
سايه غول عظيم الجثه 
بر سر «خانه داروغه»

 قطعات واگن هاى قطارشهرى مشهد 
به گمرك بندرعباس رسيد

قدس از آخرين وضعيت يك بناى تاريخى گزارش مى دهد   مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد:

مشــهد  به دستور يوســف خان هراتى، 
آخرين داروغه مشهد در دوره قاجار و نخستين 
رئيس نظميه بعد از مشــروطه، بنايى در اين 
شهر ساخته مى شود كه به همين خاطر به نام 

«خانه داروغه» شهرت گرفته است...

مشهد مديرعامــل شــركت قطارشهرى 
مشــهد از ورود قطعــات مورد نيــاز مونتاژ 
واگن هاى قطارشهرى اين كالنشهر به گمرك 
بندرعباس خبــر داد.كيانوش كيامرز گفت: 

100 واگن شامل 20 رام قطار...
.......صفحه4 .......صفحه 4

لزوم تقويت خط دفاعى تيم مديريت بحران در بالياى طبيعى
پس از 7 سال از آغاز عمليات اجرايى

سد سيكان دره شهر 
در نقطه صفر
ايستاده است

.......صفحه 2

درگزارش قدس بايسته هاى مديريت بحران در حوادث طبيعى بررسى شد

.......صفحه 2 

رئيس خانه صنعت و معدن ايران: 
  اعطاى تسهيالت گران، كارخانه ها 

را از نابودى نجات نمى دهد
 اصفهان: رئيس خانه صنعت و معدن ايران با 
ابراز تأســف از اينكه برندهاى قديمى توليد و 
تجارت يكى پس از ديگرى به ورطه تعطيلى كشــيده 
شده اند، گفت: ارائه تسهيالت با نرخ هاى بااليى كه در 
كشــورهاى ما وجود دارد، هيچ كارخانه اى را از خطر 

نابودى نجات نمى دهد.
سيدعبدالوهاب سهل آبادى تصريح كرد: وزارت صنعت 
بصراحت اعالم كرده، تعطيلى برندهاى تجارى در كشور 
اجتناب ناپذير است زيرا به طور طبيعى وقتى به بيمارى 

رسيدگى نشود، سالمتى هرگز باز نمى گردد.
رئيس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به اينكه كارخانه 
توليد محصوالت لبنى كاله هم در حال پيوســتن به 
كارخانجات تعطيل شده كشور است، افزود: متأسفانه 
در حال حاضر 400 نفر از كارگران كاله اخراج و از كار 
بيكار شــده اند. وى از واردات بى رويه و قاچاق كاال به 

كشور اظهار تأسف كرد.
وى با بيان اينكه ركود اقتصادى به گونه اى گســترش 
يافتــه كه اكثر توليد كنندگان بازار خود را از دســت 
داده اند، اظهاركرد: وقتى مى بينيم، كارخانجات به جاى 
توليد، انباردارى و توليدات خود را در انبارها نگهدارى 
مى كننــد تا بعد روانه بازار كنند، چه آينده اى مى توان 

براى آن ها متصور شد؟
رئيس خانه صنعت و معدن ايران ثابت نگه داشتن نرخ 
ارز را از ديگر مواردى دانست كه آسيب جدى به توليد 
داخل براى صادرات وارد كرده و قدرت صادراتى كشور 

را كاهش داده است.
وى اضافه كرد: ميزان توليد دربخش لبنيات بيشتر از 
نياز مصرف داخلى اســت و الزمه آن صادرات لبنيات 

است، اما متأسفانه محقق نمى شود.

نماينده دزفول:
 اولويت اول در بحث درمان 

براساس محروميت زدايى است
 اهــواز: نماينده دزفول در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: اولويــت اول در بحث درمان 

براساس محروميت زدايى است.
پاپى زاده در مراسم افتتاح پايگاه اورژانس دزفول اظهار 
داشت: بخش مركزى با جمعيت 110 هزار نفر هنوز در 

بخش درمان داراى كمبودهايى است.
وى افزود: دولت با كمبود بودجه روبه رو است و در اين 

زمينه مشكالتى وجود دارد.
وى گفت: چهار بيمارستان درمان بستر در بخش هاى 

گوناگون دزفول در حال مراحل شروع ساخت است.
پاپى زاده اظهار داشت: ساخت بيمارستان و مكان هاى 
درمانــى در بخش هاى محروم دزفول ســبب كاهش 

ترافيك در مركز شهر خواهد شد.
نماينده دزفول بيان كرد: جاده صفى آباد به ميانرود يكى 
از جاده هاى پر خطر است و جاده در دو فاز از چهارراه 
ســياه منصور - چهارراه آوج و نيز صفى آباد به ميانرود 

است.

عضو شوراى شهر كرمان 
در گفت و گو با قدس:

 جوانان كرمانى جوياى كار ادارى 
همچنان سرگردانند

ميهن- عليرضا لعل اكبرى: عضو شوراى شهر كرمان 
گفت: مشكل بيكارى در اين شهر وجود ندارد بلكه كسانى 

كه انتظار كار در موقعيت ادارى دارند، بيكار هستند.
على منصورى در گفت و گــو با خبرنگار ما تصريح كرد: 
در اين شهرســتان جوانانى كه فقــط ترجيح مى دهند 
در كارهاى ادارى مشــغول شوند، همچنان سرگردان و 

بالتكليف هستند.
وى افزود: در برخى از بخش هاى شهرســتان كرمان به 
دليل نبــوِد كارگران ايرانى، برخى از اتباع افغانســتانى 
مشــغول كار هســتند كه همين امر به عنوان معضلى 

مطرح است.
وى با اشــاره به تقاضاى برخى از جوانان دانش آموخته 
كرمانى به كارهاى غيرمرتبط اظهار داشــت: متأسفانه 
شاهد هستيم فردى كه دانش آموخته كشاورزى است، 
حاضر است به عنوان حروفچين در اداره اى مشغول شود، 
اما حاضر نيست در شغل مرتبط با تحصيالت خود كه نياز 

استان است، مشغول به كار شود.
عضو شوراى شهر كرمان تصريح كرد: زمين هاى مناسبى 
براى فعاليت در بخش كشــاورزى استان وجود دارد، اما 

توجهى از سوى جوانان به اين امر نمى شود.
منصورى، معضل اصلى جوانان كرمان را معضل پشــت 
ميزنشينى عنوان كرد و گفت: تا زمانى كه چنين انتظارى 
از سوى آنان وجود داشته باشد و برنامه ريزى صحيحى 
از سوى مسئوالن استان در اين خصوص صورت نگيرد، 

همچنان با معضل بيكارى جوانان روبه رو خواهيم بود.
عضو شوراى شهر كرمان به مثال هايى در اين خصوص 
اشــاره كرد و افزود: در برخى از شهرها تقاضا براى اخذ 
مجوز تاكسيرانى از سوى جوانان بيكار به عنوان يكى از 
راه هاى كسب درآمد مطرح است، اما در شهر كرمان اين 

تقاضا وجود ندارد.
وى گفت: به دليل اينكه شــغل مسافركشى در كرمان 
درآمد كمى دارد و كارى پر زحمت است، جوانان حتى از 
انجام آن پرهيز مى كنند و ترجيح مى دهند، بيكار بمانند.

رئيس مجمع نمايندگان استان ايالم:
 حفظ ارزش هاى دينى براى نامزدهاى 

رياست جمهورى ضرورى است
ايالم - خبرنگار قدس: رئيس مجمع نمايندگان استان 
ايــالم گفت: حفظ مقدســات و ارزش هاى دينى در هر 
شرايطي براى نامزدهاى رياست جمهورى و طرفدارانش 

ضرورى است.
امينى با اشاره به اينكه حضور مردم در انتخابات ايستادگِى 
يكپارچه ملت را به ارمغان مى آورد و جســارت دشمن و 
توانايى تحــرك و تعرض را از او ســلب مى كند، اظهار 
داشــت: جدا از اينكه چه كسى رئيس جمهور مى شود، 
حضور گســترده مردم در انتخابات به عنوان راهبردى 
اساســى مى تواند تهديدها را دفع كند و پايه هاى اقتدار 
ملى را تحكيم بخشد. وى گفت: آنچه در انتخابات بسيار 

مهم است، حضور عمومى مردم است .

قدس از بازار آيينه و شمعدان 
عروسى گزارش مى دهد

قيمت هاى 
ميليونى تا 

كسادى بازار

 ايالم  سد سيكان شهرستان دره شهر واقع در جنوب استان 
ايالم كه حدود هفت ســال از كلنگ زنى آن مى گذرد و حتى 

كارهاى مقدماتى آن انجام شده، هنوز در نقطه صفر است...

.......صفحه3 .......صفحه3

  زاهدان  عضو مجمع نمايندگان استان 
سيســتان و بلوچســتان گفت: اقدام ها و 
برنامه هاى ارائه شده از سوى سازمان محيط زيست 
هيچ گونه نمودى در زندگى مردم نداشــته و اين 

اقدام ها در اندازه شعار، مصاحبه و ادعاست.
حبيب اهللا دهمرده، وضعيت تاالب هامون را بحرانى 
خوانــد و با بيان اينكه آب وارد شــده به رودخانه 
هيرمند و تاالب هامون ناشى از بارش هاى اخير در 
افغانستان بوده است، گفت: هر چند از اين طريق 
مقدارى آب به رودخانه هيرمند و تاالب هامون وارد 
شــده، اما ميزان آن به اندازه اى نيست كه احياى 
درياچه را به همراه داشــته باشــد و اين حجم با 

گرماى هوا تبخير مى شود.
نماينده مردم زابل، زهــك و هيرمند در مجلس ، 
ادامــه داد: مردم محلى معتقدند بايد دايك، گوره 
و مانعى ايجاد شــود تا آب هرز نرفته و در نقطه اى 
جمع شود، البته برخى ديگر نيز بر اين باورند كه 
آب بايد رهاسازى شود و هنوز اتفاق نظرى در اين 

زمينه صورت نگرفته است.
وى گفت: در شــرايط كنونى بــراى احياى تاالب 
هامون به صورت تصادفى اقدام هايى انجام شده، اما 
هنوز مطالعات كارشناسى و علمى در اين خصوص 
انجام نشده كه همه مردم و مسئوالن از آن تمكين 
كنند؛ پرسشــى در اينجا مطرح مى شود كه چرا 
تاكنون اقدام هاى كارشناســى و عملى از ســوى 
سازمان حفاظت محيط زيست براى احياى تاالب 

هامون انجام نشده است.
وى تصريح كرد: رئيس ســازمان به عنوان متولى 
محيط زيست بايد براى مردم سيستان شفاف سازى 
كند كه تاكنون چه برنامه هايى اعم از كوتاه، ميان 
و بلندمدت بــراى احياى تاالب هامون و مديريت 
ريزگردهاى ناشى از هامون تدوين و طراحى كرده و 

چه اقدام هايى قرار است در آينده انجام دهد.
وى با انتقاد از اينكه سازمان حفاظت محيط زيست 
تاكنــون هيچ گونه حركت ملمــوس و مؤثرى در 
جهت احياى تــاالب هامون و كنترل ريزگردهاى 
سيستان نداشته است، گفت: هرچند خانم ابتكار به 
طور مداوم از برنامه ها و اقدام ها انجام شده در جهت 
احياى تاالب و كنترل ريزگردهاى سيستان سخن 
مى گويد، اما اين اقدام هاى و برنامه هاى ارائه شده 
از سوى اين دستگاه هيچ گونه نمودى در زندگى 
مردم نداشته و اين اقدام ها در حد شعار، مصاحبه 

و ادعاست.
دهمــرده با بيان اينكه ســازمان حفاظت محيط 
زيســت بايد به طور پيوســته و مداوم در جهت 

ريزگردهــاى  معضــل  مديريــت 
سيستان گام بردارد، گفت: با انجام 
اقدام هاى مقطعــى، كوتاه مدت و 
شعارى مشكل هامون و ريزگردهاى 
سيستان برطرف نمى شود؛ متأسفانه 
هيچ  نقشــه راهى بــراى مديريت 
ريزگردهــاى سيســتان از ســوى 
سازمان حفاظت محيط زيست وجود 

نداشته و تا زمانى كه نقشه راه هدفمند و مشخصى 
براى احياى تاالب هامون تدوين و طراحى نشود، 
مشكل ريزگردهاى سيستان همچنان حل نشده 

باقى خواهد ماند.

 زابل  آلوده ترين شهر دنيا
نماينده مردم زابل، زهك و هيرمند در مجلس، با 
يادآورى اعالم زابل به عنوان آلوده ترين شهر دنيا 
از ســوى بهداشت جهانى، گفت: هر چند سازمان 
بهداشت جهانى دو ســال پياپى زابل را به عنوان 
آلوده ترين شــهر جهان معرفى كرده و ســازمان 
حفاظت محيط زيست نيز بخوبى بر اين امر واقف 
است، اما مشخص نيست، چرا عده اى به دنبال انكار 

اين موضوع هستند.
عضو مجمع نمايندگان استان سيستان و بلوچستان 
در مجلس، با بيان اينكه سيستان از لحاظ ميزان 
بيمارى هاى تنفســى، چشــمى و قلبى در كشور 
ركورددار اســت، يادآور شد: وجود ذرات معلق در 
هوا موجبات بروز مشــكالت تنفسى، بيمارى هاى 
چشــمى و بيمارى هاى قلبى را در اســتان فراهم 
آورده اســت، اين در حالى اســت كه هيچ  طرح و 

برنامه بلند مدتى براى احياى تاالب 
هامون و مديريت ريزگردها تدوين 

نشده و وجود ندارد.

 كارشكنى افغانستان
وى با بيان اينكه مشكل عمده تاالب 
افغانستان  كشور  كارشكنى  هامون 
و همچنين پيگيرى نشــدن حقابه 
تاالب از ســوى مســئوالن اســت، تصريح كرد: 
عمران و آبادانى استان سيستان و بلوچستان مانند 
كشــاورزى، زراعت، دامپرورى و دامدارى از طريق 
رودخانه هيرمند شــكل گرفته اســت و مازاد آب 
نيز به تاالب هامون وارد مى شــد؛ البته حجم آب 
هيرمند بين 10 تا 15 ميليارد متر مكعب تخمين 

زده مى شود.
دهمرده با انتقاد از اينكه كشــور افغانســتان در 
ســال هاى گذشــته با ايجاد ســدهاى انحرافى 
مانند ســدكجكى و برداشت هاى بى رويه آب از 
بســتر رودخانه هيرمند  خشكى تاالب هامون را 
رقم زده اســت و با يادآورى خشــكى كامل اين 
تاالب در سال 1350، تصريح كرد: در اين سال 
دولت هاى ايران و افغانســتان توافق كردند كه 
كشور افغانستان حتى در بدترين شرايط ساالنه 
بين 820 ميليون مترمكعــب حقابه ايران را از 
طريق رودخانه هيرمند تأمين كرده و تحت هيچ 

شرايطى اين حقابه نبايد قطع شود.
وى ادامه داد: اما متأسفانه طى چهار دهه گذشته 
كشــور افغانســتان به تعهد خود در زمينه تأمين 
حقابه تاالب هامون عمل نكرده و ســدهايى را بر 

روى رودخانــه هيرمند كه تأمين كننده آب تاالب 
هامون در كشور ما به شمار مى رود، ساخته است 
و در تمام ايام سال مراقب هستند كه آبى به تاالب 
هامون وارد نشــده و تنها سه ماه از سال آن هم با 
بارندگى مقدارى آب وارد هيرمند مى شود، اين در 
حالى اســت كه 70 تا 80 درصد رودخانه هيرمند 
واقع در سيستان خشــك است؛ بنابراين مشاغل 
سيســتان بشــدت تحت تأثير قرار گرفته است و 
25 درصد مردم به مهاجرت و حاشيه نشينى روى 
آورده اند؛ دولت بايد شفاف سازى كند كه تاكنون 
چه اقدام هايى در جهت تأمين حقابه تاالب هامون 
از سوى كشور افغانستان داشته است؟ متأسفانه به 
مدت چهار دهه است كه مسئوالن هيچ قدمى در 

جهت پيگيرى حقابه تاالب هامون برنداشته اند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح 
كرد: خشــكى تاالب هامون شــيوع ريزگردها را 
در سيســتان رقم زده اســت، در واقع علت عمده 

ريزگردهاى سيستان خشكى تاالب هامون است. 
ايــن نماينده مردم مجلس، با بيان اينكه به دنبال 
پيگيرى اختصاص رديف بودجه ملى براى احياى 
تاالب هامون هستيم، تصريح كرد: نامه نگارى هايى 
در اين رابطه با دولــت صورت گرفته و به صورت 
جدى به دنبال تحقق اين رديف اعتبارى هستيم؛ 
اميدواريم با تخصيص هر چه سريع تر اين رديف 
بودجه از سوى دولت و مجلس شاهد احياى تاالب 

هامون و مديريت ريزگردها در سيستان باشيم.

 بادهاى 120 روزه فرصت است نه تهديد
عضو مجمع نمايندگان استان سيستان و بلوچستان 
در مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر لزوم پيگيرى 
حقابه تاالب هامون از ســوى وزارت امور خارجه، 
گفت: ســالمت مردم سيســتان در گــرو تأمين 
حقابه هامــون و احياى آن و كنتــرل و مديريت 

ريزگردهاست. 
دهمرده با بيان اينكه بادهاى 120 روزه سيستان 
در خردادماه شــروع به وزيدن كرده و به علت گرد 
وخاك از تهديدات منطقه به شمار مى رود، تصريح 
كــرد: افزون بر خشــكى تاالب هامــون، بادهاى 
120روزه نيز سال هاســت زندگــى مردم منطقه 
سيستان را تحت تاثير قرار داده است، اين در حالى 
است كه با برنامه ريزى و مديريت درست و صحيح 
مى تــوان آن را به فرصت تبديل كرد، در حقيقت 
تهديد يا فرصت تلقى كــردن بادهاى 120 روزه 
سيستان بستگى به عملكرد و نوع نگاه مسئوالن 

و دستگاه هاى ذى ربط دارد. 

 عضو مجمع نمايندگان استان سيستان و بلوچستان:

هامـون بحـرانى است
��ر��ر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند  به منظور  رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز  در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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جنگل هاى بلوط 
حال خوشى ندارند

تغييرات 
اقـليمى 

نفس زاگرس 
را بريده است 
استان ها   جنگل هاى بلوط در دامنه زاگرس كه به 
طبيعت اين منطقه و ساكنانش جان مى دهد، چند سالى 
است كه به دليل خشكسالى و قطع بى رويه درختان، 
حال و روز خوشــى ندارد و قهر طبيعت و دخالت هاى 

انسان، نفس آن را گرفته است.
جنگل هاى بلوط نخســتين مانع طبيعى در برابر ورود 
ريزگردها به كشور است و ريه تنفسى كشور محسوب 
مى شــود و نقش مهمى در اقتصاد خانوارهاى جنگل 

نشين دارد....
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  آغاز ساخت بزرگ ترين كشتارگاه 
مكانيزه جنوب استان تهران در «رى»

رى - خبرنگار قدس: ساخت بزرگ ترين كشتارگاه مكانيزه 
جنوب تهران در شهرستان رى آغاز شد.

اين كشــتارگاه مكانيزه داراى بخش هاى سردخانه نگهدارى 
500 تنى، تونل انجماد، سالن هاى بيش سرد كن، سالن هاى 
كشتار، ميدان دام كشتارى شــامل بخش قرنطينه، ميدان 
نگهدارى دام، سامانه تصفيه بيولوژيك آب، سالن هاى توليد 
آاليش هــاى خوراكى و غير خوراكى و واحد تبديل ضايعات 
و تهيه خوراك طيور است كه با اعتبار 180ميليارد ريالى در 

طول يك سال ساخته خواهد شد.
كشتارگاه بزرگ جنوب استان تهران و شهرستان رى ظرفيت 
كشتار روزانه 1000 رأس دام سبك(گوسفند و بز)، 100 رأس 
دام سنگين(گاو) و ظرفيت قطعه بندى و بسته بندى روزانه 
50 تن گوشــت قرمز را خواهد داشت. همچنين با راه اندازى 
اين واحد توليدى، امكان فرآورى، آماده سازى و بسته بندى 
آاليش غيرخوراكى و صادرات آن به ساير كشورها و ارزآورى 
فراهم مى شود و امكان اشتغالزايى بيش از 300 نفر مستقيم و 

200 نفر غير مستقيم مهيا خواهد شد
برائى نژاد سرپرست دامپزشكى استان تهران گفت: ساالنه يك 
ميليون تن مصرف گوشــت قرمز كشور است كه 90 درصد 
آن از محــل توليدات داخلى و 10 درصد آن از طريق واردات 

تأمين مى شود.

  گرد و غبار در آبادان و خرمشهر
 به 6 برابر حد مجاز رسيد

ايرنا - آبادان: گرد و غبار در آبادان و خرمشهر به 6 برابر 
حد مجاز رســيد و با توجه به اين غلظت، فرماندارى هاى 
اين دو شهرستان مدارس ابتدايى و مهدكودك ها را تعطيل 

اعالم كردند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست آبادان گفت: ميزان گرد و 
غبار در آبادان در ساعت 9 صبح ديروز، 962 ميكروگرم بر متر 

مكعب اندازه گيرى شده است. 
سيداحمد موسوى آزاد، از شهروندان بويژه كودكان و بيماران 
قلبى، ريوى و گوارشى خواست، به دليل آلودگى هواى اين دو 
شــهر كه ناشى از پراكنده شدن ذرات گرد و خاك معلق در 

هواست از تردد غير ضرورى پرهيز كنند. 
انتشار ريزگردها بيش از حد مجاز طى دوشنبه هفته گذشته 
نيز تعطيلى مــدارس ابتدايى را در نوبت بعدازظهر در برخى 

شهرستان هاى جنوبى استان خوزستان به همراه داشت. 
براساس اطالعيه شــماره 6 مركز ملى پايش و هشدار گرد و 
خاك هواشناسى استان خوزستان در حال حاضر شاهد ورود 
گرد و خاك از كشور عراق و كاهش ديد افقى در شهرستان هاى 

مناطق غرب، جنوب غرب و مركز استان هستيم.
 با توجه به عبور جو ناپايدار از اســتان خوزستان و همچنين 
وزش باد ممكن اســت در برخى از ســاعات، گرد و خاك و 
كاهش ديد موقتى را در شهرستان هاى مرزى مشاهده كنيم.

يادآور مى شود: در هشــتم بهمن ماه 1395، ميزان آلودگى 
هواى اهواز به بيش از 66 برابر حد مجاز رسيد. 

وقوع اين توفان گرد و غبار، قطعى مكرر آب و برق، شــبكه 
ارتباطى، تعطيلى مدارس و ادارات را به دنبال داشت. 

مديركل آموزش و پرورش استان: 
   19 پژوهشسراى دانش آموزى

 در بوشهر راه اندازى شد 
بوشهر – خبرنگار قدس: مديركل آموزش و پرورش بوشهر 
گفت: در راستاى توجه به توسعه فرهنگ تحقيق و پژوهش در 
جامعه دانش آموزى، 19 پژوهشسراى دانش آموزى در استان 

بوشهر راه اندازى و تجهيز شد. 
ناصر كرمى با اشــاره به اينكه 13هــزار و 379 فرهنگى در 
استان بوشــهر خدمات الزم به جامعه هدف ارائه مى كنند، 
تصريح كرد: فرهنگيان خدمات آموزشى خود را به 204هزار 

دانش آموز استان بوشهر در 1710 مدرسه ارائه مى كنند.
وى نرخ پوشــش تحصيلى در استان بوشــهر را 99 درصد 
دانســت و خاطرنشــان كرد: اين نرخ در مقايسه با متوسط 
كشورى كه 97/9 درصد است از وضعيت مطلوبى برخوردار 
است و اين در حالى است كه نرخ جذب دانش آموز الزم التعليم 

در اين استان 98/9 درصد است.
وى بيان كــرد: طرح نخبه پرورى از چهار شهرســتان به 6 

شهرستان با پوشش 681 دانش آموز اجرايى شده است.

  65درصد جامعه يزد را كارگران 
تشكيل مى دهند

يزد - خبرنگار قدس: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
اســتان يزد از وجود 178 هزار بيمه شده مستقيم در استان 
خبر داد و گفت: 65 درصد جامعه يزد را كارگران تشــكيل 

مى دهند . 
محمدحسن رياحى اظهار داشت: حدود 39 هزار واحد صنفى، 
توليدى و خدماتى رســمى در اين اســتان وجود دارد و اين 
موضوع نشان دهنده ظرفيت باالى خانواده كارگرى در استان 
يزد اســت. وى وعده داد كه براى 6000 نفر ظرف دو ســال 

فرصت هاى شغلى برنامه ريزى مى شود.

درگزارش قدس بايسته هاى مديريت بحران در حوادث طبيعى بررسى شد

لزوم تقويت خط دفاعى تيم مديريت بحران در بالياى طبيعى
��ر

ميهن/ محمد رضايى  سيل، خانه اى دارد 
به نام رودخانه و محله و برزنى به نام مســيل، 
اما برخى از مــا آدمها يادمان مى رود كه نبايد 
به خانه ديگران وارد شــويم و در ملك ديگران 
خانه بســازيم يا در آن اتراق كنيم، اما اين كار 
را انجام مى دهيم و خانه مان را با آرزوى خراب 
نشدن و خوابگاهمان را به اميد واهى امن بودن 

در ناامن ترين نقطه جهان مى سازيم.
هشدارهاى گاه و بيگاه هم مؤثر نمى افتد و با 
بارش بــاران وغرش ابرها به يكباره صاحبخانه 
مى آيد- شايد دير بيايد، اما مى آيد- و هر چيز 
را كه ســرراهش باشــد در هم مى شكند، دور 
مى ريزد و نابود مى كند. آن وقت انتظار داريم، 

زندگى مان تهديد نشود!

 منازل روستاى چنار 
در مسيل نابود شدند

معاون  بختيارى،  على 
امــور رســانه واطالع 
رسانى سازمان مديريت 
بحران كشور در اين باره 
به خبرنگار ما مى گويد: 
در روســتاى «چنــار» 
آذربايجان شرقى همه خانه ها را سيل برد چون 
منازل مردم در مســيل و دقيقاً در محل عبور 
سيل قرار داشتند. به همين دليل همه منازل 
روســتاى «چنار» به دليل بنا شدن در حريم 

روخانه نابود شدند.
وى مى افزايد: در بحث هشدار و اطالع رسانى، 
هواشناسى مسئول اطالع رسانى است و در اين 
سيل اخير نيزهشدار الزم داده شد و بايد مردم 
در اين زمينه به اخبار موثق توجه بيشــترى 

داشته باشند.

 مشاركت 10 درصدى مردم
 براى مقابله با سيل 

وى بــا گاليــه از بــى توجهــى برخى از 
هموطنانمان به هشــدارها يادآور مى شود: 
واقعيــت اين اســت كــه در ايــن زمينه، 
نارســايى هاى زيــادى داريم و بر اســاس 
تحقيق صورت گرفته، ميزان مشاركت مردم  
براى مقابله با ســيل و حــوادث طبيعى در 
بحران ها زير 10 درصد است، بنابراين مردم 

بايد در اين زمينه بيشتر همكارى كنند.
اين مقام مســئول در سازمان مديريت بحران 
كشــورهمچنين تاكيد مى كند: از سوى ديگر 
بايد مردم بدانند كه در بسيارى از رويدادهاى 
طبيعــى - بويژه ســيل ها - داخل اتومبيل ها 
جاى امنى نيست و اگرهموطنان غرق شده در 
ســيل آذربايجان قبل از جدى شدن حادثه از 
خودرو پياده مى شدند، حتماً جانشان را حفظ 
مى كردند، ولى با مانــدن درون خودرو، فقط 

شرايط را بدتر كردند.

 با آمدن سيل 
چشمه ها و تاالب ها آبدار شدند

بختيــارى با اشــاره بــه اينكه در ســيل، 
حــوادث جانى قابل جبران نيســت و بايد 
مردم از اين گونــه رويدادها عبرت بگيرند، 
تصريح مى كنــد: البته اين رواناب ها مزايا و 
نعمت هايى هم داشته است؛ مثًال چشمه ها 
و تاالب هــا در منطقــه، آبــدار شــدند و 
آوردند  بركت  كشــاورزان  براى  رودخانه ها 
و ما بايد در مديريــت بحران بتوانيم با هم 
افزايى و جلب مشــاركت مردم، تهديدهاى 

سيل را به فرصت تبديل كنيم.

 برنامه ريزى به جاى واكنش 
دكتر كامران امامى رئيس كار گروه بين المللى 
رهيافت هاى جامع مديريت سيالب ستاد بحران 
كشور نيز به خبرنگار ما مى گويد: در بحث نظام 
مديريــت بحران در كشــور تصميم ها بايد از 
واكنشــى به برنامه ريزى تبديل شوند و همه 
سازمان ها و نهادها براى پيشگيرى از حوادث 

و كاهش آسيب، پاى كار بيايند.
وى با بيان آمار تلفات انسانى 47 نفرى در سيل 
اخير مى افزايد: طبق آمار جهانى كه سيل سالى 
6000 نفر تلفات در كشــورها دارد و بر اساس 
جمعيت كشــورمان - كه يك صدم جمعيت 
جهان اســت -  ما  بايد 60 نفرتلفات داشــته 
باشيم، اما در جمعه قبلى 47 نفر (معادل حدود 
تلفات يك سال) عزيزانمان را از دست داديم و 

بايد در اين زمينه بيشترمراقبت كرد.

 عزم ملى براى مقابله با سيل
اين كارشــناس منابع آب وزارت نيرو و رئيس 
مديريت سيالب ستاد بحران كشوربيان مى كند: 
متأسفانه اكثر افراد، زمان بحران به ياد كمك 
به حل مشــكل مى افتند و اين آسيب زايى را 
بيشتر مى كند و آنچنانكه بايد و شايد ما در بين 
ســازمان ها و نهادهاى مسئول، عزم ملى براى 
مقابله با سيل نداريم. او با تأكيد بر بهره گيرى 
از تجربيات ديگر كشورها و آخرين رهيافت هاى 
بين المللى در اين زمينه مى افزايد: روش هاى 
غيرسازه اى مقابله با سيالب، اقدام هاى مديريتى 
مؤثر در مديريت سيالب و ايجاد هم افزايى براى 
كاهش ريسك سيل را بايد در همه ستادهاى 
مديريت بحران به مســئوالن و نيز امدادگران 
آموزش داد البته در اين زمينه گام هاى نخست 

در حال برداشته شدن است.

 جابه جا كردن سنگ 50 تنى
 با سيل 30 سانتى مترى! 

دكتر امامى بيشترين تلفات سيل را سرنشين 
خودرو ها دانســته و با اشــاره به توان و قدرت 
خارق العاده ســيالب ها در كشــور مى گويد: 
مــردم بايد بدانند كــه جريان ســيل با آب 
زالل رودخانه اى تفاوت دارد و يك ســيل 30 
سانتى مترى مى تواند براحتى با جابه جا كردن 
سنگ هاى 10 تا  50 تنى به تخريب و انهدام 
هر آنچه در مسيرش قرار دارد، بپردازد بنابراين 

هرگز نبايد براى عبور از سيل ريسك كنند.
رئيــس كارگروه مديريت ســيالب ســازمان 
مديريت بحران، در ادامه مى گويد: بايد افزون بر 

نقشه هاى بارش، وقوع سيالب را هم پيش بينى 
و بر روى نرم افزار و مغز افزارها سرمايه گذارى 
كرد، هشدار سيالب را فعال ساخت و همزمان 
آگاهى مردم را باال برد و اين امر مهم، نيازمند 
همكارى بين بخشــى دستگاه هاى مسئول و 
نهادهاى آموزش عمومى با ســازمان مديريت 
بحران كشور است. وى با بيان اينكه مثالً سد 
عباسى كه در نزديكى طبس حدود 500 سال 
پيش ســاخته شده، نشان دهنده آينده نگرى 
نياكان ما بوده است، مى گويد: بايد براى كاهش 
آسيب سيل رسانه ملى و جرايد تالش كنند، اما 
در اين زمينه خأل داريم و اين به افزايش تلفات 

انسانى ومنابع ملى مى انجامد.

 بى توجهى اتوبوس 
به هشدار پليس وغرق شدن مسافران

دكتــر امامى بــا ذكر 
ناآگاهى  از  نمونــه اى 
دربــاره قدرت ســيل 
با  اشاره به سيل سال 
81 در جاده گلســتان 
مى گويد: در آن حادثه، 
سيل آمده بود و پليس راه، چند روز راه را بسته 
بود، اما يك اتوبوس بدون توجه به هشــدارها 
به جاده پر از ســيل وارد شد و20 نفر مسافر 
بى گناه در سيالب وگل و لجن غرق شدند. يا 
در برخى اماكن و مناطق ســيلخيز مى توان از 
ســامانه پيامكى براى هشدار استفاده كرد، اما 
تلويزيون ما روى آموزش، كار نمى كند. بنابراين 
مردم نمى دانند كه تمام بارندگى ميانگين يك 
ســال حتى در يك روز ممكن است، رخ دهد 
و يا سيل با زمان بارش 10 دقيقه اى مى تواند، 

چندين خودرو سوارى را براحتى ببرد!  

 اطالع از حادثه ساز بودن
 بارش هاى آسمانى

يوســف حيدرى اسد، كارشــناس و مدرس 
امدادگرى ســيل نيز به خبرنگارما مى گويد: 
بايد با هم افزايى وزارتخانه ها و سازمان ها روى 
آموزش بيشترمردم كار شود،و مردم با حادثه 

ساز بودن بارش هاى آسمانى آشنا شوند.
وى مى افزايد: بايد در نقاط خطرپذير سامانه هاى 
خاص  پيش بينى وهشدار سيالب را فعال كنيم، 
و دولــت حتى برخى خانه ها را- كه در مســيل 
ساخته شده اند- بخرد و خراب كندالبته در همه 
اين زمينه ها راهكار حقوقى داريم ولى قانون حريم 
رودخانه ها نيزعادالنه اجرا نمى شود و اگر قانون 

كارآمدى هم باشد، توان اجرايى آن وجود ندارد.
وى  دور كردن ســيل از مردم با سد و كانال و 
ســيل بند و دور كردن مردم از سيالب را دو 
راهكار مهم براى پايان دادن به تلفات ســيل 
دانســته و مى گويد: بايد امكان تخليه مردم با 
قلع و قمع خانه هاى رودخانه اى و ايجاد نقاط 

امن فراهم شود.
حيدرى اسد  در ادامه تأكيد مى كند:متأسفانه 
در اين زمينه برنامه اى براى تخليه مردم قبل از 
وقوع سيل و آب افتادن به منازل وجود ندارد و 
متأسفانه اين كم توجهى آسيب زايى زيادى دارد.

همه مديران كشور آموزش ديده اند
در همين حال بختيارى، كارشناس مهارت هاى 
امداد و نجات سازمان مديريت بحران كشورنيز 
به خبرنــگار ما مى گويد: بيــش  از80 درصد 
حوادث طبيعــى جهان مرتبط بــا آب و هوا 
هستند و طبيعتاً بيشــترين ميزان تلفات را 
نيزبــه خود اختصاص داده انــد، بنابراين بايد 
براى آموزش و پيشــگيرى از تلفات، سرمايه 
گذارى كرد. وى با بيــان اينكه آموزش امداد 
و نجــات عمومى و تخصصى ومردمى با هالل 
احمر است و صدا و سيما و رسانه ها هم وظيفه  
اطالع رسانى دارند، مى افزايد: در اين حوزه همه 
مديران كشور براى مقابله با باليا و كار در بحران 
آموزش ديده اند و ســال گذشته 1000 نفر از 
مديران فعال درعرصه مديريت بحران كشــور 
براى مقابله بــا بحران ها آموزش ديده اند و كار 

آموزش مردم نيز در دستور كار دولت است. 
به گفته بختيارى آمــوزش عمومى مردم در 
استان يزد به صورت نمونه در بازه زمانى چهار 
ساله آغاز شده و ديگر استان هايى كه احتمال 
وقوع زلزله و سيالب در آن ها وجود دارد نيز در 

اولويت آموزش عمومى هستند.

  وضعيت فاضالب شادگان بحرانى است

ايسنا، شادگان: نماينــده مردم شادگان در مجلس شوراى 
اسالمى با اشــاره به وضعيت بحرانى فاضالب اين شهرستان 
گفت: در سال هاى گذشته، شبكه فاضالب و پمپاژ تلمبه خانه ها 
در شادگان به حال خود رها شده و اين مسئله سبب شده تا 

مردم از اين موضوع رنج ببرند.
حجت االسالم مجيد ناصرى نژاد افزود: اكثر اوقات در شادگان 
شاهد طغيان فاضالب در خيابان ها و معابر هستيم و در برخى 

از محله ها فاضالب وضعيت بسيار حاد و نگران كننده اى دارد.
او تصريح كرد: تزريق اعتبارات بســيار كند اســت و پولى به 
پيمانــكاران بومى كــه در منطقه براى حل مشــكالت كار 
كرده اند، پرداخت نشده است. در اين زمينه چند روز گذشته 
به همراه مدير عامل آبفا استان بازديدى انجام گرفت و وضعيت 
فاضالب بررسى شد و قول تزريق اعتبارات و رسيدگى فورى 

داده شد، اما عملى نشد.
بــه گفته وى بايد شــمارى از تلمبه خانه هــا و خطوط پايه 
فاضالب ها تعويض و برخى از نقاط خط دوباره ساخته شوند. 
همچنين برخى از مناطق به دليــل اينكه به حال خود رها 
شده اند با مشــكالتى روبه رو هستند كه بايد نسبت به حل 

مشكالت آن ها اقدام شود.

  عمليات اجرايى هشتمين 
سد الستيكى گيالن آغاز شد

رشــت - خبرنگار قدس: عمليات اجرايى هشتمين سد 
الستيكى گيالن در روستاى رادار كومه لنگرود آغاز شد. براى 

ساخت اين سد 105 ميليارد ريال هزينه برآورد شده است.
پيش بينى مى شــود، عمليات اجرايى اين ســد الستيكى 
كه بر روى رودخانــه رادار كومه چاف و چمخاله با قدرت 
تنظيم ســاليانه دو ميليون و 500 هزار مترمكعب و حجم 
ذخيره 420هزار مترمكعب ســاخته مى شود در نيمه اول 

سال آينده به اتمام رسد.
توســعه و بهبود آبيارى اراضى حدود 3هزار هكتار شــاليزار، 
جلوگيرى از تداخل آب شور دريا با آب شيرين رودخانه، فراهم 
كردن بستر مناسب براى پرورش آبزيان و مصارف گردشگرى 
تفريحى و همچنين تغذيه آب زيرزمينى از اهداف ساخت سد 

الستيكى راداركومه لنگرود است.
گفتنى است همچنين فاز نخســت مجتمع آبرسانى سردار 
شهيد امالكى در اطاقور شهرستان لنگرود با حضور استاندار 

گيالن به بهره بردارى رسيد.
با بهره بردارى از اين طرح در فاز نخســت 3500 نفر در 17 

روستاى اطاقور از آب شرب بهداشتى بهره مند شدند.

  بهره مندى دام هاى 6400 خانوار عشاير 
از مراتع ييالقى اصفهان

اصفهــان - خبرنگار قدس: معاون فنى اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى اســتان اصفهان گفت: برداشت هاى 
زودهنگام مراتع توســط بهره برداران، هزينه هاى سنگين 
دولت را براى احيا و اصالح مراتع و تخريب پوشش گياهى 

در پى دارد.
عبدالرضا مهاجرى افزود: اجراى طرح تقويم كوچ از سال 64 

تاكنون اين مشكالت را برطرف كرده است.
وى ادامه داد: اگر پوشــش گياهى از بين برود، مثل شــرق 
اصفهان و منطقه سگزى كه حدود 8000 هكتار عرصه توسط 
معادن گچ و خاك تخريب شــده و جابه جايى ريزگردها 40 
هزار هكتار عرصه را در اين اســتان درگير كرده است، شاهد 

ورود ريزگردها به شهر اصفهان خواهيم بود. 
معاون فنى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اصفهان گفت: 
از سطح 10/7 ميليون هكتارى وسعت اصفهان، 6/3 ميليون 
هكتارشامل مراتع مى شــود كه در حال حاضر6400 خانوار 
عشــاير با حدود يك ميليون واحد دامى از مراتع ييالقى اين 

استان بهره مند مى شوند.
وى اظهاركــرد: در حال حاضر 42 هزار بهره بــردار از مراتع 
ييالقى در سطح اســتان اصفهان وجود دارند كه 80 درصد 

آن ها روستايى و 20 درصد عشاير هستند.
وى گفت: اگــر بخواهيم، مراتع را مديريــت نكنيم، با 300 
ميليون تومان اعتبار فقط قادر به احياى 1500 هكتار مرتع 

خواهيم بود.

یک ���،  یک ��ر

مهر- ايالم  سد سيكان شهرســتان دره شهر واقع در جنوب استان ايالم كه حدود 
هفت ســال از كلنگ زنى آن مى گذرد و حتى كارهاى مقدماتى آن انجام شده، هنوز در 

نقطه صفر است.
استان ايالم داراى پروژه هاى ناتمام بسيارى است كه هر سال وعده اى جديد براى اتمام و 

شروع به كار آن ها داده مى شود، ولى متأسفانه اين وعده ها عملياتى نمى شود.
پروژه سد سيكان نيزدر روستاى فرهادآباد شهرستان دره شهر حدود هفت سال كلنگ 
زنى شده و حتى با صرف هزينه هايى كارهاى مقدماتى اين پروژه انجام شده، ولى هنوز 

در نقطه صفر قرار دارد و وعده هاى هرساله مسئوالن براى اين پروژه محقق نشده است.
اين ســد داراى مشكالت حقوقى است، زيرا در صورت اجرايى شدن بايد مردم روستاى 
فرهادآباد جابه جا شــوند، حتى تكليف مردم براى كار، زندگى و اســتقرار امكانات هم 
مشــخص نيست و مسئوالن يك روز وعده ورود سرمايه گذار خارجى را مى دهند و يك 

روز سرمايه گذار داخلى.
به دليل وعده هاى محقق نشده هم اكنون ارائه تمامى خدمات مانند آب، برق و گاز در اين 
روســتا ممنوع بوده و مردم در شرايط بدى زندگى مى كنند. اين سد مخزنى قرار بود با 

اعتبارى افزون بر يك هزار ميليارد ريال بر روى رودخانه سيكان ساخته شود.
تاكنون سرمايه گذاران زيادى ازجمله سرمايه گذاران چينى از اين سد بازديد كرده اند، ولى 
متأسفانه راه به جايى نبرده است و كماكان اين پروژه در وعده ها و سخنرانى هاى مسئوالن 
ديده مى شــود. گراوند فرماندار پيشين شهرستان دره شهر سال 1394 اعالم كرده بود: 
يكى از مهم ترين طرح هايى كه در شهرستان طى سال هاى اخير به طوركلى فراموش شده 
بود، يعنى سد سيكان واقع در روستاى فرهاد آباد، تعيين تكليف شده و قرار است توسط 

بخش خصوصى اجرايى شود.

سد سيكان مشمول فاينانس
حشمت اهللا عسگرى معاون اقتصادى استاندار ايالم نيز در آخرين نشست بررسى وضعيت 
طرح هاى بزرگ ســرمايه گذارى خارجى در اين استان اظهار كرد: سد سيكان مشمول 
استفاده از فاينانس خارجى است، ولى تاكنون موفق به استفاده از اين ظرفيت نشده است. 
محمدرضا مرواريد استاندار ايالم نيز پيش از اين اعالم كرده بود: يكى از مطالبات مردم 
دره شــهر روشن شدن وضعيت سد سيكان است كه در صورت پيدا شدن سرمايه گذار 

مناسب، كار ساخت و تكميل آن شروع خواهد شد.
وى در سال 1393 از آمادگى سرمايه گذاران براى اجراى سدهاى چناره و سيكان خبر 
داده بود كه حاال اين مهم نيز محقق نشده است. طبق گفته كارشناسان اختالف نظرهايى 

بر روى پروژه هاى جديد سدســازى در اســتان وجود دارد و براى اجراى ســد سيكان 
همچنان پيگيرى و مذاكره با مسئوالن وزارت نيرو بايد انجام گيرد.

پيگيرى سد سيكان توسط كميسيون عمران مجلس
شادمهر كاظم زاده نماينده مردم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در مجلس در اين ارتباط 
به خبرنگار «مهر» گفت: هم اكنون طرح هاى مهمى مثل سد سيكان، تونل كبيركوه، چهار 
بانده كردن محور دهلران- انديمشك در جنوب استان ايالم در دست اجراست كه نيازمند 

توجه ويژه در بحث اعتبارات هستند.
وى از پيگيرى جدى ســد ســيكان در شهرستان دره شــهر خبر داد و گفت: اين سد 
يكى از مهم ترين پروژه هاى شهرستان دره شهر است كه بايد هرچه سريع تر تكليف آن 
روشن شود. كاظم زاده عنوان كرد: مردم اين شهرستان ها منتظر تأمين آب شرب و آب 

كشاورزى و شروع فعاليت سد سيكان هستند.
وى عنوان كرد: اعضاى كميسيون عمران در بازديد از اين طرح ها آمادگى خود را براى 

بررسى ويژه اين طرح ها در كميسيون عمران با حضور مسئوالن اعالم كرده اند.
وى از تخصيص 950 ميليارد ريال اعتبار از محل فروش نفت و گاز در سال جارى براى 
اســتان ايالم خبر داد كه نقش مهمى درروند تكميل شمارى از طرح هاى استان ايالم 

خواهد داشت.

پس از 7 سال از آغاز عمليات اجرايى

سد سيكان دره شهر در نقطه صفر ايستاده است
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بر اساس تحقيق صورت 
گرفته، ميزان مشاركت 

مردم  براى مقابله با سيل 
و حوادث طبيعى در 

بحران ها زير 10 درصد 
است، بنابراين مردم 

بايد در اين زمينه بيشتر 
همكارى كنند

بــرش

قدس: انتخابات در مشهد الكترونيكى برگزار نمى شود.
نيش و نوش: چون مشهدى ها خاطره خوشى از الكترونيكى و 

هوشمند شدن خدمات ندارن!
قدس: فروش مزايده اى اموال «آســاك دوچرخ» براى پرداخت 

معوقات كارگران.
نيش و نوش: كارخونه هاى دوچرخه ســازى چين خيالشــون 
راحت باشه، اموال آساك دوچرخ هم فروخته ميشه و ديگه محاله 

بتونه دوچرخه بسازه!
قدس: تخليه روزانه 300 تانكر فاضالب در كشف رود.

نيش و نوش: افزايش تعداد اين تانكرها رابطه مستقيم با افزايش 
توزيع ســبزى و صيفى در بازار مشــهد و كاهــش قيمت اين 
محصوالت داره، واسه همين مسئوالن جلوى تانكرها رو نميگيرن!

قدس: مديران حــق ندارند از جايگاه خــود و امكانات دولتى 
استفاده كنند.

نيش و نوش: اگه نخوان ازينا استفاده كنن پس واسه چى اينقدر 
تالش كنن كه مدير بشن؟!

قدس: لغو ارائه خدمات فرودگاهى به شركت هواپيمايى زاگرس 
در مشهد.

نيش و نوش: واسه حل معضل تأخير پروازهاى فرودگاه مشهد 
زورشــون به وزيــر راه و مدير فرودگاه نرســيد، حاال مى خوان 

شركت هاى هواپيمايى رو امتحان كنن!
قدس: وضعيت اورژانس مشهد اورژانسى است.

نيش و نوش: هرچه بگندد نمكش مى زنند، واى به روزى كه 
بگندد نمك!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى



اســتان ها   جنگل هاى بلوط در 
دامنــه زاگرس كه بــه طبيعت اين 
منطقه و ساكنانش جان مى دهد، چند سالى 
اســت كه به دليل خشكسالى و قطع بى رويه 
درختان، حال و روز خوشى ندارد و قهر طبيعت 

و دخالت هاى انسان، نفس آن را گرفته است.
جنگل هاى بلوط نخستين مانع طبيعى در برابر 
ورود ريزگردها به كشــور است و ريه تنفسى 
كشــور محسوب مى شــود و نقش مهمى در 

اقتصاد خانوارهاى جنگل نشين دارد.
در ســال هاى اخيــر پديــده خشــكيدگى 
پوشــش هاى گياهى بويژه درختان بلوط در 
جنگل هاى زاگرس به عنوان يكى از مشكالت 
اساســى اكوسيســتم ها مورد بحث و بررسى 

محققان قرار گرفته است.
چندى پيش معاون سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزدارى كشور نيز از خشكيدگى بيش از 
يك ميليون هكتار از جنگل هاى بلوط زاگرس 

خبر داده بود.
اين جنگل ها همواره با چالش هاى بســيارى 
از جمله تغييــر كاربرى اراضى، چراى بى رويه 
دام، آتش سوزى و هجوم آفات روبه رو بوده، اما 
تحقيقات انجام گرفته در اين خصوص نشان 
مى دهد كه تغييرات اقليمى و خشكسالى هاى 
متوالى در خشكيدگى و زوال جنگل هاى بلوط 

آثار مخربى در پى داشته است.
عوامل متعددى سبب بروز خشكيدگى درختان 
مى شوند كه از جمله مهم ترين آن ها مى توان به 
عوامل آب و هوايى همچون كاهش بارندگى، 
افزايش دما و طول دوره خشكى اشاره داشت.

البته بعضــى از عوامل از قبيــل دخالت هاى 
انسانى نيز شــرايط را براى ايجاد خشكيدگى 
در گياهــان بويژه درختان فراهم مى ســازند 
بــه طورى كه اين عوامل در ســال هاى اخير 
خشــكيدگى هاى مختلفى را در جنگل هاى 
زاگرس به وجود آورده و در برخى موارد منجر 

به نابودى كامل درختان شده است.
جنگل هاى بلوط منطقه زاگرس از منتهى اليه 
شمال غربى كشــور آغاز و در مناطق غرب و 

جنوب غرب گسترده شده است.
براســاس جديدترين تحقيقات انجام گرفته 
از ســوى مركز تحقيقات كشــاورزى و منابع 
طبيعى چهارمحال و بختيارى، 44 هزار هكتار 
از جنگل هاى زاگرس اين استان به صورت تك 
پايه و به شكل خشكيدگى تاج درخت در حال 
زوال است كه اصلى ترين علت آن تغيير اقليم 

گزارش شده است.

 خشكسالى؛ آفت جان جنگل هاى بلوط
رئيــس اداره جنگلبانى و جنگلــدارى اداره 
كل منابع طبيعى و آبخيــزدارى چهارمحال 
و بختيــارى در ايــن زمينه به مــا مى گويد: 

آلودگى هوا، از بين رفتن اكوسيســتم منطقه 
و چشــم انداز طبيعى آن، وقوع آتش سوزى و 
شيوع آفات به ساير درختان جنگلى از تبعات 

خشكيدگى جنگل هاى بلوط است.
علــى حســين امينــى اظهــار مى كنــد: 
خشكسالى هاى متوالى و ريزگردها سبب شده 
تا بخشــى از درختان بلوط دچار خشكيدگى 
شود و زمينه را براى بروز آفات از جمله پروانه 
برگ خوار بلوط و سوســك چوب خوار فراهم 
كنــد.وى با بيان اينكه بــرف نقش مهمى در 
پيشــگيرى از شكل گيرى آفات دارد، تصريح 
مى كند: سال هاست به سبب نبود ريزش برف 
در استان زمينه براى رشد شته و آفات بر روى 
درختان بلوط فراهم شده و اين مسئله آسيب 

زيادى به درختان زاگرس وارد كرده است.

 درختان بلوط؛ طعمه اجاق ها 
مرغوبيت زغال بلوط موجب شده تا قاچاقچيان 
طمع بسيارى براى قطع اين پوشش جنگلى 

داشته باشند.
گذشته از اين بســيارى از روستائيان و مردم 
محلى براى روشــن كردن اجاق و پخت و پز 
روزانه ســوخت ارزان تر و قابل دسترس تر از 

اين جنگل ها پيدا نمى كنند.
معاون حفاظــت و امور اراضى اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيــزدارى چهارمحال وبختيارى 
مى گويد: ساالنه هر خانوار روستايى 12 اصله 
درخت را براى تأمين آب گرم مورد نياز خود 
قطع مى كند كه اين امر عاملى براى تشــديد 
و تخريب جنگل و درختان اســت كه با نصب 

آبگرمكن هاى خورشيدى اين امر كاهش پيدا 
كرده است.برمك اسالمى مى افزايد: هم اينك 
ساكنان مناطق روستايى و مناطق سخت گذر 
شهرستان هاى اردل، كيار، لردگان و كوهرنگ 
بخصوص جنگل نشينان براى تأمين گرمايش 
و همچنين آب گرم، از چوب درختان و زغال 

درختان استفاده مى كنند.
وى بيان مى كند: در همين راســتا از سال 
92 به صورت آزمايشى براى تأمين آب گرم 
در ايــن مناطق اســتفاده از انرژى هاى نو و 
آبگرمگن خورشــيدى در دســتور كار قرار 
گرفته و تاكنــون افزون بر 350 دســتگاه 
آبگرمكن خورشــيدى در اين مناطق نصب 

شده است.

 قطع درختان جرم است
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمحال 
وبختيارى نيز با اشــاره به اينكه زغال و چوب 
بلوط يكى از بهترين نوع زغال و چوب جنگلى 
است و پوشش جنگلى اين استان نيز درختان 
بلوط است، بيان مى كند: متأسفانه برخى افراد 
ســود جو براى تهيه زغال نسبت به قطع اين 

درختان اقدام مى كنند.
على محمدى مقدم با اشــاره به اين موضوع 
كه قطع و حمل درختان جنگلى بدون مجوز 
جرم اســت، ادامه مى دهد: در ســال گذشته 
پرونده هاى متعددى در راســتاى دستگيرى 
متخلفان تشكيل شد كه حكايت از قطع صد ها 

اصله درخت بلوط داشت.
وى اجــراى طرح هاى ضربتى مبارزه با قاچاق 
زغال و چــوب و تقويت يگان هاى حفاظتى و 
استفاده از جوامع محلى را از جمله اقدام هاى 
الزم براى جلوگيرى از تخريب بى رويه عنوان 

مى كند.
محمدى مقــدم مى افزايد: براســاس مصوبه 
كميته فنى ايــن اداره كل، قاچاقچيان چوب 
به ازاى هر كيلو گــرم چوب حداقل 80 هزار 
ريال و زغال قاچاق نيز حداقل 140هزار ريال 
جريمه نقدى مى شــوند. افزون بر اين چوب و 

زغال قاچاق ضبط و توقيف مى شود.
وى بيان مى كنــد: اين جنگل هويت منطقه 
ماســت و اگر جنگل هاى زاگرس از بين برود، 
هويت منطقه ما نيز از بين مى رود و تبديل به 
يك بيابان برهوت مى شود و ديگر جاى زندگى 

نخواهد بود.
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 افتتاح 20 طرح توسعه عمرانى سالمت 

در اصفهان 
 اصفهان: 20 طرح توسعه عمرانى در حوزه سالمت، 
بهداشــت و درمان اســتان اصفهان با حضور وزير 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكى افتتاح شد.
اين طرح ها شــامل طرح هاى آموزشــى، مركز بهداشــت، 
تصويربردارى پزشــكى، كلينيك درمانى و پايگاه سالمت در 

سراسر استان اصفهان است.

رئيس كنگره بين المللى طب توليد مثل استان يزد:
 400 طرح تحقيقاتى

 در مركز نابارورى يزد انجام شده است 

 يزد: هفتمين كنگره بين المللى و جشنواره دانشجويى 
طب توليد مثل همراه با دومين كنگره ژنتيك توليد 
مثل و نخســتين كنگره ايمونولوژى توليــد مثل با حضور 
مسئوالن و استادان شاخص طب توليد مثل ايران و جهان در 

بيمارستان شهيد صدوقى يزد برگزار شد.
رئيس كنگره بين المللى طب توليد مثل اظهار داشت: استان 
يزد به دستاوردهاى بسيار بااليى در زمينه بارورى و نابارورى، 
دســت يافته و تا اين زمان بيش از 400 طرح تحقيقاتى در 

مركز نابارورى يزد انجام شده است.
عباس افالطونيان افزود: يزد به قطب علمى بارورى و درمان 
نابارورى كشور تبديل شده و در حال حاضر حتى از كشورهاى 
خارجى نيز براى درمان نابارورى به يزد سفر مى كنند و اين 

امر سبب پيشرفت اين رشته مهم پزشكى شده است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر روزانه بيش از 150 زوج براى 
درمان نازايى به مركز نابارورى يزد مراجعه مى كنند، تصريح 
كرد: مهم ترين دستاورد اين كنگره، ارتقاى سطح علم بيولوژى 
و توليد مثل اســت. ضمن اينكه اين كنگره سبب ماندگارى 

دانشجويان در ايران و تبادل اطالعات ميان آن ها شده است.

 حمايت وزارت علوم 
از40 پارك علمى و فناورى در كشور

اصفهان: وزير علوم، تحقيقات و فناورى گفت: وزارت 
علوم از 40 پارك علمى و فناورى در كشور حمايت 
كرده و براى بيش از 3500 شــركت و مؤسسه دانش بنيان 
مجــوز صادر كرده اســت.دكتر محمد فرهادى در مراســم 
اختتاميه سيزدهمين جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى 
خاطرنشان كرد: در طول فعاليت دولت يازدهم، بيش از500 
ميليون دالر محصوالت شــركت هاى دانش بنيان به ســاير 

كشورهاى جهان صادر شده است.

 رونمايى از دستگاه اسكنر جاده اى 
در استان بوشهر 

بوشهر – خبرنگار قدس: مديركل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى بوشــهر گفت: براى نخســتين بار از دستگاه اسكنر 
جاده اى در اســتان با قابليت تشخيص و رديابى خرابى هاى 

احتمالى جاده ها رونمايى شد. 
حميدرضا علم با بيان اينكه اين دســتگاه قابليت تشخيص 
و رديابى شــكاف هاى جاده اى را دارد، افزود: دستگاه اسكنر 
توانايى تشخيص ترك ها، شيارها، شيب هاى طولى و عرضى 
و ناهموارى هاى ســطحى آســفالت و جاده هــا تا عمق 25 

سانتى متر و عرض سه متر و 70 سانتى متر را دارد.
وى با بيان اينكه اين دستگاه با استفاده از پرتو خطى ليزرى، 
دوربين هاى با سرعت باال در انتهاى ماشين نصب است، گفت: 
دســتگاه اسكنر مسافت ســنج و موقعيت ياب، اندازه گيرى 

دقيقى از خرابى هاى سطحى انجام مى دهد.

رئيس شوراى اسالمى شهر ايالم: 
 شوراها نماد مردم ساالرى است

ايالم- خبرنگار قدس: رئيس شــوراى اسالمى شهر ايالم 
گفت: شــوراها نماد مردم ســاالرى دينى است و پيگيرى 

مطالبات مردم، وظيفه اصلى شوراهاست.
عباس شــيرى با بيان اينكه شــوراى شهر بر حسب قوانين 
وظايفى بر عهده دارد، اظهارداشــت: مشكالت متعددى در 
حوزه هاى عمرانى، آموزشى، زيربنايى، ارتباطى و... در سطح 
شــهر داريم كه شورا در اين راســتا مى تواند، مصوباتى براى 

مطالبات مردم داشته باشد.
وى با اشــاره به اينكه نظارت بر عملكرد شهردارى ها و ديگر 
دســتگاه هاى مرتبط از وظايف شوراست، افزود: همه تالش 
شــورا اجراى امور به ســود مردم و پيگيرى مطالبات آحاد 

جامعه است.

جنگل هاى بلوط حال خوشى ندارند

 تجمع اعتراض آميز طالب ايالمى تغييرات اقليمى نفس زاگرس را بريده است 
در پى اهانت به امام رضا(ع) 

 ايالم: مركز مديريت حوزه علميه اســتان ايالم از 
برگــزارى تجمع اعتراض آميز در محل حوزه علميه 

صاحب الزمان(عج) ايالم خبرداد.
جمعــى از طالب و روحانيون مهــران در اعتراض به اهانت 
بى شــرمانه مجرى ستاد انتخاباتى روحانى در ايالم در حوزه 
علميــه وليعصر(عج) مهــران تجمع و اعتــراض خود را به 

مسئوالن دولت اعالم كردند.
تحصن كنندگان با شعارهاى «مرگ بر فتنه گر» و «مرگ بر 
منافق» همچنان بر مواضع خود براى برخورد جدى با اهانت 

كنندگان به ساحت قدسى امام رضا(ع) پافشارى كردند.

مديركل ثبت اسناد و امالك فارس:
 باندهاى مافيايى زمين خوار به دنبال 

جعل اسناد اراضى هستند 
شــيراز - خبرنگار قدس: مديركل ثبت اسناد و امالك 
استان فارس بر لزوم روان سازى امور در اعطاى اسناد مالكيت 
شهرى و روستايى تأكيد كرد و گفت: قفل قانون و ايرادهاى 

بنى اسرائيلى بر كار مردم در صدور اسناد مالكيت نزنيم.
دكتر مهدى اقبال افزود: با اين ايرادات، مالكينى كه 10 هزار 
هكتار زمين دارند با اســتفاده از وكالى ماهر و چيره دست 
روند دريافت اسناد را براحتى طى مى كنند و گاه قانون را دور 
مى زنند، ولى آن روستايى محروم پا برهنه بايد مدت ها منتظر 

باشد تا سند ملك قانونى خود را به دست آورد.
وى گفت: افراد با آبرويى هستند كه ملك خود را حراج كرده 
اند و حاضرند يك واحد مســكونى يا تجارى خود را تفكيك 
كنند تا بتوانند با آن روزگار بگذرانند و با آبرو زندگى كنند. 
همين افراد گاه با ايرادات قانونى روبه رو مى شوند و نمى توانند 
ملك خود را تفكيك كنند. اعطاى اســناد در اين موارد بايد 
بيشتر مورد توجه قرار گيرد، لذت و شيرينى كار براى طيف و 

طبقه محروم جامعه بايد بيشتر لمس شود.
مديركل ثبت اســناد و امالك فارس بر لزوم فرهنگ سازى 
براى اســتفاده از اسناد قانونى و رسمى بر معامالت و تبديل 
شدن آن به يك مطالبه تأكيد كرد و گفت: باندهاى مافيايى 
زميــن خوار كه صدها هكتار زمين و عرصه در اختيار دارند 
به دنبال جعل اســناد اراضى هســتند كه ســند رسمى و 
قانونى ندارد. سند رسمى و قانونى جعل ناپذير است، اما در 
وكالتنامه ها و قول نامه هــا براحتى جعل ورود مى كند، اين 
باندهاى مافيايى با همين وكالتنامه هاى جعلى معامالت خود 

را قانونى جلوه مى دهند و كار خود را جلو مى برند.

معاون استاندار سمنان: 
 افزايش نشاط اجتماعي به جوانان 
در برنامه هاي فرهنگي ضرورت دارد 

فرماندار شــاهرود در جلسه  شاهرود- خبرنگار قدس: 
ساماندهي امور جوانان اين شهرستان گفت:  افزايش نشاط 
اجتماعي با نــگاه ويژه به جوانــان در برنامه هاي فرهنگي 
ضرورت دارد.ســيدمحمدرضا هاشمي با بيان اينكه در آيين 
اعتكاف امسال بيش از 5000 نفر شركت داشتند كه بيشتر 
آن ها جوان بودند، افزود: حضور و استقبال كم نظير جوانان 
در برنامه هاي فرهنگي و مذهبي تأكيدي بر عالقه قلبي اين 

قشر به برنامه هاي فرهنگي، ديني و مذهبي است.
وي گفت: تا پايان نيمه نخســت امسال بايد 15خانه ورزش 

درروستاهاي اين شهرستان ايجاد شود. 
وى حضور گسترده جوانان و بويژه رأى اولي ها را در انتخابات 
29 ارديبهشت ماه جاري نمونه اي از نشاط و شور اجتماعي 
در فعاليت هاي اجتماعي دانست كه همراه همه اقشار جامعه 

به منصه ظهور خواهد رسيد.

 دبيرستان انرژى اتمى 
در قزوين ساخته مى شود

 قزوين: مديركل آموزش  و پرورش استان قزوين با 
اشاره به ساخت دبيرستان 15كالسه انرژى اتمى در 
قزوين گفت: كلنگ ساخت اين مدرسه همزمان با هفته معلم 

به زمين زده مى شود. 
ساالر قاسمى در نشست مطبوعاتى با اصحاب رسانه افزود: 
اين مدرسه در فضايى به وسعت 4000 مترمربع و با اعتبارى 
افزون بر 150ميليارد ريال با همكارى ســازمان انرژى اتمى 

ساخته خواهد شد.
به گفته وى اين مدرســه كه با عنوان مدرسه ملى شناخته 
خواهد شــد، پيش از اين در مشهد و تهران نيز ساخته شده 

بود و استان قزوين سومين استان دارنده اين مدرسه است.
وى همچنين از افتتاح دومين مركز درمانى فرهنگيان استان 
قزوين خبر داد و تصريح كرد: اين مركز درمانى با كمك يكى 
از خيران استان قزوين و با اعتبارى افزون بر 3ميليارد ريال در 

شهرك مهرگان ساخته خواهد شد.

 خسارت  شديد سيل 
به منازل و مزارع در استان زنجان

 ايلنا، زنجان: مدير مركز مديريت بحران زنجان گفت: بارش 
شديد باران اخير موجب وقوع سيل و آبگرفتگى در 6 روستاى 

استان شده است. 
كرامتى افزود: روســتاهاى كسيك، حســينه، آباد گويجه، 
منطش، سازين و زاغه روستاهايى بودند كه در شهرستان هاى 
زنجان، خدابنده و ماهنشان دچار سيل شدند، اما خسارت ها 
هنوز دقيق اعالم نشــده است. فتحى، فرماندار خدابنده هم 
گفت: اين ســيل خسارت 80 تا 100 درصدى به واحدهاى 
مســكونى و مزارع منطقه وارد كرده و 3 هزار هكتار از مزارع 
ديمى گندم نيز خسارت ديده است.مديركل مديريت بحران 
استاندارى زنجان افزود: بارندگى هاى اخير در استان زنجان 
سبب آبگرفتگى و خسارت بيش از 80 درصدى به واحدهاى 

مسكونى و مزارع كشاورزى در اين استان شده است.

مشهد- فاطمه معتمدى   ماه هاى رجب و شعبان به 
واسطه اعياد و والدت ائمه اطهار(ع) يكى از زمان هاى اوج 
برگزارى مراسم عقد و عروسى است كه جوانان اين ايام 

را براى تشكيل زندگى مشترك خود انتخاب مى كنند.
خريد عقد شــامل آيينه و شــمعدان يكــى از الزامات 
برگزارى عروسى است كه آقا داماد به فراخور توان مالى 
بايد خريد و تهيه آن را متقبل شود.به همين بهانه سرى 
به بازار خريد آيينه و شمعدان زديم تا از نزديك وضعيت 
ايــن بازار و اينكه خريد اين قلم چه قدر براى داماد و يا 

خانواده وى آب مى خورد، رصد شود.

  پول؛ فاكتور مهم در خريد عروسى
در اولين فروشگاه هر چند متصدى به دليل اينكه به قول 
خودش صاحبكارش نيست، تمايلى به پاسخگويى ندارد، 
اما كمترين نرخ آيينه و شــمعدان را از 300 هزار تومان 
تا 2 ميليون تومان همراه با يك عدد آيينه و يك جفت 
شــمعدان و يك ميز در اين مغازه اعالم كرد و گفت:اما 
بيشــترين خريد ها در فاصله قيمتى 700 تا 800 هزار 
تومان اســت كه خانواده ها با توجــه به فضاى كوچك 
محل سكونت عروس و داماد،استيجارى بودن منزل و از 
همه مهم تر پول نداشتن نسبت به خريد آن اقبال نشان 
مى دهند.وى افزود: قيمت آيينه و شمعدان همراه با دراور 
از جنس چوبى هم يك ميليون و 500 هزار تومان است 
و بيشتر مشتريان تمايل دارند آيينه شمعدان كنسولى 
را خريدارى كنند.پاسخ هاى كوتاه وى اجازه براى طرح 
پرســش هاى ديگر نمى دهد، بنابراين راهى فروشــگاه 
ديگرى واقع در محدوده چهارراه خســروى كه از جمله 

مراكز بورس خريد عروس است، مى شوم.

  آيينه و شمعدان 50 ميليون تومانى 
صاحب اين فروشگاه كه به گفته خودش سابقه فعاليت 
بيــش از 30 ســاله در اين حرفــه را دارد، نرخ آيينه و 
شــمعدان در بــازار را از 130 هزار تومان تا 50 ميليون 
تومان بســته به نــوع جنس و كيفيــت كار اعالم كرد 
و گفت:در آيينه و شــمعدان 50 ميليــون تومانى، آب 
طال به كار رفته اســت.وى با بيان اينكه بيشــتر آيينه 

و شــمعدان هاى موجود در بازار كار ســاخت داخل و از 
شــهرهايى مانند تهران و اصفهان است، گفت: البته در 
گذشــته يكســرى جنس از چين وارد شد اما به دليل 

كيفيت پايين با استقبال مواجه نشد.

  بى رونقى و اخراج 20 كارگر
وى بــا بيان اينكه بى پولى مــردم، بى رونقى بازار آيينه 
و شــمعدان عروس را به دنبال داشته اســت، افزود: با 
وجــودى كه ماه  رجب و شــعبان از قديم اوج برگزارى 
مراســم ازدواج بوده است، اما اكنون بى نهايت بى رونق و 
بى مشترى است؛ به طورى كه از سال گذشته مجبور به 

اخراج 20 كارگر شديم.
وى در اين خصوص كه آيا اقبال مردم براى خريد آيينه 
و شمعدان نســبت به گذشته كمتر نشده است، گفت: 
100 درصد اقبال زوج ها براى خريد آيينه و شــمعدان 
كاهش و نســبت به گذشته به يك درصد رسيده است 
و البته دليل اصلى آن فقط و فقط بنيه و توان اقتصادى 
است كه مجبور مى شوند از خريد اين قلم فاكتور و يا به 

كوچك ترين و ارزان ترين آن روى آورند.

  كاركرد كوتاه 6 ماهه و يكساله
وى عمر آيينه و شــمعدان هاى ارزان در فاصله قيمتى 
100 تا 300 هزار تومان  را محدود و در حدود 6 ماه و يا 
تا يك سال دانست و گفت: تأكيدم به زوج هاى جوان اين 
است كه اين نوع خريد مصداق بيرون ريختن پول است، 
بنابراين يا خريد نكنند يا نوع با كيفيت را تهيه كنند تا 

ماندگارى داشته باشد.

  بازار مرده و بى رونق
وى اضافه كرد: زمانى بازار خسروى بورس خريد عروس 
از جمله آيينه و شــمعدان بود، اما اكنون بسيار بى رونق 
است. ماليات و عوارض سنگين در اين كسادى بازار سبب 
شده است فروش و كاسبى فروشگاه ها حتى كفاف تأمين 
هزينه هاى بــاالى كارگر،اجاره واحد و قبوض آب و برق 

و گاز نباشد.

 آيينه و شمعدان 50 هزار تومانى
بازار طالب مقصد بعدى براى تهيه اين گزارش بود.

فروشنده يكى از فروشگاه ها در اين خيابان نرخ آيينه و 
شــمعدان در اين بازار را از 50 هزار تا 2 ميليون تومان 
دانســت و گفت:البته خريد تا 800 هزار تومان در اين 

منطقه بيشتر كشش ندارد.
وى جنس آيينه و شمعدان 50 هزار تومانى را كه شامل 
يك آيينه معمولى با دو عدد شــمعدان اســت را فايبر 
گالس و چوب دانست و گفت: آيينه هاى بلند نيز در ابعاد 

مختلفى مانند 140 در 70 است.
وى نيز با اشاره به كسادى و بى رونقى بازار گفت:با اينكه 
اكنون به دليل اعياد رجب و شعبان بايد اين بازار شلوغ 
باشد اما ميزان فروش با وجود اجاره 10 ميليون تومانى 
محل كسب، صفر است و سه روز است كه حتى يك قلم 
فروش نداشتيم در حالى كه در كنار آيينه و شمعدان لوازم 
آرايش و البسه عروس نيز داريم. يكى ديگراز فروشندگان 
اين واحد تجارى نيزوارد گفت وگو شد و گفت: بازار امسال 
نسبت به سال گذشته خراب تر و بى رونق تر شده است و 

دليل آن هم پول نداشتن مردم است.

  منصرف شدن از خريد
وى اضافه كرد: بى پولى مردم كار را تا آنجا رســانده كه 
زوج ها حتى پولى براى خريد آيينه و شــمعدان 200 تا 

300 هزار تومانى هم نداشته باشند.
فروشنده ديگر اين مجموعه نيز گفت: تا همين چند سال 
گذشته در طالب 21 مغازه در كار فروش آيينه وشمعدان 
عروس داير بود، اما به دليل مشكالت اقتصادى و كسادى 
بازار اكنون كمتر از 10 واحد فعالند كه همان تعداد هم 
بى مشترى هستند و بيشــتر آن ها هم شمار كارگران و 

فروشندگان واحد خود را كاهش دادند.
وى با گاليه نســبت به اينكه فعاالن و فروشندگان اين 
صنف امنيت شغلى ندارند، گفت: اين در حالى است كه 

برخى از فروشندگان سابقه بيش از 20 ساله دارند. 

  قيمت باال،كيفيت پايين
در حال تهيه اين گــزارش زوج جوانى نيز كه قيمت ها 
ومدل آيينه و شمعدان ها را رصد مى كردند، دليل خريد 
نكردن خود را باال بودن قيمت آيينه و شمعدان دانستند 
و گفتند:قيمت هاى باال با كيفيت اجناس همخوانى ندارد، 

ضمن اينكه كارها قديمى و تنوعى ندارند.
اين زوج كه دانشجو و در دوران عقد بسر مى برند، اظهار 
داشــتند: با توجه به اينكه آيينه و شــمعدان به عنوان 
خاطره، سال هاى سال در زندگى عروس و داماد ماندگار 
خواهــد بود، پس بايد جنســى خريد كه هم كيفيت و 
مانــدگارى و هم ظريف و زيبا باشــد كه چنين آيينه و 
شــمعدانى قيمت بااليى دارد كه امكان پرداخت آن با 
جيب ما همخوانى ندارد، بنابراين هنوز نتوانستيم موردى 

مناسب پيدا كنيم. 
يكى ديگر از مشتريان نيز با انتقاد از نبود تنوع در توليد 
آيينه و شمعدان گفت:البته آيينه و شمعدان هاى با طراحى 
و ظرافت به طور عمده از جنس نقره است كه براى خريد 
آن بايــد چند ميليون تومانى خرج كــرد و مابقى كه به 
اصطالح معمولى است، كيفيت و زيبايى ندارد و مدل ها 

همانند 10 سال گذشته و البته گران است.  

قدس از بازار آيينه و شمعدان عروسى گزارش مى دهد

قيمت هاى ميليونى تا كسادى بازار

در سال هاى اخير پديده 
خشكيدگى پوشش هاى 

گياهى بويژه درختان 
بلوط در جنگل هاى 

زاگرس به عنوان يكى 
از مشكالت اساسى 

اكوسيستم ها مورد بحث 
و بررسى محققان قرار 

گرفته است
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 80 شعبه ثبت نام و اخذ رأى براى 
انتخابات پيشوا تعيين شد

پيشوا - خبرنگار قدس: فرماندار پيشوا گفت: 80 شعبه 
ثبت نام و اخذ رأى براى برگزارى دو انتخابات پيش رو در 29 

ارديبهشت سال جارى در اين شهرستان تعيين شده است.
محمدى اظهار كرد: از مجموع شــعب اخذ رأى پيش بينى 
شده در شهرستان پيشــوا يك شعبه اخذ رأى سيار و بقيه 

شعب ثابت است.
وى گفت: از اين تعداد شــعب، تعداد 40 شــعبه ثابت براى 
شهر پيشــوا، 16 شعبه ثابت براى روستاهاى بخش مركزى 
و 23 شــعبه ثابت و يك شعبه سيار براى بخش جليل آباد 

تعيين شده است.
 جليلى افزود: براساس قانون، انتخابات شوراها در شهرهايى 
كه داراى هفت يا 9 عضو هستند به صورت الكترونيكى برگزار 

مى شود.
وى افزود: انتخابات شــوراها در وراميــن نيز با هفت عضو، 

الكترونيكى برگزار مى شود.
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قدس از آخرين وضعيت يك بناى تاريخى گزارش مى دهد 

سايه غول عظيم الجثه بر سر«خانه داروغه»
مهناز خجسته نيا  به دستور يوسف خان 
هراتى، آخرين داروغه مشهد در دوره قاجار و 
نخستين رئيس نظميه بعد از مشروطه، بنايى 
در اين شــهر ساخته مى شــود كه به همين 
خاطر به نام «خانه داروغه» شــهرت گرفته 

است.
اين بناى تاريخى كه نمادى از معمارى ايرانى 
و منطق رياضى و عرفان در آن نهفته شده هم 
اكنــون در بافت پيرامونى حرم مطهر رضوى 
و در يكــى از كوچه هاى خيابان نواب صفوى 

واقع شده است.
نوع معمارى خانه، سه طرف ساخت است. دو 
ضلع نشــيمن و يك ضلع غالم رو كه هر سه 
به هم وصل مى شوند. خانه داراى سرداب هم 
بوده كه يكى از نخستين شومينه هاى مشهد 

در آن نصب است.
نخســتين حمام خصوصى مشهد هم در اين 
خانه ساخته شده است و طرح تراس پله هاى 
دوطرفه، تزئينات و اروســى ها هم نشــانگر 
الگوبردارى از طرح هاى معمارى شرقى است.

اتاق هاى اين خانه نيز شــامل تاالر اصلى يا 
اتاق چهار در با نماى پنج در، اتاق بادگير كه 
در وســط آن حوضچه اى براى خنك كردن 
باد خروجى از دهنه بادگير تعبيه شده، اتاق 
كرسى در مجاورت اتاق چهار در با قرار گرفتن 
يك فرورفتگى در مركز اتاق به عنوان جايگاه 
كرســى، اتاق مهتابى در قسمت فوقانى اتاق 
سرداب كه به سبب وجود حوضخانه در طبقه 
همكف همواره داراى دماى پايين و سرد بوده 
اســت و گواه اين امر، وجود شومينه اى زيبا 
در اتاق اســت و اتاق نقاشــى كه منقوش به 
يك منظره رودخانه و قايق به سبك اروپايى 
است، اتاق بخارى هيزمى بين اتاق نقاشى و 
اتاق كرسى و در نهايت اتاق مطبخ با دو تنور و 

اجاق براى فعاليت هاى خدماتى است. 
حياط اين خانه تاريخى شــامل يك حوض 
و چهار باغچــه كوچك مى شــود. اختالف 
ســطح اين بناى تاريخى با زمين در حدود 
75 سانتيمتر و نســبت به زمين هاى اطراف 

گودتر است.
براســاس شــواهد موجود تا حدود سه دهه 
پيش اين بنــاى تاريخى كاربرد مســكونى 
داشت، اما سال 66 توسط ورثه به نمايندگان 
يكى از هيئت هاى مذهبى روستاى شهيديه 
شهرستان ميبد يزد فروخته شد و از آن پس 
تا سال 1391 از اين بنا به عنوان محل تجمع 
و اسكان هيئت هاى مذهبى در مشهد استفاده 
مى شد.ســازندگان خانه داروغه در معمارى 
بسيار بى نظير عمل كرده اند، به طورى كه در 
دو طرف حياط، بخش هاى زمستان نشين و 

تابستان نشين بنا شده است.
در بخش زمســتان نشــين تمامى وســايل 
گرماساز و مطبخ در طبقه زيرين قرار گرفته تا 
به نوعى دماى خانه را مناسب سازد. همچنين 

وجود بخارى ديوارى و پنجره هاى دو جداره 
از عجايب اين معمارى محسوب مى شود كه 

در آن زمان مورد استفاده قرار مى گرفته است.
در بخش تابســتان نشين خانه داروغه وجود 
اتاق هاى بادگير، حوض آب جارى ســنتى و 
سبك معمارى كامًال مهندسى به نوعى اين 
ســبك را به رخ آيندگان كشيده است كه با 
استفاده از انرژى هايى نظير آب، باد و آفتاب 
چگونه مى توان يك بناى بزرگ را بدون هيچ 

هزينه اى اداره كرد.
اين بنا به شماره 6357 به عنوان يكى از آثار 
ملى ايران در ســال 1381 در فهرســت آثار 
ملى به ثبت رســيده است، اما در اين كوچه 

باريك دو خانه ديگر هم وجود دارد كه داراى 
ارزش تاريخى هستند و قرار است جزو 100 

اثر ديگر تاريخى خراسان در فهرست آثار ملى 
به ثبت برسند. خانه هايى كه در قديم هر سه 

آن ها به يكديگر راه داشته اند.

 هزاران افسوس
اگر ايــن روزها گذرتان به تماشــاى «خانه 
داروغه» افتاده باشد، قطعاً مواردى را مشاهده 
خواهيد كرد كه نه تنها دل شــما را رنجيده 
مى كنــد بلكه هزاران افســوس نيــز براين 

رنجيدگى شما افزوده خواهد شد.
هرچنــد كه پى خواهيد بــرد خانه داروغه و 

خانــه توكلى از ميان ده ها بناى تاريخى جزو 
خانه هاى خوش شانسى به شمار مى آيند كه 
در عرصه تاخت و تاز تخريب بافت فرســوده 
و به يمن داغى بازار ســاخت و ســاز، اسير 
تازيانه هاى تخريب نشــده اند و جان ســالم 
به در برده اند، اما اكنون شــهردارى منطقه 
ثامن از «خانه داروغه» به عنوان ســاختمان 
مركزى «بنياد زائر» استفاده مى كند و دفتر 
امور ادارى اين بنياد هم در اتاق شــاه نشين 

اين عمارت مستقر شده است.
برج ســربه فلك كشيده در حاشيه اين بناى 
زيبــا را تحت تأثير قرارداده كه نمى توان باور 
كرد كه همان دســتگاهى كه براى خريد و 
مرمت اين بنا هزينه چنــد ميلياردى كرده 
است، مجوزى براى ساخت اين برج نيز صادر 

كرده باشد.
مشكل اينجاســت كه تا چندى پيش هيچ 
عكسى از دوربين بازديد كنندگان اين بناى 
تاريخى بدون تاوركرين (نوعى جرثقيل برج 
سازى است كه اجســام سنگين را جا به جا 
مى كند) از اين خانه منتشــر نمى شد و حاال 
هم غول عظيم الجثه اى براى هميشه چنان 
ديوار به ديوار اين خانه شده كه تا ابد در قاب 

عكس اين خانه جا خواهد داشت.

آب و �وا
 پيش بينى جوى نسبتاً پايدار همراه با 

افزايش نسبى دما
قدس: نقشــه ها و مدل هاى هواشناسى بيانگر جوى نسبتاً 
پايدار همراه با افزايش نسبى دماى روزانه در سطح خراسان 
رضوى است و آسمان استان غالباً صاف تا قسمتى ابرى گاهى 
با وزش باد (در نواحى شــمالى و جنوب شرقى استان گاهى 

شديد توأم با گرد و خاك) خواهد بود. 
بر اين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
صاف تا كمــى ابرى همراه با غبار صبحگاهى، در ســاعات 
بعدازظهر گاهى وزش باد و افزايش ابر پيش بينى شده است.

گفتنى است كمينه و بيشينه دماى امروز مشهد هم به ترتيب 
8 و 23 درجه سلسيوس پيش بينى شده است.

��ر
 قطعات واگن هاى قطارشهرى مشهد به 

گمرك بندرعباس رسيد

قدس: مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد از ورود قطعات 
مورد نياز مونتاژ واگن هاى قطارشــهرى اين كالنشــهر به 

گمرك بندرعباس خبر داد.
كيانوش كيامرز گفت: 100 واگن شامل 20 رام قطار براى 
خط دوم قطارشــهرى مشهد نياز است كه طبق قرارداد با 
شــركت چينى سه رام بايد به صورت واگن و بقيه در قالب 

قطعات وارد كشور شوند.
وى افزود: تاكنون ســه رام قطار به صورت واگن از كشــور 
چين وارد شــده و يك رام مونتاژ شده در داخل كشور نيز 

اواخر اسفند گذشته تحويل داده شد.
مديرعامل شــركت قطارشــهرى مشــهد گفت: يك رام 
مونتاژى ديگر شامل پنج واگن تا اواخر ارديبهشت جارى به 
شركت قطارشهرى مشهد تحويل مى شود. وى يادآور شد: 
بقيه قطعات براى مونتــاژ 15 رام قطار مورد نياز اين خط 
نيز به گمرك بندرعباس رســيده و بزودى به شركت واگن 

سازى تهران براى مونتاژ منتقل مى شود.

 اعالم ويژه برنامه هاى «معلم سپاس» و 
«خداقوت كارگر» در مشهد 

قدس: قائم مقام سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى مشهد 
با اشاره به گراميداشــت روز كارگر و هفته معلم گفت: دو 
ويژه برنامه «معلم سپاس» و «خداقوت كارگر» با محوريت 

تجليل از معلمان و كارگران در مشهد برگزار مى شود. 
جعفر رئيســيان زاده ظهر ديروز در نشستى خبرى ضمن 
تبريك فرا رسيدن اعياد شعبانيه اظهار كرد: اطالع رسانى 
درباره طرح هاى بزرگى كه توســط اين ســازمان در شهر 
مشــهد به صورت آزمايشى انجام شــده، قابليت اجرا در 

بسيارى از شهرهاى ديگر را دارد.
وى ادامه داد: سياســت ها، راهبردها و برنامه هاى سازمان 
فرهنگى تفريحى درســه بخِش توســعه فضاهاى مكانىـ  
جغرافيايى، مشاركت مردمى و توجه به رويه ها و روش هاى 

جديد انجام مى شود.
قائم مقام ســازمان فرهنگى تفريحى شــهردارى مشهد با 
اشــاره به برنامه هاى اين ســازمان در روز كارگر گفت: در 
مراســم ويژه روز كارگر، 13 فرهنگســرا در سطح مشهد 
نســبت به برگزارى ويژه  برنامه هايى اقدام مى كند كه طى 
آن ها از كارگرانى كه حضور بيشترى در مساجد داشته و يا 
فعاليت شاخصى در مساجد انجام داده اند، تجليل مى شود.
وى بيــان كرد: بخش ديگر ويژه برنامه هاى روز معلم و روز 
كارگر به صورت ميدانى تدارك ديده شده كه اين برنامه ها 
در بازارهاى مركزى، آرمان، فردوســى، امام رضا(ع) و 17 
شهريور، بوستان ملت و پاتوق هاى فرهنگى برگزار مى شود. 
همچنين يك پاتوق به  صورت سيار به كارگاه ها و كارخانه ها 

رفته و با كارگران ديدار مى كند.
قائم مقام فرهنگى تفريحى شــهردارى مشهد همچنين از 
برگزارى جشــن «خدا قوت كارگر» بــا حضور 4000 نفر 
از كارگران و خانواده هاى آنان در ســالن شــهداى راه آهن 
خبر داد و افزود: در اين مراســم 800 كارگر ســاختمانى، 
كارواش هــا و كارگران باربرى كه كمتر مــورد توجه قرار 
مى گيرنــد، حضور خواهند داشــت.همچنين با هماهنگى 
ســازمان فنــاورى و دانش بنيان مشــهد، از كارگران اين 

سازمان نيز قدردانى خواهد شد.
وى با اشــاره به برگزارى مراسم منطقه اى ويژه روز كارگر 
خاطر نشان كرد: بيش از 20 جشن «خدا قوت كارگر» طى 
هفته جارى در مناطق مختلف مشهد برگزار و از تالش ها و 
زحمات مقنى ها، كارگران سازمان پارك ها، بوستان ها، گل 

كاران و باربران تجليل مى شود.
رئيســيان زاده به برگزارى جشن بزرگ «معلم سپاس» به 
مناسبت گراميداشت هفته معلم اشاره كرد و گفت: جشن 
معلم سپاس، ميزبان تعدادى از چهره هاى ورزشى، هنرى 
و فرهنگى است كه قرار است طى آن از معلمان خود طى 

سال هاى تحصيلى مختلف قدردانى كنند.
وى همچنين اظهار كرد: در روز معلم هر فرهنگسرا حداقل 
پنج مدرســه اطراف خود را شناسايى كرده و قرار است در 
روز معلم، از معلمان شاغل و بازنشسته اين مدارس تجليل 

شود.
قائم مقام فرهنگى تفريحى شــهردارى مشــهد ادامه داد: 
از على مســعودى طنزپرداز مشهدى، هادى عامل گوينده 
ورزشــى، رضا توكلى و مهدى صباغــى از بازيگران مطرح 
كشــور، عليرضا صادقى گوينده خبر صدا و سيما و قاسم 
رفيعا شــاعر مشهدى براى شــركت در اين مراسم دعوت 

شده است.
مراســم مذكور، دوشــنبه 12 ارديبهشــت مــاه برگزار

 مى شود.

برادران غيور بسيجى شهرك شهيد بهشتى؛ بابت پاك سازى 
شهرك از لوث معتادين خداقوت وخسته نباشيد، واقعاً پاتوق 
معتادان و خالفكاران سبب سلب امنيت و آسايش مردم شده 

بود.
930...9904

يك نفر درستكار در اين مملكت نيست كه جواب ما را بدهد؟ 
در تلويزيون مصاحبه كردند كه مؤسســه كاسپين مشكلى 
ندارد، مى توانيد پولتــان را برداريد، ولى هنوز براى يك ريال 
هم جوابگو نيستند. آخر تا كى اين همه تحقير و بدبختى را 

تحمل كنيم؟
915...8396

درمنطقه مهاجرنشين مشهد يعنى بلوار آوينى گلشهر از هر 
ســه خانه يكى كارگاه توليدى غير مجاز و زير زمينى است. 
كاش يكى پيدا شــود تا دســت اين غاصبان مشاغل جوانان 

ايرانى را كوتاه كند.
915...6481

قابل توجه مديرعامل سازمان  اتوبوسرانى؛ ما شهروندان ساكن 
در قرقى حكمت 62 پنج سال است كه با تغيير مسيرى كه 
براى خط 41 ايجاد كرده ايد از سفر درون شهرى با اين خط 
بيزار شــده ايم. خواهشمندم دستور دهيد خط 41و 68اقدام 
شــود تا از قرقى تا  ميدان عسكريه ازمسير فعلى و از پايانه 

مفتح مسير خط 68 به سمت پايانه غدير برود.
935...1221

با توجــه به تعارض2خــط67و55 با خط 3بــى آر تى اين 
مســيربراى هر دو خط پيشنهاد مى شــود؛ ميدان عدالت- 
خيابان سرخس- بلوار عباسپور-بلوارشهيد پورطرقى- ميدان 
مفتح- بلوارميامى- خيابان پورسينا- چهارراه ساختمان- 10 

مترى مهريز و بالعكس.
936...6158

بيشتر خيابان هاى كوى امير حتى خيابان هاى 10 مترى به 
محل پارك انواع خودروهاى سنگين چون اتوبوس، كاميون، 
تريلى و... تبديل شده. شايد سازمان هاى متولى برخورد با اين 

تخلفات از آن ها حق پارك مى گيرند!
915...4457

چرا كسى به فكر افزايش قيمت كاالهاى اساسى كه هر روز 
باالو باالتر مى رود، نيست؟ از قيمت ميوه كه نبايد حرف زد!

935...5621
چرا هر سال بيمه شخص ثالث افزايش پيدا مى كند؟ اين همه 
درآمد شركت هاى بيمه بخصوص شركت هاى بيمه دولتى كجا 

هزينه مى شود؟
936...2154

   من در شــركت پديده سرمايه گذارى كرده ام. مگرموالى 
متقيان نفرمودند كه خدمتگزارى به مردم عبادت است؟ چرا 

مسئوالن كشور به فكر ما ناتوانان نيستند؟
915--1023

چرا كوهستان پارك شــادى راه اندازى نمى شود؟ چراغ هاى 
رنگارنــگ چرخ و فلــك اين تفرجگاه از دور مى درخشــيد 
و نور زندگى و شــادى بــود. اگر توان راه اندازى وســايل را 
نداريــد، حداقل چراغ هاى الوان چرخ فلك بزرگ را روشــن

 كنيد!
930--2844

 جوابيه سازمان اتوبوسرانى مشهد
در پاســخ به پيام شهروند محترم مندرج در شماره 8376 
مورخ 96/1/28 با موضوع: از نبود من كارت هاى اتوبوس و 
دادن وجه نقد چه كسانى ضرر و چه كسانى سود مى برند، 
از كارت هايى كه شارژ دارند و مى شكند يا مى سوزد، چطور؟ 
چرا در باجه هاى اتوبوســرانى من كارت موجود نيست؟ به 
استحضار شــهروند محترم مى رساند از ابتداى تيرماه سال 
گذشته، كليه خدمات شارژ و فروش من كارت و همچنين 
نظارت بــر چگونگى فعاليــت اين مراكز به ســازمان فاوا 

شهردارى مشهد واگذار شده است. 
علــى ايحــال برابــر پيگيرى انجام شــده و طبــق اعالم 
كارشناسان سازمان ياد شده، من كارت هاى جديد در كليه 

باجه هاى فروش من كارت توزيع شده است.

 با سرمايه گذارى 15 ميليارد ريالى بنياد بركت
  سامانه  نظام مراقبت اجتماعى از 

دانش آموزان رونمايى شد
قدس: با تكميل طراحى و پياده سازى سامانه  نظام مراقبت 
اجتماعى از دانش آموزان (نماد) در 6 استان كشور، از نرم افزار 
طراحى شده  اين سامانه با سرمايه گذارى بنياد بركت، وابسته 

به ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) رونمايى شد. 
مديرعامل بنياد بركت در دومين نشست شوراي عالي سند 
نظام مراقبت اجتماعي از دانش آموزان (نماد) گفت: طراحى 
و پياده ســازى ســامانه  نماد با مشــاركت بركت تِل يكى از 

شركت هاى زيرمجموعه بنياد بركت انجام گرفته است.
 دكتر عارف نوروزى گفت: بنياد بركت به نمايندگى از ستاد 
اجرايى فرمان حضرت امام (ره) با ســرمايه گذارى مبلغ 15 

ميليارد ريالى طرح نرم افزارى اين سامانه را آغاز كرده است.
وى با بيان اينكه در 72 مدرســه طرح به شــكل آزمايشى 
اجرايى شده است، گفت: اطالعات 18 هزار دانش آموز در اين 
سامانه وارد شده است و براى همه مدارِس اين طرح، امكانات 
سخت افزارى خريدارى و براى 10 مدرسه امكان مشاوره از راه 
دور فراهم شده است. افزون بر اين، امكان معاينه و سنجش 

سالمت دانش آموزان با تجهيزات پيشرفته هم وجود دارد. 
در اين جلسه همچنين، وزير آموزش و پرورش گفت: هرچند 
كار گروهي، آن هم با مشاركت بيش از 10 وزارتخانه، سازمان 
و يا دســتگاه هاي دولتي، ســخت به نظر مي رسد، اما طبق 
گزارش هاي رسيده، گام هاي مؤثري توسط اعضاي «نماد» در 
راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي برداشته شده است.
دانش آشــتيانى خاطرنشــان كرد: در موضوع آســيب هاي 
اجتماعي بايد بيشترين ســرمايه گذاري درحوزه  پيشگيري 
انجام گيرد و دانش آموزان بايد نســبت به فراگيري مهارت ها 

ترغيب شوند.

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.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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سهامداران در گفت وگو با قدس:

وعده  6 ساله «سيمان مجد خواف» از سر خرمن هم گذشت

خبر

رضا طلبى  شــركت سيمان مجد خواف 
كه سهامى عام است و در سال 1385 پس از 
پذيره نويسى و تبليغات گسترده در رسانه ها 
توانست بيش از 55 هزار سهامدار براى خود 
جذب كند، اين روزها صداى سهامدارانش 
را در آورده، بــه طورى كــه در تماس ها و 
مكاتبه هايى كه با دفتر روزنامه داشــته اند، 
خواستار پيگيرى موضوع و مشخص شدن 
وضعيت سهام خود شده اند. به هر حال اين 
حق ســهامداران اســت كه حداقل بدانند، 
سرمايه آن ها پس از 10 سال در كجا هزينه 
شده و در چه شرايطى به سر مى برد.  يكى 
از ســهامداران اين شركت گفت: حدود 10 
ســال پيش با تبليغات فــراوان تلويزيون و 
با هزار اميد از طريق پذيره نويســى، سهام 
اين شــركت را خريدارى كردم. وعده اوليه 
مديران عامل وقــت تكميل پروژه در چهار 
سال و بهره مند شدن ســهامداران از سود 

آن بود.
طالبــى در ادامه به قدس افــزود: اما بعد از 
چهار ســال، هر وقت كه با شــركت تماس 
مى گيرم با بهانه هاى مختلف قول سال بعد 
را مى دهند و در حالى كه پروژه پيشــرفتى 
نداشته است، شــروع به افزايش سرمايه و 

فروش حق تقدم كرده اند، اگرچه پروژه هنوز 
در مراحل اوليه خود باقى مانده است.

وى تصريح كرد: بعد از حدود 6 ســال فاز 
اول كارخانه راه اندازى شــد و سهام شركت 
وارد فرابورس شــد، ولــى بازهم در مجامع 
عمومى كه در شــهر خواف برگزار مى شد، 
چيزى عايد سهامداران نشد و مديران نيز از 
دورى راه و حضور نيافتن سهامداران كمال 
سوء استفاده را كرده و با بى كفايتى، هميشه 

شركت را زيانده اعالم مى كردند. 
طالبــى با بيــان اين نكته كه هــدف ما از 
ســرمايه گذارى در اين شــركت كمك به 
اقتصاد داخلى و ايجاد اشــتغال بود، اظهار 
داشــت: قيمت هرســهم در حال حاضر به 
نصف ارزش اسمى خودش رسيده و بعد از 
مدت 10 سال ســرمايه ما نه تنها افزايش 
پيدا نكــرده، بلكه كاهش نيز داشــته، در 
صورتى كه اگــر درهر جــاى ديگرى اين 
مبلغ را ســرمايه گذارى كرده بودم با تورم 
به وجود آمده در چند ســال اخير، حداقل 
10 برابر شــده بود.يكى از سهامداران ديگر 
اين شــركت نيز به قدس گفت: بى لياقتى 
مديران اين شــركت، باعث شده است كه 
پس از 10سال هنوز اين پروژه تكميل نشود 

و سرمايه اوليه 55هزارنفر از مردم كشور را 
به نصف برسانند.ميرزايى در ادامه افزود: طى 
سه ســال اخير هربار با دفتر شركت تماس 
مى گيرم، پاســخ هاى تكرارى و مبهم ارائه 
مى كنند. وى با بيان اين مطلب كه از قدس 
تقاضا داريم صداى ما سهامداران اين شركت 
را به گوش مسئوالن مربوطه برساند، تصريح 
كرد: در آخرين تماس، منشى شركت اعالم 
كرد كه تصميمى براى تخصيص ســود به 
ســهامداران گرفته نشده و بايد حداقل سه 
ســال ديگر صبر كنيد، شايد اوضاع شركت 

سر و سامان بگيرد.
مديركل دفتر هماهنگــى امور اقتصادى و 

بين الملل استاندارى خراسان رضوى در اين 
باره گفت: اين شركت جزو بخش خصوصى 
اســت و مســئوليتى در اين زمينه متوجه 
بخش دولتى نيست. على رسوليان در ادامه 
به قدس افزود: مســئوالن اين شركت بايد 
پاسخگوى ســهامداران باشند زيرا اين حق 
سهامداران است كه بدانند سهام شركت آن 

در چه شرايطى به سر مى برد.
با وجــود تماس هاى مكرر قدس با نماينده 
مردم خواف در مجلس و مسئوالن شركت 
ســيمان مجد خواف، متأســفانه موفق به 
گفت وگو و ارائه پاسخ از سوى آن ها در اين 

باره نشديم.

قدس: مديركل انتقال خون خراسان رضوى گفت: 52 درصد 
از كل اهداكنندگان خون در اين استان به طور مستمر اين 
اقــدام را انجام مى دهند و بقيه اهداكننــدگان بار اولى و يا 
باسابقه هستند. دكتر حميدرضا اسالمى افزود: اهداكنندگان 
مســتمر به افرادى گفته مى شود كه در ســال بيش از دو 
نوبت مبادرت به اهداى خون مى كنند.وى ارتقاى شــاخص 
اهداكنندگان مستمر را كه سالم ترين خون را دارند و كاهش 
اهداكنندگان بار اولى را از اهداف سازمان انتقال خون ذكر و 
بيان كرد: اهداكنندگان بار اول يعنى براى نخستين بار خون 
اهدا مى كنند و اهداكنندگان با ســابقه يعنى تاكنون سابقه 
اهداى خون داشته اند.مديركل انتقال خون خراسان رضوى 
همچنين از رشد 12 درصدى شمار اهداكنندگان مستمر، 

رشــد 6 درصــدى اهداكنندگان باســابقه و كاهش چهار 
درصدى اهداكنندگان بار اولى طى فروردين گذشته در اين 
استان خبر داد.وى ادامه داد: شاخص اهداكنندگان مستمر 
پارسال نسبت به سال قبل از آن يك درصد افزايش داشته 
است.دكتر اسالمى از رشد 30 درصدى اهداكنندگان مستمر 
در شهرستان گناباد طى سال 95 نسبت به سال ماقبل خبر 
داد و افزود: پس از آن شهرستان هاى تربت حيدريه، سبزوار 
و نيشابور به ترتيب بيشترين رشد اهداكنندگان مستمر را 
در خراســان رضوى داشــته اند. وى تعداد مراجعان را براى 
اهداى خون در خراسان رضوى طى سال گذشته 183 هزار 
و 451 نفر اعالم و بيان كرد: 138 هزار و 997 هزار نفر از اين 
تعداد شرايط اهدا را داشته و موفق به اهداى خون شده اند. 

مديركل انتقال خون خراسان رضوى افزود: فروردين امسال 
از ميان 15 هزار و 810 نفر مراجعه كننده براى اهداى خون 

12 هزار و 336 نفر خونگيرى انجام شده است.

سهم 52 درصدى اهداكنندگان مستمر خون در خراسان رضوى
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