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1

در سیستان و بلوچستان با روند کاهشی نزوالت آسمانی و
تشدید خشکسالی الگوی کشت تغییر کرده است.
رئیس شورای اســامی روســتای تمندان خاش در نواحی مرکزی سیستان و
بلوچستان که یکی از سرسبزترین مناطق این استان محسوب شده و در دامنه
کوه تفتان قرار دارد گفت :این منطقه به دلیل شرایط جوی و دمایی مطلوب و نیز
آب فراوان از دیرباز تواناییهای زیادی در کشت محصوالت باغی داشته است.
مرتضی تمندانی ادامه داد :گرچه این منطقه تقریبا کشت و زرع مناسبی دارد اما به
دلیل پایین رفتن سطح سفرههای زیر زمینی هم اینک بسیاری از باغات از حدود
 10تا  12سال قبل رو به خشکی نهاده و هیچ محصولی در آنها کشت نمیشود.

باغهایی که به آب
رسیدند

صفحه  2را
بخوانید

دیدهبانی عمومی از مراتع  /عكس :مهر

حفاظت مردمی از مراتع هرمزگان

1

تدوین طرح پرورش میگو
و ماهی در بوشهر
مدیرکل شیالت بوشهر ازتدوین طرح پرورش میگو وماهی
در این اســتان خبرداد .عباســعلی زنده بودی در نشست
مشترک تولید و اشتغال در این استان افزود :تدوین طرح پرورش ماهی و میگو
برای افزایش تولید و اشتغال در استان بوشهر تدوین شده است.

حفاظت مردمی از مراتع هرمزگان
 1/5میلیون هکتار از مراتع هرمزگان
ایده
با مشارکت مردم حفاظت میشود.
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری
هرمزگان گفت :وسعت مراتع استان  4میلیون و 93
هزار هکتار است که یک میلیون و  500هزار هکتار
آن به صورت مشــارکتی از ســوی مردم حفاظت
میشود.
به گزارش ایسنا ،امید ذاکری افزود :طرح حفاظت
مشارکتی با کمک مردم و بومیان مناطق از سال 94
درهرمزگان آغاز شده و در این راستا تاکنون 183
فقره تفاهم نامه با مردم بسته شده است.
وی بیان کرد :شهروندان با دریافت کارت مرتع بانی
وانعقاد قرارداد با اداره کل منابع طبیعی هرمزگان،
در مراقبت از عرصههای منابع طبیعی ،جنگلها و

مراتع تالش میکنند.
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری هرمزگان
اظهارکرد :مرتع بانان به نمایندگی از منابع طبیعی
مشابه ضابطان هستند که میتوانند جلوی تخلفها
را بگیرند و به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی
اطالع دهند.
ذاکری اضافه کرد :به استناد ماده  12قانون افزایش
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب
 1389دولت باید برای کنترل و کاهش علت تخریب
از طریق بکارگیری بخشهای غیر دولتی به گونهای
عمل کند که پوشش حمایتی و حفاظتی جنگلها
و مراتع افزایش یابد.
وی خاطرنشــان کــرد :در راســتای ایــن قانون،
ســازمان جنگلها ،مراتع و اداره کل منابع طبیعی

و آبخیــزداری طرحهــای حفاظت مشــارکتی را
برنامهریزی کرده است.
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری هرمزگان
گفت :مــردم میتوانند با تماس با ســامانه تلفنی
 1504تخلفهای آتش ســوزی ،تصرف و تخریب،
چرای بیرویه دام ،قاچــاق چوب و گیاهان دارویی
را اطالع دهند.
هرمزگان دارای  250هزار هکتار رویشگاه گیاهان
با قابلیت دارویــی ،صنعتی ،خوراکی ،آرایشــی و
بهداشتی است و  968هزار خانوار مرتع دار از مراتع
استان بهره برداری میکنند.
بیشترین داروهای گیاهی در استان هرمزگان شامل
آویشن ،آنغوزه ،گیشدر ،بادام کوهی ،بنه ،پونه ،مور
خوش ،مور تلخ ،کلپوره ،لگجی و آلوئه ورا است.

رونق تولید سبزیجات برگی در دره شهر

باغهایی که به آب رسیدند

امسال حدود  ٣٠هکتار از اراضی
دریچه کشاورزی شهرستان دره شهر در
اســتان ایــام بــه زیر کشــت
سبزیجات برگی رفته است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان دره شهر به
همشــهری گفت :پیش بینی میشود سالیانه
 ١٢٠٠تن محصول ســبزیجات برگی در این
شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شود.
طیار فیلی افزود :این سبزیجات برگی شامل تره ،جعفری ،نعناع ،تُربچه ،گشنیز،
ریحان سبز و بنفش و شوید است.
وي ادامه داد :شهرستان دره شهر با دارا بودن زمینهای حاصلخیز ،خاک مناسب
وآب وهواي معتدل گرمســیری یکی از قطب هاي مهم کشــاورزی در کشت
سبزیجات برگی و خوراکی محسوب میشــود و امکان تولید انواع سبزیجات
برگی را میسر کرده است.
فيلي اظهار کرد :در راستای توســعه و ترویج محصوالت سبزی سالم و با دف
ارتقا فعالیت خانوارهای روستایی و برای ایمنی و سالمت خانوار ٢ ،دوره کالس
آموزش کارگاهی و ترویجی با شرکت  ۴٠نفر اززنان روستایی در روستاهای شهید
مدنی و دشت چمران بخش مرکزی دره شهر و همچنین چندین روستای بخش
ماژین بمنظور تولید محصول ارگانیک و همچنین روشهای کاشــت و داشت
این محصول برگزار شد.
وي با اشاره به اینکه کشاورزان این شهرستان با استفاده از دانش روز و کاربرد
بهینه نهادههای کشــاورزی میتوانند اقدام به تولید محصول سالم و ارگانیک
کنند ،گفت :پیش بینی میشود بیش از  ۶٠نفر از کشاورزان بصورت مستقیم
در مزارع سبزیجات این شهرستان مشغول به فعالیت باشند و حمایت از بخش
کشاورزی موجب ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد شد.

آب  3500هکتار باغ در کهگیلویه و بویراحمد تأمین شــد .مدیر امور
منابع
باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمــد گفت :با
بهرهبرداری از  6طرح در  4سال گذشته ،آب سه هزار و  500هکتار باغ
در این استان تأمین شده است.
زواره آزادپور در گفتوگو با ایرنا اظهارکرد :در چهار سال گذشته طرحهای تأمین آب
باغهای مناطق چالموره ،آجم ،شمس آباد ،ســادات محمودی ،آبلش لنده و غورک
تکمیل شد.
وی تصریح کرد :اکنون طرح تأمین آب باغهای مناطق سمرون احمدغریب ،بن زرد،
گندی خوری و توت نده در این استان در حال اجراست.
آزادپور بیان کرد :اولویت ایجاد باغ در این میزان زمین شیبدار لیموترش در مناطق
گرمســیری و گردوی پیوندی ،بادام ،محصوالت هســته دار و دانــه دار در مناطق
سردسیری است.
وی گفت :کشت بادام ،انگور ،انجیر ،گل محمدی و گیاهان دارویی از دیگر اولویتهای
جهاد کشاورزی برای توسعه تولیدات است.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :از
ابتدای سال  1392تا پایان سال  1395سه هزار و  633هکتار باغ در مناطق مختلف
این استان ایجاد شده است.
آزادپور عنوان کرد :توزیع نهالهای تجاری ســالم ،اجــرای طرحهای آبیاری نوین،
آموزش باغداران و نظارت برکاشــت ،داشــت و برداشــت از مهمترین حمایتهای
جهادکشاورزی کهگیلویه وبویراحمد ازباغداران است.
سالیانه  270تا  280هزار تن انواع میوه شامل ســیب ،مرکبات ،میوههای تابستانه
وسایرمیوهها درباغستانهای کهگیلویه و بویراحمد تولید میشود.

خبرخوان بوشهر
ایسنا /اجرای عملیات روکش آسفالت محور دیلم به گناوه.
ایرنا /امام جمعه بوشهر :بسیج رسانه خط مقدم جبهه مقاومت رسانهای است.
مهر /عرفان غالمیپور ،والیبالسیت دشتستانی همراه با تیم ملی والیبال عازم
مسابقات جهانی بحرین شد.

خبرخوان سمنان
ایرنا /مدیرپخش فراوردههای نفتی منطقه شــاهرود :جایگاه سوخت ثابت فرودگاه
شاهرود تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
تسنیم /ورزش همگانی سمنان رتبه پنج کشور را دارد.
پایگاه خبری پلیس /پلیس دامغان برای کاهش سرقت در باغها آماده استفاده از
نیروی حفاظتی است.
ایسنا /موزه سنگ وفسیل مهدیشهربه سامانه امنیتی وافزایش فضا نیاز دارد.
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بادامچهارمحال
وبختیاری
دربازارهایآسیایی

گسترش فضای آموزشی
در ایالم

بادام چهارمحال و بختیاری
در بازارهای آسیایی
 15هزار تن بادام چهارمحال وبختیاری به تاجران هندی وعربی
محصول فروخته میشود.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:
تاجران کشورهای هندوستان وعربی حوزه خلیج فارس مشتری  15هزار تن
بادام تولیدی مامایی استان هستند که امســال نیز با شروع فصل برداشت،
فرایند انعقاد قرارداد درحال انجام است.
ابراهیم شیرانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران ،میزان بادام تولیدی سال
جاری اســتان را  24هزار تن برآورد کرد و افزود 65 :درصد از محصول بادام
تولیدی استان را رقم مامایی صادراتی تشکیل میدهد.
وی قیمت هر کیلوگرم مغز بادام صادراتی استان را  900هزار ریال ذکر و اظهار
کرد :بدلیل مرغوبیت این محصول ،بیشــتر کشورهای همسایه حوزه خلیج
فارس نیز برای خرید اعالم آمادگی کرده اند.
مدیرامور باغبانی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری ســطح زیرکشت
باغهای بادام استان را  14هزار هکتار اعالم کرد وافزود :حدود  2هزار هکتار از
این باغات بصورت نهال و نابارورند.
وی توضیح داد :چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید بادام کشور را دارد و
امسال بطور میانگین حدود  2تن در هکتار تولید شده است.
وی مهمترین ارقام محصول بادام تولیدی دراستان را سفید ،مامایی ،ربیع و
شاهرود ذکر وتصریح کرد 80 :درصد آبیاری سطح زیرکشت بادام قطرهای و
 20درصد آن نشتی است.
مدیر امورباغبانی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان از فعال بودن یک واحد
کارگاه بسته بندی مغز بادام به صورت ماشینی و بهداشتی برای صادرات به
خارج از کشور در شهر توریستی سامان را یادآورشد و گفت :این واحد فرآوری
به طور متوسط ماهیانه  50تن بادام بصورت استاندارد فرآوری و بسته بندی
میکند.
به گفته وی پیش از این بادام چهارمحال و بختیاری به استانهای دیگر به ویژه
اصفهان ،تهران و آذربایجان شرقی ارسال و از آنجا پس از فرآوری و بسته بندی
به خارج از کشور صادر میشد.

دشواری ساخت مسکن در بم
زمین برای مسکن مردم در شهر بم وجود ندارد.
مسکن فرماندار شهرستان بم با اشاره به اینکه در حال حاضر جوانان در
بم با مشکل مسکن روبهرو هستند افزود :زمین هم برای واگذاری
نداریم و مردم برای احداث مسکن با مشکل مواجهاند.
به گزارش تسنیم ،رضا اشک اظهارکرد :در بم از توسعه حاشیهنشینی با جدیت
جلوگیری کردهایم.
فرماندار شهرستان بم تصریح کرد :در گذشته حدود  65هکتار از اراضی شامل
هزار و  150قطعه حاشیهنشینی انجام شده بود.
وی با بیان اینکه منظر فرهنگی شهر بم ثبت یونسکو است و از این جهت برای
توسعه شهر با مشکل جدی روبهرو هستیم گفت :رشد جمعیت شهر بم سه
درصد است و از این بابت باید برای مسکن جوانان چارهاندیشی شود.
اشک با اشاره به مشکالت شهرک قشمی در شهر بم خاطرنشان کرد :در زمان
بازسازی شهر بم بعد از زلزله بیش از  160قطعه پروانه در این شهرک به مردم
داده شده است اما برای ثبت شهر بم در یونسکو از این کار جلوگیری کردند.
فرماندار شهرستان بم با بیان اینکه باید فکر اساسی برای ساکنین این منطقه
شود که پروانه هم دارند و بهتر است این شهرک ساماندهی و خدمات نیز ارائه
شود تأکید کرد :زمین برای مسکن مردم در شهر بم و حتی روستاهای نزدیک
به بم وجود ندارد.

2

دهلران در محاصره بافت فرسوده
 167هکتار از مساحت شهر دهلران در محدوده بافتهای فرسوده قرار
نوسازی دارد .معاون عمرانی و برنامهریزی فرمانــدار دهلران با اعالم این خبر به
همشهریگفت:احصایبافتهایفرسودهازبرنامههایجدیدولتاست
و میتوان با بهرهمندی از تسهیالت دولت نسبت به مقاوم سازی این نقاط
اقدام کرد .محمد غالمی با اشاره به 60هکتار محدوده سکونتگاههای غیر رسمی در شهر
دهلران افزود :با همکاری اداره راه و شهرسازی این بافتهای فرسوده شناسایی و با توجه به
درخواستهرشهرستانونیازمندیهایآنتسهیالتالزمدراختیارصاحباناینواحدها
برای مقاوم ســای قرار میگیرد.معاون فرماندار دهلران از پرداخت  300میلیون ریال
تسهیالت برای مقاوم سازی بافتهای فرسوده خبرداد وتاکید کرد :مقام سازی بافتهای
فرسوده ،ارتقای سطح خدمات ،بهرمندی مردم از رفاه بیشتر ،سازماندهی وتوانمندسازی
سکونتگاههای غیررسمی وبهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده تاریخی ازجمله اهدافی
اســت که دراین طــرح دنبال میشــود .غالمی برضــرورت همکاری شــهرداران و
سایردستگاههای عضو ستاد در اجرای طرح تأکید کرد و یادآورشد :نقش شهرداران واداره
راهو شهرسازیدرراستایهرچهبهتراجرایی شدناین طرحبرجستهاست.وی ب ضرورت
بهرهمندی شهرستان ازخدمات دولت در زمینه بازآفرینی محدودهها و محالت هدف در
این طرح تأکید کرد و گفت :همه دستگاههای عضو باید نهایت تالش و برنامهریزی خود
برایاستفادهازتسهیالتاینطرحباهدفمقاومسازیبافتهایفرسودهدرشهردهلران،
موسیان ،زرین آباد و میمه را به عمل آورند .رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و
شهرسازی و دبیر این ستاد در استان ایالم نیز گفت :این ستاد در هشت شهرستان فعال
شده و سهم تسهیالت هر شهرستان بر اساس اولویت در ستاد استانی تعیین میشود .لیال
کالنتری با اشاره به اعتبارات ملی این طرح اضافه کرد :امسال 80میلیارد ریال اعتبار برای
ساماندهیسکونتگاههایغیررسمیدراستاناختصاصیافتهاستوبهتناسبنیازمندی
و اولویت بین شهرستانها توزیع میشود .وی گفت :سهم تسهیالت هر واحد در کالن
شهرها 500میلیون ریال ،در شهرهای باالی 100هزار نفر جمعیت 400میلیون ریال و
برای شهرهای زیر 100هزار نفر جمعیت 300میلیون ریال است.
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از گوشه و کنار
دشتهای ممنوعه در دشتی
همه دشتهای آبی شهرستان دشتی بوشهر ممنوعه شد.
مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه استان
بوشهر به ایرنا گفت :شهرستان دشتی با میانگین تغییرات دراز
مدت سطح آب به میزان  16ســانتی متر در سال و تغییرات
حجم مخزن سفره آب زیرزمینی به میزان  9میلیون مترمکعب
از شهرستانهایی اســت که همه دشــتهای آن بحرانی و
ممنوعه شده است.
حســین تقــیزاده افزود :بیشــترین افــت منابــع آبی در
شهرستان دشتی دریکسال گذشــته مربوط به آبخوانهای
الور و باغان به ترتیب بــه میزان  98و  93ســانتی متر بوده
است.
وی اضافه کرد :برداشــت بیرویه از دشتهای این شهرستان
در 11ماه سال گذشــته به حدی باال بود که با وجود افزایش
تراز متوسط تغذیه  140سانتی متری با بارشهای سال ،95
همچنان افت حدود یک متری در دشتهای این شهرستان
محسوس است.
تقــیزاده ادامه داد :البته بــارش بارانهای بهمن و اســفند
ماه ســال گذشته بخشــی از کسری مخزن دشــتهای این
شهرســتان را جبــران کرد ،طــوری که میانگین کســری
مخزن دراز مــدت این شهرســتان در اســفند نســبت به
بهمــن  ،95حــدود  3/51میلیون مترمکعــب کاهش یافته
است.
مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت ســهامی آب منطقهای
بوشهر ،حفر چاه ،اضافه برداشتهای غیرمجاز ،کف شکنیهای
مســتمر ،تقلیل بارشها وتغییرات اقلیمی را ازعوامل اصلی
بروز بحران کم آبی و خشکسالی در استان بوشهر و شهرستان
دشتی عنوان کرد.
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بیکاری ؛ دغدغ ه گچسارانی 
ها
فرماندار گچساران گفت :مشکالت بیکاری تنها مختص شهرستان گچساران و یا کهگیلویه و بویراحمد
نیست بلکه یک مشکل کشوری است .به گزارش ایرنا ،عبدالرحیم رحیمی افزود :با تمام تالش های مسئوالن
متاسفانه هنوز معضل بیکاری یکی از مهم ترین دغدغه های جوانان و مردم گچساران است.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

اراضی کشاورزی رفسنجان و انار سیراب میشود
 40هزار هکتار از اراضی پسته فاقد سند در  2شهرستان
کشاورزی رفسنجان و انار با ارائه تسهیالت به سیستم آبیاری نوین
مجهز میشوند.
به گــزارش ایرنا احمد انارکــی محمدی نماینده رفســنجان و انار در
مجلس شورای اسالمی گفت :در مجموع  120هزار هکتار باغ پسته در
 2شهرستان انار و رفسنجان وجود دارد که از این تعداد بیش از  80هزار
هکتار باغ در رفسنجان قرار دارد.
وی تصریح کرد 40 :هزار هکتار باغ در شهرستانهای رفسنجان و انار

فاقد سند است و از طریق موتور پمپ چاههای کشاورزی مجاز آبیاری
میشود که با رایزنی با وزارت جهاد سازندگی قرار شد این باغها با ارائه
تسهیالت بالعوض به کشاورزان به سامانه آبیاری نوین تجهیز شود.
این مسئول ادامه داد :مدیریت صحیح منابع آبی به دلیل خشکسالیهای
موجود در این شهرستانها مدنظراست که تجهیز باغها به آبیاری نوین
یکی از راههای صرفه جویی درآب است ضمن اینکه با اجرای این روش
مقدار محصول نیز افزایش مییابد.
وی تصریــح کرد 174 :هزار نفر در شهرســتان انــار و  24هزار نفر در

عمران

رفسنجان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هســتند و قرار است پلی
کلینیک تأمین اجتماعی در رفسنجان در زمینی به مساحت  4هزار و
 200متر مربع احداث شود.

سرزمین باد و آفتاب در چنگ خشکسالی
خشکسالی در سیستان و بلوچستان 20ساله شد
در سیستان و بلوچستان با روند کاهشی
زیستبوم نزوالت آسمانی و تشدید خشکسالی
الگوی کشت تغییر کرده است.
رئیس شورای اسالمی روســتای تمندان خاش در
نواحی مرکزی سیســتان و بلوچســتان که یکی از
سرسبزترین مناطق این استان محسوب شده و در
دامنه کوه تفتان قرار دارد به ایرنا گفت :این منطقه به
دلیل شرایط جوی و دمایی مطلوب و نیز آب فراوان از
دیرباز تواناییهای زیادی در کشت محصوالت باغی
داشته است.
مرتضی تمندانی ادامه داد :گرچه این منطقه تقریبا
کشت و زرع مناســبی دارد اما به دلیل پائین رفتن
ســطح ســفرههای زیر زمینی هم اینک بسیاری از
باغات از حدود  10تا  12سال قبل رو به خشکی نهاده
و هیچ محصولی در آنها کشت نمیشود.
وی بیان کرد :یکی از علتهای اصلی خشک شدن
چاههای این منطقه کاهش چشــم گیــر باران در
سالهای اخیر بوده است.
کاهش نزوالت جوی

معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی
سیســتان و بلوچســتان نیز اظهار کرد :بر اساس
آمارهای موجود از ســال  1340تا کنون این استان
در  20سال اخیر شاهد روند کاهشی نزوالت آسمانی
بوده است.
دوســت محمد کلیم ادامه داد :میــزان بارندگی در
شهرستان زاهدان مرکزسیستان وبلوچستان از حدود
150میلی متر بارندگی در سال  76به حدود  45میلی

بر اساس آمارهای موجود از ســال  1342تا کنون
زابل با  51درجه سانتی گراد درسال  49و زاهدان
با دمای  -22درجه در سال  51به ترتیب گرمترین
و سردترین نقاط استان در این بازه زمانی بوده اند.
وی ادامه داد :بیشترین ســرعت ثبت شده باد در
استان نیز مربوط به زاهدان ،زابل و ایرانشهر با 148
کیلومتر بر ساعت در این بازه زمانی بوده است.
بحران فراگیر آب

غم خشکسالی در جنوب شرق عکس :تسنیم

متر در سال  95رسیده است که این آمار برای شهر
خاش از  321میلی متر در ســال  76به حدود 168
میلی متر درسال  95کاهش یافته است.
وی افــزود :همچنین میــزان بازندگــی در زابل از
110میلی متر در سال  76به 23میلی متر در سال
 95رســید که به عنوان کم بارانترین شهر کشور در
این سال نیز معرفی شــد .این مسئول تصریح کرد:
بارندگیهــا در چابهار واقع در جنوب سیســتان و
بلوچســتان نیز از  488میلی متر در سال  76به 72
میلی متر در سال  95رسیده است .وی خاطرنشان
کرد :همچنین در سراوان واقع در شرقیترین قسمت
سیستان و بلوچستان میزان بارندگیها از 282میلی

متر در سال  76به 60میلی متر در سال قبل رسید.
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی
سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه روند کاهش
بارندگیها بصورت ســاالنه نیز میزان قابل مالحظه
اســت اظهار کرد :میزان بازندگی در ســال  95در
زاهدان به نسبت سال قبل آن 56درصد ،در زابل 60
درصد ،در زهک  79درصــد ،در میرجاوه 49درصد،
در نصرت آباد 19درصد ،در راســک  11درصد و در
سراوان نیز  7درصد کاهش داشته است.
وضعیت دمایی شهرهای استان

کلیم با اشــاره به وضعیت دمایی استان اظهار کرد:

گزارش تصویری

عکس :ایرنا

بازارسرپوشیده سمنان
به روایت تصویر
این بنا مربوط به دوره قاجار است
و در  11تیر  1375با شماره ثبت
 1740بهعنوان یکی از آثار ملی
ایران به ثبت رسید.

معاون حفاظــت وبهــره بــرداری آب منطقهای
سیســتان وبلوچســتان نیزگفت :ظرفیت منابع
آبهای زیرزمینی سیستان وبلوچستان یک میلیارد
و400میلیون مترمکعب اســت درحالی که آمارها
حاکی از این است که برداشت آب توسط چاههای
مجازوغیرمجازحدود  2میلیــارد مترمکعب ازاین
منابع است.
عباس ســارانی تصریح کرد :میزان مجــاز و فنی
برداشت آب از این منابع باید 70درصد میزان کل
آب باشد درحالی که هم اینک برداشت ازمنابع آب
زیرزمینی از100درصد هم بیشترشده است.
وی خاطرنشان کرد 350 :میلیون مترمکعب ازاین
 600میلیون مترمکعب اضافه برداشــت توســط
چاههای غیرمجاز و بقیه اضافه برداشتها از طریق
چاههای مجاز انجام میشود.
معاون حفاظــت و بهــره بــرداری آب منطقهای
سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد :ایــن اضافه
برداشتها سبب شده تا سطح سفرههای زیر زمینی
ساالنه حدود  20سانتی متر در استان کاهش یابد.
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کشف بیش از  ۳۰۰تن مواد مخدر در سیستان وبلوچستان 
فرمانده سابق نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به انهدام  ۳۳۱باند مواد مخدر در استان گفت :با تالش نیروهای
پلیس طی  ۳سال اخیر بیش از  ۳۰۰تن مواد مخدر در استان کشف شده است.به گزارش مهر ،سردار حسین رحیمی افزود:
همچنین بیش از  ۲۴میلیون لیتر سوخت قاچاق و  ۴هزار و  ۸۰سالح غیرمجاز در  ۳سال اخیر در استان کشف شده است.

شیالت

گسترش فضای
آموزشی
در ایالم

تدوین طرح پرورش
میگو و ماهی
در بوشهر

اســتاندار ایالم در نشست شورای آموزش و
پرورش استان ،یک میلیارد ریال اعتبار برای
اجرای طرح هجرت به اداره کل نوســازی،
توسعه و تجهیز مدارس استان اختصاص داد.
محمدرضا مروارید در حاشــیه این نشست
به همشــهری گفت :این مبلــغ به مجموع
اعتبارهای نوســازی مدارس استان اضافه
شد تا روند تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی
این استان برای سال تحصیلی جدید به نحو
مطلوب انجام شود.
اســتاندار ایالم با اشــاره به پروژه مهر برای
ســال تحصیلی  97-96اضافه کرد :تمامی
دستگاههای خدمات رسان برای بازگشایی
مــدارس باید نهایــت خدمات رســانی و
همکاری الزم را با آموزش و پرورش داشته
باشند.
مروارید بر ضرورت ایجاد محیطی با نشاط
در مدارس برای دانشآمــوزان تأکید کرد
و از متولیان و مســئوالن آموزش و پرورش
خواست تا آغاز ســال تحصیلی زمینه ورود
بانشاط دانشآموزان به مدارس را در تمامی
مناطق شهری و روستایی استان فراهم کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایالم نیز
گفت :بر اساس برنامه ریزیهای به عملآمده
برای ســال تحصیلی جدید مشکل کمبود
معلم در مدارس وجود نداشته و با جابهجایی
معلمــان تمهیــدات الزم بــرای برگزاری
کالسهای درس دانشآموزان اندیشــیده
شده است.
علی بیرانوند با بیان اینکــه روند ثبت نام
دانشآموزان در مدارس همچنان ادامه دارد
ازاولیای دانشآموزان خواست تا فرزندانشان
را هرچه سریعتر در مدارس ثبت نام کنند.
به گفتــه وی ،همچنین عمــده کتابهای
درســی دانشآموزان نیز از طریق مدارس
یا بهصورت فردی ســفارش داده شده که تا
پیش از آغاز ســال تحصیلی جدید تحویل
آنها خواهد شد.

مدیرکل شــیالت بوشــهر ازتدوین طرح
پرورش میگو وماهی در این استان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شــیالت اســتان
بوشــهر عباســعلی زنده بودی در نشست
مشترک تولید و اشتغال در این استان افزود:
تدوین طــرح پرورش ماهــی و میگو برای
افزایش تولید و اشــتغال در استان بوشهر
تدوین شده است.
وی اضافــه کــرد :در ایــن بــاره افزایش
سایتهای میگو در دســتور کار است که
اکنون  4هزار و 400هکتــار از زمینهای
مســتعد آبزی پروری آماده ســازی شده
استان بوشــهر به پرورش میگو اختصاص
یافته است.
مدیرکل شیالت استان بوشــهر بیان کرد:
امیدواریم با این میزان استخر پرورش میگو،
ساالنه  15هزار تن میگو در طی یک فصل
پرورش در این استان تولید شود.
زندهبودی گفت :یکی از مزیتهای استان
بوشهر استفاده از آبهای خلیج فارس برای
اجرای طرحهای پــرورش ماهی در قفس
اســت که در این زمینه ایجاد شهرکهای
شــیالتی دراســتان پیگیری و یکی از این
شــهرکها در حاشــیه رودخانــه مند در
شهرستان دشــتی و رودحله در شهرستان
گناوه تاسیس میشود.
وی ادامه داد :در محدوده رودحله مشــکل
زمین برای اجرای این شهرکهای شیالتی
وجود دارد که اقدامهای مناسبی در این این
زمینه در دست اجراست.
مدیرکل شیالت استان بوشهر گفت :با توجه
به اینکه  40موافقت اصولی برای طرح ماهی
در قفس در خلیج فارس در محدوده آبهای
استان ارائه شده اســت ،هیچ محدودیتی
برای صــدور مجوز این طــرح وجود ندارد
و به محــض دریافت درخواســت و انجام
کارشناســی ،برای گرفتن تسهیالت ارزان
قیمت به بانکهای عامل معرفی میشود.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

پیادهروســازی یکی از اقدامات ضروری شهر بندرعباس
شهری است.
شــهردار منطقه یک بندرعباس گفــت :در منطقه یک
شهری بندرعباس در سال  92با احداث  27هزار و  510مترمربع ،سال
 93با احداث  84هزار و  543مترمربع ،ســال  94با احداث  91هزار و
 803مترمربع ،سال  95با احداث  1664مترمربع و در سال  96تا کنون
12هزارو  40مترمربع پیادهرو احداثشده است.
به گزارش ایسنا ،عبدالحسین ارجمند با بیان اینکه از سال  92تاکنون

 500میلیون تومان هزینه شده است.
شهردار منطقه یک بندرعباس تصریح کرد :این میزان پیادهرو در معابر
اصلی و فرعی شــهر بندرعباس احداثشــده و در کنار آن ،کانال دفع
آبهای سطحی و مبلمان شهری موردنیازمانند نیمکتهای ترکیبی
چوب و فلز ،سنگی نیزدرنظرگرفتهشده است.
وی گفت :زیبایی منظر ،یکی دیگــر از اهداف اجرای پروژههای متعدد
پیادهروسازی دربندرعباس است که این مساله مورد استقبال شهروندان
و کارشناسان نیز واقعشده است.

یک استان و یک هتل بدهکار
مدیرعامل هتل پاسارگاد ،بدهی به بانک عامل را  8میلیارد تومان اعالم کرد
هتل پاسارگاد گچساران به عنوان تنها
زیرساخت هتل چهار ســتاره بخش گرمسیری
استان کهگیلویه و بویراحمد ،به علت
اجرا نشدن مصوبات کارگروه تسهیل از سوی بانک
عامل در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم ،مشکالت این واحد اشتغالزا در
حالی در شهریورماه سال گذشته در کارگروه تسهیل
و رفع موانع تولید اســتان مطرح و بررسی شد که با
گذشــت حدود  11ماه از برگزاری کارگروه ،بانک
عامل حاضر به اجرای مصوبات نشد.
رئیس صنعت ،معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد
در این نشست به مصوبات کارگروه تسهیل در رابطه
با هتل پاسارگاد گچساران اشاره و اظهار کرد :توقف
اقدامات قضایی ،دوره تنفس یک ساله و بخشودگی
جرائم دیرکرد ،تقسیط  5ساله اقساط با نرخ مصوب
زمان دریافت تســهیالت و کارشناسی مجدد محل
اجرای طرح و آزادسازی اســناد مازاد از مهمترین
این مصوبات بود.
داریــوش دیودیده با بیان اینکــه هیچکدام از این
مصوبات اجرا نشــد ،افــزود :برای کمــک به رونق
اقتصادی هتل پاسارگاد باید ادارات دولتی ملزم به
استفاده از امکانات این هتل شوند.
افزایش بدهی به بانک عامل

مدیر هتل پاسارگاد گچساران نیز با اشاره به تاسیس
این هتل در سال  ،89گفت :تسهیالت دریافتی برای
احداث هتل پاسارگاد با سود  14درصد در قرارداد
بانک صادرات لحاظ شــده بود اما این تســهیالت

کنج مطبخ

جفای بانکی به گردشگری

ورودی هتل پاسارگاد عکس :تسنیم

درحال حاضربا سود  34درصد محاسبه میشود و
این موضوع سبب شده بدهیهای ما به بانک عامل از
 1/5میلیارد تومان به حدود  8میلیارد تومان افزایش
یابد .سید هاشم صالحی با بیان اینکه این واحد برای
حدود  50نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است ،افزود :با
وضعیت کنونی مجبور به اخراج نیروها و تخته کردن
در هتل هستیم.
وی با اشاره به اینکه تا سال  92حدود یک میلیارد و
 100میلیون تومان از بدهی خود را به بانک پرداخت
کردیم ،ابراز کرد :از بانک عامل درخواست داریم هتل
را ارزیابی کرده ،مطالبات خود را برداشــته و مابقی
پول را به ما تحویل دهد.

اعمال سود  34درصد از سوی بانک عامل

مشاور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم با
بیان اینکه بعد از اعمال دوره استمهال نباید جرائم
سود گرفته شود ،گفت :تسهیالت پرداخت شده به
هتل پاسارگاد بر اساس شــورای پول و اعتبار 14
درصد بود این در حالی است که بانک سود  34درصد
اعمال کرده و تاکنون این کار را ادامه میدهد.
امین منوچهری با بیان این سوال که چرا بعد از دوره
استمهال باید جرائم بازپسگیری شود ،افزود :بانک
عامل درسراسر کشــور مصوبات کارگروه تسهیل
را تاییــد میکند اما در اســتان مصوبــات را اجرا
نمیکند.

یادداشت

ماست و اسفناج

ناامیدی و سرخوردگی
دختران تحصیلکرده

شیوه پخت آش سبزواری
مهرزاد عبداللهی

فاطمه جواهری

خبرنگار استانها

اسفناج سبزی پرخاصیتی است که در انواع
غذاهای ایرانی از آن استفاده میشود .با این
سبزی کوکو ،آش و بورانی درست میکنند و
به عنوان میانوعده ،پیش غذا یا غذای اصلی
سرو میکنند .از آن جمله آش ماستی یکی
از انواع غذاهای سنتی و محلی سبزواریها
است که با اسفناج درست میشود.
برای تهیه آش ماســتی به نیــم کیلوگرم
ماســت پرچــرب 200 ،گرم رشــته ،نیم
کیلوگرم اسفناج 150 ،گرم تره 50 ،گرم نعنا و مقادیری نمک و فلفل نیاز است.
با این میزان از مواد اولیه میتوان برای  4تا  6نفر آش ماستی درست کرد .برای پخت این
آش ،باید اول اسفناج را بعد از شستن خرد کنید و بگذارید در آب جوش نیمپز شود .بعد
از آن ،نوبت اضافه کردن رشته است.
وقتی رشــته نرم شــد ،تره و نعنای تازه را داخل مخلوط کن بریزید و برای آن که بهتر
مخلوط شود چند قاشق ماست اضافه کنید.ســپس مخلوط سبزی و ماست را به آش
اضافه و نمک و فلفل آن را اندازه کنید و در همین لحظه شــعله را خاموش کنید تا آش
سرد شود .این آش بهصورت سرد سرو میشود و معموال کنار آن ،سر سفره ،کوکوسبزی
هم گذاشته می شود.
با این که آش ماستی سبزواری با اسفناج پخته میشود اما میتوان به عنوان جایگزین
از برگ چغندر در این غذا استفاده کرد.

خبرخوان چهارمحال و بختیاری
ایرنا /ایجاد  800فرصت شغلی در شهرستان اردل با اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی.
پایگاه خبری پلیس /سارق حرفهای خودرو در شهرکرد دستگیر شد.
تسنیم /معاون هماهنگ کننده تیپ 44قمر بنی هاشــم علیه السالم چهارمحال و
بختیاری ،از برگزاری مانور اردوی صحرایی با حضور گردانهای رزم ،پشــتیبانی رزم،
خدمات رزم این یگان در منطقه دشت مرجن بروجن خبر داد.

کارشناس حوزه زنان

افزایش هر روزه جمعیت زنان و دختران تحصیلکرده در جامعه گرچه به عنوان یکی
از نقاط مثبت اجتماعی مطرح بوده و است اما این مزیت خالی از دغدغه هم نیست.
ن دارند اشتغال است .بستری
اولین انتظاری که جامعه تحصیلکرده دختران و زنا 
که متاسفانه هنوز در جامعه ما فراهم نیست و با توجه به در اولویت قرار داشتن
اشتغال پسران  -با توجه به سرپرستی خانواده  -همواره موضوع اشتغال زنان در
رتبه دوم توجه قرار میگیرد .از سوی دیگر چالشی که ما امروز با آن روبهرو هستیم
بیتوجهی به عدالت اجتماعی در حوزه اشتغال زنان است .چالشی که در سایه
بیتوجهی به استعدادها و توانمندیهای زنان و دختران تحصیلکرده در جامعه
رشد و نمو کرده و باعث شده تا امروز نتوانیم شاهد رشد و تعالی زنان در عرصههای
مدیریتی رده باال باشیم .چالشی که هم موجب سرخوردگی دختران تحصیل
کرده میشود هم موجب ناامیدی آنها در جامعه .ضمن اینکه باعث میشود تا
دختران و زنان تحصیلکرده برای اثبات تواناییهایشان در هر بخش با هر شرایط
حقوقی مشغول به کار شوند .شاید ارزان بودن نیروی کار زنان در برابر مردان ریشه
در همین داشته باشد ،موضوعی که این روزها به وفور شاهدش هستیم .یکی دیگر
از معضالتی که ما امروز در حوزه اشتغال زنان با آن روبهرو هستیم ،مهاجرت زنان
و دختران تنها به کالنشهرهای بزرگ کشور برای پیدا کردن شغلی مناسب است.
رفتاری که مولد آسیبهای اجتماعی بسیاری میشود و هزینههایی برای جبران
این آسیبها به دولت تحمیل میشود ،خیلی بیشتر از هزینههایی است که می
شود صرف ایجاد فرصتهای شغلی برای آنها در شهر و دیار خودشان کرد.

خبرخوان ایالم
باشگاهخبرنگاران/پیشبینیبرداشتبیشازسههزارتنانگورازتاکستانهایایوان.
تسنیم /عملیات بهسازی مسیرهای گوناگون ایالم برای دسترسی راحت و
ایمن به مرزبین المللی مهران تا پیش ازآغازآیین اربعین حسینی با پیشرفت
مناسب و شتاب وجدیت تمام دربخشهای مختلف دردست اجراست.
فارس /تمامی مددجویان بهزیستی ایالم امسال تسهیالت اشتغالزایی دریافت
میکنند.

تفاهم بین دانشگاه علوم پزشکی و مرزبانی ایالم
تفاهمنامه همکاری بین مرزبانی استان
پیمان
و دانشگاه علوم پزشکی ایالم منعقد شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
این باره به همشــهری گفــت :با توجه بــه ارتباط
مستقیم و بی واســطه امنیت و سالمت در جامعه،
همکاری و تعامل دوجانبه در راستای تحقق اهداف و
برنامههای مدنظر بسیار موثر است .علی دل پیشه
ادامه داد :مشارکت و همکاری دوطرف در راستای
تحقیقات ،پژوهش در مشــارکتهای علمی برای
آگاهسازی و پیگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی،

استانی

بندرعباس؛ شهری با پیاده روهای کم
 220هزار مترمربع پیادهروسازی در سطح محدوده خدماتی این منطقه
احداثشده است ،اظهار کرد :اعتقاد داریم که پروژههای ضروری شهر
باید با حداکثر توان و با در نظر گرفتن اولویتها ،انجام شوند.
وی با اشاره به گزارشهای موجود اضافه کرد :در کالنشهرها حدود نصف
سفرها و در سایر شهرها تا دو سوم ســفرهای درونشهری کام ً
ال پیاده
انجام میشود .ارجمند بیان کرد :پیا دهروسازی یکی از اقدامات ضروری
شهر بندرعباس است که سعی کردیم طی این مدت اعتبار قابلتوجهی
را به آن اختصاص دهیم و در ایــن ارتباط تاکنون بیش از  24میلیارد و

بهره گیــری از امکانــات و ظرفیتها بــرای انجام
اقدامات تبلیغی و مشارکتی ،فراهم آوردن فرصتها
در جهت ارتقای ســطح آموزش و توســعه سالمت
مرزنشــینان و همکاری و هم اندیشــی مشــترک
کارشناســان طرفین در قالب برگزاری نشستهای
تخصصی ،همایشی ،علمی و کارگاههای آموزشی از
اهداف این تفاهمنامه اســت .رییس دانشگاه علوم
پزشکی ایالم از آمادگی دانشــگاه در تمامی حوزه
برای همکاری و تعامل دوطرفه با مرزبانی استان ایالم
خبر داد و ابــراز امیدواری کرد که بتــوان با تحقق

اهداف ایــن تفاهمنامه ،فصل جدیــد از روابط بین
دانشگاه و مرزبانی آغاز شــود .قدرت مهری معاون
اجتماعی مرزبانی استان ایالم نیز در ادامه گفت :با
انعقاد این تفاهمنامه میتوان گامهای موثری در راه
حفظ سالمت و امنیت استان برداشت .وی همچنین
از خدمات مردم یاری در مناطق مرزی استان توسط
نیروی مرزبانی خبر داد و ابراز کرد :در این حوزه ارائه
خدماتی همچون خدمات پزشکی ،ویزیت رایگان،
دارو و بستههای بهداشتی به ســاکنان خط مرزی
استان ارائه میشود.
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مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم
با بیان اینکه طبق مدارک موجود ،بانک عامل در حق
سرمایهگذار اجحاف کرده است ،گفت :هتل پاسارگاد
آبروی استان اســت و برای جلوگیری از تعطیلی این
واحد باید هیاتی تشکیل و مشکالت آن بررسی شود.
فرماندار شهرستان گچساران هم در این باره گفت :اگر
همه مسئوالن در پایتخت هم پیگیر این موضوع بوده
تا جرائم سود تسهیالت پرداخت شده به هتل پاسارگاد
را ببخشــند باز هم بانک عامل در استان کهگیلویه و
بویراحمد حاضر به اجرای مصوبه نیست .عبدالرحیم
رحیمی با انتقاد از اجرا نشــدن مصوبــات کارگروه
تسهیل ،افزود :الزم اســت ادارات استان ازمصوبات
وقوانین پیروی و بانک عامل نیز ازسرمایهگذارحمایت
کند .اگر کارگروه تسهیل اجازه تصمیمگیری دارد چرا
مصوبات آن اجرا نشده و روی هوا میماند.
تشکیل جلسه برای بررسی مشکالت

معاون اقتصادی استاندارکهگیلویه و بویراحمد نیز
در رابطه با مشکالت هتل پاسارگاد گچساران گفت:
جلسهای با حضور دفتر سرمایهگذاری استانداری،
مشاوراقتصادی اســتاندار ،نماینده بانک مرکزی،
بانک صادرات وبانک توسعه تعادن تشکیل و آخرین
وضعیت هتل پاسارگاد جمع بندی میشود.
مجید محنایی افــزود :درصورتی که اظهارات بانک
دقیقتر باشــد ســرمایهگذارباید تمکیــن کرده و
درغیراینصورت موضوع از طریق دبیرخانه کارگروه
تسهیل پیگیری میشود.
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از میان خبرها
سامانه سامط
در چهارمحال و بختیاری
به راه اندازی سامانه سامط پاســخگویی به استعالمات منابع
طبیعی چهارمحال وبختیاری یک ماه کاهش مییابد.
به گزارش ایسنا ،معاون حفاظت و اموراراضی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری از راه اندازی سامانه
سامط دراین اداره کل ازشهریورامسال خبرداد وگفت :با این
سامانه مدت زمان پاسخگویی به استعالمات منابع طبیعی تا
حدود یک ماه کاهش مییابد.
برمک اســامی اجرای ایــن طرح را در راســتای توســعه
سیاستهای دولت الکترونیک عنوان و بیان کرد :با راه اندازی
این سامانه ،تمامی اســتعالمات حقیقی وحقوقی نظیر راه و
شهرسازی ،بنیاد مسکن ،نیروی انتظامی و دستگاههای قضایی
درباره ملی بودن و مســتثنیات اراضی ،بصورت الکترونیکی
دریافت و پیگیری و نتایج بصورت پستی برای متقاضی ارسال
میشود.
وی ،متوسط زمان پاسخگویی به اســتعالمات منابع طبیعی
اســتان را حدود 2ماه عنوان واظهارکرد :بــا این اقدام ،مدت
پاسخگویی تا یک ماه کاهش یافته و درمواردی نیز استعالمات
در  3روز قابل پاسخگویی است.
اســامی افزود :هم اینک این طرح در چهارمحال و بختیاری
همزمان با  11استان دیگر در حال اجراست.
اسالمی ،تجهیز روستا و شهرهای اســتان به دفاتر پیشخوان
دولت و آمادگی این دفاتر را از دالیل انتخاب این استان برای
راه اندازی سامانه سامط برشمرد.
وی بیان کرد :متقاضیان برای پاسخگویی به استعالمات مورد
نظر باید به دفاتر پیشخوان متنخب مراجعه کنند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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اخبار روز
خاموشی تصفیه خانه بوشیگان

تصفیه خانه آب بوشــهر از مدار خارج شد .درپی بارندگی
شدید در اســتان فارس و گل آلود شدن رودخانه شاهپور
تصفیه خانه آب بوشــهر در منطقه بوشــیگان شهرستان
کازرون استان فارس از مدار خارج شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
به همین علت ورودی آب شهرستان دشتستان و روستاهای
حد فاصل بوشهر تا شهر برازجان که آب آنها از خط آبرسانی
شهرستان کازرون اســتان فارس تامین میشود ،کاهش
مییابد.
براســاس این گزارش ،با توجه به ادامه ناپایداری و فعالیت
سامانه بارشی در منطقه احتمال طوالنی شدن قطع آب در
این خط آبرسانی وجود دارد.
شــرکت آب و فاضالب استان بوشــهر از مردم این استان
خواست ،تا با توجه به شرایط موجود در مصرف آب مدیریت
الزم را داشته باشند.

نهنگ  10تنی در ساحل بندرلنگه

یک نهنگ بــه وزن 10تن در محدوده بنــدر گرزه و بندر
طاهونه بخش شــیبکوه شهرســتان بندرلنگه در استان
هرمزگان به گل نشست.
سامان قاسمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندرلنگه
در هرمزگان به مهر گفت :طبق بررسی ها ،این نهنگ از نوع
براید (نهنگ گرمسیری) و طول آن  12متر است.
وی با بیان اینکه علت مرگ این نهنگ در دســت بررسی
است ،اظهارکرد :ازجمله مهم ترین دالیل مرگ نهنگهای
براید برخورد با ادوات صیادی و شناورها است.

متهمان به قتل دختر دشتستانی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری متهمان به قتل
دختر  30ساله دشتستانی در کمتر از چند ساعت خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،ســردارحیدرعباس زاده
افزود :ساعت  20شنبه  28مرداد درپی اعالم خبری مبنی
برقتل دختری  30ساله در روستای میلک از توابع شهرستان
دشتستان عوامل انتظامی در محل وقوع حادثه حاضر شدند.
وی بیان کرد :با حضور ماموران پلیس و بررســی شواهد و
مستندات مشخص شد  2نفر به هویت معلوم دختر  30ساله
را به قتل رسانده اند.
عباس زاده ادامه داد :متهمان به قتل دختر 30ســاله وی
را با سالح شــکاری ســاچمه زنی مجروح کرده و متواری
شده بودند.
وی یادآورشد :مضروب نیزبه علت شدت جراحات وارده در
بیمارستان فوت کرد.
عباس زاده ادامه داد :براساس تحقیقات اولیه واظهارات افراد
دستگیر شــده علت وانگیزه این قتل اختالفات خانوادگی
عنوان شده است.

خداحافظی عشایر شاهرود با دامداری

 40درصد عشایر رضاآباد شاهرود دامداری را رها کرده اند.
رییس اداره امورعشــایر شهرستان شــاهرود با اعالم این
خبرگفت :به دلیل خشکسالیهای پیاپی و بیکاری ،حدود
 40درصد عشــایر رضا آباد خارتوران در  10سال گذشته
دامداری را رها و از این منطقه کوچ کرده اند.
رضا نقی زاده در گفت و گو با فــارس افزود :فقرمراتع ،تک
شغلی بودن و اتکای زندگی مردم منطقه به شغل دامداری
سنتی مبتنی بر کوچ ،سبب شد تا عشایر منظقه رضا آباد
خارتوران به دلیل نداشتن توانایی مالی در نگهداری دامهای
خود به مرور به سبزوار ،شــاهرود ،داورزن و کالته مزینان
مهاجرت کنند.
وی با بیان اینکه ادامه این روند ســبب افزایش مهاجرت
میشود ،یادآور شد :جمعیت عشایرطایفه چوداری رضاآباد
از  120خانوار در سال  87به  70خانوار کاهش یافته است.
رییس اداره امور عشایری شــاهرود با تأکید بر لزوم برنامه
ریزی به منظور ایجاد بســتر مناســب برای کشاورزی و
باغداری ،اضافه کرد :وجود آب شــیرین فراوان در تپههای
ماسه بادی مشرف به روستا ،آب موجود در قنات و چاههای
آب با فاصله  2کیلومتری روستا که اکنون بدون استفاده رها
شده و همچنین رودخانه کال شور فرصت مناسبی را برای
پرورش ماهی فراهم میکند.

روشنایی برای معابر مهدیشهر

 3پروژه روشنایی معابر در مهدیشهر اجرا میشود.
به گزارش همشهری مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر
از اجرای ســه پروژه احداث و اصالح روشــنایی معابر در
شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت :تامین روشنایی بلوار
انقالب حدفاصل مدرسه شهید باهنر تا میدان امام رضا(ع)
انجام شده است و برای احداث این پروژه  8پایه 16 ،دستگاه
سر چراغ و  226متر شبکه فشار ضعیف زمینی برقرار شده
است .حسین حافظی اعالم کرد :دایر کردن روشنایی بلوار
خلیج فارس در محور مهدیشهر – سمنان با احداث 317
متر شبکه زمینی به همراه  12پایه و  12دستگاه سر چراغ
به پایان رسیده است.
وی گفت :در راستای طرح بهینه سازی  540دستگاه سر
چراغ روشنایی معابر در شــهر اصالح و به منظورعملیاتی
شــدن  3پروژه مورد نظر مبلغ یک میلیارد و  170میلیون
ریال اعتبار هزینه شده است.

مسدود شدن چاه غیرمجاز در ایوانکی

در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در
استان سمنان یک حلقه چاه غیرمجازدرایوانکی پس ازاخذ
حکم قضایی پر و مسلوب المنفعه شد.
به گــزارش همشــهری ولــی اهلل جورابلومدیرمنابع آب
شهرســتان گرمســاربه وضعیت آب این اســتان اشاره
کرد وافزود :هدف اصلــی این مدیریت برخــورد قاطع با
حفرچاههای غیرمجازدرمحدوده این شهرستان است و باید
برای حفظ وصیانت ازمنابع آب عالوه بر انســداد چاههای
غیرمجاز نصب کنتورهای آب وبــرق روی چاههای مجاز
هم کنترل شود .وی تصریح کرد :حفرچاههای غیرمجاز در
دشتها شهرستان را با بحران کم آبی رو به رو کرده است.

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

«روستا تعاون» در کهگیلویه و بویراحمد
تا پایان مرداد سال جاری روستاهای مستعد اجرای این طرح دراستان شناسایی و اعالم میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی
طرح
و توســعه منابع اســتانداری
کهگیلویه و بویراحمد سهم این
استان در طرح «روستاتعاون» را  40تعاونی
اعالم کرد.
به گــزارش ایرنا ،مجید محنایــی ادامه داد:
این تعاونیها باید در  2مرحله و در سالهای
 1396و  1397در روستاهای استان ایجاد و
راه اندازی شــوند .وی اظهار کرد :ایجاد و راه
اندازی این تعداد تعاونی در مناطق روستایی
شهرستانهای هشت گانه اســتان همراه با
رعایت اصل عدالت باشد.
این مســئول افزود :فرمانداران کهگیلویه و
بویراحمــد در زمینه اجرای طرح «روســتا
تعاون» و اهمیت ،ضرورت و اهداف آن توجیه
شده و آموزشهای الزم به آنان ارائه شود.
معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع
استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد:
باید مشارکت دهیاران و دستگاههای مختلف
اجرایی اســتان برای اجــرای مطلوب طرح
«روستا تعاون» به کارگرفته شود.
محنایی عنوان کرد :طرح «روســتا تعاون»
اززیرمجموعههــای طــرح ملی اشــتغال
فراگیربوده وبا افراد یا دســتگاههای اجرایی
کــمکار بــرای اجــرای آن در کهگیلویه و
بویراحمد برخورد میشود.
وی ادامه داد :سازمان مدیریت و برنامه ریزی
و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری

روستاتعاون طرحی برای بهبود مشاغل روستایی عکس :مهر

کهگیلویــه وبویراحمد تا پایان مرداد ســال
جاری روســتاهای مســتعد اجــرای طرح
«روستاتعاون» دراستان را شناسایی و اعالم
کنند.
تفاهم وزارت تعاون و استانداران

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه
و بویراحمد نیزگفت :یک تفاهم نامه همکاری
بین وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی و
استانداران سراسرکشــوربه منظوررسیدن
ســهم بخش تعاونی دراقتصاد به  25درصد،
توسعه فرهنگ تعاونی بین مردم ،گسترش
عدالت اجتماعی با رویکرد تعاونیها ازطریق

توزیع عادالنــه فرصتها ،منابــع وامکانات
وافزایش ســطح اشــتغال مولد بــا تأکید
برمالکیت ومدیریت نیروی کاردرحوزه تعاونی
منعقد شــده واجرای طرح «روستاتعاون»
نیزاقدامی درراســتای تحقق چنین اهدافی
خواهد بود.
صابرمظاهــری اظهارکــرد :دربرنامــه
ششــم توســعه وبه منظوراجــرای هر چه
مطلوبتراقتصــاد مقاومتی توجه ویژهای به
تقویت بخش تعاونی و رونق تولید واشتغال
درتمامی استانهای کشور ازجمله کهگیلویه
و بویراحمد شده است.
وی افــزود :مهمترین ویژگیهــای مناطق

روســتایی کهگیلویــه و بویراحمد که طرح
«روستاتعاون» باید در آنها اجرا شود شامل
برخــورداری از حداقــل  50خانــوار ،اجرا
شــدن طرح هادی در آنها ،داشــتن میزان
مهاجرفرستی پایین و باال بودن نرخ مشارکت
اقتصادی ساکنان است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه
و بویراحمد بیان کرد :حداقل  30روستای این
استان با چنین ویژگیهایی باید برای اجرای
طرح «روستاتعاون» شناسایی شود.
مظاهری عنوان کرد :در مرحله نخســت 21
و در مرحله دوم نیــز  19تعاونی در مناطق
روســتایی کهگیلویه و بویراحمد ایجاد و راه
اندازی میشود درحالیکه سهم کشور هزار و
 947مورد است.
وی ادامه داد :روســتاهای شناساییشــده
درکهگیلویه وبویراحمد بــرای اجرای طرح
«روستاتعاون» باید دارای یک یا چند ظرفیت
در زمینه گردشــگری ،کشــاورزی ،صنایع
دستی ،آب ودیگرعرصهها باشند.
مظاهری گفت :ایجاد این تعاونیها درمناطق
روســتایی کهگیلویه و بویراحمد با استفاده
ازســرمایه ،نیروی کار ،مهــارت وتخصص
روســتائیان بوده وسبب توســعه اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی روستاها خواهد شد.
حدود  48درصد جمعیــت  713هزار نفری
کهگیلویــه و بویراحمد در روســتاهای این
استان زندگی میکنند.

تصویب طرح جامع و تفصیلی شهرهای اردل و مالخلیفه
طرح جامع و تفصیلی شهرهای اردل و مالخلیفه
روزنه
در کمیســیون ماده  5چهارمحال و بختیاری
تصویب شد.
به گزارش ایرنا ،مدیر شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و
شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت :طرح تفصیلی شهر
اردل 318هکتــار و حدود  11هزار و  330نفر در افق ســال
 1398تصویب شد.

به گفته صغــری محمد علیــزاده ،طرح جامــع و تفصیلی
شــهر مالخلیفه از توابع شهرســتان لردگان نیز در مساحت
116هکتار و  5هزار و  237نفر در افق سال  1406به تصویب
رسید.
به گفته وی ،در طرح تفصیلی این  2شهر که براساس معیارها
و ضوابط کلی طرح جامع این شــهرها تهیه و تصویب شــد،
نحوه استفاده از زمینهای شهری ،اولویتهای مربوط به این

مرگ آبزیان در سورو
صید غیرمجاز به مرگ میگوها در
ساحل ساحل ســورو بندرعباس منجر
شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت
هرمزگان به باشگاه خبرنگاران گفت :براساس
نظر کارشناســان این اداره کل علت تجمیع
ومرگ میگوها درســاحل ســور بندرعباس
صیدغیرمجاز است.
مسعود بارانی اظهارکرد :شــناورهایی که به
صورت غیرمجاز اقدام به صید میگو میکنند،
میگوهــای درشــت را جمــع آوری کرده و
میگوهای ریز را در دریا رها میکنند.
وی ادامه داد :موج دریا این میگوهای ریز را به
ســاحل آورده و عده ای از مردم آنها را جمع
آوری کرده اند .بارانی خاطرنشــان کرد :صید
غیر مجاز میگو در آبهای این استان موجب
وارد آمدن خســارتهای زیادی به بیش از 3
هزار صیاد و همچنین افرادی میشــود که به
صورت غیر مستقیم در زمینه صنایع فرآوری و
بسته بندی و صادرات این آبزی فعالیت دارند.

مناطق برای بهسازی ،نوسازی و توسعه ،حل مشکالت شهری
و موقعیت تمامی عوامل مختلف شهرهای مذکور در این سند
راهبردی تعیین شد.
نحوه اســتفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزههای
مسکونی ،صنعتی ،بازرگانی ،اداری و کشاورزی و تاسیسات و
تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندیهای عمومی شهری
در این طرح بررسی و پیش بینی شده است.

پایانه
وی تصریح کرد :هرچند در جلوگیری از صید
غیرمجاز بطور کامل نمیتــوان به نقطه صفر
رســید اما در صورتی که همه عوامل دســت
به دســت هم بدهند و یــگان حفاظت منابع
آبزیان شــیالت نیز به تجهیزات الزم از جمله
شــناورهای پیشرفته و پشــتیبانی نیروهای
دریابانی و مردمی تجهیز شود ،میتوان دراین
زمینه اقدامهای موثرتری انجام داد.
هرســال بخصوص طی ماههای تیر تا پایان
شهریورماه دهها فروند شناور غیر مجاز بطور
قاچاق اقدام به صیــد میگوهایی میکنند که
هیچگونه ارزش اقتصادی ندارند و تنها موجب
از بین بردن زیستگاههای این آبزی و در نتیجه
کاهش صید و بدنبال آن کم رونقی کار صیادان
حرفه ای میشوند.
صیادان غیرمجاز توجهی به ابزار استاندارد برای
صید ندارند و به همین دلیل از تورهای ترال و
نامرئی برای صید میگو استفاده میکنند که
در نتیجه آن میگوهــای ریز (غیر تجاری) نیز
صید میشود.

راهور
نصب دوربینهای کنترل سرعت در بم -کرمان
 ۸دستگاه دوربین کنترل سرعت در محور بم -کرمان نصب میشود .رئیس اداره راهداری شهرستان
بم با اعالم این خبر گفت :بهزودی نصــب دوربینهای کنترل ســرعت در محورهای مواصالتی
شهرستان بم به کرمان و بلعکس آغاز میشود .سعید شهسوارپور درگفتوگو با تسنیم اظهارکرد:
سامانه ثبت تخلف سرعت متشکل ازسامانهای اتوماتیک شامل مجموعه نرمافزار و سختافزارهای
مختلف است که برای تشــخیص خودرو یا پالک خودروهای متخلف ،عکسبرداری ،پردازش و
تحلیل عکس ،مخابره اطالعات عکس و متون ،تهیه بانک اطالعاتی و در نهایت صدور جریمه برای
خودروهای متخلف بهکار میرود .وی با اشاره به اینکه نصب این دوربینها تاثیر بسیار مثبتی در
کاهش تصادفات و عملکرد رانندگان داشته است گفت :اداره راهداری و حمل و نقل جادهای در نظر
دارد با نصب دوربینهای کنترل سرعت سطح ایمنی محورها را افزایش دهد .رئیس اداره راهداری
شهرستان بم با بیان اینکه سامانههای ثابت ثبت تخلفات سرعت با حسگرهای راداری دقیقترین
تکنولوژی است که امروزه در کشورهای صنعتی بهعنوان سامانههای ثابت ثبت تخلفات سرعت
بهکار میروند افزود :بهزودی نصب دوربینهای کنترل سرعت در محورهای مواصالتی شهرستان
بم به کرمان و بلعکس آغاز میشود.
وی خاطرنشان کرد :دوربینهای در حال نصب از قسمت جلوی خودرو عکسبرداری و همچنین
از پالک و سرنشینان جلو به وضوح تصویربرداری میکند.

خبرخوان کرمان
ایسنا /دادستان عمومی وانقالب مرکزاستان کرمان ازپلمب وانهدام  3مرکزبرپایی پارتیهای شبانه
ودستگیری  18نفرازعوامل اصلی در حاشیه شهرکرمان راستای طرح ویژه مبارزه با منکران خبرداد.
فارس /مسابقات قهرمانی فوتبال جام روستاهای محروم با هدف جلب توجه مسئوالن در شهرستان
ریگان برگزار شد.
پانا /مدیرکل اوقاف وامورخیریه کرمان :زمین  100مدرسه در شهر کرمان وقف است.
ایرنا /استفاده ساالنه  650تن سموم کشاورزی در باغهای رفسنجان.

توسعه پایانه مسافربری دوگنبدان

بنا به درخواست ساکنان شهرکهای مسکونی جدید شرق دوگنبدان سازمان اتوبوسرانی
و تاکسیرانی اقدام به ساماندهی و افزایش خطوط کرده است.
شــهردار دوگنبدان با اعالم این خبر به مهر گفت :خطوط تاکســیرانی و اتوبوسرانی از
ایستگاه درون شهری روبروی کلینیک تخصصی والفجر در  6خط تاکسیرانی و  3خط
اتوبوسرانی برای جابهجایی شهروندان راه اندازی شده است.
اردالن زینل زاده اظهار کرد :مسیرهای برگشت خطوط اتوبوسرانی شهرکهای هدایت،
خلیج فارس ،بهارستان ،معلم ،بلوار بعثت ،انتهای شهرک جهاد ،شهرک نفت و مسکن
مهر است.
شهردار دوگنبدان ابراز کرد :مسیر برگشــت تاکسیهای مناطق  500دستگاه بوستان
معلم و چهار راه گلستان تعیین شده است.
این مسئول تصریح کرد :در خط کارکنان دولت مسیر رفت روبروی بانک ملی مرکزی و
مسیر برگشت این خط فلکه نرگسی است.
زینل زاده اظهار کرد :راه اندازی خطوط جدید و افزایش طول مسیر ،سبب تقسیم مناسب
تاکسیهای درون شهری ،عدم تمرکز شدن تاکسیها در داخل شهر ،کاهش بار ترافیک و
همچنین رضایتمندی شهروندان میشود.
شهردار شهر دوگنبدان بیان کرد :زیرساختهای رفاهی این پایانه مانند سایبان و جایگاه
انتظار نیز در آینده در این پایانه ایجاد خواهد شد.
هزار و  199دســتگاه تاکسی در ســطح شــهر دوگنبدان فعالیت میکنند .ازمجموع
تاکسیهای سطح شهر ،یک هزار و  39دستگاه در قالب تاکسیهای مسیری و گردشی و
 160دستگاه در قالب تاکسی بیسیم به مردم خدمات رسانی میکنند.

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

دفترسرپرستیروزنامههمشهریدرچهارمحالوبختیاری:

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

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

خط دهی ضعیف تلفن همراه در ملکشاهی
حدود  4ماه است اکثر نقاط مسیرجاده ملکشاهی به گنبد فاقد آنتن دهی تلفن
همراه اســت .در این باره بارها به ادارات مربوط مراجعه کردیم اما پاسخی به ما
داده نشد .باتوجه به این که دراین مسیرچند روستا به عنوان سکونتگاه عشایر و
دهها واحد مرغداری وجود دارد در صورت بروز کوچکترین مشکل به دلیل ضعف
شبکه تلفن همراه باید برای تماس به مرکز شهرستان مراجعه کنیم.
گچی -ملکشاهی
انتقاد از وضعیت تحویل مسکن مهر دهلران
در رابطه با مسکن مهر بنده  6سال پیش  8ملیون و 500هزار تومان برای یک
واحد مسکن در شهرستان دهلران پرداخت کردم ،ولی تا االن خبری از تحویل
نشده است.
یاری -دهلران
کوچه شهید نجم را آسفالت کنید
ما اهالی کوچه شهید نجم موسوی خیابان ابراهیم قتال دهلران چند بار تقاضای
آســفالت کوچه را تقدیم شــهرداری کردیم اما هنوز اقدامی در این باره انجام
نشده است.
اهالی کوچه شهید موسوی -دهلران
قطع برق در گرمای تابستان
در گرمای بیش از ۵۳درجه مهران در ظهرطاقت فرســای مردادماه دربرخی از
روزها شاهد قطع شدن برق مناطق مرکزی شهرمهران هستیم.
شهروندان مهران
حق مهدکودک پرداخت نمیشود
باتوجه به مصوبه هیات وزیران وبخشنامه ابالغی به همه ادارات حق مهدکودک
فرزندان بانوان شاغل باید پرداخت شود اما با مراجعات مکرر همکاران فرهنگی،
اداره آموزش وپرورش استان اقدامی انجام نداده واز وجود چنین بخشنامه ای
اظهار بی اطالعی میکنند این درحالیست که این بخشنامه دراستانهای دیگر
اجرا شده است.
قریشی -ایالم
اشتراک پردردسر برق برای مغازه
یکی از شهروندان شهرستان ایوان دارای مغازه ای تجاری از زمینهای واگذار
شده تعاونی مســکن فرهنگیان فاز سه هســتم که برای دریافت سند ثبتی و
پروانه تجاری کلی هزینه کردم و این مغازه را گرفتم .اکنون مدت  3سال است
درخواست اشــتراک برق را به اداره برق شهرســتان ایوان دادهام ولی تاکنون
همکاری با من نداشته اند وآخرین دلیل این اداره این است که اگرمسکونی بود
موظف به ارائه اشتراک میشدیم.
حاتمی پور -ایوان
برش آسفالت در شب
ماموران آب و فاضالب شهر ایالم در ســاعات پایانی شب برش آسفالت را انجام
میدهند که این موضوع مشکالتی را برای مردم به وجود آورده است.
حسن زاده -ایالم

خبرخوان هرمزگان
پایگاه خبری پلیس /فرمانده انتظامی شهرســتان بندرعباس از افزایش 21
درصدی کشف سرقت و دستگیری سارقان طی  15روز گذشته در شهرستان
خبر داد.
مهر /راه اندازی سامانه اطالعات جامع تشکلهای هرمزگان تا پایان مهرماه.
ایسنا /جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از وقوع یک فقره قتل به دلیل سرقت
گوشی تلفن همراه و دستگیری قاتل در بندرعباس خبر داد.
تسنیم /رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک در استان هرمزگان از
گزیدگی یک کودک پنجساله در این شهرستان توسط  45زنبور سیاه خبر داد.

عکس نوشت /ایالم

خبرخوان کهگیلویه و بویراحمد
تسنیم /پرداخت ساالنه  480میلیارد ریال برای درمان ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد.
فارس /مصرف بنزین در کهگیلویه ،چرام و لنده از  14میلیون لیتر گذشت.
ایرنا /فرماندار :تندباد به تأسیسات زیربنایی گچساران خسارت وارد کرد.

خبرخوان سیستان و بلوچستان
ایسنا /نخستین درمانگاه سیار دندانپزشکی در ایرانشهر راه اندازی شد.
مهر /توانمندیهای سیمان خاش در کشور تانزانیا به نمایش گذاشته شد.
تسنیم150 /قطعه فنچ قاچاق در نصرت آباد زاهدان کشف شد.

یک نوعروس جوان ایالمی مهریهاش را کاشت درخت به میزان عدد
تاریخ تولدش(  ) ۱۳۷۲تعیین کرد .عکس :ایرنا

