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ایــــران زمین

گوناگون

ساماندهي مسير گردشگري جنگل دريايي حرا

مس��ير گردشگري ورودي به جنگل دريايي «حرا» در جزیره قشم هرمزگان به
منظور رونق اقتصادي بوميان ساماندهي خواهد شد.
به گ��زارش ش��بکه اطالعرس��اني جامع��ه درياي��ي ايران(مان��ا) «حميدرضا
محسن پور» مدير ژئوپارک سازمان منطقه آزاد قشم گفت :با اين اقدام قصد داريم،
عالوه برجلب بيشتر رضايت گردشگران نسبت به وجود امکانات مناسب گردشگري
در مسير ورودي به جنگل دريايي حرا ،شرايطي فراهم کنيم تا با حضور گردشگران
در اين منطقه فرصتي براي رونق اقتصادي جامعه محلي ازطريق صنعت گردشگري
فراهم شود.

سال بیستویکم شماره 6027
دوشنبه  23شهریور 1394

انعقادتفاهمنامه
همکارياصفهان
با  2استان اوکراين

فرود پرندگان مهاجر در تاالب بينالمللي ميانكاله

نخس��تين گ��روه پرن��دگان مهاجر
ب��ا جمعي��ت 20هزار قطع��ه بهمنظور
زمس��تانگذراني به ت��االب بينالمللي
ميانكاله مازندران وارد شدند.
«زمان رضا احم��دي» رئيس اداره
حفاظ��ت محيط زيس��ت شهرس��تان
بهش��هر در گفتوگ��و با ايس��نا اظهار
داشت :با سرد شدن هوا در مناطق شمالي درياي خزر تا مناطق سيبري ،مهاجرت
پرندگان براي زمستانگذراني آغاز شده است .اين گروه از پرندگان شامل خوتكاي
معمولي و ابرو س��فيد ،اردك نوك پهن ،سرسبز ،باكالن و گيالن شاه و انواع ديگر
پرندگان را شامل ميشود.

آخرين چشمه «پريشان» خشک شد

چش��مه «بنگ» قلب درياچه پريش��ان بود که گرماي هوا و کشاورزي بيرويه
ط
اط��راف ت��االب آن را از کار انداخت« .علمدار علمداري» کارش��ناس حوزه محي 
زيس��ت پيرامون خشک شدن چشمه بنگ به مهر گفت :خشکشدن اين چشمه
ت محيطي نگرانکننده است.علمداري با اشاره
بهعنوان يک بحران و فاجعه زيس�� 
به اينکه در چش��مه بنگ هميش��ه ميزاني آب ثابت وجود داش��ته ،اظهار داشت:
درياچه پريش��انبهعنوان مهمترين درياچه آب شيرين ايران داراي اهميت زيادي
است اما در چند سال گذشته بهدليل برداشتهاي بيرويه و خشکسالي با بحران
دستوپنجه نرم کرده است.

شناسايي گونه جديدي از پرنده جغد در ايران

گونه جديدي از راسته جغدسانان كه تاكنون گزارشي از وجود آن در ايران
ارائه نشده بود ،در اطراف باغ «وكيل آباد» شهر مشهد مشاهده شد.
به گزارش ايرنا« ،حميد صالحي» مديركل سازمان حفاظت محيط زيست
خراس��ان رضوي در اين باره گفت :پيش از اين احتمال ضعيفي از حضور اين
گونه در جنوب كش��ور ميرفت ،اما هرگز مش��اهده و مستندس��ازي نشد لذا
مشاهده و ثبت تصاويري از آن در واقع يك گونه جديد را به فهرست پرندگان
ايران اضافه كرد .اين گونه از جغد با جثه متوس��ط و چش��مان نارنجي شبها
كام ً
ال فعال است و از پستانداران كوچك ،خزندگان و حشرات تغذيه ميكند.

ساوجبالغ گرفتار پديده زمين خواري

با توجه به فعاليت گس��ترده افراد سودجو و فرصت طلب در عرصه تصرف
و تغييرکاربري اراضي کشاورزي درساوجبالغ 750 ،هکتار از اراضي کشاورزي
مرغوب اين شهرس��تان که ساخت و س��از غير مجاز در آن صورت گرفته بود،
توگو با ايرنا،
آزادسازي شد« .ابوالقاس��م پاليزگير» فرماندار ساوجبالغ در گف 
افزود :ساوجبالغ به واسطه داشتن  29هزار و  500هکتار اراضي زراعي و باغي
مرغوب قطب کشاورزي البرز محسوب ميشود و در سالهاي گذشته ،اراضي
مرغوب آن با پديده تصرف و ساخت و سازهاي غيرمجاز از سوي افراد سود جو
و فرصت طلب مواجه شد و آسيب جدي ديد.

جلسه ای برای مشکالت 100واحد صنعتي قزوين

مشکالت  100واحد صنعتي و معدني استان قزوين در ستاد تسهيل امور و
پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرکهاي صنعتي اين استان بررسي شد.
«علي محمد زماني» رئيس هيأت مديره خانه صنعت ،معدن وتجارت استان
توگو با ايرنا ،بررسي علل رکود ،موانع اشتغال ،اختالفات اجتماعي
قزوين در گف 
نيروي کار ،کمک به تکميل و راهاندازي واحدهاي توليدي ،مشکالت واحدهاي
توليدي با دس��تگاههاي اجرايي و کمک به صادرات اس��تان را از موضوع هايي
دانست که در اين کارگروه مورد بررسي قرار ميگيرد.

پيشبيني بارندگي در شمال و جنوب كشور

سازمان هواشناسي از وقوع پديده گرد و خاك و كاهش ديد افقي در منطقه
زابل و بارشهاي پراكنده در استانهاي جنوبي ،شرقي و تهران خبر داد.
«كبري رفيعي» كارشناس سازمان هواشناسي گفت :امروز دوشنبه و فردا
سهش��نبه هم بارشها به صورت رگبار و گاهي همراه با رعد و برق و وزش باد
فقط براي دامنههاي زاگرس مركزي و جنوبي پيشبيني ميشود.

ایران و مردم

واحدهاي توليدي و صنعتي استان فارس جان دوباره ميگيرد

ش�يراز  -بهن�ام احمديسياس�تهاي التهاب زدايي دول�ت تدبير و اميد از
فض�اي اقتصادي موجود و تالش توأم با راهکارهاي برون رفت از رکود حاکم بر
فضاي اقتصادي استان فارس بهوسيله مديران کاردان و مجرب ،جان دوبارهاي
به کالبد نيمه جان واحدهاي توليدي و صنعتي اين اس�تان تأثيرگذار در کشور
بخشيده است .بيان اقدامهاي جهشي در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان
که  3ماه بيشتر از تش�کيل آن نميگذرد و تأکيد استاندار جديد بر راهاندازي
توگوي صنعت و معدن نويد آيندهاي روش�ن را در حوزه اقتصادي
ش�وراي گف 
اين اس�تان می دهد .کارشناس�ان براين باورند شکسته ش�دن فضاي رکودي
حاکم بر حوزه صنعت و توليد فارس درس�ايه سياس�تهاي دولت موجب شده
يک بار ديگر دس�ت اندرکاران عرصه اقتصادي اين اس�تان گامهاي استوارتر

بازديد از مجموعه تاريخي -طبيعي بيشابور در شهرستان کازرون فارس ،روز
 24شهريور ماه براي عموم عالقهمندان رايگان خواهد بود.
به گزارش ايسنا ،مجموعه بيشابور روز  24شهريور ماه سال  1310در فهرست
آثار ملي ايران ثبت ش��ده و امسال در اين روز بازديد از بيشابور رايگان اعالم شده
است.ش��هر بيشابور به دس��تور شاهپور اول ،دومين پادش��اه سلسله ساسانيان در
شهرستان کازرون ساخته شد و تاريخ ساخت آن بر اساس کتيبه پهلوي ستونهاي
يادبود ،مربوط به سال  262ميالدي است.در اين شهر باستاني  200هکتاري آثاري
چون معبد آناهيتا ،ستونهاي يادبود ،تاالر تشريفات ،ايوان موزاييک و خيابانهايي
متعلق به دوره ساساني وجود دارد.
بهمنظور کوتاه کردن دس��ت افراد س��ودجو و فرصتطل��ب از عرصههای ملی
س��اخت و س��ازهای غیرمجاز در اراضی ملی شهرستان بیلهسوار در استان اردبیل
تخریب شد«.محمد زنده» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیلهسوار اظهار
داشت :افراد فرصتطلب اقدام به ساخت 3باب بنای غیربومی و  2مورد حصارکشی
غیرمجاز در اراضی ملی واقع در قش�لاق داالن فرهنگ شهرستان بیلهسوار کرده
بودندکه پس از دریافت حکم قضايی و با همکاری نیروی انتظامی و با اس��تفاده از
یک دستگاه لودر ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه تخریب شد.

اصفهان  -خبرن�گار «ايران» تفاهمنامه همکاري ات��اق بازرگاني اصفهان با اتاق
بازرگاني  2استان «خرسون » و «دونتسک» اوکراين براي مشارکت در کشت برون مرزي
منعقد شد .اين تفاهمنامه همکاري در حاشيه نشست بررسي فرصتهاي تجاري و سرمايه
گذاري در اصفهان و اس��تان خرس��ون اوکراين امضا شد و موضوع آن ،کشت برون مرزي
کشاورزان اصفهاني در اوکراين است« .سيد عبدالوهاب سهل آبادي» رئيس اتاق بازرگاني

اصفهان در اين نشست گفت :با توجه به کمبود منابع آبي و زمينهاي حاصلخيز در استان
اصفهان ميتوان از ظرفيتهاي موجود در س��اير کشورها بويژه اوکراين بهره برد و ايران و
کشور ميزبان هر 2به سود و سرمايه گذاري قابل توجه برسند .با استفاده از نيروي متخصص
و امکانات استان اصفهان در خرسون و دونتسک اوکراين ميتوان از امکانات زمين و محيط
زيست کافي و با ظرفيت آنجا درباره کشت برون مرزي و سرمايه گذاري بهره برد.

با تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید و خروج از رکود

بازديد رايگان از مجموعه تاریخی  -طبیعی بيشابور

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بیلهسوار

darsinews@yahoo.com

ايجاد اشتغال با تزريق پول ممکن نيست
«محم��د صادق حميديان» رئيس انجمن مديران صنايع
فارس با بيان اينکه ايجاد اشتغال و کارآفريني نيازمند برنامه
ريزي و اقدامهاي حساب شده است و نميتوان با تزريق پول
و دادن تس��هيالت اش��تغال ايجاد کرد ،گفت :در گذشته هر
ک��س که طرح��ي را ارائه ميداد ،بدون بررس��ي آن و اينکه
توجي��ه اقتصادي دارد يا ندارد ،پول و تس��هيالت ميگرفت
و به علت بيبرنامه بودن بس��ياري از آنها امروز ورشکسته و
تعطيل شدهاند.
وي ،تعداد واحدهاي توليدي و صنعتي تعطيل ش��ده در
ف��ارس را  700واح��د اعالم ک��رد و ادامه داد :ع�لاوه بر اين
بسياري از واحدها نيز با حداقل ظرفيت فعاليت ميکنند.
وي ب��ا انتق��اد از وج��ود فرهن��گ حماي��ت از واحدهاي
مش��کل دارکش��ور ،افزود :حمايت از چنين واحدها و دادن
امتيازاتي مانند بخش��يدن بدهيهاي مالياتي و جرايم آنها و
اعطاي تس��هيالت ويژه به اين واحدها س��بب شده انگيزه و
رغبت به فعاليت در واحدهايي که خوب کار و فعاليت ميکنند از بين برود.
نسخه شفابخش
توگوي صنعت و معدن
«س��يد محمد علي افش��اني» اس��تاندار فارس هم تشکيل ش��وراي گف 
در اس��تان و خروجيه��اي کارشناس��ي اين ش��ورا را در ب��رون رفت واحدهاي تولي��دي و صنعتي
از وضعي��ت کنون��ي مؤثر دانس��ت و در اين باره گف��ت :رفع موانع موجود در صناي��ع از اولويتهاي
مه��م دول��ت ب��وده و در وزارت کش��ور ني��ز کارگروه��ي وي��ژه در راس��تاي اي��ن برنامه تش��کيل
شده است.
وي ب��ا بي��ان اينکه حفظ صنايع در فارس از اهميت بااليي برخوردار اس��ت ،تصريح کرد :قبل از
اينکه به دنبال کلنگزني صنعت جديد باشيم بايد به فکر صنايع مشکل دار و رفع مشکالت آنان بود.
واحدهاي مختلف صنعتي در استان دستهبندي شده و براساس اولويتها در حد امکانات موجود براي
رفع موانع و مشکالت آنان برنامهريزي خواهد شد.

معادن زغال سنگ مازندران در آستانه تعطيلي
با کاهش تعرفه واردات فروس��يليسها ،معادن زغالس��نگ
مازندران در آستانه تعطيلي قرار گرفتهاند.
به گزارش ايس��نا«مصطفي نائيجي» رئيس انجمن معدن خانه
صنعت ،معدن وتج��ارت مازندران افزود :زغالس��نگهاي منطقه
آمل و غرب مازندران بيش��تر حرارتي و نيمه کک ش��و هستند که
در کارخانههاي توليد فروس��يليس و فروآلياژها کاربرد دارند .زغال
س��نگ فرآوري ش��ده به ذوب آهن و فوالد مبارکه اصفهان ارسال
ميش��ود که متأس��فانه رکود بازار و بازنگش��تن بموقع نقدينگي
باعث دپوش��دن آهنآالت و س��اير محصول نهاي��ي در کارخانهها
شده است.
نائيجي از دپوشدن  20هزار تن فروسيليس در کشور خبر داد و
تصريح کرد :اما درهمين شرايط سخت ،تعرفه واردات فروسيليسها
کاهش يافت که آمارها نشان ميدهد21،هزار تن فروسيليس اخيراً
به کشور وارد شده است به همين دليل از مسئوالن و دستگاههاي
ذيربط درخواست داريم شرايط معادن زغال سنگ را بخوبي رصد
کرده و به حمايت و پشتيباني از اين واحدها ادامه دهند.
وي با بيان اينکه هزينه نگهداري معادن باالس��ت و اين معادن
عمدتاً در مناطق دوردست و در زير زمين واقع شدهاند که به همين
دليل هزينه استخراج زغال سنگ نيز افزايش مييابد ،عنوان کرد:
به جهت برگشت طوالني مدت نقدينگي از مديران ذيربط و دخيل
در اين مس��أله درخواس��ت داريم به نوس��ازي و ايمني و بهداشت
اينگونه معادن توجه خاص داش��ته و تسهيالت مناسب در اختيار
آنها قرار دهند.

 17شهريور 94روز موعود اجراي حكم تخريب
س��ازههاي باغش��هرهاي غير مجاز در فارس بود ،اما
آن گونه كه مس��ئوالن امر رواي��ت كردند ،لودري كه
در منطق��ه «دريم��ه» و «خالدآباد» بخ��ش داريون
شهرستان شيراز براي اجراي حكم رفت ،تهديد شد و
با فرار راننده اجراي حكم دستگاه قضا معطل ماند.
به گزارش ايرنا ،حكم مأموريت ماشينهاي تخريب
س��ازههاي ويالي��ي غيرمجاز در طبيعت موس��وم به
باغشهرها پيش از اين صادر شده بود كه اين اقدامها
در قالب مبارزه با زمين خواري صورت گرفته اس��ت.
باغشهر در فارس به بناهايي گفته ميشود كه افزون بر
داشتن حالت باغ ،داراي ساختمان و ديوارههايي است

در راس�تاي گذر از دوران انفعالي و يأس آور سالهاي دهه  80بردارند.به گفته
کارشناسان اقتصادي فارس ،گرچه 700واحد توليدي فارس تعطيل شده و برخي
واحدهاي ديگر نيز با حداقل ظرفيت خود کار ميکنند ،اما نگاه اميدوارانه توأم
با تالش جدي مديران جامعه براي س�رعت بخش�يدن به روند رفع موانع پيش
روي واحدهاي توليدي و صنعتي استان ،آيندهاي اميد بخش را پيش روي حوزه
اقتصادي فارس ترسيم کرده است«.فريبرز رضازاده» معاون امور صنايع سازمان
صنعت ،معدن و تجارت فارس با اشاره به اينکه رفع مشکالت واحدهاي صنعتي
استان بهطور جدي در دستور کار اين سازمان قرار دارد ،افزود :عمده مشکالت
اين واحدها به س�وء مديريت و بيتدبيريهاي گذش�ته باز ميگردد ،اما دولت
باوجود مشکالت مالي با جديت به دنبال رفع مشکالت اين واحدهاست.
گره گشايي از مشکالت  330واحد صنعتي
«علي همتي» رئيس س��ازمان صنعت ،مع��دن و تجارت فارس
هم از گره گش��ايي مشکالت  330واحد صنعتي استان خبر داد
ويادآور شد :در  2سال آغازين فعاليت دولت تدبير و اميد ،شمار
واحدهاي صنعتي مش��کل دار اين اس��تان از  570به  240واحد
رس��يده که اين امر بيانگر گره گشايي مشکالت اين تعداد واحد
صنعتي بوده اس��ت.حل مشکالت  240واحد صنعتي مشکل دار
باقي مانده در دستور کار کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان
ق��رار دارد.وی گفت :مش��کالت واحدهاي صنعت��ي هر هفته در
 2جلسه با نمايندگان بانک ها ،بيمه تأمين اجتماعي ،شرکتهاي
آب و برق و ...بررس��ي و راهکارهاي عملي براي برون رفت از اين
مشکالت تصويب ميشود .در سه ماه گذشته مشکالت  90واحد
توليدي کوچک و بزرگ استان در جلسات کارگروه تسهيل و رفع
موانع توليد ،مطرح شده است.
افتتاح طرح توسعه پتروشيمي مرودشت دردهه فجر
ب��ه گفته رئيس س��ازمان صنعت ،معدن و تج��ارت فارس با
اقدامات صورت گرفته در رفع موانع کاري صنايع اس��تان در2س��ال گذش��ته بخصوص  3ماهه امسال در
دهه فجر امس��ال ش��ماري از واحدهاي بزرگ صنعتي در استان به بهره برداري ميرسند که طرح توسعه
پتروشيمي با سرمايه گذاري  15هزار ميليارد ريال در شهرستان مرودشت از جمله آنهاست .شمار ديگري
از طرحهاي بزرگ صنعتي نيز در شهرکهاي صنعتي ،منطقه ويژه اقتصادي شيراز و ديگر نقاط استان به
مناسبت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي افتتاح خواهند شد.
حل مشکل واحدهاي سنگبري با تصويب اليحه ماليات در مجلس
همتي درخصوص حل مش��کل واحدهاي س��نگبري فارس و ديگر مناطق کش��ور که به خاطر اجراي
قانون ماليات بر ارزش افزوده در حالت رکود قرار گرفتهاند،گفت :با هدف برداشتن فشار از روي واحدهاي
تولي��دي ،دول��ت بزودي اليحهاي ب��ا موضوع ماليات تنظيم و براي تصويب به مجلس ش��وراي اس�لامي
تقديم ميکند.

انتقال  25هزار کل و بز برای درامان ماندن
از طاعون نشخوارکنندگان

براي درامان ماندن از بيماري طاعون نشخواركنندگان25 ،هزار
دام از ارتفاعات ميانبند «خرمنهسر» استان زنجان به ارتفاعات باالدست
در مرز بين گيالن و زنجان جابهجا و مستقر شدند.
«فضلاهلل دوستمحمدي»كارش��ناس مس��ئول يگان حفاظت
ادارهكل منابعطبيعي استان زنجان در گفتوگو با ايسنا تصريح كرد:
با شيوع طاعون نشخواركنندگان بين كل و بزهاي ساكن در منطقه
ط زيست درخواستي
ت محي 
شكار ممنوع خرمنهسر ،ادارهكل حفاظ 
مبن��ي ب��ر جابهجايي و خ��روج دام از اين محل كردن��د كه در اين
خص��وص تنها راهكاري كه وجود داش��ت جابهجايي و انتقال دامها
به ارتفاعات باالدس��ت بود .اگر دامها به مناطق پاييندس��ت منتقل
ميش��دند احتمال ابتالي آنها به اين بيماري كشنده وجود داشت،
به همين خاطر سعي كرديم با هماهنگيهاي بهعمل آمده بهترين
تصميم را اتخاذ كنيم تا هم از داشتههاي دامداران حفاظت كنيم و
هم اينكه به كمك محيطزيست بياييم.

بيتوجهي به استاندارد ساخت و ساز در اردبيل
تش��ديد مش��کالت متعدد ساخت و س��از در اردبيل در پي
بيتوجهي ارکان ناظر موجب شده چهارديواري امن ،خود در برخي
مواقع به تهديد جسمي و روحي ساکنان آن تبديل شود .تراکمهاي
غيرمجاز ،رعايت نکردن حريم ساختمانها براي تحمل باراضافي،
بيتوجهي به اس��تاندارد مصالح ساختماني ،غفلت از مصالح بومي
و درس گرفتن از اقتضائ��ات طبيعت ،بيتوجهي به انواع عايق ها،
س��اخت س��اختمان هايي که هيچ نردبان آتش نش��اني به آن قد
نميدهد ومهمتر ازهمه س��اخت بنا بيتوجه به حال همسايگان و
زيبايي منظر شهري معضلي است که به جان شهر اردبيل افتاده و
روز به روز زندگي شهري را با مشکل مواجه ميسازد.
در اين ميان نهادهاي ناظر و قوانين موجود س��د اين معضالت
نبوده و راه به حدي براي تخلفات هموار ش��ده که در برخي مواقع
همين نهادهاي ناظر بهعنوان بازيگر اين تخلفات متهم ميش��وند.
در وضعيتي که اردبيل ش��هري رو به رشد خوانده ميشود و تراکم
ساخت و سازهاي آن نسبت به چند  ۱۰سال قبل با جهش انفجاري
همراه است ،به نظر ميرسد به حدي بينظمي در ساخت و سازها
حاک��م بوده که امروز بعد از گذش��ت س��الها بيتوجهي نهادهاي
متولي را از خواب خرگوش��ي بيدار کرده و به دليل تبعات ساخت
و س��ازهاي نامطلوب برضرورت بازنگري در روند اجرايي سالهاي
قبل تأکيد داشته است«.عليرضا سليماني» رئيس کميسيون فني
وعمراني ش��وراي ش��هر اردبيل به مهر گفت :نبود سيستم چابک
و ضعفهاي مديريتي موجب ش��ده که عم ً
ال در س��اخت و سازها
 ۷۰درصد مقررات ملي ساختمان رعايت شود.

عزم مسئوالن فارس براي مبارزه با زمين خواري

كه يادآور ويال و استراحتگاه است .اين باغشهرها عمدتاً
در حومههاي شيراز ساخته شدهاند و قدمت برخي از
آنها به  20سال ميرسد .گفته ميشود صاحبان اين
اراض��ي با عنوان ايجاد باغ ،مجوز گرفتهاند ولي بعدها
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با سرپيچي از اين مجوز ،اقدام به ساخت وساز در اين
امالك كردهاند .به گفته «عبدالعلي كريمي» مدير امور
اراضي سازمان جهاد كشاورزي فارس ،در شيراز 350
رأي و در شهرس��تان سپيدان (همسايه غربي شيراز)
 370رأي قضايي براي پروندههاي تخلف اراضي صادر
شده و بايد سازههاي اين متخلفان قلع و قمع شود .با
چنين ارادهاي ،وعده تخريب سازههاي زمين خواران
ب��ر دامن طبيع��ت بارديگر براي روز پنجش��نبه 19
شهريور ماه نهايي ش��د .اما شب قبل از روشن شدن
لودرهاي در نظر گرفته ش��ده براي عمليات تخريب،
متخلفان و صاحبان باغشهرهاي غيرمجاز از محل انبار
نگهداري اين لودرها مطلع ش��ده بودند و با حضور در

آن انبار ،نخس��ت تجهيزات لودرها از جمله الستيك
آنه��ا را درآوردند و بعد ه��م لودرها را زنجير كردند و
در نهايت ،بر درگاه محل نگهداري آنها قفل زدند .اين
گون��ه بود كه لودرهاي در نظر گرفته ش��ده با ترفند
زمين خواران از حركت باز ايستادند.
«عل��ي القاص��ي مه��ر» رئيس كل دادگس��تري
فارس پنجشنبه  19شهريورماه در نشستي با جامعه
روحانيت شيراز از ابعاد مبارزه با زمين خواري سخن
گفت و اظهار داشت :برعزم خود مبني بر اجراي قانون
تأكيد دارم و وابستگي به جايي هم ندارم و اگر فرد در
سيستم قضايي نفوذي داشته تأكيد بر خشكاندن آن
نفوذ كردهايم.

مدارس کپري
سيستانوبلوچستان
جمعآوری میشود

 285مدرس��ه خشتي و گلي
و  47مدرس��ه کپري در سيس��تان
و بلوچس��تان وجود دارد که از اين
تعداد  11مورد بالاس��تفاده بوده و
ت��ا چند ماه آينده هم  21مدرس��ه
کپ��ري در اين اس��تان جمعآوري
ميشود.
به گزارش ايسنا« ،عليرضا نخعي»
مديرکل آموزش و پرورش سيستان
و بلوچس��تان در ش��وراي آموزش
و پرورش اس��تان افزود 22 :هزار و
 266کودک در دوره متوس��طه اول
س��ر کالس درس حضور ندارند که
از اين رق��م  12هزار نفر در جنوب
استان ساکن هستند که  5هزار نفر
از اواس��ط مهر و بيش از  6هزار نفر
به طرق مختلف س��ر کالس درس
حاضر خواهند ش��د و در اين ميان
از ظرفيت شبانهروزيها و آموزش
از راه دور نيز بيش از پيش استفاده
خواهيم کرد.

آلودگي رودخانههاي
گيالن و تلفشدن
بچه ماهيان

آلودگي برخ��ي از رودخانههاي

گي�لان به حدي اس��ت که نه تنها
در فرآين��د تخمري��زي و زادآوري
طبيعي ماهيان مولد اختالل ايجاد
ميکند ،بلکه هرساله درصد بااليي
از بچهماهي��ان بهدلي��ل آلودگ��ي
رودخانهها تلف ميشوند.
«اس��حاق ش��عباني » مديرکل
شيالت گيالن درخصوص تکثير و
زادآوري ماهيان استخواني در گيالن
در گفتوگو با ايس��نا تصريح کرد:
صيادان سال گذشته در فصل صيد
 3هزار و  800تن ماهي اس��تخواني
از دري��اي خ��زر صيد کردن��د ،اين
درحالي اس��ت که براساس شواهد
 4هزار تن ماهي بهصورت غيرقانوني
و پس از پايان فصل صيد و در دوره
تکثير و زادآوري اين ماهيان از دريا
و رودخانهه��اي گيالن صيد ش��ده
که بخش زيادي از آنان ماهي مولد
بوده اس��ت.وي با اشاره به اينکه در
فصل صيدي که گذش��ت ،مأموران
يگان حفاظت شيالت گيالن 423
صي��اد غيرمج��از را دس��تگير و به
مراجع قضايي تحويل دادند ،افزود:
با وج��ود نظارت ش��يالت ،بهدليل
گس��ترده بودن دريا باز هم ش��اهد
صيد غيرمجاز ماهيان هستيم.

 5اثر تاريخي تفرش
در معرض تخريب

 5اثر تاريخي ثبت شده تفرش در
استان مركزي در وضعيت نامناسبي
ق��رار دارد و در ص��ورت رس��يدگي
نكردن بزودي به طور كامل تخريب
ميشود« .علي حيدري» رئيس اداره
مي��راث فرهنگي ،صنايع دس��تي و
توگو با مهر
گردشگري تفرش در گف 
اظهار داش��ت :اين بناها ش��امل برج
تاريخي وثوق ،حمام تاريخي <فم> و
 3منزل تاريخي عباس��قلي ميرپنج،
ميرشكرايي و منزل تاريخي منسوب
به حكيم و شاعر نظامي است كه در
صورت ترميم نش��دن و بهسازي به
طور كامل تخريب خواهند شد.

گزارش مصور

عکس :مژده موذن زاده  -ایسنا

عكس :امير قادري -تسنيم

جشنواره بازیهای بومی در استان مرکزی
جشنواره بازیهای بومی استان مرکزی و همایش پیادهروی خانوادگی
در بوستان امیرکبیر اراک با استقبال شهروندان مواجه شد.

عکس:سید مصلح پیر خضرانیان -ایرنا

گروهی از مردم با توزیع
شبانه غذا در میان افرادی که
دچار آسیب های اجتماعی
هستند ،به کمک آنان در
کرمان شتافتند.

صعود زنان کوهنورد به قله «آبیدر» سنندج
صعود سراس��ری زنان کوهنورد کش��ور با ش��عار(صعود برای صلح) از پارک
کودک سنندج به سوی قله «آبیدر» این شهر انجام شد.

عکس  :آزاد -فارس

توزیع غذا بین آسیب
دیدگان اجتماعی
در کرمان

ساخت سرپناه برای خانواده نیازمند دیواندره ای
 11ماه پیش گزارش��ی از زندگی تلخ خانوادهای در روستای «شالیشل» از
توابع شهرس��تان دیواندره منتشر شد که نتیجه آن ایجاد سرپناهی امن و گذر
زندگی آن خانواده از شرایط سخت شد.

