
ف�رش  حال�ي  در 

ميترا شهبازي
   گزارش2

دست بافت در رديف 
يكي از مهم ترين و 
درآمدزاترين كاالهاي استان خراسان شمالي 
قرار مي گي�رد كه طي س�ال هاي اخي�ر در اثر 
كم ياب و گران ش�دن مواد اوليه با كيفيت، اين 
صنعت رو به افول رفته است. معضلي كه نيمي از 
26 ه�زار بافن�ده حرف�ه اي ف�رش اس�تان را 
خانه نشين يا به سمت مشاغل ديگري كشانده 
اس�ت. چرا كه با اين ش�رايط كه نه سياس�ت 
تشويقي از سوي دولت تعيين مي شود و نه در 
راستاي حمايت از فرش بافان دسترسي به مواد 
اولي�ه و افزاي�ش ص�ادرات ص�ورت مي گيرد؛ 
فرش بافي به شغلي با كمترين درآمد تبديل شده 
اس�ت. بنابر اي�ن، ادامه اين وضع چ�اره اي جز 
خاموش كردن هميشگي چراغ صنعت فرش بافي 
در اس�تان خراسان ش�مالي باق�ي نمي گذارد. 

    
در حالي صنعت فرش بافي در تمام اس��تان هاي 
كش��ور به عنوان صنعتي درآم��دزا و اقتصادي 
شناخته مي شود كه فرش بافي در خراسان شمالي 
در نب��ود م��واد اولي��ه ارزان  و با كيفي��ت، جزو 
كم درآمدترين مشاغل اين استان قرار مي گيرد. 
به طوري كه كارشناس��ان معتقدند درآمد يك 
بافنده فرش كه به صورت حرفه اي به اين شغل 
مش��غول اس��ت، كمتر از يك كارگر ساده است. 
چرا كه نه مواد اوليه اي براي توليد فرش هس��ت 
و نه دالالن مي گذارند سودي نصيب فرش بافان 
ش��ود. معضلي كه طي س��ال هاي اخي��ر به رغم 
س��ودآور بودن صنعت فرش  بافي در كل كشور، 
نيمي از فرش بافان خراسان ش��مالي را به سمت 
مشاغل ديگر كشانده است. در حال حاضر به گفته 
كارشناسان بيش از 26 هزار فرش باف در استان 

خراسان شمالي حضور دارند كه نيمي از آنها ديگر 
تمايلي ب��ه ادامه فعاليت ندارن��د. معضلي كه در 
صورت تأمين مواد اوليه، حمايت مسئوالن، كوتاه 
كردن دست دالالن، اجراي سياست هاي تشويقي 
و ص��ادرات مي تواند اين صنع��ت را از يك حرفه 

معمولي به صنعتي پويا و ارز آور تبديل كند. 
   فرش بافان خراسان شمالي در تنگناي مالي

در حال حاضر مشكالت بسياري بر تار و پود فرش 
استان گره زده اس��ت. گره هايي كه بافندگان و 
فعاالن اين صنعت آن را به گره هايي كور تشبيه 
مي كنن��د. اين نيز در حالي اس��ت ك��ه اقدام به 
موقع مس��ئوالن به همراه تكميل زيرساخت ها 
و سرمايه گذاري بر روي اين هنر اصيل، مي تواند 
اين گره ها را بگش��ايد و اقتصاد مقاومتي، توليد 
و اش��تغال را رونق دهد. رئي��س اتحاديه صنفي 
قاليبافان بجنورد در اين خصوص مي گويد: »در 

حال حاضر مواد اوليه توليد فرش در استان وجود 
ندارد و از خارج از اس��تان و از ش��هرهاي مشهد 
و اصفهان تأمين مي ش��ود. بنابر اين عرضه مواد 
اوليه فرش با قيمت هاي مختلف يكي از معضالت 
جدي در اين حوزه اس��ت و همواره س��بب اين 

مي شود كه بافندگان با ضرر مواجه شوند.«
ابوالقاسم محمدي با اشاره به عدم پوشش بيمه 
قاليبافي برخي بافندگان فرش استان مي افزايد: 
»بيمه نشدن بافندگان هم درد ديگري است كه 
منجر به بي رغبتي بافندگان مي شود. متأسفانه  
طي چند س��ال اخير س��هميه اي ب��راي بيمه 
بافندگان به اس��تان تعلق نگرفته است.« گفته 
مي ش��ود در حال حاضر از 26 ه��زار بافنده اي 
كه نيمي از آنه��ا هم فعاليت خودش��ان را كنار 
گذاشته اند، تنها 2 هزار فرش باف بيمه هستند. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر دستمزد قاليبافان 

نيز در استان بس��يار پايين و روزانه به حدود ۱۰ 
هزار تومان رسيده اس��ت، ادامه مي دهد: »اين 
دستمزد بس��يار پايين و براي آنها نه تنها صرفه 
اقتصادي ندارد، بلكه حتي نمي تواند چرخ زندگي 

آنها را بچرخاند.«
 تحقق اقتصاد مقاومتي با تار و پود فرش

حاال با اينك��ه صنعت فرش دس��تباف مي تواند 
به عنوان يك��ي از بهترين فرصت هاي اس��تان 
در راستاي توس��عه و رونق اقتصادي باشد كه با 
اهمال كاري مسئوالن در ركود باقي مانده است. 
استاندار خراسان شمالي در اين راستا با اشاره به 
اهميت فرش در صادرات غي��ر نفتي مي گويد: 
»فرش خراسان شمالي به جايگاه واقعي خود در 
صادرات دست نيافته است.« محمدرضا صالحي با 
اشاره به تنوع نقش و طرح فرش استان مي افزايد: 
»در خراسان شمالي فرش از منظر هنر، خالقيت، 
تالش جمعي، صنايع دستي و زيبايي ها از جايگاه 
بااليي برخوردار است. اقوام متفاوتي با نگاه ها و 
فرهنگ هاي مختلف در خراسان شمالي زندگي 
مي كنند كه هر كدام از اين اقوام گليم و فرش هاي 
مختص خود را دارند.« با اين حال با توجه به تنوع 
باالي فرش بافي در اس��تان، هنوز ظرفيتي براي 

اقتصادي شدن آن باز نشده است. 
وي با اش��اره به اينكه اقتصاد هنر زير مجموعه 
اقتصاد مقاومتي اس��ت و جايگاه فرش به عنوان 
هنر اصيل ايراني اسالمي در اقتصاد هنر غيرقابل 
انكار است، ادامه مي دهد: »بايد با حمايت از اين 
صنعت در اروپا، آسيا، امريكا و كشورهاي طالب 
بازارهاي خود را ايجاد كنيم.« با اين تفاسير اگر 
صنعت فرش بافي در استان احيا شود، مي توان 
اميدوار بود كه اقتصاد مقاومتي و اشتغال در سال 
حمايت از كاالي ايراني تحقق يافته است، در غير 

اين صورت معضل اشتغال تشديد خواهد شد.

   ف�ارس: در پي برگزاري چهارمين دوره داوري اعطاي نش��ان ملي 
مرغوبيت و برتري آثار صنايع دستي در سال 96 و حضور موفق هنرمندان 
استان فارس در اين برنامه، دو اثر از اين اس��تان فارس براي ارزيابي به 
داوري بين المللي شوراي جهاني صنايع دستي راه يافتند. مصيب اميري 
مديركل ميراث فرهنگي استان فارس، با اعالم اين خبر و اظهار خرسندي 
از موفقيت بانوان هنرمند استان در صدرنشيني جدول امتيازات تعلق 
گرفته به آثار صنايع دستي در كسب نشان ملي مرغوبيت و برتري آثار 
صنايع دستي در سال 96 افزود: جعبه منقش به نقش گل بابونه اثر سارا 
احمدي هنرمند آباده اي فعال در رشته منبت به همراه گليم رند هنرمند 
فيروزآبادي؛ محدثه صفري پس از كسب نشان ملي مرغوبيت و برتري 
آثار صنايع دستي با توجه به امتياز كسب شده توسط هيئت داوران ملي 

براي شركت در دور بين المللي اين رقابت انتخاب شدند. 
   گلستان: نماينده ولي فقيه در گلستان گفت: حساسيت مسئله كم 

آبي بايد به مردم منتقل شود تا با همكاري 
مردم از مشكالت خشكسالي عبور كنيم. 
آيت اهلل س��يدكاظم نورمفيدي در ديدار با 
مديران صنعت آب استان گلستان گفت: 
مس��ئوالن بايد در جهت مصرف معقول و 
متعادل آب و نهادينه كردن فرهنگ درست 
اس��تفاده كردن از آب برنامه ريزي و تالش 

كنند. امام جمعه گرگان با بيان اينك��ه بايد از مصرف نامتعادل آب دور 
شويم، يادآور ش��د: صرفه جويي در مصرف آب بايد در همه بخش هاي 

شرب، كشاورزي و صنعت اجرايي شود. 
   قم: به گفته معاون بهره برداري آبفاي قم مصرف آب در قم در ۱9روز 
نخست س��ال جاري نسبت به مدت مشابه س��ال قبل بيش از 9 درصد 
افزايش يافت. مجتبي وزين افضل با اشاره به افزايش شديد مصرف آب 
در قم طي روزهاي نخس��ت سال جاري اظهار داش��ت: قمي ها در سال 
گذشته بيش از ۱۰9 ميليون و 357 هزار متر مكعب آب مصرف كردند 
كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن بيش از 3 ميليون و 556 هزار متر 

مكعب افزايش داشته است. 
   زنجان: رئيس سازمان جهادكشاورزي استان زنجان از انتخاب زنجان 
به عنوان پايلوت طرح توليد محصوالت گواهي شده در كشور خبر داد. 
حسين جعفري با تأكيد بر فروش محصوالت كشاورزي گواهي شده و 
استفاده از ظرفيت بخش خصوصي طي امسال، اظهار كرد: سوابق كاري 
موفق استان و ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز در اين زمينه، مصرف پايين 
سموم در روند توليد محصوالت در استان، تهيه دستورالعمل هاي فني در 
استان، همچنين استقرار آزمايشگاه رفرانس فلزات سنگين و باقي مانده 
كود كشور در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 
از جمله داليل انتخاب زنجان به عنوان پايلوت توليد محصوالت گواهي 

شده در كشور به شمار مي رود.

تنوع آب و هوايي از جمله نكات مثبتي اس��ت كه 
سبب شده در استان هاي مختلف كشور با تنوعي 
از توليدات گياهي مواجه شويم كه به عنوان نمونه 
مي توان از ميزان قابل توجهي از نباتات دارويي  نام 
برد.  دراين بين اس��تان آذربايجان غربي از جمله 
مناطقي به شمار مي رود كه داراي قابل توجهي از 
اين نوع از گياهان است؛ مسئله اي كه موجب شده تا 
اين استان بتواند در اين زمينه گام هاي خوبي  بردارد.  
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع 
طبيعي آذربايجان غربي در اين خصوص مي گويد:» 
هزار و3۰۰ گونه گياهي در آذربايجان غربي شناخته 
ش��ده كه از اين تعداد گونه گياه��ي 5۰۰ نوع آن 
دارويي و 5۰ نوع آن كوهي خوراكي است.« عباس 
علي روان لو با بي��ان اينكه از 8ه��زار گونه گياهي 
شناخته شده در كشور، يك هشتمش در آذربايجان 
غربي اس��ت، عباس علی روان لو مي افزايد:» مركز 

هرباريوم دارويي آذربايجان غربي رتبه دوم را از نظر 
تنوع گونه هاي گياهي دربين مراكز كشور دارد.« 
اين كارشناس گياهان دارويي ادامه مي دهد:»نبود 
فرهنگ سازي و آگاهي، برداش��ت بي رويه مردم و 
استفاده در صنايع تبديلي از جمله عواملي است كه 
سبب شده است5۰ گونه گياه دارويي و خوراكي در 
حال انقراض يا كاهش ق��رار گيرد.« به گفته وي با 
تمامي اين شرايط پيش بيني مي شود امسال بيش 
از 2۰۰ تن گياه كوهي خوراكي از نوع شنگ، گندله، 
آويش��ن، نعناع كوهي، گل آقا، كنگر و ريواس در 

استان برداشت شود. 
   اهميت اقتصادي گياهان دارويي 

درحالي كه توجه بيش از حد به درآمدهاي نفتي 
س��بب ش��ده تا از صادرات س��اير توليدات غافل 
ش��ويم، لذا اين مهم مي طلبد تا به ساير توليدات 
كه مش��تريان بس��يار خوبي در داخل و خارج از 

كش��وردارد توجه ويژه اي ش��ود كه دراين ميان 
مي توان به گياهان دارويي اش��اره كرد.  نماينده 
ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب 
سنتی معاونت علمی و فن آوری رياست جمهوری 
در اين خصوص مي گويد:» ح��دود8  هزار گونه 
گياهي دارويي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 
حدود 2هزار و4۰۰ گون��ه داراي خواص دارويي، 
پتري، ادويه اي،  آرايش��ي و بهداش��تي هستند.« 
علی ابراهيمي با اشاره به ارزش باالي اين گياهان 
مي افزايد: »ظرفيت بااليي در گياهان دارويي وجود 
دارد و اگر اين صنعت راه اندازي شود قادر است در 
رده هاي مختلف شغلي تكنولوژي هاي مختلف را 
به كار گيرد.« وي ادامه مي دهد:»گياهان دارويي 
معادل اقتصاد نفت مي توانند به كشور كمك كنند، 
بنابراين بايد از اين پتانسيل ها و استعدادها به نحو 
مطلوب استفاده كنيم نه اينكه گياهان دارويي را 

به صورت خام صادر نماييم تا كشورهاي ديگر از 
ارزش افزوده آن استفاده كنند و براي اين كار بايد 

از تكنولوژي استفاده كنيم.«
دراين ميان با توجه به اينكه گياهان دارويي نياز 
به حداقل آب ممكن را دارند، لذا با توجه به كمبود 
منابع آبي در سطح شهر مي توان از آنها در فضاي 
سبز استفاده كرد.  نماينده س��تاد توسعه علوم و 
فناوري گياه��ان دارويي و طب س��نتی معاونت 
علمی و فن آوری رياست جمهوری دراين رابطه 
مي گويد:»گياهان دارويي بسياري مقاوم به شوري 
و كم آبي در عرصه ايران وجود دارند كه مي توان 
از آنها در فضاي سبز شهري استفاده كرد.« علی  
ابراهيمي مي افزايد:»اين مهم مي طلبد تا مديران 
شهري بهترين بهره را از اين موضوع ببرند.« وي با 
اشاره به برنامه هاي ويژه اين ستاد براي رونق كسب 
و كار در اين زمينه ادامه مي دهد:»ستاد گياهان 
دارويي داراي 9 كارگروه تخصصي است؛ يكي از 
آنها كارگروه تخصصي فناوري و كارآفريني است 
كه تاكنون سياست هاي خوبي را تبيين كرده و به 
اقتصاد مقاومتي، فن بازار، كارگاه هاي آموزشي و به 
ويژه بسته هاي كارآفريني نگاه ويژه داشته است.«

   نبود زيرساخت ها مشكل نهاوندي ها 
درحالي كه شهرستان نهاوند در استان همدان نيز 
يكي از مهم ترين مناطق در زمينه گياهان دارويي 
به شمار مي رود، اما نبود برخي زيرساخت ها سبب 
شده اس��ت بهره برداران نتوانند سود مناسبي را در 
اين زمينه نصيب خ��ود كنند.  رئي��س اداره منابع 
طبيع��ي و آبخي��زداري نهاوند در اي��ن خصوص 
مي گويد:»شهرس��تان نهاوند در بخش بسته بندي 
گياهان دارويي،  عصاره گيري و اسانس گيري، صنعت 
زيرساخت ندارد و اگر اين بخش در نهاوند رونق گيرد 
نقش بسزايي در اشتغالزايي دارد.« علي ده پهلوان 
مي افزايد:»شهرس��تان نهاوند به دليل آب و هواي 
منحصر به فردي كه دارد مس��تعد پرورش گياهان 
دارويي به خصوص بابونه با خواص بسيار زياد است 
به طوري كه در گذشته جز بابونه بيش از 5۰۰  گونه 
گياه دارويي در اين مناطق رشد مي كند كه مهم ترين 
آنها خارشتر، باريجه، خار مريم، آويشن، گل ختمي، 
آنغوزه، موسير، كتيرا، گل هميشه  بهار، شيرين بيان، 

نعنا، پونه، گل گاوزبان و رازيانه هستند.«
اين كارشناس ادامه مي دهد:»مهم ترين مشكل 
در شهرستان نهاوند نبود سرمايه گذاري و ايجاد 
صنايع بس��ته بندي و فرآوري گياهان دارويي و 
برداشت سنتي است و خام فروشي اين محصوالت 
نيز باعث وارد آمدن آس��يب ف��راوان به صنعت 
گياهان دارويي و اقتصاد شهرس��تان شده است؛ 
چراكه بخش اعظم اين توليدات بدون فرآوري به 

خارج از كشور صادر مي شود.«
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گياهانداروييدردبيدرمانبيتوجهيگرفتهاند
ايران با داشتن 8 هزار گونه گياه دارويي هنوز سهمي از صادرات جهاني ندارد

خداحافظي نيمي از فرش بافان خراسان شمالي با صنعت فرش
 نيمي از 26 هزار بافنده حرفه اي فرش خراسان شمالي به خاطر عدم حمايت مسئوالن براي تأمين مواد اوليه

 نبود سياست هاي تشويقي و زمين گير شدن صادرات، حرفه خود را رها كرده اند

ايجاد5هزارفرصتشغلي
برايمددجويانسيستانوبلوچستان

س�ال گذش�ته 5 ه�زار و ۱۴۷ طرح    سيستان وبلوچستان
اشتغالزايي با اعتبار 65 ميليارد و ۱۰۰ 
ميليون تومان براي مددجويان سيستان وبلوچستان ايجاد شده است. 
رمضان پودينه، معاون كميته امداد اس��تان سيس��تان و بلوچستان با 
عنوان كردن مطلب فوق و با اشاره به اينكه اين طرح ها در بيش از 2۰۰ 
رشته شغلي مختلف مانند كشاورزي، دامپروري، شيالت، صنايع دستي 
و خدمات اجرا شده است، افزود: قالب اجراي طرح هاي اشتغال در بخش 
مشاغل خانگي و كسب و كار خرد بوده و در طول زمان اجراي طرح، سطح 
دانش و آگاهي هاي فني و مهارتي مددجو افزايش داده شده تا بتوانند بعد 
از خودكفا شدن بدون اتكا به حمايت هاي اين نهاد فعاليت خود را ادامه 
دهد.  وي گفت: براساس آخرين آمار س��امانه BPMS تاكنون 5 هزار 
و ۱47 طرح اشتغال با اعتبار 65 ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان ايجاد و 
به ثبت رسيده است و ارائه خدمات همچون برگزاري دوره هاي مختلف 
آموزشي اعم از مقدماتي و تكميلي، كمك در بهسازي كارگاه هاي كسب 
و كار و كمك در تهيه نهادها و كمك ب��ه بازاريابي و فروش محصوالت 
توليدي و پرداخت حق بيمه سهم كارفرما بخشي از بسته هاي تشويقي 
در زمينه خودكفايي مددجويان اس��ت.  پودينه يادآور شد: با توجه به 
بازديدهاي ميداني و ارزيابي هاي دوره اي طرح ها خانواده هاي مشمول 
خودكفايي از نظر كمي و كيفي مش��خص و شناسايي مي شوند.  وي با 
اشاره به اختصاص 8۰ درصد تس��هيالت قرض الحسنه اشتغالزايي به 
مددجويان و 2۰ درصد به اقشار نيازمند اين استان، گفت: در اين مدت 
هزار و 732 ش��غل با اعتبار ۱9 ميليارد و 3۰۰ ميليون تومان از محل 
اعتبارات صندوق قرض الحسنه امداد واليت استان سيستان و بلوچستان 
پرداخت شد.  معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان سيستان 
و بلوچستان افزود: 3 هزار و 4۱2 فرصت شغلي نيز با اعتبار 43 ميليارد 

تومان با استفاده از تسهيالت بانكي ايجاد شده است. 

نگهداريازگنجينهنسخخطيعطارنيشابوري
دركتابخانهمركزيآستانقدسرضوي

  خراسان رضوي  افزون بر ۱۱۰ نسخه خطي از آثار عطار 
نيشابوري در گنجينه نسخه هاي خطي 
كتابخان�ه مركزي آس�تان قدس رض�وي، نگهداري مي ش�ود كه 
»الهي نامه« كتابت قرن 9 قمري، از جمله اين نس�خ نفيس است. 
رئيس ادارۀ مخطوطات سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان 
 قدس رضوي با اعالم اين خبر گفت: در گنجينۀ نسخ خطي كتابخانۀ مركزي 
آستان قدس رضوي، بيش از ۱۱۰نس��خۀ خطي از آثار عطار نيشابوري 
موجود است كه 5 نسخه از اين آثار، بسيار نفيس و ارزشمند است.  حجت 
االسالم نوري نيا به ويژگي هاي يكي از اين نسخ نفيس اشاره كرد و گفت: 
»اسرارنامه« كه همراه با 5 مثنوي ديگر شامل »مصيبت نامه«، »اشترنامه«، 
»خسرونامه«، »الهي نامه« و »منطق الطير«، به خط كتابتي نستعليق ۱9 
سطري، در سال ۱۰۰5 قمري در الهور توسط »محمد سعيد تربتي«، در 
يك مجموعه كتابت شده است، يكي از نسخ داراي نفاست اين گنجينه 
است.  وي در اين رابطه اضافه كرد: 2 نسخه نفيس ديگر، »تذكره االولياء« 
كتابت قرن ۱۰ قمري، داراي جلد تيماج زركوب و داراي ترنج و سرترنج، 
و »الهي نامه« به خط كتابتي نستعليق ۱3 سطريست كه با »اسرارنامه«، 
»بلبل نامه«، »وصلت نام��ه«، »روش��نايي نامه« و »فتوت نامه« در يك 
مجموعه به سال 845 كتابت شده اس��ت.  وي اظهار داشت: يكي از آثار 
پرآوازۀ عطار نيشابوري با نام »منطق الطير«، به خط نستعليق ۱2 سطري 
داراي حاشيه، و كتابت قرن ۱3 قمري كه توسط »ميرزا رضاخان نائيني« 
در مرداد ۱3۱۱ وقف شده، و »ولدنامه« كه گاه »پسرنامه«، »پندنامه« يا 
»نصيحت نامه« خوانده مي شود و به خط »شكراهلل الجوردي« در سال 
۱27۱ قمري كتابت شده و داراي سرلوح و مذّهب و مرّصع است، ديگر 
نسخه هاي ارزشمند موجود در اين گنجينه است.  وي در ادامه، آثار اين 
عارف و شاعر ايراني بلندآوازۀ ادبيات فارسي را كه در پايان سدۀ ششم و آغاز 
سدۀ هفتم مي زيسته است، برشمرد و افزود: آثار وي به نظم و نثر، شامل 
ديوان اشعار، منطق الطير، تذكره االولياء، الهي نامه، بلبل نامه، اسرارنامه، 
خسرونامه، مختارنامه، بي سرنامه، هيالج نامه، جوهرالذات، مصيبت نامه، 
پندنامه، اشترنامه، فتوت نامه و ولدنامه يا پسرنامه است. نوري نيا يادآور شد: 
در گنجينۀ نسخ خطي كتابخانۀ مركزي آستان قدس رضوي، بيش از 53 
هزار كتب خطي نگهداري مي شود كه از اين ميان افزون بر 7 هزار و2۰۰ 
نسخه در موضوع ادبيات است. همچنين تعداد قرآن هاي خطي و جزوات 

قرآني اين مجموعه، به تعداد بيش از 2۰ هزار و 4۰۰ مي رسد. 

فروشاينترنتيبرق
درامور12گانهاردبيلفراگيرميشود

    اردبيل بع�د از اجراي آزمايش�ي طرح فروش 
اينترنتي برق در مشگين شهر امسال 
تالش مي كنيم تا در همه امور دوازده گانه  شركت توزيع برق استان 
اردبي�ل اين طرح را به ش�كل فراگي�ر اجراي�ي و عملياتي كنيم. 
رئوف حسنپور سرپرست معاونت فروش و خدمات مشتركان برق اردبيل 
با عنوان كردن مطلب فوق گفت: ما در معاونت فروش خدمات مشتركان 
شركت و در راس��تاي تكريم ارباب رجوع، توسعه دولت الكترونيك و كم 
كردن مراجعات حضوري مردم نسبت به تهيه نرم  افزار و راه اندازي و فروش 
اينترنتي انشعاب برق اقدام كرديم.   وي خاطرنشان كرد: براي اولين بار 
سال قبل و در مشگين شهر به صورت پايلوت اجراي اين طرح را آغاز كرديم 
به طوري كه با كاهش مراجعه مردم به اداره و ارتباط بهتر اداره با مردم از 
طريق پيامك موفق شديم مراحل مختلف فروش و واگذاري انشعابات را 
انجام دهيم.   سرپرست معاونت فروش و خدمات مشتركان برق اردبيل 
افزود: در اين طرح كليه مراحل فروش از طريق پيامك به مردم اطالع رساني 
شده و نيازي به مراجعه حضوري آنها نيست.  حسنپور ادامه داد: با دستور و 
پيگيري مدير عامل شركت ما اين كار را در استان و در راستاي سهولت كار 
و تكريم ارباب رجوع در امور دوازده گانه  استان اجرايي مي كنيم تا به شكل 

فراگير طرح فروش اينترنتي انشعاب را شاهد باشيم.

خطرآلودگيآبدرسمنان
جديترازتهديدكمآبياست

   سمنان در استان سمنان عالوه بر خطر كمبود 
آب و خشكسالي با خطر آلودگي آب و 
كيفيت آب مواجه هستيم و چه بس�ا خطر آلودگي آب در استان 

سمنان جدي تر از خطر كمبود آب باشد. 
 احمد اخياني معاون پژوهش، فناوري و انتقال يافته هاي تحقيقاتي مركز 
تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان با عنوان كردن 
مطلب فوق گفت: با تحقيقات و مطالعاتي كه در بخش هايي از استان سمنان 
انجام شده است، نتايج به دست آمده گواه اين مطلب است كه ميزان سديم، 
منيزيم، پتاسيم و... در آب به شدت كاهش پيدا كرده است، در بخش هايي 
از شهرستان ميامي و بخش فرومد ميزان فلزات موجود در آب به شدت زياد 
است و اين در گونه هاي گياهي موجود در منطقه تأثير زيادي به جا گذاشته 
است.  وي اضافه كرد: اين موضوع باعث شده است كه ما خاك مناسب را از 
دست بدهيم، و اين بسيار خطرناك، بحراني و جدي است، در دشت ميامي، 
گرمسار و بخش هايي از دشت سمنان اين بحران آلودگي و افت كيفيت 
آب، باعث از بين رفتن خاك شده است و اگر اين روال ادامه داشته باشد 
اين مناطق به مرور خالي از سكنه خواهند شد.  عضو هيئت علمي مركز 
تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان خاطرنشان 
كرد: با اين بحران، اراضي كشاورزي در بخش هاي زيادي از استان سمنان 
در خطر شوري و از بين رفتن خاك هستند، در اراضي كشاورزي سمنان، 
خطر شوري خاك در حال پيش روي به سمت كل اراضي كشاورزي است، 
عالوه بر خطري كه كمبود آب استان سمنان را تهديد مي كند، كيفيت 
آب نيز به شدت استان سمنان را تهديد مي كند.  اخياني با اشاره به انجام 
مطالعات و تحقيقات گسترده جهت بررسي تغيير الگوي كشت در استان 
س��منان گفت: 3۰ تا 4۰ درصد از اراضي موجود در دشت هاي كم آب و 
بحراني استان سمنان بايد تغيير الگوي كش��ت صورت گيرد، با اين كار، 

ميزان بهره وري در آب بسيار افزايش پيدا مي كند. 

دهانهپلهايتاريخيزايندهروداصفهان
مسدودميشود

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي     اصفهان
و گردش�گري اس�تان اصفهان  گفت: 
ايمن سازي پل هاي تاريخي استان اصفهان يك اصل مسلم است و 
باي�د پذيرفت�ه ش�ود، چ�ون ج�ان م�ردم باي�د حف�ظ ش�ود. 
فريدون اللهياري با اشاره به حادثه اخير سقوط كودك دو ساله از دهانه 
سي وسه پل، اظهار داشت: هر چند شهرداري اصفهان از حدود دو سال 
قبل نس��بت به حصاركش��ي دهانه  پل هاي تاريخي اصفهان به ميراث 
فرهنگي هشدار داده و در اين خصوص شوراي فني ميراث فرهنگي اداره 
كل ميراث فرهنگي استان، با برگزاري جلسات طرح نهائي نصب حفاظ 
روي دهانه هاي سي و سه پل تاريخي را تصويب كرد.  وي گفت: ايمن سازي 
سی وسه پل و پل هاي تاريخي اصفهان، از ضرورت هايي است كه بايد براي 
حفظ جان مردم انجام ش��ود. در واقع اين يك اصل مس��لم است و بايد 
پذيرفته شود.  وي با تأكيد بر اين كه از نظر فني تنها مرجعي كه صالحيت 
دارد تا در اين مورد اظهار نظر كند، ش��وراي فني ميراث فرهنگي است، 
اين شورا را شامل متخصصان حوزه ميراث فرهنگي در داخل سازمان و 
برخي از نخبگان و معتمداِن صاحب نظري مي داند كه برحسب ضرورت 
شورا دعوت مي شوند.  اللهياري با اش��اره به انجام بررسي هاي مورد نياز 
براي مصالح قابل استفاده در ايجاد حفاظ ها، تأكيد كرد: اعضاي شورا در 
نهايت به طرحي رسيدند كه با استفاده از پايه هاي فلزي دقيق و ظريف 
كه در سيما و منظر تأثير نداشته باشد و با حفاظ هاي كابلي بسته شود، 
اين كار صورت گيرد. اجرايي شدن آن نيز تقريباً نهايي شده است، اما با 
توجه به حساسيت هاي موجود يكسري هماهنگ هاي نهايي نيز بايد در 
استان روي موضوع انجام شود تا در نهايت نمونه كار انجام و پروژه آغاز 
شود.  وي اذعان نمود: سی وسه پل يك بناي تاريخي است كه اگر امكان 
تردد روي آن وجود نداشت، مشكلي نبود، اما زماني كه سي وسه پل يك 
فضاي عمومي شهري و از نظر تاريخي ارزشمند است و ميراث فرهنگي 
وظيفه حراس��ت و حفاظت از بحث ميراثي آن را بر عه��ده دارد پس به 
همراهي شهرداري اين كار انجام مي شود.  مديركل ميراث فرهنگي استان 
اصفهان در مورد جزئيات طرح و ايجاد حفاظ روي دهانه هاي مختلف پل 
با هدف ايمن سازي ابراز نمود: براساس جزئيات، طرح نصب حفاظ در همه 
دهانه ها از كنار پل شروع نمي شود بلكه دهانه هايي كه راهروها را تعريف 
مي كنند، مسدود مي شوند و قرار است در برخي نقاط جاها نيز فضايي 

براي دسترسي به كنار پل تعريف شود. 

در سالروز سفر مقام معظم رهبري به كردستان
رقابتهايانتخابيتيممليپهلواني

وزورخانهايكشوردرمريوانبرگزارميشود
رقابت هاي انتخابي تيم ملي پهلواني و     كردستان
زورخان�ه اي بزرگس�االن كش�ور به 
مناسبت س�الروز س�فر مقام معظم رهبري به كردستان با حضور 

استان هاي سراسر ايران در مريوان برگزار مي شود.
رقابت هاي انتخاب��ي تيم مل��ي پهلوان��ي و زورخانه اي بزرگس��االن 
كشور با حضور استان هاي سراس��ر ايران به مدت 2 روز در شهرستان 
مريوان برگزار مي ش��ود.  اين مسابقات بر اس��اس تقويم ورزشي سال 
97فدراسيون پهلواني و زورخانه اي براي تشكيل تيم ملي ايران براي 
حضور در رقابت هاي جهاني و آسيايي انجام مي گيرد.  شركت كنندگان 
در رش��ته هاي هنرهاي فردي »س��نگ، كباده، ميل گيري سنگين، 
چرخ تيز، چرخ چمني و ميل بازي«، كشتي پهلواني و ۱2 گانه »ميانداري 
انفرادي« با هم به رقابت مي پردازند.  براساس اين گزارش، نفرات برتر 
بخش هاي مختلف اين مسابقات از سوي كادر فني فدراسيون به اردوي 
تيم ملي دعوت خواهند ش��د.  رقابت هاي انتخابي تيم ملي پهلواني و 
زورخانه اي بزرگساالن كشور روزهاي 23 و 24 ارديبهشت ماه در سالن 
يك هزار و2۰۰ نفره مجموعه ورزشي زاگرس مريوان برگزار مي شود. 

وجود حدود 8 ه�زار گونه گياهي دارويي در كش�ور ك�ه از اين تعداد 
حدود 2هزار و400 گونه داراي خواص دارويي، پتري، ادويه اي،  آرايشي 
و بهداشتي هس�تند موجب ش�ده تا بتوان روي اين موضوع در زمينه 
صادرات حس�اب ويژه اي بازكرد، اين درحالي اس�ت كه خام فروشي 
اين نوع از نباتات س�بب شده تا س�ود اندكي نصيب كش�ور خصوصًا 
بهره برداران ش�ود؛موضوعي كه موجب شده مش�اور و نماينده ستاد 

توس�عه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب س�نتي معاونت علمي و 
فناوري رياس�ت جمهوري مخالفت خود را از خام فروش�ي اين مواد با 
صراحت اعالم كند.  با اين وجود بي توجهي به حفظ برخي از اين گونه ها 
سبب شده تا رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي 
آذربايجان غرب�ي نيز اعالم كند:»۵0 گونه گي�اه دارويي و خوراكي در 
حال انقراض است كه نياز است در اين رابطه اقدام جدي انجام گيرد.«

محمدرضا سوري 
   گزارش يك

رئي�س پلي�س فت�اي آذربايجان ش�رقي گفت: 
در تالش�يم ش�عبه پليس فتا را ط�ي 6 ماهه دوم 
امس�ال در شهرس�تان بن�اب راه ان�دازي كنيم و 
تالش مي كنيم با هم�كاري فرمانداري، ش�وراي 
اسالمي ش�هر و ش�هرداري نس�بت به راه اندازي 
شعبه پليس فتا تا پايان امسال در بناب اقدام كنيم. 
محسن محمودي در شهرس��تان بناب با بيان اينكه 

شاهد كاهش يك درصدي جرايم سايبري در استان 
هستيم؛ اظهار داشت: آذربايجان شرقي جزو پنج استان 
كشور است كه در بحث فضاي سايبري درگير است ولي 
با همت و تالش عزيزان در پليس فتا شاهد كاهش يك 
درصدي جرايم سايبري در اين استان هستيم.  وي با 
ارائه گزارشي از فعاليت هاي پليس فتا در استان، كاهش 
جرايم سايبري استان را نتيجه اقدامات هوشمندانه 

اصحاب رسانه، همكاري مسئوالن، ارائه آموزش هاي 
الزم به شهروندان، آگاه سازي والدين، تدابير فرماندهي 
انتظامي اس��تان مبني بر توسعه اقدامات پيشگيرانه 
توسعه محور در راس��تاي كاهش جرايم بسيار مؤثر 
دانس��ت و افزود: ما بايد با فرهنگ س��ازي به سمت 
پيش��گيري حرك��ت كني��م.   رئيس پلي��س فتاي 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه استاندارد رسيدگي به 

پرونده هاي جرايم سايبري در كش��ور 37 روز است؛ 
گفت: توانس��ته ايم اين مدت را به ۱2روز در اس��تان 
كاهش دهيم. وی با تأكيد بر جلوگيري از نشر اكاذيب 
در س��ايت هاي خبري و كانال هاي تلگرامي تصريح 
كرد: شهروندان محترم در اين راستا دقت كرده و هر 
خبري را باور نكنند و صرفاً اخبار را از خبرگزاري ها و 

سايت هاي معتبر پيگيري كنند.

هشدار در خصوص افزايش كانال هاي همسريابی در آذربايجان شرقي
  آذربايجان شرقي 
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