
كارگران آساك دوچرخ قوچان 
همچنان پيگير معوقات خود هستند 

«ونيز» خوزستان 
خشك مى شود

قدس گزارش مى دهد پا درميانى كارون در نبرد انسان و طبيعت در تاالب شادگان

قوچان  كارخانه آســاك دو چرخ در 15 
اسفند ماه سال گذشته به طور رسمى تعطيل 
شد و روزنامه قدس هم به طور متوالى اخبار 
اين كارخانه را به اطالع عموم رسانيد. اما آنچه 

در آساك دوچرخ گذشت...

اهواز  اگــر به شــادگان ســفر كنيد، 
نخســتين چيــزى كه به ذهنتــان خطور 
مى كند، شهر «ونيز» است كه مردمانش با 
قايق جابه جا مى شوند، زيرا سه شهر بزرگ 

شادگان، آبادان و ماهشهر ...
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تأمين 2 ميليارد دالر بودجه قطار برقى مشهد- تهران
دبير هيئت مديره نظام پرستارى مشهد 

در گفت و گو با قدس:

تاوان كمبود نيرو را 
پرستاران مى پردازند

.......صفحه 3

مديرعامل راه آهن كشور خبر داد

.......صفحه 4

.......صفحه 2 

 امام جمعه قم
 حوزه بايد اهل جهاد، اجتهاد و 

غمخوار مردم باشد
ميهــن - قم: توليــت آســتان مقــدس حضرت 
معصومــه(س) گفت: حوزه مورد نظر و عنايت خداوند 
و اهل بيت(ع)، حوزه اى  مجاهد، مجتهد، اهل تحقيق 
و در عرصه مبارزه با كفار اهل مبارزه، غمخوار مردم و 

فعال در عرصه هاى گوناگون است.
آيت اهللا ســيد محمد ســعيدى در ديــدار جمعى از 
مدرسان و علماى حوزه علميه نجف در سالن محراب 
حرم مطهر گفت: رســالت حوزه هاى علميه و علما و 
بزرگان آن نســبت به ادوار گذشته، بيشتر و سنگين 
تر اســت.وى گفت: در سال هاى گذشته، علماى حوزه 
علميه نجف به دليل حاكميت طاغوت در عراق، امكان 
تأثيرگذار بودن در امور حكومتى را نداشتند و حتى در 
ارتباط داشتن با مردم بسيار محدود بودند؛ هر آنكس 
كه به دنبال دخالت در سرنوشت مردم بود، گرفتارى در 
زندان طاغوت و يا حتى شــهادت در انتظار او بود و در 
اين مسير از بيوت معظمى چون حضرات آيات حكيم و 

صدر، علماى زيادى شهيد شدند.

پروژه مسكن فرهنگيان زنجان 
«كليد» ندارد

ميهن- فارس: واگذار نشــدن و تحويل ندادن پروژه 
1196 واحدى مسكن فرهنگيان زنجان موجب شد، بار 
ديگر فرهنگيان زنجان مقابل استاندارى تجمع كنند و 

پاسخگويى مسئوالن مربوطه را خواستار شوند.
پروژه فرهنگيان كه در محل پونك در دســت ساخت 
است، از سال هاى گذشته با وعده هاى مسئوالن براى 
تكميل و تحويل همراه بود، اما هنوز كه هنوز اســت و 
بنا به اظهارات صاحبان پروژه عمر آن به باالى 10 سال 

رسيده، خبرى از بهره بردارى آن نيست.
يكى از صاحبان واحد در اين پروژه با اشــاره به اينكه 
در اين ســال ها هم مجبور به پرداخت اجاره بها و هم 
پرداخت اقســاط بانك شده اســت، گفت: اين پروژه، 

زندگى خانوادگى من را تحت  تأثير قرار داده است.

 «رى» توانايى تأمين گندم 
استان تهران را دارد 

شهررى - خبرنگار قدس: فرماندار رى با بى نظير 
توصيف كردن زمين هاى كشــاورزى حاصلخيز رى، 
گفت: احياى ظرفيت كشاورزى شهرستان رى مى تواند 
اســتان تهران را در زمينه تأمين گندم اســتان تهران 
خودكفا كند. جمالى پور با تأكيد بر اينكه يكى از وجوه 
مهم توسعه اى رى، اســتفاده از ظرفيت كشاورزى آن 
است، اظهار داشــت: بر اين عقيده هستيم كه احياى 
كشاورزى رى هم به صورت مستقيم و از هم از طريق 
رونق گرفتن صنايع وابسته سبب ايجاد شغل و اشتغال 
خيل بيكاران خواهد شد.وى، همچنين اين شهرستان 
را داراى جذابيت هاى الزم براى سرمايه گذارى خارجى 
دانست و تأكيد كرد: براى استفاده از ظرفيت كشاورزى 

بايد پسآبى را كه به رى سرازير مى شود، تصفيه كرد.

عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به 
بحران در تاالب انزلى:

  سازمان حفاظت محيط زيست و 
برنامه و بودجه در خواب هستند!

ميهن- تسنيم: عضو كميسيون عمران مجلس گفت: 
سازمان حفاظت محيط زيست و برنامه و بودجه نسبت به 
خطراتى كه تاالب انزلى را تهديد مى كند، در خواب بسر 
مى برند.حسن خسته بند با اشاره به خشك شدن تاالب 
انزلى اظهار داشت: طبق آمار محيط زيست، ساالنه 500 

هزار تن رسوب وارد تاالب انزلى مى شود.
نماينده مردم بندر انزلى در مجلس به بى توجهى سازمان 
محيط زيســت و ســازمان برنامه و بودجــه در جهت 
تخصيص اعتبار اشاره كرد و گفت: مجلس پس از گذشت 
26 سال، با طرحى با عنوان حفاظت از تاالب انزلى با ارائه 

خدماتى در جهت زيباسازى وارد عمل شده است.

 اعتبارات ناچيز
وى افزود: اعتباراتى كه در نظر گرفته اند، بســيار ناچيز 
است و على رغم پيگيرى هاى بنده، سازمان محيط زيست 
و برنامه و بودجه تنها مشغول بررسى مسايل مربوط به 
تهران هستند و نسبت به خطراتى كه تاالب انزلى را در 

دهه هاى نه چندان دور تهديد مى كند، توجه نمى كنند.
عضو كميســيون عمران مجلس وضــع قوانين را روش 
مجلس در جهت حل معضالت تــاالب انزلى بيان كرد 
و اظهار داشت: مسئوالن به جاى ايجاد اشتغال با تابلوى 
«ايســت» همه مسايل را تحت الشعاع قرار مى دهند در 
صورتى كه در هيچ جاى دنيا در جهت حفاظت از محيط 

زيست و دريا چنين رفتارى ندارند.
خسته بند در مقايسه رفتار مسئوالن داخلى و خارجى 
در جهت حفظ محيط زيست گفت: در كشورهاى ديگر 
از محيط زيست در جهت اشتغال زايى و ايجاد پروژه هاى 
عظيم از جمله ساخت پل و جاده استفاده مى كنند، ولى 
در ايران به بهانه محيط زيســت، مانع اجراى بسيارى از 

پروژه ها مى شوند.

 گره از كار مردم باز كنيد
خسته بند گفت: مردم انتظار دارند، كسانى كه در سازمان 
محيط زيست هستند از علم، دانش ، فناورى و تجربيات 
كشورهاى ديگر استفاده كنند و به جاى گره زدن امور، 

گره از كار مردم باز كنند. 
نماينده مردم بندرانزلى تصريح كرد: پروژه هاى بسيارى 
هستند كه به دليل ناآگاهى و نبوِد فناورى به بهانه آسيب 
به محيط زيست تبديل به آثار باستانى مى شوند و تنها 
هزينه هاى گزافى از جيب ملت براى آن ها صرف مى شود.

با فعاليت مجدد 
فروشندگان غيرمجاز

كام عسل سبالن 
تلخ شد

مشهد  بيمارستان هاى مشهد بشدت در حوزه پرستارى،كمك 
بهيار و منشى دچار كمبود نيرو هستند.دبير هيئت مديره نظام 
پرستارى مشهد و پرستار بالينى آى. سى. يو بيمارستان امام 

رضا(ع) ضمن اظهار اين مطلب...

ميهن  اســتان اردبيل از توليدكنندگان ممتاز عسل كشور 
محسوب مى شود؛ با اين وجود بازار اين استان بيش از هر مكان 
ديگرى از عسل هاى تقلبى انباشته شده و فعاالن عسل گله مند 

وضعيت نظارت هستند...
.......صفحه3

 اهواز  اگر به شــادگان ســفر كنيد، 
نخســتين چيزى كه به ذهنتان خطور 
مى كند، شهر «ونيز» است كه مردمانش با قايق 
جابه جا مى شــوند، زيرا سه شهر بزرگ شادگان، 
آبادان و ماهشــهر در حاشــيه اين تاالب بوده و 
شمارى روســتا نيز در داخل و مجاورت آن قرار 
دارند كه از نظر تاريخى براى تأمين معاش وابسته 

به تاالب هستند.
 در طول تاريخ، زندگى مردمان ساكن در اطراف 
تــاالب بين المللى شــادگان بويژه روســتاهاى 
«ســراخيه» و «رگبه»با مشــاغلى چون شكار 
پرندگان، صيد ماهى و ارائه ســرويس هاى قايق 
ســوارى و گردش در تاالب براى گردشگران  به 

حيات آن وابسته بوده است.

 پساب هاى صنعتى بالى جان شادگان
تاالب بين المللى شادگان در جنوب غربى ايران و 
در جنوب شهر شادگان در استان خوزستان واقع 
شده اســت و رودخانه جراحى، بزرگ ترين تأمين 
كننده آب اين تاالب است. اين تاالب داراى تنوع 
زيستى غنى و جاذبه هاى گردشگرى فراوان است 
كه در سازمان بين المللى يونسكو به ثبت جهانى 

رسيده است.
امروزه اما خشكسالى هاى پى در پى، استفاده بى 
رويه از منابع آبى براى كشاورزى، وجود آالينده ها 
و پساب هاى شهرى و صنعتى، تبعات ناگوارى را 
بــراى تاالب رقم زده و باعث شــده اين تاالب با 
وجود نعمت و ظرفيت هاى بى شمار، روى توسعه 

و احيا را به خود نبيند. 
ســيد محمدحســن فقيه، رئيس اداره حفاظت 
محيط  زيست شادگان درباره آخرين وضعيت اين 
تاالب مهم در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالين 
مى گويد: موضــوع ورود آالينده ها به شــادگان 
بيشتر مربوط به پساب هاى صنعتى است كه آثار 
مخربى بر اكوسيستم طبيعى تاالب برجا گذاشته 
اســت. متأسفانه آب و فاضالب شهردارى پس از 
حدود 30 سال كه از ساخت شبكه هاى فاضالب 
مى گذرد، الزامى براى تصفيه فاضالب نداشــته و 
اقدامى در اين زمينه انجام نداده است و در حالى 
كه فاضالب با دبى 10هزار متر مكعب در ماه به 
اين تاالب وارد مى شــود، افقى براى كنترل اين 

پساب ها ديده نشده است.
وى با بيان اينكه آاليندگى اين پســاب ها هم در 
مناطق روستايى و هم در تاالب تخليه مى شود، 

اظهــار مــى دارد: اين امر به صــورت طبيعى بر 
اكوسيســتم محيط شــادگان اثر گذاشته است. 
وقتى اكوسيســتم به هر دليلى چــه براى رفاه 
حال مردم يا ايجاد زير ســاخت ها و توسعه و يا 
به هر دليلى دستكارى بشود و بهره بردارى غير 
معقول از طبيعت داشته باشيم، بايد منتظر بروز 

مشكالتش باشيم.

 وقتى تاالب، مرداب مى شود
محمدحسن فقيه درباره تهديدات زيست محيطى 
كه متوجه اين تاالب است، مى افزايد: تنها منبع 
تأمين كننده تاالب، آب رودخانه جراحى است و 
مقدارى هم از منابع ديگر تأمين مى شود. افزون 
بر اين ها آب هاى آلوده هم وارد تاالب مى شــود 
كه مشكالت زيســت محيطى ايجاد كرده است. 
نيشكر افزون بر شــور بودن به دليل استفاده از 
كودهــاى شــيميايى در مزارع و ســموم آفات 
علفزار و آفات كشــاورزى به تاالب وارد مى شود 
و در طول ســال هاى متمادى بتدريج انباشــت 
آالينده ها، بستر تاالب و آب را آلوده كرده است.

وى يادآور مى شــود بديهى است اين تنش ها و 
فشــارها و آلودگى ها كه به تاالب وارد مى شود، 
بمرور زمان هم تنوع زيســتى را بــه هم زده و 
گونه هاى جانورى را نابود مى كند و هم شــاهد 
از بيــن رفتن تاالب خواهيم بود كه رفته رفته به 
مرداب تبديل مى شود و حيات آن از بين مى رود.

اين مســئول تصريح مى كند: بدون شك وقتى 
به جــاى آب پاك، پســاب به تــاالب بدهيم و 

زيســتگاه ها را تخريب بكنيــم، طبيعتاً تبديل 
بــه كانون گرد و غبار مى شــود كه اين هم خود 
آسيب هاى زيادى به زيرساخت ها و سالمت مردم 
وارد مى كند و به جاى اينكه مشكلى را حل كند، 

خودش كانون ايجاد مشكل مى شود.

 ظرفيت هاى اشتغال زايى در شادگان
رئيس اداره حفاظت محيط  زيســت شــادگان  
همچنين به خبرنگار ما مى گويد: تاالب شادگان 
از ديرباز منبع تأميــن كننده نيازهاى اقتصادى 
مردم و شهرستان هاى شادگان، آبادان و خرمشهر 
و شهرهاى اطراف بوده و در واقع آن را بايد منبع 
توليد كننده اى بدانيم كه روى زندگى اقتصادى 
و اجتماعــى مردم تأثير زيادى گذاشــته و زنده 
بودن ايــن تاالب خود به حل معضل بيكارى كه 
مدت هاست دامنگير منطقه شده، كمك مى كند 
و معاش عده زيادى از مردم شــهرهاى مجاور را 

تأمين مى كند.
وى دربــاره وجود ظرفيت هاى اشــتغال زايى در 
تاالب توضيح مى دهد: متأسفانه مسئولين يا از اين 
ظرفيت ها غافل هستند يا تغافل مى كنند، در حالى 
كه طبق مطالعات علمى صورت گرفته، ثابت شده 
كه تاالب ها منبع عظيمى از ظرفيت هاى اشتغال 
زايى و تأميــن كننده معاش مردمــان زيادى از 

ساكنان حواشى اين تاالب ها هستند.
وى مى افزايــد: مراجعات مردمــى زيادى درباره 
ورود و تخليه فاضالب ها در تاالب داشــته ايم و 
به مســئوالن هم منتقل شده، اما على رغم اينكه 

كلنگ زنى هايى هم درباره ســاخت تصفيه خانه 
انجام شــده، تا كنون در حد كار تبليغاتى باقى 
مانــده و پروژه به بهانه بحث فاينانس و تحريم ها 
و... بــه حال خود رها شــده و اقدامــى در اين 
زمينه صورت نگرفته اســت. وى بــا بيان اينكه 
مســئولين تا كنون راه حل مشخصى براى حل 
مشكالت شادگان نداشته اند، مى گويد: هم اكنون 
آلودگى ها  تاالب، درگيــر  روســتاهاى همجوار 
هســتند و با شــروع فصل گرمــا بخصوص در 
ايام تابستان بوى تعفن شــديدى منطقه را آزار 
مى دهد و معموالً وجود دام هاى روستاييان هم بر 

شدت آلودگى ها مى افزايد.

 كارون به نجات شادگان مى آيد؟!
«فقيــه» دربــاره انتقــال آب از كارون به تاالب 
شــادگان اظهار مى دارد: پيشــنهادهايى از قبل 
براى انتقال آب كارون به حوزه رودخانه جراحى 
كه فقط دو ماه در ســال آب در آن جريان دارد 
و در نهايــت به تاالب شــادگان مى ريزد، مطرح 
بوده كه نيازمند اعتبارات كالنى است و نماينده 
شهرســتان در مجلس پيگير اين موضوع است 
و اگر اين اتفــاق بيفتد، بازخــورد مثبتى براى 
تاالب شــادگان خواهد داشت و افزون بر احياى 
كشاورزى در منطقه و تقويت توليدات زراعى، به 
جاى پساب ها و فاضالب هاى شهرى و صنعتى و 
پساب هاى نيشكر، آب پاك به تاالب وارد خواهد 
شد، ولى اين طرح فعال در حد رايزنى و پيگيرى 

است و اجراى آن منتظر اعتبار است.

 يك دست صدا ندارد
بدون شــك بــا توجه بــه موقعيــت راهبردى، 
اقتصادى و موقعيت ت االب بين المللى شــادگان 
مى توان گام موثرى براى رونق اشــتغال زايى در 
بخش هــاى گوناگون تاالب فراهــم كرد. احمد 
ســياحى، معاون عمرانى اســتاندارى خوزستان 
هم دربــاره لزوم حفظ تاالب ها مى گويد: اهميت 
تاالب ها بر هيچ كس پوشيده نيست و مى توان در 
كنار احياى كارون يا حفاظت از درياچه اروميه به 

چهار تاالب خوزستان نيز توجه كرد.
وى بيان مى كند: به دليل بى توجهى، اين تاالب 
به حال خود رها شــده و رو به نابودى رفته  است 
كه بايد همه سازمان هاى مربوطه براى جلوگيرى 
از نابودى كامــل اين تاالب مهم و حياتى كمك 

كنند.

پا درميانى كارون در نبرد انسان و طبيعت در تاالب شادگان

«ونيز» خوزستان خشك مى شود
��ر��ر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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توليد در محالت، 
دريافت مجوز در كرج، 

صادرات در تهران

باغبانا  تو 
كه گل 

كاشته اى 
تيشه چرا

از قطب هاى  يكــى  قدس  شهرســتان محالت 
اصلى توليد گل در كشور اســت كه متأسفانه نبود 
نگاه حمايتى و درســت به اين محصول سبب شده 
تا فرآيند صادرات گل از اين شهرســتان با روند كند 

مواجه شده و از كيفيت محصول بكاهد.
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مديرعامل شهر فرودگاهى امام خمينى (ره):
  ترخيص كانتينر و گمرك منطقه آزاد 

بزودى فعال مى شود
شهررى - خبرنگار قدس: مديرعامل شهر فرودگاهى امام 
خمينى(ره) در نخستين نشست شوراى ادارى شهرستان رى 
بيان كرد: ما پس از 39 سال به 10درصد ظرفيت رسيده ايم 
كه در مقايسه با فرودگاه هاى منطقه از جمله آتاتورك تركيه 

پيشرفت قابل توجهى است.
نويدى با بيان اينكه در شــرق و غرب فرودگاه، ريل و جاده 
ترانزيــت قرار دارد، گفت: گمرك منطقــه آزاد بزودى فعال 

مى شود و ترخيص كاال را شروع مى كنيم.
وى اضافه كرد: در آغاز ســال 97 بهره بردارى از منطقه آزاد 
و ترخيص كانتينر شــهر فرودگاهى امام خمينى (ره) انجام 

خواهد گرفت.

  توانمندسازى  كسب و كار 
در  پارك علم و فناورى كرمانشاه

 كرمانشاه: مركــز توانمندسازى، تسهيل گرى و 
كســب و كار نوپا (فاوا) در پــارك علم و فناورى 
كرمانشــاه، با حضور وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات 

افتتاح شد.
 محمود واعظى در حاشــيه افتتاح اين مركز، حمايت از 
دانش آموختگان دانشــگاهى در حوزه «آى. سى. تى» را 
يكــى از برنامه هاى اصلى وزارت ارتباطات عنوان كرد و با 
بيان اينكه حدود 15 درصد از دانش آموختگان دانشگاهى 
در حوزه «آى. سى. تى» هستند، افزود: با تمام توان براى 

ايجاد اشتغال اين افراد تالش مى كنيم.
واعظى خاطرنشــان كرد: نه تنها در وزارت ارتباطات بلكه 
ايجاد شــغل براى دانش آموختگان دانشــگاهى يكى از 

سياست هاى اصلى دولت از ابتدا بوده است.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات تأكيد كرد: «آى. ســى. 
تى» حوزه اى گســترده اســت كه با توجه بيشــتر به آن 

مى توان در بخش اشتغال تحول ايجاد كرد.
واعظــى از حمايت كامــل وزارت ارتباطــات و فناورى 
اطالعات از شركت هاى فعال حوزه «آى. سى. تى» مستقر 

در پارك هاى علم و فناورى خبر داد.

مديركل بنياد مسكن استان: 
  مقاوم سازى 3500 خانه روستايى 

در مازندران انجام شد

انقالب  مسكن  بنياد  مديركل  سارى- خبرنگار قدس: 
اسالمى مازندران از مقاوم  ســازى 3500واحد مسكونى 

روستايى در سال جارى خبر داد.
ســيدمجيد  هاشــمى در جمع خبرنگاران به برنامه ريزى 
براى احياى خانه نيما يوشــيج اشــاره كرد و افزود: طرح 

تفضيلى اين پروژه آماده شد و بزودى اجرايى مى شود.
وى از شناســايى خانواده هاى داراى بيــش از دو معلول 
نيز خبر داد و يادآور شــد: در سال گذشته 127خانواده 
از سوى بهزيســتى معرفى شــدند كه امسال 100واحد 
مسكونى تحويل اين خانواده ها شد و بقيه واحدها نيز در 

حال اتمام كار هستند.
وى با اشاره به واگذارى 913واحد مسكونى به متقاضيان 
در سطح شهرها و با استفاده از تسهيالت بانكى گفت: اين 

واحدها در روزهاى اخير تحويل متقاضيان شد.
هاشمى با بيان اينكه طرح هادى براى همه روستاهاى باالى 
20خانوار و براى 2345روستا مصوب شد، خاطرنشان كرد: 
در ســال گذشــته، اقدام هاى بازنگرى براى 100روستا در 

دستور كار قرار گرفت و اين روند ادامه دارد.

معاون بهداشتى علوم پزشكى يزد:
  كم تحركى، اصلى ترين مشكل

 براى سالمت جامعه است
يزد- خبرنگار قدس: معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى و خدمات درمانى شــهيد صدوقى يــزد با بيان 
اينكه كم تحركى، اصلى ترين مشكل براى سالمت جامعه 
است،گفت: هر فردى بايد روزانه بين 6000 تا 8000 قدم 
بردارد كه متأسفانه در جامعه ما اين گونه نيست و در يزد 

باالى 90درصد زنان و مردان تحرك كافى ندارند.
محمدحســن لطفى همچنيــن اظهار داشــت: در مورد 
نانوايى ها ضعف آموزش و ناآگاهى وجود دارد و بين 20 تا 
25 درصد نمونه هاى گرفته شده از نانوايى ها داراى نمك 
اضافه بودند و اگر آموزش هاى الزم به نانواها ارائه شــود، 

بخش زيادى از اين مشكالت برطرف مى شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد نيز 
اظهار داشت: نخستين بيمارستان 150 تختخوابى ديابت 
كشــور در شهرستان اشكذر در يزد در حال ساخت است 

كه اميدواريم تا پايان امسال به بهره بردارى برسد.
على دهقان افزود: متأسفانه استان يزد جزو استان هاى با 

آمار باالى ديابت است.

  كشف 5 تن ميوه قاچاق در يزد
يزد - خبرنگار قــدس: معاون اجتماعــى فرماندهى 
انتظامى استان يزد از كشف پنج تن ميوه خارجى قاچاق 
در بازرســى از يك دســتگاه كاميون بنز توسط مأموران 

پليس اين استان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا مزيدى گفت: مأموران اداره مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز پليس اين اســتان، يك دستگاه كاميون 
بنز را كه از مقصد جنوب كشــور بــا محموله ميوه عازم 

«شهريار» بود براى بررسى مدارك متوقف كردند.
وى افزود: مأموران پليس در بازرسى از اين كاميون، پنج 
تن و 300 كيلو پرتقال خارجى قاچاق فاقد مجوز گمركى 

كشف و يك متهم را دستگير كردند.

توليد در محالت، دريافت مجوز در كرج، صادرات از تهران

باغبانا  تو كه گل كاشته اى تيشه چرا !
��ر

 استان ها  شهرســتان محــالت 
يكى از قطب هــاى اصلى توليد گل 
در كشــور اســت كه متأســفانه نبود نگاه 
حمايتى و درســت به اين محصول ســبب 
شده تا فرآيند صادرات گل از اين شهرستان 
با روند كند مواجه شده و از كيفيت محصول 

بكاهد.
يكى از ظرفيت هاى اصلى شهر محالت «گل 
و گياه» است كه با توجه به آب و هوا، خاك 
حاصلخيز و اقليم مناسب شرايط مساعدى 
را بــراى پرورش گل در اين شهرســتان به 

وجود آورده است.
توليد گل و گيــاه در محالت قدمتى بيش 
از 70ســال دارد و در حــال حاضر حدود 
900هكتار از سطح زيركشت اين شهرستان 
به اين محصول با طــراوت اختصاص دارد. 
گل هــاى آپارتمانى، گاليــل، رز، مريم و... 
تنها بخشى از انواع گل هاى توليد شده اين 
منطقه اســت كه يك سوم جمعيت شهرى 
محالت را به اين ســمت سوق داده است به 
گونه اى كه تاكنون 14دوره نمايشــگاه هاى 
گل و گياه در ســطح ملى و بين المللى در 
اين شهرستان برگزار شــده و شركت هاى 
متعدد از صنايع وابسته، سم و كود داخلى و 

خارجى در آن شركت كرده اند.

 توزيع و صادرات مهم ترين مشكل 
توليدكنندگان گل

«محــالت» در كنــار پاكدشــت، اصفهان، 
استان هاى شمالى و دزفول در جنوب يكى 
از قطب هاى اصلى توليد گل و گياه اســت 
و نزديــك به نيمى از گل هاى فضاى ســبز 

كشور در اين شهرستان توليد مى شود.
يكــى از مزيت هاى شهرســتان محالت با 
توجه بــه نزديكى بــه تهــران و اصفهان، 
پخش مناســب گل در كشــور و دسترسى 
آســان مصــرف كننــده به ايــن محصول 
ارزشــمند اســت، اما توزيع و صادرات اين 
محصول مشكالتى را براى توليدكنندگان و 

صادركنندگان به وجود آورده است.
مديرعامــل شــركت تعاونــى گل و گياه 
شهرســتان محالت در گفت و گو با خبرنگار 
«قدس آنالين» به بيان برخى از مشــكالت 

اين حوزه مى پردازد.
ابراهيم عليپور با اشاره به اينكه توليد گل و 
گياه در شهرستان محالت سنتى است و از 
فناورى ها و امكانات روز چندان استفاده اى 
نمى شــود، اظهار كرد: متأســفانه تحريم ها 
اجازه ايجاد زيرساخت هاى اصلى را در اين 

حوزه نداد.

 گل حمايت مى خواهد
وى با اشــاره به اينكــه گل، موجودى زنده 
است و عمرى كوتاه داشته و براى رشد نياز 
به مراقبت و حمايت دارد، گفت: گل عمرى 

كوتــاه دارد؛ بنابراين بايد بــا ديگر صنايع 
تفاوت هايى داشته باشد. ضمن اينكه ديگر 
صنايع براى توليد نيازمند منابع خدادادى و 
ملى هســتند اما گل عمدتاً از مواد بازيافتى 
كه تبديل به كود مى شوند، شكل مى گيرد و 
ذره اى از منابع طبيعى را استفاده نمى كند، 
با اين وجود حمايت ها آنچنان به اين حوزه 

نبوده است.
مديرعامــل شــركت تعاونــى گل و گياه 
شهرستان محالت با اشاره به اينكه متأسفانه 
در كشــور ما گل در ســبد مصرفى خانوار 
جايگاهى ندارد، تصريح كرد: توليدكنندگان 
گل با زحمت فراوان اين محصول ارزشمند 
را توليد مى كنند اما نبودن فرهنگ مصرف 
گل و نبــود حمايت هــاى اثرگذار ســبب 
گاه كشاورزان ســرمايه هاى  كه  مى شــود 

بسيار خود را از دست بدهند.
وى با اشاره به ديگر مشكالت توليد گل در 
محالت گفت: در كشور ما كارگر غيرايرانى 
بسيارى وجود دارد، براى مثال در پاكدشت 
تهران اين افراد با اجــاره كردن زمين هاى 
كشاورزى مشغول به كار مى شوند و در برابر 
كارگــر ايرانى كه بايد هزينه ماليات و بيمه 
را پرداخــت كند، چنين هزينه هايى ندارند. 
توليدكننــده غيرايرانى بدون داشــتن اين 
هزينه ها مى تواند محصول خود را با قيمت 
پايين تر بفروشد و به همين دليل توليدات 
آن ها راحت تــر از توليدكنندگان داخلى به 

فروش مى رسد.
عليپور با اشاره به اينكه محصول گل محالت 
نخستين محصول صادراتى بخش كشاورزى 
از لحاظ ميزان درآمدزايــى و ميزان توليد 
محســوب مى شــود، به گونه اى كه ساالنه 

حدود 15 تا 17ميليون دالر از اين محصول 
به كشــورهايى از جمله عراق، تاجيكستان، 
ارمنستان، روسيه و... صادر مى شود، اظهار 
كرد: محصول «بيد قرمز» در كل كشور تنها 
در يكى از روســتاهاى شهرســتان محالت 
توليد مى شود كه محصولى بسيار ارزشمند 
و خاص اســت و به آمريــكا، ژاپن، هلند و 

آلمان صادر مى شود.
وى اشــاره اى به ديگر مشــكالت صادرات 
گل در محالت داشت و افزود: در سال هاى 
گذشــته براى صادرات مجــوز كلى صادر 
مى شــد، اما اكنــون براى گرفتــن مجوز، 
صادركننده محالتى بايد به مركز بذر و نهال 
كــه در كرج قرار دارد، مراجعه كرده و براى 
هر يك بار ماشــين مجوز جداگانه دريافت 
كند. از يك طرف گل محصولى اســت كه 

عمر كوتاهــى دارد و از زمــان بارگيرى تا 
تخليه بار دو تا ســه روز زمان نياز اســت و 
از طرف ديگر دريافــت مجوز پنج تا 6 روز 
زمان بر است و اين فرآيند نسبتاً طوالنى از 

كيفيت محصول مى كاهد.
وى با اشــاره به اينكه طبــق مصوبه هيأت 
وزيــران هر گونه كاالى صادراتى از دريافت 
هر گونه مبلغى معاف است، گفت: متأسفانه 
ايــن مركز براى صدور مجــوز مبالغى را از 
صادركننــده دريافت مى كنــد و در صورت 

پرداخت نكردن، مجوز را تحويل نمى دهد.
وى خاطرنشان كرد: متأسفانه گاهى اوقات 
مشــكالتى كه بين وزارت و شــركت هاى 
مختلف در كشــور ايجاد مى شود، دود آن 
به چشــم ما مــى رود؛ براى مثــال جلوى 
واردات بــذر را مى گيرنــد؛ وارداتى كه نياز 
اصلى توليدكنندگان ماست. براى حل اين 
مشكل مديران رده باال مى توانند در تصميم 
گيرى هاى تخصصى نماينده اى از اتحاديه 
يا تشــكل هاى خصوصى را نيز دخيل كنند 
كه از نزديــك با دغدغه هاى توليدكنندگان 

آشناست.

 ترس از توسعه!
معــاون پژوهشــكده ملــى گل و گياه نيز 
كمبــود آب را يك نگرانــى و چالش بزرگ 
بــراى توليدكننده دانســت و گفت: اواخر 
تابســتان گذشته نگرانى بســيارى در اين 
زمينه وجود داشــت به شكلى كه بسيارى 
از توليدكنندگان از توســعه توليدات خود 
منصرف شــدند و اكنون واحدهايى كه در 
سطح 3000 مترمربع فعال هستند، جرئت 

توسعه واحد خود را ندارند. 

 انتقاد شديد امام جمعه شهركرد از نحوه 
برگزارى جشنواره قرآن و عترت در دانشگاه

 شهركرد: در حاشيه اختتاميه سى ودومين جشنواره 
قــرآن و عترت دانشــجويان امام جمعه شــهركرد 

ازبى تدبيرى مسئوالن دانشگاه شهركرد انتقاد كرد.
حجت االســالم والمســلمين محمد على نكونام  با انتقاد 
شديد از بى تدبيرى و ضعف مســئوالن دانشگاه شهركرد 
در برگزارى مراســم اختتاميه سى ودومين جشنواره قرآن 
و عترت دانشــجويان مناطق پنج، 6 و 10 كشــور گفت: 
قبل از هر چيز ابتدا گاليه شــديد خودم را از اين جلســه 
اعالم مى كنم. جلســه قرآن با حضور 10 استان، مسابقه 
اينچنينى در اين سطح و اين سالن؟ اصًال نه در شأن اين 
استان و نه در شــأن دانشگاه است. آقايان يا اين جلسات 
را برگــزار نكنند يا اگر برگزار مى كنند، مايه بگذارند. معنا 
ندارد يك چنين كارى با اين عظمت در اين سطح برگزار 
شود. من ذهنيتم و تصورم وقتى آمدم، اين بود كه نه تنها 
در سالن جايى براى نشســتن نيست، اطراف هم روى پا 

ايستاده اند.
امام جمعه شــهركرد تصريح كرد: كجا هســتند مسئوالن 
دانشگاه؟ كجا هستند، دست اندركاران فرهنگى دانشگاه؟ بايد 
حتماً يك جلســه آنچنانى باشد تا همه را جمع كنند؟ بايد 
حتماً يك مقام سياســى آنچنانى بيايد در دانشگاه تا همه را 
جمع كنند؟ بايد همه انواع بيمارى ها وجود داشته باشد تا از 
اين طرف و آن طرف دانشگاه جمع كنند به داخل سالن و به 
رخ خودشان و امثال خودشان بكشند؟ چه معنا دارد؟ آبروى 

استان است.
وى تأكيد كرد: بشدت فضاى جلسه سنگين و ناراحت كننده 
بود و اگر هتك حرمت به جلســه نمى ديدم، از همان دِم در 
برمى گشتم، ولى به احترام جلسه و قرآن آمدم، اما ما چنين 

انتظارى نداريم.

  انهدام 600 كيلو گرم محموله ماهى 
منجمد در لردگان

 شهركرد:سرپرست شــبكه دامپزشكى شهرستان 
لــردگان از ضبــط و معدوم ســازى 600 كيلو گرم 

محموله غير بهداشتى ماهى منجمد خبر داد.
 بيــژن حســين پــور از مردم خواســت، هنــگام خريد 
فراورده هاى خام دامى به برچسب، تاريخ توليد و انقضاى 

محصول دقت كنند.

فرماندار ايالم خبر داد
 «چوار» شهرستان مى شود

ايالم- خبرنگار قــدس: فرماندار ايالم گفــت: مديركل 
تقسيمات كشورى وزارت كشور و كارشناسان مربوطه، بتازگى 
براى بررسى وضعيت جغرافيايى و جمعيتى به بخش بزرگ و 
صنعتى چوار از توابع اين شهرستان سفر كرده اند و بررسى هاى 

اوليه آنان، نويد بخش ارتقاى اين بخش به شهرستان است.
معروف بســطامى در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشــت: 
بخش بزرگ و صنعتى چوار از ظرفيت هاى بسيار ارزشمندى 

براى ارتقا به شهرستان برخوردار است.
وى افزود: جمعيت مناسب ثابت و شناور، ابنيه تاريخى، منابع 
غنى نفت و گاز، اراضى پهناور و حاصلخيز، 40 كيلومتر مرز 
مشترك با كشور عراق، نيروى انسانى دانش آموخته و خالق، 
وجــود صنايع بزرگ نفت و گاز و پتروشــيمى، پادگان هاى 
نظامى و انتظامى، شهرك هاى صنعتى و...، زمينه را براى ارتقا 

و توسعه همه جانبه اين بخش فراهم كرده است.

   افتتاح تصفيه خانه فاضالب پرند 
رباط كريــم - خبرنگار قدس: فاز نخســت تصفيه خانه 
فاضالب شــهر پرند با حضور معاون اول رئيس جمهور، وزير 
نيرو، استاندار تهران و فرماندار رباط كريم به بهره بردارى رسيد .
طراحى و ساخت تصفيه خانه فاضالب شهرجديد پرند با توان 
داخلى و به دست نيروهاى متخصص كشور در سه فاز با هدف 
جمع آوري، انتقال و تصفيه روزانه 87هزار متر مكعب فاضالب 
در دستور كار قرار گرفته است كه در فاز نخست آن،  29هزار 
متر مكعب فاضالب در شبانه  روز تصفيه و پساب تصفيه  شده 
با كيفيت مناســب براى مصارف كشاورزى، صنعت و تغذيه 
آبخوان ها توليد خواهد شــد. اين پروژه بــا هزينه اى معادل 

1250 ميليارد ريال اجرا شده است.

یک ��� یک ��ر

ميهن- مهر  بيشتر از يك هفته است كه زمزمه گل 
آلود بودن آب شرب مردم روستاى زهوكى ميناب بر سر 
زبان ها افتاده و در فضاى مجازى منتشر مى شود تا بلكه 
مسئوالن براى حل آن با جديت وارد عمل شوند و آب 

گل آلود را از سفره هاى مردم دور كنند.
با وجود همه پيگيرى هاى انجام شده و انتقادهاى مردمى 
از آب و فاضالب روستايى ومسئوالن شهرستان نسبت 
به حل اين مشكل، تاكنون به صورت كامل اين وضعيت 
از بين نرفتــه و در برخى از منازل هنوز آب گل آلود و 

غيربهداشتى مشاهده مى شود.

  تعميرات شبكه و جابه جايى خطوط 
بخشدار بخش بنذرك ميناب در اين باره مى گويد: آب 
روستاى زهوكى پيش از اين به شبكه شهرى وصل بود، 
اما بعد از جابه جايى از شبكه شهرى به شبكه روستايى، 

مشكالتى براى مردم به وجود آمد.
على بالك اظهار مى دارد: آب شــرب روســتاى زهوكى 
غيربهداشــتى نيست و تغيير رنگ مقطعى كه مشاهده 
شد به علت تعميرات شبكه و جابه جايى خطوط قديمى 

و جديد است.
بخشــدار بنذرك بابيان اينكه اين تغييــر رنگ در كل 
روستاى زهوكى نبوده، تصريح مى كند: شهرك كوثر در 
روستاى زهوكى كه آب وفاضالب در آن نسبت به تعميرات 
شبكه اقدام كرده بود، احتمال مى رفت در حين انجام كار، 
آب گل آلود وارد مدار شده باشد. اين مشكل مشاهده شد 
كه با هماهنگى متوليان امر، در حال بر طرف شدن است.

  مخازن آب بهداشتى است
در همين حال رئيس آب وفاضالب روستايى مى گويد: 
ورودى وخروجى مخازن آب روستاى زهوكى بازرسى 
شده و از اين مكان، آب روستا كامًال بهداشتى و قابل 

شرب است.
حميد كمالى با اشاره به گل آلود شدن آب شرب مردم 
روستاى زهوكى ميناب مى افزايد: اين مشكل احتمال 
دارد كه بعد از وارد مدار كردن شبكه جديد آبرسانى 
روســتا اتفاق افتاده باشــد كه كاركنان و پيمانكاران 
در حال بررســى هستند تا مشــكل آب شرب مردم 

برطرف شود.

  آزمايش آب هاى توليدى
معاون نظارت بــر بهره بردارى شــركت آب و فاضالب 
روستايى نيز در خصوص بهداشت آب تصريح مى كند: در 
راستاى تأمين آب آشاميدنى سالم و استاندارد، ساليانه 
96 تن پودر پركلريــن، 36 تن گاز كلر و 30 تن نمك 

استفاده مى شود.
احمد شــاكرى خاطرنشان مى كند: آب هاى توليدى در 
سطح شهرستان ها در آزمايشــگاه ها به صورت روزانه 
پايش مى شــود و وضعيت كيفى آن مورد بررسى قرار 
مى گيرد كه خوشبختانه تاكنون هيچ موردى در خصوص 

آلودگى آب گزارش نشده است.

در پى تغييرات لوله آبرسانى اتفاق افتاد

آب گل آلود در خانه هاى مردم زهوكى

توليدكنندگان گل با 
زحمت فراوان اين 

محصول ارزشمند را 
توليد مى كنند اما نبود 

فرهنگ مصرف گل 
و نبود حمايت هاى 

اثرگذار سبب مى شود 
كه گاه كشاورزان 

سرمايه هاى بسيار خود 
را از دست بدهند

بــرش
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اخبار كوتاه

  افتتاح بيمارستان امام حسين(ع) بهارستان 
بهارستان - خبرنگار قدس: وزير بهداشت در آيين افتتاح 
بيمارستان امام حسين(ع) شهرستان بهارستان، اظهار داشت: 
حدود يك ميليون نفر از مردم مناطق حاشيه تهران از خدمات 

اين بيمارستان بهره مند مى شوند.
حسن قاضى زاده هاشمى افزود: شاخص تخت بيمارستانى 
در كشــور، 1/6 تخت بــه ازاى هر هزار نفر اســت و براى 
رســيدن به وضعيت مناســب در اين منطقه، بايد حداقل 

1000تخت جديد ساخته شود.

وى تأكيد كرد: بيمارستان اسالمشهر تا پايان سال و بيمارستان 
قرچك تا پايان دولت افتتاح مى شود و بيمارستان هاى مالرد و 

قدس نيز در حال ساخت است.

  انجمن بچه هاى استثنايى در فارس تشكيل مى شود
شيراز- خبرنگار قدس: مدير كل آموزش وپرورش فارس 
اظهار داشت: معلمان استثنايى بايد در توانمند سازى دانش 
آموزان اســتثنايى كوشا باشند و تنها به فكر سرگرم كردن 

آن ها نباشند.

حميد رضا آذرى از اختصاص 100ميليون تومانى سرانه توزيع 
به آموزش وپرورش استثنايى خبر داد و اذعان داشت: دانش 
آموزان استثنايى، هزينه هاى بااليى دارند و درصدد هستيم، 
كارى كنيم كه در هيچ جاى استان فارس اين دانش آموزان 

هزينه اياب و ذهاب را پرداخت نكنند.
وى افزود: انجمن بچه هاى استثنايى به ثبت رسيده است و يك 
روز نيز به عنوان روز كمك به اين دانش آموزان نامگذارى شده 
كه اميد است در اداره كل به اين بچه ها با احساس پدرى نگاه 

شود و مشكالتشان هر چه سريع تر حل شود.

قدس: استقبال دامداران خراسان رضوى از پرورش شتر
نيش و نوش: چون شتر خيلى كم توقعه و ميشه با يك بوته 

خار شكمشو سير كرد!
قدس: بازديد مســافران قطار گردشگرى هزار و يك شب از 

مشهد
نيش و نوش: تو همين بازديد چيزاى عجيبى تو مشهد ديدن 
كه وقتى برگردن تا هزار و يك شب داستان دارن واسه تعريف 

كردن!
قدس: افزايش 6/7 درصدى رشد طالق در گناباد

نيش و نوش: كارشناســان كشور به اين نتيجه رسيدن كه 
دليل اصلى طالق ها، ازدواجه!

قدس: برگشت بيش از 235ميليون ريال از تخلفات نوروزى 
اصناف مشهد به مردم

نيش و نوش: پس شركت گاز مشهد هم از اصناف الگو گرفته 
كه اول تخلف كرد بعد پول رو برگشت داد!

قدس: نبود راهبرد خاص براى صدور زعفران
نيش و نوش: ولى تا بخواين راهبرد خاص واسه توزيع زعفرون 

تقلبى تو بازار كشور هست!
قدس: شرور قمه به دست نيشابورى زمينگير شد

نيش و نوش: وقتى از زندان در بياد يا كتاب به دســت شده 
يا اسلحه به دست!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى



 مهــر- اردبيــل  اســتان اردبيــل از 
توليدكنندگان ممتاز عســل كشور محسوب 
مى شود؛ با اين وجود بازار اين استان بيش از هر 
مكان ديگرى از عسل هاى تقلبى انباشته شده 
و فعاالن عسل گله مند وضعيت نظارت هستند.
شــوراى گفت وگوى بخش خصوصى و دولت 
اردبيل در آخرين روز هفته گذشته در جلسه 
خود، بار ديگر دغدغه هاى حل ناشــده عسل 

سبالن را شنيد.
اين دغدغه ها كه از ســوى رئيس انجمن ملى 
عسل مطرح مى شد، طى ســال هاى اخير از 
تريبون هــاى گوناگون و از زبان مســئوالن و 
فعاالن عســل مطرح شده، اما طرح دوباره آن 
تأييدى بود كه برنامه هاى نظارتى بر بازار عسل 
اردبيــل راه به جايى نبرده و صرفاً به شــكل 

صورى انجام شده است.

 فروش عسل هاى تقلبى
اين در حالى اســت كه بارها توليدكنندگان 
عسل از تصرف بازار با عسل فروشان غيربومى، 
فروش عسل هاى تقلبى و غيرمجاز و فعاليت 
در حاشــيه جاده ها ابراز گله مندى كرده اند و 
همه اين رويدادها را موجب ضربه به برند عسل 

اردبيل دانسته اند.

 عسل اردبيل برند معتبر ندارد
عســل اردبيل كه زمانى برند سازى آن تأكيد 
شــد و در محاوره ها با عسل سبالن شناخته 
مى شــود، به دليل مشــكالت بــازار فروش 
تاكنون نتوانسته به هيچ برند معتبرى دست 
يابد و حتــى اعتماد بازارهاى خارجى را از آن 
خود سازد، به طورى كه سهم صادرات عسل 
اردبيل در مقايسه با توليد آن اندك بوده و تنها 
از سوى شمار انگشت شمارى از توليدكنندگان 

عسل انجام مى شود.

 چيرگى عسل هاى غيرمجاز
رئيس انجمن ملى عســل با بيان اينكه نيمى 
از عسل هاى توليدى كشور در بازار اردبيل به 
فروش مى رســد، مى گويد: البته اين موضوع 

گوياى وضعيت نابسامان بازار 
و چيرگى عسل هاى غيرمجاز 
است.عبدالرضا بيگناه با ابراز 
گله مندى از ناكامى طرح هاى 
نظارتى مى افزايد: از توليد 70 
هزار تنى عسل در كشور، 25 
هزار تن در اردبيل به فروش 
مى رسد و در ميان عسل هاى 
فروختــه شــده، مى تــوان 
عسل هاى تقلبى را كه نه برند 
خاص و ثبت شده دارند و نه 
به لحاظ كيفــى مورد تأئيد 

است، مشاهده كرد.
وى با ابراز تأسف از نرخ پايين صادرات عسل 
تصريح مى كند: متأسفانه هنوز بازار ساماندهى 
شده اى براى عسل تعريف نشده در حالى كه 
در اســتان قم بازار فروش سوهان مشخص و 

ساماندهى شده است.
رئيــس انجمن ملى عســل اظهار مــى دارد: 

وضعيــت  در  متأســفانه 
فروشندگان  آشــفته بازار، 
غيربومى كه اغلب عســل 
تقلبى دارند به اردبيل آمده 
و در حاشــيه جاده ها عسل 
خود را به فروش مى رسانند.

وى با ابراز تأسف از صدمات 
جبران ناپذير ايــن اقدام به 
برند عســل سبالن تصريح 
مى كند: عسل اين افراد در 
بســته بندى هايى به فروش 
نه شــركت  كه  مى رســد 
توليدى ثبت شده دارد و نه 

زنبوردارى معتبر.

 فعاليت فروشندگان غيربومى 
در حاشيه جاده ها

وى مى گويد: هر چند ســال گذشــته، راه و 
شهرســازى از فروش عسل در حريم جاده ها 

ممانعت كرد، اما با آغاز فصل فروش عسل بار 
ديگر اين فروشندگان در جاده ها فعاليت خود 

را از سر گرفته اند.
رئيس انجمن ملى عســل يادآور مى شــود: 
عسل هايى مانند هزار گياه يا عسل سياه ملكه 
به فروش مى رســد كه نه تنها اعتبارى ندارد 
بلكه تقلبى بوده و ارزش عسل توليدى استان 

را كاهش داده است.

ساماندهى عسل فروشان با دستور 
استاندار

گفتنى است اين جلسه با دستور استاندار در 
خصوص ساماندهى عســل فروشان حاشيه 
جاده ها و همكارى دادگســترى شهرستان در 

اجراى اين مهم همراه شد.
با اين وجــود بازار عســل اردبيــل نيازمند 
ساماندهى زيربنايى تر است كه به نظر مى رسد 
با جمع آورى موقت و مقطعى عسل هاى تقلبى 

راه به جايى نخواهد برد.

��ر � ا��خابات

��ر

 با تبليغات زود هنگام نامزدها 
ر ايالم برخورد مى شود

ايالم- خبرنگار قدس: فرماندار ايــالم گفت: قانون براى 
همگان مالك عمل اســت و تبليغات زودهنگام و غيرقانونى 
نامزدهاى شوراى شهر و روستا در فضاهاى مجازى و حقيقى 

كامالً تحت نظر است و با متخلفين بشدت برخورد مى شود.
معروف بسطامى در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه براى 
انتخابات شوراهاى شــهر و روستا در شهرستان ايالم حدود 
350نفر نامزد شده اند، اظهار داشت: از اين تعداد نامزد شوراى 
اسالمى شهر و روستا، 163نفر صرفاً براى شوراى اسالمى شهر 

ايالم نامزد شده اند.
وى بيان داشــت: افرادى كه تأييد صالحيت نشده اند، چهار 
روز فرصــت دارند كه اعتراض خــود را به مراجع ذى صالح 

اعالم كنند.

دادستان همدان خبر داد
 برخورد با هر گونه 

تجمع غيرقانونى انتخاباتى
همدان- خبرنگار قدس: دادستان عمومى و انقالب همدان 
خطــاب به داوطلبان و حاميان آن هــا تأكيد كرد: مجموعه 
قضايــى طبق قانون با هر گونه تجمع غيرقانونى و اقدام هاى 

ساختارشكنانه انتخاباتى برخورد جدى مى كند.
كامران حمزه افزود: برگــزارى هر گونه تجمع قبل و بعد از 
تأييد صالحيت و اعالم نتايج انتخابات نيازمند مجوز قانونى 

است.
وى اضافه كرد: هر گونه اقدام و حركت بدون مجوز قانونى از 
نظر قضايى، جرم محسوب شده و با مسببان و عوامل اصلى 

اين اقدام هاى ساختار شكنانه و غيرقانونى برخورد مى شود.
وى بيان كرد: به منظور پيشگيرى از بروز هر گونه مشكل به 
رؤساى ستاد انتخاباتى تذكر، هشدار و توصيه هاى الزم داده 

شده است.

 پيش بينى 146 شعبه أخذ رأى 
براى برگزارى انتخابات در رزن 

رزن - خبرنگار قدس: فرماندار رزن گفت: 146 شعبه اخذ 
رأى براى برگزارى انتخابات رياســت جمهورى و شوراهاى 

اسالمى در شهرستان رزن پيش بينى شد.
فتحعلى حسينى اظهار كرد: در بخش مركزى رزن 10 شعبه 
اخذ رأى براى انتخابات شــوراهاى شــهر و 41 شعبه براى 

انتخابات شوراى اسالمى روستا در نظر گرفته شده است.

 نوزاد دانماركى در آمبوالنس اورژانس 
مازندران به دنيا آمد

آمل- خبرنگار قدس: سخنگوى مركز مديريت حوادث و 
فوريت هاى پزشكى مازندران از به دنيا آمدن نوزاد دانماركى 

در داخل آمبوالنس اورژانس خبر داد.
ذكريا اشــكپور در گفت و گو با خبرنگار قدس افزود: شروع 
دردهاى زايمانى مادر باردار دانماركى به مركز پيام اورژانس 
آمل اعالم شــد و بالفاصله همكاران به منطقه ســنگين ده 
چمستان اعزام شــدند. وى اضافه كرد: تيم اورژانس پس از 
رسيدن به محل سكونت اين زوج خارجى، عالئم حياتى مادر 

را كنترل و وى را به داخل آمبوالنس منتقل كرد.
ســخنگوى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى 
مازندران ادامه داد: در راه انتقال به بيمارستان، دردهاى مادر 
باردار خبر از زايمانى قريب الوقوع مى داد و با انجام مشاوره هاى 
پزشكى الزم از سوى مركز ارتباطات اورژانس و مهيا ساختن 

شرايط الزم در داخل آمبوالنس، زايمان صورت گرفت.
اشكپور با اشاره به اينكه اقدام هاى الزم در خصوص مراقبت از 
نوزاد از جمله ساكشن ترشحات دهان، اكسيژن تراپى و گرم 
كردن نوزاد در داخل آمبوالنس انجام شد، گفت: خوشبختانه 
مادر و نوزاد هر دو در شرايط مطلوب و با حال عمومى خوب 
به بيمارستان امام على(ع) آمل منتقل شدند.وى گفت: اين 
نوزاد سومين فرزند پسر از مادر 26 ساله تبعه دانمارك است.

 آغاز توزيع نهال مثمر و رايگان 
بين شهروندان ايالمى

ايالم- خبرنگار قدس: شــهردار ايالم گفت: در راســتاى 
افزايش سرانه فضاى سبز و نهادينه ساختن فرهنگ كاشت 
نهــال در جامعه، تحويل نهال هاى مثمــر و رايگان در بين 

شهروندان ايالمى آغاز شده است.
منــت محمدى در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه اين 
طرح از ابتداى هفته درختكارى آغاز شده و همچنان نيز ادامه 
دارد، اظهار داشــت: در اين  طرح به هر شهروندى كه فضاى 
مناســب جهت كاشت درخت داشته باشد، با تأييد و نظارت 

شهردارى، حداقل دو درختچه مثمر تحويل مى شود.

رئيس آموزش و پرورش شهرستان:
 اعتبار تعميرات و نگهدارى فضاهاى 

آموزشى سنندج كافى نيست
ميهن- فارس: رئيــس اداره آموزش و پــرورش ناحيه دو 
سنندج گفت: اعتبار تعميرات و نگهدارى فضاهاى آموزشى 
بســيار كم اســت و آموزش و پرورش درخواســت افزايش 
اعتبارات اين بخش را دارد.محمد سعيد كنعانى اظهار كرد: 
برخى پروژه ها به ماده 180 واگذار شــده كه متأسفانه از اين 

محل اعتبارى به پروژه ها اختصاص نمى يابد.
وى با اشاره به برخى پروژه هاى آموزشى كه از سوى خيرين 
مدرسه ساز ساخته شده اند، افزود: 50 درصد از هزينه نگهدارى 
اين پروژه ها نيز بايد توســط خود خيرين تأمين شــود كه 
متأسفانه اعتبارى تخصيص نمى يابد و هزينه اى براى نگهدارى 

و تجهيز اين مدارس وجود ندارد.

با فعاليت مجدد فروشندگان غيرمجاز

در خراسان شمالى اتفاق افتادكام عسل سبالن تلخ شد
 اختالس 286 ميليون تومانى 

در شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس كل دادگسترى خراسان 
شمالى از كشف اختالس در شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر خراســان شمالى و بازگشــت 286 ميليون تومان به 

بيت المال خبر داد. 
حجت االسالم والمسلمين قدرتى گفت: در پى اعالم گزارش 
اختالس، تحصيل مال نامشــروع و تضييــع حقوق دولتى 
درشوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر استان، اين موضوع 
در دستور كار قرار گرفت و رسيدگى به آن به صورت ويژه و 

با قيد فوريت آغاز شد. 
وى افزود: در بررسى هاى اوليه و تحقيقات مقدماتى 4 متهم 
تحــت تعقيب قرار گرفتند و مبالغ اتهامى به اين افراد 480 
ميليون تومان بود كه وجوه اختالسى به بيت المال بازگردانده 
شــد. قدرتى اظهار داشت: اين پرونده در شعبه بازپرسى در 

حال رسيدگى است.

فرمانده انتظامى گيالن:
 روزنامه قدس با نگاه ارزشى و اخالقى 

در حوزه پليس خدمت مى كند

رشت - خبرنگار قدس: ســردار محمدرضا ميرحيدرى 
فرمانده انتظامــى گيالن و ســرهنگ محمدرضا جعفرى 
خيرخواه معــاون اجتماعى فرماندهى انتظامى گيالن صبح 
پنجشنبه با خبرنگاران روزنامه قدس در دفتر روزنامه قدس 

ديدار كردند.
فرمانده انتظامى گيالن در اين ديدار ضمن تشــكر از تعامل 
و اطالع رسانى خوب روزنامه قدس گيالن در حوزه عملكرد 
پليس گفت: نقش رســانه ها در امر پيشگيرى از آسيب هاى 
اجتماعــى و تأمين و حفظ مصالح ملــى و عمومى با نگاه 
ارزشى بسيار با اهميت است و خوشبختانه روزنامه قدس در 
ســايه بركت  امام رضا(ع)، به دور از هرگونه مقاصد سياسى 
و اقتصــادى و صرفا با نگاه ارزشــى و اخالقى در اين حوزه 

خدمت مى كند.
ســردار ميرحيدرى توجه روزنامه قــدس به حوزه پليس را 
نشــان از احساس مسئوليت اين رسانه ارزشى وزين دانست 
و خاطر نشان كرد: در حال حاضر هشت پليس تخصصى با 
رويكردهاى گوناگون در حوزه انتظامى وجود دارد و انتظارمان 
از اين رسانه متبرك اين است كه اهميت تمام اين حوزه ها 
را به مردم اطالع رســانى كنند و مخاطرات مردم را در اين 
حوزه ها به گوش مســئوالن ارشد برسانند كه اين امر سبب 
كاهش آسيب هاى اجتماعى و امنيت عمومى جامعه خواهد 
شد.در ادامه، سرهنگ محمدرضا خيرخواه معاون اجتماعى 
فرماندهى انتظامى گيالن نيز از تعامل و همكارى بسيار خوب 
روزنامه قدس و پايگاه تحليلى قدس آنالين در انتشار اخبار 

پليس گيالن قدردانى كرد.

 كارگران كارخانه قند كهگيلويه و 
بويراحمد نان شب را هم قرض مى كنند

ميهن- فارس: جمعى از كاركنــان اخراجى كارخانه قند 
به همــراه خانواده هاى خود با تجمع در مقابل اســتاندارى 
كهگيلويه و بويراحمد خواستار رســيدگى مسئوالن ارشد 

استان به مشكالت خود شدند.
يكى از تجمع كنندگان گفت: حــدود 120 نفر از كارگران 
و بازنشســتگان كارخانه قند دو سال مطالبات معوق از اين 

كارخانه دارند.
وى افزود: حدود 80-70 نفر از كارگران كارخانه با داشــتن 
پنج، 10 و 15 سال سابقه كار از كارخانه اخراج شدند و حقوق 

و مزاياى آن ها پرداخت نشده است.

همزمان با سفر رئيس جمهور 
 سد چشمه عاشق در  فارس افتتاح شد

شــيراز - خبرنگار قدس:همزمان با سفر رئيس جمهور 
به اســتان فارس و افتتاح طرح هاى دولت يازدهم، طرح سد 

چشمه عاشق نيز افتتاح شد. 
هدف از ســاخت اين سد، كنترل سيالب و تأمين آب شرب 
و صنعت شهرستان نى ريز و روستاهاى مسير به ميزان 5/8 
ميليون متر مكعب براى شرب و 6ميليون متر مكعب براى 
صنايع از جمله فوالد و ســيمان و شركت هاى صنعتى نى 

ريز در سال است.

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات:
 بيش از 200 روستاى كرمانشاه 

از نعمت اينترنت محروم است
ميهن- فارس: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: 
727 روســتاى كرمانشــاه از نعمت اينترنت پرســرعت 
بهره مند هســتند كه تا پايان دولت و طى يك ماه آينده 

بايد به 932 مورد برسد.
محمود واعظى در جلسه شوراى ادارى جوانرود اظهار داشت: 
موضوع رســيدگى به شهرستان هاى مرزى بايد مورد توجه 

ويژه قرار گيرد.

قوچان - هادى زهرايى  كارخانه آساك دو چرخ در 
15 اسفند ماه سال گذشته به طور رسمى تعطيل شد و 
روزنامه قدس هم به طور متوالى اخبار اين كارخانه را به 
اطالع عموم رسانيد. اما آنچه در آساك دوچرخ گذشت 
تا به اين مرحله از ورشكســتگى رسيد، از زبان يكى از 

كارگران اين كارخانه شنيدنى است. 
اين كارگر كارخانه دوچرخه سازى قوچان كه تمايلى به 
بيان نام خود ندارد مى گويد: كارخانه دو چرخه ســازى 
قوچان در سال 1383 بر اساس اصل 44 قانون اساسى 
به بخش خصوصى واگذار شد و ما از آن سال توليد هفت 
پارچه دوچرخه را مانند گذشته ادامه مى داديم، كه 85 
درصد يك دوچرخه در اين كارخانه توليد مى شد و تنها 
قطعات CKD بايد از كشور تايوان تهيه مى شد و در چند 
سال اخير اعالم شده بود كه قطعات دوچرخه نيز تحريم 

شده است، هر چند بعيد به نظر مى رسد.
اين كارگر كارخانه آساك دوچرخ قوچان، اظهار مى دارد: 
اگر بخواهيم به طور ميانگين وضعيت توليد دوچرخه را 
بيان كنيم، در دو تا سه سال گذشته خروجى دوچرخه 
از اين كارخانه صورت نگرفته اســت و تنها كارگران اين 
واحد صنعتى مشغول به توليد 85 درصد دوچرخه ها و 
انبار كردن آن در كارخانه بوده اند، بنابراين به دليل نبود 

فروش، سرمايه در گردش به كارخانه وارد نمى شد.
به گفته او اگر چه 2 ميليارد و 500ميليون تومان طلب 
كارگران آساك دوچرخ پرداخت شده است، اما كارگران 
هنوز22 ماه حقوق عقب مانده و 25 ماه بيمه طلبكارند.

وى تصريح مــى كند :البته اين طلــب تنها مربوط به 
كارگرانى است كه در كارخانه مشغول به كار بوده اند، نه 

كارگران در آستانه بازنشستگى و يا اخراج شده.
وى خاطر نشان مى كند: طلب بعضى از كارگرانى كه در 
مقطعى از اين واحد اخراج يا بازنشســته شده اند از اين 
كارخانــه از 2 ميليون تا 20 ميليون و تعداد آن ها 10 تا 

15 نفر است.
ايــن كارگر كارخانــه دوچرخه ســازى قوچان ادامه 

مى دهــد: بر اســاس آمار اعالم شــده در جلســات 
فرماندارى قوچان و گزارش اداره صنايع، چيزى حدود 
50 هزار هفت پارچــه دوچرخه آماده مونتاژ و عرضه 
به بازار اســت. كه قرار بود از محل پرداخت 6 ميليارد 
تومان تســهيالت به اين واحد صنعتى پرداخت شود.

از اين رو بنا بر اين گذاشــته شــد كه 20 درصد آن 
به صورت ريالــى، معادل يك ميليارد و 200 ميليون 
تومان، بابت حق و حقوق كارگران و مبالغى نيز بابت 
بدهى هاى اين كارخانه پرداخت شود و 80 در صد اين 
تسهيالت نيز به صورت ارز تبديل شده و براى خريد 
قطعات به يك بانك خارجــى پرداخت گردد كه اين 

قرارها به صورت كامل اجرا شد. 
به گفته او 10 محموله قطعات دوچرخه وارد كشور شد 
كه ســه محموله به كارخانه انتقال يافت اما از آنجا كه 
محموله هاى رســيده به كارخانه ناقص بود، با همفكرى 
كميته فنى با قطعات رســيده 1000 دستگاه دوچرخه 

توليد و آماده عرضه به بازار شد.
وى اذعان مــى دارد: در همان زمان در جلســه اى كه 
با حضور مســئوالن در فرماندارى قوچان برگزار شــد، 
پيشنهاد داديم اين 1000 دستگاه دوچرخه به كارگران 
واگذار شود تا كارگران بتوانند قطعات مورد نياز را از بازار 
تهيه كرده و دوچرخه هايى را كه 85 درصد آماده بودند، 
تكميل كنند و از محل فروش دوچرخه ها بدهى كارخانه 
به كارگران و شــركت هاى خدماتــى (آب و برق و گاز) 

پرداخت گردد.
وى بيان مى دارد:اين پيشنهاد ابتدا مورد قبول قرار گرفت 
ولى به دليل بدهى هاى زياد كارخانه، اجازه انجام چنين 
كارى داده نشــد و با اين اقدام مسئوالن، كارگران بابت 
طلب خود هركدام پنج دســتگاه دوچرخــه آماده را از 

كارخانه خارج كردند. 
اين كارگر كارخانه آساك دوچرخ مى افزايد: بيش از يك 
سال است كه از دريافت تسهيالت به مدير اين كارخانه 
مى گذرد و هنوز هفت محموله قطعات دوچرخه در بندر 

شهيد رجائى به دليل بدهى به اداره دارايى، توقيف است. 
او يادآور مى شــود: سرانجام 15 اسفند ماه سال گذشته 
اين كارخانه به طور رسمى تعطيل شد و اينك كارگران 
براى دريافت بيمه بيكارى يا بازنشستگى در حال پيگيرى 

در اداره كار هستند.
وى تصريح مى كند: در آخرين جلساتى كه در سال 95 با 
حضور مسئوالن استان و مديران بانك ها و فرماندار قوچان 
و نماينده كارگران در استاندارى خراسان رضوى برگزار 
شد، قرار شــد بانك ها نيز وارد عمل شوند و بدهى هاى 
خود را از اين واحد صنعتى طلب كنند. اما طبق اطالعات 
واصله طلب بانك هاى كشاورزى، ملى، ملت و حتى بانك 

صنعت و معدن بين 22 تا 25 ميليارد تومان است. 
او مى گويد: بانك ها عنوان كردند كه مدير كارخانه هنوز 
پول بخشى از سهام واگذار شده را پرداخت نكرده است 
و آن ها هم تا كنون هيچ اقدامى براى دريافت بدهى هاى 

خود ازمدير كارخانه انجام نداده اند. 
اين كارگر كارخانه آساك دوچرخ به نمايندگى از طرف 
تمام كارگران از مسئوالن خواست با اقدام و عمل خود، 
حق و حقوق كارگرانى را كه سال ها با تمام وجود در اين 

واحد صنعتى مشغول به فعاليت بوده اند را بگيرند. 
گفتنى اســت روزنامه قدس براى پاسخ به چند پرسش 
كارگران بارها با فرماندار قوچان تماس گرفته اما موفق به 
مصاحبه با وى نشده است، با اين حال موضوع كارگران را 

در چند روز آينده نيز پيگير خواهيم بود. 

قدس گزارش مى دهد

كارگران آساك دوچرخ قوچان همچنان پيگير معوقات خود هستند 

خبر

مشهد - هنگامه طاهرى  بيمارستان هاى مشهد بشدت 
در حوزه پرســتارى،كمك بهيار و منشــى دچار كمبود نيرو 
هســتند. دبير هيئت مديره نظام پرستارى مشهد و پرستار 
بالينى آى. ســى. يو بيمارستان امام رضا(ع) ضمن اظهار اين 
مطلب به خبرنگار ما گفت: از آنجا كه در قبال هر سه خروجى 
نيروهاى كادر درمان، فقط يك ورودى داريم، بشــدت دچار 
كمبود نيرو شده ايم، به طورى كه هر نفر بايد به جاى چند نفر 

در شيفت هاى اضافه، خدمت كند.
سيده فاطمه بحرينى با اشاره به فشار كارى باالى پرستاران 
در قبال حقوق ناچيز و كارانه هاى پرداخت نشده اظهار داشت: 
اين منطقه هر ساله در ايام نوروز ميزبان حجم بسيار وسيعى 
از مســافران نوروزى اســت و همين موضوع به طور طبيعى 
مراجعات به مراكز درمانــى را در اين ايام چند برابر مى كند. 
وى همچنين گفت: با اينكه ما را به اضافه كارى اجبارى وادار 

مى كنند، اما كارانه ها به موقع پرداخت نمى شود.
او بيان داشت: هم اكنون اضافه كارى هاى علوم پزشكى مشهد 

تحت عنوان اضافه كارى هاى خارج از شمول فقط تا دى ماه 
سال گذشته پرداخت شده است، ولى مبالغ مربوط به بهمن و 

اسفند هنوز پرداخت نشده است.
وى دليل اين مشــكالت را طرح تحول سالمت عنوان كرد و 
بيان داشت: با وجود اينكه نظام پرستارى مخالف طرح تحول 
سالمت بود، اما اين طرح بدون بررسى هاى همه جانبه، يكشبه 
اجرايى شد و حتى وزير بهداشت به نقدهايى كه ما طى يك 

همايش در مشهد بيان كرديم نيز توجهى نكرد.
بحرينى عالوه بر اين خاطرنشان كرد:با توجه به اينكه بيمه ها 
هم بدهكار بودند، مبلغى را اواخر سال گذشته پرداخت كردند 
كه باز هم دانشــگاه علوم پزشكى آن را به حساب پرستاران 

واريز نكرد.
او طرح قاصدك را بهانه اى براى بروز تفاوت هاى چشمگير بين 
دريافتى كاركنان بيمارســتان و پزشكان عنوان كرد و گفت: 
طبق اين طرح 50 درصد درآمد سهم پزشكان متخصص،25 
درصد ســهم كاركنان درمان و ســتاد و 25 درصد ســهم 

تجهيزات پزشكى است. بدين ترتيب سهم پزشكان و پرستاران 
از اختالف فاحشى برخوردار است.

وى همچنين بيان داشــت: مبناى ايــن طرح از ابتدا ايراد 
داشــت، از همين رو نظام پرستارى به وزارت بهداشت به 
دليل پزشك بودن وزير معترض است، زيرا همواره وزيران 
پزشك قوانينى را تصويب مى كنند كه به نفع پزشكان باشد 

نه ساير كادر درمان.

سهم صادرات عسل 
اردبيل در مقايسه 
با توليد آن اندك 

بوده و تنها از سوى 
شمار انگشت شمارى 

از توليدكنندگان 
عسل انجام مى شود 

بــرش

دبير هيئت مديره نظام پرستارى مشهد در گفت و گو با قدس:

تاوان كمبود نيرو را پرستاران مى پردازند
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مديرعامل راه آهن كشور خبر داد

تأمين 2 ميليارد دالر بودجه قطار برقى مشهد- تهران
آهــن جمهورى  راه  قدس  مديرعامــل 
اسالمى ايران گفت: هزينه پروژه برقى كردن 
راه آهن مشــهد- تهران در ماه جارى تأمين 

خواهد شد.
سعيد محمدزاده در حاشيه همايش رؤساى 
مراكز راه آهن كشور در مشهد افزود: هزينه 
ايــن پــروژه 2 ميليارد دالر اســت  كه اين 
مبلغ قرار اســت در قالب يــك وام دولتى از 

كشورچين تأمين شود . 
مديرعامل راه آهن جمهورى اســالمى ايران 
ادامه داد: در اين طــرح 50 درصد تعهدات 
قرارداد توســط شــركت هاى ايرانــى انجام 
مى شــود و تأمين كننده ناوگان آن شركت 
زيمنس است. در اين چارچوب شركت مپنا 
با انتقال فناورى ســاخت لكوموتيو برقى از 
زيمنــس اين نوع لكوموتيو را در ايران توليد 

مى كند.
وى به تغيير رويكرد راه آهن در حوزه مسافر 
هم اشــاره و بيان كرد: هم اينك سهم قطار 
حومه اى نســبت به ســال 1392 به ميزان 
زيادى افزايش يافته و در قالب برنامه ششم 
راه آهن جمهورى اسالمى ايران يك شركت 
حمل و نقل حومه اى تأسيس مى كند كه از 
اين طريق مشكالت ادارى و مديريتى موجود 
ميان شــهرهاى محل تردد اين قطارها رفع 

مى شود.
مديرعامل راه آهن جمهورى اســالمى ايران 
گفــت: در اين راســتا چنديــن خط آهن 
حومه اى بين شــهرهاى تهران - گرمســار، 
تهــران - كرج، كرج - قزوين و تهران - پرند 

ساخته شده و يا در حال ساخت است.
وى بــه برنامه ريزى بــراى راه اندازى قطار 
حومه اى مشــهد - نيشابور هم اشاره و بيان 
كــرد: راه آهــن هم اينك در حال ســاخت 
2000 كيلومتر خطوط دوم، ســوم و چهارم 

در مسيرهاى حومه اى و سراسرى در سطح 
كشور است.

محمــدزاده در ادامه همچنين اظهار كرد: بر 
اســاس برنامه ششم توســعه، يك درصد از 
محــل فروش نفت و گاز به توســعه حمل و 
نقل ريلى اختصاص مى يابد و سرمايه گذارى 
در ايــن بخش همچون ســرمايه گذارى در 
مناطق توسعه نيافته در نظر گرفته مى شود.

وى يادآور شــد: در چارچــوب فعاليت هاى 
دولــت تدبير و اميــد، جا بــه جايى 40/3 
ميليون تن كاال در سال 1395 توسط ناوگان 
راه آهن ركورد حمل ريلى بار را در تاريخ راه 

آهن ايران شكست.

وى گفت: اين ركوردشكنى در حالى صورت 
گرفت كه پيش از آن در ســال 1394 سهم 
نــاوگان ريلى از حمل كل بــار در ايران 36 

ميليون تن بود.
وى ادامه داد: ســهم حمــل و نقل ريلى در 
ســال 1385 از كل جا به جايى بار در ايران 
12 درصد بــود كه بر اســاس برنامه ريزى 
مى بايســت تا ســال 1390 بــه 30 درصد 
مى رســيد، اما اين هدف در آن زمان نه تنها 
محقق نشد بلكه در سال 1392 به 10 درصد 

كاهش يافت.
گفتنى است، نشست هماهنگى مديران راه 
آهن جمهورى اسالمى ايران و روساى مراكز 
آن از سراسر كشور با حضور 76 نفر پيرامون 
حمل و نقل ريلى بر اســاس سياســت هاى 

برنامه ششم توسعه، در مشهد برگزار شد.

آب و �وا
  پيش بين آسمانى آفتابى براى 

خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراسان رضوى اعالم كرد: طبق تحليل 
نقشه ها و مدل هاى هواشناسى، هواى اكثر نقاط استان طى 
امروز، شنبه دوم ارديبهشت ماه، كمى تا قسمتى ابرى همراه 
با مه صبحگاهى در ساعات بعد از ظهر گاهى وزش باد شديد 

و گرد و غبار است.
كمينه و بيشينه دماى شهر مشهد نيز براى امروز به ترتيب 

12 و 26 درجه سلسيوس پيش بينى شده است.

��ر
 رئيس اين بيمارستان در بازديد خبرنگاران 

اعالم كرد
 آغاز انتقال بيماران به بيمارستان 610 

تختخوابى امام رضا (ع)2

پروين محمــدى : باهزينــه اى بيــش از 250 ميليارد 
تومان،زيربناى 52 هزار متر مربع و بخش هاى آزمايشــگاه، 
راديولوژى، پزشكى هسته اى، قلب، جنرال، داخلى، جراحى 
عمومى ،جراحى قلب، ارتوپــدى، اورولوژى، جراحى زنان و 
پوست بيمارســتان امام رضا(ع) 2 با610 تختخوابى مشهد 

آماده و مشغول ارائه خدمات به بيماران است.
اين مطلب را دكتر خرســند معاون توسعه مديريت و منابع 
بيمارستان امام رضا (ع) در بازديد جمعى از خبرنگاران از اين 
بيمارستان عنوان كرد وافزود: پس از افتتاح بيمارستان 610 
تختخوابى توســط رئيس جمهوردر اسفند ماه سال گذشته 
نخستين بيمار در تاريخ 28 اسفند بسترى وبا انتقال تدريجى 
بخش ها و بيماران اكنون 100 بيمار در اين بيمارستان بسترى 
و كليه بخش هــا با بهترين تجهيزات آمــاده پذيرش بيمار 
مى باشد. مسئول تجهيز و راه اندازى بيمارستان امام رضا (ع) 
2 با بيان اينكه انتقال بيماران براســاس فرآيند بيمار انجام 
مى شود خاطرنشان كرد: بيماران بخش هاى داخلى، جراحى، 
پوست، قلب و... براساس اولويت هاى دانشگاه بتدريج منتقل 
شده و ديگر بخش هاى فرسوده و غيرقابل استفاده بيمارستان 
امام رضا(ع) و ديگر بيمارســتان هاى دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد كه بامشكل كمبود جا رو به رو هستند بتدريج منتقل 
خواهند شــد كه پس از مرمت بخش هاى قديمى به همان 

تعداد به تخت هاى بيمارستانى افزوده خواهد شد. 
وى افزود: باتوجه به اينكه بيمارســتان امام رضا(ع) وضعيت 
تخصصى داشته و بخش هاى فوق تخصصى شرق كشور در 
اين بيمارســتان مستقر شده است بيش از 40 درصد درمان 
استان را انجام مى دهد از طرفى با امكانات خوبى كه در بخش 
راديولوژى و سيتى اسكن و... بيمارستان امام رضا موجود است 
همه خدمات مربوط به سى تى اسكن و ام آر آى و راديولوژى 
بيمارســتان 610 تختخوابى نيز در بيمارستان امام رضا(ع) 

انجام مى شود. 
دكتر عبداهللا بهرامى رئيس بيمارستان امام رضا(ع) نيز با تأكيد 
اينكه در هيچ كارى بويژه امور پزشكى كه با جان و سالمت 
مردم ارتباط دارد هرگز نبايد دقت فداى سرعت شود تصريح 
كرد: فرآيند انتقال بيماران به بيمارســتان 610 تختخوابى 
آغاز شــده كه به همين ميزان تخت بيمارســتانى نيزاضافه 
خواهد شــد با اين حال اين مركز درمانى مجهز و درجه يك 
كه يكى از نعمت هــا و بركات همجوارى با حضرت على بن 
موســى الرضا(ع) است در هر زمان و شرايطى آماده پذيرش 
بيمار و ارائه خدمت به بيماران بويژه زائران امام هشــتم(ع)

 مى باشد .

فرماندار:
 حل مشكالت مشهد نيازمند

 اجماع ملى است
قدس: فرماندار مشــهد گفت: براى رفع مشكالت شهرى، 
حوزه خدمات شــهرى شهردارى مشــهد زحمات فراوانى 
كشــيدند، اگرچه شــايد نگرش سياســى برخى مديران 
شــهرى با ديدگاه سياسى ما متفاوت باشد، اما اين موجب 
نمى شــود كه از زحمات و تالش هاى اين عزيزان قدردانى

 نكنيم.
محمدرحيم نوروزيان در مراســم تجليل از اعضاى شوراى 
هماهنگى مديريت بحران شهرســتان مشهد كه به همت 
مديريت شــهرى در محل تاالر كوهســنگى برگزار شد، با 
بيان اينكه زمســتان سال گذشته با بحران برف و سرما در 
كالنشهر مشهد روبه رو بوديم، خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
با تالش همه دســتگاه هاى عضو شوراى هماهنگى بحران 
اين مشــكل مديريت شــد، امــا در اين بيــن مجموعه 
شهردارى مشــهد نقش ويژه اى ايفا كرد كه قابل قدردانى

 است.
وى ادامه داد: مشهد مقدس يك شهر ملى است و بنابراين 
توســعه زيرساخت و حل مشكالت آن در پرتو اجماع ملى 

تحقق مى يابد.
نوروزيان ادامه داد: بار ســنگينى بر دوش شهردارى است 
چرا كه اداره شهرى همچون مشهد كار دشوارى است، اما 
خوشبختانه با تالش بسيار خوب مديريت شهرى، همه امور 

بخوبى پيش مى رود.
وى با بيان اينكه دســتگاه هاى حــوزه مديريت بحران يد 
واحده هستند، تصريح كرد: همدلى دستگاه هاى اجرايى در 
حوزه هاى مختلف باعث ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 

و زائران بارگاه منور رضوى شده است.
فرماندار مشهد اظهار كرد: همه ما بايد تالش كنيم تا اجماع 
ملى را براى توســعه زيرســاخت ها و رفع مشكالت مشهد 
ايجاد كنيم چرا كه مشــهد مقدس يك شهر ملى و حتى 
بين المللى است و بايد مشــكالت آن با نگاه و اجماع ملى 

برطرف شود.

از شهردارى منطقه 6 تقاضا داريم، لطف بفرمايند، فقط يك 
تير چراغ برق در كوچه هاى خيابان چمن قرار دهند چون واقعاً 

كوچه ها تاريك است.
910...3750

با اينكه طبق قانون اليت، نيم ساعت اول پارك رايگان است، 
ولى من چند روز پيش براى نوردرمانى به بيمارســتان امام 
رضا(ع) رفته بودم و ماشــينم را دقيقــاً 21 دقيقه با اطالع 
پاركبان درخيابان دانشــگاه روبه روى بيمارستان پارك كرده 
بودم كه قانوناً اين مدت رايگان اســت، اما متأسفانه بعداً طى 
ارسال پيامكى معلوم شد كه مبلغ 28 هزار ريال برايم هزينه 
اليت محاســبه شده. از مســئوالن اليت تقاضاى پيگيرى و 

رسيدگى دارم.
915...8334

فلســفه گرفتن عوارض از خودرو براى اين بوده كه خودرو به 
آسفالت و جاده آســيب مى زده، ولى اكنون برعكس است و 
ناهموارى و كيفيت بد آسفالت به ماشين آسيب مى زند، ولى 

چون پول زور گرفتن از مردم رسم است، عوارض مى گيرند!
915...1927

لطفاً طرح اگو در گلشهر را هم پيگيرى كنيد. داده اند دست 
بخش خصوصى، ببينيد با مردم مستضعف چه كار مى كنند!

936...1462
ون هاى مســير حرم تا مهر مادرخواجه ربيع مى آيند، ولى تا 
روستاى زيركن كه يك كيلومترفاصله ندارد، نمى آيند. راننده 
مى گويد اگــر دو تا كارت بزنيد، مى بــرم. كجاى قانون اينو 

نوشته؟ رسيدگى كنيد.
915...0965

 توضيح اتوبوسرانى به يك خبر

قدس: روابط عمومى سازمان اتوبوسرانى مشهد در واكنش به 
سانحه برخورد اتوبوس به سايبان ايستگاه كه روز پنجشنبه 
گذشــته اتفاق افتاد و با واكنش هاى متفاوتى در شبكه هاى 
اجتماعى روبه رو شــد توضيحى ارســال كرد، كه از نظرتان 

مى گذرد:
با توجه به ســانحه رخ داده در ساعت 14/30 روز پنجشنبه 
گذشته واقع در پايانه خواجه ربيع و برخورد اتوبوس به سايبان 
ايستگاه مستقر در پايانه به اطالع مى رساند به دليل عدم توجه 
راننده خط 32 كه متعلق به شركت بخش خصوصى بوده، با 
حضور دو دستگاه خودروى اورژانس پنج نفر از شهروندان به 
بيمارستان شهيد هاشمى نژاد منتقل شدند كه دو نفر از اين 
عزيزان صرفاً به علت رعب و وحشت سانحه به صورت سرپايى 
مداوا و ترخيص شدند، دو نفر به علت ناراحتى از ناحيه كتف 
و بعد از انجام مراحل پزشكى خوشبختانه مشكلى نداشتند و 
ترخيص شــدند و يك نفر به علت شكستگى در ناحيه پا در 

حال حاضر بسترى مى باشد.
 

مديركل بنياد مسكن:
 300هزار واحد مسكونى روستايى 

خراسان رضوي كم دوام يا بى دوام است
شــانديز- خبرنگار قدس: مديركل بنياد مسكن استان 
در حاشيه افتتاح پروژه ها وطرح هادى روستاى ابراهيم خان 
شــانديز گفت: افزون بر 300 هزار واحد مسكن روستايى در 

استان كم دوام يا بى دوام است.
 وى اظهار اميدوارى كرد كه با همكارى همه مسئوالن استان 
و ارائه تســهيالت بانكى و كمك هــاى بالعوض، اين عدد به 

حداقل برسد.
 موســوى نيا افزود: بنياد مســكن تا كنون 820 طرح هادى 

روستايى را افتتاح كرده است . 
 وى اضافه كرد: ســال 95 از ميانگين كشور 10 درصد با يك 
سال پيش آمد جلوتر بوديم كه اين امر، نتيجه همكارى همه 

مسئوالن بود.
وى ميانگين كشورى را 90 درصد عنوان كرد.

 مديركل بنياد مسكن استان همچنين اظهار داشت : با توجه 
به گستردگى روســتاهاى استان و محدوديت اعتبارات، يك 
فاز طرح اجرا مى شــود و فاز بعدى در يك مرحله ديگر انجام 

خواهد شد.
 ســيد رضا موسوى نيا اذعان كرد : در چند سال اخير، بيش 
از 30 1 هزار واحد مسكونى روستايى ساخته شده كه در اين 

خصوص نياز به كار بيشترى داريم .
وى در ادامه گفت:282 روســتا در ســال 94 و95 در قالب 
طــرح توزيع قير رايــگان با همكارى دهيارى و شــوراهاى 
روســتا آســفالت شــده كه بدين ترتيب كمــك مطلوبى 
در راســتاى ســاخت معابر بهداشــتى روســتايى صورت 

گرفت.
 مديركل بنياد مســكن استان از صدور 200 هزار جلد سند 
روستايى خبر داد و گفت: تا كنون حدود 200 هزار جلد سند 
روستايى توسط اسناد و امالك در استان صادر شده است كه 

اميدواريم اين عدد به 400 هزا ر جلد برسد.
 موسوى نيا افزود: شهرستان طرقبه وشانديز به عنوان قطب 
گردشگرى استان مطرح است و تالش بنياد مسكن اين بوده 
كه توجه بيشترى به اين شهرستان داشته باشيم وخوشبختانه 
در چند ســال اخير با مشاركت مردم كارهاى خوبى صورت 

گرفته است.
الزم به ذكر است، روستاى ابراهيم خان واقع در دو كيلومترى 
شهر شــانديز با جمعيتى حدود 600 نفر و160 خانوار تنها 

روستاى كرد زبان در شهرستان طرقبه و شانديز است.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسؤوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

وى گفت: اين ركوردشكنى در حالى صورت 
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عضو شوراى اسالمى گرجى در گفت و گو با قدس انتقاد كرد

شرب پساب شهرى در  روستاهاى حاشيه كشف رود

خبر

رضا طلبى  عضو شوراى يكى از روستاهاى 
حاشــيه كشــف رود گفت: تمام روستاهاى 
حاشيه كشــف رود ازجمله گرجى سفلى، 
همت آباد، دهرود، سيس آباد، گوندوك از آب 

آلوده و شور مصرف مى كنند.
صفيه خزاعى پور در ادامــه به قدس افزود: 
درصورتى كه پســاب اگر بــه طور عادالنه و 
صحيح انجام شــود عالوه بر مزاياى بسيارى 
كه دارد سبب جلوگيرى از ورود آب شور به 

آب هاى زيرزمينى نيز مى شود.
عضو شوراى گرجى سفلى تصريح كرد: بيش 

از2000ســال قبل دريونان از پســاب هاى 
خانگى براى آبيارى كشــاورزى اســتفاده 
مى شد، اما درمشــهد 2017 هنوزبا معضل 
كم آبى براى كشــاورزان روبه رو هســتيم، 
درحال حاضــر درتصفيه خانــه پركندآباد 
1 و 2 روزانــه حــدود 80 هــزار مترمكعب 
پساب توليد مى شــودكه متأسفانه به دليل 
اختالف بين شركت ها كشاورزان بالتكليف 
مانده اند. خزاعى پور تصريح كرد: اگر مشكل 
كشاورزان حل شود، روستاهاى اطراف كشف 
رود مى توانند ازآب شــيرين كارده استفاده 

كنند و بعد از سال ها مزه آب شيرين را حس 
كنند، متأسفانه ما كمبود آب نداريم ضعف 
مديريت آب داريم، درحال حاضرروستاهاى 
نامبرده در واقع دارند از پســاب براى شرب 
اســتفاده مى كنند، درصورتى كه پســاب از 
نظر شرعى نجس است حتى اگر مشخصات 
ظاهرى آب معمولى را داشته باشد و به علت 
داشــتن سرب اين آب ســبب بيمارى هاى 
كليوى، جوش وآكنه، مسموميت، سردردهاى 
ميگرنى وتوليد ســرطان مى شود، ماده 58 
قانون اساســى در تاريخ 61/12/16 تصويب 

شد كه مبناى آن توزيع عادالنه آب است، اما 
با گذشت سال ها از مصوب شدن اين قانون 

خبرى از توزيع عادالنه آب نيست.

خبر

قدس  مديرعامل ســازمان اتوبوســرانى 
مشهد از به كارگيرى 112 دستگاه اتوبوس 
جديد و سرويس دهى 85 دستگاه اتوبوس 
از اين تعداد در خطوط حاشيه شهر مشهد 

خبر داد. 
علــى اصغر نيشــابورى گفت: اواخر ســال 
گذشــته، طى مراســمى از 112 دســتگاه 
اتوبوس بنز 457 و اسكانيا در مشهد رونمايى 
شــد. وى افزود: اين اتوبوس ها با اعتبار 45 
ميليارد تومان خريدارى شده كه تمام اعتبار 
آن توسط شهردارى مشهد تأمين شده است. 

مديرعامل سازمان اتوبوسرانى مشهد تصريح 
كرد: اين اتوبوس ها داراى اســتاندارد يورو 3 
اســت و ذرات PL كمترى نسبت به ديگر 
اتوبوس ها توليد مى كننــد و بنابراين باعث 

كاهش آلودگى هوا خواهند شد. 
نيشــابورى عنوان كرد: در حال حاضر اين 
اتوبوس هــا به ناوگان اتوبوســرانى مشــهد 
تزريق شده و سرويس دهى به شهروندان را 
آغاز كرده اســت و در قبال آن 112 دستگاه 
اتوبوس فرســوده با عمر باالى 10 ســال از 

چرخه سرويس دهى خارج شده است. 

وى با اشاره به سرويس دهى شمارى از اين 
اتوبوس ها در خطوط شهرى گفت: در حال 
حاضر 27 دســتگاه از اين اتوبوس ها در 16 
خط شهرى مشهد و 85 دستگاه نيز در 29 
خط حاشيه شهر مشهد به كارگيرى شده 
است. مديرعامل سازمان اتوبوسرانى مشهد 
ادامه داد: همچنين يكــى از اهداف اصلى 
خريد ايــن اتوبوس ها اســتفاده از آنان در 

حاشيه شهر مشهد بود. 
وى عنوان كرد: اتوبوس هاى خريدارى شده، 
مجهز به سيســتم گرمايشــى و سرمايشى 

مناســب، صندلى هاى روكــش دار مخمل، 
سيستم روشنايى مناســب و ديگر امكانات 

است. 

نوسازى ناوگان اتوبوسرانى مشهد با 112 دستگاه اتوبوس جديد 

مه والت -خبرنگار قدس  پــروژه كمربندى ريلى 
شادمهر مه والت به ساالر رشتخوار با حضور معاون توسعه 
ريلى راه آهن كل كشــور، مدير كل راه آهن شرق كشور، 
نماينده مردم مه والت، تربت حيدريه در مجلس شوراى 
اسالمى و مســئوالن شهرســتانى با اعتباربيش از 120 

ميليارد تومان كلنگ زنى شد.
معاون توسعه ريلى راه آهن كل كشور در اين مراسم گفت: 
با توجــه به توفيقاتى كه پس از برجام در زمينه رايزنى و 
جذب سرمايه گذار خارجى صورت گرفت، در شرف انعقاد 
قرارداد به ارزش بيش از 7 ميليارد يورو با سرمايه گذاران 

خارجى هستيم.
يزدانى با اشاره به كلنگ زنى پروژه شادمهر در شهرستان 
مه والت به ايســتگاه ســاالر، اين پروژه را در مرحله اول 
يك خط دانســت و بيان كرد: برنامــه ريزى اين پروژه به 
صورت دوخطه بوده كه خط دوم آن پس از اتمام خط اول 

بالفاصله نسبت به ساخت، اقدام خواهد شد.
وى در خصوص اتصال خط آهن ســنگان به هرات گفت: 
اين پروژه هم در چهار بخش تقســيم شده كه دو بخش 
آن تكميل شــده و در بخش ســوم آن هم پيشرفت هاى 
چشــمگيرى داشــته ايم و تنها يك قســمت در كشور 
افغانستان است كه طبق برنامه، برعهده اين كشور بوده كه 
به دليل اهميت اين خط براى توسعه بخش شرق كشور، 
وزير راه و شهرســازى دستور توسعه اين بخش را توسط 

بخش داخلى داده اند. 
مديركل راه آهن شمال شرق كشور  پروژه اتصال ايستگاه 
شادمهر در شهرستان مه والت به رشتخوار را حاصل چند 
ســال تجربه كارى در زمينه رفع مشكالت ترافيك ريلى 
منطقه دانست و افزود: با اتمام و بهره بردارى از اين پروژه، 
افزون بر كوتاه شدن 30 كيلومترى مسافت به دليل تردد 
نكــردن قطار به تربت حيدريه، بيش از 6 ســاعت هم از 
توقف قطار به دليل ترافيك باال در ايستگاه راه آهن تربت 

حيدريه جلوگيرى مى كند.
اقبال با اشــاره به بارگيرى 40 تنى حمل ونقل ريلى كل 
كشور در سال گذشته و سهم 5 ميليونى خراسان از اين 
ميزان، ساخت پروژه شادمهر - ساالر را در راستاى پروژه 
اتصال كاشمر به بافق دانست و بيان كرد : در راستاى برنامه 
افق 20 ســاله، بارگيرى سنگان درسال  1404 حدود 26 
ميليون تن پيش بينى شده است و اين حجم مناطق، راه 
آهــن را مجبور مى كند با تالش مضاعف ظرفيت حمل و 
نقل ريلى منطقه را در راســتاى اهداف كالن اقتصادى به 

ميزان مطلوب برساند. 
نماينده مردم شهرستان هاى مه والت تربت حيدريه و زاوه 
در مجلس شوراى اسالمى ضمن اشاره به نامتوازن بودن 
امكانات و پيشرفت هاى غرب و شرق كشور بيان كرد: اگر 
كشور را به دو نيمه غربى و شرقى تقسيم كنيم، نيمه غربى 
كشور از لحاظ توسعه ريلى، تعداد فرودگاه ها و بزرگراه ها 

و صنايع، پيشرفت بسيار بيشترى نسبت به نيمه شرقى 
داشته است.

سعيد باستانى مســير اتصال چابهار، زاهدان، بيرجند به 
مشهد را شاهراه توسعه شرق كشور معرفى كرد كه عالوه 
بر ضرورت براى صنايع داخلى ، سرمايه گذارى مهمى براى 
به دست آوردن بازار حمل و نقل كشورهاى شمالى ايران 
براى دست يافتن به آب هاى آزاد جنوب است. وى افزود: 
در مســير موازى كشور پاكستان دســت به كار شده و با 
سرمايه گذارى و مشاركت شركت هاى چينى بسرعت در 
حال توســعه و ايجاد اين خط ريلى هستند و كشورى در 
اين رقابت برنده اســت كه باسرعت بيشترى اقدام به اين 

كار كند.

با حضور مديران راه آهن كشور آغاز شد

عمليات اجرايى پروژه كمربندى ريلى شادمهر مه والت به ساالر رشتخوار
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