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آبرسانی با لوله به مزارع سیستان و بلوچستان  /عكس :مهر

طرح پرورش شتر شــیرده در هرمزگان
دام
اجرا میشود.
ناصر حیدری پوری رئیس سازمان جهاد
کشاورزی هرمزگان در گفت و گو با همشهری با بیان
اینکه یکی از ظرفیتهای مهم در بخش کشــاورزی
اســتان که کمتر مورد توجه قرار گرفته صنعت شتر
داری است ،افزود:
این طرح با حضور سرمایه گذاران کشور آلمان با هدف
صنعتی کردن شــتر داری و تولید شیر شتر در استان
اجرا میشود.
وی پرورش میگو وماهی در قفس ،اصالح نژاد بز محلی،
توسعه کشتهای گلخانهای ،گسترش سیستم آبیاری
نوین ،احیای باغهای فرســوده ،ایجاد زیرساختهای
صنایع فرآوری وبســته بندی و کشت محصول گندم
وکلزا روی نوار تیپ از مهمترین اقدامات انجام شــده
برشمرد.
این مقام مســئول بیان کرد :برای اجرای طرح احیای
نخلستانهای فرســوده برای هرهکتار اعتباری بالغ
بر20میلیون تومان نیازاســت که در صورت همکاری
سیســتم بانکی و تامین اعتبــار20 ،هــزار هکتار از
نخلســتانهای اســتان با ارقام تجاری جوان سازی

خواهند شد.
حیدری پوری با بیان اینکه توزیع 16هزار پاجوش نخل
بین کشاورزان در دستور کار قرار دارد اظهار کرد :باید با
کشت ارقام تجاری و ایجاد زیرساختهای مناسب بستر
صادرات خرما را به کشورهای مختلف فراهم کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی گفت :هرمزگان در
اجرای سیســتم آبیاری نوین در کشــور پیشرو است
بطوری که از 174هزار هکتار زمین کشاورزی 95هزار
هکتــار آن یعنی چیزی حدود 54درصد به سیســتم
آبیاری نوین مجهز هستند.
حیدری پوری ارتقای راندمان آب ،افزایش بهره وری،
کاهش هزینههای تولید وافزایــش تولید محصوالت
اقتصادی را از مهمترین اهداف اجرای سیســتمهای
آبیاری نوین برشمرد.
وی ناآگاهــی بهره بــرداران از چگونگی اســتفاده از
سیســتمهای آبیاری نوین را عمده مشکالت رسیدن
به اهداف طــرح آبیاری نوین دانســت و بیــان کرد:
آموزش کشاورزان درخصوص کمبود آب و استفاده از
سیستمهای آبیاری نوین ضروری است.
این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود با اشاره به
اینکه هرمزگان درتولید کلزا در کشور رتبه چهارم را

ساخت تصفیه خانه فاضالب در سرابله

معرفی شهرداران در چهارمحال و بختیاری

تصفیه خانه سرابله افتتاح شــد .به گزارش همشهری مدیرعامل
آبفا
شرکت فاضالب استان ایالم در آیین افتتاح تصفیه خانه فاضالب
شهری سرابله با ارائه گزارشی از روند احداث و تکمیل پروژه تصفیه
خانه فاضالب سرابله گفت :این طرح یکی از طرحهای مهم استان ایالم است که
با هدف باال بردن ســطح بهداشــت عمومی و جلوگیــری از آلودگی آبهای
زیرزمینی و بهبود وضعیت زیست محیطی شهر سرابله و همچنین تامین بخشی
از نیازهای کشاورزی و صنعتی اجرا شده است.
داراب بیرنوندی افزود :ظرفیت این تصفیه خانه  45000متر مکعب در شبانه روز
است که جمعیتی بالغ بر  20هزار نفر را تحت پوشش این شبکه قرار میدهد.
وي ادامه داد :این پروژه در زمینی به مساحت  5.3هکتار و با فرایند سیستم لجن
فعال با هوادهی گسترده اجرا گردیده است.
بیرنوندی افزود :شرکت آب و فاضالب استان ایالم بهرغم مشکالت اجرایی شبکه
فاضالب در شهر سرابله به دلیل مسطح بودن شــهر و وجود کانالهای سنتی
غیراصولی ،اقدام به اجرای  16کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب نموده است.
وی با اشاره به هزینه  150میلیارد ریالی تصفیه خانه فاضالب سرابله که از محل
طرحهای عمرانی اجرا شده است ،گفت :تمام عملیات اجرای این طرح از سوی
متخصصان و کارشناسان داخلی و بومی انجام شده است.

شــهرداران مراکز شهرســتانهای
شهری چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.
به گزارش ایرنا ،در شــهرکرد نوراهلل
غالمیان دهکردی به عنوان سرپرست شهرداری
مرکز اســتان و در بروجن نیز علی رضا صادقی به
عنوان شهردار این شهر انتخاب شدند.
در شهر فارسان ،شاهپور مالک فارسانی به عنوان
شهردار این شهر تعیین شد .محمدرضا حمزه نیز
به عنوان شهردار شهر شلمزار مرکز شهرستان کیار ابقا شد.
در شهر ســامان علیرضا ذبیحی و در شهر اردل ســعید علیزاده به عنوان سرپرست
شهرداری این شهرها تعیین شدند.
فریبرز غیبی هم به عنوان شهردار شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ ابقا شد.
از سوی اعضای شورای اسالمی شهر بن نیز ،سعید امانی به عنوان سرپرست شهرداری
این شهر تعیین شد.
نام شهردار یا سرپرست شهرداری مرکز شهرستان لردگان نیز بزودی از سوی اعضای
اسالمی این شهر اعالم میشود.

خبرخوان چهارمحال و بختیاری
ایرنا /درپی مسمومیت تعدادی ازروستاییان ارجل وآبسرده شهرستان اردل ازتوابع
استان چهارمحال و بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی آلودگی آب
را رد کرد.
ایسنا /یک نگهبان ساختمان در صنایع نیمه مزاحم شهر بروجن به دلیل مسمومیت
با گاز فوت کرد.
فارس /مجتمع ورزشی تفریحی هفشجان به بهره برداری رسید.
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پسته دامغان با
فشار آب میروید

خرید تضمینی خرما
در سیستان و بلوچستان
اجرای طرح خرید تضمینی خرما توســط دولت ،دست
دالالن را از روی این محصول مهم و قابل توجه اســتان
سیستان و بلوچستان کوتاه کرده است.
مدیر تعاون روســتایی سیستان و بلوچســتان با بیان این مطلب گفت :دغدغه
و نگرانی کشاورزان سیســتان و بلوچستان در فصل برداشــت خرما زیاد بود و
خرماکاران استان مجبور به فروش محصول خود به صورت سبز و نارس به دالالن
با قیمت پایین بودند.
عبدالحمید رسولی افزود :با اجرای طرح خرید تضمینی خرما توسط دولت از چند...
صفحه  2را
بخوانید

معرفی شهرداران
در چهارمحال و بختیاری

استقبال گردشگران از تنگه قیر
دارد تصریح کرد :سال گذشته 2هزار هکتار از محصول
کلزا و گندم بر روی نوار تیپ کشت شده که امسال این
رقم به 2هزارو 500هکتار افزایش مییابد.
حیدری پوری اذعان کرد:امســال طرح احیای دشت
مرکزی و شــمالی میناب را دراولویت برنامههای خود
قرار داده ایم.
وی با اشــاره به اینکه 10هزار هکتــار از زمینهای
کشاورزی دشــت میناب درســالهای اخیر به دلیل
خشکسالی از مسیر تولید خارج شده است اظهار کرد:
عملیات تجمیــع ،تسطیح،نوســازی و اجرای آبیاری
تحت فشار در دشت مرکزی در دســتور کار قراردارد
و در خصوص دشت شــمالی رایزنیهایی برای تامین
10میلیون متر مکعب آب از سد شــمیل ونیان با آب
منطقهای استان انجام شده است.
حیــدری پــوری اضافــه کــرد :درصــورت
تامیــن آب موردنیازدربخــش شــمالی بیــش
از2هزارو500هکتاراززمینهای این حوزه به زیرکشت
محصوالت استراتژیک وسبزی وصیفی خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد :اکنون درآمد سالیانه دشت میناب
35میلیاردتومان اســت که درصورت احیا این میزان
درآمد به 210میلیارد تومان خواهد رسید.

پرورش شتر
شیرده
در هرمزگان

مدیرکل شیالت هرمزگان از بهره برداری سایت پرورش
میگوی شور دوم در بندرعباس خبر داد.
سید پرویز محبی با بیان اینکه سیاست اقتصاد دریامحور با توجه به ظرفیتهای
هرمزگان در این استان در حال پیگیری اســت ،عنوان کرد :هرمزگان ظرفیت
بسیار خوبی در زمینه پرورش میگو دارد و در این راســتا امروز از روند احداث
مزرعه پرورش میگوی شور دوم در بندرعباس بازدید داشتیم.
وی ادامه داد :این مزرعه  ۸۰۰هکتار است که فاز اول آن در  ۴۰۰هکتار اجرایی
میشود و هم اکنون فاز نخست آن  ۵۰درصد پیشرفت دارد.
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بخوانید
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روستای هدف گردشگری تنگ قیر در استان ایالم امسال مورد
گردشگری توجه مسافران و گردشگران تابستانی قرار گرفت.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان
چرداول به همشــهری گفت :تنگ قیریکی ازمکانهای بسیار زیبا و خوش آب
و هوای شهرستان چرداول است که در تابســتان به محلی برای گذران اوقات
گردشگران ومهمانان استانی وخارج استان تبدیل شده است.
نبی اهلل امین پرست اظهارکرد :آب وهوای روستای کوهستانی تنگ قیر ،درفصول
بهاروتابستان معتدل ومطبوع ودرفصل زمستان سرد وخشک است وگذررودخانه
تنگ قیرازداخل روستا ،برطراوت وزیبایی طبیعی محیط روستا میافزاید.
وی تصریح کرد :روســتای تنگ قیردر۱۰کیلومتری شمال شرقی شهر سرابله
درشهرستان چرداول ودر ۵۰کیلومتری شمال شرقی شهر ایالم قرار دارد و دارای
آب وهوای درهای و معتدل خشک است.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرســتان چرداول با بیان اینکه روستای تنگ
قیربا برخورداری ازموقعیت طبیعی واقلیم مناسب ،مناظروجلوههای منحصربه
فردی دارد اظهارکرد :درتنگ قیر ،قبرهای باســتانی متعددی وجود دارد که
قدمت آنها به هزاره اول قبل ازمیالد میرســد و این منطقه ازحیث تاریخی با
ارزش قلمداد میشود.
امین پرست ادامه داد :جاده سرابله  -سنگ ســفید -حمیل ازداخل این تنگه
میگذرد وبه تنگ منصوری وشهرستان حمیل منتهی میشود ،عالوه بر طبیعت
زیبای منطقه آثارباستانی متعلق به دوره اشــکانیان دراین منطقه کشف شده
است که ازآن جمله قبرستان ومحوطه تنگ قیرمربوط به دوره اشکانیان است
که در روستای سنگ سفید واقع شده و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است.

کشت آبی در زمینهای دیم باشت
 ۳۵۰هکتــار از
ایده
زمینهــای دیــم
شهرستان باشت در
اســتان کهگیلویــه و بویراحمد
زیرکشت آبی رفت.
سیدمســعود حســینی فرماندار
شهرستان باشــت در این باره به
تســنیم گفت :این پروژه با اعتبار
 70میلیارد ریال با اشتغالزایی 80
نفر زمینهای مناطق مختلفی از
جمله روستاهای شاه بهرام ،پشت
کوه و اطراف شهرستان باشت آبیاری میکند.
وی از افتتاح و بهره برداری چاه شــماره  4شهر باشــت با اعتباری افزونبر 12
میلیارد ریال خبر داد و افزود :با اجرای این پروژه با دبی تولید  40لیتر بر ثانیه3 ،
هزار نفر از اهالی شهر باشت از آب شرب سالم برخوردار میشوند.

خبرخوان بوشهر
ایرنا /کنگانیها  150راس دام و  2نفر شتر قربانی کردند.
فارس /کشف بیش از  25تن موادمخدر در استان بوشهر.
پایگاه خبری پلیس /با توقیف 11دســتگاه تریلر در دشتستان  37میلیارد و
500میلیون ریال انواع کاالی قاچاق کشف و ضبط شد.
ایرنا /با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی  2پروژه برق رسانی و مخابراتی با
اعتبار  150میلیارد ریال در دشتستان به بهره برداری رسید.
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پسته دامغان با فشار آب میروید

 ۱۳۴هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در باغ پسته دامغان اجرا
دریچه شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اعالم این خبر ابراز
کرد :برای اجرای این طرح یک میلیارد و  ۶۹۰میلیون تومان صرف شده است.
حسن میرعماد درگفت وگو با مهر ضمن بیان اینکه آبیاری قطرهای زیرسطحی
در ۱۳۴هکتار از بزرگترین باغ پســته کشــت بافت دامغان با حضور استاندار
ســمنان به بهره برداری رســید ،افزود :ارتقــای راندمان آبیــاری و مدیریت
بهرهبرداری از منابع آبی از مهمترین اهداف اجرای این پروژه محسوب میشود.
وی افزود :یک میلیارد و  ۳۴۰میلیون تومان از محل یارانه دولتی و  ۳۵۰میلیون
تومان اعتبار این پروژه از محل آورده بهرهبردار تأمینشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تسهیل در بهرهوری آب را از دیگر
اهداف اجرای پروژه سیستم آبیاری تحتفشار عنوان کرد و ادامه داد :با توجه به
خشکسالیهای اخیر وزارت جهادکشاورزی سیاستهای بهینه سازی مصرف
آب را در دستور کار خود قرار داده است و لذا بر همین اساس اجرای سیستمهای
نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت در استان نیز در شرف انجام است.
میرعماد ضمن اشاره به افتتاح سیســتم نوین آبیاری در میامی با بیان اینکه
آبیاری تحت فشار میامی در  ۱۰۰هکتار از اراضی شهرستان این طرح اجرایی
شده اســت ،تصریح کرد :برای انجام آبیاری تحت فشــار در میامی ۹میلیارد و
۶۴۰میلیون ریال اعتبارصرف شد که از این میزان بالغبر  7میلیارد ریال از محل
منابع دولتی و مابقی نیز از محل آورده شخصی بهره برداران تأمینشده است.
وی افزود :با کاهش نزوالت جوی و پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی باید از
آبیاری غرقابی به سوی اصالح الگوی کشت ،آموزش بهره برداران و بهینه سازی
مصرف آب حرکت کنیم تا بتوانیم ضمن حفظ آب موجود باالترین بازدهی را در
اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم.

خبرخوان ایالم
ایسنا /نرخ بیکاری در استان ایالم  11/6درصد است.
پایگاه خبری پلیس /واژگونی وانت نیســان در محور ایــام  -لومار منجر به
مرگ یک نفر شد.
تسنیم /خروج اتباع خارجی از مرز مهران در اربعین امکان پذیر نیست.
ایرنا /حامد هواسی ورزشکار ایالمی در مسابقههای بین المللی پنچاک سیالت
کشور آذربایجان بر سکوی نخست ایستاد و نشان زرین طال را با اقتدار بر گردن
آویخت.
پایگاه خبری پلیس /فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از دستگیری فردی
خبر داد که به بهانه کمک به افراد سالمند و بیســواد در اطراف بانکها از آنها
کالهبرداری میکرد.
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محصول
خرید تضمینی خرما در سیستان
وبلوچستان
اجرای طرح خرید تضمینی خرما توسط دولت ،دست دالالن را از
روی این محصول مهم و قابل توجه استان سیستان و بلوچستان
کوتاه کرده است.
مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب گفت:
دغدغه و نگرانی کشاورزان سیستان و بلوچستان در فصل برداشت
خرما زیاد بود و خرماکاران استان مجبور به فروش محصول خود به
صورت سبز و نارس به دالالن با قیمت پایین بودند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،عبدالحمید رسولی افزود :با
اجرای طرح خرید تضمینی خرما توسط دولت از چند روز گذشته
تا کنون شاهد بازگشت امید و شادابی میان نخلکاران سیستان و
بلوچستان هستیم ،زیرا دیگر نگرانی از فروش نرفتن محصوالتشان
ندارند.
وی گفت :سازمان تعاون روستایی سیستان و بلوچستان با هدف
ساماندهی مسائل کشاورزان ،برای نخستین بار کار خرید تضمینی
خرما به شرط معامله را از چند روز گذشته در استان آغاز کرده است.
مدیرتعاون روســتایی سیســتان و بلوچســتان در رابطه با نحوه
اجرای این طرح اظهارکرد :درمرحله نخســت اجــرای این طرح
درشهرستانهای خرماخیزاستان سردخانه اجاره شده تا کشاورزان
درصورت تمایل بر اساس دستورالعمل ابالغی تایید شده خرمای
درجه یک خود را بسته بندی و به صورت امانی دراین سردخانهها
نگهداری کنند.
رسولی ادامه داد :براساس مفاد این طرح ،مراکزخرید تعیین شده
ازسوی این سازمان قراردادی  3ماهه با کشاورزامضا میکنند تا این
افراد خرمایشان را به مدت  3ماه به صورت امانی به نام خودشان در
سردخانهها نگهداری کنند.
وی افزود :در زمان تحویل و انتقال خرما به سردخانه بخشی از قیمت
محصول ( ۶۰تا  ۸۰درصد) از قــرار هر کیلو  ۱۳تا  ۱۴هزار ریال به
صورت علی الحساب به کشاورزان پرداخت میشود.
رسولی گفت :کشاورز در طول مدت سه ماهه قرارداد فرصت دارد
با بازاریابی و پیدا کردن مشتری خرمای خود را به بهترین قیمت
بفروشد .مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان افزود :خرماکار
اســتان در صورت پیدا کردن خریدار میتواند محصول خود را از
ســردخانه تحویل گرفته و مبلغ علی الحساب دریافتی را همراه با
هزینه سردخانه پرداخت کند.
رسولی افزود :چنانچه بعد از سه ماه کشاورز نتوانست خرمای خود
را بفروشد ،محصول موجود در سردخانه به مرکز خرید تعلق گرفته
و مازاد قیمت به وی پرداخت میشود.
وی گفت :کوتاه کردن دست سودجویان و ایجاد فرصتی همراه با
حمایت مالی برای کشاورز به منظور فروش محصوالتش با قیمت
مناسبت بهترین مزایای اجرای این طرح است.
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افزایش درآمدهای عمومی در ایالم
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایالم از افزایش درآمدهای عمومی این استان خبرداد .علی سایه میری
به همشهری گفت :درآمدهای عمومی اســتان از  ۸۸۰میلیارد ریال در پایان دولت دهم به هزار و۶۲۰
میلیارد ریال و درآمدهای مالیاتی نیز از  ۷۰۰میلیارد ریال به هزار و ۴۲۰میلیارد ریال تاکنون رسیده است.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

اجرای شبکه کابل فیبر نوری در زابل
 4هزار و 500مترکابل فیبرنوری درچند ســال اخیر
ارتباطات درنقاط مختلف شهرســتان زابل انجام شده است که
بزودی به مشترکان واگذار میشود.
رئیس شرکت مخابرات زابل درشمال سیستان وبلوچستان با اعالم
این خبرگفت :شــبکه موجود منطقه مبتنی بر کابل مسی است به
طوری که برای برآورده کردن نیــاز اپراتورهای ارائه دهنده اجرای
طرح( ) FTTHو رساندن فیبر نوری درب منازل مشترکان امری
ضروری است.

فدا حســین الهی مقدم درگفت وگــو با ایرنا اظهار کــرد :فناوری
(  )FTTHبه معنی فیبرنوری تا ســاختمان اســت کــه یکی از
پیشرفتهترین شیوههای ارتباطی دنیا محسوب میشود.
وی افزود :در این سرویس به جای کابل مســی از فیبر نوری برای
انتقال اطالعات تا ســاختمان یا محل مشــتری استفاده میشود
و میتــوان ســرویسهای گوناگونــی همچون تلفــن ،اینترنت،
سرویسهای چند رسانهای و دیگر ســرویسهای بر بستر دیتا را
با سرعت و کیفیتی بسیار باالتر از کابل مسی در اختیار مشترکان

قرار داد.
وی با اشاره به افزایش پهنای باند و رفع محدودیت برقراری ارتباط
تصریح کرد :اجرای کامل فیبر نوری در راستای تحقق خدمت و ارائه
سرویس مناسب به شهروندان است.
رئیس شرکت مخابرات زابل گفت :شرکت مخابرات منطقه سیستان
و بلوچستان در فاز دوم اجرای طرح فیبر نوری شهرستانهای زهک،
هیرمند ،هامون و نیمروز را در دستور کار خود قرار داده است که پس
از ارسال تجهیزات کار نصب و راه اندازی آنها آغاز میشود.

میگوی شور؛ هدف شیالت در هرمزگان
 10سایت و  8هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در استان احداث میشود
مدیرکل شــیالت هرمــزگان از بهره
شیالت برداری ســایت پرورش میگوی شور
دوم در بندرعباس خبر داد.
به گزارش مهر ،ســید پرویز محبی بــا بیان اینکه
سیاســت اقتصاد دریامحور با توجه به ظرفیتهای
هرمزگان در این اســتان در حال پیگیری اســت،
عنوان کرد :هرمزگان ظرفیت بسیار خوبی در زمینه
پرورش میگو دارد و در این راستا امروز از روند احداث
مزرعه پرورش میگوی شور دوم در بندرعباس بازدید
داشتیم.
وی ادامه داد :این مزرعه  ۸۰۰هکتار است که فاز اول
آن در  ۴۰۰هکتار اجرایی میشــود و هم اکنون فاز
نخست آن  ۵۰درصد پیشرفت دارد.

هرمزگان در زمینه صنعت فرآوری آبزیان نیازمند
جذب سرمایهگذاراست.
این مســئول از تقویت ارتباط بین ایــن اداره کل و
سازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی
استان در راستای جذب سرمایه گذار خبر داد.
محبی اظهــار کرد :محــور فعالیتهای شــیالت
هرمزگان برمبنای اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه آبزیپروری منطبقترین فعالیت
صنعتی با محیط زیست اســت که این امر نشان از
اهمیت و بــه صرف ه بودن این صنعــت دارد ،افزود:
زمانی میتوانیم محیط زیست خوبی داشته باشیم
که مردم در رفاه ،امنیت و معیشت مطلوب و مناسب
قرار داشته باشند.
افزایش ارزش افزوده در صید

پرداخت تسهیالت بانکی

محبی اظهار کرد :تســهیالت بانکی در نظر گرفته
شــده برای این پروژه  ۴۰میلیارد تومان اســت که
قرار شده توسط بانک عامل پرداخت شود و سرمایه
گذارپــروژه که ازجوانــان بومی هرمزگان اســت
نیزتاکنون اعتبارات خوبی را برای اجرای آن هزینه
کرده است.
وی گفت :امیدواریم با تامین موارد مورد نیاز تا پایان
سال جاری و ریختن الرو میگو شاهد بهره برداری
از بخشی از این مزرعه تا پایان سال جاری باشیم.
 10سایت پرورش میگو

مدیرکل شیالت هرمزگان با بیان اینکه  ۱۰سایت
پــرورش میگــو شــامل  8هزارهکتاردرهرمزگان
درمدارتولیــد قــراردارد ،تصریح کرد :براســاس

سایت پرورش میگو عکس :مهر

مجوزهای صادر شده نیز  8هزارهکتارمزرعه پرورش
میگوی دیگردر استان درحال احداث است.
محبی با اشاره به ســایت پرورش میگوی شوردوم
دربندرعباس بیان کرد :تاکنون سرمایه گذار پروژه
۱۱میلیارد تومــان درآن هزینه کــرده و مجموع
هزینههای انجام شــده  ۵۰میلیــارد تومان برآورد
شده است.
وی با بیان اینکه ســایت پرورش میگو شامل ۱۰
مزرعه ۳۶هکتاری اســت است که هر مزرعه شامل
۲۶اســتخر حدودا یک هکتاری است تصریح کرد:
ظرفیت تولید این ســایت پرورش میگو دو هزار تن

میگوپرورشی است.
مدیرکل شیالت هرمزگان خاطرنشان کرد :احداث
این ســایت پرورش میگو برای  ۴۵۰نفر به صورت
مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی میکند.
وی افزود :استان هرمزگان درسال  ۹۵با تولید بالغ
بر۲۵۵هزار تــن انواع آبزیان توانســته بیش از ۴۳
درصد از تولیدات شیالتی کشور و همچنین رتبه اول
تولیدات شیالتی کشور را به خود اختصاص دهد.
سرمایه برای شیالت

مدیرکل شــیالت هرمزگان در ادامه گفت :شیالت

مدیرکل شیالت هرمزگان دررابطه با افزایش ارزش
افزوده در صید گفت :جذب سرمایهگذاردرزمینههای
صنعت فرآوری این آبزیان ،اســتفاده بهینه ازصید
وجلوگیری ازهدررفت ســرمایه ملی ،برنامهریزی
برای برداشــت اصولی وهدفمنــد ،افزایش درآمد
فعاالن این بخش ،توســعه کارخانههــای فرآوری،
توسعه اشتغال ،توســعه صادرات آبزیان و ارزآوری
ازمهمترین برنامههای شــیالت هرمــزگان دراین
زمینه است .محبی ادامه داد :فعاالن حوزههای تولید
به ویژه درحوزه آبزیان به دلیل اینکه این حوزه جدید
وبه روزاست به عنوان خط شکن محسوب میشوند.
وی تقویت ارتباط بین اداره کل شــیالت هرمزگان،
سازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی
هرمزگان و سرمایه گذاران را گامی مهم در سهولت
بهره برداری برشمرد.

کشاورزی

چهارمحال و بختیاری در تولید دومحصول
کشاورزی رتبه نخست را کسب کرد .رئیس
ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و
بختیاری به مهر گفت :این اســتان در سال
زراعی امســال در تولید محصــول ماهیان
ســردابی و بادام رقم مامایی در کشور رتبه
نخست را در کشور بدست آورده است.
ذبیح اهلل غریب با اشاره به کسب رتبه برتر
تولیــد در برخی از محصوالت کشــاورزی
افزود :این اســتان با تولید حدود  23هزار
تن ماهی سردابی (قزل آال) و تولید  24هزار
تن بادام رقم مامایی صادراتی رتبه نخست
تولید این محصــوالت را به خود اختصاص
داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال
و بختیاری نقش جهاد کشاورزی در تامین
امنیت غذایی مردم را بیبدیل دانســت و
گفت :بخش کشــاورزی با تامین یک سوم
درآمد مردم اســتان ،با تولید ســاالنه یک
میلیون و  400هــزار تن محصول گیاهی و
دامی حدود 300میلیارد ریال درآمدزایی
دارد.
وی تصریح کرد :بخش کشــاورزی استان
با تولید ســاالنه  34هزار تن محصول هلو
مرغوب ،رتبه هفتم و  7هزار تن گردو ،رتبه
نهم تولید کشور را در دوسال گذشته کسب
کرده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال
و بختیــاری توضیــح داد :این اســتان با
تولید ســاالنه بیش از  31هزار و  200تن
گوشت قرمز برابر  3/5درصد تولید گوشت
قرمزکشور ،رتبه نهم را در اختیار دارد و این
استان همچنین با تولید ساالنه  6هزار تن
قارچ دکمهای رتبه برتر را به خود اختصاص
داده است.
وی همچنین ســرانه تولید شــیرخام این
اســتان را  242کیلوگرم دانســت وگفت:
چهارمحال وبختیاری با این میزان ،رتبه دوم
تولید سرانه شیرخام کشورنسبت به سرانه
را داراست.

پروژه راهسازی تغییر نقشه چشمه شیرین
محور بدره -درهشهر استان ایالم با حضور
استاندار به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم با اعالم
این خبر به همشهری گفت :طول این پروژه
 3کیلومتر بوده که با هدف اصالح مســیر و
حذف پیچهای خطرنــاک محور و افزایش
ایمنی تردد احداث شد.
ســید کمالالدیــن میرجعفریــان افزود:
برای اجرای ایــن پروژه هــزار و  500متر
مکعب خاکبرداری 200 ،هزار متر مکعب
خاکریزی 6500،متر مکعب بیس و  13هزار
مترمکعب ســاب بیس و800تن آسفالت
مصرف شده است.
وي اعتبارهزینه شــده این پــروژه را 60
میلیارد ریال عنوان کرد.
میرجعفریــان اظهار کــرد :کلنگزنی راه
روســتایی چمشــاالن و بهرهبــرداری از
طرحهای راه و شهرسازی شهرستان آبدانان
نيز انجام شد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان ایالم
گفت :طول پروژه راه روســتايي چم شاالن
كه كلنگ احداث آن به زمين زده شــد 7
كيلومتر بوده و براي اجراي آن  11ميليارد
ريال هزينه خواهد شد.
وي درخصــوص افتتــاح پروژههــای راه
وشهرســازی شهرســتان آبدانــان گفت:
حــدود  19کیلومتر از راههای روســتایی
شهرستان آبدانان که بهســازی و آسفالت
شده به بهرهبرداری رســید که این طرحها
شامل راههای روستایی گنداب -انجیره ،وچ
کبود ،ژیور -گل گل ،گل گل – آب انار بوده
که برای انجام این پروژهها  25میلیارد ریال
اعتبار هزینه شده است..
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان ایالم در
ادامه اضافه كرد :عالوه بر اين طرحها بهره
برداري از احداث و آســفالت معابر مسكن
مهر شهرســتان آبدانان آغاز شد ،این طرح
 15هزار متر مربع بوده و برای اجرای آن 4
میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فاطمه عسگری نیا

چند بعدها از تور اســتفاده کردند که بین اهالی بومی
به آن چل میگفتند ولی امروزه دیگر از این روشهای
قدیمی خبری نیست و اگر هم باشــد خیلی محدود
است .در واقع آنچه در این روشهای صیادی حرف اول
را میزد جزر و مد آب بود .الزم است بگویم که مشتا از
نوع صید انتظاری است.

خبرنگاراستانها

همه پای صید میگو

شیوههای سنتی بهتر بود

شهریور که به نیمه میرسد صیادان میگو دست به کار
میشوند و برای صید میگو به دریا میزنند .ناخدا کریم
یکی از این صیادان است .کسی که خاطرههای زیادی

هرمزگان در عزای دانشآموزان نخبه خود نشست
پس از واقعه سوزناک واژگونی اتوبوس
رویداد دانش آموزان دخترهرمزگانی ،مسئوالن
استان از راهکارهای جلوگیری از حوادث
مشابه میگویند.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان هرمزگان در مجلس
شــورای اســامی در این باره به ایرنا گفت :آموزش
وپرورش و مسئوالن بخش حمل ونقل به عنوان متولیان
بخش آموزش وحمل ونقل باید پاسخگوی بی دقتی و
سهل انگاری صورت گرفته در سانحه واژگونی اتوبوس و
جان باختن دانش آموزان باشند .حسین هاشمی تختی
ضمن تسلیت این ضایعه افزود :برخی موارد وقوع این
حادثه به آموزش و پرورش بازمی گردد که باید نظارت
الزم انجام میشد ،همچنین بخشی به متولیان حمل
و نقل مرتبط است.
وی ادامه داد :به نظرمی رســد بــی دقتیهایی دراین
خصوص صورت گرفته وخوب عمل نشده که نتیجه آن
داغدار شدن مردم است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :براساس
بخشنامه وزارت آموزش و پرورش نباید اتوبوس دانش
آموزان ســاعت  11شــب حرکت میکرد ،مسئوالن
پاسخگو باشــند که چرا در این ساعت اتوبوس حرکت
کرده است.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان درمجلس شورای
اســامی اظهارکرد :زمانی که قراراست دانش آموزان
نخبه استان به اردواعزام شــوند باید پاسخ داده شود
که چرا راننده ای بی حوصله با ناآمادگی پشت فرمان
نشسته است.
هاشمی تختی تأکید کرد :باید ابعاد مختلف این حادثه
بررسی شود و پس از انجام بررسیها ومشخص شدن
مقصران این حادثه برخورد قاطع با آنها صورت پذیرد
تا دیگر شاهد بروز چنین حوادثی در کشور نباشیم.
وی بار دیگر ،این واقعه ناگوار را به تمامی خانوادههای
داغدار که فرزندان آنها از دانش آمــوزان برتر و نخبه
اســتان بودند و همچنین تمامی مــردم هرمزگان به
ویژه مردم شهرســتانهای میناب و رودان تســلیت
گفت.
اندیشیدن تدابیر الزم

نماینده بندرعباس ،حاجی آباد ،بندرخمیر ،قشــم و
ابوموسی در مجلس شورای اســامی افزود :چنین

کارشناسان این اداره کل به محل حادثه اعزام شدند
و روند رســیدگی فوری به حادثه دیدگان را دنبال
کردند .وی ضمن ابراز تاســف عمیق از درگذشــت
جمعی از دانش آموزان در این حادثه و با ابراز تسلیت
به خانوادههای داغدار ،جامعه فرهنگیان و همچنین
عموم مردم استان هرمزگان ،ادامه داد :رسیدگی به
علت حادثــه و پیگیری جدی درمــان مجروحان از
دقایق اولیه با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد :عالوه برهماهنگیهای اســتانی ،از
ظرفیتهای مدیریتی اســتان فارس نیز بهره گرفته
شد تا مجروحان حادثه سریع به مراکز درمانی اعزام
شوند.
علت وقوع حادثه از زبان پلیس

جمعی از مردم بندرعباس به احترام جان باختگان شمع روشن کردند عکس :ایسنا

حوادثی نه تنها در هرمزگان بلکــه در دیگر مناطق
کشــور نیــز رخ داده و وزارت آمــوزش و پرورش و
دستگاههای متولی باید تدابیر الزم را در این خصوص
بیندیشند.
هاشمی تختی با بیان اینکه تمامی نمایندگان مردم
هرمزگان پیگیر و نگران وضعیت حادثه دیدگان بوده
اند ،اظهارکرد :تمامی نمایندگان اســتان با عزیزان
داغداراین حادثه ابرازهمدردی کــرده و درغم آنها
شریک هستند.
وی اضافه کرد :هرکدام ازنمایندگان استان به نحوی
پیگیرایــن موضوع بــوده وبنده نیزبــه عنوان عضو
کمیسیون عمران پیگیریهای الزم را در حوزه حمل
و نقل که مرتبط با این کمیسیون است انجام میدهم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود:
از مواردی که باید به صورت زیربنایی در این خصوص
مورد توجه قرار گیرد توســعه خطوط ریلی است تا
شاهد سفرهای ایمن تر در کشور باشیم.
وی گفت :نمایندگان اســتان هرمــزگان از طریق
برگزاری جلسه ای با وزیر آموزش و پرورش پیگیری
خواهند کرد تا تدابیری در نظر گرفته شود که دانش

آموزان سراسر کشور از این پس سفرهای ایمن تری
داشته باشند.
رسیدگی به وضعیت دانش آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت :همه
ظرفیتها برای رسیدگی به وضعیت مجروحان حادثه
واژگونی اتوبــوس حامل دانش آمــوزان عضو گروه
فرزانگان استان بسیج شد.
دانش هاشــمی پور اظهارکرد :به دنبــال اعالم خبر
دلخراش واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان عضو
گروه فرزانگان استان هرمزگان که به منظور شرکت
در اردوی ملی فرزانگان عازم شیراز بودند ،معاونان و

   خبرهای جدید از حادثه

نابودی نسل میگوها در دهه 40

از  40سال گذشته و صید سنتی میگو دارد .او میگوید:
«آن وقتها از ترال کفی و کفروب خبری نبود .صیادان
میگو با مشتا و چل و پارو به صید میگو میرفتند .این
روشها خیلی بهتر بود ».سواد چندانی ندارد اما خوب
میداند روشهای پیشرفته امروزی چه بالیی سر دریا
و جانورانش میآورد« :ترال کفی و کفروبی هر چه را
در دریا هســت جمع میکند و با خود میآورد ،یعنی
عالوه بر میگو جانورهای دیگر هم صید میشوند که این
به صالح دریا نیست» .نفسی تازه میکند و میگوید:
«زندگی مردم جنوب با میگو گره خورده است».
بازار داغ انواع میگو در هرمزگان

این روزها انواع و اقســام میگوها در دریــا طعمه تور
صیادان در جاسک و ســیریک و کوهستک و هرمز تا
طوال در شمال جزیره قشم میشــوند .محمد هامزی
یکی از صیادان است که در این باره میگوید« :میگوها
در زبان بومی و منطقــهای جنوب به عناوین مختلفی
خوانده میشوند .یا میک گپ و درشتند یا میک سرتیز
 ،میک نرک ،میک چکــو ،میک گنتیک ،میک ببری و
میگ الفتی که در زبان فارســی میشود میگو موزی،
میگو سفید ،میگو خنجری ،میگو هنری و میگو ببری.
در میان همه این انواع میگوهای رنگارنگ این میگوی
موزی است که بیشترین صید را در میان دیگر میگوها
دارد ».او میگوید صیادان و ماهیگران صبح که از خانه
بیرون میزنند به قصد صید زیــر لب زمزمه میکنند:
«ای خدا صبح نماز بیدار ابــوم از خو ناز /لیح و پارو خو
اســم به هوای دریا رم /مرد ماهیگیرم مهای خدا خرج
زندگی خو مه از تو مو».
صید با مشتا حال و هوای دیگری داشت

قدیمیهای بوشهر و هرمزگان هنوز هم دلشان دنبال
صیادی آن هم با شــیوههای قدیمی است .کسانی که
معتقدند مشــتایی که در قدیم از مهر ( شاخه درخت
خرما) ساخته میشد بهترین وسیله برای صید میگو
بود؛ قدیمیترین شــیوه صید در منطقه هرمزگان .هر

مهر ماه در راه اســت و ماهیگیران هرمزگانی به امید
صید دندانگیر روزشماری میکنند .حسین ،موسی،
صالح ،عبدل و صدها صیاد دیگر به بچههایشان وعده
خرید جوتی و کمیس و پاتولون نو دادهاند .البته سهم
زنان جنوبی هــم در این وعده وعیدهای همســرانه
نادیده گرفته نشده اســت .چیز زیادی به مهر نمانده.
همه چشمها به دریاست و تورهایی که این روزها قرار
است روزی مردم جنوب را به سر سفرههایشان بیاورد.
عمو صالح  55ساله ،یکی از صیادان قدیمی ،میگوید:
«قبال که دریا از خودمان بود و تورهای چینیها در آن
سهمی نداشت رزق و روزیمان خوب بود اما از روزی که
تورهای چشم بادامیها در دل دریا پهن شد دیگر صید
و صیادی مثل گذشته نشد».
احسان امیری ،از کارشناسان حوزه شیالت ،میگوید:
«در دهه چهل ماهیگیران هرمزگانی با تقلید از روش
شــرکتهای خارجی و با به کار بــردن تور کفروب
توانستند به منبع مهم اقتصادی دست یابند .هر چند در
مقایسه با کشتیهای خارجی خیلی قدرت نداشتند اما
باز نسبت به مشتا و چل و پارو بازده اقتصادی بیشتری
داشــت ».او ادامه میدهد« :بعدها نه تنها کشتیهای
خارجی که چند شــرکت ایرانی با اجاره کشتیهای
خارجی وارد بازار صید شدند و عمال عرصه را بر صیادان
بومی تنگ کردند و این مسأله باعث شد تا ذخایر میگو
در این منطقه به حداقل برســد .همه این اتفاقات در
شرایطی افتاد که شــیالت هم به صیادان برای انتقال
کار از صید سنتی به صید صنعتی کمک نکرد ».او در
حالی به کیفیت و مزه خوب میگوی خلیج فارس اشاره
میکند که مجبور است در ادامه حرفهایش قصه تلخی
را روایت کند .قصهای که هنوز دامنگیر میگوی خلیج
فارس است.
«در دهه  40چند شــرکتهای خارجی با دولت ایران
برای کسب اجازه صید در منطقه هرمزگان وارد مذاکره
شدند .این مجموعه شامل یک کشتی بزرگ مادر مجهز
به سردخانه ،محفظه انجماد و بستهبندی و دهها کشتی
ماهیگیر بود .هر کدام از کشتیهای ماهیگیری دارای 3
تور کفروب بودند که در  3شیفت به صید میگو مشغول
میشدند و در چند ســال ضربهای به نسل میگوهای
منطقه هرمزگان زدند که هیچوقت قابل جبران نبود».

از این «نمد» کاله جهانیشدن بافته میشود

جایگاه نخست در کشور

وی افزود :درحال حاضر استان چهارمحال و بختیاری
با افزایش تولید و توانمندی باال در این بخش و صادرات
نمد توانســته جایگاه اول را در بین اســتانهای دیگر
داشته باشد.
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری
اظهارکرد :تغییر کاربری در ایــن بخش و حجم تولید
باال و همچنین صادرات قابلتوجه نمد موجب شــده
است که این استان جایگاه ارزشمندی در بحث تولید
نمد در سطح کشور کسب کند .وی ادامه داد :شهرهای
ملی و جهانی دارای یک ویژگیهایی هســتند که اگر
این ویژگیها و شــاخصها در یک استان وجود داشته
باشد میتواند بهعنوان یکی از صنایعی که تبدیلشدن
به ایــن بحث را داشــته باشــد ،مطرح شــود .معاون
صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد :از مهمترین
ی و ملی شدن میتوان به تعداد
شاخصهای شهر جهان 

کارگاه نمدمالی عکس :مهر

هنرمندان ،میزان تولید ،اشتغال ،توجه مراکز دانشگاهی
به این بخش ،صادرات و نوآوری اشاره کرد .وی عنوان
کرد:درحال حاضردربخش نمد پیگیرهستیم شهرملی
وجهانی به نام این استان تأیید شود ،پرونده این امرسال
گذشته ارسال و درخواستها از سوی فرماندار ،استاندار
و میراث فرهنگی استان ارائهشده است.

بختیاری عنوان کرد :کارگاههــای تولیدی نمد در این
اســتان در بخش محصوالت جدید بــا بهرهگیری از
خالقیت و نوآوری و همچنین بخش ســنتی فعالیت
میکنند.
طاهر پــور اظهارکرد :راهاندازی مجتمــع کامل تولید
نمد دراین استان شامل پشمریسی ،رنگرزی وطراحی
ازمهمترین اقدامات دراین استان به شمار میرود.

کارشناس صنایعدســتی و بازرگانی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری چهارمحال و
بختیاری هم اظهار کرد :درحال حاضر در این اســتان
ساالنه بیش از  ۳۰تن محصوالت نمدی تولید میشود.
محمدرضا طاهرپور ادامه داد :با توجه به وجود ظرفیتها
در استان چهارمحال و بختیاری میتوان ظرفیت تولید
را به  ۹۰تن در سال رساند.
وی اظهار کرد :در سال گذشته  ۲۵۰هزار دالر محصوالت
نمدی از چهارمحال و بختیاری صادر شد و پیشبینی ما
این است که اگر بتوانیم از تمام ظرفیتهای این بخش
بهطور کار بهره بگیریم ،میتوانیم بیش از  ۴۰۰هزار دالر
در این بخش صادرات داشته باشیم.
ایــن کارشــناس تأکید کــرد :درحال حاضــر عمده
فعالیت نمد در دو شهرستان شهرکرد و بروجن استان
چهارمحال و بختیاری است.
کارشناس صنایعدســتی و بازرگانی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری چهارمحال و

اشتغالزایی نمدمالی

صادرات  ۲۵۰هزار دالری

در همین حال ،پایگاه خبری پلیس اعالم کرد که بر
اســاس گزارشهای اولیه ماموران پلیس راه استان
فارس ،خستگی و خواب آلودگی راننده علت واژگونی
اتوبوس بوده است.
در این گزارش آمده اســت :تحقیقات بیشــتر برای
روشــن شــدن ابعاد مختلف این حادثه و دیگر علل
احتمالی ادامه دارد.
اقدامات پزشکی پس از حادثه

 30مورد سیتی اسکن 72 ،مورد ایکس ری 5 ،مورد
تصویربرداری پزشکی و 16مورد سونوگرافی برای 34
مصدوم این حادثه انجام شد.
یک نفــر از مصدومان نیــاز به قطع انــدام فوقانی و
تحتانی دارد و دانش آموز مصدوم دیگر نیازمند قطع
اندام فوقانی است.
چهار مصــدوم انتقال یافته به مرکز ترومای شــهید
رجایی و یک مصدوم اعزامی به بیمارســتان نمازی
در شیراز در حال دریافت خدمات درمانی هستند.

قائم مقام سازمان دانش آموزی از ترخیص  13دانش آموز حادثه دیده داراب خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش از اعالم گزارش کتبی علت واژگونی اتوبوس حامل دانشآموزان در شهرستان داراب که منجر
به فوت  ۹نفر شد تا اواخر هفته جاری آینده خبر داد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن اظهار همدردی و تسلیت به خانوادهای جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس
دانشآموزان هرمزگانی و طلب شفای عاجل مصدومین ،بر رسیدگی کامل به مجروحین و آسیب دیدگان تاکید کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در اینستاگرام خود درگذشت تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی را تسلیت گفت.
معاون اول رئیس جمهوری با بازماندگان حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی ابراز همدردی کرد.

شهرکرد؛ شهر جهانی نمد
مقدمات جهانی شدن شهرکرد به عنوان شهر جهانی نمد
از سوی یونسکو فراهمشده است.
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری
دراینباره به مهر گفت :نمد یکی از صنایع بومی و دارای
سابقه در استان چهارمحال و بختیاری است.
مهرداد رئیسی عنوان کرد :کسب نشان ملی یونسکو در
بخش نمد توسط چهارمحال و بختیاری زمینهای شد
برای بسترسازی و رقابت بین سایر هنرمندانی که در این
بخش فعالیت میکنند.
این مسئول ادامه داد :هنرمندان این استان با بهرهگیری
ازنظر کارشناسان با ایجاد نوآوری و خالقیت در تولید
محصوالت توانستند محصوالتی تولید کنند که مورد
استقبال و خرید مردم قرار بگیرد.
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری
تصریح کرد :خالقیت و نــوآوری هنرمندان این بخش
ضمن اینکه نمد سنتی استان را حفظ کرد موجب شد
اشتغال قابلتوجهی در این بخش ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه تولید محصوالت نمدی در استان به
دو شیوه انجام میشود ،ادامه داد :تولید محصوالت نمدی
در استان بهصورت ســنتی و نمد نوین انجام میشود.
رئیسی گفت :هنرمندان این استان در بخش سنتی با
بهرهگیری از مواد اولیه موجود در استان درزمینه تولید
محصوالت نمدی حرکت میکنند و در بخش نوین نیز
محصوالت نمدی با بهرهگیری از تحقیقات انجامشده
درزمینه سالیق مردم و ایجاد نوآوری تولید میشوند.
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از میان خبرها

صنایع دستی

گزارشی از فصل صید میگو در آبهای خلیج فارس و گوش سپردن به صحبت صیادهای قدیمی

فصل صید که از راه میرسد کارهای خانه و خانهداری
تعطیل میشود تا زنان خانه ،دوشادوش مردانشان در
کنار دریا به کار و فعالیت مشغول شوند .کندروه به تن
کرده و برقع زدهاند .لباسهای سنتی و محلیشان در
کنار هم رنگینکمانی از رنگها را خلق کرده است .پای
بساط یکی از این جمعهای زنانه مینشینیم و درباره
کارشان میپرسیم .ام علی یکی از زنان بوشهری است
که در میان جمع دختران و عروسهای خود پای بساط
پارچهای و رنگارنگ حاوی میگو نشسته و با دستهای
چروکیدهاش این جانور دریایــی را پاک و آماده پخت
میکند .او میگوید« :شــهریور که به نیمه میرســد
خانههای بوشهری و بندرعباسی خالی میشود .همه
زنان و مردان در کنار دریا زندگی میکنند ».میگوهای
نرم و لغزنده را به کناری میزند و ســبدهای پر شده
را جابهجا میکند .نیمی از عمرش را آخر تابســتانها
پای همیــن کار گذرانده و امــروز بچههایش را در آن
یاری میکند .میگوید« :مــردم برای خوردن میگوی
بندرعباس دل تو دلشان نیســت .طعم میگوهای این
منطقه را هیچجا ندارد .خیلیها فصل برداشت میگو که
میشود راهی بندرعباس میشوند برای خریدن میگو».
میخندد و با همان لهجه جنوبی و زیبایش میگوید:
«بازار میگو در این روزها داغ داغ است».

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

استانی

پایان مرگ در جادهها

راه

چهارمحال و بختیاری
و 2محصول برتر

دل من یاد داری فصل میگو

فصل ،فصل صید میگو است و مردم جنوب این روزها
حسابی زندگیشــان با دســت و پای در هم پیچیده
میگوهای خلیج فارس گره خورده اســت .زن و مرد و
بچه هم ندارد .همه در این بازار شــریکند .مردها کار
صید را عهدهدارند و زنها فروش را .هر چند این خرید
و فروش در بازار غیررسمی تب و تابی دوچندان گرفته
و تا شروع فصل برداشت رسمی میگو زمان مانده هنوز.
در هر گوشه شهرهای ساحلی ،دستهدسته زنان دیده
میشــوند که گرد هم نشسته و مشــغول پاک کردن
میگوهای صید شــدهاند .میگوهایی کــه آوازه طعم
خوشمزهشان تا آنسوی مرزهای آبی هم رفته و امروز
مشتریان خارجی زیادی برای خوردن آنها سر و دست
میشکنند .از جنوب استان هرمزگان تا سواحل دیلم
صیادان مشغول صیدند.

رفع مشكل آب روستای گاوسوار ایوان
مدیرامورآب وفاضالب روستايي شهرستان ایوان ازرفع مشکل ایجاد شده درشبکه توزیع آب روستای گاوسوارخبرداد.
منصورناصری پلنگرد به همشهری گفت :امورآب وفاضالب روستایی شهرستان ایوان با خرید2000مترلوله پلی اتیلن
ازمجتمع خوران– ماژین باهزینه  585میلیون ریال مشکل کمبود وافت فشارآب شرب روستا را رفع کرد.

مسیر چشمه شيرين
ایمن شد

گزارش

02123023914

3

وی گفت :دربخش تولید محصوالت سنتی نمد حدود
 ۵۰کارگاه فعالیت میکننــد و در بخش نمد نوین نیز
بیش از  ۲۰واحد تولیدی داریم که این واحدها به شکل
کارگاه و خانگی فعالیت میکنند.
کارشناس صنایعدســتی و بازرگانی اداره کل میراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری چهارمحال
وبختیاری با بیان اینکه تولید محصوالت نمدی دراین
استان توانسته است اشــتغال قابلتوجهی ایجاد کند،
ادامه داد :حدود  ۵۰۰نفربهصورت مســتقیم در بخش
تولید محصوالت نمدی در این استان فعالیت میکنند
و اشتغال غیرمستقیم این بخش نیز چند برابر اشتغال
مستقیم است.
وی ادامه داد :ورود فارغالتحصیالن دانشــگاهی به این
بخش ازمهمترین مواردی است که طی سالهای گذشته
در این استان شاهد آن هســتیم و این امرنقش مهمی
درتوسعه این بخش داشته است.

تجهیز پژوهشکده کربن
رفسنجان
نخستین پژوهشکده کربن کشور در رفسنجان با  7میلیارد ریال
تجهیز شد .رئیس دانشــگاه ولیعصر (عج) رفسنجان با اعالم این
خبرگفت :این پژوهشکده طی 2ماه آینده به بهره برداری میرسد.
به گزارش ایرنا محمدعلی دهقان افزود :با توجه به اینکه نیازمندی
صنایع ،خانه ها ،ادارات ،کارخانهها به عنصر کربن باال است لذا این
پژوهشکده از یک و نیم ســال قبل با اعتبار بالغ بر هفت میلیارد
ریال در یکی از آزمایشگاههای دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
در حال تجهیز است.
وی با اشاره به اینکه صافیهای تصفیه کن آب آشامیدنی از جنس
کربن است تصریح کرد :اصالح اگزوز ماشین و رفع دود ماشینها
هم با کربن قابل انجام است که در کل میتوان گفت عنصر کربن
در بیشتر زمینهها در زندگی برای سالمت جامعه مفید است و از
این عنصر باید بهره مندیهای الزم را به دست آورد.
دهقان با بیان اینکه دانشگاه ولیعصررفسنجان معین اقتصادی
منطقه محروم خنامان با جمعیت  2هزار و  500نفری است بیان
کرد :سال جدید با همکاری دانشگاه وکشاورزان 4هکتار زعفران
درمنطقه خنامان کشت میشــود و همچنین پرورش ماهی در
منطقه خنامان نیز میتواند درآمد خوبی داشته باشد ضمن اینکه
نسبت به کشت گیاهان دارویی ،دامپروری و اصالح نباتات در این
منطقه برنامه داریم تا این منطقه دستخوش تحوالتی عظیم شود.

رد رشوه ازسوی مأموران پلیس
در باشت
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از حرکت
مأموران وظیفهشناس پلیس شهرســتان باشت در رد رشوه سه
میلیون ریالی قاچاقچی کاال قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ جهان دیماز اظهار کرد:
مأموران پلیس شهرستان باشت ،حین اجرای تور ایست و بازرسی
در محور گچساران -باشت به یک دستگاه خودروی وانت نیسان
حامل بار قاچاق مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود :مأموران در این بازرسی تعداد زیادی کیسه برنج خارجی
قاچاق کشف و ضبط کردند.
دیماز بیان کــرد :راننده خودرو بــرای فرار از قانون مبلغ ســه
میلیون ریال به مأموران بهعنوان رشوه پیشنهاد کرد ولی افسران
وظیفهشناس ضمن رد رشوه مراتب را صورتجلسه کردند.
وی بیان کرد :متهم این پرونده دستگیر ،به مرجع قضایی تحویل و
خودرو نیز به پارکینگ انتقال داده شد.

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)

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
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خطبه
امام جمعه ایالم :دیپلماسی انقالبی مورد نظر مقام معظم
رهبری سرلوحه کار دولت دوازدهم قرار گیرد.
امام جمعه بوشــهر :فتنههای جهان استکبار ،جوامع
اسالمی را دچار آشوب کرده است.
خطیب جمعه موقت شهرکرد:عید قربان بهار فقراست.
امام جمعه موقت سمنان :اقتــدار و وحدت جمهوری
اسالمی موجب ترس در دشمنان شده است.
امام جمعه زاهدان :سکوت مجامع حقوق بشر در مقابل
جنایات ارتکابی در میانمار تاسف برانگیز است.
امام جمعه موقت کرمان :نحوه دســتگیری ،اسارت و
ت صدر اسالم از
شهادت شهید حججی موجب شد تا جنایا 
جمله ظلم بی نهایت به خاندان عصمت و طهارت در عاشورا
امروز تکرار و برای همگان نمایان و اثبات شود.
خطیب نماز عید قربان یاسوج :توصیههای مقام معظم
رهبری راهگشای دولت برای پیشبرد بهتر امور است.
امام جمعه بندرعباس :مردم زندگی ابراهیمی را الگوی
خود قرار دهند.

اخبار روز
وقوع  19پس لرزه در زیارتعلی هرمزگان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به
زمین لرزه  5/4ریشتری شهر زیارتعلی شهرستان رودان
اســتان هرمزگان از وقوع  19پس لرزه دیگر در این شهر
خبرداد.
علیرضا صفا ایسنی درگفت و گو با ایرنا اظهارکرد 9 :پس
لرزه باالی  3ریشــتر بوده که قدرت یکــی از آنها به 4/2
ریشتر رسیده است.
وی ادامه داد :بر اساس گزارشهای موجود این زمین لرزه
و پس لرزههای آن خسارت جانی نداشته و احتمال بروز
ترکهایی در خانههای خشت و گلی مردم منطقه وجود
دارد که تیمهای ارزیابی پس از تهیه گزارش نهایی میزان
خسارتهای وارده را اعالم میکنند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری هرمــزگان گفت:
گروههای ارزیاب هــم چنان در منطقه حضــور دارند و
نیروهای امدادی و خدماتی در حالت آماده باش به ســر
میبرند.
وی یادآور شــد :زمین لرزه زیارتعلی رودان در عمق 22
کیلومتری زمین و در فاصله  20کیلومتری زیارتعلی25 ،
کیلومتری فاریاب در استان کرمان و  46کیلومتری سرگز
احمدی در شهرستان حاجی آباد هرمزگان بوقوع پیوست.

ساخت مجتمع انباری دامداران

مدیر تعاونی روســتایی چهارمحال و بختیــاری از آغاز
عملیات ساخت مجتمع انباری اتحادیه دامداران استان به
مساحت 12هکتار خبر داد.
جان محمد اللهیاری در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد :برای
ساخت این مجتمع انباری 20 ،میلیارد ریال اعتبار در نظر
گرفته شده که تاکنون  3میلیارد ریال آن جذب شده است.
وی هدف از ایجاد این مجتمع انباری را راه اندازی زنجیره
تولید ،کاهش هزینه تولید و ذخیره نهادههای کشاورزی تا
 20هزارتن اعالم کرد.
این مســئول تصریح کرد :با توجه به اینکه این استان به
عنوان قطب دامپروری و کشاورزی محسوب میشود ،نبود
انبار ذخیره نهادههای دامی و کشاورزی یک معضل بود.
مدیر تعاونی روستایی چهارمحال و بختیاری از افزایش 10
هزار عضو جدید در تعاونیهای روستایی ،زنان ،کشاورزی،
منابع طبیعی و آبزی پروری این استان در دولت یازدهم
خبر داد .اللهیاری ،تعداد اعضای تعاونیهای روســتایی
استان را  90هزار نفر اعالم کرد و افزود :این تعداد در 192
تعاونی عضو شده اند.

کشف رویشگاه داغداغان در سراوان

تنها رویشــگاه طبیعی درخت داغداغان در شهرســتان
سراوان کشف شد.
به گزارش ایرنا ،رویشگاههای عمده این گیاه دورازسواحل
ونواحی خشک درجنگلهای شــمالی ایران ،رشته کوه
زاگرس ،البرزوکردستان است که این درخت بومی نواحی
مدیترانه بوده وچوب آن دارای رنگ تیره وخاکستری است
وبه علت سختی زیاد خود به چوب آهن معروف است.
درخت داغداغان گونه ای نادر در شهرستان سراوان است
که در گویش محلی به آن شاگ گفته میشود ،این گیاه با
نام علمی  celtisاز خانواده نارون در ارتفاعات کوه دلیکیم
این شهرستان شناسایی شده است.
دامنه ارتفاعات کوه دلیکیم با ارتفاع  2هزار و  620متر به
عنوان بلندترین قلعه (قله) رشته کوه سیاهان در منطقه
سردشت ناهوک رویشگاه طبیعی شناسایی شده درخت
داغداغان است .محمد رفیع دهقان رئیس منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان در این خصوص با توجه به اظهارات
ساکنان محلی این منطقه گفت :این درخت که به صورت
 6یا  7پایه مجزاست دارای قدمت چندصد ساله است که
دربین بومیان به درخت شــاگ معروف و دارای چوبی با
استحکام باال و مقاوم است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :وجود این گونه در ارتفاعات
بیش از  2هزار و  100که خاص مناطق شمالی ایران است،
نشان از شرایط مساعد آب و هوایی این منطقه در گذشته
دارد ،که با تکثیر وکشت گسترده داغداغان دراین منطقه
میتوان از تنها گونه درحال انقــراض که دارای چند پایه
انگشت شماراست درشهرستان سراوان جلوگیری کرد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان سراوان با
اشاره به اینکه در طب ســنتی از برگ گیاه این درخت
برای درمان دیسانتری و از چوب آن برای درمان بیماری
صرع استفاده میشود ،تصریح کرد :ازبذردرخت داغداغان
روغنی استخراج میشود که دارای خواص دارویی مهمی
است .وی اظهارکرد :به علت مقاومت باالی این درخت به
خشکی ،خاکهای مختلف ،آفات وامراض جایگاه مناسبی
درجنگل کاری با بذردراین منطقه دارد.

حفر عمیقترین چاه کشور

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

استاندار از صرف  25میلیارد تومان اعتبار برای رفع خشکسالی استان خبر داد
با اختصاص  25میلیارد تومان اعتبار ،حفاری
روزنه
نخستین چاه آب ژرف کشور تا دو ماه آینده
در سیستان و بلوچستان آغاز میشود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،استاندار سیستان و
بلوچستان با بیان این مطلب گفت :مطالعات آبهای ژرف
در استان از دی ماه سال گذشته با فعالیت  22گروه روسی
و ایرانی انجام شده و به نتایج امید بخشی رسیده است.
علی اوسط هاشمی با اشاره به مشــکل خشکسالی و کم
آبی در سیســتان و بلوچســتان افزود :قرار اســت طرح
احداث چاههای ژرف در جنوب ،مرکز و شــمال سیستان
و بلوچستان اجرا شــود که احداث اولین چاه ژرف هم با
تخصیص  25میلیارد تومان بزودی آغاز میشود.
وی همچنین به اجرای طرح آبرســانی با لوله به  46هزار
هکتار اراضی دشت سیستان اشاره کرد و افزود :این طرح
از نظر وسعت و مدل اجرا در تاریخ استان و کشور بینظیر
است.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان این که طرح آبرسانی با
لوله دشت سیستان  76هزار خانوار را با جمعیت حدود 380
هزار نفر در بر میگیرد گفت برای اجرای این طرح عالوه بر 500
میلیون دالر قبلی  350میلیون دیگر هم اختصاص یافته و از
نادر طرحهای کشور است که بودجه آن از طرح جلوتر است.
هاشــمی با بیان اینکه اجرای خوب این طرح مســتلزم
مشارکت مردم و تغییر الگوی کشت است گفت :این طرح
از هدر رفت ســاالنه  250تا  300میلیون متر مکعب آب
منطقه که در حال حاضر به علت دمای باالی  45درجه و
طوفانها تبخیر میشود جلوگیری میکند.
توسعه بندر چابهار

وی همچنین از اختصاص  940میلیون دالر سرمایهگذاری
برای توسعه بندر چابهار خبر داد و گفت :از این مبلغ 150
میلیون دالر را کشــور هند تامین خواهد کرد و مابقی آن
سرمایهگذاری داخلی با مشارکت بخش خصوصی است.
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان آغاز طرح گازرسانی
از ایرانشــهر به چابهار ،اخذ مجوز برای ایجــاد فرودگاه،
تسریع در روند احداث خط آهن چابهار -زاهدان  -مشهد
را از برنامههای جــدی دولت برای رونق هر چه بیشــتر
بندر اســتراتژیک چابهار عنوان کرد و گفت :با ایجاد این
زیرساختها زمینه جذب هرچه بیشترسرمایه گذاربخش
خصوصی دراین منطقه فراهم میشود.

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 :
آبرسانی با لوله به مزارع سیستان و بلوچستان عکس :مهر

وی توسعه خدمات راه آهن بین شهری را هم ازاولویتهای
دیگر دولت دراســتان عنوان کرد وگفت :این هفته قطار
زاهدان -اصفهان هم راه اندازی میشود.
طرح تحول نظام سالمت

این مســئول اجرای طرح تحول نظام سالمت دراستان را
بســیارخوب عنوان کرد وگفت :اکنون از6هزارطرح حوزه
بخش بهداشت ودرمان کشوربیش از600طرح مربوط به
سیستان وبلوچستان است.
استاندار افزود :با توجه جدی وزیر بهداشت به این استان و با
بهره برداری از این طرحها و بیمارستانهای در دست احداث
در چابهار،زاهدان ،ایرانشهر و کنارک ،شاخصهای بهداشت و
درمان استان به شاخصهای کشوری خواهد رسید.
بازارچههای مرزی جدید

اوسط هاشــمی همچنین به مصوبه اخیر دولت برای راه
اندازی  5بازارچه جدید مرزی در استان اشاره کرد و گفت:
با این مصوبه مرزنشینان استان تا شعاع  50کیلومتری از
معافیت ماهانه  500هزار تومانی برخوردار میشوند و درامد
آنها که هم اکنون به طور متوسط  6میلیون تومان در سال
است با این معافیت دو برابر میشود.
وی به وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان هم اشاره کرد
و گفت :اکنون مردم استان احساس امنیت بیشتری دارند و

ساخت مدارس خیرساز در چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل نوســازی ،توســعه
آموزش وتجهیزمــدارس چهارمحــال
وبختیاری از ساخت  41مدرسه
خیرســاز در دولــت یازدهم در این اســتان
خبرداد.
بیژن حیدری در گفت و گو با پانا تأکید کرد:
هم اینک  272مدرسه خیرساز با هزار و 489
کالس درس و  185هــزار متر مربع زیربنا در
چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.
وی افزود :با احداث این تعداد مدرسه خیرساز

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 :

در دولت یازدهم  198کالس با  29هزار و 500
متر مربع زیربنا به مجموع کالسهای درسی
چهارمحال و بختیاری افزوده شد.
حیــدری تصریــح کــرد :هزینــه احــداث
مدرسههای خیرســاز در دولت یازدهم 300
میلیارد تومان بوده است.
وی یادآورشد :هم اینک  111مدرسه با 315
کالس درس در چهارمحال و بختیاری در حال
ساخت است.
مدیرکل نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس
اظهار کرد :از این تعداد  71مدرســه با 271
کالس درس و  54هزار و  500متر مربع زیربنا
خیرساز است.
حیدری تأکیــد کرد :هم اینک هــزار و 800
مدرسه درچهارمحال و بختیاری وجود دارد.
از ســال  1361تــا  1395در چهارمحــال و
بختیاری  272مدرسه خیرساز با هزار و 489
کالس درس و  185هــزار متر مربــع زیربنا
احداث شده است.

بازار
برپایی نمایشگاه عرضه کاال ویژه بازگشایی
مدارس
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال ویژه بازگشایی مدارس طی روزهای  14تا  23شهریوماه در بندرعباس
برپا میشود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان با اعالم این خبر به
باشگاه خبرنگاران گفت :این نمایشگاه با  300غرفه در محل دائمی نمایشگاههای عرضه مستقیم
کاال واقع در سه راه جهانبار بندرعباس برپا خواهد شد.
محمد عباسی تصریح کرد :در این نمایشگاه انواع کاالهای پرمصرف در ایام بازگشایی مدارس شامل
پوشاک ،نوشت افزار ،کیف ،کفش ،مواد خوراکی و اقالم مشابه با قیمت مناسب عرضه میشود.
عباسی اظهار کرد :در این چارچوب کاالها با تخفیف  10تا  15درصدی نسبت به قیمتهای بازار
ارائه خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد :هدف از برگزاری این نمایشگاه کنترل بازار و پیشگیری از افزایش قیمت ها،
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و تسهیل در دسترسی شهروندان به کاالهای مورد نیاز است .این مقام
مسئول ساعتهای برگزاری این نمایشگاه را  16/30تا  22/30اعالم کرد وگفت :در دیگر شهرهای
استان نیز نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال برپا میشود.

خبرخوان کرمان
تسنیم /واژگونی مینی بوس درمحورباغین  -کرمان  7مصدوم برجای نهاد.
ایسنا /فرماندار فاریاب :برخی منازل روستایی فاریاب بر اثر زلزله ترک برداشتند.
پایگاه خبری پلیس /برخورد تریلر با پراید در محور جیرفت  -بم یک کشته برجا گذاشت.
ایرنا 3 /طرح آب و فاضالب شهری و روستایی در ساردوییه جیرفت به بهره برداری رسید.
باشگاه خبرنگاران /جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف  633کیلوگرم تریاک در
درگیری با سوداگران مرگ در شهرستان قلعه گنج خبر داد.

اقبال سرمایه گذاران خارجی و داخلی به این استان نشانه
امنیت مطلوب استان ماست.
استاندارگفت :برای اولین بار درتاریخ سیستان و بلوچستان
یک میلیارد و  540میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی در
بخشهای فوالد ،نیرو ،بندر،انرژیهای نوو صنعت جذب
شده است.
وی نقش دادن به جوانان و بانــوان ،فراهم کردن فرصت
مساوی برای همه نخبگان و فرهیختگان،جذب  120هزار
کودک بازمانده از تحصیل و کســب  421کرسی شوراها
توســط بانوان را از شاخصههای توســعه پایدار در استان
عنوان کرد.
اقدامات فرهنگی در استان

استاندار سیســتان و بلوچســتان همچنین در خصوص
اقدامــات فرهنگی در اســتان گفت :درســالهای اخیر
توانستهایم با وجود محدودیتهای کشــورها برای ثبت
آثار تاریخی و فرهنگیشــان در یونسکو،چند اثر از استان
شامل کویر لوت و شهر ســوخته را ثبت جهانی کنیم و در
تالش برای ثبت جهانی روستای کلپورگان به عنوان اولین
روستای جهانی صنایع دستی هستیم.
وی توجه ملی و کالن به ورزش استان را هم از اولویتهای
توسعه ورزش در استان جوان سیستان و بلوچستان عنوان
کرد.

گوناگون
مرمت سربینه حمام بسطام
سرپرست پایگاه میراثفرهنگی مجموعه بسطام و خرقان شاهرود از آغاز پروژه مرمت
سربینه حمام مجموعه تاریخی بسطام خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی ســمنان ،حامد عادل گفت :حوض
هشت ضلعی حمام که زیر کف سازی موجود مدفون بود ،آزاد شد.
وی بیان کرد :مرمت ســربینه حمام مجموعه تاریخی بســطام پس از اعطای کاربری
جدید به عنوان دفتر پایگاه میراث فرهنگی مجموعه تاریخی بسطام و خرقان آغاز شد.
عادل با اشاره به اینکه مرمت این بنای تاریخی پس ازحذف الحاقات ،با حفرسه گمانه
دربخشهای مختلف ادامه یافت ،گفت :دوگمانه درمحل سکوهای موجود وگمانه سوم
دربخش میانی فضا حفرشد ودرنتیجه آن ،حوض هشت ضلعی حمام که ازنخاله پرشده
و زیرکف سازی موجود مدفون بود ،آزاد شد.
سرپرست میراث فرهنگی بسطام افزود :حذف سکوها و کاشیهای موجود که همگی
الحاقی هستند و مرمت فضای سربینه از جمله فعالیتهای در دست انجام برای مرمت
این بنای تاریخی است.
عادل یادآورشد :حمام مجموعه تاریخی بســطام از یادگاران دوره قاجار است و جنب
مدرسه شاهرخیه واقع شده است.
وی خاطرنشان کرد :مجموعه بایزید بسطامی ،شــامل آثاری از دوران سلجوقی به بعد
اســت و در کنار آن مرقد و خانقاه متعلق به «ابویزید طیفور بیعیســی بن سروشان
بسطام» ملقب به «ســلطان العارفین» و از عرفای نامی و مشــهور ایران در قرن سوم
هجری قمری قرار دارد.

اسکلههای جدید در هرمزگان
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ســاخت و نصب اســکلههای جدید در بنادر
مسافری قشم خبرداد.
به گزارش تسنیم ،اهللمراد عفیفیپورگفت :با پیگیریها و رایزنیهای صورت گرفته ،تا
پایان سال جاری و در آســتانه نوروز تعدادی اسکلههای جدید شناور(رمپ مسافری)،
ساخته و در بنادر مسافری قشم نصب میشود.

خبرخوان سمنان
ایرنا /استاندارسمنان ۴ :هزارمیلیارد ریال تسهیالت رونق تولید دراستان سمنان پرداخت
شد.
فارس /مدیر حوزههای علمیه استان سمنان :دولت برای ساخت مصالها در استان سمنان
کمکی نکرد.
ایکنا /مرکز تخصصی تبلیغ در شاهرود راهاندازی میشود.
مهر /همایش دوچرخهسواری در  8شهرستان استان سمنان برگزارشد.
فارس /تمام شهرستانهای سمنان به سالن اختصاصی بوکس نیاز دارند.

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

ضرورت نصب ترانس برق بلوار اصناف
یک واحد ازمجتمع مسکونی واقع دربلواراصناف خ نصریک خریداری کردم اما
با وجود تکمیل بودن مجتمع شرکت برق از واگذاری امتیاز برق سرباز میزند
و مدعی است که با توجه به ظرفیت نداشتن منطقه نیاز به نصب ترانس هست
وچون اداره برق به پیمانکارانش بدهکار است هیچ پیمانکاری حاضر به نصب
ترانس نیست .چرا باید به یک مجتمع مسکونی در مرکز شهر یک استان به بهانه
نداشتن اعتباربرق ندهند؟
جعفری -ایالم
درمحلهای ویژه معلوالن پارک نکنید
ازمردم تقاضا میشــود به محل پارک معلوالن درشــهراحترام بگذارند و در
مکانهایی که تابلوی پــارک معلوالن هســت مثال جلوی پاســاژمرکزی و
پاســاژملت خودروهای خود را پارک نکنند زیرا برای معلوالن به یک معضل
تبدیل شده است.
خداکرمی -ایالم
جانمایی جایگاههای دپوی زباله در خیابان خرمرودی
ســاکنان مجتمع فرهنگیان واقع درخیابان خرمرودی ازمسئوالن شهرداری
خواستهاند برای این مجتمع متشــکل از 3بلوک28واحدی سطلهای بزرگ
مخصوص تجمع زباله را مســتقر کنند .به دلیل نبود این ســطلها ســاکنان
مجبورند زبالههای خود را بیرون مجتمع بریزند وبعلت گرمی هوا و فساد شدید
زبالهها منجر به ایجاد میکروب و کثافات شــده وباعث شیوع انواع بیماریها
میشود.
جمعی از ساکنان مجتمع فرهنگیان
قطع آب در بلوار جمهوری
حدود يك ماه است که شركت آب و فاضالب ايالم مبادرت به قطع شبكه آب
محله جمهوري وربابه كمالي در ساعات ١٢شب تا ٦صبح مي کند .براي تمام
خانوارهاي ساكن اين محالت جاي سوال است كه علت قطعی آب چیست؟
جمعي از ساكنان خيابان شهيده ربابه كمالي
برای مرکز مخابرات آزادگان تابلو نصب کنید
مرکز مخابرات آزادگان شــهر ایالم تابلویی ندارد و این امرســبب سردرگمی
افرادی میشود که به این اداره مراجعه میکنند.
عبدولی -ایالم

خبرخوان هرمزگان
ایرنا /جاســم جادری اســتاندار هرمزگان با صدور پیامی جان باختن جمعی
از دانشآموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس در شهرســتان داراب را
تسلیت گفت.
مهر /نایب رئیس هیات فوتبال استان هرمزگان از انتخاب بندرعباس به عنوان
میزبان دور برگشت مســابقات لیگ فوتبال ســاحلی امید کشور در گروه دوم
خبر داد.
تسنیم /منوچهرمهنی نسب درمجمع انتخاباتی هیات شنا استان هرمزگان به
عنوان رئیس جدید این هیات برای  4سال آینده انتخاب شد.

خبرخوان کهگیلویه و بویراحمد
ایرنا /افزون بر  370میلیارد ریال طرحهای حوزه زیرساخت فناوری و مخابراتی
در آیینی با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
به بهرهبرداری رسید.
مهر 4 /طرح تولید گلخانهای گل رز در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد.
ایسنا /سرپرست تیم هندبال نفت و گاز گچساران :محمد قاسمی بازیکن 27
ساله این تیم بهترین گلزن جام هندبال باشگاههای جهان شد.

عکسنوشت  /بوشهر

خبرخوان سیستان و بلوچستان
پانا /فرماندارچابهار :دولت وخیران بومی ،اســتانی و کشوری برای ساخت  761کالس
درس در شهرستان چابهار و بخش دشتیاری مساعدت کنند تا سرانه فضاهای آموزشی
این شهرستان به میانگین کشوری نزدیک شود.
پایگاه خبری پلیس /فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان :تصادف در مسیر
زاهدان  -خاش یک کشته برجای گذاشت.

پایان فصل صید میگو  /عکس :ایرنا

