پنجشنبه 2بهمن 1399
سال بیست و هفتم
شماره 7547

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

طرح انتقال محله پر حاشیه همچنان روی کاغذ

نوع بیماری ویروسی شیوع یافته در خوزستان
هنوز مشخص نیست

زهره افشار
خبرنگار

ایسنا

«منبع آب» حاال به حاشیهای در قلب
اهــواز تبدیل شــده اســت؛ محلهای که
خانههــای آن حدود  60ســال پیش در
کنــار منبع آب شــهر پــا گرفتند و اســم
منبــع آب هــم روی کل محلــه مانــد.
خانههای کوچک ساخته شده در شرق
شــهر اهواز حاال در قلب این کالنشــهر
جایــی بــرای پنهــان کــردن فقــر خــود
ندارند .ســقفها بــا هر باران روی ســر
یکی از اهالی خراب میشوند .کوچهها
آنقــدر تنگ و باریک اســت کــه دو نفر
نمیتوانند شــانه به شــانه هم از معبر
نــداری بگذرنــد .طــرح انتقــال محلــه
منبع آب سالهاســت که در فهرســت
وعدههــای مســئوالن ایــن شــهر قــرار
دارد .خانههای ســی الــی چهل متری
ناامــن که حتــی ماشــین آتشنشــانی
هــم نمیتوانــد در مواقــع بحــران از
کوچههای محله عبور کند ،دالیل کافی
بــرای انتقال این محله بــه جایی دیگر
است .آخرین وعده مسئوالن به اهالی
منبع آب این اســت کــه آنها را در کوی
سپیدار خانهدار میکنند ،اما هیچ کس
هنوز با شــفافیت اعالم نکرده مردمی
که گاه نانی برای خوردن ندارند چقدر
باید برای این ایمن شدن سرپناهشان
هزینه کنند.
 ëëسکونت در منبع آب پر خطر است
«محمــد جامع» معاون بازآفرینی
اداره کل راه و شهرســازی خوزســتان
بــه «ایران» گفت :کوی منبع آب اهواز
یکــی از مناطقــی اســت کــه بخشــی از
بافت فرسوده اهواز را در خود جا داده
اســت .واحدهای ناپایدار که ریزدانگی
آنهــا از  30تــا  40متر و در برخی موارد
تا  80متر مربع اســت .بعــد خانوار در
ایــن واحدهــا  5تــا  6نفــر اســت .کوی
منبــع آب در واقــع تپههــای مرتفعــی

بــوده کــه در دهههــای قبل قــرار بوده
کاربــری آنهــا بوســتان کوهســتانی یــا
فضای سبز باشــد ولی بعدها به دلیل
معضــات اجتماعــی ،وقــوع جنــگ
تحمیلــی و مهاجــرت و ...ســبب شــد
تا مردم شــمال شــرق اســتان بــه این
محلــه کوچ کنند که متأســفانه به رغم
قدمــت محله بیشــتر واحدهــا حالت
تصرفــی دارد .وی در پاســخ به چرایی
شــکلگیری ایــن ســاخت و ســازهای
تصرفــی گفــت :البتــه جلوگیــری از
ســاخت و ســازهای غیر مجاز در همه
جای کشور مسئولیت شهرداری است.
بــه گفتــه وی ،کل منطقــه منبــع آب
اهواز  90هکتار اســت که با بررسیهای
انجــام شــده  15هکتــار آن بــه عنــوان
پهنه خطر شناسایی شده است .عمده
خطراتی که در گذشــته در این منطقه
اتفــاق افتــاده و متأســفانه ریزش یک
ســاختمان منجر به فــوت یک کودک
شــد در خیابــان خالــدی بــوده اســت.
زمیــن در ایــن منطقــه حالت ریزشــی
دارد و فرســایش خــاک باالســت از
ســوی دیگر تغییر اقلیــم و بارشهای
ســیل آسای ســالهای قبل هم به این
مســأله دامن زده اســت .جامع افزود:
بــرای جلوگیــری از خطــرات احتمالی
در این خیابان ،یک دیوار حایل بتونی
با هدف تثبیت خاک در حال ســاخت
اســت که پیشــرفت فیزیکی در حد 60
تــا  70درصد دارد .با تکمیل این طرح
عالوهبــر ایجاد فضای ســبز و پارک در
ایــن منطقــه  73غرفه تجــاری ایجاد
خواهد شــد که یک نمونه از بازآفرینی
شــهری در ایــن منطقــه اســت .جامع
همچنیــن در خصوص چگونگی جابه
جایی ساکنان این منطقه توضیح داد:
بحث جابه جایی ســاکنان از سالهای
گذشــته مطرح شــده بود و در ابتدا بنا
شد ســاکنان به شهرهای جدید رامین

نیم ëëشــهردار منطقــه  7اهــواز :محلــه منبــع آب هماننــد مناطــق حصیــر آبــاد و چهارصــد دســتگاه از مناطق
نگاه کم برخوردار کالن شهر اهواز است 811 .واحد در پهنه خطر این منطقه شناسایی شده است و بیشتر از یکهزار
واحد مســکونی در این محله در معرض خطر هستند اما بیشتر ســاکنان رغبتی برای جابه جایی به نقطه دیگر
نشان نمی دهند و به همین دلیل روند انتقال زمانبر شده است
و شیرین شهر منتقل شوند .ساکنان به
دلیل مسافت زیاد محل جدید با اهواز
زیــر بار انتقال به شــهر جدید شــیرین
شــهر نرفتنــد .آنهایــی هــم کــه قبــول
کردند به شــهر جدید رامیــن بروند به
دلیــل فاصله  30کیلومتری این شــهر
جدید با کالنشــهر اهواز بعداً پشیمان
شدند و عمالً استقبالی از آن نشد .وی
با اشــاره به اینکه بیشــتر ســاکنان کوی
منبع آب اهواز کارگران فصلی هستند
کــه در اهــواز اشــتغال دارنــد ،تصریح
کرد :البته با امکانات شهرداری و سایر
دستگاهها میشد مشــکل جابه جایی
این افراد را حل کرد که این گونه نشد.
در نهایــت تصمیــم گرفتیم برای حل
مشــکل ســاکنان در معــرض خطــر،
منطقــهای نزدیــک انتخــاب شــود تــا
ســاکنان در آنجا اسکان مجدد بگیرند

کــه اداره کل راه و شهرســازی زمینی را
به مســاحت 25هکتار در کوی سپیدار
و در مجــاورت کــوی طاهــر جانمایــی
کــرد .به گفته معاون بــاز آفرینی اداره
کل راه و شهرســازی خوزســتان ،ایــن
پروژه با مشــارکت بخش خصوصی از
تیرماه ســال جاری کلید خورده است.
در قالــب ایــن طــرح  105بلــوک 16
واحدی ســاخته خواهد شد که بخشی
از  1680واحــد ایــن طــرح به ســاکنان
کــوی منبــع آب اختصــاص خواهــد
یافــت .تاکنــون فونداســیون  15بلوک
بتونریزی شــده اســت .وی در پاســخ
بــه اینکــه ســاکنان کــوی منبــع آب که
عمدتاً توان مالــی باالیی ندارند با چه
میــزان آورده میتوانند از این واحدها
بهرهمنــد شــوند ،توضیــح داد :خــب
اغلــب ایــن خانوارهــا تحــت پوشــش

نهادهای حمایتــی مانند کمیته امداد
و بهزیســتی هســتند و ما هــم درصدد
هســتیم کــه بتوانیــم ایــن واحدهــا
را بــا کمــک دســتگاههای حمایتــی
و تســهیالت بانکــی ســاخت بافــت
فرســوده بــه متقاضیــان جابــه جایــی
تحویل بدهیم.
 811 ëëخانوار جابه جا میشوند
در همیــن حــال «فرزیــن حاتمــی
کاکــش» شــهردار منطقــه  7اهــواز بــه
«ایــران» میگویــد :محلــه منبــع آب
همانند مناطق حصیرآباد و چهارصد
دســتگاه از مناطــق کــم برخــوردار
کالنشــهر اهــواز اســت .وی تصریــح
میکنــد کــه بــا تأکیــد ویــژه اســتاندار و
شــهردار بــرای جابــه جایــی ســاکنان
واحدهایــی که خطر تخریب برایشــان
وجود دارد 811واحد در پهنه خطر این
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آغاز بهار ُکردی در زاگرس

برنج وارد بورس میشود

کرمانشــاه -گاهشــمار ُکــردی و
تقســیمبندی فصلهــا ،در مناطــق
زاگــرس و در میــان ُکردهــا براســاس
تغییــرات ملمــوس آب و هوایی بوده
اســت .بعد از بارشهای سخت برف
و بــاران ،مردم بــه دنبــال کوچکترین
نشــانه امیدبخشــی از رســیدن بهــار
بودهاند.
میگوینــد مــردی در یکــی از
کوهســتانهای منطقــه گلــی زیبــا را
دیــد ،آن را چیــد و بــه خدمــت حاکم
آورد .حاکم آن را نشــانه رســیدن بهار
دانســت و نام گل نوروزی (کلمس) را
بر آن نهاد.
بــه گــزارش ایرنــا ،واقعیــت ایــن
اســت که مــا ســند مکتوبــی مبنــی بر
آغــاز دقیــق بهــار ُکــردی نداریــم .اما
بیشــتر مردم مناطق کرمانشاه و ایالم
و کردســتان اول بهمــن را آغــاز بهــار
ُکــردی میداننــد و در برخــی مناطــق
دیگر در این استانها ،این تاریخ تا ۱۵
بهمن در رفت و آمد است.
براســاس ایــن بــاور «دالــگ اول
وهار» (میــم برجم) یا گاواره وه کوول
(گهــواره بــر دوش) بــه خانههــا ســر
میکشــد و از آش دانــه کوالنــهای کــه
بــه مژده آمدنــش پختهاند ،میخورد
و باعــث برکــت ســفره خانوادههــا
میشود .گهواره بر دوش زنی است که

ســاری  -خبرنگار«ایــران» :یکــی
از حلقههــای مفقــوده بازرگانــی
محصوالت کشاورزی در ایران ،عرضه
ایــن محصــوالت در بــورس کاالســت
و در ایــن میــان برنــج تولیــدی در دو
استان مازندران و گیالن ظرفیتهای
زیادی برای ورود به بورس کاال دارد.
مرکــز بینالمللی تجــارت و پایانه
صــادرات برنــج ایــران در شهرســتان
آمل با ایجــاد امکانات و فراهم کردن
بســیاری از امکانــات زیرســاختی در
راســتای تکمیــل حلقههــای مفقــوده
بخــش بازرگانــی بــه یکــی از مراکــز
قابــل اتــکای مازنــدران و کشــور در
امــر صــادرات محصــول اســتراتژیک
برنج تبدیل شــده اســت .فاز نخست
ایــن مرکــز شــهریورماه ســال 98بــا
حضــور جهانگیــری معــاون اول
رئیسجمهــوری و کارخانــه ســورت
و بســتهبندی ایــن مرکــز بــا ظرفیــت
ســاالنه  72هزار تن بــا حضور واعظی
رئیس دفتــر رئیس جمهــوری افتتاح
شده بود.
در هفته جاری وزیر اموراقتصادی
و دارایــی در ســفر یک روزه به اســتان
مازندران ،از مرکز بینالمللی تجارت
و پایانه صادرات برنج ایران ،کارخانه
سورت و بستهبندی و سالن معامالت
برنج این مرکز بازدید کرد.
فرهــاد دژپســند در ایــن بازدیــد
گفت :در راستای صادرات و همچنین
ورود برنج مازنــدران به بازاربورس از
سوی مرکز بینالمللی تجارت و پایانه
صادرات برنج ایران ،زیرســاختهای
خوبــی ایجــاد شــده اســت .وی بــا
اشــاره بــه درخواســت ورود برنــج بــه
بورس کاالی کشــاورزی از ســوی مرکز
بینالمللی تجــارت و پایانه صادرات
برنــج ایــران ادامــه داد :پرونــده و
درخواســت ورود برنــج مازنــدران به
بــازار بــورس کاال بــه ســازمان بــورس
کشور ارجاع شــده است تا جوانب آن
بررسی شود.
دژپسند اضافه کرد :وزارت اقتصاد
و دارایــی ،موافــق ورود برنج بــه بازار
بورس اســت و از آن حمایت میکند.
اما این موضوع نیازمند بررسی دقیق
و کار کارشناســی اســت کــه رونــد آن
آغــاز شــده و اکنــون در حــال بررســی
همه جانبه است.
وی افــزود :البتــه در ماههــای
گذشــته نیــز مســئوالن ســازمان

در ایــن باور نماد باروری و فرزندزایی
اســت« .میم برجم» نیز گهوارهای که
نمــاد محافظــت از نــوزاد اســت را بر
دوش دارد و این نوزاد بیشــک دختر
بهار است که بر دوش مادر به خانهها
پای مینهــد .اوج باورهای زمســتانی
مــردم ُکــرد از اول تــا  ۱۸بهــار کــردی
اتفــاق میافتــد .از جملــه :داســتان
اسطورهای «کور ســیای» (پسر صیاد)
کــه بــا رفتن بــه کوه جــان زمســتان را
میگیرد و بهار را با زدن یک ســنگ بر
زمیــن ،از خــواب بیــدار میکند و خود
جانش را بر این راه مینهد.
ســنگ ،ســمبل و نمــادی از
ســختیهای مــردم اســت کــه پســر

صیــاد بــه توصیه پــدر بر شــانههایش
مینهــد و در ناگهانــی ســرد کــه برف
کوهســتان را پوشــانده اســت ،آن را بر
زمیــن میکوبــد .زمیــن آه میکشــد و
بهار کم کم دامناش را میگســتراند.
بهار مژده رهایی از ســرمای ســخت و
جان آزار زمســتان است؛ زمستانی که
نماد ســختی ،سردی و مشکالت انبوه
اســت .بهار در فرهنگ ُکردها زودتر از
قیام «اهمن» ،پســر صیــاد میآید اما
اجازه خودنمایی ندارد ولی این پســر
صیــاد اســت که زمیــن یخ بســته را از
خــواب زمســتانیاش بیدار کــرده و او
را آمــاده ورود خانــم گل پــوش بهــار
مینماید.

خطر کوالک در جاده چالوس
کــرج  -رئیس پلیــس راه البــرز گفت:
مــردم از ســفرهای غیــر ضــروری بــه
جاده چالوس پرهیز کنند.
بــه گــزارش ایســنا ،ســرهنگ رضــا
گــودرزی اظهار کرد :بــا توجه به اعالم
ســازمان هواشناســی مبنی بــر کاهش
دما و کوالک در ارتفاعات و محورهای
کوهستانی ،از رانندگان تقاضا میشود
از ســفرهای غیــر ضــروری در راههای
البــرز بویــژه محــور کــرج  -چالــوس
خودداری کنند.
وی ادامــه داد :در صورتــی کــه مــردم
ناچار به عبور از محورهای کوهســتانی
البــرز هســتند از آنهــا درخواســت
میشــود حتماً زنجیر چــرخ به همراه
داشته باشند.
این مسئول توضیح داد :رانندگان باید
عالوه بــر زنجیر چــرخ ،لــوازم ایمنی،
پوشاک گرم ،مواد غذایی کافی همراه
داشــته باشــند ،ضمــن آنکــه رعایــت

سرعت مناسب در جادههای لغزنده
البرز را فراموش نکنند.
ســرهنگ گودرزی اضافه کــرد :برخی
رانندگان آشنایی کافی با بستن زنجیر
چرخ خودرو ندارند که تأکید میشــود
قبــل از ســفر و تــردد در جادههــای
کوهســتانی و برفگیــر روش بســتن آن
را آمــوزش ببینند تا در زمــان ورود در
جادههای برفگیر دچار مشکل نشوند.

منطقه شناســایی شده اســت .به گفته
وی بیشــتر از یک هزار واحد مســکونی
در این محله در معرض خطر هستند.
وی میگویــد :بیشــتر ســاکنان رغبتــی
بــرای جابه جایی به نقطه دیگر نشــان
نمیدهنــد و به همین دلیــل این روند
زمانبر شــده است .وی در پاسخ به این
پرســش که چرا شهرداری در سالهای
ســال از ســاخت و ســازهای غیــر مجاز
در منبع آب جلوگیــری نکرده توضیح
داد  :تصرفــات غیــر قانونــی مربــوط
بــه ســالهای قبــل از انقالب بــوده که
موجب ســاخت واحدهایی بدون سند
و ناپایدار شــده اســت .مردم خودشان
هــم همراهی نمیکنند ،از ســوی دیگر
«محمد هــادی قنوات» عضو شــورای
شهر اهواز به «ایران» گفت :این ماجرا
بــه ســالهای خیلی قبــل برمیگردد و
ما در شــورای پنجم جلســات زیادی را
برای حــل این مشــکل برگــزار کردیم.
وی افــزود :بــا وجود حمایت اســتاندار
و شــهرداری اهــواز از جابــه جایــی
ســاکنان ،متأســفانه ســاکنان هــر کدام
یک نظر دارنــد و خود مردم همراهی
نمیکنند و گاه خواســتههای عجیب و
غریبی دارند .این مســأله موجب شده
راهکارهــا برای رفع این مشــکل عقیم
بماند .از ســوی دیگــر توافقات صورت
گرفتــه هــم در گیر و دار قوانین دســت
و پــا گیــر اداری بــه ســرانجام نرســیده
اســت .وی تصریــح کــرد :زمینهــای
ایــن منطقه متعلق بــه منابع طبیعی
اســت و بــه همیــن دلیــل واحدهــای
مســکونی ســندی ندارنــد و بــه نظــر
میرسد ساکنان هم باید همدلی کنند
تا ســقف ایمنی بــاالی سرشــان بیاید.
وی هشــدار میدهد که ادامه ســکونت
در واحدهایی که خطرآفرین شــناخته
شــده فقط میتواند جان ساکنان را به
خطر بیندازد.

وی گفــت :راننــدگان در هنــگام ســفر
از ســالم بــودن خــودرو بویــژه بــرف
پاک کــن مطمئــن شــوند تــا در موقع
بارش دچار مشکل دید نشوند.
رئیــس پلیس راه البرز گفــت :با توجه
بــه احتمــال ناپایــداری هــوا و ســقوط
ســنگ در جــاده کــرج  -چالــوس
راننــدگان از توقــف در حاشــیه راه
خودداری کنند.

ایران در ایران

منبع آب از اهواز می رود؟

گروه ایران زمین  -بهدنبال ابتالی حدود  20نفر از اهالی شهرستان کارون
و یــک روســتا از توابع شهرســتان باغملک خوزســتان ،نگرانــی از اپیدمی
بیمــاری هپاتیــت «آ» در ایــن اســتان بــاال گرفتــه اســت .امــا «غالمرضــا
شــریعتی» استاندار خوزســتان میگوید :حدود  4نفر در شهرستان کارون
و  16نفر در یکی از روســتای اطراف شهرستان باغملک به بیماری اسهال
مبتال شــدهاند که هنوز مدرکی بر اینکه این بیماری ویروســی هپاتیت «آ»
اســت وجود ندارد .وی افزود :آب و فاضالب اســتان و مرکز بهداشــت در
حال بررسی موضوع هستند و به محض اینکه نوع بیماری مشخص شود
به اطالع عموم میرسد.
«محمــد نجاتــی پــور» فرمانــدار باغملــک نیــز به «ایــران» گفــت :علت
قطعــی شــیوع این بیماری هنوز مشــخص نیســت اما گویــا میهمانانی از
یکی از اســتانهای مجاور خوزســتان که به روســتا رفته بودند این بیماری

را انتشــار داده بودنــد .وی خاطرنشــان کــرد :البتــه برای اطمینان بیشــتر
عالوه بر کلرزنی مخزن آب تأمینکننده آب این روستا ،روزانه  2بار از آب
این مخزن نمونهبرداری و آزمایش میشــود ولی آلودگی مشــاهده نشده
اســت .وی با اشاره به اینکه این مخزن عالوه بر اللب ،مخزن تأمینکننده
آب چند روســتای دیگر نیز هســتد ،تصریح کرد :خوشبختانه در هیچ یک
از روســتاهای دیگــر مــوردی از ایــن بیماری ویروســی که احتمــال میرود
هپاتیت «آ» باشد ،دیده نشده و این میتواند نشان بدهد که آب مصرفی
روستا مشکلی نداشته است.
بهگفتــه وی اللــب بــا جمعیــت  500خانــوار یکــی از پرجمعیتتریــن
روســتاهای منطقــه اســت .وی افزود :در یک ماه گذشــته  17نفــر از اهالی
این روســتا به این بیماری ویروســی مبتال شدهاند که در حال حاضر  3نفر
از آنهــا در بیمارســتان شــهید طباطبایــی باغملک تحت درمان هســتند.
وی تأکید کرد :با مشــاهده نخســتین مورد این بیماری تیم واکنش ســریع
بهداشــت شهرســتان باغملک در روســتای اللــب کار خود را آغــاز کرد که
هــم اکنــون نیز کماکان در روســتا حضور دارند و خانه بــه خانه موارد ابتال
را بررســی میکنند .وی تأکید کرد :از سوی دیگر به منظور حفظ بهداشت
همــه جدولهای آب روســتا نیز الیروبی و آهکپاشــی شــدهاند .فرماندار
باغملــک بــا اشــاره بــه وضعیــت آبــی کرونــا در منطقــه از همه ســاکنان
روســتاهای باغملک خواســت عالوه بر رعایت پروتکلهای بهداشــتی در
رعایت بهداشت فردی نیز جدی باشند.
فرمانــدار باغملــک گفت :تا اطــاع ثانوی مدارس تمــام مقاطع تعطیل
شــدهاند و از آنجا که احتمال میرود این بیماری هپاتیت «آ» باشــد برای
تمام گروههای زیر  ۱۶ســال نیز تقاضای انجام واکسیناسیون هپاتیت «آ»
کردهایم.

موزه فرش کرمانشاه راهاندازی میشود

بــورس ،از امکانات مرکــز بینالمللی
تجــارت و پایانــه برنج ایــران ازجمله
ســالن معامــات ،انبــار و برخــی
زیرساختهای دیگر بازدید کردهاند.
بــا تماســی کــه از ســوی مســئوالن
ســازمان بورس داشــتم آنان رضایت
کامل خود را از مراحل انجام کار تا به
این مرحله اعالم کردهاند.
ëëتکمیل زنجیره صادرات برنج
نماینــده مــردم شهرســتان آمــل
درمجلــس شــورای اســامی هــم
درایــن بازدید گفت :مرکز بینالمللی
تجــارت و پایانه صــادرات برنج ایران
تنها مرکز در کشــور است که به همت
سهامداران و اعضای هیأت مدیره آن
ایجاد شــده و هم اکنون نیز طرحهای
توسعهای آن در حال انجام است.
رضا حاجیپور ،افزود :برنج اکنون
در 17اســتان کشــور تولیــد و بــا توجــه
بــه ظرفیت خوبی کــه درتولیــد برنج
کشــور ایجــاد شــده ،بایــد فضــا بــرای
قطــع واردات برنــج در کشــور فراهــم
و همزمــان زمینــه صــادرات آن نیــز
برنامهریــزی شــود .وی با بیــان اینکه
کیفیت برنج تولیدی کشور بخصوص
مازنــدران از هــر نظر دارای ســامت،
هویــت و برنــد اســت و میتــوان بــه
صــادرات آن امیــدوار بــود ،گفــت:
خوشــبختانه زیرســاختهای خوبــی
در راســتای ایجــاد زنجیــره بازرگانی و
صــادرات برنــج در مرکــز بینالمللی
تجــارت و پایانــه برنــج ایــران در
شهرســتان آمل ایجاد شده و از دولت
نیز درخواســت دارم کــه حمایتهای
کافــی در راســتای اعطــای مجوزهای
الزم کــه صــادرات برنــج از ایــن مرکز
بــه بازارهــای بینالمللــی را تســهیل
میکند ،انجام دهد.

ëëامکان عرضه  1000تن برنج به بورس
در گام نخست
مدیرعامــل مرکــز بینالمللــی
تجــارت و پایانه صــادرات برنج ایران
هــم در گزارشــی از ظرفیتهــای این
مرکــز و تــوان صــادرات برنــج از ایــن
پایانــه به وزیراقتصــاد و دارایی گفت:
یکــی از دغدغههــای مهم کشــاورزان
فروش محصول تولیدی آنها در زمان
رکود بازار است .خوشبختانه با فراهم
شدن زیرســاختهای تجارت نوین و
ظرفیتهایــی کــه در پایانــه صادرات
برنج ایران ایجاد کردهایم ،انشاءاهلل
قدمهــای مهمی برای کمکــردن این
دغدغهها برداشته خواهد شد.
سیداســماعیل یزدانپنــاه افــزود:
اکنون پســته ،زیره و زعفران در بورس
کاالی کشــاورزی در حــال معاملــه
اســت و بــا فراهــم شــدن امکانــات
و پیگیریهــای در حــال انجــام،
امیــد اســت تــا برنــج نیــز وارد بورس
محصوالت کشاورزی شود.
وی اضافــه کــرد ،خوشــبختانه
امکانــات ایجــاد شــده بــرای ســالن
معامــات بــورس برنــج در مرکــز
بینالمللی تجــارت و پایانه صادرات
برنــج ایــران در شهرســتان آمل مورد
تأییــد و پذیــرش ســازمان بــورس
قرارگرفته و در گام نخســت قرار است
هزار تن برنج در بورس عرضه شود.
یــزدان پنــاه تصریــح کــرد:
خوشــبختانه وزارت اقتصــاد و دارایی
موافقت خــودش را بــرای ورود برنج
بــه بــورس اعــام کــرده و انشــاءاهلل
بــا تصویــب هیــأت دولــت ،شــاهد
عرضــه برنــج در بــورس و کم شــدن
دغدغههــای کشــاورزان اســتانهای
شمالی و برنج خیز کشور باشیم.

کرمانشــاه -رئیــس مرکز ملی فــرش ایران بــا اعالم حمایت ایــن مرکز از
صنعــت فرش کرمانشــاه گفــت :موزه فرش کرمانشــاه با همــکاری مرکز
ملی فرش ایران راهاندازی میشود.
بهگزارش ایرنا« ،فرحناز رافع» در نشســت کمیته فرش اســتان کرمانشاه
اظهارداشــت :این موزه قرار اســت در محل خانه «زرشــکیان» کرمانشــاه
راهاندازی شــود .وی راهاندازی زنجیره فرش در اســتان کرمانشــاه را مورد
تحســین قــرار داد و گفــت :بــرای تکمیــل ایــن زنجیــره مرکز ملــی فرش
ایران حمایت کامل خواهد کرد.رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشــاره به
ظرفیتهای استان کرمانشاه در زمینه تولید فرش گفت :کیفیت مرغوب
پشم و فعالیت بافندگان حرفهای در کرمانشاه از جمله ظرفیتهای این
اســتان برای رونق صنعت فرش محســوب میشــود .رافعــی ،آموزش را
یکی از اصول اساســی رونق صنعت فرش دانســت و گفــت :باید مدیران
اســتانی تمام تالش خود را به کار گیرند تا نهضت آموزش و تولید بیشــتر
فــرش در کرمانشــاه راهانــدازی شــود .رئیــس مرکــز ملی فــرش ،تجمیع
قالیبافــان در قالــب کارگاههــای متمرکز و مجتمعهای بــزرگ قالیبافی را
نیز در کرمانشاه ضروری اعالم کرد و یادآور شد :از مسئوالن استان تقاضا
داریــم ســولههای خالــی و متروکــه را برای ایــن منظور اختصــاص دهند.
قدمــت فرش ســنقر به بیــش از  ۵۰۰ســال پیش بر میگــردد و طرحهای
«حســین آباد ســنقر ،دارگل ســنقر ،ســیخ کباب ســنقر ،عبداللهی ســنقر،
شــاپرک ســنقر ،ترنج لنجاب سنقر ،سترنج ســنقر ،کلهگاوی سنقر ،ماهی
سنقر ،گل رز سنقر» از جمله طرحهایی است که ثبت جهانی شده است و
طرفداران بسیاری در کشورهای آلمان ،ایتالیا ،امریکا و یونان دارد .استان
کرمانشــاه  ۳۰هزار قالیبــاف دارد کــه در  ۱۷۵کارگاه متمرکز و غیرمتمرکز
مشــغول کار هستند این در حالی است که آمارهای غیررسمی از فعالیت
بیش از  ۵۰هزار قالیباف در استان خبر میدهد.

آغاز اجرای طرح «کتاب دوخان» در رشت

رشت  -طرح «کتاب دوخان» با هدف دسترسی آسان به کتاب در شرایط
کرونایی ،در رشت آغاز شد.
بهگــزارش خبرگزاری صداوســیما ،مدیرکل کتابخانههــای عمومی گیالن
گفت :در طرح «کتاب دوخان» تالش میشــود با رعایت شــیوه نامههای
بهداشــتی ،شــهروندان رشــتی بتواننــد بــدون مراجعــه بــه کتابخانههای
عمومــی ،کتاب های مورد نظر خود را دریافت کنند .پریســا کرمی ،ترویج
فرهنــگ کتاب و افزایش ســرانه مطالعه در اســتان را از اهــداف دیگر این
رویــداد فرهنگی اعالم کرد و افزود :در تالشــیم طــرح «کتاب دوخان» در
سراسر استان اجرا شود .وی اظهار داشت :بیش از یک میلیون و100عنوان
کتاب در 83باب کتابخانه عمومی این استان برای امانت دادن به مردم
مهیا شده است.

