شــریفی آغازکــردم ودر ســال  74دومیــن مدرک
خوشنویسیام را دریافت کردم .در سال  ۸۷دوره ممتاز
خوشنویســی که معادل کارشناسی اســت را به پایان
رساندم و بعداز آن خط شکســته نستعلیق را به صورت
مکاتبهای با تهران زیر نظر استاد محمد حیدری پیگیری
کردم .ثمره این سالها برگزاری چند نمایشگاه گروهی
و انفرادی و تربیت بچه های محروم شهرستان قلعه گنج
بوده است.
نقاشی هم می کنید ،ارتباط این دو هنر
در چیست؟

همه هنرها به نوعی با هم ارتباط دارند و آگاهی تخصص

حذف حادثه از جاده های کرمان
حادثه خیزترین جاده کرمان دو بانده می شود .به گزارش ایرنا با تخصیص اعتبارات جدید حوزه راه ازسوی
مجلس شورای اسالمی ،جاده نوق -رفسنجان و محور زرند به عنوان حادثه خیزترین نقاط استان کرمان 2
باند ه می شوند.

در استان
نگاهی به کارنامه
مبارزه با قاچاق
در هرمزگان
از ابتدای امســال تاکنون  660تن کاالی
قاچاق در استان کشف و معدوم شده است.
به گزارش ایرنا« عزیزاهلل کناری» مدیر کل
امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان اظهار
کرد :این کاالها شامل انواع مواد غذایی ،لوازم
آرایشی و بهداشتی و محصوالت کشاورزی
و برخی اقــام دیگر بوده اســت.وی ارزش
این کاالهــای قاچاق را  4میلیــارد و 450
میلیون تومان اعالم کرد و افزود :دلیل معدوم
ســازی این کاالها نبود استانداردهای الزم
بهداشــتی و ورود غیر قانونی است.کناری
افزود :کاالهای قاچاق از کشورهای حاشیه
جنوبی خلیج فارس به هرمــزگان وارد و به
اســتانهای دیگرقاچاق میشود.این مقام
مسئول با اشاره به تالشهای انجام شده در
طول  4سال گذشته و برنامه ریزی و تأکید
ویژه استاندار هرمزگان برای مبارزه با قاچاق
در استان ،گفت :در این راستا مبارزه با قاچاق
به سمت شناخت ســرباندها و مسیرهای
اصلی و فرعی قاچاق کاال و شناسایی گرههای
مجوزی با هدف روان سازی تجارت خارجی
در هرمزگان سوق داده شد.
کشف کاالهای قاچاق در حاجی آباد

فرمانده انتظامی حاجی آباد نیز از کشــف
محمولهی کاالهای قاچاق در حاجی آباد خبر
داد .بیژن بارساالری گفت :مأموران انتظامی
شهرستان حین کنترل محورهای مواصالتی،
به یک دســتگاه اتوبوس در مقابل پلیس راه
گهکم مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را
متوقف کردند .وی افزود :مأموران در بازرسی
از اتوبوس مذکور 840ثوب البسه360،عدد
لوازم آرایشی199 ،جفت کفش100 ،کیلو
گرم میوه خارجی ،یک دســتگاه ماشــین
لباسشویی6،دســتگاه تلفن همــراه و یک
دستگاه اســپیلت قاچاق کشف کردند .این
مسئول انتظامی گفت :ارزش محموله مذکور
بنا به نظر کارشناســان یک میلیــارد ریال
برآورد شده است.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

در یک هنر باعث کمک و نوآوری در هنر دیگراســت .از
آنجا که خط شکســته ،ایرانیترین خط است ،آزادی
وحس رهایی در عین قانونمندی در آن موج میزند.
همین باعث شد که به صورت تخصصی این خط را دنبال
کنم .اما درباره نقاشــی نیز باید بگویــم از همان کالس
اول ابتدایی کتاب ها را بیشــتر به خاطر تصاویر داخل
آنها دوست داشــتم و چندان در پی درس و محفوظات
درسی نبودم و همیشه در مدرسه مقام های بسیاری را
کسب می کردم .برخی مواقع هم در دوران دبیرستان به
میدان کمنزیل در جیرفت مــی رفتم و تصویر میدان را
طراحی می کردم.
وضعیت خوشنویسی را در
استان کرمان چطور ارزیابی می کنید؟

خوشــبختانه انجمــن خوشنویســان
در جیرفت  30ســال اســت فعالیت دارد
و برنامــهاش موافق برنامه هــای انجمن
خوشنویســان ایــران اســت .امــا هنر
خوشنویســی متعلق به کرمان نیســت و
زمینه این هنر در مقایسه با شهرهای گیالن
و قزوین ضعیف تر است .با این حال چند
سالی اســت هنرمندان خوبی در استان
حرف های زیادی برای گفتن دارند .یکی از چالش های
هنرمندان حمایت نشدن از آنهاست .اداره کل فرهنگ
وارشاد اسالمی استان انگار در زمینه حمایت از هنرمندان
هیچ برنامه ای که بتواند برای هنرمندان اندکی آسودگی
خیال بیــاورد ،ندارد .ادامه حیات هنر و کار شــاخص و
ماندگار و تبدیل به قطب خوشنویسی و نقاشی مستلزم
هزینه فراوان است که هنرمند با تمامی سختی ها در این
زمینه متکی به خودش است.
بگویید؟

از تربیت شــاگردان در منطقه قلعه گنج

خوشبختانه چند سالی اســت که در این زمینه فعالیت
دارم و از آن راضی هســتم .منطقه قلعــه گنج با وجود
محرومیت های بســیار در زندگی ،جوانان با استعدادی
دارد و آنها عالقه بســیاری به هنر دارند .اما متاســفانه
جشنواره خیلی کم در این منطقه و شهرستان جیرفت
برگزار می شود ،با کمی سرمایه گذاری و البته حمایت،
هنر می تواند راهگشا و در رفع محرومیت مردم و جوانان
مفید باشد.

خبرخوان چهارمحال و بختیاری
فارس /افزایش  2درصدی سبوس به آرد مصرفی نانوایی های چهارمحال و بختیاری.
ایرنا /استاندار :طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری برگشت ناپذیر است.
تسنیم /پروازهای فرودگاه بین المللی شهرکرد تکمیل می شود.

استانی

نشست زمین در چهارمحال و بختیاری

مسئوالن محیطزیست در مورد بحران بزرگ فرونشست زمین در دشتهای استان هشدار دادند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
اقلیم
چهارمحــال و بختیاری بــا تأکید بر
بحرانــی شــدن و گســترش پدیده
فرونشست زمین در اســتان اظهار کرد :در صورت
ادامه این روند در آینــده ای نزدیک ،دومین بحران
زیست محیطی سالهای اخیر کشور در این استان
حادث میشود.
به گزارش ایرنا« علی محمدی مقدم» در نشستی با
مسئوالن تشکلهای زیست محیطی و منابع طبیعی
استان اظهار کرد :پدیده نشست زمین در چهارمحال
و بختیاری به گونه ای در حال گســترش است که
در صورت انجام نشدن اقدامات پیشگیرانه با صرف
هزینههای هنگفت قابل جبران و کنترل نیست.
وی افزود :دشت خان میرزای لردگان با اجرای برخی
طرحهای کشاورزی به منظور افزایش تولید ،بدون
توجه به اثرات مخرب زیست محیطی و بلند مدت این
طرحها و به دنبال برداشتهای بی رویه از سفرههای
آب زیرزمینی و حفر بیش از حد چــاه ها ،به کویر
تبدیل شده است.
محمدی مقدم ادامــه داد :در حالــی که وضعیت
نشست  4میلیمتری ساالنه زمین از سوی اتحادیه
اروپا بحران اعالم میشــود طبق گزارش شــرکت
آب منطقه ای استان ،دشت شــهرکرد  56و دشت
خانمیرزا بیش از 70سانتیمتر نشست داشته است.
وی ،همچنین از کشت برخی گونههای زراعی آب
بر در مناطقی از چهارمحال و بختیــاری که با کم
آبی مواجه است اظهار تاسف کرد و افزود :در شرایط
کنونی داشتن مجوز حفر چاه برای بهرهبردار نباید به
معنای اجازه مصرف منابع آبی برای هرنوع کشت و

زراعتی قلمداد شود.
محمدی مقدم ،تدوین الگوی کشت برای دشتهای
مممنوعه استان را ضروری دانست و بیان کرد :آب
منافع عمومی است و کشاورزان برای مصرف آن باید
ملزم به تبعیت از الگوهای کشــت متناسب با اقلیم
منطقه شوند.
وی با بیان اینکه صدور غیر کارشناسانه مجوز حفر
چاه ،در آینــده ای نزدیک خــاک و عوامل تولید را
نابود میکند ،اظهار کرد :با ادامه این روند تعطیلی
کشاورزی حتمی است.
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری چهارمحال و
بختیاری بیان کرد :البته برخی اقدامات اخیر سازمان
جهاد کشاورزی اســتان برای تغییر الگوی کشت و
افزایش راندمان تولید در ســطح مورد بهره برداری
قابل تقدیر است.
علی محمدی مقدم ادامه داد :استانداری نیز طرحی
با عنوان «نکاشــت » مبنی بر توقف کشاورزی در
مناطقی که برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی
انجام میشــود را به دولت پیشنهاد داده که معادل
درآمد ساالنه این کشاورزان به ازای توقف کشت به
آنان یارانه پرداخت میشود.
وی با بیان وابستگی 38هزارخانوار به منابع طبیعی
استان از مسئوالن ذیربط در سوخت رسانی به این
خانوارها و روستاهای جنگل نشین سخت گذر ،اقدام
هرچه سریعتر برای تامین سوخت این مناطق و حل
مشکالت معیشتی برای کاهش وابستگی این افراد
و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی را خواستار شد.
وی در این نشست تشــکلهای زیست محیطی و
منابع طبیعی را بازوان توانمند و یاریرســان منابع

عکس :ایسنا

طبیعی در حفظ و حراست از منابع ملی عنوان و از
تالش آنان در جلب مشارکتهای مردمی برای مهار
آتش سوزیها تقدیر کرد.
دبیر شبکه تشکلهای محیط زیستی و منابع طبیعی
چهارمحال و بختیــاری نیز ،برگــزاری دورههای
آموزشــی برای اعضا و فعاالن این تشــکل ها ،فقر
فرهنگی و نبود اطالع رســانی کافی از فعالیت این
انجمنها به خصوص در جوامع محلی را از مشکالت
حوزه فعالیت تشکلهای زیست محیطی برشمرد.
«لیال اخالصی» افزود :این تشــکلها حلقه واسط
بین مردم و دولتمردان و ظرفیت مطلوبی در قالب

مشاوران سازمانهای دولتی به شمار میروند.
وی بیان کرد :این درحالی اســت که به دلیل نبود
تشــکلهای تخصصی در اســتان ،همچنان پیکره
دبیرخانه این تشکلها از وجود افراد متخصص بی
بهره است.
وی اعــام کرد :یــک میلیون و 90هــزار هکتار از
عرصههای طبیعی چهارمحال وبختیاری را مراتع و
 307هزار هکتار را جنگلها شامل میشود که 86
درصد از ســطح منابع طبیعی این استان را به خود
اختصاص داده است.

کشت گیاهان دارویی در باشت
در  45هکتار از اراضی شهرســتان باشــت از توابع اســتان
گیاه
کهگیلویه و بویراحمد گیاهان دارویی کاشته شده است .مدیر
اداره جهاد کشاورزی باشت با اعالم این خبر به تسنیم گفت:
کشت محصوالت کشــاورزی در شهرستان باشت آغاز شــده است .جواد
شمشیری افزود 700 :هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان باشت زیر کشت
صیفی رفته است .مدیر اداره جهاد کشاورزی باشت تصریح کرد :در کشت

تابستانه در اراضی کشاورزی این شهرســتان برنج  330هکتار ،ذرت 350
هکتار ،ماش  290هکتار ،کنجد  15هکتار و لوبیا نیز  10هکتار کاشته شده
است .شمشیری عنوان کرد :کشت تابستانه برنج و صیفی سالجاری نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است .وی ادامه داد :سال گذشته
در شهرستان باشت  233هکتار برنج و  550هکتار صیفی کاشته شده بود.
مدیر اداره جهاد کشاورزی باشت خاطرنشان کرد :کشت ذرت در سال جاری

روزیروزگاری

هنر می تواند راهگشای محرومیتها باشد
رضا رنجبران

02123023914

بناهای تاریخی؛ از ثبت ملی تا تخریب محلی

تعداد کم و محدود آثار و بناهای تاریخی بندرعباس ،اهمیت چندانی برای ساکنان بومی آن ندارند

از بین آثــار تاریخی بندرعباس که شــامل مجموعه
برکههای باران با  4برکه ،عمــارت کالهفرنگی ،برکه
گِرد  22بهمــن ،برکه طولی  22بهمــن ،حمام گپ،
حمام گلهداری ،مســجد گلهداری ،خانه گلهداری و
قاجار و خانه شریف میشود تنها قدمت  2مورد ابتدایی
این فهرست به زمان صفویه باز میگردد و سایر بناها
یا در انتهــای دوران قاجار و یا اوایل پهلوی ســاخته
شدهاند و بر اساس قانون حفظ آثار ملی مصوب سال
 ،1309بناهای دوران قاجاریه ،آثار تاریخی محسوب
نمیشوند.
به گزارش مهر ،عمارت کالهفرنگی که در مرکز حوزه
علمیه بندرعباس واقع شده و مجموعه برکههای باران
جزء محدود بناهای تاریخی باقیمانده شهر از دوران
صفویه هستند که هر  2در فهرست آثار ملی به ثبت
رسیدهاند.
پس از این  2بنا ،تنها  7بنا متعلــق به دوران قاجار و
یک بنا متعلق به دوران پهلوی در این شهر باقی مانده
که از معدود بناهای با قدمت پیش از انقالب اسالمی
هستند .میراث فرهنگی و شهرداری بندرعباس برای
حفظ هویت معماری ســنتی شــهر باید مانند سایر
شهرهای کشور ،پیش از تخریب ،این بناها را از مالکان
خریداری و بــرای آیندگان حفــظ میکردند .اما در
همین شرایط فقر بناهای تاریخی در بندرعباس ،یکی
از  3خانه تاریخی شــهر که نشاندهنده نوع معماری
منطقه بود امسال با شکایت مالک ،ابتدا از فهرست آثار
ملی خارج و ســپس تخریب شد« .اشکان مختاری»
معاون میــراث فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری هرمزگان ،علت خروج این
خانه از فهرست آثار ملی را شکایت مالک و ُحکم دیوان
عدالت اداری عنوان کرد و گفت« :با شکایت مالک خانه
احمدی ،دیوان عدالت اداری رای خروج این خانه از
فهرســت آثار ملی را صادر کرد .مالک برای خروج بنا
از فهرســت آثار ملی که در  9اردیبهشت سال  82به
شماره  8509به ثبت رسیده شکایت کرد و در دادگاه
و دیوان عدالت اداری توانست به نفع خود رای بگیرد.
تخریب بنا در شرایطی انجام شد که حکم خروج بنا از
فهرست آثار ملی به اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری هرمزگان ابالغ نشده بود ».معاون
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هرمزگان
اضافه کرد« :شهرداریها هم بر اساس قانون در زمینه
حفظ بناهای تاریخی ساخته شده قبل از سال 1340
مســئولیت دارند و باید وظیفه خود را در این زمینه
انجام دهند .شاید علت تخریب این بنا موقعیت مناسب
تجاری آن باشــد اما باید به این نکته توجه داشت که
شهر بندرعباس از نظر بناهای تاریخی با کمبود روبه
رو است .در شــرایطی که کشــورهای حاشیه خلیج

بناهای تاریخی هرمزگان در خطر تخریب -عکس :ایسنا

فارس با احداث بنا اقدام به تاریخسازی و هویتسازی
برای خود میکنند ما با دست خود ،نشانههای هویت
تاریخی خود را از بین میبریم» .
«ســاعد ُدرجی» ،نماینده دیوان عدالــت اداری در
هرمزگان ،درباره پرونده خانه احمدی گفت 2« :قانون
برای ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی وجود دارد
که یکی مصوب سال  1309و دیگری مصوب 1352
است .بر اساس قانون  1309اثری واجد شرایط ثبت
در فهرست آثار ملی است که قدمت آن به دوره زندیه
برسد و قانون مصوب ســال  1352هم اثری را حائز
ثبت در فهرســت آثار ملی میداند که دارای  2شأن
تاریخی و ملی باشد .دیوان عدالت اداری بر اساس این
 2قانون برای خانه احمدی و سایر بناها اقدام به صدور
رای میکند .قانونگذار تعریف روشــنی ازشأن ملی و
تاریخی ارائه نکرده و آن را به عرف واگذار کرده است».
«نیما صفا» ،یکــی از فعاالن فرهنگی و کارشــناس
حقوق ،درباره تخریب خانه احمدی گفت« :خألهای
قانونی و نبود مشــوقهای مالی باعث شــده مالکان
خانههای تاریخی ثبت شــده در فهرســت آثار ملی،
بتوانند آنها را از این فهرست خارج کنند .ثبت آثار ملی
دارای ضوابط و چارچوبهای شکلی است و چنانچه
میراث فرهنگی آن ضوابط شکلی را رعایت نکند ،مالک
میتواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ،ضمن
اثبات وجود نقایص قانونی ثبت ملک ،از دیوان بخواهد
با صدور حکمی آن را از این فهرست خارج کند .میراث
فرهنگی باید در زمان ثبت اثر ،موضوع را به مالک آن

ابالغ کند و این ابــاغ دارای معیار و چارچوب خاص
حقوقی و رسمی است و صرف اطالع و تماس تلفنی
ابالغ محسوب نمیشود».
این فعــال فرهنگی افزود« :اطالعــی از چند و چون
محتویــات پرونده حقوقــی و ایراداتی کــه مالک با
استناد به آن توانسته خانه احمدی را از فهرست آثار
ملی خارج کند ندارم ،اما به نظر میرســد به طریقی
برای قضات دیوان عدالت اداری مســجل شده یکی
از معیارهای شــکلی و یا ماهوی قانونهای مربوطه
در زمان ثبت این بنا رعایت نشــده است .قانون ثبت
آثار ملی با عنوان «راجع به حفظ آثار ملی» به دلیل
کینه و حسادت حکومت پهلوی از خاندان قاجار ،به
گونهای تدوین شده که بناهای دوره قاجار امکان ثبت
در فهرست آثار ملی نداشته باشند و مسئوالن سازمان
میراث فرهنگی و نمایندگان مجلس در گذر زمان آن را
به روز نکردهاند ».به گفته صفا ،اگر چنین نبود قدرت
افکار عمومی میتوانست دســتگاههایی مثل میراث
فرهنگی  ،شــهرداری و شورای شــهر بندرعباس را
مجاب کند تا با تخصیص اعتبار و همکاری با یکدیگر،
این قبیل بناها را تملک کنند.
اگر حساســیتها و همکاریهای بین بخشی بیشتر
نشود هیچ بعید نیست سرنوشت خانه احمدی برای
اندک بناهای تاریخی باقیمانده تکرار شــود و خانه
شریف ،خانه گلهداری و سایر بناهای تاریخی این شهر
پیش چشــم مردم بندرعباس زیر تیغ لودرها ویران
شوند و جای آنها را مجتمعهای تجاری بگیرد.

3

نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  1295هکتار بوده کاهش چشمگیری
داشته است .شمشیری عنوان کرد :در  45هکتار از اراضی شهرستان باشت
گیاهان دارویی کاشته شده است .وی افزود :از این میزان اراضی کشت غالب
به لیمو  40هکتار و استویا و نعناع فلفلی نیز  5هکتار بوده است .مدیر اداره
جهاد کشاورزی باشت اضافه کرد :در این شهرستان  18هزار و  500هکتار
اراضی دیم و آبی و  4هزار هکتار نیز باغ وجود دارد.
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از میان خبرها
 8میلیارد تومان تسهیالت
تولید در هرمزگان
از ابتدای امسال تاکنون 8میلیارد و  700میلیون تومان تسهیالت
رونق تولید در استان پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا« خلیل قاسمی» اظهار کرد :این تسهیالت به 13
طرح تولیدی در استان پرداخت شده است.
وی عنوان کرد :با ابالغ بانک کشاورزی ،وامهای زیر  100میلیون
تومان طرحهای کشــاورزی که پس از تمدید و تجمیع به باالتر
از  100میلیون تومان رسیده بود ،مشــمول بخشودگی جرایم و
دیرکرد میشود.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان بیان کرد :در
جلســه کارگروه رفع موانع و تســهیل امور مقرر شد مشکل برق
شهرک صنعتی بندرلنگه تا هفته آینده رفع شود.
قاســمی عنوان کرد :در این کارگروه پرداخت  12میلیارد تومان
تسهیالت برای  8طرح تولیدی در هرمزگان نیز تصویب شد.
وی اظهار کرد :بامسال که به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال نامگذاری شده ،پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی
راکد و نیمه فعال در اولویت برنامههای استان است.
قاســمی با بیان اینکه دولت برای رفع موانع تولید مصمم است،
افزود :تنها در سال  95افزون بر هزار و  81واحد تولیدی در کشور
به چرخه تولید بازگشت.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمزگان گفت :سال گذشته بیش از  244میلیارد تومان تسهیالت
رونق تولید به  706متقاضی حوزه تولید و صنعت استان برای خروج
از رکود پرداخت شده است.

برآوردخسارتسیلبهکشاورزیلنده
رئیس جهاد کشــاورزی لنده از توابع کهگیلویهوبویراحمد گفت:
ســیل و طوفان اخیر  30میلیارد ریال به بخش کشــاورزی این
شهرستان خسارت وارد کرده است.
مختار مشهدی زاده در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد :وقوع سیل و
طوفان شــدید در این فصل گرم از سال خسارات زیادی به بخش
کشاورزی و دامی وارد کرد.
وی بیان کرد :این بارندگی سبب تخریب زمینهای زراعی دیم،
آبی و تخریب محصوالت کشاورزی ازجمله ذرت ،کنجد ،حبوبات،
برنج و باغها شده است.
مشــهدی زاده عنوان کرد :در این بارندگی سیلآســا کانالهای
کشاورزی ،استخرها ،قناتها و جادههای بین مزارع نیز بهشدت
دچار خسارت شدند.
بر اساس این گزارش ،بیش از  10هزار هکتار زمین کشاورزی در
شهرستان لنده وجود دارد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :
چاپ :پیام رسانه(همدان) ،روزتاب (تهران) ،رسانه برتر(اصفهان)

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
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اخبار روز
پرداخت طلب گندمکاران ایالمی

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایالم
از پرداخت مطالبــات گندمکاران ایالمي تــا نیمه دوم
شهریورماه خبرداد.
كامران سليماني پور به همشهری گفت :در صورت تامين
اعتبار تا نيمه دوم شهريور ماه  45ميليارد تومان مطالبات
باقي مانده گندمكاران پرداخت مي شود.
وی ادامه داد :تاکنون بیــش از ۵۰تا۶۰در صد مطالبات
گندمکاران شهرستان های شمالی و ۱۰۰درصد مطالبات
گندمکاران شهرستان های جنوبی استان پرداخت شده
است .سليماني پور اظهاركرد :با پایان یافتن فصل برداشت
گندم  ۲۲۵هزار تن گندم معمولی و دروم در سال زراعی
 ۹۵-۹۶از گندم زارهای استان ایالم برداشت شده است.
وي اضافه کرد ۱۶۷ :هزار تن از این میزان گندم خریداری
شده را گندم معمولی و  ۵۸هزار تن گندم مابقی را گندم
دروم تشکیل داده است و در مقایسه با  ۲۶۵هزار تن سال
زراعی  ۹۵ - ۹۴که رکورد محسوب می شود ،کاهش ۴۰
هزار تنی را نشان می دهد.

موفقیت دانش آموزان بروجن در آکادمی
ریاضی روسیه

دانش آموزان بروجن دیپلم افتخارآکادمی ریاضی روسیه
را کسب کردند.
مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری ازکسب
دیپلم افتخار از آکادمی ریاضی روســیه توســط دانش
آموزان پســرنخبه دبیرســتان نمونه شهرستان بروجن
خبرداد.
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش استان ،بهروز
امیدی با اعالم این خبر افزود :تیم ریاضی استان متشکل
از دانش آمــوزان عمادالدین رســولی ،محمدحســین
اســماعیل زاده و محمدحسین ســلیمی به سرپرستی
قربانعلی نصیری توانستند در مرحله نهایی تورنمنت بین
المللی ریاضی مسکو در کالس خلق و تکمیل پروژه های
ریاضی این افتخار را کسب کنند.

کالس های درس جدید در ریگان

 48کالس درس به آموزش و پرورش ریگان تحویل شد.
فرماندار ریگان گفت :آموزش و پرورش این شهرستان در
مهرماه شاهد افتتاح  ۴۸باب کالس درس است.
امین باقری در گفتوگو با فارس با اشــاره به ســاخت
تعدادی واحد آموزشــی توسط خیران در این شهرستان
اظهار کرد :تعداد  ۹واحد با پیشــرفت مطلوب در مهرماه
امسال به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود :این واحدهای آموزشی در روستاهای محروم
این شهرستان جایگزین مدارس غیراستاندارد میشوند و
برای ساخت آنها بالغ بر  ۶۰میلیارد ریال هزینه شده است.
فرماندار ریگان با اعالم اینکه بنیاد خیریه برکت و علوی
به زودی  10واحد آموزشــی را در این شهرستان احداث
میکنند ،بیــان کرد :تاکنون خیران در این شهرســتان
 24واحد آموزشــی را احداث کردهانــد و تعدادی از این
واحدهای آموزشی مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه واحدهای آموزشــی غیراســتاندارد در
شهرســتان ریگان جان دانشآمــوزان ریگانی را تهدید
میکند ،خواســتار اهتمــام جدی خیران در ســاخت
واحدهای آموزشی در این شهرستان شدند.

اصالح نقاط حادثه خیز بین  2استان

 13نقطه حادثه خیز محور کوهرنگ  -مســجد سلیمان
حدفاصل دو اســتان چهارمحال و بختیاری و خوزستان
اصالح می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال و
بختیاری با اعالم این خبر به مهــر اظهار کرد :این تعداد
نقطه پرحادثه بــا اولویت در طــول  70کیلومتر محور
کوهرنگ به سمت استان خوزســتان شناسایی شده که
پیش بینی می شــود تا پایان شهریورماه عملیات اصالح
این محورها اجرایی شود.
احمد جمشــیدی افزود 2 :گروه راهداری با  10دستگاه
کامیون ،بولدوزر ،لودر و گریدر با هدف کاهش تصادفات،
افزایش ایمنی محور و تردد با سرعت در حال اجرای طرح
هستند.
وی تصریح کرد :محور کوهرنگ به سمت استان خوزستان
یکی از محورهای اصلی این اســتان اســت که به دلیل
کوهستانی بودن بیش از  6ماه از سال تحت تاثیر مشکالت
ناشی از بارش برف و باران است.
براســاس گزارش های اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای چهارمحال و بختیاری  200نقطه حادثه خیز و
پیچ خطرناک و  151گردنه شناسایی شده و کد دار در این
استان وجود دارد.

ساخت سریع بازارچههاي مرزی ایالم

معاون اقتصادی استانداری ایالم از تسریع در روند اجرای
بازارچه های مرزی چیالت و چنگوله در ایالم خبر داد.
حشمت اهلل عسگري در گفت و گو با همشهری افزود :روند
واگذاري اراضی ملی برای احــداث و راه اندازی بازارچه
های مرزی ،تأمین زیرســاخت های الزم در بخش های
آب شرب ،برق و مخابرات ،جاده های دسترسی و تأمین
امنیت از آخرین مباحث مطرح شــده در بحث بازارچه
مرزی جدید ایالم بوده است.
وي با اشاره به تالش ها و رایزنی های انجام گرفته با طرف
عراقی برای تســریع در روند اجرای بازارچه های مرزی
چیالت و چنگوله گفــت :روند احداث ایــن بازارچه ها
درصورت همراهی وهماهنگی بیشترکشورعراق سرعت
بیشتری می گیرد.
عسگري همچنین برتهیه طرح جامع بازارچه های مرزی
پس از تعیین محدوده های ارضــی و برآورد هزینه های
زیرســاخت این  2بازارچه تأکید کرد.وی گفت :پیگیری
وضعیت پیشــرفت نمایشــگاه توانمندیهای استان در
شهرکوت کشورعراق ونمایشــگاه بین المللی استان از
دیگرمباحث مطرح شده دراستان است.

دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در سیستان و بلوچستان:
شکوهی فر  -زاهدان  -خیابان مولوی -20تلفن05433220511:

ِگلفشان؛ دیدنی و فراموش شده

دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در سمنان:
خانم مومن  -سمنان  -میدان کوثر  -بلوار قائم  -ساختمان
آفتاب  -واحد  - 4تلفن02333349580 :

این پدیده منحصر به فرد طبیعی بدون گردشگر روزگار میگذراند
«گِلفشــان پیــرگل» خاش در
طبیعت سیستان و بلوچستان در حسرت
گردشگر مانده است.
به گزارش ایرنا ،گلفشان طبیعی پیرگل یکی از
آثار بسیار دیدنی و جذاب و از موهبتهای الهی
شهرستان خاش است که میتواند به عنوان یکی
از مهمترین جاذبههای گردشــگری سیستان
و بلوچستان محسوب شــود ،اما به دلیل وجود
برخی بی مهریها به دســت فراموشی سپرده
شده است.
«محمد قلندرزهی» از ساکنان منطقه سرتالپ
خاش در این مورد بیان کرد :باید راه دسترسی
کیفی به همراه امکانات الزم در این مکان مهیا
شود تا گردشگران برای مراجعه به آنجا با مشکلی
رو به رو نشوند.
وی اظهار کرد :هر ســال دهها گردشگر از نقاط
مختلف سیستان و بلوچستان و استانهای دیگر
کشور برای دیدن گلفشــان پیرگل به منطقه
سفر میکنند و از وجود چشمههای گل متحیر
میشوند ،اما به علت نبود مکانی برای استحمام
گِل و امکانات رفاهی و جاده مناسب از آمدن خود
به این منطقه پشیمان میشوند.
«دادشاه قلندرزهی» یکی دیگر از اهالی منطقه
گفت :بسیاری از پژوهشــگران و محققان آثار
طبیعی و زمین شناسان به منطقه پیرگل سفر
کرده اند و به ابهت این گلفشان پی برده اند.
وی ادامــه داد :گلفشــان پیرگل واقعــا زیبا و
تماشــایی است ،اما زیرســاخت مناسبی برای
حضور گردشگران ندارد.
«ضرغام بامری» از معتمــدان منطقه کارواندر
ن پیــرگل پدیده ای
خاش نیز گفت :گل فشــا 
بسیار جالب ،مهیج و سرشار از جذابیت است که
با وجود فاصله زیاد با دریا اما با جزر و مد دریا از
دل زمین گل به بیرون پرتاب میکند.
وی افزود :گلفشانها همواره در کنار دریا وجود
دارند ،اما وجود گلفشــان پیرگل در خاش در
فاصله ای بســیار دور از دریــا و در میان 2کوه
آتشفشانی «تفتان و بزمان» قدرت خداوند را در
زمین نشان میدهد.

مواهب و نشانههای الهی در روی زمین ،بسیار
رنج آور است.
تالش برای توسعه زیرساخت

بامری اظهار کرد :گل فشانها پدیدههای طبیعی
و همانند آتشفشان هستند که به صورت تپهای
مخروطی هستند و به جای گدازه ،از دهانه آن
گاز همراه با گل خارج میشود و مخروطهایی به
شکل تکی و در برخی مناطق یک یا چند مخروط
کوچکتر و فرعی تشکیل میدهند.
درباره گلفشان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
خاش بیان کرد :گلفشان پیرگل در لفافه گلهای
رس و مارن ،بدون هیچ گیاه و سبزه ای در اطراف،
منحصر و تک افتــاده در فاصله حــدود 400
کیلومتری ســاحل دریای آزاد ،منظرهای زیبا
از عارضه جغرافیایی به نمایش گذاشته است.
«جواد عرب مجاهد» افزود :خاک حاشــیهای
پیرگل که ترک برداشته و خشک و نیمه خشک،
تکه تکه شده و با رنگی شبیه خاک کائولین(خاک
زرد) اســت ،جالیی زیبا به فضای بین کوههای
سپیدپوش تفتان داده است.
وی ادامه داد :گل افشــان پیــرگل در پهنهای
با وســعت تقریبــی  7هکتــار در منطقهای با
خاکهای زرد رنگ و عاری از هر گونه پوشــش
گیاهی قرار گرفته است.

روستاهای هرمزگان؛ محور گردشگری
معــاون گردشــگری میــراث
گردشگری فرهنگــی هرمــزگان گفــت:
روســتاها در هرمــزگان محور
گردشگری و جذب گردشگر میشوند.
به گزارش مهر ،به نقل از میــراث فرهنگی و
گردشــگری هرمزگان ،فائقه اتابک در جلسه
ارزیابی تولید و اشــتغالی روســتاهای هدف
گردشگری استان با اولویت تدروئیه و بخوان
بیان کــرد :با توجه به نامگذاری ســال  ۹۶به
عنوان سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال
و همچنین برنامه پنجم توسعه ،طرح ارزیابی
ظرفیت تولید و اشتغال در روستاهای مستعد با
هدف رونق کسب و کار محلی و ایجاد اشتغال
پایدار در روســتاهای هدف گردشــگری در
دستور کار اســت.وی با بیان اینکه اقدامات
اجرایی در این  2روســتا با ظرفیت مشترک
دستگاههای مرتبط در ســال جاری صورت
میگیرد ،افزود :با بهره گیری از تمهیدات همه
جانبه ،طرحهای توســعه گردشگری در سال
جاری در این روستاها اجرایی خواهد شد.

معاون گردشــگری هرمزگان ادامه داد :برای
بهره گیری مطلوب در حوزه گردشگری در این
 2روستا ،حداقل  2واحد اقامتگاه بوم گردی راه
اندازی خواهد شد.
وی افزود :گردشگرانی که به مناطق روستایی
سفر میکنند تا از جاذبههای طبیعی و اقلیمی
روســتاها دیدن کنند نباید دغدغه اسکان و
پذیرایی در روستاها را داشته باشند بلکه باید
بتوانند در محیطی مناســب در این مکانها
اقامت کنند.
اتابک با بیان اینکه در حوزه گردشــگری با
مشــارکت ارگانهای مرتبط ،طبــق برنامه
زمانبندی ظرفیت ســازی و توانمند ســازی
جامعه محلی انجام میگیرد ،بر لزوم توســعه
معابر روستایی در سال ۹۶تاکید کرد.
در ادامــه اشــکان مختاری ،معــاون میراث
فرهنگی هرمزگان افزود :رعایت معماری ویژه،
حفظ بافت سنتی روستاهای هدف گردشگری
و همچنین توجه به مقاوم سازی اولویت این
اداره کل در مناطق هدف گردشگری است.

خبرخوان کرمان
فارس /معاون آمار وفناوری اطالعات دادگستری کل اســتان کرمان :طبق آمار در  4ماه ابتدایی
سال جاری به طورمتوسط هر 62دقیقه یک پرونده طالق وارد دادگستری استان کرمان شده است.
ایرنا /رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان جیرفت از کسب نایب قهرمانی مسابقات کشتی آزاد
کشور توسط آریا کریمی نونهال جیرفتی خبر داد.
تسنیم /بسیج حقوقدانان استان کرمان ازحیث عملکرد حائز رتبه دوم کشور شد.
باشگاه خبرنگاران /مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی کرمان ازنجات خانواده گرفتار
درکوه های صاحب الزمان (عج) خبرداد.

خبرخوان سیستان و بلوچستان
پایگاه خبری پلیس /سردار محمد قنبری با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی
به سمت فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شد.
ایرنا /نماینده سازمان ملل :تاالب هامون را می توان با کمک همسایگان احیا کرد.
فارس /ستوان یکم وحیدرضا رسولی جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان در
درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
تسنیم 62 /قطعه طوطی کوتوله قاچاق در ایرانشهر کشف شد.

خبرخوان کهگیلویه و بویراحمد
ایرنا /مشاهده یک قالده پلنگ در کوه نور کهگیلویه و بویراحمد.
ایسنا15 /طرح آبرسانی روستایی درکهگیلویه وبویراحمد درحال اجراست.
مهر /مدیرکل ورزش وجوانان کهگیلویه وبویراحمد«:رضا راســتین» رزمی کارجوان این استان
درسیزدهمین دوره رقابت های بین المللی کاراته جام«وحدت ودوستی» به مقام سوم دست یافت.
تسنیم /کسب2مقام سومی دررقابتهای بوکس کشورتوسط تیم کهگیلویه و بویراحمد.

عرب مجاهد افزود :در قسمت باالی تپه ماهورها
تعداد زیادی مخــروط قدیمی و خاموش وجود
دارد که بعد از چند ســال فعالیــت ،دهانه آنها
مسدود شــده و دهانه جدیدی به وجود آمده
است .وی اظهار کرد :رسوبات این گل فشان پس
از خشک شدن رنگی روشن پیدا میکند و رنگ
زرد را به معرض نمایش میگذارند.
بخشدار مرکزی شهرســتان خاش نیز گفت :با
توجه به اینکه رویکرد دولت توجه به ظرفیت
مهم گردشگری و توســعه زیرساختهای آن
بــوده ،در این زمینــه برنامه ایجــاد مجموعه
تفریحی و اقامتی ،ســاخت آالچیــق و فراهم
کردن زیرساختها با همکاری سایر دستگاهها
و ســرمایه گذاران بخش خصوصی در دستور
کار قراردارد.
مجتبی شجاعی بیان کرد :اثر ملی و طبیعی گل
فشان پیرگل از خواص منحصر بفرد گِل درمانی
برخوردار اســت که با فراهم کردن زمینههای
مناســبی از خصوصیات درمانــی آن میتوان
بهترین بهره را برد.وی افزود :بازگشایی و ساخت
راه دسترسی به گلفشــان پیرگل در کنار ایجاد
زیرســاختهای مورد نیاز آن با حمایت دولت
انجام میشود.وی بیان کرد :استفاده نکردن از

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 :

شجاعی اظهار کرد :خوشبختانه با حمایتهای
استاندار و مسئوالن اســتانی و فرماندار خاش
و مشــارکت ادارات راه و میــراث فرهنگــی،
قدمهای ارزشمندی برای ایجاد زیرساختهای
گردشگری این منطقه برداشته شده است.
بر اســاس این گزارش ،برخی از گل فشانهای
ایران خاموش یا غیرفعال و برخی دیگر فعال و
دارای فعالیت متناوبی هستند.
در فصول بارندگی ،فعالیت آنها بیشتر میشود،
اما گل آنها رقیق تر و سیال تر است و به صورت
سر ریز جاری میشــود و در فصول خشک تر
فعالیت آنها کمتر است و در عوض گل غلیظ تر و
به حالت انفجاری تر بیرون میریزد.
این الیهها دارای ســاختمان فلســی یا پولکی
هستند و با یکدیگر همپوشی دارند ،به گونهای
که جدیدترین الیه دربــاال و در راس مخروط
قرار میگیرد و قدیمیترین الیــه نیز به رنگ
روشن است.
همچنین گاهــی جریان گل غلیــظ در دامنه
مخروط نقوش مینیاتوری همانند گچ بریهای
قرنیز شکل را پدید میآورد.
از آن پس زمان خاموشی و مرگ گل فشان فرا
میرسد و فرسایش برآن غالب میشود و عمل
فرسایش در برخی موارد منجر به محو کامل گل
فشان میشود و اثری از آن بر جای نمیگذارد.
خاش با داشتن جاذبههای دیدنی فراوان مانند
قله آتشفشــانی نیمه فعال تفتان ،گل فشــان
پیرگل ،رودخانههای زیبای کارواندر و ایرندگان
و گزو و آثار متعدد و پرشماری طبیعی و تاریخی
و داشتن مردم مهمان نواز و نوعدوست در 185
کیلومتری جنــوب زاهدان مرکز سیســتان و
بلوچستان و در شاهراه محور توسعه شرق کشور
و نیز در مسیر رفت و برگشت زمینی مسافران
به مقصد چابهار ،ایرانشهر ،زاهدان و سراوان واقع
شده است.

سالمت
دندانپزشکی رایگان در ایالم
کلینیک سیار دندانپزشکی ایالم که
اهدایی از سوی وزارت بهداشت است
در هفته دولــت خدمات رایگان ارائه
می دهد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ایالم
با بیان این خبر به همشــهری گفت:
خدمات دندانپزشــکی بــه عنوان
گرانترین و پرهزینــه ترین خدمات
درمانی محســوب مــی گردند که
دسترسی آسان مردم و خصوصاً اقشار
کم درآمد و محروم به آن کمتر است.
علی دلپیشــه ادامه داد :با اســتقرار
این کلینیک ســیار دندانپزشــکی،
ارائه خدمات دندانپزشکی در مناطق
محروم و کم برخوردار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :دانشگاه با استفاده از توان و ظرفیت موجود
و نیروهای جهادی و داوطلب حوزه دندانپزشکی خدمات رایگانی را به جامعه هدف خود
در مناطق محروم ارائه خواهد کرد.
در ادامه قائم مقام رئیس دانشگاه در مشارکت های اجتماعی نیز با بیان اینکه نظام سالمت
به عنوان یکی از ارکان مهم خدمات ،نقش تعیین کننده ای در ارتقای سطح زندگی افراد
درجامعه دارد ،افزود :دسترسی اقشار گوناگون به تسهیالت وامکانات این حوزه ازعوامل
موثرحفظ و ارتقای سالمت جامعه خواهد بود.
محمدرضا صیدی ابرازکرد :ارائه خدمات دندانپزشکی توسط این کلینیک سیارمی تواند
نقش موثری درسالمت دهان ودندان اقشارکم درآمد در استان ایفا کند که ما به عنوان
متولیان سالمت قطعاً در راه این هدف تالش خود را به کارخواهیم گرفت.
وی خاطرنشان کرد :با همکاری وهماهنگی همکاران دندانپزشک و توجه ویژه ریاست
دانشگاه تالش خواهیم کرد که در مناطقی که کمترین بهره از خدمات دندانپزشکی را
دارا هستند ،بیشترین استفاده از این کلینیک سیار داشته باشیم.

خبرخوان هرمزگان
پانا /مدیرآموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس :مبینا وطن خواه دانش آموز پایه نهم
مرکز آموزش استعدادهای درخشان فرزانگان این ناحیه ،مدال نقره المپیاد اختراعات
جهانی کره جنوبی را کسب کرد.
پایگاه خبری پلیس /فرمانده انتظامی بندرعباس از دستگیری سه سارق زورگیر توسط
ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
ایرنا /مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان :جابجایی کانتینر در بندر شــهید رجایی
شتاب گرفت.
باشگاه خبرنگاران /مسؤول گروه جهادی شهید اسماعیل بحرپیما بندرکنگ از تالش
جهادگران این گروه جهادی در بهســازی و بازسازی مسکن مادر شهید مالح کنگی در
شهر تاریخی بندرکنگ با همکاری شهرداری این بندر خبر داد.
فارس /با پیگیریهای الزم و مســاعتهای وزارت ورزش و جوانان ،ســالن ورزشــی
دوومیدانی بندرعباس و چمن مصنوعی بندر پهل در شهرســتان خمیر از محل مالیات
ارزش افزوده تکمیل خواهد شد.
ایسنا 23 /مجروح در تصادف بین یک دســتگاه اتوبوس ،تریلــی و خودرو سواری در
هرمزگان.

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 :

صدای همشهری ایالم
شــهروندان محترم میتواننــد نظرات  ،دغدغهها و مشــکالت خــود را در تماس
با تلفن  021-88932308یا سرپرســتی همشــهری در استانشــان مطرح کنند.

شهروندان ماژین اینترنت می خواهند

شهروندان ماژین به دلیل ضعف شبکه اینترنت حتی در استفاده از شبکه های
پیام رسان به مشکل برخوردند .این درحالی است که اکثر مناطق و روستاهای
دورافتاده هم دارای اینترنت «تری جی» هســتن ولی ماژین به این ظرفیت
دسترسی ندارد.
جمعی از ساکنان شهر ماژین

آب آلوده در خیابان رسالت

وضعیت آب منطقه محدود به خیابان رســالت قریب به مدت یک هفته است
که پس از حفاری های شــرکت آب و فاضالب با آلودگی مواجه شده است و با
وجود پیگیری های مستمرمشترکان این منطقه ،مسئوالن ذی ربط پاسخگو
نبوده اند.
حیدری -ایالم

محدوده مسکن مهر آسفالت شود

ساکن آپارتمان های مســکن مهر فرهنگیان واقع در میدان دانش هستم که
محوطه آن خاکی است .نه هیات مدیره ساختمان و نه شهرداری در خصوص
آســفالت محوطه اقدام نمی کنند و هر یک دیگری را موظف به انجام آن می
دانند  .با توجه به اینکه بیش از  150خانواده در این محدوده زندگی می کنند
امید است مسئوالن رسیدگی کنند.
قنبربیگی -ایالم

روستاهای چوارجاده مناسب ندارند

روستاهاي منطقه چوارشهرايالم با مشكل نبود جاده مناسب روبه رو هستند و
با وجود پيگيري هاي انجام شده از سوي ساكنان اين روستاها تا كنون اقدامي
براي آسفالت و بهسازي مسيرهاي اين روستا انجام نشده است.
قاسمی -چوار

دپوی زباله در زمین های جنب زایشگاه

دپوی زباله ها و نخاله های ساختمانی در زمین های نزدیک زایشگاه کوثرشهر
ایالم سبب تجمع حشرات در این مناطق شده است لطفا مسئوالن رسیدگی
کنند.
کولیوند -ایالم

میز خبر
بودجهملیبرایطرحهایآبفایخمینیشهر
اجرای طرح فاضالب روســتای خمینی شهر بشاگرد در اســتان هرمزگان با
اختصاص بودجه ملی هموار می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
هرمزگان گفت :عملیات اجرایی طرح فاضالب روستای خمینی شهر بشاگرد با
 40میلیارد ریال اعتبار ملی تا پایان مرداد ماه جاری آغاز می شود.عبدالحمید
حمزه پور در گفت و گو با ایرنا افزود :اجرای این طرح با دستور وزیر نیرو در سفر
اخیر به شهرستان بشــاگرد کلید خورده که امیدواریم تا یکسال آینده به بهره
برداری برسد .وی بیان کرد :هم اکنون مطالعات این طرح به پایان رسیده و در
مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
روستایی هرمزگان اظهارکرد :این طرح دارای  4کیلومتر شبکه توزیع 4 ،کیلومتر
شبکه جمع آوری فاضالب و نصب تصفیه فاضالب به روش لجن فعال است .حمزه
پور همچنین یادآورشد :عملیات نخستین پروژه جمع آوری فاضالب روستایی
هرمزگان در تیاب میناب با اعتبار  6میلیارد و  586میلیون ریال در سال  93آغاز
شد و این طرح در روستاهای کالهی ،مازغ باال و پائین میناب ،خراجی رودان و
شمیل ،سرخنگی و حسنلنگی بندرعباس در دست مطالعه است .وی خاطرنشان
کرد :طرح جمع آوری فاضالب در روستاهایی که در حاشیه دریا یا در حوزه آب
ریز سدها قرار دارند ،اجرا می شود.

افزایش طول باند فرودگاه یاسوج
با بهره برداری از پروژه افزایش طول باند پروازهای فرودگاه یاسوج بیشتر میشود.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد به مهر گفت :با تحقق تایپ های متوســط در
فرودگاه یاسوج ،تعداد پروازهای این فرودگاه به  2پرواز در روز افزایش پیدا می
کند .سید موســی خادمی افزود :توجه مدیرعامل شرکت فرودگاه ها به استان
خوب است و موضوع تطویل باند که از جمله خواسته های اصلی استان بود که
اجرایی و عملیاتی نمی شــد که اکنون با همکاری های انجام شده اجرایی می
شود .وی با بیان اینکه درحال حاضر درمراحل پایانی کارتطویل باند قرار داریم،
بیان کرد :امید است با تکمیل پروژه که قرارشد تا اواخر شهریور به نتیجه برسد،
بتوانیم پرواز تهران را از یک پرواز به دو پرواز در روز افزایش دهیم .
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد :تالش می شود بتوانیم پروازی
در عصر داشته باشیم که بتواند بخشی از نیازها را برطرف کند.
خادمی تصریح کرد :درصورتی که ازنظربازرگانی جواب بدهد ،پروازهای مشهد
و چند نقطه دیگر نیز عملیاتی می شود .وی اضافه کرد :دراین حوزه نمی توان
نظر قطعی داد وباید نظرایرالین ها و ظرفیت مسافری بررسی شود ،اما افزایش
پروازهای تهران به دو پرواز الزم و امکان پذیر است.

