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نمایشگاه
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هرمزگان

آبدهی قناتها در چهارمحال و بختیاری  60درصد کاهش یافته است

بازدید رئیس جمهور ارمنستان
از غرفه زر فروکتوز

در نمایشگاه صنایع غذایی و آشامیدنی ایروان
ارمنس��تان که به همت انجمن تولیدکنندگان و
سرمایهگذاران ارمنستان برگزار شد 200 ،شرکت
از کش��ورهای مختلف ازجمله ایران ،ارمنستان و
اعضاي اوراسيا و کشورهای  Cisتوليدات خود را
در معرض ديد عموم گذاشتند .در حاشیه برگزاری
این نمایشگاه آرمن سرکيسيان ،رئيسجمهور اين
کشور در غرفه گروه صنعتی و پژوهشی زر حضور
یافت و از محصوالت ای��ن مجموعه بازدید کرد.
هجدهمی��ن دوره نمایش��گاه بینالمللی صنایع
غذایی و آش��امیدنی ایروان ارمنس��تان  2018از
 9-7سپتامبر ( 16تا  18شهریور  )97برگزار شد.
گلستان

بنیاد مستضعفان  ۵۵۰۰سند رایگان
را در شمال کشور اهدا میکند

مدیرکل امور اس��تانهای س��ازمان اموال
و امالک بنیاد مس��تضعفانگفت :در راستای
اجرای طرح ملی محرومیتزدایی؛ اهدای اسناد
و امالک به مردم مناطق کمبرخوردار ۵،هزار و
 ۵۰۰سند رایگاندر شمال کشور اهدا خواهد
شد .به گزارش تسنیم از گرگان ،مسعود بهادران
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت :در راستای
اج��رای طرح مل��ی محرومیتزدای��ی؛ اهدای
اس��ناد و امالک به مردم مناطق کمبرخوردار،
بیش از  5هزار و  500سند رایگان امروز شنبه
 24ش��هریورماه در شمال کش��ور اهدا خواهد
ش��د .مدیرکل امور استانهای س��ازمان اموال
و امالک بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی
افزود :در راس��تای منویات مقام معظم رهبری
و اجرای طرح ب��زرگ و ملی محرومیتزدایی،
اسناد و امالک کشاورزی و مسکونی در  3آیین
جداگانه در ش��هرهای بندر ترکمن و بندرگز
تحویل خواهد ش��د .وی تصریح ک��رد :از این
تعداد ،بیش از یکهزار سند در روستاهای شمال
کش��ور و بیش از یکهزار و  500سند که اسناد
مسکونی و کش��اورزی است با حضور نماینده
ولیفقیه در استان ،استاندار ،فرمانداران واگذار
میشود .وی تصریح کرد :قیمت و ارزش ریالی
اسناد واگذاری کش��اورزی و مسکونی بیش از
 152میلیارد تومان بوده و مساحت آن بیش از
 6هزار و  200هکتار است که به مردم مناطق
محروم شمال کشور واگذار میشود.

باغات بام ایران در بحران کمآبی

کاهش بارشها در استان چهارمحال و بختیاری
موجب کاه��ش منابع آب زیرزمینی و خش��ک
ش��دن باغات شده است .بارشها در چهارمحال و
بختیاری سال به س��ال کاهش مییابد و مشکل
کمآبی در این اس��تان روزبهروز بیش��تر میشود.
با نگاهی به باغات و خش��ک شدن سرشاخههای
درختان گردو و بادام متوجه میشویم این درختان
در فصل تابستان از آب کافی بهرهمند نبودهاند .در
ح��ال حاضر درختان باغات به علت کمبود منابع
آب در این اس��تان در حال خشک شدن هستند.
وضعیت خشک شدن درختان در مناطقی از جمله
شهرستان لردگان و روستاهای شهرستان شهرکرد
(دستگرد ،امامزاده ،سورک ،دهنو و ایرانچه) بخوبی
مشاهده میشود .برخی باغات به صورت کامل در
این مناطق خشک شدهاند .مدیر کل هواشناسی
چهارمحال و بختیاری در زمینه کمآبی و کاهش
بارشها به مهر گفت :استان چهارمحال و بختیاری
با مش��کل کاهش بارشها مواجه ش��ده و شاهد
کمآبی در این استان هستیم .شاهرخ پارسا بیان
کرد :کاهش بارشها در این استان از سال زراعی
 ۸6-۸7آغاز ش��ده اس��ت و همچنان ادامه دارد.
وی ب��ا بیان اینکه تجمیع کمبود ب��ارش در این
اس��تان به یکهزار و  ۳۰۰میلی متر رسیده است،
اظهار داشت :میانگین بارش ساالنه چهارمحال و
بختیاری  ۵۸۰میلیمتر است .مدیرکل هواشناسی
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به اینکه عمده
بارشهای چهارمحال و بختیاری در گذش��ته به
ص��ورت برف بوده اس��ت ،اظهار داش��ت :در حال

بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان
حض��رت ام��ام(ره) در قالب طرح توانمندس��ازی
اقتص��ادی اجتماعمحور «مهت��اب» (مدل هادی
تالش اقتص��ادی برکت) ۲۵۰فرصت ش��غلی در
شهرستان خمینیشهر ایجاد میکند .به گزارش
تس��نیم از اصفهان به نقل از بنیاد برکت وابس��ته
به س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،در دیدار
محمدجواد ابطحی ،نماینده مردم خمینیش��هر
در مجلس شورای اسالمی با محمد مخبر رئیس
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مقرر ش��د
برنامهریزی برای اش��تغالزایی ،محرومیتزدایی و
توانمندسازی اقتصادی در این شهرستان از سوی

حاضر الگوی بارش در چهارمحال و بختیاری تغییر
کرده اس��ت و بارشها در طول فصل زمستان به
صورت باران اس��ت .وی تصریح کرد :در گذش��ته
 ۶۵درصد بارشها به صورت برف در این اس��تان
گزارش میشده و این در حالی است که امروز ۲۰
درصد بارشها در این استان به صورت برف است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره
به کاه��ش  ۴۶درصدی بارندگی در چهارمحال و
بختیاری ،اظهار داشت :میزان بارندگی سال زراعی
جاری چهارمحال و بختیاری نس��بت به میانگین
سال زراعی گذشته  ۴۱درصد و همچنین میزان
بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری

بنیادبرکت ۲۵۰فرصتشغلیدرخمینیشهرایجادمیکند

بنیاد برکت انجام ش��ود .در همین راستا جلسهای
در فرمانداری خمینیشهر با حضور مدیران بنیاد
برکت وابس��ته به س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت
امام(ره) و نماینده مردم خمینیش��هر در مجلس
شورای اسالمی و مس��ؤوالن دستگاههای اجرایی
و اقتص��ادی این شهرس��تان برگ��زار و مدلهای
اشتغالزایی و مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت
در حوزهه��ای تس��هیالتمحور ،اجتماعمح��ور و
بنگاهمحور تش��ریح و تبیین شد .همچنین مقرر
ش��د در حوزه توانمندسازی اقتصادی بنگاهمحور،

از عرش تا فرش
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
و اینگونه بود که خمینی،
ملت صدر انقالب را از ملت صدر اس�لام ،وفادارتر
میدانست به راه و رسم امامان! نترسیدن از مرگ،
محصول ایمان است لیکن محکمترین ایمانها! و
ایمان اگر عمق داش��ته باش��د و بصیرت اگر دور را
ببیند ،باید هم وزوایی شهید فریاد بزند؛ «ما کربال
را برای خودمان نمیخواهیم! برای نس��لهای بعد
میخواهیم!» و تو ببین آن نامسؤول و آن ناقلمزن
چقدر باید عاری از وجدان باشند که ناظر بر همین
کربال ،چش��م بر مت��ن واقعه ببندن��د و بنا کنند
حاشیهسازی به قصد تخریب زیارت اربعین! یکی
مگسخصلت ،آشغال نش��ان بدهد و دیگری نگاه
ایرانی را به زوار عراقی تیره و تار کند! مرا بابت این
گذر از عرش به فرش ببخشید! حدیث آسمانیها
کجا و سخن ما واماندههای زمینگیر کجا؟!
القصه! صفر سال پیش ،متنکی در اینستاگرام

نوش��تم درب��اره پس��ت اهانتآمیز س��رکار خانم
موالوردی درباره پیادهروی اربعین که با اینکه کال
چند ساعت بیشتر در پیجم نبود ،پای مرا با شکایت
معاونت حقوقی ریاستجمهوری به دادگاه باز کرد و
حکمی در حد « ۶ماه حبس تعزیری»! و اشاره شده
که اگر فالنی در مدت  ۳سال ،بچه خوبی(!) باشد،
این حکم ملغی میش��ود و اال هم این حکم را اجرا
میکنی��م ،هم آن حکم جدید را! اینجا کش ندهم
با جزئیات! شرح ماجرا را نوشتهام در مجازستان!
اگ��ر یک چنین متن اینس��تاگرامی ،اینچنین
حکمی دارد اق ً
ال نیمی از اینستاگرامیها االن باید
در زندان باشند!
ام��ا خب! خیل��ی دوس��ت دارم بدانم با همین
قیاس ،حکم آن روزنامه و سایت که با لجنپراکنی
خواستند و هنوز هم گویا میخواهند بین  ۲ملت
ایران و عراق ،آنهم در ماه محرم و در آستانه اربعین
دعوا بیندازند ،چیست؟! شگفتا! زمان صدام ،دوران

دفاعمق��دس را «برادرکش��ی» میخواندند و حاال
که  ۲کشور علیه دشمن مشترک ،بسیج شدهاند،
هم��ان برادران عراق��ی دی��روز را اینگونه وقیحانه
میزنن��د! بس کنم! پنجش��نبهای داش��تم تابوت
شهدا را نگاه میکردم و آنی با خودم فکر کردم که
تغییر رنگ شهر هم ،باری بود که افتاد روی دوش
ش��هدا! به هر حال ،ما یک «شرداری» داریم و یک
«ش��هرداری»! یکی بود که پل میس��اخت و اینها
هم با شامورتیبازی ،طعنه به رنگ سیاه میزنند،
اول محرمی! ب��رای همین  ۲متلک « ۶ماه دیگر»
حکم برای ما نبرند ،صلوات! اما نه! برای شادی روح
شهدا ،صلوات! عجب سبزی! عجب سفیدی! عجب
س��رخی! عجب اللهی! عجب شهدای باوفایی! پسر
نوجوان��ی هم بود آنجا که گریهکنان همان ش��عار
قدیمی را سر میداد؛ «این گل پرپر از کجا آمده ،از
سفر کربوبال آمده»! آری! استشمام کردهایم سینه
به سینه ،نسل به نسل «گلبرگ سرخ اللهها» را!

صورتبندی مناقشه برجامی در اروپا
ادامه از صفحه اول
روزنه
از ای��ن رو اصلیتری��ن
دغدغه تروئیکای اروپا در برهه فعلی ،حفظ وابستگی
مطلق امنیتی و اقتصادی به ایاالت متحده است.
هایکو ماس به حزب سوسیال -دموکرات تعلق
دارد .حزب سوس��یال -دموک��رات آلمان به لحاظ
س��نتی در مقابل حزب مرکل (ح��زب دموکرات-
مس��یحی ) ق��رار دارد ام��ا در جری��ان رقابتهای
انتخابات پارلمانی س��ال گذش��ته آلمان 2 ،حزب
س��نتی و رقیب در آلمان ناچار به تش��کیل دولت
ائتالفی ش��دند .به طور کلی جریانهای چپگرا یا
ش��بهچپگرا در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی،
میل بیشتری نسبت به «گذار از وابستگی مطلق به
آمریکا» دارند ،حال آنکه جریانهای راست میانه و
محافظهکار در اروپا بیشتر خواستار حفظ مناسبات
خود با ایاالت متحده هس��تند .مناقشه جریانهای
چپ میانه و راست میانه بر سر نحوه حفظ برجام را
باید با استناد به نکاتی که عنوان شد ،مورد تحلیل
و واکاوی قرار داد.
بدون شک منازعه مقامات اروپایی بر سر ایجاد
یک س��اختار مالی مس��تقل از آمریکا(ب��ه عنوان
اصلیترین پیشش��رط حفظ برجام) ،مناقش��های
پایدار و دیرین بوده که «خ��روج آمریکا از برجام»
آن را از «الیه تئوریک» و فکری وارد «فاز عملیاتی»

کرده اس��ت .از ای��ن رو «برجام» به خ��ودی خود،
مولد مناقشهای جدید در اروپا نبوده ،بلکه منجر به
آشکارسازی یک منازعه بنیادین در غرب شده است.
س��ؤال اصلی اینجاس��ت :تکلیف م��ا با چنین
منازعهای چیس��ت؟ آنچه مسلم است اینکه کلیت
منازعه اروپاییان بر سر ایجاد ساختار مالی مستقل
از آمری��کا ،نباید کمترین اهمیتی برای ما داش��ته
باش��د! آنچه در این میان اصالت و موضوعیت دارد،
«خروجی مناقش��ه اروپاییان» است .اگر محصول
و خروجی این مناقش��ه «حفظ واقع��ی برجام» و
«استقالل برجامی اروپا از واشنگتن» نباشد ،اساساً
چالش فکری تشدیدشده میان جریانهای راست و
چپ میانه در اروپا فایدهای برای ما نخواهد داشت و
صرفاً توان دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما
را در «خل��ق راههای جایگزین» کاهش خواهد داد.
شواهد موجود نشان میدهد سران اروپا مخصوصا
سران فعلی  3کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه ارادهای
برای «نجات واقعی برجام» از طریق «استقالل مالی
از آمریکا» ندارند.
بارها عنوان ش��ده است نگاه ابزاری اروپا نسبت
به توافق هس��تهای با ایران ،مان��ع درک این پدیده
به عنوان یک «متغیر حقوقی مس��تقل» ش��ده و
گزاره «تحقق برجام اروپایی» را ابطال کرده اس��ت.
عقل س��لیم اقتضا میکند ما ظرفیتهای دستگاه
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نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه  ۴۶درصد
کاهش دارد .وی ادامه داد :بر اساس پیشبینیهای
انجام شده ،در سال زراعی جدید بارشها از سال
گذشته بیشتر میش��ود اما جبرانکننده کمبود
بارشها نیست .یک کارشناس منابع آب و استاد
دانشگاه نیز در زمینه کاهش بارشها گفت :افزایش
دمای ه��وا در چهارمحال و بختیاری از مهمترین
دالیل تغییر الگوی بارش از برف به باران بوده است.
علی حس��ین صبوری بیان کرد :افزایش گازهای
گلخانهای موجب گرم ش��دن هوا میشود که این
امر نیز در پی صنعتی ش��دن و توسعه واحدهای
صنعت��ی ایجاد میش��ود .وی گفت :تغییر الگوی

دیپلماس��ی و سیاس��ت خارج��ی خ��ود را معطل
نتیجهبخش��ی یا عدم نتیجهبخش��ی یک منازعه
بنیادین در اروپا نکنیم! متعاقبا الزم است مسؤوالن
اجرایی کشور ،روی گزینهای به نام «برجام اروپایی»
خط بطالن کش��یده و الاقل این ب��ار مقهور بازی
اروپاییان با کلمات و عبارات وسوسهکننده نشوند!
تروئیکای اروپایی اگر واقعا خواستار حفظ توافق
هس��تهای با ایران بود ،سال گذشته بر سر «تغییر
برجام» با دولت ترامپ وارد معامله نمیش��د .بدون
ش��ک حتی اگر مقامات اروپایی در نهایت «برجام
ابطال ش��ده فعلی» را بزک کرده و با ارائه تعهداتی
صوری ،مدعی ش��کلدهی «برجام اروپایی» شوند،
حاضرند در آینده نزدیک بر سر آن با ایاالت متحده
آمریکا و رژیم مجعول صهیونیس��تی معامله کنند.
ط��ول عمر برج��ام اروپایی (حت��ی در صورتی که
شکل گیرد) به مراتب کوتاهتر از «برجام آمریکایی/
اروپایی» خواهد بود زی��را «اروپاییان» طی  2دهه
اخی��ر نش��ان دادهاند «نقطه ثق��ل» مطمئنی در
نظام بینالملل محسوب نمیشوند .حتی بسیاری
از نظریهپردازان غرب��ی« ،اروپای واحد» را یک واژه
انتزاعی و قراردادی میدانند تا یک مجموعه واقعی!
در چنین شرایطی ما در عین رصد منازعات جاری
در اروپا و حتی مذاکره با سران اروپایی ،نباید مسحور
بازی آنها در قبال برجام شویم.

ش��رکتهایی که عالقهمند به س��رمایهگذاری و
مشارکت در ایجاد اشتغال هستند به بنیاد برکت
معرف��ی ش��وند .در حوزه تس��هیالتمحور هم از
محل تس��هیالت بانک پارس��یان به عنوان بانک
عامل اس��تفاده میش��ود .بر اس��اس این گزارش،
در حوزه توانمندس��ازی اقتصادی اجتماعمحور و
در قالب طرح «مهتاب» 250 ،فرصت ش��غلی در
مرحل ه اول در خمینیشهر ایجاد میشود که مدت
اجرای این طرح از ابتدای مهرماه  97تا پایان سال
اس��ت .طرح اجتماعمحور «مهتاب» بر مشاغل و
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بارش در این اس��تان از برف به باران موجب شده
اس��ت آب حاصل از بارش در خاک نفوذ نکند و از
طریق آبهای جاری و رودخانهها از استان خارج
ش��ود .این در حالی است که منابع آب زیرزمینی
در این اس��تان تقویت نمیشود و سطح آبهای
زیرزمینی در اس��تان کاهش مییابد .قناتها در
چهارمح��ال و بختیاری یک��ی از مهمترین منابع
تامینکننده آب بخش کشاورزی و باغی در استان
چهارمحال و بختیاری به ش��مار م��یرود که در
تابستان امسال با کاهش شدید آبدهی مواجه شده
است .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این
زمینه با اش��اره به اینکه کاهش بارشها و کمبود
منابع آب روی باغات اس��تان تاثیر گذاشته است،
گفت :یکهزار هکتار از درختان گردوی چهارمحال
و بختیاری به علت کمآبی و خشکس��الی خشک
شدند .وی در ادامه عنوان کرد :این استان دارای 7
هزار هکتار باغ گردو است که یکهزار هکتار از آن
به علت خشکسالی و کاهش بارشها خشک شده
اس��ت .مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندس��ی
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این
زمینه با اش��اره به اینکه تعداد قناتهای خشک
ش��ده چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است،
اظهار داش��ت :در حال حاضر بیش از  ۳۰۰قنات
چهارمحال و بختیاری خش��ک شده است .طاهر
نوربخش در پای��ان تاکید کرد :تم��ام قناتهای
چهارمحال و بختیاری با کاهش آبدهی  ۴۰تا ۶۰
درصدی مواجه شده است.

ب و کارهای خرد و خانگی متمرکز اس��ت و
کس�� 
در خمینیشهر با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای
اقتصادی منطقه در زمینههایی همچون زنبورداری،
قالیبافی ،صنایعدستی و گردشگری اجرا میشود .با
توجه به نزدیکی خمینیشهر به اصفهان ،ظرفیتها
و پتانس��یلهای فراوانی در حوزههای گردشگری،
بومگردی و صنایع دستی در این شهرستان وجود
دارد .به منظور انجام کارهای مقدماتی و شناسایی
و پایش افراد واجد شرایط برای مشارکت و دریافت
تسهیالت در طرح اجتماعمحور «مهتاب» بزودی
کمیت ه توس��ع ه اش��تغال برکت در خمینیش��هر
تشکیلمیشود.

بازگشت همه بهسوي اوست

سردار محمدعلی میرزایی جاهد
درگذشت پدر گرامیتان را به جناب عالی تسليت گفته؛ براي آن مرحوم
علو درجات و براي شما و خانواده محترم صبر و اجر
از درگاه حضرت احديت مسألت دارم
محمدمهدی تقوی

 4پروژه ش��امل طرح هاي راهسازي و سالن
ورزشي با حضور استاندار هرمزگان در شهرستان
بندرعب��اس افتت��اح ش��د .پ��روژه راه ارتباطي
قلعهقاضي به س��رخون نخستين طرحي بود كه
با حضور استاندار هرمزگان به بهرهبرداري رسيد.
اين محور ارتباطي ب��ه طول بيش از  5كيلومتر
و با اعتبار  14ميليارد ريال احداث ش��ده است.
در ادامه س��الن ورزش��ي چندمنظوره روستاي
پشته ايسين افتتاح شد .اين س��الن داراي هزار
متر مربع مساحت است كه براي ساخت آن 11
ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است .راه ارتباطي
روستاي سودرو به كشار به طول  7كيلومتر و با
اعتبار  24ميليارد ريال ديگر پروژهاي بود كه به
بهرهبرداري رسيد .پس از آن راه ارتباطي كشار به
كشتيسازي نيز افتتاح شد .اين محور ارتباطي
داراي  24كيلومت��ر طول اس��ت كه با صرف 46
ميليارد ريال اعتبار ساخته شد.

ایجاد کانون صادراتی جدید
در نزدیکترین مرز ایران با قطر

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از اتصال
بندر شیوء در استان هرمزگان به شبکه یکپارچه
اتوماسیون اداری بنادر کشور با هدف ارتقای سطح
خدماترسانی به فعاالن اقتصادی و استقرار دولت
الکترونیک خبر داد .قاس��م عسکرینسب با بیان
این مطلب که توس��عه زیرس��اختهای بندری و
حملونقل دریایی عالوه بر اش��تغالزایی و توسعه
اقتص��ادی و اجتماعی منطقه ،تاثیر قابل توجهی
در بهبود معیش��ت و زندگی مرزنش��ینان خواهد
داش��ت ،گفت :با فراهم شدن زیرساختهای الزم
در بندر شیوء و با توجه به نزدیکی آن به کشورهای
حاشیهنشین خلیجفارس از جمله قطر ،این بندر
میتوان��د به کان��ون فعال صادرات��ی و پایانههای
موادمعدنی در غرب هرمزگان تبدیل ش��ود .وی
اف��زود :تجهیز ،توس��عه و ایجاد زیرس��اختهای
الزم در این بندر ،زمینهس��از تحولی چشمگیر در
بح��ث رونق صادرات غیرنفت��ی و تجارت دریایی
با کش��ورهای منطق��ه خلیجفارس خواهد ش��د.
عسکرینسب با اشاره به برنامههای دولت در زمینه
ایجاد اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطالعاتی در کشور
افزود :در همین راس��تا ،بندر شیوء از طریق سرور
مرکزی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه به شبکه
یکپارچه اطالعاتی بنادر کشور متصل شده است.

در شبکههای اجتماعی
@vatanemrooz

