کالسهای فرسوده هرمزگان
سهشنبه  31مرداد  29 1396ذیالقعده  1438سال بيست و پنجم شماره  300 7179تومان

 32صفحه  4 +صفحه استانی  12صفحه راهنمايسراسري

سینما
در ایالم ،بدون
سرمایهگذار

استانی
2017

AUG.22

No.7179 TUE

Vol.25

 4025کالس درس
در معرض تخریب
قرار دارند

مسکن جدید
در چهارمحال و بختیاری

ISSN 1735- 6386

 | 1منابع

2

4

بخش خصوصـــی
به ساخت سینما در
ایالم عالقهای ندارد .مدیر کل فرهنگ
و ارشاد اســامی ایالم علت به تعویق
افتادن ســاخت مجتمــع فرهنگی –
تجاری به جای سینما قدس درمرکزاین
استان را تمایل نداشتن بخش خصوصی
عنوان کرد.
علی محمد نیاکان افزود :تنها سینمای
شــهر ایالم با عنوان قدس ســال 92
تخریب و قرار بود توسط مالک آن به...

نماییازیکنخلستان/عكس:ایسنا

نمایشگاه ملی خرما در بوشهر

1

فرسودگی شبکه آب روستاهای بوشهر

تجهیزات جدید پزشکی در ایالم

شبک ه توزیع و خطوط انتقال آب روستایی استان بوشهر بطول2هزار
منابع
و  56کیلومتر نیازمند بازسازی است.
رئیس اداره نگهداری و بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستایی
استان بوشهر با اعالم این خبر گفت :با توجه به این میزان فرسودگی و هدررفت
باالی آب نیاز است اعتبارمورد نیازبرای نوسازی وبهسازی شبکههای فرسوده استان
بوشهر تامین شود .به گزارش ایسنا ،احسان اهلل سیفی بوشهری بیان کرد :اکنون به
دلیل کمبود منابع تولید آب استان بوشهردرساعتهای پیک مصرف ناچاربه نوبت
بندی آب درحدود 80درصد از روستاهای استان بوشهرهستیم.
وی افزود :این نوبت بندیها میزان اتفاقات شبکه توزیع وخطوط انتقال آب روستاها
را به میزان قابل توجهی افزایش داده ولی با وجود پراکندگی روســتاهای استان
بوشهروطوالنی بودن خطوط انتقال با تالش تیم تعمیرات ،رفع اتفاقات آنها درمدت
زمان مناسبی صورت میگیرد .این مسئول ادامه داد :ازدیگرمشکالت جدی تامین
آب روستاهای استان بوشهرپایین بودن میزان شاخص بهرهمندی موثرازمیانگین
کشوری است که دلیل آن نیزفرسودگی شدید شــبکههای توزیع است .سیفی
بوشهری گفت :یکی ازعمده دالیل تنش آبی تابستانه دراستان بوشهر نبود مخازن
ذخیره آب به مقدارمورد نیازسرانه جمعیت روستاهای استان است که همین باعث
شده تا نتوان پیک بارمصرف فصلی آب را پوشش داد.
وی با اشاره به اینکه زمان پیک مصرف آب روستاهای استان بوشهر از ساعت  11تا
17است اظهار کرد :دراین ارتباط سیاست شرکت آبفار استان بوشهربرای پوشش
پیک بارمصرف آب روســتاهای این اســتان احداث مخازن ذخیره آب براساس
استانداردهای شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است.
سیفی بوشهری بیان کرد :با توجه به کمبود منابع تامین آب دراستان بوشهر نیازبه
برنامهریزی برای بوجود آوردن منابع پایدارتامین آب شرب در افق زمانی کوتاه
ومیان مدت احساس میشود .وی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف وکاهش مصرف
سرانه کنونی از طریق بهبود وکاهش مصرف در دستورکارشرکت آبفاراستان بوشهر
قرار گرفته است یادآورشد :دراین ارتباط پایش واندازه گیری مبادی ورودی تولید
ومصرف آب به عنوان یکی ازطرحهای مهم توسط این شرکت در استان بوشهرآغاز
شده است .سیفی بوشهری اظهارکرد :با توجه به مصرف باالی آب درطول تابستان
ازمشترکان آب روستایی استان بوشــهر انتظار میرود از مصرف آب شرب برای
مصارف کشاورزی و بویژه فضای سبز پرهیز کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم ازراه اندازی بخش آنژیوگرافی
سالمت در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایالم خبرداد .علی دلپیشه درگفت
وگوبا همشهری عنوان کرد :قرارداد تجهیزات مربوطه نهایی شده وظرف
یک ماه آینده وارد استان میشود ودرخدمت رسانی به مردم استان قرارخواهد گرفت.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان ایالم همچینن ازاســتقرار ۲۰۰پزشــک
درمراکزدرمانی ایالم درقالب طرح تحول نظام سالمت خبرداد .دل پيشه افزود150 :
نفر از اين پزشکان متخصص و فوق تخصص و  ۵۰نفر هم پزشک عمومی هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان درادامه ازافزایش ظرفیت مراقبتهای ویژه سی
سی یو به  ۲۰تخت وبهره برداری ازمرکزغربالگری سرطان تا شهریورامسال خبرداد
وگفت :احداث بخش سوختگی بیمارســتان امام خمینی با زیربنای  5هزارمترمربع
وافزایش ظرفیتای ســی یو به  ۱۶تخت واحداث اتاق عمل جدید با  6تخت در این
بیمارستان از دیگر دستاوردهای طرح تحول سالمت دراستان است.

شاخصهای کشاورزی برتر
چهارمحال و بختیاری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کسب رتبه
موفقیت برتر صنایع کشاورزی این استان در حوزه برنامهها و شاخصههای
اقتصاد مقاومتی کشور خبر داد.
ذبیح اهلل غریب در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اظهارکرد :براساس ارزیابیهای
انجام شــده توسط ســازمان دفترمرکزی صنایع کشــاورزی ،مدیریت صنایع
کشاورزی چهارمحال وبختیاری توانســت رتبه نخست را درحوزه شاخصهای
تعیین شده اقتصاد مقاومتی بین سایراستانها کسب کند.
وی افزود :این ارزیابیها براســاس سیاســتهای کالن ابالغی ازســوی مقام
معظم رهبری دانش بنیانی ،درون زایی وبومی کردن ،بــرون گرایی و توجه به
بخش خصوصی ،عدالت بنیانی و توزیع عادالنــه خدمات ومردمی بودن وجلب
سرمایههای بخش خصوصی و مردمی بدست آمده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری توضیح داد :از شاخصترین
پروژههای اقتصاد مقاومتی استان اجرای طرح و تکمیل سردخانههای استاندارد
این اســتان به میزان  30هزار تن ،بهره برداری از طرحهای نیمه تمام و افزایش
صادرات محصوالت فرآوری شده اســت که در این راســتا  300میلیارد ریال
سرمایهگذاری بخش خصوصی جذب شده است.

خبرخوان بوشهر
باشگاه خبرنگاران /مدیرکل محیط زیست استان بوشهر :مطالب کلیپ منتشر شده
در فضای مجازی مبنی بر مرگ ماهیان براساس ورود پساب کارخانه سیمان در ساحل
کنگان واقعیت ندارد.
ایرنا /هیات نمایندگی موسسه تحقیقاتی وفناوری اتریش (آ.آی.تی) که برای بررسی
راههای سرمایهگذاری دراستان بوشهربه این استان سفرکرده است ازمرکزمدیریت
راههای این شهردیدن کردند.
پایگاه خبری پلیس /توقیف  4تریلروتانکرحامل کاالی قاچاق دراستان بوشهر.
فارس /مهروموم کردن آسانسورهای 2هتل درگناوه.
پانا /مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر :در سال تحصیلی  96 - 95در این استان
 126دانشآموز مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردند.
تسنیم /کاراته کاران استان بوشهر در سبک شیتوریو افتخار آفرینی کردند.
ایسنا /بوشهر نایب قهرمان مسابقات بسکتبال سه نفره کشور.
مهر 90 /میلیارد ریال به ورزش دشتستان اختصاص یافت.
ایکنا /تبلیغات اسالمی استان بوشهر رتبه برتر قرآنی کشور را کسب کرد.

خبرخوان ایالم
ایسنا /حجت االسالم علی حیدری امام جمعه ایوان شد.
ایرنا /فرماندار ملکشاهی :مشکل  3ساله پوشش آنتن دهی تلفن همراه در محدوده سد
چم گردالن و روستاهای اطراف برطرف و سایت بیتی اس فعال شد.
مهر /رئیس هیات اسکیت استان ایالم از برگزاری مسابقه دو ماراتن کشوری یادواره
دکتر مهرداد داوری در ایالم خبر داد.
پانا /معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم با اشاره به اینکه
 40درصد مدارس مناطق عشایری استان در کانکس و چادر دایر میشود ،از کاهش
مدارس چادری مناطق عشایری این استان در اول مهرماه امسال خبر داد.
باشگاه خبرنگاران /اصالحات سازمان سنجش درباره اضافه شدن چند کدرشته
جدید به دانشگاه ایالم.
مهر 225 /هزار تن گندم از کشاورزان ایالمی خریداری شد.
فارس /پیشرفت  30درصد ساختمان آتش نشانی بدره.
ایرنا /مسئول ورزش شــرکت پاالیش گاز ایالم از صادر شــدن مجوز تمرینات تیم
پاالیش گاز بانوان ایالم خبر داد.
ایسنا /معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران ایالم از راهاندازی کانونهای فرهنگی
«خادمان رضوی» در  ۶مدرسه علمیه خواهران استان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران /معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان ایالم :مشموالن
لیسانس اول شهریورماه به مراکز آموزشی اعزام میشوند.

راندن با خطر
در جادهها

بنابر آخریــن آمار
اعالم شده  57نفر
از فروردیــن  1396تا پایان تیرســال
جاری در ســوانح جادهای کهگیلویه و
بویراحمد جان خود را از دست دادند.
مدیرکل پزشــکی قانونی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :ســوانح جــادهای در
این استان در  4ماه نخست سال جاری
 57کشــته و هزارو  880مصدوم بر جا
گذاشت.

فرسودگیشبکه
آب روستاهای
بوشهر
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گشایش درهای گردشگری
به روی سیمره

صنعتدامغان
تشنهاست

مسیر گردشگری در شهر تاریخی سیمره ایجاد میشود.
مدیر پایگاه شهر تاریخی سیمره گفت :مسیر گردشگری به
عرض یک متر و  20سانتیمتر برابر مطالعات انجام شده در شهر تاریخی سیمره
در شهرستان دره شهر ایجاد میشود.

نمایشگاه ملی خرما در بوشهر

همایــش ونمایشــگاه ملــی خرمــا آبان مــاه ســال جاری
همایش دربوشهربرگزارمی شود .رئیس اتاق بازرگانی بندربوشهر به مهر
گفــت :درایــن همایــش کــه بــه میزبانــی اتــاق بازرگانی
بندربوشهربرگزارمی شــود راهکارهای رونق این محصول در حوزههای تولید،
برداشت ،صادرات مورد بررسی قرار میگیرد .محمد عبادی افزود :دراین ارتباط
قراراســت راههای تبدیل خرمای ایرانــی به عنوان یک برنــد معروف جهانی
ازجنبههای مختلف بررسی شود.
وی ادامه داد :دراین زمینه میزان تولید ،مصرف داخلی وصادرات خرما مشخص
شده وبازارهای هدف این محصول درکشورهای خارجی ظرفیت سنجی میشود.
این مســئول گفت :همچنین مقررشــده با هماهنگی استانداربوشــهرزمینه
حضوراستانداران و اســتانهای تولید کننده خرما نیزدراستان بوشهر فراهم
شــود که این مهم میتواند درتاثیرگذاری ونتیجه گیری مثبت ازاین همایش
ونمایشگاه ملی خرما کمک کند.
در استان بوشهر با بیش از  6میلیون اصله نخل ساالنه  150هزار تن خرما تولید
میشود که بازار عمده صادراتی آن بیشتر کشورهای روسیه ،هند و اروپای شرقی،
مقدونیه ،بلغارستان و کشورهای حوزه خلیج فارس است.

خبرخوان چهارمحال و بختیاری
ایرنا /اســتاندار چهارمحال و بختیاری پیگیر روند اجرای طرحهای استان در
سطح ملی شد.
مهر /مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از وقف یک باب منزل
مسکونی به ارزش  10میلیارد ریال در شهرکرد خبر داد.
ایسنا /انجمن سینمای جوانان شعبه شهرکرد موفق به کسب رتبه برتر کشوری
در حوزه آموزش مشاغل سینمایی شد.
باشگاه خبرنگاران /در پی وقوع زلزله ناغان 124 ،کیلومتر از شبکه گاز بخش
ناغان کیار نشت یابی شد.
تسنیم /واژگونی یک دستگاه وانت در محور شهرکرد به سورشجان  9مصدوم
بر جا گذاشت.
پایگاه خبری پلیس /فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری از کشف محموله
کاالی قاچاق شــامل اجزا وقطعات مانیتوربه ارزش  2میلیــارد ریال در محور
یاسوج  -لردگان خبر داد.
فارس /بیست و چهارمین دوره طرح تقویت مبانی اعتقادی در مهدیه مصالی
امام خمینی (ره) شهرکرد پایان یافت.
ایرنا /مدیر شعب بانک مســکن چهارمحال وبختیاری :با اجرای طرح ضربتی
دولت 770 ،فقره تسهیالت ازدواج تا پایان شهریور ماه از سوی بانک مسکن در
استان پرداخت میشود.
ایسنا /بخشدارمرکزی کوهرنگ ازاستقراریک واحد بیمارستان صحرایی سیار
درمنطقه عشایرنشین این شهرستان و پذیرش روزانه حدود 5هزار بیمار در این
بیمارستان خبر داد.
تسنیم /استاندار چهارمحال و بختیاری ،میزان خسارت زلزله اخیر ناغان از توابع
شهرستان کیار را حدود  235میلیارد ریال اعالم کرد.

صفحه 4
را بخوانید

صنعت دامغان تشنه است
اجرای طرحهای توســعه صنایع دامغان نیازمند تامین آب
روزنه
است.
فرماندار دامغان به مهرگفت :مخازن ذخیره آب دامغان اکنون
با کمبود  34میلیون متر مکعبی مواجه اســت و ادامــه این روند میتواند
اجرای طرحهای اشــتغالزایی در بخش صنعت و کشــاورزی را با مشکل
مواجه کند.
علی اصغرمجد با اشاره به اینکه براساس گزارش ایستگاههای باران سنجی،
دامغان در ســال  95با  46درصد کاهش بارش باران نسبت به مدت مشابه
سال  94روبه رو بود و باید با تولید آب برای رفع این چالش اقدام کرد ،گفت:
بیش از  20واحد صنعتی و معدنی دامغان با چالش کمبود آب مواجه است
و باید با ارایه برنامههای راهبردی برای افزایش اشتغال تامین آب مصرفی
این واحدها در کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه کرد :انتقال آب خزر به اســتان ســمنان باید به عنوان راهبرد
ارزشمند مدنظر دستگاههای اجرایی قرار گیرد و اگر اجرای این طرح مهم
در دراز مدت عملیاتی نشود ،شاهد تعطیلی واحدهای صنعتی و مهاجرت
در دامغان خواهیم بود.
فرماندار دامغان گفت :براساس آمار استانداری سمنان ،شهرستان دامغان
با آمار بیکاری  12درصد روبه رو اســت و باید با توجه به زیرساختها برای
کاهش بیش از پیش بیکاری با توجه به بخش صنعت تالش کرد.
وی اضافه کرد :شهرســتان دامغــان از ظرفیت بســیار مطلوبی در زمینه
کشــاورزی ،صنعتی و معدنی برخوردار اســت که باید با تــاش مردم و
دستگاههای اجرایی از این ظرفیتها برای افزایش اشتغال بهره گرفت.
فرماندار دامغان گفت :عملکرد دولت یازدهم برای احیای واحدهای صنعتی
و تولیدی نیمه فعال بســیار قابل توجه بوده و در سال گذشته بیش از 40
میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید به این واحدها پرداخت شد.

خبرخوان سمنان
باشگاه خبرنگاران /مدیرجهاد کشاورزی شاهرود :سیالب به باغهای قطری
بخش بسطام خسارت چندانی نزده است.
فارس /پوشش اینترنت روستاهای سمنان امسال به  95درصد میرسد.
تسنیم 3 /مبارز کیوکوشین کاراته سمنان به مســابقات روسیه  2017اعزام
میشوند.
ایرنا /احداث باند اول بزرگراه دامغان -جندق  50میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
تسنیم /ایجاد مرکز توانمندسازی کارهای نوپا در پارک علم وفناوری سمنان.
ایسنا 50 /درصد صنایع غیرفعال گرمســار در دولت یازدهم به چرخه تولید
بازگشت.
فارس /بیش از 58درصد مطالبات گندمکاران استان سمنان پرداخت شد.
ایرنا /رئیس شورای شهر شاهرود 78 :درصد بودجه شهرداری صرف کارهای
عمرانی میشود.
فارس /حذف دفترچههای بیمهسالمت در سمنان نیازمند بستر فناوری است.
باشگاه خبرنگاران /حفظ منابع آبی سمنان در شرایط کنونی از اصول پدافند
غیرعامل است.
ایسنا /رئیس اتاق بازرگانی :واحدهای فــرآوری محصوالت تولیدی در استان
سمنان راه اندازی شود.
فارس /هزاربرنامه درهفته گرامیداشت دفاع مقدس استان سمنان اجرا میشود.
ایرنا /دومرکزسیارکانون پرورش فکری سمنان هفته دولت افتتاح میشود.
باشگاه خبرنگاران40/طرح مختلف فنی وعمرانی صدا وسیمای مرکز سمنان
با حضورعلی دارابی معاون اموراستانهای سازمان صدا وسیما با  54میلیارد ریال
اعتبارافتتاح شد.
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سینما
سینما در ایالم ،بدون سرمایهگذار
بخش خصوصی به ســاخت
ســینما در ایــام عالقهای
نــدارد .مدیــر کل فرهنگ و
ارشاد اســامی ایالم علت به
تعویق افتادن ساخت مجتمع
فرهنگی – تجــاری به جای
ســینما قــدس درمرکزاین
استان را تمایل نداشتن بخش
خصوصی عنوان کرد.
علی محمد نیاکان درگفت وگو با ایرنا افزود :تنها ســینمای شهر
ایالم با عنوان قدس ســال  92تخریب و قرار بود توسط مالک آن
به مجتمع تجاری و فرهنگی تبدیل شــود که همچنان به عنوان
پارکینگ خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد :با وجود مکاتبات و شــکایتهایی هم که از طریق
این اداره کل انجام گرفته ولی مالک آن که بخش خصوصی است
همچنان برای ساخت سینما تمایل ندارد.
وی اظهار کرد :چنانچه بخش خصوصی وارد کار شــده این اداره
کل در چارچوب مقررات و متناسب با قانون با پرداخت تسهیالت
حمایت خواهد کرد.
مدیرکل ارشاد ایالم با ابراز تاســف ازتغییرکاربری سینما قدس
ســابق ایالم به عنوان پارکینگ کنونی ادامه داد :برای تغییر این
کاربری و ساخت دوباره سینما در شهر ایالم مکاتباتی با شهرداری
و استانداری ایالم انجام گرفته تا با مذاکره با صاحب این ملک زمینه
ساخت سینما در مرکز این استان فراهم شود ولی نتیجهای حاصل
نشده است.
نیاکان اظهار کرد :این اداره کل بدنبال مطالبات فضای فرهنگی
بوده تا سینما قدس سابق ایالم دوباره با طرح و شیوهای جدید برای
استفاده همشهریان احداث شود.
وی گفت :با جود تخریب سینمای سابق ایالم ولی به منظور رفع
نیاز فرهنگی مردم ،ســینما فرهنگ ایالم در مجتمع ارشاد برپا و
همه روزه تازهترین فیلمهای سینمایی برای عالقه مندان اکران
میشود.
به گفته نیاکان ،همچنین  2سینما سیار با عنوان سالم نیزدرجنوب
استان از  2ماه گذشته نمایش فیلم را برای مردم این منطقه آغاز
کرده است.
سینما قدس ایالم با قدمت باالی  40سال اواخر سال  92تخریب
شــد و قرار بود به مجتمع  11طبقه تجاری ،فرهنگی وخدماتی
تبدیل شود که توسط مالک آن اکنون به عنوان پارکینگ خودرو
مورد استفاده قرار میگیرد.
ساختمان این مکان به علت پیشینه زیاد و فرسودگی بیش از یک
دهه با بیرونقی و استقبال سرد شهروندان ایالمی مواجه شده بود.

سود لبنیات برای چهارمحال و بختیاری
محصوالت لبنی برای چهارمحال وبختیاری 350میلیون دالرارزآوری داشــته است .طهمورث فتاحی مدیرصنایع
کشاورزی جهاد کشاورزی استان به تســنیم گفت :با راه اندازی مجدد یک واحد صنعتی تبدیلی و فرآوری لبنیات
غیرفعال وصادرات محصوالت این واحد به خارج از کشوردر4ماه نخست امسال  350میلیون دالرارزعاید کشورشد.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

ساخت پارکینگ طبقاتی در بوشهر
 80میلیارد ریال اعتبار برای احــداث پارکینگ طبقاتی
شهری دربوشهر اختصاص یافت .رئیس شــورای اسالمی شهر
بوشهر به مهر گفت :معضل کمبود پارکینگ در خیابانها
و معابراصلی شهربوشهر جدی است و با این وجود به دلیل کمبود زمین
سرمایه گذاران نیز در زمینه احداث پارکینگ طبقاتی استقبال نکردند.
عبدالخالق برزگرزاده بیان کرد :با توجه به کمبود پارکینگ عمومی
در هسته مرکزی شــهر در بودجه سال جاری شهرداری بوشهر 20
میلیارد ریال اعتبار برای احــداث پارکینگ طبقاتی در زمین گاراژ

دریابگرد (جنب بازار میوه فروشان) که کاربری آن پارکینگ و متعلق
به شهرداری است ،اختصاص یافته است.
وی ادامه داد :با توجه به الیحه ارسالی از شهرداری مبنی بر اینکه
 20میلیارد ریال جوابگوی احداث این پارکینگ طبقاتی نیســت
درخواست تخصیص  60میلیارد ریال دیگر به این طرح شد که پس
از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه شــورا این الیحه در صحن
شورا مطرح و به تصویب اعضا رسید.
وی گفت :بر اســاس مصوبه شــورا 80میلیارد ریــال برای احداث

پارکینگ طبقاتی گاراژ دریابگرد در بودجه ســال جاری شهرداری
اختصاص داده شــد که امیدواریــم بزودی عملیــات احداث این
پارکینگ آغاز و با اتمام آن بتوان بخشی مهم از مشکالت ترافیکی
مرکز شهر بوشهر را برطرف کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر بوشــهر افزود :از سرمایه گذاران بخش
خصوصی بویژه در عرصه شهرسازی و ســاخت پارکینگ استقبال
میکنیم و آماده ارائه مشوقها برای احداث پارکینگهای طبقاتی
در خیابانهای پرتردد شهربوشهرهستیم.

ح برای مهار کمآبی در سمنان
 17طر 
بحران خشکسالی در  21روستا ،با توسعه شبکه آب حل خواهد شد

 17طرح آب و فاضالب در
آبفار
 21روســتای اســتان
ســمنان هفتــه دولت به
بهرهبرداری میرسد یا آغاز میشود.
مدیرعامــل آب و فاضالب روســتایی
استان ســمنان گفت :همزمان با هفته
دولت امســال  13طرح این شرکت در
نقاط مختلف استان با  24میلیارد و 790
میلیون ریال اعتبار بهرهبرداری و  4طرح
با اعتبار  8میلیارد ریال آغاز میشود.
منصور کشاورزیان در گفت و گو با ایرنا،
با اشاره به طرحهای قابل افتتاح شرکت
آب و فاضالب روستایی استان سمنان
در هفتــه دولت ،گفت :در شهرســتان
دامغــان مخــزن  500مترمکعبــی و
شبکه توزیع آب آشــامیدنی روستای
مهماندوســت بــا هزینــه  4میلیارد و
 800میلیــون ریال و احــداث مخزن
زمینــی  500متــر مکعبــی مجتمع
خاتم در روســتای حداده بــا هزینه 2
میلیارد  220میلیون ریال بهره برداری
میشود.
طرحهای ویژه در شاهرود و میامی

وی ادامه داد :در شهرســتان شاهرود
درهفته دولت امســال اصالح وتوسعه
شبکه توزیع آب روستای مزج به طول
 3هــزار و 150متر و استانداردســازی

 35مورد انشعاب با یک میلیارد و360
میلیون ریال اعتبار ،اصالح شبکه توزیع
آب آشامیدنی روستای جیالن به طول
 650متر و اســتاندارد سازی  30مورد
انشــعاب ،احداث حوضچه فشارشکن
با  430میلیون ریال اعتبار ،بهســازی
و احیــای چاههــای آب آشــامیدنی
روســتاهای علی آباد ،چهارطاق ،قلعه
شــوکت و قلعه حاجی با  850میلیون
ریال اعتبار افتتاح میشود.
این مسئول گفت :درهفته دولت امسال
درشهرستان میامی نیزبهسازی و احیای
چاههای آب آشــامیدنی روســتاهای
محمدآباد ،کالته اســد ،جودانه ،عباس
آباد ،نردین با  750میلیون ریال و خرید
تانکر آبرسانی سیار در این شهرستان به
ارزش  2میلیارد و200میلیون ریال به
بهرهبرداری میرسد.
اصالح شبکه در مهدی شهر و آرادان

مدیرعامل آب وفاضالب روستایی استان
سمنان با اشاره به افتتاح طرحهای این
شرکت درشهرستان مهدیشهردرهفته
دولت افــزود :احداث اتاقــک کلرزنی
روســتای گرمکــش اتاقــک کلرزنی
با هزینــه اعتبار  250میلیــون ریال و
اصالح شــبکه توزیع آب آشــامیدنی
روســتای فوالدمحلــه اصالح شــبکه

توزیع به طــول  2هــزار و  500متر با
هزینه اعتبار  900میلیون ریال افتتاح
میشود.
کشــاورزیان ادامه داد :در شهرســتان
آرادان نیز احداث خــط انتقال گام دوم
مجتمــع آبرســانی رامــه و چهارطاق
احداث خــط انتقال آب بــه طول 10
کیلومتر و احداث  10مــورد حوضچه
فشارشــکن و هوا بــا هزینــه اعتبار 4
میلیارد و  500میلیــون ریال و اصالح
و بازسازی شبکه توزیع آب آشامیدنی
و استانداردسازی انشــعابات روستای
فروان اصالح شبکه توزیع آب آشامیدنی
به طــول  750متر و استانداردســازی
 150مورد انشعاب با هزینه اعتبار یک
میلیــارد  170میلیون ریــال به بهره
برداری میرسد.
مخزن بزرگ آب در گرمسار

وی با اشــاره به طرحهای شرکت آب و
فاضالب روســتایی قابل بهره برداری
در شهرســتان گرمســار به مناسبت
هفتــه دولت امســال ،گفــت :احداث
مخــزن هوایی روســتای کوشــک و
احــداث مخــزن  100مترمکعبی به
ارزش ســه میلیارد 100میلیون ریال
و اصالح و بازســازی شــبکه توزیع آب
آشامیدنی و استانداردسازی انشعابات

عکس :باشگاه خبرنگاران

روســتای چنداب اصالح شبکه توزیع
آب آشــامیدنی به طــول  450متر و
استانداردســازی  38مورد انشــعاب با
هزینه اعتبار  2میلیــارد  260میلیون
ریال افتتاح میشود.
کشــاورزیان بــه طرحهایــی کــه به
مناســبت هفته دولت درحــوزه آب و
فاضالب روستایی اســتان سمنان آغاز
میشود اشــاره وخاطرنشــان کرد :در
شهرستان آرادان ساخت مخزن هوایی
روستای کهن آباد ،احداث ساختمان و

یادداشت
از روایت قصه
نوزادفروشینترسیم
محمد گرگعلیبند
جامعهشناس

درد را از هر طرف که بخوانیم درد اســت
اما وقتی قرار اســت قصه درد نوزادانی را
روایت کنیم که زندگیشان از روز نخست
دســتخوش معامالت کثیف انسانی قرار
میگیرد بیشتر رنج میکشیم .کودکانی
که تنها گناهشــان داشــتن پدر و مادر
معتاد یا یک باروری نامشــروع اســت و
امروز باید در محکومیــت این جرائم که
هیچ نقش و ســهمی در آن نداشــتهاند
چشــمانتظار دنیای تاریک کودکیشان
باشند .نوزادانی که هر گز در اولین ساعت
تولد ،آغوش گرم مادر را مزه مزه نمیکنند
و اگر خیلی شــانس بیاورند میتوانند به
عنوان فرزندخوانده راهی خانه جدیدشان
شــوند .در غیر این صورت باید به عنوان
بچه کار از همان نوزادی در آغوش بسته
زنان بخوابند تا بلکه رحمی به دل مردم
انداخته و پولــی را عاید صاحبانشــان
کنند .نرخ آنها در جامعه متفاوت است.
آنها کــه بــه خانوادههای بــدون فرزند
فروخته میشــوند قیمت باالتری دارند
و کودکانــی که بــرای ازدواج اجباری و
کار فروخته میشــوند ارزانترند .ناگفته
نمانــد آنها کــه در رســته ازدواجهای
اجباری و کودکان کار قرار میگیرند باید
سالهای سال در حسرت هویتی که روی
برگههای شناسنامه درج میشود بمانند.
پدران و مادران آیندهای که خودشــان
هم بایــد روزی ازدواج کننــد و بچهدار
شوند.
معضل اجتماعی که این روزها به عنوان
فروش نوزاد و بچه در جامعه با آن روبهرو
هســتیم قصه تلخی اســت که ترس از
روایتــش موجب ریشــهدوانی خاموش
آن در جامعه میشــود .آســیبی که هر
روز دالالن فعال در ایــن حوزه را قویتر
کرده و بر جمعیت شــاغل در این بخش
میافزاید .بنابراین بهتر اســت به جای
ترس از پرداختن به این آسیب اجتماعی
با رعایــت چارچوبها و قوانین کشــور
صحیحترین نحوه پرداخت به این موضوع
را در پیش گرفته و تالش کنیم این آسیب
را از چهره جامعه بزداییم.

مخزن هوایــی  70مترمکعبی با هزینه
اعتبار2میلیــارد و  500میلیون ریال،
در شهرســتان میامــی حفــر چاه آب
آشــامیدنی به عمق  100متر با هزینه
یــک میلیــارد و  300میلیــون ریال،
در شهرســتان میامــی حفــر چاه آب
آشامیدنی روستای ارمیانبه با عمق 260
متر و هزینه  2میلیــارد و  200میلیون
ریال و حفر چاه آب آشامیدنی روستای
محمدآباد به عمق  300متر و  2میلیون
ریال اعتبار آغاز میشود.

عمران
کالسهای فرسوده
در هرمزگان
 4025کالس درس غیراستاندارد هرمزگان
در معرض تخریب است.
سرپرست اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس استان هرمزگان با بیان این مطلب
گفت :اکنون  919مدرســه در قالب  4هزار
و  25کالس درس در این استان تخریبی و
غیراستاندارد است.
به گزارش پانا ،نوید احمــدی افزود :از این
تعداد 579 ،مدرسه در قالب  2هزار و 428
کالس درس در استان قابلیت مقام سازی
دارند و  340مدرســه در قالب هزار و 579
کالس درس نیز باید تخریب و مدرسههای
جدید جایگزین آن شود.
وی بیان کــرد :درمجموع برای بازســازی
ومقــاوم ســازی مدرســههای تخریبی
وغیراســتاندارد دراســتان هرمزگان440
میلیــارد تومان اعتبار نیاز اســت که 160
میلیارد تومان آن برای مقام ســازی و280
میلیارد تومان نیز برای تخریب و بازسازی
مدرسه هاست.
سرپرست اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس اســتان هرمزگان اظهــار کرد :در
دولت یازدهم 378 ،طرح آموزشی در قالب
هــزار و  542کالس درس با زیربنای 211
هزار و  480مترمربع و اعتبار  225میلیارد
تومان استاندارد و نوسازی شد که امیدواریم
در  4سال دولت دوازدهم ،تمام مدرسههای
غیراستاندارد دراستان جمع آوری شود.
احمــدی ادامه داد :جذب کمــک از منابع
مختلف ملی و استانی و خیران برای ساخت
و نوســازی مدرســههای هرمزگان جذب
کنیم در دستور کار است تا کیفیت فضاهای
آموزشی استان بهبود یابد.

چاقسالمتی
گپی با «علی اشرف صندوقآبادی» نایب رئیس انجمن خوشنویسان ایران
«علــی اشــرف صندوقآبــادی» نایب رئیــس انجمن
خوشنویســان ایران و دارای دکترای تخصصی و درجه
یک هنری است.
وی از اساتید برجســته ایران اســت که تاکنون آثارش
در نمایشــگاههای گروهی و اختصاصی در حوزه ملی و
بینالمللی به نمایش گذاشته شده است.
صندوق آبادی متولد سال  1339در شهر ایالم است ،بیش
از ده سال اســت که مطالعه جدی روی خطوط استادان
متأخر و ســعی در کندوکاو خطوط پیشکسوتانی چون
میرعماد الحســینی قزوینی ،میــرزا غالمرضا اصفهانی،
میرحســین خوشنویسباشــی میرزا کاظــم تهرانی و
محمدرضا کلهر کرمانشــاهی دارد تا بــا تلفیق و در هم
آمیختن این دریافتها با اندوختهها و تجارب ســالیان
طوالنی ،از استادان خود به شــیوهای نو دست یابد .او در
این نمایشگاه ترکیبهای مختلفی از «بسم اهلل الرحمن
الرحیم» ارائه کرده اســت که تا به حال دیده نشــدهاند.
توگوی هنرآنالین با او درباره وضعیت خوشنویســی
گف 
کشــور ،همچنین دالیل برگزاری نمایشــگاه «دیباچه
عشق» رادر ادامه می خوانید.
آقای صندوقآبادی شما بعد از سالها ،در
سال  95نمایشگاهی را برگزار کردید و به فاصله کمتر
از یک سال این دومین نمایشگاه شماست؟ ایده شما
برای برگزاری نمایشگاه در گالری ترانه باران چه بود؟

من با دو هدف نمایشگاه «دیباچه عشق» را برگزار کردم.
اول این که یک هنرمند دوست دارد راه تعالی را در پیش
بگیرد و در مســیر کار هنری خود امروزش بهتر از دیروز
باشــد و این به نظرم خواســت همه هنرمندان است .اما
مسئله دوم آن اســت که هر نمایشــگاهی کارنامه یک
هنرمند است و آثاری که در آن عرضه میشود به گونهای
است که بیننده را به یک مشارکت میطلبد .در حقیقت به
لحاظ نوع زیباییشناسی که هنرمند توسط ابزار هنریاش
ارائه میدهد سعی میکند دیگران را نیز در دریافتهای
خود شــریک کند و آنها نیز بتواننــد از زیبایی مد نظر
هنرمند بهره ببرند.
به نظر شــما برگزاری حرا جهای متنوع
تخصصی و تغییراوضاع بازار خوشنویسی تاثیری در
پیشرفت این هنر دارد؟

فکرمیکنم خوشنویسی به دلیل این که ریشه در تاریخ
ایران دارد و از طرفی معرف اعتقادات ماست و خط همیشه
در انتقال مفاهیم ،نقش بسزایی داشته است؛ هم در اروپا و
هم در آمریکا میتواند به یک فاکتور مثبت برای شناخت
هنر این سرزمین تبدیل شود.
اگر چه اتفاقهای مختلفــی در بخش خصوصی رخ داده
است ،اما متولیان فرهنگی و دولت باید سیاستهایشان را
در این حوزه به گونهای اعمال کنند که اقبال بیشتری به

خبرنگار

امام جواد(ع) جوانترین امام و کسی
مناسبت بود که مردم در رفتار و آداب اجتماعی
و علم و تقوا او را بهترین یاد میکردند...
امامی که بر اســاس یکی از روایتهــای تاریخی
به دستور معتصم عباسی شهید شــد .امام محمد
تقی(ع) پس از شــهادت پدرش امــام رضا (ع) در
ســال  203قمری ،مقام امامت را در هشت سالگی
بر عهده گرفت و آن را با راستی و درستی به مقصد
عالی رسانید.
پنجم ذیالحجه تاریخ شــهادت امامی است که به
جوانی و بخشــایش معروف شــده ...مردی از تبار
پاک رســولاهلل(ص) که این جهان فقط  25سال
از نور وجودش بهره گرفت .امام جواد (ع) در ســن
 8سالگی به مدت  16سال امامت را بر عهده داشت
و مکتب علمــی  -اجتماعی شــیعه را جلوه خاص
بخشید .تال شهای چشــمگیر ایشــان عباسیان
را آنچنــان غافلگیر کرد که نتوانســتند حضرت را
تحمل کنند و سرانجام با توطئه معتصم به شهادت
رسید.
شهادت

در زمینه شهادت این امام همام مطالب مختلفی نقل
شده است .از جمله روایتی از کتاب «آشنایی با قرآن
کریم» نوشته استاد شهید مطهری.
ایشــان ازدواج دختران بنیعباس بــا ائمه (ع) را
یکی از ترفندهای این سلسله برای در دام کشیدن
ائمهاطهار(ع) میدانستند.
ت نظر داشته
عباسیها چون میخواستند ائمه را تح 
باشند ،به زور و اجبار ،یکی از دخترهایشان را برای
ازدواج با ائمه پیشنهاد میدادند .میگفتند :دختر و
داماد ما باید همین جا کنار خودمان باشند! برای این
که به یک شکلی که مردم نفهمند اینها را تحت نظر
و مراقبت داشته باشند.
وقتی هم امام جواد(ع) مســموم شد ،همه متوجه
شدند این کار از سوی خلیفه صورت گرفته و مراسم
تدفین امام(ع) با ترس و لرز بســیار انجام شــد .در
برخی منابع نقل شده که ابتدا از کفن و دفن امام(ع)

امتناع میکردند اما هر روز که میگذشت ،پیکر امام یادگاران بسیاری به جا نمانده؛ با این حال هر کدام
جواد(ع) خوشبوتر میشد .به همین دلیل معتصم از از روایتهای ایشــان میتواند چــراغ راهی برای
ترس ارادت مردم دستور کفن و دفن داد.
شیعیان باشد.
از فضایل امــام جواد(ع) موضوعهای بســیاری در
امامت
کتابهای تاریخی شــیعه نقل شــده است .نکاتی
مزار امام نهــم شــیعیان در شــهر کاظمین و در که نشان میدهد میتوان در عنفوان جوانی الگوی
جوار جدشــان امام کاظم (ع) ،میعادگاه عاشــقان انسانهای بیشــماری بود و بر صفحه تاریخ خوش
اهلبیت(ع) است و برگبرگ زندگی کوتاه آن امام درخشید.
میتواند آغاز راهی برای بهتر زیستن در این جهان نقل شــده وقتی امام جــواد(ع) به دنیــا آمد ،امام
باشد.
رضــا(ع) فرمودنــد« :حق
امام جــواد(ع) در ســال
تعالی فرزندی بــه من عطا
کرد که همچون موســیبن
 203قمــری و در ســن
 7ســالگی بعد از شهادت
عمران دریاها را میشکافد و
امام نهم(ع) با وجود سن کم در مقام
مثل عیسیبن مریم خداوند
پدر بزرگوارش مســئولیت
هدایت مــردم را به عهده رهبری امت اسالم ،به عنوان الگوی
مادرش را مقدس گردانیده و
گرفت .ســن و ســال کم دانشــمندان جوان چنان در عرصه او طاهر و مطهر آفریده شده
ایشــان در آن زمان حرف علم و دانش درخشید که دوست و است ».آن وقت گفت« :این
و حدیثهای بســیاری به دشمن را به تعجب و شگفتی واداشت .کودک به جور و ستم کشته
همراه آورد امــا تأکیدات گفتوگوها ،مناظر هها ،پاســخ به خواهد شد و اهل آسمانها
همیشــگی امام هشتم(ع) شبهههای عصر ،گفتارهای حکیمانه برایش گریــه خواهند کرد،
مبنی بــر جایگزینی امام و خطابههای آن امام همام گواهی بر خدای متعال بر دشــمن و
جواد(ع) به جای ایشــان ،این مدعاست که سن و سال نمیتواند قاتل او غضــب خواهد کرد؛
راه را برای شیعیان راستین عامل برتری در مکتب تشیع باشد آنها بعــد از قتل او بهرهای
هموار کرد.
بلکه باید دانش و تقوا و صداقت را به از زندگی نخواهند برد و به
زودی به عذاب الهی واصل
امام نهم(ع) با وجود سن کم عنوان معیارهای اصلی در نظر گرفت
خواهند شد».
در مقام رهبری امت اسالم،
به عنوان الگوی دانشمندان
از مناظرههــای علمی امام
جوان چنــان در عرصه علم و دانش درخشــید که جــواد(ع) در دوران جوانــی مطالب بســیاری در
دوست و دشــمن را به تعجب و شــگفتی واداشت .کتابهای شیعه و سنی نقل شده است؛ مناظرههایی
گفتوگوها ،مناظرهها ،پاســخ به شبهههای عصر ،که بهحق بودن امام(ع) را اثبات کرده و الگویی پیش
گفتارهــای حکیمانه و خطابههــای آن امام همام روی جوان مسلمان قرار داده است .جوانی با تقوا که
گواهی بر این مدعاست که ســن و سال نمیتواند با سالح دانش در مســیر اطاعت پروردگار حرکت
عامل برتری در مکتب تشیع باشد بلکه باید دانش میکند.
و تقوا و صداقت را به عنوان معیارهای اصلی در نظر
بخشندگی و سخاوت
گرفت.
در روایتهای شیعی آمده است که امام نهم(ع) در حجتاالســام و المســلمین «ســیدمحمد
سن  9سالگی در مجلسی علمی که بزرگان آن زمان میرتبار» ،عضو گــروه مبلغان ســازمان فرهنگ و
حضور داشتند و هر کس ســؤالی میپرسید ،تعداد ارتباطات اســامی با تسلیت فرارســیدن سالروز
امام نهم شــیعیان ،امام جــواد(ع) ،اظهــار کرد:
زیادی پرسش علمی را پاسخ داد.
از امام جواد(ع) بــه دلیل خفقان دوران عباســی امام جواد(ع) در شــرایطی زندگــی میکردند که

ایران زمین

تمرکز خوشنویسی در استانها

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

غروب نهمین الگوی برتر رستگاری
مریم رضوی

ساخت ایران

باران نقطههای نورانی در دل آسمان

سفر به کویر برای تماشای بارش شهابی

ابریشم سیاه بر پارچه سفید
نگاهی به سیاهدوزی
مرجان هاشمی

خبرنگار استانها

این هنرباشد و رونق بهتری داشته باشد .ما از دولت توقع
بیشتری داریم و نیاز به اعتبارهای بیشتری وجود دارد .من
البته همواره از افراد متولی هم که توان سرمایهگذاری در
حوزه خوشنویسی را دارند درخواست کردهام که در این
حوزه سرمایهگذاری کنند.

که شما نایب رئیس انجمن خوشنویسان
و مســئول برگزاری دوســاالنه خوشنویسی هم
هستید،به نظرتان برگزاری دوساالنهها ،جشنوارهها
و ورکشاپهای خوشنویسی چه تاثیری در پیشرفت
این هنر داشته است؟

خوشبختانه امروز خوشنویســان و جوانانی داریم که در
سراسر کشــور پا به این عرصه گذاشتهاند که انصافا قابل
افتخارنــد و باید از اینها حمایت شــود .ما بــا برگزاری
دوســاالنه خوشنویســی و برگزاری رویدادهای ملی در
سطح استانها تالش میکنیم که حمایت کنیم .امروز
دیگر خوشنویسان در چند اســتان متمرکز نیستند .در
گذشته مراکز معتبر خوشنویسی در کشور مختص چند
شــهر و پایتخت بود اما امروز جغرافیای این هنر وسعت
پیدا کرده است.
از سویی تکنولوژی و دسترســی راحتتر به یک سری
ابزار و توانایی تماشــای آثار متنوعتر ،میتواند در تغییر
ساحت خوشنویســی موثر باشــد و خوب این اتفاق نیز
باید رخ بدهد .امروز میتوان نتیجه این نیاز و تالش برای
پیشرفت را در دوساالنهها دید که هم از نظر کیفی و هم
کمی خوشنویسی ایران پیشرفت کرده است.
جشنوارهها ،دوساالنه و برنامههای تخصصی متنوعی این
روزها در سراسر کشور و در استانهای دور دست نیز برگزار
میشود .آخرین برنامه ما اخیرا در همدان برگزار شد که
نشستی تخصصی درباره سیاهمشــق بود و ما برنامههای
متنوعی را در دیگر استانها داشتیم و این روش به نوعی
این اقبال را ایجاد کرده است.

بارش شهابی برساوشی از زیباییهای اعجاب
آوری است که طی روزهای اخیر در آسمان
سراسر ایران قابل مشاهده است .به گزارش
مهر،تماشای آتش باران آسمان لذتی است
که این روزهــا افراد زیادی را بــه دل کویر
میکشاند تا به دور از هیاهوی شهر و بدون
مزاحمت آلودگیهای نوری در سکوت محض
کویر رقص شــهابهای آذرین را در صفحه
سیاه آسمان نظاره کنند ،اتفاقی که هر سال
اواخر مردادماه عالقهمندان بسیاری را راهی
میکند تا شــبی را مهمان کویر باشند و از
زیباییهای شگفت انگیز آسمان لذت ببرند.
به گزارش مهر ،بارش شــهابی برساوشی از
زیباییهای اعجاب آوری است که نمایشگر
عظمت خلقت و زیباییهای آفرینش است،
زمانی که برای این پدیده نجومی مشخص
شده است یک ماه و از حوالی بیست و هفتم
تیرماه تا ســوم شهریور اســت ،اما اوج این
بارشها بازه زمانی کمتری را شامل میشود.
در واقع این بارش در روزهای  ۲۱و  ۲۲مرداد
هر سال به اوج خود میرســد و در آسمان
سراسر ایران قابل مشاهده است.
این پدیــده نتیجه عبور زمیــن از مدار یک
دنبالهدار است .شهابها ذراتی باقی مانده از
دنبالهدارهایی هستند که در اثر عبور زمین
از مدار دنبالهدار وارد جو زمین میشــود و
در اثر ســوختن و اصطکاک با جو ،الکترون
از دست میدهد و به این ترتیب از خود نور
ســاطع میکند که به شــکل بارش شهاب
دیده میشــود .این رگبار شهابی برساوشی
به نام اولین مشــاهده کننــدگان دنبالهدار
مربوطه با عنــوان ســویفت-تاتل معروف
است و با میانگین ســرعت  ۶۰کیلومتر بر
ساعت بر سطح زمین میبارند ،درواقع بارش

شــهابی برساوشــی از تودههای بازمانده از
ستاره دنبالهداری موسوم به سوئیفت پدید
میآید که هر  ۱۳۰ســال یکبار مدار خود
به دور زمین را کامل میکند .اساسا شهاب
ذرات شن ،یخ ،گرد وغبار ،خاک و یا عناصر
و فلزات مختلفی هستند که وارد جو زمین
میشودو در اثر اصطکاک با جو درجه حرارت
آنها افزایش پیدا میکند و به زبان علمیتر
الکترون این ذرات به الیــه بعدی میرود و
در نتیجه انرژی و نور از خود ساطع میکنند
و حرکت آنها با ســرعت چند صدم ثانیه در
آسمان دیده میشــود که جهت مشخصی
ندارد و به صورت بیهدف در آسمان حرکت
میکنند .فاصله شهابها از کره زمین معموال
 ۱۶۰کیلومتر یا نزدیکتر اســت ومطالعه
این شــهابها ارزش علمی بســیاری دارد.
شهابهایی که آنقدر بزرگند که وقتی وارد
جو زمین میشوند ،میسوزند و باقی ماندهای
که با ســطح زمین برخورد میکند با عنوان
شهاب سنگ شناخته میشو د .اکثر شهابها
به اندازه ریگ و دانه شن هستند و در حین
پروازی که در جو دارند منهدم میشوند و از
بین میروند ،اگر اندازه شهاب بزرگتر باشد
به اندازه جنس ،سنگ و فیزیکش رنگی که
از خود ساطع میکند متفاوت است و مدت
بیشتری در آسمان قابل مشاهده است.
برای تماشــای این پدیده ،عده بسیاری از
عالقهمندان به آسمان شــب راهی کویرها
میشــوند تا به دور از آلودگیهای نوری و
آلودگیهای هوا ،این پدیده زیبا را تماشــا
کنند .مســافرانی که به قصد تماشای این
پدیده راهــی کویرهای ایران میشــوند،
عالقه بسیاری در گردشــگری روستاهای
کویری دارند.

استانی

02123023914

ساخت مسجد در  3شهر چهارمحال و بختیاری
استاندارچهارمحال وبختیاری ازاختصاص  6میلیارد ریال برای ساخت مسجد درسایتهای مسکن مهردر
 3شهراین استان خبرداد .به گزارش ایرنا ،قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد :این مبلغ برای آغازعملیات
اجرایی احداث مسجد درشهرهای زیر25هزارنفرجمعیت هفشجان ،فرادنبه و شلمزاراختصاص یافت.

سوزندوزیهای زنان سیستان و بلوچستان از زیباترین هنرهای دستی
به حساب میآیند که شهرتشان از مرزهای کشور هم خارج شده است.
در برخی کشــورها از جمله آلمان ،میتوانید زیورآالتی پیدا کنید که
زنی هنرمند از اهالی روســتایی در سیستان و بلوچستان سوزن دوزی
کرده اســت .زیورآالت ،تزئینات لباسها و پرده و رومیزی و هر چیزی
که بتوان با سوزن و نخ روی آن نقش زد ،از محصوالت هنری سیستان
و بلوچستان هستند.
سیاهدوزی هم یکی از شاخههای هنر سوزندوزی است که تا چند سال
پیش شاید از مرزهای استان خارج نشده بود .اما امروز به مدد بازاریابی
و برگزاری نمایشگاهها ،مشتریان بسیاری پیدا کرده است .سیاهدوزی
را نباید از نامش قضاوت کرد .سیاهدوزی نوعی رودوزی سیستانی است
که در آن از نخ سیاه ابریشم روی پارچه سفید استفاده میشود و اغلب
در تزئین لباس ،لبه و حاشی ه دامن زنان و تزئین دور یقه و آستین کاربرد
دارد .در این نوع رودوزی هنرمند با استفاده از ســادهترین مواد اولیه
همچون پارچه ،نخ و سوزن ،اشکال هندســی پدید میآورد .رودوزی
شغلی دائمی برای زنان این منطقه به شمار میرود که بهطور عمده از
این طریق هم امرار معاش میکنند .استفاده از رنگ ،نوع نقوش و جنس
پارچهها با درآمد هر خانواده رابطه مســتقیم دارد .نقشهای نمادین
روی پارچــه در رودوزیها با عقاید ،باورها ،طبیعت و معیشــت مردم
هماهنگ اســت و تداوم این نقوش را میتوان در سایر هنرهای سنتی
اســتان از جمله ســفالگری ،گلیمبافی و قالیبافی مشاهده کرد .آنچه
این هنر ســنتی را در معرض خطر قرار داده است ،تغییر نوع پوشاک و
استفاده از چرخ خیاطی برای نقش زدن روی لباسهاست .با این وجود،
این هنرها ،جنبه صنایع دستی یافتهاند و از این منظر ،راهی برای معرفی
فرهنگ مردم این منطقه به سایر نقاط ایران و شهرهای گوناگون جهان
به شما میروند.
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یکی از مهمترین مأموریتهای امام جواد آماده کردن مردم
برای دوران غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان بود
(ع)

نمایی از بارگاه امام جواد(ع) در شهر کاظمین عکس :فرهنگ نیوز

دسیسه عباســیان بر این قرار گرفته بود که کانون
اهلبیت(ع) و جریان امامــت را تحقیر کنند ،ولی
با هوشمندی امام جواد(ع) عباســیان راه به جایی
نبرد.
وی با بیان این که امام جواد(ع) در سنین کودکی به
امامت رسید ،گفت :در شرایط خفقان دوران عباسی،
تربیت محدثان بزرگ و شــاگردان نامی ،موضوع با
اهمیتی بود که امام جــواد(ع) با ظرافت خاصی آن
را انجام دادهاند.
به گفته این پژوهشگر حوزه دین ،مبارزه با فرقههای
انحرافی یکــی از مهمتریــن اقدامهــای امام نهم
شیعیان در زندگی کوتاه خود بود .وی امام جواد(ع)
را زمینهساز جریان مهدویت در آخرالزمان دانست.
چرا که در سن کودکی به امامت رسید و ارتباطش
با عامــه مردم بــه دلیل خفقان حکومت عباســی
محدود بود.
حجتاالســام میرتبــار ،بــا بیان این کــه جود،

بخشــندگی و ســخاوت امام جــواد(ع) از نکات
بارز شــخصیتی ایشان محسوب میشــود ،گفت:
امامجواد(ع) همواره از افراد نیازمند و انســانهای
مختلف ،دستگیری میکردند و اصوال این شاخصه،
در وجود امام جواد(ع) بسیار بارز و زبانزد دوست و
دشمن بود.
آمادهکردن مردم برای دوران غیبت

جملههای پرمغز و عبارتهــا و حکایتهای زیبای
بسیاری از امام جواد(ع) نقل شده اما شاید زیباترین
جملهها مربوط به مهمترین مأموریتهای ایشــان
باشــد .یکی از مهمترین مأموریتهــای این امام
بزرگوار آماده کردن مردم برای غیبت دوازدهمین
پیشوای شیعیان بود.
همچنان که به روایت شــیخ صــدوق ،عبدالعظیم
حسنی در روایتی گفته اســت :بر آقا و موالیم امام
جواد(ع) ،وارد شدم و میخواستم راجع به جضرت

قائم (عج)از او سؤال کنم که آیا قائم آل محمد ،همان
مهدی علیهالسالم است یا نه؟
حضرت قبل از ســؤال من ،شــروع به جواب دادن
کرد و به من فرمــود:ای ابوالقاســم! همانا قائم ما،
همان مهدی است که واجب است در روزگار غیبت،
منتظرش بمانند و در ظهــورش ،فرمانبرداریاش
کنند و او سومین فرد از فرزندان من است .سوگند
به آن خدایی که حضرت محمد(ص) را به پیامبری
برانگیخت و ما را به امامت مأمور فرمود ،اگر از دنیا
زمانی باقی نماند جز یک روز ،هر آینه خداوند آن را
طوالنی خواهد کرد تا قائــم ما ظهور کند و زمین را
از عدل و داد آکنده ســازد ،چنان که از ظلم و جور،
پر شده باشــد و خدای متعال البته در یک شب کار
او را ســامان میدهد ،چنانکه کار موسای کلیم را
سامان بخشید.
سپس فرمود :برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج
است.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال

www.ostani.hamshahrilinks.org
تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
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)
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اخبار روز
دستگیری باند اختالس بیمه

فرمانده انتظامی استان ایالم از دستگیری  20نفر از اعضای
یک باند بزرگ اختالس خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس ،سردار نورعلی یاری
اظهارکرد :مامــوران پلیس امنیت عمومی و دادســتانی
شهرستان ایوان بزرگترین باند اختالس و استفاده از سند
مجعول ،کالهبرداری و سوء اســتفاده از موقعیت توسط
کارکنان بیمه ایران در استان ایالم را متالشی کردند .وی
افزود :ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان ایوان پس
از  40روز کار اطالعاتی موفق به شناسایی ودستگیری20
نفرازاعضای این باند با تبانی سندسازی بیش از  2میلیارد
ریال اختالس شدند.
فرمانده انتظامی استان ایالم یادآور شــد :با بررسیهای
پلیس مشخص شــد این افراد با صدور چک تحت عنوان
پرداخت خســارت به افرادی که هویت خارجی نداشتند،
مبالغ هنگفتی را بدست آورده و بین خود تقسیم میکردند.
ســردار یاری گفت :در حال حاضر با هماهنگی دادستان
شهرستان ایوان  20نفر در شهرهای ایالم ،دهلران ،چوار
و کرج دستگیر شده اند که از این تعداد  10نفر بازداشت و
روانه زندان شدند.

سمنان بیش از ظرفیت نانوایی دارد

سمنان و سرخه  50واحد نانوایی بیش از نیاز دارد .رئیس
اتحادیه نانوایان شهرستانهای سمنان و سرخه به باشگاه
خبرنگاران گفت :بر اساس شاخص متوسط تعداد نانوایی
نســبت به جمعیت 50 ،واحد صنفی تولید نان دراین 2
شهرستان بیشتراز نیازمجوزگرفته اند.
رجبعلــی جعفریــان افــزود :از  150واحــد نانوایی در
شهرستانهای سمنان و ســرخه  50واحد فراتر از میزان
نیاز است که باعث کاهش کیفیت تولید ،افزایش تخلفات و
تعطیلی نانواییها میشود.
وی یادآور شد :به ازای هر  2هزار تا  2هزار و  200نفر به یک
واحد نانوایی نیاز است ،در حالی که در سمنان  150واحد
نانوایی وجود دارد که نشــان دهنده مازاد بودن  30تا 40
درصدی واحدهای نانوایی است.
رئیس اتحادیه نانوایان شهرســتانهای سمنان و سرخه
تصریح کرد :طبق آمار کشــوری ،هر واحد نانوایی روزانه
باید به میزان هشت کیسه آرد نان پخت کند ،درحالی که
واحدهای نانوایی شهرستانهای سمنان و سرخه به طور
میانگین روزانه  3تا  4کیسه آرد پخت میکنند.

شکارچیان متخلف در بوشهر دستگیر شدند

ماموران یگان حفاظت پاسگاه محیط بانی شهید غالمعلی
محمدی بخش بوشــکان در استان بوشــهر  2شکارچی
متخلف را در منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش شناسایی
و دستگیر کردند.
حسین دلشــب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
بوشهر با اعالم این خبر به ایســنا گفت :از این شکارچیان
متخلف عالوه برالشه یک راس بز کوهی ،یک قبضه سالح
گلوله زنی  270دوربین دار ،یک قبضه ســاح ســاچمه
زنی 21،فشنگ ســاچمه زنی 3 ،فشنگ گلوله زنی ،270
یک قطار فشنگ ساچمه زنی ،یک دستگاه دوربین چشمی
و یک قبضه چاقو کشف و ضبط شد.

پرداخت کمک جهیزیه به نوعروسان ایالمی

 250نوعروس نیازمند ایالم کمک هزینه جهیزیه دریافت
کردند .ضیاء رضایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
با اشاره به اینکه این کمک هزینه به مناسبت سالروز ازدواج
حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) و روز ازدواج اهدا شد
به ایسنا گفت :به هر یک از این نوعروسان  20میلیون ریال
کمک هزینه خرید جهیزیه پرداخت شده است.

اهدای عضو در لردگان

اعضای بیمار مرگ مغزی لردگانی به چهار بیمار نیازمند
اهدا شد .به گزارش مهر ،زهرا سیاح هماهنگ کننده تیم
پیوند اعضای چهارمحــال و بختیاری گفت :با تایید مرگ
مغزی گنجعلی مالکی  37ساله عمل جداسازی اعضا انجام
و کبد وی به شیراز ،کلیهها به اصفهان و کاشان و بخشی از
نسوج جداسازی شده نیز به تهران منتقل شد.

آبرسانی سیار به روســتاهای چهارمحال و
بختیاری

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی چهارمحال
و بختیاری از آبرســانی ســیار به  11هــزار و  700نفر از
روستاییان این استان خبر داد.
تورج احمدپور در گفت و گو با ایرنا افزود :درحالی که سال
گذشته  40روستای استان با تانکر آبرسانی میشد ،اما با
بهره برداری از تعدادی مجتمعهای آبرسانی درسال جاری،
 10روستا از آب لوله کشی بهره مند شدند و  30روستای
دیگر همچنان آبرسانی سیار میشود.
وی تصریح کرد :ماهانــه  480مترمکعب آب ازطریق40
تانکربه  4روستا درشهرستان اردل و 36روستا درشهرستان
لردگان انتقال داده میشود.
مدیرعامل شرکت آبفارچهارمحال وبختیاری با بیان اینکه
به تازگی  2روستای تشنیزوخراجی شهرستان کیارنیزبا
کمبود آب مواجه شــده اســت ،افزود :با حفروتجهیزچاه
جدید دراین  2منطقه توانستیم کمبود آب را جبران کنیم.

جنایت خانوادگی در شاهرود

 2تن از اعضــای یک خانواده در منزل مســکونی خود در
شهرک ذوالفقار شــاهرود به ضرب گلوله کشته شدند .به
گزارش ایرنا ،مردی  40ســاله با همراه داشتن یک قبضه
اسلحه گرم با ورود به خانه ،این جنایت را مرتکب و متواری
شد .سرهنگ سید مجتبی اشرفی فرمانده انتظامی شاهرود
با تایید این موضوع گفت :هنوز علت این سوء قصد معلوم
نیســت اما نیروهای انتظامی به دنبال دستگیری ضارب
هســتند .وی گفت :بررسیها نشــان داد این زن و شوهر
مدتها اختالف خانوادگی داشتند و زن  6ماه است که در
منزل مادر خود به سر برده و درخواست طالق داده بود.

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

راندن با خطر در جادهها

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

سوانح جادهای در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث مرگ  57نفر طی سال جاری شد
راه

بنابر آخرین آمار اعالم شده  57نفر از فروردین
 1396تا پایان تیرسال جاری در سوانح جادهای
کهگیلویــه و بویراحمد جان خود را از دســت

دادند.
به گزارش ایرنا ،مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
گفت :ســوانح جادهای در این اســتان در  4ماه نخست سال
جاری  57کشته و هزارو  880مصدوم بر جا گذاشت.
کامروز امینی افزود :تعداد کشته شــدگان سوانح رانندگی
کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/3
درصد کاهش داشته اما تعداد مصدومان تصادف در جادههای
این استان  26درصد افزایش یافته است.
وی اظهار کرد :از ابتدای امســال تا پایان تیرسال جاری 35
نفر در بویراحمد 12 ،نفر درکهگیلویه و 10نفردرگچســاران
براثرسوانح جادهای جان باختند.
مدیرکل پزشــکی قانونی کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد:
درمدت مشابه سال گذشــته  59تن درجادههای استان به
دلیل سوانح رانندگی کشــته و هزار و  482نفر مصدوم شده
بودند.
براساس سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور استان
کهگیلویه و بویراحمد در ســال  95در رتبــه چهارم میزان
مصدومان ناشی از حوادث رانندگی قرار گرفت.
دالیل سوانح رانندگی

رئیس پلیس راهورکهگیلویه وبویراحمد هم گفت :اســتفاده
زیاد از خودروهای شخصی ،ســد معبراصناف درپیاده روها،
وجود دستفروشهای دوره گرد درپیاده روها و ورودی شهرها
وانجام حرکات خطرآفرین از سوی برخی جوانان با خودروها
ازجمله عوامل سوانح رانندگی است.
سرهنگ اسماعیل خوشوقت بابیان اینکه روان سازی ترافیک
شهرهای این استان نیازمند تقویت فرهنگ استفاده از ناوگان
حملونقل عمومی است ،گفت :بخش عمدهای از مردم بهویژه
در یاسوج مرکز استان با خودروهای شخصی تردد میکنند.
وی بیان کرد :کم عرض بودن خیابانها ،نبود پلهای مکانیزه
و بیتوجهی مردم به استفاده از ناوگان حملونقل عمومی بر
مشکالت ترافیکی افزوده است.
سرهنگ خوشــوقت نبود زیرگذردربرخی معابرپررفتوآمد
را یکی از مشکالت اساسی ترافیک یاســوج دانست وافزود:
باید برای حل مشــکالت ترافیکی وتوســعه زیرساختهای
این شــهرازجمله تکمیل پلهای دردســت اقدام وساخت

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 :

مسکن

مسکن جدید در چهارمحال و بختیاری

عکس :ایرنا

زیرگذردربرخی مناطق این شهربرنامهریزی اساسی شود.
وی به ایجاد سد معبرازسوی برخی اصناف اشاره کرد وگفت:
این امر سبب میشود شهروندان بهجای پیاده رو ازسواره رو
برای عبور اســتفاده کنند که میتواند زمینه وقوع تصادف را
فراهم کند.
سرهنگ خوشوقت تصریح کرد 16 :نفر در چند روز اخیر به
دلیل انجام حرکات خطر آفرین شناسایی شدند.
وی عنوان کرد :توقیف خــودرو و اعمال نمره منفی برای این
رانندگان از برنامههای پیش بینی شده برای کاهش آن است.
رئیس پلیس راهور کهگیلویــه و بویراحمد با یادآوری تالش
مسئوالن برای جمع آوری دستفروشان و وانت بارهای دوره
گرد ،بیان کرد :رفع این چالش نیازمند فرهنگ سازی است.
تقویت زیرساختهای جادهای

از سوی دیگر مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد
گفت :هزار و  100کیلومتر طرح راهســازی در اســتان در
دســت اجراســت که تکمیل این طرحها میتواند به تقویت

گشایش درهای گردشگری به روی سیمره
مســیر گردشــگری در شــهر
گردشگری تاریخی سیمره ایجاد میشود.
مدیر پایگاه شهر تاریخی سیمره
گفت :مسیر گردشــگری به عرض یک متر و
 20ســانتیمتر برابر مطالعات انجام شده در
شهر تاریخی ســیمره در شهرستان دره شهر
ایجاد میشود.
علی ســنایی نژاد در گفت و گو با ایرنا با بیان
اینکه ایجاد مســیر گردشــگری در بناهای
تاریخی دنیا مرســوم اســت ،اظهار کرد :این
مسیر از بناهای مختلف شهر تاریخی سیمره
عبور و از ایستگاه موزه باســتان شناسی دره
شهر در ابتدای ورود به شهر آغاز میشود.
وی یادآور شد :مساحت شهر تاریخی سیمره
حدود  60هکتار اســت و تاکنون  400متر از
این مسیر ایجاد شده که پس از ایستگاه موزه
باستان شناسی دره شهر به تپه میل میرسد
که دارای یــک موقعیت بلند بــوده و تقریبا
تمامی محدوده شهر قابل رویت است.
وی تأکید کرد :این مسیر پس از تپه میل از 2
مسیر مختلف به بازارچه ،خانه اربابی ،مسجد و
کاروانسرا راه دارد و در طول آن سکوهایی برای
استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است.
مدیر پایــگاه شــهر تاریخی ســیمره گفت:
نردههای محافظ در طول این مسیر به منظور
جلوگیری از آســیب به بناهای شهر تاریخی
سیمره قرار داده شده است و در آینده نیز سایه
بان ،آبخوری ،نیمکت استراحت و ساعت شنی
ایجاد میشود.
سنایی نژاد با بیان اینکه برخی بناهای شهر
تاریخی به اصطبل و کاهدان مردم روســتای
مجاور شهر تاریخی تبدیل شده و جنبه بصری
نامناسبی داشت ،افزود :تمامی خانههای قرار
گرفته در مســیر گردشگری شــهر تاریخی
سیمره پاکسازی ،خوانا ســازی و آوار برداری
شده است.
وی یادآور شد :حوض آب و فضاهای گم شده
در داخل مسجد نیز قابل رویت شده و به منظور
رفاه حال بازدید کنندگان بوسیله شاهی کشی،
قاب بندی و تخته الوار ،کف موقت ایجاد شده
است.
این مســئول تأکید کرد :همچنین دیوارهای
مسجد و معابری که مسدود شده بودند ،اندود
کاری شده و با ایجاد پنجره و دریچههایی نور
مورد نیاز مســجد تامین شــده ضمن اینکه
یک معبر فلزی برای ورود به داخل مســجد
به منظورجلوگیری از تخریب آثار ایجاد شده
است.
مدیر پایگاه شــهر تاریخی سیمره گفت :تابلو
ســنگی معرفی و هشــدار دهنده به  2زبان
انگلیسی و فارسی نیز در ورودی شهر تاریخی

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 :

زیرساختهای جادهای کمک بزرگی کند.
محمدعلی علیمردانی اظهار کرد :ســاخت  175کیلومتر راه
اصلی با پیشرفت  50درصد ،بهسازی و آسفالت  480کیلومتر
راه روستایی با پیشــرفت  50درصد22 ،کیلومتر از راه آهن
 170کیلومتری «اقلید به یاســوج» در فازنخست که شامل
زیرسازی است با  60درصد پیشرفت از مهمترین طرحهایی
است که میتواند به کاهش سوانح جادهای کمک کند.
وی با اشاره به اهمیت پل بشار در گرهگشایی از ترافیک درون
شهری یاسوج بیان کرد :برای تکمیل طرح پل سوم بشار 200
میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد :در
صورت تأمین اعتبار و رفع معارض ،باند رفت و برگشــت این
طرح در چند ماه آینده افتتاح میشود.
وی بیان کرد :در حوزه ساخت بزرگراه در  4سال گذشته 90
کیلومتر بزرگراه در استان ایجاد شده است و هم اینک 140
کیلومتر بزرگراه در استان در حال احداث است که پیشرفتی
نزدیک به  32درصد دارد.

هشدار
بیماریهای قلبی و عروقی؛ دلیل اصلی مرگ
در دشتی

نصب شده است.
سنایی نژاد افزود :درســال جاری  2میلیارد
و  500میلیون ریال اعتبار ملی و اســتانی به
شهر تاریخی سیمره اختصاص یافته است که
با اولویت حفاظت ازآثارتاریخی ومعماری شهر
هزینه میشود.
وی تأکید کرد :شهرتاریخی ســیمره دارای
قابلیت ثبــت جهانی اســت و مطالعات الزم
درراستای زنده ســازی ظرفیت شهروتبدیل
آن به سایت موزه توسط پژوهشگران دانشگاه
تهران انجام شــده اســت که ایــن مطالعات
مسیرحرکت به ســمت جهانی شــدن این
اثرتاریخی را روشن میکند.
مدیر پایگاه شهرتاریخی ســیمره یادآورشد:
براین اســاس پیــش ازآغاز عملیــات ایجاد
مسیرگردشــگری ،پاکسازی شــهرتاریخی
سیمره ازخانه سازی ،نخاله ،زبالههای سطحی
خاک ،ســنگ وکلــوخ وفضــوالت حیوانی
کاروانسرا،مسجد ،بازارچه وخانههای کاوش
شده انجام شد.
ســنایی نژاد با بیان اینکه درگذشته و پیش
ازاحداث شهرجدید ،روستایی در کنار بازارچه
وجود داشــت که خانههای آن ترک شده وبه
آوارتبدیل شده بودند ،اضافه کرد :آواربرداری
و دور ریختن خانههای متروکه شــهر نیز در
مرحله بعدی انجام و مقدمات ایجاد مســیر
گردشگری فراهم شد.
وی تأکید کرد :شــهرتاریخی سیمره در هزار
و  400سال گذشته دارای فناوری مهندسی
معابر و خیابانها بوده و ازطریق زهکشــی و
با استفاده ار تن پوشــههای سفالی به صورت
زیرزمینی و سطحی آبرسانی شده است.
شهر تاریخی سیمره بزرگترین محوطه تاریخی
در استان ایالم اســت که با حدود  60هکتار
مساحت در ضلع غربی و جنوب غربی شهر دره
شــهر قرار دارد و جزو اولین آثار ثبت شده در
فهرست آثار ملی کشور است.
این محوطه در سال  ۱۳۱۰شمسی به شماره
 ۶در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و
طبق مطالعات و کاوشهای انجام گرفته مربوط
به قرون اولیه اسالمی است .این شهر تاریخی
بر اثر وقوع زلزلهای در سال  334هجری قمری
تخریب و خالی از سکنه شد.

بیماری قلبی و عروقی عامل اصلی مرگ و میرها در دشتی بوشهر است.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتی استان بوشهر با اعالم این خبر به ایسنا
گفت :پارسال  381مورد مرگ و میر در شهرستان دشتی ثبت شده است که 197مورد
(معادل  51درصد) آنها به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی بوده است.
پرویز احمدی در جمع مسئوالن بهداشتی دشــتی افزود :اصالح سبک زندگی ،بهبود
تغذیه ،انجام ورزش منظم و مستمر ،چکاپ بموقع و پیگیری امور درمانی میتواند مانع از
مرگ بر اثر نارساییهای قلبی و عروقی باشد.
وی بیان کرد :در دولت یازدهم با راه اندازی پایگاههای سالمت توجه ویژهای به سالمت
شهروندان در شهرستان دشتی شده است و در زمان حاضر امکان چکاپ رایگان میانساالن
در تمامی مراکز جامع سالمت این شهرســتان وجود دارد.این مسئول تأکید کرد :همه
شــهروندان میانســال وباالترمی توانند با مراجعه به پایگاههای سالمت شهرستان وبه
صورت رایگان از وضعیت سالمت قلب وعروق خود مطلع شوند.معاون بهداشتی شبکه
بهداشت دشــتی اضافه کرد :عامل دوم مرگ و میر در این شهرستان بیماری سرطان با
فراوانی  13درصد است.احمدی ،از همه مردم شهرستان دشتی خواست از امکاناتی که
دولت برای سالمت آنان در پایگاههای سالمت فراهم کرده استفاده کنند تا شاهد کاهش
مرگ ومیرهای ناگهانی باشیم.

پرورش شتر مرغ در ملکشاهی
طیور

نخســتین واحــد
پرورش شترمرغ در
ملکشاهی راه اندازی

شد.
به گزارش همشــهری ،مدیرجهاد
کشاورزی ملکشاهی از راه اندازی
ایــن واحد بــا ســرمایهگذاری 4
میلیــارد ریالی بخــش خصوصی
خبرداد.
حیدرعلی حسینی اظهارکرد :این
واحد پرورش شــترمرغ با ظرفیت
اولیه  100رأس برای نخستین بار درشهرستان توسط بخش خصوصی و در سطح  5هکتار
ازاراضی راه اندازی شده است.
وی افزود :شهرستان ملکشاهی با دارا بودن اقلیم مناسب از ظرفیت و استعداد مناسبی
برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه پرورش طیور و ماکیان برخوردار است.

 4500مســکن روســتایی و
شهری چهارمحال و بختیاری
بازسازی و بهسازی میشود.
مدیــرکل بنیــاد مســکن
چهارمحــال و بختیــاری از
بازسازی و بهســازی  4هزار و
 500واحد مسکن روستایی و
شهرهای کمتر از  25هزار نفر
طی سال جاری در این استان
خبر داد.
سهراب رئیسی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد :از این تعداد هزار
و  500واحد بازســازی و برای هر واحد  200میلیون ریال تسهیالت پرداخت
میشود.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی بازسازی بســیاری از واحدها در دست اقدام
است ،گفت 3 :هزار واحد مسکن نیز بهسازی که برای هر واحد  180میلیون ریال
تسهیالت پرداخت میشــود که برای هزار و  600واحد از این تعداد تسهیالت
ابالغ شد.
رئیسی افزود :از ابتدای تشکیل بنیاد مســکن انقالب اسالمی تاکنون  7هزار و
 336فقره تسهیالت بازسازی مسکن در روستاها و به ارزش  715میلیارد ریال
به افراد پرداخت شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد :از
ابتدای تشکیل بنیاد مســکن انقالب اســامی تاکنون  41هزار واحد شهری
و روستایی با اســتفاده از تسهیالت بنیاد مسکن استان بهســازی ،بازسازی و
نوسازی شده است.

خبرخوان کرمان
ایرنا /امضای 25تفاهم نامه اقتصاد مقاومتی به ارزش 1850میلیارد تومان در
بردسیر کرمان.
فارس /مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان :با تکمیل  4هزارو 223
واحد مسکن مهر در  7شهر جنوبی استان ،پیشرفت این طرح به  90درصد رسید.
ایسنا 2000 /تن مرغ منجمد در کرمان توزیع شد.
ک میلیون و  800هزار نفــر در کرمان از
باشــگاه خبرنگاران /بهرهمندی ی 
خدمات بیمه سالمت.
تسنیم 2500 /راس دام سنگین در رودبار جنوب پالک کوبی شد.
فارس /مدیرجهاد کشاورزی رفسنجان :توسعه گیاهان دارویی راهی برای تولید
ثروت در رفسنجان است.

خبرخوان هرمزگان
پایگاه خبری پلیس /جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف  ۶۱۰دستگاه
گوشــی تلفن همراه قاچاق به ارزش  ۷میلیارد ریال در شهرستان بندرعباس
خبر داد.
ایلنا /ساعت کار موزه مردمشناسی خلیجفارس تغییر یافت.
مهر /همایش تجاری و سرمایهگذاری جاسک با حضور هیات عمانی برگزار شد.
تسنیم /مدیــرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان :ســالن ورزشی روستای
کرگان امسال به بهرهبرداری میرسد.

خبرخوان سیستان و بلوچستان
پانا /افزایش هزار کالس درس جدید برای سال تحصیلی پیش رو در سیستان
و بلوچستان.
ایرنا /معاون گردشگری میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سیستان
و بلوچستان از برگزاری دوره آموزشی ویژه خبرنگاران گردشگری خبر داد.
تسنیم /پیش بینی ورود  30هزار زائر پاکســتانی به مقصد عتبات عالیات از
مرز میرجاوه.

عکسنوشت  /چهارمحال و بختیاری

خبرخوان کهگیلویه و بویراحمد
ایسنا /مدیرکل دفترامورروستایی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ۳ :هزارو ۴۸۶فرصت
شغلی درقالب پروژه ارتقای تولید در کهگیلویه وبویراحمد ایجاد شد.
باشگاه خبرنگاران /رئیس بســیج رســانه کهگیلویه و بویراحمد :جشنواره ابوذر در
کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
تسنیم /معاون اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمد ۴ :هزار و  ۵۵شــغل در کهگیلویه و
بویراحمد ایجاد میشود.
فارس /رئیس جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد :درمانگاه عمومی و سالمتکده
طب سنتی یاسوج راهاندازی میشود.

طبیعت تابستانی منطقه کوهرنگ  /عکس :ایرن ا

