
ببر بنگال آكتور سينما 
تا  شامپانزه هاى پرخرج

هويت تاريخى زنجان 
در بوران بروكراسى قانون 

يك روز در باغ وحش 57 ساله مشهد خانه تاريخى هيدجى آب مى رود

مشهد  مــردم مشهد سال 1338 بود كه 
نخســتين بار در محله خواجه ربيع با مكانى 
بــه نام باغ وحش آشــنا شــدند و از همان 
زمان امكان تماشاى حيوانات وحشى و اهلى 

برايشان فراهم شده است...

زنجان   محمد حكيم هيدجى از بزرگان 
فلسفه و از عرفاى بســيار مشهور هيدج از 
توابع زنجان و در شهرســتان ابهر اســت و 
درحالى كه خانه اين حكيم مى تواند سند و 

پايگاهى براى ساير محققان باشد...
.......همين صفحه .......صفحه 3

درياچه اروميه كام زنبورداران را تلخ كرد
مديركل محيط زيست استان مركزى 

در گفت و گو با قدس:

ساماندهى اقامتى 
در اطراف تاالب ميقان 

ضرورت ندارد

.......صفحه 2

گزارش قدس از اوضاع و احوال قطب زنبوردارى كشور

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

مديرعامل فوالد خراسان:
  شرط عبور از شرايط موجود 

تمركز بر صادرات است
فوالد  مديرعامــل  خبرنگارقدس:  نيشــابور- 
خراسان  شــرط عبور از شرايط موجود را بويژه در 
نيمه اول ســال96 اولويت در امر صادرات و تمركز 

بر آن دانست.
مديرعامل فوالد خراســان گفــت: صنعت فوالد در 
دنيا هنوز هم ناپايدار اســت و قيمــت نفت كه از 
پارامترهاى تأثيرگذار بــر اقتصاد جهان و بويژه در 
كشــور اســت، وضع ناپايدارى دارد و زغال سنگ 
هم كه در ســال گذشــته، تأثيرى بر روى افزايش 
قيمت فوالد گذاشــت، در حال بازگشت به شرايط 
قبل اســت و تغييرات قيمت جهانى هم به گونه اى 
نيست كه به رشد قيمت در كوتاه مدت منجر شود.
سيدحسين  احمدى افزود: مجموعه شرايط داخلى 
و جهانى ما را به اين نتيجه مى رساند كه با كاهش 
قيمت تمام شده و بهره ورى توليد به دنبال تثبيت 

شرايط و پايدار كردن شركت باشيم.
وى خاطرنشان كرد: امسال از جهاتى دشوارتر از سال 
گذشته است و احتماالً در نيمه نخست سال به تحرك 

جدى و فعاليت پررنگ بازار نمى توان اميد بست.
احمدى يادآورشــد: باال رفتن سرانه مصرف فوالد 
نيازمند تحول در دو عامل تعيين كننده است؛ يكى 
وضعيت ساخت و ساز ها و تحرك در بخش مسكن 
و ديگرى تزريق بودجه هاى عمرانى دولت مى باشد.
وى عنــوان كرد:در بخش مســكن بــا اقدام هاى 
اشتباهى كه در ســال هاى قبل شده بود و تحرك 
و ســودآورى كاذب ايــن بازار و تزريــق نقدينگى 
بــاال در ادوار قبل، امروز وضعيتــى به وجود آمده 
كه بازار مســكن دچار ركود اســت و كاهش حجم 
پروانه هاى ساختمانى نشان دهنده اين است كه در 
كوتاه مدت نبايد رونق باال را در بخش ســاختمان 

انتظار داشت.
مديرعامل فوالد خراسان تصريح كرد: دولت مسير 
درست و منطقى اى در پيش گرفته و دست به يك 
جراحى اقتصادى منطقى زده است كه گزارش هاى 
بانك جهانى كه روند مثبت اقتصاد كشــور را نشان 
مى دهد، مؤيد مســير صحيح اقتصاد كشــور است. 
اما اين جراحى و كاهش تأثير ســرمايه گذارى هاى 
غير مولــد، عوارضى هــم دارد و صنعت فوالد هم 

اين عوارض و دردسرها را فعًال بايد متحمل شود.

  60هزار بازديدكننده از نمايش 
فصل شيدايى در شاهرود

شاهرود،خبرنگار قدس: فرمانده سپاه ناحيه شاهرود با 
بيان اينكه 6000 بازديدكننده از اين نمايش براى اجراى 
هر شب پيش بينى شده است، خاطرنشان كرد: اين نمايش 
براى نخستين بار در استان سمنان برگزار مى شود و افتخار 
ميزبانى اجراى آن به شهرستان شاهرود تعلق گرفته است.

ســرهنگ دامغانى از برگزارى اجالسيه دوساالنه شاهرود 
خبرداد و اظهار داشت: اين اجالسيه براى معرفى ارزش ها 
و آرمان هايــى كه براى حفظ آن تا پاى جان جنگيديم، به 
نسل جوان برگزار مى شود و برگزارى اين مراسم همواره ما 
را به هدف نهايى نزديك تر مى كند.اوتجليل از مقام واالى 
شهدا و تبيين جايگاه ويژه آنان در جهان امروز را يكى ديگر 
از اهداف برگزارى اجالســيه شهداى شاهرود عنوان كرد و 
گفت: اين مراســم مى تواند براى كسانى كه درگير هواى 
نفس هستند و اعتقادى به دنياى پس از مرگ ندارند بسيار 

مفيد باشد، چراكه آنان را به واقعيت زندگى بازمى گرداند.

  برخوردارى 25 هزار 
خانوار زاهدانى از گاز شهرى 

زاهدان، ايرنا : طهرانى مديرعامل شركت گاز سيستان و 
بلوچستان گفت: امسال 25 هزار مشترك با نصب حدود 10 
هزار علمك در زاهدان از گاز شهرى برخوردار مى شوند.وى 
با بيان اينكه هر سال 400 كيلومتر شبكه در شهر زاهدان 
اجرا مى شــود و در شبكه گاز شهرى اين شهرسه ساله به 
اتمام مى رســد، افزود: بدنبال گزارش شــايعات بى اساس، 
فرمانــدارى زاهدان با برگزارى تور خبرى براى خبرنگاران 
سيستان و بلوچستان در مسيرهاى ايستگاه دريافت گاز، 
ايستگاه تقليل گاز شهرى، ايستگاه تقسيم گاز شهرى، لوله 
كشى شهرى و نصب علمك گاز در منازل آن ها را از نزديك 
با فعاليت پيمانكاران آشنا كرد.به گفته وى نصب علمك در 
بلوار جمهورى اسالمى و برخى خيابان هاى منطقه زيباشهر 
در حال انجام است وگازرسانى به منطقه زيباشهر تا سه ماه 

ديگر به پايان مى رسد.

افزايش 1500 تومانى قيمت 
گوشت گوسفندى در مشهد

رد« پاى مرغ» 
در سفره مردم!

ميهن  مديركل محيط زيست استان مركزى گفت: هيچ 
طرحى براى ساخت اكوكمپ در تاالب ميقان دريافت نشده 
است.دكتر سعيد محمودى در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار 
داشت: ساخت اكو كمپ نيازمند رعايت يكسرى ضوابط خاص 

و داراى شرايطى است...

.......صفحه4
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند  به منظور  رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 

خوانندگان  عزيز  در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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تجارت پشت نقاب طبابت

برخى از
عطارى هاى 

قم نسخه هاى 
خطرناك 
مى پيچند

قم  گشــت وگذار در سطح شــهر قم نشان مى دهد 
كه بازار داروهاى پاكستانى و بدون پروانه بهداشتى در 
بســيارى از عطارى هاى سطح شهر داغ است و فروش 
داروهاى تقلبى و بدون هيچ گونه مجوزى رشد فزاينده 
به خود گرفته است.به گزارش قدس آنالين اگر سرى به 
عطارى هاى سطح شهر بزنيد براى شما مسجل خواهد 
شد كه برخى از عطارى هاى سنتى كه تا پيش از اين 
مكانى براى مرهم نهادن بر دردهاى مردم بودند، حال، 

تجارت را در پشت نقاب طبابت پيشه كرده اند.

هنگامه طاهرى  كارشــناس رياضى محض 
است، اما بعداز چهار سال حق التدريسى، امسال 
ترجيح داده معلم افتخارى مدرســه بيمارستان 
باشد و اوقات تدريســش را با كودكان مبتال به 

سرطان بگذراند.
خــودش مى گويــد: كار با بچه هــاى مبتال به 
ســرطان سخت نيســت، همان شــور و شوق 
بچه هاى مدرســه را براى آمــوزش دارند، فقط 
زود خسته مى شوند. بايد حواسمان باشد رعايت 

حالشان را بكنيم.
ســارا شــريفى، متولد 1357، امــروز يكى از 
افتخاراتش همين معلمى براى آرامش دادن به 
بچه هاى مبتال به سرطان است. كلمه «آرامش» 
را از اين نظر به كار مى بريم، چون تمام تالشش 
اين است كه در درجه اول كالسش براى بچه ها 
با احســاس خوشــايندى توأم باشــد تا بتواند 

«يادگيرى» را براى بچه ها دلچسب كند.
او اضافه مى كند كه «بعضــى بچه ها همين جا 
باســواد شــدند و در امتحانات شركت كردند». 
اين را كه مى گويد چشمانش از خوشحالى برق 
مى زند و تو مى توانى رضايت را از لبخندش و از 

رنگ ُگلبهى روى گونه هايش بخوانى.
شريفى اشــاره مى كند كه براى كار با كودكان 
مبتال به سرطان مشــتاق بوده و معلمى همان 
كارى بوده كه مى توانســته با آن شور زندگى را 

براى آن ها ترسيم كند.
سارا مادر است و خوب مى داند چقدر مهم است 
شــرايط زندگى اين كودكان در محيط درمان، 

مشابه شرايط كودكان عادى باشد.
او بيــان مى كند: ســاختن دل خوشــى براى 

راه  دارد  كــه  كودكــى 
را  بهبــودى  دشــوار 
ساده اى  كار  مى گذراند، 
نيست وشغل من ايجاب 
را  دلخوشــى ها  مى كند 
از البــه الى اوراق كتاب 
وتقديم  بكشــم   بيرون 

بچه ها كنم.
او ادامــه مى دهد: اينجا 
بعضــى از بچه هــا كــه 
درس  بــراى  مى آينــد 
است، اما بعضى از همان 
اعالم مى كنند  بدو ورود 
حوصلــه درس ندارند و 
مى خواهنــد كارى ديگر 
مثل كشــيدن نقاشــى 

انجام بدهند. 
بعد يادآور مى شــود: «داريــوش از همان ابتدا 

تكليف خودش را با كالس روشن كرد.»
داريــوش بــراى معلمــش يك خاطره شــده. 

خاطره پســر بچه اى كه آرزو داشت آتشنشان 
شــود و صفحه نقاشى اش را پر كرده از آتش و 
آتشنشان. خاطره پسر بچه اى كه دلش محبت 
معلــم را مى خواســته و هر بار كــه معلم از او 
فاصله مى گرفته به هر نحوى - حتى با انداختن 
وسايلش روى زمين-  سارا را وادار 
مى كرده براى برداشــتن آن وسيله 

كنار داريوش بايستد.
او حتــى اين را هــم مى گويد كه 
وقتــى بــراى تدريس بــه كالس 
مى آيد، نمى داند كدام دانش آموزها 
و از كدام مقاطــع تحصيلى را بايد 
آموزش دهد و ايــن همان چيزى 
اســت كه اوليــن روز، تدريس را 

برايش دلهره آور كرده.
او اوليــن روز تدريــس در كالس 
درس بيمارستان را اين طور تشريح 
مى كند: تا رسيدن به اينجا استرس 
داشــتم، چون نمى دانســتم با چه 
وضعيتى مواجه خواهم شــد . كار 
با بچه هاى بيمار به نظرم دشــوار 
مى آمــد و بايد تــالش مى كردم تحــت تأثير 
احساســات قرار نگيرم، اما وقتى بچه ها آمدند و 
احوالپرســى و معرفى تمام شــد و كار را شروع 

كردم، شرايط عادى شد.

او مى افزايد: شايد در ظاهر اين تصور وجود داشته 
باشد كه اين كالس به خاطر حضور كودكاِن بيمار 
با لباس هاى خاِص بيمارســتان ، كالسى افسرده و 
خموده است، اما در واقع اين بچه ها هستند كه به 
كالس شور و شــوق مى دهند نه من؛ اصالً هر جا 
بچه ها باشــند، آنجا انرژى هم هست.سارا شريفى 
كه امسال مسئوليت معلمى دانش آموزان كالس 
بيمارســتان را به عهده گرفته ،وقتى شرايط اين 
كالس را با كالس هاى عادى مقايســه مى كند، 
بيــان مى دارد: مــا نمى توانيم آموزش ســفت و 
سخت مدارس عادى را در اين كالس اجرا كنيم، 
چون وضعيت بچه بر آمــوزش ارجحيت دارد و 
بايد دقت كنيم دانش آموز چقدر توانايى نشستن 
پشت ميز را تاب مى آورد. اما آموزش و پرورش از 
كسانى كه بخواهند وارد مقاطع باال تر شوند مثل 
دانش آموزان عادى امتحان مى گيرد. سارا تا حاال 
حذف شــدن يكى از شاگردانش را به دليل فوت 
تجربه نكرده، اما وقتــى نگاهش به نقطه اى دور 

راه مى كشد، رد پاى اشك نگاهش جا مى ماند.

ايــن گــزارش حاصــل هماهنگــى آمــوزش و 
پرورش، مؤسســه حمايــت از كــودكان مبتال به 
ســرطان خراســان رضــوى و بيمارســتان دكتر 
شــيخ اســت كــه همگــى در بزرگداشــت مقام 
شــامخ معلم دســت مــا را بــه گرمى فشــردند.

قدس از بيمارستانى متفاوت گزارش مى دهد 

مشق زندگى در كالس بچه هاى سرطانى

 كار با بچه هاى مبتال 
به سرطان سخت 

نيست، همان شور و 
شوق بچه هاى مدرسه 

را براى آموزش 
دارند، فقط زود 

خسته مى شوند. بايد 
حواسمان باشد رعايت 

حالشان را بكنيم

بــرش



  اجراى طرح هاى ترافيكى و امنيتى 
ناجابراى اربعين 96 

ايالم، خبرنگار قدس: جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا 
گفت: پروژه هاى زير ســاختى و طرح هاى ناجا قبل از شروع 

اربعين به پايان مى رسد.
سردار فتحى زاده در بازديد از پايانه مرزى مهران اظهار داشت: 
نيروى انتظامى از مدت ها پيش با بررسى و تجزيه و تحليل 
برنامه اربعين سال گذشته طرح ريزى ها و برنامه هاى خود را 

براى برگزارى با شكوه اربعين امسال آغاز كرده است.
وى به وضعيت زير ساخت هاى شــهر مهران و جاده ايالم-
مهران اشاره كرد و افزود: پروژه هاى زير ساختى و طرح هاى 

ناجا قبل از شروع اربعين به پايان مى رسد.
محسن فتحى زاده با بيان اينكه تالش هاى انجام شده براى 
بهسازى و چهار خطه كردن مسير ايالم- مهران قابل قدردانى 
است، خاطرنشــان كرد: نيروى انتظامى در حال بروزرسانى 
طرح هاى عملياتى، ترافيكى و امنيتى ويژه اربعين سال جارى 

است.

 هزينه كرد 6 ميليارد ريالى 
كميته امداد براى مسكن مددجويان 

ايالم، خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) 
اســتان ايالم گفت: اين نهاد حمايتى براى ســاخت مسكن 
مددجويان فاقد مســكن، 6 ميليارد و 250 ميليون ريال از 

محل اعتبارات امداد هزينه كرده است.
ضياء رضايى در جريان واگذارى 25 واحد مسكونى با حضور 
مســئوالن با بيان اينكه عمليات اجرايى و كار ساخت تعداد 
630 واحد مســكونى با همكارى كميته امداد و سپاه استان 
ايالم از ســال گذشته براى مددجويان روستايى استان ايالم 
آغاز شده است، اظهارداشت: از اين تعداد تاكنون 409 واحد 

وارد فاز اجرايى شده و يا واگذارشده اند.
وى با اشاره به اينكه براى ســاخت اين واحدهاى مسكونى 
بيــش از 6 ميليارد و 250 ميليون ريــال از محل اعتبارات 
امداد هزينه شــده است، افزود: همه اين واحدهاى مسكونى 
در روستاهاى اين شهرستان و براى مددجويان فاقد مسكن 
ساخته شده و كارهاى اجرايى و ساخت اين واحدها بر عهده 

سپاه اميرالمؤمنين(ع) استان بوده است.
مديــركل كميته امداد امام خمينى(ره) ايالم به ســهم 85 
واحدى شهرستان دهلران اشاره و خاطرنشان كرد: امروز 25 
واحد آن ها به خانواده هاى نيازمند روســتايى در بخش هاى 
موسيان، مركزي، زرين آباد و سراب ميمه واگذار شد. زيربناى 
اين تعداد 25 واحد مســكونى در مجموع 1250 متر بوده و 

متوسط زيربناى هر واحد نيز 50 متر است.

  ساالنه 20 ميليارد مترمكعب گاز 
در استان اصفهان مصرف مى شود

اصفهان، خبرنگار قدس: مدير عامل شــركت گاز استان 
اصفهان اعالم كرد: در اســتان اصفهان ســاالنه بيش از 20 
ميليارد مترمكعب در سطح اين استان گاز مصرف مى شود كه 

بعد از تهران دومين استان پرمصرف كشور هستيم.
 علوى افزود: در حال حاضر 99 درصد جمعيت استان اصفهان 
در قالب 103 شــهر و 1337 روســتا از نعمت گاز بهره مند 
هستند.وى ادامه داد: ساالنه 250 ميليارد مترمكعب گاز در 
كشور انتقال داده مى شود كه 9 درصد آن در استان اصفهان 

مصرف مى شود.
مدير عامل شــركت گاز استان اصفهان آغاز عمليات اجرايى 
گازرسانى به چهار شهر شرقى استان از جمله شهرستان هاى 
خور و بيابانك، جندق، فرخى و انارك و دو روستاى چوپانان 
و چاه ملك و همچنين روســتاهاى نابر و ســعدآباد از توابع 
شهرســتان كاشان را يكى از پروژه هاى گازرسانى انجام شده 

در سال گذشته برشمرد.
وى با اشاره به اينكه تعويض يك كنتور گاز 150 هزار تومان 
هزينه به شــركت گاز تحميل مى كند، ادامه داد: دستكارى 
كنتورهاى گاز در اســتان اصفهان باعث يك در صد اختالف 
گاز طبيعى به ارزش 200 ميليون تومان مى شود. تاكنون 99 
درصد خانوارهاى شــهرى و 95 درصد خانوارهاى روستايى 

استان اصفهان از نعمت گاز بهره مند شده اند.

  اجراى طرح فاضالب 
براى 46000 شهروند رودسرى 

رودسر- خبرنگار قدس: مديرعامل آبفاى گيالن درنشست 
عمومى با شــهروندان رودســر گفت: چهل و شش هزار نفر 
ازجمعيت شــهرى از اجراى طرح بهداشتى فاضالب رودسر 

بهره مند خواهند شد.
حسينى افزود: زمين تصفيه خانه فاضالب، زمين ايستگاه هاى 
پمپاژ خريدارى شــده و جاده دسترســى نيز تعيين گرديد 
وجمعيت برخوردار از اين پروژه 46000 نفر اعالم شده واين 

پروژه تأثير خوبى بر محيط زيست دارد .
وى خاطرنشان كرد: به لحاظ شرايط منطقه اى، رودسر يكى از 
پنج شهر منتخب گيالن براى اجراى اين پروژه مى باشد كه در 
قالب دريافت وام از بانك سرمايه گذارى زيرساخت آسيا پروژه 
جمع آورى بهداشتى فاضالب آن اجرا خواهد شد و با اجراى 

فاز به فاز وارد مدار بهره بردارى مى گردد.

گزارش قدس از اوضاع و احوال قطب زنبوردارى كشور

درياچه اروميه كام زنبورداران را تلخ كرد
��ر

اروميه خشــكيدگى درياچــه اروميه در 
سال هاى گذشــته نه تنها زندگى را براى 6 
ميليون نفر ساكنان همجوارش با سختى و 
مشقت روبه رو كرده، بلكه تغييرات اقليمى 
در اين منطقه كام زنبورهاى عســل را تلخ 

كرده است. 
به گزارش قدس آنالين، اســتان آذربايجان 
غربــى با دارا بــودن بيــش از يك ميليون 
و 100 هــزار كندو يكــى از مدعيان توليد 
عسل اســت و هم اكنون 27 درصد توليد 
اين محصول را در كشور به خود اختصاص 

داده است.
درياچه اروميه كه در سال هاى نه چندان دور 
محور گرد هم آمدن بسيارى از زنبورداران 
بود، حال به دليل قهر طبيعت از زنبورداران 

رو برگردانده است.

  نمك بر زخم زندگى
عضــو ســتاد احيــاى درياچــه اروميه در 
خصوص پيامدهاى خشكســالى بر زندگى 
و ســالمت مــردم منطقه به خبرنــگار ما 
مى گويــد: طبق بررســى هاى به عمل آمده 
از ســال 2007 ميزان اشعه ماوراى بنفش 
در اطــراف درياچــه، حــدود 2/5 برابــر 
افزايش يافتــه كه اين موضــوع به افزايش 
بيمارى هايى همچون آب مرواريد، ســرطان 
پوست و بيمارى هاى چشمى منجر مى شود.
 تجريشــى بيان مى كند: متأســفانه سموم 
كشاورزى كه در اراضى كشاورزى باالدست 
درياچه اروميه اســتفاده مى شــود با آب به 
درياچه مى آيد و همراه آن تبخير مى شــود 
و كف درياچه مى چسبد، بنابراين زمانى كه 
غبار بلند شــود، اين مواد سمى به ريه هاى 

ساكنان اطراف آن راه خواهد يافت.
عضــو هيئــت علمــى دانشــگاه صنعتى 
شــريف اظهار مى دارد: طبيعى است وقتى 
شــورى گردوغبار روى لب هاى شهروندان 
قابل تشــخيص است، اين مشــكالت روى 

حشرات و جانوران نيز تأثير مى گذارد.
وى ادامه مى دهد: در همين راســتا شــاهد 
هستيم، جمعيت زنبورهاى عسل در منطقه 
كاهش يافته و اين موضوع مى تواند به اكولوژى 

و كشاورزى منطقه آسيب جدى بزند.
وى تأكيد مى كند: بى توجهى به تثبيت تراز 
آب درياچه خسارت هاى زيانبارى به همراه 

خواهد داشت كه جبران ناپذير است.

  مهاجرت زنبورها 
در ســال هاى گذشته  درياچه  خشكيدگى 
موجب شده اســت زنبورداران حاشيه اين 
حوضه كندوهاى خــود را در زمان گلدهى 
گياهــان بويــژه در فصل بهار بــه مناطق 

دوردست انتقال دهند.
در هميــن راســتا كارشــناس مســئول 
زنبورعســل معاونت بهبــود توليدات دامى 
جهاد كشــاورزى آذربايجان غربى با تأييد 
اين موضوع بيان مى كند: خشــكى درياچه 
روى توليد محصول عسل و فعاليت زنبورها 

تأثير مستقيم دارد.
ميرعلى اصغر موســوى اظهار مــى دارد: با 
كلونى هاى  زنبورداران  درياچه،  خشكيدگى 
خود را به ســاير مناطق دوردســت منتقل 
مى كنند و اين اقدام به منزله كمك به مرگ 

تدريجى طبيعت است.
وى ادامــه مى دهد: از آنجــا كه 85 درصد 
گرده افشانى  زنبورعســل  به وسيله  طبيعت 
مى شــود، بنابراين وقتى زنبورها و كلونى ها 
از منطقه كوچ كنند گياهان حوضه درياچه 
به خوبى گرده افشــانى نشــده و در پى آن 
روزبه روز گياهان اطراف درياچه در معرض 

انقراض قرار خواهند گرفت.
موجودى  زنبورعسل  مى شــود:  يادآور  وى 
وابســته به طبيعــت و گل اســت و حتى 
مى توان گفت اگر در طبيعت سرســبز، گل 
و گياه و شــهد نباشد، امكان برآورده كردن 
نيازهاى يك كلونى زنبورعسل ميسر نيست.

موسوى با اشــاره به اينكه هر عاملى مانند 
خشــكى و شــورى از طبيعت وارد زيست 
بوم زنبورعســل شــود بر كلونى ها آسيب 
وارد مى كنــد، ادامه مى دهد: به طور مثال با 
شرايطى كه درياچه اروميه به خشكى خود 
ادامه مى دهد، نمك هاى سطح آن به عنوان 
ريزگرد نمكين بر منابــع آبى منطقه تأثير 
گذاشته و به شــورى آب منجر خواهد شد 

و ازآنجا كه يكى از منابع تغذيه زنبورعسل 
نيز آب است، درنتيجه غلظت نمك در بدن 
زنبــور افزايش يافته و موجــب اختالل در 
متابوليســم داخلى اين حشــره و درنهايت 

نابودى آن مى شود.
وى بيان مى كند: زنبورى كه در بيرون گشت 
مى زنــد، عمرى كوتــاه داشــته و زمانى كه 
ازنظر زيست محيطى با موانعى مانند آلودگى 

ميكروبــى يا محيطى روبه رو شــود، ديگر به 
سمت مجموعه خود برنگشــته و در مكانى 
به دوراز جمع تلف مى شود؛ زمانى هم كه شمار 
تلفات افزايش يابــد، در واقع از جامعه كندو 
كم شــده و در پى آن با كاهش فعاليت هاى 

توليدى، توليد عسل نيز كم مى شود.
بــه گفتــه وى، با كاهــش توليد عســل، 
گرده افشانى كم شــده و به سمت خشكى 
مراتع مى رويــم و روزبه روز مراتع بيشــتر 

تخريب مى شوند.

  تهديد جوامع انسانى و حيوانى
نماينده مردم اروميه در مجلس نيز با بيان 
اينكــه اگر به درياچه اروميه توجه نشــود، 
زندگى انسانى و حيوانى مورد تهديد جدى 
قــرار مى گيرد، بيان مى كند: خشــكيدگى 
درياچــه اروميه و بى توجهى به اين موضوع 
نه تنهــا موجب انتقال ميليون ها تن نمك از 
طريق باد در هواى منطقه مى شــود، بلكه 
موجب مــرگ مراتــع و همچنين كاهش 
كلونى هاى زنبورهاى عســل مى شود كه در 
آينده پيامدهــاى جبران ناپذيرى به همراه 

خواهد داشت.
ســيد هادى بهادرى با بيان اينكه زنبورها 
عامل گرده افشــانى و مولد مراتع هســتند، 
ادامه مى دهد: برنامه احياى درياچه اروميه 
يك برنامه 10 ساله اســت، بنابراين برنامه 
افزايش حجم آب درياچه اروميه بايد ادامه 

پيدا كند.
وى مى گويد: رســوب نمك در گل ها براى 
تغذيه زنبور وشــورى مزه گل بســيارى از 
زنبورداران اطــراف درياچه اروميه را فرارى 
مى دهــد و اين موضوع كاهــش توليد اين 

محصول را در بر خواهد داشت.
وى معتقــد اســت، دولــت بايد بــا ارائه 
راهكارهــاى مناســب از تبديل شــدن اين 
درياچه به كويــر نمك جلوگيرى كند، زيرا 
پيامدهاى اين خشكيدگى تمامى كشاورزان 
منطقه، زنبورداران و مراتع را دربرمى گيرد 
و خســارات جبران ناپذيرى بر جاى خواهد 

گذاشت.

 ثبت نام 1300 نفر براى حج تمتع 
در استان يزد 

يزد، خبرنگار قدس: مدير حج و زيارت اســتان يزد گفت: 
تاكنون بيش از 500 نفر به ســهميه حج تمتع اين اســتان 
اضافه شده، و بيش از 1300 نفر نسبت به ثبت نام اوليه اقدام 

كرده اند.
شــريفى اظهارداشت: با توجه به اعزام نشدن زائران ايرانى به 
حج تمتع در ســال گذشته، در سال 1394 حدود 1660 نفر 
از اســتان يزد براى حج تمتع عازم سرزمين وحى شدند كه 
اين تعداد در سال جارى به افزون بر 2200 نفر خواهد رسيد.

وى افزود: دارندگان فيش  هاى ثبت نام تا پايان شهريور 1385 
در استان يزد مى توانند براى حج تمتع امسال نام نويسى كنند 
ومتقاضيان نام  نويسى با داشــتن اصل فيش وديعه  گذارى، 
اصل شناسنامه و كارت ملى به يكى از شعبه هاى بانك ملى 
مراجعه و نسبت به واريز مبلغ على الحساب تا 100 ميليون 

ريال هزينه سفر خود اقدام كنند. 

  چاقى زنان اصفهانى نگران كننده است

اصفهان- معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان و 
رئيس مركز بهداشت استان اصفهان از افزايش چاقى در ميان 

زنان جامعه ابراز نگرانى كرد.
دكتر رضا خديوى در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالين ضمن 
اشــاره به معضل چاقى كه تعداد زيادى از خانواده هاى ايرانى 
را درگير خود كرده اســت، افزود: طبق آمار به دست آمده از 
هر دو مرد ايرانى يك نفر به چاقى مبتال هســتند و در ميان 
خانم ها نيز از هر ســه زن دو نفر اضافه وزن و چاقى دارند كه 

اين آمار خوشايند نيست.
وى با بيان اينكه خطر اضافه وزن از دوران شــيرخوارگى 
تا پايان عمر سالمت انســان را تهديد مى كند، ادامه داد: 
بدترين زمان اضافه وزن در دوران شيرخوارگى است چرا 
كه در آن دوران تعداد ســلول هاى چربــى بدن افزايش 

بيشترى پيدا مى كند.
رئيس مركز بهداشت اســتان اصفهان تصريح كرد: چاقى 
بيمارى هايى همچون نارســايى تيروئيــد، كليه، ديابت، 
قلب، چربى كبد ناشــى از توده عضالنى و فشــار خون را 

به همراه دارد.
وى عمده مشكالت چاقى در جامعه را ناشى از عدم تعادل بين 
دريافت انرژى و سوزاندن آن دانست و اظهاركرد: مشكل چاقى 
از آنجايى آغاز مى شود كه دريافت انرژى درافراد بيش از نياز 
بدن انجام مى شود، انرژى سوخت نمى شود و به صورت بافت 

چربى در بدن تجمع پيدا مى كند.
دكتر خديوى ادامه داد: راهكار ساده بهبود روند چاقى، كاهش 
مصرف انرژى و افزايش تحرك اســت زيــرا افزايش فعاليت 
فيزيكى باعث افزايش ســوخت و ســاز در بدن مى شود و از 

تجمع چربى ها جلوگيرى مى كند. 
وى تأكيد كرد: اگر افراد قبل از سير شدن دست از غذا بكشند 
و قبل از آنكه گرسنه نشده اند، غذا نخورند، آداب سبك صحيح 

زندگى اسالمى را رعايت كرده اند.

  چاى اسانس دارسرطانزاست
يــزد- خبرنگار قدس: مديــر انجمن تغذيــه يزد گفت: 
پيشگيرى قبل از درمان با مواد غذايى سالم امكان پذير است 
و بيماران با استفاده از مواد غذايى سالم و درست بهبود پيدا 

مى كنند. 
محمود زارع با بيان اينكه متأسفانه چاى مصرفى اغلب افراد با 
رنگ و اسانسى كه اضافه مى شود سبب سرطان است، افزود: 
چاى رنگ شده را با حرارت اسانس مى دهند كه همان چاى 
سياهى است كه ما مى خوريم، اما در چاى سبزبرگ چاى را 
در آفتاب خشــك مى كنند كه اين اصل چاى است كه تلخ 
نمى شود و اين چاى را با سيب يا به و دارچين مصرف مى كنند 

و مشكلى براى سالمت ندارد. 

یک ���،  یک ��ر

ميهــن- عليرضا لعــل اكبرى  
مديركل محيط زيست استان مركزى 
گفــت: هيچ طرحــى براى ســاخت 
دريافت  ميقــان  تــاالب  در  اكوكمپ 

نشده است.
دكتر ســعيد محمودى در گفت و گو با 
خبرنگار ما اظهار داشــت: ســاخت اكو 
كمپ نيازمند رعايت يكســرى ضوابط 
خاص و داراى شرايطى است و با بررسى 
جوانب در راستان اهداف زيست محيطى 

ايجاد مى شود.
وى در خصوص اينكه گفته شده موضوع 
احداث اكــو كمپ 14 معصــوم(ع) در 
تاالب ميقان پس از گذشــت چند سال 
بتازگى از سرگرفته شــده گفت: از اين 
موضــوع اطالعى نــدارم و تاكنون هيچ 
طرحى در اين خصوص به محيط زيست 

استان مركزى داده نشده است.
وى ســاخت اكوكمپ هــا را موضوعى 
تخصصى عنوان كــرد و افزود: در اين 
خصوص فقط اظهار نظر كارشناســان 
و صاحــب نظران قابل توجه اســت و 
حفظ و احياى اكوسيستم هاى حساس 
طبيعى مثل تاالب ها به برنامه ريزهاى 

دقيق و اجرايى نياز دارد.

 ميقان؛ تاالبى حساس
مديركل محيط زيســت استان مركزى 
تاالب ميقــان را يكى از حســاس ترين 
تاالب ها برشمرد و گفت: مدتى قبل بيمارى 
فوق حاد پرندگان را در اين منطقه شاهد 
بوديم كه اين موضوع نشان مى دهد تاالب 
ميقان شرايط آلودگى و اتفاقات اين چنينى 

را داردو بايد حمايت شود.

وى بــا انتقاد از اقدام هاى ســليقه اى 
و جزيــره اى برخى دســتگاه ها گفت: 
كارهايى كــه به صــورت جداگانه از 
ســوى جهاد كشــاورزى، اداره منابع 
طبيعى، شــركت هاى برداشت امالح و 
ديگر دســتگاه ها براى حفظ و احياى 
محيط زيســت بــه صــورت جداگانه 
صورت مى گيرد، راهگشا نخواهد بود. 

 غيرضرورى بودن ساخت اكوكمپ
محمودى خاطرنشان كرد: ساخت اكو 
كمپ در اطراف تــاالب هيچ ضرورتى 
نــدارد ولى گردشــگران مى توانند در 
باشند  اقامت داشته  روستاهاى اطراف 
و به دليل اينكه تــاالب ميقان دور از 
دسترس شهرى و مناطق توسعه يافته 
اســت، ايجاد مراكز متمركــز در آنجا 

هيچ توجيهى ندارد و ســاخت مراكز 
اقامتى در اطراف تــاالب ميقان هيچ 

كمكى به تاالب نمى كند.

 ضرورت به كارگيرى 
برنامه اى منسجم

مديركل محيط زيست استان مركزى 
تصريح كــرد: در اين راســتا به يك 
نيازمنديم كه قسمتى  برنامه مسنجم 
از اين برنامه ها، برنامه هاى آموزشــى 
قالب هاى  در  مى توانــد  كــه  اســت 

مختلف صورت بگيرد.
وى افزود: برقرارى تورهاى گردشگرى، 
برپايــى نمايشــگاه ها و همايش ها در 
روزهاى جهانى و مناســبتى و ايجاد اكو 
كمپ هاى مناسب بابررسى همه جوانب 

ازجمله اين برنامه ها مى تواند باشد.

 بهره گيرى از اقامتگاه هاى 
روستايى و شهرى

محمودى گردشگرى در محيط زيست 
را بــه دو دســته گســترده و متمركز 
تقســيم كرد و گفــت: در مناطق بكر 
طبيعى كه گردشــگران بتوانند صبح 
به آنجا رفته شــب برگردند نيازى به 
ســاخت مكان هاى متمركزى ازجمله 
اقامتگاه و هتل نيســت و بهتر است از 
اقامتگاه هاى روستايى و شهرى  همان 
كه در اطراف اين مكان هاست استفاده 

كنند.
مديركل محيط زيست استان مركزى 
يادآور شد: در مكان هاى گسترده و دور 
از دسترس فقط مى توان با مالحظات 
شديد و كارشناسى دقيق، مكانى را در 

محيط زيست بنا كرد.
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درياچه اروميه كه در 
سال هاى نه چندان دور 

محور گرد هم آمدن 
بسيارى از زنبورداران 
بود، حال به دليل قهر 

طبيعت از زنبورداران رو 
برگردانده است

بــرش

قدس: برگزارى جشنواره غذا و سالمتى در مشهد
نيش و نوش: در اين جشنواره از نقش و جايگاه ويژه «شله» در 

سالمتى و نشاط مشهدى ها تقدير شد!
قدس: قرارداد ســفيد امضا صداى مدرسان دانشگاه پيام نور 

را درآورد
نيش و نوش: اگه صداشون خيلى باال بره يهو مجوز فعاليت 

كل دانشگاه پيام نور باطل ميشه!
قدس: گاودارى هاى گناباد در آستانه ورشكستگى

نيش و نوش: البد هنوز ياد نگرفتن بجاى يونجه، نون خشك 
به گاوها بدن و بجاى شير ازشون روغن پالم و آب و وايتكس 

بگيرن!
قدس: سفر فيتيله اى ها به روستاهاى زلزله زده بخش رضويه

نيش و نوش: البد فيتيله اى ها هم ميخوان كانديداى شوراى 
شهر يا رياست جمهورى بشن!

قدس: افزايش هزار نفرى مستمرى بگيران بيمه بيكارى در 
خراسان رضوى

نيش و نوش: با اين چندميليون شغلى كه قراره هركدوم 
از كانديداهاى رياست جمهورى ايجاد كنن، مستمرى بگيرا 

صفر ميشن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

مديركل محيط زيست استان مركزى در گفت و گو با قدس:

ساماندهى اقامتى در اطراف تاالب ميقان ضرورت ندارد



قم  گشــت وگذار در ســطح شهر قم نشان 
مى دهد كه بازار داروهاى پاكســتانى و بدون 
پروانه بهداشــتى در بســيارى از عطارى هاى 
سطح شهر داغ است و فروش داروهاى تقلبى 
و بدون هيچ گونه مجوزى رشد فزاينده به خود 

گرفته است.
به گزارش قدس آنالين اگر سرى به عطارى هاى 
سطح شهر بزنيد براى شما مسجل خواهد شد 
كه برخى از عطارى هاى سنتى كه تا پيش از 
اين مكانى براى مرهم نهادن بر دردهاى مردم 
بودند، حال، تجارت را در پشــت نقاب طبابت 

پيشه كرده اند.
در بازديد از عطارى هاى سطح شهر براى شما 
روشــن خواهد شد كه طب سنتى همه علوم 
مربوط به ســاخت داروهاى تركيبى طبيعى، 
منابع دارويى طبيعى غير گياهى و همه دانش 
مرتبط با درمان هاى معتبر و مورد استناد سنتى 
را به عنــوان مكمل طب رايــج دربرمى گيرد، 
بنابراين يك عطار كه به صرف پيشينه اجدادى 
يا صرفاً براى راه اندازى مغازه و كســب وكار به 
علت نداشــتن علم و تخصص نسخه خوانى 
در حوزه داروســازى سنتى ورود پيدا مى كند 
به هيچ عنوان نمى تواند، نسخه اى تركيبى بخواند 
و آن را در اختيار مردم قرار دهد، اما آنچه كه در 

بازار مشاهده مى شود، خالف اين قانون است.

  از شير مرغ تا جان آدميزاد
اين روزها در عطارى هاى سطح شهر قم كه تا 
پيش ازاين به فروش مقاديرى دمنوش، جوشانده 
و گياهان خشك ديگر مى پرداختند داروهايى 
براى رفع مشــكالت جنســى، بيمارى هاى 
پوستى، اعتياد، كاهش وزن و داروهاى چاقى 
اضافه شده اســت كه به نظر مى رسد، نسخه 

خطرناكى براى مردم مى پيچند.
بســيارى از عطارى ها كه حاال پا را از ســنت 
فراتر گذاشــته و به سمت داروهاى شيميايى 
حركت كرده اند، حاال تبديل به داروخانه هايى 
شده اند كه انواع و اقسام داروهاى شيميايى را به 
دست مصرف كننده مى رسانند ازجمله داروهاى 
پاكستانى كه مبدأ، «دوز» به كاررفته در آن ها و 

تاريخ مصرف آن ها در هاله اى از ابهام قرار دارد.

   پيچيدن نسخه ممنوع
معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشكى قم 
در پاسخ به اين پرسش كه مسئول رسيدگى 
به اين تخلفات كيســت، مى گويد: عطارى ها 
به عنوان يك واحد صنفى، مجوز فعاليت خود را 

از طريق اتاق اصناف دريافت مى كنند.
محمد ميالنى اضافه بيان مى كند: اين واحدها 
به صورت مســتقيم با معاونت غــذا و داروى 
دانشــگاه علوم پزشــكى ارتباط كارى ندارند، 
ولى مسائل و مشكالت فعاليتشان در خصوص 
عرضه دارو (به صــورت غيرمجاز) و مداخالت 
آن ها در امر درمان به حوزه هاى معاونت غذا و 

دارو و درمان دانشگاه برمى گردد.
وى همچنين در پاســخ به اين پرســش كه 
فعاليت غيرمجاز برخى از عطارى ها و يا نداشتن 
تخصص الزم براى ارائه داروهاى ســنتى چه 
عواقبى مى تواند براى ســالمت جامعه داشته 
باشــد، اظهار مى كند: مداخلــه در امر درمان 
توســط عطارى هــا و تجويز هرگونــه دارو و 

محصوالت غيرمجاز تخلف محسوب مى شود.
وى اظهــار مى كند: ضوابط بــراى برخورد با 
عطارى ها نقص دارد و اين برخوردها بازدارنده 
نيست و متأسفانه در حال حاضر افزون بر 500 
واحد عطارى در اســتان قم فعاليت دارند كه 

حدود يك سوم آن ها مجوز فعاليت ندارند.
ميالنى تأكيد مى كند: عطارى ها مجاز به عرضه 
فقط گياهان دارويى هستند و نمى توانند، داروى 
غيرگياهى تجويز كنند. وى مشتريان عطارى ها 
را بيشــتر بيمارانى مى داند كه از نسخه هاى 

پزشكى نتيجه مطلوب نگرفته اند.
وى بيــان مى كند: اين بيمــاران به عطارى ها 
مراجعــه مى كننــد و برخــى از عطارى ها با 
مداخلــه در امر درمان مــردم، داروهايى براى 
مراجعه كنندگان تجويز مى كنند كه اگر بيش 
از دوز مجاز بوده و يا بدون آگاهى انجام پذيرد 

به طور حتم داراى عوارض سوء خواهد بود.
وى در خصوص برخورد و بازرسى اين واحدهاى 
صنفى نيز توضيح مى دهد: كارشناسان معاونت 
غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشكى در قالب 
گشت هاى مشترك با حضور نمايندگان اداره 
اصناف، تعزيرات حكومتــى و در صورت لزوم 
با حضور نيروى انتظامى از عطارى هاى سطح 
شهر بازديد كرده و در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف با اين افراد برخورد جدى مى كنند و در 
صورت تكرار تخلف، پرونــده آن ها در مراجع 

ذى ربط رسيدگى مى شود.
معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــكى 
قم با اشــاره بــه اين موضوع كه بســيارى از 
عطارى ها نسبت به فروش داروهاى شيميايى 
و يا محصوالت بهداشــتى اقدام مى كنند، ابراز 
مى كند: در اين راستا داروخانه ها تنها محل هاى 

مجاز عرضه هر نوع داروى مجاز هستند.
وى تأكيــد مى كنــد: متأســفانه برخــى از 
عطارى هاى غيرمجاز نسبت به فروش و عرضه 
داروها و گياهانى به اسم هاى مختلف ازجمله 
مكمل ها، داروهاى جنســى و مخــدر اقدام 
مى كنند كه زيان زيادى به افراد مى رســاند و 

داراى ممنوعيت است.

  عطارى ها آموزش مى بينند
ميالنــى به برگزارى دوره هاى آموزشــى ويژه 
صاحبان عطارى ها اشاره كرده و ادامه مى دهد: 
عطارى ها براى دريافــت پروانه فعاليت ملزم 
بــه گذرانــدن دوره هاى آموزشــى با موضوع 
داروشناسى، جلســه توجيهى تفهيم حيطه 
اختيــارات و خطرات ورود به ســاير حوزه ها 

هستند.
وى ابراز اميدوارى مى كند كه فعاليت مجاز و 
در چارچوب ضوابط اكثر واحدهاى عطارى در 
اســتان قم بتواند، تأثير مثبت و سازنده اى در 

تأمين سالمت مردم داشته باشد.
وى همچنين به كمبــود نيرو در معاونت غذا 
و داروى دانشــگاه علوم پزشكى اشاره و بيان 
مى كند: هرسال وظايف اين معاونت و واحدهاى 
تحت نظــارت آن افزايش مى يابد، درحالى كه 

تعداد نيروها ثابت است.

��ر � ا��خابات
  ايجاد870 شعبه اخذ رأى در استان يزد

يزد-خبرنگار قدس: رئيس ستاد انتخابات استان يزد گفت: 
براى انتخابات رياســت جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا در استان يزد در مجموع 876 شعبه اخذ رأى راه اندازى 

مى شود.
 طالبى اظهار داشــت: براى انتخابات رياســت جمهورى و 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا در استان يزد در مجموع 876 
شعبه اخذ رأى راه اندازى مى شود كه از اين تعداد 564 شعبه 

شهرى و 312 شعبه روستايى است.
وى افزود : از اين تعداد شعبه اخذ راى 652 شعبه به صورت 
ثابت و 224 شــعبه به صورت سيار كار رأى گيرى را انجام 
مى دهند و براى انتخابات شــوراهاى شهر و روستا در استان 
يزد 836 شــعبه راه اندازى مى شود كه 563 شعبه شهرى و 

273 شعبه روستايى است.
وى با بيان اينكه 24 هزار نفر كارمربوط به نظارت، برگزارى و 
پشتيبانى انتخابات در استان يزد را بر عهده دارند خاطرنشان 
كرد: بجز تخلفاتى اندك وضعيت استان يزد در حوزه تبليغات 
انتخاباتى با آرامش انجام مى شــود ونامزدهــا فقط بايد در 

محل هاى تعيين شده نسبت به نصب پوسترها اقدام كنند.

  فعاليت هاى تبليغاتى فضاى مجازى 
درمازندران رصد مى شود

 سارى- خبرنگار قدس: دادستان عمومى و انقالب 
مركز مازندران از 15 تخلف انتخاباتى در استان خبر 
داد و گفت: اين تخلفات در دادسراهاى استان مورد پيگيرى 

قرار گرفته است.
 حجت  االســالم جعفرى اظهار داشــت: بــا هرگونه تخلف 
انتخاباتى از جمله تبليغات زودهنگام، براساس قانون برخورد 

جدى مى شود.
وى با تاكيد مجدد بر ممنوعيت استفاده از هرگونه امكانات و 
اموال دولتى براى تبليغات نامزدها، به برخى تخلفات صورت 
گرفته در اين باره اشــاره و تصريح كرد: دســتگاه قضايى در 
مازندران مكلف به انجام مر قانون اســت و بر بحث مشاركت 

حداكثرى و ايجاد شور انتخاباتى نيز تاكيد ويژه اى دارد.
دادســتان عمومى و انقالب مركز مازنــدران اضافه كرد: در 
راستاى تحقق منويات رهبر معظم انقالب و سياست هاى كلى 
مربوط به انتخابات، دستگاه قضايى در حوزه هاى پيشگيرى، 
رســيدگى و برخورد قضايى اقدام مى كنــد و قطعاً هرگونه 

تخلفات و جرايم در حوزه انتخابات رصد و پيگيرى مى شود.

تجارت پشت نقاب طبابت

  اعزام 4800 مددجوى بوشهرى برخى  از عطارى هاى قم نسخه هاى خطرناك مى پيچند
به عتبات عاليات

يزد، خبرنگار قدس: مدير كل كميته امداد استان بوشهر 
گفت: بيش از 4879 نفر مددجوى استان بوشهر در قالب 
طرح شــوق زيارت به كربال، مشهد مقدس و شهر مقدس 

قم اعزام شدند.
لطفى با اشاره به اينكه كميته امداد به منظور ارتقاء سطح 
فرهنگ دينى و اسالمى مددجويان طرح هاى مختلفى را 
اجرا مى كند، گفت: در برنامه هاى سفر معنوى كاروان هاى 
زيارت بارگاه ملكوتى امام هشــتم (ع) برگزارى جلسات 

آموزشى و مذهبى در دستور كار اين كاروان هاست.
مدير كل كميته امداد اســتان بوشــهر با بيان اينكه هم 
اكنون مددجويان زيادى هستند كه به سبب بنيه اقتصادى 
ضعيف،شــوق زيارت عتبات عاليات ،مشهد مقدس و حرم 
حضرت معصومــه(س) در دل آن ها مانده اســت، گفت: 
كميته امداد اســتان تمام تالش خود را براى جمع آورى 
كمك هاى مردمى ازخيران، حاميان طرح اكرام و مؤسسات 
خيريــه به منظور تأمين كمك هزينــه زيارت مددجويان 
بــه كار گرفته اســت و اميدواريم در ســال پيش رو هيچ 
مددجويى نباشــد كه به سبب مشــكالت مالى نتواند به 

زيارت اماكن مذهبى اعزام شود. 
لطفــى همچنيــن از اعــزام 190 مددجــوى ديگر در 
آينده اى نزديك به شــهر مقدس قــم براى زيارت حرم 
حضرت معصومــه(س) خبر داد و افــزود: اعتبار پيش 
بينى شــده براى اعزام اين تعداد مددجو 650 ميليون 
ريال برآورد شده اســت كه از محل اعتبارات امدادى و 

دولتى پرداخت مى شود.

  كشف 1/3 ميليارد ريال كاالى 
قاچاق در مازندران

ســارى، خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى مازندران از 
كشــف يك ميليارد و 350 ميليون ريــال كاالى قاچاق 

خبر داد.
سردار ميرفيضى به كشف 54 دستگاه كولر اسپيلت قاچاق 
توسط ماموران پليس آگاهى استان و شهرستان آمل اشاره 
كــرد و افزود: به منظور حمايــت از توليدات داخلى و در 
راســتاى اجراى طرح افزايش مبارزه بــا قاچاق كاال و ارز، 
ماموران پليس آگاهى موفق به شناســايى يكى از عامالن 

عرضه كاالهاى خارجى قاچاق در سطح استان شدند.
وى بــا بيان اينكه اهداف اجراى اين طرح ناامن ســاختن 
بســتر ارتكاب جرم و تحقــق مصاديق اصلــى مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز مى باشــد، يادآور شد: در اجراى اين طرح 
كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز آمل موفق شدند 
متهمان را حيــن انتقال كاالهاى خارجى قاچاق در محور 

هراز شناسايى ودستگيركنند.

  ابطال پروانه استاندارد 7 واحد 
توليدى در يزد

يزد: مدير كل استاندارد استان يزد از ابطال پروانه 
و ممنوعيت توليد هفت واحد صنعتى اســتان به 
دليل عدول از ضوابط كيفى و فنى اســتاندارد و كســب 

امتيازات منفى در نتايج آزمون و بازرسى ها خبر داد.
 ماجــدى اردكانى اظهار داشــت: كميتــه عاليم كنترل 
كاال و خدمات در مصوبــات فروردين ماه، پروانه دو واحد 
توليدكننده لوله و اتصاالت، سه واحد توليدكننده فوم هاى 
پلى استايرن و يك واحد توليدكننده سس گوجه فرنگى و 
يك واحد توليدكننده دستمال كاغذى، به دليل عدول از 
ضوابط كيفى و فنى اســتاندارد و كسب امتيازات منفى 
در نتايج آزمون و بازرســى، ابطــال و ممنوعيت توليد به 

آن ها اعالم شد.

  تجهيز 26 بيمارستان 
در مناطق محروم

كرمان- ايرنا: معاون وزير راه و شهرســازى اعالم كرد: 
26 بيمارستان در مناطق مختلف كشور از جمله مناطق 

محروم امسال تكميل و بتدريج تجهيز مى شود.
عليــزاده در آيين افتتــاح بيمارســتان 235 تختخوابى 
جايگزيــن امام رضا (ع) ســيرجان افــزود: احداث اين 
بيمارستان با حمايت و تالش شــبانه روزى مسئوالن با 
750 ميليارد ريال هزينه به بهره بردارى رسيده و افزايش 
تخت هاى بســترى در اين بيمارستان و ايجاد هشت اتاق 
عمل و 45 تخت مراقبــت ويژه به دليل قرار گرفتن اين 

شهرستان در مسير ترانزيت بسيار مغتنم است. 
معاون وزير راه و شهرسازى افزود: يك هزار و 600 تخت 
بيمارستانى در استان كرمان در حال احداث است كه 60 
درصد پيشــرفت فيزيكى دارند كه اميدواريم با توجه به 
توانايى هاى استان كرمان، در حوزه بهداشت و درمان نيز 

به متوسط كشورى برسيم. 
وى همچنين بيان كرد:500 ميليــارد ريال بابت هزينه 
ســاخت و 250 ميليارد ريال براى خريد تجهيزات مورد 
نياز بيمارســتان 235 تختخوابى امام رضا (ع) سيرجان 

هزينه شده است. 

زنجان   محمد حكيم هيدجى از بزرگان فلسفه و از عرفاى بسيار مشهور هيدج از 
توابع زنجان و در شهرســتان ابهر است و درحالى كه خانه اين حكيم مى تواند سند و 
پايگاهى براى ســاير محققان باشد، اما مشاهدات خبرنگار ما حاكى از تخريب و محو 

شدن آن از صحنه تاريخ است.
شهر حكيم هيدجى كه در 75 كيلومترى استان زنجان قرار دارد در كوچه پسكوچه هاى 
خود ميزبان خانه تاريخى حكيم هيدجى اســت كه گذر زمان، گرد فراموشــى بر آن 
پاشيده و در آستانه تخريب قرار دارد و ازآنجايى كه اين حكيم واالمقام يكى از افتخارات 
استان و كشور به شمار مى رود، مى طلبد تا مسئوالن براى حفظ آن بنا تمهيدات الزم 

را بينديشند.

 ميراث فرهنگى حمايت كند
شــهردار هيدج كه به بازســازى و حفظ اين بناى تاريخى اعتقاد دارد در اين زمينه 
مى گويد: تنها راه نجات اين بنا اين است كه شهردارى نسبت به خريد آن اقدام كند و 

البته ميراث فرهنگى قول بدهد كه براى تعمير آن حمايت خواهد كرد.
داد على اكبر ملك محمدى بابيان اينكه اگر ميراث فرهنگى شهرستان ابهر اعتبار الزم 
را براى تعمير و بازســازى آن داشته باشد، شهردارى هيدج اقدام هاى الزم براى خريد 
اين ملك را انجام خواهد داد، ادامه مى دهد: متأسفانه مالكيت اين بنا خصوصى است  

لذا نمى توان براى بازسازى نما و يا بنا ورود پيدا كرد.
وى مى گويد: مشكلى كه در اين ميان مى تواند، تعمير و بازسازى اين خانه تاريخى را 
شامل گذر زمان كرده و موجب تخريب اين خانه شود، ورود مشروط ميراث فرهنگى 

به اين ماجراست.

 تخريب قابل توجه است
در همين خصوص رئيس شــوراى شهر هيدج نيز بيان مى كند: متأسفانه بخش هاى 

زيادى از خانه تخريب شده و تنها بخش كوچكى از خانه باقى مانده است.
محمدتقى عسگرى يادآور مى شود: خانه حكيم هيدجى مى تواند به يكى از جاذبه هاى 
گردشگرى شهر هيدج مبدل شود. بنابراين ميراث بايد بازديد الزم را از اين مكان انجام 
دهد و اگر طبق نظر كارشناسى، خانه قابليت بازسازى، تعمير و يا ثبت را داشته باشد، 

نسبت به اين امر اقدام كند.

 شهردارى ورود پيدا كند 
درحالى كه مسئوالن شهردارى چشم به حمايت و پيشقدم شدن ميراث فرهنگى براى 
نجات اين بنا دارند، اما از طرفى ميراث فرهنگى ابهر ورود براى حل اين مشكل را منوط 

به پا پيش گذاشتن مسئوالن شهردارى مى داند.

رئيس ســازمان ميراث فرهنگى شهرستان ابهر در اين راستا مى گويد: در اينجا همان 
بحث مالكيت خصوصى پيش مى آيد زيرا در ملكى كه ميراث فرهنگى مالكيتى بر روى 

آن ندارد بازسازى نيز امكان پذير نيست.
عباس شمشيرى مى گويد: قانون اجازه سرمايه گذارى را به ميراث فرهنگى- به دليل 

اينكه تحت تملك اين سازمان نيست - نمى دهد.
وى تنها راه حل براى حل اين مشكل را خريد اين بنا توسط شهردارى مى داند و ادامه 
مى دهد: درصورتى كه شهردارى نســبت به خريد اين بنا اقدام ورزيده و سپس ملك 

مذكور را در اختيار ميراث فرهنگى قرار دهد، مى توان براى بازسازى اقدام كرد.

 حكيم هيدجى كه بود؟
محمد حكيم هيدجى از بزرگان فلسفه و از عرفاى بسيار مشهور هيدج از توابع زنجان 

است كه در سال 1270 هجرى قمرى به دنيا آمد.
حكيم مال محمدعلى هيدجى يكى از شــاعران انديشــمند و بلندآوازه منسوب به 
روحانيت شــيعه است كه بيشــترين آثار منظوم خود را به زبان تركى آذربايجانى 

سروده است. 
وى به آثار حكمى و فلســفى اسالمى تســلطى كامل داشت و جامع ترين تعليق و 

حواشى را بر منظومه حاج مالهادى سبزوارى نگاشته است. 
او استاد اكثر اساتيد فلسفه در قرن گذشته بوده و سال ها «منظومه» و «اسفار» تدريس 

كرده است.
ديوان اشعار تركى حكيم هيدجى در سال 1387 به تصحيح دكتر حسين محمد زاده 

صديق (دوزگون) و با مقدمه اى جامع به همراه تحشيه چاپ شده است.

خانه تاريخى هيدجى آب مى رود

هويت تاريخى زنجان در بوران بروكراسى قانون 
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ميهن/رقيه توسلى  وقت نشا شده است... 
وقت آن كه خزانه ها بروند به دل زمين هاى 
شــخم خــورده... آنجا كه تراكتــور و تيلر، 
ساعت ها زيروزبرش كرده اند... آنجا كه مرزها، 
به بذرهاى نمناكى كه ديگر جوانه زده اند و 

بلندباال شده اند، خوشامد بگويند...
ارديبهشــت ها، فصل به دنيا آمدن شاليزار 
است... ماهى كه زن و مرد و كودك مازندرانى 
به صف مى شــوند براى كاشــتن... و كاله 
حصيــرى و چكمه و ناشــتايى برمى دارند 

كشاورزها و كشاورززاده ها... 
ماهى كه بهارِ خندان، راه مى رود روى مرزها 
و به هكتارهــا زميِن گل اندود، چشــمك 

مى زند. به تكه تكه نشــاهاى معطرى كه در 
سراسر مزرعه پخش اند. به كودكانى كه اين 
روزهــا عرق آلودتر از هميشــه درس روزى 

حالل مى آموزند. 
نيمه هاى بهار باز غالت كار شــمالى، دست 
هايش گلين و متورم مى شود، اما مى خندد. 
باز صبر و رنج پيشــه مى كند و ساقه تُرد و 
نازك برنج را با «يااهللا» در دل آفتاب مى كارد. 
باز روستا، يكپارچه جنب وجوش مى شود و 
مزرعه را شاليكار و كاير، پر از شعر مى كنند، 
پر از شعرهاى بومى مازنى. باز عطر ساقه هاى 
شــاد، حرف اول اين ِخّطه مى شود و چشم، 
با سبزترين ُزمّردهاى عالم يكى مى گردد با 

دسترنجى از جنس آب و خاك مازندران.
شاليزار كه متولد مى شود و قصه شخم و شيار 
و نشــا كه به پايان مى رسد، شاليكار تبدار و 
خســته و زحمتكش مى ماند و نماز شكرانه 

و اهــل و عيالى كه پابه پاى عاشــقى اش 
دويده اند.سرزمينى مى ماند يكدست رنگين و 
مهربان با نغمه پرندگانى كه در دوردست ها از 

بهار مى خوانند.

شاليزارها متولد ارديبهشت اند...

ضوابط براى برخورد 
با عطارى ها نقص 

دارد و اين برخوردها 
بازدارنده نيست ويك 
سوم عطارى ها مجوز 

فعاليت ندارند

بــرش
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  شناسنامه دار شدن مواكب اربعين 

حسينى در مرزخوزستان
  اهواز: مسئول عتبات عاليات استان خوزستان گفت: 
مواكب اربعين حسينى مستقر در مرزهاى خوزستان، 

شناسنامه دار مى شوند.
موسوى دوشــنبه در جمع موكب داران مرز شلمچه گفت: 
اربعين سال گذشته 700 موكب در دو مرز خوزستان مستقر 
شده اند. وى افزود: خادمان حسينى در اين استان بيش از 44 
ميليارد تومان نذور را اربعين ســال 95 در دو مرز شلمچه و 

چذابه هزينه كردند.
در اين گردهمايى حسينى از قاطع هاى جديد حرم امام على 
(ع) كه با اعتبار 600 ميليون تومان از كمك هاى مردم خير 
آبادان ساخته شده است رونمايى شد؛ اين قاطع ها هفته آينده 

در حرم موالى متقيان نصب مى شود.

 بهاباد تجهيزات مقابله با بحران را ندارد
يزد، خبرنــگار قدس: فرماندار شهرســتان بهاباد گفت : 
شهرستان بهاباد تجهيزات مقابله با بحران در سطح شهرستان 

را ندارد.
اقبــال اظهار داشــت: در حال حاضر امكانــات و تجهيزاتى 
كه بــراى مقابله با حوادث احتمالى بويژه زلزله و ســيل در 
شهرستان وجود دارد، در حد بسيار اندكى است و در صورت 

وقوع اين شهرستان با مشكل مواجه خواهد شد. 
وي افزود: باتوجه به فاصله زياد تا مركز استان و شهرستان هاى 
اطراف و با وجود كمبود تجهيزات از امكانات بخش خصوصى 
به بهترين نحو استفاده كرديم تا بتوانيم بحران به وجود آمده 
را مديريت كنيم، هرچند هزينه هاى زيادى هم براى ما ايجاد 

كرد كه هنوز پرداخت نشده است. 
وى با بيان اينكه بعضى از ساختمان هاى مسكونى شهرستان 
بهاباد در مقابل زلزله ايمن نيستند، بر ايجاد بستر الزم براى 
ايمن ســازى ساختمان ها از ســوى مالكان با همكارى نظام 

مهندسى و شهردارى تأكيد كرد. 

  افزايش ظرفيت سيلوهاى نگهدارى 
روغن بندر اميرآباد تا 20 هزار تن 

بهشهر، خبرنگار قدس: مدير بنادر ودريانوردى و منطقه 
ويژه اقتصادى اميرآبــاد از امضاى قرارداد با بخش خصوصى 
درباره احداث مخازن نگهــدارى روغن خوراكى در اين بندر 

خبر داد.
خدمتگزار افزود: پس از كسب رتبه بندراميرآباد به عنوان 
نخستين بندر سازمان بنادر و دريانوردى در حوزه سرمايه 
گذارى و جذب ســرمايه گذار بخش خصوصى، در ســال 
جارى توانســتيم قرارداد احداث مخازن نگهدارى روغن 
خوراكى به مبلــغ 62 ميليارد ريال در بنــدر اميرآباد را 

منعقد كنيم.
وى در بيــان ويژگى هاى مخازن جديــد نگهدارى روغن 
خوراكى گفت: اين مخازن در زمينى به مساحت تقريبى 
11 هزار متر مربع با ظرفيت 10 هزار تن اجرا مى شــود 
كه با بهره بردارى آن در يك سال آينده، مجموع ظرفيت 
ســيلوهاى نگهدارى روغن خوراكــى در بندر اميرآباد به 

بيش از 20 هزار تن خواهد رسيد.
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1500 تومان قيمت گوشت گوسفندى در مشهد افزايش يافت

رد « پاى مرغ» در سفره مردم!

فاطمه معتمدى  شنيده ها حاكى از افزايش 
قيمت گوشت گوسفند در بازار مشهد دارد .در 
همين رابطه متصدى يكى از فروشــگاه هاى 
مســتقر در ميدان اســتقالل به تغيير قيمت 
گوشــت قرمز در هفته گذشــته اشاره كرد و 
گفت:هر كيلو گوشت گوسفندى 1500 تومان 
افزايش قيمت داشــته و دليل آن هم كمبود 

عرضه دام كشتار شده است.
وى بــا بيان اينكه اين افزايش قيمت ســبب 
كاهش ميــزان فــروش در بخش گوشــت 
گوسفندى شده اســت، گفت: حداقل در اين 
فروشــگاه 30 درصد مشتريان كم شده است 
و هم اكنون هر كيلوگرم گوشــت گوسفندى 
(ران همــراه با قلــوه گاه) 37 هــزار تومان و 
بدون قلوه گاه 42 هزار تومان اســت، بنابراين 
خريــد آن براى خانواده ها ســخت تر شــده

 است.
وى با اشــاره بــه اينكه وضعيت بازار گوشــت 
گوسفندى در مشهد به دليل نداشتن توان خريد 
و بى پولى مردم بسيار خراب است،گفت:تمايل 
برخى از مردم از خريد گوشت گوسفند به سمت 
مرغ، پاى مرغ و سنگدان مرغ براى تهيه گوشت 

چرخ كرده، سوق يافته است .

 احتمال ادامه دار بودن افزايش
فروشــنده فروشگاه ديگرى نيز گفت: گوشت 
گوســفندى 20 روزى اســت كه در هر كيلو 
حدود 5000 تومان گران شــده و تاكنون هم 

اين افزايش قيمت كاهش نيافته است.
يكى ديگر از فروشندگان نيز با اشاره به افزايش 
4000 تومانى قيمت گوشــت گوسفندى در 
يك هفته گذشته گفت: اگر همين روند ادامه 
يابــد احتمال افزايش دوباره قيمت گوشــت 

گوسفند وجود دارد.

 كاهش 50 درصدى مشتريان
وى با بيان اينكه در مقابل، قيمت گوشت مرغ 
پس از نوروز 1000 تــا 1200 تومان كاهش 
داشته، افزود: مشتريان بازار گوشت گوسفندى 
از سال گذشته به دليل بى پولى مردم در خريد 
و گران شدن قيمت گوشت، نصف شده است.

وى اضافه كرد: بارندگى هاى خوب سبب شده 
است دامداران از عرضه دام به كشتارگاه با هدف 
پروار دام خود دارى كنند و همين مسئله سبب 
شده است قيمت گوشت گوسفند افزايش يابد، 

اما اگر دولت نســبت به توزيع بيشتر گوشت 
گوسفندى نوع تنظيم بازارآن اقدام كنند، اين 
حركت در تعديل قيمت گوشت گوسفند مؤثر 
خواهد بود.وى ادامه داد:در حال حاضر گوشت 
گوســفندى تنظيم بازار كه قيمتى كمتر از 
سطح بازار دارد، كم توزيع مى شود در حالى كه 
بايد به همه واحدها توزيع شود. متصدى واحد 
بعدى عرضه و فروش گوشت قرمز نيزمعتقد 
است توزيع گوشت گوســفندى تنظيم بازار 
تنها 1000 تومان با سطح بازار تفاوت دارد كه 

البته با اينكه گوشت تازه و كشتار روز است اما 
كيفيت آن نسبت به نوع موجود در سطح بازار 
كمتر و چربى بيشترى دارد، بنابراين مشترى 
هر چند ارزان تــر مى خرد اما در مقابل چربى 
بيشــتر خريدارى مى كند.وى گفت: گوشت 
گوســفند پس از نوروز حــدود 3000 تومان 
گران شده اســت و تاكنون هم كاهش نيافته 
است و نرخ گوشت گوسفند بدون قلوه گاه 40 
هزار تومان است كه در سطح شهر بعضاً 41 تا 
42 هزار تومان هم عرضه و به فروش مى رسد.

 گرانى طبيعى 
رئيس اتحاديه صنف گوشــت دامى مشــهد 
گفت:وزن دام پروار 30 تا 40 كيلوگرم گوشت 
خالص با دنبه اســت در حالى كه بره امسالى 
داراى وزنى بين 13 تا 14 كيلو است، بنابراين 
به لحاظ تناژ گوشت عرضه شده در بازار متفاوت 
است. از سوى ديگر به دليل خوب بودن وضعيت 
بارندگى ها و زياد شدن علف، عرضه دام به بازار 
با هدف پروار و سنگين وزن تر شدن گوسفند 
كاهش يافته است و همين مسئله در افزايش 

قيمت گوشت گوســفند تأثيرگذار بوده است 
كه البته مســئله اى طبيعى اســت و هر ساله 
همين وضعيت رخ مى دهد.وى در گفت و گو با 
خبرنگار ما افزود:وضعيت عرضــه دام از اواخر 
خرداد ماه بهتر خواهد شــد و قيمت گوشــت 
گوسفند كاهش مى يابد، البته بايد توجه داشت 
كه افزايش قيمت گوشت گوسفند تا خردادماه 
ادامــه نخواهد يافــت و در همين رنج قيمتى 
كنونى باقى مى ماند.وى در خصوص متوســط 
مصرف گوشــت قرمز در مشهد تصريح كرد:به 
طور متوسط ميزان مصرف روزانه گوشت قرمز 
در مشــهد 250 تا 300 تن است كه در برخى 
ايام و مناســبت ها به 400 تن هم مى رسد.وى 
درباره تأثير افزايش قيمتى رخ داده در گوشت 
گوســفند بر بازار مصرف و ميزان خريد مردم 
يادآور شد: اين افزايش قيمتى در كاهش ميزان 
مصــرف تأثيرگذار بوده اســت، هر چند براى 
كســانى كه مصرف گوشت گوسفند دارند اين 
گران شدن فرقى در ميزان مصرف و خريد آنان 
نداشــته، ولى براى مابقى مردم تأثيرگذار بوده 
است.وى ادامه داد: البته بايد توجه داشت همه 
ساله در فصل بهار ميزان مصرف گوشت قرمز 
از جمله نوع گوسفندى به طور طبيعى در بين 
مردم نسبت به زمستان كاهش مى يابد و قيمت 
چندان در اين حوزه تأثيرگذار نيســت و همه 
ساله اين مسئله رخ مى دهد .وى درباره تغييرات 
قيمتى گوشت گاو و گوساله تصريح كرد: قيمت 

گوشت گاو و گوساله گران نشده است.

آب و �وا
  استقرار جوى نسبتاً پايدار 

در خراسان رضوى
قدس: طبق نقشــه ها و مدل هاى هواشناسى طى ساعات 
آينده با استقرار جوى نسبتاً پايدار همراه با تقويت جريانات 
جنوبى، ضمن افزايش نسبى دما، آسمان استان غالباً قسمتى 
ابرى گاهى با وزش باد (در برخى نقاط گاهى نســبتاً شديد)

خواهد بود.
از اواخر وقت چهارشــنبه نيز از نواحى غربى استان افزايش 

ابرناكى و بارش هاى پراكنده پيش بينى مى شود.
براين اســاس آســمان امروز اغلب نواحى خراســان رضوى 
آسمانى كمى تا نيمه ابرى گاهى وزش باد نسبتاً شديد پيش 

بينى شده است.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

11 و 26 درجه خواهد رسيد.
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 مؤسسه فرهنگى قدس منتشر مى كند

  نخستين كتاب جامع ويژه انتخابات 
پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر مشهد

سيد عباس مشكوة رضوى: نخستين كتاب ويژه انتخابات 
شــوراى اسالمى شهر مشهد توسط مؤسسه فرهنگى قدس 

(روزنامه قدس) منتشر مى شود.
مدير ســازمان آگهى هاى روزنامه قدس روز گذشــته گفت: 
نخستين كتاب ويژه انتخابات شوراى اسالمى شهر مشهد با 
عنوان «انتخاب من» به منظور آشنايى بيشتر مردم مشهد با 

كانديداهاى شوراى شهر منتشر مى شود.
مهــدى يزدى  نژاد با بيان اين كه نام، نــام خانوادگى، ميزان 
تحصيالت، تاريخ و محل تولد، كد انتخاباتى و عكس تمامى 
نامزدهاى پنجمين دوره انتخابات شــوراى شــهر مشهد در 
اين كتاب چاپ مى شود، اظهارداشت: عموم مردم نسبت به 
انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسالمى و تأثير آن 
در زندگى خود اطالعات كافى دارند؛ اما از سازوكار انتخابات 
شوراى شهر، وظايف و اختيارات، نحوه تعامل شوراى شهر با 
ديگر سازمان ها، ادارات و نهادها و تأثير عملكرد شورا بر زندگى 

شهر و شهروندان آگاهى كامل ندارند.
مدير سازمان آگهى هاى روزنامه قدس با بيان اين كه انتخابات 
شوراى شهر تحت الشعاع انتخابات رياست جمهورى قرار دارد، 
ادامه داد: بنابراين تصميم گرفتيم با گردآورى، تدوين و تأليف 
محتواى مرتبط با اين رويداد بزرگ مردمساالرى دينى و اين 
مشاركت جمعى شهروندان سهم خودمان را نسبت به آگاهى 

بخشى به شهروندان ادا كنيم. 
يزدى نژاد خاطرنشان كرد: كتاب «انتخاب من» به مخاطب 
كمك مى كند با شــناخت كافى و نگاه باز پاى صندوق رأى 
برود، آگاهى خود را نســبت به كانديداهــا افزايش دهد و با 

رزومه، اهداف و برنامه هاى كانديداها آشنا شوند.
وى با بيان اين كه امروزه شهروندان بايد با آگاهى كامل پاى 
صندوق هاى رأى بروند، تصريح كرد: شهروندان اگر با آگاهى و 
شناخت كافى نامزدهاى خود را انتخاب كنند در واقع شوراى 
كارآمدترى را به نمايندگى از خود تشكيل داده اند كه مى تواند 
در روند انتخاب شــهردار، مديريت شهرى، نظارت شهرى و 

به طور كلى امور شهرى عملكرد مطلوب ترى داشته باشند.
وى همچنين افزود: اين كه حال امروز شهر ما خوب است يا 
خير، حاصل انتخاب چهار سال قبل ماست، بنابراين همه ما 

در قبال انتخاب مان مسئوليت داريم.
يزدى نژاد يادآور شد: كتاب «انتخاب من» از دو بخش تشكيل 
شــده است كه شامل محتواى آموزشى مانند واكاوى شورا و 
خرد جمعى در دين مبين اســالم، تاريخچه شوراى شهر به 
شكل كنونى از مشروطه تا كنون، نگاهى به شوراهاى شهرى 
در ديگر كشورها، تاريخچه شوراى شهر مشهد، نحوه تشكيل 
شورا پس از نتيجه نهايى انتخابات، نحوه انتخاب شهردار، نحوه 

تعامل شهردار و شوراى شهر و ديگر موارد است. 
از ديگر موارد مهمى كه براى نخستين بار شهروندان مشهد با 
آن در كتاب مواجه خواهند شد؛ چاپ رايگان اطالعات كامل 
همه كانديداهاى تأييد صالحيت شده پنجمين دوره انتخابات 

شوراى اسالمى شهر است.
وى افزود: همواره در انتخابات شــوراى شهر مشهد به دليل 
تعدد نامزدها اين مشــكل وجود دارد كه همشهريان هنگام 
مراجعه به شعب اخذ رأى براى پيدا كردن كدهاى انتخاباتى 
با مشكل روبه رو مى شــوند، براى رفع اين مشكل در انتهاى 
كتاب جدولى چاپ شده است كه شهروندان مى توانند قبل 
از مراجعه به شــعبه اخذ رأى، نام نامزدهاى منتخب خود را 
در آن فرم نوشته و سپس اســامى را بر روى برگه اخذ رأى 

منتقل كنند.
وى ادامه داد: نامزدهايى كه تمايل دارند اطالعات بيشترى از 
برنامه ها و ديدگاه هاى خود به مردم ارائه دهند؛ مى توانند در 

بخش دوم كتاب «انتخاب من» مشاركت داشته باشند.
يزدى نــژاد در خصوص زمان و نحــوه توزيع كتاب «انتخاب 
من» يادآورشــد: بازه زمانى توزيع كتاب 27-25 ارديبهشت 
ماه مى باشــد. كتاب فوق همراه بــا روزنامه قدس براى تمام 
مشــتركين روزنامه ارســال و بر روى دكه هاى مطبوعاتى 

ضميمه رايگان روزنامه قدس خواهد بود.
وى تأكيــد كرد: همچنين كتاب «انتخــاب من» به صورت 
اختصاصى براى مديران شــهرى و اســتانى ارسال خواهد 
شــد.مدير ســازمان آگهى هــاى روزنامه قــدس در پايان 
خاطرنشان كرد: اين كتاب برخالف ديگر رسانه ها و روش هاى 
تبليغى كه عمر كوتاهى دارند در كتابخانه ها و محل نگهدارى 
اســناد، بايگانى و ماندگار شــده و در آينــده به عنوان يك 
مرجع مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت.مهدى يزدى نژاد در 
انتها اظهارداشــت: نامزدهاى محترم براى حضور در كتاب 
جامع «انتخاب من» كافى است با شماره تلفن 37088 و يا 
37628205 (ستاد اجرايى كتاب انتخاب من) تماس بگيرند 

تا كارشناسان ما اقدام هاى الزم را انجام دهند.

اين عكس هاى زننده كه داخل آرايشگاه هاى زنانه در مأل عام 
به وفور نصب مى كنند، آيا به نظرمسئوالن مربوط خالف اسالم 
و عفت عمومى و امنيــت روانى اجتماع بخصوص جوانان به 

حساب نمى آيد.
915...6593

بلوار سپاه 33 انتهاى منطقه سيدى تلفن همراه اول اصالً آنتن 
خوبى ندارد. لطفاً اعالم كنيد شــايد مسئول شنوايى بخواند 

واقدام كند.
915...8620

از طرف جمعى ازســازندگان مشهد: با اين وضعيت اقتصاد و 
ساخت و ساز با كدام توجيه دوباره نظام مهندسى به اصطالح 
خدمات خود را گران كرده اســت، بعد مى گويند چرا اقتصاد 
خراب است. واقعاً براى تصميم گيران اين مصوبه متأسفم. لطفاً 
تجديد نظر كنيد. ركود و بيكارى همه امور را فلج كرده است. 

شما بدتر نكنيد.
915...1127

بين نواب 10 و12 (پاييــن خيابان) چند باب مغازه قديمى 
خودنمايى مى كند كه هنوز تخريب نشــده لطفاً علت را از 

شهردارى ثامن جويا شويد!
936...8617

اين همه خــرج مى كنند، چرا بــراى ســربازهاى مرزبانى 
جليقــه ضــد گلولــه  نمى دهنــد؟ اگــر پــول نداريد به 
خانــواده ســربازهاى مرزبانــى بگوييــد تــا بــراى آن ها

 بخرند.
915...9603

جمعه اى كه گذشت براى من روزى به يادماندنى بود، چون 
رفتم به32سال پيش وآن را مديون دوستان خوش فكرى 
هســتم كه حدود200نفر از دانش آموزان و معلمان قديم 
را دورهم جمع كردند و روز معلم و ياد شــهداى مدرســه 
استقالل بازه شيخ قديم را گرامى داشتيم، خيلى عالى بود؛ 
واقعاً خوش گذشت. ازشهردارى محترم ودوستان زحمتكش 
وتمامى دانش آموزان قديم كه حضور يافتند تشــكرفراوان 

دارم.
930...3122

يــك گزارش ازمياديــن كارگران ســاختمانى بگيريد تا در 
مصاحبه بگويند كه چند ماه است كارنكرده و اكثر مستأجر 
هستند واينكه كارگرساختمانى داريم كه توى6ماه حتى يك 
روز هم  كار نكرده؛ اين بدبخت مستأجر چطورى بايد زندگى 

كند؟
912...4660

  ادارات استيجارى مشكل اساسى ثبت 
احوال خراسان شمالى است

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل ثبت احوال خراســان 
شــمالى گفت: در حال حاضر اســتيجارى بودن اداره ثبت 
احوال شهرســتان گرمه مشكل و گرفتارى اساسى اداره كل 
ثبت احوال استان است كه نيازمند توجه ويژه مسئوالن است.
علــى زاهدى نيا در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار كرد: ثبت 
احوال خراســان شمالى با مشكالتى از جمله كمبود اعتبار و 
منابع مالى مواجه است اما با اين مشكالت هنوز هم سعى در 

ارائه بهترين خدمات به شهروندان را دارد.
زاهدى نيا افزود: اســتيجارى بــودن اداره ثبت احوال گرمه 
مشــكالت متعددى از جمله صرف هزينه هاى بســيار براى 

پرداخت اجاره به همراه دارد.
وى گفت: به دليل اســتيجارى بودن ثبت احوال گرمه، اين 
اداره مكان ثابتى ندارد و همين امر سبب نارضايتى شهروندان 
نيز مى شــود. زاهدى نيا تصريح كرد: براى رفع اين مشــكل 
پيگيرى هايى انجام شــده و خواســتار توجه ويژه فرماندارى 

شهرستان گرمه هستيم.
مديركل ثبت احوال خراسان شمالى گفت: اميدواريم با توجه 
مسئوالن و فرماندارى شهرستان گرمه، مكانى براى اداره ثبت 

احوال شهرستان تا پايان سال 96 خريدارى شود.

 خوشه پوشاك در خراسان شمالى 
تقويت مى شود

بجنورد- خبرنگار قــدس: مديركل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى خراسان شمالى گفت: خوشه پوشاك استان ظرفيت 
افزايش دو برابرى توليد پوشاك را دارد و به همين دليل براى 

تقويت اين خوشه كمك هاى الزم انجام مى شود. 
حســن نورى در آيين قدردانى از كارگران نمونه شهرستان 
جاجرم اظهار داشت: مشاغل خرد و خانگى جزو ظرفيت هاى 
ايجاد اشــتغال پايدار در خراسان شــمالى است كه نيازمند 

سرمايه گذارى است.
وى افزود: تالش ها توســط بخش خصوصى بايد به ســمت 
مشــاغل كم هزينه و زودبازده برود تا زمينه اشتغال مناسب 

افراد ايجاد شود.
مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراســان شــمالى از 
افزايش حداقل دســتمزد كارگران در امسال نسبت به تورم 
سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: سال 92 تورم حدود 40 
درصد و افزايش دســتمزد 10 درصد بود اين در حالى است 
كه در سال گذشــته تورم به زير 10 درصد رسيد و افزايش 
حداقل دستمزد امسال 14 درصد است كه البته همچنان نيز 

جاى افزايش دارد.

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 مسئوالن 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.

افزايش قيمت 1500 تومانى
رئيس اتحاديه صنف گوشــت دامى مشــهد نيز با تأييد گران شــدن قيمت گوشت 
گوســفند، اظهار داشت: از يك هفته گذشــته قيمت گوشت گوسفند بين 1000 تا 

1500 تومان گران شده است.
احمد احدى در خصوص دليل اين افزايش قيمت و گوناگونى نرخ گوشت در واحدهاى 
عرضه افزود: دام هاى ســنگين وزن و پروارى سال گذشته تمام شده است و دام هايى 
كه اكنون در بازار عرضه مى شود، امســالى است كه وزن آن كم است.اما درخصوص 
گوناگونى قيمت گوشــت در مراكز عرضه نيز افزايش قيمت ها به كيفيت و كم چربى 

بودن گوشت بستگى دارد.

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

300072305 پيامك كنيد.
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يك روز در باغ وحش 57 ساله مشهد

ببر بنگال آكتور سينما تا شامپانزه هاى پرخرج

گزارش

مهناز خجســته نيا  مردم مشهد سال 
1338 بود كه نخســتين بار در محله خواجه 
ربيع با مكانى به نام باغ وحش آشنا شدند و از 
همان زمان امكان تماشاى حيوانات وحشى و 

اهلى برايشان فراهم شده است.
از آن زمان تاكنون بيش از نيم قرن از تصميم 
مرحوم محمد رســتمى براى راه اندازى باغ 
وحش مى گــذرد، اما وضعيت باغ وحش 50 
سال پيش مشهد تاكنون دستخوش تغييرات 
زيادى شده است، آن زمان كوتاه قامت ترين 
مرد ايران در كنار فيل عظيم الجثه باغ وحش 
يكــى از جاذبه هايى بــود كه دهن به دهن 
مى چرخيد، اما اكنون چندين سال است كه 
حتى جاى فيل در اين باغ وحش خالى است.
باغ وحش كنونى مشهد به جاى جاذبه هاى 
قديمى، امــروز به گونه هايى از ميكس قوچ 
و ميش و از گربه سانان كه از لقاح مادر شير 
و پدر ببر متولد شــده و «تايگون» نام دارد 
افتخار مى كند كه بســيار كمياب و قيمتى 
است. ببربنگال پرورشى باغ وحش مشهد هم 
شهرت بسيارى دارد و حدود يك ماه با مربى 
خودش در جزيره ميانكاله به طور آزادانه در 

طبيعت زندگى كرده است.
«مايا» كه سوپراســتار ســينما شــده و در 
چندين مستند حيات وحش و فيلم سينمايى 
نيز ايفاى نقش كرده است، در كنار بسيارى از 

هنرمندان نيز عكس يادگارى دارد.
او حدود 15 روز اســت صاحب توله شده و 
به جهت مراقبت بيشتر در قفسى نگهدارى 

مى شود كه محصور شده است.

 دغدغه هاى خوش و ناخوش شنيدنى 
در جريــان بازديد از باغ وحــش وكيل آباد 

مشهد به سراغ مدير اين مجموعه مى رويم. 

حســين طيرانى از دغدغــه هايى صحبت 
مى كند كه به دليل طعم خوش و ناخوش آن 

بسيار شنيدنى است.
او مى گويد: با اينكه باغ وحش مشــهد براى 
مالــكان، توجيه اقتصادى نــدارد، اما آنان با 
عشــق و عالقه خاصى تمايل به حفظ آن و 
افزايش سرمايه گذارى دارند. او با بيان اينكه 

2 ســال از مهلت 3 ساله ســازمان محيط 
 زيست خراسان  رضوى براى جابه جايى مكان 
باغ وحش مى گذرد، مى افزايــد: ارگان هاى 
متولى تنها به دنبال انتقال آن هســتند، اما 
دريغ از اينكه كمكى به مســئوالن تنها باغ 

وحش مشهد داشته باشند.
طيرانى با اشاره به ضرورت افزايش مساحت 
ايــن مجموعــه از 4 به حداقــل 10 هكتار 
مى گويد: طبق دستورالعمل كميته محيط 
زيست براى هر قالده شير يا ببر بايد حداقل 
100 متر قفس در نظر بگيريم، در صورتى كه 
اكنون متراژ اين قفس ها 40 تا 50 متر است.

وى مدعى مى شود: همه توله هاى ببر و شير 
در هميــن مجموعه نگهدارى مى شــوند و 
فروش به هيچ وجه نداريم و ممنوع اســت.

او درخصوص عمر حيوانات باغ وحش مشهد 
هم مى گويد: چند ســالى است، پليكان 30 
ساله، شامپانزه 50 ساله و فيل 48 ساله اين 

مجموعه را از دست داده ايم. 

طيرانى در پاســخ به اين پرسش كه بازديد 
كنندگان باغ وحش مشهد چه زمانى شاهد 
حضــور دوباره فيل خواهند بــود نيز اظهار 
مى دارد: تا زمانى كه باغ وحش بزرگ نشود از 

فيل هم خبرى نيست. 
وى فضاى اســتاندارد نگهــدارى هر فيل را 
2 هزار متر مربــع اعالم مى كند و مى گويد: 
اين در حالى است كه فضاى كنونى ما براى 
نگهدارى فيل 180 تا 200 متر است كه قابل 
قياس نيست. او قيمت دو سال پيش يك فيل 

را نزديك به يك ميليارد اعالم مى كند.
مدير باغ وحش وكيل آباد مشهد مسن ترين 

جانور كنونى آن را يك پلنگ 26 ساله اعالم 
مى كند و مى گويد: اين پلنگ آفريقايى خيلى 
پير شــده و چندين ســال هم از متوســط 
عمرش گذشته اســت. طيرانى درخصوص 
چگونگــى تغذيه گونه هاى گوشــتخوار هم 
اظهار مى دارد: براى تغذيه آن ها از گوشت 2 

تا 3 رأس االغ استفاده مى كنيم.
او به شكسته شدن ركورد تغذيه توسط يك 
شــير بالغ در اين مجموعه اشاره مى كند و 
مى گويد: اين شــير به نام «البرز» در سن 2 
و نيم ســالگى يك روز 25 كيلوگرم گوشت 
خورد، اما رژيــم غذايى آن ها بين 10 تا 12 
كيلوگرم بسته شده است. به گفته وى برخى 
از حيوانات هم مانند خرس همه چيز خوارند 
كه در برنامه آن ها عالوه بر گوشــت، سيب 
زمينى و نان گذاشته شــده است.او پرخرج 
تريــن گونه جانورى بــاغ وحش را به لحاظ 
تغذيه شامپانزه ها معرفى مى كند و مى گويد: 
شامپانزه ها هر روز يك و نيم ليتر شير و عسل 
مى نوشند و به جاى آب بايد آبميوه مصرف 
كنند، خرما و موز هــم بايد حتماً در جيره 

روزانه آن ها باشد. 
وى با اشــاره به انتقاد غيرقابل قبول برخى 
از حاميــان افراطى حيوانــات مى گويد: ما 
پنجشنبه ها به برخى از حيوانات اين مجموعه 
غــذا نمى دهيم تا جمعه كه شــمار بازديد 
كنندگان زياد اســت تحرك آن ها به دليل 
يافتن غذا بيشتر شــود و مردم تصور كنند 
چقدر شرايط نگهدارى خوب است كه اينقدر 
سرحال هستند، چون اگر آن ها سير باشند، 
مى خوابند.مدير باغ وحش وكيل آباد قيمت 
گران ترين گونه ببر اين مجموعه را هم به ازاى 
هر قالده در بازار جهانى حدود 200 ميليون 

تومان اعالم مى كند.
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