
س��ال 95 در ماه هاي پاياني خودش قرار داشت 
كه نماينده مردم اورامانات در مجلس با يادآوري 
فعاليت داراي مجوز كولبره��ا، گفت: »فعاليت 
كولبرها قانوني اس��ت و از وزارت كش��ور مجوز 
فعاليت دارند و تنها مشكل بر سر عدم ساماندهي 
آنها است.« شهاب نادري با بيان اينكه مقام معظم 
رهبري بارها بر اين نكته تأكيد داشتند كه نبايد 
به دنبال كولبرهايي رفت ك��ه دنبال يك لقمه 
نان جه��ت گذراندن معاش خود هس��تند بلكه 
بايد در پي قاچاق هاي سازمان يافته بود، درباره 
مش��كالت كولبرها در نقاط مرزي غرب كشور، 
افزود: »در نقاط مرزي غرب كشور هيچ امكاناتي 
براي كس��ب درآمد اين افراد كه تعداد زيادي را 
تش��كيل مي دهند وجود ندارد لذا درآمدش��ان 
با كولب��ري به دس��ت مي آيد.« وي با اش��اره به 
اينكه فعاليت كولبرها قانوني اس��ت و از وزارت 
كشور مجوز فعاليت دارند، تصريح كرد: »مشكل 
اصلي بر سر عدم س��ازماندهي آنها است كه بايد 

وزارت كش��ور اين وظيفه خطير را انجام دهد.« 
درست يك سال بعد يعني در بهمن ماه 96 وقتي 
مش��خص ش��د هنوز كاري براي كولبران انجام 
نشده اس��ت نماينده مردم سردشت و پيرانشهر 
در مجلس عدم س��اماندهي كولبران را نش��انه 
بي تدبيري مس��ئوالن ذيربط دانس��ت و گفت: 
»95 و نيم درصد قاچاق از طريق معابر رس��مي 
و با كانتينر وارد كشور مي شود و تنها نيم درصد 
قاچاق از طريق معابر كولبري اس��ت.« رس��ول 
خض��ري از مخالفت نمايندگان با بررس��ي يك 
فوريت ط��رح س��اماندهي معابر مرزي كش��ور 
)معابر كولبري و ته لنجي( انتق��اد كرد و گفت: 
»بعد از پيگيري از طريق 15 وزارتخانه، سازمان و 
نهادهاي مختلف بررسي يك فوريت اين طرح در 
صحن علني مجلس در دستور كار قرار گرفت و به 
رأي گذاشته شد كه نمايندگان با بررسي فوريت 
آن مخالفت كردند بنابراين طرح به صورت عادي 

مورد بررسي قرار مي گيرد.«

  توافق براي ايجاد شهرك هاي صنعتي 
با اينكه كار خاصي براي كولبرها انجام نمي ش��د 
اما اين موضوع از دس��تور كار هم خارج نمي شد. 
تالش در تدوين مقررات جدي��د، اين بود كه حق 
هيچ كس ضايع نش��ود؛ به خصوص مرزنشيناني 
كه معيش��ت آنها به نوعي با اين فعاليت ها تأمين 
مي شود.  در خرداد ماه س��ال جاري رئيس ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه ساز و 
كار جديدي براي اجراي قانون ساماندهي مبادالت 
مرزي به دولت تقديم ش��ده اس��ت كه در صورت 
تصويب، ش��اهد تحقق حقوق كولبران و ملوانان 
خواهيم بود، گفت: »اين س��از و كار، اصالحيه اي 
منطبق بر قانون ساماندهي مبادالت مرزي است كه 
دولت پيشتر آيين نامه آن را ابالغ كرده بود.« علي 
مويدي ادامه داد: موارد اصالحي، با هماهنگي همه 
دستگاه ها تنظيم، تدوين و به منظور نهايي شدن 
به دولت منعكس شده است كه به زودي تصويب 
و ابالغ مي شود. در اين مقررات سعي كرده ايم هم 

حق دولت، هم حق تاجر و هم حق كولبر و ملوان 
ديده ش��ود.  البته پيش از اين عبدالرضا رحماني 
فضلي وزير كشور اعالم كرده بود: »با اجراي طرح 
ساماندهي كولبري، تا 70 درصد ميزان قاچاق در 
اين مبادي كنترل مي شود؛ بنابر اين با اجراي اين 
طرح ضمن حفظ كرامت مردم اين مناطق، از وقوع 
اتفاقات ناگورا كه گاهي شاهد آن بوده ايم جلوگيري 
مي شود و مردم آن منطقه بر اس��اس سازوكاري 
مش��خص مي توانند از طريق بازارچه هاي مرزي 
و تحت نظارت اق��دام ب��ه ورود كاال و امرار معاش 
كنند.« البته شهريار حيدري مدير كل امور مرزي 
وزارت كشور نيز در تشريح آخرين وضعيت كولبري 
و ساماندهي بازارچه مرزي با بيان اينكه در گذشته 
دستورالعملي بود كه در چارچوب آن عنوان كولبري 
در مرزهاي سيس��تان و بلوچس��تان، كرمانشاه، 
كردس��تان و آذربايجان غربي انج��ام مي گرفت، 
گفته بود: »اين دستورالعمل به خاطر مواردي به 
خوبي اجرا نشد و باعث بروز مشكالتي براي مردم 
مرزنشين شد.« اما حاال استاندار كردستان اعالم 
كرده كه در جريان نشست هايشان با مقامات استان 
سليمانيه عراق، موضوع ايجاد شهرك هاي صنعتي 
مشترك در ش��هرهاي مرزي اس��تان كردستان 
با هدف حل مش��كل كولب��ري و امنيت مرزهاي 
استان مطرح شده است. موضوعي كه اگر اين بار 
عملي شود مي تواند چاره اي بر دردهاي كولبران و 
مشكالت حاصل از قاچاق كاال در اين مناطق باشد.  
بهمن مرادنيا با بيان اين  كه استان سليمانيه اقليم 
كردستان عراق در زيرساخت هاي اوليه  نظير تأمين 
آب، برق و گاز مشكل جدي دارد تصريح كرد: »در 
ديدارهايي كه با استاندار سليمانيه اقليم كردستان 
عراق داش��تيم موضوع ايجاد و سرمايه گذاري در 
شهرك هاي صنعتي مش��ترك در خاك ايران و 
در شهرستان هاي مريوان، سقز و بانه با مشاركت 
بخش خصوصي دوطرف مطرح شد كه مي تواند 
راه حلي براي حل مشكل كولبري و امنيتي مرزهاي 

استانمان باشد.«

 جمع آوري مدارس خشتي و گلي
 وعده  تکراری سال های اخیر

ديگر نمي دانيم کدام حرف را قبول کنيم و با شنيدن چه خبرهايي 
خوشحال شويم و کدام اخبار را ناديده بگيريم. در بحث فرسودگي 
مدارس و وج�ود مدارس خش�تي و گلي و کانکس�ي آنقدر حرف 
ش�نيده ايم که اولش خوش�حال  و پس از گذش�ت زم�ان متوجه 
ش�ده ايم فقط حرف بوده اند که حاال وقتي مع�اون وزير آموزش و 
پرورش و رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور 
از جمع آوري همه مدارس خشتي و ِگلي کش�ور در سال ۹۸ خبر 
مي دهد، شايد بهترين کار اين باشد که خودمان را به نشنيدن بزنيم؛ 
از بس که اين حرف ها را شنيده ايم و کاري در عمل صورت نگرفته 
است. حاال در شهرستان دلگان در استان سيستان وبلوچستان نه 
تنها مدارس نا امن جمع آوري نش�ده اند بلکه جمعيت کالس هاي 
درس اين شهرس�تان س�ه برابر ظرفيت فضاهاي آموزشي است. 

    
فراموش نمي كنيم وقتي در ارديبهشت س��ال 94 مدير كل آموزش و 
پرورش خراسان شمالي گفت كه تا پايان سال 96 تمام مدارس خشتي 
و گلي استان برچيده مي شود، چه شور و شوقي در بين دانش آموزان اين 
استان به وجود آمد.  در آن زمان لنگري با بيان اينكه ليست تمام مدارس 
خشتي و گلي را مشخص و به تهران اعالم مي كنيم تا برنامه ريزي هاي 
الزم صورت گيرد، گف��ت: » در دولت تدبير و امي��د 55 ميليارد ريال 
براي تعميرات م��دارس و 60 ميليارد ريال براي تجهيزات به اس��تان 
اختصاص يافت اما با توجه به اينكه در دولت هاي گذشته توجه ويژه اي 
به اين مسئله نشده باز هم اين اعتبار جوابگو نيست.« البته در آن زمان 
وزير آموزش و پرورش وقت هم دستور ويژه اي براي تعميرات مدارس 
خراس��ان ش��مالي صادر كرد!  بعد از آن بارها و بارها از زبان مسئوالن 
آموزش و پرورش  به خصوص شخص وزير شنيديم كه برنامه ويژه اي 
براي حذف مدارس خشتي و گلي و كانكسي وجود دارد و در كمترين 

زمان همه آنها برچيده خواهند شد. 
  کالس هايي با جمعيت 3 برابر ظرفيت

روز گذش��ته وقتي معاون وزير آم��وزش و پرورش و رئيس س��ازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور كه در شوراي آموزش و پرورش 
شهرستان دلگان در استان سيس��تان و بلوچستان حضور يافته بود از 
جمع آوري همه مدارس خشتي و ِگلي كش��ور در سال 9۸ خبر داد و 
تأكيد كرد كه اين كار از اولويت هاي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس كشور است.   مهراهلل رخشاني مهر با اشاره به رشد سه برابري 
اعتبارات نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس گفت:  اين سازمان در حال 
برنامه ريزي براي جمع آوري همه مدارس خشتي و ِگلي كشور در سال 
9۸ است. همچنين از اولويت هاي ديگر اين سازمان، جمع آوري مدارس 

كانكسي و اتمام پروژه هاي نيمه تمام  در سال آينده است.
با اينكه هميش��ه مس��ئوالن آموزش و پرورش هس��تند ك��ه در كنار 
بناهاي نوساز حاضر مي شوند و به گرفتن عكس يادگاري و سخنراني 
مي پردازند اما بيشتر اين ساختمان ها و مراكز آموزشي توسط خيرين 
ساخته مي شوند.  در همين راستا فقط در استان سيستان و بلوچستان 
هم اكنون تعداد زي��ادي پروژه  نيمه تمام خيرس��از وج��ود دارد و در 
سال جاري هم بيش از 70 درصد مدارسي كه تحويل آموزش و پرورش 

اين استان شده، به همت خيرين ساخته شده است.  
ميانگين فضاهاي فيزيكي مدارس در كشور حدود 2/5 متر مربع است. 
با اين حال 11 استان كشور زير خط ميانگين فضاي فيزيكي مدارس 
قرار دارند كه استان البرز در انتها و سيستان و بلوچستان، تهران، گيالن 
و لرستان قبل از آن قرار دارند.  روز گذشته وقتی معاون وزير آموزش 
و پرورش و رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در 
شهرس��تان دلگان دوباره از اولويت هاي وزارتخانه براي رفع مشكالت 
موجود  حرف می زد، فرماندار شهرستان دلگان به جمعيت كالس هاي 
درس اين شهرستان اشاره كرد كه سه برابر ظرفيت فضاهاي آموزشي 
است.   ش��جاعي تأكيد كرد: »تأمين وس��ايل گرمايشي و سرمايشي، 
س��اخت مدرس��ه ش��بانه روزي در برخي  مناطق و تعمير مدارس از 
ديگر نيازهاي اين شهرستان است.«  بر اس��اس آمارها در حال حاضر 
شهرستان دلگان به 96 مدرسه با تعداد 212كالس درس  نياز دارد تا 

سرانه فضاي آموزشي آن به حد مطلوب برسد. 

ديگر واژه کولبرها براي کسي ناآشنا نيست. افرادي که در مناطق مرزي به 
جابه جايي کاال بر روي دوش و کول مي پردازند. البته چند سالي است که شاهد 
افزايش تعداد کولبران در مناطق مرزي هستيم. کولبراني که تحت شرايط 
بسيار سخت کاالهايي چون تلويزيون، الستيك خودرو، کولر و اجناسي از 
اين قبيل را بر کول خود حمل مي کنند و در اي�ن ميان گاهي دچار اتفاقات 
ناخوشايندي مي شوند. از حدود سال ۹5 حرف هاي زيادي در مورد ساماندهي 
کولبرها عنوان شد. اواخر همان سال بود که اعالم شد طرح دوفوريتي حمايت 
از کولبرها امضاي ٣٠ نماينده را گرفته و اميد مي رود در روزهاي آتي ديگر 

نمايندگان نيز در ساماندهی کولبرها با اين طرح همراه شوند. اما خبري نشد 
و اواخر سال گذشته هم وزير کشور اعالم کرد که با اجراي طرح ساماندهي 
کولبري تا 7٠ درصد ميزان قاچاق در اين مبادي کنترل مي ش�ود و صحبت 
از راه اندازي بازارچه هاي مرزي مطرح ش�د، اما خبري از اجرايي شدنشان 
نشد. با اين حال اين بار استاندار کردستان گفته در جريان نشست هايشان با 
مقامات استان سليمانيه عراق، موضوع ايجاد شهرك هاي صنعتي مشترك 
در شهرهاي مرزي استان کردس�تان با هدف حل مشکل کولبري و امنيت 
مرزهاي استان مطرح شده که مي تواند براي هميشه پرونده کولبري را ببندد. 

زيبا احمدي

ارزش خاك را زماني 

ميترا شهبازي
   گزارش 2

متوجه مي شويم که 
اع�الم  محقق�ان 
مي کنند براي توليد هر سانتي متر آن به 7٠٠ سال 
زمان نياز اس�ت. خاکي که تضمين کننده ادامه 
توليد، زراعت و تأمين مواد غذايي کشور است. با 
اين حال برخي از افراد س�ودجو بدون توجه به 
عواقب خروج خاك، آنها را به کشورهايي چون 
ام�ارات و قط�ر مي فروش�ند تا س�اخت جزاير 
مصنوعي امارات و عمليات خشك کردن دريا در 
قطر را تس�ريع کنند. عالوه بر اين، خاك جزيره 
هرمز ه�م به اين دلي�ل ک�ه در صنايع مختلفي 
همچون توليد مواد آرايش�ي و ضدزنگ کاربرد 
دارد را هم به تاراج مي برند. حاال با اين شرايط نکته 
جالب توجه اين است که معاون امور آب و خاك 
وزارت جهاد کشاورزي مدعي است که خاك ايران 
ب�ه کش�ورهاي خارج�ي قاچ�اق نمي ش�ود!

    
700 سال زمان براي توليد يك سانتي متر خاك، 
زمان كمي نيس��ت كه برخي از سودجويان كيلو 
كيلوي آن را بدون هيچ تصوري از اين موضوع كه 
مي تواند چه باليي بر س��ر اقتصاد كشور بی آورد، 
قاچاق مي كنند. ماده ارزشمندي كه گفته مي شود 
يا در قالب گلدان هاي گل خارج مي شود، يا به عنوان 
سيمان به كشورهاي اطراف فروخته مي شود. عالوه 
بر اين خاك جزيره هرمز هم به دليل رنگ سرخ و 
خاصيت ضدزنگي ك��ه دارد به صورت غير قانوني 
به كش��ورهاي اطراف فروخته مي شود. خاكي كه 
به گفته مسئوالن هيچ اطالعاتي در زمينه مقدار 
خروج ساليانه آن از كش��ور در دست نيست. حاال 
نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه به رغم 
تأكيد بسياري از مس��ئوالن در راستاي ضرورت 
جلوگيري از خ��روج خاك از كش��ور، معاون امور 
آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي مي گويد: »طي 

4 سال گذشته حتي يك مورد هم گزارشي مبني 
بر قاچاق خاك نداشته ايم.« علي مراد اكبري تنها 
مشكل پيش روي خاك كشور را فرسايش اين ماده 
ارزش��مند عنوان مي كند و مي افزايد: »فرسايش 
خاك در ايران از متوسط جهاني بسيار باالتر است 
و همين موضوع موجب ش��ده بارش هاي شديد و 
رگباري تبديل به سيالب شود كه بايد به آن بيشتر 
پرداخته و بررسي شود.« براساس صحبت هاي اين 
مقام مسئول گويي هيچ قاچاق خاكي در هيچ نقطه 
از كشور انجام نمي شود. فقط معلوم نيست ساخت 
جزاير مصنوعي امارات و عمليات خش��ك كردن 
دريا در قطر چگونه با خاك ايران انجام مي ش��ود 
كه خاكي ه��م از مرز ايران به گفته اين مس��ئول 
خارج نمي شود. در اين راس��تا مدير كل دفتر آب 
و خاك س��ازمان حفاظت محيط زيست از قاچاق 
خاك  استان هاي مختلف كشور از دهه ۸0 تاكنون 
پرده بر مي دارد. علي مريدي مي افزايد: »متأسفانه 

اكنون با معضل قاچاق خاك مراتع و مزارع مواجه 
هستيم.« عالوه بر خاك مزارع، خاك جزيره هرمز 
نيز سال هاست به تاراج مي رود. معضلي كه روزنامه 
»جوان« هم بارها طي گزارشاتي با تيترهاي »تاراج 
خاك جزيره  هرمز به مناطق ش��يخ  نش��ين  عرب 
براي توليد ل��وازم  آرايش!« و »برداش��ت قانوني و 
غيرقانوني خاك س��رخ، جزيره هرمز را به آستانه 
غرق شدن رسانده اس��ت« به آن پرداخته است و 
متوليان بارها و بارها با ان��كار آن روي اين معضل 

سرپوش گذاشته اند. 
  سرمايه ملي را به دست سودجويان نسپاريم

گفته مي ش��ود كه قاچاق خاك كش��ور بيشتر از 
استان هاي جنوبي انجام مي ش��ود كه يا از لحاظ 
حاصلخيزي از ارزش بااليي برخوردار اس��ت يا به 
دليل كاربرد آن در صنايع مختلف مهم است. در اين 
خصوص مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به اينكه در سال هاي اخير به 

دليل كم ش��دن تقاضا و افزايش حساس��يت ها، 
قاچاق خاك تا حدي كنترل شده است، مي گويد: 
»با اين حال هنوز از اس��تان هايي چ��ون فارس و 
هرمزگان خاك قاچاق مي شود.« الزم به ذكر است 
كه خاك اين مناطق به ويژه جزيره هرمز به قدري 
ارزشمند اس��ت كه عضو كميس��يون كشاورزي 
مجلس درباره آن تأكيد مي كند: »خاك به عنوان 
يكي از س��رمايه هاي ملي نبايد به فروش برسد.« 
علي اكبري ادامه مي دهد: »منابع خاكي به حدي 
ارزشمند هستند كه مقام معظم رهبري صادرات 
و قاچاق خاك را به خنجري تشبيه مي كنند كه از 
پشت ضربه مي زند و تبعات سنگيني را براي ايران 
به همراه دارد.« اين نماينده مجلس بيان مي كند: 
»نبايد هركسي بتواند به سادگي خاك جزيره هرمز 
را برداشت كند. از همين رو دستگاه هاي نظارتي 
همچون گمرگ، سازمان حفاظت از محيط زيست 
و نيروي انتظامي بايد به هوش باشند و جلوي اين 
اقدام مخرب را بگيرند.« اكبري با تش��بيه خاك 
اين جزيره ب��ه نفت مي افزايد: »خ��اك هرمزگان 
به لحاظ تولي��دات صنعتي و درآم��دزا از اهميت 
بااليي برخوردار است. بنابر اين اين خاك همچون 
نفت كه هيچ كسي نمي تواند دس��ت به صادرات 
آزادانه آن بزند، نبايد مورد تاراج برود.« الزم به ذكر 
است كه برداش��ت هاي  گاه و بي گاه سودجويان از 
خاك جزيره هرمز طي سال هاي گذشته، منجربه 
اين شده اس��ت كه حتي بهره  برداري اندك از اين 
خاك هم امكانپذير نباش��د و حيات جزيره هرمز 
را به خطر بيندازد. اتفاق��ي كه اگر ادامه يابد حتي 
مي تواند ب��ه موضوع حذف جزيره هرمز از نقش��ه 
نيز دامن بزند. بنابراين مس��ئوالن بايد با جديت 
بيشتري طرح حفاظت از خاك ايران به خصوص 
در استان هرمزگان و استان فارس را دنبال كنند و 
نگذارند بيش از اين سودجويان به سرمايه هاي ملي 

دست درازي كنند. 

دست درازي به خاك سرخ جزيره هرمز همچنان ادامه دارد
 در حالي معاون امور آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي مدعي است که خاکي از کشور خارج نمي شود 

که مدير کل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست از قاچاق اين ماده ارزشمند از دهه ۸٠ تا حاال پرده بر مي دارد

 رس�ول خض�ري، نماين�ده مردم 
سردشت و پيرانشهردر مجلس: بعد 
از پيگيري از طريق 15 وزارتخانه، 
سازمان و نهادهاي مختلف بررسي 
يك فوريت اين طرح در صحن علني 
مجلس در دستور کار قرار گرفت و 
به رأي گذاشته شد که نمايندگان با 
بررسي فوريت آن مخالفت کردند 
بنابراين طرح به صورت عادي مورد 

بررسي قرار مي گيرد
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 ایجاد شهرك هاي صنعتي مشترك با عراق 
برای  حل مشکل كولبري

 استاندار کردستان از توافق با مقامات استان سليمانيه عراق براي ايجاد شهرك هاي صنعتي مشترك 
در شهرهاي مرزي با هدف حل مشکل کولبري و امنيت مرزها خبر داد

  خوزس�تان: به همت اداره مناب��ع طبيعي و دوس��ت داران و اداره 
محيط زيست دزفول 200 اصله نهال درخت كنار واكاليپتوس در بيشه 
عباس آباد كاشته شد. بهمن شاه آبادي ضمن اش��اره به ظرفيت باالي 
حاصلخيزي زمين در شمال خوزستان گفت: اين حركت نمادين بوده و 
تمام مردم و دوست داران محيط زيست و منابع خدادادي بايد تالش كنند 
فرهنگ سازي اهميت حياتي درخت ها و حفاظت از آنها را به عهده گيرند. 
وي افزود: كنترل چراي دام ها و اسكان اصولي عشاير بسيار مهم بوده و 
همت همگاني و انجمن هاي مردمي را مي طلبد. وي خواستار تجهيز هر 
چه بيشتر نيازهاي انساني و مالي اداره منابع طبيعي و اعتبار الزم جهت 

حفظ و گسترش فضاي سبزخدادادي در شمال خوزستان شد. 
  آذربايجان شرقي: استاندار آذربايجان ش��رقي از تكميل بزرگراه 
»اهر- تبريز« تا پايان سال 9۸ خبر داد و گفت: 22 كيلومتر از بزرگراه 
»اهر - تبريز« هم زمان با دهه فجر به بهره برداري مي رسد. محمدرضا 
پورمحمدي افزود: جاده »تبريز- اهر« يكي از پر ترافيك ترين جاده هاي 
استان آذربايجان شرقي است و ارتقا آن به بزرگراه در راستاي تسهيل در 

كاهش ترافيك و حوادث رانندگي است. 
  گلستان: مديركل راه و شهرسازي گلس��تان با بيان اينكه سهميه 
نوسازي 2 هزار و 700 واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 
است، گفت: 4۸/1 ميليارد تومان اعتبار براي اين بخش به صورت نقدي 
در اختيار استان قرار خواهد گرفت. حسين محبوبي افزود: افزون بر اين 
حدود 15 ميليارد تومان اعتبار نيز براي كمك به بازآفريني شهري در 

اختيار شهرداري ها قرار خواهد گرفت. 
  مرکزي: معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردشگري استان با اش��اره به اينكه صادرات گليم هاي دستبافت از 
استان مركزي 6 ميليون دالر ارزآوري براي كشور داشته است، گفت: 
ساالنه هزار و 500 متر مربع گليم در استان مركزي بافته مي شود و نيمي 
از اين محصول به اروپا و امريكا به صورت چمداني صادر مي شود. قاسم 
كاظمي افزود: اين هنر سابقه 2500 س��اله در ايران دارد و هنرمندان 
شاخص استان مركزي توانسته اند بعد از سال هاي هنري كه به دست 

فراموشي سپرده بود را احيا كنند. 
  خراس�ان جنوبي: معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي 
استان خراسان جنوبي گفت: امسال به طور آزمايشي و الگويي 15 و نيم 
هكتار از زمين هاي خراسان جنوبي در 11 شهرستان زيركشت كينوا 
رفت كه 10 هكتار به بار نشسته اس��ت. مهدي عصمتي پور با اشاره به 
اينكه پيش بيني مي شود 1۸ تن كينوا از زمين هاي خراسان جنوبي كه 
به صورت آزمايشي كشت شده برداشت شود، افزود: اين گياه به علت دارا 
بودن انواع پروتئين ها، فيبر، منيزيم و منگنز و ديگر ويتأمين ها و ارزش 

غذايي باال به عنوان خاويار گياهي ناميده مي شود. 
  کرمانشاه: رئيس بسيج سازندگي استان كرمانشاه از اعزام 17 هزار 
5۳9 بسيجي به مناطق محروم استان از ابتداي سال تاكنون خبر داد. 
حس��ين قبادي بصير گفت: از اين تعداد 2260 نف��ر در قالب اردو هاي 
هجرت اعزام 17 هزار بسيجي به مناطق محروم كرمانشاه دانش آموزي به 
منظور زيباسازي و انجام تعميرات مدارس اعزام شده اند. به گفته قبادي 
بصير بقيه اعزام ها نيز در قالب فعاليت در عرصه هاي عمراني، سالمت، 

پزشكي و درماني انجام گرفته است. 

 رتبه اول استان سمنان 
در ایجاد اشتغال صنعتي در كشور     

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت     سمنان
استان سمنان از کس�ب رتبه نخست 
استان سمنان در ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش صنايع خبر داد. 
 بهروز اس��ودي از صدور يك هزار و 96 فقره مجوز صنعتي در اس��تان 
خبرداد و گفت: در هشت ماهه سال جاري بيش از 29 هزار نفر اشتغال 
در صنايع استان پيش بيني شده اس��ت. وي افزود: در اين مدت براي 
واحدهاي صنعتي كه جواز تأسيس اخذ كرده اند سرمايه گذاري بالغ بر 
90 هزار ميليارد ريال با اشتغال 29هزار و ۸64 نفر پيش بيني شده كه از 
نظر اشتغال نيز استان سمنان رتبه نخست را در كشور به خود اختصاص 
داده است. اسودي با اشاره به جايگاه مطلوب استان سمنان در كشور در 
بخش صدور مجوز صنعتي ادامه داد: در هشت ماهه سال جاري در كل 
كشور حدود 1۳ هزار و 400 مجوز صنعتي با پيش بيني اشتغال ۳10 
هزار و ۸60 نفر صادر شده است. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان سمنان خاطرنش��ان كرد: در اين اس��تان بيش از 2 هزار واحد 
صنعتي داراي پروانه بهره برداري وجود دارد و سهم استان نسبت به كل 

كشور از نظر تعداد حدود ۳ درصد و از نظر اشتغال 2/2 درصد است. 

 پیکر مطهر 46 شهید دوران دفاع مقدس 
از مرز مهران وارد كشور مي شود    

فرمانده سپاه اميرالمؤمنين)ع( استان     ايالم
اي�الم از ورود 46 ش�هيد دوران دفاع 

مقدس از مرز مهران خبر داد. 
سردار سيد صادق حسيني ايالم گفت: پيكرهاي شهداي شناسايي  شده 
هم زمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه)س( در 27 آذر ماه از مرز 
مهران وارد كشور مي شوند. وي افزود: با توجه به آغاز تفحص شهدا در منطقه 
زرباطيه عراق كه در نيمه مهرماه امسال آغاز شده، در منطقه مندلي نيز 
تفحص شهدا صورت گرفت كه در اين تفحص پيكر پاك 46 شهيد دوران 
دفاع مقدس كشف و شناسايي شده است. حسيني به مراسم استقبال از 
پيكرهاي شهداي افتخارآفرين دوران دفاع مقدس اشاره كرد و ادامه داد: 
انجام مراسم ويژه در نقطه صفر مرزي، انتقال پيكر شهدا به ايالم  با تشريفات 
ويژه، برنامه  شبي با شهدا، دعاي پرفيض توس��ل با حضور پيكر شهدا در 
مصالي ايالم و... به  مناسبت ورود پيكر اين شهدا در نظر گرفته شده است. 

 اختصاص1700 میلیارد ریال 
براي اجراي طرح فاضالب بافت تاریخي بوشهر  
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان     بوشهر
بوشهر از اختصاص 1700 ميليارد ريال 
اعتبار براي اجراي طرح فاضالب بافت تاريخي بوش�هر خبر داد. 
محمدپوريوسفي در بازديد از روند اجراي طرح فاضالب در بافت تاريخي 
بوشهر با بيان اينكه اين بافت از جايگاه مهمي از نظر ميراث فرهنگي و 
اجتماعي برخوردار است گفت: توسعه زيرساخت ها در بافت تاريخي 
بوشهر در اولويت برنامه هاي استاني قرار دارد و در اين راستا پروژه هاي 
آبرساني و ايجاد شبكه فاضالب مورد توجه قرار گرفته است. وي با اشاره 
به اختصاص اعتبارات مالي براي اج��راي طرح فاضالب بافت تاريخي 
بوشهر افزود: از اين مقدار 550 ميليارد ريال سهم اجرا و توسعه شبكه 
در بافت تاريخي بوشهر بود. سرپرست ش��ركت آب و فاضالب استان 
بوشهر با بيان اينكه در اين راستا اين شركت نسبت به انجام مطالعات 
مقدماتي طرح فاضالب در بافت بوشهر اقدام و خاطر نشان كرد: پس از 
آن نسبت برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكاران براي اجراي شبكه و 
پمپاژ فاضالب در چهار محل قديم شهر بوشهر اقدام شد. پوريوسفي با 
بيان اينكه اجراي پروژه فاضالب در شهرهاي ساحلي با توجه به بافت 
متفاوت خاك، ريزشي بودن ترانشه و تراز آب نسبتاً باال با سختي هاي 
بسياري همراه اس��ت گفت: در بافت تاريخي بوشهر كه داراي معابر با 
عرض يك تا 2 متر اس��ت كار بايد دستي انجام ش��ود و امكان انتقال 
ماشين آالت و تجهيزات مكانيكي در اين بافت وجود ندارد. وي اظهار 
داشت: با تكميل پروژه فاضالب در بافت تاريخي امكان انتقال روزانه 6 
تا 9 هزار متر مكعب فاضالب فراهم مي شود كه نقش مهمي در احياء 

بافت و ارتقا سالمتي ساكنان مي شود.

 تشرف بیش از 900 هزار زائر اولي 
به حرم مطهررضوي    

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي    خراسان رضوي
از تشرف بيش از 900 هزار زائر زيارت اولي و 
محروم به حرم مطهر رضوي با مس�اعدت آس�تان قدس رضوي خبر داد. 
مصطفي خاكس��ار قهرودي گفت: معاونت امداد مس��تضعفان آستان 
قدس رضوي از اوايل تابس��تان 1۳95 و با دستور توليت آستان قدس 
رضوي برنامه اعزام زائران زيارت اولي اس��تان هاي سراسر كشور را در 
دستور كار قرار داده است. وي با بيان اينكه به طور متوسط روزانه بيش 
از هزار زائر زيارت اولي با مساعدت آستان قدس رضوي وارد شهر مشهد 
مي شوند، افزود: اين زائران در قالب »كاروان هاي مهر درخشان رضوي« 
با اين پيش شرط كه سن اين افراد باالي 40 سال، محروميت شان محرز 
يا از آخرين سفرشان به مشهد سال هاي زيادي گذشته باشد، به حرم 
منور رضوي مشرف مي شوند. خاكسار ادامه داد: عالوه بر زائران زيارت 
اولي كه تاكنون نتوانسته اند به مشهد سفر كنند، ايتام و گروه هاي كم 
بضاعت، طالب، دانشجويان، زوج هاي كم برخوردار، نخبگان بي بضاعت، 
مددجويان كميته امداد، بهزيستي و بيماران خاص نيز تحت پوشش اين 
طرح آستان قدس رضوي قرار دارند. معاون امداد مستضعفان آستان 
قدس رضوي گفت: در هفته جاري با مس��اعدت آستان قدس رضوي 
كارواني 4200 نفره از سالمندان واجد شرايط استان آذربايجان شرقي 

به حرم مطهر رضوي مشرف شدند. 

 موزه دفاع مقدس اردبیل 
به بهره برداري مي رسد 

اس�تاندار اردبيل از ب�ه بهره برداري     اردبيل
رسيدن موزه دفاع مقدس اردبيل در 

تابستان سال آينده خبر داد. 
اكبر بهنامج��و در بازديد از مراحل اجرايي مرك��ز فرهنگي دفاع مقدس 
استان اردبيل گفت: اين مركز هم اكنون با پيشرفت فيزيكي 40 درصد 
در حال اجراست. وي بيان كرد: اين مركز فرهنگي شامل 6 هزار و 500 
متر مربع فضا بوده كه شامل آمفي تئاتر، گالري و موزه بوده و در آن دست 
نوشته ها، وصيت نامه شهدا، آثار و وسايل ش��هدا، آزادگان و جانبازان و 
تصاوير شهداي استان در معرض بازديد قرار خواهد گرفت. مديركل بنياد 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان اردبيل نيز در اين بازديد 
گفت: اجراي پروژه اين موزه از سال 95 با اعتبار2۳ ميليارد و 400 ميليون 
ريال آغاز شده است كه در سال 96 نيز 14 ميليارد و 100 ميليون ريال 
براي اجراي اين مجموعه اختصاص يافته است. علي واحد ادامه داد: امسال 
۳2 ميليارد و 500 ميليون ريال براي اجراي اين مجموعه ابالغ شده كه 
10 درصد آن تخصيص يافته اس��ت. وي بيان كرد: خاكبرداري از محل 
اجراي اين پروژه از سال ۸9 شروع و زمينه سازي و رفع معارض منطقه تا 
پايان سال 9۳ به طول كشيده است و انشعابات گاز، برق و آب اين مجموعه 

فرهنگي با همكاري دستگاه هاي مربوطه تأمين شده است. 
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