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معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
لرســتان گفت: در حال حاضر پرورش بالغ بر ۳۰ نوع گیاه 

دارویی توسط این سازمان در استان حمایت می شود.
جواد صالحیان در گفت وگو با ایســنا با اشاره به این که 
چند ســالی اســت که کش گیاهــان دارویی در اســتان 
باب شــده، اظهار کرد: باتوجه به شــرایط آب  و هوایی و 
کوهستانی بودن بیشــتر مناطق استان، زمینه خوبی برای 

پرورش گیاهان دارویی در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: حدود ۲۰۰۰ گونه گیاه خود رو در استان 
شناسایی شده که از این تعداد ۳۰۰ گونه دارویی است که 
نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل لرستان در زمینه پرورش 

گیاهان دارویی است.
صالحیــان عنوان کــرد: پرورش گیاهــان دارویی چند 
سال اســت که در استان باب شده که با این مدت کم جز 

استان های برتر در کشور هستیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
لرســتان با اشــاره به این که در حال حاضر پرورش بالغ بر 
۳۰ نوع گیاه دارویی توســط این سازمان در استان حمایت 
می شود، بیان کرد: در این زمینه مباحث آموزشی و ترویجی 
را انجام داده و کل اندام تکثیری گیاهان دارویی مانند ساقه، 
پیــاز، دانه، بذر و ... را تقریباً به صــورت رایگان در اختیار 

کشاورزان قرار می دهیم.
وی با اشــاره به این که در حال حاضر روی کشــت سه 
گیاه زعفران، موسیر و گل محمدی در استان تأکید داریم، 
ادامه داد: االن ۹۰۰ هکتار زمین در سطح استان زیر کشت 
گل محمدی داریم که بیشــتر آن در شهرســتان الیگودرز 

اســت. صالحیان با اشاره به این که ساالنه ۱۵ هزار تُن گیاه 
دارویی در استان تولید می شود، افزود: ۵۶۰۰ هکتار زمین 
زیر کشت داریم که سال گذشته حدود ۳۰۰۰ هکتار ِکشت 
داشتیم، این نکته را باید در نظر گرفت که برخی از گیاهان 

چندساله هستند.
 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
لرستان با اشــاره به این که عالوه براین براساس اعتبارات 

که در دست داریم به کشــانی که گیاهان دارویی کشت 
می کنند تســهیالت با کارمزد ۴ درصد می دهیم، عنوان 
کــرد: معضل اصلی ما این اســت که در اســتان صنایع 

تبدیلی نداریم.
وی ادامــه داد: یکی از محصوالت گیاهــان دارویی ما 
زعفران اســت که در استان ۴۲۰ هکتار زیر کشت آن رفته 
و چیزی حــدود ۱۱۰۰ کیلوگرم تولید در ســال دارد اما 

کتأسفانه به جز بســته بندی های خانگی، بسته بندی ویژه 
ایــن محصول که بتوان آن را به عنوان برند اســتان معرفی 

کرد نداریم.
صالحیان با اشــاره به کشــت گل محمدی در اســتان، 
تصریح کرد: این محصول اگر تر برداشت شود عملکرد آن 
بین یک تا ســه تُن در هکتار است که هر کیلوگرم آن ۱۵ 
تا ۲۰ هزار تومان خریداری می شــود اما چون در اســتان 
دســتگاه ها فرآوری گالب گیری نداریم افرادی در کاشــان 

گل ها را پیش خرید می کنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
لرســتان تأکید کرد: در حال حاضر هر لیتر اســانس گل 
محمدی در بازار حدود ۱۵۰ میلیون تومان اســت که اگر 
دســتگاه های فرآوری آن فراهم شــود می تواند ارز آوری 
زیادی برای اســتان داشته باشــد، که در حال حاضر یک 
شــرکت در شهرستان الیگودرز که بیشــترین سطح زیر 
کشت گل محمدی در استان را دارد، دنبال توسعه کشت 

این محصول  و صنایع مرتبط با آن است.
وی عنــوان کرد: در زمینه تولیــد گیاهان دارویی یک 
برنامه ۱۰ ســاله داریم که طی آن ســاالنه ۱۸۰۰ هکتار 
زمین زیر کشت گیاهان دارویی با اولویت زعفران، موسیر و 
گل محمدی رود که از این مقدار ۹۰۰ هکتار از ارضای ملی 

و ۹۰۰ هکتار از اراضی زراعی کم بازده باشد.
صالحیان با اشاره به خشکسالی هایی که در پیش داریم، 
عنوان کرد: گیاهان دارویی از نظر آبی کم توقع هســتند و 
عالوه بر شــرایط آبی درآمد میانگین هر هکتار ۴۰ تا ۵۰ 

میلیون تومان دارند.

مدیرکل انتقال خون استان اردبیل گفت: شاخص اهدای 
خون در استان اردبیل ۳۰ در یک هزار نفر است در حالی که 

این شاخص در کشور ۲۵ در یک هزار نفر می باشد.
شراره دژکام ۲۶ خرداد در مراسم گرامیداشت روز جهانی 
اهداکنندگان خون در اردبیل اظهار کرد: ۱۴ ژوئن به نام روز 
اهدای خون نامگذاری شــده و دلیل آن بزرگداشت کاشف 
گروه های خونی در دنیاســت که امسال نیز با شعار اهدای 

خون تو تپش قلب جهان این ایام گرامی داشته می شود.
وی تصریح کرد: با تدارک و تهیه هر کیسه خون امکان 
نجات ســه نفر مهیا می شود و از همین رو ارزش و اهمیت 
اهدای خون با تالش افراد سالم بیش از گذشته نمایان است 
و ضرورت دارد افراد جامعه که از ســالمت کامل برخوردار 
هستند، ساالنه حداقل دو مرتبه اهدای خون را داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون استان اردبیل گفت: با توجه به اینکه 
۱۰ درصد حجم بدن انسان خون است که ۴.۵ تا ۵.۵ لیتر 

خون را شامل می شود، اهدای بخشی از این خون می تواند 
سالمت او را تضمین کند به شرط آن که این خون اهدایی 
عاری از بیماری هایی همچــون هپاتیک B، C و یا اچ.آی.

وی باشد.
دژکام افزود: افرادی که به صورت مســتمر اهدای خون 
می کنند در ســامانه پیامکی به صورت مرتب فراخوان شده 
و اهــدای خون را انجام می دهند که ما در اســتان اردبیل 
ذخیره خون مناســب را داریم و هیچ مشکلی در این زمینه 

وجود ندارد.
وی میانگین اهدای خون را در کشور ۲۵ در یک هزار نفر 
اعالم کرد و ادامه داد: این میانگین در استان اردبیل به ازای 
هر یک هزار نفر ۳۰ نفر اهداکننده خون اســت که یک آمار 

باال به حساب می آید.
دژکام در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: 
در برخی از ایام سال ذخیره خونی در استان به حدی است 

که ما در صورت نیاز به سایر استان ها نیز ارسال می کنیم تا 
کمبود آنها جبران شود.

وی اضافه کرد: البته در استان اردبیل ما به همه گروه های 
خونی نیاز داریم اما با توجه به شــرایط اقلیمی این استان 
اغلب گروه های خونی در اســتان اردبیل از نوع منفی بوده 
و به همین دلیل ما به این گروه های خونی نیازمند هستیم.

دژکام بیان کرد: بر اساس فراخوانی که به صورت مرتب 
در طول سال انجام می شود ما اهدای خون را از افراد جامعه 
انجام می دهیم و در صورت نیاز فرآورده های خونی به ویژه 
پالکــت را جداســازی کرده و به مصرف بیمــاران نیازمند 

می رسانیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ســه پایــگاه انتقال خون 
در شهرســتان های پارس آباد، مشگین شهر و خلخال و یک 
پایگاه ثابت در اردبیل و همچنین پایگاه سیار خونگیری به 
شــکل اتوبوس در اردبیل فعال اســت که در ایام کرونا نیز 

ســعی کردیم فعالیت های خودمان را با رعایت پروتکل های 
بهداشتی ادامه دهیم. دژکام در مورد پالسما درمانی و تهیه 
این فرآورده خونی اظهار کرد: در ۱۵ ماه گذشــته بیش از 
۳۶۰ مورد پالســما برای بهبود بیماران کرونایی در اختیار 
مراکــز درمانی قرار گرفــت که نحوه گرفتن پالســما نیز 
همچون اهدای خون شرایط خاصی را داشته و ما با رعایت 
این شرایط سعی کردیم تا پالسمای بیماران بهبود یافته را 

بعد از ۲۸ روز دریافت کنیم.
مدیرکل انتقال خون استان اردبیل تصریح کرد: همچنان 
این روند دریافت پالسما و ذخیره سازی آن انجام می شود تا 

در صورت نیاز بتوانیم به بیمارستان ها ارسال کنیم.
وی اهدای خون را یک نیاز دائمی و همیشگی برشمرد و 
گفت: با توجه به اینکه بیماران هموفیلی و تاالسمی نیازمند 
خون مداوم هستند، ما همواره بر اهدای خون از سوی افراد 

سالم تأکید داریم.

طی سال های گذشــته روستاهایی با جمعیت دو و سه 
هزار نفر و کمتر و بیشتر از این به شهر تبدیل شده اند ولی 
روســتای دهقاید با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر هنوز یک 

روستا باقی مانده است.
به گزارش مهر، تبدیل روســتا به شــهر می تواند ضمن 
افزایــش میزان اعتبــارات تخصیصی، زمینه ســاز اجرای 
طرح های جدید ملی و اســتانی باشد که سرعت توسعه آن 

را توسعه می بخشد.
روســتای دهقاید در شهرستان دشتســتان به عنوان 
بزرگترین روستای استان بوشهر با مشکالت فراوانی روبرو 
اســت که باید نگاه بهتری از سوی مسئوالن به این روستا 

صورت گیرد.
از مهمترین مشکالت روستای دهقاید می توان به کمبود 
اعتبــار برای اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی اشــاره کرد؛ 
پروژه هایی که گاهاً با پیشرفت خوبی هم روبرو بوده ولی به 

علت کمبود اعتبار متوقف شده اند.
کمبود زیرساخت ها در دهقاید

رئیس شــورای اسالمی روســتای دهقاید در ارتباط با 
مشکالت این روســتا اظهار داشت: یکی از مطالبات اصلی 
مردم این روستا تبدیل آن به شهر است؛ موضوعی که علی 

رغم وعده مسئوالن تاکنون محقق نشده است.
محمــد احمدزاده بیــان کرد: برای اجــرای پروژه های 

عمرانی تحت فشــار هســتیم و با کمبود اعتبارات روبرو 
هستیم که باعث شــده تا نتوانیم پروژه ها را تکمیل کرده 
و به بهره برداری برســانیم. وی تکمیل پارک این روستا با 
پیشــرفت ۷۰ درصدی را نیازمند ۲۰ میلیارد ریال دانست 
و خاطرنشــان کرد: دهقاید فضای ســبز ندارد و ساخت و 

تکمیل این پارک از نیازهای اساسی است.
رئیس شورای اسالمی روستای دهقاید با اشاره به عبور 
ســه دره فصلی از وسط روستای دهقاید، افزود: این دره ها 
نیاز به دیوارچینی دارند که ۱۲ میلیارد ریال نیز برای این 

طرح نیاز است.
وی با اشــاره به اینکه بودجه روســتای ۱۲ هزار نفری 
دهقایــد به اندازه هفــت هزار نفر تزریق می شــود گفت: 
وضعیت آب کشــاورزی و آب شــرب در دهقاید مناسب 

نیست و باید برای آن چاره اندیشی شود.
احمدزاده به کمبود فضای آموزشی در روستای دهقاید 
اشــاره کرد و ادامه داد: در این روستا مقطع دوم متوسطه 
نداریم و همه دانش اموزان برای تحصیل خود با مشــکل 

روبرو هستند.
نابودی کشاورزی به خاطر کم آبی

یکی دیگر از اعضای شــورای اسالمی روستای دهقاید 
گفت: کشاورزان ما بیش از ۳۵ هزار اصله نخل دارند ولی بی 

آبی باعث شده تا این نخل ها در شرف نابودی قرار گیرند.

باصولی تصریح کرد: برای نجات کشــاورزی در دهقاید 
باید منابع آبی الزم در باغات تأمین شود و سیستم آبیاری 

دهقاید تحویل اداره منابع آب شود.
وی با اشاره به اینکه روســتای دهقاید نیازمند ماشین 
آتش نشــانی است، تصریح کرد: پل ورودی دهقاید رمپ و 
بازو ندارد و این موضوع عبور و مرور مردم را با مشکل جدی 

روبرو کرده است.
این حجم از مشکالت شایسته دهقاید نیست

نماینده مردم شهرســتان دشتستان در مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به مشکالت متعدد در دهقاید گفت: این 
حجم از مشــکالت و کمبودها شایسته بزرگترین روستای 

استان بوشهر نیست.
ابراهیم رضایــی اضافه کرد: روســتای دهقاید علیرغم 
موقعیــت خــاص و جمعیت باالیی که دارد، با مشــکالت 
فراوانی روبرو اســت که اصاًل در شأن این روستا و مردم آن 
نیست و باید تالش بیشتری برای رفع این مشکالت صورت 
گیرد. وی با بیان اینکه دهقاید ســال ها پیش باید به شهر 
تبدیل می شد افزود: جمعیت این روستا سه برابر برخی از 
شهرهای استان است ولی هنوز تبدیل به شهر نشده است.

نماینده مردم شهرســتان دشتستان در مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: برای تبدیل دهقاید به شهر از طریق 
وزارت کشور و استانداری بوشهر پیگیری هایی را داشته ایم 

و همچنان با همه توان برای استقرار شهرداری در دهقاید 
تالش می کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی مسائل حقوقی مانع از تحقق 
این امر شــده اســت، ادامه داد: در داخل استان باید این 
مســئله را حل کنیم و جدی تر از گذشته پیگیر این مهم 

باشیم.
رضایی با اشــاره به اینکه نداشتن مقطع متوسطه دوم 
در دهقاید مایه تأســف است، بیان کرد: تالش می شود تا با 
اســتفاده از ظرفیت نوسازی مدارس و همچنین مسئولیت 
اجتماعــی دســتگاه هایی نظیــر بانک ها، زمینــه تقویت 
زیرساخت های آموزشی برای استقرار مقطع دوم متوسطه 

در دهقاید فراهم شود.
وی از پیگیری برای تکمیل زیرساخت ها از جمله سنگ 
چینی مســیر رودخانه های فصلــی در دهقاید خبر داد و 
بیان کرد: زیرســاخت های روستای دهقاید باید متناسب با 

جمعیت و وسعت آن تقویت شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، 
ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آتش سوزی های 
امسال در این استان تاکید کرد که اگر تصمیم 
درستی برای حفاظت از منابع طبیعی و طبیعت 
فارس گرفته نشود، طی چند سال آینده چیزی 

از محیط زیست فارس باقی نخواهد ماند.
عبدالحسن صمدنژاد چهارشنبه ۲۶ خرداد 
در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه  فارس 
اعالم کرد که از ابتدای امســال تاکنون ۱۱۷ 
مورد حریق در اســتان ثبت شــده که طبق 
نقشه های دقیق هوایی ۱۰ هزار هکتار از اراضی 
تحت پوشــش منابع طبیعی فــارس در آتش 

سوخته است.
او اضافه کــرد: این اداره کل در بخش هایی 
چون؛ تجهیزات، نیروی انسانی ماشین آالت و 
اعتبارات مورد نیاز تامین آب و غذای نیروهای 

امدادی نیازمند همراهی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس 
ادامه داد: این اســتان در حوزه آتش ســوزی 
منابع طبیعی به ۲۷۴ بلوک بحرانی تقســیم 
بندی شده که در هر یک از این مناطق حداقل 
به یک نیروی انسانی و موتورسیکلت نیاز است 
که بصورت مستمر گشت زنی کند در صورتی 
که اکنون کمترین امکانــات در اختیار منابع 

طبیعی فارس نیست.
صمدنژاد عنوان کرد: نیروهای منابع طبیعی 
و دوستداران محیط زیست با به خطر انداختن 
جان خود از ایــن میراث طبیعی حفاظت می 

کنند.
او همچنین خاطرنشــان کرد که شــامگاه 

گذشته ســه شنبه ۲۶ خرداد یکی از نیروهای 
منابع طبیعی فارس حین خاموش کردن آتش 
به دلیل محاصره دود بی هوش شد و نیروهای 
دیگر اتفاقی او را پیدا کردند و از مرگ حتمی 

نجات دادند.
 ۸۵ درصد اعتبارات فارس 

متمرکز ملی است
استاندار فارس نیز در ادامه این جلسه تاکید 
کرد: دستگاه های اجرایی واحدهای شهرستانی 
خود را توجیــه کنند که در کمیته های برنامه 

ریزی شهرستان ها فعال باشند.
عنایــت اهلل رحیمی با بیان اینکه ۸۵ درصد 
اعتبارات فارس متمرکز ملی است و ۱۵ درصد 
آن در اختیار اســتان قرار داده می شود، افزود: 
اختیاراتــی که ما داریــم در حد ۳ تا ۵ درصد 
هم نیست و براساس دستورالعمل بودجه باید 

اعتبارات، هزینه شود.
رحیمــی با بیان اینکه در ســاختار بودجه 
ریزی باید تغییراتی ایجاد شــود.بر لزوم تالش 
بــرای به نتیجه رســیدن پروژه های نیمه تمام 
تاکید و اضافه کرد: نباید به دنبال تعریف پروژه 

جدید نباشیم.
اســتاندار فارس به موضــوع بحران آب در 
شرایط فعلی هم اشاره و بیان کرد: ۱۴ شهر و 
بیش از۵۰۰ روستای فارس در وضعیت بحرانی 
قرار دارند و باید با کمک به آبفای اســتان، به 

عبــور از این چالش در روزهای پیش رو کمک 
کرد.

آتش سوزی ممسنی عمدی بوده است
همچنیــن  مدیر روابط عمومــی اداره کل 
منابع طبیعی فارس با اســتناد به بررسی های 
انجام شده توسط کارشناسان این اداره، اعالم 
کرد که یک دامدار ساکن شهرستان ممسنی 
بــا آتش زدن اراضــی مرتعی تنــگ آب این 
شهرستان موجب تخریب و خسارت شدید به 
درختان جنگلی و عرصه های منابع طبیعی شد.

آرش مهدی در تشــریح ایــن خبر گفت: 
دامدار متخلف ســاکن این منطقه )تنگ آب 
ممســنی ( به قصد تبدیل عرصه ها به باغ دیم 
با آتش کشــیدن عرصه هــای جنگلی بلوط و 
بنه بصورت عمدی موجب ســوختن و از بین 
رفتن پوشش های گیاهی و جانوری و گونه های 
ارزشمند مرتعی)بوته های گون( و درختچه های 

جنگلی شد.
به گزارش ایســنا به نقــل از منابع طبیعی 
فارس، مهدوی خاطرنشــان کــرد: این دامدار 
سابقه دار از سالیان پیش به صورت غیر قانونی 
و بدون مجوز وارد محدوده مراتع این شهرستان 
شده و با همکاری فرزندانش اقدام به چرای غیر 
مجاز و بــدون پروانــه دام می کردند. این فرد 
متخلف عالوه بر قطــع درختان بلوط اقدام به 
تولید غیر مجاز زغال در این منطقه کرده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری تصریح کرد: با توجه به خشــک 
بودن مراتع و وزش بــاد گرم حریق به اراضی 
مرتعی دیگــر و مناطــق همجواراین منطقه 
سرایت کرد که با تغییر ناگهانی جهت باد آتش 
به گله گوسفندان فرد متخلف افتاد و تعداد ۷۰ 
راس گوسفند در میانه آتش سوختند و برشته 

شدند.
مهــدوی با بیــان اینکه پس از تشــکیل 
پرونده متخلف برای ســیر مراحــل قانونی به 
مراجع قضایی تحویل داده شــد، از مرتعداران، 
گردشــگران و طبیعت دوســتان شهرستان 
ممســنی خواست هرگونه اقدام قطع درخت و 
احداث کوره ذغال در عرصه های منابع طبیعی 
را به شــماره تلفن رایگان وشبانه روزی ۱۵۰۴ 

امداد جنگل و مرتع گزارش دهند.
نجات ارتفاعات جنگلی کوه دراک 

شیراز از آتش 
مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیــزداری فارس همچنیــن از مهار کامل 
آتش سوزی منطقه دراک شهرستان شیراز با 
همکاری نیروهای ایــن اداره و همراهی مردم 
خبــر داد و افــزود: پس از دریافــت گزارش 
آتش ســوزی در ارتفاعات سبز منطقه دراک 
شهرســتان شــیراز بالفاصله نیروهای منابع 
طبیعی به محل اعزام و پس از تالش گسترده 

در نهایت موفق به مهار حریق شدند.
او با اشاره به حضور به موقع و موثر نیروهای 
منابع طبیعــی در عملیات اطفاء حریق گفت: 
با تالش بیــش از پیش نیروها در این عملیات 
از گســترش و ســرایت حریق به دیگر نقاط 

جلوگیری شد.
مهــدوی بــا بیــان اینکه گرم شــدن هوا 
ضریب خطر آتش ســوزی در این عرصه ها را 
افزایش داده اســت بر تعامل بین دســتگاهی 
و همکاری های الزم شــهرداری شیراز جهت 
مشــارکت و حضور در عملیات های احتمالی 

اطفاء حریق تأکید کرد.
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل منابــع 
طبیعی و آبخیــزداری فارس اتخاذ تدابیر الزم 
حفاظتی برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی 
در عرصه هــای جنگلی و مرتعی گفت: در این 
راســتا در تعامل و همکاری با سایر دستگاه ها 
اقدامات پیشگیرانه آتش سوزی در عرصه های 
جنگلی و مرتعی بــه طور جدی پیگیری و در 

حال اجراست. 
مهدوی با اشــاره به قرار گیــری محدوده 
کوه های دراک در حریم قانونی شــهر شــیراز 
عنوان کــرد: اراضی این منطقــه در محدوده 
قانونی شــهر واقع شــده مطابق ماده ۳ برای 
بهره برداری به شــهرداری واگذار و متولی آن 
آن شهرداری شــیراز است و مسئول حفاظت 
و نگهداری از این کوه اســتراتژیک هستند اما 
به دلیل اهمیت پوشش گیاهی نیروهای منابع 
طبیعی در عملیات مهار آتش در این منطقه در 

همان ساعات اولیه حضور داشتند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از 
تشکیل بیش از ۱۷۰۰ مورد پرونده تخلف صنفی در استان 

طی سالجاری خبر داد.
علی تشــنه دل در دومین جلســه کارگروه تنظیم بازار 
اســتان سمنان که به ریاست شریفی نژاد معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری و باحضور ویدئو کنفرانسی اعضای 
کارگروه در استانداری برگزار شد با اعالم این خبر گفت: از 
ابتدای امسال افزون بر ۱۶ هزار بازرسی از واحدهای صنفی 
انجام شده است که طی این بازرسی ها، یک هزار و ۷۱۸ مورد 

پرونده تخلف صنفی تنظیم شده است.

 وی گفت: این تخلفات شــامل گرانفروشی، کم فروشی، 
عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم صدور فاکتور، عرضه 
خارج از شبکه و ... اســت که پرونده این تخلفات به ارزش 
ریالی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال تنظیم و جهت بررســی و 

صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
دبیر کارگروه تنظیم بازار اســتان سمنان اضافه کرد: به 
منظور رصــد و پایش کاال و جلوگیــری از افزایش قیمت 
کاالها، طرح های نظارتی ویژه کاالهای اساسی و همچنین 

لوازم یدکی و میوه و تره بار با برگزاری گشت های مشترک 
بازرسی با حضور دســتگاه های زیربط در سطح استان اجرا 

شده است.
تشــنه دل اظهار کرد: به جهت هماهنگی ها و اقدامات 
صورت گرفته توســط دســتگاه های اجرایی اســتان بازار 
کاالهای اساســی به خصوص مرغ و تخــم مرغ و روغن در 
استان رضایت بخش است و کاالهای اساسی روزانه در سطح 

عرضه در حال توزیع است.

رئیس ســازمان صنعت،  معدن و تجارت استان سمنان 
ضمن ارائه گزارشی از سهمیه تخصیصی کاالهای اساسی در 
استان ، گفت: حدود ۸ هزار تن کاالی اساسی شامل برنج ، 
روغن ، گوشت قرمز منجمد ، شکر و قند در سال جاری به 
استان اختصاص داده شده است و بیش از ۳ هزار تن کاال در 
حال توزیع است. تشنه دل در پایان با اشاره به برپایی مداوم 
کارگروه تنظیم بازار استان ســمنان گفت: در این نشست 
گزارشــی از وضعیت بازار ، وضعیــت جوجه ریزی و عرضه 
گوشــت مرغ ، وضعیت لوازم یدکی مصرفی خودرو ارائه و 
موضوع افزایش بهای نرخ خدمات اماکن ورزشی بررسی شد.

حمایت جهاد کشاورزی لرستان از پرورش ۳۰ نوع گیاه دارویی

شاخص اهدای خون در اردبیل باالتر از میانگین کشوری است

مصائب بزرگترین روستای استان بوشهر

 »دهقاید« لنگ اعتبار است

مدیرکل منابع طبیعی فارس مطرح کرد

تداوم آتش سوزی ها بزرگترین تهدید محیط زیست فارس

تشکیل بیش از ۱۷۰۰ پرونده تخلف صنفی در سمنان

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
رکورد مصرف برق4۰ روز زودتر از سال قبل شکست

انتخابات در سرنوشت هر کشوری مهم بوده و ضمن حضور پرشور در انتخابات، 
شرکت برق منطقه ای گیالن برای تامین برق مطمئن و پایدار در حالت آمادگی 
کامل قرار دارد. »بهمن داراب زاده« گفت: با توجه به اینکه رکورد پیک بار ســال 

قبلی شکسته شده است ضرورت استفاده بهینه از برق دو چندان می شود.
وی با اشــاره به اینکه رکورد مصرف برق۴۰ روز زودتر از ســال قبل شکست، 
افزود: برای آنکه همه از نعمت برق برخوردار بشــوند باید استفاده خردمندانه از 
بــرق را در اولویت قرار داد و با اجرای راهکارهای ســاده، مدیریت مصرف برق را 
اجرا و پیاده ســازی کنیم. وی افزود: همه جای دنیا در ایام پیک مصرف که بازه 
بســیار کوتاهی است بر روی استفاده بهینه از انرژی برق تاکید می شود چرا که 
کوتاه بودن دوره زمانی پیک بار، سرمایه گذاری های کالن و هنگفت برای احداث 
نیروگاه های جدید را توجیه ناپذیر می کند. مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای 
گیالن با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: انتخابات در سرنوشت هر کشوری مهم 
بوده و ضمن حضور پرشور در انتخابات، شرکت برق منطقه ای گیالن برای تامین 

برق مطمئن و پایدار در حالت آمادگی کامل قرار دارد.

 راه اندازی نمودار مقایسه مصرفی برای مشترکان 
در سایت شرکت گاز آذربایجان غربی 

رئیس واحد فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت گاز آذربایجان غربی از راه اندازی 
امکان مقایسه میزان مصرف دوره ای در سایت این شرکت برای مشترکان خبر داد.

آرش پرسا  اظهار کرد: جهت آگاهی مشترکان از میزان مصرف دوره ای خود و 
امکان مقایسه آن، نمودار مربوطه در سایت شرکت گاز راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه این نمودار، امکان مقایســه میزان مصرف طی ســه ســال 
اخیر را برای مشــترکان فراهم می ســازد، افزود: لینک مربوط به این نمودار در 
صورتحســاب های دوره ای که برای مشترکان پیامک می شود موجود است و آنها 

می توانند با لمس لینک مورد نظر، به نمودار مقایسه ای دسترسی پیدا کنند.
پرسا ادامه داد: عالوه بر پیامک صورتحساب، مشترکان می توانند با مراجعه به 
سایت شرکت گاز آذربایجان غربی، در منوی خدمات الکترونیک و بخش قبوض، 
به این نمودار دسترســی داشته باشند. رئیس واحد فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــرکت گاز آذربایجان غربی با اعالم اینکه جزو شرکت های استانی گاز پیشرو در 
راه اندازی این نمودار بوده اســت، گفت: این امکان در راســتای توسعه خدمات 
الکترونیک و همچنین اطالع  رســانی و فرهنگ ســازی برای مشترکان به منظور 

صرفه جویی در مصرف گاز ایجاد شده است.

ذوب آهن اصفهان تندیس زرین رضایتمندی مشتری 
دریافت کرد

در چهارمین اجالس سراســری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران 
اقتصادی در پیشــبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید که از طرف معاونت توسعه 
مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۲۵خرداد ماه در ســالن 
همایــش رایزن تهران برگزار گردید، ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت تندیس 
زرین رضایتمندی مشتری گردید. تندیس مذکور طبق ارزیابی صورت گرفته در 
رابطه با فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریتی و رهبری بازار  و مشتری مداری، 
برآورده کردن مناســب یا فراتر از انتظارات مشــتری، میزان رضایت مشتریان و 
ارزیابی آن، فعالیت های بهبود مربوط به رســیدگی به شــکایات مشتری و ... به 
ذوب آهن اصفهان اهدا شــد . در این اجــالس که با حضورغفاری، معاون برنامه 
ریزی و توســعه وزارت راه و شهرســازی، جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، 
رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت راه 
آهن، پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، نیکویی رئیس سازمان گسترش 
اقتصاد مقاومتی، قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
توانگری نماینده مجلس و برخی دیگر از مسئولین برگزار شد، محمد رضا کجباف 

مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان تندیس زرین را دریافت نمود.
در این رویداد شرکتهای تولیدی و صنعتی از قبیل مجتمع فوالد بناب، شرکت 
ســنگ آهن مرکزی ایران، ایران خودرو، بانک صادرات، شرکت مخابرات ایران،... 

تندیس رضایتمندی مشتری دریافت نمودند.

تشییع پیکر مطهر شهید »زنجانی پور قنبری« در رشت
مراســم تشییع شهید »یوســف زنجانی پور قنبری« شهید تازه تفحص شده 
نیروی انتظامی در دوران دفاع مقدس در ستاد فرماندهی انتظامی گیالن برگزار 
شــد. شــهید زنجانی پور قنبری در بقعه آقا میرعظیم گوراب در روستای گرفم 
شهرستان خمام به خاک سپرده می شود. این شهید واالمقام متولد ۳۰ شهریورماه 
۱۳۴۶ و از کارکنان ژاندارمــری بود که در ۲۱ تیرماه ۱۳۶۷ در زبیدات عراق به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مرمت کاشی کاری مسجد ملک کرمان آغاز شد
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان کرمان از آغاز عملیات مرمت کاشی کاری ضلع شمالی و شرقی مسجد ملک 
کرمان خبر داد. »مجتبی شــفیعی« ۲۶ خردادماه با اشاره به اندود گچ طاق نماها 
و کف سازی مسجد ملک کرمان اظهار کرد: در این فاز از عملیات مرمتی مسجد 
ملک اعتباری معادل ۵ میلیارد ریال هزینه می شود. وی با اشاره به اینکه این طرح 
مرمتی به مدت پنج ماه به طول می انجامد، افزود: مسجد ملک یکی از مهم ترین 
مساجد تاریخی شهر کرمان است که به دوره سلجوقیان باز می گردد. شفیعی با 
بیان اینکه این مسجد در دوره های مختلف مورد مرمت و تعمیر قرار گرفته، بیان 
کرد: مرمت این بنای تاریخی توسط مرمت گران بومی استان کرمان انجام می شود. 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان خاطرنشان کرد: مسجد ملک که در خیابان امام خمینی)ره( واقع شده در 
تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۴۶ با شــماره ثبت ۷۶۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده  است.

رونمایی از نفیس ترین ضریح پوش های ضریح فوالدی 
امام رضا)ع( در موزه رضوی

هم زمان با ایام دهه کرامت ضریح پوش و دوره پوش نفیس دوره قاجار با قدمت 
۱۰۹ ســال، پس از رونمایی، بر روی ضریح فوالدی امام رضا)ع( در موزه رضوی 

قرار گفت.
از یکــی از نفیس ترین ضریح پوش های حرم مطهر امام رضا)ع( متعلق به دوره 
قاجار رونمایی شد. این ضریح پوش پس از صد سال دوباره بر روی ضریح فوالدی 
مرقد امام رضا)ع( در موزه قرار گرفت. چهره ماندگار صنایع دســتی ایران، در این 
مراســم در خصوص ویژگی های این ضریح پوش  گفت: این ضریح پوش به ابعاد ۳ 
متر و ۲۹ سانتی متر در ۴ متر و ۵۶ سانتی متر در سال ۱۳۳۳ هجری قمری قمری 
برابر با ۱۲۹۴ شمسی دوخته و وقف روضه منور رضوی شده و به عنوان شیروانی 

پوش در دوره قاجار برای ضریح فوالدی حرم مطهر استفاده شده است.

 وارد مدار شدن دو نیروگاه غرب کارون
 و پاالیشگاه آبادان

ســخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور از وارد مدار شدن نیروگاه غرب 
کارون شــرکت نفت و نیروگاه پاالیشگاه آبادان به منظور تولید برق و عبور بدون 
خاموشــی از تابستان امسال خبر داد. کیومرث زمانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: از همه ظرفیت های تولید برای عبور از شــرایط دشوار امسال در تامین برق 

استفاده خواهیم کرد تا تابستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
وی افزود: با تالش های انجام شده، نیروگاه غرب کارون شرکت نفت با ظرفیت 
۲۶۰ مگاوات وارد مدار شده است و در حال تولید برق و توزیع توان به شهر اهواز 
است. سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور تصریح کرد: این نیروگاه اکنون 
در مدار تولید استان خوزستان است و روزانه به صورت متوسط حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ 
مگاوات برق به شبکه خوزستان تزریق می کند. زمانی عنوان کرد: نیروگاه پاالیشگاه 
آبادان نیز یکی دیگر از نیروگاه های استان خوزستان است که صنعت برق توانسته 
همکاری این نیروگاه را برای تولید برق و عبور از شــرایط دشوار تابستان امسال 
جلب کند. وی افزود: از نیروگاه پاالیشــگاه آبادان درخواست شده است که روزانه 
حدود ۵۰ مگاوات برق وارد مدار کنند. به دلیل ضعیف بودن ظرفیت انتقال، این 
نیروگاه ۲۰ مگاوات به مدار تزریق کرده است اما حدود ۴۰ مگاوات از مصرف خود 

که از شبکه استان خوزستان بود را کاهش داده است.
سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور گفت: وارد مدار شدن نیروگاه های 
بخش های دیگر به منظور ایجاد شرایط پایدار و استفاده از همه ظرفیت ها، برای 

عبور بدون خاموشی از تابستان دشوار امسال است.

اخبار کوتاه


